


األشواق العاطرة

شرح

والدار اآلخرة السير إلى اللهفي  قصيدة

النسخة األوىل 



ذةــؿقدؿ

احلؼملّٓمٓمخاظقماظّٓؽيجىمواظزملؾاح,موعلؾِّبماهلّٓىمواظزملالح,موععملِّّٓرماظطملؼملوممواِّصّٕاح,ماجلائّٓمباظظملسمللم

اظّٖائّٓمواظلؼملاح,معاظكمادلػملك,مادلؽملفىمعنماهُلػمْلك,موعلؿملِّّٕماظظملػملشَيَكمواظظمُلػمْلك,مأسشملىموعؽملّّ,موأغضملمموعّٓح,موسظملام

إظؿملهماظّٕجوعمواظّٕطون,مدمؼملّٓهمسؼملنمجّٕحمواجرتح,مسػملممعامطانموعامدؿملغملون,موخػملقماحلّٕطةمواظلغملون,مو

وغلؿضملؿملؽملهموغؿوطلمسػملؿمله,موغلأظهماظؿوصؿملقمظضملؼملٍلمؼعملّٕبمإظؿمله,موغزملػملىموغلػملممسػملىمردوظهمادُلعملّٓؼيم,موردوظهم

مادُلضملصملَّم,موحؾؿملؾهماُظؼملغملّٕؼيم,محمؼملّٓمبأبيمػوموأعي,مصػملىمآمسػملؿملهمودػملم,موبضملّٓ,م

واظشملّٕقمادلوصػملةمإديمشريم,1"ارغييمعصيلضيؿشيعملغيؿملؼملًامَصاتؼيؾغيضملصيوهصيوشيَأنؼيمػشئّشيامصغيّٕشي,مضالمتضملادي"اظشملّٕؼقمإديمآمواحّٓمالمؼؿضملّٓدص

م.2"مَصاتؼيؾغيضملصيوهصيموشيالمتشيؿؼيؾغيضملصيواماظلؽيؾصيلشيمَصؿشيظمَلّٕؼيقشيمبغيغمُلمضيمسشينضيمدشيؾغيؿملػملغيهغيآمطـرية,موظّٔظكمضالمتضملاديم"

موحّٓود:موغؾملاؼة,موظهمعضملاملظيموػّٔاماظشملّٕؼقمظهمبّٓاؼٌة

م.3ِإَظهشيمِإالَّماظػملَّهصي"َصاسضيػمَلمضيمَأغؼيهصيمالم"مصؾّٓاؼؿه:معضملّٕصةمآ

م.4وشياسضيؾصيّٓضيمرشيبؼيَكمحشيؿؼيىمؼشيْأتغيؿملشيَكماْظؿملشيعملغينيصي""وغؾملاؼؿه:ماظوصولمإديمآم

م.5"ِإَظؿملضيَكمُأوحغييشيمبغياظَّّٔغييمَصادضيؿشيؼملضيلغيْكباظوحيمواظؿّٖامماِّعّٕمواظؽملؾملىم"ماالسؿزملامموحّٓوده:

م.6ذغيّٕضيسشيًةموشيعغيؽملضيؾملشياجًا"مظغيغمُللدملمجشيضملشيػمْلؽملشيامعغيؽملضيغمُلمضي"وعضملادله:ماظرملّٕائّٝمسػملىماخؿالصؾملاموتؽملوسؾملام

واظلائّٕمإديمآمادللاصّٕمسػملىمػّٔاماظشملّٕؼقمالبّٓمظهمعنمزادػيمؼؿعملوىمبهموؼضملؿملؽملهمسيمدريه,موالبّٓمظهمعنمعؽملازلم

ماظّٔؼنمؼؿغملػملؼملونمسيمأحوالماظعملػملوبمعنمذطّٕمػّٔهمادلضملاملموتػملكمادلؽملازلمّٕشيؼعملشملضملؾملامسيمرحػملؿه,موظّٔظكمأطشي

اظلاظغملنيمسيمعؽملازلمإؼاكمغضملؾّٓموإؼاكممجطؿابهماظعملؿملممعّٓارموسػملىمرأسمػؤالءمذؿملّْماإلدالممابنماظعملؿملممسي

م.غلؿضملني

                                                           
م153اِّغضملام:مم-مم1
م153:ماِّغضملامم-مم2
 19حمؼملّٓ:مم-مم3
 99احلفّٕ:مم-مم4
م43اظّٖخّٕف:مم-مم5
 48ادلائّٓة:مم-مم6

 



سيمعؽملصملوعةمدؾملػملةمعاتضملةمأمساػامم–رريهمآمم–وممنمطؿبمسيمذظكمأؼسملًاماظرملؿملّْمسؾّٓماظّٕرينمبنمدضملّٓيم

م)مضزملؿملّٓةمسيماظلريمإديمآمواظّٓارماآلخّٕةم(

ممسنمأحوالمظغملالباماػؿؼملتماظيتماظضملػملؼملاءعزملؽملظملاتمعنماظغملػملؼملاتماظؽملاصضملةمواظّٓررماظالعضملةمبضملّٚممادؿعملؿملتص

ثممغظملّٝمعنمتزمللمم-أواًل–راجؿملًامبؾملامغظملّٝمغظملليمةمخمؿزملّٕتمؿضملػملؿملعملاووضضملؿؾملامط,ماصالحؾملإاظعملػملوبموطؿملظملؿملةم

م,موآمػومادلوصخملقموادللِّّٓد.وزادًامغؿّٖودمبهمسيمدريغام,تغملونمسوغًامسيمإغارةمرّٕؼعملؽملاإظؿملهمعنمإخواغي,مظضملػملؾملام

م.وادلؽملةواظظملسمللموٓماحلؼملّٓمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مأريّٓمعضملؾّٓمسؿمللىممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

معّٕدىمعشملّٕوحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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ذاآلخرةاؾدريذإىلذاهللذواؾدارذيفذذرحذؼصودةذ

إالممبضملّٕصةمآ,موالموالمتغملؿؼمللمفمآماإلغلانمسػملىمدائّٕمادلكػملوضاتمبضملؾودؼؿهمٓ,موالمتؿمماظضملؾودؼةمذّٕؼي

ب,مواجلوارحمآالتموادلؿعملِّٕمواظلاسيممصاظعملػملبمػوماظضملاظغي,مإديمعضملّٕصةمآمإالمبعملػملؾهموجوارحهاظضملؾّٓمؼزمللم

مصشيػمُلّّشيمصشيػمُلقشيتضيمِإذشيامعصيسملضيطملشيًةماْظفشيلشيّٓغيمصغييمِإنؼيمَأال"مجتّٓهمسيمضوظيماظؽمليبم,موػّٔامخادعةممبـابةماجلؽملودمظػملؼملػملك

مصصيوشيِرُطمضيمِإَظىمؼشيؽملضيصمُلّٕصيمالماظػملَّهشيمِإنؼي",موضوظهم1"اْظعمَلػمْلبصيموشيػغييشيمَأالمُطػملَّهصيماْظفشيلشيّٓصيمَصلشيّٓشيمَصلشيّٓشيتضيموشيِإذشيامُطػملُّهصي,ماْظفشيلشيّٓصي

مم.2"وشيَأسضيؼملشياظغيغمُلمضيمُضػمُلوبغيغمُلمضيمِإَظىمؼشيؽملضيصمُلّٕصيموشيِإغؼيؼملشياموشيَأعضيوشياظغيغمُلمضي

اضرتبماظعملػملبمعنمعنمآموحؾهمظهموأغلهمبهموذوضهمإظؿمله,صإذاممحؿملاةماظعملػملبموغعملائهموصظملائهمتغملونمبعملّٕبهو

مبضملرملّٕةمأذؿملاء:مأطّٕعهمآمواِّغّٗمواظرملوقمباإلميانمواظشملاسةمآ

م.3"َأوشيعشينضيمَطانشيمعشيؿملضيؿًامَصَأحضيؿملشيؿملضيؽملشياهصي"احلؿملاة:مم–م1

م.4"صصيّٓصيورشيمَضوضيٍممعصيؤضيعغيؽملغينيشيوشيؼشيرملضيفغيم"اظرملظملاء:مم–م2

م.5ُأوضيَظؽغيَكماظَّّٔغيؼنشيماعضيؿشيقشينشيماظػملَّهصيمُضػمُلوبشيؾملصيمضيمظغيػملؿؼيعمْلوشيى""اظشملؾملارة:مم–م3

م.6وشيعشينضيمؼصيؤضيعغينضيمبغياظػملَّهغيمؼشيؾملضيّٓغيمَضػمْلؾشيهصي""اهلّٓاؼة:مم–م4

م.7ُأوضيَظؽغيَكمَطؿشيبشيمصغييمُضػمُلوبغيؾمِلمضيماإِلميشيانشي""ثؾوتماإلميان:مم–م5

م.8اظَّّٔغييمَأغضيّٖشيلشيماظلؼيغملغيؿملؽملشيَةمصغييمُضػمُلوبغيماْظؼملصيؤضيعغيؽملغينيشي"ػصيوشيم"اظلغملؿملؽملة:مم–م6

م.9"وشيَأظَّفشيمبشيؿملضينشيمُضػمُلوبغيؾمِلمضي"اإلظظملة:مم–م7

                                                           
 رواهماظؾكاري.م-مم1
 رواهمعلػملم.م-مم2
 122اِّغضملام:مم-مم3
 14اظؿوبة:م-مم4
 3احلفّٕات:مم-مم5
 11اظؿطملابن:مم-مم6

 22اجملادظة:مم-مم7
 4اظظملؿّّ:مم-مم8
 63اِّغظملال:مم-مم9

 



م.1اظَّّٔغيؼنشيمآعشيؽملصيواموشيتشيشمْلؼملشيؽغينؽيمُضػمُلوبصيؾملصيمضيمبغئّغيْطِّٕماظػملَّهغي""اظشملؼملأغؿملؽملة:مم–م8

م.2وشيزشيؼؼيؽملشيهصيمصغييمُضػمُلوبغيغمُلمضي"وشيَظغملغينؼيماظػملَّهشيمحشيؾؼيبشيمِإَظؿملضيغمُلمضيماإِلميشيانشيم":مواظّٖؼؽملةماحملؾةم–م9

م.3وشيزشيؼؼيؽملشيهصيمصغييمُضػمُلوبغيغمُلمضيموشيَطّٕؼيهشيمِإَظؿملضيغمُلمضيماْظغمُلظمْلّٕشيموشياْظظمُللصيوقشيموشياْظضملغيزملضيؿملشيانشي""احلظملازمعنماظلوء:مم–م12

م!!ؼطملظمللمسنمذظكضّٓماظؾضملّٚممأنإالم

م.4ؼطملظمللمسنمأنماظعملػملبمػومحمّٛمغصملّٕماظّٕرين

م.5صالحؾملاؼطملظمللمسنمأنماظعملػملبمػومعػملكماِّسسملاء,موبزملالحهم

م.6وارحاظعملػملوبمأػممعنمأسؼملالماجلمأسؼملالؼطملظمللمسنمأنم

م.7ؼطملظمللمسنمأغهمعأعورمبؿشملؾملريماظعملػملبمضؾلمتشملؾملريماظـؿملاب

م.8اظعملػملبمػوموساءماإلميانمواظؿوحؿملّٓمأنلمسنمؼطملظمل

مؼطملظمللمسنمأنمأسؼملالماظعملػملوبمطأسؼملالماجلوارحمؼؿضملػملقمبؾملاماظـوابمواظضملعملاب.

مسػملؿملهمعنماحملّٕعاتماظيتمؼّٕتغملؾؾملامجبوارحه.مًّٕاأذّٓمخشملماحملّٕعاتماظيتمؼّٕتغملؾؾملامبعملػملؾهأنمؼطملظمللمسنم

,مغضملوذمبآمعنموعؽملؾملم,موػومسيماحلعملؿملعملةمإديماِّعواتمأضّٕبماِّحؿملاءغظمللهمعّٝممؼطملظمللمسنمػّٔاموشريهموؼضملّٓؽي

معوتماظعملػملوب.

وصالحهمودضملادتهمالمتغملونم,موحؿملاةماظعملػملبموبؽملاموإصالحؾملامودضملادتؾملأّظكمالبّٓمظؽملامأنمغلضملىمسيمحؿملاةمضػملوظ

م.غابةمإظؿملهمواظؿوطلمسػملؿملهموضشملّٝمعؽملازلماظلريمإظؿملهباإلميانمبآموعضملّٕصؿهموحمؾؿهمواإلإالم

                                                           
 28اظّٕسّٓ:مم-مم1
 7احلفّٕات:مم-مم2
 7احلفّٕات:مم-مم3
م".إديمصورطمموأعواظغملم,موإمنامؼؽملصملّٕمإديمضػملوبغملممواسؼملاظغملمم"إنمآمالمؼؽملصملّٕمآمسػملؿملهمودػملمػملىمضالمصم-مم4
م".,مإذامصػملقتمصػملّّماجللّٓمطػمله"أالموإنمسيماجللّٓمعسملطملةمػملىمآمسػملؿملهمودػملمضالمصم-مم5
اظعملػملوبمأػممعنمعضملّٕصةمأحغملامماجلوارح".موضالم"معنمتأعلممأحغملامضالمابنماظعملؿملمم"مأسؼملالماظعملػملوبمػيماِّصل,موأسؼملالماجلوارحمتؾّٝموعغملؼملػملة,مصؼملضملّٕصةمم-مم6

 اظعملػملوبمأصّٕضمسػملىماظضملؾّٓمعنمأسؼملالماجلوارح".مأسؼملالالمتؽملظملّٝمبّٓوغؾملا,موأنمموأغؾملااظرملّٕؼضملةمسػملممارتؾاطمأسؼملالماجلوارحمبأسؼملالماظعملػملوبم
 ػوماظعملػملب.مػؽملاباظـؿملابممذيؾملورمادلظمللّٕؼنمعنماظلػملفموعنمبضملّٓػممسػملىمأنمادلّٕادضالمتضملاديم"وثؿملابكمصشملؾملّٕ"موم-مم7
 وضّٓمخػملقمآمظإلغلانمثالثةمأوسؿملة:ماظّٓعاغموساءماظضملعمللمواظضملػملم,مواظعملػملبموساءماإلميانمواظؿوحؿملّٓ,موادلضملّٓةموساءماظشملضملاممواظرملّٕاب.م-مم8

 



واظؽملصملّٕمسيمم,وغؽملرملطمللمبإصالحمضػملوبؽملام,وصعملهمأسؼملالماظعملػملوبم,غؿضملػملممصعملهماظعملػملوبمأنواجبمسػملؿملؽملاموظّٔامطانماظ

م.اجلوارحمواِّرطانمأسؼملالعنماغرملطملاظؽملامبطملريػامعنممأطـّٕدالعؿؾملام
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ذوتوممواذملنازلذاؾرضوان..........ذَدعدذاؾذقنذجتنبواذُدبلذاؾردىذ

ؾقثمسنماظلضملادةمبشملّٕؼعملؿه,مصؼملؽملؾملممعنمؼّٕاػامصىماظغمللمؼوم,طلمإغلانمؼؾقثمسنماظلضملادةمأنالمذكم

,مظغملنماظلائّٕمواظلػملشملانمواجلاهادلؽملزملبممسيطـّٕةماظضملؿملال,موعؽملؾملممعنمؼّٕاػاممسيوعؽملؾملممعنمؼّٕاػامم,ذيّٝمادلال

إديمآمؼضملػملممأنمدضملادتهمالمتغملونمإالمبعملّٕبهمعنمآموأغلهمبهموذوضهمإظؿمله,مصغملػملؼملامازدادتمسؾودؼؿهمظهمطػملؼملام

غؽملشملػملقمماظيتاظعملاسّٓةماظزملقؿملقةممػيازدادتمدضملادته,موطػملؼملامضػملتمسؾودؼؿهمٓمطػملؼملامضػملتمدضملادته,موػّٔهم

ملمبضملسملؾملؼملامبضملسملا:مغملؼملِّبأعّٕؼنمؼصيملضملادةماظضملؾّٓمعؿقعملعملٌةصم,حبـامسنماظلضملادةمعؽملؾملا

تؽملعملؿملةموتشملؾملريممأي,مكػملؿملةؿباظمعملػملوبهلالك,موػومعامؼضملّٕصهمسػملؼملاءماظرّٕقمامأياِّول:مجتؽملبمدؾلماظّٕدى,م

مورذائلماِّخالقمواظزملظملات.موادلضملاصيعنمذوائبماظّٔغوبمماظعملػملب

وػومعامؼضملّٕصهمسػملؼملاءمم,ضزملّٓمادلؽملازلمواظشملّٕقمادلوصػملةمإديمعّٕضاةمآمأيم,:متؿملؼملممعؽملازلماظّٕضواناظـاغيم

موتّٖطؿملؿهمبغمللمضّٕبةموصسملؿملػملة.م,علءماظعملػملبمبغمللمراسةموسؾادةمأيباظؿقػملؿملة,ممعملػملوباظ

جمؿؼملضملنيمأنماظضملؾّٓمظؿملّٗمظهمضػملؾانمؼشملؿملّٝمبأحّٓػؼملاموؼضملزملىمِّعّٕؼنماادةمإالمبودؾبمسّٓممحتعملقماظلضمل

مضػملبماظضملؾّٓمطظملّٕموإميان,مسيالمجيؿؼملّٝممأيم1"عشيامجشيضملشيلشيماظػملَّهصيمظغيّٕشيجصيٍلمعغينضيمَضػمْلؾشيؿملضيِنمصغييمجشيوضيصغيهغيضالمتضملادي"مباآلخّٕ,

والمجيؿؼملّٝممضػملبمإعّٕىء,مسيالمجيؿؼملّٝماإلميانمواظغملظملّٕم"مضالمم,والمإغابةموإصّٕارموالمػّٓىموضالل,

م.2"والمجتؿؼملّٝماخلؿملاغةمواِّعاغةمذيؿملضملًام,ضػملبمعؤعنمسياظزملّٓقمواظغملّٔبم

ضالمتضملاديمم,اِّبّٓؼةمسيماآلخّٕةمؾملؼملاماظشملّٕؼقماِّوحّٓمظػملوصولمإديمدضملادةماظضملؾّٓمسيماظّٓغؿملا,موعنمثشيمؼيماظلضملادةص

سشيشمَلاءطيمَشؿملضيّٕشيم"وشيَأعؼياماظَّّٔغيؼنشيمدصيضملغيّٓصيوامَصظملغييماْظفشيؽملؼيةغيمخشياظغيّٓغيؼنشيمصغيؿملؾملشيامعشيامدشياعشيتضيماظلؼيؼملشيوشياتصيموشياَِّرضيضصيمِإالَّمعشيامذشياءشيمرشيبؽيَكم

م.3عشيفضئّصيوذػي"

م********************

                                                           
م4اِّحّٖاب:مم-مم1
 صققهماِّظؾاغيمسيماظلػمللػملةماظزملقؿملقة.رواهمأريّٓ,موم-مم2
 128ػود:مم-مم3

 



ذبشرعةذاإلميانؿتشرعنيذ..........ذذهمذاؾذقنذؼدذاخلصواذيفذؿشوهمػ

معؽملّٖظةماإلخالصموعؽملّٖظةمادلؿابضملة

سػملؼملوامأغؾملممموجضملػملوامضزملّٓػممعؽملازلماظّٕضوان,م,أخّٔوامأغظمللؾملممباظؿكػملؿملةمواظؿقػملؿملةماظّٔؼنصاظلائّٕونمإديمآم

م:اإلخالصموادلؿابضملةمػاعنيمظؿملزملػملوامإديمربؾملمموتصيعملؾلمأسؼملاهلم=مؼػملّٖعؾملممسػملىمرّٕؼعملؾملممػّٔامأعّٕؼن

واإلخالصمػومتزملظملؿملةماظعملػملبمعنمػومحتعملؿملقماإلخالص,ممأسؼملاهلمموضؾوظهمظوصوهلممإديمربؾملمصاظرملّٕطماِّولمم

ضالموم,1"اظػملَّهشيمعصيكضيػملغيزملًامَظهصيماظِّّٓؼنشيَصاسضيؾصيّٓضيمضالمتضملاديم"م,وتزملظملؿملةماظضملؼمللمعنمعالحصملةمادلكػملوضنيم,إرادةمشريمآ

مصؿملهمأذّٕكمسؼملػمًلامسؼملغيلمعشينماظرملّٕكغيمسنماظرملّٕطاءغيمأشؽملشيىمغاأ"مموضالم,2"َأسضيؾصيّٓصيمعصيكضيػملغيزملًامَظهصيمدغيؼؽملغييمُضلضيماظػملَّهشيتضملادي"

م.3"وذَّٕطهمشرِيي,تّٕطؿصيهمعضملغيي

,مواظضملاعلمتضملّٕضمظهمزيلةممتّٓخلمسػملؿملؾملاماظيتصاتمؼغملونمبؿكػملؿملّٙماِّسؼملالمعنماآلموحتعملؿملقماإلخالص

مآصات:

مخيػملزملهمعنمذظكمعرملاػّٓتهمدلؽملةمآمسػملؿملهموصسملػملهموتوصؿملعمله,مواظّٔيم,:مرؤؼةماظضملؼمللموعرملاػّٓتهاِّودياآلصةم

وأنمصضملػملهمطقّٕطاتماِّذفارموػؾوبمم,ؼؽملظملضملهمذؾملودماجلربموأغهمآظةمحمسملةمصؾملؽملام,بؽملظمللهوأغهمبآمالم

موضالمأػلماجلؽملةم4"امعغيؽملضيغمُلمضيمعغينضيمَأحشيّٓػيمَأبشيًّٓاوشيَظوضيالمَصسملضيلصيماظػملَّهغيمسشيػمَلؿملضيغمُلمضيموشيرشيحضيؼملشيؿصيهصيمعشيامزشيَط"مطؼملامضالمتضملاديماظّٕؼاح,

م.6"وشيَظوضيالمَأنضيمثشيؾؼيؿضيؽملشياَكمَظعمَلّٓضيمطغيّٓضيتشيمتشيّٕضيَطنصيمِإَظؿملضيؾمِلمضيمذشيؿملضيؽًامَضػملغيؿملاًل"متضملاديمظّٕدوظهوضالمم5"ػملَّهغيماظَّّٔغييمػشيّٓشياغشيامظغيؾملشئّشيااْظقشيؼملضيّٓصيمظغي"

خيػملزملهمعنمذظكمسػملؼملهمبأغهمسؾّٓمحمّٚ,مواظضملؾّٓمالممواظّٔيم:مرػملبماظضملوضمسػملىماظضملؼملل,اآلصةماظـاغؿملة

عؽملهموإحلانممصؼملامؼؽملاظهمعنمدؿملّٓهمعنماِّجّٕمواظـوابمتظملسمللظيمؼلؿققمسػملىمخّٓعؿهمظلؿملّٓهمسوضاموالمأجّٕة,

م.إظؿملهموإغضملاممالمعضملاوضة

                                                           
م2اظّٖعّٕ:مم-مم1
 14اظّٖعّٕ:مم-مم2
 رواهمعلػملم.م-مم3

 21اظؽملور:مم-مم4
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 74اإلدّٕاء:مم-مم6

 



عشملاظضملةمسؿملوبهموآصاتهموتعملزملريهمصؿملهموعامعنمذظكمخيػملزملهممواظّٔيم,رضاهمباظضملؼمللمودغملوغهمإظؿملهم:ةاظـاظـاآلصةم

باإلضاصةمإديمسػملؼملهممبامؼلؿققماظّٕبمجلمجالظهمعنمحعملوقممصؿملهمعنمحّٜماظؽملظملّٗموغزملؿملبماظرملؿملشملان,

منمؼوصؿملؾملامحعملؾملا.صإنماظضملؾّٓمأضضملفموأسفّٖمعنمأماظضملؾودؼةموآدابؾملاماظصملاػّٕةموذّٕرؾملا,

اظضملؼمللمعّٝمبّٔلممسيخيػملزملهمعنمذظكماحلؿملاءمعنماظؿعملزملريممواظّٔيم,طؼملػملهغهمأمتماظضملؼمللموأهمأزؽملعيم:ةاظّٕابضملاآلصةم

م1"رشياجغيضملصيونشيؼصيؤضيتصيونشيمعشيامآتشيواموشيُضػمُلوبصيؾملصيمضيموشيجغيػمَلٌةمَأغؼيؾملصيمضيمِإَظىمرشيبِّؾمِلمضيموشياظَّّٔغيؼنشيم"مهمبعملوظهسؽملسربمآممياظّٔموػوماجلؾملّٓ,

م.2"ػصيوشيماظّٕؼيجصيلصيمؼشيزملصيومصي,موشيؼصيزملشيػملخملي,موشيؼشيؿشيزملشيّٓؼيقصي,موشيؼشيكشيافصيمَأنضيمَظامؼصيعمْلؾشيلشيمعغيؽملضيهصي"مضال

ظػملضملػملمممسؼملػملكمتابضملًا,مظػملضملػملممعنمذظكمأنمؼغملونماظضملؼمللمتابضملًامهخيػملزملمواظّٔياظضملؼمللمظػملضملؼملل,م:ةاخلاعلاآلصةم

م,عنمعواردهمعّٕتوؼًامعؽملازظه,مغازاًلمّٕطؿه,وتعملفمبوضوصهموتؿقّٕكمحبمتلريمبلريه,مبه,مًامتظهمعؤمعواصعملًا

بعملػملؾك,معرملاػّٓامظػملقغملمماظغملوغيماظعملسملائي,ماظّٔيمتؽملشملويمصؿملهماِّدؾابموادللؾؾات,مواحلّٕطاتممتلريظغملؽملكم

واظلغملؽملات.موالمؼؾعملىمػؽملاكمشريمحمّٚمادلرملؿملؽة,موتظملّٕدماظّٕبموحّٓهمباِّصضملال,موعزملّٓرػامسنمإرادتهم

وتّٕطا,مدائّٕامبلريه,موباظعملسملاءمواظعملّٓر,مإمياغاموذؾملوداموعرملؿملؽؿه.مصؿملغملونمضائؼملامباِّعّٕمواظؽملؾمليمصضملالم

موحعملؿملعملة.مصؾملومغازّٕمإديماحلعملؿملعملة.مضائممباظرملّٕؼضملة.

ضؿمللمظلؾملل:مضّٓموإخالصمسؼملػمله,مصاظلائّٕمسػملىماظشملّٕؼقمؼّٕاضبمضػملؾه,موؼؿقّٕىمضزملّٓه,موؼؾّٔلمجؾملّٓهمسيم

مِّغهمظؿملّٗمهلامصؿملهمغزملؿملب.م,يءمأذّٓمسػملىماظؽملظملّٗ؟مصعملال:ماإلخالصأيمذ

م********************

ذ...................ذؿتشرعنيذبشرعةذاإلميان........

,ماظؽمليبماظلريمسػملىمرّٕؼقمم=ادلوصلمإديمضؾولمعامبّٔظوهمعنمختػملؿملةموحتػملؿملةماظؿاظيواظرملّٕطمماظـاغياظرملقمم

صوامسؼملاموملمؼؿقّٕؼيمصػملممؼّٖؼّٓوامسػملىمعامصضملل,مؾملم,أضواهلمموأسؼملاهلمموحّٕطاتؾملممودغملؽملاتمسيواظؿّٖاممػّٓؼهمودظهم

ماحلّٓؼثمسيطؼملامجاءمم,مخوصامعنمأنمتّٕدمسػملؿملؾملممأسؼملاهلمارّٕؼعملؿهمودؽملؿهموداروامسػملؿملؾملبلماظؿّٖعوام,مصضملل

مسيعامجاءمموخريمعضملؽملىمظّٔظكم,عملؾلمعؽملهعّٕدودمسػملىمصاحؾهمالمؼصيأيمم"طلمسؼمللمظؿملّٗمسػملؿملهمأعّٕغامصؾملومرد"

ثممزادوامسػملؿملؾملامعامظؿملّٗمعنمموػا,,مصػملؼملامأخربوامبؾملامتعملاّظغظملّٕماظّٔؼنمدأظوامسنمسؾادةماظؽمليبمحّٓؼثماظـالثة

                                                           
م62ادلؤعؽملون:مم-مم1
 رواهمابنمعاجه,موحلؽملهماِّظؾاغيمسيماظلػمللػملةماظزملقؿملقة.م-مم2

 



وشياظػملَّهغيمِإغِّيمَظَأخضيرملشياُطمضيمظغيػملَّهغيموشيَأتضيعمَلاُطمضيمَظهصيمَظغملغيؽملِّيمَأصصيومصيموشيُأْصشملغيّٕصيمظظملضملػملؾملمم"صغملانمتعملؿملؿملؼملهممرّٕؼعملؿهموالمعنمدؽملؿهم

م.1"وشيُأصشيػملخمليموشيَأرضيُضّٓصيموشيَأتشيّٖشيوؼيجصيماظؽملِّلشياءشيمَصؼملشينضيمرشيشغيبشيمسشينضيمدصيؽملؼيؿغييمَصػمَلؿملضيّٗشيمعين

وطلمسؼمللمالممػملّٕدول,ظم,مإخالصمظػملؼملضملؾودموعؿابضملةوصقةماظلريماظضملؼمللضؾولمصؾؾملّٔؼنماظرملّٕرنيمؼؿقعملقمم

مآمصؾملومبارلمعّٕدود.ردولموطلمسؼمللمالمؼغملونمسػملىمدؽملةمم,ؼّٕادمبهموجهمآمصؾملومحمؾّٛ

م********************
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معؿظملقمسػملؿمله.م-مم1

 



ذؾلدقانبنيذاؾرجاذواخلوفذ..........ذوفمذاؾذقنذبنواذؿنازلذدريفمذ

موعؽملّٖظةماخلوفعؽملّٖظةماظّٕجاءم

مماظّٕأسمػملغياظعملػملبماظلائّٕمإديمآممبؽملّٖظةماظشملائّٕ,مرأدهماحملؾة,موجؽملاحاهماظّٕجاءمواخلوف,مصؼملؿىمدشي

واجلؽملاحانمصاظشملائّٕمجؿملّٓماظشملريان,موعؿىمُضشملّٝماظّٕأسمعاتماظشملائّٕ,موعؿىمُصعملّٓماجلؽملاحانمصؾملومسّٕضةمظغمللم

ُأوضيَظؽغيَكماظَّّٔغيؼنشيمؼشيّٓضيسصيونشيمؼشيؾضيؿشيطملصيونشيمِإَظىمرشيبِّؾمِلمضيماْظوشيدغيؿملػمَلَةمَأؼؽيؾملصيمضيم"مسيمضوظهمتضملادياظـالثمؼملضملتمصائّٓموطادّٕ,موضّٓمجصي

م.1"َأْضّٕشيبصيموشيؼشيّٕضيجصيونشيمرشيحضيؼملشيؿشيهصيموشيؼشيكشياُصونشيمسشئّشيابشيهصي

عّٝممػومأعلماظضملؾّٓمبّٕبهمصىمحزملولمادلعملزملوداظّٕجاءمو,ماظّٕجاءمػومرّٕؼقماظلريمإديمآمسياحماِّمينمصاجلؽمل

مل.مبّٔلماجلؾملّٓموحلنماظؿوط

مؼلريمبّٓونمرجاء؟!مأنلائّٕمإديمآموػلمؼلؿشملؿملّٝماظ

وحيـهمم,دريه,موؼشملؿملبمظهماظلريمسيآمّٓوامباظلائّٕمإديمحيماظّٔيماحلاديػوممنماظّٕجاءأبًّٓامالمؼلؿشملؿملّٝ.مإ

واظؿظملاتهمإظؿملهممبالحصملةمأمسائهممؼـؾتمتضملػملقماظعملػملبمبآ,ماظّٔياظّٕجاءمػوموؼؾضملـهمسػملىمعالزعؿه,مم,سػملؿمله

كؿملبمآمضػملؾهمبآموآعلمصؿملؼملامسؽملّٓمآمورجامرريةمآموأحلنماظصملنمبآمالمؼصيم,موعنمتضملػملقوصظملاته

موػومإالمأحّٓطممميوتنؼيمال"مموضالم2"بغييمسشيؾضيّٓغييمَزنِّمسغيؽملضيّٓشيمَأغشيا "اظعملّٓديصىماحلّٓؼثمتضملاديمضالمآممرجائه,

غيمحيلنصي م.3"اظصملنؼيمبا

مم:سػملممأنماظّٕجاءمعؽملهمحمؼملودموعؽملهمعّٔعوماو

أذغبمثمممأومرجٍلم,ظـوابمآمسؼمللمبشملاسةمآمسػملىمغورمعنمآمراٍجماحملؼملود:مػومرجاءمرجٍلصاظّٕجاءم

مدلطملظملّٕةمآموسظملوهموإحلاغهموجودهموحػملؼملهموطّٕعه.متابمعنمذغوبهمصؾملومراٍج

مرريةمآمبالمسؼملل.ماظؿظملّٕؼّٛمواخلشملاؼاموؼّٕجومسيمعؿؼملادػيرجٍلمصؾملومرجاءممأعامادلّٔعوم:

مسا.ّٖشيوَصمًّٕاسضيواخلوفمػّٕوبماظعملػملبمسػملىمآمذصيم,اخلوفرّٕؼقماظلريمإديمآمػوممسيواجلؽملاحماِّؼلّٕم
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اظؿفأتمبهمإالمآمسّٖموجلمإذامخظملؿهمموالمتؿضملفبمعنمضوهلممإديمآمِّنمطلمأحّٓمإذامخظملؿهمػّٕبتمعؽمله,

م.صّٕرتمإظؿملهو

أخّٙمعنماخلوف,مصإنماخلرملؿملةمظػملضملػملؼملاءممواخلرملؿملة,م1"مماْظضملصيػمَلؼملشياءصيمسغيؾشيادغيهغيمعغينضيماظػملَّهشيمؼشيكضيرملشيىمِإغؼيؼملشياوضالمتضملاديم"م

م.بآ

م.اهلّٕبمعنمادلغملّٕوهمسياإلعضملانممػيواظّٕػؾةم,م2"وشيِإؼؼيايشيمَصارضيػشيؾصيوِنممضالمتضملادي"وم

عنمخيافمظّٔطّٕممواغزملّٓاسهمرجظملانماظعملػملبمجل:وواظم,3"اظَّّٔغيؼنشيمِإذشيامذصيطغيّٕشيماظػملَّهصيموشيجغيػمَلتضيمُضػمُلوبصيؾملصيمضيضالمتضملادي:مو

م.دػملشملاغهموسعملوبؿه

م.تضملصملؿملممععملّٕونمباحلبواإلجاللمم,خوفمععملارنمظػملؿضملصملؿملممواإلجاللم:وػىماهلؿملؾةأسػملىمدرجاتماخلوفمو

صعملػملبماظلائّٕمإديمآمالبّٓمأنمخيافمآ...مخيافماظوضوفمبنيمؼّٓؼه...مخيافماحللاب...مخيافمم

افمصإذامخضؾلماظؿوبة...مخيافمدغملّٕاتمادلوت.ماظضملّٔاب...مخيافماحلّٕعانمعنماجلؽملة...مخيافمادلوتم

صؿقرتقماظرملؾملواتمم,احملؾوبةمسؽملّٓهمعغملّٕوػهمادلضملاصيصارتم,مورتماظػملّٔاتّٓوتغمل,ماغعملؼملضملتماظرملؾملوات

والمؼغملونمظهمذطمللمإالمادلّٕاضؾةمواحملادؾةمم,وؼّٖلماظعملػملبموؼلؿغملنيم,وتؿأدبماجلوارحم,باخلوف

مم.واجملاػّٓة

م.صإذامزالمسؽملؾملمماخلوفمضػملواماظشملّٕؼقم,:ماظؽملاسمسػملىماظشملّٕؼقمعامملمؼّٖلمسؽملؾملمماخلوفضالمذوماظؽملون

م.بِّٕعامصارقماخلوفمضػملؾامإالمخشيم:وضالمأبومدػملؿملؼملانم

وطؼملامضالمذؿملّْماإلدالمماخلوفمم,سّٖموجلامحالمبنيمصاحؾهموبنيمحمارممآمواخلوفماظزملادقمع

م.احملؼملودمعامحفّٖكمسنمحمارممآ

م********************

م
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ذبودادهذوحمبةذاؾرمحن..........ذوفمذاؾذقنذؿالذاإلؾهذؼلوبهمذ

معؽملّٖظةماحملؾة

وعؽملؾملامتؽملرملأمم,اظلريمإديمآمسيوػىمأصلمادلؽملازلمورأسماِّعّٕمم,وعنمعؽملازلماظلريمإديمآمعؽملّٖظةماحملؾة

صؿملؾملامتؽملاصّٗمادلؿؽملاصلون,موإظؿملؾملامذكّٙمماظيت,موػىمادلؽملّٖظةمذيؿملّٝماِّسؼملالماظزملاحلةموادلؽملازلماظضملاظؿملة

ضوتممصؾمليحماظضملابّٓون,ماظضملاعػملون,موإديمسػملؼملؾملاممشّٕماظلابعملون,موسػملؿملؾملامتظملاغىماحملؾون,موبّٕوحمغلؿملؼملؾملامتّٕوؼي

ماظعملػملوب,موشّٔاءماِّرواح,موضّٕةماظضملؿملون.

ودواممعالحصملؿهمموهلجماظػمللانمبّٔطّٕهمسػملىماظّٓوام,موتضملػملعملهمبه,مرػملبماحملؾوب,مسيواحملؾة:مدظملّٕماظعملػملبم

موعّٕضاته.

م.1"ُضلضيمِإنضيمُطؽملضيؿصيمضيمتصيقغيؾؽيونشيماظػملَّهشيمَصاتؼيؾغيضملصيوغغييمؼصيقضيؾغيؾضيغمُلمضيماظػملَّهصيم"ضالمتضملادي:م

احملؾوبمسػملىمموإؼـارحمؾةماحلؾؿملب,ممإالاظعملػملبممسيحمؾةممبلعملوطمطلمإالضػملبماظضملؾّٓممسيوالمتغملؿؼمللماحملؾةم

دلنمأحؾؾتمصالمؼؾعملىمظكمعؽملكمطػملكموأنمتؾملبمم,ؿملبادلرملؾملّٓموادلطملمسيوعواصعملةماحلؾؿملبممذيؿملّٝمادلزملقوب,

عّٕضاتهممسيمًاووضظملموجتضملػملؾملامحلؾًام,ووضؿكموعاظكمدلنمحتؾهصؿؾملبمإرادتكموسّٖعكموغظمللكموأصضملاظكم,مذيء

م.صؿأخّٔهمعؽملهمظهمدؾقاغهمأسشملاكوحمابه,مصالمتأخّٔمظؽملظمللكمعؽملؾملامإالمعام

م:واظشملّٕؼقمإديمحبمآمحيزمللمبأعّٕؼن

م.عنماظعملػملبوإخّٕاجمحبمشريمآمم,:مضشملّٝمسالئقماظّٓغؿملااِّول

م:معضملّٕصةمآ,مصغملػملؼملامضوؼتموازدادتمعضملّٕصؿكمبآمطػملؼملامازدادمحؾكمٓ.اظـاغي

مأربضملةمعواضّٝ:مسيوؼصملؾملّٕمصّٓقماحملؾةم

المسػملىمذطّٕمعنمحيؾهمصإغهمالمؼؽملاممإم,ذملمسؽملّٓمأخّٔماإلغلانمعسملفضملهموتظملّٕغمحوادهموجوارحهمعنماظرملواشل1

م.لمضػملؾهمبهطملغيوذصي

مؼلؾعملهمإديمضػملؾهمذطّٕمحمؾوبه.مذيءصأولمم,عنمغوعهمذملمسؽملّٓماغؿؾاػه2
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ضّٕمظضملنيماحملبموالمأظّٔمظعملػملؾهمعنمخػملوتهمحملؾوبهمأمذيءوالمم,حملمادلؽملاجاةمواظعملّٕبةمصؾمليذملمسؽملّٓماظزملالةم3

موعؽملاجاتهمظهمبنيمؼّٓؼهم.

م.ذملمسؽملّٓماظرملّٓائّٓمواِّػوال4

م********************
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ذواإلعالنذواألحوانيفذاؾدرذ..........ذوفمذاؾذقنذؼدذأؽثرواذؿنذذؽرهذ

م.عؽملّٖظةماظّٔطّٕ

م.وعنمعؽملازلماظلريمإديمآمهلجماظػمللانمسػملىماظّٓواممبّٔطّٕمآ

وػوماظؾابماِّسصملممادلظملؿوحمبنيمم,عؿىمصارضؾملامصارتماِّجلادمهلامضؾوراماظيتضوتماظعملػملوبمموذطّٕمآمػو

م,مطؼملامأغهاظعملػملوبمادلعملظملّٕاتوػومسؼملارةمحتزمللماِّصّٕاحموادللّٕات,مبهمم,طملػملقمإالمباظطملظملػملةؼصيالماظضملؾّٓموبنيمربهم

م.وادلوصلمِّسػملىمادلعملاعاتم,شّٕاسماجلؽملات

وأثؽملىمسػملىم1"مؼشيامَأؼؽيؾملشياماظَّّٔغيؼنشيمآعشيؽملصيواماذضيُطّٕصيواماظػملَّهشيمذغيْطًّٕامَطغيريًا"مصعملالمتضملاديمأعّٕمآمبّٔطّٕهمسػملىماظّٓواموضّٓم

م2جصيؽملصيوبغيؾمِلمضي"اظَّّٔغيؼنشيمؼشئّضيُطّٕصيونشيماظػملَّهشيمضغيؿملشياعًاموشيُضضملصيودًاموشيسشيػمَلىمم"مصعملالمّٔاطّٕؼناظ

مسيم,وصىمذيؿملّٝمأوضاتؾملمموأحؿملاغؾملمم,دّٕػمموسالغؿملؿؾملممسيلماظلريمإديمآمػمماظّٔؼنمؼّٔطّٕونمربؾملممػوأ

مءطي.ودساموثؽملاءطيوصىمسػملؽملؾملممذطّٕامطيم,وعالزعًةمػملعملًاومتموتسملّٕسًامدّٕػممتّٔظاًل

م.وثؽملاءطيموتغملؾريًاموتلؾؿملقًامحتؼملؿملًّٓامبػمللاغؾملم:ؼّٔطّٕونمآم

أواعّٕهممسيوعامظهمعنماحلغملمممأدّٕارمخمػملوضاته,ومأمسائهموصظملاتهموأصضملاظه,مسيمعملػملوبؾملم:متظملغملًّٕاؼّٔطّٕوغهمبو

موغواػؿمله.

م.وضضملودًاموضؿملاعًامودفودًامراسةمآمرطوسًامسيهلاممادؿضملؼملااًلموارحؾملم:ؼّٔطّٕوغهمجبو

م********************
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ذراعاتهذواؾرتكذؾلعصوان..........ذقتقربونذإىلذامللوكذبفعلهمذ

ذؿعذرؤقةذاؾتقصريذواؾعصوان..........ذػعلذاؾفرائضذواؾنواػلذدأبهمذ

ماظعملّٕبمعؽملّٖظة

,مودؾؿمللموصوهلممإديمشاؼؿؾملممصضمللمإديمآمواظوصولمسػملىمعّٕضاتهمنمإديمآموػّٓصؾملمماظؿعملّٕبؼشاؼةماظلائّٕ

مواخلشملاؼا,مواظؽملصملّٕمإديماظؽملظملّٗمبضملنيماظؿعملزملري.مادلضملاصياظظملّٕائّٚمواظؽملواصل,موتّٕكم

مربؾملممثالثةمأعور:مصلؾؿمللمضّٕبؾملممإدي

ّٕمسػملىماظعملػملبمعـلماظّٔغوبموادلضملاصي,مضوعاموجّٓمذيءمأ,ماِّول:مختػملؿملةماظعملػملبمعنماظّٔغوبموادلضملاصي

مغضملوذمبآمعنمذظك.

وأعاماظؽملواصل:م,مادممظػملرملّٕائّٝماظالزعةمظّٖوعامجازعاصؾمليمماظظملّٕائّٚ:,مواظـاغي:مصضمللماظظملّٕائّٚمواظؽملواصل

معامأداءغيممبـِلمسؾّٓيمإظيؼيمتعملّٕؼيبشيموعا وضّٓمجاءمسيماحلّٓؼثماظعملّٓديم"م,ادممظػملرملّٕائّٝمادلأعورمبؾملامادؿقؾاباص

م.1"أحؾؼيهصيمحؿؼيىمباظؽملؼيواصِلمإظيؼيمؼؿعملّٕؼيبصيمسؾّٓيمؼّٖالصيموالمسػملؿملضيهغي,ماصؿشيّٕضؿصيه

ماظـاظث:ماظؽملصملّٕمإديماظشملاساتمبضملنيماظؿعملزملري.

م,واظؽملعملزملانمبضملنيماظؿعملزملرياهلممسؼملأنمإديمآمباظظملّٕائّٚمواظؽملواصلمإالمأغؾملممؼؽملصملّٕونمإديمؼؼملّٝمتعملّٕبماظلائّٕص

أوجؾؾملامآمسػملؿمله,مثممؼؿؾّٝمماظيتؼغملؼمللماظظملّٕائّٚمم,اظلائّٕمإديمآمإظؿملهؼزمللمماظّٔيوػّٔامػوماظغملؼملالم

ثممحيؿملّٛمصّٕائسملهموغواصػملهمبضملّٓممم,اظظملّٕائّٚمسيؼعملّٝمماظّٔيتغملؼمللماخلػمللمواظؽملعملّٙمماظيتاظظملّٕائّٚمباظؽملواصلم

نمخوصؾملممعنمادلضملزملؿملةمورؤؼؿؾملمماظعملزملورمسيم,موػّٔامأسصملممعامؼؽملظملضملؾملم,مِّؾملؼملاباظؽملصملّٕمإظؿملؾملؼملا,موالمباظظملّٕحم

احللؽملةمؼّٓصضملؾملممإديماالدؿغملـارمعنمأسؼملالماظعملّٕبمواظشملاسات,موإذامصصيّٕفمضػملبماظضملؾّٓمسنمػّٔامصأسفبم

جيؼملّٝمم-طؼملامضالماحللن–وػّٔامحالمادلؤعنمحبلؽملؿهموغليمدؿملؽؿهمصّٕمبامطانمسيمذظكمخلارةمسصملؿملؼملة,م

ظؿملّٓخلماظؽملارمباحللؽملةمؼزملؿملؾؾملا,موإنماظّٕجلمضالمدضملؿملّٓمبنمجؾري:م"إنماظّٕجلمبنيمإحلانموخماصة,م

ضملػملم:مإنمصاسلماحللؽملةمسؼملػملؾملامصػملممتّٖلمبنيمغازّٕؼهمعضملفؾًامظظؿملّٓخلماجلؽملةمباظلؿملؽةمؼزملؿملؾؾملا",مضالمأػلما

بؾملامعطملرتًامعّٓظؿملًامسػملىمربهمعلؿضملػملؿملًامسػملىمخػملعملهمصأدخػملؿهماظؽملار,موإنمصاسلماظلؿملؽةمملمتّٖلمدؿملؽؿهمبنيمغازّٕؼهم

صؿملّٓخػملهمؼملػملهمخوصهمذظكمسػملىمدوامماإلضؾالمسػملىمآ,مصؿملطملظملّٕمآمظهمخيافمسعملوبؿؾملاموخيرملىمذؤعؾملامصؿملق

                                                           
مرواهماظؾكاري.م-مم1

 



اظؽملؼياسصي,ممَضالشيمبشيضملضيسملصيؾملصيمضي:مِإغِّيمَظُأصشيػملخمليشيمرشيْطضملشيؿشيؿملضيِنمَصَأُضومصيمسشيؽملضيؾملصيؼملشيامبغيؼملشيؽملضيَِّٖظةغيماظلؼياِرِقمَأِوماظّٖؼياغغيي,ماظَّّٔغييمؼشيّٕشياهصيضّٓمشيواجلؽملة",م

م".حشيؿملشياءطيمعغينشيماظػملَّهغيمسشيّٖؼيموشيجشيلؼي

م********************
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ذذوؼًاذإىلذؿاذػوهذؿنذإحدان..........ذصربواذاؾنفوسذعلىذاملكارهذؽلهاذ

معؽملّٖظةماظزملرب

سيمدؿةماظعملّٕآنممسيعّٔطورمواظزملربمم,ِّنماإلميانمغزملظملانمغزملفمصربموغزملفمذغملّٕم,اظزملربمغزملفماإلميان

م,1ادضيؿشيضملغيؿملؽملصيوامبغياظزملؼيؾضيِّٕموشياظزملؼيالةغيمِإنؼيماظػملَّهشيمعشيّٝشيماظزملؼيابغيِّٕؼنشي"ؼشيامَأؼؽيؾملشياماظَّّٔغيؼنشيمآعشيؽملصيوام"مامضوظهمتضملادي:سرملّٕمعوضضملا,معؽملؾمل

وشيَظؽغينضيمصشيؾشيّٕضيتصيمضيم"وعؽملؾملامم,3وشياظػملَّهصيمؼصيقغيبؽيماظزملؼيابغيِّٕؼنشي"وعؽملؾملام"م,2َصاصضيؾغيّٕضيمَطؼملشيامصشيؾشيّٕشيمُأوضيُظواماْظضملشيّٖضيِممعغينضيماظّٕؽيدصيِل"وعؽملؾملام"

م.4َظؾملصيوشيمخشيؿملضيّٕظيمظغيػملزملؼيابغيِّٕؼنشي"

اجلوارحمسنممّٗوحؾم,اظػمللانمسنماظرملغملوىمّٗوحؾم,ّٛاظؽملظملّٗمسنماجلّٖعمواظؿلكؽيمّٗواظزملربمػومحؾ

م.اظؿرملوؼّ٘

اِّولمص,موصربمسػملىماعؿقانمآم,عضملزملؿملةمآم,موصربمسن:مصربمسػملىمراسةمآواظزملربمثالثةمأغواعم

مواظـاغيمصربمسػملىمحغملممآماظرملّٕسي,مواظـاظثمصربمسػملىمحغملممآماظعملّٓري.

واظـاظثمصربمسػملىمعامم,أطؼمللمعنماظـاظثمِّغؾملؼملامصربانمسػملىمعامؼؿضملػملعملانمباظغمللبمواظـاغيواظزملربانماِّولم

طانمصربمؼودفمسنمعشملاردةماعّٕأةماظضملّٖؼّٖمسػملىم":مضالمذؿملّْماإلدالم,مالمطلبمصؿملؾملامظؿملّٗمظػملضملؾّٓمصؿمله

,مصإنمػّٔهمأعورممبموبؿملضملهموتظملّٕؼعملؾملممبؿملؽملهموبنيمأخؿملهاجلمسيظهممإخوتهمإظعملاءذأغؾملامأطؼمللمعنمصربهمسػملىم

م."بطملريماخؿؿملارهمالمطلبمظهمصؿملؾملا,مظؿملّٗمظػملضملؾّٓمصؿملؾملامحؿملػملةمشريماظزملربجّٕتمسػملؿملهم

م********************
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ذؼدذأصبحواذيفذُجنَّةذوأؿان..........ذـزؾواذمبنزؾةذاؾرضىذػهمذبهاذ

معؽملّٖظةماظّٕضى

واظّٕضىمػومتػملعملىمأحغملاممآماظرملّٕسؿملةمواظعملّٓرؼةمباغرملّٕاحمصّٓرمودّٕورمغظملّٗ,مصؿمللغملنماظعملػملبمإديمصارّٕهم

م.1وحمؾوبه,موؼّٕضىممباماخؿارهمظه,موظّٔظكمصاظّٕضامعؽملّٖظةمصوقمعؽملّٖظةماظزملربوعضملؾودهم

موعامؼلؾبموضوعماظّٕضامسيمضػملبماظضملؾّٓمأعور:

:مأنمجيّٖممأغهمالمتؾّٓؼلمظغملػملؼملاتمآموالمرادمحلغملؼمله,مصاظؽملضملؼملةمواظؾػملؿملةمبعملسملاءمدابق,موعامذاءمآماِّول

مدؿملّٓهماظؾارماظؽملاصّّ.مأحغملامطانموعامملمؼرملأمملمؼغملن,موػومسؾّٓمحمّٚمالمؼلكّٛمجّٕؼانم

محمبمراٍضممبامؼضملاعػملهمبهمحؾؿملؾه.مِّغهاظـاغي:م

مسػملمممبزملػملقؿهمومبامؼؽملظملضمله.أجاػلمبضملواضبماِّعور,مودؿملّٓهممِّغهاظـاظث:م

المؼّٕؼّٓمعزملػملقةمغظمللهمعنمطلموجه,موربهمدؾقاغهمؼلوقمإظؿملهمعزملػملقؿهموؼلوقمإظؿملهممِّغهاظّٕابّٝ:م

مأدؾابؾملا.

مهمٓموملمؼضملرتضمسػملىمجّٕؼانمأحغملاعهمسػملؿمله.علػملم,موادللػملممعنمدػملممغظمللمِّغهاخلاعّٗ:م

اظلادس:مِّغهمؼضملػملممأنماظّٕضامؼوجبمظهماظشملؼملأغؿملؽملةموؼؽملّٖلمسػملؿملهماظلغملؿملؽملةماظيتمالمأغظملّٝمظهمعؽملؾملا,موعؿىم

مغّٖظتمسػملؿملهماظلغملؿملؽملةمادؿعملامموصػملقتمحاظه.

وضّٕةممؿملمماظزملابّٕؼنعلرتاحماظضملارصنيموحؿملاةماحملؾنيموغضملووظّٔظكمطانماظّٕضامبابمآماِّسصملمموجؽملةماظّٓغؿملام

م,مغلألمآمأنمؼصيّٕضِّؽملاموؼشيّٕضىمسؽملا.سؿملونمادلرملؿاضني

م********************
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ذاألرؽاناألؼوالذوباؾقلبذو..........ذذكرواذاؾذيذأوىلذاخلالئقذػضلهذ

معؽملّٖظةماظرملغملّٕ

,م1"وشياذضيغمُلّٕصيوامظغييموشيالمتشيغمْلظمُلّٕصيوِنآمبهموغؾملىمسنمضّٓهمصعملالمتضملاديم"مأعّٕواظرملغملّٕمغزملفماإلميانماظـاغي,موضّٓم

وشيدشيؿملشيفضيِّٖيم,موجضملػملهمدؾؾًامظػملؼملّٖؼّٓمعنمصسملػملهمصعملالم"2"ِإغؼيهصيمَطانشيمسشيؾضيًّٓامذشيغمُلورًاسػملىمأػػملهمصعملالمسنمغوحم"موأثؽملى

ِإغؼيهصيم,مومسىمغظمللهمذاطًّٕاموذغملورامصعملالم"4"وشيِإذضيمتشيَأذؼينشيمرشيبؽيغمُلمضيمَظؽغينضيمذشيغمَلّٕضيتصيمضيمَِِّزؼّٓشيغؼيغمُلمضيوضالم"م,3"اظػملَّهصيماظرملؼياطغيِّٕؼنشي

,موصوقمػّٔاموذاكممسىماظرملاطّٕؼنممباممسىمبهمغظمللهم6"وشيَطانشيماظػملَّهصيمذشياطغيًّٕامسشيػملغيؿملؼملًاوضالم"م5"رظيَشظمُلورظيمذشيغمُلو

م.ؾةمظػملرملاطّٕؼنموصسملالوأسشملاػممعنموصظملهموحلؾكمبؾملّٔامحم

موعؽملّٖظةماظرملغملّٕمصوقمعؽملّٖظةماظّٕضىموزؼادة,مصاظّٕضىمعؽملّٓرجمسيماظرملغملّٕ,مإذمؼلؿقؿمللموجودماظرملغملّٕمبّٓوغه.

سػملىمظلانمسؾّٓهمثؽملاءطيمواسرتاصا,موسػملىمضػملؾهمذؾملودًاموحمؾة,موسػملىمجوارحهمواظرملغملّٕمػومزؾملورمأثّٕمغضملؼملةمآم

اظّٔيماغضملممبؾملاموؼلؿضملؼملػملؾملامصؿملؼملاممِّغهاغعملؿملادًاموراسة,مصؿملضملّٕفماظضملؾّٓمضّٓرمغضملممآمسػملؿملهموؼـينمسػملؿملهمبؾملام

مكماظرملغملّٕ.ظحيبمعضملشملؿملؾملامصؿمللؿغملؼمللمبّٔ

وشيِإذضيمتشيَأذؼينشيمرشيبؽيغمُلمضيمَظؽغينضيمذشيغمَلّٕضيتصيمضيماظرملغملّٕمضؿملّٓماظؽملضملم,مصإنمذصيغملّٕتمضّٕت,موإنمُطظملّٕتمصّٕت,مضالمتضملاديم"ممأنواسػملمم

م.7"مَِِّزؼّٓشيغؼيغمُلمضي

م********************
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ذؿعذبذلذجهدذيفذرضىذاؾرمحن..........ذصحبواذاؾتوؽلذيفذمجوعذأؿورفمذ

معؽملّٖظةماظؿوطل

صاظؿوطلمماظّٓؼنمادؿضملاغةموسؾادة,مِّنم,واظؿوطلمغزملفماظّٓؼن,معؽملّٖظةماظؿوطلنمإديمآمؼوعنمعؽملازلماظلائّٕ

م"موضالمتضملاديم,1"وشيسشيػمَلىماظػملَّهغيمَصؿشيوشيطَّػمُلوامِإنضيمُطؽملؿصيمضيمعصيؤضيعغيؽملغينيشيمم"مضالمتضملاديم,اظضملؾادةمػيواإلغابةمماالدؿضملاغة,ػوم

َأغؼيغمُلمضيمتشيؿشيوشيطَّػمُلونشيمسشيػمَلىماظػملَّهغيمحشيقؼيمتشيوشيطُّػملغيهغيمَظّٕشيزشيَضغمُلمضيمَطؼملشيامؼشيّٕضيزصيقصيمَظوضيم"موضالمم,2وشيعشينضيمؼشيؿشيوشيطَّلضيمسشيػمَلىماظػملَّهغيمَصؾملصيوشيمحشيلضيؾصيهصي"

مم.3"اظشملَّؿملضيّٕشيمتشيطملضيّٓصيومخغيؼملشياصطياموشيتشيّٕصيوحصيمبغيشمَلاغطيا

م.آواظؿوطلمسػملىمآمػومإزؾملارماظضملؾّٓمسفّٖهمواسؿؼملادهمسػملىم

مةمآ,موػىمعوطوظةمإظؿملهموحّٓه.ضؾسملمسيعنمسػملمماظضملؾّٓمأنماِّعورمطػملؾملامبؿملّٓمآ,مواخلالئقمطػملؾملامموعؽملرملأه

تظملوؼّٚماالبنماظضملاجّٖماظسملضملؿملفمطلمأعورهممإديمأبؿملهماظضملاملمبرملظملعملؿهممعملزملودمبهمإزؾملارماظظملعملّٕموتظملوؼّٚماِّعّٕ,وادل

صؾملومؼّٕىمأنمتّٓبريمأبؿملهمظهموضؿملاعهممبزملاحلهمخريمم,متاممطظملاؼؿهموحلنموالؼؿهموتّٓبريهسػملؿملهمورريؿهمبهمو

م.بهمعنمتظملوؼّٚمأعورهمطػملؾملامإديمأبؿملهرصقمأوظهمعنمتّٓبريمغظملله,مصالمجيّٓمأصػملّّمظهم

اظعملوممأنممأذيّٝموضّٓم,عواصعملةمأعّٕمآمرػملؾامظّٕضاهمسيخّٔمباِّدؾابمعّٝمبّٔلماجلؾملّٓماِّؿهمودظؿمللمصق

بلمالمؼزملّّماظؿوطلمإالمعّٝماظعملؿملاممبؾملا,موإالمصؾملومبشملاظةموتوطلمصادّٓ,ماظؿوطلمالمؼؽملاصىماِّخّٔمباِّدؾاب,م

ظغملنمضػملؾهمعؿضملػملقممصؿملعملوممبؾملام,والمؼّٕطنمإظؿملؾملاعّٝمعالحصملةمأنمعنممتامماظؿوطلمأالمؼؿضملػملقماظعملػملبمباِّدؾابم

وعنمػؽملامزنمبضملّٚمم,غعملّٙمعنمتوطػملهمبعملّٓرمذظكماالظؿظملاتم,مصإذاماظؿظملتمضػملؾهمإديماِّدؾاببآمالمبؾملا

مظؿوطلمالمؼزملّّمإالمبّٕصّٚماِّدؾاب,موػّٔامحقمظغملنمبّٕصسملؾملامعنماظعملػملبمالمعنماجلوارح.اظؽملاسمأنما
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م23ادلائّٓة:مم-مم1
 3اظشملالق:مم-مم2
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ذػتبؤواذيفذؿنزلذاإلحدان..........ذعبدواذاإلؾهذعلىذاعتقادذحضورهذ

ماإلحلانعؽملّٖظةم

اظضملؾّٓمؼضملودػامموػّٔهمادلؽملّٖظةمعنمأسصملممادلؽملازلموأجػملؾملا,مظغملؽملؾملامحتؿاجمإديمضؾملّٕمظػملؽملظملّٗموتضملوؼّٓمهلا,موالمؼّٖال

مهمحؿىمتؽملفّٔبمإظؿملؾملاموتضملؿادػا,صؿملضملؿملّ٘ماظضملؾّٓمضّٕؼّٕماظضملنيمبّٕبه,مصّٕحًامعلّٕورًامبعملّٕبه.مغظمللشي

أيمعرملاػّٓةمم"َأنضيمتشيضملضيؾصيّٓشيماظػملَّهشيمَطَأغؼيَكمتشيّٕشياهصياإلحلانمصعملالم"سنممحّٓؼثمجربؼلمحؿملؽملؼملامدألماظؽمليبمماوأصػملؾمل

أيمعّٕاضؾةمآ,موعّٕاضؾةمآمػيمدواممسػملممم1"َصِإغؼيهصيمؼشيّٕشياَكمَصِإنضيمَظمضيمتشيغمُلنضيمتشيّٕشياهصي"واإلرالعمسػملىمععملاممآ,آ,م

ماظضملؾّٓموتؿملعملؽملهمبإرالعماحلقمسػملىمزاػّٕهموبارؽمله.

م,موضالمتضملاديم3"مُطؽملؿصيمضيمعشيامَأؼضينشيمعشيضملشيغمُلمضيموشيػصيوشيوضالمتضملاديم"مم2"مَأغضيظمُللغيغمُلمضيمصغييمعشيامؼشيضملضيػمَلمصيماظػملعَيهشيمَأنشيعيموشياسضيػمَلؼملصيواضالمتضملاديم"م

م.5"رشيضغيؿملؾًامسشيػمَلؿملضيغمُلمضيمَطانشيماظػملَّهشيمِإنؼيوضالمتضملاديم"4"ؼشيّٕشيىماظػملَّهشيمبغيَأنؼيمؼشيضملضيػمَلمضيمَأَظمضي"م

ؼات,موالمؼؽملرملطمللمسعملػملهمسنمعشملاظضملةمأمساءمآموصظملاته,مصؿملضملؿملّ٘مػّٔهماآلتّٓبّٕمائّٕمإديمآمالمؼؽملظملكمسنمصاظل

محتّٕكموإذاممسؿملّٝ,مآمأنؼضملػملمممتغملػمّلممإذام,ظملؿملّٜواحل,مّٕضؿملبواظ,مواظضملػملؿملم,مؾزملريواظ,ملؼملؿملّٝاظماءأمسعّٝم

مسشيؼملغيلموإذامرضؿملب,مآمأنؼضملػملمممهبؿملؿمعنمخّٕجموإذامسػملؿملم,ؼضملػملممأنمآممأضؼملّٕموإذامبزملري,آممأنؼضملػملمم

م.حظملؿملّٜؼضملػملممأنمآممسؼملاًل

ماالظؿظملاتعؽملضملهمعنمم,مسيمحّٕطؿهمودغملوغه,موسيمدّٕهموسالغؿملؿه,صإذامتزملورماظضملؾّٓمػّٔامادلعملاممسيمذيؿملّٝمأحواظه

سيمسؾادته,مآتؿملًامجبؼملؿملّٝمعاممبعملػملؾهمإديمشريمربه,مبلمأضؾلمبغملػملؿملؿهمسػملىمآ,موتوجهمبعملػملؾهمإظؿملهمعؿأدبًا

نمآمؼؿّٔطّٕمأنمآمؼّٕاهموأمأومععملزملًّٕاموعظملّٕرًامعّٔغؾًاومؽملؾًامطلمعؽملعملّٙمهلا,موختؿمللمأنمساصؿملًا,مجمؿؼغملؼملػملؾملا

,مبلمهمواظطملظملػملةمسؽمله,مأبًّٓاأومتشملؼملؽنمغظمللهمظرتكمواجؾمشملؼملؽنمغظمللهمظظملضمللمعضملزملؿملؿه,عشملػملّٝمسػملؿمله,مػلمت

ممعرملاػّٓتهمٓموعّٕاضؾؿهمظهمتضملزملؼملهمعنماظوضوعمسيماظّٔغب,مومتؽملضملهمعنماظؿعملزملريمسيماحلق.

م********************

                                                           
 عؿظملقمسػملؿمله.م-مم1
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ذباؾعلمذواإلرذادذواإلحدان..........ذذـصحواذاخللوقةذيفذرضىذحمبوبهم

بلمالبّٓمعنماطؿؼملالمجاغبمم,أغهمالمؼغملؿؼمللمرّٕؼعملؾملممبزملالحؾملممصعملّٛنمإديمآمسػملؼملؾملممؼوعنممساتماظلائّٕ

حيؾونمظطملريػممعامم,صؾملممصاحلونمعزملػملقونِّنماظّٓؼنماظؽملزملؿملقة,ممدريػممبإصالحمشريػم,مسياإلميانم

إزاظةماظرملّٕمسؽملؾملممبغمللممسيصلضملوامم,ػونمهلممعامطّٕػوامِّغظمللؾملممعنماظرملّٕوؼغملّٕمأحؾوامِّغظمللؾملممعنماخلري,

وإرضملامممّٕ,وغؾملؿملؾملممسنمادلؽملغملم,بادلضملّٕوفأعّٕػمممعنمإؼزملالماظؽملظملّٝمإظؿملؾملممبغمللمععملّٓور,مسيواجؿؾملّٓواممممغملن,

واحؿؼملالمم,وغزملّٕمعصملػملوعؾملمم,وردعمزادلؾملمم,وتضملػملؿملممجاػػملؾملمم,وإشاثةمعػملؾملوصؾملمم,وطلوةمسارؼؾملمم,جائضملؾملم

َطاغصيوامالممإدّٕائؿمللماظّٔؼنمضالمآمصؿملؾملم"مطؾينؼضملػملؼملونمأنماظّٓؼنماظؽملزملؿملقةموخياصونمأنمؼغملوغوام,مآذاػم

وشيْظؿشيغمُلنضيمعغيؽملضيغمُلمضيممبلمؼضملػملؼملونمأنمػّٔاماِّعّٕمعوجهمإظؿملؾملم"م,1"ؾغيؽضيّٗشيمعشيامَطاغصيوامؼشيظمْلضملشيػمُلونشيمؼشيؿشيؽملشياػشيوضينشيمسشينضيمعصيؽملغمَلٍّٕمَصضملشيػمُلوهصيمَظ

وشياْظؼملصيؤضيعغيؽملصيونشيمم"اآلؼةمختارؾؾملمموأنمػّٔهم,م2"ُأعؼيٌةمؼشيّٓضيسصيونشيمِإَظىماْظكشيؿملضيِّٕموشيؼشيْأعصيّٕصيونشيمبغياْظؼملشيضملضيّٕصيوفغيموشيؼشيؽملضيؾملشيوضينشيمسشينضيماْظؼملصيؽملضيغمَلِّٕم

اِّصلممسيػومموأنمػّٔاماظؿقّٔؼّٕم,3"وشياْظؼملصيؤضيعغيؽملشياتصيمبشيضملضيسملصيؾملصيمضيمَأوضيظغيؿملشياءصيمبشيضملضيٍّٚمؼشيْأعصيّٕصيونشيمبغياْظؼملشيضملضيّٕصيوفغيموشيؼشيؽملضيؾملشيوضينشيمسشينضيماْظؼملصيؽملغمَلِّٕم

مسغيعمَلابطيامسشيػمَلؿملضيغمُلمضيمؼشيؾضيضملشيثشيمَأنضيماظػملَّهصيمَظؿملصيوذغيغمَلنؼيمَأوضي ,وشياظَّّٔغييمغشيظمْللغييمبغيؿملشيّٓغيهغيمَظؿشيْأعصيّٕصينؼيمبغياْظؼملشيضملضيّٕصيوفغيموشيَظؿشيؽملضيؾملشيوصينؼيمسشيِنماْظؼملصيؽملضيغمَلّٕ"مهلم

م.4"مَظغمُلمضيمؼشيلضيؿشيفغيؿملبصيمَصالمتشيّٓضيسصيوغشيهصيمثصيمؼيمعغيؽملضيهصي,

م********************

ذأرواحهمذيفذؿنزلذػوؼاـي..........ذصحبواذاخلالئقذباجلدومذوإمناذم

مسيىمسؽملؾملممأصؾملممالمؼضملؿملرملونممبؽملّٛمأجلادػممباخلالئق,مأؼسملامأغؾملممختؿػملمأػلماظلريمإديمآموعنممساتم

أرواحؾملممعؿضملػملعملةمبآ,مصقؿملـؼملامذيضملؿؾملممػّٔام,مظغملؽملؾملمموعّٝماخؿالرؾملممأودؼةماظزملقّٕاءمسيطؾملوفماجلؾالمأوم

,موأبزملارػممصاسّٓةمإديمسػملؿملؾملمماجملاظّٗمعضملؾملم,مإالمأنمبزملائّٕػممغاصّٔةمإديمآمادلرملاػّٓمعّٝماخلػملقمواظؿؼملتعي

سػملىمخػملقمآ,مِّنمضػملوبؾملممحمفوبةمسنماظؿرملاشلمباخلػملقم,مصاظؾارنمعضملػملقمبآمواظؽملصملّٕمعضملػملقمخػملقمآ

مممػملوءةمبغمللمعامؼعملّٕبمإديمآ.

م********************
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ذخوػًاذعلىذاإلميانذؿنذـقصان..........ذباهللذدعواتذاملشافدذؽلهاذ

معؽملّٖظةماظّٕساؼة:

,ماإلميانمؼّٖؼّٓموؼؽملعملّٙلماظضملؾادمتؿطملري,موأنماظعملػملوبمتؿعملػملب,موأنمؼضملػملؼملونمأنمأحواماظلائّٕؼنمإديمآموِّن

اظظملؿورمواظغمللل,مظّٔظكموجؾملوامضػملوبؾملمممعضملاغيوبضملّٚمم,وأنماظضملؾّٓمضّٓمؼضملرتؼهمبضملّٚمأحوالماظؽملعملّٙمواخلػملل

م.واسؿؼملادًاموتوطاًلمإديمآمادؿضملاغةموتظملوؼسملًا

ظهمأنمؼضملّٕضمسنمتّٓبّٕممؼؽملؾطمليوذظكمأنماظضملؾّٓمالمم,ةمحلعملائقماإلميانموعرملاػّٓماإلحلانغّٖظواممبؽملّٖظةماظّٕساؼ

اظضملؼملل,مثممؼزملوغهمعنمم,موصىمغظملّٗأسؼملاظه,مبلمؼؾّٔلمجؾملّٓهمضؾلماظضملؼمللمغعملّٙمسيأحواظه,مواظؿظملغملّٕم

وؼؽملّٖػهمسنمادلؽملطملزملات,مصإنمحظملّٜماظضملؼمللمأسصملممعنماظضملؼملل,مصغملػملؼملامازدادماظضملؾّٓمرساؼةمظضملؼملػملهممادلظمللّٓات

مه.طػملؼملامغعملّٙمعنمذظكمغعملّٙمعنمإمياغهمحبلؾواجؿؾملادامصؿملهمازدادمإمياغه,مو

م********************

ذؼدذػرغوفاذؿنذدوىذاؾرمحن..........عزػواذاؾقلوبذعنذاؾشواغلذؽلهاذ

مذملمعؽملّٖظةماظّٖػّٓ

:ماِّولم1وػّٔامأحّٓمأوجهماظّٖػّٓ,مصاظّٖػّٓمثالثةمأوجهرملطملػملؾملامسنمآ,موظّٔظكمصّٕشوامضػملوبؾملممعنمطلمعامؼ

مآ.تّٕكماحلّٕام,مواظـاغيمتّٕكماظظملسملولمعنماحلالل,مواظـاظثمتّٕكمعامؼصيرملطمللمسنم

موماظؽملصملّٕمإديماظّٓغؿملامبضملنيماظّٖوال,مصؿزملطملّٕمسيمسؿملؽملكمصؿمللؾمللمسػملؿملكماإلسّٕاضمسؽملؾملا.واظّٖػّٓمػ

موظّٔاتؾملاموغّٖسوامعنمضػملوبؾملممحبماظّٓغؿملامصاظلائّٕونمإديمآمغّٖسوامعنمضػملوبؾملمماظؽملصملّٕمإديمادلكػملوضني,

اظعملػملبمحببمآممػملؽواصؼملضػملوبؾملممإالمآمأومعامحيؾهمآمأومعامؼعملّٕبؾملممعنمآ,ممسيوذؾملواتؾملا,موملمؼرتطوام

مواِّسؼملالماظزملاحلة.موطلمعامؼّٕضىمآمعنماِّصغملارماظؽملاصضملة

                                                           
 ضاظهماإلعاممأريّٓمبنمحؽملؾل.م-مم1

 



 



م********************

ذاملراجع

م.اجلوزؼةمضؿملمإؼاكمغضملؾّٓموإؼاكمغلؿضملني:مابنمماظلاظغملنيمبنيمعؽملازلعّٓارجمم–م1

ماظؿوجيّٕي.حمؼملّٓمبنمإبّٕاػؿملممصعملهماظعملػملوب:مم–م2

مأسؼملالماظعملػملوب:محمؼملّٓمصاحلمادلؽملفّٓ.م–م3

مرداظةمسيمأسؼملالماظعملػملوب:مدػملشملانماظضملؼملّٕي.م–م4

مؾنيموغّٖػةمادلرملؿاضني:مابنمضؿملمماجلوزؼةروضةماحملم–م5

مطػملؼملاتمسيماحملؾةمواخلوفمواظّٕجاء:محمؼملّٓمإبّٕاػؿملمماحلؼملّٓ.م–م6

مذّٕحمضزملؿملّٓةماظلريمإديمآ:مسؾّٓماظّٕرينمبنمغاصّٕماظلضملّٓي.م–م7

مد.:مسؾّٓماظّٕزاقماظضملؾا)معّٕئيم(مذّٕحمضزملؿملّٓةماظلريمإديمآم–م8

ماظضملزملؿملؼملي.بنمسؾّٓمآمذّٕحمضزملؿملّٓةماظلريمإديمآ:مصاحلمم–م9

ماظؿؾزملّٕة:مأبوماظظملّٕجمابنماجلوزى.م–م12

م********************

 

 

 

 




