زتايظ ٚظا٥ف غٗس زَكإ املععِ
طيطا٥ف املعازف – ابٔ زدب اذتٓبً ٞص
اجملًظ األ ٍٚط2ص (فسس ١ايؿا ِ٥عٓد يكا ٤زب٘)

 ٚأَا فسس٘ عٓد يكا ٤زب٘  :فُٝا جيد ٙعٓد اهلل َٔ ثٛاب ايؿٝاّ َدخسا فٝذد ٙأسٛز
َا نإ إي:٘ٝ

نُا قاٍ تعاىل َ ٚ { :ا تكدَٛا ألْفطهِ َٔ خري جتد ٙٚعٓد اهلل

ٖ ٛخريا  ٚأععِ أدسا }

 ٚقاٍ تعاىل  ّٜٛ { :جتد نٌ ْفظ َا عًُت َٔ خري

ستكسا }  ٚقاٍ  { :فُٔ ٜعٌُ َجكاٍ ذز ٠خريا ٜس} ٙ
 ٚقد تكدّ ق ٍٛابٔ ع : ١ٓٝٝإٔ ثٛاب ايؿٝاّ ال ٜأخر ٙايػسَا ٤يف املعامل بٌ ٜدخسٙ
اهلل عٓد ٙيًؿا ِ٥ستٜ ٢دخً٘ ب٘ ادتٓ١
 ٚيف املطٓد ط عٔ عكب ١بٔ عاَس عٔ ايٓيب ؾً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝضًِ قاٍ  :يٝظ َٔ
عٌُ  ّٜٛإال خيتِ عً ٘ٝص
 ٚعٔ عٝط ٢عً ٘ٝايطالّ قاٍ  :إٕ ٖرا ايً ٚ ٌٝايٓٗاز خصاْتإ فاْعسٚا َا تكعٕٛ
فُٗٝا فاألٜاّ خصا ٔ٥يًٓاع ممتً ١٦مبا خصْ ٙٛفٗٝا َٔ خري  ٚغس  ٚيف  ّٜٛايكٝاَ ١تفتض
ٖر ٙارتصا ٔ٥ألًٖٗا فاملتك ٕٛجيد ٕٚيف خصا ِٗٓ٥ايعص  ٚايهساَ ٚ ١املرْب ٕٛجيد ٕٚيف
خصا ِٗٓ٥اذتطس ٚ ٠ايٓداَ١

 ٚايؿا ُٕٛ٥عً ٢طبكتني :

إسداُٖا  َٔ :تسى طعاَ٘  ٚغساب٘  ٚغٗٛت٘ هلل تعاىل ٜسد ٛعٓد ٙعٛض ذيو يف
ادتٓ ١فٗرا قد تادس َع اهلل  ٚعاًَ٘  ٚاهلل تعاىل { ال ْكٝع أدس َٔ أسطٔ عُال }  ٚال
خيٝب َع٘ َٔ عاًَ٘ بٌ ٜسبض عً ٘ٝأععِ ايسبض  ٚقاٍ زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝضًِ
 :ط إْو ئ تدع غ٦ٝا اتكا ٤اهلل إال أتاى اهلل خريا َٓ٘ ص خسد٘ اإلَاّ أمحد ،فٗرا
ايؿاٜ ِ٥عط ٢يف ادتَٓ ١ا غا ٤اهلل َٔ طعاّ  ٚغساب ْ ٚطا ٤قاٍ اهلل تعاىل  { :نًٛا
 ٚاغسبٛا ٖٓ٦ٝا مبا أضًفتِ يف األٜاّ ارتاي} ١ٝ

قاٍ زتاٖد  ٚغريْ : ٙصيت يف ايؿاُ٥ني،

قاٍ ٜعكٛب بٔ ٜٛضف اذتٓف : ٞبًػٓا إٔ اهلل تعاىل ٜك ٍٛألٚيٝا ّٜٛ ٘٥ايكٝاَٜ : ١ا أٚيٝاٞ٥
طاملا ْعست إيٝهِ يف ايدْٝا  ٚقد قًؿت غفاٖهِ عٔ األغسب ٚ ١غازت أعٓٝهِ ٚ
دفت بطْٛهِ نْٛٛا اي ّٛٝيف ْعُٝهِ  ٚتعاطٛا ايهأع فُٝا بٓٝهِ  { :نًٛا ٚ
اغسبٛا ٖٓ٦ٝا مبا أضًفتِ يف األٜاّ ارتاي} ١ٝ

 ٚقاٍ اذتطٔ  :تك ٍٛاذتٛزا ٤يٛي ٞاهلل َ ٖٛ ٚتهَ ٤٢عٗا عًْٗ ٢س ايعطٌ تعاط٘ٝ
ايهأع  :إٕ ْعس إيٝو يف  ّٜٛؾا٥ف بعٝد َا بني ايطسفني  ٚأْت يف ظُأٖا سسَٔ ٠
دٗد ايعطؼ فباٖ ٢بو املال٥ه ٚ ١قاٍ  :اْعسٚا إىل عبد ٟتسى شٚدت٘  ٚغٗٛت٘ ٚ
يرت٘  ٚطعاَ٘  ٚغساب٘ َٔ أدً ٞزغب ١فُٝا عٓد ٟاغٗدٚا إْ ٞقد غفست ي٘ فػفس يو
٦َٜٛر  ٚشٚدٓٝو

 ٚيف ايؿشٝشني عٔ ايٓيب ؾً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝضًِ قاٍ  :ط إٕ يف ادتٓ ١بابا ٜكاٍ ي٘ ايسٜإ
ٜدخٌ َٓ٘ ايؿا ُٕٛ٥ال ٜدخٌ َٓ٘ غريِٖ ص  ٚيف زٚا : ١ٜط فإذا دخًٛا أغًل ص  ٚيف زٚا: ١ٜ
ط َٔ دخٌ َٓ٘ غسب  َٔ ٚغسب مل ٜعُأ أبدا ص

 ٚيف ط سدٜح عبد ايسمحٔ بٔ مسس ٠عٔ ايٓيب ؾً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝضًِ يف َٓاَ٘ ايطٌٜٛ
قاٍ  ٚ :زأٜت زدال َٔ أَيت ًٜٗح عطػا نًُا ٚزد سٛقا َٓع َٓ٘ فذا ٙ٤ؾٝاّ
زَكإ فطكا ٚ ٙأزٚا ٙص خسد٘ ايطرباْ ٚ ٞغري ٚ ٙز ٣ٚابٔ أب ٞايدْٝا بإضٓاد ف ٘ٝقعف

ط عٔ أْظ َسفٛعا  :ايؿآٜ ُٕٛ٥فض َٔ أفٛاِٖٗ زٜض املطو ٜٛ ٚقع هلِ َا٥د ٠حتت
ايعسؽ ٜأنًَٗٓ ٕٛا  ٚايٓاع يف اذتطاب ص
 ٚط عٔ أْظ َٛقٛفا  :إٕ هلل َا٥د ٠مل تس َجًٗا عني  ٚمل تطُع أذٕ  ٚال خطس عً ٢قًب
بػس ال ٜكعد عًٗٝا إال ايؿا ُٕٛ٥ص

 ٚعٔ بعض ايطًف قاٍ  :بًػٓا أْ٘ ٜٛقع يًؿٛاّ َا٥دٜ ٠أنً ٕٛعًٗٝا  ٚايٓاع يف
اذتطاب فٝكٛيٜ : ٕٛا زب حنٔ حناضب ٜ ِٖ ٚأنً ٕٛفٝكاٍ  :إِْٗ طاملا ؾاَٛا ٚ
أفطسمت ٚقاَٛا  ٚمنتِ

زأ ٣بعكِٗ بػس بٔ اذتازخ يف املٓاّ  ٚبني ٜدَ ٜ٘ا٥دٜ ٖٛ ٚ ٠أنٌ ٜ ٚكاٍ ي٘  :نٌ ٜا
َٔ مل ٜأنٌ  ٚاغسب ٜا َٔ مل ٜػسب نإ بعض ايؿاذتني قد ؾاّ ست ٢احنٓٚ ٢
اْكطع ؾٛت٘ فُات فسآ ٙبعض أؾشاب٘ يف املٓاّ فطأي٘ عٔ ساي٘ فكشو  ٚأْػد

( قد نط ٞسً ١ايبٗا ٚ ٤طافت  ...باألبازٜل سٛي٘ ارتداّ )
( ثِ سً ٚ ٢قٜ ٌٝا قاز ٤ٟازق٘  ...فًعُس ٟيكد بساى ايؿٝاّ )

ادتاش بعض ايؿاذتني مبٓاد ٜٓاد ٟعً ٢ايطشٛز يف زَكإ ٜ :ا َا خبأْا يًؿٛاّ فتٓب٘
بٗر ٙايهًُ ٚ ١أنجس َٔ ايؿٝاّ زأ ٣بعض ايعازفني يف َٓاَ٘ نأْ٘ أدخٌ ادتٓ١
فطُع قا٥ال ٜك ٍٛي٘  ٌٖ :ترنس أْو ؾُت هلل َٜٛا قط فكاٍ ْ :عِ قاٍ فأخرتين
ؾٛاْ ٤ٞايٓاز َٔ ادتٓ َٔ ١تسى هلل يف ايدْٝا طعاَا  ٚغسابا  ٚغَٗ ٠ٛدٜ ٠طري ٠عٛق٘
اهلل عٓد ٙطعاَا  ٚغسابا ال ٜٓفر  ٚأشٚادا ال مينت أبدا غٗس زَكإ فٜ ٘ٝصٚز
ايؿا ُٕٛ٥يف اذتدٜح  :ط إٕ ادتٓ ١يتصخسف  ٚتٓذد َٔ اذت ٍٛإىل اذت ٍٛيدخٍٛ
زَكإ فتك ٍٛاذتٛز ٜ :ا زب ادعٌ يٓا يف ٖرا ايػٗس َٔ عبادى أشٚادا تكس أعٓٓٝا بِٗ
 ٚتكس أع ِٗٓٝبٓا ص  ٚيف سدٜح آخس ط إٔ اذتٛز ٜٓاد ٜٔيف غٗس زَكإ  َٔ ٌٖ :خاطب
إىل اهلل فٓصٚد٘ ص

َٗٛز اذتٛز ايعني  :ط ٍٛايتٗذد  ٖٛ ٚساؾٌ يف زَكإ أنجس َٔ غريٙ

نإ بعض ايؿاذتني نجري ايتٗذد  ٚايؿٝاّ فؿً ٢ي ١ًٝيف املطذد  ٚدعا فػًبت٘
عٓٝا ٙفسأ ٣يف َٓاَ٘ مجاع ١عًِ أِْٗ يٝطٛا َٔ اآلدَٝني بأٜد ِٜٗأطبام عًٗٝا أزغف١
بٝاض ايجًر فٛم نٌ زغٝف دز نأَجاٍ ايسَإ فكايٛا  :نٌ فكاٍ إْ ٞأزٜد ايؿّٛ
قايٛا ي٘ ٜأَسى ؾاسب ٖرا ايبٝت إٔ تأنٌ قاٍ  :فأنًت  ٚدعًت آخر ذيو ايدز
الستًُ٘ فكايٛا ي٘  :دع٘ ْػسض٘ يو غذسا ٜٓبت يو خريا َٔ ٖرا قاٍ  :أ ٜٔ؟ قايٛا  :يف
داز ال ختسب  ٚمثس ال ٜتػري ًَ ٚو ال ٜٓكطع  ٚثٝاب ال تبً ٢فٗٝا زق ٚ ٣ٛعٓٝا ٚقس٠
أعني أشٚاز زقٝات َسقٝات زاقٝات ال ٜػسٕ  ٚال ٜػسٕ فعًٝو باإلْهُاؽ فُٝا أْت

فإمنا ٖ ٞغف ٠ٛست ٢تسحتٌ فتٓصٍ ايداز فُا َهح بعد ٖر ٙايسؤٜا إال مجعتني ست٢
تٛيف فسآ ٙيٚ ١ًٝفات٘ يف املٓاّ بعض أؾشاب٘ اير ٜٔسدثِٗ بسؤٜاٜ ٖٛ ٚ ٙك : ٍٛال تعذب
َٔ غذس غسع ي ٞيف  ّٜٛسدثتو  ٚقد محٌ فكاٍ ي٘ َ :ا محٌ ؟ قاٍ  :ال تطأٍ ال
ٜكدز أسد عً ٢ؾفت٘ مل ٜس َجٌ ايهس ِٜإذا سٌ ب٘ َطٝع ٜا ق ّٛأال خاطب يف ٖرا
ايػٗس إىل ايسمحٔ أال زاغب فُٝا أعد ٙاهلل يًطا٥عني يف ادتٓإ أال طايب ملا أخرب ب٘
َٔ ايٓع ِٝاملكَ ِٝع أْ٘ يٝظ ارترب نايعٝإ

( َٔ ٜسد ًَو ادتٓإ  ...فًٝدع عٓ٘ ايتٛاْ) ٞ
(  ٚيٝكِ يف ظًُ ١ايًٝـ  ٍ ...إىل ْٛز ايكسإٓ )
(  ٚيٝؿٌ ؾَٛا بؿ ... ّٛإٕ ٖرا ايعٝؼ فاْ) ٞ
( إمنا ايعٝؼ دٛاز ايًـ  ٙ ...يف داز األَإ )

ايطبك ١ايجاْ َٔ ١ٝايؿاُ٥ني :
َٔ ٜؿ ّٛيف ايدْٝا عُا ض ٣ٛاهلل فٝشفغ ايسأع َ ٚا س ٚ ٣ٛحيفغ ايبطٔ َ ٚا ٚع٢
ٜ ٚرنس املٛت  ٚايبًٜ ٚ ٢سٜد اآلخس ٠فٝرتى ش ١ٜٓايدْٝا فٗرا عٝد فطس ّٜٛ ٙيكا ٤زب٘ ٚ
فسس٘ بسؤٜت٘ :

( أٌٖ ارتؿٛف َٔ ايؿٛاّ ؾ ... َِٗٛؾ ٕٛايًطإ عٔ ايبٗتإ  ٚايهرب )
(  ٚايعازف ٚ ٕٛأٌٖ اإلْظ ؾ ... َِٗٛؾ ٕٛايكًٛب عٔ األغٝاز  ٚاذتذب )

ايعازف ٕٛال ٜطً ِٗٝعٔ زؤَٛ ١ٜالِٖ قؿس  ٚال ٜس ِٜٗٚدَ ٕٚػاٖدت٘ ْٗس ُُِٖٗ أدٌ
َٔ ذيو :
( نربت ُٖ ١عبد  ...طُعت يف إٔ تساى )
( َٔ ٜؿِ عٔ َفطسات  ...فؿٝاَ ٞعُٔ ضٛاى )

َٔ ؾاّ عٔ غٗٛات٘ يف ايدْٝا أدزنٗا غدا يف ادتٓ َٔ ٚ ١ؾاّ عُا ض ٣ٛاهلل فعٝدٙ
 ّٜٛيكا َٔ ٘٥نإ ٜسدٛا يكا ٤اهلل فإٕ أدٌ اهلل آلت

(  ٚقد ؾُت عٔ يرات دٖس ٟنًٗا  ّٜٛ ٚ ...يكانِ ذاى فطس ؾٝاَ) ٞ

زؤ ٟبػس يف املٓاّ فط ٌ٦عٔ ساي٘ ؟ فكاٍ  :عًِ قً ١زغبيت يف ايطعاّ فأباسين ايٓعس
إي ٚ ٘ٝق ٌٝيبعكِٗ  :أْ ٜٔطًبو يف اآلخس ٠؟ قاٍ  :يف شَس ٠ايٓاظس ٜٔإىل اهلل ق ٌٝي٘ :
نٝف عًُت ذيو ؟ قاٍ  :بػض طسيف ي٘ عٔ نٌ ستسّ  ٚبادتٓاب ٞف ٘ٝنٌ َٓهس ٚ
َأثِ  ٚقد ضأيت٘ إٔ جيعٌ دٓيت ايٓعس إي٘ٝ

( ٜا سبٝب ايكًٛب َاي ٞضٛانا  ...ازسِ ايَ ّٛٝرْبا قد أتانا )
( يٝظ ي ٞيف ادتٓإ َٛال ٟزأ ... ٟغري أْ ٞأزٜدٖا ألزانا )

ٜا َعػس ايتا٥بني ؾَٛٛا اي ّٛٝعٔ غٗٛات اهل ٣ٛيتدزنٛا عٝد ايفطس  ّٜٛايًكا ٤ال
ٜطٛئ عًٝهِ األٌَ باضتبطا ٤األدٌ فإٕ َععِ ْٗاز ايؿٝاّ قد ذٖب  ٚعٝد ايًكا ٤قد
اقرتب ( إٕ َٜٛا داَعا مشً ٞبِٗ  ...ذاى عٝد ٟيٝظ ي ٞعٝد ضٛا) ٙ

 ٚقٛي٘  :ط  ٚرتًٛف فِ ايؿا ِ٥أطٝب عٓد اهلل َٔ زٜض املطو ص :

خًٛف ايفِ  :زا٥شَ ١ا ٜتؿاعد َٓ٘ َٔ األخبس ٠رتً ٛاملعد َٔ ٠ايطعاّ بايؿٝاّ ٖٞ ٚ
زا٥شَ ١طتهسٖ ١يف َػاّ ايٓاع يف ايدْٝا يهٓٗا طٝب ١عٓد اهلل سٝح ناْت ْاغ١٦
عٔ طاعت٘  ٚابتػاَ ٤سقات٘ نُا إٔ دّ ايػٗٝد جي ّٜٛ ٤ٞايكٝاَٜ ١جػب دَا ي ْ٘ٛيٕٛ
ايدّ  ٚزحي٘ زٜض املطو  ٚبٗرا اضتدٍ َٔ نس ٙايطٛاى يًؿا ِ٥أ ٚمل ٜطتشب٘ َٔ
ايعًُا ٚ ٤أ َٔ ٍٚعًُٓا ٙاضتدٍ بريو عطا ٤بٔ أب ٞزباح  ٚز ٟٚعٔ أبٖ ٞسٜس : ٠أْ٘
اضتدٍ ب٘ يهٔ َٔ ٚد٘ ال ٜجبت  ٚيف املطأي ١خالف َػٗٛز بني ايعًُا ٚ ٤إمنا نسٖ٘
َٔ نسٖ٘ يف آخس ْٗاز ايؿ ّٛألْ٘ ٚقت خً ٛاملعد ٚ ٠تؿاعد األخبسٚ ٌٖ ٚ ٠قت
ايهساٖ ١بؿال ٠ايعؿس ؟ أ ٚبصٚاٍ ايػُظ ؟ أ ٚبفعٌ ؾال ٠ايعٗس يف أٚ ٍٚقتٗا ؟ عً٢
أقٛاٍ ثالث ٚ : ١ايجايح  ٖٛ :املٓؿٛف عٔ أمحد

 ٚيف طٝب زٜض خًٛف ايؿا ِ٥عٓد اهلل عص  ٚدٌ َعٓٝإ  :أسدُٖا  :إٔ ايؿٝاّ ملا
نإ ضسا بني ايعبد  ٚبني زب٘ يف ايدْٝا أظٗس ٙاهلل يف اآلخس ٠عالْ ١ٝيًدًل يٝػتٗس
بريو أٌٖ ايؿٝاّ ٜ ٚعسف ٕٛبؿٝاَِٗ بني ايٓاع دصا ٤إلخفا ِٗ٥ؾٝاَِٗ يف ايدْٝا ٚ
ز ٣ٚأب ٛايػٝذ األؾبٗاْ ٞبإضٓاد ف ٘ٝقعف عٔ أْظ َسفٛعا  :ط خيسز ايؿأَ ُٕٛ٥
قبٛزِٖ ٜعسف ٕٛبسٜض أفٛاِٖٗ أفٛاِٖٗ أطٝب َٔ زٜض املطو ص

سه ٞعٔ ضٌٗ بٔ عبد اهلل ايتطرت ٟايصاٖد زمح٘ اهلل  :أْ٘ نإ ٜٛاظب عً٢
ايؿٝاّ فُس َٜٛا بجُاز  ٚبني ٜد ٜ٘زطب سطٔ فاغتٗت ْفط٘ فسد غٗٛتٗا فكايت ْفط٘
 :فعًت ب ٞنٌ بً َٔ ١ٝضٗس ايًٝاي ٚ ٞظُأ اهلٛادس فأعطين ٖر ٙايػٗ ٚ ٠ٛاضتعًُين
يف ايطاع ١نٝف غ٦ت فاغرت ٣ضٌٗ َٔ ايسطب  ٚخبص اذتٛاز ٚ ٟقً ٌٝغ ٚ ٣ٛدخٌ
َٛقعا يٝأنٌ فإذا زدالٕ خيتؿُإ فكاٍ أسدُٖا  :إْ ٞستل ٚأْت َبطٌ أتسٜد إٔ
أسًف يو أْ ٞستل ٚإٔ األَس عًَ ٢ا شعُت قاٍ  :بً ٢فشًف قاٍ  ٚ :سل ايؿاُ٥ني
إْ ٞستل يف دعٛا ٟفكاٍ ٖ :را َبعٛخ اذتل تعاىل إىل ٖرا ايطٛط ب ٞثِ أخر بًشٝت٘
 ٚقاٍ ٜ :ا ضٌٗ بًؼ َٔ غسفو  ٚغسف ؾَٛو ست ٢حيًف ايعباد بؿَٛو فٝكٚ : ٍٛ
سل ايؿاُ٥ني فٝك ٚ : ٍٛسل ايؿاُ٥ني ثِ تفطس أْت عً ٢قً ٌٝزطب  ٚاهلل أعًِ
قاٍ َهشٜ : ٍٛسٚح أٌٖ ادتٓ ١بسا٥ش ١فٝكٛي : ٕٛزبٓا َا ٚددْا زحيا َٓر دخًٓا ادتٓ١
أطٝب َٔ ٖر ٙايسٜض فٝكاٍ ٖ :ر ٙزا٥ش ١أفٛا ٙايؿٛاّ  ٚقد تفٛح زا٥ش ١ايؿٝاّ يف
ايدْٝا  ٚتطتٓػل قبٌ اآلخسْٛ ٖٛ ٚ ٠عإ  :أسدُٖا َ :ا ٜدزى باذتٛاع ايعاٖس ٠نإ
عبد اهلل بٔ غايب َٔ ايعباد اجملتٗد ٜٔيف ايؿال ٚ ٠ايؿٝاّ فًُا دفٔ نإ ٜفٛح َٔ
تساب قرب ٙزا٥ش ١املطو فسؤ ٟيف املٓاّ فط ٌ٦عٔ تًو ايسا٥ش ١اييت تٛدد َٔ قرب ٙفكاٍ
 :تًو زا٥ش ١ايتال ٚ ٠ٚايعُأ
 ٚايٓٛع ايجاَْ : ٞا تطتٓػك٘ األزٚاح  ٚايكًٛب فٛٝدب ذيو يًؿاُ٥ني املدًؿني املٛدٚ ٠
احملب ١يف قًٛب املؤَٓني  ٚط سدٜح اذتازخ األغعس ٟعٔ ايٓيب ؾً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝضًِ :
إٔ شنسٜا عً ٘ٝايطالّ قاٍ يبين إضسا : ٌٝ٥آَسنِ بايؿٝاّ فإٕ َجٌ ذيو نُجٌ زدٌ
يف عؿابَ ١ع٘ ؾس ٠فٗٝا َطو فهًِٗ تعذب٘ زحي٘  ٚإٔ زٜض ايؿٝاّ أطٝب عٓد اهلل
َٔ زٜض املطو ص خسد٘ ايرتَر ٚ ٟغريٙ

ملا نإ أَس املدًؿني بؿٝاَِٗ ملٛالِٖ ضسا ب ٚ ٘ٓٝب ِٗٓٝأظٗس اهلل ضسِٖ يعبادٙ
فؿاز عالْ ١ٝفؿاز ٖرا ايتذً ٚ ٞاإلظٗاز دصا ٤يريو ايؿ ٚ ٕٛاإلضساز يف اذتدٜح  :ط
َا أضس أسد ضسٜس ٠إال أيبط٘ اهلل زداٖ٤ا عالْ ١ٝص

قاٍ ٜٛضف بٔ إضباط  :أٚس ٢اهلل تعاىل إىل ْيب َٔ األْبٝا ٤قٌ يكَٛو خيف ٕٛيٞ
أعُاهلِ  ٚعً ٞإظٗازٖا هلِ

( تريٌ أزباب اهل ٣ٛيف اهل ٣ٛعص  ٚ ...فكسِٖ حن ٛاذتبٝب ٖ ٛايهٓص )
(  ٚضرتِٖ ف ٘ٝايطسا٥س غٗس ٚ ... ٠غري تالف ايٓفظ ف ٖٛ ٘ٝايعذص )

 ٚاملعٓ ٢ايجاْ : ٞإٔ َٔ عبد اهلل  ٚأطاع٘  ٚطًب زقا ٙيف ايدْٝا بعٌُ فٓػأ َٔ عًُ٘
آثاز َهس ١ٖٚيًٓفٛع يف ايدْٝا فإٕ تًو اآلثاز غري َهس ١ٖٚعٓد اهلل بٌ ٖ ٞستبٛب١
ي٘  ٚطٝب ١عٓد ٙيهْٗٛا ْػأت عٔ طاعت٘  ٚاتباع َسقات٘ فإخباز ٙبريو يًعاًَني يف
ايدْٝا ف ٘ٝتطبٝب يكًٛبِٗ ي٦ال ٜهسَ َِٗٓ ٙا ٚدد يف ايدْٝا

قاٍ بعض ايطًف ٚ :عد اهلل َٛض ٢ثالثني ي ١ًٝإٔ ٜهًُ٘ عً ٢زأضٗا فؿاّ ثالثني
َٜٛا ثِ ٚدد َٔ ف ٘ٝخًٛفا فهس ٙإٔ ٜٓاد ٞزب٘ عً ٢تًو اذتاٍ فأخر ضٛانا
فاضتاى ب٘ فًُا أت ٢ملٛعد اهلل إٜا ٙقاٍ ي٘ ٜ :ا َٛض ٢أَا عًُت إٕ خًٛف فِ ايؿاِ٥
أطٝب عٓدْا َٔ زٜض املطو ازدع فؿِ عػس ٠أخس ٚ ٣هلرا املعٓ ٢نإ دّ ايػٗٝد
زحي٘  ّٜٛايكٝاَ ١نسٜض املطو  ٚغباز اجملاٖد ٜٔيف ضب ٌٝاهلل ذزٜس ٠أٌٖ ادتٓ١

ٚزد يف سدٜح َسضٌ  :ط نٌ غْ ٤ٞاقـ يف عسف ايٓاع يف ايدْٝا ست ٢إذا اْتطب إىل
طاعت٘  ٚزقا ٙفٗ ٛايهاٌَ يف اذتكٝك ١خًٛف أفٛا ٙايؿاُ٥ني ي٘ أطٝب َٔ زٜض املطو
ص
عس ٟاحملسَني يصٜاز ٠بٝت٘ أمجٌ َٔ يباع اذتًٌ ْٛح املرْبني عً ٢أْفطِٗ َٔ خػٝت٘
أفكٌ َٔ ايتطبٝض اْهطاز املدبتني يععُت٘ ٖ ٛادترب ذٍ ارتا٥فني َٔ ضطٛت٘ ٖٛ
ايعص تٗتو احملبني يف ستبت٘ أسطٔ َٔ ايطرت برٍ ايٓفٛع يًكتٌ يف ضب ٖٛ ً٘ٝاذتٝا٠
دٛع ايؿاُ٥ني ألدً٘ ٖ ٛايػبع عطػِٗ يف طًب َسقات٘ ٖ ٛايسْ ٟؿب اجملتٗد ٜٔيف
خدَت٘ ٖ ٛايساس١

( ذٍ ايفت ٢يف اذتب َهسَ ٚ ... ١خكٛع٘ ذتبٝب٘ غسف )

ٖبت اي ّٛٝعً ٢ايكًٛب ْفشْ َٔ ١فشات ْط ِٝايكسب ضع ٢مسطاز املٛاعغ يًُٗذٛزٜٔ
يف ايؿًض ٚؾًت ايبػاز ٠يًُٓكطعني بايٛؾٌ  ٚيًُرْبني بايعف ٚ ٛاملطتٛدبني ايٓاز
بايعتل ملا ضًطٌ ايػٝطإ يف غٗس زَكإ  ٚمخدت ْريإ ايػٗٛات بايؿٝاّ اْعصٍ
ضًطإ اهل ٚ ٣ٛؾازت ايدٚي ١ذتانِ ايعكٌ بايعدٍ فًِ ٜبل يًعاؾ ٞعرز ٜا غّٛٝ
ايػفً ١عٔ ايكًٛب تكػعٜ ٞا مشٛع ايتك ٚ ٣ٛاإلميإ اطًعٜ ٞا ؾشا٥ف أعُاٍ
ايؿاُ٥ني ازتفعٜ ٞا قًٛب ايؿاُ٥ني اخػعٜ ٞا أقداّ املتٗذد ٜٔاضذد ٟيسبو ٚ
ازنعٜ ٞا ع ٕٛٝاجملتٗد ٜٔال تٗذعٜ ٞا ذْٛب ايتا٥بني ال تسدعٜ ٞا أزض اهل ٣ٛابًعٞ
َا٤ى ٜ ٚا مسا ٤ايٓفٛع أقًعٜ ٞا بسٚم ايعػام يًعػام املعٜ ٞا خٛاطس ايعازفني ازتعٞ
ٜا ُِٖ احملبني بػري اهلل ال تكٓعٜ ٞا دٓٝد اطسب ٜا غبً ٞاسكس ٜا زابع ١امسع ٞقد
َدت يف ٖر ٙاألٜاّ َٛا٥د اإلْعاّ يًؿٛاّ فُا َٓهِ إال َٔ دعٜ { : ٞا قَٓٛا أدٝبٛا

داع ٞاهلل } ٜ ٚا ُِٖ املؤَٓني اضسع ٞفطٛب ٢ملٔ أداب فأؾاب  ٌٜٚ ٚملٔ طسد عٔ
ايباب َ ٚا دعٞ

( يٝت غعس ٟإٕ د٦تِٗ ٜكبً ... ْٞٛأّ تساِٖ عٔ بابِٗ ٜؿسف) ْٞٛ
( أّ تساْ ٞإذا ٚقفت يدٜ ... ِٜٗأذْٛا بايدخ ٍٛأّ ٜطسد) ْٞٚ

