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؟تانايبلا ظفحوضعلا مسا

رورملا ةملك

ميوقتلاتاـــميلعتلا

 عوضوملا ضرع عاونا عوضوملا تاودأ 

تاعاس 16 ذنم 

 مسابلا رجفلا
كراشم وضع

 
196 :تاكراشملا

] امابوأب نوبحري اكيرمأ ءالمعو رصم ودالج - يرھاوظلا نميأ / خيشلا ةملك [# غيرفت # 

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

يمالعإلا جاتنإلل باحسلا ةسسؤم

مدقت

] امابوأب نوبحري اكيرمأ ءالمعو رصم ودالج [

هللا هظفح يرھاوظلا نميأ / دھاجملا خيشلل

١٤٣٠ ىلوألا ىدامج
.هالاو نمو هبحصو هلآو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو  دمحلاو هللا مسب
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ؛ناكم لك يف نوملسملا ةوخإلا اھيأ
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يف هبً ابحرم الف ،لبقملا وينوي نم عبارلا يف رصم روزي نأ امابوأ كاراب ررق
يف ،صاعلا نب ورمعرصم يف هبً ابحرم ال .ًالھس الو هب ًالھأ الو ،رصم
رصم يف ،نييبيلصلا ةمزاھ رصم يف ،نيدلا حالص رصم يف ،حوتفلا رصم
رصم يف رھزألا رصم يف هبً ابحرم ال ،سربيبو زطقو مالسلا دبع نب زعلا
دبعو يلغرف دمحمو انبلا نسح رصم يف هبً ابحرم ال ،داھجلاو طابرلاو ملعلا
دبع دمحمو نمحرلا دبع رمعو كشك ديمحلا دبعو بطق ديسو ةدوع رداقلا
مالسلا دبع ديمحلا دبعو سابع نيسحو لياط اطعو يلوبمالسإلا دلاخو مالسلا
.اطع دمحمو دئاقلا صفح يبأو يريشنبلا ةديبع يبأو يرمقلا ماصعو
يف - هللا همحر- مرحم دمحأ تايبأ ريعتسأل عقوتملا هلابقتسا يف انھ ينإو
:فيفط رييغت عم يناطيربلا يماسلا بودنملا لابقتسا

ديدج اھل ةامرلا دنع لھو * سيئ رلا لمح ام رصم لأستأ

ديئولا بعشلا هعقو برجو * امدق هتفرع يذلا مھسلا وھ

ديبت الو نوبصاغلا ديبي *ً اضرأ تلزن نيبصاغلا سيئر

دوذي نم كدونج ترھق اذإ * اھنع راھقلا دحاولا دو ذي

دوعقلا موقلا ملستسا ام اذإ * رصمقحب نومئاقلا نحنو

ديبع وأ كموقل ٌةزوالج اّنأ * تئبن لھ زنيراملا اخأ

ديقتسم ةميضھلا يغبي نمل * انيف سيلف كيلع اوبذك دقل

دوفولا كل لوقت ام بقاوع* رذحاف كيلإ دوفولا تعس اذإ

دومج وأنبج بعشلاب امو * رصم رمأ كلامبدحأ امف

دويقلا رقتحتو اھب مذت * ايند كلتو دويقلا ايندتضم

دوحّللاو رباقملا انل ماقت * ىتوم نحن مأ انرايد كلتأ

دوقولاو ججؤملا بھّللا مھ * موق رصم يف يتحيص عمسيأ

،يمالسإلا ملاعلل ةلاسر رصم نم لسريس امابوأ نأ ضيبألا تيبلا حرصو
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يمالسإلا ملاعلل هتلاسر تلصو دقف ً،العف تلصو دق هلئاسر نأ اوسانت مھنكلو
،مھتالص ىلصو ،دوھيلا ةوسنلق هسأر ىلع عضوو ،ىكبملا طئاح راز امنيح
يف بطخ امنيح يمالسإلا ملاعلل هتلاسر تلصوو .يحيسم هنأ معزي يذلا وھو
ةيدبأ ةمصاع سدقلا ءاقبب اھيف دھعت يتلا ،هتبطخ )كابيإ( ينويھصلا يبوللا
ةيعيبطلا معدبو ،ليئارسإل لماكلا معدلاب اضيأ اھيف دھعت يتلاو،ليئارسإل ةدحوم
هتلاسر تلصوو .ليئارسإل ةيدوھيلا
هتلاسر تلصوو ،ةزغ ىلع ينويھصلا ناودعلا رقأو قفاو امل نيملسملل
نم ديزمو ،ناتسناغفأل دونجلا نم ديزملا لاسرإب ددھو دعوت امل نيملسملل
ةيومدلا ةلمحلا رادأ امل هتلاسر تلصوو ،ناتسكاب يف لئابقلا قطانمل فصقلا
ةيرسلا نوجسلا نم نيملسملل هتلاسر تلصوو ،تاوس يف نيملسملا دض
نجس لثم ةيلاحلا نوجسلا عيسوت نمو لب ،اھيلع هترادإ فرشت يتلا ،ةينلعلاو
هتلاسر تلصوو ،نيملسملا اياحضلا نم ديزملا لابقتسال ،ناتسناغفأ يف مارجاب
ىلع ىرسألاب ةصاخلا فينج تايقافتا قيبطت ضفر يف رمتسا امل نيملسملل
ىلع برحلاب اھنومسي يتلا ،مالسإلا ىلع ةيبيلصلا برحلا يف نيملسملا
رمتؤم هدالب نمٌدفو رضحي نأ ضفر امل نيملسملل هتلاسر تلصوو ،باھرإلا
هتلاسر تلصوو ،ليئارسإ رعاشم ىلع اصرح فينج يف ةيرصنعلا ةحفاكم
هنأ يأ .ةيوونلا اھتحلسأ ىلع ظافحلل ناتسكاب يف لخدتلاب ددھ امل نيملسملل
.اھيلع ظفاحت نأ اھيلعو ،اھترطيس تحتو اكيرمأل كلم ةحلسألا كلت نأ ربتعي
يتلا ،ةرارجلا ةيكيرمألا شويجلا عفادم تاھوف ربع نيملسملل هتلاسر تلصوو
لصت تلاز الو تلصو ةيومدلا هلئاسر .قارعلاو ناتسناغفأو برعلا ةريزج لتحت
الو ةيحرسملا تارايزلا الو ةماعلا تاقالعلا تالمح اھبجحت نلو ،نيملسملل
.ةقمنملا تاملكلا
رصمو ايكرتل هرايتخا امأ ،رصمل لصي نأ لبق تلصو يتلا هلئاسر هذھ تناك
ىرخأ ةحضاو ةلاسر لمحتف ،معزي امك ،يمالسإلا ملاعلل ةلاسر امھنم هجويل
نوكرتي نيذلا مھ ،ناكيرمألا نويبيلصلا مھنع ىضري نيذلا نيملسملا نأ
اھعم نودقعيو ،ليئارسإب نوفرتعي نيذلا مھو ،ةيناملعلا نوقنتعيو ،مالسإلا
نومضني ني ذلا مھو ،ةيركسعلا تاروانملا يف اھنوكراشيو ،ةينمألا تاقافتالا
.ناتسناغفأ يف نييبيلصلا ةيار تحت اولتاقيل ،وتانلا فلحل
نيمرجملا نيدالجلا عم ةبراوم الب فقت اكيرمأ نأ ةملسملا ةمألل ٌةلاسر يھو
اولوح نيذلاو ،مھنودراطيو ،مھنوبذعيو ،نيينيطسلفلا نورصاحي نيذلا ،ءالمعلا
ىتح مھئانبأل ريوزتلاو رھقلاب مكحلا نوثروي نيذلاو ،مخض لقتعمل مھدالب
.دوھيلاو نييبيلصللو اكيرمأل ةلامعلاو ةيعبتلاو داسفإلاو داسفلا رمتسي
تاملك رئاسو رييغتلاو حالصإلا عم فقت ال اكيرمأ نأ ٌةحيرص ٌةلاسر اھنإ
،ةنفعتملا ةدبتسملا ةمظنألا رارمتسا عم فقت اھنكلو ،ةبذاكلا ةيكيرمألا ةياعدلا
قوف اھريجفتو قافنألا فشكو بيذعتلا ةزھجأ اھل ردصتو ،اھديؤتو اھمعدتو
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.نيطسلف يف انلھأ نم نيفعضتسملا سوؤر
رظنلا ضغب ،نيملسملل تلصو يتلا ،ةيلعفلا ةيقيقحلا امابوأ لئاسر يھ هذھ
.ةغراف تاياعدو بذكو لجد نم هلوقي نأ نكمي امع
،هيواشرو هتادعاسم نم نوعفتنملا هديبع هب بحريسف ،صمل امابوأ ءاج اذإو
. همئارجو هتسايسو هنوضفريف رصم رارحأ امأ
: ا همحر مرحم دمحأ لوقي

هئادعأ نمّ لتحملا ىري ال نم * ةوادع دالبلا ءانبأدشأو
هئارش و هعيب نع اھب ىأني * دھاجمك هدالب عيبي نمفأ

اولعج نيذلا ،اھودسفمو اھقارسو اھودالج هب بحريسف رصمل امابوأ ءاج اذإ
نيذلا هب بحريس .مالسإلا ىلع اكيرمأ برح يف ةيلود بيذعت ةطحم رصم
وروزمو ،بيذعتلا ةينابز هب بحريس ،ةزغ نورصاحي اولاز الو اورصاح
ءافو اوملس نيذلا ،رصم ءانبج هب بحريسو ،ةليذرلا ورشانو ،تاباختنالا
اكيرمأ بضغ نم افوخ ،نلتقي وأ نبذعيل ،ةريدألا نوجسل اھتاوخأو نيطنطسق
اكيرمأ ً.اقلمتو اھلً افلزتو
،ملاعلا يف ةينيدلا تايرحلا نعً ايونس ًاريرقت اھتيجراخ ةرازو ردصت يتلا
،اھتاوخأو نيطنطسق ءافو ملستل ةيرصملا ةموكحلا ىلع تطغض اھنكلو
.يلج ؤطاوتو رھاظ قافن يف كلذ نع تضاغتو
اھؤاحلصو اھراھطأو رصم ءافرش امأ ،امابوأب نوبحريس نودسافلا كئلوأ
عورشملا مدخي ايلوصو ايسايسو ،ايملاع امرجم هنوربتعيو ،هللا يف هنوضغبيف
.مكحلا بصانم يف يقتريل ،ينويھصلا
،هل ايادھلا ميدقت يف نوقباستيسو ،اھومرجمو رصم ورازج امابوأب يفتحيس
نم ًاريخ مھيلع حرتقأ انأو ،نيفعضتسملا ءامدو قرعو لاومأ نم ةقورسملا
ميركت اودارأ نم ىلع - ا همحر– يقوش دمحأ هحرتقا ام هل اومدقي نأ ،كلذ
: فيفط رييغت عم هلوق ريعتسأف .مرجملا ياوشند ةمكحم يضاق لولغز يحتف

نيمث سيئرلل ئيش ميدقتب * اومتممھو مكرمأ متعمج ام اذإ
نيجس ديقو دولجم لاورسو * ةريرج ريغب قونشم لبح اوذخ
نيميب هطخ مرج رعشلا نم * هبسحف هيلع يرعش اوأرقت الو
نيفد لك عادو موي ةزغب * هوأرقا لب لافتحا يف هوأرقت الو

اونوكت الو ،ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا راصنأ اونوك ،رصم يف انلھأ ايف
:ىل اعتو هناحبس ىلوملا لوقي .هئايلوأو هنيدو هللا ءادعأل نيددوتملا نم
اوُناَك َْولَو ُهَلوُسَرَو ََّهللا َّداَح ْنَم َنوُّداَوُي ِرِخآلا ِمْوَيْلاَو َِِّاب َنوُنِمْؤُي اًمْوَق ُدِجَت ال 
ْمُھَدَّيَأَو َناَميِإلا ُمِِھبُوُلق يِف َبَتَك َِكئَلُوأ ْمُھَتَريِشَع َْوأ ْمُھَناَوْخِإ َْوأ ْمُھَءاَنْبَأ َْوأ ْمُھَءاَبآ
ْمُھْنَعُ َّهللا َيِضَر اَھيِف َنيِِدلاَخ ُراَھْنَألا اَِھتْحَت ْنِم يِرْجَت ٍتاَّنَج ْمُُھلِخْدُيَو ُهْنِم ٍحوُرِب
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. َنوُحِلْفُمْلا ُمُھ َِّهللا َبْزِح َِّنإ الَأ َِّهللا ُبْزِح َِكئَلُوأ ُهْنَع اوُضَرَو
كلذ هجو يف ًادحاوً افص اوفق اھيدھاجمو اھيحلاصو اھءافرشو رصم رارحأ اي
لشفأ نأ دعب ،ناديملا يف هيف لشف ام لانيل ةليحلاب ىعسي ءاج يذلا ،مرجملا

.لاموصلاو ناتسناغفأو قارعلا يف ةيبيلصلا اكيرمأ عيراشم نودھاجملا
: ا همحر نالسرأ بيكش لوقي

ادودشم اھضعبب ميربلا لثم * اھضعب ةزيزعلا رصم ىلإ رظناف
اديبع نوكت نأ رصم رارحأ * ىغط ولويوقلا راج ولو اشاح

ادونجو ةوق مظعأ قحلاف * مھدنجب نوبلاغلازعتسا امھم
ادويقو السالس نولمحي ال * هؤانبأ يذّلا نمزلا لبقأ دق

هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ،نيملاعلا بر  دمحلا نأ اناوعد رخآو
.ملسو هبحصو
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

تاعاس 15 ذنم 

 نيرجاھملا ماما
زيمم وضع

 
2,018 :تاكراشملا

كيف هللا كراب

تاعاس 15 ذنم 

 ىدھلا يغاب
زيمم وضع

 
ةفالخلا ةمصاع :ةلودلا
1,640 :تاكراشملا

اريخ هللا كازج

تاعاس 15 ذنم 

 هريزجلا صانق
قلأتم وضع

 
2,223 :تاكراشملا

اريخ هللا كازج

تاعاس 15 ذنم 

 راصنألا ةبصع نبإ
كراشم وضع

 
226 :تاكراشملا
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هللا هظفح نميا خيشلابو مكب هللا كراب

تاعاس 15 ذنم 

 رشبلا وبأ
ديدج وضع

 
28 :تاكراشملا

كيف هللا كراب

تاعاس 4 ذنم 

 ةيمظعالا ريما
فرشم

 
ةـــيمالسالا قارـــعلا ةـــلود :ةلودلا
9,291 :تاكراشملا

كيف هللا كراب

تاعاس 3 ذنم 

 ربخلا نع ثحاب
دھتجم وضع

 
744 :تاكراشملا

اريخ هللا كازج

تاعاس 2 ذنم 

 1رصانملا
دھتجم وضع

 
560 :تاكراشملا

ميحّرلا نمحّرلا هللا مسب

ِتْوَمْلا ُةَقِئآَذ ٍسْفَن ُّلُك
ِةَماَيِقْلا َمْوَي ْمُكَروُُجأ َنْوَّفَوُت اَمَِّنإَو

َزاَف ْدَقَف َةَّنَجْلاَ لِخُْدأَو ِراَّنلا ِنَع َحِزْحُز نَمَف
ِروُرُغْلا ُعاَتَم َّاِلإ اَيْنُّدلاُ ةاَيَحْلا امَو

185 : نارمع لآ[

ريشبلاو رذنملا نيمألا قداّصلا دّمحم نيلسرملا دّيس ىلع مالسلاو ةالصلا
ءآش نمف غالبلا ّالإ هيلع ناك امو ةلاسّرلا لصوأو ةنامألا غّلب يّذلا
ماركلا ةرربلا هبحصو نيرھاّطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو هكرت ءآش نمو هذخأ
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نيّدلا موي ىلإ ناسحإب مھيلإ نيعباّتلاو

يرھاوظلا نميأ ّيبألا دھاجملا انخيش يف هللا كراب
ءآزجلا ريخ نيملسملا نع هللا هازجو

ُهظفحي نأو هتانسح نازيم يف اھلعجي نأ هللا لأسأو
نيملسملا دالب رئآسو ناتسناغفأ يف نيدھاجملا هتوخإو
نم نيكمّتلاو رّزؤملا رصّنلا ىلإ مھتيصانب ذخأي نأو
ميركلا ديمحلا ّيوقلا زيزعلا العوّ لج هناحبس هندل

نيملاعلا ّبر اي نيمآ نيمآ

انل غرفأ يّذلا ّيبألا ّيمالعإلا داھجلا يف هللا كرابو
نيملسملا نع هللا مھازجو باطخلا انل لقنو باطخلا

مِھركمو هللا ءآدعأ ديك نم مھظفحو ءآزجلا ريخ
نيملاعلا ّبر اي نيمآ نيمآ

دق يرھاوظلا نميأ انخيش ّنأ ىلع هللا دِھُشأل يّنإو
نيدھاجملا هتوخإو هسفن رذعأو غّلبو رّذحو رذنأو حصن

ماركلا ةرربلا

رصم يف انلھأ ىلإ
ِملاعو خيش هّنأ يعّدي نمو مِلسُم هّنأ يعّدي نمّ لك ىلإ

لوقأو ديزأ قداص هّنأو
اوملعاف هّنإ

تاليردلاب مكوبّقثو راشنملاب مكورشنو اعيطقت مكوعّطق ول
لعفي نمو هرمتؤم اورضحت الو امابوأ هللا ّودع اولباقت ال
ِحبصُي وھف خيرأتلا ةلبزم ىلإو نيملسملا نم سيل وھف

مھناوعأو ناّطيشلاو امابوأ ءآيلوأ نم
هباطخ رضحيو هءآقل رضحي نمّ لك ىلع هللا ةنعل الأ
ىرتت مھيلع نيعمجأ ساّنلاو ِهتكئآلمو هللا ةنعل الأ هب بِّحرُيو

نيّدلا موي ىلإ

نينمؤملاو هللا عم وھ نم نيب ساّنلا زّيمتيس ةرايزلا هذھ يفف
نينمؤملاو هللا ءآدعأو ناطيّشلا عم مھ نم نيبو

ٌدحأ َّنمولي الو سمّشلا حوضو حضاو هللا نيدف دحأل رذع الو
دحأل رذع ال هللاوف هسفن ّالإ

اميظع ًازوف زافوً اريبك ًالضف يتوأ دقف مّنھج ران نع َحِزحُز نمف
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هللا اي دھشاف تغّلبً اضيأ يّنإ ّمھللا

: عيقوتلا

بيرق ٌحتفو هللا نم ٌرصن
اھيلع تومأو اھب ايحأ ٌةملك هللا ّالإ هلإ آل

هللا نذإب
هللا ىلع يرجأو هللا ليبس يف يلمع
ةّيربلا ّرش مھف نيطالسلا ءآملع اوعطاق
اھتارثعو ةّيمالسإلا ةّمألا ءآلب ببس مھف

اھفرش كاھتناو اھبارخو
نوكفؤي ىّنأ هللا مھلتاق

» يلاتلا عوضوملا | قباسلا عوضوملا «

ةكراشملا تاميلعت

ةديدج عيضاوم ةفاضإ عيطتست ال
عيضاوملا ىلع درلا عيطتست ال
تافلم قافرإ عيطتست ال
كتاكراشم ليدعت عيطتست ال
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