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كتاب عظيم القدر وسامي الفخر
يف التحلي بالصرب لطالب األجر يف سائر الدهر

تأليف
احلبيب معر بن امحد بن عبد هللا بن طالب العطاس
1373-1300ه
****
اعتىن به جنهل
امحد بن عمر العطاس
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

امحلد هلل رب العاملني  ،وبهه سهتتعني  ،ىلهأ مرهار اا يها
وااين  ،والصالة والسهال ىلهأ م ا املرنيه،ني  ،نيهتيدا دمحهد
وىلأ مهل وحصبه ممجعني  .مرابعد  :فهذا كتاب عظه الدهدر الدهدر
ونيايم الفخر يف التحيل ابلصرب لطالب الثهااب واأرهر يف نيها ر
ااهر  .لسهتيد احلبيهب الهااا معهر بهن امحهد بهن عبهد هللا بهن
طالههب العطههاس مجههه فنههه رههن اأآايت واأخبههار واأ آ ر واحل ه
واملااعظ اليت حته ىلهأ الصهرب ىلهأ اادلهب ااههر  ،ورا صه
ىلأ كثري رن الس،ف الصها لتكها لاها هة منيهاة ودهة .هدوة .
سأل هللا الكرمي م حيصه بهه الافهه العها وم مععه معهيل فنهه
خالصها لاهههه الكههرمي  ،وم ت يههد نيهتيد الههااا باانيههه ر فرتههه
ورضا ه وم يسكنه فستيح رناته ره اأ بنا والشههدا والصهاحلني
و سههن مول ههي رفندهها  ،ضل الفهللاه رههن هللا وكفه ابهلل ىل،ه .
وصأ هللا ىلأ نيتيدا دمحد وىلأ مهل وحصبه ونيمل وامحلهد هلل رب
العاملني .
كتبه جنهل
امحد بن معر العطاس
اأ سا 1420/2/1
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

امحلدهلل رب العاملني  ،وبهه سهتتعني  ،ىلهأ مرهار اا يها
وااين  ،وصأ هللا ىلأ نيتيدا دمحد خامت الابيهني  ،وىلهأ مهل
وحصبه ونيمل تس ،كثري ًا اىل ها اايهن  .وبعهد  :فههذ بهذة
وتس،ية ملن مصابته رصهيبة موب،يهة  ،والانيهتي اىل ضل املدها
الصرب ملها .نه  :لهيئ مه رهن معه ل الهرب اقولهها عدبهة رهن
الصرب . ،ال هللا نيتبحا ه وتعاىل ﴿ ا هللا رهه الصهابرين ﴾ [
اأآ ة  153البدرة ] فاضا اك اق سا مبعية هللا و فظه ورىلا ته فال
م خهري ومفهللاه ومىلهأ ررتبهة رهن ضل  ،فندهد بهذة و
هذ  ﴿ :بسة هللا الرمحن الهر * ملهة * م سهب الاهاس م
تكاا م دالاا مآرنا وه ق فتاا ﴾ اأآايت  2-1العاكبهات ] و.هال
تعاىل ﴿ مفحسبت ماما خ،دنهامك عبثه ًا وم ه الياها قتررعها ﴾ [
اأآ ة  115املؤرنها ] ،.ت والرراع ها ىلأ رعاين كثرية رهنا .اهل
تعاىل ﴿ وا .ن ل مررعاا فاررعاا ها مزك ل ﴾ [ اأ آ ة 28
الاار ] ورهنا .اهل تعاىل ﴿ اّلين اضا مصابتة رصيبة .هالاا اا هلل
واا اليه رارعا * مول ي ىل،ية ص،اات رن ر ّ هة ورمحهة ﴾ [
اأآايت  157-156البدرة ] والرراع اليه نيهتبحا ه وتعهاىل ىلهأ م هااع
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كثرية  ،و مكة هللا ابل ة قتهدرهها العدهال ﴿ مكهة ابل هة فيها
ت ه الا هذر ﴾ [ اأآ ههة  5الديههر ] ف هن ضل تسهه،يل اأىلههدا رههن
متياطني اجلن واق ئ قنيت رن اأ.هربني والعشهرية واأ.هرب
فههاأ.رب رههن محلههة ال سهب رههن اأضايت واقرتحهها يف احلههال
واملال  ،ومكرث اأضايت رهنة بطر ق احلسهد  ،ورهن املع،ها م
ىلداوة احلانيد قتزال وقير ى اق بزوال عيتهي ههذا دهق .
و مكة هللا يف رراع عبد يك قيركن اىل نياا يف مجيه مرهار
ملبته  ،و طر دة نيتيدا ابراه ىل،يه السال ن دهال ﴿
فاّنة ىلدو ل اق ر ّب العاملني ﴾ [ اأآ هة  77الشهعرا ] فلكه زاتت
احملاة زات التجادله اىل راق  ،فا صرب و ظر م ضل رن .ب
هللا فههرمب مبهها وىلههد هللا هل وصههار رههن مههه ا كههني اّليههن
قتزعزه ااتث الزرا  ،ورهن هاها فدهد رو عهن الشهتبيل
ريض هللا عاه م هه خهرج رهن بهو ومراتوا رر د هه م ااتعها
اىل خارج البو فرراه ابأجحار فررعاا رن خ،فه  ،فسألا عن
.صد فدال  :لاصد.اا ف اتعا ابحملبهة ملها ررعهاا رهن خ،فه
موراهذا رعاا  .ورن هاا .ال .ادل،هة معر ًا :
اضا جيش اأ باب جيشا رن اجلفا

بنـياا رن الصرب امجلي

صاا
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وا ركباا خن الصـدوت ر رية
ممقااىل،نهههها ل،اصال مكنهههههههاا
وا ررتوا منيتيافههة لدـتالهههههاا لدنااه ابّلل رــدرعنهههههههههاا
وا مل يروا يف وتا ووصالنــــا صربا ىلأ م اكهمة ورضـياا
مث عدهبهها بدصههيدة لسههتيدا احلبيههب ىلههيل بههن سههن
العطاس يف جد نيتيدا.طب اأ فاس وضا اأغهالس احلبيهب
معههر بههن عبههدالرمحن العطههاس فههه هللا ه و ه ا يههت ت يهها
ومخرى مآرني ال،هة مآرني و هذ .ال ريض هللا عاه :
عطاعطانيتااغهطا العهطااي
وموىل رن تاىل ورن هاال
ظ به ردنال رب .ههههههال
ومحض ظهل ظال ظ،نـال
فنارن معحداق سا  .ل
واق فانيت ه ر ردهههههههال
وتررناا باد ة اجلهههههههدال
بأيي عة تاكر ىل،نهههههاا
فأين مولاا العدال موالكـ ل
مرا ق احلدندة يف اتبـاع
ولهاق هللا .ال جلدا .
ملا ،.ـاا ملـنّهههههههههههههاع و.ال
ومل عـتب ح،يف العتب فناا
ابعتاب املـال رن ق اال
احلستىن ونيـ عن لك نيال
ولكن طبـعاااتفه ابليت
خذ العفاواعرا املعروا عرفا

وصـ .ا الدطيعة ابلاصال

فنامعههههر الع ير والزوا ــا

وز اات املزااي واملــعــــال
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فناعهطاس ايراس الروايس
ني،ي املرني،ني ج،ي .ـدر
مررجار الاجار وا جتهرا
فيل ر ة ول سب سيب

رن الساتات .اتات الرجال
ت،يت و.د تال ل رب اتل
ومق ابهلل ايحايم احلــي ل
و ساب ور ساب رهاال
ك هللا رن طال املطـال

فناحايم امحل ممح ا
فأ ت الفارس الهللاهرغا دا

ر ّرو البـيض والسير العسال

حتاراك املصاليت اضتصـالت

وصالت واصط،ت ص املصـال

ورن دـد ىل،يي بعز كرب
وال اخلز يف تار اخلهزااي

وكفر ضاق ضا ااا العهللاال
ويف اأخرى يرى .بح الفـعال
رع ف رع ايخــــري مل
واك رراته رص احلبال
هاة والرنيــا ة اب تههههههههيال
ره تعاى ىل،يات املعـال
و ب ا احلدادلق ابحملههههههال
أل دمحد يف لك ههههههههال
خل،ق هللا رن فع و.ــــال
و.ذا املبعدين ويف اخلاال

واي مل الايب ابهلل .ارههاا
ىلأ فـدرا رن اأتاي ض،اا
ير دوا طفئاا ارالهدى والابه

فرتو تا املاتة ضال ههاضا
يرورا املزااي ابلرزا ههههها
و عتددو ب هللا ب هللاـ ًا
خصاصا رن رمو بدمبـافه
خصهاص اجلار يف عرصوررص
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تعاضا هههال هللا رـهنة
و.درنا رنيال هللا عههاا
و ندر واملدــد واملكىن
وضاك العيدروس واتبعـيه
ره عطانيتاا احملهللاــار رف
وحدات الد،اب وابن ز هه
تعااه اعهاى لك ىلات
ططاا عاد ابب الدهللاـااي
وكـــاا رن غز ة قنيااهــا
فا رـدمت لاا فهللاال فأهـ

وّلا ابجلال ة واجلهههههالل
ىلأ هزب الهللاال ة والهللاالل

بسداا العـأ لي الدــتال
وبن نيامل وىلتته املهههههههاال
رنيا احلانيدين ىلأ جعــال
هن املالوالبار نياتات النهزال

ب ارات مد دات احملههههههال
و عة الباب يف ل الرحال
فمل دصد نياامك ايرههههههاال
ومرا املاه يف عـدل اعتدال
ويف هللا الررهههههها واقتاكل

ولكن رن حامــــا وال
ىلأ هات الهداة رن الهللاـالل
وصأ رباا يف لك ــني
متههت الدصههيدة الفر ههدة  .ولههها مب ل،شههتي مجعابههة
الزرا  ،عبهدهللا بهن امحهد ابنيهاتا .هدس هللا مث  .مث اين
م ببت م م د مب بيت رن تكل اأبيات وهها .هاهل ريض
هللا عاه و فعاا به مآرني :
خذالعفاواعهرا املعروا عهرفا وص .ا الدطيعة ابلاصال
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.ههال ريض هللا عاههه يف مب هههذا البيههت  :ا رههن
مأ ضو العزامئ واملتخ،دني ابملاكر وقنيت واريث رنيال هللا
صههأ هللا ىل،يههه ونيههمل رههن مه ه بيتههه وخاصههته رههن اأوليهها
العارفني والع ،العار،ني فاّنة موىل ابلتأيس بهه  ،فنعفها عهن
رن ظ،يهة  ،و عطا رهن هرهمة  ،وقمعهازو رهن مهت هة ،
وضل لتههافر تواع ه التدههاى يف ،.هها ة  ،وطهههارة فانيهههة ،
والرمحة ابملؤرنني  ،واخلهاا رهن هللا تعهاىل كه يف احلهد
قحتانيدوا وقتباغهللااا وقتهدابروا وقتاارشهاا وكا هاا عبهاتهللا
اخهههااا  ،املسهههمل مخههها املسهههمل ق ظ،يهههه وقيشههت ه وقحيدهههر
وقخيذهل وقيكذبه  ،التداى ههاا ) وممار بيد صأ هللا ىل،يه
اخلاا اّل ها ردتىض التدهاى ،
ونيمل اىل صدر  ،م
هل الصدر اّل فنه الد،ب الراع أوارراحلهق تعهاىل والرمحهة
خب،ده اليت مجعها تعاىل هل صأ هللا ىل،يهه ونيهمل يف .هاهل تعهاىل
﴿ ولاكات فظا غ،يظ الد،هب ق فظهاا رهن هال فهاعفاعهنة
وانيتت فرلهة وماوره يف اأرر ﴾ [ اأآ ة  159مل معرا ] ويف .اهل
تعاىل ﴿ خذ العفا ومرر ابلعرا واعرض عن اجلاه،ني ﴾ [ اأ آ ة
 199اأعراا ] و.اهل تعاىل ﴿ ورامرني،ااك اق رمحه ًة ل،عهاملني ﴾ [
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اأآ ة  107اأ بنا ] والعفا ا اّل ب و ستيا ه والتجهاوز عاهه ب هري
تلكف وقكر  .و.هاهل  :واعهرا املعهروا عرفها م اعهرا
طر ههق املعههروا ه تعي ه بههه  ،وههها رهها.بهل العد ه وم.ههر
الرشع ووافده كر الطبهه  ،عرفه ًا م رعرفهة دندهة م ت شهأ
عن ك ل اقميها واقتصهاا ابق سها ،كه رىضه ىلهأ ضل
نياتات العصار واأزرا  ،كه ممهار فهه هللا بهه اىل م هاادة
بداهل ريض هللا عاه  :وص .ا الدطيعة ابلاصال م ارع
.طيعتة الاصال دة  ،ك رر يف احلهد  :وصه رهن
.طعي ) فدد رو عن اقرا زين العابدين ريض هللا عاه م هه
خههرج ارهها رههن املسههجد ف،دنههه رج ه فس هتبه وابل ه يف ني هتبه
فباترت اليه العبيد واملاال فكفهة عاه  ،فدال همال ىلأ الرج
 ،مث م.ب ىل،يه فدال هل  :رايست عاي رن حالاا مكرث مما تدهال
 ،مل حاجة عياي ىل،يا ؟ فانيتتح الرج فهألد هل ييصهته
الههيت ىل،يههه  ،ومرههر هل بعطهها فههاق ملههف تره  ،فدههال الرجه
ممهد م ي رن موقت الرني  .ورو عن الشتي امحد الرفاع
م ههه لدنههه رههرة فد هرا فس هتبا و.ههالاا هل اي معههار ايتجههال ايرههن
اني هتتح احملههار و بههدل الد هرم آ  ،اي ههاتل اي ههب  ،فكشههف
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رمنيه و.ب اأرض و.ال  :اي منيتيات ارع،هاا عبيهدمك يف حه
وصار دب اأرض و دب م دهية ومرج،هة و دال  :ارضهاا عه
وح،ي يسع  ،ف ،مجعزه .الاا رارم اا فدريا .ل رثكل حيي
رنا الشهتت هه وق ت هري فدهال ههذا بربكهت  .مث التفهت اىل
محصابه فدهال  :رهااك اق اخلهري مر نهاه رهن ال اك ركتهااب
عاده  ،وكاا حنن م ق ة رن غريا  ،فرمبا راحيي،هة .
وكتب اليه ابهراه البسهتيت كتهااب ا معهار ااجهال ،
ا ربتههدع  ،ايرههن مجههه بههني الرجههال وال سهها  ،ه ضكههر ا
اللكب مبن اللكب  ،ف. ،رم .هال صهدق فه .هال رهزا هللا
ع خريا مث م شد معرا :
ف،ست مابل رن رراين بر ـبة اضاكات عادهللا غري رر ب
مث مرني ه اجل هااب فنههه  :رههن هههذا الههال محيههد اىل
نيهتيد الشهتي ابهراه البسهتيت ريض هللا عاههه  ،مرهها .ههال
اّل ضكرته فا هللا تعاىل خ،د ملا يشا  ،ومنيكن ّيف راما
 ،واين مر د رن صد.اتي ا ي تدعال وقخت ،رهن ح،يهي .
ف ،وص الكتاب اىل البستيت هها ىلهأ وههه فها عرفهاا ميهن
ضهب .
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ومرات الفد هرا ب فدههري لههز ة و.عههت رنههه  ،فأخههذ
الش هتي ثيابههه وا راك ههه ف ه هبا وام هتتفاا رههن بههه  ،مث
هشف عن وهه ف يشه ىل،هية ملها وجهدو  ،فدهال  :رهااك اق
خريا مكسبتاا اأرر والثااب  .ا تى .
وملا اك هذا اقرا الاارث جلد ىل،يه الصالة والسال
ولس،فه املدهربني  ،اأةهة اأبهرار الكهرا  ،لده رهن اأضى رهن
رعارص ههه رههن امل س هابني اىل العههمل  ،ورههن الط هها رههاقحت هل
اجلبال الروايس واأآاك  ،و.د تسأ بذكر ضل يف رث ومهعر
 ،وكات رهه .رصه ابعه ممهن لده بعهض ضل يف موهر  ،و.هد
د،ت يف كتايب املسي حدادلق اأروامب يف بيها طهرق الههدى
والصالمب يف الفص السابه يف ضكر معظة العاارض والعاادلهق ،
عن ني،اك طر ق الهدى والاصال اىل احلدها ق  ،مجه صهاحلة
مما ص واتفق للةة اّلين ه الددوة  ،ولاا ة وفية اأنيهاة
 ،و.د رر يف هذا املؤلف رن ضكر را ّا به هذا اقرها الكهرمي
ىلأ هللا  ،والزع ا ه واى رنياهل صهأ هللا ىل،يهه ونيهمل ،
وني،فه الكهرا رهن ىلهاتا ومآضا  ،رهن اأآايت واأخبهار واأآ ر
الاارتة ف رعهل هللا نيتاة راضية م حيسد مه هللا وخاصته
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. ،ال تعاىل ﴿ وكذل رع،اها له ّ
ك هيب ىلهدو ًا مهتياطني اجله ّن
واق ههئ ﴾ [ اأآ ههة  112اأ عهها ] و.ههال تعههاىل ﴿ ورع،اههاه مةهه ًة
هيدو بأررا ملا صربوا ﴾ [ اأ آ ة  73اأ بنا ]
و.ال اقرها الشهعراو  :واك الشهتي ىلهيل اخلهااص
ريض هللا عاه دال  :قبهد أوليها هللا رهن مىلهدا هاضوّنة ،
فاضا صربوا اك ت دة اقرارة . .ال هللا تعاىل ﴿ ورع،اهاه مةه ًة
هي هدو ب هأررا مل ها ص هربوا ﴾ [ اأآ ههة  73اأ بنهها ] فهها ب ،هاا ردهها
اقرارهههة اق بعهههد ربهههال تة يف الصهههرب وحتيههه اأضى . .هههال :
واحلمكة يف ضل م احلق نيتبحا ه وتعاىل ق صهطف عبهدا رهن
عبات وها ط،ب املنهز ة عاد الااس  ،فها تعاىل يسه،ل ىلهأ
قميي،اا ا هية ،
رن ير د اصطفا اخل،ق ابأضى واقرتحا
أّنة لا م ستااا ا هية رهالاا ا هية ابل هورة  ،مث ير هد هللا م
،حدهة ابأ بنا و افر دة مراره  .ويف احلد ىل،ه مرهيت
ك بنا ب امثادلي ) فاك رن رمحة هللا أوليادلهه مضى الاهاس
دة لتافري مراره لياافاّنا ا الدنارة اكر مل ادص رهنا مه
 ،فهها غالههب رههن عتدههد الاههاس و عظيا ههه بتدبي ه اأ ههد

15

رن صب رنجايدا يريم به ستااته .ا

واأرج مكه
وغراب  .ا تى .
و.د ضكهر ريض هللا عاهه يف لهاال اأ هاار يف طبدهات
اأخنار يف هذا املعهىن مجه صهاحلة ورهن ضل . :هال نيهتيد
الشتي مبا احلسن الشاضل ريض هللا عاه  :و.د رهرت نيهتاة
هللا تعاىل يف م بنادله ومصفنادله م يس،ل ىل،ية اخل،هق يف ابتهدا
مرره ويف ّنايتة رالت ،.ها ة ل هريهللا  ،مث تكها ااو ة
والارصة دة مآخر اأرر اضا م.ب،اا ىلأ هللا تعاىل لك اق.بال .
﴿ ،.ت ﴾ وضل أ املر هد السهال تعهذر اخل،هاص
ىل،يه والسري اىل ة هللا تعاىل ره رنهل اىل اخل،ق  ،وركا هه
اىل اعتدههاته فنههه  ،فههاضا مآضو الاههاس وضرهها و دصهها وررهها
اب هبتا والزور فهرت فسهه رههنة  ،ومل رصه رنهه ركها ا هية
ملبته  ،وهااك صفا هل الا.ت رهه ربهه و صهح هل اق.بهال ىل،يهه
ّلهاب التفاته اىل ورى فافهة  .مث اضا ررهه بعهد ا تها نيهريه
اىل ارمات اخل،ق يررعا وىل،هية خ،عهة احلهمل والعفها والسهت،
فنحي،اا مضى اخل،ق ويرضهاا عهن هللا تعهاىل يف مجيهه را صهدر
رههن عبههات  ،وتمكه بههذل م هااره  ،و تحدههق بههذل رهريا ة
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ل،رني يف حتي رايرت ىل،هية رهن مضى اخل،هق  ،وتظههر بهذل
تفاوت رراتهبة  ،فها الرجه بهتأ ىلهأ سهب ت اهه . ،هال
تعاىل ﴿ ورع،اهاه مدليه ًة هيهدو بهأررا ملها صهربوا ﴾ [ اأ آ هة 73
اأ بنا ] و.ال تعاىل ﴿ ولدد ك ّذبت رني رن .بكل فصربوا ىلأ
راك ّذباا وموضوا ماته رصا ﴾ [ اأآ ة  34اأ عا ] ا تى ال
الشعراو .
و.ههال الش هتي عبههداخلالق املزجهها :رمحههه هللا  :و.ههد
ررت ىلاتة هللا تعاىل بأ رن رز.ه هذا اخلري م يسه،ل ىل،يهه
مه الب واحلسد واجله ابأض ة والعداوة ابتال رنه نيتبحا ه
وتعاىل صهري اكلتهرب اأمحهر  ،فهاضا انيتتخ،صهه فها مها
مظهههر وا مهها مبدهها نفنهها رههن مج ه الهللاههاا ن رههن خ،دههه ،
خصاصا عاد ىل،يه تعاىل بفسات الزرا  .وكثري رن اأوليا رن
املالرتية قتعرا دهة بدا هة وقتعهمل دهة ّنا هة  ،ه رهه الاهاس
ابلعاتة قي زيو بعباتة وقىلاتة  ،وق عرفهة اق مرثهادة  .ا تهى
.
﴿ ،.ت ﴾ واىل راضكر العهارر .هدس هللا روحهه يف
الباب اأول رن جة احملافه تحدهق ل را.هاهل ىل،يهه الصهالة
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والسال حنهن رعها اأ بنها ممهد بهال اأرثه فاأرثه )
فدد موض صأ هللا ىل،يه ونيمل مضى كثري ًا .صد ابلدت ،
واك ضل خروجه رن ركة و خري بالت هللا وم هبها اليهه ،
واأوليا والع ،ورثة اأ بنا وضل م العارة اضا راؤا رهامتزيوا
به ىل،ية رن الفهللا واخلصاصية وا فهرتوا بهه رهن املز هد كرههاا
ضل فية  ،ونيعاا يف ا ذاهئة واتخال الادص ىل،هية  ،أ لك
ا سا يكر متزي غري ىل،يهه  ،فهاضا مههدوا الهادص فهية وكه ل
غريه ىل،ية تا ص بذل ىليشهة  ،حفي ئذ يسعا يف تادنصههة
لهريوّنة مههاركاه فه ه فنههه رهن الههادص  ،ومل يشهتت ،اا عاههد
ضل مبامعر رهنة رن اخملالفات واقّن ك يف الشهاات  ،وههذا
والعيههاض ابهلل رههن زايتة العي ه واملدههت ملههن ابههتأ بههه  .وكثههري
را بتأ مبثهل مرابب الراينيات اا يا ة املاحطني اىل اقلتفااتت
السف،ية  ،فعأ رن ابت ّيل مبث ضل رن مرثال مول ي ف،يتهأ
بأ بنا هللا وموليادله .
و.د كتب نيتيدا الشهتي عبهدهللا بهن ىل،ها احلهدات
ابىل،ا فه هللا به ملن مىك اليه مضى بعض مه الرنيا .ال :
وراضكرمت رن مرر كذا فا هااكبريمرر  ،والاهاس كه تعهمل وتهرى
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وىلأ راها مكرث رن ضل وم كر  ،اطاو و هللايرو  ،فألداا
رابههدا رهههنة ورههاخف رههن فتهههنة و وره ابلرفههق وال،طههف
و سن املداراة عاد املالبسة  ،فهاغت العافنهة الهيت مونيهه
اأمتيا  ،والسكا رهن مفهللاه مرزاهئها كه دهال  :السهكا
ىلافنههة وقتأخههذ بش ه  ،وق يف م ه م م ه اك ههؤول اىل
حتر ي الطباع واحيا الد،اب ممن ق تد ىلار ًا وقار ًا  ،وىلارهة
مه الزرا كذل اق رهن ر ربهي و،.يه رهاه  ،وقت الهب
وقتزا وقتاازع وقختامص  ،واىلمل ما مآخهذو هذا املأخهذ يف
،اا وره محصاباا وها مطيب رهن ،ه ومطههر  ،ولهاق ضل
لتحرك ىل،ياا رن وره وفتهنة راتهللايق به الصهدور واأرهاكن
 ،و نههههزجع هل لك ابطهههن وظهههاهر  ،فههها ه وقحتهههرب وا.بههه
الاصيحة عفاى ممن .ارت ىل،يه غالية  ،وخذها لههذ ول ريهها .
ا تى .
ومما كتب به الشهتي احلبيهب معهر بهن عبهدالرمحن البهار
ابىل،ا ل،شتب معر بن عبهدالداتر العيهات فهه هللا ه عاهد
رراي وا.عة حال ا زجع رعها اىل الرح واق تدال  :وب ،اا م ه
تشامههتت ممهها رههرى يف الههبالت رههن مههه الب هه والفسههات ،

19

فال ههال وق.ههاة اق ابهلل  ،وق ،ههب هللا غالههب  ،وق فاتههه
هارب  ،ولك را،.ت مو فع،ت رن اأرر ابملعهروا ففه ههل ،
وم ت رن مههل  ،ىلأ را أض هللا ورنياهل  ،وىلأ رارىض ىل،يه
الس،ف الصا  ،ومرها ا ههذا اأرهر هؤول به اىل اق زىلهاج
واق تدال رن .ندو بالت الشتي نيعيد ،وردصد لك نيهعيد ،
اىل غريها رن الهبالت الدر بهة موالبعيهدة ؟ فهاّل هرا وا اك
ظرا .ارص وعن ماو ردار حامث  ،م قت،داا لهؤق اب ًق
وه م .وم در ومصه ر رهن م حيركهاا فهن مهعرة  ،والهرايمب
راحترك اجلبال  ،واحلهق رهايز هل احملهال  ،ورهاه رعه اق رثه
ب بح الدير  ،واكلزجاج يكرس احلجر  ،ورها فر اق امحلهل
والا  ،و.د عرفت رااك ىل،يه منيالف ورشهامك ورهامعر
مبكهههة واملد اهههة وتهههرمي  ،وق نههههزجع ماكبرهههها ّلل  ،وقتررهههه
العاا.ههب احلسهتاة اق دههة  ،وق هللاههعن اق رعا ههده  .ا تههى رههه
حذا يسري .
و.ال نيتيد الشتي اقرا معر بن نيداا ابىل،ها يف
كتابه تفرحي الد،اب وتفرجي الكروب )  :واىلمل ا رهن معظهة
را ذهب اأكدار  ،ومع،هب املسهار  ،ىلهد ردهاب مهه الرشه
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ابلرش  ،ب ابلعفا والت اف عههنة والصهرب الاكره عهن املدهاب
أه الافاس ابلافاس  ،فها ّ ضل هها ااا العهللاهال  ،وادهة
اّل قيزال  ،فاصرب وصابر خصاصها يف ههذا الزرها الفانيهد
اّل فىش ه فنههه الباط ه وا الفسههات  ،وك هرث يف مههههل احلههظ
وثارا اأها ة والعاات  ،فسمل تسمل  ،وترحب وت ه  ،وتكها
ىلافنة ،.بي عن املدهاب ابأههاى م سهن اأتوى  ،ومرومب يف
الرس والاجاى  ،وهيا ىل،يهي رافاتهي رهن ت يهاك  ،بسهالرة
،.بههي والرضهها يف عدبههاك  ،و.ههد موض الصههاحلا واأخنههار،
وابت،اا ببال اختبار  ،فصربوا ورضاا  ،فاك هت دهة العا.بهة ،
فاصرب ك صربوا  ،تظفر مبا ظفروا  .واىلمل م ه ق عات و ؤض
اق رن .دخصه هللا ابلفهللاادل  ،وتاالت ا ه م سهن الانيهادل
 ،فاعرا عيه ىل،يي ك .ن :
 .لذل برصوا ااهر ىلريا

ه ىلادلدااهر اق رن هل خطر

ا تى ره حذا يسري .
واك اقرهها ادتههد اجلههالل السهتياط ريض هللا عاههه
ممن عات وموض يف هللا تعاىل  ،و سد مه زرا ه  ،وكثري
رهها عرض بههذل يف كتبههه املبسههاطة واخملترصههة بههأ سههات مل
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يزالاا طعاا فنه ويسهعا يف تادنصهه  ،وهل رنيها ة نيه ها
ااورا الف،يك ىلأ ابن الكريخ ) دال يف رددرتا  :مرها بعهد
فدههد تسهه،ل ىل،ياهها رج ه يسههة وعرشه هين ني هتاة قتأخههذ يف
الت،بههيئ واأضى غفه وقنيهتاة  ،فهها زال رنههذ صههار يف الههبو
عه  ،وارتال بذكر ل،ااس عه  ،فهاق ا ّل نيهها اأضى ،
و ههرب يف عي ه الدههذى  ،قمضك هر يف ،سههه اق اضههطرب ،
وقتاد هل ع رست اق ازتلهف لالنيها ة وا.هتب  ،وما يف
عز ة عاه وعن نيا ر مهه زرهاين  ،قمابل مبهن اغتهاب رههنة
ورن رراين  ،وكثري رامير يب .هال الصهاغاين  ،ورازلهت رنحهاز ًا
بعريض جا با عن الااس اعتدد الصيا ة ت دين اهه
ولستيد ارا الطر دني الستيد البحهر احلهرب عبهدالرمحن
بن عبدهللا ابن امحد بن الفدنه ابىل،ا فه هللا به رنيا ة يف ههذا
املبح نيه ها خامتهة اجلهااب والبيها  ،يف م احملسهاتين يف
اخلري يف زايتة قيف دصها ) .هال  :مح،ه ىلهأ ضكرهها رهاررى
ىليل رن بعض مه الزرا  ،رن اطا ة ال،سها ابلسهب وال يبهة
ّ
وا هبتا  ،ورامرى هل نيبب ًا اق احلسد والشه ئأ آ  ،فهاهلل فهر ل
وهل ول ههري رههن اأ .هرا  ،ورهها مجاز ههه اق مبهها يههريض الههرمحن
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ويسخل الشتيطا  ،رن الصهرب والتدهاى و هق اقميها  ،وهللا
املستتعا وىل،يه التالك  ،فذكرت ههذ اخلامتهة ومفرت ها تسه،ية
لبعض اقخاا  ،املتارعني رن هذا التعد والعدوا  ،ليعرفاا
م ضل اىل زايتة ق دصا  ،ورحب قخرسا  ،ول ال ظن ظا
م اعرايض عن الرت واجلدال جعز واخنزال وخذق  ،ب ىل،يت
م ضل ق فند  ،فا ال احلانيد ق ادطه  ،فال حلجة يست ه ،
وقلربها تفه  ،وااما ها طبه ىل،يه طبه . .هال اقرها ال هزال :
واايك مث اايك م تشهههتت بهههدال احلانيهههدين  ،والهههرت ىلهههأ
املعا دين  ،فتأخذ يف خصاهمة  ،موتطيهه يف احفهاهمة  ،فها ضل
طيه يف غري رطيه  ،و ب يف غري رتسهه  ،مرها عهت .هال
الشاعر :
لك العداوة .د ترىج ازا تا اق ىلداوة رن ىلاتاك عن سد
ولا اك يف ضل رطيه أحد رهن الاهاس ملها تهال ىلهأ
مج،هة رتبة مآايت الياس  ،مورا عهت .هاهل تعهاىل ﴿ وا اك
كرب ىل،يي اعراضهة فا انيتتطعت م تبت فدًا يف اأرض مو
نيً ،يا يف السيا ﴾ اىل .اهل ﴿ اجلاه،ني ﴾ [ اأ آ ة  35اأ عا ]
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وعن رعاو ة ريض هللا عاه ا ه .ال  :لك الاهاس م.هدر
ىلأ رضاه اق احلانيدين  ،فاّنة قيرضية اق زوال الاعية اليت
ىليل  ،وهلل تر الدادل :
م عة هللا ا ّ
متمب ىلأ مجه الفهللاادل رامدا ومت لها تعب الدرحية واجلسد
وا.صد ا وجه اقهل و فه رن ب ،ته رن رــــد فيا وارتـد
واترك ال احلانيدين وفع،هة

مهال فعاد املهات ادطه احلسد

و.ال مآخر :
 .ملن ق يرى املعارص ميئا

ا ضاك الددمي اك حد ثا

ويرى للوادل التددميهههههههههها
ونييبد هذا احلد .ـدميا

و،.ت ما :
ير د غنههههظ ابحلـسد
اي رن .الين عنهههههههتا
فـدد عصيت ربنهههههههها وترت يف ىليش الاكد
وم ت ر يف عههههههههاا يف ر.ة ويف كهههههيد
هذا واملدصات اق هللاامب والبيا لسا ر احملبني واقخهاا
 ،بأ هذا راابتيل به مه الفهللا واق سا  ،والعمل والعرفا
 ،رههن نيههب اجلاحههدين  ،ومهتت احلانيههدين  ،والتعههد ىل،ههية
ابأضى والعههههههدوا  ،زايتة يف فهههههههة بال دصهههههها  ،ورحب
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بالخرسا  ،وعااا سن العا.بهة وىل،ها الشها  .و.هد ورت
يف تفصهههي .صهههص اأ بنههها واملرنيههه،ني ورهههاادة رهههن اأضى
واقرتحا  ،رن مه احلسد والب والط يا  ،راها رشههار
يف مآايت الد هرم آ  ،ورنثههار يف اأحات ه الصههحامب احلسهها ،
فالحيتاج اىل بيا  ،وق تا.هف ىلهأ تبنها  ،وق تا.هف ىلهأ
ظر وارعا  ،وبذل ررت نيتاة هللا تعاىل فهية  ،وانيهت رت
ىلههأ متبههاعهة رههن اأوليهها والصههاحلني والع،ه العههارفني يف لك
زرا .
مث انيتشههههد ىلهههأ ضل بهههأآايت .هههال بعهههدها  :وضكهههر
الستياط يف كتابه التحدث ابلاعيهة راصهارته  :وممها م عهة هللا
ىليل م م.ا ل ىلدو ًا ؤض وميزق عريض ليكا ل منياة
به ّ
ابأ بنا واأوليا  .وروى البيده م هعهب اأ بهار .هال أيب
را اخلاقين كيف جتد .اري ل ؟ .ال نيارعني رطيعني
.ال راصهد.ت التهاراة اض ًا وهللا رهااك رجه كه يف .ارهه
.ل اق ب اا ىل،يه و سدو .
﴿ فادلدة ﴾ وعن ىلارر الزهر وها ق اطق اق ابحلمكة
نيأهل ىليل بن ميب طالب عن اأمحق فدال  :ها اّل يهرى م هه
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معد الااس  ،مث .ال هل ورن العا .فدال  :اّل قمعاوز عاه
غهللابه عن السكات  .اهه
ومخرج ابن عساكر  :مزههد الاهاس يف اأ بنها وممهده
ىل،ية اأ.ربا وضل ف م زل هللا ﴿ وم ذر عشهريتي اأ.هربني
﴾ [ اأآ ة  214الشعرا ] واك مبااارتا دال  :فها مزههد الاهاس
يف العههامل مههههل وجريا ههه فها اك فدهريا عه ّهـريو  ،وا معه يف
معر ض با مضاعا . .ال  :و.د .هدرنا م لك صهاتق .ها هدعا
الااس اىل احلق فال بهد م عات هه موق مكهرث اخل،هق رهن مباها
اا يهها ومه ه الهههاى ومع هاا الش هتيطا لدنهها الطبيعههة وتوا
املبا اههة الرشههعية  ،فههاضا صههرب اك هل الارص ه والعا.بههة  ،فهها
العا.بة ل،تداى  ،والارص ره الصرب ﴿ وبرش الصهابرين ﴾ [ اأ آ هة
 155البدهرة ] ﴿ وا هللا مله احملستاني ﴾ [ اأآ هة  69العاكبهات ] فهن
ط،ب رساملة الااس ليسمل عرضهه رهن ملسه تة و.هه يف الهراي
واملداهاة ب ري مهي  ،و.هد طهق رهن قعده هل م ضل رهن
ك ل العد و سن املدارة وليئ كذل  ،فأ تاع مفهللا رن
نيتيد املرني،ني صأ هللا ىل،يه ونيمل  ،وغري خا ٍا راو.ه ىل،يهه
يف .ارهههه رهههن اأضى واقرتحههها واضاىلهههة السهههب والشههتت هل
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واقزرا ىل،يه ابلهزور وا هبتها  ،وامهاعته يف الاهاس اىل مجيهه
الدبادل والهبوا  ،واك يف املها هدعا الاهاس اىل اقنيهال
فلك .ا اىل .بي وتىلاه اىل احلق وتأ ىل،ية الدهرم آ .ها مبها
لهب يكذبه و صهده عاهه ويررنهه ابقفهي والادصها  ،مث .هال
وقخيف را ص بعد صأ هللا ىل،يه ونيهمل ل،خ،فها اأربعهة ،
وو.هههه ل،حسهههني رهههن ضل زايتة موربهههت هل الشههههاتة وب،هههاغ
السعاتة لسها ر العرشهة ريض هللا عههنة  .ومخهرج ابهن عبهاس
ريض هللا عهن رن ركة  ،و.ت ابهن ا لهزبري  ،و.نه ا ابهن
معههر رههات رسههيارا  ،مث و.ههه يف التههابعني اب سهها كويههئ
الدرين واحلسن البرص ونيعيد بن ربري ونيهعيد بهن املسهيب
وغريه راقحيتاج اىل بيا  ،وبعد ضل أاكبهر اأةهة رهن مهه
البيت كزين العابدين  ،وكذا ىلهأ مةهة اايهن وىل،ه املسه،يني
اكأة هة اأربعههة ادتههدين وامحههد بههن رص ه ونيههفنا الثههار
والبخههار وغههريه ه مآضوه وررههاه ابلبههدع وحنهها ضل ،
ومعظة رنه راو.ه أاكبهر الصهافنة واأوليها العهارفني  :اكجلايهد
وميب يز ههد وضا الاهها ونيههه  ،وررهاا اقرهها ال هزال ابلزد.ههة
و مكاا اب هراق كتبهه وخصاصها اق نها  .وملها ظههر الشهتي
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مبااحلسن الشاضل ببالت ال رب حتزبهت اأىلهدا واحلسهات رهن
لك جا ب وررا ابلعظامئ ورنعاا الاهاس رهن السهتته وررها
ابلزد.ة واقفي  ،وملا مرات السفر اىل ررصه ابتروا وكتبهاا اىل
مه ررص السه،طا و.هالاا ا هه هأتي رجه ر هريب رهن
صفته كذا وكذا فاحذرو  ،فاا مخررنا رن بوا أ ه فتا .د
مفسههد عدادلههد املسهه،يني  ،وههها رههن كبههار امل،حههدين  ،ورعههه
انيههتتخدارات رههن اجلهها  ،وررهههاا الشههتي عههز اايههن بهههن
عبدالسال ابلكفر  ،وعددواهل ،سا درت احلسهد والعهدوا ،
ومل يزل هذا مأ مه الفهللا والعمل ومةة ااين يف لك زرا .
و.د امتتر يف ضل راو.ه مجلاىلة رن ني،فنا رهن ماكبهر العهارفني
اكلدطب ال اث الفدنه دمحد بن ىليل  ،والشتي نيامل بهن برصه
 ،والس هتيد ىلههيل بههن ىل،هها  ،والش هتي عبههدالرمحن السههداا
وموقت رثههه ميب بكهههر السهههكرا ومعهههر احملهللاهههار ،والش ههتي
العيههدروس ومخنههه الش هتي ىلههيل والش هتي ميب بكههر العههدين ،
والشههتي عبههدالرمحن بههن ىلههيل  ،والشههتي مهههاب اايههن ،
والشتي مبابكر بن نيامل  ،وغريه رن ماكبر اأوليا مه الع،ا
واملعههارا  ،ىههرى ىل،ههية رههن مه ه مزرنههتة خصاصهها الدرابههة
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والعشرية واجلريا  ،م رهنة رهن م،.دهه ضل ومزجعهه عهن
اأوطهها  ،وضل رشهههار  ،ويف رنهها.هبة رنثههار  ،وكفه ههة
منياة  ،ويف ضل محص تليه ىلهأ م طعهن احلانيهدين و.هدمب
اجلاحدين زايتة ق دصا  ،ورحب قخرسا .
.ههال اقرهها ال هزال ريض هللا عاههه  :واني هتتحدر رههن
قحيسد وق دذا  ،وانيتتدرص رن ابلكفر والهللاالل ق عرا ،
ومك رع هللا مضى احلسات وارتحاّنة ملن مرات م صطفنه نيببا
لظهار .در  ،وىل،ا مرر  ،وا تشار ضكر  ،وك ل تأ يد و رص
 ،وزايتة يف مرر  ،فاك ضل رددرة اقرتات وا.ارهة ل،جههات
 ،و صال اقنيتتعدات ملراتب اقرارة واقرمات  .و.هد مخررها
صههأ هللا ىل،يههه ونيههمل رههن ركههة واك نيههبب الهجههرة وظهههار
اقنيال والفتح التا  .وكذل راورت يف ق نيا ر اأ بنا ممها
.صه هللا تعاىل يف كتابه العزيز فذل رن مج را تسهأ و عهزا
به رنيال هللا صأ هللا ىل،يه ونيمل كداهل تعهاىل ﴿ و ً
ال دهص
ىل،يي رن م با الرنيه را ثب ّهت بهه فهؤاتك ﴾ [ اأ آ هة  120ههات ]
م ممهها موضوا بههه وعههاتوا ىل،يههه  ،ورا ص ه دههة رههن التأ يههد
والارصة  ،ومقه اأىلدا وظهار ااين واقميا .
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ولاأيت يف ههذا املاضهه عاهد ضكهر يف ههذا البيهت املاهاع
املعتد اأث  ،والدهال ال هال األه  ،واحلانيهد اأثه  ،مث م
تعهرا
بي مخرى حيىك فيا حال رن اخن،ه عن رهاتة موتّا هللا و ّ
ورراه باانيطة احلسد مباه بر ا عاه  ،وجتهرا مث مورت بعهدها
الدصيدة اليت ررت وتكرر ضكرها و اليت رط،هعا :
 .ل،اجيب املستتجيب الشات
عبداقهل الصاتق امليعات
اىل م .ال:
واىلمل بأين .دخصصت مبحاة
فيا الثااب و ي لك ررات
ف دا ىلدو لك ماين خص
رهنا فمل م صية بعههههههدات
هـذا و.د نيتبدت بذاك اراتة هلل يف اقنيال واأرههههههدات
اىل م .ال يف مثااهئا:
وخررت رن بو فرارارهنة فاجد ة خ،داا بك بـــالت
يستتكرثو لاا الد،ي رن الهـبا
و يهة فناا ازتايت الهههههههزات
.ات ا هبامئ والا ا ورن عىص هلل ابلط يا واقحلهههههههههات
جعبا لههة يستتعظيا درا تو اجلاامب رن البعاض ال ات
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مث ضكر مع يف السفناة مجال مخرى فصه فيها حهال
مآخرين اك اا .ارا ىلاتين  ،ومثبت بعدها الدصيدة اليت مورتاهها
يف الباب اأول و .اهل :
ب ر را ،.يب وح اي ه املعاين
وصرب رن م ايب مك واجلسة ضاين
اىل مآخرهههها  ،وههههذا ابب وانيهههه اأكاهههاا وادهههال  ،وقميكهههن
انيتتدصا و.ادلعه وراورت فنه ال  .ويكف العا .ال،بيب راورت
عن هللا تعاىل رن مآايت الكتاب العزيز ورافيا رن التس،ية ل،ايب
صأ هللا ىل،يه ونيمل ومرته  ،فف ضل ملن صرب فاادلد عظميهة ،
وعاادلد رستمية  .وحنن اأآ عد رهنا را واق فهى مكرث رن
م حترص  ،مث ىلد رهنا حنا مربهه ويسهني فادلهدة ل،يحسهات .هال
فيهها  :م كهها ضل رههن مههعار اأ بنهها ومههعار اأوليهها يف لك
زرهها  ،فنههدل ىلههأ حتدنههق الاراثههة وصههدق اقتبههاع  ،ورهنهها م
ضل تلي ىلأ ورهات الصهدق يف ا هللاهامب احلهق والبيها خملالفهة
مه ه الهههاى ومباهها اا يهها ومع هاا الش هتيطا  ،ورهنهها الشهههاتة
ابلك ل ك .ن  :قزلت سهات ًا ىلهأ عيهة  .واامها الاكره رهن
حيسد  ،مث مثت الفاادلد اىل مآخرها  ،وىلدّ رهنا م مويهئ الدهرين
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اك يف مول التابعني و.د موض ره مدة ياهل وضل تليه ىلهأ
خصاصيته ووراثته  ،اىل مآخر راضكر نيتيد احلبيب عبدالرمحن
فعاا هللا تعاىل به .
و.د هىك اليهافع يف روضهه كثهري ًا رهن مخبهار  ،ورهن
ضل م هههه .نههه هل كيهههف مصهههبحت موكيهههف مرسهههيت ؟ .هههال :
مصبحت م ب هللا ومرسيت ممحد هللا وراتسأل عن حال رج
ظهن م هه ق صهبح  ،ا
ظن م ه قمييس  ،واضا مرىسه ّ
اضا مصبح ّ
املات وضكر مل دع ملؤرن فرح ًا  ،وم ق هللا يف رال املسمل مل
دع يف راهل فهللاهة وقضهبه ًا  ،وا اأرهر ابملعهروا وا هنهى عهن
املاكههر مل ههدع ل،يههؤرن صههد دا  ،ههأرره ابملعههروا ويش هت ا
معراضاا  ،ومعهدو ىلهأ ضل معهااا رهن الفانيهدني ه وهللا
لدد رراين ابلعظهامئ  ،ممي هللا قمتع م م.ها فهية دهه  .ا تهى
رن الروض .
وم.ههال .ههد مط،ههت الادهه يف هههذا املبحهه لههيعمل رنههه
موقك ل هذا اقرا وراها ىل،يه رن الاراثة جلد صأ هللا ىل،يه
ونيمل وخلااص ني،فه ريض هللا عاه ورا مبدا يف ههذ املاظارهة
رن اتباىله لطر دتة ليطابق املدهال احلهال  ،وم هه اك رهن اخل،فها
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املتصفني بك ل العبات ة والاق ة لصرب ىلهأ اأضى واجلفها  ،رهه
م ه رن مه البيت الابا واملاصهب الع،ها اّل يسهتتحق بهه
رن مجيه املس،يني م ااىل وق عاتى و ااص و طهاع  ،ولكنهه
اك يف زرا غ،بت فنه اأهاى  ،ورحجت اا يا ىلأ اأخرى ،
واك حيب ل،يؤرنني راحيب لافسه  ،مظههر التأنيهف ظه و هرثا
كه .ههدرنا بعههض ضل وكه ههها رشهههار عاههه كه ضكههر ضل يف
رددرههة السههفناة هل ممهها رههرى هل ممهها رههرى رههه احلسههات والبعههدا
واأضههدات فصههرب وريض  ،وضل ههها ردارههه ورههاظهر رنههه رههن
الشكاى والـتأ ور ااما ها ليتهأ بهه رهن رهرى هل رثه ضل ،
ك تأ ها مبهن نيهتبده رهن نيه،فه وغهريه  .ورا د،تهه هاها رهن
كتههايب املههذكار مجعتههه رههه طههاهل ل،تههأيس ل ول ههري ممههن ابههتأ
ابق ذا ورعااة احلسات واأىلدا  .ال،هة اا سأل ال،طف والصرب
واليدني  ،والرضا والتس ، ،والسهالرة يف اايهن  ،وال هىن عهن
اخمل،ا.ني برب العاملني  .واىل هاا تى مب البيت املتدد .
﴿ ،.ههت ﴾ وما الفدههري احلدههري املتعههرث يف بههال اّل ههب
والتدصري  ،معر بهن امحهد العطهاس ملها اك الشه ابلشه هذكر
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ضكههرت هاهها ممهها رههرى ل رههن بعههض احملههن ممهها ههؤول مرههر اىل
اق زىلاج رن الاطن فأ.ال :
امحلدهلل اّل ار ،.اب موليادله باهار رصهابيح الههدى ،
والصههالة والسههال ىلههأ رههن ا ههه امحههدا ودمحههدا  ،وىلههأ مهل
ومحصابه مه الصدق والافا  ،وبعد فا اق سا هل ثالثة م اال
 :السال مبعهىن التسهيل  ،والهبال مبعهىن اقبهتال . ،هال تعهاىل ﴿
وليبيل املؤرنني رنه بال ً ستاًا ﴾ [ اأآ ة  17اأ فال ] وهات الافئ
ابلتصههرب ىلههأ رههايرت ىل،يههه رههن اأضااي واقرتحهها . ،ههال ىل،يههه
الصالو والسال ررعت رن اجلهات اأص ر اىل اجلهات اأكهرب )
وضل حني وافا  ،م وص،اا اليه رن اجلهات .
ورههن معظههة اقبههتأ ابههتال مهه البيههت واأباهها . ،ههال
نيتيدا احلبيب ىليل بن سهن العطهاس  :مك سها رهن ال سها ،
ومك باا رن اأباا  .و اتسعت ااا رة زاتت احملاهة واملهداراة ،
فن ورتت ىل،يه اقبتالمآت رن مههل ففنه ملن صهرب رفهه ترجهات
يف اجلاة  ،ورن ص،حت يته بأ اك ت زورته بذ هة ال،سها مث
مآورها ىلأ فسه فها ضل نيهرية معر هة  ،ومرها اقبهن ومض تهه اضا
اك باانيطة اأىلدا واحلسهات واملعا هدين واملعهارصين فها صهرب
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ىلأ ضل وهظة ىلأ ال يظ فهل بذل مرر عظ . .ال تعاىل ﴿
والاكظيني ال يظ والعافني عن الااس وهللا حيب احملسهتاني ﴾ [
اأآ ة  134مل معرا ] وماهد هذا املدا وصهد.ه و دندتهه رهامخربين
به واحد رن مه الصالمب .ال  :بددر رعار العبد لربهه حتصه
هل اأضايت ليك قيركن اىل نياا  .و.هد مخهربين محهد احملبهني م هه
جا اىل عاد الااا رمحه هللا ره .هاة الصبح ف،ه صهاحفه .هال هل
ايش مصبحت اي بيب امحد ؟ فدال خبري  ،مث .هال غهري رها
مق ىل،يهي ؟ فز ّهق نيهاىلة مث .هال  :هه .هد ط،عهت الشهيئ
فدال ق فدال الااا رمحهه هللا نيهتبعني رشهدة اّل .هد جا تاها
اليا مربعني رن البيت وثالثني رن ّبرا البيت  .ا تهت احلاك هة
 .وماهد ضل رارو عن الايب صأ هللا ىل،يه ونيمل م هه جها
رج فدال ايرنيال هللا اين م ب هللا  ،فدال رنيهال هللا صهأ
هللا ىل،يه ونيمل انيتتعد ل،بال ) اىل مآخر احلد .
ومما ررى ل،فدهري م هه جها ا ّل بهص بعهد الرشهوق رهه
.ههاة الصههبح فنهاول فنجهها خههيل ر سهال ظيههف و دههال ل :
مف مف ورعاا ا الاظيف راها الكدر  ،و عه ابلاظافهة
فسه  ،ف ،تأر،ت ومرعات الاظهر ا الكهدر لك ا سها يكهدر

35

خههاطرك وخيههبل صههايف ضهاههي و طههيش ابل هللاههب عدههكل فههها
الكدر  ،والر.نب اّل يسيا ه الصافنة ها اّل يشتت ،.بي
وميز.ه  ،ورن اك رعياا ىلهأ صهفا ،.بهي وارامتىلهه ابهلل وراحهة
الد،ب والبد والرومب  ،فها الانيتي والسمل اىل لك خري  ،فها
الاىلهها الاظيههف اخلفنههف الظر ههف و،.يه رههاه  ،فهها ظر الفههرق
رههابني الفههر دني وا.صههد م سههن الطههر دني  ،فدههد .ههال تعههاىل ﴿
وه هد اا الاجههدين ﴾ [ اأآ ههة  10الههبو ] فنههارب اين منيههأل بهها
احلسن واحلسني م حت،ياا ابأخهالق احلسهتاة امحليهدة  ،وجتابنها
اأخالق الرت ة  .ال،هة ايرن وفق مه اخلري ل،خري ومىلاّنة ىل،يهه
وفد ل،خري ومع ىل،يه  .معر ًا :
راخي،ص احلب خ
ايصا يب قتصا ب صا با ادخ
ورن مت رنه رـ
وقتعال مبن ل ابلدطيعة عههههههه
ّ
ررشبه رايكههههههت
وقتهن ىلأ رهنال را نهههههههههههههت
همالك به حتهههههتف
واحذرتع ّذب يف اخلبه .فا رن رف
ضارر ّ
رعىن ررــــ
را ادبض ل ولاخبيت جتر جع
وارسيت واين كس
اق يرت ي وارث ل يف معهللااك ني
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اىل مآخرها  .و لستيدا ىلهيل بهن سهن العطهاس
ريض هللا عاه .
وممهها د،تههه رههن كتههايب غههذا اأروامب يف مضاكر املسهها
والصبامب يف الفادلدة الثالثة والسهتتا يف .هرا ة .ه معهاض بهرب
الااس . ،را ا مما افه لدارهئا و بعد عاهه الانيهااس ورهن
اجلاة والااس  ،ب ورن ادة وال ة والكرب وم ااع احلز ورهن
ضيق الصدر ورن نيا الظن يف املاىل ف .هللاها و.هدر ىل،يهه
رههن الههبالاي واحملههن لدههاهل تعههاىل ﴿ ولي هبيل املههؤرنني رن هه ب هال ً
ستاًا ﴾ [ اأ آ ة  17اأ فال ]
ورو عن ميب احلسن الشاضل ريض هللا عاه م ه .ال
رب الااس ﴾ ا تيت اىل .هاهل
. :رمت لي ﴿  ً.معاض ب ّ
﴿ ر هن ّ الانيههااس اخلا هاس * اّل انيههاس يف صههدور
الااس * رن اجلاة والاّاس ﴾ فدن ل الانيااس ونيهاوس
هدخ بينههي وبههني بيبههي سهتيي ملطافههه احلسهتاة و ههذكرك
مفعههال السههيئة و د ،ه عاههدك ضات الش ه ل ليعههدل بههي عههن
سههن الظههن ابهلل ورنيههاهل اىل ني ها الظههن ابهلل ورنيههاهل ،
فاحذر رهن ههذا البهاب فدهد مخهذ كثهريا رهن العبهات والزههات ،
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ومه ه اجلههد واقرتههات  ،وّلا  .ه ّ م جتههد العابههد اق رمكههاتا
ز اا  .اهه رن تدر ب الاصهال لسهتيدا امحهد تحهال  .ورهن
هاا دال :
كف املر بال م تعد رعا به
ورن مثاا ال لسهتيدا امحهد بهن سهن العطهاس فهه
هللا به دال  :وىل،يي م جهر خهاطر السها اضا ورت ىل،يهي
فا د خاطرك رن ضل  .اىل مآخر الرهه  .ويشههد ضل .هاهل
تعاىل ﴿ ففروا اىل هللا ﴾ [ اأآ ة  50اّلارايت ] .
ورن قز اق سا م ه قخي،ها يف غالهب مو.اتهه ونيهاىلاته
رههن غثيهها ادههة وال ههة والكههرب  ،واملههؤرن عههرض اأني هتباب
وهدا للآفات ملاير دهللا هل رهن تكفهري السهيئات رهه رهاهل يف
ااار اأآخرة رن اارجات  .ورن صدر .صيدة لستيدا احلبيب
ىليل بن سن العطاس يف ونيهه حهمل املهاىل جه وىلهال دهال
فيا :
رااكرري ب رارمحي ب راح،يي فمين هامعار
تست وت ـفر ل،عتا مه املساو والفهههههجار
وترزق الطا ه بطاعهههههههههههههههههاته ومتيل ل،كفار
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وتؤرر املؤرن وها اكر مبا ؤرهههههههههر ورهار
والدنت ابحلمكه ردانياته لسيئاته طههههههههههههار
اال السؤل واملأرال رنهههههههي واحلــبار
يف رنة الفرتوس واملأوى جتار لن تهههههههههبار
و ،تحق ابه الابا والفتا والصهههههههههههههههبار
رن اأ بنا واأوليا والصاحلني اه احلهللاهار
واه التد والزهد يف تار اداز والعبههههههههار
تار الكبد والكد فيا واملاكر والكهههههههههههههدور
تامئ توايرها بدير ادة تايرها ههههههههههههههههههدور
ابلفات واق املات واقابلكرب الظههههههههههار
اىل مآخرها  .ومما عته رن ال الااا رمحه هللا دال :
قخي،ا املؤرن رن ثالث  .موىل موعي  .ا تى .
ومما د،ته رهن خطهه ريض هللا عاهه ﴿ فادلهدة ﴾ .هال
اقرهها الدسههطالين  :را صههيب املسهه،يني رههن احملههن والههبالاي
واكلشهاتة ف،ح وفاادلد راب يهة  ،اىل م ضكهر رهنها بدهاهل  :ا
هللا نيتبحا ه وتعاىل هيا لعبات املس،يني رنهازل يف تار كرارتهه
قتب ،ها مع دة  ،فدنض دة منيتباب اقبتال واحملن ليص،اا ا يها
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 ،ورهنا ا الشههاتة رهن مىلهأ رراتهب اأوليها فسها.هة ا يها .
سأل هللا الكرمي املاا م مين ىل،ياا بك ل اقميها رهه ال،طهف
والعافنة الشافنة الظافنة  ،مآرني .
ويف احلد ا هللا مخذ امليثاق ىلأ لك رهؤرن م
ب ض لك رنهافق  ،وىلهأ لك رنهافق م هب ض لك رهؤرن )
و.ال ىل،يه السال لك رهؤرن جهار ؤض هه ولها اك يف حجهر
ضب لدنض هللا رن ؤض ه )
وعبههارة الدرطههاس لس هتيدا احلبيههب ىلههيل بههن سههن
العطاس :ايرن ضاق صدر  ،وررمب ،.به  ،ونيا خ،ده  ،رهن
ىلدو م،.ده  ،وحانيد سد  ،طب فسا و.ر عياها وم عهة اب ًق
بشهاتة الرنيال ل ابقميا  ،ولعدوك ابلافاق  ،ب ٍ ب ٍ ل ا
عد،تهها  ،مرهها ل يف رنيههال هللا منيههاة  ،مرهها ل يف الصههاحلني
.دوة  ،ف،امل ،د تعاىل به رن احلستاات اق مبا ا.تفنا اختيارا
ل،دناههها هللا تعهههاىل فدهههرا رهههن احلس ههتاات ثدهههال رهههن اأوزار
والسيئات  ،ولكن تأتينا رهن هللا م سهن احلسهتاات و ب،ه ها
اارجات مبا اكبد رهن املكروههات  ،ويف املصهادلب وااوا
املكتههههاابت  ،ورايكرسهههه الد،ههههاب رههههن هههه ت احلانيههههدين
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واحلانيهدات  ﴿ .رامصاب رن رصيب ٍة يف اأرض وقيف م فس
اق يف كت ه ٍاب ر هن .ب ه م ربمه ها ا ضل ىل هأ هللا يس هري *
لكنال تأنياا ىلأ رافهات وقتفر هاا بيها مآاتمك وهللا قحيهب لك
رختالٍ فخار ﴾ [ اأآايت  23-22احلد د ]
﴿ فادلدة ﴾ ،.ت وهذا رنهزع جعيهب ىلهأ .هاهل تعهاىل
يف اأآ ههة ﴿ رامصهاب رهن رصهيب ٍة يف اأرض وقيف م فسه ﴾
.ههاهل ﴿ يف م فس ه ﴾ .ههال بعههض العههارفني يف .ههاهل تعههاىل ﴿
وّلكههرهللا مكههرب ﴾ [ اأآ ههة  45العاكبههات ] م ضكههرهللا مكههرب رههن
ضكرك مهيا اّلاكر  ،عطية الدا ىلأ .در م.داره .
رو عن ميب عبدهللا الترذ م هه .هال  :ررضهت يف
نيههالف ماييم ررضههة ف ،ه مههفاين هللا رهنهها رث،ههت فيس ه بههني
رههاتبرهللا ل يف هههذ العه يف ردههدار هههذ املههدة وبههني عبههاتة
الثد،ههني يف ردههدار رههد ا  ،وحص عههزيم وتا دن ه وو.عههت
بصرييت ىلأ م را اختار هللا تعاىل مكرث فها ومعظهة خطهر ًا
وم فه ىلا.بهة و العه الهيت تبرهها ل  ،وقمهاب فنهه اضااك
فعهل  ،فشتتا بني فعهل بي لتاجا وبني فعكل لتاجا به  ،ف،ه
رم هت هههذا تق يف عيه عبههاتة الثد،هني ردههدار تهكل املههدة يف
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رنههب رههامآاتين هللا  ،فصههارت الع ه عاههد عيههة  ،وصههارت
الاعية رنه رنة  ،وصارت املاة م رهال  ،وصهار اأره عطفه ًا ،
فد،ت يف فيس ذا اك اا فر ا ابلبال .
﴿ فادلدة ﴾ ورن ال اقرا الشافع ريض هللا عاهه
نيهت مميهها مفهللاه الصههرب مواحملاهة موا كههني ؟ فدههال ريض هللا
عاه  :ا كني ترجة اأ بنها وقيكها ا كهني اق بعهد احملاهة ،
فاضا ارتحن صرب واضا صرب ركّن  .اهه
وعبارة الدرطاس لستيدا ىليل بن سن العطاس .هال
اقرا ال زال  :قتظنن م رعىن الرضها ابلدهللاها تهرك اا يها به
وقتههرك السهههة اّل مرنيه اليههي فالتتدنههه ه صههكل رههه
.هههدرتي ىلهههأ تفعهههه ابلهههتس  ،بههه تعبهههدهللا تعهههاىل اباىلههها
ليستتخرج بهه رهن ،.بهي صهفا اّلكهر وخشهاع الد،هب ور.تهه
لتس هتتعدبه لدبههال األطههاا واأ هاار  ،فههن الرضهها بدهللا هادله م
تتاص اىل باابته مببها ة رهارعهل هللا نيهببا لهها  ،به تهرك
اأنيتباب نالفة حملبابي ورنا.هللاة لرضهادله  ،ف،هيئ رهن الرضها
ابلدهللاا ل،عطشا م قميد اليد اىل املا البهارت زاعه م هه ريض
ابلعطش اّل ها رن .هللاا هللا تعاىل  ،ب رن .هللاا هللا م
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يز ه العطههش ابملهها وتهزال العه اباوى  ،ف،ههيئ رههن الرضهها
ابلدهللاها را ارههب اخلههروج رههن احلهدوت الرشههعية وتههرك رىلا ههة
نيهتاة هللا تعههاىل مصههال  ،به رعاهها تههرك اقىلهتاض ىلههأ هللا
تعاىل اظهار ًا واض را ره بذل ادهات يف التاص اىل هاب هللا
رن عبات  ،وضل فظ اأوارر وترك الاهاا  ،فهافهة رهارمق
ت وتكر  .اهه
﴿ ،.ت ﴾ والطر دة املاص اىل هللا الرضا بدهللاادله ،
ف،يحيد هللا ىلأ عيه الساب ة وليصرب ىلأ البال  ،فا املبهتيل
ها هللا اّل قاهل اق ها املعبهات  ،اّل رهات طه ىلهأ لك
رههات  ،ايمجيه اي رههن فعههكل ههه مجيه  .ورههن مثاهها مبيههات
لستيدا احلبيب ىليل بن دمحد احلبيش ريض هللا عاه . ،ال فه
هللا به :
واىل راادلد رهات راقك اهرع
اي فئ ا مل تظفر قجتزع
واضا تأخر رط،ب ف،رمبهههههههها يف ضل التأخري لك املطهههههيه
ا الرضا وصف املايب اأملع
فانيتتأ يس ابملاه وارع ـده
فانيتندظ رن ارة ال فالت ولنه
ـكن الرجا ل ررتع ًا فـيه ارتع
اي سن هذاك العطا املتـــااع
ا العطا ارـــدات رتههههههههااع
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و.ال نيتيدا ىليل بن سن العطاس :
ـال ابمجلال مرىس ـال رايف ابل ايصامب رن ب،ـبال
رال رن رال يف ب،اغ مآرال اق رال ل،كا عاد رـال
.ال وا تدال هل و ل مثـدال ايعدال فني مك رن رثـــدــــال
نيال ابرتسال عن ني،ا السال تب الدال تبت دا عهههههذال
و.ال نيتيدا احلبيب ىليل بن عبدهللا السداا:
قتكن جالب اديا النهها
رومب الافئ ابلس،ا ىل،يا
رمبا رسها الزرا بهللاهههههههههر
فتكن م ت والزرا ىل،يـا
واىل هاا ا تى الالك ف مرتا ه رن التصرب فه اب
املؤرن  ،وضل ل،تأيس واقتباع . .ال نيتيدا احلبيب امحد بهن
سن العطاس  :ما قمغبل ولي ًا وقر،اكً اق رهن اتبهه السه،ف
ىلهأ .هد اقتبهاع ل،رنيهال صهأ هللا ىل،يهه ونيهمل  .ال،ههة وفهر
ظاا رن التافنق  ،واهدا اىل طر ق التحدنق  ،واره ،.اباها
رن اقميا واق دا والتصد ق  ،ايمفنق ايرفنق  .ال،هة ارع،اها
ضههاادلاي رههن خ،دههي اّليههن حتيههية يف ىلافنههة ومتيههتة يف ىلافنههة
وتعصيهة رهن رهللاهالت الفه  ،وحتفظههة رهن مآفهات الهزرن ،
وتس،يهة رن رصا ب ااين والبد  ،وقتشتت مهاا يف موت ة
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اا يا  ،و بب الياها ه حتبهه ايبهر ايوصهال  ،ررهة نيهتيدا
دمحههد الرنيههال  ،وصههأ هللا ىلههأ ني هتيدا ورههاقا دمحههد ومهل
وحصبه ونيمل وامحلدهلل رب العاملني .
مث اين م ببت م مورت ثالث .صا د فيها رهن اخلبهااي
واملزااي  ،عمل ضل رهن هها ىل،ه  ،قنيهت رهن هل ،.هب نيه،
ىل ،ح . ،الدصيدة اأوىل :
خ،اا م قتكهههههر اضا مفتاا مــــ
فا يف معــارة رشهد الدطب رارـ
ق وق غار رن اترههر و ّراث بدـــ
رطهههال
مورساوق ىلأ اا يا ر ،
ّ
غري .ا ه مبحصال اهههههههد ص ّــــ
رن ّنار ابتدا تاع الههدى فنه ردـب
ابجل،ب والس،ب والررـ واخلي والب

مقت وافنيت بني مراك ه الكرث والدــ
وانيتتاى عاد املـاتمب ورن اك عذل

هيذ موابمعهههار مو ربز مواب هللاههههّال
رارع فرق بني اخل واليل خيهههههه،
واّل .د ريض فعيل ورن ها رشههال
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واملاارص ورن ىلاتا و.اتا خيههههههههذل
قبذا افرمب وقا ابملاازع رعهههههههههال
غري مجهل .طعاا البيه وهللا معيههههههه
صايف الصدرراعاد ىلأ رن غـال غ

وا ت ايبن ني،ا هللا يس،يي جعــــ
حص بز الس،ف ه واخل،ف تلههة تل
من صيد الظفر واّن وهمال متهــــ
فا اأمتباك رنصابه لصات احملههههال
ضا هاا صيد فنه الفند يساى و ـبدل
محلههها ل،دنص واه احلـــذايت فش
ّ .ل حيي،ا الثد عن لك رثدـ
ه ر ل السفر مجهل وحناا حنيههههههه
رن ر هل رعه راها اىل ال ري رررـ
والصالة ىلأ الشافه لاا ا دههههههب
******
﴿ الدصيدة الثا ية ﴾
وقجتزع رن البــ،اى
مق اي،.ب قت هههاى
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وفكر يف عاا.بههههها
وقحتز ىلأ فــا ت
فعدىب لك راض.ههههههته

ترى مثههههرا ا نيـــ،اى
وقتفرمب مبا حتهههههههاى
رن الذلات واحلـــ،اى

حتانيب عاه يف اأخرى

وتست عاه يف البـدوى

رنــني ماتك حني مآاتك
ونيمل واعـترب واصـرب
و.رص ردة املــايض
وصربها ىلأ املهحـاه
وتارالااس وارــربه
ولاجارت رراةههههههة
ولا.صــدوك ابملؤض
ت اف عن عظاميهههة

و،.بي فنه كيف م هاى
و .ل،افئ اي.هههههّاى
.ر بة فا ية تطهههههاى
ترى املاه كذا ههروى
ونيارح لك ض عـدوى
وجاباا عكئ راتههاى

ومف وانيكت وقحتيك

ولا ااك يف ــال
ىلأ ىليشـتي يف اا يا
تعد بي وقتــدر

وطر اا يف الكبد ركاى

وتع خـدك ده رداى
وقتث دة ثههههههااى
بد العرا وااعههاى
و اتفه وقتسههاى
مبنه الظــ رن اأ اى
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تفكر يف زرــا مآت
ومك مك مك غدا بعــــد
وىلدك رث،هة غــات
اىل فر لهـا سهر
صا بي العي فــيا
و سن الظن ابملههاىل

وجنهل وم ّرـــاا هههههه ّاا
ررـال مخباره تروى
رسافر تط،ب املثههاى

هميهل لي املهللاهههههاى
ّ
فصري زاتك التهههههداى
بصدق الرسوالنههجاى

و .ايرب ني،يهههههاا
وب ،اا اىل عهههههههه،اى
و.رباا اىل بهههههههههابي
ورن واىل ورن ههّاى
ق املصطف وملــه
ىلأ امحد راكب الاجاى
وصأ ربههههههههاا تامي
********
وتكل الدصا د اأوىل والثا ية لستيدا احلبيب ىلهيل بهن
سن العطاس  .والدصيدة اأآتية ر سابة ل،شتي معر ابنررهه
ريض هللا عاه و هذ :
نيا ،يه رالاات الات راعهههههههههههات هب
ورا راابل داق الهههههههاتات ا تجب
ىل،يش ايليت مــعر راّلا رن نيبب
وغ ايرافـه الشكاى
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خترب رههههههاه ها غــ ّيب يف م ال بب
عىس كار اىل ر رــدات اخلشب
فاا رشايح ورويح وهللا اق عههههزب
وراررات رن اا يا و.صاى الطـ،ب
نياى ا خالع رال غري اليا مرب
ها اّل توروانيع هل ره لك صب
و ب رن ماب رمنيه يف نيعافه ومب
جعب جعب رني ايرهههن قير د جعب
وايش م ت غابل ره اليل يكنهزو اّلهب

وربي ا مكــــرث اههل حادة يف التعب
ومههة مج ومآخههههههههههههر ىلا.بتة عطب
فسمل مرهههههرك يف املـثاى ويف املاد،ب
اىل اّل رن وثق به واعتصة را اغت،ب

ورن ط،ب جا واظهرارسه وا تصب
فد هل ا املـااصب را اق صب
ومث ره ااهر يف نيري وخب ا خب
وقتعانيفه وا ب راصهههههفا وامتب
وخذ رنب والش ا ب خ،ها يف رنب
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ونيابق مه احملــــبه يف رســـريموخبب
اىل مين راا اوا و.طــــعها وراه خبب
وكن ك ال،ي ق ماا الفريسه وثب
كن ابن نياعتي ل حد .ال ايضاك لب
وقت،فت اىل را ا.ــب وق راضهب
وخــــ ايخ ال ها وراا اى و ب
ولك رن قري مو كّهر ىل،يي مو عتب
فد هل هههههههههذفنا ابلس،ب وال شب
.د ا رصفنا وخ،فنا العجة والعهههههههرب
رـييعهة رالنهههههها يف مأّنة رن سب
وق تدال ا ضاك مبعد وقضا .هههههرب
وقم ضا هل عدــــيد ز اه موضاك نيب
شاا را.الاا ا ه رمس رهههههث اّل ب
اضا التدناا ىلأ طههههههههههاراتاا والدصب
وابت ابلزرر زاررا يشب الطهههههرب
وصا ب العات ل .الاا هل ا ب ب
وراهب ااير رن تير .د امع ومب

وصامب بني الادارا ا الصبامب ا.ــتب
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و.ال .ايض احملبه ايهــ ت ورب
ىل،ي السيه والطاىله فافّههههههاا اأتب
وهاتاا الفرض يف هللاهريت واملستتحب
لدنتاا يف رناتين اخلهههههههههالىله رصب
فالاا رن مما .هههههههههههههههاهل مو راكتب
دال را.ههههههال ف اط،ق وف عصب
ولك رن ق معنــبه يستتحق ال هللاب
فسامب ل نيامب مق اينيايق مر التهحب
وروا يف هههههها اكيس جنا اخلبب
ّ
و .ل م ب وبرت ههههههرها وال،هب
برا ق الر ق رن صـايف متتيت الش ب
و.ال تبت دا رن ق فهههههههههيا وتب
فا ها مق ىلأ را.ههههههي يف با لههب
بدا بدا احلق وا زا ت غــــيا الر ب
تبني ا ليئ عاه را.ــد كسب
لك راحيب مو حيب
و دههههههق م لك ٍ
بعيد عن ي ررىق عهههههاليات الرتب
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متت وابخلريات معت
ولاخت هذ الفاادلد العظمية  ،والعاادلهد اجلسهتمية بفادلهدة
ص مجليه راتدد د،ااها رن مآخهر كتاباها غهذا اأروامب و
هذ :
وىل،يي مبا ردمب هللا نيتيد املرني،ني وها سن اخل،ق
 ،فدههد .ههال هللا ﴿ وا هي لع هأ خ ،ه ٍق عظ ه ٍ ﴾ [ اأ آ ههة  4الدههمل ]
فاتسة ذ اأخالق ره العزيز واحلدري  ،فها التصاا الاكره
والرصاط املستتد . ،ال اقرا الااو يف مب رسهمل . :هال
احلسههن البرصهه دندههة سههن اخل،ههق بههذل املعههروا وكههف
اأضى وطال.ههة الاجههه  .و.ههال الدههايض عيههاض  :ههها نالدههة
الاههاس ابمجليه والبرشه والتههاتت دههة واق فههاق ىل،ههية وا ههامتدة
واحلمل عهنة  ،والصرب ىل،ية يف املاكر وتهرك الكهرب واقنيهتتطا ة
ىل،ية و ا بة ال ،ظة وال هللاب واملااخذة  .اهه رن كتاب الرب.هه
ا.ال عن مب رسمل .
وال اميهههة لك ال اميهههة يف نالفهههة الهههافئ يف لك حهههال
وكرسههها ابخملالفههة لتاههال اأآرههال  .ورهها م سههن رههاضكر ني هتيدا
املؤتب احلبيب ىليل بن سهن العطهاس يف وصهيته الكهربى :
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كن ره هللا ك قخ،ق  ،وكن ره اخل،ق ك ق فئ  .فدهد مجهه
ريض هللا عاههه يف هههذين اللكيتههني رههن املعههاين ممك،ههها  ،ورههن
اأخالق ملطفها وم ستهنا وممج،ها ومفهللا،ها  .الّ،هة ايرب العهاملني
سأل م تؤيت فيس تدااها  ،وزهها فا هي خهري رهن زاكهها ،
فا ي ،.ت و.ال احلق ﴿ .د مف،ح رن زاكها * و.د خاب رن
تنياها ﴾ [ اأآايت  10-9الشيئ ] الّ،هة ارعه فيسه فسه ًا طيبهة
طادلعة حافظة تؤرن ب،دادلي  ،وتر ى بدهللاهادلي وتدنهه بعطادلهي
 ،الهههى ما الفدههري يف غاهها فكنههف قمكهها فد هري ًا يف فدههر ،
الهههى ره رهها ،يق ب،ههايم ورنههي رهها ،يق بكررههي  ،افع ه يب
وبااا ً وموقت ورن محاطت به مفدت ،.هيب ورهن هل هق
ىليل را م ت مههل  ،وقتفع باا ايراقا راحنن هل مهه  ،ا هي
ّ
غفار ح ، ،راات كرمي رؤوا ر  ،وصأ هللا ىلأ نيتيدا
دمحد وىلأ مهل وحصبه ونيمل وامحلدهلل رب العاملني
وعبارة الدرطاس يف صفة الشتيطا واك نيبب راحه ّ
به رن العدابة والبعد والطرت وال،عاة .اهل ﴿ ما خريرنه خ،دته
رن ا ٍر وخ،دته رن طني ﴾ [ اأآ هة  12اأعهراا ] والاهار خهري رهن
الطني . ،ال دمحد بن ررير  :ظهن اخلبيه م الاهار خهري رهن
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الطني ومل عمل م الفهللا ملن رع هللا هل الفهللا  ،و.د فهللا
هللا تعاىل الطني ىلأ الاار  ،و.هال احلكه ل،طهني فهللاه ىلهأ
الاهار رههن ورها رهنهها  :م رهن رههاهر الطهني الرزا ههة والا.ههار
واحلمل والصرب  ،وها اااع أآت بعد السعاتة اليت نيهتبدت هل
اىل التابة والتااضه والت ع فأورثته اقرتبها والتابهة والهدا هة
 ،ورن راهر الاار اخلفة والطيش واحلدة واق هراق واقرتفهاع
 ،وههها اااعههه قب،هههيئ بعههد الشهههداوة الهههيت نيههتبدت هل اىل
اقني هتتكبار واقرصار فأورثتههه ال،عاههة والشههداوة  ،وأ الطههني
نيبب مجه اأمتيا والاهار نيهبب تفر.هها  ،وأ الطهني نيهبب
احلياة فا ناة الابات واأجشار به  ،والاار نيبب الهالك .
﴿ فادلدة ﴾ وههذ عبهارة رهن الاصهية الكهربى لسهتيدا
احلبيههب ىلههيل بههن سههن العطههاس .ههال ريض هللا عاههه . :ههال
اجلايههد رمحههه هللا تعههاىل و فعاهها بههه يف اااريههن  :مصهه،ت مصههال
ىليل رن املش الت رن مجيه رايف الكا
قممتت بعد مما يرت ّ
 ،وها م اا يا تار ه ومغ وبال وفتاهة  ،ورهن قزهمها ومه،هها
م ت،داين بك را مكر  ،فا ت،داين بش مما م ب فها فهللاال
واق فاأص ها اأول  .ا تى .
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و.ههال يف راضههه مآخههر  :واحلههذر مث احلههذر رههن العج ه
بدفه العدو ب ري را مررهللا به رن .اهل ﴿ وقتسهتتا احلسهتاة
وقالسئنة اتفه اب ّليت م سن فاضا اّل بينهي وبينهه ىلهداوة
ك هه ول محه * ورا ،داهها اق اّليههن صهربوا ورا ،داهها اق ضو
ظٍّ عظ * وارا نهزغاي رن الشتيطا زغ فانيتتعذ ابهلل ا ه
هها السهييه الع،ه } [ اأآايت  36-34فصهه،ت ] { خهذ العفها ومرهر
ابلعرا ومعرض عن اجلاه،ني ﴾ [ اأآ ة  199اأعهراا ] فا ،.هت
ىلهيل فهاىلمل م هللا مىلهمل
اضا فع،ت ضل رمبا يزتات العهدو رهرمة ّ
رنههي بعاا.ههب اأرههار وههها بعبههات خبههري بصههري  ،وقحتههز
وقتشجن وق ت رن اقعراض رههنة عاهي واقىلهتاض ىل،يهي
يف املداصد احلستاة اليت تدصد ا وجه هللا الكرمي مما عات فعه
ىلأ اخلاصة موالاكفة موالعارة  ،فاّنة يف ال الب عرضهاا عاهي
و عتضا ىل،يي وضل باانيهطة الشهتيطا افهره معهـّا عهات
صالحه ا ية أ ه يكر تألف املؤرنني وتاارصه وارامتع يتة
 ،واحلذر رن الهللاجر موتدال ل فسي كيف جتتد ف هافعهة
ره العداق الش نه وكفرا الصايه واخلالا الفهللايه ؟ فا ضل
مما رب اق سا ىل،يه ه يف رعهار احلهق جه ّ وىلهال وهها
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اّل خ،ده ورز.ه  ،ممل تسيه اىل .هاهل تعهاىل ﴿ .ته اق سها
را مكفر ﴾ [ اأآ ة  17ىلهبئ ] و.اهل ﴿ ا اق سا لرب ّه لكنهات ﴾
[ اأآ ههة  6العههاتايت ] م وت  ،وّلا ه جههد كاههد م .بههي
كادة أ هه كاهد م ت عهن مهههل  .اههه ومرها العهدو املعتهد
الدال ض الد،ب الدايس ق ،ني ك .ن معر ًا :
الـيرلاتطرحه يف اجلار نيتاه ق اد،ب ا ه وقرمنيه ،ني
و.ال ابن رنيال :
وا رن مبعد ،.اب الااس رن ربااالر ،.ب .ايس
و.د جا ت اأآايت الكرمية ا الد،ب الدهايس هها ممهد
رن احلجر يف الصالبة . ،ال تعاىل ﴿ مث .ست ،.اب رن بعد
ضل فهى اكحلجارة موممهد .سهاة وا رهن احلجهارة ملها تفجهر
رنه اأّنار وا رهنا ملها يشهدق فنخهرج رنهه املها وا رهنها ملها
هيبل رن خشهتية هللا ورهاهللا ب افه عه تعي،ها ﴾ [ اأ آ هة 74
البدرة ] و.ال تعاىل ﴿ ورهن مصهدق رهن هللا .هنال ﴾ [ اأ آ هة 122
ال سا ] و.ال تعاىل ﴿ ا هه لدهال فصه * ورهاها ابلههزل * اّنهة
يكندو كيد ًا * ًومكيد كيدا * فيهّ الاكفرين مره،ههة رو هدا ﴾ [
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اأآايت  17-13الطارق ] و.ال تعهاىل ﴿ ا راىلهده الصهبح ملهيئ
الصبح بدر ب ﴾ [ اأآ ة  81هات ] بأ وهللا .
ورههن مآايتههه العظهها الههيت قحت ،ههها اجلبههال الط هاا وق
الررال واأآاك .اهل عز رن .ادل ﴿ لا م زلاها ههذا الدهرم آ ىلهأ
ربه ٍ لرم تهه خامهع ًا رتصهدّ ىل ًا رهن خشهتية هللا وتهكل اأرثههال
ا ل،اهاس لع،ههة تفكهرو ﴾ [ اأآ هة  21احلرشه ] م بطر هق
الفكر  ،فا الفكر مثاج الد،ب ورن قفكر هل قنيت يف مرار
اأآخههرة وكههذا يف صههفات الد،ههب وتد،باتههه قمثاج هل  ،فههاىلمل
وتفهة .اهل تعاىل ﴿ لام زلاا هذا الدرم آ ىلأ رب ٍ لرم ته خام ًعا
رتص هدىلًا ر هن خش هتية هللا ﴾ فهها ابل املههؤرن ق ههتعظ مب هااعظ
الدرم آ وها دال هللا نيتبحا ه وتعاىل ﴿ ا.تب ل،ااس سا ة
وه يف غف ٍ رعرضا ﴾ [ اأآ ة  1اأ بنا ] و.ال تعاىل ﴿  .هها
با عظ * م ت عاه رعرضها ﴾ [ اأآ هة  68- 67ص ] و.هد .هال
بعههض العههارفني  :وهللا لدههد جتههأ هللا لعبههات يف كتابههه ولكهههنة
ق عد،ههها وقيسهههيعا وق برصهههو  .و.هههال تعهههاىل ﴿ مفهههال
،اب م.فالها ﴾ [ اأآ هة  24دمحهد ] فهاابل
تدبرو الدرم آ م ىلأ ٍ .
ابلد،ب الدايس اضا مل جتد فنه رااعظ الدرم آ وم ت تطيهه م هه
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،ني و عطف وير مبااعظي هل و صيحتي ااي وارماتك ا ه
اىل م يرره اىل صاب الصااب فهذا رنا رني  ،فك مرر
اىل هللا وانيتتعن ابهلل وحتصن بأني هللا لعكل تسمل رن كيهد
و وركر  ،و .الّ،هة م ت ريب أاهل اق م ت ىل،يي تا ت
وم ت رب العر العظ  ،راما هللا اك ورامل يشها مل يكهن
وق ال وق.اة اق ابهلل العهيل العظه  ،اىلهمل ا هللا ىلهأ لك
م .دير وم هللا .د محاط بهك مه ىل،ه  ،الّ،ههة اين معهاض
بي رن فيس  ،ورهن لك تابهة م هت مآخهذ بااصهيتا ا
ريب ىلههأ رصاط رسههتتد  ،ونيههال هللا ىلههأ عبههات اّليههن
اصطف  .والسال .
مث ارت .صيدة و لستيدا احلبيب ...........رتهللاهياة
ىلأ راحنن بصدت . .ال ريض هللا عاه :
مق ليت معر ص،ح هللا حالاا بعافنة ستاا جتــأمممـيل مهارنا
فال خنب الرمحن سن ظاا اا
فظ رـيـي واليدني ــــدق
و.د رب الرمحن ،.يب ىلأ الهدى
ب بيب ب ّعــد البني بنـــااا
رع هللا ليأ والفر ق ورن به لدد نيكنت تكل الرباع ،.اباا
رنازل ممهى رن ناة رعـــاتة اىل رنت به معيه هللا مشـ،ـاا
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جعب كيف يس،امو طيب نيكا اا
وه ىلاته بعد الااى ذكرو اا

رساكهنا راّلهـا رن رساكهههههن
فه ىلاتهاابلعهدض .د رىض لاا
اىل مآخر الدصيدة .
وهذ .صيدة لستيدا اقرها احلبيهب ىلهيل بهن سهن
العطاس .ال فعاا هللا به يف ااارين مآرني :
دال خا ىل،ا جشاين الربق يف تا :الظمل
رك ىلأ ،.يب جشاين حني رفهرا وابتسة
فرصت ما رن رار رامح،ت يف رس وه
ردها تير الفكر رن ماىل يف اجلاا ا
غي احملن والشا فايق والتاكليف اتدة
وتره عي رن باكها فاق خــــد ا سجة
وحار فكر رن نيبب رايب لدههههههههفاين ع
ور ت يف نياابت راخرج تفاصـــي اللكة
م هللاـــ ًا وطيب الاا حيهررنا اضا ااا :عت
ومنيتباب رايب ا تط،ب عـــدها ختط الاه
را.ال حيصيا فطني الد،ب فهههههظ موابلدمل
لكناا اببني املهللاهههههههههههيا وا راا ـــت
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ابب يف الشكاى ىلأ مرابب البصاير والفهة
ض عرفا الررز ومرـــا الفس رامعـيل شة
مول اليم يف ض هههههايب ض ىلأ ظههر رمك
كسبتا بئئ املاكنيب ض ـا رــــ،ب الادة
لا بعض رامح،ت رن ـييل ىلأ احليد اّند
ورا ت مصبار رن مرتاا الثد رهنا مظة
وقلهـا رره نياى التابه و .طهههههه الاض
تطف لههــايهبا وترب رن بالهههههههههها والسدة
ضا بعض رايف البال رن مكاا والـثاين عة
ق ال مث ق ال مث ق ال رن و.ت النـد
و.ت املهامج واملرامج واملهههههههههههههههظامل والظمل
ض لك م .د عـاا رنه اي دمي واهتشة
راىلات م ابيق ىلأ اصهل وا كرس م راالتحة
وقجتد ــد تبه مههههههههههل يف املزااي والههية
لك .فا رانيه ورا.الهههههههههههههههته فسه .ـال مت
قىلات عصيا وق عيص الهههههههههاى ف
م هللا ًا وقحد اكر املاكر وها عههههههدّ ا العـمل
واحلاص ا الا.ت ب،عة ابملصا ب والتهطة
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رن مين رارالت نيهل رهههههات رث،ـيا وطة
والااس ه والههههههههدين .د جحـتة مق ابحلشة
ا البال والظمل وانيتتاىل املهههههههاال واخلـد
را اا .فا اا يا وزهر ا وعهههههههههبدوها ص
وانيتتدسياا ابزقهما والدههههههههاا ا يا املعتصة
و باا مه املال لا كهههههها اا رن الصة الب
لك دة يسع و ،د خنفة احلههههههرب السمل
لا اك راع الش به م ااع املصا ب واجلذ
.رباا اىل عاد ولك مش كفهههههههههههه وانيـتمل
راخافاا العــــدوا ن املبتيل ضو رال مج
وا جا اىل .ايض .ب .اهل وابلباط
وقخياا ال،ا واملنهههههههههدات يف اا ـيا ومث
وا حد دض مكه وثاّا يف الره رامب من
واركز خصاره ظاهر اكلنــــارض فاق العمل
اضا حد ماا را ،دنه رن اأخرى ا فطة
ومرااّل ،.ت دات راجتههههههد هل رن .ـد
وقحيبا ه ولا صهههههههأ ىلأ املا واحنهطة
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مع ولا .د نيار فا.هههههههههه رايز د لــه وض
رن احملبه ض لراع الارق ضاك احملههههههههت
وا زات .د فع عاد الااس يف الظاهر ذ
خ،سا رن ثابه و.هههههههههالاا ضا هيات رتة
وقيزورو ه ولا .طه رعالنههههههههههههههههههههده اأمل
وا جا با ديض بع،يه .الاا منيكت ايغشة
لا ابحيد ة داخ،هة ره طهههههههههههههههههده مصة
لكن عىس فكه رن املههههههههاىل جتيل لك ه
ربت ا حال و هههههههههربا رابسي رن نيدة
ق طه والصحابه ض ة .ا احلههههههههههههر
و ق راجا يف املثهههههههاين والعههزامي وارهللاهة
اي هللا ايراب نيـال ايهمههههههههههههههههمين اي
متعههاك ايض تادذ العــــاين ره ضيق الفحة
اغفر ونيارح وارح وزر ض يف ال،امب ارتدة
وبعد ضا ماوصيي اياحأ رن اىل حدرا عز
امثمب رن الفنحا وخذ ل طرس ابلدال ا تظة
وزر معر واباه سني مه املفاخر ل جنة
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واعهههههرب ىلأ مغدا ابلباكر وخذ .بيل
ورر بطن الكرس قىلدت بسا ته الهههههههدمي
قزال رعـــذ ابملطر رن لك رديص زوره
ىلأ العدا م ىلربوخذ بني الطرق ض يف ز
واحذر متر الهههههههههههههابطيه قتعارضي الر
.الاا ا غ،يه اضا مافاك دعا ي ههههههههههمل
ورومب يف سة
ورهههر بطن الدطن يف هشهل ّ
مك فنه رن هميا ب مك فنه رن رسفاك ت
واعــرب ىلأ ضهبا ض خنهل يز ّد ىلأ الاه
واىلربىلأ البطحاو السري ومتي ىلأ الدد
واعـــرب ىلأ ال رفه بالت الشتي عيي اي عة
ىلأ تريئ مىلربورزوات ابن ثع،ب يف غههههههه
وا.صد اىل اارنه وزرمتي العرب ه والعجة
معههههههه معر ابنرره ض ابلكرارــات اتسة
راحد وص حد وقحد جاب ر ه ض ر
.ب حيه وا تربه فاق خدك وال،ية
واكرث رن الشكاى وز د يف ااىلا عاد املشة
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وبعد راتب ،رراتك رن ز هههههههههههههارته انيتتدة
واخلت صأ هللا ىلأ امحد ضخرا ا الز
صــأ ىل،يه هللا عـدت راخل يف ال،امب الدمل
وراحدى حات ورازا ر تااى ل،حهههههههههههر
*******
وهل ريض هللا عاه
ابد ت بي اياّل اب ه تسري اخلشب
يف اب ــة الزاخر املاخر غهها ل ال بب
برس .درتي تزرـــيا بنهههههههههههههات املهب
وحتي مروامب بني ملهههاامب اياجعب جعب
ومك عة مج قحتسب ملهههههن .د سب
ىلأ خ،يدتي ا م عههههههههههاهما وانيتتجب
لك طا ه وعهههههايص رعـتد يف رنب
وا نيت اييح ابملا لك نــــ،اق تب
نيتبحا ي هللا اي.ههههههدوس رـال ورب
ايرنهزل ا.رم ورنهههههزل والهللاح وا.تب
والاار والطهههههار ومآايت الشفا ل،اصب
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تهههابه و ا ئ وحن امثم ومــعرا وتب
ومآايت اأ فهههههال يف رص الايب حتتسب
نيار مثور لدارهيا هيهههههههها الصعب
دها واملطهههههههههههههههر رن رـييه العتب
واه الكسا الستته اليل هبة .د ورب
فرج ىلأ عبدك العههههههاين مجيه الكهرب
وا نه بذكرك جتاوز عههههههاه ف كسب
مث .ال باهههههههات جاا خل فنه الطرب
فد،ت نـّا ونيههههههههال والههـاا والر ب
مهههههههههال مبسطار عبدالدـاتر املاتخب
م س ت يف ال،فظ وا سن اكتبه ض كتب

فر ت فر ههههههههها ابملسطار ملـّا ولب
رهاب ورن .د جا راابه معب
ومقت ّ
و دهههههه الفرض قاملستاا واملستتحب
.ههاهل .دا .د بدا يف راس خهههطه برب
خــــالق اأرزاق ل،طالب ورن قط،ب
رـــاه الرهب ج رهههاقا وفنه الرغب
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واثهههههىن بزين الثاا ومحصابه اليل حصب
ـيد الاار رن ضكهر تطيب اخلطب
هههها الستاد واملدت ىلاج ويف املنـد،ب
لهههههه ابب رفــتامب تامئ توب راحيتجب
اىل ّنار الدنارة واصهههههطحب ابلر ـب
ها رصا ـني عد لك غاتر وخب
وهههههها ني،باا وترمهاا الـذ يف املسب
بيت الاق وامحلههههههههيه واحلي واحلدب
ايغهههههههههههههههههارة هللا ك ّيب لك راكر كب
تبت ـــدا رن تعاتا خـاب نيعـيه وتب
ايالصاحلـني انيعدوا رن ها الي هرب
اياهههههههه املدا الرفنه م اف والعههرب
.اراا لاا يف املعاين فا رن ب ب
ابهلل ق تههههههتكا الاّي رن غـــري مب
مق ايردهههههههههد ونيداا العـأ يف مثب
والشتي بابكر والعهطاس واه الـتب
ب ا كرارههههههههه ىلأ را.ال تاصب صب
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ىلأ اخلصا الشهااين يف حسابة غهللاب
ختههههه ّيل اجلال رن حتت الثاا :خبب
رههن دـية الفن رن جسي فنهها عطب
رههههههههههههه مع رص راقا لعــهل .رب
فا العدا ،.ت النهههههههههيه لههة والههـيب
راىلات ابيرره م ّق رههههههههن ت،ف وا دطب
اىل مآخر الدصيدة .
﴿ وهل ريض هللا عاه ﴾
وقتهللاجر رن الهال املهــــي
تاني الصرب وابرش ابلظــــفر
ابلفتح والارصوال اث العجي
وابرشوبرشوبرش رن صــــرب
ورن عههز وا.تاا الصرب امجلي
واعز عزمية مول العز ال رر
وعز فسي ىلأ ب الكدر
ىلال ىلأ الع رن بعد ا هني
وانيتـ ن ابهلل يف تفــه املصي
وقتبال بصا ة رن كههههههههفر
.ـ ستيب هللا اي عة الاكنــــ
 .ستيب هللا ف نيا ونيهر
ستيب و ستيب ىلأ اببه ز
 .ستيب هللا .اتررن .ـدر
ستيب رن اهيل وصهر واجلار
ونياكن ااارواب واخل،ههههههي
يف احلال واملال رن كرث مو،.ي
همال تروىلي غاا رن غدر
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ورن فر ل غا طات احلفر
واحذرجتاب ىلأ الشني احلذر
ورا ص ونيل رافي رن رر

مصرب ىلأ كيّ ا نياىله ورههههههر
ا الشجاىله فساىله تاتههههرص
واىلمل دني ا رن بي غفر
واخل صرب ومعـرب را كرس
ورن مت يف املعاين رامـكر
يرت س تي نييئه تنههههههتكر
و ذكرالشني تامي والاضهههههر
را فتخررني ابلش قخفههههههر
احلسب وال سب ابلا.در

بئئ اخملامص د.عها نيههههههت
عاض ابهلل رن ه ال ـــير
ىلدو وىلا .وتين رعههههههههترب
ا اخملامص اضاخامص ىهههههههر
وبعد ضااحلني ايزين الاظههههههر

قبد فيا هي،ه قهمهههههههههههي
واخز ابقعراض رن .ال و.ن
رن ار راجلفا تشع مـعــي
را ررل،ير رن ر املدهههههههي
عاد التاليق و.د فهر اّللـــي
ل املساو ونياوا راميهههههي
وق ااخذ ولا خف الفهههههههههتي
لاكات تعطيه رن خريك رز
ولابدت رني ىلرث را دهههههي
و دفن الزين ىلات ابلصيي
رن املرو ات والطال امجلي
معحد وااين راخال ونيــــي
وق بال مبحتاج مورعهههههههي
ورن رعـاتات رن عدهل خبي
ها خريل رن صدا.ه رن هي

وق عال ولا ض به ثدهههههههههههي
اياك ب ااا :اجلعدالرنيتي

68

ح،ا الش ب صب رافين زور

والعني هحال احلدق رن غري رن

ايرن ر هل غشا ار الدــــير
ايرن ىلالواعتال وارال ونيهر
ايخرية السيه رنا والبصهههر
ما ل العبد تامي قحيهههههههههر

ملابدا يف العصـا بكر ومصــــي
وفاق رـي ر هل وامجلههههههي
وعدهل العد يف العد العدن
وقخيفف رن اّل ب الثـدـــي
وقتعار بسيئات العيهههههههي
جد ورا وىليىس واخل،ي

فاعطف ورا واعف والطف خري بر

ىل،يي ابلهامش خـري البرش
.طب املال ررو الستيف الصدن
وابملدد وراقا عههههههههههههير
وبأل ابىل،ا مهيل والدبهههههي
وابحلسني املدد يف الزرهههههر
و.ا هللااريف م الش،ـنـ
مك لي ّنا هدا الاعهههههههر
م تعط العبد .هللايا الاطر
وقمتاط فا طبعي رطــــي
والعبد عبدك ىلأ اببي ز
ا الصفاوالافا رني صهههههدر
متت وب،خري معت و ا رسي اخلتا وصأ هللا
ىلأ نيتيدا دمحد وىلأ مهل وحصبه ونيمل
بعا هللا وتافنده مت اىلاتة طباىلة الكتاب بعد املرارعة ا
اقثاني  1426/1/19عاا ة جن املؤلف را :عفا هللا
امحد بن معر العطاس
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رؤلفات احلبيب معر بن ممحد بن عبد هللا بن طالب العطاس
 -1غذا اأروامب يف مضاكر املسا والصبامب
 -2نياق اأرابمب برشمب غذا اأروامب
 -3كتاب الرنيادل
 -4الفاادلد اجل،ي والعطااي اجلز
 -5كمييا السعاتة ملن مرات احلستىن وزايتة
 -6تابنه الاامئ وب ية الهامئ
 -7فادلدة عظمية لس،اك نيبن السالرة
 -8فاادلد رنثارة وىلرب
 -9الفاادلد والعرب
 -10زهة اأ باب يف اختيار اأحصاب
 -11الافائئ املفندة واأآتاب السد دة
 -12ممثار البدمة يف خ،ده ال شأة
 -13كتاب عظ الددر ونيايم الفخر يف التحيل ابلصرب
 -14ر الامثر ف ورت يف اأضاكر رن مخبار وم آ ر
 -15نيبن املاار يف ج،ب التخ،ص رن املهللاار
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