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  الشيخ سيف بن سعيد بن علي الكمياني



                                                                                      

  

 
 ترمجة عن الشيخ النحوي األديب

 الرياميسيف بن سعيد بن علي الكمياني  
       

هو الشيخ األديب النحوي الفرضي سيف بن سعيد بن علي بن حمد   
 .  الكمياني الريامي

هجرية، الذي يوافقه  3131ولد في شهر جمادى األولى من سنة  
 ميالدية . 3914

مشمرًا عن  وقد نشأ منذ نعومة أظافره محبًا للعلم، مكبًا على طلبه 
حتى  س القرآن الكريم في الكتاتيببدأ يدر ساعد الجد واالجتهاد، 

وقرأ المولد عند  ،ختمه مع المعلمة زيانة بنت سعيد بن حبيب الغطريفية
ثم انتقل إلى جامع  المعلم سعيد بن سعود المنيجري بمسجد الشجبي،

نَ ْزَوى، فدرس هناك الفقه، والنحو، والصرف، والعقيدة، وغيرها من 
 العلوم .

 الفقيه من المشايخ من أبرزهم: الشيخ وكان قد أخذ العلم عن عدد  
سعود بن أحمد اإلسحاقي، والشيخ إبراهيم بن أحمد الكندي، والشيخ 

فختم على  ،حمود بن زاهر الكندي، والشيخ محمد بن علي الشرياني
النبع " ، و" تلقين الصبيان " ومن أبرزها: ،من الكتب أيديهم عدداً 



                                                                                      

  

في  " ألفية ابن مالك" ، و"ابملحة اإلعر "، في فن المواريث، و"الفائض
 في البالغة والبيان . " الجوهر المكنون" النحو، و

كان الشيخ سيف معلمًا لمادة التربية اإلسالمية في والية بدية لمدة   
وبها بقي حتى أحيل إلى  ،ىوَ زْ إلى والية ن َ  لَ ق  ثم ن   ،خمس سنوات
ن على بيته وكانوا يترددو  علَّم جملة من طلبة العلم، التقاعد، وقد

من الطلبة الذين استفادوا من علومه،  وكنت   ،يهوالمسجد الذي يصلي ف
 ريفي، وعاصم بن خلفان أمبوسعيدي،واألساتذة: سالم بن محمد الغط

 وسعيد بن هالل الشرياني، وغيرهم .   
ولم يكن يعتمد على أشياخه فحسب، بل كانت له همة مشتعلة ونفس   

ع وقته في السفاسف والثرثرات، ضي  كن ي  طامحة في طلب العلم، فلم ي
بل كانت مجالسته علم، ومصاحبته علم، فهو في طريقه وفي مجلسه 

إال وقد ختم شيئًا من  أيام اهلليوم من  تجده يردد محفوظاته، وال يمر  
 فصول وأبواب العلم .

فهو يحفظ آالف األبيات  وقوة فهمه، وقد ساعفه سرعة حفظه،   
بهجة " ، و"  ملحة اإلعراب" ، و" ألفية ابن مالك" ر الشعرية، ويستظه

 كثيراً من الفتاوى النظمية والنثرية.  في صدره، كما ينص   " األنوار



                                                                                      

  

كان الشيخ سيف يقرأ ويكتب بنفسه، وهناك عدد من الكتب نسخها     
بخط يده لما لم تكن تتوفر معه النقود الكافية لشراء الكتب، فقد نسخ  

من أجل  كامالً   يم من أجوبة أبي مالك بالمناظيم"الدر النظ " كتاب
 االستفادة منه، ونسخ " بهجة النوار "، وغيرها من الكتب.

مقاليد التصريف" للعالَّمة  " كما كان معتنيًا بالتعليق والتصحيح لكتاب
 المحقق سعيد بن خلفان الخليلي في نسخته المطبوعة .

ره حتى بدأ يتناقص م  ع   وهكذا استمرت مسيرته العلمية من بداية   
منعدماً، فحزن  بصرهبصره تدريجياً، فلما بلغ مطلع الخمسينات كان 

حزنًا عميقًا ال لكونه ال يبصر الطريق أو المأكل والمشرب،  هعلى فقد
وإنما كان شغله الشاغل الكتاب والقراءة، فكان تأسفه على فقد بصره 

ار من أجل أن يقرأوا له لهذه الغاية، فصار يتعلق بطلبة العلم، وبالكب
الكتب، وقد تفرغ له الوالد العزيز سيف بن زهران العزري حيث كان 

الكتب  عليه قرأق يوميًا فترة الصباح، ويتَ نْ يذهب لمنزل الشيخ بمحلة الغَ 
المتنوعة إلى قبيل الظهيرة، وقبل ذلك يعلم من حضر من طلبة العلم. 

 ون والمغرب .وهكذا وقت العصر يحضر معه الطلبة المرابط



                                                                                      

  

إنها حياة فريدة لهذا الشيخ الغالي الذي يحاذره بعض الناس وضعفاء   
العلم ألنه يحب اإلفادة واالستفادة بينما يرون أنفسهم دونه بكثير، 

 .م رغبة لالستفادة من علمه الغزيروليس عندهم ما يعطونه، وليس لديه
ره م  ن ع  الحادي والستين م في وهووهكذا يرحل الشيخ الجليل    

 تقريباً في الليالي العشر المباركة من ذي الحجة .
لم يترك شيخنا مؤلفات، إذ لم يكن يحتفل بالتأليف كثيراً، وإنما ترك   

المهذبة في األسئلة واألجوبة"، وبهذا  لئاه " الآلسمَّ  رتبه بنفسه، ديواناً 
ة الديوان غرر قصائده، كما يحتوي الديوان على بعض سؤاالته الفقهي

 النظمية لمشايخ العلم، ومن ضمن قصائد الديوان:
نفحات الوهبية في التوسل " ال قصيدة مرتبة على سور القرآن، وتسمى   

 بيتاً، مطلعها: (313)القرآنية "، وعدد أبياتها  بالسور
 فاتح      ة الحم      د به      ا رب الس      ما
 ث           م بزه           راويهم أدع           وك ي           ا

 

 أدع    وه كش    ف الض    ر عن    ا وال    بال 
 ا وه     دىم     ن وس     ع الك     ون ن     ور 

 

          ول   ه قص   يدة رائع   ة بح   روف المهم   ل دون الح   روف المنقوط   ة، وعنوانه   ا 
 " احرص على العلم "، ومطلعها:  

احرص على العلم دوما آمل الس دد    
 العل             م حامل             ه ح             ر مطالع             ه

 

 وراع أم        ر اإلل        ه األول الص        مد 
 مكارم الع دل محم ود م دى األم د

 



                                                                                      

  

 اً ويظه ر أن الش يخ س  يف ،ا ال ديوانه  ذلوه ذه القص ائد يج دها المط الع    
ل   م يك   ن معتني   اً بجم   ع مناظيم    ه وقص   ائده الت   ي يقوله   ا وال س   يما تل    ك 

وق د ب دأ يجمعه ا ف ي فت رة مت أخرة م ع  ،المتعلقة بأغراض الشعر المختلفة
متواص الً  فقدان كثير م ن القص ائد والمن اظيم الت ي قاله ا فبع د وفات ه كن ت  

ل على مجموعة من القصائد الت ي ل م حصَّ وبعد البحث تَ  ،مع ابنه إبراهيم
إليه  ا م  ع  ول  م يش  ر ،ول  م ي  ذكرها الش  يخ لطالب  ه ،تك  ن مض  افة ف  ي ديوان  ه

حرص   ه وال س   يما ف   ي مراح   ل حيات   ه األخي   رة عل   ى ديوان   ه ومراجعت   ه م   ع 
 طالبه .

" الج زء  ميرلكتاب " النَّ  من المواقف التي أذكرها أني طلبت منه تقريضاً  
وأن   ا أمل   ي علي   ك، فب   دأت  ،فق   ال: اكت   ب ،ء اهللالثال   ث، فق   ال: إن ش   ا

بالبي  ت األول ث  م الث  اني، وك  ان الش  يخ  يطل  ب من  ي أن أكت  ب ث  م يطل  ب 
 ،س تأتي األبي ات ،تعديل ما كتبته، وهو يق ول ل ي: ال تخ ف . ال تس تعجل

 ،الش  عر هك  ذا ي  أتي فج  أة وأحيان  اً تت  أخر القريح  ة، فأتممن  ا ث  ال  أبي  ات
م   ن عن   ده، وإذا عن   د  امل   ة، فلم   ا خرج   ت  وق   ال: غ   داً س   تكون ج   اهزة ك

الب   اب الخ   ارجي، ق   ال: ج   اءني بي   ت اكت   ب، فكتب   ت، ث   م خرج   ت عن   ه 
ثماني  ة  فاتص  ل ب  ي قبي  ل المغ  رب ب  أن القص  يدة ج  اهزة، وأن ع  دد أبياته  ا

   :التي مطلعها فسلمني في اليوم الذي بعده نص القصيدةعشر بيتاً، 



                                                                                      

  

 أس          مو ب ق          د تحل          ت بال          درر
ال        ك  أم نج        ومب أس        فرت ف        ي ح  

 

 أم عق         ودب ق         د تجل         ت ب         الغرر 
 فانجل    ت تل     ك ال    دياجي والس      رر

 

بيل المغرب من يوم الثالثاء بتاريخ انتقل الشيخ سيف إلى جوار ربه ق     
هجرية، وكانت  3414الثاني من شهر ذي الحجة من شهور سنة 

مواراته الثرى في الساعة العاشرة من ليلة األربعاء، وكانت خاتمته حسنة 
ق، وكان تَ نْ يتلو القرآن الكريم والدعاء لعمته المتوفاة بمجلس الغَ إذ كان 
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ  يقرأ:

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           

فسكت قلياًل فإذا روحه قد ،  (٠٣ ، اآلية:فصلت)سورة  چٿ  ٿ
عاماً، وقد وستين  ره واحداً م  وتعالى، وكان ع  انتقلت إلى جوار ربها تبارك 

وممن  ،حزن عليه أقاربه وأرحامه وطالبه، ورثاه عدد من األدباء والشعراء
ألستاذ األديب عيسى بن سعيد بن عيسى اوقفنا على مراثيهم: 

 التي سمَّاها " بالعقيق رثاني ": الغرَّاء الحوقاني رثاه بهذه القصيدة
 عبث           اً ألمل           م  ص           ابراً أرزائ           ي
 ونظمت ه     ا ف     ي عق     د ها فتس     اقطت
 عجب    اه  كان    ت ف    ي القالئ    د  لؤل    ؤاً 
 م  ا ب  ال  نَ   ْزَوى الي  وَم ض  اَ  فؤاد ه  ا

 ه      ا ق      د تن      اثَر حزن ه      ا ببك      ائي 
 مغم           ورًة بالدمع           ة  الحم           راء
 فغ      دْت عقيق      اً زاَد من      ه  بالئ      ي
 وتزلزل             ت أركان ه             ا بش             قاء



                                                                                      

  

 ناح          ت وزاَد نحيب ه          ا وعويل ه          ا
 م          ا للخلي          ل  وس          يبويه  تعانق          ا
 م   ا الب   ن مال   ك والحري   ري تجم   دا
 م    الي أرى الغش    ريَّ يمش    ي بائس    اً 

 لس           تالي دمع            ه متح           درب لم           ا 
 ويل     وح  م     ن ب     ين  الخالئ     ق قادم     اً 

 هن         افس         ألت هم م         الي أراك         م ها
 ق      الوا: ن      داءب ف      ي المق      ابر  هزَّن      ا
 إن كان        ت  الم        وتى ت        ئن  لموت         ه
 شيخ  المتون أبو الفنون وذو التق ى
 ش     يخ  النح     اة  لح     ل  ك     ل  عويص     ة  
 الشيخ  سيفب ال ن رى ل ه  ف ي ال ورى
 العق   ل  ض   اَ  عل   ى احت   واء  علوم    ه
 بالزه          د  ع          اَ  حياتَ          ه متعفف          اً 
 والي    وَم ي حم    ل  نعش     ه  ف    ي موك    ب

 َك أب     ي بك     اًء خانق     اً ش     يخي بك     ا
 ش   ر  المن   اظر  ف   ي القل   وب  قس   اوةً 

 وتجلبب        ت بالقطع        ة  الس        وداء
 وبكاهم        ا ق        د ع        مَّ باألرج        اء
كص     خرة  ص     ماء  ب     يَن الحش     ود  
 م     ن خلف     ه جم     عب م    َن الش     عراء
 ب     يَن األن     ام  يَه     ز  قل     َب الرائ     ي

 م     ن مك     ان  ن     ائي اب     ن  المظف     ر  
 ف  ي أرض نَ   ْزَوى م  وطن  العظم  اء
 الش   يخ  م   اَت وح   اَن وق   ت  وف   اء
 أف      ال ن      ذوب  معاش      َر األحي      اء
 ه      و مرج      ع  األدب      اء  والفقه       اء
 أعي   ت عل   ى الفص   حاء  والبلغ   اء

 َن األمث       ال  والنظ       راءكف       واً م       
 أو ي حت     وى ف     ي اال     ة  الح     دباء
 ل     م يس     َع نح     َو وجاه     ة  وث      راء
 م        ا نال         ه  ت        ا ب م         َن األم         راء
 م زج       ت دم       وع  عيون        ه  ب       دماء
 م       رآى ال       دموع  ب       أعين  ااب       اء



                                                                                      

  

 إن       ي س       معت  نحيبَ       ه فتأجج       ت
 ش       يخي بك       اَك كبير ن       ا وص       غير نا
 ببك     اء  ج     د ه م بك      وا حت     ى غ      دا
 أواه  عيس  ى م  ا حش  دَت م  َن البك  ا
 ل       و كان       ت  األرواح  تف       دي ميت       اً 
 ش    يخي وأس    تاذي فق    دت َك مرجع    اً 
 وإذا أتين              ا نح              وَك م أكرمتن              ا

 بهج    ةً  الآلل    ئل    َي ولَك    م نظم    َت 
 رب           اه  أن           زل رحم           ًة وس           كينةً 
 أكرم       ه  ي       ا رب       اه  ف       ردوَس الع        ال
 بج         وار  خي         ر  األنبي         اء  محم         د  

 

 ن    ارب م    َن األح    زان  ف    ي أج     وائي
 إذ كن      َت مألوف      اً ل      دى أبن      ائي
 ءالبي        ت  بي        َت مص        يبة  وع        زا
 ءلمعل             م  أوالَك ن             وَر ض             يا
 لهرع   ت  أحم   ل  ب   األكف  ف   دائي
 فلك       م أجب        َت ملبي        اً لن        دائي 
 ي     ا س     يدي م     ن كف     َك البيض     اء
 أف        ال أس        طر  ب        العقيق  رث        ائي
 ف      ي قب      ر ه ي      ا أرح      َم الرحم      اء
 م  ن ف  يض  ج  ود ك أك  رَم الكرم  اء
 ف     ي ص      حبة  األب     رار  والش     هداء

 
   

 في مرثيته: الشاعر األديب خميس بن سليمان المكدمي يقولو 
 اإلس       الم   ي بيض       ة  ه       وى ف        نج       مب 

 م     زع    ف     ي مص     اب   أظل     مَ  والك     ون  
 ها الت      يوتل      ك س      نت   ه      ذي الحي      اة  

 تحل      و فننس      ى أنه      ا جبل      ت عل      ى
 تص         فو قل         يالً ث         م تثب         ت أنه         ا

 وقت                 ام وتلبَّ                 دت بض                 بابة   
 وإم          ام هداي          ة   ش          يخ   برحي          ل  

 تمض       ي بن       ا ق        د ما إل       ى الع       الم
 األي        ام طيل        ةَ  ونض        حك   ك        در  

 واإلطع     ام ف    ي الش    رب   مغشوش    ةب 



                                                                                      

  

 فتل      ك دموعه      ا ى ت      ئن ش      جاً وَ زْ نَ       
 مولي        ا س        ارَ  النح        و   تبك        ي إم        امَ 

 تبك         ي مجالس         ه الكريم         ة لهف         ة
 تبك  ي مت   ون العل   م كي  ف وق   د مض   ى

 ن يص    وغهعلي    ه ح    ي يبك    ي الق    ريض  
 وق               ادة وبديه               ة ف               ي هم               ة  

 يا شيخ سيف وإن مضيت فأن ت ف ي
 ي    ا ش    يخ س    يف وإن رحل    ت عزا ن    ا

 ملب       ي خي       رَ  ه وكن       تَ ت       دعو اإللَ       
 هرف       د   ص       يبَ  الن       اس   فس       قاك رب  

 فقي          دهم س          ارَ  وعزا ن          ا ل ه          ل  
 

 محزون             ة منكوس             ة األع             الم
 ااالم بحرق          ة   تبك          ي الض          ليعَ 

 األق        وام ودروس        ه ف        ي حض        رة  
 ص         نديدها وإمامه         ا المتس         امي

 نظ       ام ف       ي ب       ديع   فري       داً  عق       داً 
 اإلق          دام وتواض          ع ف          ي حل          ة  

 مق      ام بخي      ر   ال      ورى ب      ا    قل      ب  
 وأي أي خت         ام الخت         ام   حس         ن  

 واإلعظ     ام ل  اإلج     ال ف     ي موق     ف  
 اإلنع      ام تهم      ي علي      ك س      حائب  

 خت      امي وال      دعاء   ك مي      ان ص      براً 
 

 وقال الشيخ األديب محمد بن علي الشعيلي راثياً له:   
 م        اذا أق        ول وذا الزم        ان رم        اني
 خط          ب أل          م بس          احة وكي          اني
 خط  ب ده  ى نَ   ْزَوى وأرج  ف أهله  ا
 خط      ب س      رت أخب      اره وت      واترت
 ما الفقد فق د الش اة أو ض بي الف ال

 ون كواك                 ب دري                 ةالع                 الم

 بمص       اب أه       ل العل       م واإليم       ان 
 لكمي       انيوس      بى وأردى ش       يخي ا

 والق             اطنين أع             الي األح             زان
 بعم             ان واألقط             ار كالطوف             ان
 لك            ن فق            د الع            الم الرب            اني
 به    م يطي    ب الع    ي  ف    ي األك    وان



                                                                                      

  

 تزه       و ال       ديار إذا تص       در ع        الم
 مت            ورع ف            ي دين            ه وخالق            ه

 األس   نة والقن   ا ىيجل   و العم   ى يه   و 
 ص    بر عل    ى ن    وب الزم    ان وص    رفه
 كالش           يخ نج           ل س           عيد إن           ه
 ي      ا كعب      ة العل      م الش      ريف تحي      ة 
 ي  ا بح  ر ك  م ش  رفت بج  ودك أنف  س
 س      يف أب      ان م      ن العل      وم خفيه      ا
 س  يف ب  ه انطمس  ت جاهل  ة جاه  ل

 ونجاده       اه       و ركنه       ا وعماده       ا 
 م      ن ل      ي بمثل      ك زاه      دا متورع      ا
 ي    ا س    يف إن الض    اد تبك    ي لوع    ة
 ي    ا س    يف إن القط    ر ي    ذرف أدمع    ا
 كن   ت المني   ر وأن   ت أن   ت مجيره   ا
 أن     ت المعل     م والخبي     ر فم     ن لن     ا
 م   ن ل   ي بمثل   ك ف   ي زم   ان حال   ك
 فج     زاك رب الع     ر  ج     ل جالل     ه
 بج         وار س         يدنا النب         ي محم         د

 

 متح             رر م             ن ذل             ة وه             وان
 وكيان          ه ف          ي الس          ر واإلع          الن

 س بش      رعة ال      رحمنو ي      روي النف      
 متض                رع للواح                د ال                ديان
 أفن          ى الحي          اة معلم          ا متف          ان

 م       دى األزم       ان اً به       ا حي        اتحي       
 م              ن العقي              انأه              ديتها دررا 

 وأزاح ك                  ل لغي                  ة وغي                  ان
 وتربع        ت نَ         ْزَوى عل        ى األق        ران
 والبح       ر يق       ذف ج       وهرا مت       دان
 أبص    رت ه    ذا الع    ي  ع    ي  ف    ان
 ح    امي حماه    ا أن    ت ف    ي المي    دان
 بف   را  شخص   ك ي   ا عظ   يم الش   ان
 وس         فيره ف         ي النح         و والتبي         ان
 ي    ا ص    نو يحي    ى بع    دكم م    ن ح    ان
 ق        لَّ المجي        ر ب        ه وق        لَّ الب        ان
 نبالمكرم       ات غ       دا وخي       ر جن       ا
 ص           لى علي           ه اهلل ك           ل ث           وان

 



                                                                                      

  

وقال الشاعر األديب سيف بن أحمد بن ناصر السيفي هذه المرثية   
 فيه:

 نج        م ه        وى ي        ا أمت        ي ب        بالدي
 نج     م ه     وى تح     ت الث     رى بعلوم     ه
 غرب   ت نج   وم العل   م عن   ا ف   ي الث   رى
 ي          ا كوكب          ا زه          رت لن          ا أيام           ه

 ن للعل         وم ولل         دروس يقيمه         اَم         
 ن ذا لط       الب العل       وم ودرس       هاَم       
 النح   و بع   دك ي   ا أخ   ي ن ذا لعل   مَم   
 ن ذا لعل  م اإلر  ي  ا س  امي ال  ذرىَم  

 ح         زت العل         وم بفقهه         ا ومتونه         ا
 ق   د كن   ت أن   س الق   وم ف   ي حفالته   ا
 ي        ا س        يف تتركن        ا وت        ذهب آيب        اً 
 ك  م ف  ي الزي  ارة نس  تقي م  ن درس  كم
 ك      م مجل      س كن      ا ب      ه ف      ي غبط      ة
 أس    في علي    ك ول    يس يج    د تأس     فب 

 خس      ة طبعه      ابه      ذي ه      ي ال      دنيا 
 اطبع     ت عل     ى ك     در ونح     ن نري     ده

 ل           م أنه           اعنس           تحلي ل           ذتها ون

 من         ه بحرق         ة وقت         اد ص         بت  فأ   
 س   يف العل   وم خطيبن   ا ف   ي الن   ادي
 ي         ا ليته         ا بقي         ت إل         ى أبع         اد
 م       ن ذا ترك       ت لملت       ي وب       الدي
 م      ن بع      دكم ي      دعو إل      ى إرش      اد
 م        ن ذا ترك        ت لجمل        ة ال        رواد
 م      ن ذا لعل       م الص       رف للمرت       اد
 م        ن ذا ل        نظم الش        عر والنق        اد
 وش    روحها م    ن ب    ين أه    ل ب    الدي

 تل            و س            يرة العب            ادتق            رأ وت
 ف      ي هجع      ة كتب      ت إل      ى ميع      اد
 وعل        ومكم ي        ا منه        ل القص        اد
 نتج          اذب األش          عار باإلنش          اد
 فالك           ل من           ا ذاه           ب لنف           اد
 ت        أتي عل        ى األخي        ار وااس        اد
 ص      فوا م       ن األك       دار واألحق       اد
 وقف     ت عل     ى األف     راد بالمرص     اد



                                                                                      

  

 عق           و  ل           م تس           الم أهله           ا م  أ  
 ي      ا س      يف ب      ل ي      ا ش      يخنا وأديبن      ا
 ت      دعو إله      ك ف      ي رج      اء  مخلص      ا
 لبي     ت رب     ك ف     ي دعائ     ك ي     ا أخ     ي
 ف       ي ه       ذه بش       رى لك       م بس       عادة 
 غ    ادرت ذي ال    دنيا إل    ى دار الرض    ا
 فس    قى ض    ريحك واب    ل م    ن ص    يب
 وأحل        ك ال         رحمن ف        ي فردوس         ه
 وص           التنا وس            المنا للمص            طفى

 ل واألص      حاب م      ا ق      ال ام      ر واا
 

 تس      قي وتطعمه       م بش       وك قت       اد
 وخطيبن       ا ف       ي محف       ل اإلرش       اد
 لفقي        دة ذهب        ت م        ن األج        داد

 ت          ك من          ه دع          وة الميع          ادفأت
 إذ كن   ت ف   ي ذك   ر ودع   وة ه   ادي
 ف       ي جن        ة الرض       وان واإلس        عاد
 وأم              دك ال              رحمن باإلرف              اد
 م         ع جي         رة المخت         ار والعب         اد
 م           ن جاءن           ا بب           راءة وبص           اد
 نج      م ه       وى ي      ا أمت       ي ب       بالدي

 

 وقال الدكتور حميد بن محمد بن رشيد البوسعيدي:  
 اذرف                          ي دمع                          اً ب                          دم
 اذرف                         ي ال                         دمع ول                         و
 ل                             م ت                             وفي حقَّ                             ه  

 ى س                      يَفك  وَ واب                      ك  نَ                       زْ 
 ناص                          رًا لل                          دين ل                          م
 ه                  و بح                  ر  العل                  م ف                  ي
 ك                           ان فيه                           ا بارع                           اً 
 غ                     اب عن                     ك س                     يبويك  

 غ                  اَب عن                  ك ذا العل                  م 
 غطّ                   ى هاتي                   َك القم                   م
 ط                  وَدك  الع                  الي األش                  م
 ك                      ان س                      يفاً ال ي                       ذم
 ي                     ك  هيَّ                     اَب الحم                     م
 لغ                        ة  الع                         رب  وك                        م
َم                                     م  عبقري                                     اً ذا ه 
 رب  إع                              راب  الَكل                               م



                                                                                      

  

 َم                    ن لن                    ا ي ع                    رب  م                    ا
 لغ                            ة  الق                            رآن  َم                            ن
 فاب                          ك  ح زن                          ا ل غت                          ي
 وابك             وا ي              ا ط              الب ش              يخاً 

 ى ب                      أمس  وَ زْ دفن                      ت نَ                       
 رحم                                         ة  اهلل علي                                         ه

 ى وح                       دهاوَ زْ ل                       يس نَ                        
 فاص                                          بروا أبن                                          اَءه
 ي                          ا بن                          ي كمي                          اَن ذا

 الع                        زاء لك                        م ح ْس                        ن  
 وبجن                                       ان  عالي                                       ات  
 درج                       اتب ق                       د أ ع                       دت
 يَ ق                            ل  الم                           ولى لن                           ا
 له                          م البش                          رى بم                          ا
 وص                                          الةب وس                                          المب 
 وعل                     ى األص                     حاب م                     ا

 

 في                 ه َم                 ن َفه                 مح                 ار 
 ل              ك ي جل               ي م               ا ان               بهم
 ربّ                                    ك رب القل                                    م
 عالم                        اً ح                         رًَّا أش                        م
 بحَره                ا الزاك                ي الخض                م
 َع                     دَّ ط                     ّوافي الح                      رم
 فقدت                          ه ب                          ل أ م                          م
 ذاَك أم                      رب ق                      د ح                       تم
 أج                                       ل  اهلل  ع ل                                        م
 ول                         ه الف                         وز  خ                          تم
 إن يش                           اء اهلل  الحك                           م
 ل                        ذوي العل                       م  أل                       م
 يرف                                        ع اهلل ف                                        تم
 ق                                      دموه والك                                      رم
 للنب                      ي الب                      در األت                      م

 ه                ا ف                ي نغ                مق                د تلو 
 

 بقلم

 تلميذه/ حممد بن عبداهلل بن سعيد السيفي



                                                                                      

  

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحم    د هلل ال    ذي خل    ق الس    ماوات الس    بع واألرض وم    ن ف    يهن عل    ى    
التم  ام، خ  الق الخل  ق مقس  م ال  رز  ع  دالً من  ه ب  ين األن  ام، وأرس  ل األنبي  اء 

ئ   ف الرس   ل مبش   رين ومن   ذرين لم   ن عص   ى واس   تقام، وجع   ل العلم   اء خال
إلرشاد األنام، وعلمهم شرائع األديان واألحكام فسبحانه من واح د أح د 

ن أس س أص ول ال ينام فهو الملك الفرد العالَّم، والصالة والسالم على َم 
اإلسالم أفضل كل نبي وإمام، سيدنا محمد وعل ى آل ه وأص حابه أجمع ين 

 القيام .على الدوام، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر و 
ر ه و الك الم الم وزون المقف  ى، عف ال يخف ى عل ى العاق ل اللبي ب أن الش   

ر لحكمة ومن البيان لسحرا، وه و لس ان ال دهر، وه و ص فة عوأن من الش
م  ن ص  فات البش  ر من  ذ ال  زمن الق  ديم ألن  ه مم  ا نطق  ت ب  ه األم  ة حس  ب 
مقتض  ى حاله  ا، وتقل  ب أحواله  ا فج  اء عل  ى فح  وى ال  دواعي الت  ي تك  ون 

 بها في حلها وترحالها، طلوعها وهبوطها، سعدها ونحسها. متصفة
فك   م ن  افح حس   ان ب   ن  ،ر أرواح الم   ؤمنين الص  ادقينعر الش  ولق  د فجَّ      

وه  و يق  ول ل  ه:  ،( عت  اة ق  ري ثاب  ت األنص  اري بش  عره ع  ن رس  ول اهلل )



                                                                                      

  

ولك  م رف  ع أق  وام ر وس  هم لبي  ت  ،)لش  عرك عل  يهم أش  د م  ن وق  ع النب  ل(
كس أقوام ر وسهم لبيت س معوه ف ي هج ائهم، يقال في مدحهم، ولكم ن

وال ش   ك أن   ه س   الح ف   ي أذه   ان الع   رب ش   ديد المض   اء ق   وي الفع   ل إذا 
عمر بن الخط اب )رض ي اهلل عن ه(: )م ا  لذلك يقول أمير المؤمنين ،أطلق

ر يق   دمها الرج   ل أم   ام حاجت   ه يس   تعطف به   ا عأحس   ن األبي   ات م   ن الش   
ر الش   عر بالح  ب والف   را  يم( ، ولق   د فجَّ  ئ  الك  ريم، ويص   رع به  ا عن   ق الل

والحرم  ان ق  رائح الش  عراء فص  درت قص  ائد رائع  ة ف  ي التعبي  ر ع  ن برح  اء 
ر الش  عور بس  حرها األفئ  دة، ك  ذلك فجَّ   وتهت  ز   ،الش  و  تل  ين له  ا القل  وب

بالخوف عواطف الشعراء ففاضت قرائحهم ف ي حال ة الخ وف وف ي حال ة 
وا يكتب ون المس ائل ر الشعر قرائح الفقهاء فراح الحنان والشو ، كما فجَّ 

فظه  رت ب  ذلك  ؛الفقهي  ة ف  ي قال  ب ش  عري ف  ي غاي  ة م  ن الروع  ة والجم  ال
 جملة كبيرة من المناظيم الفقهية والموسوعات النظمية .

ولما كان الشعر يرتقي إلى هذا المرتق ى جمع ت م ن المن اظيم الش عرية    
هذا الكتاب الجليل ووضعته على أحسن وضع ف ي التبوي ب، ول م أقتص ر 

ه عل   ى س   ؤاالتي وجواب   ات األش   يا  الك   رام له   ا ب   ل أتحفت   ه بم   ا ي   به  في   
رية التي نظم فيه ا الن اظمون، عالمطالع، ويسر السامع من المناسبات الش

م الوكي ل نع م ع فالحمد هلل على التوفيق، وعلى اهلل توكلت وهو حس بي ون



                                                                                      

  

الم  ولى ونع  م النص  ير، وص  لى اهلل عل  ى رس  وله البش  ير الن  ذير ، وعل  ى آل  ه 
والح ول  ،ول وعل ى اهلل القب ولقوأصحابه أولي العزم والتش مير . آم ين ف أ

 وال قوة إال باهلل العلي العظيم .
 سيف بن سعيد بن علي الكمياني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      

  

 )القسم األول: قصائد في األغراض الشعرية المختلفة وجواباته(
  ": رآنيةالنفحات الوهبية يف التوسل بالسور الق" هذه القصيدة املسماة 

 فاحتةةة ادمةةد ببةةا رـ السمةةةةا 

 ثةةةةم بوهراا بمةةةةا   عةةةةو   ةةةةا 

 ابالنسةةا  ةةا  ةةال  اتلةة  اسةةت  

 مائةةةةدة  ةةةةا مةةةةن  عةةةةاه عبةةةةده 

  نعةةةم علةةةد عبةةةد  عةةةا  را يةةةا 

 بسةةةةورة ارعةةراب  نبنةةا الةةر    

  ةةا رـ بارنفةةاد   ةةد ـةةوـ م ةةةةةن

 اامةةةةنن بتوبةةةةة لنةةةةةةةا مقبولةةةةة

  ةةا مةةن  عةةاه  ةةونـ يف  لمةةةةةة    

 كمةةةةا  يتةةةة   مةةةةونا  نةةةةا 

 بيوسةةةةص الصةةةةةد   يف ـيائةةةةةة 

 ملةةا  عتةةةة  اوهةةةا ال ةةةةا ة  ةةد   

  ةةةةةاد معةةةةةان اهلل ربةةةةةي  نةةةةة   

 صةةةلد عليةةة  اهلل مةةةا بةةةر    ةةةا   

 اباتليةةةل عبةةةد  الريةةة   بةةةرا  

 مةةةن  ةةةد  علتةةة   بةةةا للمسةةةلم  

   عةةوه ك ةةص العةةةر عنةةا االبلةةد 

 ن اسةةا اركةةوار نةةوراى اهةةةد    م ةة

  عةةةاض معةةةرر انعةةةةةم املر ةةةد   

 سةةد بةةلنواد اةةا  ةةا نا العةةةة   يع

 ار ةةةةد بسةةةةورة ارنعةةةةا  فةةةةو اى

 ببةةا   ةةةرنا مةةن سةةواب  ال ةةةةقا    

  عةةةا  ليةةةا فلصاةةةا فيمةةةا   ع ةةةا   

 تبلةةةل الولفةةةد اـسةةةن املنتبةةةةةد 

 بةارا الةور    البحر ببرن ادةةوت  ا

 مةةةن كربةةة   ةةة  هةةةو  املصةةةرفد

ـ بةةةةةةا     اعفةةةةةة رـ السةةةما لةةة  

  عةةةرس مسةةةرعاا اعةةةص اان نةةةد  

  ـسةةةن م ةةةواا ا ةةةاب ار ةةةةةا  

  ا ـةن رعةةد الو   باملةةور انبمةد 

 نعةةم العبةةةد نعةةةةم املنتمةةةةةد  هةةيم

 ااصةةةةةرفيت   لةةةةةي ى مرتعةةةةةةةد



                                                                                      

  

  ا رـ باد ةر ا صم ارعةدا ام ةةن 

 مونا م ن  اـةةد  ىل النحةةةل بة ر  

 سةةةبحار مةةةن  سةةةةةر  بعبةةةده  ىل

 كبةةةص فتيةةةةةةهلل  ىل اهلل الت ةةةةةوا ب

 مبةةةر م البتةةةود مةةةن  بةةرهةةةةةا  

 ا صبةةةةةةةا مب ةةةةةةراى بعبةةةةةةده  

 رـ بَرةةة   سةةةيد الرسةةةةةل الةةةذا  

 فبةةو  تةةةةا  ارنبيةةةةا االرسةةةل ن 

  ةةةا رـ بةةةاد  الةةةذا فر تةةةةة  

 يف سةةةةعيبم اااملؤمنةةةةور  فلحةةةةةةو

  امبةةةةةم  ةةةةةالقبم فر انةةةةةةةة 

 اال عةةةرا االنمةةةةةل كةةم    تةةا   

 منحنةا الر ةد  بالعنكبوت سةيدا ا 

 بسةةورة الةةرا  انةةتقم ىةةن ب ةةةد   

 رـ بلقمةةةةةار ادكةةةةةيم عبةةةةةةد 

  سةر اافةة  ااعةةص عةةن عبةةد  نةةد 

  ةةا رـ بارـةةةواـ   نصةةر  نةةد   

  ا فا ةةر ارر ة  االسةبا العلةةد    

 بسةةةةر  ةةةـ ا لةةة  الةةةذكر مةةةن  

  را  كيةةةةداى ا ن ةةةة  مةةةةا  نةةةةد   

 مةةن اابةةاد ايةةةةذا بيتاةةا  ةةر    

 مسةةة د  ةةةده ا ـلةةة  الر  ةةةةةا   

 ارفعةةوا الةةدنيا امةةا يف نا الدنةةةا   

 رـ السةةةما مةةةن  رر امةةةن  ةةةذ   

 عيسةةةد املسيةةةة ل آ ةةةة لةةة  بةةةر    

 بع تةةةة  متممةةةةاى  ةةةةر  ااةةةةد   

  ةةةةةوـد  ىل عبةةةةةد سةةةةةواه ن ان 

 لقةةةةةةا ر ااملةةةةةرات  االصفةةةةةةةةا 

 بسةةورة النةةور اهتةةداا  ىل العةةةةلد  

 فوـةةةةداا اهلل العيةةةةةيم ن سةةةةةو  

 عةةن  صةةى  ةةر   دوةةةةاا امعةةد  

 ا صةةةةل  ال ةةةة ر ا و ماةةةةا اهةةةةد   

 اعةةةةاا يف اررس فسةةةةا اى اعتةةةةا  

 الةةةةذا اهبتةةةة  علوماةةةةا اهةةةةد   

 متحةو ببةا مةا  ةد  ةةر      ةبسةة د

 ااةةا ا افةةر   ةةده   ةةةةد  سةةةةبا

   نةةةةةو  املصةةةرفد   ةةةد بياسةةة  

  بعةةةا تاليبةةةا امةةةا بةةة   مةةةةا    



                                                                                      

  

 سةةبحانا اللةةبم مةةن   سةةم  بةةا    

 اا رح لنا الصةدر بصةا  الةذكر  ةةا    

 ااـ ةرنا ربي  مةراى يف ـةوـ مةن  

ـ   ةةا   غافةةةر الةةذن  ا ةةا  ابةةل تةةو

 ا علنةةةا  ةةةا ربةةةاه ىةةةن فصةةةةل  

  ةةا ربنةةةةا ااعنةةةا بقةةو   مرهةةةةةم

 رـ امحنةةا مةةن  ةةر  ةةو    ةةةرفوا

 ابالةةةد ار آمةةةن الراعةةةات مةةةن   

 ن بةةةةا اللةةةةبم عفةةةةواى سةةةةيدا   

  ةةةا رـ سةةةلم  ةةةو  تةةة تي  مةةةم    

  ةةةا ا ةةةل  ةةةو   نةةةذراا  بةةةةةل  

 مونا ا عل سيد اتلةة  حممةةةداى  

 ب  مةةن فيةةواافةةت  لنةةا الفةةت  املةة 

 بةةةاد رات ابقةةةاب القةةةرـ مةةةن

 بالةةذار ات هةة  لنةةا علماةةا افبمةةةةا

  ةةةا رـ بالرةةةةور الةةةذا نا  ةةة   

 بسةةرو االن ةةةةم  نا هةةو   انةةةةا   

 بالقمةةةةر املةةةنمح  ةةةا رمحةةةن هةةة 

 اا عةةةةةةةة  افعةةةةةةة رافعةةةةةةةة  

 لصافةةةةات  نبنةةةا مبةةةااا الةةةر  

 مةةةن عبةةةده  اا  فيبةةةا  ةةةد  عةةةا  

  ىل اانةةةةار سةةا بم رـ السمةةةةةا  

 مةةن  تةةا  فلصةةةةاى  ر ةةو الر ةةةا  

 اةةم ثيةةاـ سةةنده مةةوىل الةةور    

  ةةور  انعةم القةو  تلةا اراليةةةا    

 ااةةةةةو  ي نيةةةاهم ااتبعةةةوا غةةة  

 ملت ةةد  هةةواد  ةةو  العةةرس  ن ن 

 فالعبةةةد م ةةةف  انعةةةم ا تمةةةةةد

  اثيةةةة مةةن هةةود  ةةو  امللتقةةةةد    

 ااةةو   اارـقةاب مل  ص ةوا امل  عو

  فيعنةةةةةةةةا ا بل نةةةةةةةةةا املنةةةةةد 

 س علمةةا الواسةةا اار  نةةا التقةةد  

 رمحتةةا العيمةةد  ن نةةا االر  ةةةةا   

ـاا اغنةةةةةةد    ار ةةةةةةا اى اصةةةةةة 

 فيةة  عبةةد  الكلةةيم موسةةد املرتعةةد

   ةةةة  الكسةةةةر اا نةةةةا العمةةةةد  

 نةةا لنةةا الولفةةد اتسةةد د اترةةةةا م

 ترفةةةةةا   واماةةةةةا  ىل  ار العلةةةةةد 



                                                                                      

  

 يفةةةخ آ ةةةر ن  هةةةل الكةةة  ا   

 ا علنةةا مةةن  هةةل الةةيم  ربنةةةا    

  ةةةةاضت ب ةةةةارة السةةةةماض للةةةةي

 اةةةا   ةةة  رـ كمةةةا  عةةة   و 

 رـ كما امتحن   هةل الصةةد  مةن   

 صةةةامدا ااصةةةرص ـةةةوـ اهلل صةةةفا

 فخةةاـ ـةةوـ الكفةةر يف نةةار ليةةةد

 ت ةةةةابن يف نلةةةةا اليةةةةو    ةةةةةةر 

  فلةةةة   ةةةةةو   لاقةةةةةوا   نةةةةةاهم   

 تبةةةار  الةةةذا  بةةةا  مةةةن   ةةةد   

 بةةةةةالقلم الكاتةةةةة  مةةةةةا  ةةةةةدره 

 منةةا  ةةو  ادا ةةة الكةة   الةةي    

  ةةةا مةةةن بةةة مره م ئةةةا السةةةما    

 تعةةةدارـةةةم تعةةةرعي بنةةةوح املر 

 فقةةةةةا   اعياةةةةةا بةةةةة مر ربةةةةة    

 بةةةاان مةةةن  ةةةد  عةةةوا  رآنةةةا 

 فةةةةة منوا بةةةةة  املاةةةةةا  كفةةةةةراا  

  ةةةةةةةا رـ باملومةةةةةةةل املد ثةةةةةةةةر

  ةةةتم لنةةةا بصةةةا  ارعمةةةةاد  ر  ا

 الر يةةار االعصةةيار تصةةليبم ليةةةد 

 بسةةةةر  سةةةةورة ادد ةةةةد املنتيةةةةد

  د  ا ل  يف  ا بةا تب ي الر ةةةا 

  عاضنةةا باد ةةةر ارـةةم مةةن  عةةةا  

 منحنةةةةةا الر ةةةاا مائةةةا اتلاةةةى 

  معةةةة النصةةةر اتفةةةر   البلةةةةةد

 مةةةةا املنةةةةافق  كةةةةل  ةةةةد هةةةةو 

  ةةةواضه مبةةةا سةةةةةعدكةةةل امةةةر  

 اـرمةةةوا لةةةذ اتبا علةةةد العفةةةةةا   

 بيةةةةده امللةةةةا ا بةةةةر مةةةةن عتةةةةا 

 رـ السةةةمااات امةةةا بةةة   عةةةد   

   ةي  فيبا الرفةل مةن هةود  ةر     

  ةةد عر  ةة   وعاةةا لربةةي نا الع ةة  

 لةةةد ا مةةةن   يتةةة  مةةةن ال ةةةةقا 

 ـتةةد  ن ةة   ومةةةة  كةة ه الةةر    

 الةةذكر ادكةةيم مةةن لسةةار املصةةرفد 

 ن الةةةةذا   ةةةةل  عمةةةةد ااةةةةو  

  تانةةةا  اعياةةةا  ىل ااةةةةد   الةةةذا 

  بعةةةتنا  ليةةةا ااغفةةةر مةةةا معةةةد 



                                                                                      

  

 مل وت ةةةل   امةةةة   يامةةةة امةةةر 

 باملرسةةةة ت  نةةةةا مةةةةن  ةةةةر ر  

 االنبةةةةة  العيةةةةةيم آمنةةةةةا بةةةةة   

 بالنا عةةةةات ربنةةةةا ن تبةةةة  م ةةةةن

  ةةةةد عةةةةبـ الةةةةن  ملاةةةةا  ةةةةاضه 

 هةةةةةةةةذه  اةةةةةةةة  يف  عاتبةةةةةةةة

 ا ةةةةاد مرـباةةةةا مبةةةةن عةةةةاتب   

 ن  وفنةةةةارـ بةةةالتكو ر آموةةة   ةةةا

 ن الةةةةذا   لةةةةى  بةةةةل موتةةةة  

 مرففةةةة  الكيةةةةل هيةةةةا  سةةةةرعوا

  نا السةةماض ان ةةق  فةة  عةةذر لكةةم 

 سةةبحار مةةن  ةةد   ةةن السمةةةةاض بةةا 

  فلةةةة  عبةةةةد سةةةةب  اسةةةةم ربةةةة 

  ةةد  ربةة  غا ةةية الفصةةل الةةي    

 االف ةةةر االع ةةر الليةةالي ربنةةةةا   

 ر ابلةةةةةد ـربمةةةةة  رـ الةةةةةةةو  

 اال ةةمـ نعةةم سةةورة  ةةد نكةةرت   

 انةةا اسةةت    االليةةل  نا    ةةد  

  ةةةا رـ   ةةةرح للعلةةةةةو  صةةةةدرنا

  اامةةةةر اهلل ا ةةةةمن هةةةةل  تةةةةد   

 كالقصةةر  رمةةي كةةافراى مبةةا  نةةد    

 ب نةةةة  ادةةةة  امةةةةا فيةةةة  م ةةةةرا  

  را  سةةةةوضاا ا ةةةةقا اى ا لةةةةةةةةةد  

 ارعمةةةد انا  ابةةةن مكتةةةو   ةةةر  

 السةةةورة فان ةةةند ابةةةةح اسةةةةح ا 

 ربةةةةي فيةةةة  فسةةةة ماا ار ةةةةةةا   

  نا السةةةماض انفرةةةرت فةةة   ةةةا   

  ةةةةةةةةةةةفا ا بكةةةةةةةةةةةد اآـ هلل ا

  ىل املتةةةةةاـ ااملةةةةة ـ املرتعةةةةةد  

  ن  نا   لصةةةةةتم  بةةةةةل الةةةةةر   

 لةة او االرةةار   ةةم  ةةد   ةةةةا    

 ارعلةةةد ا كوةةةد اتوكوةةةد ااهتةةةد  

 تسةةةوض  وماةةةا اتةةةر   مةةةن  كةةةا    

 عيمبةةةا   ةةةراى ملةةةن ببةةةا  عةةةةةا   

 اصةةةار  منةةةاى للةةةذا بةةة  الت ةةةد   

 نا ةةةةة صةةةةا  الةةةةن  ا تبةةةةد 

  عاضنةةةةا  ةةةة  سةةةةورة العةةةةحد

 صةةدر سةةيد الةةور    كمةةا  ةةرـ  



                                                                                      

  

 االةةةت  االو تةةةور فةةةرو كربنةةةةةا

 ا ةةةةر  اتلةةةةا سةةةةورة  اد مةةةةا   

 ف رةةةةة     ةةةةل  عنةةةةدما  تةةةةد 

 االقةةةدر تلةةةا ليلةةةة  ةةةد فعةةةل   

 يف رمعةةةةةةةةار  صةةةةةة   انةةةةةةا

  ةةةا رـ بالبينةةةة العيمةةةد الةةةي  

  لود عراش الب ةي  م ةر مةن  بةد    

 لعا  ةةةةات  ةةةةرفا  نةةةةا اةةةةا   اا

  بلةةةة   ارعةةةةة الفصةةةةل  ر بةةةةا 

 را اةةةةاكم تكةةةةاثر الةةةةدنيا فمةةةةا 

 سةةةةورة العصةةةةر الةةةةي  ةةةةرفتبا

 ااـفينةةا مةةن همةةو املةةةةو سةةيدا  

 رـ  ر   عةةداض ااةةةد  مب ةةل مةةةا 

 بسةةةورة فيبةةةا  ر ةةةةةح نكةةةةرت 

 مةةن ونةةا املةةاعور عةةن  صةةحاب     

 رـ  نلنةةةةةا  ةةةةةربة هني ةةةةةةةة  

 االكةةةةةافرار ـربةةةةةةةم  بةةةةةنم

 ر املةةةب  ع لةةةن  ةةةا رـ بالنصةةة 

 تبةةة   ةةةةةةدا منةةةاف  ام ةةةةةر   

 ببةةةةا اا نةةةةا مبامةةةة  الةةةةر     

 انةةةةةا لعبةةةةةده ـبةةةةةا    ببةةةةةا 

 ببةةةةا ارمةةةة  فقراهةةةةا ااعةةةةد   

 عةةن  لةةص  ةةبر ـبةةذا ملةةن  عةةا     

 ببةةا فةةنعم ال ةةبر  ةةا  الةةي النبةةد

  ةةد بينةة  نبةة  العةة د االسةةو   

 عةةن  ةةرعة املختةةار  صةةاما اعمةةةةد

 رـ السةةةمااات فحةةة  مةةةا ـبةةةا  

 فاسةةتيقيوا مةةن نةةومكم بةة  انةةد    

 بةةةةةةةدعةةةةةو تم ملر ةةةةةا  ا منت 

 بالذكةةةر موننةةا فبةة  لنةةا الر ةةةةا 

   ةةل ع ةةارا  ةةا مقيةةةةل مةةن كبةةا    

 رميةة  صةةح  الفيةةةةل فةةاهلل رمةةد  

 برـلةةةة لةةةد  املصةةةيص اال ةةةتا   

 مسةةةتك اى لةةةةةلد يف ـةةةر ليةةةةةد

 مةةن كةةوثر ااةةا ا الةةن  املصةةرفد 

  ار البةةةةوار االنكةةةةاد اال ةةةةةةقا  

 رمةةةة ااةةةا ا اكةةةل مةةةن افةةةةد  

  د عاا يف اررس ايف ال ةةي ارمتد



                                                                                      

  

 بسةةورة اال ةة ب  نبنةةا ال ةةقا   

 بةةةالفل  امحنةةةةةا  اةةةي ااكفنةةةةةةا

 بالناه رـ النةاه  صةل    ننةةةةا   

 

 االنفةةةةةا  االعةةةةة د االةةةةةةر   

  ةةرا  الةةي الببتةةار  هةةل اال  ر   

 ام ةةةنب بالنعمةةةةةد اسةةةد  اترةةةةةا 

 

 اتامتة

  ا رـ بالذكر ادكةيم  ةد سة ل    

 اسةةةر مةةةا ـةةةواه مةةةن مع ةةةوة    

 ابالرسةةةةةةود املصةةةةةةرفد اآلةةةةةة 

  ر تسةةةةةبر عيبنةةةةةا اع ونةةةةةا  

  نةةة  ال ةةة  عةةةن عةةةذابنا فةةةلر  

 سةةةةةيدا در تعا بنةةةةةا فعةةةةةد  ا

 يعةةةةلكةةةن يف ر ةةةةا  ربةةةي مرم  

 ن بالر ةةةةةا لعبةةةةةد نةةةةةا   فمةةةةة

 ئليوا نةةةة  ربةةةةي امةةةة نا مةةةة

  نةةة  غيةةةاا اتةةةائف  مر ةةةا  

 رامحةةا افةةؤا ةةا ربنةةا كةةن بنةةا ر   

 ااـ ةةةرنا يف  مةةةرة سةةةيد الةةةور 

 صةةةةةةةلد عليةةةةةةة  ربةةةةةةة  ا  اه

 اكتابةةةةا العو ةةةةو املرتعةةةةد 

  ةد ببةرت  اىل اد ةا    ةكماـ

  هةةل الكمةةاد االوفةةا    اصةةحب

 امةةا ا بفنةةاه اتعفةةو مةةا هفةةا   

 تعص ففعل منةا  ةا رـ السةما   

 ن  ةةور ـا ةةا  ان ـيةةص ان

 مةةا  ةةاـ عبةةد بلاةة  الت ةةد  

  ةةد  املةةا  نةةد ا املةةا عصةةد    

   ةةر  بابةةا الوـيةةد ن سةةو    

 املسب د ن كبص فلى الةدعا 

 اه  لنا الفو  اـق  لنا الر ةا 

 ختةةةار نا  املصةةةرفدحممةةةد امل

 الرفعةةة ااال ةة د يف  ار العلةةد



                                                                                      

  

 الةةور   ضاسةةلمن عليةة   ةةا بةةار   

 مةةةةن   لصةةةةوا   اآلةةةة  اصةةةةحب 

 مةةا سةةة ع  ب بةةةل ار ةةةا علةةةد 

ـ   امةةةا  ةةةدا  ةةةا هلل بصةةةوت مرةةةر

 

 عةةد اامةةا  االرمةةاد اادصةةد 

 هلل   ةةةةنبم ا ةةةةر اا ال ةةةةبا  

 غصةةور بةةار يف اليةة د االربةةا  

  تلةةو كتةةاـ اهلل صةةبحاى امسةةا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

  

 () صيدة يف مدح الرسود 

ا د  اضت علد نب   صيدة (، )هذه  صيدة   لتبا يف مدح الرسود 

 ر بن سامل ادعرمي الي  قود يف مرلعبا :ال اعر امل

 سةةةلموا لةةةي  ةةةا  صةةةيحاـ السةةةر   
 

  ا  صيحاـ السةر  لةي سةلموا    
 

اهو املعراب بر  الع و علد الصدر، اكل بي  من  بيات القصيدة 

اهي هذه  ، بد   رب من ـراب اا اض مرتبة من ارلص  ىل الياض

 اباهلل التوفي  .

  نعمةةةوا  ةةةمح  رسةةةود  اضنةةةا    

 هم   كةةةةةةاهم  محةةةةةةد همبةةةةةةدر

 تلكةةةةةم آ ةةةةةات  ـةةةةة   ببةةةةةرت 

 ث ةةةةةرت م للةةةةةد ن نصةةةةةرا فسةةةةةما

   ةةةةول  علةةةةد حمةةةةل  صةةةةاعداى   

 اعةةةةةواى اافةةةةةراى ـ ةةةةةوت م فعةةةةة ى

  محهةةةةم   نةةةةاى ا علةةةةد  ةةةةرفاى 

   ةةةةةةةنكم مل   تقبةةةةةةةل غةةةةةةةمحه

 نكةةةركم   ةةةره   كةةةل الفصةةةح ا   

 رب كةةةةم  ةةةةد  صبةةةةكم ر ةةةةوان     

  ا  كةةةةةم مةةةةةن فعةةةةةل  مو ه ب ةةةةةةى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اضنةةا  ةةمح  رسةةود  نعمةةوا   

  محةةةةةةده   كةةةةةةاهم بةةةةةةدرهم 

 ببةةةةرت  آ ةةةةات ـةةةة  تلكةةةةم  

 فسةةةةما للةةةةد ن نصةةةةراى ثةةةةرل 

 ول صةةةاعداى  علةةةد حمةةةل    ةةة  

 اافةةةراى فعةةةة ى اعةةةواى ـةةةةول   

  ةةةةرفاى   نةةةةاى عةةةة   مح هةةةةم  

 غةةةةةمحه ن   قنةةةةةب َلن    ةةةةةن كم   

   ةةةر ه  كةةةلو الفصةةةح ا نكةةةركم  

  صبةةةةةكم ر ةةةةةوان   ربكةةةةةم   

 هبةةةةةى مةةةةن فعةةةةل   ا كةةةةم    



                                                                                      

  

 س ةةةةةر ت م  َ  ةةةةةو   نبةةةةة   رتبةةةةةاى   

  ةةةكركم  ـةةةر  ا صةةةفد مةةةنب ى 

  صةةة كم  ةةةرببكم مةةةن نا الع ةةة   

  ةةةةديفكم يف  عةةةةر نةةةةار   اسةةةةره   

   بةةةةت م  صةةةة ى افرعةةةةاى سةةةةيودا   

   لُّكةةةةم يف   ةةةةلو عةةةةرش  ن ر  ةةةةي

 عةةةةةدل ك م ع ةةةةةمب الةةةةةور   كلوب ةةةةةم 

 غةةةةوا كم  ا ةةةةا رعبةةةةاى يف الع ةةةةد ا

ـ  ال  نةةةةا  ةةةةا َ م لةةةةي  َفَلك ةةةةم َ ةةةةا

   ةةةةةر ب كم مةةةةةن ر بوكةةةةةم  ع ك ةةةةةم 

 م    مبةةةةَة  ةةةةمح     رل  ةةةة    ك نةةةةت 

 ل رَفكةةةةم ر ببةةةةةاه ن ر ةةةةو َكرمةةةةةاى  

 م ةةةةةةةةن ك م  م ن ولَلةةةةةةةةةى عاليةةةةةةةةةى  

 نةةةوركم  ةةةا سةةةيد اتلةةة  عةةة     

ـب َ ةةةة   ن ب ت   ةةةةي    ا صةةةةَلكم  ةةةةا ر

 هةةةةةاكم س ةةةةةمَ  ث ن ةةةةةاضهلل ر صوةةةةةع   

   ميفك ةةةةةم َ ةةةةةا   اَ ةةةةةابهلل َ ةةةةةاف  ه 

  ةةةا رسةةةود  اهلل ك ةةةن  لةةةي   ةةةاف عاا  

  ةةةةةةو   ن  نفةةةةةةا  مولةةةةةةو ه ان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبةةةةاى   ةةةةو   نبةةةة   سةةةةرل   

 مةةةنب ى  ـةةةر  صةةةفاى  ةةةكركم  

 صةة كم    ةةر ب كم مةةن نا الع ةة  

  اسةةةةةره يف  عرلهةةةةةا  ةةةةةد كم  

 صةةة ى افرعةةةاى  بةةةتم   سةةةيودا  

 ن ر ت  ةةةةةةي يف   لَّةةةةةة    لوكةةةةةةم 

 ك لوب ةةةةم ع ةةةةمب الةةةةو ر   ع ةةةةد ل ك م 

 ا نةةةا  ر ع ةةة هلل يف الع ةةةد ا َغةةةو ا كم 

ـ  ث ن ةةةةائي لكةةةةم     َ م لةةةةي َ ةةةةا

   ةةةةةةر فاى  ع ك ةةةةةةم    ةةةةةةر ب كم  

     رل  ةةة     مبةةةَة   ي ةةةر  ك ن ةةةت م    

 َكرمةةةةاى ن ر ةةةةو َلن ةةةةا ل رَفكةةةةم  

ـب َ ةةةة   م ةةةةنكم      ن ةةةةونى  ةةةةار 

 فعةةة   ةةةمح الةةةور  نةةةوركم    

 ن بت ةةةةي  ةةةةا ر ببةةةة   اصةةةةَلكم   

 ر صوةةةةع    س ةةةةم  ث نةةةةاض هةةةةاكم 

 َ ةةةةاف  ه َ ةةةةابهلل َ م ةةةةا   ميفك ةةةةم   

   ةةةةو   ن   قب ةةةةل  م ةةةةلضه م ةةةةنبم 

ـ   ةةةةةةم   االةةةةةةده ن   ةةةةةةد  ه ن 



                                                                                      

  

ـ  س ةةةعي با  ةةةو    ت   ةةةو   ك ةةةليف ن فنةةة

 َفع ليةةةةةةةا اهلل صةةةةةةةلود  ائ مةةةةةةةاى

هلل ر َ ةةةةةةو ا  اعلةةةةةةد آد  ا  صةةةةةةحا

 اعلةةةةد  ت ب ةةةةاع بلم م ةةةةا   ن   ةةةةد ت  

 

 

 

 

 

 

 ا ت ةةةةةو فود َكس ةةةةةب با ن ت ينَلةةةةةم  

ـ ةةة    ن   ةةةم   م ةةةا ب ةةةد ا ب ةةةد ره ا ن

 ات سةةةةةام د ل لنع َلةةةةةد َفع ةةةةةل ب م  

  اض ن ةةةا   ي ةةةر  رسةةةود  َ ن ع م ةةةوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

  

 ": املنيومة الدرة يف الرـلة  ىل العمرة"  ا ل  هذه القصيدة الي بعنوار

 ةمحةةداى ملةةةن  ةةةاد  متةةوا العمةر    

 امةةةةةده علةةةد  و ةةةةل فعةةةل   

  امنةةةةةةا سةةةةةةبحان  الر ةةةةا ا 

 ب تةةثةةم الصةةةةة ة االسةةةةة     

   اعينةةةةةاصفةةةةةةوة  لةةةةةة  اهلل

 اآلةةةةة   اصحبةةةةةةة  اربةةةةةةةةرار 

 اكةل مةةةةن  ةةةد ا تةةد  بةةنب بم   

 ابعةةةةةد فاتةةةةةراو لاسةةةةةةفارل  

 ا ننةةةةا عنةةةبا هنةةةةا لنةةا سفةةةةةر    

 يف سابةةا الع ةةر ربيةةةةا ال ةاني   

 اهةةةةو صبةةةةاح  ومنةةةةا االثنةةة   

 سةةةةةنة سةةةةة هلل بعةةةةةد  ربةةةةا  مائةةةةة 

 بصحبةةةةةة ارفا ةةةةةل ارما ةةةةةد 

 عو ةةةةةةو اهةةةةةةو السةةةةيفي عبدال

 اعندنةةةةا ال ةةةةبم فتةةد العبةةةةاه

 اسائةةةة  الرـلةةة هةةةا هنةةةةا غةةةدا

 هةةةةو الر ي ةةةي الةةذا  ةةد انتمةةد 

 ثةةم  بةةةةوه حمسةةةةةن االيةةةةةةل    

 ةربنةةةةةا نا القةةةةةةدر  هلل  ةةةةةةلب 

 ام نةةةةةةة و ال رفةةةةةةةة  انيةةةةةةةةةل  

 ا  نةةةةةة  السمةةةةةة  كمةةةةةا  را ا  

 علةةد حممةةةةةد  ةةةةةفيا ار ةةةر  

 مةةةن  ا ةةةة  ال ةةةر  لنةةةا االد نةةةا

 االقةةةةةةا ة ااةةةةةةداة اار يةةةةةار 

 رثةةةةةرهم امةةةةةن غةةةةةدا متبعاةةةةةا

 ـةةةةاب عليةةةةة  سةةةةةيد اربةةةةةةرار

 لنقعةي العمةةرة مةةا مةةن اعتمةةةر    

 ا ةةةةرة املبعةةةةوا مةةةن عدنةةةةار 

 فيةةةةة  ا ةةةةةو  سةةةةةةيد الكةةةون 

 اةةا مةن تبن ةة  اارلةةص بعةةد  ا

  قدمبةةةةم ناصةةةةر ابةةن را ةةةةةةد   

 برفقةةةةةي نعةةةم الفةةةةتد الصفةةةةي 

 سةةةمي ـةةةة  ارمةةةةةة النةةةة اه 

 ةةةةر ابةةةن حمسةةةةن املؤ ةةةةةدا   ناص

  ىل املعةةةةةةالي نسةةةةةباا امنتمةةةةةةد 

 ابةةةن سةةةةةعيد الفا ةةةةةل النبيةةةل  



                                                                                      

  

 ثةةةم سةةةةةليمار ابةةةةةن عبةةةةةةةداهلل 

 ثةةةم حممةةةةةد فةةةةتد منصةةةةةةةةور 

 اصةةةةا  ابةةن سةةةةةعيد ال ةةةةبم   

 اسةةيص ابةن  محةةد الةةذا غةةةدا    

 بةةةن سةةةةليمار الفةةةةتد مبةةةار  اا

 اسةةامل ابن ناصةةةر مةةن  ةةد غةدا    

 اابةةةن سةةةليمار الفةةةةتد سةةةةلرار 

 الةةةذا سةليمةةةةار ا كر ةةةةا ابةةةةن 

   ةةةةل ناصةةةةر كةةةذا  عبةةةةداهلل 

امل ةةةةةقص  ثةةةةم   ةةةةةةوه را ةةةةةةد

  را نةةةةا مةةن بيعةةةةةة االسةةة   

   الي  انة  ببةا ارنةةةوار ا ةو نة 

 ار الب ةةرفبةةةةة دبلةةـتةةد  تةةة  ب 

 كةةةار ببةةةةا ارئمةةةةةة ال قةةةةةةات  

  امنبةةةةم العةةةةةامل ابةةةن بةةةةةرك  

 ا ةةةةةا  فيبةةةةةا نلةةةا الر ةةةةةي  

 مةن ن ةةةر العلةةةم ا بةد  العةدن    

 ابعةةةةةد اافينةةةةةا كبةةةةةارة الةةةي 

 ببةةةةا املسةةةةةةةافرار  رتعةةةةةةةونا

 مقدمةة  اتةةةمح الكةةةر م ااةةةةاه   

 رافقنةةةةةةةا بالب ةةةةةةر االسةةةةرار  

 مةةةةن ـصةةةةةال   كةةةةد اادلةةةم  

 يف اتةمح االر د كروةةةةةاا مر ةدا  

 فبةةو علةةد نبة  ااةةد  م ةار   

 ةدا نسةةةةةةباا مسةةةةةةةةد اى ىل ع ةةةةةة

 مةةةن  ةةةةده الرا ةةةةد  ةةةا   ةةةوار 

 دسةةةةن السةةةةلو  صةةةةار حمتةةذا

 يف هةةةذه الرـلةةةةة  ةةةةمح صابةةةةر 

 من بتلقةةي العلةةم صةار  عةةةةةرب    

 امعةةةةةةدر ارئمةةةةةةةة ارعةةةةةةة   

 اانت ةةة ت مةةن  صلبةةةةا ارـبةةةةةار

 ا  ةةةةةر  اتةةةةةمح انح النصةةةةةر

 ةةةةةةاةاالعلمةةةةةةاض السةةةةةةا ة التقةة

  ا ـبةةذا مةن نب ةةة   ةةد سةةلك    

  عةةةة   بةةةةا   ةةةةد هةةةو الةةةةولي  

 انصةةةة  الةةةور  ا ر   اابةةةة  

  ةةةةاب  نةةةوانى ر هيةةةلل الرـلةةةة  

 القعةةةةةةاض الراـةةةةةةة  قعةةةةدانا   



                                                                                      

  

 سةرنةةةا دةةةد ن ن ةةةةة  الصةةحرا

 ثةةم السةةةةليص سةةةةلف    سةةةةةنل 

 ةةةةةةيببةةةا ن ةةةةةا عمةةةةةر  الر   

 اهةةةةو مؤلةةةةص الكتةةةةاـ الواهةةر 

 ـتد بةةدت عبةةةةرا فتةةم اتةمح   

 تلةةا ببةةا ار ةةةة ار اارنبةةةةةةار

 ا ةةةةد ا فنةةةةا  ةةةةدر ربةةا سةةاعة 

 ابلةةةد الصبيخةةةةي  ةةةةد مةةةةررنا  

 ةااملةةةةةا   املعرافةةةةةة ال ةةةةةةبمح

 بةةةدت ف بةةةدت يف  لوبنةةةةا الفةةةرح

 ثةةم  تةةة   نةةةةا علةةةةد ا ةةةةاه 

   ةةةةار اارـةةةةةاركةةذا ببةةةةا ار

 ثةةةم  تينةةةةةا بلةةةةةد السنينةةةةةةةةة  

  ةةد اصةةف  بفعلبةةةةا اااةةةةةةو  

 ـتةةد  تينةةا مركةةو القابةةةةةةل  ن   

  انة  بةة  ر ةةةاس تةةلا ال ة ر    

  د   ةةذاا منةةةا ااةةوا ات لكةي   

 امل  ةةد هنةةةةةا  عسةةةةراى  بةةةةداى 

 ا ةةةةاض مةةن ر  ااةةةةوا ات لنةةةةا 

  ةةةوـ فةدفةةةةةدا انرةةةوا  فةةةرا 

 منا ةةةةةةةرل ارؤ ةةةةةةةة  افةةةةةةةةةةنل 

 سليةةةةةةل مسعةةةةةو  هةةةةةو التقةةةةي

 ثةةةةةةةةةةرمبابةةةةةة   ا   مةةةةةةن م 

 اابتبةةةة  القلةةةة  ا اد العيةةةةر  

 االةةةةراس ـةةةة  تلكةةةةم الد ةةةار 

 يف  لةة  عةةة ا  صةةةدنا للنوهةة   

 اخنلبةةةةةا ا هةرهةةةةةا  ةةةةةةاهدنا

 ةبنخلبةةةةةا ا هةرهةةةةةا الك ةةةةةةمح

 ا اد عنةةةةةا كةةةل هةةةةةم اتةةةةةةةرح

  ةةةةد عرفةةةة  بالنخةةةةل اامليةةةةاه  

 نعةةةةم تلةةةةا الةةةةدار  باسةةةةقة  ةةا 

  ةةةةةر اةةةةا ببب ةةةةةةة  االكةةل نا

 االكةةةةةةةر  املةد ةةةةةةةد  رلوائةةةةةةة

 ـالفنةةةةا السةةةةرار االبةةةةؤه نب  ةةذ

 حمفوفةةةةةة مب بةةةةةةد امنيةةةةةةةر

 حيةةرراا ببةا اتةةراو  ةةةا   ةي  

 ا منةةا اليسةةةةر لنةةةةا صةةةةةةاح بةةدا 

 منا  اةةةةةةا اناكةةةةةراى   اضنةةةةةةةا  



                                                                                      

  

 مسلماةةةةةةا كةةةةل  ةةةةةوا  باسةةةةم  

  محةةةةد بةةن  يخنةةةةا سةةةةةعو     ا

  كةةةةر  بةةذلا النبيةةةةةل اللةةونعي  

 امحةةةةد بةةن سةةةةامل االسحةةةةةا ي 

 لةةة   ن ةةةةةةةةةكرثةةةم نهبنةةةةةا ااال

 ـتةةد  تينةةةةا مو ةةةةد اتيةةةةةرات

 بعةةد  رعنةةةا ال ةةةار  ا فوفةا   

 انيةةةةر ويناةةةةا ا ةةانى اال ةةةةم    

 مد نةةةةةة العةةةةة   نر  اهدنةةةةةةا

 ةاهقاته فيبةةةاتلةةا القصةةةةةور  ةةة 

 اـةةةةةةر ا  ةةةةةةر االنخةةةةةةةل  

 هنةةةةةا     نةةةةا صةة ة اليبةةةةر   

 مبس ةةد العة  الةذا  ةد نيمةةةةا    

 ثةةةم  عينةةةةةا بعدهةةةةةا لقبةةةةةوة  

 ب ا ةةةةةةة الصفةةةةةةابا ابلةةةةةةونا 

  كةةةةر  ببةةةةم ابالةةةةذا  ةةد فعلةةوا

 ثةةم نهبنةةةةا  اكر ةةةةةن املةةةةةوىل   

 نقرةةةةةةا نا  ال ةةةةار  املنمقةةةةةةةا

 ةةةةةد انسةةةةةةباـثةةم نولنةةةةا بع

 صاـبةةةة  املعةةةةراب عنةةةةد الرسةةم

 ةةةةةل املعبةةةةةةو  اا بنةةةةةا بالقاب

 امةةةةن لد ةةةة  مةةةةن حمةةة   ملعةةةي

 مةةةةةن للبةةةةةد  ن  اد يف سةةةةةبا 

 علةةد نعيةةةةم منةةةة  ن  نحصةةةةةر  

 مةن ـسةةةنبا بة  الو ةةةةوه آتةي    

 بةو نةةةةةةهلل ا  ةةةةةةر  مرصةةةةةةوفا  

 مةةةةن راح راس ال  ةةةةةر املةةنيم  

 امبرائيبةةةةةةا لقةةةةةةةد سةةةةةةررنا  

 ا  سةةةةةرها ارنيةةةةة  لةرائيبةةةةةةا

 ان  ةةةةةا السةةةةرار حيلةةو   ببةةا

 االعصر اعاةةا  ةةا لةة  مةن نكةةةر   

 بنةةةةةةةاؤه منور ةةةةةةةاا متممةةةةةةةةا 

 ؤةفصنةةةةةةةا االكةةةةةةةرا  ااملةةةةةةر 

 ابالدعةةةاض اتالةةى حمعاا االوفةا 

 من صنةةا  ةةةمح اايةةةل بذلةةوا   

 م ةةةةةنب ببةةةةةةةا ا اىل مةةةا ل نعةةةةةةةم 

  سةةةةن   نةةةةةة غةةةةةدا مرانقةةا   

 ةةةةا مةةن بب ةةةة اراـة    فيةةةا اة



                                                                                      

  

 ببةةا تنةةةاالنةةةةةا ال ةةةةدا ا لنةةا   

 ا بةةةةةةوة  يبةةةةة  ةةةةةد  دمةةةةة 

 لكةةن هنةةةةةا  عةةةرس انتيةةةةةار   

 مةةةا بةة  سةةةةامل فتةةد مر ةةةةةة    

 ثةةم نهبنةةةةا ااملعةةةةة  الناصةةةةةر  

 اسةةةةةامل ابةةةن م ةةةر   الفا ةةةةةةل  

 اابنةةةةة  الوكةةةةي  دعةةةةد ناصةةر  

 ثةةم ابةةن ناصةةةةر علةةي العامةةةةةةرا

 نا امةةةةن كةةار لنةةةا مصةةاـباا سةةةةر

 ـتد  ر نةةةا من ـةةةدا  العة   

 م ر ةةةة  ثةةم بةةةةةدت  بةةةةو  ةة  

  سةةةةورها   ةةةةة ارها خنيلبةةةةا

 ثم تبا لنةةا ادد ةةةا االقصةةةى   

 ـةة     نةةةةا الصةةة ت  الع  ةةةةةا 

  بيةةةةةل مركةةةةةو  عةةةةةي سةةةةةلا 

 ثةةةم اصلنةةةةةةا املركةةةةةو املقد مةةةةةا 

 لبةةة تعبيةةةةة اسةةةةتمارة  ةةةةد   

 كذا  حتةةر ةةةر ااةةةوا ات هنةا   

 بعةةةد  ر نةةا النةةةةةا ان ةةةةةراح  

 باسةةةةةم االلةة  الةةةة  ا تمعنةةةةةا   

  ابةة  ببةةا نفوسةةةنا ا ةد صةف    

 مقةةةةةدار ساعةةةةة بةةةةدت  فكةةةار   

 ابةةةةة  سةةةةةامل الكةةةةر م السةةم   

  انةةةةا اهةةةةو القةةةةوا القةةةةةةةا ر

  صحبنةةا نعةةةم الكةر م الباسةةةل     

 كةةةةةذا علةةةةةي  ـبةةةةذ املفا ةةةةةةةر 

 ليواهةةر من  ةةةد  كةا يف السةةةر اا   

 اال ةةةةةةكر ل لةةة  منةةةةةا  ائبةةةةةةا

 نسةةةة د ربنةةةةةا  ةةةةة ض الر ةةةن   

 ببةةةا املصابيةةةة  غةةةةدت مؤتلقةةةة  

  انعةةةةةةةة فحبةةةةةةةذا نو لبةةةةةةةةا

 يف سةةمحنا االكةةل للخةةةمح  لةى  

 ام رباةةةةا االقلةةةةة  منةةةةا انتع ةةا 

 لةة  العةةةةرش رـ النفةةةةا ندعةةةةوا 

 نكةةةر  لة  لبعةةةخ مةا  ةةد لومةا     

 نةةةا ببةةا اهةةةةي  فعةةةة ى  عيةةة   م

 عنةةد الد ةةةود   ةذت مةن عنةدنا   

  صةةةةةدر ـةةة  عمةةة  ارفةةةةراح  



                                                                                      

  

 ثةةةم  تينةةةةةةا مركةةةةةةةواى   يةةةةةرا

 سو ان يةةةةةةةل اسةةةةةم   صابنةةةةةا 

 امركةةو  ةةدعد  بةةا  ةةرة  ةةةةد     

 امركةةةةةو   نةةةةاه  دعةةةد سةةلو  

 بك رة الة   ال ةةةد د املنسةةةةك    

 ـسةاض  افةةةرس ف ةةةر الصةب  بار   

 ا بنةةا ا ةةةا  من  ةةدة الة   الةذ  

 ةببةةا امليةةةةةاه العذبةةةةة ال ةو ةةةةر 

 ببةةا تناالنةةةةةا الفرةةةةةور ـةةةةان  

 ابلةةةةد اتر ةةةةةى  ةةةةد اافتنةةا   

ـ   ببةةا صنعنةةةا  بةةةةوة ال ةةةةةةرا

 ةـ   ةةةاهدنا الر ةةةاس الواهةر  

ـ     اهةةي تعةةةةد را ةةةةةة القلةةةةو

 اهي مقةر امللةا صةةارت عاصمةةةة   

 ا صةةةةره السةةةةامي ببةةا تر ةةةةةد 

 اعنةةا اليبةةر االعصةر معاةا  ببا

 ثةةم اسبـنةةةةا لتنةةةةةااد ال ةةةةدا 

 ا ةةد مررنةةةةا بلةةةةةد الصفةةةةرات   

 ابلةةةةد العرةةةةار   عاةةةةا فاـةةةةا    

  صحابةةةة   بةةةةداا لنةةةةا ت  ةةةةمحا 

 هنةةةةا  حت ةةةةار  ةةرا لصحبنةةةةةا 

   نةةةةةةاه االكةةل علةةد اهلل اعتمةةةد 

 هنةةةةالا ا ةةةةتدت علينةةةةا البلةةو 

ـ     االكل منا ـة  اافةد معرةةةةةر

 ة  علةةد ابتةةةة ض  منةةةةةةا نؤ  ةةةة 

 علد ا تصةار نلا الفةةةةرس صةنا  

 ةاال  ةةةةةر اليانعةةةةةةة الك ةةةةةةمح

 مسةةةةةةةمحنا لنومةةةةةا البـةةةةةان 

 ابر هةةةةةَا القةةةةةارب  حتفتنةةةةةةةا

ـ    بةةالتمر  ابةةةةة  راىل ارلبةةةةةا

 ةمةةن  د غدت بكةل مبنةد عامةةةةر   

ـ   امنيةةةةةةراى  ذهةةةةةة  للكةةةةةرا

 ةةللملةةةةا ادةةةةةةةالي   ر معاملةةةةة

 ـتد سةةةةما  يةا بةو ارفقةةةةةةا    

 اعةةةةا مبس ةةةةد للخةةمح  ةةةةةةراى 

 ا بةةةةوة تذهةةةة   سةةةباـ الصةةد 

 م ر ةةةةةة ب  هةةةةةةةرل اتيةةةةةةرات

  ر ةةة  عرةةةةةرها لنةةةةةةا انـةةةةةا  



                                                                                      

  

 اـو ةةةةةة   عاةةةةةا ببةةا  ـا ةةةةا  

 بر ةةدة اتةةمح الي  ةةد  ةةبدت  

  ةةد  سةةفرت يف ب ر هةةةةا الو ةةةةةاض 

 ببا القصةةةور االبنةا املو ةةةةةرب    

  انعةةةةةةة لل ةةةةةةاني  ةةةةة ارها 

 بتنةةةا ببةةا مبسةةةة د  ر ةةةةةةةص 

 ثةةم رـلنةةةةةا صبةةةة  ارربعةةةةاض   

 مت بةةةة   يبةةةةةةة املختةةةةةةةةار 

 ننيةةةةةر ونةةد ا ةةةةمان نل ةةةةةم  

 نواصةةةةةل السةةةةةمح علةةةد ن ةةةةةا 

  ةةةةوـ تلكةةم الفيةةايف االقةةةةةةر 

 ن مةل م ةن للكائنةةةات  ةد بةةةةر       

 ـتةةد بةةةةةدت مد نةةةةة الرسةةةةود 

 ةببةةةةا املد نةةةةةةة املنةةةةور   عةة 

 ة ةا ـبةةةذا تلةةا البقةا  الراهةةةةر    

  ار ـةةةةةوت لسةةةةةيد اربةةةةةرار  

  ا نعم تلةا الةةةدار  ار املصرفةةةد   

  ةةةةا  ببةةا الرسةةةةود ل ر ةةةةةا   

 ا مةةةةا  افةةةةة النفةةةةا  االةةر   

 بنةةةةةا الر ةةةةد ننبسةةةة  انبسةةا ا 

 بةةال   اافتنةةا مسةةةةاضاا  بةةةةةةرت 

 يرةةةةر يف ادةةةةسن ايف الببةةةةةاض 

 صةةةار  ةةةدما  عةرب    ببا الر ةةةي 

  صةةةةةةورها  افةةةةةةةةة ارركةةةار

 االف ةةةةةر  صلينةةةةا بةةة  فةةةةوب  

 االقلةةةة  منةةا م ةةةةر  ارر ةةةةاض  

 اه ةةةةةةةرة لسةةةةةةةيد اربةةةةةةةرار

 للنفحةةةةةةات الوهةةةةر ان تبتسةةةةةةم

 نتبةةةةا  سةةند منبةةةة  الصةةةةةرا   

 انقرةةةةا البيةةةةداض  ةةذا يف السةةةةرا

 ةةةةرامةةةن فعةةةةل  العمةةيم  ر  يسة  

 م ةةةةةر ةى  كةةةةةر  بةةةةةةذا النةةةواد

 ةه ةةةرة سةةةةةيد الكةةةةةرا  الةة ر  

 ةاـةة  هاتيةةا الر ةةاس الواهةر  

 اصحبةةةة  ارما ةةةةةد ار يةةةةةار   

 نا ا د االعةةةو الرفيةةا االوفةةا 

  ىل سبيةةةةةل  الةةةةةة  العبةةةةةةةا   

  امن ب د امن علةد ادةة  اعتةةد 



                                                                                      

  

  ىل محةةةةاها ها ةةةةةةر الرسةةةةةةود

 ا ةةا  مر ةةداى ببةةةةةا اها  ةةةةةةةا   

 عندمةةةا نةةةةود ا سةةةةـ املس ةةةد  

 ملةةا اصلنةةةةا  ابةةةة  النفةةةةةوه    

  منةةةةا نةةةةؤ ا لصةةة ة اليبةةةةر   

 ثةةم نهبنةةةةا للتمةةةةاه السةةةةةكن  

 فحصةةةةةل املرلةةةةةوـ  ار تعةةةةة 

 ـةةتد اسةةتقر الصحةة  فية  كة    

 ثةةم  صةةةةدنا املس ةةةةد ادةةةةةراما 

ـ    هنةةةةا     نةةةا صةةةة ة امل ةةةةر

 اصاـبيةةةة  املؤنسةةةة  الف عةةةة   

  متعةةةرعينةةةةةةةةةامسةةةةةةةةةلم 

 ل فية  املصرفةةةةد  ـة  ا نعةم  ة اى   

 انعةةم مةةةةن صةةةةةار لةة  رفيقةةةةا   

 ثم الرفية  ال ةةةاني  عةةة  عمةةرا   

  بنةةةةةاااالرا ةةةةة ال ر فةةةةة  

 صةةةار الرفيةةةة  اللونعةةةةي  محةةدا 

 ابعةةد  منةةةةا لصةةةة ة الف ةةةةةةر   

 ملةةا انقعةةةة  تلةةةا الصةةةة ة  منةةا 

 صةةلد عليةة  الواـةةةةةد االيةةةةةل   

 يل ادةةةة  صةةةةار  اعيةةةةا السةةةةب

  ىل  بةةا االب ةةةر االسةةةةةرار  ـةةةةل

 اان ةةةةرح القلةةةةة  ا اد البةةةؤه 

 االعصةةةر يف تلةةا البقةةةةا  الرةةةةبر

 ا  ةةةةةذه منبةةةةةم ب علةةةد الةة من  

 مةةةةن غةةةةمح مةةا تكلةةةةص  ا نصةة  

 اةةةةم عنةةةةا صةةةار معمحةةةةة    اا

 لكةةةةي نةةؤ ا فر نةةةةةا متامةةةةةا   

 نةا النةةة   ااعةةة ابعةد  ةةةد  ر 

  عة   بةةةا بكةةةر امةةةن  ةةد عةةةدن   

 لربنةةةةةا را ةةةةةة   ر  عينةةةةةةةا  

  فةةةةةةا  نةةواره ت ع ةةةةةع  بةة  

 امؤنسةةةةا  عةة  بةةةة  الصدو قةةةةةا  

 مةةةةن عدلةةةة  بةة  ارنةةا   ةةةةةبرا 

 امببةةةةة  الوـةةةةةةي  نر  صدنةةةةةا

 ابةةن سةةةةعو   يخنةةةةا املسةةةةةد ا  

 ا رمبس ةةةةد الرسةةةود سةةةةعياا فةةة 

 سةةةةةةود اهلل  ةةةةةةد سلمنةةةةةةةةا الر



                                                                                      

  

 ةاهكةةةةةةذا توالةةةةةةة  الو ةةةةةةةار

 ثةةم ا بنةةةةا  اصةةةةةد ن  ـةةةةدا  

 اهةةم صحابةةةةة النةةةة  اركةةةةر   

 ا ةةةةةد صعدنةةةةةا  ـةةةةةداى تذكةةةةرا

 مسا ةةةةد الصةةح   نر  رناهةةةةةا 

 اهةةةةن سةةةةةبعة مةةةةةن املسةةةةةا د

 امسةة د  رنةةةةاه  دعةةةةةد بقبةةةةا 

 اركعتةةةةة  فيةةةةة  صلينةةةةةةةاهما

 اهةةةذه الرـلةةةة عمةةةةة  كلنةةةةةةا 

 ا املةةةةةا  ةةةةةد ك ةةةر التةةةةةر ا    

 ةبرؤ ةةةةةة ارماكةةةةةن املقدسةةةةةةة  

 ثةةم ا بنةةةةةا مكةةةةة املكرمةةةةةة  

 ة ـرامنةةا صةةةةار بةةةةذا ادليفةةةة

 بعةةةةةد صةةةة ة سةةةةةنة االـةةةةةرا 

 مواصةةةل  اابةةةةةر بالتلبيةةةةةةةة 

 ثةةم  صةةةةدنا ادةةةةر  ال ر ةةةةةفا  

 هنةةةا  ك نةةةةا االلةةةة   بةةةةةرا  

 بالبيةةةة   فنةةةا سةةةةةبعة ار ةةوا 

 مةةةةاض  مةةةةو ثةةم  تينةةةةا اةةةةةو 

 ةنةةةةةوار تةةةةارة اندعةةةةةةو تةةةةةةار

 نةةةوار هاهنةةةةةا الكةةةةرا  ال بةةةدا

 من بينبةةم محةةةوة  ةةةى فاعلةةم   

 ملحمةةةةة  ائدهةةةةا  ةةةةمح الةةةور  

 اركعتةةةةة  بعةةةةةةةد احتفناهةةةةةةا

 تنسةةةةةة  للصحابةةةةة ارما ةةةةةةد 

 بنةةةةةاه سةةةةةيد ارنةةةةا  ا تبةةد  

   ناهمةةةةةةةاا عةةور القةةةةةةةل    

 ةةةةةةرت ت ةةةةةةو ىا يف  لبنةةةةةةةا ثا 

 بريبةةةةةةة اان ةةةةةةةةرح الفةةةةةةةؤا 

 فيةةا لة  مةن م بةةةد مةا   دسةةةة      

 امةةةةة  لةة  كةةل  عةةةةا مبةةةةا اال  

 لعمةةةةةةةرة  الصةةةةةةةة  ر فةةةةةةةة

  منةةةةةا نلةةة   الةةةةة  ارنةةةةةةةةا ل

 ـتةةد تبةةةةدت عمةةةةةرار مكةةةةةة   

 رـ ارنةةةةةةا   ا ه ت ر فةةةةةةةةةةةا 

 حيةةة  الةةةةةةةو را نسةةةةة ل  بةةة ر  

 اسةةةةةنة الرةةةةةواب يف ن ةةةةةةةا   

 لةةةة  يف املقةةةةا  ارعيةةةةمنةةةةدعو اال



                                                                                      

  

 ثةةم ا بنةةةةةا للصفةةةةا ااملةةةةةراة  

 لةةة  ار ةةةةةةةراا ر   يةبنةةةةةةا اال

 نبةةةةةد  بالصفةةةةةا اثةةم خنتةةةةةم   

 االعلمةةةةار عندمةةةا  ةةد نصةةةةةةل   

 ثةةم نهبنةةا البيةةةة  للتقصةةةةةةةمح  

 يف كةةةل  ةةةةةو  مةةةةر  عمةةةرتةةةةة 

 ث ثةةةةة ار ةةةةةا   ةةةةةد   منةةةةةةةا 

 ثةةم ر عنةةةةا  اصةةةةد ن الو نةةةةةا 

 نفةةةةةو  بالعفةةةةةةو ابال فةةةةةةرار 

 فة ةر ال ةةة ثا  امةةـ الع ةر نا   

 بعةةةةد ا ا  بيةةةة  نا ااةةةة د  

 ااةةةةةةن آسةةةةةةةةفور للفةةةةةةرا  

 ندعةةةةو   ةةةا  انةةةا نا القبةةةةةر  

 ا ر اةةةةة  بيتةةةةةا املعيمةةةةةةةا  

  ةةةةا رـ فا علنةةةا مةةا اربةةةةةرار 

ـ   مةةةةونا ااكفنةةةةا  ةةةرار الةةنف

 الصةةةا   ةا  اا تةم لنةةةا بالعمةل   

 ااـ ةةرنا يف  مةةةرة سةيد الةور    

 اار  نةةةةةةا علمةةةةا نافعاةةا اعمةة   

 نسةةةعد ا تبةةةةا اى  لبةةةةا للمنةةةةة 

 سةةةبحان  ا ك فةةةةةةنب العةةةةةةةرا  

 مبةةراة  ةةارـ  نةةةةة  اررـةةةةةم   

  ليبمةةةةةا  منةةةةةةا  نر نبةةةةةةراد 

 ابعةةةةد  ـللنةةةةا بةةةة  تعسةةةةةمح  

  منةةةةةا نةةةةةؤ ا فيةةةةة   ار مةةة 

 نسةةةةة د ربةةي ادسةةةةةندمبكةةةةة 

 ندعةةةةو االلةة  فلصةةةةة  علنةةةةةا 

 مةةن ربنةةةةةا نا العةةةةوة املنبةةةةةار   

 من  ةةةبرنا ادالةةةي بةدا  قينةةةا    

 سةةةةبحان  مصةةةةةةرب ارـةةةةةةواد

 ملكةةةةة ابيةةةةةة  ربةةي البا ةةةةةي   

 عو تنةةةةةا لةةذا البقةةةةا  الربةةةةر  

 ا نب  بنا ربةةي الرر ةة  ار ةةوما  

  يةةةةةةةارااسةةةلا بنةةةا ملةةةنب  ار 

 لبةةةةـ امكرهةةةةةا امةةن غةةةةدا نا  

  انةةةةةا نقةةةص سةةةبيل ارتقيةةةةةا  

  فعةةةل من  عةا امةن  ةد   ةةةةرا    

 مقةةةةةرباا  ليةةةا  ةةةا رـ العةةةةةةة  



                                                                                      

  

 ل النيةةةةةةا  اافيةةةةةةاا باملقصةةةةةةد

 منةةةةةةةا اادمةةةةةد هلل علةةةةد مةةةا 

 اال كةةةةر  ائماةةةا علةةد السةةةةةراض  

 ثةةةم الصةةةةة ة االسةةةةة    ائمةةةةةا

 سةةةةةةةيدنا حممةةةةةةد املختةةةةةةةار 

 اآلةةةةة  اصحبةةةةةة  ار يةةةةةةةار   

    ةةةةةةوار  الكةةةةة  مةةةا تليةةةةة

 امةا سةةةةعد سةةةةا  لقصةةد الكعبةةةة 

  

 بفعةةةل ربةي نا ااةةة د الصةمد   

 مةةن فعةةل  محةةداى  ةةو  ى منةةةةةا    

 االسةةةةقم االصةةةةحة االعةةةةةةةةراض 

 علةةد الةةذا للرسةةةةةةل كةةار  امتةةةاا

 ةامل ارسةةةرارصلةةةةد عليةةةةةة  عةةةةة

 االسةةةةةةالك  منبةةةةةة  اربةةةةةرار

 ارصعةةةةةة  فرائةةةةةةةةد النيةةةةةةا   

 ـ ةةةاى اعمةةةرة  سةةةن نيةةةةةةةة   

 

يوم األح د من شهر محرم الحرام  ةالمنظومة الدر  ةتمت الرحلة المسما
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من هذه القصةيدة ال انية يف الرـلة  ىل   اض فر عة اد  يف سابا ع ر ا  

   ر ة:ه6041سنة ل بر نا القعدة 

 باسةةةةةما مةةةةةونا نا العةةةةةةوة  

 باسةةةةةما  ةةةةةا  اهةةةةر  ةةةةةةا ر  

 باسةةةةةما  ةةةا صمةةةةةةةد ااهةةةة ه 

 فحمةةةةةداى لربةةةةةي ا كةةةةةةراى لةةة 

 ةةةةةد هدانةةةةةا  ىل   نةةة كمةةةةةةا  ة

 نةة  االلةةةة  رسةةةةةود ااةةةةد   

 صةةةةةةة ة االلةةةةةة  اتسليمةةةةةةة  

  اةةةةي با ةةةةةا  ةةا سةةةةةيدا   

  اةةةةةي امت ةةةةانى اسةةةةعياا ملةةةةا  

 فنسةةةةةةةةة لا اهلل توفيقنةةةةةةةةةةةةا

 ف نةةةة  اللريةةةةص  اةةةةي بنةةةةا  

 ربةةةي بلكرامةةةةةةة  ةنبلقةةةةةةد مة ةةة

  ر نةةةةا ا ائدنةةةا نا السخةةةةةا  

 ةةةةةةة لة عبةةةةةةةداالل  الةةةةةةذاس

 اعيسةةةةةد  رافقنةةةةةةا  لةةةةةةة  

 امةةةةةةةن آد ـةةةةرباب ناصةةةةةرنا 

 كةةةةذا  ةةةةل مسعةةةةو   عةة  بةة 

 با ةةةةةةا نا الرةةةةود االقةةةةوة   

 مليةةةةةا تفةةةةةةةةر  بالوـةةةةةدة  

 تعالةةةةد تقةةةةةده عةةةةةن  ةةركة 

 ب ةةةةةمح انقعةةةةةاض ان مةةةةةةةدة  

 ا ةةةرعة  محةةةد نا الرفعةةةةةةة  

 اصفةةةةةةوت  سيةةةةةةةةد ارمةةةةةة  

 عليةةةة  مةةا الصحةةةة  االعةةةةبة

 ةة صةةةةةدنا الرـيةةةةةل  ىل مكةةةةة

 اد ةةةةةة اض مةةةةةرت بةةةةة  ر  

 يف الرـلةةةةةة يا ةةةة  ارمةةةةةان

 ا نةةةة  اتليفةةةةةةة يف ارسةةةةرة 

  مةةةا ارفا ةةل يف صحبةةةةي  

 حممةةةةةد  كةةةةر  بةةةذا الرفقةةةةة

 آلد سليمةةةةةةةةار يف النسةةةةةةةةبة

  ةةراح ا  ةةةةةدا علةةةةد  هبةةةةةة 

  تةةةةد فلصةةةةةةاا صةةةةا   النيةةة

 و  ااامةةةةةحممةةةةةد نا العةةةةة 



                                                                                      

  

 امةةةةن آد عةةةة ا سةةةةليل علةةةةي  

 امةةةةةن آد حمةةةةةرا    ر سةةةةةنا 

 ا سةةةةتاننا ال ةةةةبم  عةةةة  بةةةة 

 ا ةةةةةبل سةةةةةعيد علةةةةةي معاةةةةةا 

 فيةةةا نعةةةم  ةةةو ه  ر نةةةةةا بةةة   

 بيةةةو  اتمةةةيـ الةةةذا ـ نةةةا    

 اانقعةةة  ب ةةة  اتةةةاض معةةةةة  

 اكةةةةةةةل بتو  ةةةةةةةا  ـبابةةةةةةة 

 علونةةةةةةا صةةةةةةعو ا بسةةةةةةيارة  

 معةةةةةاا دبلةةة   رعنةةةا اب ا و فن ةةة

 هنةةةا  ركعنةةةا صةةة ة ال ةةةةةداة   

 كةةةذا  السةةةليص اعةةة ا كةةةذا   

 ا ابلةةةبم  ةةةةد مررنةةةةةةا ببةةةةةةا 

 امةةةةةةةو د  محاتبةةةةةم هةةةةةةكذا 

 ب  ةةةة ارهةةةةةةا ابساتينبةةةةةةةا 

 ابعةةد ا تمعنةةةةا ر ةةةذ الفرةةةةور

 اسلعةةةةاا  تينةةةةا اسةةةو ار ثيةةةل  

 ا بةةةةةرا اعصةةةةراى  عيناهةمةةةةا  

 اسةةةلو  نولنةةا افيبةةا ركعنةةةةا   

 ابارـسةةةاض   نةةةةا ابتنةةا ببةةةا  

 حممةدنةةةةةةا صةةةةةا   اللب ةةةةةة

 سةةليل سةةعيد   ةةةةو الفرنةةةةةة   

 سعيد بةن عيسةد بةذا الرـلةةةة    

  تةةةد  الةةة  اتةةةمح يف رغبةةةةةة

 بسةةةةابا ع ةةةةر مةةةةن القعةةةةةةدة

 نةةة  ااةةةد  فيةةة  بالسفةةةةةرة 

 مةةةا الةةةواا  رهل مةةةن اا ةةةةةرة 

   ةةةةاموا ا ةةةةدعور بالعةةةةةةو ة  

  ةةةةةوـ الفدافةةةد يف  ةةةةةةة  

 ةا  نةةةةةةا كبةةةةارة يف فرـةةةةةة 

  سةةةن ان ةةةةةراح ايف بب ةةةةةة

 ا  نةةةةا السةةةنينة يف  حةةةةةوة   

 لفةةةةةةااةةةن علةةةد صةةةةةا   ار

 ابةةةالع  فةةةالع   ةةةد  ةةةةةةرت 

 متيةةةةـ كخةةةةو  علةةد  رةةةةرة 

 ايعةةةاا لةةد  غابةةةة الرا ةةةةة  

 اـةةةةة   فنةةةا  بةةةا  ةةةةةةةرة  

 مبسةةة د يف  رةةةةةر الرـبةةةةةةة  

 الع ةةةائ  اعةةةةاا علةةد نيةةةةة  

 علةةد راـةةةةة اعلةةد بب ةةةةةة   



                                                                                      

  

 صةةةةة ة ال ةةةةةداة ركعنةةةةةا ببةةةةا

 هنةةةةا  ا تمعنةةةةا بل واننةةةةةةةا 

 تعةةةةةةاىل املبةةةةةةيمن سةةةةةةبحان  

 امنبةةةا ارحتلنةةةا ااةةةن علةةةد  

  ةةوـ الصحةارا انروا السةرا

  بل نةةةةةةةا  صةةةةةدنا يف صفةةةةةةةا  

 ابعةةةد اتةةةر ى مررنةةةا ببةةةا   

 نةةةةا اثةةةم اسبـنةةةةةا ملةةةةا   نهب

 معةةةةينا دةةةةد ن يف سةةةةةةةمحنا  

  ىل  ر  تينةةةةةةةا الر ةةةةاس الةةةةي

 الةةو  نةةةةةةت ا ةةةدت  يف الدنةةةةةةا 

 تريةةةة  القلةةةةوـ مبنيةةةةةةةرها  

 تقةةةةر العيةةةةةةةور  نا   تبةةةةةةةا 

 ا ن ةةةةةرح الصةةةدر يف  لبةةةةةةةةا 

 ا صةةةةةةر املليةةةا ببةةةا  سسةةة   

 لقةةةد فا ةةة  الكةةةل يف ـسنبةةةةةةا

 ايف بيةةة  عيسةةةةةد نولنةةةا بةةة    

   ةذنا ال ةةدا ااعنةةا الصة ت  

 نواصةةةةةةةل تسةةةةةيارنا  ائمةةةةةةةاا 

  ةةو  اهلل صةةح   ةةمح ااةةةةواض

   ذنةةةةا الفرةةةةور علةةد رغبةةةةةة

 فةةةوا  السةةةةةةرار مةةةا ارلفةةةة  

 فمةةةا  ةةةةاض كةةةةار بةةةة  مر ةةةةة 

 مةةةةذاكرة  بب ةةةةةةة  فكرتةةةةي 

 نسائةةةةةةل مةةةةونا نا القةةةةةةدرة

 ا  ةةةةةة ب عةةةةةو  اكليتةةةةةةي

 ا ةةاهدنا مةةا فيبةةا مةةن نيةةةةرة  

  بةةةةم الصةةةةةة ح نا العةةةة ة  

 ن ةةةا ىا نواعةةةةةةاا علةةةد همةةةةةة 

  ةة  ار ةة  يف عةة  الرتبةةةةةة  

 ا الر ةةةاس بةةة  ر بةةةةةةلقلنةةةةةة

 سةةةةةراراى اتببةةةةة  بالرؤ ةةةةةة  

 اتنتعةةةةح النفةةةةةـ بالنيةةةةةرة 

    مةن را ةةةة   فيا ـسةةن ما

  واعةةةةةةةده يف  ةةةةةا الةةةةةذراة 

 ام بةةةةةدها نعةةةم مةةةن بلةةةةةدة 

 لكةةةي نسةةةب   مةةةن ال ةةةةةدة   

 ثةةةةم ارحتلنةةةةةةا  ىل  يبةةةةةةةةة  

 بيبةةةةةر اعصةةةةر ايف ال ةةةةداة  

 ا سةةةةكنبم را ةةةةة اانةةةةةةة  



                                                                                      

  

 علةةةةةد صةةةةةنعبم امراعةةةةةاتبم 

 بر ةةةةدة اافةةةة  ا ةةةةد   ةةةةر  

 بةةةةدت يف تقدمبةةةةةةا منيةةةةةةةرا  

 نهبنةةةةةةا اسةةةةرنا  ىل  ر  تةةةة   

 بةةة   الكةةةر م بةةةةة   السخةةةةةةا 

 بةةة   الةةةن   فيةةةةةا الةةةور    

 بةةة   ببةةةا ها ةةةةةةر املصرفةةةةةد

  نةةةةةةاب   ةةةةةةةةةةرعة   واتةةةة

 صةةةةةةة ة االلةةةةة  اتسليمةةةةةةة   

   ةةةةةا بلةةةةةةةد اهلل  ةةةةةا  يبةةةةةةةة

  ا ةةةة  الرسةةةةود ا صحابةةةةةةةة 

 ـو ةةة  الدعةةةةةةاة  ىل اتيةةةةةر ا

  تينةةةا  نةةةواار  ةةةمح ارنةةةةةا   

 ا  فةةةةةةةر ننةةةةة   نينةةةةةاه يف 

 فيةةةا  ةةال  اتلةةةة   ةةا سيةةةةدا  

 اصلنةةةةا بتوفيةةةة  رـ السمةةةةةا   

 ةةةةةةدنهبنةةةةةا  ىل مس ةةةةد املصرف

 ركعنةةةةةا التحيةةةةة فيةةة  معةةةةةاا  

 فورنةةةةةةا الرسةةةةةةود ا صةةةةحاب 

 هةةو ال بةةةةم فارا نةةةا املرتعةةةد  

 م املةةةةةةةدةامعةةةةةرافبم  ائةةةةة 

 ا ةةةد كسةةةي  ـلةةةل الو نةةةةةةة 

 تفةةةو  اةةةانى علةةةد الربةةةةةةوة 

 مد نةةةةةة مر ةةةةةد نا ارمةةةةةةة

 بةةةةةة   ار لةةةةةةة ااد ةةةةةةةة 

 ا صحابةةةةة  القةةةةةا ة العتةةةةةةرة

 الر ةةةةةةا ه منبةةةةةة  السنةةةةةةة

 ا  بةةةةةةاره سةةةةةةنن الفرةةةةةةرة 

 عليةةةة   اامةةةةةةاى بةةةة  مةةةةةةدة  

 ت رف  بااةةا ا نا السمحةةةة

 ة  ىل اانةةةةةةة ةةةمم  ااةةةةةدا

 السةةةةعا ة االب ةةةةةر االرمحةةةةة

 لنحيةةةةةد بعفةةةةو عةةن الولةةةةةة  

  مةةةةار الصبةةةةا  مةةةةن ال ةةةةرة  

   ةةةةل ع ةةةةرتي اا ةةبلن توبتةةةةي

 ف ةةةةةكراى ملةةةونا نا العةةةةةوة  

 ابةةةةةاـ السةةةة   لةة  ا بتةةةي 

 ابعةةةةد ا بنةةةةةا  ىل القبةةةةةةة  

  بةةةا بكةةةر اامليبةةةةر الدعةةةةوة   

  بةةةو ـفةةةى  الةةةا مةةةن نعمةةةةة



                                                                                      

  

 ا فنةةةةةا مبحةةةةةةراب  نرتعةةةةةةةي

 نصةةةلي اندعةةةةو االلةةة  مبةةةةةةا   

 نةةةةةؤ ا فرائعنةةةةةةا كلبةةةةةةةةا  

 ا رنةةةةا مسةةةا د صحةةةة  الةةن 

 ا رنةةةةا  بةةةةا مس ةةةةداى  سسةة   

 انا القبلةةةةةةةةت   تينةةةةةةةةةةا ايف

 بم محةةةةوةتببةةةا ال ةةةةبدا بيةةن  

 اعنبةةةةةم ايعاةةةا اعنةةةةةا معاةةةا  

 ا رنةةا البقيةةةةا بعصةةةر ال  ثةةةةا 

  عينةةةةةةةا فرائعنةةةةةةا كلبةةةةةةةا 

 ا اعاةةةا بةةةةةة    لةةة  السمةةةةةةا    

 ا اعاةةةا   ةةةا مس ةةةةةد املصرفةةةةةد

 امةةةةن نا ادليفةةةةة  ـرامنةةةةةةا

ـاا  ىل  ر بةةةةدت   اصلنةةةةةةا صةةةةبا

   ةةةةةا ـةةةةةر  اهلل  ةةةةةا مكةةةةةةةة 

 سةةةةةةةةقد اهلل مكةةةةةة  محاتةةةةة  

 قةةةةةةةر بلـرامنةةةةةةةانولنةةةةةةةا امل

   لنةةةةةا ببةةةاـ السةةةةة   ا ةةةد  

 ا فنةةةةةا ابعةةةةد ركعنةةةةا كمةةةةةةا

 اـةةةةةة  ع نةةةةةةةا  ىل  مةةةةةةو 

 ايف مببةةةة  الةةةوـي االرا ةةةةةة

 تيسةةةةةر بالقةةةةةةود االنيةةةةةةةةة 

 علةةةد  اعةةةةةة اعلةةةد   ةةةةةية 

 اهلل نا املنةةةةةةة اعلةةةةيبم ر ةةةة 

  واعةةةةةةةةةده  اد اا ةةةةةةةةةةرة

 ربةةا  ـةةةةد العةةة   ةةد  ةةةرت    

   ةةا ربنةةةةا فةةارس عةةن محةةةةوة  

 فلنةةةا نا الفعةةةةةل االرمحةةةةةة 

 ا اهدنةةا ما فيبةا مةن عبةةةةةرة   

 ابعةةةةةد ارحتلنةةةةةةا  ىل مكةةةةةة 

 مد نةةةةةة نا الرفعةةةةةةا اعاةةةةا 

 امةةةةةونا  سةةةةة ل  عو تةةةةةةةي 

 ملةةةةةب  نعلةةةةةةةن بالعمةةةةةةةرة 

 لنةةةا مكةةةة نعةةةةةم مةةةن بلةةةةةدة  

 تعيمةةةةةةةة  ااهلل بالكعبةةةةةةةةةة

 ا  صببةةةةةا اابةةةةةل املةونةةةةةة  

 ا  نةةةةا  ىل البيةةة  يف   ةةةةةية

  عةةينا الرةةواب لةةذا القبلةةةةة   

  مرنةةةا  عونةةةا علةةةةةد نيةةةةةة   

  ةةةربنا ال ةةةةةفاض مةةةن العلةةةةةة 



                                                                                      

  

 ابعةةد الصفةةةةا   نةةا نسةةعد بةة    

 علةةةةد ـسةةةة  مةةةةا بةةةةد  اهلل يف 

 اعنةةةةد الوصةةةود ـةةذا العلمةة ل   

 ا صةةةةرنا مةةةن  ةةةةعرنا بععةةةةة 

 فحمةةةةةداى لربةةةي ا ةةةةةكرا لةةة    

 ااالدنةةةةةةةا فا ةةةةةةةل اابنةةةةةة   

 ةةةةةةراعبةةةةد االلةةةة  فتةةةةد ناصة 

 سةةةةررنا ببةةةةم عنةةةةد لقيةةةةةةاهم

 ا ـرمنةةةةةةةا بةةةةةاد  يف ثةةةةةامن

 عنةةا ببةةةةا  منهبنةةةةا منةةد اا ت  

 ابتنةةةا مةةةا النةةةاه فيبةةةا كمةةةةةا

 ايف عرفةةةةةةات ا فنةةةةةةا ببةةةةةةا  

 انةةةةدعو االلةةةة  عسةةةةد  نلةةةة 

 ا فنةةةا ايعاةةةا علةةةد هي ةةةةةةة   

 هنةةةةا  تسةةةةاااا ايعةةةةةاا فةةةة 

 ابةةةةة   ةةةةةر ص انا فا ةةةةةةةة

 ا فنةةةةا ببةةةةاـ كةةةةر م هنةةةةا   

 ةاا  تينةةةةاايف ليلةةة العيةةد اعةةةة 

 اهي نةةا منبةةا ـصةةد اامةةةةرات 

 ركعنةةةةةا ببةةةا الف ةةةةةر ثةةةم  ىل  

 ة  ال ةةةةرعةافا ىةةا علةةد منبةةة  

 الكتةةةةةاـ اخنةةةةةتم بةةةةةاملراة  

  فقنةةةا نبةةةةةراد يف امل يةةةةةةة  

 مةةةن العمةةةةةرة  بةةةذا  ـللنةةةةةا 

 علةةد من ةة  فبةةةةو نا الرمحةةةةة  

 سةةةليمار نا الفعةةةةةل ااامةةةةةة

 كةةذا  ال ةةةعيلي   ةةو الفرنةةةةة  

 القيةةةةةةةا ارـبةةةةةةة يف مكةةةةةةة

 مةةةةن ادةةةة   ا  ةةةةو  ترا ةةةةة

 نةةةؤ ا الفةةةرائخ  ةةةا   ةةةوتي  

 ة مرنةةةةةا بةةةةةذلا يف السنةةةةةةة  

 بتاسةةةةةا ـةةة  علةةةد   ةةةةةية 

 جيةةةةةو  بعفةةةةةو عةةةن الولةةةةةة  

 كفانةةةةا بةةةةذلا مةةةةن عبةةةةةةةةرة 

 تةفةةةةاات بةةة    ةةةي ثةةةةةراة  

 ابةةةةة   ةةةةةعيص انا  ةةةةةوة  

 مرةةةةيع  نعلةةةةن بالدعةةةةةةةوة  

 هبةةةةةةة ابتنةةةا مةةةا النةةةاه يف  

 بسةةةبع  حتصةةةةةةر يف العةةةةةدة 

 منةةد  ةةد نهبنةةةةا بةة  مةةةةر ة   



                                                                                      

  

  رعنةةةةا ا سةةةةةةر يف سةةةةةةرعة

 املةةةا اصةةةلنا منةةةد يف  حةةةةةد   

 املةةةةا رمينةةةةا اةةةةةةرنا ا ةةةةد   

 ابعةةةد نهبنةةةةةا  ىل البيةةة  كةةةي 

 فرفنةةةا ابعةةةد ركعنةةةةةا ا ةةةةةد   

  ربنا ببا العةةذـ  ةا سةةةعد مةن   

 ا  نةةةةا الصفةةةةةا فسعينةةةةةا بةةة  

 ا ةةةكرا علةةةد  فللةةة  محةةةةةدا 

 ابعةةةد نهبنةةةا امت ةةةةةانى م نةةةد   

 رمينةةةةةةا اا عنةةةةةةا يف مكةةةةةةة  

  ىل  ر  عينةةةةةةةةا مناسكنةةةةةةةةةةا

  اةةةةي   عةةةةو   ةةةةا  القةةةةةةي 

 ي   ةةةةا فةةةةارو ااةةةةةةم  ا الةةةةةة

 بةةةة ر ت ةةةةكررب لنةةةةةا سةةةةةةعينا 

 اتقبةةةةةةل  عمالنةةةةةةةةا كلةةةةةةبا  

 ف نةةة  الكةةةر م ا نةةة  الةةةرـيم  

 اةةةةةي  عدنةةةةةةةا  ىل بيتةةةةةةةا  

 ب الةةةا ع ةةةر مةةةن ادةةةةة   ةةةةد

 ىل ا ةةةةةن ـبةةةةةةةة  اا ةةةةةةة   

  ىل ا ةةةةن مةةةةا لةةةة  عنةةدنةةةةةةا  

 فةةةراراى مةةن الرةةةةةر  اادسةةةةرة

 ةةةةةرة العقبةةةةةةرمينةةةا ببةةةا ا

 ـلقنةةةةةا ا ـللنةةةا مةةةن ـ ةةةي

 نرةةةةةوب االفا ةةةةةة يف مكةةةةةة 

 نهبنةةةةا  ىل  مةةةةةو  العذبةةةةةةة  

 متتةةةةةةا بالعةةةةةةل  االنبلةةةةةةةة 

 البدا ةةةةة ااتةةةةتم باملةةةةةةةراة  

 متةةةةةةا  الو ةةةةةةارة ااد ةةةةةةة

 لنرمةةةي ببةةةا آ ةةةر اامةةةةةرة  

  ةةواب الةةو ا  لةةةةةد  الكعبةةةةة 

 ايعاةةةةا فللةةةة  مةةةةن نعمةةةةةةة  

   ةةةا غافةةةةةر الذنةةةةة  االولةةةةةة

   ةةةةةااة اادةةةةةور االكربةةةةال

 ات فةةةةر مةةا كةةار مةةن ـةةةةوبة   

 ايةةةةتم بالعفةةةةةةو االرمحةةةةةةة

 ا نةة  ادلةةيم لةةةةةذا الع ةةةةرة  

 بةةةل التوبةةةةةةةاا ةةةةةر   ةةةا  

 ن ةةةةةةا ر مكةةةةةةة للر عةةةةةةةةة

 علةةةةةي  رر بةةةةة  ن ةةةةةةةةة تي  

  ةةةةةبي  واثةةةةةل يف العةةةةةةةوة  



                                                                                      

  

  ىل ا ةةةةةةن  ةةةةد ن ةةةةةة نا بةةةة   

 عمةةةةار الةةي  ةةد  عةةةةا املصةةرفد 

 عمةةار الةةي  صبةةةةةا ا تبةةد  

 عمةةةار الةةةي نورهةةةةةا م ةةةةةر  

  قةةةود الرسةةةود لةةةد   هلبةةةةةةا 

 فرمحةةةةة ربةةي علةةيبم  اامةةةةةاا   

 عليةة  الصةةةةة ة مةةن اللةةةة  مةةةةا  

  اآد اصحةةةة  مةةةةةةا التابعةةةةة

 امةةن  ةةد  فةةا  ثةةةةةرهم  ائمةةةةةاا   

 

 اغذانةةةةةةا بالفعةةةةةل االنعمةةةةةة

 اةةةةةا بالفعائةةةةةل االنصةةةةةرة  

 نعةةةةةةم مةةةن بلةةةةةدة  بدعوتةةة  

  اامةةةةةةاا امل تةةةر  بالفةةةةةةر ة  

 لقةةةةد آمنةةةةوا بةةي بةة  رؤ ةةي   

 اغفةةةةةةران   ةةةةل نا القةةةةةةدرة

  عةةةةا املخلصةةةةور لةةد  الكعبةةةة

 بعةةةةةةةدو الوفةةةةةةو   ىل مكةةةةةةةة 

 نتبةةةةةةاضهلل ان مةةةةةدة ابةةةةةةدار 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      

  

 :بعنوار " اـرب علد العلم " هذه  صيدة   راب املبملا

 لعلةم  امةا آمةل السةد     اـرب علد ا

 العلةةةم ـامةةةةةةل  ـةةةةةر مرالعةةةةةة 

 االعلةةم صةةرح صةةرا  سةةاما لعةةةةةلد

 االعةةامل ادةةاكم الصمصةةا  ملاةةا مةةةةا

 االعامل ادةةةكم املسعةةةةةو  مرلةةع    

 االعلةةم عةةةدد مرةةةةةا   مةةر ـاملةةة  

  علةةم اعلةةم اعامةةةةل االسةةةةة     ر 

 العدد مبما سار ـاكمبم اا ا  اىل

 ىل  اا  سةةةةر  معةةةةاى   ااهلل  اـةةةةد 

 ادمةةد هلل مةةوىل العلةةم صةةاح  ةةا     

 عرةةةةةةاض  هلةةة   ـلةةة  ااسةةةةةا اال 

 ان  لةةةة  سةةةةواه للةةةةور  صةةةةمد   

 اراـةةل مسةةةةر  للعلةةةةم مصلحبةةةم 

 لةةونه مةةا سةةا   هةةل اهلل    ـكمةةوا   

  ـسةةةةوه ار اى اعةة ى ـلةةةةو سةةةلسل 

 لةةةةة  اراد الصةةةةةمدارا   مةةةةةر اال 

 مكةةار  العةةدد حممةةو  مةةد  ارمةةد  

 اصةةاعد ـكمةة  عةةاد لةةد  ارسةةد    

  را ه مالةةةةةا ارمةةةةة   االع ةةةةةد  

  لةةة  الكةةةل لةةةاا   اعةةةدا محةةةاه  

 اـةةةاكم ململةةةو  الةةةدهر االرصةةةد   

 ااعمةل لدار ااد  االسةلم االسةةد  

 ـةةود السةة   ا ةةو  الواـةةد ارـةةد 

 للعلةةم ااسةةلا مسةةار ادةةةلم ااملةةد   

  عرةةاه مةةونه  كرامةةا علةةد العةةد     

 حمةةل رسةةل كةةرا  العصةةر االعةةد    

 امالةةا امللةةا مةةوىل العةةدد االلةةد     

 اسةةةالا لصةةةرا  الواـةةةد الصةةةمد   

 اـةةةكاماا لةةد  ارا   ساسةةوا ملوكةةاى 

 ااركةةةةا لةةةة  كركةةةةو  ار  للولةةةةد 



                                                                                      

  

 سةة ـا العلةةم اادلةةم ا كةةر معةة   

 ىل العلم ااعمةل صةادا عمة      ااسر  

 لةةة  رمحةةةا  وعةةةا داكمبةةةا اصةةةل

 اهاكبةةةةا مبمةةةة   سةةةةرار ها  رر  

 لة  علةد الرسةل الكةرا  كمةا     صلد اال

 اآلةةة  مةةةا ـةةةدا ـةةةداا مبلبلةةةبا  

 سةةةلم سةةة ما اعمةةةم مكرمةةةا اةةةم  
         

 اكةةةد كةةةدا اسةةةار  رامةةة  اسةةةد   

 اةةةا  ةةةود الةةةدهر اارمةةةد   ةةةا 

 اا ةا كة   ـةر للعةةةدد االسةةد     

 اـاكبةةةا آمةةةةر للعلةةةم صةةةةاح رل     

 علةةةد الرسةةةود ان ـصةةةر انعةةةد هلل

  ا نح للسةةعد صةةحوا  الةةةةا  ارسةةد 

 اارـةةم  لةة  الةةور   رااـبةةم اعةةد  
 

 القا ي حممد بن علي ال ر اني: ياىراث ل ا 

  ن كيةةةةص حيلةةةةو لانةةةةا  سةةةةرار  

 نبةةةةةا هةةةةةم  اـةةةةةور الوعةةةةةة   ن 

 نا مةةا ـلةة   ومةةا لقلبةةا  ا ـلةة     

 ر هي ا تةةا  ةد كس   ا كسة  بنةا   ا

 دما ر النةةةا نعةةة   ةةةر   نعةةة   ا

 فتمةةةةوو ـلةةو العةةيح بالسةةم نا عةةا  

 اتعقةة  صةفو العةيح مةرا اتةةو را    

 ااةةةن ن ةةةاا  يف حمبتبةةةةا ببةةةا   

  ن  اتةةةةةةةل اهلل املنا ةةةةةةةا فلنبةةةةةةةا 

 فيةةا غةةاف   ةةم مةةن سةةباتا اانتبةة     

 ا ا نائم استيقظ ا ةةذ لةا مع عةةةةاا   

 ا نيا  هةةذا   ةرب اغةرار    

  مةةةاني ا اهةةةةا  ببةةةا اكةةةدار

 ا ر  ا فةة  ـان  ف  اتبور

 ا ما هنة   ةد  اهنة  ا ةور    

 الو  ر صف  ما  نصف  ا ةور 

 ةةار فبةي غةدار  ات در بار ية

 بعا ةةةقبا  ر الد نةةةةا ل ةةةةةدار 

 نةةراح ان ةةدا االومةةار َغةةرار  

 يري اسوب تةةوار سبا  ف 

 ر اللبيةة  ـةةذار اكةةن ـةةذرا 

 هني ةةةا فعقبةةةاه  ةةةدا  سةةةرار



                                                                                      

  

 ا ةةةا عةةةا   هةةةذا ادةةةوا ا اةةةة

  مل تةةةر  نةةةا  ةةةةةد ر ئنةةةا ب ةةةيخنا  

 بةبرن ال ةةر  ملقةد لةةد  القة  ثاا ةةا   

 حممةةد  ةةل اركةةرم  الةةذا ن ةةا    

 مةةةن مكارمةةة   ةةة   يسةةةليل علةةة 

 يةةان ةةا  اهةةدا يف مرلةة  العلةةم را    

 فكةةةم  ا ر اآلثةةةار يف الفقةةة  نا مةةةةا  

 اكةةم  ةةةرس ار ةةعار يف مةةدح  ةةا ة    

 ـبةةار علةةم اسةةؤ     اكةةم  ةةد رثةةا   

 اكم من  صةاد  ةةةد حتلةد ببةا اكةم     

 اكةةم  ةةنص ار ةةا  مةةن نيةةم  ره     

 فصةةةة ا بنيةةةة  عيةةةةةةم اهلل   ةةةةركم

 اكافةةةةةةةة ه رـ ارنةةةةةةا  برمحةةةةةةة

 ر ةةةةةاه يف  ار النعةةةةةيم برا ةةةةةة ا

 هةةةةدفبةةةةةذا مصةةةاـ الكةةةل ااهلل  ةا

 ىل اتةةةةمح ااهةةةةدنا اةةةةي افقنةةةةا  

 اةةةةي اااعنةةةةا بةةةةةةةدار كرامةةةةة  

 اةةي اصحبةةة   اصةةل علةةد ااةةا ا  

 اسةةلم عليةة  االةةذا سةةار نب ةةةةة      

  

 توا بنةةا مةةا   لعةة  امتةةةور   

 ا ةداتنةةةةا بةةدر الومةةار  صةةمح

 اهنة  اكةدار   فيا ـسةةرة  د 

 ـليص ااد  االعلم مع  ا  ر

 مةة  ابةةدار آثةةةةةاره  ةةب  ر 

  ةةا نراة العليةةا انعةةم  مةةمح  

   نتبةةةةا  ةةةةةذار رلةةيعقةةو  

 هةةداة لنةةا االت ةر لةةيـ  بةةور  

 ىل  ر  تد ما لةيـ عنة  دةمح     

 لةةة  كةةةر  سةةةا  عةةة  اـبةةةور

 ا ةةوهره املكنةةور تلةةا سةةرور 

 ااافتكم من نا ااة د   ةور  

 لةةة  غفةةةورنةةةـ اب ةةةر فاال ا

 اآنسةة  مةةن نا ااةة د سةةرار

  اربةةي ب عمةةاد العبةةا  بصةةمح   

 ا امتةةةةةةى ـسةةند  نةةل   ةةد ر

 برار  نة  دةمح  ب  يةةار  ار

 تباعةة  مةةا الةةدائرات تةةدار    ا

 تةةرا ب آصةةةةاد  تةةة  ابكةةةور

 



                                                                                      

  

اهذه  صيدة  لتبا يف رثاض ارهل الفقيد  محد بن سعو  بن  محد    

  ر ة:ه6041ربيا ال اني  0املتوفد  و   ة رمح  اهللة  االسحا ي
  عةةةاند   صةةةةةرا  نةةةي غةةةر م

 لةةدنيا  نا بسةةر   هانةة   ر  ا

 توافينةةةةةا ب كةةةةةدار اـةةةةةةةور

 اتعقةةة  ـلوهةةةا مةةةراى ا ن ةةةد  

 ااةةن ب ةةةرة نلةةبو ان ةةةةدا   

  مل تسةةما مبةةن  ةةد  حرحةةتبم

 فصاراا يف ال ةر  للةدا   عمةةةاا   

 لقةةةةد  دمةةةةوا  ىل مةةةا  د مةةةةةوه

 تنبةة   ةةا   ةةي ا فةةة  را ةةداى    

 ارا ةةةة   القةةةةاا بةةراى ر يبةةةةاى 

 نةةةةةةائ مل تعلةةةم ب نةةةا  ةةةد ر  

 يل سةعو  نعةةم اتةةل  كةر    سل

 ب  ةةةة   ـسةةةةار  ةةد حتةةةةلد

 ب ـ ةةاض تذ   الصةخر ـةةةةراى  

 اللةةةو  نا ر ضه عيةةةةةيم ياكفةةةةة 

 امبمةةا  ر صف  عقبة  همةةةو   

 ةةة  السةمو    اصةفو العةيح متو  

 لرالببةةةةا السةةةةةرار لةةة   ةةةدا 

 ةةةةةا نبةةةيم ن ةةةةةاا  يف حمبتب

 منا ةةةةاهم تنبةةةة   ةةةةا نةةةةةةؤا  

 الةةيـ اةةم  فيةةةةا  ا محةةيم   

 اربةةةةةي  ةةةةةاهده اببةةةم علةةةيم 

 اكن ـةةذراى فما ت ة  الرسةةةو   

 علةةةةد  فعالنةةةةا اهةةةةو الكةةةةر م

 ب محةةةةةد  ةةةةا لةةةة  ر ض  لةةةةيم  

 ن ةةا يف العلةةةم منب ةة  القةةةو م  

  تانةةةةةا نعيةةة  فسةةةةةرت كلةةةو  

 اتقةةةدح يف القلةةةوـ بةةة   ةةةو  



                                                                                      

  

 اتنبمةةر الدمةةةو  علية  ـوناةا   

 فيا عمةراى معةد بةل اانقعةد يف    

 معةةةةد يف عنفةةةةوار  ةةةةباب  مل

ـ      ااالةةده معةةد  ةةدماا امل نةةن

  ن  ةةا   بةةةا اال ةةوار صبةةةةراى  

 بفقةةةةةد املصرفةةةةد لكةةةم تةةة ه  

 اعفةةةةواىفنسةة د ربنةةا صفحةةةاا   

 دا ر  سةةقي العةةرحي  برمحةة

  اةي ا ةتم لنةا بةالفو  اارـةم     

  وامتنةةةةةا ب ـسنبةةةةا  اةةةةي

  انةةةةا  بةةةداى اسةةةلم    ياصةةةل 

  ةةةفيا اتلةةة   محةةةد ثةةةم آد   
 

 ا نةةةد نا  جيةةةدا  ةةةا ـلةةةيم  

 املةةةةوىل ا اعتةةةة  مقةةةةيم ار ةةةة

  سةةةااره املخةةةةةا   االيلةةةةةو   

 ـةةةةر  مصةةةةاب  نعةةةةم الةةةةوعيم 

 فلنةةةةا للبلةةةةد ـتماةةةةا اةةةةةةو 

 ا صحةةةةاـ لةةة  تلةةةا الن ةةةةةو 

 ااسةةةةا بةةةةر  رـةةةةيم   يفربةةةة

 اعفةةةو منة  مةا انبلة  غيةةةو     

 تعةةةةرعنا  ليةةةةا   ةةةةا كةةةةر م  

 سةةة لتا  ةةةد فلنةةةا بةةةي علةةةيم

 علةةةةد املختةةةةار نا  املسةةةةتقيم 

 اصةةح  مةةا تةةارت الن ةةةةو    
 

   

 

 



                                                                                      

  

    اهذه  صيدة  لتبا يف رثاض صبرنا ارهل الفقيد حممد بن فا ل ادراصي

 :ة  رمح  اهللة 

  ةةةةا غةةةةاف ى ااهلل لةةةةيـ ب افةةةةلل    

  ةةا نهيةةاى مةةن سةةكرة  الةةدنيا  فةة       

  ةةا  الةة   الةةدنيا ادةةر ى  امعبةةا

 اار ةةا  لرب ةةا اا نل ةةب ن  منةة  الر  ةة    

ـ   َلةةةةةبلنا متعةةةةرعاى    رتةةةةل  كتةةةةا

 نافعةةةاى بةةةل رافعةةةاى  ااس ةةةَ لن   ع لمةةةاى 

   نيةةةةا  نا ن حتتفةةةةل  ب رارلهةةةةا

 فل ن كس ة    ةد  اكسة   الة ن هن ة       

ـ َلةةة    مةةةا  ا فةةة    ن   َفةةة   ا نا 

  امةةةةا ت ةةةةر    نبةةةةا ر  ئ نةةةةا ف  ةةةة ةى

 نا  ارصةةةةةيل   رامةةةةةةى ا ابةةةةةةى 

   م ةةا  الصبةة ح  ا ةةا    ن ةةر   ي ةةر ه     

 ا َلكةةةم  علةةةد   ةةةد ه   نةةةاهه  سةةةَلموا  

 مبةةةةةا َ دبمت ةةةةة  َ حممةةةةةده  ب  ةةةةةر 

  ةةةةا  ار  ـةةةةراب  ر ئةةةة   بريةةةة هلل

 صةةةة اى ب نيةةةة  اآَلةةةة  مةةةةا    ةةةةوةهلل

ـ  نةةةا دل    ةةةا نائمةةةاى ااملةةةوت    ةةةر

 بةةل ااسةةتعدب ترةة    ةةو   هائةةلل   

 متوانيةةةةاى يف  ةةةةلو عةةةةيح   ائةةةةلل

 يف رغبةةةةهلل فَلةةةن ع م    ةةةر  العامةةةلل   

  بكةةةةةرةهلل ا صةةةةةائلل بتخ ةةةةةا  يف

هلل كةةةر م  كامةةةلل       ةةةدنيا مةةةن ر

 كم م ن رفيةا  يف ادعةيخل السةافلل   

ـ  مةةاضهلل ـائةةلل      ةةد  اهن ةة   كسةةرا

ـ  صةةنا  ال افةةلل  ـ َلةة   َفَلب ةة     ةةد  ا 

ـ  فقةةد  حممةةد  ابةةنل الفا ةةلل   مبصةةا

 فَلَقةةةد  ن  ةةةا يف  ةةةلو ع ةةةو   ائةةةلل   

 م ت واص ةةةة ى َ َلبةةةةاى ل  فعةةةةلل ن ائ ةةةةلل

 م فوا ةةل  باس ةةلل ا َلَكةةم َ فةةاس  اةة 

ـ  عةةةو  يف الرفيةةة ل اآل ةةةلل    ب ةةةوا

   لنةةة   االَلةةة     ةةةبو  ه يف الراـةةةلل

 االوالةةةد  الةةة و ادنةةةورل الفا ةةةلل  



                                                                                      

  

ـ  فقةةد َكروةةةهلل     يف مةةا مع ةةد مل ن ةةن 

  ا ك لومةةا  اا   ةة     ر ـةةاى س ةةاد   ةةر     

 فعليةةةة  رمحةةةةة  ربونةةةةا موصةةةةولةى 

 ا ثاب ةةةةة  املةةةةةوَلد ااال ةةةةةدةى َلةةةةة   

 يف ثالةةاهلل االع ةةرل مةةن ر ةة هلل َ عةةد  

 عةةةةا   الةةةة  ث  اثنةةةةت  ا ربةةةةا  

ـب الةةو ر      اا   ةةت م لنةةا بةةالعفول  ةةار

ـو   ةةةفَّا  س ةةةيد  اَربةةةرارل ف يةةةة     ةةةار

 ثةةةم الصةةة ة مةةةا السةةة   رمحةةةدهلل  

ـ  ااَر ااول مةةةةةةا  ااآلدل اارصةةةةةةحا

 و

 ـت ةةةد ف     ن ةةةا ب ن ع ي ةةة  املتواصةةةلل 

 حه  اض نةةةا م   ةةةل  ادكةةةيمل القائةةةلل 

 يف نعمةةةةهلل م ةةةدبت ـةةةمح  ااصةةةلل    

 ب ق صةةةورل  نبةةةاتهلل اَفع ةةةل  َ ائ ةةةلل   

 اص   مةةةر  هائةةةللن حبةةةاى َلةةة   ةةةا 

 م ةةةةةى ا لةةةةصهلل ه ةةةةرَة املتكامةةةةلل

 ااَاع نةةةا   لَفةةةد يف علةةةوو منةةةا دل 

 ن ةةةا ااكنف ن ةةةا  ةةةرو الع ةةةد او الصةةةائلل 

 متواصةةةةةل  ببكةةةةةرة ا صةةةةةائلل 

 عب    الَقرل خ   ةذ ا ب ب ح ةرل الكامةلل   

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                      

  

      دراصي  بن سعيد ا فا ل ال يخ االيلهذه  صيدة  لتبا يف رثاض ا 

 :ة  ا سكن  فسي  اانار اهلل ة رمح 

  ةةةةةا رعةةةةةا اهلل اللبيةةةةة  العا ةةةةةل

  قعةةةةةةةا منتيةةةةةةةرا للوعةةةةةةةد  ن 

  عبةةةةةد الةةةةةرمحن  ر ةةةةةو بةةةةةره

  البةةةةةةا للخةةةةةةمح سةةةةةةببا ا لةةةةةة 

 كفقيةةةةةةةةد فا ةةةةةةةةل غا رنةةةةةةةةا 

  ةةةا  مةةةو  العةةة  سةةةحي اابةةة     

 اانةةةةدبي  ةةةةيخا كروةةةةا فا ةةةة  

 ا ا لةةةة مةةةةن غةةةةدا للخةةةةمح سةةةةبب  

  ةةةد ر ئنةةةةا فا ةةةل  ةةةةا صةةةةبرنا  

 فلقةةةةةةةد غا رتنةةةةةةةا يف  سةةةةةةةص 

 تفتةةةةا الصةةةةلوات اتمةةةةـ يف  مل 

 ـ ةةةةا البيةةةة  لقةةةةد  ا  علةةةةد  

 رمحةةةةة الةةةةرمحن ت  ةةةةا  امةةةةن 

 ربنةةةةا ااعنةةةةا معةةةةا يف غةةةةرب  

 عةةةاش يف  نيةةةاه  ةةةبما باسةةة     

  ةةةةاضه مل  ةةةةا فيبةةةةا غةةةةاف    

 آمةةةةةةة   لرافةةةةةةة  االنةةةةةةةائ   

   ةةةكر الةةةرـ الةةةرؤاب العةةةا ن 

  صةةةةةةب  عنةةةةةةا آفةةةةةة فلقةةةةةةد 

 ااسةةةك   معةةةا غو ةةةرا هةةةا    

 نلةةةةا املعرةةةةاض  عةةةة  فا ةةةة   

  كةةةر  العةةةيص ا عرةةةي السةةةائ 

 بةةةا مةةةذ  صةةةبح  عنةةةا راـةةة  

  ن فقةةةةةةدنا بةةةةةةركم االنةةةةةةائ  

  ةةةاما ادةةةي فكنةةة  العةةةام    

  ربعةةةةة  فابت يةةةةة  اآل ةةةةة   

  ةةةد معةةةد  بلةةةا عنةةةا ااصةةة    

 مةةةن  نةةةار اتلةةةد فةةةو ا  ةةةائ  



                                                                                      

  

 اافعةةةةخ املسةةةةا صةةةة ة ن ةةةةرت

    ةةةةةيار املصةةةةةرفد ااآلد مةةةةةا  

 اكةةةةةذا  تباعةةةةة  مةةةةةا  ن ةةةةةدت  
 

 مةةةةةن  اةةةةةي اسةةةةة ما كةةةةةام 

  ةةةةرا  ةةةةام  صةةةةحب  اربةةةةرار

  ةةةةا رعةةةةا اهلل اللبيةةةة  العةةةةا   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

  

  ـد الرلبة يف ادا علد العلم ا لب : اهذه  بيات  عر ة  لببا م 

  ةةةل البةةةةراهيم  ةةةا  ةةةةل سةةةةعيد  

 ا لةةةةة  العلةةةةةم اكةةةةةن دتبةةةةةدا 

  منةةةةةةا العلةةةةةةم سةةةةةة ح للفتةةةةةةد

 ابةةةةةةة   ر ةةةةةةةد  ىل  او العةةةةةةة  

 افنةةةةةور العلةةةةةم  ةةةةةتد االةةةةةذا  

 نفسةةةة  ترغةةةة  يف حتصةةةةيل مةةةةا   

 ر باملصةةةةةةةةةةدر اراد يففابةةةةةةةةةةد 

 فبةةةةةةةو السةةةةةةةلم للر ةةةةةةةوار يف   

 اـةةةةةةةد ا املصةةةةةةةرفد سةةةةةةةيدنا

 اكةةةةةذا توـيةةةةةد ربةةةةةي فةةةةةا تبـ

 اتفقةةةةة  يف علةةةةةو  ال ةةةةةر  كةةةةةي 

 اانبلةةةن مةةةن سةةةمحة املختةةةار مةةةا    

 العلةةةةةم النحةةةةةو  سةةةةةر   البةةةةةا  

  منةةةةةا النحةةةةةوا بةةةةةدر  اهةةةةةر   

 مةةةةةةن فةةةةةةم مبتسةةةةةةم ن  رةةةةةة   

 ا نا  ا ةةةةةةةةةةة  يف  لفا ةةةةةةةةةةة  

 ا نا مةةةةةةةةا  ربةةةةةةةة   ةةةةةةةةدمبا

  ةةد  لبةة  الةةنيم فةةا ا تسةةتفيد  

 تنةةةل اتةةةمحات االعةةةو العتيةةةد 

 ابةة  حييةةد الر ةةا  ةةو  الوعيةةد  

 ابةة  الب ةةر  ار ةةوار العبيةةةد   

 جيةةت   رةةص بسةةات  الةةورا    

  ةةةاهدت  مةةةن ـةةةار اـصةةةيد   

  رسةة   ةةرآر نا العةةرش ا يةةد

  ةةةو  ن   نيةةةا مةةةاد  ا  نةةةو  

تةةةار  ةةةا نعةةةم الةةةورا سةةةنة املخ  

 منةة  نةةورا تبةةد للحةة  السةةد د   

 تصةةبحن يف  يلنةةا  ةةمح ر ةةيد   

  رفةةةدض ادةةةر الليلمةةةاض  بيةةةد 

 فبةةو مفتةةاح اةةا  ةةا  ةةل صةةيد  

 لةةةرو اللؤلةةةؤ االعقةةةد الفر ةةةد 

 صةةةةا ر منةةةة  اللقةةةةود جييةةةةد 

 بةةةر ت منةةة  مصةةةار ا العقةةةو  

 رنةةةةاه ـةةةةا  ا ةةةةيا ابةةةةرا 



                                                                                      

  

 ا تامةةةةةا  سةةةةةة د املةةةةةةوىل بةةةةةة ر 

 ا وفقنةةةةةةةةا الـيةةةةةةةةاض سةةةةةةةةنة  

 اعلةةةةةةةد ارصةةةةةةةحاـ ااآلد اراىل 

 

  ةةر   العبةةد ااةةد  فيمةةا  ر ةةد 

ا املصةةةرفد صةةةل عليةةة   ةةةا ا     

 سةةلكوا منب ةة  العةةدد السةةد د   
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 ": التحلي بار    الي بعنوار " قصيدةا ل  هذه ال

 ادمةةةةةةد هلل رـ بةةةةةار  النسةةةةةةةم 

  عةةةا  ىل اتلةةة  ا مةةةو   ر ةةةدنا  

 بةةةةة  ا لنةةةةةةا لرر ةةةةة  نستنيةةةةةةر

 فلمنةةةةا املةةةةرض بار ةةةة   من ةةةةةؤه 

 ثم الصة ة علد ااةا ا الذا ـسةن 

 حممةةةد سةةةيد الكةةةون  مر ةةةةةةةدنا 

  ثنةةةد عليةةة   لةةة  العةةةةةرش دةةةةده

 اآلةة  ال ةةةةر االصحةةة  الكةةرا  امةةةن

 سةةةةة   اهلل متصةةةةةل ابعةةةةد مةةةةة 

 من بالب ةةمح  ةوا يف  يةةر مدرسةةة   

   ببةةةةةا امد ةةةةةر مةةةةا معلمبةةةةةةا

 لةم كةن بادلةةةم متصفةةاى     ا  الة  الع 

 ابااةةد  االتقةةد االعفةةو مرتد ةةةاى   

  ـ لنب ولوا ل ا   ةل  ائلبةةا    ناىس اه 

 ااملصرفةةةد ـ نةةةةا يف  ولةةة  عةةةةد اى  

  قةةةةود   ةةةةربكم مةةةة  دالسةةةةةةةة

 ا ةةةاض   قةةةل ميةةةةوار العبةةةةةا   نا  

 نسةار مةن عةد    امن ئ ااةن  ااال  

 سةةالا  هةةل الفعةةل اال ةةيم   ىل م

  بةةدا  ىل مةةنب  ار ةة   االقةةيم

 ا ر  ةة  فبةةو كارنعةةا  االةةببم  

 صةةةفات  ا ةةةا بةةةادلم االكةةةر  

 ا مح من  رسلوا للعةرـ االع ةم  

 بةةالفخر ىتةةدـاى يف سةةورة القلةةم   

 ىل سةةمحه يف  ثةةر نب بةةم  سةةعد 

 ـسةةار االةةنعمعلةةيكم  ةةا ناا اال

 فا   مبا  بدع  مةن  ةمح متسةم   

  قفةةو الثةةرهم  امةةن سةةعد اوهةةا

 اباملكةةةةار  اار ةةةة   اال ةةةةيم 

 كمةةا لنةةا  ةةاد ربةةي باعةةا الةةرمم 

 ىل  نةةة الفةةر اه االكةةر   ةةدعو 

 من ارـا  ا  اضت للةن  العلةم  

  ةةو  القيامةةة  هةةل الفعةةل اال ةةيم 

 بةةة     لةةةد   ةةةيم اهةةم حتلةةةو 



                                                                                      

  

 نا فالقةةةةةة يكةةذا   ةةةةاـ سةةةخ 

 فكةةن   ةةي  البةةةاى للعلةةةةم مصرحبةةةةاى

 بتسامة يف ا ةة  الفةةةتد اعتة ت  فاال

   ةةا  االسخر ةةةةا االلمةةةةو فا رـةةةن

 كةةذلا اللمةةةو بارلقةةاـ عنةة  نبةةد    

 االبةـ ل  الةور  اداميةا عةن  ةةب    

 ان تةةةةر   عةةةة بالعلةةةةم  ا  معةةةاا 

 هةةذا اصةةةل علةةد املختةةةةار سةةيدنا    

 اآلةةةة  االصةةةةحابة الكةةةةةرا  معةةةةةةاى

 

 

 

  مح مةا اهلل مةن  ةيخ   ةي سة       

 للحلم ااتلة  السةامي بة  ابتسةم    

 لةةرـمفعةة  كةةذا صةةلة االنسةةار ل 

 فةةلر صةةةنعا هةةةذا مو ةةةا النةةةد   

 رـ الةةور   اضنةةا يف آ ةةة ادكةةم

 تكةةن عو ةةوا ا ةةبما راسةةخ القةةد  

 ان ر ةةاضا لةةد   ةةخى ان  مةةم   

  ةةةمح ال  ةةةة يف بةةةدض افتةةةتم 

 ما فةاح مسةا  ةذ   ا نةا   بفةم     

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                      

  

مبدرسة الب مح بن  " النيافة االصحة"  ل  هذه القصيدة بعنوار ا    

 املنذر:

 يافةةة  ةةمح فعةةل    ةةي  ر الن

   ةةي بةةا ر  ليبةةا يف اهتمةةا    

   ي سةار  اكةن ر ة  نييفةا     

 ببا  مةر الكتةاـ فكةن ـر صةا     

  قةةةةود اهلل  القنةةةةا فربةةةةر   

 اسةةةةيدنا رسةةةةود اهلل  اصةةةةد 

 فصةةحتا النيافةةة مرلقةةا  ةةذ  

 يف سةةةعا ات اب ةةةر   دلتحيةةة

   ي فالبـ ثيةةةةابا مبب ةات  

 ابةةةا ر بالسةةةوا  بكةةةل  ةةةو  

 اعينيةةا اـفينبةةا مةةن  ةةذاض   

 عر  ن تدعةة    ةةي  ةةو  ىا ةة

 ا ةةى   ةةافرا تبةةةةدا  ةةوان   

 ا سةةما صةةاح نيفةة  عمومةةا   

 تليةةة  برالةةة  العلةةةم ار ةةةةةل   

 ان تبمةةةل فبةةي نعةةم  التحةةةةةلي

  كنةةة  مبنةةةود    اسةةة  فصةةةةةل

 عليبةةا اايذهةةةةا  ةةمح  ةةةة ل  

 ثيابةةا ااسةةلكن يف  ةةمح سةةةةةبلل 

 ببا فبةي ال ةةةعار لكةل فحةةةةل    

 نصيحتنةةا اكن يف  ةةةةمح  ةةكل  

 حَمةةةةةةلايف  مةةةن لةةةد   سةةةند  

  سما اايذ لةا  ةمح نعةةةةل   

 متةةةر عليةةةا يف بك ةةةةةر  ا  صةةةةةلل 

 غسةةلنبا  ةةمح غسةةةةل اا ننيةةةا 

 ا   عنةةةةةا الت ةةةةةب  بةةةةةارند

 لت كةةل مةةن غذائةةةةا  ةةمح  كةةل   

 لةةب   ـيةةةوة مةةا كةةل   ةةةةةل   



                                                                                      

  

 ا ةةذ  يبةةا   ةةل الريةة  كيمةةا

 امنةةةد   نييفةةةا  ةةةذه تيفةةةر 

 اكوباةةا عنةةد  ةةرـ املةةاض هةةيض 

 امدرسةةةة فسةةةاـتبا فنيةةةص 

 مبدرسةةةةة توافيبةةةةا ابيةةةة هلل 

 ا   ةةا كنةة  تبقةةد يف سةةةةرار    

 اناكةةةةةر كةةةل  ره باهتمةةةا  

 انيافتنةةا هةةي االوةةار ـقةةةةةا  

 عليةة  ربنةةا القةةةةداه ص ةةلاد   

 اآد ثةةةةم  صحةةةةةةاـ كةةةةرا    
 

  ةةةرا  النةةةاه مرتةةةد اا بفعةةةةةل

 ب ةةةةكر  ائةةةةم يف  ةةةةمح  ةةةةةةل

 لتنبةةل منةة  عةة ا بعةةةد نبةةةةل   

 عةةةةددتكةةةن  بمةةةةةاى امتصةةةفاى ب

 فحافةةةظ ااتبةةا  ةةا صةةاحل  ولةةةةي  

 ايف نعمةةةةاض موننةةةةا ار ةةةةةةل  

 اللعلةم ا تةةبـ مةةن  ةةةمح نبةةةةل 

 كةةةةذا  ةةاد الرسةةود لكةةل  هةةةةل 

 اسةةلم مةةا همةةد مرةةةةر بوبةةةةل   

  حا حةةةةة  الةةي فعةةل انبةةةةل 
 

   

 

 

 

 

 



                                                                                      

  

اا   اراىل  82اهذه  صيدة  لتبا يف رـلتنا  ىل اا ا ب   الد يف  و  

 : 0/68/6996ف  هة املوا6068سنة 

 باسةةةةةم موفقنةةةةةةةا الواـةةةةةةةد 

  ةةةوـ الفةةدافةةةةةد  يف  هبةةةة  

 نرا ةةةةةة  توفيةةةةةة     نةةةةةةا

  ةةةوة  ةةةةةرفوا رتبةةةةةة  لةةةد  

   ةةةةاموا ببغيبنةةةةا يف صفةةةةةةةا 

 لقةةةد  سسةةةوا رـلةةةة ملؤهةةةةةةةا

 ف ةةةةةكراى اةةةةةةةم املسةةةةةعاهم  

 بسةةةةةةةيارت   عةةةةةد ا لنةةةةةةةةةا 

 ايف كةةةةةةل سةةةةةةيارة سةةةةةةبعة  

 ب انهمةةةةةةا صةةةةةةا  سةةةةةةامله  

  ونةةةا الوفةةةةةي اعبةةةد االلةةة    

 معد مسرعةاى  قرا البيةد غةةوراى 

 علةةةةي  اسةةةةةامل  نعةةةةةةم ببةةةةةم

 ب  ةراهمةةةةةا سبعةةةةة هكةةةةةةذا 

 فسةةةةامل بةةةةن  محةةةةةةدهلل س ةةةةةةةامل 

 سةةةليمار مةةةةن كنةةةةةدة  صةةةةةل  

 علةةةي  هةةةو ال  مةةةةةاني م ةةةةةةا

 مخةةيـ امحةةةةدار  كةةر  ببةةةم  

 مسةةا ارربعةةةةاض  ص ةةةةدناه م ةةةن  

 رـلنةةةةةا لةةةوا ا بةةة   ةةةةةالد 

 نبةةةا ر سةةةعي امةةةر  ما ةةةةةد 

 اعةةةةاملل  سةةةةةةرارنا ال اهةةةةةةد 

 ر ةةةةةوا منةةةونى يف نر  صةةةاعد  

   ةةة ا كةةةةل فتةةةد  ةامةةةةةةد  

 سةةةةرار لكةةةةل فتةةةةد  اصةةةةةةد

 ا ـسةةةةةةةانبم  بةةةةةد اربةةةةةةةد

 تسةةةمحار كالر ةةةةةةا ال ةةةةةار   

 مةةةن ارصةةةفياض بةةة   اـةةةةةد   

 همةةا ابنةةا سةةعيد فتةةد ما ةةةةد  

 نةةةةةا محةةةةد الرا ةةةةةدا  اسائق

 ا ةةةةداى فةة كر  بةةذا الرائةةةةةد    

  ائةةةةد   ا لقةةةةد سةةةبقوا ببةةةد  

  ةةةد اتصةةةفوا بالةةةذكا الوا ةةةةةد  

 ابةةن عبةةد االلةة  فتةةد را ةةةةد    

 ابةةن  محةةد  نعةةةم بةةذا الوالةةةةد  

 حممةةةةد السةةةةاملي ادامةةةةةةةةةد

 ا كةةةةر  بكةةةةل فتةةةةد اافةةةةةةد 

 مقةةةةر  الب ةةةةمح الولةةةي العابةةةد



                                                                                      

  

 ا  حيةةةةةة صحبتنةةةةةا معةةةةةةةةاى

    رعنةةةةا افةةةةر  بةةةةدتا و فن ةة

 ابركةةةة مةةةةةو  فمةةةن صةةةةةا ر  

 ا  كةةةي بةةة    كةةة  منيةةةةةةراى

 بةةة   العوامةةةةةةر  بةةةدت لنةةةةةا 

ـ لةةة  بب ةةةةة   اتلةةةا ادليةةةو 

 اللعقةةةةةة ض ـةةةةةو ت ع ا  ةةةةةةةل 

 ابةةةالقر ت  مةةةةةررنا مسةةةةةةةا  

  مةةا  ااةةةةد  املرتعةةد سةةةةةامله 

 ا   ةةةةةةبة لةةةةب  ع ةةةةةةةورة  

  رعنةةةةةةا فيافيبةةةةةةا يف هنةةةةةةا

 املةةا بةةةدت  ابةةل اتةةةمح   ةةةةة  

 بد  ةةةة اافةةةةة  ا ةةةد   ةةةةةر  

 امةةن بعةةةد ع نةةةةا  ىل عقبةةةةة   

 ف بنةةةةةا مبامببةةةةةا بعةةةةةدها 

 نصبنةةةةةا املخةةةي م  ةةةا ـبةةةةةذا   

  ةةةةةو  اهلل   وتنةةةةا  يةةةةةره  

 فرةةةةاـ املقةةةا  ا ةةةاـ الع ةةةةا 

 ا صبحنةةةةةةةةا اادمةةةةةةد هلل يف 

ـاا نهبنةةةا        ةذنا الفرةةةور صةبا

 ر  ةةةد سةةةةما فيةةا ـبةةذا منيةةةة  

 ب   ةةةةةةةةارها ابساتينبةةةةةةةةا 

 بفعةةل مةةن املنعةةةةم ال ةةةةةاهد   

 ترفةةةرب يف ـسةةةنبا الرافةةةةةةد

  ةةةةةراح  ليبةةةةةا امةةةةةن اار   

 رؤا  لكةةةةةل امةةةةةر  اافةةةةةةةد 

 سةةةةةراراى  ةةةرا  بةةة   اـةةةةةد

 تعلةةةل مةةةن مائبةةةةةا البةةةةةار   

 تبختةةةةةر يف الرانةةة  الصةةةةةاعد

 ا عةةةةرا االمةةا  فتةةد را ةةةةةد 

 اغةوا الةةور   نعم بذا الواهةد

 مقةةةةراى غةةةةدت  مةةةةد اآلمةةةةةد   

  عةةةم ااميةةةةةا بةةة  ناك ةةةةةةد   

 ةةةةةبل  بسةةةةةةرار اةةةةةا اار  

 بسبسةةةببا املببةةةةة  الرافةةةةةد  

 كةةةةةؤا  لكةةةل فتةةةد  اصةةةةةد   

 اصلنةةةةةا   ةةةةةار بةةة   الةةةةةد

 بعةةةةو   قةةةةو  علةةةد سةةةةاعد   

 مبةةا  ةةدموا مةةن سةةخاى ااكةةةةد    

 ابتنةةةةا ب نسةةةد لنةةةةا ـامةةةةةد 

 نعةةةةيم اب ةةةةر بنةةةةا  ائةةةةةةةد 

 امل ةةةةةارة للمنيةةةةةةةر ال ةةةةةاهد

  سةةةن بةةةد ا علةةةد عامةةةةةد   

 ر متةةةةيـ امةةةةاضا ببةةةةا بةةةةةا  



                                                                                      

  

 فتلةةةةا امل ةةةةاهد  عيةةةةم ببةةةةةا

 ابعةةةد التنةةةوه مةةةن غارهةةةةةم   

 نعةةةةةو  املخةةةيم كةةةي  ذ ةةةةةوا

 فقامةةةةةوا بةةةذب  ا بةةةةةي اةةةا 

 نعم بةةةةةذا با االةةةةةذا  فةةةةة

 بنو سةةيص ن تنسد مةا  دمةةةوا  

 فعبةةةةد االلةةةة  فتةةةةد عامةةةةةةر 

 فقةةةةةةا  بتو  عنةةةةةةا بعةةةةد نا  

 امةن يف ادراسةةةة  ةد با ةةةراا    

 للةةةةة   رهةةةةةةةم ـيةةةةةةةا ن ف

  قيةةةةوا همماةةا  ةةد سةةةم  لقةةةةد 

 ايف صةةةب  اعتنةةةةةا  حةةةةةوة 

   ادبيبةةة  ةةا ـبةةةةةذا  ا و لنةةةة 

 ايف  بةرهةةةةا سةةامل  اصلنةةةةةا  

 علةةةد مةةةا بةةةةة  م ةةةةن  سةةةبحان 

  اةةةةي تعاليةةة  عةةةن م  ةةةب    

  اةةةي   ةةةر  ةةةو  ن  ةةةةةارب 

 اصةةةل  اةةةي علةةةد املصةةةرفد   

 اآد اصةةةح   ةةةو  ااةةةةةد  

 مةةةةةا  ن ةةةةةةدت ا تبةةةةاعبم كلا

 

 صةةةةناعة   ا نةةةةةةا الواـةةةةةةد 

 ر عنةةةا بتصميمنةةةةا الصامةةةةد  

  ةةةحيتبم يف الفعةةةةةا الر اكةةةةةد

 اصةةةنا ال ةةةةةداض بةةة  كائةةةةد   

  ةو  اللحم يف ا عةر ال ةاهد  

 مةةةةن الكةةةةر  الرائةةةة  الوافةةةةد

 ـبةةا الب ةةةر  ةةا ـةة  مةةن االةةد 

 ف ـبةةة  بةةذا اتلةةةة  اتالةةةةد 

 بليةةةةل ببةةةةيم   ةةةةةةا سةةةةامد 

  كونةةةةور كالنةةةةائم اتامةةةةةةد 

 لةةةةو ا لكةةةةل فتةةةةد  ةةةةةةاهد  ع

 عومنةةةةا الر ةةةو  بةة   ةةةةار   

 بةةة    ةةة  يف نر  صاعةةةةةد  

 ف ةةةةكراى ت  نةةةةا الواـةةةةةةد  

 مةةن الكةةر  الوافةةةةر الوائةةةةةةد   

  اةةةةي تقدسةةة  عةةةن االةةةةةد  

  عةةةةةة  ارنةةةةةةا  ان تالةةةةةةد 

  فيا الور  الراكةةةا السا ةةةد  

 اكةةةةل فتةةةةد  قةةةةظ ما ةةةةةةد   

 رـلنةةةةةا لةةةوا ا بةةة   الةةةةةد

 



                                                                                      

  

ىل اا ا املعيدر ب كة ه ر ة   6061/ ر   68 خ ا د رـلنا بتار  

 ا ل  هذه القصيدة:، املو 

 نسةةيم  الص ةةبا هةة   بالسةةحرة    

 ف صةةةبح  منتيةةةةةراى رـلةةةة  

  ةةةوة بةةةذلوا فعةةةلبم   فيةةةا 

  ةةوة   لصةةوا  بةةدهم   ا ةةا 

 لةةةةوا ا املعيةةةةدر تصةةةةميمنا 

 فيةةا  محةةد الفعةةل مةةن   تنةةا  

 ا ةةةا  الةةةد ا ةةةد نببانبةةةا

 ذااموسد هةةو الرا حةةةي ال

 ا ةةةا  ةةةل حمسةةةن  هراننةةةا 

 ا ةةةا محةةةد  ةةةا فتةةةد سةةةامل   

 لةة اعيسةةد السةةامي لةةراح اال 

 ا عقةةةوـ نا  الصةةةباـي مةةةن

 ا عقةةةةوـ متحفنةةةةا  رفةةةةة  

 علةةةي علةةةي  لقةةةد ـومتةةةةةةا  

 فةةةةة نعح  لبةةةةةا بالبب ةةةةةة 

  ةة  ار ةة  يف عةة  الةةذراة   

 ا الرـلةةةة اـةةةا لتنفيةةةذ ن 

 بلجيةةةةةا هم كةةةةةل مصةةةةةلحة 

 بتوفيةةةة  مةةةةونا نا القةةةةدرة

 ىل البيةةةة  تعلةةةةن بالبب ةةةةة  

 مةةةةةد را كروةةةةةا مبدرسةةةةةي

  وا ةةةة  بالب ةةةةر االفرـةةةةة  

 ر ةةةة  بسةةةةعيا يف الرفقةةةةة

 تبةةةةةو ت مكرمةةةةةة الصةةةةةحبة

 ب ةةةةر ب منيةةةةةةةة   سةةةةررت ف

   ةةةةةا  ا تقةةةةةن يف الصةةةةةنعة 

 بتفر ةةةةةده  مةةةةةة الصةةةةةخرة  

 علةةةوا افعةةة   ةةةا الرتبةةةة   



                                                                                      

  

 حممةةةةدنا  ةةةةا فتةةةةد  اهةةةةر 

 سةةةعو  سةةةعدت ا ةةةا ناصةةةر  

 سةةعيد بةةن سةةلرار  نعةةم بةة    

 ا ةةةا  ا ةةةد اتةةةمح  حتفتنةةةا 

 تةةد نـقةةا   ا ةةا صةةا  مةةن    

 ا ةةةدا ةةةا سةةةامل  ةةةا فتةةةد ر 

 ف ةةةكرا لكةةةم  ائمةةةا كلكةةةم   

 صةةباـا  ر نةةا افةةر  بةةدت  

 ااا ا املعيةةةةةةدر ميعا نةةةةةةا 

 هنةةةا  ايةةةةذنا مقةةةةرا لنةةةةا 

 بقةةرـ امليةةاه الةةي  ةةد  ةةرت 

 ال السةةةةرار اعةةةةةم اانةةةةا 

 فللةةةةةةة   رهةةةةةةةم كلةةةةةةةبم

 امةةةا  ـيةةةراا مةةةن موائةةةدهم 

  كلنةةةةةا هنةةةةةا  بةةةةة نـ ايف

 هنةةةا   عةةةينا معةةةا  ومنةةةا   

 ة ةةةةوبةةةةذل  النصةةةةيحة ل  

 نصةةةةرت ااماعةةةةة بالعةةةةدة  

 آلد سةةةةةعيد مةةةةةن ارسةةةةةرة  

 فكاهاتةةةةةا ال ةةةةةر بالبسةةةةةمة

 صةةةلح  ا صةةةلح  يف الرـلةةةة

 ن ةة  العةةحا ا علةةد رغبةةة   

 ا كةةةةةةرمكم ااهةةةةةة  املنةةةةةةة

 ا ر نةةةةا عومةةةةا اىل الب ركةةةةة 

 هنةةةا  ا تمعنةةةا علةةةد راـةةةة

 لنقعةةةةد فيةةةة  علةةةةد راـةةةةة  

 بقةةةةدرة مةةةةونا نا العةةةةوة  

  ةةةوةا ةةةاـ املقةةةا  لةةةد  اال  

 ةمبةةا  ةةدموا مةةن سةةخا الصةةفو   

 ام ةةةةوا  ةةةةحا اهم ادلةةةةوة

 سةةرار اب ةةر بةة  مر ةةةةةةةةة   

 اللفةةةرس  منةةةا بت   ةةةةةةةةةةة 



                                                                                      

  

 اعنةةا الصةة ت   صةةرا ببةةا  

 ا بةةة  ابعةةةد ال ةةةداض  حتفونةةة 

 فيةةةا صةةةا  بةةةل ا ةةةا  الةةةد 

 لةةة  السةةةماض فعةةةل    ةةةواكم 

 اصةةةلنا الةةةب   مسةةةاض كمةةةا   

 فحمةةةةةدا ملةةةةةونا  القنةةةةةا 

 لةةا الفعةةل ااملةةن  ةةا  ةةالقي   

 ا ـسةةةةن  وامتنةةةةا عنةةةةدما 

 اةةةةي علةةةةد  اصةةةةل اسةةةةلم 

 اآد اصةةةح   ةةةو  ااةةةد  

 ا تبةةةاعبم مةةةا  ةةةدا مرةةةرـ    
 

 فيبةةةرا اعصةةةرا علةةةد نيةةةة   

 ىل العةةةةو ة ا رنةةةةا عومةةةةا  

 هني ةةةةا ا ةةكرا لةةذا الصةةحبة 

 ابو نةةةةةةا الفةةةةةةو  باانةةةةةةة

 نهبنةةةةا صةةةةباـا علةةةةد   لفةةةةة

 ا ةةةةكرا لتيسةةةةةةمحه رـلةةةةي

 تفعةةةةةل لعبةةةةةد  بالرمحةةةةةة 

  تانةةةةا الةةةةيق  علةةةةد توبةةةةة 

 الفعةةةل االرفعةةةة رسةةةولا نا

 كةةةةرا  مقةةةةابيـ يف اليلمةةةةة  

 نسةةةيم الصةةةبا هةةة  بالسةةةحرة
 

 

 

 

 

 



                                                                                      

  

 ": ال محة رهل انستقامةاهذه  صيدة بعنوار " 

  ع  ام ن  ت ةم اربرار  ةةد بع ةدا  

  ع  ام ن ثَل  ار يةةار مو  ر ةةاا  

  قةةو ه اابةةل يف ب بمةةاض معةةلمةهلل  

  د  اد َ و لةة   ةةو ر يف الةذ ن هةةم     

 اببتاناةةا نرقةةة   بةة    فكةةةاا ا اراا

 ع م يةة   عةةن  ولةة  يف اآلا حمكمةةةى

  الوا س مةاا  نا ااب اد  ا بةةبم 

  لةةيـ م ةةةن نةةو ه الرمحةةةن مت بعةةةا

    امل  ةس ةةةةم للةرمحةةةةنل  نةةةةع ت   

 فةسبرت م  االستةةواض بادةةلود ا لنةة   

 ا لةةةةتم  س ةةةةبار اهلل  ةةةةو  غةةةةدهلل 

 ا لتم  اةن حم وبةور عنة  غةةداا    

 ربةةةي ن واثلةةةة ااهلل  ةةةةد  ةةةةاد 

  ر ا ةةةا   يف الوـةةةةيو متسةةةاه  

  علةةةتم  كةةةلب لفنةةةةظهلل يف ـقيقتةةة     

 عن رمحة اهلل مل  ةسل ا  ر   ه د   

  ر   بةةةةة  فكةةةره يف هةةةةوةهلل ار  

  ع م    بصةمح ت  مةا صةا ب الرب ةدا    

  ثند عليبةم  لةةة  العةرش منفةر ا  

 مل يح  عةةا بَة ار ر  امةا ار ا 

 يف الذكر  ا  سةورة الفر ةار مسةتندا   

 اماا  نا مةةا الل ةو  كةار ب ةدا    مراا كةر

 هو ارـة  ب ر  ر ةد لةد  الس ةعدا  

ـل مةة باا بةة   بةدا      بالةع  االنبةةفن

 ةةةتم   رب رببةةةكم بالةةةعرش  ةةةد َ ع ةةدا

 االكةةل   ني ةةر ه ار  نةةد ام ةةن ب ع ةةد  

  عةةةةا  ل  رتعةةي هةةةذا    الوَغةةدا   

  ةةةيضه الةةيـ لةةة  نةةةده هنةةا انفةةر ا

 الس ةةعدا  نكرمتةةةوه ا ةةةلولنتم بةةة   

 ا ةةةةلتم  ن نةةةةراه  ائةةةةماا  بةةةةدا   



                                                                                      

  

 م ن كةار يف هةةذه  عمةد  قةود  لنةا     

 هلوةةا تةةر  ع م ي ةة   هةةذا بصةةمحت     

  ر  كةةار مةةا   لنةةت م  ـقىةةا س ةةي د   ل با  

 ااهلل   ةةةاد  بةةةلل اهلل  فاع ت ص ةةةم وا  

    نا    ن   لةةبي  ةةلب عةن م  اةل     

ـ  مةا َ ص ةد اا        ع  ا   ع م   ب م   ا ب ة  

 اهلل  بصبةةةةر نا يف   ةةةةةن نا اه ةةةةةد انا

 َ ب لةةت م  ك ةةةلب مةةا  ب ةةةد اه   ةد ا ت ك ةةةم       

  ر  ع ال ةةةةمه   دب   دب الع اَلةةةةم ور معةةةا

 ااَدة يف  ا   ح   الرمحةةن  م م ب ةةل  اا  

ـ َفظن  َلةةبلي  بةدر  الةةدو نل   ةةد ا ت نا      ا

    باد و امل ةةب  ل ام ةةن  م ن  ةا    ص د 

 ن  اد    ن   ةةر  ن ب ةةة   انس ةةت َقام ة  يف 

 ان   ل  م ن صورل م ةن   ه ةد    صةيدت    

 اا  ت م لنةا رببنةا بالع ةفنول منا ابالر 

 هلل  فةةر  اا   ةةةلب ع ةةن   ةةب  هلل  اادمةةد 

  لةةةب نا فبةةو  عةةةمد يف القيةةةا ل غةةدا

 فعةةلب    ه ةةة و لابصةةار  ةةد َفَقةةدا    

 سعيد ك م اهةو  عمةد مل جيةد  ر ةدا    

 فبةةل هنةةةالا ـبةةله م ةةةدب م ن س ةةرل ا  

 ن س ت مس َكنب ب ة  َكةي  ن ن ةةر   النبَكةدا   

ـ  مةا اع ت ق ة    دا اَغ   ب ص ائ ر هم بل  ب   

ـ  فلةةم ن س ةةم ا  ر ن ةة   ص ةةد      للصبةةوا

 يف ك ةةلو مةةةا  ةةاد  ر  َغْيةةا ا ر  ر   ةةد ا 

 ا اغ   ت ب ةاع ةةة  مل   م ن ةةةح وا السبةةد  ا 

 ن َغيم  في    ع وا مةةا   ةةار   ا َفس ةدا   

 م ةةد  ا  ا ع ة  اتليلي  اار   ةة  الرو ة  

   حد   كةاف    يف ن ةةصرل االَلةة  َغةدا   

 ب يةةةم نل ع ةةةد لىا منةة  ن َفن ةةةدا ع ةةةوو امل 

 ث بوت ة  باَدة و اا  ع ةةلن  َلنةةا س ن ةةدا   

 رل د ابالَفةةو ل ااـ  رنةا م ةا  ال يفةب دا  

ـو العةر شل م لنت ح ةدا    امل ن  ةد  َغمح  ر



                                                                                      

  

 لنةةةةا   ةةةةا   بةراهينةةةةاا م ةب يون ةةةةة       

ـو ص لو علد امل خت   ا  ارل  محةد  م ةن  ر

 ااآلدل االصبةةح   اارتةةةبا ل  ةةةا  بةى
 

 ملنب ل اَدة و مل ن تةر  ن هنةا  س ةةد   

  ر س ةةةةةلت   لل ا ةةةةا ر محةةةى اه ةةد 

 در  السةماض  ب ةدا  ما كةوك ه  اض   ا بةة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

  

 :لقصيدة  محةةد  و ي الي  اد فيبا  اىدار ا ل  

  و ي  قةود اما  ر  مبصيبي

   عةد فد تا هل  كور مب ةةة  

 ا كةةا   قلقةة  ارمةةمح بقولةة    

 ـسةةةة  املعلاةةةم غم ةةةةى اك بةةةة  

 مائةت علد مائةةهلل فلر هةي صةحح   

 لو كار يف التصحي  نفا  ر ةةةد 

 رةةة اةةةةةو ة لكةةن  صةةح  غل  

 مست بةةةداى بةةال ر  مةةةن آ اتةةةة  

 ا كا   بعا سةةيبو   مةن البلةةةد  

 ا ر  محةةةةاراى بعةةد نلةةا كلاةةةة 

 يحةصن تع بوا  ر صح   وماا 

  ا مةن  ر ةد اننتحةةار ا دتة    
 

  ةةةةم للمعلةةم افةة  التب يةةةةةة     

 من كار للن ئ الص ةةةار  ليةةةة   

 كةةةا  املعلةةةم  ر  كةةةور رسةةةةةون 

 ةةةةر بكةةرة ا صيةةةةة مةةرآ  الدفات

 ا ةد العمةةد اةةو العيةةور  بةي   

 ا بيةةا مل    بالعيةةةور ـيةةةة   

 م ةةةة ى ا يةةةةذ الكتةةاـ  ليةةةة  

  ا بادةةد ا مفص ةةةة ى تفصيةةةة   

 انا ة  من  هل القةةرار ارالةةةد  

 رفةةةا املعةةةةاب  ليةة  ااملفعةةةةون 

 اا عةة  ما بة  الفصةةود  تةي    

 ةةةةةة  ر املعلةةةم ن  عيةةةةةح  و 
 

 

 

 



                                                                                      

  

 :اهذه القصةةيدة  لتبا داراة اا

 ليةة  املعلةةم فيةة  مةةا  ةةد  يةةةة     

  ا مبنةةة التدر ةةـ  نة  متاعة     

  ر املةةةدره لةةةن  ةةةواد موـةةةةةاا 

 كةةةل  وـةةةةة  ا نكةةةةةر فعلةةةة   

  ةة تي املةةد ر فينيةةةرر حتعةةةةمحه 

  ةة تي املو ةةة   ائةةة ى اصنةةةا كةةذا 

  محد املبعةوا   ة  مقومةةةاى    د ت

 نةةد   ةةةول  ار عوحيةةور بةةل  ةة  

 امرا بةةةةةةاى ـركاتةةةةة  سةةةةةكنات 

 او الت ميةذ هةل هةم  ةد ـصةلوا     

 ام ةاكل الرةة ـ ـسبةةةا  نبةةا   

 هةةةذا  عةةةاـا غةةةمحه يف ـصةةةةة  

 هةةةةذا  كةةاار غةةةةمحه مستبةوئاةةةا 

 ملعلةةةةم  اكيةةةةةاى لوليةةةةةة ا ةةةة تي 

  ةة تي  بةةوه  قةةود ا ةةةةلا عينةةةة   

 من اصةص كا  ب ر  كور رسةةون 

 ام ةةاكل تسةة  ادلةةيم عقةةةون  

 امكلفةةةةةةاى امرالبةةةةةةاى مسةةةةؤان

 ن   ةةةكرار لد ةة   ةة  ايةةةة  

 ا قةةود  صلحةةةة  تكةةور نبيةةةة  

 عمةةل كةةذا ف نةةا بع ةة   ليةةةة   ا

 امكمةةةة ى  عمةةالكةةةةم تكميةةةة   

 نتقةةةةا  سةةةةةبي   ما  ةةر  ل  يك

 يف ـصةة التدر ةةـ  لقةي السةةةؤن  

    نا املعلةةةم فا ةةةةة ى فةةةةذان 

 ك ةرت اعم ةة  بكةةرة ا صيةةة    

 هةةةذا بفو تةةةة  غةةةدا م ةةةة ون 

  ر املعلةةةةم لةةةةن  ةةةةواد نلةةةةي  

  مةةةةو   د ةةة  ترةةةةل سةةةيون ا

 ااتر  ل  ار ةةر  تكور  ليةة 



                                                                                      

  

  ا فاكسةةرر  ةةده ا لخةةل ر لةة    

 ف  يبةةةةة  ن  سةةةتريا لفعةةةةةل نا

 كةةن عليةةا بنصةةةة  ابنةةةا  نةةة   ل

 فيقةةةود االةةده  نةةا  ةةةد  ةةةب  مةةن

  بنةةةاض مدرسةةي هلمةةةوا ناكةةةراا  

 الصفةةةر صفةةةر لةةيـ فيةة  منافةةةةا 

  داا ا داا فةي الدراسةة حتصةةةداا  
 

 ـتةةةد  كةةةور مؤ بةةةةاى انبيةةةةة 

 كةةةي   كةةةور معر ةةةةةاى مسةةةؤان

 متفلفةةـ ا ةةر   صةةةاـ سبي 

  فعالةةةة  اا   ت منةةةة  ع ةةةةو  

  ر الت  ةةةةةل  لتةةةةة  مةةةرنان

  سةااا فتيةةةة   ن يضالصفةر  ة

 مةةا  ةةد  رعةةتم بكةةرة ا صيةةةة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

  

 "  ل : املباركة العمانية النبعة " ايف

 ب ةةراكم  بةةر السةةرار انـةةا  

  ر   ار   علد  او الكماد ا

 ر ة  نسةيمبا   اتفوح مسكا مةن  

 فسقد ربو  ادي صةي  ا  بةا  

 مبليكبا املقةدا   ةابوه ااةد    

 بيبور  ائدها املعيةم  ةد  ة    

  ا نبعةة صةدع  بعةدد م ةر     

  ا  مح من ن ةر العلةو  ل ةعب    

 ااملةةداره نصةةرةابنةةد املعاهةةد 

  ةةا   ةةي  باسةة   ةةدعو علةةد  ا

  بةةا املقةةدا  ع ةة  معةةو ا   ا  ةة

 ا  امةةا الةةرمحن سةةيفا للعةةد  

 تيبةةي عمةةار ـةةمح  ةةر  باسةةل

 ا ةة  ال ةةكر ااو ةةل لسةةا ة ا  

 فتحوا داد ال عر سعيا للعلةد 

 اعمةةار  ةةد  ةةرف  عةة  اف ـةةا  

 ر اؤهةةةا تبةةةدا لنةةةا ارفراـةةةا 

 اعةةبمح نر سةةبا امل ع ةةا فاـةةا 

 تراـةةا اد عنبةةا الكةةرـ اار  ا

 مةةةا البسةةةيرة عفةةةة ا اـةةةا  

 اعلةةة   ةةة ن   ةةةدا ابراـةةةا

 ال  ةةةة ااسةةةتبار  اـةةةا  عةةةمب

 فرر ة  بةةاـ الر ةةد صةةار متاـةةا 

 للحةةة   سةةةعد غةةةداة ارااـةةةا 

 توـيةةةد  القنةةةا فنةةةاد صةةة ـا 

 اعلةةوت يف  فةة  السةةماض براـةةا   

  ر الند   بـ ااد  الو ةاـا 

  ان  عةةةةدن االيةةةة     اـةةةةا 

 ا اراا الةةةب   فةةةنعم افةةةد نـةةة

 را  كفاـةةةا  ةةةا ـبةةةذا سةةةعي   



                                                                                      

  

 نصةةرا اتعو ةةوا لقائةةد  ةةعببم  

 اانصةةرر بةةاد  القةةو م مؤ ةةدا 

 للمار  العاتي علد  ةر  ااةد   

 سةةعد ـةةمح اافةةر     ا ىل الةةب

   بكم فرـةا ا ةد  ا و اتبا رت ن 

 اص ة ربي االسة   علةد الةذا   

  ةةا    ةةن انسةةتقامة صةةا عا    ا

 نور البسةيرة سةيد اربةرار اار   

 مةةا من ةةد  ومةةا بةةنيم  ةةد  ةةدا  
  

 ه رفعةةةةة اف ـةةةةا   ةةةةا رـ  

 سةةةةةد ا ادلةةةةة  اسةةةةة ـاما

 نةةةا    ـةةةا املةةةن  را  بةةةذا ار 

 افقةة  مةةا بةةدر ااةةد   ةةد نـةةا

 عةةم السةةرار ببةةا نةةد  ا اـةةا 

 لةةة  الواـةةةد الفتاـةةةا النصةةةر ا

 اامر املةةةوىل فنةةةاد  اـةةةا   بةةة

 دل الكةةةةرا  اصةةةةحب  النصةةةةاـا

 ب ةةراكم  بةةةر السةةرار انـةةةا   
 

   

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

  

 ": عا  الباا" بعنوار  ة لي صيداهذه 

 زه      رت عم      ان وفاق      ت األمص      ارا
 وأت    ت تبخت    ر ف    ي غالئ    ل س    ندس
 والع    دل أش    ر  ف    ي س    ما أرجائه    ا
 بمليكه    ا المق    دام ق    ابوس اله    دى

 عم       ان بخي       ر ق       رم باس       ل يه       يت
 ي    ا نهض    ة ق    د أش    رقت م    ن عاه    ل
 ش      اد المعاه      د والم      دارس ناش      را
 ويق       يم ش       رع محم       د ي       ا حب       ذا

 ال  بالد أش  ادهاك  م م  ن مص  الح ف  ي 
 قم       ع الطغ       اة وم       ز  الب       اغين أر
 وس   عى بب   ذل الم   ال للض   عفاء واأل
 م          البس        يطة باألم        ان وحفه        ا
 وأق       ام يبن       ي خي       ر جي       ل باس       ل
 ق  ابوس زد م  ن أنع  م ال  رحمن يمنح   
 وأش    د من    ار العل    م ف    ي ه    ام الع    ال
 م     ن ينص     ر ال     رحمن ينص     ره اإلل     ه

 وب      دت ته      ادي بهج      ة وفخ      ارا 
 ب        النور حت        ى نال        ت األقم        ارا
 وأزال عنه         ا الغ         يم واألك         دارا
 لي      ث ال      وغى ناموس      ها الك      رارا
 أوالك فض         ال سبس          با م          درارا

 فص      يرت الظ      الم نه      اراقام      ت 
 عل      م الش      ريعة يرش      د المحت      ارا
 فخ    را عم    ان فأبش    ري استبش    ارا
 يس         عى إليه         ا جاه         دا س         يارا
 داه           م فن           الوا ذل           ة ودم           ارا
 يت          ام والفق          راء فع          ز نج          ارا
 رص          فا وتعبي          دا له          ا عم          ارا
 متص       لب ي       دعو اإلل       ه جه       ارا
        ك اإلل      ه السبس      ب الم      درارا
 بورك   ت م   ن مل   ك س   ما األقم   ارا
 افج            ل رب            ا واح            دا قه            ار 



                                                                                      

  

 أعم  ان طاول  ت الس  ماك وق  د س  مو
 خاورقي    ت مج    دا باذخ    ا ب    ل ش    ام

 ي   ا ش   عب ق   ابوس المعظ   م س   ارعوا
 تل  ك الحص  ون م  ع الق  الع ش  واهد
 ي    ا بيض    ة اإلس    الم ط    وبى ف    انهلي
 فلق         د حب         اك مليكن         ا بس         خائه
 ق        ابوس دم        ت مجل        ال ومؤي        دا
 ول     ك الهن     اء بعي     د مج     دك راقي     ا
 واس     عد ودم ف     ي ظ     ل ع     زم دائ     م
 ي      ا عي      د ع      ام تراثن      ا ع      د دائم      ا
 ي         ا ربن         ا احف         ظ لن         ا س         لطاننا

 عل   ى اله   دىوانص  ره وانص   ر ناص  ريه 
 وافض  ض خت  ام ال  نظم مس  كا أذف  را
 ختم      اً ص      الة اهلل تغش      ى أحم      دا
 واال واألص        حاب واألتب        اع م        ا
          أو م    ا نش    د ش    اد بص    وت مط    رب

 ت إل      ى المج      رة ع      زة وفخ       ارا
 بمليك      ك المق      دام نل      ت من      ارا
 فيم     ا دع     اكم واش     كروا الغف     ارا

 ش          هاراإألثي         ل مج         د تراثن         ا 
 ع          ذبا نمي          را سلس          ال ف          ورا
 ع        ام الت        را  فحب        ذا مغ         وارا
 ومس              ددا وممج              دا ك              رارا
 أو  الكم     ال وش     عبك األنص     ارا
 س     امي ال     ذرى ول     نعم دارك دارا
 متس      ربال ث      وب الج      الل وق      ارا

 للع          دى بت          ارا وأدم          ه س          يفا
 واجعل        ه للقط        ر األب        ي من        ارا
 بعبي                ره متس                نورا معط                ارا
 م   ن ق   د زك   ا أص   ال وط   اب نج   ارا
 درر المع         اني س          طرت أس          طارا
 زه    رت عم    ان وفاق    ت األمص    ارا

 

 



                                                                                      

  

ارستان ار     امؤلفةة  " املنبةل ااةةارا " تقر ظ ا كر لكتاـاهذا 

 :مخيـ بن ما د الصبارا

   ةةو  السةةما   ةةاضت لسةةارا  

 ال ةةمـ   ةةر   ف  ةةاض    هةةي

    هةةي ال ةةا ة ااميلةةة اافةة   

     ةةةةو  تةةةةارت يف عقةةةةو  

    هةةو السةةفر م ةةر ا  ةةد  تانةةا 

 صةةةاغ  ـةةةان  ا ةةة  لبيةةة   

  نةةةة  ن  ر  صةةةةد قا افيبةةةةا 

  ا مخيـ بةن ما ةد  نة   ةبم    

  ا مخةيـ  تية  سةحرا ـة ن    

 هةةذه السةةلعة الةةي ر ةة  فةةا  

ـ     ن  ال عر ـبذا ال ةعر فا ةر

 
  

   ارسةةةحار   بةةةدار بةةةدت لةةةد 

 الكةةةور منبةةةا بسةةةا ا ارنةةةوار 

  انبةةا سةةنده اا   ةةي  السةةوار   

 رصةةع  بةةالل   بةةل االنعةةار   

 بقةةةر خ  وهةةةو علةةةد ار مةةةار 

 فةةا  فبمةةا فبةةل لةة  مةةن مبةةارا 

 كخمةةةيـ بةةةن ما ةةةد الصةةةبارا

  يةة  ارصةةل بةةل كةةر م الن ةةار 

 بةةةو  نكةةةر  فةةةر    يف نةةةوار   

 فخةةةر ببةةةا ن بعةةةاعة الت ةةةار 

 ا نبلةةةن مةةةن منةةةمحه املةةةدرار   
 

 

 



                                                                                      

  

  للقا ي حممد بن علي ال ر اني:"   ـ البيار"   ل  مقر اى كتاـا

 ع      ر  بن      ا وارت      ع بش      مس بي      ان
 ه          و منه          ل للط          البين وبغي          ة
 ه    و سلس    ل ع    ذب لم    ن يرت    اده
 ه     و س     مط در رص     عت بج     واهر
يح       وي م       ن ااث       ار م       ا يجل       و 
 الص                                                                                                      دى
 ه   و كاس   مه ش   مس تض   يء لن   اظر
 ق      د ص      اغه ط      ب لبي      ب م      اهر
 ذاك األدي  ب أب  و ه  الل م  ن غ  دى

 ذا نظ    رت إل    ى س    مو  عق    دهف    إ
 وإذا نظ      رت إل      ى مس      ائل فقه      ه
 هلل درك ي         ا س         ليل عل         ي ق         د
 وجعلت               ه للط               البين وس               يلة
 ي  ا طال  ب العل   م ارتش  ف م  ن يم   ه
 وارج         ع إل         ى ش         ذراته مت         أمال
 ي           ا رب وفق           ه ووفقن           ا مع           ا

 ه          و لؤل          ؤ وقالئ          د العقي           ان  
 ه      و ج      امع األحك      ام واألدي      ان
 ه           و سلس           بيل را  للظمئ           ان
 ف     ي قال     ب حس     ن ب     ديع مع     اني
 وي     زيح جه     ل الجاه     ل الحي     ران
 وت       زيح عن       ه اله       م ك       ل أوان       ي
 يرب        و عل        ى األمث        ال واألق        ران
 يجل       و الع       ويص بنظم       ه الفت       ان

 تبي        انألفي        ت في        ه محاس        ن ال
 ش              اهدته مترص              عا بجم              ان
 أتقن           ت نظم           ا أيّم           ا إتق           ان
 تهدي          ه للخي          رات واإلحس          ان
 وانه            ل ملي            اً تغ            د بالري            ان
 ف   ي نظم   ه الع   ذب الب   ديع الش   ان
 واخ        تم لن        ا ب        العفو والغف         ران 
 أه     ل التق     ى بالفض     ل والرض     وان



                                                                                      

  

 واجمعنا ربي ف ي جن ان الخل د م ع
 وك   ن ال    ر وف بن    ا إله   ي ف    ي غ    د
 وص      الة رب      ي والس      الم كالهم      ا

 حاب واألتب      اع م      اواال واألص      
 والمقتف     ين إلث     رهم م     ا أنش     دت

 

 ف     ي مقع     د ص     د  بح     ور جن     ان
 للمص   طفى المبع   و  م   ن ع   دنان
 غن     ى الجم     ام س     واجع األلح     ان

 وارت     ع بش     مس بي      ان ع     ر  بن     ا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

  

 

  :السفر ال الا " ممح ـكا ات اراا اتالنب"  ا ل  مقر اى كتاـ

 أس       مو  ق       د تحل       ت بال       درر
 أم نج     وم أس     فرت ف     ي حال     ك
 أم ه       و الب       در تجل       ى مش       رقا
 أم ه       ي الغ       ادة لم       ا أس       فرت
 خط       رت مائس       ة ف       ي س       ندس
 أم ه        و الس        فر أتان        ا مش        رقا
 ص        اغه ط        ب لبي        ب ح        اذ  

 وق            ادةياله            ا م            ن فك            رة 
 حاوي        ا نظ        م عق        ود رص        عت

 داب وفق                ه ب                اهر آم                ع 
 أيه         ا الض         امئ رد م         ن يم         ه
 واش   ربن م   ن مائ   ه الع   ذب تج   د
 ي        ا نمي        را ط        اب ري        ا عذب        ه
 رب وف    ق م    ن س    عى ف    ي نش    ره
 واج          زه خي          ر ج          زاء واف           ر

 أم عق        ود ق        د تجل        ت ب        الغرر 
 جل   ت تل   ك ال   دياجي والس   ررفان

 فأض      اء الك      ون م      ن بح      ر وب      ر
 أخجلت شمس الضحى ب ل والقم ر
 ومش    ت ف     ي رف    رف ب     ين البش     ر
 ببي         ان واض         ح يجل         و الفك         ر
 نج          ل عب          داهلل ذي          اك األب          ر
 أنش      أت تب      رز م      ا ط      اب وس      ر
 م        ن عل        وم م        ع أحك        ام غ        رر
 وت                  واريخ ألع                  الم تس                  ر
 سلس               بيال ورحيق               ا مبتك               ر
 م   ا يس   ر القل   ب أو يجل   و الك   در

 ردا لمرت             اد ص             دروحل             ى و 
 ولت           أليف ل           ه ط           ول ال           دهر
 بجن      ان الخل      د ف      ي ي      وم المق      ر



                                                                                      

  

 واخ          تم الله          م ب          العفو لن          ا
 وعل     ى اله     ادي ص     التي وعل     ى
 وك    ذا األتب    اع م    ا ق    د أنش    دت 

 

 وبحس    ن الخ    تم إن واف    ى الق    در
 آل      ه والص      حب م      ا نج      م زه      ر
 أس         مو  ق         د تحل         ت بال         درر

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

  

هذه  صيدة من نيم ارهل ناصر بن عبداهلل ادراصي حتية ر يا   ا 

دما كار مقيما مب فد انلا عن ، ا و ا  وان  الرلبة  اما انستقامة بن 

 فقاد هذه القصيدة: ،  بسب  مرس  ـد  ان ها و ن 
 ادمةةد هلل محةةدا لةةيـ  نحصةةر   

 محةةدا  ليةة  بةةذات اهلل  امةة    

 ثم الص ة علةد املختةار  محةد مةا     

 ااآلد االصةةح  اارتبةةا   ا بةةة 

 ابعةةد فةةالعلم  اىل مةةا سةةع  همةةم

 كةةم ليلةةة مل  بةة  عينةةاا سةةاهرة 

 تبةدا  كرر الدره يف التوـيد د

 كةةذا  للنحةةو معةةرر الةةي  مةةل    

 الس   فبم من علم الفراس سو 

 ـلقة العلم  ا من كنة  بيةنبم    ا

  د  ل  يف ما معد كم بة  دتبةدا  

  ني مقيم مبست ةفد الةب   اعنةة   

  ر كةةار فحصةةكم  ةةد آر موعةةده    

 اال ةةكر مةة  لةة  مةةا  رلةةا القمةةر   

 سةةةبحان  كةةةل مةةةا آتةةةي امةةةا  نر 

  ةةةد نح  ةةةم بليةةةل  ا بةةةدا  مةةةر

 امةةن  تةةد بعةةدهم بالر ةةد  بتةةدر   

  ليةةة   ا رغبةةة  يف ن ةةةره الفكةةةر  

 ـتةةد ت  يبةة  عنةةا ار ةةم الوهةةر   

 اادةة   نةةي لةةذا التوـيةةد مفتقةةر   

 ا ادساـ لةيـ لةي نيةر   يف الفق   مب

 فةةراس ابةةا ي الفةةن  نتيةةربعةةخ ال

 مةةةة   لةةةةيكم سةةةة   اهلل  نت ةةةةر

  صةةدا  بةة  مةةا  ر  يةةل فتةة     

 ةةةدا سةةامل  ـةةد اران  مةةا النيةةر  

 االقلةة  م ةةت ل  ةةد كةةار  نفرةةر    



                                                                                      

  

  ةةا سةةا تي  نةةتم   ةةياهل ملتنةةا     

  ةةةواكم اهلل عنةةةا  ةةةمح  ةةةائوة   

 تلميةةذكم  ااةةا يف مو ةةص ـةةرو  

 الصةةة ة اتسةةةليم االلةةة  ملةةةنثةةةم 
 

 اةةةةا  رر  فةةةةدمتونا علومةةةةا  ةةةةا

  نةةة اتلةةد  ةةو  اتلةة   نت ةةر   

 عفةةةوا  اةةةي فةةةلر العبةةةد منو ةةةر

  ةةد  ةةااراه  بةةو بكةةر كةةذا عمةةر     
 

 القصيدة: علد هذه قل  ديباىف
 حمدا لمن سجدت من خوفه الش جر 
 وعظمت          ه جمي          ع الكائن          ات بم          ا
 والش     كر من     ي ل     ه فه     و المع     ز لم     ن
 وه    و الم    ذل لم    ن م    واله في    ه قض    ى
 ث  م الص  الة عل  ى اله  ادي ال  ذي حس  نت
 محم      د س      يد الك      ونين أفض      ل م      ن 
 واال والص     حب واألتب     اع م     ن نص     روا
 ط      وبى لت      ابعهم ف      ي نهجه      م وك      ذا

 د غ       داه       اد للعب       اوالعل       م أفض       ل 
 والعل     م أش     رف م     ا تس     عى ل     ه ق     دم
 م     ن ل     م يك     ن ع     امال ب     العلم يوبق     ه
 م    ن علم    ه زاد لك    ن ل    م ي    زده ه    دىً 

 بح الك    ون ب    ل واألنج    م الزه    روس     
 أس    داه م    ن نع    م ح    ارت له    ا الفك    ر

 ل   ه الف   وز والرض   وان والظف   ر ىقض    
 ع    دالً ش    قاوته حكم    اً ج    رى الق    در
 ص         فاته وس         مت أخالق         ه الغ         رر
 مش  ى عل  ى األرض وازدادت ب  ه الب ش  ر
 نب     يهم حينم     ا اإلس     الم ق     د نش     روا
 ف   ي رش   دهم م   ن غ   دى للعل   م يبت   در
 وخي     ر م     ا يكتس      يه الم     رء والبش      ر

 ن أش      رف من      ه العام      ل ال      ذمرلك      
 م    ع عاب     دي وث     ن ي     ا ق     وم فالح     ذر
 ي         زده م         ن رب         ه بع         دا فين         دحر



                                                                                      

  

 ط    وبى لم    ن رس    خت أق    دامهم رغب    اً 
 ط  وبى لم  ن س  هرت ف  ي العل  م أعي  نهم
 أم  ا ت  رى م  ن س  عى ف  ي العل  م مجته  دا 
 أج        اد ترص        يع نظ        م ف        ي فرائ        ده
 ي      ا ناص      رب جئ      ت نظم      ا ص      غته دررا

 ع عم     للعل     م م     ا يل     زم اإلنس     ان م     
 فن      ون ذا العل      م ي      ا ذا كله      ا ش      رف
 ف  النحو ص  ون لس  ان الم  رء ع  ن خط  اء  
 والفق      ه فه      م لعل      م الواجب      ات وم      ا
 وعل            م توحي            د ذات اهلل خالقن            ا
 ك     ذاك تفس     ير آي     ات الكت     اب وم     ا
 ك      ذا بي      ان أحادي      ث الرس      ول وم      ا
 وس    يرة المص    طفى أعظ    م به    ا ش     رفاً 
 وعل    م ت    اريخ أس    الف مض    وا وخل    وا

 ينه           اا الف           رائض ف           الرحمن بأمَّ           
 والمص       طفى س       يد األب       رار أرش       دنا
 كعت       ق عش       ر رق       اب عل       م مس       ألة

 في العلم فازوا وبالخيرات قد ظف روا
 طاب    ت تج    ارتهم ي    ا رب    ح م    ا تج    روا

 العط      ر ةفن      ال حي      ث أت      ى منظوم      
 فط    اب بالنفح    ات الس    مع والبص    ر
 ح   وى التح   رض حي   ث الن   اس تفتق   ر
 لوج       ه خالقن       ا نص       ت ب       ه الس       ور

 عنه       ا فيعت       ذر للم       رء ل       يس غن       ىً 
 ولح   ن م   ا تك   رهن م   ن س   معه البش   ر
 عل    ى الفت    ى يح    رمن إذ فعل    ه خط    ر

 ق        وم فابت        دروا ف        رض لمتب        ع ي        ا
 إلي         ه ترش         دنا إذ ح         ارت الفك         ر
 نص     ت ب     ه س     نة المخت     ار والس     ور

 ل         ه ق         در لالقت         دا والتحل         ي ي         ا
 لنقتف        ي إث        ر م        ن للف        وز ينتظ        ر
 آي النس        ا فص        لتها والم        راء ذروا
 ل        ذا وأرش        دنا الف        ارو  أي عم        ر

 الف       رائض وافان       ا ب       ه الخب       ر نَ م        



                                                                                      

  

 تعلمن             ه وعلم             ه األن             ام لك             ي
 وال أق     ول ل     دى عل     م الحس     اب لن     ا
 ألن          ه خي          ر مع          وان لقس          مة مي           
 واهلل يش        في ابن        ك الزاك        ي ويبرئ        ه
 ي   ا رب واخ   تم لن   ا ب   العفو من   ك وب   الرْ 
 وص         ل رب         ي وس         لم دائم         ا أب         دا
 واال والص      حب ث      م الت      ابعين له      م

   

 تف   وز بالفض   ل واألج   ر ال   ذي ذك   روا
 عن    ه الكفاي    ة ذر أو ل    يس ل    ي نظ    ر
       را  وص     ونب ألم     وال لم     ن تج     روا
 ويْجَمَعنَّكم    ا ف    ي ح    زب م    ن ظف    روا
 ر ض     ى وب     الفوز ي     وم اله     ول ينتش     ر
 عل  ى الرس  ول المص  فى م  ا ب  دى قم  ر
 وك          ل داع إل          ى ال          رحمن يبت          در

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      

  

 :هذا سؤاد اوا ار   لينا من ناصر بن عبداهلل بن ناصر الكمياني

 حم         دا لرب         ي مْن         زل الق         رآن
 ث          م ص          الة المل          ك ال          ديان
 واال واألص          حاب واإلخ          وان
 س  ألت الخ  ل س  يف ذا اإلحس  ان
 ع        ن ق        ول رب الع        زة المن        ان
 م   ا ب   ال ض   م ال   الم ي   ا ذا الش   ان
 كمث    ل م    ا ق    د ق    ال ف    ي التبي    ان
 فاكش     ف ووض     ح ال     ذي عن     اني

 وج        دت النح        و للس        ان  إن        ي
 في            ه بحم            د ربن            ا المن            ان
 ث          م الص           الة للنب           ي  الب           اني
 وآل               ه األماج               د الفرس               ان

 

 موض                حا بأحس                ن التبي                ان 
 عل       ى النب       ي المبع       و  بالفرق       ان
 م    ا طلع    ت ش    مس م    دى األزم    ان
 نج     ل س     عيد ب     ن عل     ي الكمي     اني

 لتس           أل ن ج           اء ف           ي الق           رآن 
 م            ا ق            ال تس            أَلن ل نس            ان
 لينبَ                 َذن ذاك ف                 ي الني                 ران

 لنا بواض                   ح البي                   انس                   ؤا
 قوام                    ه وأن                    ت كالرب                     ان
 تجوب           ه م           ن دون م           ا أق           ران
 ل                   ديننا وه                   ادم الطغي                   ان
 م     ا انه     ل س     حب الواب     ل الهت     ان

 
 

  ة: ااهلل سبحان  اتعاىل املوف ة علي   قل  ديباىف

 خ      ذ الج      واب واض      ح البي      ان
 ن          يأ إّن ال          ذي س          ألته ل          و

 ب       ل إنن       ي أع       رف بالكس       الن

 ناص   ر ال   دين حلي   ف الش   ان ي   ا 
 لس        ت أن        ا بف        ارس المي        دان
 ع    ن درك م    ا أمل    ت م    ن مع    اني



                                                                                      

  

 لك      ن بح      ول الواح      د ال      ديان
 يظه   ر ف   ي جن   انحس   ب ال   ذي 

 لتس         أل ن ج         اء ف         ي الق         رآن
 بض             م الم             ه ب             ال ت             واني
 مؤك                  د ب                  النون للبي                  ان
 ومس       ند للجم       ع ي       ا إخ       واني
 ف        ذاك مع        رب وم        ا المب        اني
 لتس           ألونْن أص           له الم           داني
 تحذف نون الرفع ف ي ذا الش ان
 فح         ذف ال         واو ب         ال ت         واني
 ص         ار لتس         أل ن جم         عب دان         ي
 رجالن           ا يع           م م           ع نس           وان
 إن خوطب المفرد في ذا الشان
 لينبَ          َذن ج          اء ف          ي الق          رآن
 ط      الع إذا م      ا كن      ت بالظم       ن
 ف     ي مع     رب المض     ارع األزم     ان
 والحم              د هلل لم              ا أوالن              ي

 وق             وة المه             يمن ال             رحمن 
 ول ش       اكرا عظ       يم الش       انأق       

 ع       ن النع       يم يال       ه م       ن ش       ان
 فإن                  ه مض                  ارع الزم                  ان
 ثقيل         ة تع         رف ف         ي المي         دان
 ل     يس لف     رد ج     اء ف     ي الفرق     ان
 ق     د دخلت     ه اص     َغ إل     ى تبي     اني
 فاجتمع          ت هنال          ك النون          ان
 فالتقي                ا هن                اك س                اكنان
 وبق          ي الض          م ب          الم الث          اني
 يع          م م          ن كل          ف بالبره          ان
 وأن                ه لمع                رب األرك                 ان
 لتس          أَلن قل          ه ف          ي اللس          ان
 توع        داً للع        اص ذي الطغي        ان
 ش         رح عقي         ل ت         ك بالري         ان
 تظف     ر بم     ا أمل      ت م     ن مع      اني
 م       ن نع       م كلّ       ت به       ا لس       اني



                                                                                      

  

 ع  ن حص  رها وص  ل ي  ا ذا الش  ان
 وآل              ه وص              حبه الفرس              ان
 م      ا س      جعت بالب      ل األغص      ان

 

 على الرسول المصطفى الع دنان
 الض     اربين اله     ام ف     ي المي      دان
 وغ          ردت تص          دح باأللح          ان

 

 :عيسد بن سعيد بن عيسد ادو اني ارستان من  ليبسؤاد مقد  اهذا 

 أذب     ت رقي     ق الش     عر حت     ى أذابن     ي
 اذب     ت أش     عار اله     دى فتم     ردتوج

 أه       يم ب       وجهي ب       القريض م       دججا
 فه      ا أن      ا تس      بيني العي      ون ف      أنحني
 وكن      ت قويم       ا م      ا اس       تقام وقوف        ه
 وقاوم    ت واو الص    دغ حت    ى أق    امني
 فمن عج ب نحي ا ب وادي الك رى مع ا
 فص  ورته  ف  ي الش  عر ل  ي غاي  ة المن  ى
 يع           اتبن لم           ا وص           فت خ           دوده
 ول       م ي       در أن ال       ورد يش       عل ن       اره

 رم     ان ص     دره تلم     س ك     ف الش     عر
 يعات       ب محتج       ا ومستش       هدا بم       ا
 ج         واهر ش         عر للخليل         ي مزق         ت

 وطاوع       ت قلب       ي والغ       رام أج       ابني 
 وأعص  ي اله  وى والش  عر في  ه أط  اعني
 أص       يد غ       زاال ب       القوافي فص       ادني
 لظب       ي رم        اني ب        الجوى فأص        ابني
 فلم             ا تثن             ى للقع             ود أم             الني
 وح   اذرت ن   ون الص   در حت   ى أم   اتني

 م     ا ب     ين أحض     ان الحقيق     ة ف     اتنيو 
 ولك     ن بع     ض الن     اس ج     اء فالمن     ي
 ول    م ي    در م    اذا ف    ي الج    وانح ن    ابني
 بقلب   ي إذا م   ا احم   ر ب   الرغم ه   اجني
 وم   ا لي   دي ط   ول ل   و القل   ب س   اقني
 أت     ى ع     ن إم     ام المس     لمين فرابن     ي
 بك        ف ابن        ه ذاك األج        ل فه        الني



                                                                                      

  

 يمزقه             ا لم             ا رأى غ             زال به             ا 
 فه  ل تل  ك فت  وى من  ه ط  اب ض  ريحه
 تغ      زل حس      ان وكع      ب ول      م يع      ب
 فوجه   ت وجه    ي نح    و ش    يخ مبج    ل
 فكم قد أنار ال درب ل ي ف ي غياه ب
 ف     ذلك س     يف ت     ا  رأس     ي وبغيت     ي
 س        ليل س        عيد ق        د أتيت        ك هارب        اً 

 ثن     ي ف     إننيفرحم     اك ي     ا ش     يخي أغ
 فهل ك ان حظ را ح ين أنع ت جس مها
 فتردعن        ي نف        س ونف        س تق        ودني 
 وأخ   تم ش   عري بالص   الة عل   ى ال   ذي

 

 رقيق          ا وه          ذا للتعج          ب ق          ادني
 بتحريمه           ا ف           األمر واهلل س           اءني

 دى ه  ذا الت   داخل ش   ابنيرس  ول اله   
 يزي  ل ص  دى اإلش  كال فيم  ا أص  ابني
 بن       ور عل       وم ق       د حواه       ا أف        ادني
 وع  وني إذا م  ا ال  بعض يوم  اً أض  اعني
 يط    اردني ج    ي  م    ن الش    ك راعن    ي
 أح  اول ت  رك الوص  ف والش  عر خ  انني
 بش   عري إذا م   ا الح   ب كأس   ا أذاقن   ي
 وس       لطان ش       عري للغ       رام أع       ادني
 ش          فاعته أرج           و ب           رغم ته           اوني

 

  :يلع فقل  ديباى

 أق      ول بحم      د اهلل قص      د التع      اون
 أروم جواب       ا لل       ذي ج       اء ناظم       ا
 م  ن الج  وهر المكن  ون ج  اء مكل  ال
 روي   دك عيس   ى إنن   ي لس   ت ش   اعًرا
 روي   دك عيس   ى ارح   ل بعيس   ك راق   ال

 عل     ى الب     ر والتق     وى وذل     ك ق     ادني 
 س         مو  عق         ود رص         عت بق         رائن
 ب         درب وي         اقوت ب         ديَع المحاس         ن
 مجي    ًدا ولي    ت الش    عر يوم    ا أط    اعني
 لنح     و فح     ول فض     لهم ف     ي تط     امن



                                                                                      

  

 فم       ا أن       ا مم       ن يرتج       ى إلجاب       ة
 س     ألت ع     ن البح     ر اإلم     ام ولي ن     ا
 ف        نعم إم        ام المس        لمين محم        د
 لق     د ق     ام ب     التمزيق لم     ا رأى هن     ا

 ءه م  ا ق  د ب  دا م  ن قص  يدةلق  د س  ا
 وذل     ك م     ن لف     ظ يق     ول ب     ه هن     ا
 وم  ا ج  اء م  ن نح  و النظ  ام موش  حا
 ف     ذلك مم     ا ل     يس ي رض      ي إماَمن     ا
 وقول   ك إن المص   طفى غي   ر منك    ر
 فم     ا س     مع المخت     ار م     ن ش     عرائه
 ول   م ينك   ر المخت   ار ق   ول أوالئك   م
 ول  و س   مع المخت  ار م   ا ك  ان ب   اطال
 وذا ش     عره ف     ي منته     ى غ     زل ب     دا

 عل    ى ه    دىوإن إم    ام المس    لمين 
 وم     ا ج     ا  م     ن نظ     م فقل     ه مب     رأً 
 وحفظ لسان الم رء يطل ب ي ا أخ ي
 فه     ذا ال     ذي ق     د يّس     ر اهلل نظم     ه

 وال ف      ارس المي      دان فارح      ل وي      امن
 وتمزيق            ه س            فر األب المتي            امن
 ع      ال ق      َدرا ف      ي ش      أوه ل      م ي      وازن
 م  ن الغ  زل اإلف  را  ف  ي ذي الم  واطن
 بدالي      ة ق      د س      طرت ف      ي محاس      ن
 رش     فنا خ      دود الغي      د فابع      د وب      اين
 بتطوي       ق أي       د  س       اعد  ف       ي ه       واجن

 ف        ي نظم        ه أي ش        ائن وذا ش        ائن
 لكع         ب وحس          ان لش         عر مع          اين
 فم         ا في         ه إف         را  ولكن         ة الك         ن
 م    ن الش    عراء الغ    ر ك    ن خي    ر ف    اطن
 ألب   دى له   م نص   حا ل   دى ك   ل ق   اطن
 وتص       ريحه ف       ي غْزل       ه ك       ل ب       اطن
 وال يرتض             ي إال الع             ال لمق             ارن
 م   ن الغ   زل الم   ذموم ل   و قي   ل المن    ي
 وم       ن ك       ل ق       ول ش       ائن أي ش       ائن
 فخ                ذه إذا حق                اً وإال فب                اين



                                                                                      

  

 ودعن   ي م   ن نظ   م الق   ريض فم   ا أن   ا
 وص    ل عل    ى المخت    ار أحم    د ربَّن    ا
 امع اال واألصحاب م ا مط رب ش د

   

 ه      ذا الف      ن ي      ا خي      ر ف      اطنبأه      ل ل
 ش           فيع  عب           اد  اهلل ي           وم التغ           ابن
 أق        ول بحم        د اهلل قص        د التع        اون

 

 

سؤاد من سامل بن م ا  الرا دا  ىل ال يخ ارر   اارستان ار     

  .سيص بن سعيد الكمياني
 وبعد :  ، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته    
ال  بنات وأخت عن رجل هلك وترك ولدين وث فإني أتيتك سائالً  

 شقيقة، وأحببت نظم هذه المسألة حتى أعتاد على نظم الشعر . 
  ىل  ةةةةيخ املعةةةةالي االعةةةةوالي

  ىل ارستان سةيصهلل   ة   سةعد   

  تيتةةا سةةائ ى يف الفةةرس  ةةي اى 

 ف صل  ما تةر  فيةةة  اعو ا ةا   

  عد ر   املنور علد ابةن عمةر    

 كةةةةذا الد ةةةة   ان  فمةةةةةنبم  

 كةةةةذا ابناتةةةة  ليلةةةةد اهنةةةةده 

 د ةة    ةة  مةةن  بيةة    كةةذا  ل

  ىل مةةةةةن را  يف نيةةةةةل املعةةةةةالي 

 فلنةةة  م ةةةل بةةةدر  بةةةل اعةةةالي   

 سةةةةقا  اهلل مةةةةن مةةةةاض الةةةةوندل   

 اهةةةةةةذا فاسةةةتما نيةةةم السةةةؤاد 

 فيةةا رمحةةاه ربةةي  رفةة   ةةالي   

 نكةةةور اثةةةن  سةةةعده مةةةا  ةةة دل  

 ةةةةةة اامةةةةادل ا  راهةةةةةن فائقة

 ا    هكةةةةةةذا  ةةةةةةةةا يف امل ةةةةةةادل



                                                                                      

  

 اهكةةذا  ةةد نيمةة  بةةذا  ر ةةد   

 فحمةةدا ثةةم محةةدا ثةةم  ةةكراى    

 سةةة د الةةةرمحن  امةةةاى ا نةةةي  
 

  وابةةةةاى كا ةةةةفا  لةةةةم الليةةةةالي  

 لةةةا اللةةةبم ربةةةي نا ااةةة دل    

 ب ر  ن ةة  من سةةةبل اليةةةة د 
 

 :ااةةةةةواـ

 جواب         ا كاش         فاً ظل         م اللي         الي
 أال ش       مر لني       ل العل       م واس       هر
 وإن تس      أل ف      دع م      دحي ف      إني
 وخ      ذ من      ي جواب      اً ف      ا  نظم      اً 
 ت إذا رج         ل ت         وفي ع         ن بن         ا

 ك        ذاك ابن        ان م        ع أخ        ت ألم
 فه       ذي س         بعة ق       ل أص       لها إذ
 لك          ل منهم          ا س          همان حق          اً 
 ول         يس ألخت         ه منه         ا نص         يب 
 ألن النس           ل يحجبه           ا به           ذا
 فه        ذا م        ا تيس        ر ل        ي جواب        اً 
 وش   مر ف   ي ط   الب العل   م واس   أل 
 ونس         أل ربن         ا عف         واً وص         فحاً 

 يري          ك الح          ق يس          فر ك          الهالل 
 ي ف        إن الخي        ر ف        ي س        هر اللي        ال
 أن              ا أدرى بتقص              يري وح              الي

  الآلل          ئمرص          ع عق          ده س          مط 
 ث           ال  فانتب               ه ل           ي ف           ي مق              الي
 وآب فاس           تمع فص           ل المق           الي
 فأربع                  ة ألح                     رار الرج                  الي 
 وم           ا يبق           ى لرب           ات الحج           الي 
 وال ف         رض ل         دى ه         ذا الس         ؤال  
 فل        م تأخ        ذ نص        يب م        ن ن        والي
 فخ          ذ ترق          ى ب          ه در  الكم          ال  
 ف            إن العل            م ينم            و بالس            ؤال  

 ة  عن            د الم             ليوخي            ر س            عاد



                                                                                      

  

 وص         لى اهلل رب          ي ك          ل ح          ين
 

 عل     ى المخت     ار م     ع ص     حب وآل     ي
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      

  

 ( ي النظمية لمشايخ العلم)القسم الثاني: سؤاالت
 :حممد بن علي ال ر اني ارستان سؤاد

 سةةل مةةن تربةةا يف  سةة  الكرامةةات  

 رامةةن غةةد  للبةةد  بةةدراى اللفر ةةا  

 هةةو الفقيةة  الوكةةي املرتقةةي  ةةرفاى    

 فتةةد علةةي هةةو الفتةةاح مةةا ان لقةة    

 يخي  تيتةةا  ب ةةي ـةةل منةةببم    ةة

 مبةةةا جيلةةةد غياهبةةة  منن علةةةيبافةةة

 ر  د كن    ر    ما القةود يف الصفر 

 امةةةةن  اكةةةةل يف مةةةةالي   لةةةةوم  

  كةةةة ر  كةةةةن مل  وكيةةةة  ب اعةةةة 

 ـ  النساض عن الةذكرار هةل  ةبرت   

 ر مل  قبعةةن علةةد  ام ةةب  املةةاد  

 اكةةةار با عةةة  اسةةةتوفد  راهمةةة    

 فمةةةةات با عةةةة  االوارثةةةةور  تةةةةوا 

  ـةةةا ه  ر كنةة   ةةةار   ةةالوا ملةةن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـلمةةةاى يف ال  ةةةات افةةةا  علمةةةاى ا 

  راى  فةيخ علةد اليةامي بةنب ت    

  ةةةدعد حممةةةد حممةةةو  السةةة يات

 عنةةةةا بصةةةةائره غةةةةوا ال  ةةةةات 

  ـةةار  لةة  عةةن سةةبل ااةةدا ات    

 تنةةةل   ةةةور  مةةةن رـ السةةةمااات

 نسةةةي ة هةةةل ربةةةا فيةةة  ببيسةةةات 

 ننة   نا ـةا  عةن  ةر  ال ةةر عات    

 ـةةةدا  اهلل بةةةل عةةةاتي يامل  راعةةة

  ةةيخي بلثبةةات فيةة  الراا ةةات  ةةا 

 ا  صةةكاى مل ةةرا  ادكومةةات مةةن بةة 

 الةةةيـ بينبمةةةا م ةةةن لل ةةةبا ات   

 ليقسةةموا مةةا اةةم  بةةل البيوعةةات 

  ـعةةر صةةكوكا مةةا بةة  ال  ةةات  



                                                                                      

  

 ما ادكةم بينبةا عنةد اتصةومة  ةل     

 بيا املةواح لةد   ـعةار مةن  ةبداا     

 صو  النسةاض  نا اسةت  رر عةن ر ةل    

 علةةةةد املةةةةؤ ر ااآلتةةةةي  راهمةةةة  

  ر ةةد ر ةةاى فبةة   ةةببة ا عةة     

 هةةةل لامانةةةة تبةةةد ل  صةةة  لنةةةا   

 اادمةةةةد هلل  ةةةةد ل السةةةةؤاد فةةةة ا

 لةةة  علةةةدثةةةم الصةةة ة اتسةةةليم اال 

 تبةةةا   ا بةةةة ااآلد االصةةةح  اار

 فقاد ة ديباى ة:

 محةةةداى ملةةةونا اهةةةاـ العريةةةات   

 فتةةاح م ةة   مةةا باابةةل من لةة     

 عةةةن  ةةةر ا يف تصةةةرف     سةةةبحان

 اعبتةة  اثةةم الصةة ة علةةد ااةةا   

  ةةااا البيةةد مةةن نةةوا   ىل مةةن   ةةا

   ا نبةاراى ببةا انف ةرت   ا و ترك  ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن  لةة  ك ةةاب  جيةةور اابةةانت

  ةةةتم    ن ف ا ةةة  لةةةي مبمةةةات   

  د مات هل ثاب  هةل مةن  ةمانات   

 لتةةةا ر عبةةةدة غةةةح اتليقةةةات   

 يف نلةةا املةةةاد هةةل بةةةاض  رمةةةات  

 آتةةي  نا خنةةص  ةةراراى مةةن ـةةا ا 

  ةة  لةةي  وابةةاى مبينةةاى للخفيةةات    

 رسةةةولنا  ةةةمح مةةةن     ارمانةةةات

 مةةا  مرةةر ال يةةا صةةبحا  ا ع ةةيات

 
 

  ةةةة   ر ا    نةةةةاه اتليقةةةةات

 بالفعةةل اااةةو  ك ةةاب اتفيةةات  

 سبحان  فبةو فةر  الوصةص االةذات    

 مةةا مةةو  ادةة   لبةةاـ اابةةانت 

 انتؤتعبةة  عيسةةا مةةن ثقةةل السةة  

 اصةةرت ترلةة  ر ةةا مةةن ا ةةي ت   



                                                                                      

  

 بوركةة  سةةعياى سةةليل اركةةرم  ا ةةد

 لةة  ان ةةذ مةةا تيسةةر مةةن فعةةل اال  

 ت با الصةفر بالبيسةات غةمح  نا    ن

  ر كةةةار بيةةةنكم صةةةفراى ا ر تةةةا ن 

  تلفةةةاا ةةةاد الةةةن   نا  نسةةةان    

 فت  ةةذر منةة  مةةا   ناسةة  اتفقةة    

 ان تؤكةةةةل  لومةةةةاى  نةةةة  تعلمةةةة  

 ر تكةةن لسةة  تةةدرا  نةة  ـالتةة   ا

 اكةةل الةةذن   لومةة    اض نةة  الةة  

 امل  ةةةةةؤ  ـقةةةةةو  اهلل دتبةةةةةداى 

 ر علمةة  بةة   ةةةار الوكةةاة فقةةم     ا

 ـ اعةةن الةةد ا  ةةا  عةةن ـةة  النسةة

 فات عميةةةةة  الةةةة  للةةةةن   بةةةةي

  ـةةة  عنةةة  اهةةةل كةةةايف فر عةةةت   

  كنةةة    ا ةةةية مبمةةةا  عةةةي  لةةة  

 عنةة  ونعةة   ااالقرةة  التةةاو  ةةرا 

 و  يف ر  ااوابةةةاتر ةةة  بةةةالف 

  ةةن  عةةن ادةة   وليةةا ادقيقةةات

 كانةةة   ةةةداى بيةةةد يف كةةةل ـةةةانت 

 بعةةةة   ةا ةةةةره  ا بالنسي ةةةةات  

 بةةا كيةةص  ةة   بةة نوا  البيوعةةات 

 ثبةةاتل تلفةة  ـلةة  باـ ةةر امةةا 

 نةةةةةا يلةةةةةد   الةةةةةد اناتؤان  

 اصةةةرت دتبةةةداى عنةةةد الوكةةةانت

  ر  ةةيا العبةةد يف ـفةةظ ارمانةةات  

 ناتفبةةةو املخا ةةة  يف كةةةل العةةةما

 مؤ  ةةةةاى فةةةةرس  ةةةة   ال  ةةةةات

 اكةةةل نا رـةةةم منبةةةا ا ربةةةات   

 عةةن ـ ةة  عةةا و هةةل بالنيابةةات   

 ت اؤآ  اببةةةا م ةةةل   ةةةن يف املةةة   

  الةة  نعةةم  ةةاد هةةذا نا  يف الةةذات 

 ن يف العةةةةرارات ا يةةةةل  كةةةةره  



                                                                                      

  

 علةةةد رابةةةااوا   قةةةود ارك ةةةرا 

 امةةةد  املةةةاد  ةةةدعد بالبيةةةار لةةة    

  ن اديةةةا ة  غنةةة  عةةةن معةةةاعفة  

 بيةةةا املةةةواح كبيةةةا ااةةةد معتةةة  

 نالو  ةاد مةا بعة  عةن  ةد اهةا  ر       

 ن ت سةةفن علةةد مةةا فةةات  ةةا ر ةةل   

 ن ب ه  ر صام  ال يةداض عةن ر ةل   

 ر  ةةةد ر ةةة ى عنبةةةا  قةةةو  بةةة  ا

 ايف ادقيقةةة كةةم مةةن غةةا ة محلةة   

 ان تعةةةةن  املةةةةاى  ربةةةةي  ارتةةةة  

 تعريةة  مةةانى اتةةدرا غةةح سةةلعت    

 نا غةةمح منحصةةر ـكةةم ارمانةةات  ةةا

  ر  اد هةا  تصةرب فية   ةا سةندا     

  ا م ةةل مالةةا مةةالي  ةةا   ةةي فةةذا    

 ر  قةةل هةةةاك  اـفيةة  لةةد ا ان   ا 

 ا ر تصةةةةرب فيةةةة   ار صةةةةاـب   

 ثبةةةوت نةةةى ـةةةد ا ات عميةةةات

  ا فةةةاليمن لةةة  عنةةةد اتصةةةومات  

 مةةن الةةةدعااا تةةدبر يف اديةةةا ات  

 ثبةةةاتلمةةةن ل عقةةةدهما اكةةةم ب  

  معةات  ا صدا مواـا اعي  تةذر 

  تلفةة  مالةةا بةة  ار ةةذ اااةةات  

  ر تكةةن مةةن نا ارمانةةات   ةبةة  ر

 فةةةذا    ةةةو  ـةةةانى يف الةةةد انات   

 فعةة ى علةةد ر ةةل يف كةةل ـةةانت    

  ر كةةار عنةةد  م ةةبور اتيانةةات  

  نةةتم  ةةر كار يف غةةح اتليقةةات   

  نا تةةةةةدبرت  ـكةةةةةا  ارمانةةةةةات

  ا  ةةةد  علتةةةا عةةة  بالنيابةةةات  

   مةةن  ةةوب العةةراراتلةة   راعيةة

 فلةةةيـ هةةةذا لةةة  غةةةمح الصةةةيانات 

 للعةةةةةةةمانات   ا  ار  نر تبيةةةةةةة



                                                                                      

  

  علةةة  ادكةةةم  ر  ر ةةةاه صةةةاـب  

 ارمبةةةا  ر  قةةةل  نةةة  ارمةةة  هنةةةا

 اادمةةةد هلل  ةةةد ل ااةةةواـ علةةةد 

 فةةلر  وافةة  هةةد  ادةة  املةةب  فةةذا 

 ا ر لالفةةة  فةةةالرمحن   فةةةر لةةةي 

 اسةةلم كلمةةا  لعةةةة    رـ صةةلل  ةةا
 

  ا فالعةةةةمار عليةةةة  كاانا ةةةةات  

 تبد ل   ةا   ةوب ادةا ا اآلتةي    

 فعةةل مةةن اهلل مةةا ـسةةن الرعا ةةات  

 مةةن فعةةل مةةونا  ةة   السةةمااات 

 ننةة  اوحةةو  ري ةةاتي ا نتةةي   

  ـ علةد املصةرفد  ةمح ال  ةات    
 

 اس لت :
 

 

وةةم فا ةة ى برةة   ةةا  الةة  الر ةةد  

 حممةةد مةةن ر ةةد ااةةو اض ثةةم غةةدا

  نةةي  تيتةةا  ر ةةو ك ةةص مسةةتب 

 ففةةي مصةةل بقةةو  لةةيـ جيبةةر بةةا 

 اهةةةل صةةة تبم متةةة  ايف ر ةةةل 

 هل  ةر عن لة   ر كةار  ةاا  مةن     

  ةةبا ة العبةةد اا نةةور االسةةفبا

 كةةذا  ةةبا ة  عمةةد ثةةم نا صةةمم   

  فةة  علةةد  رةةر    ايف مصةةل ر 

 فتةةد علةةي  هةةو ال ةةيخ الةةذا فعةة    

  يخاى  يبةاى لبيبةاى غةةوا كةل مة      

 عةة  ف ا ةة  لةةي ارـكةةا  االسةةب 

 لتكةةبمح مةةانا عليةة   ر  كةةن غفةة    

التو ية  مةذ   ة     ي صلد ا د نسة   

العلةةة ـرامةةة   ةةةا مةةة نا بةةةيبن    

 هةةل تقةةبلن اكةةذا اتن ةةد  نا فعةة  

 انا الرعةةاب فبةةل نا صةةوم  برةة  

 ـةةاد الصةة ة فبةةةل نا نقةةذه ـيةة  



                                                                                      

  

لقنةةةاااـةةةائخ كتبةةة  آ ةةةات     

رسةةاى ـائعةةاى  تةةر  امةةن  رلةة  ع   

م  ةةةد ر     ةةةدا  ار ةةةةهلل ئاصةةةا  

 امةةن ر   ر ةة   ونةةي  لةةيـ لةة  

م الدهر هةل   ةر لة  سةندا    ئاصا  

  ر ةةو  وابةةا مبينةةا كةةل مععةةلة  

 هةةذا اكةةن سةةاترا عيباةةا تةةراه ببةةة 

د اهلل فعةةةة ى ثةةةةم م فةةةةرة ا سةةةة  

 اصةةةل ربةةةي اسةةةلم  ائمةةةا  بةةةداى 

 ااآلد االصةةح  ثةةم التةةابع  اةةم

                            ف  اب :

 ها  ااواـ  ر ةا ادة  منفصة    

 فةةلر نلةةا مةةن فعةةل االلةة  علةةد    

 ا ةةةد تةةة  ر عةةةن  تيانةةة  لكةةةم   

 اادمةةةةةد هلل م ةةةةةنب اهلل تكرمةةةةةة 

  مةا التكةابمح فيبةا اابةر معتة      

 فمةةا عليبةةا اهةةل ا ره بةةذا ـصةة    

ثبةةات ترليقبةةا  ا ةة  ملةةن سةة ن       

  وني فبةل صةوم  يف نا   ةد برة     

  ر جيل  النةاه ل  ةبا   ةد نقة     

 بةةذلا الصةةو     ن   ةةر  ةةد  عةة  

اعةةةة ا   بعةةةةو ا ةةةةمح كامةةةةل    

 ةذا النيم  ا سندا ا صل  لي اتل 

ر  ن ةةةي  مةةةن  ةةةةر كةةةل بةةة  ا  

 علد الةن  الةذا  ةد  ا ة  السةب      

 مةةا نةةمح  ةةد بةةدا  ا كوكةة   فةة      

 
 

 عن غيب  اابل ن تب ي بة  بةدن  

 عبةةد ر ةةا منةة  غفرانةةا ملةةا فعةة     

 فالقلةة   ةةد كةةار بةةارمرس م ةةت  

 علةةي بالصةة  اارنعةةا   ةةد ـصةة    

  الور  نقة  اابر عن  مح ةيف ـال



                                                                                      

  

 االسر يف السر لكةن يف اترةا مة     

  ةةةاض البيةةةار ببةةةا ةنةةة  سةةةن  ن 

 ابععةةبم  ةةاد فةةرس املعكسةة  ملةةا

ملةن اليـ  فعةي  ىل نقةخ الصة ة      

 ااتلص هل سنة اهو الصحي  هنا

 فمةةن تةةذكره بعةةد الةةد ود فةة     

  با ة العبد ااتن د ات ب ببا

 ا    ةةةبا ة دنةةةور انا سةةةف  

 االعمةةد تقبةةل يف مةةاض ايف نسةة    

  ةةةونر عنةةةدهم اارك ةةةرار علةةةد

  ةةةبا ه نيةةةر ا ارصةةةم ففةةةي  مبةةة

 مةةةةا  ةةةةدعوه ا ن ر هةةةةا ـسةةةةن

  مر ال با ات صع  لةيـ حيملة   

فيةة  ياصةةمبم ةةر  ا سةةما مةةا    

 الةةيـ  فسةةد صةةو ه بالرعةةاب الةةو

 ااتر  ص تا انقذ مةن تةراه علةد   

ا العمةد  ةد ـية      مبة  بالسبو جي  

 ان  قةةةةاد ملةةةةن مل   تةةةة  امتةةةة  

  د سن يف اا ر اارسرار  ةد برة   

 تو يبةة   ةةد نسةةد  ر   تةة  مةة     

  ا كةةار فر ةةاى الكةةن   الةةدليل  ةة  

  عيةةده البعةةد مةةن  بةةل  ر   ةة    

   ا هةةا بععةةبم االةةبعخ  ةةاد فةة 

 رر عقلةةةبم  ةةةا صةةةاح مةةةا كمةةة    

ن  بةل العمةد نقة    اهل مبا كةار مة    

عةةةدن  ثبوتبةةةا  ر  كةةةن يف اصةةةف   

  ر كةةار  فبةةم  عةةو  املةةدع  علةةد 

 ابةةةار ى  نا منةةة  السةةةما   ةةة 

ن فتةةد ـان ةةا يف اصةةص مةةا محةة    

 اعةةارب مقتعةةي اال ةةبا   ر فعةة  

  ةةر  علةةد فمةة  مةةا مل  كةةن   ةة 

  ةةفا هةة   ا ر تبكةة  نلةة  هةة   



                                                                                      

  

 نات ا ةةيخ  نا تقةةر  كتابتبةةا  

 من  ل  العره يف ـيخ  سيل ببا

م  ةد ر   فر ةة   ةد اعةا    ئاصا  

 الةةيـ  لومنةةا  لةة  الر ةةاد ملةةن 

 لكةةن نفةةر بم مةةا  ةةدرة ـصةةل    

 اكةةل مةةن صةةا  للةةرمحن حمتسةةبا  

ارمنةةةا اهلل  ةةةاد الصةةةو  لةةةي ا نةةة  

 ا ل ملن صا   ود الدهر  عة  امل 

 هةةذا  وابةةا عمةةا   ةة  ترلبةة    

السةة   علةةد ثةةم الصةة ة اعرةةرايف   
 

ـ يةة      فلنمنعنبةةا ا مةةا اتةة  مةةا 

عةةة  انبمةةة    ةةة  ثابةةة  لةةةو  م  

 علةةد  نةةد عامةةدا فالصةةو   ةةد برةة 

   ةةةمناه يف غةةةا ةهلل   ةةةا   ا  بةةة   

 ا ر ع ونةةةا تركنةةةاهم امةةةا فعةةة  

   ةةره ـصةة   ومةةاى ا ةةبراى اـةةونى

   و  عبا ا كما جيوا الذا عمة  

 حتصل علد ار ر عن  مح الور  نق 

 اادمةةد هلل سةةبا الةةنيم  ةةد كمةة    

 نبينةةا مةةا بةةدا نةةور ااةةد  اعةة    
 

 اس لت :

  ب املرةةةةةةي  ا  ةةةةةةدب يف تسةةةةةةيارها   

 فبنةةا  تلقةةد ال ةةيخ  ةةل علةةي مةةن  

 هةةةو  ةةةمح مر ةةةو دةةةل غةةةوامخ   

  نةةةةي  تيتةةةةا  ةةةةا مةةةة نا باـ ةةةةا 

 فةةةةامنن علةةةةيب بنيةةةةرة رر  ببةةةةا  

  ر الةةةةونيم  نا بةةةة   ةةةةمح فبةةةةل   

 اا صةةةد  ىل مةةةن  لنحةةةو  يارهةةةا

 نةةةاد العةةة  ا ةةةا  ىل   مارهةةةا  

 فتةةةاح  م لقبةةةا م قيةةةل ع ارهةةةا   

د  االك ص عن  سةتارها  ب ي اا  

 سةةةبل ااةةةداة اراليةةةا  برارهةةةا  

  ةةةا ت ان تةةة  لنةةةا خنتارهةةةا  



                                                                                      

  

 ا نا  كةةةةةةن مل نعلمةةةةةةن  الةةةةةة   

 اصةةةةة ت  بالنةةةةةاه ثةةةةةم  ةةةةةبا ة

 ا ةةبا ة اتن ةةد اعةةدد هةةل تةةر     

  ن ةةةد ا عمةةةد اارصةةةم معةةةاى  تةةةوا  

 اكةةةةذا  نا اتن ةةةةد تةةةةواو غةةةةا ة  

 عبةةةةةد تةةةةةواو ـةةةةةرة مل تعلمةةةةةن  

 ملةةةةا  تةةةة  منةةةة  نكةةةةوراى   ةةةة ت 

 مةةةا ادكةةةم يف  ان هةةةا بةةة  لنةةةا    

 افتةةةد  صةةةلي اهةةةو صةةةائم  ومةةة     

 اال ةةةح مةةةن فمةةةة   تةةةاه بسةةةةرعة   

  تةةةةةراه  بصةةةةة      ةةةةةر   ببرنةةةةة  

 اكةةذا  ـكةةم الصةةو  هةةل هةةو ثابةة    

 ا نا  تةةةةةد عمةةةةةر لنةةةةةا بةةةةةدراهم  

  ةةةاد   ةةةراا الةةةرب   قسةةةم بيننةةةا  

نا  رنةةةا مةةةرت  ببةةةا فبةةةل   فةةةل  

 افتةةةةد  وا ةةةةا عرسةةةة  يف ـيعةةةةبا

 هةةةل ت حةةةرمن عليةةة     ن  ةةةل لكةةةي 

 ا ليةةةا  ةةةاضت يرةةةرر يف سةةةنده 

 غرثانةةةةةةةةت ر را ةةةةةةةة  و  ةةةةةةةة

 ن نرتعةةةةد ر ةةةة  سةةةةوا  دلةةةةبا

 نتةةةةةةود     نتةةةةةة  يف آثارهةةةةةةا

  بصةةارها يمنةة   تقبةةل مةةا  الةة   

  ثباتبةةةةا    هةةةةدمبا ا ثارهةةةةا  

 ب ةةةبا ة هةةةل ت ةةةب  بقرارهةةةا  

  ر غةةةمحت  لةةة  انقرةةةا  ـارهةةةا 

 ب نةةةةة  عبةةةةةد رهةةةةةل   ارهةةةةةا

  اةةةا ت ةةةمح منةةة  عنةةةد  ةةةنارها

و      ـرارهةةةا هةةةم عبيةةةد القةةة   

لةةد  تةةذكارها  دابةة  الوكةةا   تةة   

 مةةةانا  ةةةر  العلمةةةاض يف   بارهةةةا

 اهةةل الصةة ة تةةر   ةةتم عمارهةةا   

    نقعةةة   ةةةد  ةةةاض يف  سةةةفارها 

  ب ةةةي معةةةاربة بسةةةو  نبارهةةةا

  ةةةو ر  ر ربةةة   تةةةد لت ارهةةةا  

 ر ةةةار    ربةةة  لةةة  لةةةدرارها   

  ةةدعاا لةة  منبةةا تةةةر د فرارهةةا    

  بةةدا لنةةا املخفةةي مةةن  سةةرارها    

ي منةا ك ةةص غمارهةةا غيةداض تب ةة   

 ـسةةناض  ةةد  انةة  ببةةا  نوارهةةا   

بةن  يارهةا  اع ل اا يف املبر  ةا    



                                                                                      

  

 فبقيةةة  حمراسةةةاى اع ةةة  مؤ ةةةداى   

 ثةةةم الصةةة ة مةةةا السةةة   رمحةةةد    

                                     ف  اب :

َا السةةةماض مبةةةدارهامحةةةدا ملةةةن س ةةةم   

 ا ةةة  غيةةةو  اابةةةل بةةةالعلم الةةةذا

 اعلةةةةد الةةةةن  صةةةة تنا اسةةةة منا  

  ةةةا مةةةن   ةةةا  علةةةد  ةةةفا تيارهةةةا   

 فخةةةةذ ااةةةةواـ دليةةةةاى غماتبةةةةا  

  ر اافةةة  ادةةة  املةةةب  فخةةةذ بةةة    

  مةةةةةا الةةةةةونيم  نا تةةةةةب  ر ةةةةةده 

 ا بةةةة  ان تةةةة  الةةةةيـ  عةةةةمحه  

 فةةةةةاهلل  ةةةةةاد مبحكةةةةةم اآل ةةةةةات ن

 ا نا تكةةةةةةن مل تعلمةةةةةةن  الةةةةةة   

ن ةةةة االةةة اضة  ةةةا   ةةةي  ـكةةةم الو  

 اصةةةةة ت  ا ةةةةةبا ة  ةةةةة تي ببةةةةةا

  ةةرا  ـةةد ا  ةةاض عةةن  ةةمح الةةور 

 لكةةةةن  نا ا ةةةةداا سةةةةواه  فو ةةةة    

كةةةرا  مةةةن غفارهةةةا بالفعةةةل ااال  

 ااآلد اارصةةةحاـ مةةةن  برارهةةةا  

  

 ا ـةةةا  علةةةم الكةةةور يف   اارهةةةا 

  ةةد صةةار لسةةمحاض  ةةمح   ةةعارها  

 ما ا عرت ال ة اض مةن   ة ارها   

 هةةا  السةةبيل  ا يةة  مةةن   ةةرارها

سةةةتارهاامك ةةةفاى مةةةا كةةةار مةةةن    

  ا فعةةةربن بةةة  علةةةد  ـ ارهةةةا 

 اصةة ـ  اغةةداض  نةة   يارهةةا 

 مةةةا  مةةة  فعلتةةة  ـةةة   ةةةنارها 

 تةةوراا اصةةار الفةةر  يف  ا ارهةةا   

  عةة  كبةةا ي النةةاه يف   وارهةةا   

 كالسةةةيص يف  برارهةةةا اف ارهةةةا 

 يف ادكةم م ةل ال ةمح يف   بةةةارها   

ا برارهةةةةا صةةةةلوا ارا الف ةةةةار    

  ةةرفاى  قةةد  عنةة  عةةن   يارهةةا    



                                                                                      

  

 ااهلل   ر  بالعبةةةةةةةةةا  اـةةةةةةةةةاام

 ا ةةةةبا ة اتن ةةةةد اعةةةةدد ااـةةةةد 

 ااهلل  ةةةةاد مبحكةةةةم التنو ةةةةل  ةةةةذ 

 ا ةةةةةبا ة العميةةةةةار يف نسةةةةة  ايف 

 ن يف سةةةةو  هةةةةذ ن ثةةةةم   فبةةةةم 

 مةةةن   ةةةن للص ةةةم ال ةةةبا ة  ن هةةةم    

هةةةةم  عةةةةوا فيؤ ةةةةذ عةةةةنبم ا نا   

  ن ةةةةةد تةةةةةواو غةةةةةا ة مل تةةةةةدره

 فلةةبا الرةة   مةةا الصةةدا   نا  كةةن    

 االعبةةةةةد  ةةةةةنك  ـةةةةةره مل تةةةةةدره

 فةةةلنا بةةة  ر ةةةي  متةةةد علمةةة  بةةة 

  ا مل متكنةةةة  متةةةةد علمةةةة  بةةةة    

 االنسةةةةةةل لامةةةةةةات ن ربةةةةةةيبم  

 ا نا املصةةةةةلي  ةةةةةد  تةةةةةاه خناعةةةةة 

 االةةةةبعخ  ةةةةاد و ةةةة  يف ثوبةةةة    

 ا نا تعمةةةةةةد ر عةةةةةة  يف برنةةةةةة   

  ةةةر يف عارهةةةااالةةةنقى  ةةةيض آ

 مل تكةةص لاـكةةا  عةةن  ـبارهةةا   

  ةبارها  ر   لةد  امةر ت  مةن    

 مةةا  ر  ةةو  ااكمةةن بقرارهةةا   

  ر  ةةاد  ـفةةظ نا   بةةل  ةةرارها  

 مل  سةةمعوا الةةدعو  لةةد   نكارهةةا

 يف كةةل مةةا  عةةوه مةةن   رارهةةا    

 ا تةة   لينةةةا تةةب  عةةن  غيارهةةا  

  ةةةد مسةةةبا  ا نصةةةف  ابارهةةةا  

 فةةادكم مةةذ علمتةة  يف ا تيارهةةا  

صةةاـ منبةةا تبةة  يف  ـ ارهةةا   ا   

 ف تتةةة  مبمةةةا ع لةةة  بنفارهةةةا  

 كانةةة  مةةةن االوةةةاض  ا  ـرارهةةةا

 ابصةةةا    لقيةةة  اةةةو  سةةةارها  

 ن سةةةي ما هةةةو صةةةائم بنبارهةةةا   

 فسةةةد الصةةةيا  ك كلةةة  ل مارهةةةا   



                                                                                      

  

ـ اال ةةةةر  معتةةةة    لكةةةةل معةةةةار  

 مةةةا  ا  ـكةةةم الت ةةةر بةةةا ي بيةةةنبم 

 ا ةةةواد ـكةةةم القسةةةم بعةةةد تفةةةر    

 االعةةةره يةةةد   ا بةةةا  ماعةةة   

 كةةةم مةةةن فتةةةاةهلل ـاالةةة   ر يةةةر ن 

  ةةةذه  واباةةةا نةةةوره جيلةةةو الةةةد د 

 اعلةةةد الةةةن  صةةة تنا مةةةا   ةةةر   
 

 يف الت ةةر مةةن  رباـبةةا ا سةةارها

 فةةةالرب  مقسةةةو  لةةةد   ارهةةةا  

 مةةن عقةةةدهم يف منتبةةد  نكارهةةةا  

 يف ـيعةةةبا ن حيكمةةةن بفرارهةةةا 

  ا بةةا لةةو  عريةة  بعةةرارهامةةن 

  علةةو سةةناه علةةد سةةنا   مارهةةا    

  ةةةـ ا ةةةم نح يف  سةةةحارها  
 

ة:   عاىة  لي   ام   

   لةةة  العلةةةم ا ةةةر يف الرلةةة   

 عنةةة  ن تعةةة ر ان تكسةةةل اكةةةن

 ومةةةةن للمةةةةور  الصةةةةايف لكةةةةي  

 هةةةةو  سةةةةتانا مةةةة نا عمةةةةدتي

  ةةةةا  بةةةةا  لفةةةةار ن  لةةةة  لنةةةةا

 مةةةا تةةةر  فةةةيمن  صةةةلي ـةةةام   

بةةة  ةةةوب  تةةة ب فبةةةل  ةةةا     

 االةةةةةذا بةةةةةا  بنةةةةةو  فعةةةةةة  

 افتةةةةد  سةةةةر   ةةةةي ا عامةةةةدا   

 سةةةة ل السةةةةار  عةةةةةن سةةةةر ت   

  ا ارتةةةة رتةةةة      ا عةةةةواىحتةةةةظ مةةةةن ربةةةةا  

ـ    الةةةةةةة  العلةةةةةةةم  ةةةةةةةد ا  

ـ    ترتةةةةوا منةةةة   نا  رةةةة ه لةةةةو

ـ    مفةةةةي النةةةةاه اغةةةةوا للعةةةةر

ـ   منقةةةةذا مةةةةن كةةةةل سةةةةوض اكةةةةر

 عنةةةةده ثةةةةوـ ـر ةةةةر  ا نهةةةة    

    الةةةةنقخ ا ةةةة  نلةةةةا الفةةةةرس

 هةةةةل لةةةة   ر وبلنةةةة   ر  لةةةة    

ـ     اتةةةةةوىل  ؤمننةةةةة  مةةةةةن  ةةةةةر

  ةةةةاد مةةةةا عنةةةةدا ابةةةةاهلل اثةةةة   



                                                                                      

  

  قسةةةةمن هةةةةل نا تةةةةراه ـان ةةةةاى 

 عتةة  دنةةور فبةةل جيةةوا تةةر   

 ر   كفةةةةةةةةةةةةارة ن مةةةةةةةةةةةةة

 مةةةن ر ةةةاد  ا نسةةةاض هةةةل تةةةر  

  امةةةةةةةةةةةات فبةةةةةةةةةةةل ا نار ا

  ا ةةة  ادةةة  لنةةةا  ةةةا سةةةندا    

املصةةةةةرفد داصةةةةة ة اهلل ت  ةةةةة  

 ا ةةةةذ التسةةةةليم مةةةة  عةةةةا راى  

                       :          ف  اب 

نقلةة ا ةةا  سةةا  ادةة  ااابةةل     

 ا نةةةةارت ااسةةةةتنارت  ـةةةةرب   

  تبةةةدامةةةن فتةةةد  ةةةر سةةةا اى ا 

سةةةيص  وابةةةاى كا ةةةفاى  هةةةا   ةةةا  

 عةةةن  اىل العلةةةم مصةةةابي  ااةةةد 

 رمحةةةةةةة اهلل فخةةةةةةذه   ر تكةةةةةةن

 ـةةةةر  املختةةةةار لبسةةةة  فةةةة    

  ر كةةةةار  ةةةةرار ا فقةةةةد   غةةةةمح

 مةةةن  صةةةلي ـةةةام  مةةةا ـةةةر     

 فر ةةةةة  منةةةةةتقخ ن  ر  كةةةةةن  

  ةةةةبا الفعةةةةة بةةةةالنو  فةةةة  م

 يف الةةةذا  ةةةد  الةةة   ةةةل  ةةةا حمةةة 

 اكةةةةذا عتةةةة  مةةةةر خ نا نصةةةة  

ـ     اكةةةةذا  ن ةةةةد  صةةةةلي بةةةةالعر

 نلةةةا الفةةةرس متامةةةا لةةةي   ةةة     

 تقةةةةةبلن منةةةةة  تراهةةةةةا احتةةةةة   

ك ةةةص ارسةةةتار عةةة  ااد ةةة  اا  

 اكةةةذا اآلد مةةةا الصةةةح  الن ةةة    

اى مةةا الةةر   هةة    ةةا مةة نا  ائمةة    

 

 مةةةذ  لةةةد كوكةةة  العلةةةم اهةةة    

 يف ر ةةةةو  هوهةةةةا ر ةةةة  الرلةةةة     

ـ     يف   ةةة ـ العلةةةم  ةةةد  ةةةا  ار 

 غيبةةةة  اابةةةةل جيلةةةةد للكةةةةرـ

 مةةةا عةةةن العبةةةد العةةةعيص املرتقةةة 

  البةةةةةاى  كفيةةةةةا سةةةةةوض املنقلةةةةة 

  لبسةةةةا يف ـةةةةاد  يةةةة   ا غعةةةة 

  ةةةا  للر صةةةة عةةةن  ةةةمح العةةةرـ

 املصةةةةرفد م ةةةةل ـر ةةةةر  ا نهةةةة 

  محلةةةة  للحفةةةةظ فةةةةادفظ ا ةةةة  

ر  لةةةة  متبلنةةةة  فبةةةةو صةةةةرب    



                                                                                      

  

 اتةةةر  للةةةبعخ فيبةةةا ر صةةةة   

 ا نا السةةةار    فةةةد مةةةا سةةةر    

 فةةةلنا حيلةةةص مةةةا عنةةةدا صةةةد   

 ا ةةةةا ادنةةةةا  كفةةةةر م ليةةةةاى  

 لةةةيـ جيةةةوا عتةةة  دنةةةور  نا 

  بةةةةةداى ين  ر  اتن ةةةةةد  صةةةةةل

 بةةةةل  صةةةةلي اـةةةةده منفةةةةر اى   

 ن  ةةةةةؤنر ن  قةةةةةم يف مسةةةةة د  

 ـكمةةةةة اهلل ا تعةةةة  يف  لقةةةة    

  قتنةةةةةةا مةةةةةةا  ةةةةةةدر اهلل لةةةةةة 

عر ةةة  علةةةدالنةةةاه اهةةةا  مةةةا    

د اهلل بةةةةة ر ثةةةةةم  نةةةةةي  سةةةةة    

 ا ر نةةةةا ادةةةة  فيةةةة  عةةةةا  ى   

 اعلةةةد ااةةةا ا صةةة تي اعلةةةد   

 اسةةةةة مي  ائمةةةةةاى مةةةةةا تليةةةةة 

 

  ةةةةةوا  اهةةةةةو  ةةةةةود ف ةةةةةل 

  ةةةاد للمسةةةرا  مةةةا عنةةةدا الن ةةة 

 ا نا حيلةةةةةةص مل  سةةةةةةر  كةةةةةةذـ

  رةةةةا ـقةةةةا  ةةةةد ا ةةةة  ـينمةةةةا 

 كةةةةار عةةةةن كفةةةةارة  ا نا اصةةةة   

 ب نةةةةاه فر ةةةةبم عنةةةةدا نعةةةة  

 لةةةيـ  ةةةدنو يف صةةةفوب لةةةو رغةةة  

 لةةةو  كةةةن مةةةن نسةةةل عبةةةد املرلةةة  

ـ    عولةةة   ةةةد  ةةةاض يف كتةةة  العةةةر

 لةةةيـ يف  مةةةر  اةةةي مةةةن ع ةةة    

ـ  مةةةة ن لةةةة  يف العلةةةةم فعةةةةل ا    

 جيةةةةو  اداسةةةةد سةةةةوض املنقلةةةة    

 اجيلةةةةةي ااةةةةةم عنةةةةةا االكةةةةةرـ

 آلةةةة  االصةةةةح  سةةةةا ات العةةةةرـ

 آ ةةةةة  تبةةةة   ةةةةدا  بةةةةي اةةةة     

 

:ة   عاىة  لي   اد م ؤس  

 هةةا  تسةة لي  ةةا  ةةل الكةةرا     

  ةةةذه  ةةةا  ةةةل علةةةي نا العةةة 

 كسةةةةةةمو  فةةةةةةو  ربةةةةةةات الل ةةةةةةا   

 ا تةةةةة  منةةةةةا  وابةةةةةاى بالتمةةةةةا    



                                                                                      

  

 ما تةر  يف الفةر   ةا  ةيخي   ةل     

  ةةةةوام كةةةةل رسةةةةود فةةةةن   

تةةر  مةةا  ليةةل القرةةا يف هةةذا      

ر  افتةةةةةةاة نةةةةةةذرت للقةةةةةة    

   ر تفعلةةةةةة هلل  سةةةةةةم  بةةةةةةا

 فةةةة را ت بتمةةةةا  النةةةةذر  ةةةةل 

 مةةا هنةةا  لومبةةا  ةةيخي تةةر     

 افتةةةةد  ةةةةاد لعةةةةره  ةةةةال   

بععةةةة   ةةةةد  كلةةةة  نصةةةةف   ا  

   ةةةةةرا بماكةةةة   القةةةةو  يف   

 هةةةةل  ليةةةةل  سةةةةتدلور بةةةة    

هةةةل تةةةر   ةةةا سةةةندا  امصةةةر  

  نةةةةة  مةةةةةا  ا  يف االصةةةةةرار ن

 ا نا ال ةةةةةا ة  مةةةةة  بالنسةةةةةاض

لةةةة االةةةةد ـةةةة  لةةةة  مةةةةا    

ر مةةن عةةد  الوفةةاآهةةل تةةر  الةة   

 يف نةةةةةةةة  ارسةةةةةةةةود لانةةةةةةةةا    

 انةةةةةةةة  ن رسةةةةةةةةود بةةةةةةةةالتوا  

 بيعنةةةةا القةةةةرش بنةةةةو  هةةةةل ـةةةةرا 

 عوفيةةة  مةةةن مةةةرس فيبةةةا اسةةةتقا    

 ف ةةةةةةةفاها اهلل مةةةةةةةن نا  السةةةةةةةقا 

 ف تاهةةةةا املنةةةةا مةةةةن بعةةةةل همةةةةا     

 يف وةةة  ادنةةةا  ةةةةل لةةةي بنيةةةةا    

  ر  كلةةة  التمةةةر  يمةةةاى  ةةةا ـةةةذا     

    ةةةيخي يف هةةةذا الكةةة     مةةةا تةةةر 

 مةةةةن سةةةةعمح بةةةةر ت  ةةةةو  الوـةةةةا 

 مةةةةن ـةةةةد ا عةةةةن نةةةة   ا  مةةةةا   

ر تةةةةاـ مةةةةا صةةةةلد اصةةةةا   بةةةةدلن   

  قةةةةةةبلن منةةةةةة  صةةةةةة ة اصةةةةةةيا   

 اماعةةةةةات هةةةةةل الفةةةةةرس متةةةةةا   

 اكةةةةذا بةةةةالعكـ  ةةةةا غةةةةوا ارنةةةةا 

 مةةةةا عةةةةذر كةةةةار مةةةةن غةةةةمح مةةةة  



                                                                                      

  

  ةةذ سةةؤالي  ا ةةحن ادةة   ةةا   

 اعلةةةد ااةةةا ا صةةة تي اعلةةةد 
 

                               ف  اب :

  محةةةد اهلل الةةةذا  ـيةةةا العيةةةا  

 الةةةة  ال ةةةةكر علةةةةد نعمائةةةة  

 سةةائلي  ةةاا ت  صةةحاـ اد ةةا

   ترةو  البيةد بار ةاا  ن     

 ا نا مل تسةةةةةمحن هةةةةةا  مبةةةةةا

  ةةةةوام كةةةةل رسةةةةود فةةةةن   

 فبةةةو  ةةةود املصةةةرفد يف  يةةةدهم

 ن امةةةةةا كةةةةةل نةةةةة  مرسةةةةةل

 ر ةةةةل  اـةةةةي  ليةةةة  ا مةةةةر   

 االةةةةذا  ةةةةوـد  ليةةةة  ثةةةةم مل 

 فةةةةن  ن رسةةةةود  ةةةةا   ةةةةي  

 علمانةةةةةةةا فبةةةةةةةم كارنبيةةةةةةةا

 بيعنةةةةا القةةةةرش بنةةةةو   ةةةةائو

ك ةةةةص   ةةةةا مح اليةةةة   اسةةةةندا ا  

 آلةةةةة  االصةةةةةح   ةةةةةرا االسةةةةة    
 

 
 

س رمةةةا بعةةةد مةةةا كانةةة  علةةةد ارر    

 اعلةةةةد ااةةةةا ا صةةةة تي االسةةةة    

 اتلب ةةةةةةةةة  بةةةةةةةةة  وا  نيةةةةةةةةةا   

  ةةةةة  آنى فيننةةةةة  البحةةةةةر  ةةةةةا 

  سةةةةةةةةةر اهلل فخةةةةةةةةةذه بسةةةةةةةةة   

 بةةةةل امةةةةا كةةةةل نةةةة  رسةةةةل كةةةةرا 

 كةةةةةل مرسةةةةةود نةةةةة   ةةةةةا غةةةةة   

 ااةةةةةةةةم  اعةةةةةةةةدة يف نا الكةةةةةةةة  

 بةةةةةةةةةب غ فرسةةةةةةةةةود بانتيةةةةةةةةةا 

   تةةةةةة  ارمةةةةةةر بتبليةةةةةةل الكةةةةةة  

بةةةةن الكةةةةرا  افت مةةةةل  ةةةةوام  ةةةةا     

  لفةةةةةةةةةاض ارثةةةةةةةةةوهم بسةةةةةةةةة  

ر  كونةةةةةةا ـا ةةةةةةر ن ن ـةةةةةةرا      



                                                                                      

  

 كةةةةةل منةةةةةذار لقةةةةة  با ةةةةةل

 ااةةةةةذا الةةةةةواو  ر ونعبةةةةةا 

 اتكفةةةةر مرسةةةة  عةةةةن فعلةةةةبا 

 الةةةبعخ  ةةةاد ن ـنةةةا هنةةةا   

 اعليبةةةا التةةةوـ مةةةن عصةةةيانبا

الةةةةذا  ةةةةد  ةةةةاد يف ترليقةةةة ا  

  لقةةةةةةة   ر  كلتةةةةةةة  كلةةةةةةة 

  ن هنةةةةةا  ال ةةةةةر  َ يةةةةةده ا نا

 اتةةةةر  التقييةةةةد بارعةةةةدا  يف  

 فةةةةلنا مل تكمةةةةل العةةةةد فةةةة    

 امقةةةاد القةةةو   هةةةل النةةةار  ةةةد 

 مةةا اةةم مةةن ـ ةةةهلل يف  عمبةةم    

  ولةةة  مةةةا هةةةم ـةةةار   مةةةن 

 اارا  النةةةةةار  ةةةةةيض آ ةةةةةر  

 مل  ةةةةةا الةةةةةور  كالةةةةةدا ل يف

 لةةيـ لةةي ـفةةظ  نا تةةاـ املصةةر   

 ن  نا كةةةةةةةةار تةةةةةةةة ا  ارنةةةةةةةةا  

 مةةةةةن   اض النةةةةةذر للقةةةةة  الرمةةةةةا   

 بعتةةةةةةةةا   ا صةةةةةةةةيا   ا  عةةةةةةةةا  

 ـيةةةا صةةةار النةةةذر يف  ةةةيض ـةةةرا   

 نةةةةةةذرت للقةةةةةة  االقةةةةةة  عيةةةةةةا 

  ر  كلةةةة  التمةةةةر  ا هةةةةذا الرعةةةةا    

 ن  نا مل ت كلنةةةةةةةةةةةة  بالتمةةةةةةةةةةةةا 

 مل  ةةةةةتم ال ةةةةةر  مةةةةةا  اد ادةةةةةوا 

 غا ةةةةةة القةةةةةوة يف هةةةةةذا اتصةةةةةا    

لترليةةةة  مةةةةن هةةةةذا الكةةةة     قةةةةا ا  

منبةةةا فةةةذا القةةةود رغةةةا     الر ةةةو  

 هةةةةل  ليةةةةل بعةةةةد  رعةةةةي الكةةةة    

 فةةةةدليل منةةةة    ةةةةحوا يف انصةةةةرا    

  ر  قيسةةةةةوا اار اهةةةةةا يف اتصةةةةةا   

 عةةةرب  هةةةل النرةةة   هةةةل اننتيةةةا    

 بعةةةةدما  ةةةةيا مةةةةا صةةةةلد اصةةةةا     



                                                                                      

  

   بةةةدد الفةةةرس الةةةذا   لومنةةة

 ا صوصةةةا  ر  كةةةن مل  عةةةرفن  

 اعليةةة  التةةةوـ مةةةن  صةةةراره    

ر  مةةة  فتةةةاة بالنسةةةاض    ةةةا    

 اتقةةةةد   ةةةةدر  ةةةة   ااـةةةةد   

 اببةةةذا الفعةةةةل حيمةةةةدر هنةةةةا 

 مةةةةا علةةةةد الوالةةةةد يف بر نةةةة   

 ا صوصةةةا  ر  ةةة  مةةةن ـيلةةةة 

بةةةةن  ىلار مةةةةن آاكةةةةذا الةةةة    

 الةةةة  الفةةةةو  علةةةةد معرافةةةة   

  ةةذ  وابةةا ااهتةةدا مةةن نةةوره   

سةةةةةيدا اصةةةةة ة اهلل ت  ةةةةةد  
 

بةةةةن الكةةةةرا ا ةةةةا  يف  صةةةةراره  ةةةةا   

 مةةةةا الةةةةذا  ةةةةيع  ـتةةةةد اسةةةةتقا   

 ا وكةةةةةي القةةةةةود بالفعةةةةةل التمةةةةةا  

علةةةةةيبن بةةةةةذا الفعةةةةةل مةةةةة  مةةةةةا   

 اغةةةةةدت فةةةةةيبن  ةةةةةا هةةةةةذا  مةةةةةا 

 ن تمةةةةةا  مةةةةةا علةةةةةيبن التةةةةةوا    

ه مةةةةن ادةةةة  اللةةةةوا    ابنةةةة  بةةةة   

ثةةةةةةةرة  ار ارنةةةةةةةا    بت يبةةةةةةةا   

 االةةةةةةد بةةةةةةر ـنةةةةةةور ن مةةةةةة     

 يف  بيةةةةة  اهةةةةةي عةةةةةا ات الكةةةةةرا  

 م ةةةةةل بةةةةةدر يف   ةةةةةا مح اليةةةةة    

  ةةةةمح  لةةةة  اهلل مةةةةا سةةةة  ال مةةةةا   
 

  لي  ة   عاى ة: ام 

  سةةا ةةا باـ ةةا عمةةا اسةةتقر  ر   

 افقةةة  للخةةةمحات وةةةم مسةةةرعا

 ف نخ ببا بية  الكرامةة اااةد    

 اغدا مبما ـيةا صةار  سيسةا    

  ةةو الفيةةايف اا ىةةن العيسةةا   اا

 فبنةةةا  تلقةةةد سةةةيدا ارئيسةةةا



                                                                                      

  

  بد ا نبة  ادة   ك ةص كلمةا    

  ع  ب   ل الكةرا    ةا النةد    

   بةةا هةة د  ةةا حممةةد نا العةة    

 مةةةانا تةةةر  يف  ع ةةةم ن  ةةةنرقن

 فبةةةل الفةةةرائخ تلومنةةة  كلةةةبا 

 اصةةة ت   ر كةةةار منفةةةر اى فمةةةا 

 اك سةةةل  املفةةةراس  ار  ةةةراضة 

نةةةدكماادةةة  هةةة ا  لومنةةة  ع    

 ا ةةبا ة اململةةو  مةةا ـةةر فبةةل  

  ر الفتةةةةاة  نا  رلقبةةةةا لفتةةةةد  

 فةةلنا تكةةن ا ةةع   نينةةاى ااـةةداى

 افتةةد ر     ر ةةـ مةةا  ا اتةة  

  عليةة   ةةيض مةةن   ةةات    تةةر  

  ا ةة  لنةةا ادةة  املةةب  لنبتةةدا

 اصةةةة ة ربةةةةي للةةةةن  اآلةةةة   
 

 

  ةةد كةةار عنةةا حم بةةا مرموسةةا

 مةةن  ةةد غةةدا للصةةاد   ليسةةا 

ك ةص التلبيسةا  ـل ال وامخ اا  

 ن  فبمةةةن ن  قةةةر ر  راسةةةا  

 من  د غةدا عةن منرة  حمبوسةا    

 نا  فعلةةةن يف صةةةنعبا ت سيسةةةا 

 هةةل ثابةة   ةةا  امعةةا  بليسةةا   

  ا هةةل تةةرار  ةةؤ رر مخيسةةا  

 مقبولةةة  ةةا مةةن غةةدا حمراسةةا  

 بةةاثن  ـاملةةة تعةةيض  وسةةا  

  ترار بان  فاك ةص ادند سةا  

  ر سةةةا ا تةةةد ليقتةةةل عامةةةدا  

 ن  لةةومن كةةي   صةةمح  سيسةةا 

ـلةةةل غوامعةةة  ا   ناموسةةةااا  

 ما غةر  الركة  ادةداة العيسةا    
 

 



                                                                                      

  

                            :   ف  اب 

االعيسةةاا ةةا  ةةااا البيةةدا  سةةو       

بةةةة  عيسةةةةا را ةةةة  لكنمةةةةا تع  

  ةةد كةةار نا ر ةةص الكةةن  ةةا   ةةي 

 هةةذا الومةةار ا هلةة   ةةد ـةةاالوا    

 ااهلل  ـكةةةةةم مةةةةةنبم يف   نةةةةة  

 اا   علد العلم ال ر ص اث  مبن

 ا ةةذ ااةةواـ ك نةة   ةةبـ علةةد   

 مةةا كلاةةص الةةرمحن عبةةداى فعةةل مةةا  

 فةةةاهلل مل جيعةةةل علينةةةا  ةةةد  تةةةد

 ا نا اللسةةار تعةةذرت عةةن نرقبةةا  

مةةافبةةذا   ةةد رفةةا اترةةاـ بكل    

 فصةةةة ت  مبمةةةةا تعةةةةذر نرقةةةة  

 لكنمةةةةةا فعةةةةةل ااةةةةةوارح ن   

 علمةةة   ركةةةار الصةةة ة مو بةةةا   

 علمةة  مةةا  سةةريا مةةن  ركانبةةةا    

 

  مةةةة ر  ب ةةةةي مةةةةا  بةةةةل  بسةةةةا   

 صةةةةا ف   فةةةةراى ن  ةةةةواد  بسةةةةا   

 ر ةةة  ادةةةةوا ا غا رتةةة   ر سةةةةا  

  ر جيعلةةوا العلةةم ال ةةر ص  ميسةةا    

 اهةةةو ال يةةةور فةةة  يةةةص   عيسةةةا  

  عةةةةل اابةةةةابرة العتةةةةاة فريسةةةةا 

 علةةةةم ا لةةةةد اداسةةةةد النكَّيسةةةةا  

اعةةةةن  ر  مةةةة مور غةةةةدا حمبوسةةةة   

 يف الةةةد ن مةةةن ـةةةرو فكةةةن م نوسةةةا 

 مةةةن ع مةةةة  ا صةةةا ف  ير سةةةا   

 بةةةةالنر  صةةةةار  رابةةةة  حمسوسةةةةا

  لفا بةةةةةةا ن تلومنةةةةةة  مقيسةةةةةةا  

 كركوعةةةةةة  اسةةةةةة و ه ت سيسةةةةةةا 

 للبيةةةة  ـتةةةةد ن  قةةةةاد  سيسةةةةا 

تةةةر  هنةةةا الت ةةةد د االتلبيسةةةا   اا  



                                                                                      

  

 اال سةةل منةة  لنفسةة  عةةن فر ةة   

 ال ةةةةةمحه ن  رتعةةةةةي  ا منةةةةةا  

بةةةد منةةة  لعةةةد  مةةةن لكةةةن  نا ن  

 اادةة   ر  فبةةم  رةةاـ ا وبةة   

هاهنةةةا فعةةةل ااةةةوارح ىكةةةن ن   

 ا ةةبا ة اململةةو  فيبةةا اتلةةص  ر

قةة  اادمةةل فيبةةا اا ةةا   مةةن  ل  

 املةةةن ر   يف بيتةةة   ـةةةدا علةةةد  

 مةةةن  ار مةةةا   ةةةة عليةةة  رنةةة   

 ف بةةةاح هةةةذا نفسةةة  مةةةن نفسةةة   

  ةةا رـ صةةلي علةةد الةةن  حممةةد  
 

  كفةةةةي نةةةةواه  ربةةةةر التن يسةةةةا  

  اىل سةةةةواه ب سةةةةل   ةةةةا موسةةةةد   

  كفيةةةة   ةةةةا   بةةةةوره امللبوسةةةةا  

ا وبةةةة   ر  يسةةةةا  فةةةة ر  عليةةةة    

 كروافةةةةةةة   ا رميةةةةةةة   بليسةةةةةةةا 

 يف ادةةةة   مةةةةا ادةةةةد ن ن بي سةةةةا

 بانةةة  متةةةد  ةةةرو ااةةةن  نفيسةةةا

  ةةةةةر  لةةةةة   ر  قتلنةةةةة   سيسةةةةةا  

 هةةةذا  تةةةد فعةةة  هنةةةا   سيسةةةا    

 ابةةةةذا    ةةةةحد  مةةةة  مرموسةةةةا  

  عةةةر عةةو  كةةةار  بةةل  بيسةةةا  امةةا  
 

ة   عاى ة : اس لت   

  سةةةةةةائل  ةةةةةةيخاى رفيةةةةةةا الةةةةةةدرو

الكةةةةةر م الر ةةةةةي  يسةةةةةليل علةةةةة   

د مةةةةن  ةةةةالـ العلةةةةم رغبةةةةا حممةةةة  

  فةةةةدنا ا ا ةةةة  لنةةةةا مةةةةا ا تفةةةةد   

 

 

 

 

 امةةةن يف املبةةةم  تةةةد بةةةالفرو  

 الفقيةة  الكمةةي مقةةيم اد ةة    

 فيةةةا ـبةةةذا ا لةةةـ املبةةةتب 

 تنةةل مةةن  اةةي  سةةند الةةدرو   



                                                                                      

  

 فمةةةةةانا تةةةةةر  يف  مةةةةةر   اصةةةةةد   

 فةةةةةةةةة ـر  ثةةةةةةةةةم ر   عةةةةةةةةةورة 

 ر   عةةةةةةورة العةةةةةةره  ا غمحهةةةةةةا 

 ايف غةةةةارب املةةةةاض يف ا ةةةة  حمةةةةل    

 انا املةةةاض لةةةى املسةةةا د  ةةةل لةةةي    

  نا مةةةةةا   ةةةةةر مبةةةةةا  ةةةةةد  تةةةةةاه    

 اصةةةةةةلي  اةةةةةةي اسةةةةةةلم علةةةةةةد   
 

 ف  اـ:

بةةةةةالفرو  د ليةةةةةا ااةةةةةواـ  تةةةةة    

عبةصةةةةةة ةالةةةةةةو كنةةةةةة  يف ـالةةةةةة  

 سةةةةؤلا  ةةةةا سةةةةيص عةةةةن حمةةةةر      

 فةةةةةةةنقخ  نا مل تكةةةةةةةن ع رس ةةةةةةة   

ا اترةةةةة فبةةةةةذا مةةةةةا العمةةةةةد  مبةةةةة  

 ابعةةةةةةخ  قةةةةةةود عليةةةةةة  الفةةةةةةدا 

 اـكةةةةةم امليةةةةةاه لعةةةةةرب الةةةةةب      

 فكةةةةةةل مبةةةةةةاح لةةةةةةد  عةةةةةةرفبم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةةةةؤ ا فر عةةةةت   ا حيةةةة   

 فمةةا ادكةةةم يف ـ ةةة  املنةةةبل  

يف ن ةن عنةد اد ة     اما الفر   

 لسةةةقي خنيةةةل لةةة  مةةةن فلةةة  

 فمةةانا عليةة  اهةةل مةةن ـةةرو    

  بةةن لةةي  وابةةا  عةةي كالسةةرو 

  ةةةفيا ال ا ةةةا رفيةةةا الةةةدرو 
 

 

  ر ةةا الصةةواـ عليةة  اد ةة   

 امحةةةاا مةةةن ـرهةةةا يف اهةةة 

 ر   عةةةةورة يف ا ةةةةوح بلةةةة  

 ا ر تةةةا عرسةةةاى لةةة  ن ـةةةرو 

 فيعةةةةذر عنةةةة  البةةةةد اـةةةة 

 لةةةد   رةةة  اهةةةو  ةةةود ببةةة 

مةن فلة    لد  النوح من   ر  ا  

 فيسةةةبل ـكمةةةا ب ةةةمح عةةةوو  



                                                                                      

  

 امةةةةةةا منعةةةةةةوه لةةةةةةد  عةةةةةةرفبم  

 ا ر كةةةةةةةار ن عةةةةةةةرب يف  ارهةةةةةةةم

 ان فةةةةةر  مةةةةةا بةةةةة  مسةةةةة دهم   

 ابعةةةةخ  ةةةةر ى يف ال ةةةةرب بةةةةل   

 انلةةةةةةا  سةةةةةةبل مةةةةةةن مةةةةةةنعبم  

ببةةةةةةا  ةةةةةةركة  انفةةةةةةـ امليةةةةةةاه   

 الكةةةةةن  ةةةةةد امللةةةةةا متنةةةةةا مةةةةةن  

 ان   ةةةةةةكر العةةةةةةي  يف مةةةةةةذه   

 فبةةةةةةذا  وابةةةةةةا  ةةةةةةذ صةةةةةةح   

 اصةةةةةل اسةةةةةلم علةةةةةد  ةةةةةمح مةةةةةن
 

 في را علد الكل ـكةم ادةرو  

 فكةةةةةل  ىل ملكةةةةة   نةةةةةدرو  

 ابةةة  ارصةةةود بةةةدار ـ ةةة 

 اونةةةةا نوـةةةةا ا ـقةةةةاى ارو 

 ثباتةةةا ايف املنةةةا  ةةةي  ـةةةرو 

 كمةةةةا بةةةةالكا انةةةةار تةةةة و   

 تعةةةد  علةةةد ملكبةةةا املنةةةدم  

 رر االلةةةةة  سةةةةةر ا الفةةةةةرو 

 ا عةةةة   نا  تةةةة  نا عةةةةرو  

بيةة  ربةةي البةةد اـةة     د تةة  
 

تي ل :امن سؤان  

ىل مةةن صةةار يف نراة الرتةة   سةةؤاد   

 عنيةة  بةة  ال ةةيخ الر ةةي حممةةدا  

 بتوفيةة  ربةةي نةةاد علمةةا مباركةةا     

تيتةةا  ةةيخي باـ ةةا عةةن مسةةائل      

 فمن  د نو  يف الليل  ومةا  صةومبا   

 

 

 

 

 

 اـةةل ايةةا امل ةةك ت بةة  تعةة    

 سةةةليل علةةةي مةةةن ر ةةةد نراة ار ـ

 تسةةنم للفتةةو  اسةةبل مةةا صةةع      

ر و  وابةا كا ةفا كلمةا اـت ة       ف  

 اليـ سواها  د نةو  فةانير السةب    



                                                                                      

  

 فصةةةةا  ث ثةةةةا تبعةةةةا ن بنيةةةةة    

   العكةةـ  ةةل لةةي مةةا تةةراه ا منةةا   

 ا ر كةةار  ةةو   ةة كلوا  ةةو  صةةومبم  

ـ بةةدا ل ا نةةوا ب ةةبر الصةةو  لةةي  

 فبةةل  بملةةور اليةةو      بةةدلونبا   

ر  الةةةد  اصةةةد لو ةةةد اصةةةية    ا  

 فو ةةةد تةةةويف هةةةل ت ببقةةةد اصةةةية   

  فةةدني  وابةةا مو ةةحا كةةل مععةةل  

اةةي ثةةم سةةلم علةةد الةةن     اصةةل   

                               ف  اب :

  لا ادمد  ا من  ا   العلم يف الكت 

ي سةةؤلا باـ ةةا  ناافةةا سةةيص    ةةا  

العةةرش  ةةل   لةة   بتوفيةة  رـ   

اةةي داابةةا    ولةةا ن ـةةولي    

 فمةةن ااصةةل ار ةةا  صةةوما امل تكةةن 

 فةةار كةةار عةةن فةةرس انةةذر صةةيام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خ الصةيا  هنةا حتة    ليوم  هل نقة   

  ر من رـ السموات  د ا ة  لا ار

  ا ا من ال ةبر املبةار   ةا حمة     

 فصاموا ـانةاى ثةم ع ةر ن لةي   ة       

 بةة  ر عيةةد الفرةةر بةة  ملةةا لةةوـ     

 انلةةا  بةةل املةةوت بينبمةةا انتسةة    

   عكةةةةـ نلكةةةةم  ـةةةة   لور اثةةةة  

 ليذه  ع  اابل اال ةا االر ة    

تبةةةا  امةةةن معبةةةم صةةةح     د اآا  

 

عةةا م االعةةرـ ار اصةةل علةةد مةةوىل   

اـت ة   فبا   وابا كا فا عنا ما  

 تعاىل عن التكيص االع ةو االنصة   

 فبب   ياض اد   ا  مح من اه  

ن ليةةةو  اةةةا انتةةةدـ    ةلةةة  نيةةة  

 اكفارة  ر  النةو  فية   ةد ا ة      



                                                                                      

  

 لقةةةود رسةةةود اهلل مةةةن مل  بةةةي   

 ا  ةةواد  هةةل العلةةم مةةنبم م ةةد     

 امةةن رمعةةار صةةا  مةةا  ار تسةةعة  

  ادنا كةةةةار عامةةةة اكفةةةةارة هةةةةذا 

لةة   ةةد مةةات  بةةل اصةةي    داموصةة  

ر تكةةن  ا نا كةةار يف غةةمح العةةمار    

 ا لةةةو  نا املوصةةةد بةةةل راره اةةةم  

لومةة  هنةةا   ر  ةةذ  ةةود لةةيـ    ا  

  تامةةةةا صةةةة ة اهلل ثةةةةم سةةةة م   
 

سةتح    نواه ف  صو  ايف العكةـ    

ـ    امنبم  ر  الب يى للخل   نتةد

ر ن عمدا نقخ ما صةام  لةوـ    اع  

تمم بقيةةة مةةا ا ةة      ةة  ىَرةةر    ا  

 فليـ لوراا الذا مةات مةن سةب     

لة   ر مانا فللةوراا  ر  يبةراا ال    

فبم هذا العةمار الةذا انتسة      عر   

لتةةو  هنةةا  ـةة     فعنةةدا ر ا اال  

د ما انبل  السةح  علد املصرفد ااآل  
 

ة:   عاىة لي    ام   

  ىةةةة  العةةةةيـ للمفةةةةي الةةةةب    

 سةةةةةةة ل  اهلل توفيقىةةةةةةةا ار ةةةةةةةداى 

ا عمةةةةةدتي  ةةةةا نا املعةةةةالي  سةةةة لت  

   ةةةةا  ةةةةيخي سةةةةؤان هةةةةا  مةةةة  

 ففةةةةي النسةةةة  ال  ثةةةةة ـمحتةةةة  

 ف ااةةةةةةا التوافةةةةةة  ثةةةةةةم ثةةةةةةاني

 اها  نةةةةةا  ىل سةةةةةبل الر ةةةةةا    

 اتسةةةةد داى لةةةةد   ةةةةو  املعةةةةا     

 لتبةةةةةد    ىل نبةةةةة  السةةةةةدا  

ملةةةن  نةةةا ا  فةةةدني  ةةةا ديةةة    

 مسةةةةائلبا فةةةةب  لةةةةي مةةةةرا ا  

 التبةةا ن االتةةدا ل كةةن لةةي هةةا ا 



                                                                                      

  

 ا مةةةةةا الرابةةةةةا املفبةةةةةو  عنةةةةةدا 

 ابةةةن لةةةي مقتعةةةد التفصةةةيل فيبةةةا  

 اكيةةةص الفةةةر  فيبةةةا  ةةةا حمةةة     

 اصةةةةةلد اهلل ربةةةةةي كةةةةةل ا ةةةةة    

:                                 ف  اب   

  ا ن  ةةةةةا  البةةةةةا ر ةةةةةا لصةةةةةا 

 سةةةرع  التمةةةاه الةةةور  منةةة   ف

  ن هةةل يف السةةراـ تةةر   ةةرابا   

 نا العلمةةةاض  ةةةداا   فةةةوا  سةةةفي  

 متةةد غةةارت  ةةور العلةةم  ةةالوا   

 ن  ةةةةا  البةةةةا  ةةةةدااا مبةةةة   

 الةةةةون  ر تةةةةر  الةةةةر  مةةةة    

 ر الةةةةةنيم صةةةةةع  مرتقةةةةةاه   ر

 نا ـةةةةارت  وانةةةةا ان ع ةةةة  

 ر مل تسةةةةمحن  ةةةةذه  وابةةةةا   ا

 د  ةةةالقي التوفيةةة  ـتةةةد  ا سةةة

 التماثةةةةل فبةةةةو بةةةةا   ا بةةةةا ا 

 اا ةة  لةةي علةةد رغةةم ارعةةا ا     

 هةةةةةةدا  اهلل  ةةةةةة   العبةةةةةةا   

  ا علةةةةةد املختةةةةةار ااآلد الةةةةةو 

 

  ننةة  البحةةر فةةاس علةةد الةةب     

 ر  نا ةةةة  ركابةةةةا يف الوهةةةةا   

 اهةةةل تةةةؤتد الرر ةةة  ب ةةةمح  ا   

 ر ةةةةةا  نةةةةةي ـليةةةةةص لل اهةةةةةا 

 الةةةب    فةةة ر  ةةةد غةةةدا مفةةةي   

 فمةةةةا كةةةةل الفةةةةواره  لل ةةةة    

  اكةةةةن للةةةةنيم  ةةةةا    فةةةةاض مل 

  اامةةةا كةةةل مةةةن الركبةةةار ـةةةا   

 بعةةةاعتنا غةةةدت  ةةةمن الكسةةةا     

 جيلةةةةي نةةةةوره لةةةةور السةةةةةوا     

 هةةةل الر ةةةا    كةةةور لد ةةة  مةةةن   



                                                                                      

  

 النسةة  الةة  ا سةة ل   ةةا نا عةةن 

 ف ااةةةةا التوافةةةة  م ةةةةل سةةةة  

 اثانيبةةةا التبةةةا ن م ةةةل مخةةةـ  

 اثال بةةةا التماثةةةل م ةةةل سةةةبا   

 ارابعبةةةا التةةةدا ل م ةةةل سةةة  

 تةةةر  الت صةةةيل فيبةةةا بةةةدر ل  

 صةةةةة ة اهلل االتسةةةةةليم ت  ةةةةةد
 

 اتلكةةةةم  ربةةةةا فةةةةافبم ر ةةةةا ا 

 ربةةةةا افقبةةةةا بالنصةةةةص بةةةةا   ا

 اسةةة  مةةةا ا ةةةتمعن علةةةد عةةةدا  

 اثةةةةل  ةةةةمح هةةةةا  اسةةةةبا فالتم

 ثةةةةن  عنةةةةد ان تبةةةةا  الةةةةد  

  عةةةةاح يف افةةةة  املةةةةرا  مةةةةن اال

 الرسةةةود املصةةةرفد  ةةةمح العبةةةا  
 

:ة   عاىة ل   ام   

 سةةة لتا  ةةةا  ةةةيخي عسةةةاني  فبةةةم

 سةةة لتا  سةةةتانا ا ةةةيخي حممةةةداى

ر  لةةص املةةرض  ا ةةة  فمةةا ـكمةة      

بةةن لةةي ب  سةةا  املوار ةةا هةةا هنةةا     

لة يف الةةةر   ر مةةةات ميةةة    امسةةة  

هكةةةةةةذا ييفهل ك لةةةةةة اعنةةةةةةدهم   

لة يف العةةةود ماتةةة  ـليلةةةة  امسةةة  

بةةةا هكةةةذا  ةةةد عةةةرفتبم   ابنتةةةا ا  

لسةة   علةةم   فةةدني يف املةةمحاا مةةا     

ني لسةة  مةةن  بةةل  نيةةملاسةةام  فةة  

بنةةةاى ليعلمةةةوا اا مةةةا ابنتةةةاى ثةةةم     

 رعلةةةم ـكةةةم القسةةةم ـةةة  تقسةةةم 

  ا ةةة كيةةص اكةةم اا لةةص  مةةا  

 ملةةةن  ر ةةةا البةةةا ي فقةةةد  تعلةةةم   

 ا ةةد تركةة   مةةاى ا ا ةةاى لتعلمةةوا    

  فةةةدني هةةةدا  اهلل ربةةةي سةةة فبم   



                                                                                      

  

  تامةةاى اةةذا الةةنيم  ر ةةو  وابةة    

 صةةة ة مةةةن الةةةرمحن ثةةةم سةةة م    

:                                 ف  اب   

  وابةةةةاى ملةةةةن را  املباـةةةةا  ةةةةنيم

  نا كنةة  عةةن ـكةةم املوار ةةا سةةائ ى

 فةةةدانا مةةةا  ةةةد  سةةةر اهلل نيمةةة    

ةابنةة  ا ا ةة فمةةن مةةات عةةن ابةةن   

ر  ةةةربتبا لعةةة  ابةةةاض تنتبةةةي     

 فل بةةةةةن  اد بعةةةةةد ن  ابنتةةةةة   

   بةةةةاض بعةةةةد  ةةةةاض ا منةةةةا  الةةةةا

 ايف تاركةةةةةةاى   ةةةةةةا ر  ا ا ةةةةةةة

 فةةةةةداد ر  ثةةةةةم  ةةةةةيم لوا ةةةةة 

 ار  الةةةةةةذا  بقةةةةةةد رهل ا مةةةةةة 

بنةةةةةةااتاركةةةةةة  مةةةةةا ا ا ةةةةةا ا  

 فللبنةةةة  منبةةةةا سةةةةتة اث ثةةةةة   

 فبةةةةم عولوهةةةةا لل  ثةةةةة ع ةةةةرة  

معلةةةةةمفلنةةةةةا  هةةةةةل لل ةةةةةواـ   

 علةةد املصةةرفد ااآلد مةةا نح   ةةم  

 

  سةةةةلا عليةةةة  عقةةةةد  ر مةةةةنيم   

 اتسةة د عةةن  ـكامبةةا كيةةص تقسةةم  

  وابةةاى  ر ةةا ادةة  ااابةةل   ةةتم 

 ا   فمةةةةةن  اد ا ةةةةةائ  تقسةةةةةم  

 تةةةدبر  نا مةةةا كنةةة  للعةةةد تفبةةةم 

 اةةا نصةةص مةةا ل بةةن  ةةا مةةتعلم     

 لوا تةةة   ةةةاض امةةةن  قةةةر   فبةةةم 

 ا   فمةةةةن بةةةةاض ا ةةةةاض ستقسةةةةم    

ا   ةةةةةنمابةةةةةاض رهل يف املوار ةةةةة   

 ان ر  للةةةوا    ةةةد  ةةةاض عةةةنبم

ثةة  ع ةةر ـةة  تقسةةم ابةةا فمةةن  ا  

بةةةةةةاض  اد مةةةةةةتمم لةةةةةةواو الآ  

 فعال  امن وسا عر  ادة   سةلم  



                                                                                      

  

 فبةةذا  ةةوابي  ةةذه ااعمةةل  قةة    

  اةةي ثةةم سةةلم علةةد الةةن     اصةةل
 

 تةةةر  النةةةور يف  ر ةةةاضه  تبسةةةم   

 مةةةا اآلد اارصةةةحاـ االتةةةابعيبم 
 و

ة   عاى ة: لي   ام   

نةةي  سةةائل مةةن بةةالعلم  ةةد  ةةبرا      

 حممةةةةد بةةةةن علةةةةي نةةةةاد منولةةةةة

اـ ةةاى ار ةةو  نةةي  تيتةةا  ةةيخي ب    

 مةةن بةةا  مةةانى بةة لص سةةيدا لفتةةد   

نا ا ةةد ل املبيةةا علةةد     ةةر    ةةا   

 ملةةن  كةةن منبمةةا نا البيةةا  ةةا سةةندا

ر تكةةةرر سةةةبو يف الصةةة ة فبةةةل  ا  

 هةةل الت ةةبد فةةرس يف الصةة ة تةةر  

 اهةةةل تةةةتم صةةة تي ـةةة   تركةةة  

 تكفةةي  ةةبا ة عةةدد   ةةبدر علةةد   

  ا كةةةار   ةةةبد عةةةدد ثةةةم اامةةةر ة 

و صةةا ر ةةو  وابةةا مبينةةاى كا ةةفا لع   

 ثةةم الصةة ة علةةد ااةةا ا اعبتةة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افةةةا    رانةةة  بةةةاتمح  ةةةد  مةةةرا  

لةةة  انةةةاد الفةةةو  االيفةةةرا مةةةن اال  

  ةةد  سةةتبا ت اآلر تك ةص مةةا عةة  

 ف ةةةاضه ال ةةةمح عةةةن  لفةةة  مبتةةةدرا

 الةةةذا  تةةةاه بةةة لص فةةةانير الفكةةةرا 

اعن صاـ  ارلص    عةن غةمحه ـيةر      

ـ ةةةرا بةةةداا    بةةةداا    عليةةة  

    سنة  ةاض عةن  ةمح الةور   ة ا     

ابن السةا ة البصةرا      عكس  فاصل  ا  

  ةةيض انا  مةةن ا  ةةور  ةةد نكةةرا

 هةل تقةبلن منبمةا  ا ة  مبةا  ةبرا      

 ت  تةة    بةةا البحةةر الةةذا   ةةرا   

 اآلةةةة  اكةةةةذا  صةةةةحاب  الةةةة را   



                                                                                      

  

:                                 ف  اب   

  عقةةةد  يفر  يةةةد ال يةةةد  ةةةد  بةةةرا

    الرراه ـلة  بةالنيم فابتب ة    

  ا  تد من مر د العلةم  سة د عةن   

   ةةود  ةةا  البةةاى للةةرا مةةن  مةة ا     

نةةةةؤاثركم دبب ةةةة ر كةةةةار ن هةةةةذا ا  

 فالبيعةةةةةار  نا متةةةةة  عقو همةةةةةا 

مح   ةةةر   بوائةةةدهالةةةو  تةةةد ال ةةة  

  ر كةةار  ةةدرا ـةةدا  ال ةةيض بائعةة 

 ا ر تكةةةرر سةةةبو يف الصةةة ة فةةة    

 سةة و  سةةةبو  نا ال ةةيرار   ةةة ل   

 لةةةيـ الت ةةةبد بار ةةةدا ب ا بنةةةا

 فةةادكم للقلةة  ن للكةةص فيةة  هنةةا  

 فمةةن  تةةاه  صةةاـ الفعةةل  ةةا سةةندا  

  مةةةا  نا كنةةة  تعةةة  بالت ةةةبد يف 

 فسةةةةةةنة  ةةةةةةل رانه اتاركةةةةةة   

  

    الكواكةة  منبةةا ارفةة   ةةد  هةةرا  

 بةة  القلةةوـ اـلةةد عقةةده الةةدهرا    

امسةةةةائل  ةةةةن  يف ـلةةةةبا عمةةةةر   

 عا نةةةة  آن بقيةةةةا  لتةةةة  نبةةةةرا

 ب ةةةةرب  فايةةةةذها نعةةةةم مةةةةد را

 فقةةةل لبائعةةة  عةةةن سةةةوم  ـ ةةةرا 

 لةةةو  ةةةاد بائعةةة  ا لةةةي  ر  غةةةررا

ااامل با ال اني  دعد  قعم اد ر  

عيةةد ا كفيةة  السةة و  نةةر     بةة    

 مةةا مل  كةةن نا عةةاى لةةو  نةة  ك ةةرا     

 فر ةةةاى علينةةةا امل  لفةةةي لةةة   ثةةةرا  

 لكةةن  ةةعار لةةذا االسةة    ن  بةةرا  

تركةة  لةةو مل  كةةن ـعةةرا    ان  ر    

 ـكم التحيات  ةذ   ةواد مةن بصةرا    

 سبواى كفةاه س و  السبو ـيةا  ةرا  



                                                                                      

  

قعةةةبار  كةةةن عامةةةداى للةةةب   ن  ا  

ر كةةار عمةةداى امةةا السةةبو م تفةةر       

 الةةةيـ جيةةة ه بالسةةةبو تاركةةة    

  ةةبا ة العةةدد يف غةةمح ادقةةو  ففةةي

 لةةةو عنةةةده امةةةر ة مةةةن  ار ثانيةةةة 

ثنتةةةار تععةةةده ا ا ااـةةةد عنةةةده    

ست ةةةبداا تةةةرهار  ىل  ولةةة  اينافةةة  

ا  ةةبو  الونةةا يف ادكةةم  ربعةةة   مبةة  

  نا ادةةةةدا  اةةةةا  ةةةة ر لةةةةذلكم  

 الل ةةةةبا ات يف ارـكةةةةا  عنةةةةدهم

يةةذه فقةةد  اا  ةةوابي فخةةذه ا هةةذ  

 اصةةل مةةا  لعةة   ةةـ امةةا غربةة 
 

 اال ةةار فةةرسه امةةن  بكةة   ةةد كفةةرا

 كمةةا را نةةاه عةةن  ةةمح الةةور   ةة ا

ر  كةةن يف ادةةاد  ةةد نكةةرا   عيةةده   

  بواا اتلص عةن   ةيا نا البصةرا   

 ايف ادقةةةو  فعةةةدنر كةةةذا  ةةةبرا  

را ةةة  ةةةل  ةةةيض رـكةةةا  ادقةةةو    

ا مةةا كةةار عةةن  فبامةةا اسةةتبا ر ةة  

   لةةبم فعةةلبم يف النةةاه  ةةد نكةةرا   

  ةةد  غليوهةةا ا ا اا ـكمبةةا  ةةدرا   

  واعةةةد  ةةةدركنبا مةةةن  ةةةر  ا را    

  لوتةةة  اتركةةة  الرةةةود فتصةةةرا

 علةةد الةةن  امةةن  قفةةوا لةة   ثةةرا     
 

 امن سؤانتي ل :

 ادمةةةةد هلل محةةةةداى لةةةةيـ منقصةةةةماى 

 محةةةداى علةةةد نعةةةم  ةةةم سةةةواب با    

تالقنةةةةاا ةةةكراى اتقد سةةةاى    اىمحةةةد   

 محةةدا  ةةوايف مبةةا مةةن  ةةكره لومةةا  

 عمةة  مصةةراى امةةن بةةاهلل معتصةةما   

 الواه  الفعل اااةا ا ملةن غ ةما   



                                                                                      

  

 ثةةم الصةة ة علةةد املختةةار  محةةد مةةا    

 ااآلد االصةةةةح  اارتبةةةةا   ا بةةةةة  

لتةةةابعبم يف  ةةةرعبم اكةةةذا   د ةةةوب  

 االعلةةةم نةةةور لةةةذا لةةة  انا ف َكةةةرا 

ر تكةةةن ـةةةائراى عةةةن  ر  مععةةةلة  ا  

نةةةةةا  رل   املرةةةةةي ان تعةةةةة ر ف   

 اا ةة  علةةد العلةةم  ر العلةةم منولةةة    

 االعلةةةم بالبحةةةا  نمةةةو فسةةة لن ان  

لكةةرا  فتةةد  سةةر باملرا ةةا  ىل  ةةل ا    

  عةةة  حممةةةد مةةةن  فعالةةة  محةةةدت 

 ففةةةي  صةةةم ا عمةةةد   ةةةبدار علةةةد  

  ةةاد ارصةةم ر  ةة  ال ةةار  ةةاد  عةةة  

 فمةةا تةةر  ـكةةم هاتيةةا ال ةةبا ة هةةل 

 انا اانةةور فبةةل  ةةد  ةةا  نرعمةة    

 امةةةن   ةةةرا   لصةةةاى بالسةةة ح فبةةةل    

 ااا ةةةئ عر سةةة  ـةةةاد الصةةةيا  فمةةةا

  د همبم الرعد  ا مور السماض همةا 

 امةةن  تةةد بعةةدهم بااةةدا م تنمةةا

 يف نب بم فلة  الفعةل العيةيم منةا    

ملتومةا ب را  ب را  كن يف العلةم    

 فا صد اوةم لنحةو السةا ة العلمةاض    

حتيةد بة  كرمةا    دس ل  عمةا  هة    

 رفيعةةة فةةا  مةةن  ةةد نااةةا ا ةةا   

 تكسل تنل  محه االفعةل اادكمةا  

 علةةةي املرتعةةةد  كةةةر  بةةة  علمةةةا 

 هةةو ا لاةةي ملةةا عن ةةا  ةةد انببمةةا   

 ا ةةةو  ـا ثةةةة مبمةةةا ببةةةا علمةةةا

 ة  القود من  الد بالقذب ملتومةا 

مةةاكةةار م تن ا ثباتبةةا  ةةا مةة ن    

  ك  نبةارا ب ةبر الصةو     ـرمةا    

ر مةةات اانعةةداما  نا  عةةمنن لةة     

نا  لةةومن عنةةدكم  ر عامةةداى غ ةةما    



                                                                                      

  

ل كفةةةارة لومةةة  هةةةل حتةةةرمن اهةةة   

  ور  ةةا سةةنداامةةن ر   البةةدر بالنةةا 

 صةةةةيام  ابعةةةة  لةةةةن  ةةةةراه فمةةةةا  

 امةةن  عةةاض مر ةةد بالةةدااض فمةةاتوا   
 

 لةةذلا الفاعةةل ارمةةر الةةذا عيمةةا   

 هةةل ل نلكةةم ال ةةبر الةةذا لومةةا  

ر مل حيقةة  مةةا ر   بسةةما   عليةة    

ر مل  كةةن غ ةةما هةةل اةةم  ةةامن   
 

 االكذـ بالصل  هةل نقةخ الصةيا  بة     

تةةراه  تةةد اال ةةتم يف الصةةو  هةةل ـةةل  

ر نةةا لمةةن  ةةاد للعةةره  ةةا هنةةد ف     

 امةةةا بقةةةد بيننةةةا عةةةرب ان نسةةة  

 هةةذا سةةؤالي ف ةةد لةةي بةةااواـ لكةةي

لةةة  علةةةد ثةةةم الصةةة ة اتسةةةليم اال    
 

 اهل  وكي الذا  ةد سةاح اانعةدما    

 ملةةن  كةةن  سةةتح  ال ةةتم ااَار مةةا 

  تي  ع ر ن  ر اةا ـبلةا انصةرما   

تت  بالععص هل ترليقبا ا ومةا    

اى  ةا   ةا الع لم ةا   من اهلل   ةر  يدحت  

 حممةةد املصةةرفد مةةا آلةة  الك رمةةا   
 

  

:ف  اب   

مةةاكرمامحةةداى ملةةونا كةةم  هةةد  لنةةا      

 محةةةداى  ةةةبل   اآلمةةةاد معتصةةةماى  

 ثم الصة ة علةد  ةمح الةور  اعلةد     

  ةةا باعةةا الةةنيم آثةةرت البليةةد علةةد

  ار الةةذ ن هةةم  مةةا  ةةر  يفةةا لةةو  

 ا ر كفةةةا  مبةةةا عنةةةدا   ةةةود بةةة 

 اكةةةم  تةةةاح لنةةةا مةةةن فعةةةل  نعمةةةا 

 مةةن كيةةد كةةل مر ةةد  ارا النقمةةا    

حاب  الك رمةةةةا  اا ةةة  اعلةةةد  صةةة  

  هل الفصاـة ااستسةمن  مةن ارمةا   

فمةةا لةةيبم امل تفةةت  مل لةةي    د عنةة  

  ذه  وابةاى جيلةي عنةا مةا انببمةا     



                                                                                      

  

   ا سةةةةةة د اهلل توفيقىةةةةةةا  مل بةةةةةة  

عن  ةبا ات ارصةةم ا عةة    ي ا سائل  

  مةةةر ادةةةدا  عيةةةيم اال ةةةبا ة يف

تقةةةةبلن  ةةةةبا ات ارصةةةةةم ان  ن  

 لةةو كةةار م ةةل  بةةي بكةةر  فةةوه ببةةةا 

 مةةةن  ار  ربعةةةة ن تقةةةبلن اهةةةم   

 ا ر   ةةةةل  ببةةةةم  ةةةةر  فحةةةةدهم  

 ا ر لةةو ا تمعةةوا ع ةةرار اا تلفةةوا 

 اارمةةةر هلل هةةذا الدهةةةر فيةة  ف ةةةا  

   لةةين  لةةو  الصةةو  دنوناةةا ا ـةةو

 لعلةةةة  ةةةد صةةةحا ىةةةا تلبسةةةةةة    

 السةة   عريةة   بةةل الو ةة  م كلةة   

 ا منةةةةا نيةةةةة االنسةةةةار تنفعةةةةةة  

 ان  ةةةةةرا   لص ةةةةةا بالسةةةةة ح ا ر 

 نعةةةم  نا يف فنةةةاض الةةةدار  و ةةةةده  

 االةةبعخ  ةةم ن  مةةا مل  ةةراه علةةد   

 ااتلص هل حترمن عره ا ةاما يف 

 ا لومنةةةة   كفاةةةةر م ليةةةةا ا عةةةةد 

 ن  لةةةو  الص ةةةو  بةةةاملرآة معتةةة اى   

ملصةةرفد  ةةاد صةةوموا بعةةد رؤ تةة  فا  

  ةةوار  العلةةم ـتةةد  بلةةل اد كمةةةةةا

 ةمد يف اددا  فدع  مل   ص  ةدما 

در ةة  مةةن علمةةةةا   ـكامبةةا  رةةر   

ثن  لةو مةن عاهةة سلمةةا    ا عمد ان   

 بنفسةةة  مةةةا  بلنةةةاه ا ةةةد ندمةةةةةا  

  اى عةةداد ثقةةاة  و ةةحور مبةةةةا  ةةر

  لداى ـان  ـةد  القةذب  ةد لومةةةا    

 يف نقلبم كار ـد  القةذب كةن فبمةةا  

  يةةل ا ةةاد ا ةةذب  ةةل مةةن سلمةةةا   

   ةةود لةة  كةةل  ةةا   ةةا الكرمةةةةا    نو

  ع مةةا  لةو   ةا    ما لةد  ا ة  فرةر   

ـ مةا    وب الو و  كما من ـا  ـود 

 امةةن نةةواه لو ةة  الفرةةر مةةا ندمةةةةا 

    العةةمار همةةةةا وةة  براعتةة  ا   

 افيةةة   ا اه ن  عةةةمن بةةةذا    ماةةةا 

  ةةر  ا ةةد كةةا     ةةاه مبةةا  دمةةةا     

  ةةبر الصةةيا  نبةةاراى صةةوم  انبةةدما

  ةبرا سةةواه الةةو مةةن نا   ةةد سةة ما 

 مةةا مل تةةراه عيةةور النةةا ر ن  ةةةا   

 انا  رؤ تنةةةا بةةةالع   ةةةد فبلمةةةةةا



                                                                                      

  

 ا ر  قةةل لةةيـ كةةل النةةاه تنيةةره   

 من مات حت  ع و الرة  كةار هنةا   

  ر كار يف الرة  م ةبو اى لة  فبنةةا    

 ا ر  كةةن غةةمح م ةةبو  لةة  فةة ر    

 ن  فسد الص ةو  كةذـ فية  مصلحةةة    

  ا فيةة  تن يةةة مةةن نةةو  مبلكةةةة    

 اكةةل مةةاد بةة  ـةةاد النصةةاـ فقةةةل 

 بنفسةةةة  يف مسةةةةيل املةةةةاض  ا عةةةة  

كةةن يف مكةةار صةة  عةةن تلةةص  ا ر    

 ا  ةتم مةن  سةتح  ال ةتم فتلةةص    

 ن  رتعي ال ةتم يف ـةاد الصةيا  ان   

 ا ةةةةةال   او  ةةةةةو اد لوا تةةةةة   

 منبةةةا ث ثةةة  فالع ةةةرار مرلبةةة  

  ااةةةةواـ اص ةةةةلو كةةةةل آانةةةةة  ل

 االصةةح  االتةةابع  ال ةةر   اعبةةم

 

ه الةةبعخ  ةةد علمةةةةا   ةةود مبمةةا ر  

 ـكةةم الربيةة  مةةا ارمةةر ن بينبمةةا

  عةةمنن  ا مةةر املةةوت  ةةد ـتمةةةةان 

 تعمين  يف اترا االعمةد  ةد لومةةةا   

 للمسةةةلم   نا مةةةا ـةةةا ا عيمةةةةا 

 اهكةةذا كةةل فعةةل مل  كةةن ـرمةةةا    

ر ـا ةةرا  ا سائحةةةا عدمةةةةا  كيةة    

 فكةةار منةة  تةة ب ارصةةل  ةةد فبمةةةا

   مةةن تعةةمين  س ةةلما ااا تةةي  هةةذ

 يف نقع  الص و   ع  االةذا  تمةةةا  

انبةدمةةةايف غةةمحه اببةةذا ص ومةةة      

ر تةةدفعي ع ةةر ن ااغتنمةةا   لقةة    

 اع ةةةرة  فعتبةةةا  ةةا   ةةي كرمةةةا   

ااةةةد  مةةا آلةة  الكرمةةةا علةةد نةة   

ـ نب رعد اما مةةور الس ةةماض ه مةةا     ما 

 

 اس لت :

 لةةا ادمةةد ربةةي غةةافراى كةةل  لةةةة   

 ا ةةكراى لربةةي  ائمةةةاى لةةيـ فانيةةةاى   

 ا ةةاب ايةةا اتلةة  مةةن كةةل علةةة 

 علد فعةل  الك  ةاب مةن كةل كربةة     



                                                                                      

  

 ا ةةا رـ صةةل  ثةةم سةةلم علةةد الةةن   

 ار  اهلل  ةةةد  ةةةاد ها  اةةة  لابعةةةد فةةة 

 افةةةلني  تيةةة  اآلر  سةةة د باـ ةةة   

  ر ةةد ااةةد  لةةيـ التعنةة  بالةةذا 

 سةة د مةةن بةةالعلم  ةةد صةةار عامةةةة ى ف

 هو ال يخ  سةتانا حممةد نا التقةد   

 فمةةا القةةود فةةيمن بةةا   وماةةا بعةةاعة 

 فةةذا امل ةةبا  عرةةةد املبيةةا ث ثةةةة 

 ابائعبةةا عةةةن عةةد هن لقةةةةد سةةةبد  

 فمةةا ـكةةم هةةذا الوائةةدات  ترسةةلن 

 غةةمح مو ةةدا ر كةةار هةةذا امل ةةبا 

 ايف ر ةةةل صةةةلد اكةةة  حمةةةةرماى   

  امةةةةة ناا ةةةةةاى  ر ةةةةا  ةةةةا نا ل 

 ا ر كةةار ا ةة  الصةةب  صةةاـبنا  تةةد

  ركنةةا يف الفةةرس  عةة  ااعةةة    ف

 امن  ا يف االـرا  هل  ر عن اةا

 ال  ةةةةةةحممةةةد املختةةةار  ةةةمح   

 سةةلوا علمةةاض العصةةةر  هةةل ادقيقةةة 

 لةةةة  ببم ةةةةةةة اىتةةةة  ى  مةةةةر اال 

  ر ت بةة  كةةي  علمةةن بال ر عةةةةة   

 امر ةةةد  لةةةة  اهلل مصةةةباح  لمةةةة 

 سةةةةليل علةةةةي كا ةةةةفىا للعو صةةةةةة

 بع ر ن  ر ةاى كةار  صةةةل القعيةةة    

 امخسةة   ر ةةاى ثةةم اىل  بسةةةةةرعة  

 ا افعبةةةةا مةةةا عةةةد ها بةةةل بنيةةةة   

 الو  عةةة  ملةن  د  ر     تبقد م ةل 

 فمةةا ـكمبةةةا  ا ةة  لنةةا بادقيقةةة 

 فعار ةةة  الوسةةواه غةةمح صةةحيحة 

    العكـ  يخي فاهدني  نة  عمةدتي  

 ةؤنا املةةر  ر ةةد  صةةلي الف ةةةر  ةةا  

   ةةةد ل فةةةو  الصةةةص    نا بسةةةنة

 كةةذلا   عاةةا يف ايةةا الفر عةةةةة    



                                                                                      

  

 امةةةن  تو ةةة  ثةةةم  ةةةو ي  اسةةةة 

  صةةةلي بةةة      بةةةدلن غةةةمحه ملةةةةةةا

 بن لي  واباى مو حةةاى كلمةا ا تفةد    

 الةنيم  ةيخنا   ا ر و  سب العية  يف 

 انسةةة لا التوفيةةة   ةةةا رب نةةةةا ا ر  

 علينةةةا اتر  نةةةا العلةةةو  ايعبةةةةا

 انةةةا تفعةةل علينةةا بالر ةةد  ةةا    

 ا ةةا سةةيدا  ةةد بالسةةعا ة  ائمةةةةاا  

 اةةةي االس ةةة   ك همةةةةةا  صةةةة ة 

 اآد ا صحةةةةةاـ كةةةرا   حا ةةةة   
 

 بةة  عمةةد كانةة  لةة  مةةن ببيمةةة     

 تلةا الوعوثةة   دض تد للفتد مةن ا ة  

 عو صةةةاك ةةاب كةةل امل ةةك ت ال  

 صةةة ـ  مةةةن كةةةل سةةةبو  ا لةةةة  ا

 تسةةةب ل كةةةل املععةةةة ت اتفيةةةةةة

 امتةةنن علينةةةةا بااةةد  االفعيلةةةةة

 ابالفعةةل ااالكةةرا  م ةةن  برمحةةةةةة   

 علد عبد  الرا ي ب ـسةةن نعمةةةة  

علد املصرفد ااا ا ر ةةو  ـ ةةة 

 بةةة لص سةةةة   ثةةةم  لةةةةص حتي ةةةةةة
 

 

 ف  اب :

ـ  اتليقةةةةة  تعةةةاىل مليةةةا امللةةةا ر

ـ  غةةمحه   ل  ا  تل  بةل اارمةةر ن ر

 لةا ادمةد  ةا ربةةي علةد كةل  ـاَلةةة     

 لا ادمد  ةا اه ةةاـ هةب  ـقيقةة    

 فةةة ني  ةةةاد  مةةةن علةةةو  افكةةةةةةرة

  و  كلامةا يف الكةور حتة  امل ةي ة    

 تنةةةوه عةةةن  ةةةد انةةةد  ا ةةةةركة   

 اصةةل  علةةد املختةةار مةةوىل البةةة ر  ة  

 لك ةةص سةةؤانت  تةةت  عو صةةةة   

 الةةون  مةةا ـقاقةة   ي ةةةاا بفكرتةةي 



                                                                                      

  

 اهةةب  فيعاةةا مةةن فيو ةةةات علمةةةا

  نا  نةةا  اابةة  الةةذا  ةةاض سةةةائ ى  

 ا ر مل  وافةةة  فبةةةو مةةة  ا نةةة   

   ةةةود ملةةةن اافةةةد  لةةةي  ببح ةةةةة   

 نفمةةن   ةةةبا  ةةي اا بنقةةد معةةي     

 ا ةةد  ا  عةةدا فةةو  مةةا عقةةدهم بةة    

 ا دفعبةةةةا للم ةةةبا ـةة   لقةة    

  ىل  ر  ةةةةراه  ا  ميناةةةةا لةةةة  لكةةةةي

 ا ر عارس الوسواه مةن يف صةة ت   

  نا كةةار يف املسةةنور ن يف فرا بةةةا  

 ر  ةةا  ـةداى  عيدهةةةا  فةبعخ  ةر    

  ا  ـةد ن  ر عةةن   ابعخ  ر  لو

 ابعةةخ  ةةر  ـتةةد جيةةو  ث ثةةةة  

 وهايف كةةل ـةةاد فالس ةةةو  لسةةةةب   

 ـرامةة  عةةا  مسةةرعاا  امةةن  ةةاا يف  

 لقو تبةةةا ـيةةا الد  ةةةود غةةدا ببةةةا 

 يقةةة موس ادقغاللادني ااك ص لي 

 ااافةةة  ـقىةةةا فبةةةو منةةةا مبن ةةةةة  

 ملسةةةت فر منةةة  امةةةن كةةةل  لةةةةة   

 ةؤنا املةةةر  ليةةا  ةةوابي  ةةذه  ةةا   

 ا  لةةة  يف تسةةةليم تلةةةا الن قيةةةةةدة 

 ـةةرا  علةةد مةةن بةةا    ةةذ املو ةةةةدة

 ن فتبقةةةةد عنةةةةده كالو  عةةةةةةة   ا

  بي  ا عحد ساملىةةةةا مةن  روةةة   

 فةةة    ةةة لن  الي يةةة  بسةةةة دة  

 ةايف الفرس   ةواد اةةذا القعيةةة   

 ا ر مل جيةةةاا ه فيحيةةةد بر عةةةةة

 ابعةةدهما عةةا  الصةةة ة بسةةةةرعة   

  بل  نبةا  ةمح ر صةةةة  العو  فال  

 عليةةةة   نا يف سةةةةنة  ا فر عةةةةةة  

  ةةةراضة سةةةةورة    ةةةا  ـةةةدا اى  ا 

 اهل  ا ةل من  ا من غةمح ـ  ةةة  



                                                                                      

  

 فتحروبةةةةا التكةةةبمح  ةةةاد نبي نةةةا 

 ابعةخ  راهةةا كةالفراس اـكمبةةةةا  

 نعةةم  ر  كةةن  ةةا  ادةةةدا  فيل ةةة 

 ااا ةةد  ةةةو   ةةد   ةةاموا ااعةةةة    

 سةةو  سةةن ة الف ةةر اتةة ب لةةد بم

 ببةةةذا ر  نةةةا  ةةةل  هةةةل  ماننةةةةةا 

 نةةةةاامةةةا كةةةل  راا نةةةا خه لو وئ 

 فةة رااا  نو ةةةر اكلةة  ك همةةةةا  

 ا م ةةا سةةةو  هةةةذ ن كةةل  ببيمةةةةة   

 ا ك ةةر  هةةل العلةةةم  ةةالوا بربةرهةةةا

 ابعخ  ر  ن نقةةخ يف راا صةا   

ـ   كمةةا فر  ةةوا مةةا بةة  ر ةةة  ا ةةاب

 فرةةاب رسةةود اهلل بالبيةة  راكباةةةةا  

 فبةةة ا ر  ةةتم م فقةةةا عنةةة  غةةةةمحه 

 فلةةو علةةم املختةةةار  رااثبةةةا ببةةةا   

 صيصةةاى لة   ار غةةمحه   ا ر  يةةل ي

 عليةةة  صةةةة ة اهلل يف كةةةل ديةةةةة  

 كمةةا ـكمبةةةا يف  لفبةةم بالس ةةةو  ة 

 دقيقةةةةفةة   ةةدفعنب ال ةةاا صةةد  ا 

  صةةلي لد بةةةم فر ةة   بةةل سةةةةن ة 

  قدمبةةةا  ا فر بةةةا اهةةو عمةةةةدتي

 متد ا ةداا هةذا الص ةة ة   يمةة     

 ا ر كةةار عةةم  انسةةم  راا الببيمةةةة

  بيةةا اهةةذا نةةا خ  ار مر ةةةةة  

 ف رااثبةا مةن  نسبةةا يف ادقيقةةة   

 ا ر  اد فيبا بعخ  هةل البصيةةةرة  

 ركةةل انقعةةةا يف ـةةةرا  الذبيحةةةةة 

 ع  باعتبةار العةرارة  انا الفر  صة 

 بعةةةمحاى امل  ةةةؤمن  لةةةوا براثةةةةة

 علةد  رس بية  اهلل مةةن  هةل غةةمحة   

 فسا اى حتةامد عةن ا ةو  اتريةةرة    

 ةقة من الناه مبما صةار  ةمح اتلي  



                                                                                      

  

 فقد  يل عةن بعةخ الصحابةةة  نبةم    

 امل  ةةرا  عةةنبم  بةةدلوا لو وئبةةةم   

 ا ر  ةةاد بعةةخ  سةةتح  ا ةةةةوضه  

 اما البود كاررااا يف ر سبةا بلةد 

 الكةةةن  مةةةا ـلاةةة  ركةةةل فبةةةةواا  

 افيبةةةا مقةةةانت تركةةة  بيانبةةةةةا 

 امل حيرو الرمحةن يف الد ةن  لقةة  

 فبةذا  وابي  ةةذه ااعمةةل  قةة    

 لةةةةة  الرفةةةةةة  انا  بتوفيةةةةة  اال

 هةةةدا ا صةةة تي االس ةةة   اب  بةةةةةا  

  ةاد  ائةةل   ما اآلد اارصحةةاـ مةا  
 

 لو ةةةور يف راا مبةةةاض  ليرةةةةة 

 نعم   سةلوا باملةاض نفةـ الوعوثةةةة    

 فةةذلا للتنو ةة  مةةن   ةةةل ر بةةةة   

 د   ةةةو  بليةةةة لبةةو ن  ر ر ةةـ ا

 البةةا ي لتلةةا املول ةةةة ة     ةةص مةةن  

 فافةةةة  ةةةود فةةةاكتفي بالقليلةةةةةة

  ن  س ةةةراا فاليسةةةةر  ةةمح  ر قةةةة

 اـسبا علماةةا فبةةو  ةةمح ن ةمحة    

 علد عبةده مةن غةمح ـةولي ا و تةةي    

 علةد سةةةي د الكةون   ةةمح ال   ةةةةة  

ـ  اتليقةةةةة     تعةةاىل مليةةا امللةةا ر
 

 ة:   عةاىة  لية   ؤاد م ساهذا 

 كةةر م البةةةارا محةةداى تالقنةةةا ال 

 محةةةداى علةةد نعمةةاضه محةةةداى علةةد  

 محةةةداى ا ةةةكراى للفعائةةةةل كلبةةةةا 

 املصرفةةةةد املبعةةةوا اااةةةةا ا  ىل

 الباسةةةةة  النعمةةةةةةاض يف ار رةةةةةةار   

 سةةةةةرار محاتةةةة  يف اابةةةةةر ااال 

 ثةةةةم الص ةةةةة ة لس ي ةةةةةد اربةةةةةرار   

 سةةةبل الر  ةةةةا  ا افةةةةا ار ةةةةرار  



                                                                                      

  

 ااآلد اارصةةةحاـ اارتبةةةا  م ةةةةا  

  ةةوبد لتابعبةةةم انةةاه  نب بةةم  

 االعلةةم نةةور للفتةةد فاسةةةبر لةة     

 ن    راضتةةةةةةة  ا اا   رسةةةةةةةة 

 الكةةي تكةةةور دةةااراى للمصرفةةةد 

 كةل مةن  ااس د ان تع ةر اباـةا  

 كال ةةيخ  سةةتانا مةة نا عمةةةدتي 

 علةةي  مةةن غةةدا   دنا  الفقيةةة  فتةة 

 نةةةي  تيتةةةةا سةةةائ ى امباـ ةةةةةاا   

 مةةا القةةود يف ر ةةل توفةة  عرسةةة  

 لص ةدا  علي   ا سةندا اهةل  افبةل 

 اكذا   ر هو مات  بةةل فمةةا تةر    

 افتةةد تقةةي   ةةد  ةةرا مةةن كافةةةر    

 اتةةةةويف بائعبةةةةةا ا ةةةةا  ليوفةةةة  

 اامل ةةةبا ن  عةةةرفن  هيةةةل بةةةا  

  ةةائو تةةر  الةةد راهم عنةةةةده هةةل 

 هةة   النسةةيم اسةةاد سةةيل  ةةةارا    

 مةةةةا  ةةةةد ه يف العلةةةةةم ااآلثةةةةةار   

 عينيةةةةةا يف ار  ةةةةةةا  اارسحةةةةةةارل 

 ذاـ الن ةةةةارتنةةةل الس ةةةة مة مةةةن عةةة

 يف  ن ةةةة الفةةةر اه  فعةةةةل  ةةةةار  

 تلقةةةةةاه  ب ةةةةا كا ةةةةةص ارسةةةةةرار 

 كبةةةةص العلةةةو   ليفةةةةة ار يةةةةةار

 يف املكرمةةةةات  فةةةةيخ كار ةةةةةةار 

 عةةن م ةةكل للك ةةص  نةة  الةةد ارا    

 نكةةةةار  بةةةل الد ةةةةود ببةةةةا بةةة   

  توارثةةةةةار  كةةةةةم نا اربصةةةةةةار

 بةةةة  ايةةةةا امل ةةةةكل املتةةةةوار   

 بةةةةةو ا اكةةةةةار نسةةةةةي ة بقةةةةةةرار  

 عليةةةة  فلةةةةم جيةةةةده بةةةةدار ـقىةةةةا 

 ئعبةةةا فيدفعبةةةا  كةةةةم  ةةةةارا   

     عربةةةةا الفقةةةةراض ناا ار ةةةةرار



                                                                                      

  

 امسافةةةةر  نةةة  امةةةاض مل جيةةةةد 

 فبةةةل التةةيمم جيةةةوه عةةن غسةةل    

 افتةةد لةة  بلةةدار  سةةعد فيبمةةةا    

 فببةةةةذه  ةةةةبراى  قةةةةيم اهةةةةةذه  

 مةةانا تكةةور ص ةةة ت  هةةل مو  ناةةةا   

 يف تلكمةةةا البلةةد ن    نةةي لكةةةي 

  ر ةةةو  وابةةةاى كا فةةةةاا امبي نةةةةاى  

 اااهلل  سةةةة ل  اادا ةةةةة االر  ةةةةة  

 الس ةةةة   رمحةةةةداصةةة ة رب ةةةي ا

 اكةةةةذلا اآلد الكةةةةرا  اصحبةةةةة  
 

 ا ةةةة  الص ةةةةة ة انا  يف ارسةةةةةةفار

 اا ةةةوئ   ةةةا  ةةةيخ  هةةةةل الةةةد ار   

 بت ةةةةةةةارة ا راعةةةةةةة اع م ةةةةةةةةار 

  ةةةبراى  فةةةدني ااك ةةةةةفن  سةةةةتارا

    مقصةةةةةراى    عكسةةةة   ةةةةا  ةةةةارا

 حتيد ار ةور مةن القةةد ر البةةةارا   

 لر  ةةةةا   عةةةيض كارنةةةةةةوارسةةةبل ا

 سةةةةةراراالص ةةةةد  يف االعةةةةة ر ااال 

  ةةةمح ات ئةةةة  سةةةةي د اربةةةةةرار   

 ار يةةةةار كلبةةةةم مةةةةد  ار هةةةةةار 
 

 

 ف  اب :

  ةةةة  الو مةةةةةار بكوكةةةة  سةةةةي ار   

    غةةةا ة ك ةةةف  برا ةةةا ا ببةةةةةا  

 ا واهةةةةةر نيمةةةة  بسةةةةلا كامةةةةةل 

 امسةةةائل مةةةن سةةةائل عةةةن م ةةةك    

 سةةةبحار مةةةن  عةةةل املةةةدا  اسائةةةة ى

    بةةةةةةةةدر ل  نح باالسةةةةةةةةةةفار 

 ف  ةةةةاضت ارر ةةةةةةاض بارنةةةةةوار 

     ـةةرب ر مةة  علةةد ارسةةةرار  

 ت  ركبةةةا لفةةةد ع لةةد اربصةةةار

 ملراسةةةة ت البحةةةةا يف ارسةةةةفار 



                                                                                      

  

 ا سةةةيص اافةةةت  مسةةةائلا الةةةي  ةةة

 انيمتبةةةةا  رراى ا ا وتاةةةةةةا ع لةةةةةةد  

 تيةةةت  ا لبةةة  مةةة  ك فبةةةةةةا    ا

 عا نةةةة   آنى مةةةةن بعيةةةةةد  لتةةةةة    

 اتركةةة  ـولةةةا   ةةةةراى ا تيةةةت    

 مةةن   ةةن لةةي فكةةر   ةةود دااباةةةةةا    

 كةةم لةةي  ـةةااد مةةن  مانةةةي فرـةةةة   

 ن  اد   ةةةرا بةةةي بنيةةة  ا ةةةرم   

 مةةن   ةةن لةةي  لةة  ليك ةةص غامعاةةا    

 مةةةار  ةةةر  علةةةد عا اتةةة  ليةةة  الو

  ةةةا  لةةة  صبةةةةراى فالليةةةالي   لاةةةة    

 ن ةةةةة  هةةةا  ااةةةةواـ فتةةةد سةةةةعيد 

  او الفتةةةةاة  نا وةةةةوت  بيةةةةةل  ر  

 بعةةةخ  قةةةةود ص ةةةدا با انصيببةةةةةا 

 البععةةةبم مل تعةةةةَ  مةةةةن ممحاثةةةةةة  

 االةةةبعخ  ةةةةاد كرةةةال  يف ـكمبةةةةةا

  مةةةن ار ةةةةةةعار لبستبةةةةا ـلةةة ى

 سةةةلا  فةةةو   واهةةةةر ار ةةةةةار

 ابيةةةةار مةةةةا  ةةةةالوه يف اآلثةةةةةار  

 مةةةةاضا ا لةةةة  متةةةةو و  ارنبةةةةةار  

 اتركةةة   هةةةل الةةةر  ا اارنيةةةةار 

 االد هةةةةر  صةةةب  ناهباةةةا  فكةةةةارا

 ا قةةود مةةا عنةةدا سةةةو  اركةةةدار 

 بسةةةةةنان  اـسةةةةةام  البت ةةةةةةةار  

 هانةةة  ةارا ا ر  الومةار علد اال

 رـةةةةرار ةةا ليتةةة  مةةةا  ةةةةار با  

 لةة  الب ةةةةارا اكةةل ارمةةةور  ىل اال 

 لةةة  الواـةةةةد ااب ةةةةار فعةةةةل اال

  د ةةةل ببةةا فةةاتلص يف اآلثةةةةار  

 مةةةن  رثةةةة  تعرةةةد بةةة   نكةةةار  

 لكن علية  اةا الص ةةدا  ااةةةارا    

 نصةةص الص ةةةدا  اةةا علةةد مقةةةدار 



                                                                                      

  

 االةةبعخ فةةر   بةة   ر تةةا بال اةةةةا    

 ا ةةراه م ةةل البيةةا توا ةةة  النسةةةةا    

 فالبال ةةةةةةات اةةةةن  ـةةةةةة  كامةةةةةل 

 ااننتيةةةةار لةةةذا الصبةةةةا ـةةةةتد  نا 

 ر ةةةي  بةةة   ا اةةةةا  بيةةةل ىاتةةةةة 

 انكواةةةةةا  قعةةةةةي  ىل ـرمان بةةةةةةا 

 الةةدا  ـكةةةم املةةةوت غةةمح    بةةةا    

 فنصيببةةةةا مةةةن  رثةةةة  اص دا بةةةةةا   

 ا نا توفاةةةة  عرسةةةةة  مةةةةن  بةةةةل  ر

  ر مل  رةةة  نفسةةةةاا ا   ةةةذ ـقاةةةةة   

 ـةةةةداالةةبعخ  ةةاد ادكةةةم فةةيبم اا 

 افتةةةةد عليةةةة  ل يةةةةةره ـةةةةة  امل  

 مةذ غةاـ عنةة  الةيـ  عةرب  خصةة     

  ةةةاض اتةةةةة ب لد بةةةةم يف تركةةة   

 اارك ةةةةةةرار لد بةةةةةةم ت ر قةةةةةةة  

 بيد ةة   ةةةوب نهابةةة  ابةةذا   ةةةد    

  ا غةةةمح بال ةةةةة لةةةةد  ار ةةةةةرار

 نقعاةةةةةا ا ثباتاةةةةا اكاست   ةةةةةةةار 

 لص بةةةا  ةةا  ةةارا   ار اللةةواتي يف ا

 بل ةة  فتحلةةص بالعيةةةيم الب ةةةارا 

 لةةةو عةةةاش مل ت تيةةة  بارغيةةةةار   

 ك ةةةةةاررثةةةة  يف القةةةل  ااال  مةةةن 

 فاملةةةوت  بةةةر االراةةة     يةةةةارا 

 عسةةةةارـةة   اةةةا يف اليسةةةةر ااال 

  بةةةةارا ةة  الصةةدا  عليةة  باال  

 رثبةةةةا بالفلةةةـ االقنرةةةةار   مةةن 

  ةةةةةةةرار نفياةةةةا ا ثباتاةةةةا بةةةة   

   ا  مةةةةن ار رةةةةةار  عرفةةةةةة  يف

 ابةةة  ه مةةةن غةةةمح هةةةةذا الاةةةةدار

 بيد ةةة      عرةةةد لةةةذا ارفقةةةار  

 ا ةةةمان   ةةةمح مةةةن االـ  ةةةةةار  

       ةةةوا  اابةةةةد يف ارعةةةةةذار  



                                                                                      

  

 ا نا هةةةةم ا ةةةةةداه بعةةةةد في ةةةةةر  

 ا نا املسافةةةةةةر عار تةةةةةة   نابةةةةةة 

  ر مل جيةةةةد مةةةةةاض فقةةةةاد تيممةةةةوا  

 املةةةن لةةة  بلةةةدار  سعةةةةةد فيبمةةةةا   

 اماةةةةةا ببةةةةةن  اهةةةةةةةذه  ا قةةةةةيم   

  ر كةةةار مل  قصدهمةةةةا ا ناةةةا فقةةةل    

 ا نا نةةةةو  ا ناةةةةا تكةةةةور ص ةةةةة ت  

  م ةةةةا  نا مل  تخةةةةةةذ ا ناةةةةةةا لةةةة    

 فعليةةةةة   ر لتةةةةار   ةةةةة بلةةةةةةدة   

  ن لةةةيـ  عةةةذر  ائماةةةا  بقةةةد بةةة    

 هةةا  ااةةواـ فخةةذه نةةوراى كا فىةةةا    

 ااعر ةةة  للفقبةةةةاض ـتةةةد  نيةةةةراا  

 ن ةةةةةة لمةةةةا اافةةةة  ادةةةة   املةةةةب  ف 

 ن ةةةةة لا لةةة  ااةةةةدار ف اا ةةةةرـ بب

 اادةةة   قبةةةل مةةن  عيةةةص عا ةةةو  

 هةةةةذا اصةةةةل  علةةةد الةةةن  حممةةةةةد 

 بةةة  ار ةةةةور ا م ةةةةال  ال ةةةةر ار  

 فللةةةةد التةةيم م  ةةد هدانةةةا الب ةةةارا

 منةةةة  صةةةةعيداى  يباةةةةا ب بةةةةةار   

 بت ةةةةةارة ا راعةةةةةةةة اعم ةةةةةةةار

 ة ار هةةةةةةةةارعا اتةةةةة  يف مةةةةةد  

 صةةل   كةةم اامةةةةا اار صةةةةار   

 كصةةةةة ت  يف ـالةةةةة ارـعةةةةةار  

  ةةةةود اديةةةةةاة ببقعةةةةةة  ا  ار  

  بةةةةةارا ناةةةا الةةةو بالقبةةةةر ااال 

 ا ةةن  عةةيح حمةةالص ارسةةةةةفار   

 بةةل  امعاةةا ر ه العةةدا  العةةةةارا  

 نكةةةار مةةا فيةة  مةةن ـةة   امةةةةن    

 مةةن فعةةل ربةةي ع ةةامل  ارسةةةةرار    

 نف ةةةةات  ةةةيرار بقلةةة  عةةةةةارا 

  ا مةةةةن  ةةةةوا   ةةةةةةا ر  بةةةةةار  

  ةةةمح ال   ةةةةةة سةةةيد اربةةةةةرار  



                                                                                      

  

 ااآلد اارصحةةةةةاـ اارتبةةةةا  م ةةةةةةا 
 

   سةةةةي اركةةةة ةةةة  الومةةةةار بكو
 

 

 ة:   عةةةةاىة  لي   ام 

  ليةةا سةةؤانى  ةةا ديةة  املنا  ةةةةةا   

 عني  بة   ةيخي مة نا اعمةةةدتي    

 حمم ةةد مةن  ةد نةةاد بالعلةةم رفعةة     

 سةةليل علةةي  مةةن مكارمةةةة   ةة     

   ا سةندا  ا ةة  ااك ةص معا ةلي    

 يف املةةةمحاا ا  ا  علم ةةةةةة  سةةة لتا  

 بنةةةةاى ام لبةةةماففةةي تةةار  ع ةةر ن 

 كةةذا سةةبا   ةةةد ات ا ا ةةةات  ربةةا 

 امةةا القةةود   عاةةا يف الصةة ة ملةةن  ةةنم 

 اصةةلاد مةةا الو ةة  الةةذا فيةة  ناكةةر 

 اهةةل  ائةةةو للمةةرض  ةةا صةةاـ  بةة ر

 سةةةةو  كةةةار فر اةةةا  ا  را  تنفاةةةة  

 فةة ر و  واباةةا كا ةةفىا كةةل مععةةةةل  

 اةةي اآلةةةة   اصةةل  علةةد ااةةةا ا  
 

 لتبةةةد   للحةةة  ن  لةةة  ها  ةةةةةا 

 امصةةباح  لةة  للعو صةةةةات  ةةافيا  

 افعةةة ى ثةةم  يةةةراى موافيةةةةا   اعةةو اى

 ايةةةةةةا ا حتفةة  العلةةم ال ةةر ص   

ـ  العةرش   ةةر  ماليةةةا     سي و ا ر

 بةةن لةةي مرا  ةةةةا   احيفيةةة   لةة   

  ناثاا فكن لي سةاما القةةةود صاغيةةةا   

 ن ةةةةا فما ادكم يف تقسيمبةةا  ةا م   

 ا د غاـ عن  الو    ا كةار ناسةةةيا  

 الص ةة ة فبةةل بةةدد عليةة  ل انيةةةةةا   

  صةةلي بعةةد الوتةةةر فةةا ا مقاليةةةةا 

 كةةذا سةةنة  اغمحهةةا كةةار با  ةةةةةةا   

 ف   لة  مةن  اض اابةةالة  افيةةةةا    

 ا صحابةةةة  سةةةلام س ماةةةةا موافيةةةةةا 
 



                                                                                      

  

 ف  اب :

  ليةةةا  واباةةةةا للحقيقةةةةة ها  ةةةةةةا 

 هو الوهر يف الر بدهو النور يف اليلما 

 سةة ل  الكةةن ليةة  مل تةةا ما ـةةةةةاا 

 علةةةم مةةةن نفسةةةي بةةة ني مل  كةةةن   ا

 رنةةةي عبةةةد  الةةة  غةةةمح عةةةةةامل   

 ا ن ةةةا غدانةةةةا بعةةةدهم يف تنراةةةةةا    

 لينيةةر مةةا هةةذا الومةةةةار ا هةةةةل     

ـ  ـقةة   اةةن   لقةةةا بةةي  كةةن ا ةةا  ر

ـ  افاقةة  لفعلةةةا ااهةةةدني   ا ةةا  ر

 اةةةي ا  ةةةدني بلرفةةةا ااكفةةة     

ـ  اف  قةة   كةةن لةةا عامةةةة    ا ةةا ر

ـ  افقةةة  دةةةةةل عو صةةةةة   ا ةةةا ر

 ففةةي تةةار  ع ةةر ن بنتاةةا ام لبةةةا   

 ا ربةةا  ا ةةات فت صيةةةل  سمبةةةةا  

 ا د بل ة   ةرباا ـةان   ةا   ةةةي     

 سةةنا نةةوره غةةيم اابةةةالة  ال يةةةةا   

 هو املةاض  راا كل  مةن  ةةةاض صةا  ا   

  ر  املةدح ن ةاى للذا صةار را يةةا  

 ب هةةل اةةذا املةةدح لةةو  يةةل نابيةةةا   

  ر  العلمةةا يف الةةبـ   حةةةوا  واثيةةةةا 

 ليةة  بععاةةا مةةنبم اليةةو  با يةةةاا ةةا 

ـ  كن لي من  ن  الدهةر اا يةا  ا ا ر

 مةةةن العلمةةةاض الرا ةةةد ن ع نيةةةةا  

  ىل ادة  كي   حد تلقا ها  ةةةا 

  رار  الي الببتار  ا  يةر كافيةةةا 

  يةةةةةاار ياةةةةا امر ةةةياا اعن ةةةي ر 

 اةةي  رـبةةةةا االقةوافيةةةا  ا سةةر 

 بنيناةةةا اسةةةبعاا هةةةن   د اتةةة    ةةةا   

 ر ن منبةةا ابتدائيةةةا رربةةا االع ةة 

 اع ةةةةرة آنب ت م ةةةةل ـسابيةةةةةةا  



                                                                                      

  

 لوا اتةةة   لةةةص اميتةةةار فاعتبةةةةر 

 اسةةةت مائ  بعةةةد  لةةةةص  ليبمةةةةا   

 ـانةةةةور   عاةةةا للبنةةةات اعندهةةةةا  

 لةةةةذكرانبم سةةةةت ور عةةةةد ا مكم ةةةةة 

 ب كم ةةةةل ـساببةةةةةم ب ربعةةةةةة آن

 ا ل للاذا  ةد نةا  عةن فر ةة  ام ةةن     

 بةةةةداد غيةةةةرهامل  ةةةا حمتا اةةةا ال

 ا ر  ذكرنبةةةةا يف ص ةةةة ة ااع ةةةةة  

 الكةةةن  صةةةليبا متةةةد ل  فر ةةةة    

 ا ر كار ا   الص ةب  مةا  ةيم  ةل لة      

  صلةةةي ص ةة ة نةةا   عنبةةا ابعةةدهةةةا 

 َلة   ا ر كار ا   الص ب   د  ةةا  مةا  

 الكةةةن  صةةةلي  امةةةن بعةةةد  سةةة  

 لةةةيـ لةةة  فر اةةةا انفةةة ى اسةةةنبة   ا

 فخةةةذه  واباةةةا للحقيقةةةة كا ةةةةفىا   

 اةةةي االس ةةة   ك همةةةةةا  صةةةةة ة 
 

 اسةةت ور فالت ميةةل   تيةةا ص افيةةةا   

 ـةةةانور لل ةةةد ات عةةةد ا موافيةةةةةا  

 ثةةة ا مةةة   بعةةةد  لفةةة  اافيةةةةا 

 مةة   كةةن لةةذا العلةةم ااعيةةةةا بسةةبا

 اتةم   علةد افة  االلة  كمةا هي ةةةةا     

 نسةةي   صةةلاي ا ةة  نكةةراه كافيةةةةا  

 اـ د  ةةا عن املختةةار للخلةة  ها  ة   

 فةة   قرعةةن فر اةةا لةة  كةةار ناا ةةةةا 

 الةةةيـ لةةة   بقةةةد ببةةةا متما  ةةةةا 

  نا كةةةار ا تاةةةا للص ةةة ت  كافيةةةةةا 

  قو  لفةرس الصةب  فةافبم ك ميةةةا    

  ةةاا عاصيةةةةا  دعبةةةا ا ر  بكةة  ن

  صةةلاي لفةةرس نةةا   ا كةةار ناسيةةةةا  

  صلي بعيد الةوتر  بةةراى ا افيةةةا   

 اتر ا ةةةة   اض اابةةةةةالة  افيةةةةةةا

 املبعوا للخلة  ها  ةةا   علد املصرفد
 

 



                                                                                      

  

 ة:   عااة  لي   سؤاد م 

  هةدا سةةؤالي ملةةن بالعلةةةةم  ةةد نةةةان 

  ةةةل اركةةار  ا  ةةاح امل ةةاكل م ةةةن  

  ةةد نةةةاد بةةالعلم  عةة  كةةل  منولةةةةة  

 نسةةرا  ليةةة  اهتةةةداض نستنيةةةر بةة  

 االعلةةةم  نفةةةةا كةةةل  العةةةامل  بةةةة 

 ف ن   حتف  فعةل العلم  ةا سةةندا  

 صةةةر مور نةةا عةة  بةةذلا ـبةةةر الع

 حمم ةةد ابةةن علةةي  مةةن لةة   ةةةةبدت  

 ن غةةةرا  ر  ةةدح ادسبةةةا  فيةة  لةة   

  ةةا نافةةةا النةةةاه هةةا  بم اآمرهةةةم 

 مة    ؤيف  ود نا النيل  ر مات امةر 

 ا ةةةةاد يف  ا د الع م ةةةة   الصةةةةةة   

  ةةةوة املةةوراا  ةةا سةةةةندا    ان ه 

 فةة  عرفنةةةا نصةةو رها ان  بةةةرت   

 ا كااةةةةا اكةةذ فص ةةل ا ا ةةة  لنةةا  

  عةة  املراتةة  ثةةم ادةة   ةةد  ةةان    

 بالص ةةد   ةةاد ا ر  اابةةةل  ةةد  ان

 كالبةةدر   ةةةةر  يف اآلفةةا  م ةةةعان

 فنرلةةة  العلةةم فعةة ى ثةةم    ةةة ن  

 اةةان  مةن الن يةةرار    فبةو املن  ي

 من  وهة  العلةم  كفيةة  مبةا نةان    

 م ةةان  ةةد فةةةا    ةةةران  يف العلةةةم  

 كةةل  ارفا ةةةل ااردةةةا   كمةةةان  

 نةالوا كمةةا نةان    عليبم الفعةةل مةا  

 باتيةر  ا  يخ كم لةي فيةا آمةةان   

 اتةةةار  الةةةدا عم يةةةة   ةةةد  ةةةةان

 ـ  ةةةةةةةد آنهل ر   ار اال ةةةةةةةار 

  ةةكان  النيةةةل  هذا الاةذا  الة  يف  

ـ ةةةَ ن    لنةةا ا نةة  اةةا نر ةةةةو  

  صل  لنا النيةةم اا صةر من  مةا  ةان  



                                                                                      

  

 نر و ااةةواـ بفعةل منةا عمةدتنا    

 اةةةةي  وفاقنةةةةا ا بد نةةةةا  عسةةةد 

 انسةةةة د اهلل غفراناةةةةةا امرمحةةةةةةى  

 اصةةل  رب ةةي علةةد ااةةةةا ا اعبتةة  
 

 لكةةي نقةةيـ بةة  مةة  ى ا م ةةةةان    

 ملا ـو  العلةةةم تفصيةة ى ا َاةةان   

 ر حيةةةة ا مةةةةن ارا ار  ثقةةةةةةان ا

 ااآلد االص حةة  اارتبةةا    ةةةةمان 
 

 :ف  اب 

  بةةان بالعلةةةم  ةةدر   هةةل العلةةةةم   

 ااابةةةل  ةةد ار ا نبمةةةةا    االعلةةم 

 االعلم  ائةد  هةل اتةةمح فةوت بةة      

 سةةؤالا  ةةا ابةةن  اركةةرم  الةةة  اافةةا

 فاملةةةدح نبةة  ا ةةا رب ةةاه مةةا ر يةةة   

ـ  بالتقصةةةمح لسةةةة   نةةةا   ةةر   ةةا  ر

 ن  لسة  ـبةر العصةر لسة   نةا    ا

 مللوصةةةص هةةذا  نةةاه كةةار فعلبةةةة 

 كالس ةةةةاملي امةةةةن  م ةةةةةال  فبةةةةةم   

 عةةدهم عر اةةا توا ا ةةد  لفونةةةا ب مةةا

 عدت علينا سبا  الب ةي فا ترفةةة   

 ابالتقد ناد  هةل الفعةةةل   ةة ن    

 كاملةةةاض االنةةةار كةةةل ـياةةةة  نةةةان 

  ةا  الةة  العلةةم ن تب ةةي بة  مةةان   

 ةكن  د ن   مبدح منا  ةةد  ةان  

 نفسةةي بةة  ا ليةةةا ارمةةةر  ةةةد آن  

  ةةانمةةن اسةةتح   مدحيةةةا م ةةل مةةا 

 م ةةةان  ةةةران  يف العلةةم  مةةن فةةا  

 فةةو  ا ةةةرة  عيامةةاى ا  ةةةة ن   

 ـا اا لذا الوصةص تفصي  ا اةان

  ر  ةةنا اتصةةةم  سةةيافىا ا نبةةةان  

ـ   اصةةةةان  لوبنةةةةا  راعةةة   ةةةا  ر



                                                                                      

  

 ل ياةةةا لعلةةةم ا هليةةةة  بقةةةد ب ةةةةةر 

  ةةرار نا العلةةم دماةةا يف نوا ذه ةةةةم 

 اهلل  كةةة  هةةةار العلةةةم مةةةذ اهنةةةة 

  ا سائلةةي عةن عو صةةات تر ةد اةا     

  نةةةا الاةةذا ن  ةةواد الن ةةةو   ةة لف    

 ال   ةةررىا ةةفةةا مل  كلاةةص لةةون اا

 ميف تةةةار  الةةةدا عم يةةةة ااـةدهةةةة 

 اال ةةةةاني مةةةةن  م ةةةةة  هل لوالةةةةةةده 

 تصةةةةو رها   نةة    ةةد توا  بةةةةا  

 فمةةات   ةةد ببةةا عمةةر   ةةةوه بنةةد  

 نصر ابن عم   ةو بكر ابن   ةد هنةةا  

  وماةةا فرلاقبةةةا بكةةر ابةةن   ةةد بنةةد  

  ةةةةوة اهةةةةةةم   ان  نصةةةر ابكةةةر 

 هل ار  منفةةةةةر اى في  ةةةذ الس ةةةده  

 ا   ذ ابن ال قي  البا ي  ةا سةةندا  

 خةةةذه اايةةةذه  ناهةةا  ااةةةواـ ف

 ـ ةةةةان درار العمةةعلةةد  لوببةةةم  

 ايف نوا  بةةةةةةم نا العلةةةةم براةةةةان

  ةةواه ا لةةي علةةد  صةةةم لنةةةا كةةان 

 سةة   نةةا  ةةا ص ةةةاحل ـةة ان  ـةة ا فل

 امل   د عةةن  ةةة ـ العلةةم مكسةةان

 نسةةةار  ت ةةان لكةةن  ر  ادقةةةد ل  

  ةةقي  االةةده يف النيةةل  ةةةةد  ةةان   

  ةةةةةوة للتةةةةار  املةةةةةةان    ان ه 

 بن  منة   ةةةذه  م ةةةان   ا اضت ب

 من بعةده ا تة   ةا صةةاحل   ةةةبان     

 مةةةةن  م ةةةةة  النصةةةةر  ا ةةةةةة آن

 ـةةان بعد ابن عمر ببا ف نت ةةة   

  ان  عةةةةم  فكةةةةن للحةةةةة   ةةةةو ان

 اال لا اعاةةا  نا  س ةم   مةةةوان  

 بةةن عةةم  ال ةةاني م قةةةانامل  كةةن ال

  صابةةةا العةةي  يف اليالمةةةاض م ةةعان 



                                                                                      

  

 ن ةة  نةةةور رب ةةي  ةةد   ةةةاض ع لةةد     لف

 ايف اتتا   ةذا عةرب الص ةة ة علةد    
 

  صةةان  لة  العةرش     ل  ر ا مةن  

 نبينةةةةا اتعةةةةم  الص حةةةةةة  ااآلن 
 

 ة:   عاةةاة  ليةة   سؤاد م 

 وم   ىل منةة  اا صةةد فتةد غرسةةةا    

 الكر م سةليل الرا ةد ن  لةةةد   نا  

 حمم ةةد  ةةا سةةليل اركةةرم    ةة   

 من نور علما  ا  يخي ا  ا سةندا

  علمةةةةنب بةةةة  يف  ةةةةانب مي تاةةةةا ن

 امن تعا د علو  الر مةةل دتبةةداى 

ـ ةةةةد ثاا  ايف مص ةةةةةل  ر   يف ثوبةةةة  

 امةةن  صةةلاي بسةةرااد تصةة   ه نةةةةا 

 كةةذلا اَاةةاب  ر صةةلد بةة   ـةةةةد 

 يةةةد معاةةةةا اراهةةةن ـيواناةةا االع ب 

ـ   تةةر    ملةةن منافةةةا هاتيةةا الةةداا

 هةةب   واباةةا مبيناةةا كةةل  مععةةلة   

 سةةة د اهلل فةةةو اى ثةةةم م فةةةةةرة    ا

 علماةةا ايف سةةمحة  ةةد  ةةد   ن  رسةةةةا    

 نبةة  اادا ةةة  ةةو   فعةةةل االسةةةا   

 مبةةا تةةر  ا فةةةد م ةةن  ةةاض مقتبسةةةةةا  

ـ  العرش حمبسةةا ن   ل  من فعل ر

 مةةانا عليةة  تةةر   ن صةةةار منةة   سةةةةةا

 هل  ولة  صةا   اك ةص لنةةةا ال لسةةا     

 ر ر    ةةةافوره  سةةةةا هةةةل  بةةةدلن 

 ص  تةةة     تةةر  نقعاةةا ببةةا ب يسةةةا   

 فمةةا تةةر  ـكمبةةا  ر نا   ةةد لبسةةةةا 

 هةةل  ةةا  نلةةا  ةةيخي فةة ت   بسةةةةا

ـ ر سةةةا  اهةةل جيةةو  تةةر  اسةةتعماام 

ـاا آتيةةةةةا امسةةةةةا ا   ـةةةةمح   صةةةبا

 كةرا  منة  عسةد   ا بدنةةا اتيةةر ااال 



                                                                                      

  

 اصةةةل  ربةةةي اسةةةلم  ائمةةةةاا  بةةةةداى

 حمم د املصرفةد املبعوا مةن معةةر  
 

 علد الاذا  د   اد اابةةةل فانرمسةةا  

 اآلةةةة  اكةةةةذا  صحابةةةةة  ارنسسةةةةةةا
 

 :ف  اب 

  ةةل للةةذا  ةةد  تانةةا  البةةا  بسةةا    

 االو ةةة  منربةةة  االةةة   مؤتلةةة 

  بناض  هر   د   ةحوا علةد  رةر   

 فةةةرن  اا  سةةةفاغةةةرتبم لبسةةةة اال

 يف دالسةةبم االقيةةل االقةةاد فةةاش

  ةةا  هةةر مالةةا اارـةةرار يةةذام

 لي  الومار  ر  فيما معةد سةلفا  

 بةن سةعيد مةا بة   حة      اليا  ا  

 اادد يف القذب حمةدا  امفةبس  

 فا لد ـان  ـد القةذب مةن  ةذفا   

 ر كار ـرا صحي  العقل  اا  مةن  

 انا الصةةبد ا نةةور العبيةةد فةة    

 اصةةد  ال ةةر  ن تةةركن  ىل ر ةةل  

 ليصرلي  ن الي   اابل فية  عسةد   

 االنةةاه يف  لةة  مةةا بةة  عةةل عسةةد 

 ببةةةم ت عبةةة  ارهةةةواض االبلسةةةا  

 ر بة  االسة   منرمسةا     حد  ةعا 

 ا ةةل مةةن مل  كةةن يف نا  من مسةةا   

 اترفةةا ال ةةمح مكةةراى منةةا    ـسةةا 

 امل  كةةن ـالةة  ار يةةار  ةةد عكسةةا 

  ةةد الومةةار  وابةةا للةةبو   مسةةا    

  در ةة  مةةن لكتةةاـ اهلل  ةةد  رسةةا    

 ـياى امن كار حت  البـ  ةد كنسةا  

 ـةةةد البلةةةوغ اباالسةةة    ةةةد  نسةةةا

 ـةةد علةةيبم امةةن يف  ةةرك   لسةةا   

 ن م  ةةود الليةةل ملتمسةةاى  راصةةد الةة



                                                                                      

  

 فةة   مةةدعياعلمةةا مةةن الرمةةل اار 

 فال يةةة  هلل ااملخلةةةو  لةةةيـ لةةة  

 امةةةد  ال يةةة  كةةةذاـ  قةةةاد لةةة  

 بدد ص ة عراها النقى من ـدا ا

 ا صةة تا بالسةةرااد لةةيـ ببةةا مبةة 

 ر  كةةن  ار ةةاى االعةة  تنيةةره   ا

  ن  ر يف نا  مت يةةةةةةل لعورتةةةةةة 

 ااااب   عص لبساى مةن سةرااام  

 صةةل ببةةاب اسةةرااد  ن  ةةا مةةن  

 االةةيـ  فعةةد  ىل نقةةخ الصةة ة  ن

   ب هاب فةلر ااةاب منك ةص   

 االةةرهن يف ـيةةوار االعبيةةد فقةةد   

 ا ةةةاض  لفبةةةم يف اننتفةةةا  ببةةةا 

 سةةت نار راهنةة  اابععةةبم  ا ةة   

 هةةةةذا ا ةةةةذه  وابةةةةاى نح نةةةةمحه

 علةةد النبةةي  اااةةا ا اعبتةة    
 

 علةةم الةةذا غةةاـ  ا  تةةد فةةذا   سةةا 

 مةةن نا   ةةيض ا   مةةا كةةار ملتمسةةا

 الةةو عةة   ةةرفاى  عةة  فقةةد ب سةةا     

 ن تر  الن سةا  يف ااسم اال وـ ـانى 

 ه  نا كار حت  القمى  د  سسةا  ب

  عةة  ان ترتعةةد لبسةةاى كمةةن لبسةةا  

 اهكةةةذا فيةةة  ت ةةةبي  للةةةبـ نسةةةا

 ار لبسةة  ن مل  كةةن سةةاتراى للفخةةذ   

 ر  سةةا حتةة  القمةةيى ا ن  عةة  

 نرمسةةةااصةةةلد بسةةةراال  بةةةا ا  ا 

 بةةة   مةةةيى فدعةةة   ةةة   ا نفسةةةا

   ةةمح ن بةة ه  ر  رهنةة  مةةن فلسةةا 

 ابةةةااوا  مقةةةاد ارك ةةةر ن رسةةةد

  تلسةةااكةةي   قةةاد لةة  مرهونةة     

 بدراى جيلةي مةن ارلبةاـ مةا التبسةا     

 صةةلد  اةةي  اا  الف ةةر مةةا نفسةةا   
 



                                                                                      

  

  لي  ة   عاى ة: ام 

 انى مةن فتةةد  ةة ر ؤي سةةليةا  ةةيخ  

  د صرت بالعلم  ةيخي عةام  ارعةا   

  وبي ملةن  ةد غةدا يف العلةم دتبةدا     

  ةةا ربنةةا هةة  لنةةا علمةةاى  كةةور لنةةا   

  ع  بة  مةن ر ةد ااةو اض عمةدتنا     

  تفةد الةا  ا يخي  فدني ا ا   ما 

 مةةانا تةةر  يف كتةةاـ اهلل ـيةةا  تةةد 

 سةةةملةبنبةةةا  نولةةة  مةةةن غةةةمح  لف

 مةةةةن  ا  ةةةةيض  تبةةةةا اهلل نا لةةةةة 

  ةةةر   مةةة   ومةةةاى بسةةة دت  امةةةن

 ص ت  هل عراهةا الةنقخ  ةا سةندا    

 ر  كةةن ر ةةله صةةلد مبةةن ـعةةراا  ا

 ر يف كةةةةل  ةةةةو   نا  مةةةةامبم اصةةةةا

 مر عةةةاى  ا فم ةةةت    افكةةةار  وما ةةة 

 امل  كةةن ااـةةداى صةةلد ببةةم بةةدنى    

 صةةل  لنةةا عيبةة   ةةا نةةا م الةةدرر  ف 

 ا مةةر النةةاه بةةالتقو  بةة  نكةةر   

 اعةةام  راغبةةاى  ن ةةو مةةن العةةرر  

 سباى من النةار  ن ينةا مةن الكة     

 بةةةن علةةةي عةةةامل السةةةمح احممةةةد 

 الفعل ااو ل من ات   نا القدر

 يف سورة التوبة الفصحد من ات 

 سةةةةم اهلل فةةةةاعت اا اد السةةةةور 

 لة  العةرش كالسةور    من  ار اسةم  

 ا   الص ة اكار العةر مةن ـ ةر   

 ا ةةةذهت  تو ةةةا بعةةةد يف النيةةةر 

  ةةد كةةار يف ا ةةن  ا كةةار يف سةةفر  

 مةة    الصةةلوات اتمةةـ مل  ةةذر 

 عنبم فصلوا فرا    ةا   ةا الفكةر   

 ثةةم هنةةا   ةةر  عةةن املةةر خ فبةةل  



                                                                                      

  

 اهةةةل صةةة تبم مقبولةةةةت  بةةةرت   

 ر  كن م ةكل  ةد مةات  ةا سةندا      ا

  ر ةةو ااةةواـ مةة نا  عملةةن بةة    

 بةةاد  عمةةدتنا الي ف ةةد ؤهةةذا سةة 

 لةةة  علةةةدثةةةم الصةةة ة اتسةةةليم اال 
 

    عكةةـ نلةةا بةةي ن كةةل مسةةتب   

 فمةةةن   سةةةل  مةةةن سةةةائر الب ةةةر

 العةة ر ةفةة ليةةذه  العلةةم عةة   

 ا ذ س مي اعح يف   ية  اليفةر  

 حممد املصةرفد املبعةوا مةن معةر    
 

 

 

 :ف  اب 

  ا  ال  العلةم  ةا  ةاد مةن العة ر     

 ر  بةةةد ملرلبةةة  ر ةةة  ب ةةةرا  

 مةةا  ةةاـ عبةةد ر ةةا مةةونه يف  لةة  

 فةةةالنحو  نرةةةرة لةةةونه مةةةا بل ةةة  

 صةةع  الةةو  محةة    اال ةةعر سةةلم

 بةة مةةالي ال ةةعر  عةة  االقةةر خ   

 لةةون اافةةا مل  كةةن بةةالنيم م ةةت   

  ا ـامل البحا يف عيـ النيةا   فة   

 اهةةا   ر كةةار  ةةد  كفيةةا ـاصةةل    

 بةةةراضة  نولةةة  مةةةن غةةةمح بسةةةملة  

  بةةةاد االيفةةةرهنيةةة  بةةةالعو ااال 

 سبر لياليةا  ر اتةمح يف السةبر   اف

 العلم ال ر ص كعلةم النحةو اارثةر   

  هةةل الفصةةاـة  نواعةةاى مةةن الةةدرر  

 بعةةخ النفةةوه  ىل ر يةةاه فةةاعت   

 فةةر  بةة  ال ةةعر اال ةةع ر     ن ن 

  ن  ر يف الن ةةر من ةةاة مةةن اترةةر 

 خنتبةةا يف سةةباهل  ةةالي ال ةة ر    

 بةةاى  ر ةةا ادةة  كةةالقمر  ةةذه  وا

 لكونبةةةا آ ةةةة الت لةةةيظ يف اتةةة  



                                                                                      

  

 ا نبةةا نولةة  بالسةةيص  ةةا سةةندا    

 مرمحةةة رامةةا اسةةتح   لةةو الكفةةرا  

 انةةا خ  مةةي املسةةفوح ـيةةا  ةةر  

 كةةذا الرعةةاب  نا يف ال ةةوـ  ا  سةةد 

 ببةةمااملعةةدامور  مامةةاى كةةي  قةةيم    

 فلةةةيـ  فعةةةي  ىل برةةة ر فر ةةةبم

 مةةا  اةةم  مةةا  ا  مةةانعبم عةةد  اال   

 لكةةنبم لةةو   ةةاموا مةةن  قةةو  ببةةم    

  ر م ةةكل مةةات يف ت سةةيل  ا تلفةةوا 

 ابعةةةةدهم فر ةةةةاد مةةةةن ثقةةةةاتبم 

 ابععةةبم  ةةاد بيةة  املةةاد  وهبةة     

 االكةةل مةةنبم  ةةر  ا بةةاى  صةةوب    

 هةةذ  ةةوابي فخةةذ ـقةةاى تةةراه بةة      

 ل  عفةةةةةةواى اعافيةةةةةةة   سةةةةةة  ااهلل 

 اتسةةليمي بةة  عةةد   كةةد صةة تي   

 

 اادكةةةم هلل لةةةيـ ادكةةةم للب ةةةر

 مةةن عةةامل القةةدر  دعقوبةةة  ةةد  تةة 

 صةةة تنا هكةةةذا  ةةةالوه يف ارثةةةر   

 الةي البصةر    ر  فينقعبا فةاتبا  

 ا السةةفر ااعةةة اهةةم يف ادعةةر  

  نا فةةةةرا    متوهةةةةا بةةةة  كةةةةدر

 من غمح  صد   ب السةا ة ال ةرر  

 تعريةةل يف النيةةر اىل مةةن ال لكةةار 

  ةةةةرببم  ةةةةببا ملعتةةةة  فقيةةةةل 

 الةةي البصةةر  ا يةةل ن فنسةةاض مةةن  

 ىلوكةةة ت سةةلن   ةةا   ةةا الفكةةر    

 منةةا القصةةد فيةة  السةةب للب ةةر    ا

 اا رـ ببا ل  يف الةبـ ااد ةر  

 ر  وفقنةةةةةا للفةةةةةو  االيفةةةةةر   ا

 علةةد النبةةي  ااملختةةار مةةن معةةر  

 



                                                                                      

  

  لي  ة   عا اة: ام 

  ةةةةةةا مةةةةةةن  ةر ةةةةةةد اليفةةةةةةةرا

 يةةةةةةةةةةةةا بةالعلةةةةةةةةةةةةةم انعل

 عنةةةةةةةةةةةة  ا اا   رسةةةةةةةةةةةةة 

 ننةةةةةةةةةاا مةةةةةةةةا تةةةةةةةةر   ست 

 بالعلةةةةةةةةةم نةةةةةةةةاد رفعةةةةةةةةةة 

 بعلمةةةةةةةةةةةةةة  ا هةةةةةةةةةةةةةةةده

   تةةةةةةةا  يخةةةةةةةي سائةةةةةةة  

 مةةةةةةةانا تةةةةةةةر  فةةةةةي ر ةةةةةةل

 فسةةةةةةةار ثةةةةةةم  ةةةةةةةاض  ةةةةةةةا  

 هةةةةةةل  و بةةةةةةن لةةةةةة    ةةةةةةا   

 ص تةةةةةة     ليةةةةةةةـ حيتةةةةةةةا  

 فةةةةةي سفةةةةةةةر  كةةةةةةذا  مةةةةةن 

 ثةةةةةةةةةةم  تةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةة  ه

 لتلكةةةةةةةةم الصةةةةةةةة ة هةةةةةةةةةل 

     كفيةةةةةةة مةةةةةا  ةةةةةد معةةةةةد  

 فليةتةركةةةةةةةةةةن الع ةةةةةةةةةةر   

 تكسةةةةةةةةل الةةةةةةةةن تؤ ةةةةةةةةرا

 فالعلةةةةةةةم  بةةةةةةةدا الب ةةةةةةةرا

 ةةةةةةةرا ةةةةةةةةةد  فةة احممةةةةةةةةةد

 ا ةةةةةةد  ةةةةةا فةةةةةو  الةةةةةذر   

 افعلةةةةةةةة   ةةةةةةةةةد  بةةةةةةةةرا 

 مستبةد ةةةةةةةةةةاى مستبصةةةةةةةةةةراى 

 سافةةةةةةةر  ب ةةةةةةةي البنةةةةةةةدرا  

  يخةةةةةي بيةةةةةو   ةةةةةةد  ةةةةةر 

 مة ننةةةةةةةةةةةةا  ر  قصةةةةةةةةةةةةرا

 و  لةةةةةةةد القصةةةةةةةةر تةةةةةةةةر  

 صلةةةةةةد اثنتيةةةةةةةن مقصةةةةةةةةرا  

 ان  نار نكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا

 تةةةةةةةةر   صلةةةةةةةةي آ ةةةةةةةةر 

 الةةةةةي مةةةةةا تةةةةةر   ؤسهةةةةةةذا 



                                                                                      

  

  ر ةةةةةةةةو  ةوابةةةةةةةاى كةا فةةةةةةةا

 ثةةةةةةةةم صةةةةةةة ة اهلل ت  ةةةةةةةةةد

 اآلةةةةةةةةةةةةةة  اصحبةةةةةةةةةةةةةةة  
 

 مةو حةةةةةةةةةةةاى مةختصةةةةةةةةةةةرا 

 املصرفةةةةةةةد  يةةةةةةر الةةةةةةور   

 الكةةامليةةةةةةةةةةةةن الكبةةةةةةةةةةةةرا
 

 :ف  اب 

  هةةةةةة  بةةةةةمن  ةةةةةةد ـةةةةةةررا

 ـرافةةةةةةةةةةةة  مباـ ةةةةةةةةةةةةا 

 نةةةةةةةة  هةةةةةةةا  ااةةةةةةةواـ  

  ةةةةةةةةذه  وابةةةةةةةةاى عرفةةةةةةةة 

 فخةةةةةةةةةةةةةارو ملسقةةةةةةةةةةةةةة  

  صةةةةةةراى  صلةةةةةةةي عندمةةةةةةةا  

 ر  كةةةةةةةةةةةن حيعةةةةةةةةةةةره  ا

 م  كةةةةةةةةةن معتبةةةةةةةةراالةةةةةةةة

 كةةةةةةةذا  مةةةةةةن فةةةةةي سفةةةةةةر

 فةةةةةةةةة   عيدهةةةةةةةةةا الةةةةةةةةو

 نا صلةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةم   ن 

 فبةةةةةةةةا هنةةةةةةةةا  عيدهةةةةةةةةا 

 كتابةةةةةةةةةةةة  اسرةةةةةةةةةةةةةةرا  

 مةةةةةةةا عليةةةةةةة  استتةةةةةةةةرا في

 هةةةةةةة د ـةةةةةةة   سفةةةةةةةةرا  

  فةةةةةةةو  مسكةةةةةةةةا  نفةةةةةةةةرا

  ا غمحهةةةةةةا مةةةةةةن القةةةةةةر   

 ا ةةةةة  الصةةةةةةة ة ـعةةةةةةةرا  

 فةةةةةي ا ةةةةةن لةةةةةن  قصةةةةةةرا  

 ر وعةةةةةةةةةةةة  مكةةةةةةةةةةةةةررا

 صلةةةةةةةد اثنتيةةةةةةن مقصةةةةةةةرا

 ا ةةةةةة  الصةةةةةةةة ة غبةةةةةةةةرا 

  كةةةةةةن اةةةةةةا ا ةةةةة   ةةةةةةرا

 ل لةةةةةة  الةةو ةةةةةة  نةةةةةةةةر  



                                                                                      

  

 نةةةةةةةة  صلةةةةةةةةد  بيةةةةةةةةل  ر

 هةةةةةةةةذا  وابةةةةةةةي  ننةةةةةةةي  

 ملخصةةةةةةةةةةةةاى   وااةةةةةةةةةةةةم 

 فالد ةةةةةةةن  سةةةةةةةر  سةةةةةةةةراا

 عليةةةةة  صلةةةةةد اللةةةةة  مةةةةةةا   

 اآلةةةةةةةةةةةةةة  اصحبةةةةةةةةةةةةة  
 

  ةةةةةرا فانيةةةةةر مةةةا الةو ةةةةة 

  علتةةةةةةةةةةة  فتصةةةةةةةةةةةةرا

 الةةةةةةةةم  كةةةةةةةةةن منفَّةةةةةةةةةرا 

 فاملصرفةةةةةةةد  ةةةةةةةد  سةةةةةةةرا 

 سفةةةةةةةةرا هةةةةةة د  بةةةةةةةر   

 االرا د ةةةةةةةةةةةن ارمةةةةةةةةةةةرا
 

 امن سؤانتي  لي  ة   عاى ة:

 هةةو اهلل ربةةي  ةةالقي اهةةو سةةاما   

 رـ افقةة  لفعةةلا اهةةدني   ا ةةا

 اد  ىل نا العلم اااةو  االتقةد  ؤس

 ا ةةفاى كةةل مععةةل ا ر ةةو  وابةةا ك

 نا  لةة  ا نةةور  ا تةة  فبةةل    

 ايف  اصةةد  اراى ا ةةد صةةلد مو نةةاى   

 امةةن  ا  ةةيض ن نصةةلي ااعةةة   

 امةةةن  تو ةةة  م ةةةر ا لصةةة ت    

 امةةن  ةةب  املسةةنور االةةوتر عامةةداى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نةةا ااسةةا  سةة لتا ربةةي اتةةمح  

 ر الر ةةد ن  ةةا نةةافا  ىل الر ةةد 

 حممةةةد اهةةةو الرا ةةةد املتوا ةةةا  

 مبينةةاى مةةنمحاى نا  كةةالنور سةةا ا  

 عليبةةا  ةة    ةةاض يف ال ةةر  اا ةةا

 للةةذا هةةو صةةانا   فبةةل نا متةةا  

 لسةةةنتنا االةةةوتر االفعةةةل  ةةةائا  

 علةةد  رةة  هةةل  بةةدلن ا سةةار     

 فما  نة  عةن هةذا القعةية رافةا     



                                                                                      

  

 ايف  ةةةامن عةةةن غةةةمحه بةةةدراهم   

 ايف آمةةر بال ةةر  ةةد مةةات عةةا  ى   

 ايف  افةةةةا ـقةةةةاى عليةةةة  تالةةةةد 

 ايف  ةةةةةار  ادمةةةةةد هلل مةةةةةرت 

 اهد بةةاا  مةةن  ـةةد بةة   ايف  ةة

 امانا علد من  ةد حيةر  مةا  ـلةد    

 ن ر  ةةةار  فبةةةذا اصةةةلد اهلل مةةةا 

 ف  اب :
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ب ةةمح ر ةةا املعةةمور عنةة   نةةافا   

   يض علةد املة مور  ةد  ةاد  ةار      

 ثنةةار مةةا  نةة  صةةانا  فحرمةة  ان

 ائيف ركعةةة هةةل نلةةا الفةةرس  ةةا

  اةة   ان علةةم فبةةل نا  ااسةةا   ا

 ربةةي مةةن ار ةةياض الاكةةل مةةانا   

 د املصرفد ااا ا امن هو تةابا عل

 

 ن  ةةةةل لةةةة ه   ةةةة لت  املرةةةةاما 

 ان ت ةةبر باملةةاد ااابةةل لةةو منةةا

 ان تعتةة  مةةن نا  نةةور    ةة   

 ا ةةل للةةذا  ةة تي الةةد ار مسةةافراى  

  نا مل تو نبةةةةا امل تةةةةا تابعةةةةاى 

 مةةةةامبمهنالةةةةا صةةةةلي تابعةةةةاى ال

 امل  ةة مر ااةةا ا نصةةلي ااعةةة  

 ف ا ببةةا عنةةد الباا ةة  بععةةبم  

 ر العلةةةم للمةةةرض نةةةافا  لتعلةةةم فةةة 

 فكةةل  ىل  صةةل ن ةةا منةة  را ةةا     

 فلةةيـ لةة  عقةةل عةةن اابةةل را   

  ن صةةل   صةةراى لةةو  ةة تا املرابةةا 

 ان  نةة  تةةاب مامةةاى مقيمةةاى ـيةةا  

 الةةو  ر هاتيةةا الفةةراس راابةةا   

 لسةةنتنا ااتلةةص يف الةةوتر اا ةةا   

 اونعبةةةا يف غةةةمحه اهةةةو  ةةةائا 



                                                                                      

  

 تبةةا التحقيةة  اتةةراى اسةةنة   اـكم

 افيبةةةا مقةةةاد غةةةمح هةةةذا تركتةةة 

 ا ل للذا صلد علةد ال ةر  فر ة    

 ر فةةاض يف ـةةاد الصةة ة  نانةة   لفةة

 الةةةيـ عليةةة   ر  عيةةةد صةةة ت    

 امةةن  ةةب  املسةةنور االةةوتر عامةةداى 

 ا د  ةد ا يف الةوتر مةن  ار سةنة    

 ايف  ةةامن مةةةن غةةمح  نر  ةةةمين   

 افيبةةا تفاصةةيل فمةةن  ةةاض  ركبةةا  

 ي  نا تةة  الةةو ا عةةمن نا ااةةان 

 ر  ةةا املةة مور عبةةداى رمةةر     نعةةم 

 علةةةد آمةةةر املةةة مور  م ةةةاد هةةةذه 

 بةة  داـةة  علةةد   ةةد لعمةةر آتةة   

 فحر مةةةة     ةةةةد اعمةةةةر ك همةةةةا 
 

 الةةةو ثبتةةة  فر ةةةاى لقةةةل املرةةةاا 

 رر ا تصةةار الةةنيم عةةن نا  مةةانا

 ب ةةمح اعتمةةا  منةة  فالعةةذر ااسةةا 

 حيةةةود ـةةةانى ا بةةة  ا سةةةار   

  نا بار بعةد الو ة  مةا هةو صةانا     

 فةةة  ر ةةة  ااهلل منةةة  البعةةةائا

 هةو  الةنفـ نةا     اهلل  خى عن 

 فةةذا ادةة  فتةةار ملةةن  ةةا  نةةا  

 اتفصةةةةيلبا لامبةةةةةات  رةةةةةالا 

  قةةةود  نةةةا املةةة مور اادةةة  را   

  ا ارمةةةر امل ةةةبور  بةةةار ماصةةةا

  نا ةةةات مةةة مور امةةةا    افةةةا  

  ليةةة  ليوفيةةة  كمةةةا هةةةو اا ةةةا   

 فيلةةو  عمةةراى   ةةذه اهةةو  ا ةةا   
 

 ر   ةا  ا عري  بعد القبخ من  اض 

 ا ةةةار  محةةةةدهلل مةةةةرت  بركعةةةةة 

 ا ر  اض  بك  علةد اررس  ةائا   

 فبعخ  قود النقخ يف الفرس اا ا



                                                                                      

  

 هةةا بالسةةبو  ر كةةار ناسةةياى  اجي 

 اا ةةةل ملةةةن بةةةالوار      ةةةبا ة 

 ر  ةةا نا ا بةةور عبةةداى اةةابر  ا

 فقةةد بةةاض باتسةةرار  ن صةةار  املةةاى 

 اكةةةل  عةةةا   عنةةةد ربةةةي حملةةةل  

 اكفةةةةارة اروةةةةار تلةةةةو   ةةةةائ ى 

 ابعةةةةخ  ةةةةراه نغيةةةةاى يف مقالةةةة 

 الكنةةةةةة   سةةةةةةت فر اهلل تائبةةةةةةاى

 الكنةة  املر ةةوح االةةرا   الةةذا   

 مةةل  قةة اعفبةةذا  ةةوابي  ةةذه ا

  اصةةل علةةد ااةةا ا اآد اصةةحب  
 

 ا ةةةد ر ةةة  للقةةةانت  البعةةةائا

 الو  ةاد دبةوره فةذا ارمةر  ةائا     

  ا ااةةابر ااب ةةار  ب ةةار مةةا صةةا 

 ا نيةةةر مةةةا رـ ات ئةةة  صةةةانا

 فليـ لنةا عةن  كةل مةا ـةل مةانا      

 ئاعليةة  ـةةرا   كةةل مةةا ـةةل  ةةا  

 اا ةا  يضان ـنا ن حتةر م ن  ة  

 بتحروةةة  مةةةا ـلةةةل اهلل را ةةةا  

 تقةةةد  االقةةةرآر لل بةةةل  ةةةاما   

  ر ا ااد  كالبدر يف الليل سا ا

 مد  الدهر ما هب  لر ةاح  عةا    
 

 ة   عاى ة:   لي سؤاد م 

  سةةةائل  ةةةيخاى  ةةةرفت  ال رائةةةو   

 همةةةا  تر ةةةد نراة ا ةةةد االعةةة  

 مبةةا نةةاد مةةن علةةم امةةن  ةةرب امةةن

 علةةةي  ةةةا حممةةةد  ةةةد مبةةةاسةةةليل  

 

 

 

 

 امن هو يف ك ص العو صةات بةار   

 افةةةا  علةةةد   رانةةة  فبةةةو فةةةائو

 ا تقةةةد الةةة  يف الةةةنمح ن  ةةةا  

 تةةراه فقةةد  ةةا   علينةةا املفةةاا    



                                                                                      

  

  فةةةدني ا ا ةةة  لةةةي  وابةةةاى مبينةةةاى

 فمةةا القةةود يف  ةةخى عليةة  ل ةةمحه  

 اـاد عليبا ادود امل  عريبا الذا

  ةةدفعن   كاتبةةا  اذالةة فمةةن منبمةةا 

 انا ال ةةر مبمةةا تةةاـ تقبةةل عنةةدكم 

 اسباى لعي  الةنيم  ةيخي اعمةدتي   

 اصةةةل اسةةةلم  ةةةا  اةةةي اسةةةيدا  

 :ف  اب 

  ن  لياهةةةا اهةةةي ـسةةةر   ةةةاا 

 ن  لياهةةةا تقرةةةا البيةةةد االفةةة     

 لقةةةد محلةةة  مةةة   وابةةةاى مبةةةذبا 

  ن  منةةةةا الةةةةدنيا بةةةة ض احمنةةةةة  

 فكةةم  ةةاما فيبةةا غةةدا  ابعاةةا ببةةا    

  ةةةؤ ا  كةةةاة النقةةةد تر اكةةة  امةةةا  

 لةة  ض ن افةةا امبمةةا تكةةن عنةةد  مةةر

 اى ا ر ةةد افائةة    نةةامبمةةا تكةةن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ني عةةن  ر  ادقةةائ  عةةا و  لفةة

 ـةةانور  ر ةةةاى فعةةة هةةةو كةةةانو  

 ل   ا ة  ادكةم الةذا هةو  ةائو     

 نةةةا فعةةةل اهلل ااتةةةمح ـةةةائو لف

  ةةةبا ات  مةةةا غةةةمحه  ن تبةةةار  

 فةةلني عةةن سةةبا القةةوايف لعةةا و   

 علد املصرفد ااا ا الذا هةو فةائو  

 

 ان ير اهةةةا  ر  را ت  ةةةاا  

 ر ن ترعبةةا املفةةاا  فقةةد عةةو ت   

 ل  كوك  من غيب  اابةل بةار   

 اةةا  ةةر مكةةر مو ةة  ن جيةةاا  

 اكةةةم كةةةانو  مةةةانى الل ةةةر كةةةانو 

 علةةد مةةن لةة  ا ةة  ارمانةةة ـةةائو

 فيةةنح  عنةة  فر ةةبا اهةةو عةةا و

 اا ان  ةةنح  فةةرس حمةة   دتوكةة



                                                                                      

  

 امبمةةا تكةةن للت ةةر فبةةي  ةةارة    

  بةةل  ةةبا ةاانا ال ةر مبمةةا تةاـ ف  

 لةة  العةةرش غفةةار ننةة  مةةن   فةةلر آ

 ب سةبا ار  ةا ار ةبا   بةد      نعم 

 فبةةذا ا ةةذه  ر تةةر  ادةة  نئحةةاى  
 

 هةةدنيا اةةي اثبةةت  علةةد ادةة  ا 

 علةةد مةةا لةة   لنةةا اهةةا  نةة  علةةد   

 ص تي اتسليمي علد  مح مةن م ةد  
 

 ابارربةةةاح للت ةةةر فةةةائو دتوكةةة

  تاهةةا علةةد ـةة   نا مةةا تبةةار اا  

  نةةاـ  ليةة  لةةو  نةةاه  ةةاا اا   

 لد ادكم عند ادكم فالر   ائوع

 ا عةةة   نا  ارت عليةةة  اترائةةةو

  ليةةة  ا  ةةةدني  نا مةةةا ت مةةةواا  

  عةةةو ا يف ادةةة  املةةةب  لراكةةةو

 علد اررس ما ها    ار   مو
 

 سؤاد م   لي  ة   عاى ة:

  سةةائل مةةن يف   ةةر العلةةم سةةاب     

 بةةن اركةةرم    ةةو العلةةد  احممةةد 

  تيتةةا  ب ةةي منةةا ك ةةص مبمةةةة    

 ل يةةةدا ث ثةةةاى ابعةةةده فمةةةن  لةةة  ا

 ا د مات عنبةا  بةل  ر  ةد لن ببةا    

  عةةا  هةةل  ةةا  نرعمةةن  اكفةةارة اال

 لةة  ب ةةداض مةةا ع ةةاض فبةةل تةةر      

 

 

 

 

 

 

 

 ر ةةةد  للتقةةةو  اللخلةةة  ناصةةة    ا

 علةةي مةةن بةة  ادةة  نئةة     سةةليل 

 رـيةةد  ةةاةى  ةةو  تبةةدا الفعةةائ   

 توا بةةةةا  ةةةةبم تقةةةةيه اصةةةةا   

 فبةةةل  ةةةا  ر ةةةا للمرلةةة  اا ةةة 

 فتةةدا ااـةةداى سةةت   ومةةاى نصةةاب     

 النيابةةة عةةن سةةت  مسةةك  را ةة   



                                                                                      

  

 ايف سةةةةيد  غمةةةةد بقتةةةةل لعبةةةةده  

 بنةةةا لةةة  هةةةل تراثةةة    اايف  اتةةةل 

 تكلةةةةةةةم بعلةةةةةةةبان اـالفةةةةةةةة  

 اتكفةةمح ننةة هلل هةةل  صةة  لنةةا بةة ر   

 مرلةة  عةةره بعةةد ا ةةا دملةةبا    

 اموصةةةد ب ةةةاة تةةةذ ن يف عوائةةة  

 ؤ ا الوا بةةةةات متممةةةةامصةةةةر  ةةةة

 ف ةةد  ةةواـ نةةوره  ك ةةص العمةةد 

  اآد اصةةةحب ااصةةةل علةةةد ااةةةا 

 ف  اـ:

  ةةذ ادةة   ر ادةة   بلةة  اا ةة      

 اصةةل علةةد مةةن  ببةة  الكةةور نةةوره  

   ةةا سةةائلي بوركةة  هةةا   ةةواـ مةةا

 احتةةر  مةةن بانةة  علةةد مةةن  بانبةةا 

 الةةو نكحةة   ا ةةاى  نا مل تةةذ  هنةةا 

 ر هةةي نا ةة  منةة  لةةو مةةرة فقةةل  لفةة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ةةةيض عليةةة   ةةةل اوةةةا  ةةةاف    

 عليةة  ـةةرا   ةةد امنةةا التسةةام     

 تت   رسةاى هةل هنةا ادنةا نئة       ف

 نكفةةر عةةن  ةةخى عرتةة  القبةةائ    

 يةةةو  فكةةةم عةةةدتبا  ةةةا مصةةةا     ب

 هل االةد يف اال صةاض  ةد ل را ة     

 بةةة  توبةةةة هةةةل تقةةةبلن ا سةةةام   

 لتحيةةد بةة    ةةراى فسةةعيا را ةة    

 مد  الدهر ما غند علد الداح صا ح

 

 سةةةنا نةةةوره بةةة  البسةةةيرة نئةةة   

 امةةن نفحةة  عرةةر ادقيقةةة فةةةائ     

 ر هبةةة  عليةةةا الةةةراائ    ةةة  ا

 بةةةنى كتةةةاـ اهلل اادةةة  اا ةةة    

 نا  ناصةةةةة عسةةةةةيلت  ااهلل عةةةةةن 

 ـة د لة  الر عةد بة  ال ةر  بةائ       



                                                                                      

  

   سةةةت   ةةةا   ةةةياكفةةةارة اال عةةةا

 ابعةةخ  ةةر   كفيةة    عةةا  ااـةةد   

 ا اتةةةل ىلةةةو  لةةة  غةةةاـ مالةةة     

 ان  ةةةةرا املقتةةةةود  اتلةةةة  الةةةةو  

  كلةةةةةةم  الةةةةةةداى  نايف ـةةةةةةالص 

 فةة   مكم  ـةةد  اللسةةان   ةةد را  

 ا  ةةةةد  كةةةةن  ةةةةممحها عةةةة  عمبةةةة

 اللبعخ  ود ن  ر  ادنا هةا هنةا  

 السةةةنا نكفةةةر عةةةن  نةةةاه حتملةةةوا

 مةةةنبم لنةةةا د نا مل  كةةةن  مةةةر  تةةة

 مةةن  لةة  ال يةةداض مةةن بعةةد ا ةةعباا

 ر آ سةةة  تبقةةةد ث ثةةةة   ةةةبر    ا

 ب ةةةاة تةةةذ ن يف عوائةةة   داموصةةة

 ان  يلةةةةم الةةةةرمحن م قةةةةةاد نرة  

 هاربةةةةي غةةةة  الةةةةو  بةةةةر عبيةةةةد

 ا فةةةرح ربةةةي ـةةة   نيةةةر عبةةةده 

 غةةةداضا ع ةةةاضا  فعةةةةى اهةةةو را ةةة   

  كةةةةرره سةةةةت   ومةةةةاى تسةةةةام    

 فةةة   ةةةو ه ن غةةةر  عةةةوره صةةةا    

 بنةةةاى ا ر نةةةاح نةةةائ  ا بةةةاى كةةةار  ا 

 ف رسةةل مكتوبةةاى هنةةا ادنةةا نئةة   

  نا مةةا  ةةداه اتةة    ةةح  تصةةاف    

 امةةن  تةة  الةةرمحن ن  ةةا رابةة     

  ة  فما ات  م ل النر  اادنةا را 

 ننوبةةاى الةةو  ةةالوا عرتنةةا الفعةةائ     

 بتكفمحنةةةا عةةةنبم ا ر صةةةاح صةةةائ 

 فعةةدتبا ـتةةد حتةةيخ العحا ةة    

 متامةةةاى امةةةا يف م ةةةل هةةةذا تسةةةام  

 كلةةوا اللحةةم  مةةا االةةد لةةدبل صةةا  

 ببةةةا عمةةةل االنسةةةار بةةةر ا ةةةا    

 كةةةةر م لعبةةةةد  غمرتةةةة  القبةةةةائ   

  ةةةةراح ا  ةةةةدا اهةةةةو هلل ناصةةةة   



                                                                                      

  

 اصةةل اسةةلم  ةةا  اةةي علةةد الةةذا    

 مةةا اآلد اارصةةحاـ مةةا من ةةد تةة  
 

 برلعتةةةة  نةةةةور ادقيقةةةةة نئةةةة   

    بلةة  اا ةة   ر ادةة   ةةذ ادةة   
 

 منصور بن ناصر الفارسي: القا ي الفقي  لل يخ اهذا سؤاد م 

  ةةا  الةة  العلةةم وةةم نلةةا الورلعةةا   

 نا  الفقيةة  الكةةر م ادةة  االةةدنا   

  ع  ب  ال يخ منصور الذا ـسةن  

  نةةةي  تيتةةةا  ةةةيخي سةةةائ ى امبةةةا

 ايف فتةةد  اصةةد لل سةةل مةةن ـةةدا   

 بالليةةل ملةةا  عةةد مةةن غسةةل  امعةةد  

 فيبةةا ميتةةة ا ةةداا  ملةةا  تةةد الصةةب  

 اما معد مةن فةراس هةل تةتم تةر      

 اـائخ هل اا محل ادةرا  تةر   

 ايف  نةةةيم  ةةةؤ  القةةةو   ةةةا سةةةندا 

 اهةةةل  ةةةبا ت  مةةةا غةةةمحه  بلةةة  

 اكات  الصا مةن  ار ال ةبو  فبةل   

 ايف ارمانةةةة  ر نت ةةةر فبةةةل تةةةره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مةةن فةةا    رانةة  يف العلةةم اارتفعةةا  

  كةةر  بةة  ر ةة  بةةاد   ةةد  ةةرعا  

 الورعةةةاكتسةةد  ااحتلةةةد ا      ةة 

 ـ ةةاى فةة ر و  وابةةاى نةةوره سةةرعا    

 ره اهةةو مل  علةةم مبةةا ا عةةا  ةةمةةن ب

 بةة   صةةلي بةة   ةةد صةةا  ثةةم  عةةا     

 ما ـكم نا ال سل ما ما كار  د صنعا

 م ل الص ة اعو  ال سةل هةل  ةرعا   

 كةةةذلا النفسةةةا    نا   ةةةد منعةةةا   

 فبةةةل صةةة تبم متةةة   نا ارعةةةا   

 لد  التخاصةم عنةد ادكةم  ر رفعةا    

  نعةةةاتةةةراه   بةةة  نا  الصةةةا  ر  

 ـ  ملن ر بةا  ةا  ةمح مةن  عةا     



                                                                                      

  

 انةةةانر بصةةةيا  هةةةل جيةةةو  لةةة     

  رس الةدراهم  ر للةرب   ةد  علة     

 لمةةن بةة االةةو ئ يف ادةةيخ  ر مل  ع

  ةةل لةةي  وابةةاى مبينةةاى كةةل م ةةكلةهلل   

 عليةةةا مةةة  سةةة   اهلل مةةةا غربةةة 

 :ف  اب 

 محةةةداى تالقنةةةا مةةةن للسةةةما رفعةةةا 

 محةةةةداى  ليةةةة  بةةةةذات اهلل علمةةةة 

 ثةةةم الصةةة ة علةةةد املختةةةار سةةةيدنا 

 ااآلد االصةةةح  اارتبةةةا   ا بةةةة  

 الا لةةي بةةالنيم م ةةتم   ؤاافةةد سةة 

 ما كن  بارهةل للفتةو  السة  ببةا    

 مبمةا   ة  تسة ل     ع  من املدح 

 ره سةةةةقر  ةةةةااا ةةةةد ميتةةةةة يف ب

 فادكم فيما معد  بةل الو ةو  اةا   

 ف سةةل  االو ةةو مةةن  بةةل معرفةةة    

 

 

 

 

 

 

  ةةةؤ رر بةةة  عمةةةراى اهةةةل نفعةةةا   

 فبةةل  صةة  تةةر     نا   ةةد  ةةنعا  

  او الفتةةاة فبةةل حتةةر   نا  ةةدعا  

 لكةةي  نةةاد ااةةد  اادةة   تبعةةا    

  ـ النبار اما بةدر ااةد   لعةا   

 

 سةةبعاى  با ةةاى الار ةة   ةةد ا ةةعا  

 سةةةبحان  ثةةةم  غنةةةاني مبةةةا صةةةنعا

 حممةةةةد اسةةةة    ائمةةةةار معةةةةا   

 د بعةةدهم بااةةد  متبعةةا  امةةن  تةة 

 علةةد مسةةائل مةةن  نواعبةةا اعةةا    

 لكنمةةا النةةاه  نةةوني اةةا ربعةةا    

 اسةةل اباـةةا بةة  مةةدح بةة   ةةنعا  

 مل  ةةدرها  ا ا ةة  فيةة   ةةد ا عةةا   

  بةةارة املةةاض منبةةا  بلةة  اسةةةعا    

 ىةةا ببةةا ثابةة  مةةن ـةةا ا ا عةةا   



                                                                                      

  

 ن بةةة ه فيةةةة   ىل  ر  علمةةةن بةةةة   

 ابعةةد   ةةراو مةةا فيبةةا فينوـبةةا    

ـ     اثةةم  ربةةر نا  الب ةةر مةةن  ةة

 ا ةةائو محةةل نات ادةةيخ االنفسةةا

  ر كار  ةد صة  نا  ادةر  يف   لةد    

  ةةا  اةةاامحلةةبا مصةةحص القةةرآر 

 نا مةةةا ـالةةة  صةةةلح    ر الةةةونيم  

  ةةةا ت  مامتةةة   ر  ةةةدموه علةةةد    

 كةةةةةذا  ةةةةةبا ت   ر كةةةةةار نا ار   

 مةةةة  سةةةةفبا  امةةةةا  نتةةةة  عليةةةة  

 اهةةةو ارصةةة  لةةةد نا مةةةن مقةةةاام    

 ن  ر  كةةةور لةةة   ن   بةةة  الصةةةا 

 ااتلةةص يف ااـةةد مةةا كاتةة  ار     

 محةةةة  لكاتبةةةة  فيةةةة  ك ةةةةاهده    

 ا ر  كةةن  ةةد  ةة  مةةن  ةةاهد ار     

 نا مةةةةا بارمانةةةةة  ةةةةد     ر ارمةةةة

  لعةةاااثةةم لةةرو بعةةد العلةةم مةةا    

 بةةةةدلوها  ربعينةةةةاى عةةةةدهن اعةةةةا  

 عةةةاا لوهةةةا اـبةةةاد اااةةةداد م  

 ـةر اى  نا   ةةي  مةن ـةةا ا ا عةةا  

 ا  ا ةةل الفعةةة البيعةةاض  ةةل ا ةةعا  

 مةةةن العةةة    نا مةةةا مفةةةو  فوعةةةا 

 عنةةد الةةور  اغةةدا يف   نةة  ارعةةا   

 صةة تبم ا ةة ب فيةة   ةةد رفعةةا    

 ابالعدالةةةةةة يف  اصةةةةةاف  اعةةةةةا 

 نا مل جيةةةن مةةةا  ةةةنعا  فمةةةا عليةةة  

 ن مل تةةور ا رة مةةن ا ر مةةا صةةنعا   

 عةةدنر  ةةد  ةةبدا غةةمح الةةذا  بعةةا  

 هةةةل ثابةةة  امقةةةاد كةةةار منق ةةةعا 

 انا مقةةةةاد لةةةةبعخ كةةةةار متسةةةةعا 

 االكاتبةةةار عةةةداد با ةةةل ر عةةةا    

  صةةةارها يف  ةةةارات لةةة   معةةةا    



                                                                                      

  

 نر الةةذا  ةةد كةةار مالكبةةا  مةةن غةةمح 

 فةةةالرب  اارصةةةل لومةةة   ر همةةةا    

 رنةةةةة   ةةةةةد تعةةةةةد  يف  مانتةةةةة   

 ر تةةة  انا  ا ةةةاد بعةةةخ لةةة  مةةةا 

 مانةةة هةةل ر ار من ةةا اتةة ب علةةد 

 فةةةالرب   صةةةح    ةةةا مةةةن مقةةةاام 

 انةةةةةذره بصةةةةةيا  ل لةةةةة  فلةةةةةم   

 االرب  بالقرس سةح  ن حيةل ا ةد    

 يخ عمدا ن حيل ا ر ض يف ادداالو 

 ا ر  ر  اهةةو يف ـةةاد اامةةا  بةة    

 اوةةةن  النةةةو  كةةةي   ةةة ـن بةةة     

  ليةةةةةا   وبةةةةةةى مةةةةة  مبينةةةةةة  

 اا ةرـ ببا لةبا اديرةةار ثةم اسةةل    

 ثةةةم الصةةة ة اتسةةةليم االلةةة  علةةةد  
 

 فاتلص يف ر با فيمن لة  ار عةا  

 لرببةةةةا مالةةةة  يف ر بةةةةا  معةةةةا 

 ا ائنةةا  ةةد غةةدا فيبةةا مبةةا صةةنعا   

 بةة  مقةةاد علةةد التعةةم   ةةد ا عةةا   

 معةةةمونة عنةةةده    ن مبةةةا رفعةةةا   

 مبا مةن ـكمة  ار عةا    فادكم في  

 جيةةو  ةةؤ ر سةةواه عنةة  بةةل منعةةا   

 بة  النبةي  ر ةا  ةر مةا نفعةا        د ت

  د كةار مل  ةدره فاابةل  ةد اسةعا      

 لةةة   ةةةرعا  افوا ةةة  نوعةةة  عمبةةة 

 ن مبةةةةةا انتوعةةةةةا  فار ةةةةة    ن ن

 ااعمل مبا  د تر  فيبا ااةد  سةرعا  

 مةةن كةةار  بةةا  يبةةا ـان ةةا ارعةةا   

 نبينةةةا اعلةةةد مةةةن للبةةةد  تبعةةةا  
 

   

 : براهيم بن  محد الكندا ل يخي م اد سؤ

 اتر ةةةد اارتقةةةد  ةةةود اربةةةد   املةةرض  ر يف العلةةم  ةةد    ي ةةاـ سةةع 



                                                                                      

  

 ن وةةةةةةل العلةةةةةةم نا العقةةةةةةل ان 

  ةةةةا مر ةةةةد العلةةةةم وةةةةم مسةةةةرعا  

 اتنةةةةةل عةةةةةوا افعةةةةة  اافةةةةةرا    

 فةةةةلنا مةةةةا م ةةةةكل منةةةة  ا تفةةةةد 

 باـ نةةةةةةة  ااسةةةةةةة لن   ةةةةةةةدر  

 بةةةراهيم  ةةةيخي نا التقةةةد    هةةةو  

 نةةةاد علمةةةا ـةةةا   ةةةمحا اهةةةد      

 ل  ةةةةا فتةةةةد   محةةةةد الكنةةةةدا  ةةةة 

 بةةةا اتةةةمحات بةةةل  ةةةا سةةةندا   ةةةا 

 نةةةةي  علةةةة  للةةةةذا مةةةةن  قةةةةل 

 ة  ف تةةةةةاه املةةةةةوت  ةةةةةا نا ف ةةةةة    

 اهةةةةةل القةةةةةود ببةةةةةذا  ةةةةةائو   

 بيعنةةةا التمةةةر ببسةةةر هةةةل تةةةر     

 كةةةةةافرا  افتةةةةةد ولةةةةةا عبةةةةةدا  

 هةةةل ربةةةا مةةةا بةةة   ا ةةة  تةةةر  

 غ ةةةنا الكفةةةار هةةةل  ةةةا  اهةةةل     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عةة رر االسةة   عنةة   ةةد بعةةد   

 تيفةةرر بةةاتمح منةة  االر ةةد    

 ا مةةةا منةةة  سةةةد اتةةةراه اا ةةةح

 عنا فا صةد  ةيخنا الة  ارسةد     

 عنةةةده ادةةة  فمةةةن  ةةةد ا ةةةد 

 مةةن غةةدا يف العلةةم  ةةرا اسةةند  

 اف ـةةةا اتقةةةد ـيةةةا ا تبةةةد

 لةةةي  وابةةةا ا بةةةن لةةةي ا فةةةد   

 بةة  ادةة  ا ةةل لةةي مةةا  ار    

  ةةا  بةةي يف مر ةةي  ر ةةا حيةةد  

 فلمةةن  ةةدفا نا القةةرش ا ةةد   

  ر نا  القةةةود غيةةة   ةةةد  عةةةد

 فيةةة   ةةةو و النسةةةيات تةةةر   

   جيةةوا لفةةرس    فسةةةد  عتقةة 

  ةةةاض يف اآلثةةةار عةةةنبم مرةةةر  

  ةةامن مةةن غ ةةبم ـةة   صةةد   



                                                                                      

  

 ر ةةةةةة ر ا ةةةةةةبكا يف را ةةةةةةة   

 اد لل ةةةةةةةةةاني  ن ةةةةةةةةةاد نا  ار

 رس بةةةةةذا   ةةةةةاد نا  ال ةةةةةاني مل 

  ةةةةل لنةةةةا فةةةةيبن  ةةةةون  ةةةةافيا   

 نسةةةةةةةة د اهلل بةةةةةةةة ر  بةةةةةةةةد نا 

 اصةةةةةةة ة اهلل مةةةةةةةا تسةةةةةةةليم    

  محةةةد ااةةةا ا الرسةةةود ا تبةةةد

 نعةةةةةا   امةةةةةا تلونةةةةةا سةةةةةورة ار

 :ف  اب 

 ااصةةةل السةةةمح فمةةةن  ةةةد ا ةةةد     

  ةةةةرب الكسةةةة  علةةةةو  نفعةةةة     

 كةةةةل امةةةةر    لةةةة  العلةةةةم علةةةةد

 كلمةةةةا  د علةةةةد الةةةةرـ القةةةةد ر   

 فبةةةةةو العلةةةةةم ادقيقةةةةةي الةةةةةذا 

   تفةةةةةد  ر  ةةةةة ا السةةةةةائل  بةةةة  

 نةةةةي  امةةةةل     مةةةةدحيي عنةةةةا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةةة ار ا ةةةد   نات خنةةةل مةةةا 

 نةة   ةةد بعةة  نا املةةاد بعةةد     

 هةةل لةة   ر جي نةة  ـيةةا صةةد 

 علنةةا نن ةةو مةةن اابةةل بعةةد   

 نةةةة  نا كةةةةر  فةةةةر  صةةةةمد     

 للةةةن  املصةةةرفي  ةةةود اربةةةد  

 اعلةةةد  صةةةحاب   هةةةل الر ةةةد 

 مةةةا تلونةةةا  ةةةل هةةةو اهلل  ـةةةد  

 

 ن ار  اتةةمح ار  مةةا م ةةاا لةة  

 كاسةةةبيبا  ر يف العلةةةم الر ةةةد   

 مسةةةلم فةةةرس ـةةةد ا معتمةةةد  

 الكةةر م الواـةةد الفةةر  الصةةمد    

  كسةةة  املةةةرض سةةةعا ات اربةةةد 

 ىل مةةن ا تبةةد   ةةاا ر م لةةي  

 ا ر  لةةي املةةدح سةةبما بةةل   ةةد  



                                                                                      

  

 ىل  هليةةةةة  بةةةةةل  ـةةةةة  الةةةةةنيم 

 لةةةيـ م لةةةي مةةةن جييةةة  سةةةائ   

 ن   ةةةذ مةةةا  سةةةر الةةةرمحن لةةةي  

  ةةةةائوا   صةةةةاض نا العقةةةةل ملةةةةن  

 ة  ر وةةةة  مةةةةوب بةةةةذا  ف ةةةة    

 بسةةةةركم االتمةةةةر  ةةةةنـ ااـةةةةد  

 ااتلةةةةةص يف تفا ةةةةةل بينبمةةةةةا    

 ر  نةةةةةذر بةةةةة  مقيةةةةةد االعتةةةةة  

 ر كفةةةةةارة لاغةةةةةمح نا نةةةةةذر فةةةةة

 ععةةةةةبم عليةةةةة  حيملةةةةةن مةةةةةا اب

 االةةةةبعخ  ةةةةاد كةةةةل عتةةةة  ن    

 ن  علةةةةد ـةةةةد ا ال  ةةةةم القينةةةةة 

 عتةةةة  ثةةةةم مل  ستفسسةةةةرر   علةةةةيب

 سةةة مبا  بةةةل سةةة د املختةةةار عةةةن  

 ا يةةةةل بةةةةل  ةةةةرا  علةةةةي ر بةةةةة 

 نةةةةة   يانةةةةةة   اال ةةةةةح  عةةةةة   

 صةةل عقةةو  الةةدر للسةةاعي  ةةد  

  جييةةة  السةةةؤد نةةةوا  ركةةةد    

 نةةى مةةا سةة ل  فةةا نا  ا فةةر    

 دبمةةن ثلةةا السةةر كةةار  مر ةة  

 صةةار للةةوراا مةةا  اصةةد اـةةد   

 فبمةةةا بةةةا نا بةةةذا  ةةةدا بيةةةد   

 امذه  ارصحاـ ن ـ ةر  عةد   

 وةةةار عنةةة  ن حتةةةد بصةةةفة ار

 فبةةالنى ار   عةةن  تلةة  اترةة  

  لةة  كاليبةةار االةةبعخ ا تصةةد 

 وةةةار فيةةة  ااسةةةتند   ةةب  ار 

 ىل املختةةةار  ةةةائ   ةةةد  تةةةد  

 عةةن  ا  ةةئ كةةار مالةة   صةةد    

 كةةال    نا   بلةة  تبةةدا ثنا ةةا 

 مؤمنةةةة  ةةةاد انا مةةةا  يةةةل ر  

   بةةاه  ةةرعنا لةةد  كةةل  ـةةد    



                                                                                      

  

 ثةةةم الربةةةا مةةةا بةةة   ا ةةة  علةةةد 

 ار ةةةةة ر ا ةةةةةبكا يف  را ةةةةةة   

 اال ةةةةةار مل  ةةةةةرس بةةةةة  فةةةةةذلا 

 ال  فقيةةةةةةةل  ةةةةةةةبرلن ن ةةةةةةةتم  

 ا يةةةةةل يف نصةةةةةي  راس ثابةةةةة   

 الةةةةةيـ حيتةةةةةاو لعقةةةةةد آ ةةةةةر   

 ا يةةةل بةةةل علةةةد ااميةةةا ثابةةة     

 لكنةةةةة  معةةةةةعص  ةةةةةدا امةةةةةن    

 ر موافقةةةةا  هةةةةذا  ةةةةوابي  ةةةةذه  

 ثةةةةم صةةةة ة اهلل ت  ةةةةد املصةةةةرفد 

 

 ثبوتةةةة  متفةةةة  ـةةةةر  تسةةةةد  

 اااـةةةد ببيعبةةةا  ةةةد انفةةةر    

 البيا اتة ب عةنبم فية  ا ةد    

 علةةد صةةحي   ةةائو امةةا فسةةد   

 ن يف نصةةي  منكةةر لةة  اسةةتفد   

 اهةةو علةةد اراد لةةيـ منةة  بةةد 

 امالةة  سةةو  الةةذا فيةة  نقةةد    

    ةةةذ بقةةةود عةةةامل فةةة  فنةةةد 

    ر  ةةر ن فبةةو  ـةةر  كةةار ا

 االصةةح  اكةةل مةةن ر ةةد    اآد

 

 

 

 
 



                                                                                      

  

 
 

 
ال يخ سيص بن سعيد الكمياني يف   ارت  لل يخ املربي محو  بن محيد 

 الصوايف

 

 



                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبنا بن محد النببانيارستان  ال يخ سيص يف   ارة لصد ق 

 



                                                                                      

  

 

 

 

 

 
 ه  ـد  لبة العلمال يخ سيص بن سعيد الكمياني ا وار

 

 



                                                                                      

  

 

 

 

 
 ال يخ سيص ما  ـد  ـفا ه
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