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  ، وضيق بعدله قلوب اجلهلة ذوي الفسق والعناد  شرح بفضله صدور املرشدين للعباد  احلمد هلل الذي
 ل  ه  أف ، ادذصرف عنه وال ي  لق فال ي  الكل ملا خ  يسر و  ،رادأتعاىل يف خلقه حبكمته كيف شاء و  رفصوت
ال عن دينه وما ينجيه  غاف الصالح والس داد،  متحراي لدنياه    ،والدألهل واأللطلب معيشة النفس وا  ل  اجل  

امليعاد الشريعةمحلوقيض    ، يف  هاجروا يف سبيل  و   ،نبياء والزهادألا  رثة عدول كل خلف و السمحة    ل 
 وأنفق  ،فادأستفاد و اهوده و جم  بذل كل  و   ،والدألوا األهلني  ن جاوروا  إوهاجروا و   اد،مسائلها الراحة والرق

مجع  و   ،جادأتقن و أل و وحص  ودو ن وبني   صوهلا وفروعها  أ ومجع    ،اجلوادالكرمي  وسعه وما فتح له  بقدر  
 ول التناسهلة  رة للجاهل مبقدمات  ص مب  ،حسن مرادألة على  مكل  فربزت متو جة  م اجلواهر  ق ونظ  و الفر 

ها رسالة منه ملن ضحومو   ناد،و عأممن اتصف بكفر    ليل بها عن غري قحاجوسبحان    ،التماديقريبة  
على سابق  حنمده سبحانه ونشكره    ادى،من ه  ه كرمأو مضل  من    هعدلأما  ف  ،سبقت له العناية والرشاد

 مبن علم وساد.   قاملانعة لنا اللحو  آاثمفره عن ونستغ عينهونست إلمداد،العناية والفضل وا

يعدلون. هو    ظلمات والنور مث الذين كفروا برهبمالرض وجعل  ألاحلمد هلل الذي خلق السماوات وا
وهو هللا يف السماوات ويف   ،وننتم متتار أده مث  جل مسمى عنأو مث قضى أجال  الذي خلقكم من طني  

  صمد أحد ال هللا وحده ال شريك له إله إن ال أشهد أكم وجهركم ويعلم ما تكسبون. و رض يعلم سر  ألا
له كفؤا أحد، بل له ما يف السماوات واألرض كل  له قانتون، بديع السماوات  مل يلد ومل يولد ومل يكن  

له كن فيكون،   فإمنا يقول  أمرا    ، يارة اخلما كان هلم    ، خيلق ما يشاء وخيتاروربك  واألرض وإذا قضى 
بينا حممدا عبده  ن سيدان ونأ شهد  أو   ،ال يسأل عما يفعل وهم يسألون  ،سبحان هللا وتعاىل عما يشركون

صلى هللا عليه وسلم وعلى    ،احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون دينرسله ابهلدى و أوله ورس
السنة ال ينحرفون عن    الذين  إبحسانوعلى التابعني هلم    ذين قضوا ابحلق وبه كانوا يعدلونله وصحبه الآ



بل   يعدلون  يإوال  ويقايها  يوالون  وعليها  يتمسكون  وهبا  وعنها    عادونتفون  يقفون    يذبونوعندها 
 صفاللهم طهر قلوبنا من كل و   .ىل يوم يبعثونإ رهم  أثوعلى مجيع من سلك سبيلهم وقفا  ويناضلون  

رحم الرامحني اي رب  أاي  وق إىل لقائك ة واجلماعة والش متنا على السن  أيباعدان عن مشاهدتك وحمبتك و 
 العاملني. 

والتقصري.   إلمهالالعريب البدوي املعروف اب  حممدبن  هر  االط  ىل ربه القديرإ الورى    أفقرما بعد فيقول  أ
مام اللقاين رمحه  إلرجوزة اأسالمية مجعاء هذا الشرح على  إلمة األخوايت واأخواين و إىل  إ  أقدمن  أيسرين  

جمُّ  ن شاء هللا عظيم الفائدة  إفهو    لمطوالت،رح خمتصر ابلنسبة لهذا الش   . سماة جبوهرة التوحيداملهللا  
الصالة والسالم  ليه الرسل عليهم  إصول التوحيد الذي دعت  أين ويتضمن  يشتمل على قواعد الد    ،املنافع

ن  "إ  :جناة ملن بغريه يدين. قال تعاىلوال  .  الفرقانو   بورز جنيل والإلاو   ت اور تالنزلت به الكتب السماوية  أو 
ومن يبتغي غري االسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف  "  :اله. وقال جل عاإلسالم"الدين عند هللا  

مور  أفشرحت فيه    ،تدميالبيضاء ومنهج احلق املس احملجة  ىل سلوك  إويدل ويرشد    "خرة من اخلاسرينآلا
بني سبيلها  وي    مرها وتتجلى حقيقتهاأكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح  وذ   هلاصميان وخإلا

فيه على مذهب    .السبيلقصد  هللا  وعلى   واأواقتصرت  السنة  اأقوال  أمهلت  أتباع و ألهل  هواء  ألهل 
ئمة ألها ار  و  ع  صدى لكشف  توقد    ،السنة عليها  سهام  رسالإللرد عليها و   ال  إ ذ هي ال تذكر  إواالبتداع  

بتعريف ضابطه  عرف بضده وخيرج  ن الضد ي  أبعادها املصنفات املستقلة مع  إها و فوا يف رد  جالء وصن  ألا
 .الضالل  ال  إفما بعده    واتضحاحلق    وإذا استبان  استدالل ىل  إذا طلعت الشمس مل يفتقر النهار  إف  ،وحده

نة من مجعني. واعتمدت يف هذا الشرح على مراجع مثيأله وصحبه آاللهم صل على سيدان حممد وعلى 
 السرية وكتاب يف    مد البيجوري رمحه هللااهيم بن حمبر إالعامل العالمة الشيخ  ليف  بينها حتفة املريد من أت

الشهريين ابن كثري وسيد قطب مامني  لإلكتاب التفسري  و بن هشام رمحه هللا  امام  إلنبوية على رواية اال
العلوية يف الفلسفة االسالمية  ألكذلك على ا  ت اعتمدو هللا    ما رمحه ه هللا  رمح  وةعلي  بنا  لإلمامحباث 

لشيخ  لء وعلى كتاب العقيدة االسالمية  يب العالأمد املصطفى  حم  االسالم للشيخوعلى كتاب حديث  
اضل  الفلألستاذ القرن العشرين  املسماة بدائرة معارف لى املوسوعة الشهرية حكمي وع  محدأحافظ بن 

 .هاعد  خرى يصعب حصرها و أ راجعحممد فريد وجدي وعلى م



اأ  املستمع رمحك هللا عزيزي    أعلممث    املقصود من هذا  تنقية عقيدتنا من كل شإلن  هو  ئبة  ا جناز 
وخرافة وجنعلها عقيدة الطائفة الناجية اليت قال عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  وبدعة  وضاللة  

ليأتني على "  :رضي هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وهللا بن عمر   ديث عبدح
ميت على ثالث أة وستفرتق  سرائيل على اثنتني وسبعني مل  بنو إ  تفرق  ،سرائيلإتى على بين  آميت ما  أ

تزيد عليهم مل  وسبعني مل   النار   ة كلهمة  املل    مل ة  الإ  يف  قالوا اي رسول هللا من  الو واحدة.  اليت    احدة ة 
ن  أ   سألأ  هللا  ".صحايبأان عليه و أ. قال صلى هللا عليه وسلم ما  النارعن    ة جعار تنقلب  يعين    ؟تنقلب

رح خالصا  ش ن جيعل هذا الألذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون و يف زمرة املفلحني الناجني ا  رانش حي
وجير    ذارليه نظر اعتينظر إن  أع عليه  واملرجو ممن اطل   ،وينفع به كل من تلقاه بقلب سليم  لوجهه الكرمي

ورات من دأب اللئام.  عة العذاإالسرت كما تعلم من شيم الكرام و   ر،تاألسايل اأذعلى ما فيه من اهلفوات  
م مسؤول. كر أنه خري مأمول و إهذا الشرح حمل القبول    ل  ن حيأسبحانه وتعاىل وبنبيه وسلم  سأل  أهللا  

لطيف    كوبعباد  نك على كل شيء قديرإاللهم انفعنا مبا علمنا وعلمنا ما ينفعنا نعمة منك وفضال  
 نت موالان فنعم املوىل ونعم النصري. أليك املرجع واملصري و إخبري و 

تالوة قدم لك  أ  املستمع،عزيزي    وابهلل التوفيق  فأقول  ك املعبودشرع يف املقصود بعون املل أان  أوها  
 تعاىل عنه ونفعنا  مام اللقاين رضي هللاإلفيقول ا  .ن شاء هللا بيتا بعد بيتإشرحها لك  أمث    سردا  اجلوهرة  

   : املسماة جبوهرة التوحيدأرجوزته  يف  منيآبه وبربكته 

 محن الرحيم ر بسم هللا ال

ه   ال ـــــــــ  ــ  لـــــــــ   ـــــــــــــــــ عـــــــــَ هلل  د   لـــــــــ   احلـــــــــَ
يــــــــد                    و حــــــــ  لــــــــتـــــــــَ اب  اَ   جــــــــَ َــــــــَ    لــــــــَ    عــــــــَ

ــــــــــــق                            ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  فَأ ر َشَد اخلَل َق ل د ي ن  احلــــــــ
ه                         رَبـــــــ   ل   لـــــــر ســـــــــــــــــ  الـــــــِـــــــا ـــــــ     لـــــــد    ُمـــــــ 

الــــــديــــــن                            فــــــالــــــِــــــلــــــم    ــــــــــــــــل    وبــــــِــــــد  
م               لــــَ ا ــــ  لــــــَ    ــَ و يــــــل   ــ طــــ  ــتــــَ الــ ن  مــــ   لــــمــــن  

ــ  ــــــــــ  تــــــــ ــ  ــبـــــــــ قــــــــ ــَ لــــــــ و َة   ــ  أ ر جــــــــ ُ ز   ــ  ا                     َوهــــــــ

ال  ه    ــَ الم  هللا  مــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــــــــ َ ســــــــــــــــــــــــَ  ُث 
ن   ــَ ال الــــــــــدين  عــــــــ ــَ د  خــــــــ ــَ يــــــــــد  َو ــــــــ  التَـو ح 

ق    ه  ل ل  ــــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــــــــ  ي   ه  َوَهد   ب ســـــــــــــــــــــــــــَ
ه   ب ه  وح   بــــــــــــــــــــــــــــ  ه  و ــــــــــــــــــــــــــــَ    وآلـــــــــــــــــــــــــــ 
 ُمــــــــــــــــــــــــــــــت م   تــــــــــــــــــــــــــــــا   للَتبيــــــــــــــــــــــــــــــ   
َ م   ــَ ار  م َلتـــــــــــــ ــَ ه  اال خت صــــــــــــ ــ  اَر ف يــــــــــــ ــَ  َفصــــــــــــ
بت  ا َُ ــ د  هــــــــــــ ــَ د   ــــــــــــ ــ  يــــــــــــ َهَرَة التَـو ح  و  ــَ  جــــــــــــ



ِــــــــا                     َ فــــــــ  و   بــــــــ  الــــــــقــــــــَ يف  و  أر جــــــــ   وهللَا 
ا                بــــــَ َوجـــــَ ر عــــــا   شـــــــــــــــَ   َ لـــــ   ن   ـــــ  مـــــَ لِّ  مــــــ   فـــــَ

ا                         ِـــــــــــَ لـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــ  واملـــــــــــ    َ واجلـــــــــــانـــــــــــ   لِل   
د                      ــ  ــيـــــ و حـــــ ــَ ــتـــــ ابلـــــ َد  ــَ لـــــ ــَ ن   ــــــ ــَ مـــــ لِّ  ــ   إذ   ـــــ

ا ــ     ِـ ــَ بــ ه   يــــــ  ــ  ــَ ـ ــ  ــــــا           فـ لـ ــ  اخلـ ــي  مـ ــَ  م  ـ و  ــَ ــقـ  لـ
ري                ــَ ــغـــــ الـــــ و     ــَ ــقـــــ بـــــ ــَ   م   ِـــــ إن   اَ   ــَ قـــــ ــَ  فــــــ
ِــــــــــــَ                  ا  ــ  َأوال   ــــــــــ ــ   م   َََن   واجــــــــــ
ل                  قــــــ  ــَ تـــ ــ  اَــــ  َ ُث    َ ــَ  ســــــــــــــــ  َــــ إا  ر   ــ  فـــ ــ   فــــــأَـــ

م                     ــَ مـــ ــ  احلـــ   َ ــ  بــــــد يـــ ا   ِــــــَ ــ  نــــ ه   ـــــــــــــــ  بــــــ  د    َتــــــَ 
مـــــــا  لِّ  َدم                     و ـــــــ  ــِـــــــَ الـــــ ه   ــ  يـــــ ــَ لـــــ ــَ عـــــ اَ   ــَ  جـــــ

ــَديــــــــق                   ــتصــــــــــــــــ ابلــــــ ــان   اإل ــــــ َر  ــ    وف ســــــــــــــــ
بــــــل            ل  و ــيــــــ  ل   لــــــَ ر    ــــــالــِــَ شــــــــــــَ َل  يــــــ   فــَقــ 

الة                     والصـــــــــــــــــــَ احلـــــــــ ِّ  هـــــــــُا  ا     مـــــــــ  ـــــــــَ
ــان                         اإل ــــــــــــــ ــ    َ دة   ــ   ــــــــــــــ  و رجــــــــــــــ

يــــــ   ــ  َو ـــ ــقصــــــــــــــــ  ــــــا  ــنـــ بـــ ه   ق صــــــــــــــــ  ــَ ــــ الَو  َل 
َدم                   ــ  ــقـــــ والـــــ ــود   ــوجـــــ الـــــ ــه   لـــــ ــ     واجـــــ ــَ  فـــــ

دم   الــــــــــِــــــــــَ نــــــــــا    يــــــــــَ ا  لــــــــــَ لــــــــــ   وأََــــــــــه  
َوحــــــــداَــــــــيــــــــة   ابلــــــــنــــــــ ــــــــ    ه     ــــــــيــــــــامــــــــ 
ا   ر يـــ    م ط َلقـــَ ه  شـــــــــــَ بـــَ د   َأو شـــــــــــَ  َعن  ضـــــــــــــ 
َر    ــَ ايــــــــــــــــ ــَ َوغـــــــــــــــ إرَاَدة   رَة   د  ــ   َو ـــــــــــــــ
ــَ    َتســــــــــــــ ــ  مــــ مــــــ  قــــــا    ــ  يــــ وال  ه   لــــــ  ــ  لــــ ــ   َوعــــ
ــ     لــــ ــَ ال ســــــــــــــ مــــــالم   ــ  الــــ ُا  ــَ ه   ــــ ــ  ــا ــــ ــيــــ  حــــ

لــــــــ      فــــــــَ ــــــــل   خــــــــ  ال   أو   إدرا،    لــــــــه 
ــد    ريـــــــ مـــــــــ  لـــــــــيـــــــــم   ـــــــــادر   عـــــــــَ ي    حـــــــــَ
ا    َُ الـــــــ ا    ــ  ـــــــَ َ  ـــــــــــــــ ُث  م   لـــــــ   ــَ مـــــ تـــــــَ ــ   مـــــ

ا   ــَ َوا    َام ِـــــــــــــــ ــَ دا  لل ــــــــــــــــ ــ  ــا م ر يـــــــــــــــ  هبـــــــــــــــ
ا د  َوجبــــــــــــَ ا  ـــــــــــَ ر َ  مـــــــــــَ ه َأن  يـَِـــــــــــ   َعَليـــــــــــ 

له  فاســـــــــــــــــــــــتل ِاوَم ــــــــــــــــــــــل  ذ  ا ل ر ســـــــــــــــــــــــ 
د   ن   ـَر د يـــــــــــــــــــ  ل  مـــــــــــــــــــ  ه  د  ْـــــــــــــــــــَ   إ َاَـــــــــــــــــــ 
َ ا ــ  ه  الَمشــــــــــــ ــ  ق ف يــــــــــــ ــَ ــ   م  َحقــــــــــــ ِ ضــــــــــــ  وبـَ
ــرَي   َ    يف الضـــــــــــــــــ ــَ ــَ  َوإالَ دَ  يــــــــــــــــــ  َ  ـــــــــــــــــ
َتصــــــــــــــ     ه  خ لــــــــــــــ    م نـ  ة  وفيــــــــــــــ  ــَ ِ ر فــــــــــــ  َم
ل ي ــِّ   و     ُثَ الســــــــــــــــــــ ــ  ِ لــــــــــــــــــــ ادَ  ال ــَ  ل لِــــــــــــــــــــ
َدم   ــَ ل  الِــــــــــــ ــ  اَم َدل يــــــــــــ ــَ ــه   ــــــــــــ ن  بــــــــــــ ــ   َلمــــــــــــ

ا   ــَ ــه  َ ط ِـــــــــــــ َدم  َعَليـــــــــــــ ــ  ي ل  القـــــــــــــ َت   ــ    َيســـــــــــــ
ــق   ــه  اخللـــــــــــــ   ابلت قيـــــــــــ  والن طـــــــــــــق  فيـــــــــــ
ل   َِلـــــــــــَ ر َحَن ابل ط ر  واإلســـــــــــالَم َأشـــــــــــ   شـــــــــــَ
ــاة   ــيام  فــــــــــــــــا در  وال  ــــــــــــــ   ــــــــــــــــُا الصــــــــــــــ
ــان   ــة  اإلَســــــــــــــــ ــد   اعــــــــــــــــ ــا   يــــــــــــــــ  مبــــــــــــــــ
ال  ــ  د  َ قـــــــــ ــَ ا  ـــــــــ َُ ــ  ــ     ـــــــــ َل ال خ لـــــــــ ــ   َو  يـــــــــ
َدم   ا   ابلِــــــــــــــَ ا   ال ي شــــــــــــــَ ا بـَقــــــــــــــَ َُ   ــــــــــــــَ
َدم   ُا القــــــــــــــــ   خمــــــــــــــــال    ب رهــــــــــــــــان  هــــــــــــــــَ

ن َية  م نَ هــــــــــــــــــــــــــــ  ــَ اف ه  ســــــــــــــــــــــــــ ــَ  ا  َأو ــــــــــــــــــــــــــ
د  َا د  وا  ـــــــــــــــ  ا الَولـــــــــــــــَ َُ د   ـــــــــــــــَ  َوَوالـــــــــــــــ 
ا  لــــــــــا  ـَبــــــــــَ    ا  والر  ضــــــــــَ َرا  َوع ل لــــــــــَ  َأمــــــــــ 
ــ     َر   الر  يــــــ ــ  ــق   وا ــــــ ب ي ل  احلــــــ ــَ ــا ـ َب   ســــــ  فــــــ
ل     ُ  َأ   الســــــــــــــــــَ ر   بــــــــــــــــــ   ُثَ الَبصــــــــــــــــــَ
 وعنــــــــــــَد  ــــــــــــوم   ــــــــــــَ  فيــــــــــــه الَو ــــــــــــ    
ا ي ريـــــــــــــــد    َســـــــــــــــَ    َبصـــــــــــــــري  مـــــــــــــــا َيشـــــــــــــــَ

ري    ــَ َُا   لَي ســــــــــــــَ   بغــــــــــــ ــ ــَ    الــــــــــــ ــــــــــــ   أو بِ 



ــَ    قــــــ ــَ ــلــــــ ــِــــــ ن   ــــــ ــ  ــمــــــ لــــــ ــ   مبــــــ ــقــــــــدرة    فــــــ
ذ    ل   َومــــــــ  ــــــــ  ا  َأو جــــــــ     ــــــــَ َدة    َوَوحــــــــ 
ــ     نــــ ــَ تــــ ــ  لــــ ــ  واملــــ ا   ــَ بــــ ــ  واجــــ ا   أَي ضــــــــــــــــَ َم  ــَ  وعــــ
ه   بــــــ  لـــــ    ــَ لـــــلســـــــــــــ أَـــــ    مـــــوجـــــود    و ــــــلِّ 
بـــــــَ  ــَ ا  ــــــ ــَ لـــــ ُ ز   ـــــــَ ــ هـــــ م   لـــــــ  ــ  عـــــ ري        َوغـــــــَ

ه   ــَ لــــــ ــ  يــــــ ــ  فــــــ ــَ ــِــــــ الــــــ ــا ز   َأَســــــ َدَ   ــ  نــــــ ــ   َوعــــــ
ة   يـــــــ ـــــــيـــــــَ و  ـــــــ  از   ــــــــَ اَســـــــ  َأَن  رَي  تـــــــ   وا خـــــــ 
يــــــ ــــــا بــــــ  الــــــَتشـــــــــــــــــ  َم  أ وهــــــَ َــــــل   لِّ   و ــــــ 

أ    ـــــــــــاَلمـــــــــــه    الـــــــــــقـــــــــــرآَن  ـــــــــــ   ز   َو
دال لـــــــــلـــــــــ ـــــــــدو   َـــــــــل    فـــــــــمـــــــــلِّ 
الصـــــــــــ   ـــــا    ذ   ــدِّ  ضـــــــــــــ يـــــل    َويســـــــــــت  
ــا  ــنـــــ ــمـــــ أمـــــ ــا  مـــــ ــه  ــقـــــ حـــــ يف  ــ    ــانـــــ  وجـــــ
ل   ــ  لـــــ ــَ عـــــ ا  ــَ َومـــــ د ز   ــ  بـــــ ــَ ِـــــ ــ  لـــــ ق   ــ  الـــــ ــَ ــَ ـــــ  فـــــ

لـــــــــــ   اذ     َدز  َوخـــــــــــَ ِـــــــــــ  بــــــــــــ  أرَاَد  ن    لـــــــــــَ
ا َ     يف  َدز   ــ  ــنــــ عــــ د   ــ  ــيــــ ِــــ الســـــــــــــــــَ ــو     فــــ
ا لـــــ   ــــــَ د  َ ســــــــــــــــ     ـــــ  بــــــ  ِـــــَ لـــــ  لـــــ  َدَ   نــــــ   َوعـــــ 
ارا   يـــــــَ تـــــــ  اخـــــــ  وال  بـــــــورا   اـــــــَ    َ يـــــــ  لـــــــَ  فــــــــَ
ل   الــــَ ضــــــــــــــــ  لــــَ ــــ     بــــ  فــــَ ا  نــــــَ بـــــ  يــــ  ــــ   فــــــثن  

ــ      واجــــــ الَ   الصــــــــــــــــــَ إَن  م   ــ   و ــــــ ــَ  َو ــــــ
ا  ـــــــــــ  ـــــــــــاال إيـــــــــــاَلمـــــــــــه   َرو ا  يــــــــــــَ  َأدَ  

ق    لـــــــ  ــَ خـــــ ه  ــيـــــــ  لـــــ ــَ عـــــ انـــــــ    ــَ ر   وجـــــ ــَ  الشـــــــــــــــ
َدر   ابلـــــــــــقـــــــــــَ ا  نـــــــــــَ إ ـــــــــــاَــــــــــــ   َوَواجـــــــــــ    
ار   ــَ اب ب صــــــــــــــــ َر  ــَ فــــــ ــ  نــــــ ــ  يـــــــ أن   ه   ــ  نــــــ ــ   َومــــــ
ــَ    قــــ ــ   لــــ ــ  عــــ ــ     انــــ ــ  إذ   ــــ ــَ   ــنــــ ــ   مــــ لــــ ــ  لــــ ــ   لــــ
ل   ــ  الــــــرِّســــــــــــــ يــــــ     ــَ  ا    ــــ ــَ إر ســــــــــــــ ه   نــــــ   َومــــــ 

ــَ    ه   َِلقــــــــــــ ــ  ــا بــــــــــــ اه ي  مــــــــــــ ــَ ال  ـَنــــــــــــ ــ   بــــــــــــ
َم ذ     ــَ ن  عــــــــــــــــــ ــ  م  لمــــــــــــــــــ ــ  ِ لــــــــــــــــــ  إرَاَدة  وال
ه  فـَل نَـَتبــــــــــــــــــــــــ   ــ  ل  َذا  المــــــــــــــــــــــ ــ   وم  ــــــــــــــــــــــ
ه   ه  إ ن   يــــــــــَل بــــــــــ  ر  إ د رَا ــــــــــ  ا الَبصــــــــــَ َُ   ــــــــــَ
ــَ    ََِلقــــــــــــــ ي   ـَ ــَ ــا ب شــــــــــــــ ــاة  مــــــــــــــ  ُثَ احليــــــــــــــ
ه   ه  َ د  ــــــــــــــــــ  َ ا   ذا ــــــــــــــــــ  ا  ــــــــــــــــــ  َُ   ــــــــــــــــــَ

ا الصـــــــــــ   ا   فـــــــــــاحَ     َُ لَِية   ـــــــــــ  الســـــــــــ 
ــا و      ور م   ـَن   ي ــــــــــــــــــ ــَ ه  َأو فــــــــــــــــــ ــ   َأو  لــــــــــــــــــ
ه   ر  اَت قامــــــــــــــَ َُ دو    واحــــــــــــــ   عــــــــــــــن  احلــــــــــــــ 
ُ   ــــــــد دالَ  ــَ ــَ  الَل ــــــــ    الــــــ ل  علــــــ ــ    إمحــــــ
ــا    ن  يف اجل  ــــــــــــــــ ــالمو  ه   ــــــــــــــــ ــ   يف َحقــــــــــــــــ
 إِــــــــــــــــادا  إعــــــــــــــــداما   ر  ــــــــــــــــه الغــــــــــــــــى
ل   ن  َأرَاَد أن  َيصــــــــــــــــــــــ  ق  ل لــــــــــــــــــــــَ  م َوفــــــــــــــــــــــ  
َدز   ــ  ن  َأراَد َوعــــــــــــــــــــــ  َوم ن جــــــــــــــــــــــــ    ل لــــــــــــــــــــــــَ

ُا ــَ ــل    ـــــــــــــــــــــ ق ي ُث   د  يـََنت قـــــــــــــــــــــ ــَ  الشـــــــــــــــــــــ
ِ ر فـــــــــــــــــــــــــا ن  مـــــــــــــــــــــــــ     را  فـَل تَـ  َود  َيمـــــــــــــــــــــــــ 
ــارَا ل  اخت يـــــــــــــــ ــَ ِـــــــــــــــ ال  يـَ   ــ  ي َ   ـــــــــــــــ ــَ  َولـــــــــــــــ
د     ب َل     الِــــــــــــــــــَ ُ     فــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  وإن  يِ 
ــ     ه  واجــــــــــــــ ــ  ا َعَليــــــــــــــ ــَ ــه   ور  مــــــــــــــ  عليــــــــــــــ
َ  ا َف ــــــــــــــــــــــــاذ ر  امل  ــــــــــــــــــــــــاال بـ   َوشـــــــــــــــــــــــ 
ل  الم  ــــــــــــر    واخلــــــــــــري    اإلســــــــــــالم  وَج ــــــــــــ 
ا أَ ــــــــــــــــَ  يف اخلــــــــــــــــَ  ا َ لــــــــــــــــَ  َب  َوابلَقضــــــــــــــــَ

ار   ــَ ــ    وال ا   صـــــــــــــ الَ َ يـــــــــــــ ــ  ن  بـــــــــــــ ــ   لمـــــــــــــ
ا  َبتــــــــــــــــ    يــــــــــــــــَ َـ  ار  د  تــــــــــــــــَ ُا ول ل ل     هــــــــــــــــ 
لَ  ــ  ــ    الَ ضـــــــ ل  مب َ ـــــــ ــَ وَ  بـــــــ ــ  الَ و جـــــــ ــَ  فـــــــ



بـــــــا َوجـــــــَ د   ا  ـــــــَ نـــــــَ اَــــــــ  إ ـــــــ  بـــــــُا  ن   مـــــــ   لـــــــَ
ة   اَـــــــــَ ا مـــــــــَ م   قـــــــــ   ـــــــــ  حـــــــــَ يف   َوواجـــــــــ    
وا  ــَ أَ ــــ ــا  ملــــ م   ــ  ــ  ــــ غــــ ــ  يـــــ ــ  لــــ ــ  بــــ ــَ ذا  ـــــ ل   ــ  ــ  ــــ  َومــــ
ــا  ــــــــل   م   ــــــ ــ  ــ  ــــــ قــــــ ــَ حــــــ يف  ــ     انــــــ ــَ  َوجــــــ

ُ    َ ـــــــــــِ  ـــــــ   مَ ــــــام  ـــــوجَ   َررَا         ـــــــــقَ ــــــــــى اَل
ة   ــَ بـــــ ــَ َتســـــــــــــــ ــ  مـــــ ــ  مـــــ َوة   ــ  بــــــ ــ  َــــــ ن   ــ  مـــــ ــَ  َودَ   ـــــ
ن   لـــــَ لـــــ  يـــــ  ـــــيــــــه   هللا   ل   َفضــــــــــــــــ  َذاَ،  ل    بــــــَ
ال    اإل ــــــ  ــَ   لــــ ــَ عــــ ق   ــ  لــــ ــَ اخلــــ ل   ــَ  َوَأف ضــــــــــــــ

ه   ــــــَ َو لــــــ  يـــــــَ ا  يــــــَ بــــــ  ل    وا ََــــــ  الــــــَ ضـــــــــــــــــ   يف 
وا ــلـــــ  َفضـــــــــــــ إذ  وا  لـــــ  ــَ َفصـــــــــــــ م  و  َو ــــــَ  هــــــُا 
ا  ــَ ر مـــــــ ــَ مـــــــ ــَ د وا  ـــــــ ــ   أ يـــــــ َ ا    ــ  جـــــــ ــ  ِـــــــ ــ   ابملـــــــ
أن   ــــــد  ــــــلــــــا اخلــــــلــــــق  خــــــري   َل   وخــــــ 
ــ    ــنســــــــــــــ يــــ ال  ه   ــ  ــرعــــ فشــــــــــــــ ه   ــَ تــــ ــَ ــ ـــــ ِــــ ــ   بــــ
َو ـــــــَ    ري  ز   غـــــــَ ر     ل شــــــــــــــــــَ ه    َوََســــــــــــــــــ  ـــــــ 
ابلــــبــــِــــ   ه   ــرعــــــ  شــــــــــــ بــــِــــ    ســــــــــــــ     َو
َرر   ــ  غــــــــ ــرية   ــ ــــــــ ه  ــــــــ ــ  ــ ا ــــــــ ــجــــــــ ــِــــــــ  ومــــــــ

َرَووا  ــا  ــلــــ ــنــــــ   ــــ الــــ ــرا    ــِــــ مبــــ ــ  م     واجــــ
فــــــاســــــــــــتــلــ     رون   ــقــ  ال خــري   ه   بــــــ   و ــــــــــــَ ــ 
ة  ــَ الفــــــــ ــ  اخلــــــــ و    َ  ــن  مــــــــ ــم  ــري هــــــــ  وخــــــــ
َررَة   بـــــــــــَ رام   وم   ــــــــــ  لــــــــــيــــــــــ ــــــــــم   ــــــــــَ  يــــــــــَ
أ ن   الشـــــــــــــــــَ ــم   ــيــــ ــفــــ ــِــــ الــــ ر   د  ــَ بــــ ــل   ــأهــــ  فــــ
ع ر     ــا   َصـــــــــــــ َفضـــــــــــل   م  ــابقون   والســـــــــــــ
َوَرد   ــُ   الـــــــ َر  ــ  اجـــــــ ــَتشــــــــــــــــــــَ الـــــــ  وأو     
ة  لــــــــــَ ا نــــــــــ  انــــــــــر   ــَ وســــــــــــــــــ ــالــــــــــ     ومــــــــ
م   ــ  ــ ــــ نــــ ــ  مــــ ب    ــَ حــــ ــد   ــيــــ ــلــــ قــــ ــَ ــ    ــــ ــواجــــ  فــــ

ا ِ بــــــــــ  م   ــــــــــد  َل م  هبــــــــــ   و  وَ   ـــــــــــَ دَ   هــــــــــَ  فــــــــــَ
ه ه  الَ طَاَــــــــــــــَ د  ـ   م  َوضــــــــــــــ    لــــــــــــــَ  َو ـــــــــــــ 
دِّها َ لــــــــــــــــــــا َرَوو ا ي ل  ضــــــــــــــــــــ  َت    َوَيســــــــــــــــــــ 
ل     وَ اجل لــــــــــــــــــــــا   لل ن  ســـــــــــــــــــــــا يف احلـــــــــــــــــــــــ 
را الم  فـــــــــــــا  َر   املـــــــــــــ   شـــــــــــــَ اد  اإلســـــــــــــ 
ة   ــَ ــَ  َعَقبــــــــ ري  َأع لــــــــ ــ  ــَ  يف اخلــــــــ و  رَ ــــــــ ــَ  َولــــــــ
َنن   ــ  ــ    املـــــــــــــ َل هللا  واهـــــــــــــ ــَ ا   جـــــــــــــ ــَ  َيشـــــــــــــ
ــَقا    ن  الشــــــــــــــــ ــَ ل  عــــــــــــــــ ــ  ا َفلــــــــــــــــ ــَ  ََب يـ نــــــــــــــــ
ل   ــ  ة  ذ   الَ ضـــــــــــــــ ــَ َده م  مالن مـــــــــــــــ ــ   َوبـَِـــــــــــــــ
ل   د  يـَ  ضــــــــــ  ه   ــــــــــَ ِ ضــــــــــَ ل   بـَ ــ     ــــــــــ   َوبـَِــــــــ
ل   َحَتلـــــــــــــــا ار    لمـــــــــــــــ  َلَة ال بـــــــــــــــَ  َوع صـــــــــــــــ 

ه   ــ  ــابـــــــــــــــــ ــا وعَللـــــــــــــــــ ــَ  ربِّنـــــــــــــــــ   اجلليـــــــــــــــــ
ــَ     بغـــــــــــــــــريز حـــــــــــــــــ  ال مـــــــــــــــــان  يـ ن ســـــــــــــــ
ــَ    ه  َمنــــــــــــــ ن  لــــــــــــــــَ ــَ  َحت لــــــــــــــــا  َأذَ  هللا  مــــــــــــــ
 أجــــــــــــ   ومــــــــــــا يف ذا لــــــــــــه مــــــــــــن غــــــــــــَ    
ــ   البشــــــــــــــر   ــالم  هللا  مِجــــــــــــ ــا  ــــــــــــ  من ــــــــــــ
وا ــَ ــا رَمـــــــــــــــــ ــة   ـــــــــــــــــ ــر  َنن  لِانشـــــــــــــــــ  وبـــــــــــــــــ
ن   بـــــــــــــــــــ    اب ِ ي  فتـــــــــــــــــــاب   ل لـــــــــــــــــــَ  فـَتـــــــــــــــــــَ
ة ل   اخل الفـــــــــــــــــــَ  وأمـــــــــــــــــــر ه م يف الَ ضـــــــــــــــــــ 

َد   م ســـــــــــــــــ     ـــــــــــــــــ  رةعـــــــــــــــــ  ــَ َِشـــــــــــــــ  ام  ال
وان   ــ  ة  الر  ضـــــــــــــ ــَ ِـــــــــــــ د  ب بَـيـ  ــ   فأهـــــــــــــــل  أ حـــــــــــــ
ــ     ــد  اخت لـــــــــــ ــن م  ـــــــــــ ــُا ويف  ِييـــــــــــ  هـــــــــــ

تَ َخضـــــ  إن    د  ـــــــــن   داَ  احَلسَ ـــــــــفيـــــه واج 
ة ــَ داة  ا مـــــــــ ــ  ــم  هـــــــــ ــو القاســـــــــ ــُا أبـــــــــ   ـــــــــ
م   ــَ ــ    يـ    ــــــــ م  ب َل ــــــــ و  ــَ ــَ  القــــــــ ا َحمــــــــ َُ ــَ   ــــــــ



   َ بـــــــــ  ة َوأَ ـــــــــ  َرامـــــــــَ الـــــــــمـــــــــَ ا  يـــــــــَ لـــــــــ  لـــــــــَ و    
ــَ    ــ  ــــــ نـــــــ ــَ يـــــــ ــاَ   ــدِّعــــــ الــــــ أن  َد   ــ  نــــــ ــ   َوعــــــ
وا  لـــــــ  و  ـــــــ   حـــــــافـــــــفـــــــوَن  د   بـــــــ  عـــــــَ  بـــــــمـــــــل   
ل   َذهــــــ  ولـــو  ل   ِــــــَ ــَ فــ ا   ــ  ــــــَ يــ ــَ شـــــــــــ ر ز   ــ  َأمـ ن   ــ   مـ
ال ا مـــــَ َل  و ــــــ    َ الـــــنـــــ ـــــ  اســــــــــــــــ      فـــــَ ــــــَ
ابملــــــــــــو    ا  نــــــــــــَ ــ  ــاَـــــــــــ إ ــــــــــ  َوَواجــــــــــــ    
ل   تـــــــَ قـــــــ  يــــــــ  ن   مـــــــَ ر ز   لـــــــ  ِـــــــ  بـــــــ  يـــــــ       ومـــــــَ

ـــــــــــــ لَ النَـ      فنويف  ت ل   ـــــــــــ نَ لَد  اـــــــــ       اخ 
ا  َ  ـــَ َـــَ    ـــالرِّو   لمن   ـــــــــــَ َُ  َعجـــ    الـــ
صـــــــــــوا  ــالـــ    ـــد  َخصـــــــــــَ ي   هـ لِّ شـــــــــــَ ــ   و ـ
َوَرَدا  مــــــــا  إذ   الــــــــرو    يف  َتــــــــَ      وال 
ــاجلســـــــــــــــــد   ورَة   ــــ َي  ـــــــــــــــــ  ــ  هــــ ــ    ــالــــ  ملــــ
َرر وا  ــَ ــن   ـــــ ــمــــ َولــــ ــرِّو    ــالــــ ل   ــــ ــ  ــقــــ ــِــــ  والــــ
ب   الـــــــــقـــــــــَ ا    َُ عـــــــــَ َُث  نـــــــــا  َ الـــــــــ  ــ   ســـــــــــــــــ
ــيـــــق   ــقـــ ــتـــــ ـــ ابلـــ ــم   اجل ســـــــــــــ اد   ِــــــَ ــ  يــــ ل    َو ــــــ 
ا ــَ خ صــــــــــــــ اخلــــال    ذا  لــــمــــن   ــَ    َُم ضــــــــــــ
ــوالن   َر    ـــــــــ ــَ ــِـــــــــ الـــــــــ ــادة   إعـــــــــ  ويف 
ا    واحل ســـــــــــــــــــَ ــوالن   ن   ــــــ ــَ ــَ مــــــ الــــــ  ويف 
ــل   ــ ـــــ ابملـــــ َدز   ــ  نـــــ ــ  عـــــ ــا    ــ ـــــ ــالســــــــــــــــــيـــــ  فـــــ
ر   ــَ ــ  ــــ غــــ ــ  ــر   ـــــ انــــ ــَ ــبــــ مــــ ــ  لــــ ــ  لــــ ا    ــَ نــــ ــ  تــــ ــ   َوابجــــ
املـــــــو ـــــــ     و     هـــــــَ ُثَ  ر   اآلخـــــــ   والـــــــيـــــــوم  
ا  ــ  ــــــَ ــِّ ــ الصــــــــــــ اد   بــــــَ ــ  ــِــ الــ   ُ َأخــــــ   وواجــــــ   
واملـــــــــيـــــــــ ان   الـــــــــَو  ن   ُا  هـــــــــَ ل    َومـــــــــ  ـــــــــ 
ــ     ــلـ تـ ــ   خمـ اد   بــــــَ ــ  ــِـ فــــــالـ را     الصـــــــــــــ     ــــــُا 
م   لــــــَ الــــــقــــــَ َُث  ر ســــــــــــــــيِّ  والــــــمــــــ  ر ُّ    والــــــِــــــَ

ه   ن   المــــــــــــــــَ َُ ــ  َ بــــــــــــــ ن  َـََ اهــــــــــــــــا فَا ــَ  َومــــــــــــــ
لَ ـــــــــر آن  َوع  ــــــَن الق  ـــــا م  ـــــــ ل     ــــــَدا  ي س 

لـــــــوا  لـــــــ  يــــــــ  ـــــــ  ن   لـــــــَ َة   ري  خـــــــ  بـــــــوَن   و ـــــــا ـــــــ 
ل   قــــــ  َـــــ  املـــــَر    ـــــلــــــا  يف    َ ا َـــــ   حـــــ  
ال  ــَ َو ــــــــــــــــ ر   َد  مــــــــ  جــــــــَ ن   مــــــــَ  فــــــــر َ  
ــو    املــــ و    َرســـــــــــــــــ  ــرِّو َ   الــــ ــ     بــــ ــ  قــــ ــَ  ويـــــ
ل   ــَ بــــــ قــــــــ  يـــــــــ  ال  اب ــــــــل   هــــــــُا   وغــــــــري  

ُ  ع ر ــــــف َ َر السِّبـــــــواست     مي بقاها اَل
ــا ــَ ـــــــ َوَوضـــــــــــــــــ ــَ   لـــــــ ــ  بـــــــ ــ  لـــــــ ــ  لـــــــ َ لِّ  ــ   املـــــــ
وا ــِّ خَلصــــــــــ د   ملــــــا  ــــــَ فــــــا ــلــــــ   ه   ومــــــَ لــ   عــ 
َدا  ــ  و جــــ ن   ــ  مــــ ــَ لــــ الشــــــــــــــــار     َن  ــ  مــــ ل   ــَ  َــــ
د   نــــــَ ــَ الســـــــــــ هبــــــُا  ــنـــلِّ  الـ بــــــ    ــ  َ ســـــــــــ ــَ  فـ
ر وا  َفســـــــــــــَ مــــــا  َرن   ــ  فـ ــ  فــــــاَـ الفــــــا   ــ  خـ ــيــــــه    فـ
احلشـــــــــــــــر   ِــــــ     ــَ بـــ ــَ واجــــــ     ــ ه   لــــــ  ــ  يــ ــ  ِــ ــَ  َــ
ن  ـــــــ ـــــــريـــــــق   عـــــــَ يـــــــَل  َو ـــــــ  َدم   عـــــــَ ن    عـــــــَ

ــ ــــــم ــيــــ ــلــــ عــــ ومــــــن  ــا  ــيــــ ــبــــ ا  اب َــــ ــَ  َ صــــــــــــــ
ــان   ــيـــــــــ ا عـــــــــ ــادة   إعـــــــــ ــ   ـــــــــــَ     ور جـــــــــ
ا    ــَ يـــــــ ــ  ار  ـــــــ ــق    حـــــــ يف  ــا  ومـــــــ ق    ــَ  حـــــــ
ل   ــ  ابلَ ضـــــــــــــ ع  ـــــَ    و  ضـــــــــــ   واحلســـــــــــنـــــا   
ر   ــ   ــَ ــ مــ ــ  يــ و  ــو ضـــــــــــــــ  الــ ا  َوجــــــَ ر   ــ  انــ غــــــَ   ـــــــــــــــَ
ــ     ِــ واســـــــــــــــ  ــم   ــيــ رحــ ــ        ــَ ــ ــَ ــ فــ ق   ــَ  حــ
ا  ر فــــــَ عــــــ  ا  ــَ ََصــــــــــــــ رآن  الــــــقــــــ  َن  مــــــ    ــــــلــــــا 
يـــــــان  ا عـــــــ  أو   تـــــــ     الـــــــمـــــــ  و َ ن   تــــــــ   فــــــــَ

               ــــ ــــــــ ل  ــــ ــــ تَ ــــ ــــ ن  ــــ ــــــــ َوم    اد  ــــــــــــــــ م   فس ــــ رور ه  ــــ م  
م   ــَ مــــ ــ  حــــ ل   ــ  ــو    ــــ ــلــــ الــــ ــوَن  ــبــــ ــا ــــ ــمــــ  والــــ



اإل ـــــــــــان   وهبـــــــــــا  الحـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــا     ال 
ة  ــَ ــنـــــ ــاجلـــــ ــَد    ـــــ أ وجـــــ ــق   حـــــ ــار   ــنـــــ  والـــــ
ي   قــــ  ــَ والشــــــــــــ ِــــيــــــد   ــَ لــــلســــــــــــ ود   لــــ  خــــ   دارَا  
ل   ــ  الـــــــرِّســـــــــــــــ ري   خـــــــَ ا  ـــــــو    نـــــــَ ــ  ــاَــــــ  إ ـــــ
وا َوفــــــَ أ ــــــوام   مــــــنــــــه   ر اب   شـــــــــــــــــ  ا    نــــــَ  يـــــــَ

امل   ة   ــَ اعـــــ ــَ شــــــــــــــــــَ ـــــ ــ      شــــــــــــــــــ ـــــــَ   َوَواجـــــ
ار   ــَ يـــــ ــ  ا خـــــ ــَ   ر َ ضـــــــــــــــ ــ  مـــــ ــن  مـــــ ــري  ز    وغـــــ
ر   ــ  ــ  ـــــ ــمـــــ الـــــ ــري   غـــــ ران   ــ  ــ  ـــــ غـــــ اَ   ــَ جـــــ  إذ  
ه   بــــــ  َذَــــــ  ن   مــــــ  تــــــ     يـــــــَ ود  ن   ــــــَ      َومــــــَ
مــــــَ    ار  ـــــَ ِـــــ     بــــــَ يــــــ     ُ ِــــــ   َوَواجــــــ     ــــــَ
ــيــــــاة   ابحلــ احلــــر     َد  يــــــ  ــ  ــَ ــ شــــــــــــ ــ      َو ــــــــــــ
تـــ  ـــ     اَــــ  ه   بــــــ  مــــــا  م   و  الـــقـــَ َد  نــــــ  عـــ   والـــر       

لـــــــــَ  فـــــــــاعـــــــــ  احلـــــــــالَ   هللا  افـــــــــري       لـــــــــَ
ــ      لـ ــ  تـ ــ  اخـ ــوَ ــــــل    ــتـ والـ ــت ســــــــــــــــا    اال ـ  يف 
املـــــــوجـــــــود   هـــــــَو  الشـــــــــــــــــي     وعـــــــنـــــــَد  
ر   وهــــــَ واجلــــــَ ه   عــــــيــــــنــــــ  ي    شـــــــــــــــــَ  وجــــــود  
ان   ــَ لـــــ ــَدَ    ســــــــــــــــــ  ــنـــــ عـــــ و    ــ  َـــــ ُِّ ــ الـــــ  ُث 
ــا    احلـــــ يف  ــ    واجـــــ ــا    ــتـــــ املـــــ ــه  ــنـــــ  مـــــ
ــ     ا ـــــ ــا  ملـــــ ــة   ــوبـــــ ــد  د   ـــــ ِـــــ ن   ــ  مـــــ ــَ  لـــــ
َســــــــــــــــ     مــــــا   َــ ـــ    ُثَ  ن   د يــ   َوحــ  ـــ    
د   جـــــــَ ـــــــَ ضـــــــــــــــــرورة   ملـــــــِـــــــلـــــــوم   ن    َومـــــــَ
ــ    لـــ ــ  جـــ ــ  لـــ ــ  لـــ ــَ   ــَ ـــ َــــ ن   ــَ مـــ هــــــُا  ــ ــــــل    ومـــ

ــد                                                                                                        عـــــــ ــام   إمـــــــ ََصـــــــــــــــــــ                                                                            وواجـــــــــ   
يف   د   قــــــَ تــــــَ ِـــــ  يــــــ  نــــــا   ر  ـــــ   الــــــديـــــن  فـــــلـــــيـــــَ  

عــــــــ ــــــــَدز   َن  َُ بــــــــ  فــــــــاَــــــــ  ر   مــــــــ  ــــــــ  بــــــــ   إ ال 

ان   ــَ اإلَ ســـــــــــــــ أيـــــــَ ـــــــا  يـــــــَ   لـــــــَ عـــــــَ  ِـــــــ   
ة  نــــــــَ جــــــــ  ذ   جلــــــــاحــــــــد   ل    فــــــــال  ــــــــَ 
ي   قـــــــ  بـــــــَ ا  لـــــــَ مـــــــَ ـــــــ  م   ِـــــــَ نــــــــَ مـــــــ     َُ ِـــــــَ  مـــــــ 
قــــــل   ــَ ــنـــ الـــ يف  اَ َ   جــــــَ د   ا  ــــــَ لــــــَ ــَ م   ـــ ــ  تـــ ــَ  حـــ
وا  غـــــَ ن   ـــــَ مـــــَ اد   َُ يــــــ  ل   َو ــــــ  م   بـــــِـــــ ــــــدهـــــ 

ال   مــــــــــقــــــــــَدمــــــــــا   نــــــــــَ   ُمــــــــــلــــــــــد     ــــــــــَ 
بــــــار   ا خــ  يف  جــــــاَ   د    َيشــــــــــــ  ــَ    ــلــــــا  ــــــَ
ــو   ر   ابلــــــ ــا   ــنــــــ ــ مــــــ مــــــ ر   ــ   ــَ ــــــ مــــــ ــ  َــــــ ــال   فــــــ
ه   َربــــــــــــ   لــــــــــــ  َو    مــــــــــــ  ــــــــــــَ  فــــــــــــأمــــــــــــر ز  
نـــــــــَ    تــــــــــَ اـــــــــ   اخلـــــــــلـــــــــود   ُث    ـــــــــبـــــــــرية  
ا    اجلــــــنــــــَ تــــــَ ــــــ   م شـــــــــــــــــ  ن   مــــــ  ه    َور    ــــــ 
ا ّـِبـ     ومــــــا  لــــــ      مـ  مــــــا  بــــــل   ال    و ـيــــــَل 
وا ــــــــــــَرمــــــــــــا َز  املــــــــــــمــــــــــــر و   ويــــــــــــر     

حَ  الت صـــــــــــيــــــل   ع ر    والراج    َبلــــــا   ســـــــــــ 
املـــــــــــوجـــــــــــود   اخلـــــــــــار    يف   واثبـــــــــــ   
ر   مــــــَ نــــــ  ــ  يـــــ ال  ــنــــــد   عــــ حــــــاد    ــ ــــــرد    الــــ
فـــــــــالـــــــــ ـــــــــال    ــــــــــــــــــــغـــــــــرية   ـــــــــبـــــــــرية  
ــا    ــ ــــ ــلــــ لــــ ــد   ــِــــ يــــ إن   ــا    ــقــــ ــتــــ اَــــ  وال 
لـــــَ    ــَ تــــ ــ  اخـــ د   م   ــــــَ رأيـــــ ـــــ  و    بـــــ  ــَ ــقـــ الـــ  ويف 
وجــــــ    وعــــر    ــــــد   عــــقــــــل   ا   ومــــ ــــلــــ  ــــــَ

تــــــــي    ناـــــــدين  م ن    د  ــــــليَ  ح را  ــــــ       ل  ــَـــ ق 
ــَ    لــ ــ  ــَتســــــــــــ ــلــ فــ ــ    ــبــــــاَ   ــــــالــ ــتــ اســــــــــــ  أو 
ــقــــــل   ــِـ الـ ــم   ــمـ ال  ـ ــم   ــلـ فــــــاعـ  ابلشـــــــــــــر   
ــبــــــــــ    املــــــــ أمــــــــــر ز   عــــــــــن     ِ  وال  ــــــــــ 
َدز   َوحـــــــــ  أذاز   مـــــــــ  ـــــــــيـــــــــنـــــــــا  يـــــــــَ  فـــــــــاهلل 



ه   ــ  ر فـــــ ــَ ــا    ـــــــــــــــ ــبـــــ يـــــ ال  ــُا  هـــــ ــري   ــغـــــ  بـــــ
ــة   ــلــــ ــيــــ ــ    ــــ ــنــــ ــتــــ واجــــ ــر    ــِــــ بــــ ر   ــ   َوأ مــــ
د   احَلســــــــــــــــَ ودا    ب    ــ  ــمــ والــ جــــــ     ــ  ــِــ   ــــــالــ
اخلـــــــلـــــــق   خـــــــيـــــــار   ا  ـــــــاَن  لـــــــَ ن   ـــــــَ  و ـــــــ 
ــلــــ    ســــــــــــ مــــن  ا ــــبــــــا    يف  خــــري    فــــمــــــل   
ــَ    رَجـــــ ــد   ــ     ـــــ ــنـــــ ــلـــــ لـــــ ــد    هـــــ ــلِّ   و ـــــ
لــــــَ ــــــا  ــَ ســــــــــــــ ــاَ   ــــــن   الصــــــــــــــ  فــــــتــــــابــــــ   

وأر  اإلخــــــــــال   هــــــــــُا  يف  هللا   جــــــــــو 
وا ــــــو   َــــــ ســــــــــــــــي  ُث  الــــــرجــــــيــــــم    مــــــن 
ا  ــَ نــــــ ــَ ــَ ــــــ ــنــــــ أن  ــــــ هللا  ــو  وأرجــــــ ــُا   هــــــ
الــــــــدانـــــــم   والســــــــــــــــــالم   الصــــــــــــــــــالة    ُث 
ه   ــ  َ ــــــــــــ ــ    وعــــــــــــ ــه  وآلــــــــــــ ــد   ــلــــــــــــ  ُمــــــــــــ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ه   ــ ــــــ  و ــــــــــــــ أ يــــــَل  إن   يــــــِــــــ      ولــــــيــــــَ  
ذمــــــــيــــــــلــــــــة   ــلــــــــة   وخصــــــــــــــــ  وغــــــــيــــــــبــــــــة  
فـــــــــاعـــــــــتـــــــــلـــــــــد   واجلـــــــــد     و ـــــــــاملـــــــــرا   
لــــــلــــــ ــــــق    م   بــــــِــــــا   لــــــ  حــــــ   حــــــلــــــيــــــَ  

ــَ  خــ ن   ــَ مــ ــتــــــدا    ابــ يف  ر    شــــــــــــــَ ــَ   و ــــــلِّ   لــ
بــــَ    يـــــ  د  مــــــا  َودَ    ل   ِــــــَ افـــــ  أبــــيــــَ    فــــلــــــا 
لـــــــَ ـــــــا خـــــــَ الـــــــبـــــــدعـــــــَة  ـــــــن   وجـــــــاَـــــــ    
اخلــــــــــــال    يف  ُث  الــــــــــــر      مــــــــــــن 
ــو  غــــــ ــد   ــ ال   ــــــ ل   ــــــ ــَ  ــن   ــــــ ــلــــــ  فــــــ
نــــــا  تــــَ جــــَ حــــ  قــــــا   لــــَ طــــ  مــــ  ــ ا    الســــــــــــ  عــــنــــــَد 
ــم   ــراحــــــــ املــــــــ ه   ــ  دأبــــــــ َــــــــــ     ــ   ــلــــــــ  عــــــــ
ه   ــ  تــــــ ــَ أ مــــــ ــن  مــــــ ــه  ــجــــــ ــ ــــــ ــنــــــ لــــــ ــ     و بــــــ

 
  وق متنا على السنة واجلماعة والش أمشاهدتك وحمبتك و عدان عن  ابي   فاللهم طهر قلوبنا من كل وص

ل سيدان حممد كما  آ. اللهم صل على سيدان حممد وعلى  رحم الرامحني اي رب العاملنيأىل لقائك اي  إ
مد كما  ل سيدان حمآاهيم وابرك على سيدان حممد وعلى  بر إسيدان  آل  براهيم وعلى  إصليت على سيدان  
نك محيد جميد. اللهم صل على سيدان  إبراهيم يف العاملني  إآل سيدان  براهيم وعلى  إابركت على سيدان  

وتطهران هبا من مجيع  احلاجات  وتقضي لنا هبا مجيع    ينا هبا من مجيع األهوال واآلفات حممد صالة تنج
نك مسيع قريب إ  مات بعد امل الغاايت يف احلياة و   ا أقصىعلى الدرجات وتبلغنا هبا أيئات وترفعنا هبس ال

غلق واخلامت ملا أم صل على سيدان حممد الفاتح ملا  رحم الرامحني اي رب العاملني. اللهأدعوات اي  جميب ال
  .العظيم مقدارهله حق قدره و آىل صراطك املستقيم وعلى إهلادي وا انصر احلق ابحلق سبق

 اللقال رمحه هللاإبراهيم   ِري  اإلمام 

نبذة خمتصرة عن   املستمع قدم لك عزيزي  أن  أ  يسرينالتوحيد  منت جوهرة  الشريف    نتبعد تالوة هذا امل
  بن حممد البيجوري براهيم  إراهيم اللقاين رمحه هللا والشيخ  بإالشيخ سيدي    نيمامني العظيمإلحياة هذين ا



التوفيق فيما يتعلق ابلشيخ اقول وابهللأف  .ه اجلوهرةاته  شارح اللقاينإمام  إل  بو  أ هو    :  رمحه هللابراهيم 
ىل لقانه قرية من  إبد القدوس املالكي اللقاين نسبة  علي بن عحسن بن    ن بإبراهيم    رهان الديناالمداد ب

ئمة االسالم املشار  أاالعالم و   أحد كان رضي هللا تعاىل عنه    .مديرية البحرية تشرباخيقرى مصر مركز  
االطالع ب  إليهم علم  لباع ا  لوطو   سعة  ااملتبحر  احلديث    يف  و أليف  املرجإحكام  املشكالت  ليه  يف  ع 

اس مع انقطاع  ال القليل من النإوالكشف وكان مهااب جدا ال يكلمه  حوال  ألرابب ا أوالفتاوي وكان من  
أخذ رضي هللا تعاىل عنه عن أعالم منهم  ..…… ت له مزااي وكرامات ابهرة. كاناحلكام و   لىتردده ع

السنهوري وحيي القرايف وأبو العباس أمحد عرب الشرنويب.  صدر الدين املنياوي وعبد الكرمي الربموين وسامل  
الباقي   ابنه عبد السالم واخلرشي وعبد  وكان رمحه هللا شيخ الرتبية يف التصوف وأخذ عنه كثري منهم 
الزرقاين والشرباخيت ويوسف الفيشي واتج الدين املكي وغريهم رحم هللا اجلميع. له آتليف انفعة منها  

أها ليال إبشارة من شيخه الشرنويب وأوصاه ملا فرغ منها أن ال يعتذر ألحد عن ذنب  جوهرة التوحيد أنش 
أو عيب بلغه عنه بل يعرتف له به وي ظهر له التصديق على طريق التورية مذلة للنفس فما خالفه بعد،  
اإلخوان   نصيحة  الثاين  الكتاب  شروح،  بثالثة  وشرحها  نسخة  مخسمائة  واحد  يوم  يف  منها  كتب 

اب الدخان، الكتاب الثالث حاشية على خمتصر خليل يف الفقه املالكي، الرابع قضاء الوطر يف  ابجتن
نزهة النظر يف توضيح حتفة األثر للحافظ بن احلجر، اخلامس هبجة احملافل ابلتعريف برواية الشمائل،  

ن الثامن التحفة  السادس منار وصول الفتوى وقواعد االفتاء ابألقوى، السابع عقد اجلمان مبسائل الضما
 يف أسانيد حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم وغري ذلك. وقد نظ م رمحه هللا املنجيات فقال: 

 يس تنجي من دخان الواقعة        وامللك واالنسان نعم الشافعة 
 سبع وهي املنجيات النافعةهذه          مث الربوج هلا انشراح

احلج ابلشرفة ليلة األحد ق بيل العشاء األخرية اثلث شهر صفر  تويف رضي هللا تعاىل عنه منصرفا  من  
ل إىل عقبة أيال فدفن مبحل عال جماور ألخر   سنة احدى وأربعني بعد األلف عن نيف وسبعني سنة ومح 

 بساتينها على ميني الراجع جتاه البحر األمحر نفعنا هللا به وأباثره ورضي هللا عنه وعنا به آمني. 

 راهيم الباجور  رمحه هللا ِري  اإلمام إب 



أما فيما يتعلق ابلشيخ اإلمام الباجوري رمحه هللا مؤلف حتفة املريد على جوهرة التوحيد: فهو الشيخ  
العامل العالمة إبراهيم بن حممد بن أمحد الشافعي السنهوري نسبة إىل الباجور مركز مبديرية املنوفية مبصر،  

لف هجرية، نشأ رضي هللا تعاىل عنه يف حجر والده وقرأ عليه ولد هبا سنة مثان وتسعني ومائة بعد األ
القرآن الكرمي وقد م األزهر يف طلب العلم سنة ألف ومائتني واثنا عشرة هجرية وهو ابن أربع عشرة سنة،  
وملا دخل الفرنسيون مصر سنة ألف ومائتني  وثالثة عشر هجرية خرج إىل اجليزة وأقام هبا، وملا خرج  

ن مصر سنة ألف ومائتني وستة عشر هجرية رجع واشتغل ابلعلم. أخذ عنه كبار العلماء  الفرنسيون م
األعالم كالشيخ حممد األمري الكبري والشيخ عبد هللا الشرقاوي والسيد داوود القلعاوي والشيخ حممد  

بة،  الفضايل والشيخ حسن القويصين وغريهم ممن كان يف عصره، ويف مدة قليلة ظهرت عليه آايت النجا
 فدر س وأل ف التآليف العديدة اجلامعة املفيدة. 

ثالث وستني ومائتني بعد األلف، ومل يزل مستمرا على  تقل د رمحه هللا رائسة األزهر الشريف سنة  
الدراسة به مع قيامه بشؤون املشيخة، وكان عباس ابشا األول يزوره يف درسه ابألزهر، فال يقوم له بل  

ارج الدرس. قرأ رمحه هللا وهو شيخ األزهر تفسري اإلمام الفخر الرازي جيلسه على كرسي من جريد خ
رمحه هللا وتلقاه عليه أفاضل العلماء وكبار األعيان، ولكن لضعفه مل يتمكن من إكماله. وكان مهيبا بني  

جبات  وملا كرب سنه وحدث ابألزهر حوادث أقيم مقامه أربعة وكالء للقيام بوااألانم وعند الوالة واحلكام.  
املشيخة حتت رايسة الشيخ مصطفى العروسي الذي أ سندت إليه رايسة األزهر بعد الشيخ الباجوري  
رحم هللا اجلميع. وتبلغ مؤلفات اإلمام الشيخ الباجوري رمحه هللا العشرين، سوى تلك املؤلفات اليت مل  

على العقائد النسفية،    الشعبتكمل منها حاشية على مجع اجلوامع إىل آخر املقدمة، حاشية على شرح  
حاشية على منهج إىل كتاب اجلنائز، حاشية على شرح منظومة الشيخ البخاري يف التوحيد. قلنا من  
مؤلفاته حاشية الباجوري على رسالة يف ال إله إال هللا للشيخ حممد الفضايل اليت ألفها سنة اثنني وعشرين 

م فيما جيب عليهم من علم الكالم للعالمة الشيخ ومائتني بعد األلف، حتقيق املقام على كفاية العوا
بعد  أمتها سنة ثالث وعشرين ومائتني  اليت  العامل ابلكليات واجلزئيات  الفضايل أوهلا احلمد هلل  حممد 
األلف، فتح القريب اجمليب بشرح بداية املريد للشيخ السباعي اليت ألفها سنة أربع وعشرين ومائتني بعد 

السنوسي يف علم املنطق اليت ألفها سنة مخس وعشرين ومائتني بعد األلف،  األلف، حاشية على شرح  



حاشية على منت السلم املرونق يف املنطق للعالمة األخضري اليت أمتها سنة ست وعشرين ومائتني بعد 
األلف، حاشية على منت السمرقندية يف االستعارات )البالغة( اليت أمتها سنة ست وعشرين ومائتني 

، حاشية الباجوري على أم الرباهني والعقائد للعالمة السنوسي اليت ألفها سنة سبع وعشرين بعد األلف
ومائتني بعد األلف، فتح رب الربية على الدرة البهية نظم األجرومية للعالمة العمريت اليت ألفها سنة  

سنة تسع وعشرين    تسع وعشرين ومائتني بعد األلف، حاشية على منت الربدة لإلمام البوصريي اليت ألفها
ومائتني بعد األلف، حاشية على ابنت سعاد يف مديح املصطفى عليه الصالة والسالم اليت ألفها سنة  
أربع وثالثني ومائتني بعد األلف، حتفة املريد على جوهرة التوحيد لربهان الدين اللقاين اليت ألفها سنة  

املصباح أبحكام النكاح اليت ألفها سنة أربع أربع وثالثني ومائتني بعد األلف، منح الفت اح على نور  
وثالثني ومائتني بعد األلف، التحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية يف املرياث، أوهلا احلمد هلل الذي  
 يرث األرض ومن عليها وهو خري الوارثني. اليت أمتها سنة ست وثالثني ومائتني بعد األلف إىل آخرها. 

تعلم واالستفادة والتعليم واإلفادة، وكان له حسب جسيم ألهل بيت النيب  وكان رمحه هللا ديدنه ال
صلى هللا عليه وسلم، وكان لسانه رطبا بتالوة القرآن وذكر هللا تعاىل. ابجلملة فكان رمحه هللا صارفا   

مث    زمانه يف طاعة مواله شاكرا  له على ما أواله، ولذا حصل االنتفاع يف أتليفه يف حياته وبعد مماته. 
انتقل طيب هللا ثراه إىل رمحة مواله سنة سبع وسبعني ومائتني بعد األلف بعد أن عاش حنوا  من مثانني 
سنة، رمحه هللا تعاىل وإايان ابلرمحة والرضوان. اللهم اعف عنا وعافنا وارمحنا وأنت خري الرامحني واحشران  

 رسلني آمني.يف زمرة أحبابك الصد يقني مع سيدان حممد إمام األنبياء وامل

 


