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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
لحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ا

 ،أجمعين، أما بعد
فااش حارد الانوم، وذباان الا   اا ا  -إن حاا  هللا–فانتهيناا مان حاارد م دماة الصان الم ناا ، ون ار  

ويار لااه فاش  ا ا الباااب الانوم رمام أ ميتاه وممامااة ممل اه مان الحناللااة، والانوم فر،اد فااش باباه، و  ن
ح، ون ن من أمهات ُكتب الم  ب، فهو كتااب  ميتتاه أناه نوام،  جم  فأوعى، واكر الروايات، ورجَّ

ا ولاي  مان  ،والنوم يثبت إاا ُحِ ظ، ولكن دون ح وه مصاعب ومتاعب لطوله، فالنوم طو،ن  جدًّ
م ادمات اللاواب، يعناش  البحور السهلة التش مثن الرجت ُيح ظ، لكنه مات  من ألاد  ماا يكاون فياه

الكالم ال ي يحتوي عليه   ا النوم ُيدرك مان كتاب الما  ب المنثاورك، لكان م ادمات اللاواب التاش 
يل ت فيها الناظم طالب العلم ال ارئ إلى حشٍ  ُيلين ذلبه   ا   ُيوجد عند مياره، والانوم لطولاه لام 

دروس مان ال ايوا الا ين ي ارحون أَر أحًدا تعرض ل رحه   فاش الكتاب مان الصاحاب و  فاش الا
 ُكتب العلم.

لكناه عاد   ،له محاولة حرد أو م رو  حارد -رحمه هللا–ال يخ/ عبد الرحمن لن ناصر السعدي 
عنه، فكتب على أوائن الكتاب على أليااٍت يسايرك مناه، وكتاب علاى أليااٍت أيًلاا كا ل  مان كتااب 

المواضاا  ين اان ماان اك ااا، ال نااا ،  الحاا ، وأىاار  ماان كتاااب النكاااد علَّاا  عليهااا، و ااو فااش  اا ه
وحرد المنتهى(   ه مصادره، ثم رأ  أن يصر، النوار عان ال ارد والتعليا  إلاى ن ان ال ارد مان 

 كتاب ااإلنصا،( للمرداوي.
ناه اإلنصا، حرد للم ن  علاى طر، اة الصاحاب، واكرناا أن بعلاهم انت اد صااحب اإلنصاا، بأ

ا؛ حتى ذا  ال يخ و و من ِجلة ال يوا: أناه الحاديث في عاٍر عن الدلين والتعلين، وأن ه نادرك جدًّ
فااالن  وذااا  ألا ؛إ  أرباا  مارات، ومنمااا يعتناش لاا كر الصاحاب -صالى هللا عليااه وسالم–لاي  فيااه 

، و،سااااتطرد وفاااالن وفااااالن وفااااالن، ثاااام يساااارد الكتااااب ُكتااااب الماااا  ب، و،اااا كر الوجااااوه والروايااااات
اا  فااش ولكناه لااي  مثاان اال ا ،-صاااحب اإلنصااا، -و،ساتوعب رد الكبياار( الاا ي اذت اى أثاار الموفَّ

 تاااهِاكااار الدلاااة أو مثااان االُمباااِد ( الااا ي فياااه الااادلين، وفياااه التعليااان وبعااا  الرواياااات، لكناااه ميت 
ااإلنصا،( استيعاب الروايات، ومن ذا  له ه الروايات مان الصاحاب والُكتاب التاش ُوِجادت فيهاا 

   ه الروايات من ُكتب الصحاب.
 اايخ عاان حاارد الكتاااب إلااى كتابااة اإلنصااا،، فهااو يكتااب الليااات ماان الاانوم، ولاا ل  لمااا عااد  ال

و،كتب تحتها ما ُي اللها من اإلنصا،؛ لن النوم نوم الم ن ، واإلنصا، حرد الم ن  فكأنه حرد  
 إلى ا ذتصار على كتاب اإلنصا،. -وبكالمه–وعد  عن ال رد  ،له، حرد مواض  يسيرك

الاان سااعدي  ااش مالحوااات علااى  د باعتبااار حاارد ال اايخال اار والمالحوااات التااش لوِحواات علااى 
 اإلنصا،.
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يختلف تماًما عان مانه   -يعنش بعد ُنلجه-الن سعدي يختلف تماًما  فأنا أعت د أن منه  ال يخ
رحماة هللا –صاحب اإلنصا،، وُكتباه ت اهد لا ل ، متاى عادد الان ساعدي أو تلميا ه الان عثيماين 

فااالن، وفااالن وعاادلوا عاان التعلياان والاادلين   اا ا لااي   وعااددوا الصااحاب ذااا  ألاا -علااى الجمياا 
منهجهم، لكن ي    ل ل  أن ال يخ كتبه فش أوائن حبابه، فرغ منه كله سنة ألف وثالثمائاة وتسا  

ن ا ا ه   عماره اثنا اع ر مجلدً  أحدمتى كتب  ،وثالثين، ال يخ مولود سنة ألف وثالثمائة وسبعة
والا ين يترجماون  ،و  ح  أنه لو ذرأنا كالمه فاش م دمتاه ،-رحمه هللا–ن لما فرغ من كتابه و وثالث

لل ايخ ي ولاون: جما  لاين الانوم واإلنصاا،، ومتاى يكاون للجما  أثار  إاا كاان الجما  لاين كتااب 
ماتن ومااتن، المسااألة ُتوجااد فااش  ا ا و اا ا ُتحاا ، ماان  اا ا أو ااك، كماا فااش ُكتااب الجماا  امنتهااى 

 ااايح ود،اااادات( اوالتوضااايح( لل اااو،كش، وال اياااة اماياااة اإليااارادات فاااش الجمااا  لاااين الم نااا  مااا  التن
المنتهى فش الجم  لين اإلذنا  والمنتهى( وُكتب كثيارك جما  ماا تجاد كلماة مكاررك أو جملاة مكاررك 

ُين ن من   ا ومن   ا، لينما الجم  لاين الانوم وحارحه الكاالم مكارر، كان الكاالم  امكررً  اأو ُحكمً 
ي  ب ارٍد تحليلاش فاش الكلماات ال املاة التاش ُت اكن علاى ال ي فش النوم موجاود فاش ال ارد، ولا

 طالب العلم.
ي اااو : ُيمكااان إجماااا  الملحوظاااات علاااى الكتااااب فاااش أن المملاااف اذتصااار علاااى الن ااان مااان كتااااب 
اإلنصا،، ولام يخارع عناه إ  فاش مواضا  ناادرك نا  عليهاا فاش مواضاعها، و،مكان تلخاي  أ ام 

 صن المن و  منه ما فيه استد   بالنصوص.  ه المالحوات: ذلة ا ستد   بالنصوص. ال
 إم ا  الحدود والتعر، ات. لن الصن ما فيه.
 الخطأ فش نسبة بع  الذوا  إلى أصحالها. 

ه ل رٍد يحمن اسم ال يخ  ما  و مناسب، وال يخ ُعِر، بعنايته أن الم صود  مثن   ه المور توجَّ
 بالدلين، وا جتهاد، و،نب  الت ليد.

ال اارد  اا ا ي ااو  الاان سااعدي مااثاًل: الصااحيح ماان الماا  ب احااترا  التااراب فااش مساان  وماا فتحاات
ن لهاا  ،التاماونشاكر اا الان  ،نجاسته مطلً ا، وعلياه الجماا ير والصاحاب، وعناه اساتحباب التاراب

مجما  اوتبعاه فاش  ،إن تلرر المحن س ط التاراب :وذين ، و ضعيف :وذا  (ال رو  وال ائ افش 
... كاالم الان ساعدي  كاالم صااحب اإلنصاا،، جبت :وذين ،دان و و الظهروالن عبي (البحر،ن

ون  على أنها من حارد المنتهاش  ،وكن الكتاب على   ا، فش المواض  النادرك التش علَّ ها ال يخ
 وحرد اإلذنا  الك ا،.

ا، وساهلة و  -رحمة هللا علياه–فمثن   ا لو أن ال يخ م  أنه  متيناة ألَّاف ممل اات نافعاة وم يادك جادًّ
ن، لاو اوحده، والنوم مجلد افش الوذت ن سه، لو أننا لد    ه المجلدات اإلنصا، اثنا ع ر مجلدً 

وُ،علاا   ،لااد   اا ه المجلاادات أىاارع لنااا كتاًبااا فااش ثالثااة مجلاادات ياا كر ليتااين أو ثالثااة ماان الاانوم
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له موجود، عليهما بأسلوبه المختصر، و،عطينا من علمه ما نر،د علم ميره، علم أصحاب و ... ك
 لكان أن   لطالب العلم، وال ي ي    لل يخ أنه فش أوائن حبابه كتب   ا الكتاب.

انوار ووعلياه معوام الصاحاب  -رحمة هللا علاى ال ايخ وعلاى النااظم وعليناا جميًعاا–ثم بعد ال  
ماأ أو ، ميار الماا  بماائ ٍ وذط  به كثير  منهم، ذا  ال اضش: ذا  أصحالنا:   يجود إدالة النجاساة 

 ،طاا ر كالخاان ونحااوه تا  بكاان مااائ ٍ وعناه مااا يااد  علاى أنهااا تُا ،وعبااد هللا ،إلياه فااش رواياة صااالح
 ... إلى آىرهو.وصاحب ال ائ  اكره فش آىر الباب ،وال يخ ت ش الدين ،لن ع ينااىتاره 

 مصادره فش الكتاب، أجتم أن كثيًرا منها ماا رآه ال ايخ؛ لنهاا ماا ،اكروا مصادر ال يخ فش حرحه
لكنهاا موجااودك فاش اإلنصاا، الصاان، فاال حا  أن مثاان  ا ا ذاد ُيااتري  المخطاو ،و  رأوا  ُطِبعات

بال اايخ، وذااد يتطااااو  بعاا  الناااس علاااى ال اايخ إاا ذااارأ الكتاااب؛ لن ماانه  ال ااايخ مياار مااانه  
كأنه يسر له المصادر  ،و  ا نوم ،صاحب اإلنصا،، لكنه رأ  أن الجم  لين الكتالين   ا حرد

يا كر  ،منتلة ال يخ أعوم من   ا، وممل اته ت هد ل ل ، وأمنيتش أن لو مثن ماا اكارت لين يديه،
وُ،علِ   عليها بأسلوبه، والكلمات ال املة ي رحها مما علمه هللا كان أن   لطاالب  ،ال يخ الليات

 العلم، واإلنصا، موجود مطبو  لين أيدينا.
 طالب: ...........

 الة علمية ماجستير.سن ر   ن و  حيًئا، ىم  وأربعو 
 طالب: ...........

 من طالب ال يخ ي و  فش ترجمته أنه جم  لين النوم واإلنصا،..... 
 طالب: ...........

 وعد  عنه إلى اإلنصا،. ،م دمة يسيرك فش ص حة وبيَّن أنه حر  فش حرحه
 طالب: ...........

 د ع د ال رائد وكنت ال وائد(.ر حيمكن نسخه لن سه، لكن التسمية اتيسير الكر،م الواحد فش 
 طالب: ...........

ذد يكون للم اكرك، لكن ما أحمِ ن ال يخ على منتلتاه العويماة الجليلاة فهاو ف ياه مان ف هاا  اإلساالم 
   أذو : من ف ها  الم  ب، وم  ال ...

 طالب: ...........
د ال واعد من أمثلتها وفروعها ليست كر   ه ال ،ما حرد ال يخ  اعد.و  جرَّ

 طالب: ...........
 ب رد   ا، يعنش الح ، حرد   لي  ،ما حرد

اتيساير الكار،م ب رحها فش كتاٍب سامَّاه  -رحمه هللا–عبد الرحمن السعدي  ووذد ذام ال يخ العالمة
 ا ا كاالم -إ  أن   ا ال رد   يتا  مخطوًطا مما يستوجب إىراجاه  الواحد فش حرد ع د ال رائد(
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يعناش –عبد الرحمن لن ساعدي  جب به حيخنا العالمةوذد أُع ،-و و من طالبه ،الن ع ين ال يخ
واستحسنه وعتم على حارحه، لان حار  فياه فعااًل، ثام لادا لاه أن يكت اش باالجم  ليناه وباين  -النوم

بخط يده، وب   وسعه فش  ،كتاب اإلنصا، ال ي  و حرد  للم ن  أيًلا، وذام لنسخ الكتالين ليده
 ليخرجا فش كتاٍب واحد. ؛امهتصحيحهما وتن يح

 واكر فش م دمة الجت  الو : أما بعد...
ذاد جما  مان العلام والحكاام ماا يبلا   ،فإن نوم الن عبد ال وي من َأجن الُكتب ذدًرا، وأعومها ن ًعا

به اللبيب ماية المرام، لن  و مهايمن  علاى ُكتاب الصاحاب المت ادمين نوام باه الم نا ، وداده مان 
ااح م ااكالته، و،وهاار ى ياتااه، وُ،بااين  نالُكتااب مااا حصاا بااه الَم َناا ، ولكنااه يحتاااع إلااى حاارد يوضِ 

وجو ه ورواياتاه، فوضاعت علياه  ا ا التعليا  المباارك الا ي فياه تبياين  للطاالبين، وتنبياه  للارامبين، 
د،ن، وأاكاار جملااًة ماان ألياااٍت مت اربااة المعنااى، ثاام أن  ومساااعدك للمحصاالين، وتاا كرك للعلمااا  المباارِ 

 يه ما يتعل  به من اإلنصا،؛ لكونه حرًحا للم ن  ال ي  و أصلهو.لعأض  
 طالب: ...........

 فش تنصي .
 طالب: ...........

 ال يخ نعم. مكال
علاش لان إلارا يم  ت سير الان كثيار علاى حايخنا ال ايخ ذبن ىمسين سنة فش أوائن الطلب كنت أذرأ

الان ساعدي سانة  ناساخ، ي او : إن ال ايخلاالانوم  او  ا ا ناساخ  ،الم ي ح ال ي  و ناسخ الكتاب
أربعااة وسااتين أو ثالثااة وسااتين أرساان لااش الجماا  لااين الاانوم واإلنصااا،، وأحاارت عليااه أن ي اارد 

كثيار مان طاالب  ،كلماات هالكلمات ال املة، فهش أولى من كتاباة اإلنصاا، ما  الانوم؛ لن فيا
 .العلم   ُيدركها

ال ايخ أعوام مان  ا ا، و ا ا الجما    يعجات  ماوعلى كن حا   ا ا الحاصان، لكان أناا أذاو : م ا 
عنه أحد إ  فش الت،ادات التش داد ا فش المواض  الثالثة ال ي  و اكر، ون  على أناه أىا  مان 

 حرد اإلذنا  وحرد المنتهى.
وان والنسخة من النوم التش م  ما ُيسمى بال رد ُت يدنا فش أن ال يخ نسخها ليده، و، لب على ال

موجاودك فاش الكتاب فاش النساخ المخطوطاة؛ لن النهساخ كلهاا متاأىرك، الىطاا  ال أنه لن تمار علياه
 كلها فش الثالث ع ر والراب  ع ر.

ا التش ُطِب  عنهاا الكتااب فاش المكتاب  نسخة ال يخ ذرناس نسخها سنة ألف ومائتين... متأىرك جدًّ
 اإلسالمش، سنة ستة ع رك ومائتين بعد اللف.

  ش   ه. ن وتسعين الوا ر أنهاعاي  ألف ومائتين واثني ونسخة ال يخ عبد هللا لن
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علش الم ي ح سنة ألف وثالثمائة وست وستين، وعن ُنسخة ال يخ الن عاي  نسخ حيخنا ال يخ 
ة جامعاة اإلماام كلها ُنسخ متأىرك، و  ُيوجد لاه ُنساخ ذديماة إ  ُنساخة مح وظاة صاورتها فاش مكتبا

رك عاان حيسااتربيتش بأ ذديمااة ماان ال اارن الثااامن، لكاان تصااعب ذرا تهااا؛ للااعف  ةيرلناادا ُنسااخمصااوَّ
ا؛ ول ل  ما حرص عليها المح  ون ليطلعوا عليها.  الخط، وكثرك الطم ، وذرا تها صعبة جدًّ

 ابن قرناس؟ طالب: األصل الذي نقل عنه الشيخ
عن حيخه الن عاي ، عباد هللا لان  أوالن سعدي يمكن أنه ن ن عن الن ذرناس  ما أدري، ال يخ

رحماة هللا –ومات  نااك  اي  من علما  عنيتك، واكرنا أنه توفش فش الم برك ىرع ُي ي  حخًص اع
عنادنا لبر،ادك ينساخ  طهه جمين، وعندي ىطاب من ال يخ محمود حاكري اللوساش حايخوى -عليه

ون ا   وفيهاا َىارم ،ي و : يصل  نسختش من ان   التأساي ( مخطوطاة االُكتب أرسن له ىطابً 
 عبد هللا لن عاي  بعنيتك، وىطهه جمين الن عاي . من نسخة ال يخ كمِ له سدده

 ي نقل عنه يا شيخ؟طالب: وال ذكر األصل الذ
 و  ذرناس. ائً   ما اكر حي  الن عاي 

 طالب: ..........
 د،ادات تأتش فش الم دمة. هفي
 .نعم

 .هبالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمٍد وعلى آله وصح
 :    -رحمه هللا تعالى–قال الناظم 

ـــــــا  مـــــــ   ـــــــد  اللمـــــــم م  بتـــــــد أبحم
 

ــــــــــل م جــــــــــد    ــــــــــر   ال    ك ــــــــــد  ف  فحم
ـــــٍد وعـــــن  ـــــٍل وعـــــن ول  تعاليـــــ  عـــــن مد

 
ـــــــــري كـــــــــل ملحـــــــــد    ـــــــــا يفت  شـــــــــبيٍه وعمك

 ُنقــــــــــر بــــــــــ  شــــــــــ ٍ  ب نــــــــــ  واحــــــــــد   
 

ـــــــــــ  محمـــــــــــد    ـــــــــــداع   لي ـــــــــــ من بال  ون
ــــ ر     رســــ ل  أ كــــى مــــن بعدــــ   لــــى ال

 
 خيــــر محتــــد   نوخيــــر مــــن اســــت رج  مــــ 

ـــا  ـــ ن ُمنعم  ـــ  ال  رن ف ـــا صـــ ك  أقمـــ  بم
 

ـــــــــــــــل م يـــــــــــــــد    ـــــــــــــــٍد ل  ـــــــــــــــي ت حي  أ ل
ـــــــــدأن بوحســـــــــاٍن فســـــــــ ي  خلقنـــــــــا   ب

 
ــــــــد    ــــــــر مقت ــــــــا  ي  ومــــــــن عــــــــدٍ  أخرجتن

ــــــا   ضــــــر   لنــــــا األمدــــــال ف ــــــ   مقر  
 

ـــــــــــــٍ  للمدايـــــــــــــي مرشـــــــــــــد     ل ـــــــــــــل طري
ــــــــا  ــــــــا وعقــــــــ   مكرم   خلقــــــــ  لنــــــــا نطق 

 
ـــــــرو  بـــــــه فـــــــ  ال ا نـــــــان ون تـــــــدي   ن

ـــــــــــدر  كل  ـــــــــــذيايفُت ـــــــــــر  ال ـــــــــــا وت  تم
 

ـــــــدي   ُتصـــــــر  فه فيمـــــــا فمـــــــن شـــــــ    مت
ا  ـــــدهر مرشـــــد  ـــــن أضـــــللته ال ـــــي  لم  ول

 
 فســــــــــــــــبحان  القمــــــــــــــــار والمتفـــــــــــــــــر    
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ــــــــــا  ونفعمــــــــــم  بقب ــــــــــته ُضــــــــــر العب
 

ــــــى ويبتــــــدي  ــــــ  األمــــــر ُ نم ــــــه جمي  ومن
ــــــــا كــــــــل ُحجــــــــيٍ   ــــــــ  برســــــــٍل قاطع   بعد

 
ـــــــــــــــــدتمم بـــــــــــــــــالُمعج   المت  ـــــــــــــــــد     وأ 

ــــــــــ  كــــــــــل    ــــــــــه فبلك ــــــــــنمم مــــــــــا أمرت  م
 

 ومــــــــن متمــــــــر   فمــــــــن شــــــــا ر النعمــــــــا  
 ف ابالماشـــــــــــــــم  مشـــــــــــــــر    مختمــــــــــــــتم 

 
ـــــــ   ـــــــد    ـــــــدعى ويشـــــــف  ف  وأول مـــــــن ُ 

 وأول مفتـــــــــــ ٍ  لـــــــــــه بـــــــــــاب جنــــــــــــيٍ  
 

 وأول محبــــــــــــــــــ ٍب ب يــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــر     
 أو  محبوب  

 طالب: كذا.
 لدون با . 

 وأول مفتـــــــــــ ٍ  لــــــــــــه بـــــــــــاب جنــــــــــــيٍ 
 

 وأول محبـــــــــــــــــــٍ  ب يـــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــر     
 جليــــــــــ   يــــــــــاجير ال ــــــــــ   بنــــــــــ ر  

 
ـــــى ُســـــ  ـــــر مرشـــــد  ف ـــــان  ل  بل المـــــد  خي

ا بال ســـــــــــيلي رتبـــــــــــي    ـــــــــــا  ســـــــــــم     ف
 

ــــــــــ اٍ  تحتــــــــــه كــــــــــل أمجــــــــــد     ورفــــــــــ  ل
ــــــا    وحــــــ ٍ  بمــــــا  ــــــد م ــــــ در امت  ال 

 
ـــــــي الصـــــــدي  ـــــــا ُ ل ٍٍ وشـــــــمٍد ناقع  ـــــــدل   

ـــــــا  بجســـــــمه  ـــــــر  الســـــــب  الطب  وم ت
 

ـــــى العـــــرأ وال رســـــ  أع ـــــم مقصـــــد      ل
ــــــــــ   ــــــــــي الت ــــــــــرب والر ي  وت ليمــــــــــه لل

 
ـــــل ممتـــــد    نا ك ـــــ  الـــــد  ـــــاع  عنمـــــا ف  تق

ـــــــا  ـــــــه ُحجـــــــب الجـــــــ ل مقر   ـــــــ  ل  خرق
 

 وخلكفـــــــــ  أمـــــــــ   الســـــــــما  بمرصـــــــــد   
 تقاصــــــــر   را  العقــــــــ ل عــــــــن الــــــــذي 

 
ـــــه فـــــ   ـــــد    ل ـــــدنيا بـــــه ب  ـــــ  فـــــ  ال  أنال

 عليـــــــــــ  صـــــــــــ ة هللا دـــــــــــم ســـــــــــ مه 
 

 لنـــــــــا تق ـــــــــ  بفـــــــــ ٍ  م  ـــــــــد   صـــــــــ ة 
ف    وكـــــــــــل نبـــــــــــ ٍ  ل نـــــــــــا  وضـــــــــــ ع 

 
 ألشـــــــــرب م لــــــــــ ٍ  ب شـــــــــرب محتــــــــــد   

 ســـــلٍ ب يـــــر كتـــــاٍب جـــــا  مـــــن خيـــــر مر  
 

ـــــاس أحمـــــد    ـــــن الن ـــــدعٍ  م ـــــر م ـــــى خي   ل
 وأصـــــــــحابه والُ ـــــــــر مـــــــــن آل هاشـــــــــمٍ  

 
ـــــدي   ومـــــن بمـــــداهم فـــــ  األعاصـــــير  مت

 وأشـــــــــــــــــــــمد أن هللا ال رب  يــــــــــــــــــــــر  
 

 وأســــــــــــ له عفــــــــــــ  ا و تمــــــــــــا  مقصــــــــــــد   
 ب اتمــــٍي ُحســــنى ُتنيــــل الفتــــى الرضـــــى 

 
 وُتبل ـــــــه فــــــــ  الفـــــــ   أشــــــــرب مقعــــــــد   

ـــــــــــه  ا  ليـــــــــــ  ب ط  ل   ونحمـــــــــــد  حمـــــــــــد 
 

  ص فــــــ  كــــــل مقصــــــد  ونســــــ له ا خــــــ 
ـــــغ بلـــــ ل الشـــــكر والشـــــكر نعمـــــي     وكي

 
 وآال   اللمــــــــــــــــم تتــــــــــــــــر  لمحتـــــــــــــــــد   

 طالب: لمحتد  عند  يا شيخ؟ 



 

 

 
 

8 

 (1( قرررررررررررررراء  الررررررررررررررن م ) 3)املقنررررررررررررر  و  مرررررررررررررر   شرررررررررررررر   

 

 

8 

 نعم لمحتِد.
ف ؟  طالب: أال ت ن أنما لممتدي وأنما تحرك

 تتر  لمجتِد. ،أو لمجتدِ 
ــــــا ــــــيم و  تن ــــــذكر الحك ــــــا ال  حف ــــــ  لن

 
ــــــــــر حــــــــــد ٍ  بالتسلســــــــــل مســــــــــند     ب ي

ــــــــا كــــــــل عصــــــــ   ٍر أ مــــــــي  فمــــــــا  ال فين
 

ـــــــد      ـــــــذب ن عـــــــن   ـــــــن المـــــــد  بالممن
ـــــــروا   ـــــــ اة وي م ـــــــو ال  ـــــــ ن تحري  فينف

 
 المعلــــ ل فـــ  كــــل مشــــمد   الصـــحين مــــن 

ــــــــــ  أول األمــــــــــر عمــــــــــدة     ف ر عــــــــــي  ف
 

ــــــــــد    ــــــــــر قل ــــــــــ  آخــــــــــر األم  وأر عــــــــــي  ف
 ف ـــلت أتـــى فــــ  الـــد ن أقصـــى اجتمــــا   

 
ـــــــ  النقـــــــد مـــــــذهب أحمـــــــد     وأحمـــــــدهم ف

ـــــــــــ  وصـــــــــــحبه  ـــــــــــاٍ  للنب  لفـــــــــــرن اتب
 

ـــــــن أ   جـــــــل ذا لـــــــم يســـــــتجب لمعـــــــد   فم
  عــــ    لــــى قــــ ل ال ــــ ل فلــــم ُيجــــب 

 
ــــــــــــــــيمم ر  خيــــــــــــــــر  مســــــــــــــــد      ور  عل

ـــــالنف  صـــــابر ا   وجـــــا  لنصـــــر الحـــــ  ب
 

ـــــد    ـــــد مـــــن كـــــل معت ـــــد والتمد  ـــــى الجل  عل
 فبــــــــا  بحمــــــــد هللا بالنصــــــــر والمــــــــد  

 
ــــــــــــــــا وا ب ســــــــــــــــراٍن وُذلٍ  م  ــــــــــــــــد     و 

ـــــــى ل ـــــــل مـــــــن اتقـــــــى   وما الـــــــ  العقب
 

  ر فاهتــــــــد   ـــــــذل  وعـــــــد هللا فــــــــ  الـــــــذ    
ــــــــــل م خــــــــــربٍ   ــــــــــا  عــــــــــن آرا  ك  فوي

 
ـــــــم فـــــــ  ضـــــــمنما الـــــــر ي   مقالتــــــه فالس 

 فقــــد مــــان خيــــر النــــاس والــــد ن كــــام    
 

ــــــين مــــــن كــــــل ملحــــــد    ــــــا عــــــن التبي   نيًّ
 طالب: هكذا كام   يا شيخ؟ 

 نعم، والدين كامن.
؟  طالب: ألي  كام  
 ".مان خير الناس والد ن كام   "الجملة الحالية، ذا : 

ــــن الحــــ  فــــ  الــــرأي ضــــا    فطالــــ  ب   
 

ـــدي  ـــم ال ـــ   فمـــا ُه  ومـــن خـــا  فـــ  عل
ـــــــا تنـــــــاق  قـــــــ لمم    فـــــــى بمـــــــم نقص 

 
 ف ــــــــ ًّ يقــــــــ ل الحـــــــــ  عنــــــــدي فقلـــــــــد   

ــــــا  ــــــا لـــــم يكــــــن متناق    ولـــــ  كــــــان حقًّ
 

ـــــــــــــــد      ولـــــــــــــــم  نتقـــــــــــــــل ر ـــــــــــــــه ذا تل
 طالب:  ك ا يا حيخ  

 أنا أدور ما ل يته.
 طالب:  ن سر البي .

.  والدين كامن 
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.طالب: كام  ل ، نعم أحسن ،  ذ ا و ن ت
.  منشٌّ

 طالب: يعن  جعلما كام    نيًّا؟
 منشٌّ عن التبيين.

 طالب: بعد د دي أبيان "ولم  نتقل" يا شيخ.
 نعم.

اطالب: " ا لم يكن متناق    ".ول  كان حقًّ
ن. "ولم  نتقل"ما تجش    أو يتن َّ

 طالب: ...........
ن.  عندي يتن َّ

ل استقا  البي . طالب: عندي  نتقل،  ذا  قلنا:  تنقك
 فهش يتن َّن حتى مطبوعة.

ــــــا ــــــا لـــــم يكــــــن متناق    ولـــــ  كــــــان حقًّ
 

ـــــــــــــــد     ـــــــــــــــل ر ـــــــــــــــه ذا تل  ولـــــــــــــــم  تنقك
 ومـــــــــــا الحــــــــــــ   ال ليلـــــــــــه كنمــــــــــــار  

 
ــــــــــا مــــــــــن تــــــــــر         يــــــــــد ضــــــــــيا   خاليًّ

ــــــــب  يــــــــر مــــــــرو ٍ    بــــــــه يطمــــــــ ن القل
 

ـــــــــل آمـــــــــٍن مـــــــــن تن ـــــــــد     وال خـــــــــا ٍغ ب
ــــــد الرا  ضــــــل عــــــن المــــــد    فمــــــن قلك

 
ــــن قلكــــد المعصــــ   فــــ  الــــد ن  متــــد     وم

ـــــــى  ـــــــا  لمـــــــا أت ـــــــد ن  ال االتب  فمـــــــا ال
 

 عـــــــــن هللا والمـــــــــا ي البشـــــــــير محمـــــــــد   
  ـــــــــــذل  قــــــــــــال الشـــــــــــافع  و يــــــــــــر  

 
 مـــــن الناصـــــرين الحـــــ  مـــــن كـــــل ممتـــــد   

 ومحــــــ  التلقــــــ  والقبــــــ ل لــــــه بـــــــ  
 

ـــــــــــــــد    ـــــــــــــــ ول أو تشـــــــــــــــبيه أو ر  ُجحك  ت
 ف يــــغ ُ رجــــ  بــــالعق ل المــــد  امـــــر    

 
ــــــــن   ــــــــر    ــــــــد  وأ د  الحــــــــ  محــــــــ  تعب

ــــــــــ  المعقــــــــــ ل وحــــــــــدة خــــــــــال ٍ    ُيعر  ف
 

ــــــــــد    ــــــــــدليل الم ي  وصــــــــــد  رســــــــــ ٍل بال
ــــــــــدليل بعقلــــــــــه  ــــــــــ  ارتســــــــــا   لل  ويكف

 
ـــــــد    ـــــــه والرســـــــل قل  ومـــــــن بعـــــــد ذا فاع ل

ــــــه  ــــــا بيان ــــــا قــــــد نح ن ــــــى م  وعــــــدنا  ل
 

ــــــه الــــــذي ابتــــــد   ــــــل  ن شــــــا  ا ل  ُن م  
ــــ ر    ــــا  أحمــــد فــــ  ال  ومــــا  ال فــــ  أتب

 
  متـــدي نجـــ    بمـــم مـــن ضـــل يـــا صـــا  

  حبـــــــرهم القاضــــــــ  وأعـــــــ   صــــــــحبه 
 

ــــــٍر ُمجــــــ        ــــــن كــــــل حب  فمــــــن بعــــــدهم م
 ولـــــ ال أذ  التط يــــــل عـــــد ن بع ــــــمم 

 
ـــــــد     ومــــــا صـــــــنكف ا مــــــن كـــــــل فــــــٍن ُمن ك
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ــــــا ــــــ  لمــــــن كــــــان عالم   وشــــــمرتمم ُت ن
 

ـــــــا أنـــــــا يـــــــا هـــــــذا أعـــــــ   لمقصـــــــد     وه
 وقفـــ  علــــى ن ــــٍم ليحيــــى بــــن   ســــغ  

 
 علـــــــى ال رقـــــــ  المنتقـــــــى مـــــــ  تفــــــــر     

" هكذا، ل ن  بدو أن ص ابما تفرك .   طالب: طبع ا هنا مكت ب عندنا "م  فرك  
، ُفرك  جم  فريد وفريدة، هذا الصرصري.  ُفرك  

 طالب: ...........
  الصرصري فش نومه على الخرذش.

ـــــــــــه  ـــــــــــدبرن ن م ـــــــــــا ت  فشـــــــــــ قن  لم
 

ــــدي  ــــل مــــن ُح  ف نــــ  لســــمع  ن مــــه مد
ـــــه فيـــــه ف ـــــل الســـــب  واألس أســـــه    ل

 
ـــــديونحـــــن   ـــــ  ونقت ـــــى مـــــا ســـــنك نبن  عل

ـــــــه باســـــــت ارةٍ   ـــــــ  نـــــــ ٍر ل ـــــــ  م  فن كم
 

                        
 على 

ــــــى ُمقنــــــ  الشــــــيخ ا مــــــا  الُمجــــــد     عل
 الممجِد. 

ـــــــه باســـــــت ارةٍ  ـــــــ  نـــــــ ٍر ل ـــــــ  م  فن كم
 

                        
 على 

ــــــا  الممجــــــد   ــــــ  الشــــــيخ ا م ــــــى ُمقن  عل
ـــــــــــا وحبـــــــــــر   ـــــــــــن هللا حقًّ ـــــــــــ      م فك

 
   عبـــــــد هللا أعنــــــــ  ابــــــــن أحمــــــــد  أال ذا 

ــــ ب عــــن الصــــد   ــــ  للقل  تصــــانيغ تجل
 

ــــــد    ــــــر ُمبع ــــــى  شــــــا ٍ   ي ــــــل معن  بمــــــا ك
 فجــا ا   ون الحســنى علــى حســن ســعيه 

 
ــــــــــدي  ــــــــــرو  وي ت ــــــــــر     برضــــــــــ انه تت

ـــــــــــذي  ـــــــــــه ب اســـــــــــطي ال ـــــــــــه عن  تلقيت
 

 ُتشــــــــــــد  ليــــــــــــه الــــــــــــيعم ن لقصــــــــــــد   
ـــا  المـــد  شـــم  الشـــريعي والمـــد     م

 
ــــــــ  ــــــــ  عمــــــــر قطــــــــب ال مــــــــان محم  د  أب

ــــ ٍ   ــــ  شــــر  ُمقن ــــ ب ف ــــر المطل  لقــــد يسك
 

عــــــــــــــد    ب للطــــــــــــــ ب كــــــــــــــل ُمبك ــــــــــــــرك  وق
ــــٍب   ــــ  بتســــميل مطل  وأ نــــى عــــن الم ن

 
ــــــد    ــــــذهب أحم ــــــ  تحصــــــيل م  لمــــــن  بت 

ــــــيٍ   ــــــ    الل ــــــى المنطــــــ   أق ــــــدل عل   
 

ـــــــد    ـــــــ  المفمـــــــ   حمـــــــل م ي  ويحمـــــــل ف
ا    فـــــــ   ال محــــــــروس الجنــــــــاب م يــــــــد 

 
 علــــــــى ر ــــــــم أعــــــــداٍ  تمــــــــال ا وُحســــــــد   

ـــــا ا  ـــــم والنـــــد  ذا م ـــــب العل ـــــرا  طال  عت
 

 تملــــــل مدـــــــل البـــــــدر وجـــــــه  لـــــــه نـــــــدي 
ــــى  ــــ  الت ق ــــ  ف ــــد تدبك ــــ  أصــــ   ق ــــا ل  في

 
ـــــ   فرقـــــد    ـــــد ســـــما ف ـــــا ق ـــــ  فرع  ـــــا ل  وي

ـــــــا  ـــــــ طل  أنُجم  ـــــــا ف ـــــــا شمس   أضـــــــا  لن
 

ـــــدي  ـــــد ال طـــــ ب ونجت ـــــدي عن  بمـــــم نمت
ــــــا  ــــــا  ن سا س  ــــــى ُجم ــــــذا أول ــــــدأن ب  ب

 
ــــــــــد       ــــــــــين فع  وســــــــــبعين والســــــــــ  الم 

ــــــــهرجــــــــا   عــــــــاٍ    ــــــــريٍم كفيت ــــــــن ك  م
 

ـــــــــــد     ـــــــــــ  الشاســـــــــــ  المتب ـــــــــــي حف  م ن
 



 

 

 

 

 

 

1
1 
 

11 

 11 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 وتحصـــــــــيل نفـــــــــٍ  وا خـــــــــار مد  ــــــــــيٍ 
 

ــــــــــرٍ  بملحــــــــــد      ذا انقطعــــــــــ  أعمــــــــــال ب 
ــــــا بــــــ ن الــــــن م يســــــمل حف ـــــــه   وعلم 

 
 و ح ــــار  فـــــ  القـــــرب فـــــ  كـــــل مشـــــمد   

ـــــــــان من  ـــــــــد ف ـــــــــد الفرا   وســـــــــميته عق
 

ــــــــد فاقصــــــــد    ــــــــ  الفرا  ــــــــ  كن ــــــــ  م  بعقل
 أســــــ   الـــــــذي فيـــــــه فمممـــــــا فقدتـــــــه 

 
 فـــــ  الـــــن م البيـــــان لمـــــن ُهـــــديفف ـــــر ف 

 وقـــــــد أ تفـــــــ  فـــــــ  ضـــــــابٍ  بعم مـــــــه 
 

ــــــــد    ــــــــين الن ــــــــا ر فاهت ــــــــا ب  وأجمــــــــ  م
 سمى الكتاب ع د ال رائد وكنت ال وائد   ا اسم الكتاب. 

 نعم.طالب: 
  "وسميته".لكن ال رائد مرتين ما تجش  

ـــــــــد فـــــــــان من ـــــــــد الفرا   وســـــــــميته عق
 

ــــــــد فاقصــــــــد    ــــــــ  الفرا  ــــــــ  كن ــــــــ  م  بعقل
 تسمية الكتاب  ك ا ع د ال رائد وكنت ال وائد.ال وائد؛ لن  

ـــــــــد فـــــــــان من ـــــــــد الفرا   وســـــــــميته عق
 

ــــــــد فاقصــــــــد    ــــــــ  الف ا  ــــــــ  مــــــــ  كن  بعقل
 أســـــــ   الـــــــذي فيـــــــه فمممـــــــا فقدتـــــــه 

 
ـــــدي   فف ـــــر ففـــــ  الـــــن م البيـــــان لمـــــن ُه

 وقـــــــد أ تفـــــــ  فـــــــ  ضـــــــابٍ  بعم مـــــــه 
 

ــــــــد    ــــــــين الن ــــــــا ر فاهت ــــــــا ب ــــــــ  م  وأجم
 لقصــــــد اختصــــــاٍر أو  ي ــــــا  ُمشــــــكلٍ  

 
ـــــرُ   ـــــديف ـــــرٍ  بالشـــــ   للشـــــ    مت  بك ام

ــــــــــه مــــــــــا تيســــــــــر ن مــــــــــه   و  ن علي
 

ـــــــد    ـــــــم ُيقي ـــــــه بعـــــــ  مـــــــا ل  وقيـــــــدن في
 داد على الم ن   و اعتمد الم ن  وَنَوم الم ن ، لكن داد عليه من ُكتب الم  ب ما سي كره. 

 و  ن عليــــــــــه مــــــــــا تيســــــــــر ن مــــــــــه
 

ـــــــد    ـــــــم ُيقي ـــــــه بعـــــــ  مـــــــا ل  وقيـــــــدن في
ـــــــــق   يـــــــــا ان المحـــــــــرر ُجلمـــــــــا   وُس

 
ـــــٍد ُمجـــــ ك   ومـــــا   ـــــن كـــــل قي ـــــد حـــــ   م  ق

 فمـا فــ   مرقــى المجـد فــ  العلــم مرتقــى 
 

 و ا تــــــه القصــــــ   علــــــى ر ــــــم ُحســـــــد   
 ".فما ف   مرقى المجد"يعنش: محرر المجد الن تيمية  

 طالب: ...........
ُت رد نرج  إليها ُت رد فهاو أفلان وأتام، ولاو رأياتم أنهاا إاا ُحاِرحت تحتااع إلاى وذاٍت  أن لو رأيتم
 ن فالمر إليكم.طو،

 طالب: ...........
ي ي ارأ وُ، اكن علياه حاش  يساأ  والا  -إن حاا  هللا-الادرس ال اادم  ُم اكن لينتاه هنر  إاا كاان فيا

 عنه.
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طالب: ر ما المقدمي ه  الت  قد تحتاج  لى شر  أما ن ـم المـتن فشـر  المـتن شـر  الـن م  ال 
  ذا كان هنا   يا ان.

لان ُيعااد  ان ُيطاوَّ  فياه المساائن تُادرس فاش الماتن وُ،مار عليهاا إمارارً نوم المتن  و الصن؛ لنه لا
 الكالم فش المسائن ال  هية مرك ثانية.

 فمـا فــ   مرقــى المجـد فــ  العلــم مرتقــى
 

 و ا تــــــه القصــــــ   علــــــى ر ــــــم ُحســـــــد   
ــــذي  ــــذهب ال  ومــــا قــــد حــــ ا  مــــذهب الُم

 
 أبـــــــ  الفــــــــرج الجــــــــ  ي أمــــــــ   فاقتــــــــد   

 داولة. كلها موجودك ومطبوعة ومت 
 بــــــنجم هــــــد   فــــــ  كــــــل فــــــٍن مبــــــر   ٍ 

 
ــــــا  فــــــ  ترتيــــــب ذا كــــــل مــــــ ر      لقــــــد ف

 ومــــا قــــد حــــ   ا قنــــا  للعــــال م الــــذي 
 

ـــــــــــد    ـــــــــــر مقل ـــــــــــ   ي  بقب ـــــــــــته التحقي
 ما  و للحجاوي   ا متأىر عن النوم عن اإلذنا  الموجود. ،اإلذنا   لن نصر هللا 

 علـــــ  بـــــن عبـــــد هللا ذا  ابـــــن نصـــــرهم
 

 فــــ  كــــل مشــــمد  أبـــ  الحســــن المشــــم ر  
ــــذي   وشــــي  ا مــــن المســــت عب الجــــام  ال

 
ـــــــد المســـــــد     ـــــــان عـــــــن الف ـــــــل الفري  أب

   ن  و صاحب المستوعبم 
 الساُمري. مطبو ،

ــــــيٍ  ــــــل بب ي ــــــاف  ال في  وشــــــي  ا مــــــن ال 
 

ـــــ  المحـــــي  بمقصـــــد    ـــــن الم ن  وشـــــي  ا م
 ، نر  النهسخ.ي عندنا المحيطالكافش ك ين الُم نش منش، لكن ال فش بع  النسخ ال نش بم صِد،  

 طالب: ............
 المحيط حتى  نا.

 طالب: ............
 ت و  مير م لِد، ومير ُم لَّد ما  ش بمدد. أن ما ت در

 طالب: ............
 ما ىرجوا عن الم  ب.  ن،لكن ُي لدو 

 وضــــــمكنته مــــــن  ايــــــي المجــــــد ُنبــــــذة  
 

 وذلـــــــ  فـــــــ  شـــــــر  المدايـــــــي فاقصـــــــد   
ــــــــاٍب جم  ــــــــ تى ن ــــــــم ب ــــــــد  ت ــــــــهوق  يع

 
ــــــــــــــد    ــــــــــــــم ُم ي ــــــــــــــ  بحك  ور تمــــــــــــــا آت

ــــــر     ودنتــــــان أو قــــــ الن عــــــن أحمــــــٍد ت
 

 ووجمــــــــــان كنــــــــــى عنممــــــــــا بــــــــــالتر   
ـــــا وأولـــــى روايـــــي    ـــــ   اجعلـــــن وجم   وأق

 
  ــــذا القصــــد فــــ  المنصــــ ر دــــم المســــد  

ــذا قــ ل  اختــر ذا أو انصــر  واع ــدن    
 

ـــــــد    ـــــــى وأوك ـــــــل أول ر مد ـــــــر وأشـــــــم   وأ ظم 
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ر؟ ر أو أ ظم   طالب: أ ظم 
 ..ك ا ذولش.

 طالب: " ذا ق ل  اختر ذا أو انصر  واع دن".
 أو انصره واعلدن وُأظِهر... َأظَهر.. َأظَهر وأحهر ال ولين أو الروايتين.

ــــــــ ل  ب وكــــــــدٍ  ــــــــه ق ــــــــ الن فيمــــــــا في  وق
 

 ووجمــــــــان فيمــــــــا فيــــــــه قــــــــ ل  بــــــــ ج     
ـــــا  ـــــل وجـــــه   ذا مـــــا حكيتم  ومعطـــــ ب ب

 
ــــــــــــ ل  أوان التعــــــــــــد      ومعطــــــــــــ ب أو ق

   ا  ال...وال أ ري اجعلن وجم   
 طالب:  ال روايي  عندنا مكت  ي  ال وه  روايي "ه " مقحمي؟

 مكتوبة 
 طالب: نعم  ن سر بما البي .

 اجعلن وجًها والو ى روايًة؛ لن  نا الرد .
 طالب: ..........

 الن .له ا والو ى روايًة، الرد  والو ى 
ا؟  طالب: واألر   اجعلن وجم 

 نعم.  
ــــ ــــي  ن وجواألر   اجعل ــــا واألوهــــى رواي  م 

 
ـــــه فاعـــــد     ـــــى في ـــــا كف ـــــ ولى الب  ونحـــــ  ب

ــــــــرة   حــــــــ   مــــــــا ل د  وتــــــــرجين مــــــــا رجك
 

 أو تصــــــــرين حبــــــــٍر بمقصــــــــد   المقـــــــ ين 
 وت ــــــعيغ قــــــ ٍل حــــــين آتــــــ  ب بعــــــد   

 
ـــــــ  بمبعـــــــد    ـــــــه آت  وت ـــــــعيغ وجـــــــٍه في

 وواٍ  مـــــــ  المشـــــــم ر ســـــــ ب تراهمـــــــا 
 

ــــــــ  أوطــــــــٍد أو م طــــــــد    را ف ــــــــط   ــــــــد ُس  وق
ــــــــــا  األوا  ــــــــــب ألف ــــــــــر و و ال  اجــــــــــب  م

 
 وح ـــــــر ا ُيفيــــــــد النمـــــــ  عنــــــــد التجــــــــر    

ــــــــــراجنٍ   ــــــــــدا  ب ــــــــــ تى االبت  ومممــــــــــا ت
 

 فــــــــون  بــــــــه عنــــــــد الحكايــــــــي أبتـــــــــدي 
 الراجح إاا ذدر وطاوعه النوم أن يجعله م دًما ذدمه. 

ـــــــــا بــــــــه فاســـــــــترنه  فومــــــــا تــــــــر  عيب 
 

ــــــــابن وُتحمــــــــد  ــــــــ  أو ف صــــــــلن ُتد  بحلم
 وأ ـــــ   عـــــن ا يطـــــا  فمـــــ  ضـــــرورة   

 
 المقيــــــــــد   ب مراعــــــــــاة رمــــــــــ  االخــــــــــت 

ــــــــــه   ــــــــــا رأ ت ــــــــــا  ريب   وال ُتن ــــــــــرن لف  
 

 بن مــــــ  وال اســـــــتعمال مـــــــا لـــــــم ت عـــــــ     
 وال تقــــــــل همــــــــ  ا أو ضــــــــرورة شــــــــاعرٍ  

 
ــــــــ ر     ــــــــن م عــــــــذر  لم ــــــــون اتســــــــا  ال  ف
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 (1( قرررررررررررررراء  الررررررررررررررن م ) 3)املقنررررررررررررر  و  مرررررررررررررر   شرررررررررررررر   
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 وقصــد اجتنـــاب الحشـــ  والجمـــ  م جـــب  
 

ــــــــــد     لقلـــــــــي تحســـــــــين القـــــــــري  المن ك
 وعاو  على ما اعتـاص فـ  الـن م فممـه 

 
 ُتســـــــــــدك   صــــــــــب و أصــــــــــ ال  ذكرناهـــــــــــا تُ  

ـــحاحه  ـــا اســـت ر ته مـــن ص  ـــم م ـــذ عل  وُخ
 

ـــــــــن م ُترشـــــــــد     وُمجملمـــــــــم والُمحكـــــــــم ال
ااحاد، والُمجمااان،   يعنااش: ماان ُكتاااب الل ااة، ُىااا  مااا اسااات ربته ماان الل ااا  مااان ُكتااب الل اااة: كالصِ 

 والُمحكم.
حا   حا  يا شيخ؟ أ طالب: الص    الصك

 ُي ا    ا و  ا، ضبط النهسخ ال ديمة باللبطين. 
ـــــن ـــــال البـــــن طـــــريفمم وم  جـــــام  األفع

 
 وأشـــــــــباهمم مـــــــــن كـــــــــل حبـــــــــٍر مقلـــــــــد   

 
 

 وهــــب بعــــ  مــــا فيمــــا  حســــان ُجلمــــا
 

 وال تتبــــــــــــــــــ  ع راتمــــــــــــــــــا وتفقــــــــــــــــــد   
ــــا وهــــ  ســــاب     ــــد كب ــــن جــــ اٍ  ق  ف ــــم م

 
ــــــا مــــــن ممنــــــد    ــــــم  ــــــ   رو  قــــــد نب  وك

ا لجملــــــه  ــــــٍب قــــــ ال  صــــــحيح  ــــــم عا   وك
 

ــــــــ  عــــــــذر واٍ  وُمفســــــــد    ــــــــم  ب   وذا العل
 ل مــــن وصـــــميٍ م ي ـــــفســــبحان مـــــن لــــ 

 
 ومـــــن معــــــاٍب ســــــ ا  جـــــلك مــــــن متفــــــر    

 اللهم صنِ  وسلم على عبدك ورسول  محمد. 
 
 
 
 

  


