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رحلةةشيخةة الشيخ أةة بيبزتةةغيبلةةايبير ة ةةعيخ ةاماةةشيوبدةةايفمخ ش ةةعيوور  يخطت  ةة ي
يخظتأخوذي نيخهلليبوخسطشيرسو عيػتمغيعل عيبآ عيوصاةعيخ صالةيوخ سالم

رتعيو أ   يعةغيربعيخظتل جئيإ  عي لةعيػتمةغيبةنيخة اعيبزتةغيبةنيخضتسةنيبةنيعةةغي
يخئو شيووطلشخهلليبنيزَتَّش يخ أماِ يخضتسينينسةشيخ غميشينّْيوخ  ل يغريّْ

ي
يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ي
بسةةةهلليخهلليخ مزتةةةشييخ ةةةمح هلليخضتمةةةغيهلليرهيخ دةةةشظتسيخ ل ةةةهلليصةةة يعلةةةييسةةة غنشيػتمةةةغي

ي.مشيذخ كيبيف يوقتيوحسوعلييآ عيوصاةعيوسلهللي سل مشيبقغريعظ
 {رحلة الشيخ أحمد بنب في غيبته البحرية}

نزاةةِ ي{يخ أةة بيبزتةةغيخطتةةغميبةةنيػتمةةغيبةةنيحة ةةايخهلليخبةةنيػتمةةغيخطتةةر}باليوهةةوي
يخ أةةةماُ يفمةةةشيبخةةة ينيوخ ةةةغيي بنةةةعيرزت مةةةشيخهللي دةةةش ي{يبزتةةةغيبةةةنيخضتسةةةن}ُجلُةةة ل

سةةلهلليعل ةةعي ةةأسيبيياسةةلهلليبخةة  يبنةةعيقةةش يضتةةشفهللي منسةةييظتةةشي ةةغيخضتةةشفهلُلياةةَغ يإ  ةةعي  
 ثلةيي ةنيخ أةم ش ي:يعل عي سأ يخضتشفهللي َةملرُتَشنَعي شيخ سةا؟ي قش ي عيخ أة بيقة ي ةع

و ةنيبرخ يخ زاةش ةيعلةييذ ةكي ل لظةميف ةش ي[ي3]الياسلهلليعليي ثلكي ةنيخ الةالهي
ي.{ُسلَّهلُليخ لجشحيبيبذفشريخظتسش يوخ صةشح}

ي}و غيرزتعيخهلليون دلشيمباة عيبيقماشي وعةششيستسةشيي0771عشميَخملعٍي{يبَةَو ليخ لَةكّْ
يُبصُي}بويبربدشيوسةدسيسلشيقش ي ي{ػتمغيبنيخنَةكّْ

ِعِعيَذخيَصَ ش ٍي يَبول مُُ يُعغَّ يُعمل
َعلَمشرِي يبَنةلَ ِعيخْلل يفشييَحقِّشيِ نل

ي.و  نيبيطوسيخحملموسشيخ أ رةي0316و وبيعشميو سش
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[ي1]ب ةةميخ لصةةشرىييهةةويدتةةش ئيوال :يوعتةة  يخ ب ةةةشيسةةةةشييبةةشهميوبةةشطني ش ظةةشهم
علييخ سدييبعيإ يخ لصشرىيوزعم ةهلليبنةعياُماةغيج ةش ههلليفمةشيفةشييا دة ي ةنيقةلةعي

وهوي ةشيبعِتَمةعيي:وخ ةشطن،ي{بزتلَُغيَخ لبُي}و{يَ َةعلي}و{يُعَمَميخ ُ وِتّْي} نيخ  الشراميفةي
بيخلو ةةعيخْلخةةرةيبي سةةجغ يخ ةة ييبي خريخ قةةغوسيبيطةةوسيوقةةغيخنةةغرسيهةة خي

ةةاليحةييقةة ايخهللي ةةعي دةش يسةةةَطعيوشتَِ َّةةعيوخضتةشذييحةة و يسةةمانيخظتسةجغيوصةةشريرُي  ل
يَ ةةِغاَنيبةةَنيخ أةة بيبزتةةغيخظتصةةط بي ةاةةَيعلةةعيوبلةةش يوَخةة ََّغ يوبعمةةم يوعتةة خي ةَةةكّْ خ ل

خصوص شيملي الني بر ي نيخظتسشجغيوهةييبييبو ي القةشةيخ أة بي مسةو يخظتسجغي
لةةةوةيخْلخةةةرةيوطلةةةايخهلليصةةةلييخهلليعل ةةةعيوسةةةلهللي ةةةني وييحجةةةشهي  ةةةعيبي لةةةكيخطت

 ةةةنيخهلليبوخسةةةط عيبيياالةةةوييفأهةةة يبةةةغريوُاأةةةشرف هلليبيبجةةةورههللي ق ةةة ي ةةةعيإيي[ي5]
ذ كي ونعيب ةعيخ ةغ ش يبيسةة  يخهلليوبنةوخعي ةنيخ ةةال يقة ي ةنياصة يعل  ةشي أنأةغي

ي: سشييحش ع
ي شخ  شريي شيفشيي  عيرضشفش*يومبشيخئتيبيرضشكيخخ  يني

عيخةةي ي ةةشي خميبيطةةو ي قةةغيخسةة جشهيخهلليوق ةة ي ةةعيإنةةعيالياصةة ةي شسةة دغي لةةةال 
ي ي.خنُةُصوهيح ش عش  يعتشي صشر يػتموسشيو شي خميخش عيَسمِانل

يبَةةشِريوبدةةغيغت ئةةعيعتةةشيبقل ةة يشتةةعيبييخش ةةعي ُةةةُوبي مجةةعي ةَةةكّْ  شرحتةة ي ةةنيطةةوسيإ يخ ل
يعةةشميب سةةش يبَةةشِريبيُجلُةة ل يووجةةغيوخ   ةةشي0307 طةةو ي ل دزاةةشيعيرجةةعيإ يخ ةَةةكّْ

َصةةللَاي} شسةة قةلعي[6]{يَ ةةشيَعةلةةُغي ُةةو لي}وفش ةةةعي{يَصةةللَاي َةةولهِي} لصةةشرىي ةةنيقةةة يخ
 الةشييذخ ياةوميبي{يَ ةشيَعةلةغُي}بش  ةج ة يوخكفةمخميوحقةغيعل  مةشيخ الش ةُاي{يَ وله

خ ةة ييمةة هلليبةةعيُفُ ةةةعيعلةةغيوخحةةغياصةةل ي  ةةعي{يَصةةللَاي َةةوله} ةةمبىيخةةش ي{يخنةةَغرلي}
هلليبعيبيقمطشسيوقةش ي ةعيقةغيصةل يوجدة يخ ئشي قش ي عيبرينيخطتش يبَجمّْبُعي كي ا 

صةلاي}خ قمطشسيبيج ةعي لمشيرجعيف ايبمخوةيبيخ قمطشسيخ  يي  عيخطتةش ي ةني
يخ ةَةةةَمخَوَةي{يخ أة ب}إ ي{ي ةوه اةةأ م يبشالسة دغخ يضتةمهيخ لصةةشرىيوابماةعيجةهلليوب َر



 أرسةةةة يخْل ةةةةُريخصت ةةةةوَشي{يب ةةةةريخنةةةةَغرلي}وبرسةةةةل شيإ ي{يصةةةةلاي ةةةةوه}بيبَةةةةةَمخَوخِ ي
ي:وبيذ كياقو يخ أ بي0303ايعلييخ أ بيبيص ميعشميج سش لقة

ُتياَةولَميخ سَّةلِتيثَشِ َنيَعَأملي يَخَمجل
ِميَصَ ملي َ شِريبيَخ ل َ ِشيخ لُمال يطِتِغل

إنةعي ةواليخةوُبيب ةعيخ ةغن شي[ي7]وبخ ينيوخ غييرزتةعيخهللي دةش يبنةعيقةش ي ةعيخ أة بي
ي: أ ببشآلخمةي قش ل هلليبهُ يبغريِع شنشيوبيذ كياقو يخ

َبةلَمخِريِحَسيبِسرُي يبِسُريَ َعيخْلل
يُهَلشَكيَبِسرُي يخ لِدَغىيبينّْ يَوَبنُّ

يإخل
يبَةةشرِي}عي ةةني وخب ةةغبيبيذ ةةةكي{يُفةةكّْي}وبةةش ي   ةةشيعيإ ي{يِج ةةَو لي{إ ي{يخ ةَةةكّْ

وبي{يخنةةغرلي}عيرفةةايسةة  لشيخ ةة يإ ي{يخ لُّوَفةةعلي}خ  ةةومينظةةهلليبشتةةش يبهةة يبةةغريعيإ ي
ي:ذ كياقو 

ِميَ َدشُسةلاَي يوخ لَةال يبيخ ةَةمّْ يشَييَ نل
يرَتََدش َوخرَِييوَُفالِّ َمىيخصتَل يبجل

يِ يَجشَ يبش سَِّ  لعلي يُسةلَاشَييَ نل
َ ِِتيِ َصشِحِايخ لَمِغاَلعلي يبيِخغل

ي[8]
اةةومي{يخنةةغر}بق ةةشيصةة ميورب ةةعيخْلو يإالياةةو سيورفةةاي ةةني{يخنةةَغرلي} مالةةَيبي

{يُفَلشِفمِي}و ميبةيو لعيرفايس  لشيخ ةامي{ي ََفشرلي}خطتم سيوبش ي  لشيخصتمدشيبي
{يَفةُ لي}عشصةمشي{ي ِةَةملِواة لي}وي{يَ خُههللِي}عشصمشي{يوخبةُّمل ُةُل لي{ي}َفَمنَةَصش}و ميبةي

بيياُلقةة يإ ي{يُفلةةُكيخ َ َمنلِسةة َّشِي}وب ةةميحةةشفهللي{يُفلةةُكيبَةللِجةةكليييَ  َةةِغِ  َلش}ونةةز يبي
ي.و الَي   شيعغةيبخ م{ي ِةَةملِوا لي}



ْلخ ميربطو يبأجمةيوقغ وخي ةعيقشدةغخي ةنيقةوخ يجلةغههللي دةعيخثلةشيوبيخال ي لكيخ
غوخي ةةشيا دةة يبةعيوبطلقةةوخيعل ةةعيعأةميجلةةغاشيبدةغيبييخج مةةعيفةة ي ةنيهلش ةةكي  أةشه

وربىي لمةةةةشيخنالأةةة يخ ةةةغخشييإذيخ ثالثةةةةشيعأةةةميخش ةةةةغوييبيآييوخحةةةغييصةةةشصخ مي
 ةةةنيبعقةةشجهلليوُحةةة َّيخ أةةة ُبي[ي9]خصتمةةعيخلقةةةشيفثةةةرخياليقةةةة يعتةةهلليبةةةعي لالصةةةوخيعلةةةيي

ي:خ أجمةيورجعيإ ي لز عيوبيذ كياقو 
يَوَهَايِ يخ لَوهَّشُهيبيخ ثُّالثَآ

َمَةيَوخ ثَّالثَش يَ شيُملِجُ يخ لَدأل
ي:واقو ي  عيباضش

يرُتلَلِشيخ لِدَغى يبَجشَرينَيخ لَق َّشُريِ نل
يَوخ لَمَغخِ عُي ُ هلُليبرلَ شُحُ هللل يَوَخشنَة ةل

عم قةةشيوبوقةةغوخي   ةةشينةةشرخيوبسةةطوخييوبيخةةال ي لةةكيخْلخةة ميباضةةشيح ةةموخي ةةعيح ةةمة
عليي م شيبسةشطشي ةنيوقة يعل ةعيا ةويي   ةشي ةغعو يو ةميبش ةسةشطيو ةوخرىيعةل هللي

ي:عيبدغيذ كيوجغو يبي لز عيسشظتشيوبيذ كياقو يخ أ ب
يَ شيَعُغوَّْييَحَ مليَرَ َمي يَر ّْ

يَفَ ملي يَ نل يِ َضَمرِييَوَصشَنيِنيَعنل
ظتةةشيوقةةعيبيخضت ةةمةيبةةش ر يبهةة ييإنةةع{يغيخْلحةةغخ أةة بيعةةة}وقةةش ي لةةشيخل   ةةعيخ ثش ةةَي

خظتإليخْلعلبي قش يإييفل هلليبُرِسلُ هلليإ َّي  خكيوإالي غعوينيور يفمشيقش يخل  يخهللي
يخةش يخهلليوب ة ي  ةعي ةآ   ي[01]إبمخه هلليعل عيخ سالميو الَيبي لةكيخضت ةمةي ةشي

لةةكيوبيوبخمج ةةعيوقش ةةتي ةةعيخرجةةعيإ يعم{يجةةشرةيخهللي ةةمميبةةص}عيب ةةتيوخ غ ةةعي
ي:ذ كياقو يعةغيخهلليخ سشمليخضتسين

ينَشٌري َأجََّجيَه لياُةللِجييخ طَّمِاَ يِجَش
ينَشرِ لي يإاليُ َلجّْييَخِل ِ يخهلِليِ نل



و الةةَي   ةةشيستةةسيسةةلوخ يونةةة و يحتةةتي{ي َلَ الِةةعلي}إ ي{ي ِ ةَةملِواةة لي}عينقلةةو ي ةةني
ةةةةغيخهللي  ةةةعيبةةةءزخ يهةةةميهلش ةةةكي صةةةلعيعماأةةةشيوصةةةشريادخةةةجمةيخشرجةةةشيعةةةنيخ قماةةةشي

وجدلوخيعل عيرق ةشي   أشيميلعيخ لشسي نيؼتش ط عيوفشييبحغيبه يخ قماشياة هايإ ي
ذ كيخ ل مياصطش يخ سةمكيورمبةشيبنةسيإ  ةعيعيالةةَيخ صة ش يحةييبلةشي رخيبسةشح ي

 ةةنيخ أةة بيوفشنةةتيخضتالو ةةشيجدلةةتيرخ ةةةشي لأةة بيعأةةمةي نةةشنريي[ي00]خ ل ةةميقماةةةشي
 ي لمةةةشيفةةةشييذخ ي  لةةةشيب ةةةبي طةةةميوبسةةةق يوفةةةشييخ أةةة بيادط  ةةةشي لصةةة شفةة يخةةة مي

عماشيخ أ بيورتعيخ أ ُبيف َةعيوب قييعل  شيسجش َ عيووق يحتتيخ أجمةيوخظتطةمي
ا ميي مآ يخ ص ش يوب ش يوذهايبةعيإ ي خر يوب خلةعيب ةتيخ طةةبيوقةش ي ةعيقُةهللَّيهة خي
وبةةتي  ةةعيحةةييال  ةةييخظتطةةمي لمةةشيبصةةة يقةةش ي ةةعيخ صةة ش يهلُةةهللَّيإ يخ دةةماشيبصةةلُاعي

كيبنةةشيوخ ةةمبتي قةةش ي ةةعيخ أةة بيخذهةةايبنةةتي دةةييوخ ةةمكيخظتةةمبةي ةة هةشي  صةةلاشي دةة
خ دماشيوخ ص ش يمشبيبيياأخ  يخظت  شيخ  ييميلعيخ أ بي نيؼتش طشيخ لةشسي مةشيي

ي.خ ص ش يوذهايبعيإ يخضتشفهلليوحةسعيسلش[ي07]فشييإاليبييب بيخظت  شيوبخ ي
صةشري شدةشيوعأةماني ر ةشيوبيخال ي لكيخ سلشيصشريخضتشفهلليجيمعي لأة بيرخ ةةعي 

خ صُّةةمََّةيوضةةمهيجةةشيجة ةةشي صةةمَّهشيوذهةةايجةةشيإ يخ أةة بيو ةةغهشيإ  ةةعي أخةة يخ أةة بي
خضتةةشفهلليحةةييسةةش ي  ةةعي مجةةعيخضتةةشفهلليوطلةةايخحملشفمةةشي ةةنيخ أةة بي ةةغعييخ أةة بي
وبجةةشهيو عةةييخضتةةشفهللي ةةشخُ ِط يبيخ طماةة يوملياُدثةةمي ةةعيعلةةييبثةةميبدةةُغيوبيذ ةةكي

ي:اقو يخ أ ب
ِميبينياليبُ غُّيَاِغيَفَ ةلُتيبي يخ لَةال

يإََليخ لََّصشَرىيعة ِغيخ لَمشِ يوخ طّْسِي
يَاِغييِ ُمبلٍنيَفِمِمينَشِ ٍعيَصَمغٍي
يُسَل لِطسِي ياليِ َغَرخِههلَلي َأِتيِ نل



خو ةشي ةنيخ أة بي[ي03] طلةوخيحشفمةشياقةومي قش ةعي لةهلليا جةمبيحةشفهلليعلةييذ ةكي
كيوسةةةأ د يبةةةعيخْل شع ةةةَ ي لقةةةَيي شن ةةةغهي ةةة  كي لةةةش  يسةةةو خينيوقةةةش يعتةةةهلليبنةةةشي ةةة  

خ أةةةة ُبي ةةةةنيذ ةةةةكيخظتلةةةةش  يبخةةةةغَّيخْلَذىي صةةةةشرياسةةةة اغميخ أةةةة بيواأخةةةة يخْلجلةةةة ي
ي.مشيبسياغاعي دلعيخهلليورضايعل عوخْلجلة َشي  جمد 

ي:و لكيخ أجمةيخظت فورةيهييخ ِتيذفميخ أ بيبيقو ع
ِميحَتََتيخ أََّجَم لي يبَشاَةدلُ عيبيخ لَةال

ُميُ زلِبٌغيوَي يَحولِ يخ َ َجَم ليوخ َةال
وذفةةةميذ ةةةكيخ صةةة ش يخ ةةة ييفةةةشييبءزخدةةةعيبنةةةعي ةةةشيرآ يآخةةة خيُسةةةةلَاًشيبيخةةةال ي لةةةكي

 ةةني[ي01]خ سةةلوخ يخطتمةةسيإوةةشيهةةوياال ةةايبوياصةةلييبوياقةةمبيخ قةةمآي،يعينقلةةو ي
ي{ ََفةشرلي}إ يويسل سيوهييخ ةِتيرجةعي ل ةشيو الَيجشيحن{يَ شاُلَةش}إ ي{ي َلَ ِالعلي}

ذهايبعيخ لصةمخينيصةشحايخ سة  لشيخ ة ييقةش يعتةهللي{يَ شاُةللَةش}يوب{يخنَغرلي}عيإ ي
س ال   هلليب ميخ أ بي شس دمضيبعيخ ةاَميوببدغي  عيوطمحعيبيجزامةي  سيجةشييإنع

ومليومليي{وصةةةةلاي ةةةةوه}بنةةةة سيإاليخ وحةةةةوشيوخ سةةةةةشعيخ ضةةةةشراشي لمةةةةشيطمحةةةةعيهةةةةوي
ز يعةل هللي د ةهلليوخ أة بيمبدة{يَصةلاَي}جي مدشيقة يذ ةكيبيػتة يوخحةغيإوةشيالز ةويي

 لمشيخنقلايخ لصمخينيرخجدةشيفة يخ أة بيوخةمعيبيخ صةالةيو الةَيسةشع سياصةليي
بيبخةةةغيخضتةةةزييوخ قلةةة ي لمةةةشيسةةةلهلليخ أةةة بيخ   ةةةتيإ  ةةةعيوهةةةوياضةةةاكي{يوصةةةللاَي}

 ةشي[ي05]ببي ثة يهة  يخضتش ةشي ضةاكي قةش يخ أة بي ةويعلمةتي{يَصةلاَي} قش ي
وقلتيبيي{يُل ليجُي}بضااليني دم تيبنعيب ميعج ايوهويبينيفلتيبنشيوبنتيبي

{يَصةةللاَي}الياسةةدلشي دةةشيوهةةشيبنةةشيوبنةةتيخ  ةةوميعلةةييجلةةغيوخحةةغي قةةش ي{يُجلُةة لي}
علةييخصتلةغي ةشحن يخع يعةينياةشيخة بي قةش ياليختة يوخرتةعيخْل  دةشي الةوييب ةش يي

خةةةة يبظ ةةةةمييوالي  ةةةة  يع ل ةةةةكي سةةةةمعي{ي صةةةةلا}خ أةةةة بيعلةةةةييخْل  دةةةةشيوقةةةةش ي



حبةمي}هةهلليبأةشطئيخ ةاةميي ةءذخَهغَّةيعظ مشي    يإحغىيع ل عي دم تي{يصلا}
ي: أ بإ ي لز عيوبيه  يخ قصشياقو يخورجعي{يَ شاُةللَةش

ً شي ُِبملَبِِتي ِميَرول ياُةللِقيِنيبيخ َةال يوَ نل
َلهللِي ُضيبيُف ّْيَع ةل يإعتييخ مَّول ي َِلييِ نل

ي:وبيه خيخ ةامياقو يخ أ ب
نةلَةش ياَةبلِ ُميخ  َّ يباَلولينيَعةلَغيَ نل َ غل يِ َيخخل

َطَ بيحَبلَميَ شاُةللَةشوََفوينيخَي ُصل
يِغَميخظت

مًِفش ياليبَُ خِهُنيُ أل يبأينّْ َ غل يَوِ يخخل
َللَةش يَخِل اليَحِة ًةشي ل ييَفمََّميخصتل

ي[06]
يَخِل ٌ ي ِللُمَق َّبيَحِة ُةعُي يَوبينّْ

بَش يَفَ شينيِبِعيخ اِل ل يَعَل لِعيَسال شيَ نل
مجةةة يقةةةغيبعملةةةوخي ةةةعيفةةة يح لةةةشيإ يخ ةةة يي وقةةةعيبييهةةة خيخ عيبرسةةة يحةةةشفهللي شاُةللةَةةةشي

ورلة هللي ل لظميبيب ةم ي أرسة يخضتةشفهلليإ يقسة سيفةةري ةنيبعلم ةهلليوبخة  يخطتة ي
وقش يه يبراغيبييبرسلكيإ  عي  م العي لمشيوص يخ قس سيإ يحشفهلليخ قماةشيخ ةِتي

  شيخ أ بيبرس يخضتشفهلليإ يخ أ بيوب بيوخج معيعل عيبه يخ قماشي مةغَّيخ قسة سي 
  سةةةلهلليعل ةةةعي ةةةش  لعيخ أةةة بي ةةةنيبيياسةةةلهلليعل ةةةعيوفةةة  كيخضتةةةشفهلليياةةةغ يإ يخ أةةة ب

ووق يخ أة بي  أةممخيوقةش ي لنرتةشييقة ي َ َمنلَسةشي ةشياطلةةويي ةيني قةش ي ةعيخضتةشفهللي
 أةة بيوقةةش يهةةش ي  م الةةكي جلةةسيخ[ي07]هةة خيخ قسةة سيبرسةةلعيإ  ةةكيحشفملةةشي

يوبقييهوي خيسشع سيوخ قس سيوخ نرتشييوخ أ بي مالثوي أ ميخضتشفهلليخ لشَسيبشطتمَو
يخ أ بيورجعيخ قس سيإ يح َيجش ي سأ عيخضتةشفهللي خ ة ييبي لكيخصتلسشي اَم

برسلعي قش ي عيه خيخ مج يخ  ييرباتيالي ل دالهلليح لشي  عي شي خمي  مسالشيبغالعي
 أعملوخي عيخضت لشي دلةعيي ةغيعةنيخ طماة يبوياقةعيبيخظتدصة شيواليبن ةعيبيذ ةكي ةني



هلليوجتملوهةةشيبةةشضتلييوخضتُلَةة يو ُةةغِخلوهشيعل ةةعيبيي أخةة وخي ةةعيخ ةةمبةي ةةنيبرتةة ينسةةشدال
  دلوخيذ كيوبرسلوهشيإ يخضتشفهلليخ  ييهوي دعي  هايجشيخضتةشفهلليوب خل ةشيعل ةعي
وهويبيب تياال ايوق لوخيخ ةشهيوذهةوخيبشظت  شحي لمةشيفةشيي ةنيخ بةغيب ةوخي وجةغوخي

حشيبي الشنعيخ ة ييفةشيي  ةعياال ةايو ةشيربوخيخة ئشيبيخ ة ةتيإاليقةغ[ي08]خ أ بي
وبضتةةةوخيعل ةةةعي أخةةةشري ال ةةةو خي قلةةةةو ي ةةةءذخيحت ةةةعيضةةة غعي سةةةأ وخيخ أةةة بي لةةةهلليجيةةةة هللي

بةةش قلهلليخ ةة ييب ةةغ يوقةةش ي ةةشي دةةييبيهةة خيخ ة ةةتي ةةنيذييروحيإاليهةة  يخ ضةة غعي
 ةءخةةةشر عيخنقلةةةةتيخ ضةةة غُعيخظتةةةمبةي ةةةءذخيهةةةيينشدمةةةشي أاقظوهةةةشيوخمجةةةوخيجةةةشي سةةةأ وهشي

ي.ظ موينعلييخي ي ل يب خل موينيحِتيباق قش تي شيعقلتي
وبيهةةة  يخظتةةةمبةيوخ ةةةِتيقةل ةةةةشيحةةةسيبرخ وخيبييا و ةةةعيخ وقةةةةتيبءرسةةةشعتشيإ  ةةةعيفلمةةةةشيب ي
وضةةو  يوهةةويبيخ سةة  لشي  ةةييخظتةةمةيخْلخةةرةيببيجلةةغيصةةال عيوبسةةطعيعلةةييخ ةاةةمي

[ي09]وفةة ي صةةشريخصتلةةغياسةةريبسةةريخ سةة  لشيحةةييب يصةةال عيورجةةعيإ يخ سةة  لشي
ي:وبي  كياقو يخ أ ب

يعلغيخ زخخمخ يعلَّمينيخ دل هللُي
يَ شياأش يوف شينيخ الش مخ  يِ نل
يمليالاينيعلغيخ ةاوريخظتبمقش 
ي خعيطتمميبوي وخعييخ  شسقش 

{ي ََفةشرلي} أرسةلوخيبش قصةشيإ يفةةرههللي أصةغريخْلوخ ةميبيير و يإ يبهلةعي مجةعيإ ي
{ي ََفةشرلي}و ةنيي0371اوميخ دأمانيةيبويقة ي  كيعلييقو يةيخدةشييعةشميفسةش

{ي خريخظتلةةةشي}عيإ ي{ي خريخ سةةةالم}عيإ ي{يخ سَُّلوِسةةةي}و لةةةعيإ يي{خنةةةَغرلي}إ ي
ي ورا شن ش}و ل شيإ ي ي.{َفلَّشرل

يبيخ ب ةشيخ ثشن شيخ ِتيحةش
يبعيخ ة شضَسيخك ُعي محةش



وبي لكيخ ب ةةشيخ ثشن ةشيببةمزيور  يخظتةأخوذي ةنيخهلليبوخسةطشيرسةو عيصةلييخهللي[ي71]
خ ةة ييشتةةش يخ أةة بيعةةشميخةة غنشييي0371عل ةةعيوسةةلهلليخةةش سيخةةوخ يعةةشميبفسةةش

وبو ي نيوضعيخ أ ُبيبياغ يه خيخ ور يوخ غنشيخ أ ُبيبزتغيبنيخضتسنيوب م يفم شي
ي:بييادط عي ل ال  ةيوف اي عيخ أ بيإجشزةيه  يصورهتش

 ةة دلهلليييبدةغيخضتمةةغيوخ صةالةيعلةةييخ لة يصةةلييخهلليعل ةةعيوآ ةعيوصةةاةعيوسةلهللي سةةل مش
خطتةةغميسةة  ي ةةعيخ سةةالُ ي ةةنيخ قةةغميبعطةةبيفةة ي ةةنينظةةميبيهةة خيخ مسةةهلليبييخ دةةةغي

 ماةةةَغ يخ صةةةةش بيبزتةةةَغيبةةةةنيخضتسةةةةِنيخكذَييخ صةةةا َ يبيإعطةةةةش يهةةة خيخ ةةةةور يخظتةةةةةشرِكي
ي نيخْلسةمخريخظتازونةشي الة ي ةنيطلةةعي لةعي ةنيخظتسةلمسيوخظتسةلمش ي [ي70]خظتاَم

ي. عيخموطعيخظت فورةيإخل
ي:زهتشياوميإبمخز يوهيببميي:بي مرت  شيونظهلليخ وخ ُغي لظو شيبيخأييخ ور يوقش 

يبسسيربلشي لشيبعمش لش
يبور يخري ور يبأمىي لش
يبور يخ الشيخ ةالييبزتغخ

يعنيربعيوخسطشيبأزتغخ
يصلييعل عيربُّلشيوسلمش

ي شي خمي ل وزيخ دظ هلليسلمش
يبعطش يذخيخ ورَ يعنيخظتماغ

ياشي كي نيخ بيو ني ماغ
يقغيخصعيبلا اي صوي

يبيصغبيعنيرر يػتصوي
يمضييخظتدظهلل رّّي أ الشيخ 

يبيحوز يحوُزيجوخريخْلعظهلل



يببمز ياوميخ دموبشيظتن
ي َنيببلش يخ ز نبسدغ يخهللي

يخش سيخوخ يخ غنشيفم ش
يخ الم آ ي لأئيذخيخ  شرابي َش
يبزتُغيخ الشيخ ةاليُّي نيس م
يعنيوجلشيخضت يحبضلميوَسَ ملي

ي[77]
يبيخ ب ةشيخ ثشن شيخ ِتيحةش
يجشيخ ة شضسيخك ُعي محةش

يوجعيخهللببمز ي لشي 
يبشهلليعلعيالي النيبش الهي

ي وج عيإذخيبر  يخ ظ مخ
يمبشيبر  يخ ص غيبيجوبيخ  مخ

يإخل
 {ال يحيط بها علما إال خالقه جل وعالفصل في بعض كراماته التي }

ي: قغيقش يخ أ بيعنين سع
يُفلّْ َِّتي دجزٌةي أخَّم لي

يوخُريخرخ ي غاكيخ ُِّخم 
ي: نيقص غةي عي  ع{يخ أ بيبشهيبنيخ أ بيس غي}وقش ي

يبوشيخ أ بيندمشيبندهلليخ  
يهيجشيآاشي نيخآلاش 



ب لش يبيصغوريخ  اني[ي73]ب يهويآاش ي}:يوظتشيشتعيخ أ بيه خيخ ة تيقش 
وفمخ ش يخْلنة ش ي ني دجزخ يبنة شد هلليقش يخ دشربيبشهلليخحملاي{يبو وخيخ دلهلل
ي:خ ُةوَصرلِي

يوخ المخ ش ي ل هللي دجزخ 
ي  ش حشزهشي نينوخ كيخْلوي

وإنالشريخ المخ ش يالزمي لعيإنالشريخظتدجزخ يوإنالشرهشيالزمي لعيخ ال ميةيوخ د شذيبشهللي
ي. دش ية

عنيبف يفمخ شيخشهغهشيهويبل سعي  عيه خيوقغيسأ يوخ َغنشيرتشعٌشي نيعلمشدلشي
 قش يبف ي شيخشهغ ي  عيخغةيػتش ظ عيعليي  شبدشيخ مسو يصلييخهلليعل عي

وبوخ م يونوخه عي قش وخيفل هللي ثلكي ل سأ يعنيخ اعيوسلهلليبيبقوخ عيوب دش عي
ي[.71]

 :{ابُن َعْيِنيَن الحَسِنيُّ محمد فالْ }وقال 
قُعُي ي ُعيَخَوخرُِبيَعشَ خٍ يُ َصغّْ

ي لالشِهِلَسيإًذخي نيَخوِ َ شيَصَد ُي
 :{عبد اهلل السالم الحسني}وقال 

يَ ُعيَخَوخرُِبيَعشَ خٍ يَاِضنُّيجش
د
ُ
يفِغرِ عيخظت يَطبيوِ اَلشرِ لي  ستل

يَعَجاٍي يفهلليحشزيبيخ ب ةشيخ بمخ يِ نل
ياَةُم ُّيصشحَايإنالشٍريعِنيإنالشر لي

يوٌ يفمث يخ مَّْخش يخصُتوِبيبيِعَظهللٍي
َمخرِ لياُلَقبي عيخظتمُ ي يبءضل ُمهللل يملياَة ل

يطشدمةٌي ِليّْ َهل ٌمي نيخ ةَةَقِميخْلل يِبالل



ي ي وَبيبطَ شرِ ليبيخصتوّْ يحيي وخر ل
ي[75]

يه ياُلِجييخ طماَ يجشينَشٌري أجَّجَي
يإاليُ لجّْييخل ِ يخهللي نينشر لي

يوه ياُلجّْييطماَ يخ ةامي لعيسوي
الِكي َة َّشرِ لي يذييخ لوِييبيبحل ُعوّْ يَ غل

ي{وه خيق ّّي نيُفثم}
يذخ ي  لشي قممةي{يَفُ لي}فشيي مةيبي وقغيبساللو يبيوس يعسالمههللي اَم

 يقغيبس مي ز موخيوخج مدوخيياصلييعلييِ  ٍّيبءزخد هللي ظنيخ دسالميبييخ صة
فدش هتهللي ش  مسوخيخ أ بي لهلليجيغو يبيػتلعي  هةوخيإ يخ  ّْ ّْي ءذخيهويقشدهللياصليي

وربوخيحو عيخ واليفثرةيعل  شيرجشٌ يَعَ بَشُ يعمشدم هللي سغو شيعلييبف ش  هللي
ذرخعسي سأ عيقشدغيخ دسالمي نيهاال ي قش ي عي[ي76]ب ل هلليوبسيخْلرضيحنوي

 قش يج أيي قش يخ أ بيوههلليف خكيوبيذ كيال يخ  انيورخ كيخ أ بي نيهاي
ي:اقو يخ أ ب

يإ ينصمنشيقغيسشرعوخي عيخ وعتهلل
يوخشبيخ دغىي ل هلليو ش وخيإ يخ سلهلل

 ا موخي عيبئمخيض قشيوبوثقو يبشضتةش يوب خلو ي   شي م ييوفشيي مةيبيبدايخصتزر
 قش يبحغههلليبرسلوهشي عيعتهلليخضتةشَ يوقش يخعطوينيف  يو غخ يي  لشزعوخيبيذ كي

 ءنعي  تياليػتش شي أرسلوهشي عيوبرلقوخيعل عي هلليخ ةئميوذهةوخيو الثوخي غةيالي
 ش يخالعتشي الأ وخيخ بطش يعلعي لظميإ   هلليخ أ بي مبوخي[ي77]َاُأالُّوييبنعيي

 أ خلوخي عيخصتةش ي جد ي   شيف ةعيوب  د عيعير وهشيإ  عيع ل عي دلموخيبنعيحيي
يسشظتش ي.عيرجعيإ يح َيفشيي اَم



وبيبداي لكيخصتزريباضشيب ش يبحغههلليو دعيفلايوخ أ بيإذي خكياال اي
ب سكييوخ قمطشسي   مبيحو عي مغيخ اللاياغ يإ يقمطشسي قش ي عيخ أ بي

يوب بيبالالهيفثرةيوبطلق هلليعل عي أخشريخ أ بيبقلمعي فلةكيعنيقمطشسيي اَم
خ الالهي شحنقوخيعنيآخمههللي ش   ايخ اللاينشرخيو مي عيعليي نيال عي ل هللي

وقغيبخ يينيج  يةيوبيبدض شيباضشي[ي78]و ميخ الش ميوبقييهويبيعملعي
   شيحغا شيذهايبعيحشفهللي لكيخصتزامةيإ يةيخ قصشي والييبصيعنيخ أ بي

بسغيضشريجشدعيغتوعي    يبشهيخضتغاقشيوب خ يخ أ بيعل عي وق يخ أ بيقل الي
سلهللي ءذخيهويوخق يب ش عي لمشينظميخْلسغيع ينيال ظميرسو يخهلليصلييخهلليعل عيوي

رسو يخهلليصلييخهلليعل عيوسلهلليبمكي  وخضدشيعيوثاي ني وق هلليوب بيورخ ي
وهويبيرم شيخضتشد يوخ نسيخضتشفهلليوبربدشيؽتني دعي مبىيذ كيبدايخ لصشرىي

يخْلسغيوقش يإنعيملي حوعتهللي ضمهيخْلسغيبش مصشصي مش ي اشصم هلليرهُّ
ي. كيوخق ضش ي ل هلليبأرلبيق مشيورجعيخ أ بي نيح َيجش ا نسيبحغخيقة يذ

ؽت لئيواليبعظهللي شياالويي نيخ لم يالياغخ يعل عي[ي79]وب خلو ي مةيبيب تي
خي يإاليبفلعي لمشي خ يخ أ بيصشريخ لم يانخفايبدضعيعلييبدايحيي مكي

ي. لأ بي شياسدعيعيب و يبدغيذ كي وجغو يسشظتش
عل عيبقمةيبهل شيضشراشيالي طل يعلييخي يإاليوفشييذخ ياومياال اي أطلقوخي

وخ نس عي لمشيوثةتيحنو يبخشريإ   شيب غ ي  وخر يبشضتجشهيإ يخآلييقش ي ي
سأ عيبشخ صشريعل شي قش ي عيخأييخ ةقمةي قش ي عيخ أ بيجدل شيخهللي نييإنعخ وخ غي

ي.ح َيالياموهش
يخ غََّفيِنُّي}وبخ ينيب سيسميخ أ بي بييخ أ بيقش ي عي[ي31]{يػتمغيخْل سيُجوهل

ي.وف ةعيب غ يبيخ ةاميزِتلُ يرت يقويي شيب  عيإي
يوبيه خيف شاشي لمال  ي



 .{عبد اهلل السالم}قال الشاعر الحسني 
ي لنيُ ِطِ يخ َ  وُ يواليخ لصشرى

يواليُرللُايخ لصوصي الهلليِعلش خ
ي الهللي نيب َّالهلليبش سوِ يَوَلَّي
يامىيخ لقش يَ الةُةُميبييُ صش خ

ي: يخ سش ةيخ دلمش يخ ثقش يبخ  يه  يخ محلشيوخ المخ ش وعنيهاال
ي[30]خ س غيخ  ييخ محش شيخظت جو يخظت  لنيخحملمريخ  يي  ةعيآثشريخ أ بيبير ة عي

ي.{ سلمشيبلتيخ أ بيخطتغم}ب عيي{و ليخظتصط بي ُي}
ي.وخ س غيعمميُبُصيبنيخش يخ أ بيعلعي أش  ش

ي والييبصي ي.باضشي أش  شيخ دشمليخ دش  يعلعوخ س غيخضتَش
ي.{ لنيخ ةشقييخ قغم}و نيف شهيخ أ بيخ ةأريخبنيخ أ بيخطتغميخظتسمبي

خه هللي ش يو نيخطعيميخْلمينيإب[ي37]و ني ال وهي نيخ أ بيإ يبخ عيوعضغ ي
ي.بخ  

ي.وعنيوخ غييرزتعيخهللي دش 
يخ غََّفيِنّْيوعنيب سيسميخ أ بي ي.ػتمغيخْل سيُجوهل

ي ا ييحب شةيخ أ بيفمشيعغَّهشيبل سعي شد سيوستسشيوقغيبلبتيه  يخحملشوال يخ ِت
ي.وذتشنسيعغ يآاش يسورةيخ ةقمة

ي
ي

خظتأخوذي نيخهلليبوخسطشيرسو عيصلييخهلليعل عي{يخطت   }وه  يف   شيور يخ أ بي
ي:وهي.يبآ عيوصاةعيوسلهللي سل مش



بةةةكيوذرا  ةةشي ةةةنيخ أةةة طشيي[ي33]بعةةوذيبةةةشهللي ةةنيخ أةةة طشييخ ةةةمج هلليوإينيبع ةة هشي
 ةةةمةي)هلليرهيبعةةةوذيبةةةكي ةةةني ةةةزخ يخ أةةة شطسيوبعةةةوذيبةةةكيرهيبيييضةةةموييخ ةةةمج 

بسةهلليخهلليخ مزتةشييخ ةمح هللي(يثالثش)بعوذيباللمش يخ  ش ش ي نيخمي شيخل ي(يوخحغة
بسةةةهلليخهلليخ ةةة ييالياضةةةمي ةةةعيخشتةةةعيخةةةي يبيخْلرضيواليبيخ سةةةمش ي(ي ةةةمةيوخحةةةغة)

ريإاليخهلليبسةهلليخهلليبسةهلليخهللي ةشيخةش يخهلليالياسةوبيخطتة(يثالثةش)وهويخ سم عيخ دل هللي
 شيخش يخهلليالياصمبيخ سو يإاليخهلليبسهلليخهللي شيخش يخهلليو شيبالهللي نيندمشي مني

بسةةةةهلليخهلليذييخ أةةةةأييعظةةةة هللي(يثالثةةةةش)خهلليبسةةةةهلليخهللي ةةةةشيخةةةةش يخهللياليقةةةةوةيإاليبةةةةشهللي
(يثالثةش)فةشييبعةوذيبةشهللي ةنيخ أة طشيي[ي31]خ  هشييخغاغيخ سلطشيي شيخةش يخهللي

 ةشيبيخ سةمشوخ يو ةشيبيخة  يسةلشيوالينةومي ةعيميالي أاليهويخضتةييخ ق ةويخهللياليإ عيإ
خْلرضي ةةنيذخيخ ةة يياأةة عيعلةةغ يإاليبءذنةةعيادلةةهللي ةةشيبةةسيباةةغا هلليو ةةشيخل  ةةهلليوالي
ي طةةوييبأةةي ي ةةنيعلمةةعيإاليمبةةشيخةةش يوسةةعيفمسةة عيخ سةةمشوخ يوخْلرضيواليائةةو  ي

عزاةزيبن سةالهللي قةغيجةش فهلليرسةو ي ةني(ي ةمةيوخحةغة)خ دلةييخ دظة هلليح ظ مشيوهوي
عل عي شيعل هلليحةماصيعلة الهلليبةشظتا لسير وبيرحة هللي ةءيي و ةوخي قة يحسة يخهلليالي

[ي35]وب ةةةوضي(ي ةةةمةيوخحةةةغة)رهيخ دةةةمشيخ دظةةة هللييإ ةةةعيإاليهةةةويعل ةةةعي وفلةةةتيوهةةةو
حسةةة يخهللياليإ ةةةعيإاليهةةةويعل ةةةعي(ي ةةةمةيوخحةةةغة)ب ةةةمييإ يخهلليإييخهلليبصةةةريبش دةةةةش ي

بسة ب ميخهلليخ دظة هلليخ ة يياليإ ةعيإالي(ي ةمةيسةدس) وفلتيوهويرهيخ دمشيخ دظ هللي
اليإ ةةعيإاليخهلليػتمةةغيرسةةو يخهلليعل ةةعيبآ ةةعيوصةةاةعي(يسةةةدسي ةةمة)هةةويخضتةةييخ ق ةةومي

خ ل ةةهلليصةة يعلةةييسةة غنشيػتمةةغي(يستسةةسي ةةمة)صةةالةيخهللي ةةةشركيو دةةش يوسةةالميخهللي
ق هلليخ  ش  يظتشيبرلة يوخطتةش يظتةشيسةة ينشصةميخضتة يبةشضت يوخعتةش ييإ يصةمخطكيخظتسة 

اليإ ةعيإاليخهلليوحةغ ياليخةماكي ةعي ةعي(ي شدةش)وعلييآ ةعيحة يقةغر يو قةغخر يخ دظة هللي
خ ل ةهلليصة يوسةلهلليوبةشركيعلةيي(يعأةمخ)خظتلكيو عيخضتمغيوهويعلييف يخي يقةغامي

خ لةة يخْل ةةييوعلةةييآ ةةعيوصةةاةعيصةةالةيوسةةال شيوبمفةةشي[ي36]سةة غنشيو والنةةشيػتمةةغي



 لةةكياليسةةا يبدةةغ يببةةغخياةةشييهتةةاي يجةةشيسةةدش ةياليخةةقشوةيبدةةغهشيوبفةة يرضةةيي
فةةممياةةشيرت ةة ياةةشيو و ياةةشيرهيخ دةةشظتسياةةشيبةةغاعياةةشيوهةةشهياةةشيوهةةشهياةةشي ط ةة ياةةشيي
فممياشينش عياشينش عياشيبفممياشيرهيخ دشظتسياشيبحغياشي ط  ياشيبشقيياشي ط  ياشي

يخ َّ ِيبفممياشي خدهللياشيخش  يخ غن شيوخآلخمةيو ش كيخ غن شيوخآلخمةيو شي   مشي اَنيَوَبأّْمل
َ ةةشي يحَتلِ َ ةةشيخْلَنةلَ ةةشُريُفلََّمةةشيُرزِقُةةوخيِ لةل يَجلَّةةشٍ يجَتلةةمِييِ ةنل آَ لُةوخيَوَعِملُةةوخيخ صَّةةشضتَِشِ يَبيَّيعَتُةةهللل
ٌَي يِ  َ ةةةشيَبزلَوخ يقَةةلةةةُ يَوبُ ُةةةوخيبِةةةِعيُ َ َأةةةشِجشًيَوعَتُةةةهللل لَةةةشيِ ةةةنل يذَتَةةةَمٍةيرِزلقةةةشًيقَةةةشُ وخيَهةةةَ خيخ َّةةةِ ييُرزِقةل ِ ةةةنل

ي.ِ  َ شيَخشِ ُغويَييُ َط ََّمٌةيَوُههلللي
وخضتمغيهلليرهي[ي37]سةاشييربكيرهيخ دزةيعمشياص وييوسالميعلييخظتمسلسي

ي.خ دشظتس
ي

خ أ بي}ه خيوقغيبعطشينيه خيخ ورَ يوخ غييرزتعيخهللي دش يوبجشزينيبيإعطشدعي
رزتعيخهللي دش يوقغيبذنتي ال ي نيبرخ يخالن ظشميبيسلكيه خيي{بزتغيخ َةكّْي

ي.م يه خيخ ور يويش ظيعلييخموطعي شيخس طشعخ أ بيبيياس د
    ي ني}و ونالهللينظهلليخ وخ غيخ أ بيبزتغيبنيخضتسنيبيه خيخ ور يخ  ييشتش ي

ي{بيور يخ الشيخظتقغَِّميخصتل  *يرخميخ غ   ي
 اٌسّـذ ٌٍــــٗ اٌـزٞ ٘ـذٜ اٌؼثـاد                   تخ١ــش وــً زاػــش ٚوـً تــاد

ٕـــــاٖٚخؼـــً ا٤لطـــاب  ُِ  ِــٓ عٕـــاٖ                   ذـُٙــــذٞ ٌىـــــــً ٚاسد 

ًِ اٌغــالَ  ِسّــٍذ ػ١ٍـــٗ ذغ١ٍّـا اٌغــــالَ                  ِٚؤذغ١ــٗ عاٌىـٟ ُعْثـ

ِْٚسِد ذــــاج اٌىشِــآ  ٚتؼــذ فاٌّمظـــٛد أْ أروــَش ِا                  ٠فرـــر تـاَب 

َذٜ  تسش إٌَّذٜ أخٟ اٌٙذٜ            ران اٌـزٞ ِٓ الرـذٜ تـٗ ا٘رـذٜ شافٟ اٌظَّ

[38] 

 ٔاشـش ِٓ ٔٙح اٌثش١ش ِا أطٜٛ             شافٟ غ١ًٍ رٞ اٌظذٜ ٚرٞ اٌطٜٛ

 ِغذٞ ا٠٤ادٞ اٌخؼشَ اٌسالزً                 غـٛز اٌٛسٜ ِٓ لاؽٓ ٚسازً

ـٓ تز٠ــٛي اٌؼفـــٛ ػفـَّٝ أثــشا              ع١ٕـــٓ َخــذُّ إٌـاط ف١ٙـا ػثــشا       َِ

ٔـا ٠ٍَمـــْٛ ِٕــٗ ِطــشا  فس١ثّـا ساِــــٛا ٌذ٠ـــٗ ٚؽـــشا                   ِــٓ اٌذُّ

 ٠ؼــــُ ع١ثـا ٔدّٙـــُ ٚاٌشدــشا                   تطـــاسف ٚذاٌـــذ إرا خـــــــشٜ

 ػـٓ اٌؼؼــاف ص٠ـذ٘ـا ٚػّــشا           فـال ٠خـض تإٌـــــٛاي ا٤ِــــشآ       



ُُ أِـــشا َٓ ِــا تــٗ اٌسى١ــــ ـــــــشا                  َعَٕـــ ِّ  ٚال ٠ُخـاٌـــف إرا ِـا ائرُ

ََ اٌفــشاخ أزّذا                  لطـَة اٌضِــــاْ اٌثىـٟ اٌّسّـذا  أػٕـٟ اٌُخؼـاس

جَ اإلعـــــالَ  لطَة سزٝ أٌٟٚ إٌٙٝ ا٤ػـالَ                  تـذَس اٌضِـــاْ ُغــشَّ

 ِـٓ اورفٝ تدـزب ِاٌـه اٌٍّـٛن                  ٚف١ؼـٗ ػـٓ اٌٍّــٛن ٚاٌغٍـٛن

ٓ عفـش                 ػـٓ ٚخٕـح اٌسـك تسؼـش ٚعفش َِ  إٔغاْ ػ١ـٓ َرا اٌٛخـٛد 

 ٓ أس٠ــة ِا٘ـــشِٓ خاع صاخشاخ ػٍُ اٌظا٘ـش                 تفٍـه فٙــــُ ِـ

[39] 

ُِطٍـمـــا ـــًذا ٚ م١َـّ ُِ ـذ فـ١ٙــا فـىـــــــــشٖ ٚأؽٍمــا                 زرــٝ سػــٝ   لـ١َـّ

 ٚزـــاصَ اٌّفٙــــَٛ ٚإٌّطــٛق                  ِـا ٌـُ ٠ىـــٓ ٌغ١ـــشٖ فٟ ؽــٛق

 ا زـاص فظـاس ِٛئـالٚغـاص فٟ تســش اٌسم١مــح إٌـٟ                  أْ زـاص ِـ

 ِـٓ اٌف١ـٛع ٚاٌىشاِــاخ اٌرـٟ                  ِٕٙـا ِظازثـــح ٘ـــادٞ ا٤ِــح

ْٖ                  ػٕٙا ا٤ٔـاَ را اٌضِــاْ ػاخــضْٖ   أوــشَ تٙـا وشاِــــح ِٚؼدــــض

 ا لـذ ؽّغـافٍـُ ٠ـــضي ١ٕ٠ــش طثسـا ِٚغـــآ                 َ اٌٍّـــح اٌغـــشاء ِـ

 تإٌظــر ٚاٌظفـــٛ ِـٓ إٌفــاق                  ٚاٌؼٍـــُ ٚاٌؼّـــــً ٚاإلٔفـــــاق

 ْٗ ٕـــاٖ ػاخٍـــ ُِ ٕـًٝ ػٍـٟ  ُِ ْٗ                  ٠ٕــً   فّـٓ أذـــاٖ ساغثــا فـٟ ا٢خٍـــ

ِٗ غ١ــــــُش ال٠ٖدــــذٖ را ذثرــــــً فـٟ اٌٍـــــــٗ                  تغ١ــــــشٖ ٚ  اٌٍــــــ

 ِغرؤٔغـــا تشتـــــــٗ ٚاٌّمرفــــٝ                  ِـٓ ػـشف هللا ػٓ اٌخٍك اورفٝ

 ِـٓ ػـشف اٌٍــٗ اعرشاذ ٚأساذ                  ِـٓ واْ ِاٌــٗ ػـٓ اٌٛٔٝ تـشاذ

 ١ٌــف ٚاٌم١ــــــا٠َـــــذأب فٟ ا١ٌٍـاٌـٟ ٚا٠٤ــــــاَ                  تاٌظــــَٛ ٚاٌرؤ

[11] 

ش٠ـــذ َّ  ٠ثــــزي وــــً إٌظـــر ٌٍّش٠ـــذ                 ٠س١ّــــٗ ػــٓ ِىائــــذ اٌ

 ران اٌـــزٞ ٌّاٌىـــٟ خؼٍرـــــــٗ                  ٚع١ٍــــح فٟ وــــً ِــا أٍِرـــــٗ

 ٌٍثٕـــا تىــــً ِشطـــذٌٕٕٚظـشف إٌـٟ ٔظــاَ اٌّمظـذ                  فاٌش١ـــخ 

ْٗ                 لــذ لذِـــد ِـٓ لثٍٙــا  فظـٌٛــــٗ ثالثــــــح ٚخاذّــــــ

 ْٗ ِــــ ِِ  ِمذِّ

 ع١ّرـــٗ د١ٌـــً ِــٓ ساَ اٌذ١ٌــً                 فـٟ ٚسد ش١خٕـا اٌّمــذَ اٌد١ٍــً

 {ِمذِح فٟ عٍغٍح ٚذاس٠خ اٌٛسد ٚو١ف١رٗ}

 ِــاَ اٌثم١ٍــٓ                         ػـٓ ستـٗ ٚسد ػٍٟ و١ف١ر١ــٌٓزا اإلِــاَ ػٓ إ

 وشِـا                         خاِــظ شـــٛاي خف١فـا عٍّـا{ شٙذٔـا}أتــشصٖ ػـاَ 

ُّخـَشج ػـاَ تىغش                         أط١ـً ٌِٛـذ اٌثش١ـش اٌمششٟ  ٌٍىاِـً اٌ

 ِـٓ شـآ ٚال ٠ُـَشد ِا تـٗ َزىـُ                      ػ١ٍٗ ذغ١ٍّا اٌزٞ ٠ؤذٟ اٌسىُ   

 اٌرٟ                          ػٍـد تٙا اٌثشـشٜ تـٗ ٚخٍد{ وٕاس}ٚوـً را تؤسع 

 ِٚٓ ٠ىٓ ػدض ػٓ را اٌىاًِ                         ففـٟ اٌخف١ــف ِمٕـَـغ ٌٍؼاِــً

[10] 

ًُ رٞ اٌّثأٟ              وــــالّ٘ــا أٞ أٚي ٚاٌثــأـٟ             فطة فـؤادا زثـ



 {فظً فٟ فٛائذٖ}

 ؽٛتٝ ٌؼاًِ تزا اٌٛسد اٌد١ًٍ                        فئٔـٗ ٠سظـٝ تٕظــشج اٌد١ٍـً

 ْٗ ْٗ                       تاٌفـٛص فٟ اٌذاس٠ٓ غ١َش ػاف١  ذشخٟ عرٛس٘ـا ػ١ٍــٗ ػاف١ــ

 فسغــــٓ اٌظــٓ تــٗ ٚأزغٕــا                ٚال ٠ــــضاي ِغٍّــا ِٚسغٕــا        

 زغثه ِٓ ذثش١ش أْ اٌّغ١ٍّٓ                       ٚهللا ال ٠ؼ١غ أخـش اٌّسغ١ٕـٓ

 ٌٍٚز٠ـٓ أزغٕـٛا اٌسغٕـٝ وفد                      ؽ١ثـا ٌٕفـظ فٟ إٌدـاذ ٔاوفد

 {فظً فٟ أٚلاذٗ ٚأ٠ٙا أفؼً}

 ـــش                 ٌّغـــــشب ٚػـــــذٖ ٌٍفدـــــــشٚٚلرـــٗ اٌّخرــاس تؼـذ اٌؼظ

 ِـٓ عسـش ِخرـاس أٞ ِٓ عـذط                ١ٌٍـــً ٌٍطٍـــٛع ٚاٌؼـــذ لــــظ

 تاٌٛسد تا٤عساس ِا اعرطؼد ُ٘                 ٌمٌٛـــٗ خــــً ٚتا٤عســاس ٘ـــُ

 ٚػاػف ا٤ػّاي ف١ٗ رٚ اٌِدٕاْ     ٚلٌٛــٗ إْ لـــَشاْ اٌفدـــش وــاْ            

[17] 

 ١ٌٚــظ ٌٍمؼـــــاء زــــذ ٠ٕرٙــٟ                إ١ٌـــٗ ٌىــٓ ػـٓ دٚاػ١ـــٗ أرـــٗ

 {فظً فٟ اذظاٌٗ ٚآداتٗ}

 ٚإْ فظٍـد تظــــــالج فاتــذأ                       أخــشٜ عٛا٘ـا ساخؼــا ٌٍّثـذأ

 ــض إرا                       وأـد ِّٙــــح ٚغ١ـش٘ـا أثـزاٚخّـــــال ل١ٍٍـــــح أخـــ

 ٚراوـش ٌثؼغ روـش تؼـذ ؽـٛي                     لؼــاٖ وـال ٚزـذٖ ٌٚـٛ ٠طـٛي

ْٖ                     خاسخـــح ٌّــٓ زّــٝ ػثـــادْٖ   ٚإْ ٠ــــضد ٠ٕـــٛ تٙـا ػثـــــاد

ـَشْ ٚاعرمثٍــٓ ٚازرشِـا   ِّٙا اعرطؼد ٚاٌؼٛائك اطشِا                  ٚاؽِٙـّ

 ِٙاخــشا ِغرمثسـا ِـا ػؼــال                     ػٓ أرظـاَ فٟ عٍـٛن اٌفؼـ٣

ٌِٟٛ اإلٌٝ ُِ ٌٝ اٌشفاػـح ٌذٜ  ْٛ َِ  ِغرسؼـشا ش١خـه شافؼـا إٌـٟ                    

 زثً اٌٜٙٛ لذ طشِدأّٔـٝ عال١ِــٗ ػ١ٍــٗ ِا عّـد                    طش٠ّح 

 {خاذّح فٟ ششٚؽ وّاٌٗ}

 ششٚؽــــٗ ذـــــالٚج اٌمــــشآْ                       تسغـة اٌطالــــح ٚاإلِىــــاْ

[13] 

 ػشـشج أستـاع تؼشـش سوؼـاخ                       ال تـذ ِٕٙـا ٌٍؼشـــاء ذاتؼـــاخ

 ألــً ِٕـٗ ِـٓ ٠َــِضْد فّدــضا      ٚرا ٘ـٛ اٌسـذ اٌـزٞ ال ٠ُدـضٞ                 

َشا ذَـّ َٚ  ِـٓ زافــظ ٚاٌغ١ـش ِا ذ١غـشا                        طٍٟ تـٗ اٌؼشــَش ٚتؼـذ 

 ِٚٓ تؼزس ػٓ طالج لذ غٍة                         تغ١ش٘ـا ٠مــشأ ِـا ِٕــٗ ؽٍـة

 طـاسخ وفـشع اٌؼ١ـٓ ٌٚرمـغ إْ فاذـد تىــً ز١ـٓ                        ٤ٔٙا

 ٚػٍّــٗ شــشؽ أ٠ؼـا فاػٍّـا                        ٌٚـٛ ٠ىــْٛ تغــــؤاي اٌؼٍّـــآ

 ٚفٟ اٌدّاػـح اٌظالج ذشرشؽ                        ػٍٟ اٌشخــاي دْٚ ػٍـح فمــؾ

 ـــُثالثـــح ِٓ وــً شٙــش فظــُ                       ٚش١خٕــا اذظاٌٙـا ٌـُ ٠فظ

 ٚوٛٔــٗ تاٌظثــر أٚ تاٌؼظـش                       ٚلذ ِؼٝ ذفظ١ً را تاٌسظش

 ٚطثــش ٔفغـه تّـٓ أؽاػــٛا                        اٌٍــَٗ ٚاٌشعـــٛي ِـا ذغطــاع

 إال فماؽـْغ ِا اعرطؼد اٌد٣ٙ                        فمطؼٙــُ ٠ؼـذي ٚطـً اٌؼمـ٣



 ـــٓ تاالٌردـــآ                        ترٛتــح ِٚا ِـٓ اٌخ١ـشاخ خـآٌٍٚىثائـــش اذشو

[11] 

 إٌـٟ اٌّد١ـــش ٚاٌســشاَ ػــاد                        ٚاػىــف ػٍٟ زغٕــح اٌّؼـاد

 ٚال ذـشٜ إٌفـغ ت١ٕــً ص٘ــشج                        ٘زا اٌغشاب ٚاٌٜٙٛ ٚاٌشٙشج

 ٌٍٕافـــغ                        ٚال ٚطـٛي دْٚ ٔٙـح اٌشافغفإٌفــــغ فٟ ٚطٌٕٛـا 

 طٍـٟ ػ١ٍــٗ ستٕـا ِـا طٍسـا                         لٍــُة ِش٠ـــذ ِفٍـــر فؤفٍســـا

ًِ اٌرمـٝ                        ِـا ٔفــغ اٌّش٠ـَذ ش١ــٌخ ِٕرمـٝ  ٚآٌـــٗ ٚطسثـــٗ أ٘ــ

يخهةة
بخ غيبيياليإ عيإاليبنتيبس ب مكيوب وهيإ  ك،يخ ل هلليسةاشنكيخ ل هلليوحبمغكي

خجد يآخميفال يياليإ عيإاليخهلليػتمغيرسو يخهلليصلييخهلليعل عيبآ عيوصاةعي
وسلهللي سل مشيسةاشييربكيرهيخ دزةيعمشياص وييوسالميعلييخظتمسلسيوخضتمغي

يهلليرهيخ دشظتس
ي[15]

 بعض التقاريظ
يخضتمغيهلل

ماُ لشيو لم ةُ نشيوخبةنيبسة شذنشيػتمةٌغيخبةُنيخ أة ِبيبزتةَغي ءينينظم ي شيرتدعيخة:يوبدغ
 ةةءذخيخصتم ةةعيفمةةشيالةبةةييجةةشزخ يخهللي{يخ أةة بيخطتةةغم}بةةِنيخضتسةةني ةةنير ةةةشيخةة الشي

ي.خرخيواسمي عيطةدع
يوخ سالم

يَ ِغاَنيبنيخ أ بيبزتغيخظتصط بيبنيخ أ بيخطتغم يسماني ةكّْ
ي

ي: ةكّْييُس هلليحة ُايخهللوه خي شيف ةعيعشمليخ َةالّْ َّْسيخ  وميوُ غرّْي
بسهلليخهلليخضتمغيهلليخ المميوحغ ،يوخ سالميعلييسة غنشيػتمةغيخ ة يي ة  ي لمةا لسي

 جزييخهللي ةةشركيو دةش يعلةشيبحسةنيخصتةزخ يهة خيخ أة َبيخ دةشملَي:ي العيورخغ ،يوبدغ
ػتمةةًغخيخبةةَنيبزتةةَغيبةةِنيخضتسةةنيمبةةشيخج  ةةغيوخع ةةينيبةةعيحةةييب ةةبيبأعجةةَايعجةةشٍهيبيي



رضةةييخهللي دةةش يعلةةعيوخوخرقِةةعيمبةةشيملياُا َّةة يبيف ةةشهي{يبيخطتةةغمخ أةة }فمخ ةةش ي
ونقوٍ يصا اٍشياليمينييوالياأكي   شيإاليج و يزتغيخهلليوخحغيبدةشرخ يوج زٍةي

ي سدشنشيو سدش يوُ غًَّةي غاغًةيببقشنشيوإاش يخ ل هلليآ س
ي نيخطع

وصةةاةعييبسةةهلليخهلليخ مزتةةشييخ ةةمح هلليوصةةلييوسةةلهلليعلةةييبخةةمبيخظتمسةةلسيوعلةةييآ ةةع
ي.وخغميعيوخ  شبدس

خضتمغيهلليخ  يينةوَّريقلةوَهيبو  شدةعيخ صةش قسيخْلبةمخر،يوخصة هلليمبةشي ةشقوخيبةعيرةرَههللي
ي:وعصم هللي ني الشدغيخ  جشر،يوبدغ

 ةةءينينظةةم ي  مةةشيرشتةةعيوببةةمز يخ سةة ُغيػتمةةٌغيبةةُنيبزتةةَغيبةةِنيخضتسةةنيخ أةةماُ ،يخ دةةشملي
رضةةةوخييخ ةةةةشقييخ قةةةغم،يبيعل ةةةعي{ي،خةةة الشيخطتةةةغم}خ دال ةةةُشيخ ظماةةة ،ي ةةةنيرحلةةةشي

ر ة عيخ ةاماش،ي نيخطتوخربيخ سل ش،يوخ المخ ش يخصتل ش،ي شياالأ يخ بطش يعةنيفة ي
 ماةةا،يوامخةةغيخظتسنخةةغيواُبةةينيخ لة ةةا،ي جةةزخ يخهلليعلةةشيخطت ةةور،يو قةةة ي لةةشيو لةةعي

ي.وضشع يخْلجور،يآ س
ي{ والييعلييخ ةصو }وف ايػتةالهلليخ غخعيي الهلليبشطتري

ي.هجماشيعلييصشحة شيب يخ  ا شي0399دسيسلشيبوخخميثشينيخ مب 
هللا ٚزغٓ ذٛف١مٗ ذُ ٘زا اٌىراب اٌزٞ ورثٗ ِٓ ٔغخرٗ  تؼْٛ

ػثذ ا٤ط١ٍح اٌمذ٠ّح إٌٟ إٌغخح اٌؼظش٠ح اٌسذ٠ثح اٌّش٠ُذ اٌسم١ش 

ِثىٟ اتٓ اٌغ١ذ ش١خ أزّذ ١ِّٛٔح اٌىثشٜ ِغاء اٌغثد  اٌمادس

ِائح ٚثّا١ٔح  اٌغادط ػشش ِٓ سِؼاْ اٌّثاسن ػاَ أٌف ٚأستغ

 ٚػشش٠ٓ ؽاٌثا ِٓ هللا ذثاسن ذؼاٌٟ أْ ٠رمثٍٗ ِٕا

 فكل  من  نظر  فليدع   لنا          بخير ما يدعى لعبد أحسنا
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