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 مقدمات العالمة حممد حممد أبوموسى
 

 كتاب دالالت الرتاكيب
 مقدمة الطبعة الرابعة

 
اللهم أعنا وتقبل منا، واغفر لنا وارمحنا، واجعل عملنا ذخرا لناا عنادي ماُن دّارلي ،لاال، اللهام 
 آمني، وصل اللهم على سادان حممد، وعلى آله وأصااابه وأوواجاه وذرم اه وماع تابعهم .  اا  

 وبعد:
م مكااع  ا اازاااو واا ناااا وا  اااواس عنااد ال ااكا ى ومااع جااا وا بعااد  ام اادالا لكاا ُ فلا

عبااد القاااألر، ب  عبااد القاااألر م زاارل   مااا ل زاااو واا ناااا وا  اااواس، و،   ااا  بعاا  ذلاال 
 إشااااراته الكلااال لفإلاااالة اازااااو، و،شااااراته الناعااااة للبااااا  بعاااد اا ااااُ، جاااا  ال   ماااه عر اااا،  

 اااد، و ااامل الواار ، وأاااار اب ااادا  الكاا ُ بااار ر ا ااديا عناااه العاااار  مااع العنامااال الليف ااااة، وال ن 
واس وااراا الاانفخ للوااق، والقامااة الع امااة اخباااري عااع الوااى  بعااد ال قدمااة وال ها ااة لااه، وأ ي 
ألاارا أفإلاال بكلاال مااع ،خباااري عنااه بآ ااة غفاا ، ،ال آخاار مااا  ااد  ال   مااه  ااا ماادخل ال صاانر 

 وقامة اازاو اا ناا 
و،مناااا  اااا   ااا ُ ال اااكا ى ال اازااااو واا نااااا وا  ااااواس لكااا ُ قاااد  عرمااا  مااارو ي عاااع 
أصااااا اللي ااع مااع قاارم  وفااااا  ابعارماا ، فقااد ذ ااروا مااا قاالي لف ااه و لاار معنااا ، وذ ااروا 

أعىن اا نااا الار  ألان أفإلال ماع اازااو،  به صا   القلال،  ّ صا   الكلل الر  ال م علي 
اااار ال ا عااااااو وتااااارا ال ابلفاااااال، وذ ااااروا الااااار  ما ن بااااّر  لكلماااااا  القلالاااااة وذ   ااااروا الااااار  تباي

و واللطا  وا ارال  فّااا  مقاا   اقا ، و بياا  القلانا، وعاان  ا عااو، وذ اروا صاا   اقلار 
 صا   القاعة ال الانعة الر  مإل  اهللن ا  منا   النايق   

ولاااخ ل زاااو   رعاا بقنلااه ووأوتااام جناما  الكلاامو علااى تعرما  اازاااو تعرمفااا وقاد أتااى 
تعرما  أجاال ماع  لمااة وجناماا  الكلامو وجناماا  ااا  جامعاة، والكلمااة ااامعااة ألاى الإلااالة الاا  
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اابه وفااا  ه، ما  أدااه  مباا  عنهاا  ال علاام الل اا ، وم تكاع ال   مااه   د اا  صانع ه و    
ع ذلاال بقنلااه وأوتااامو و مااا أخااق عااع أفاااا الناااإ، و،منااا ألااى عطاااة مااع   لااه،  مااا عااق عاا

وأليباىن ر  فر  اع   اا سارله عاع فااا  ه قاا   ألرا ا عىن دف ه ال جناا سادان على لاه 
عاع اازااو، ولااخ ال بااا  غال ، وأ  ل زااو مناال   ىو وألرا ألن ا عاىن الار  ال بااداه اأتلمب

 اااوو ألاار   ن  عناادألا، وأدااه م  ااعة، وفاااه م ااافا  تقطاا ، وأ  للناااإ عناادألا غااا   منقطعاا
الآاا   بعطااة رباه لاه صالنا    وسا مه علااه، وراجا  اب الما  الا  قاالنا عنهاا ،داه ت اا نب  
منهااا أ لاار اب كاااُ، وال شاال أ  اللنااا  علااى اازاااو ال ا اارو ي عااع ابعارماا  الآاار أ لاار  اا  

 الب غة اازاو  :،هنم قالنا
ر  زعل الك ُ ال الك ُ قائما علاى سااقني  اا اللفامل وا عاىن وألرا ال اار القد  العرم  ال

م مرفإلاااه عبااااد القااااألر، و،منااااا اعاااه واساااا نعبه باااانعة  رعااااة وذ اااا  ع ااااا ،  اااني  اااار  فكاااارس 
الاااان م، باااادم  ذ اااااا وواعاااااا هلاااار  اللنائاااااة، وفكاااارس الاااان م فكاااارس شاااااملة للفاااامل وا عااااىن، وشااااار ة 

، وب  ا عااىن الاار  ألاان الآاار  ه مزمااة ،ال عنااد ال  ااا وم  قااااة هلمااا، ب  اللفاامل ال ت علاا  باا
مطارو  ال الطرماا ، وا عااىن الاار  ت علاا  بااه مزمااة وض اا  للواااعر ومإلاااا ،لاااه ألاان صاانرس ا عااىن 
وألااارس ا عااىن وخانصاااة ا عااىن، الاا  مااع شاارهنا أ  ت اانارل علااى ا عاااو الاا  ألااى ابغاارا ، و اارا 

 فكرس اللفمل وا عىن وشار ا هلا وّمافياا هلا مكن  الن م عند عبد القاألر م  قااا ل
وما لاُ الن م ألن  رمقه فلم مكاع ماع ا  نقا  أ  ماارا  دملاه ال ،ال اللفامل وال ،ال ا عاىن 
علاااى النجاااه الااار   اااا  مااادور علااااه الكااا ُ فاهماااا قبلاااه، ب  الااان م ألااان و اااد  عمااال صاااا   

ئ  وابسااارار الااا   رمااا  العلااام  اااا الكاا ُ ال   ماااه، وألااان و اااد  الااار  ماااان  فااااه ا اا كلم الااادقا
الريومااة والفكاار، والاا  ال فإلاال للكاا ُ ،ال  ااا، ا ،  مقالمرألااا ال الكاا ُ ألااى الاا   ااديل لرج ااه 
ال الفإلااال، وألااارا ألااان ا رجااا  الواااامل وا  ااا نع  الااار  مآناناااا عاااع الن ااار ال ال ااارمال وال  ماااام 

ااناااإ وا قابلااة ومراعاااس الن اال و اال واامآااا  وال نشااا  ،ال آخاار ، وقاال ملاال ذلاال ال الطباااو و 
فناااان  الباااادم ، ب   ااااا  ذلاااال  ليااااه  اااااا  االساااا عارس وال ملااااال والكنامااااة وال وااااباه وغلألااااا مااااع 
ابقطاااا الااا  تااادور علاهاااا ب غاااة الكااا ُ، و لهااا راجعاااة ،ال الااان م، وعناااه   اااّدا، وباااه تكااان ، 
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اوار  وجاه لالل هاا علاى مارال ا  كلماني، و،منا تكلم عبد القاألر ال االسا عارس وال واباه والكناماة ل
 بهنا لالة بناسطة معىن ا عىن، خب ا ألر  الفنن  فلاخ هلا واسطة ال الداللة 

وأقااااارا الناااااانىل القدااااااة ،ال ألااااارا ال ق اااااام الل ااااااى: اازااااااو واا نااااااا وا  ااااااواس قااااان  
الااة الكاا ُ مااا  والالباااق و الاار  ذ اار  ال أو   دملااه عااع عماال انقااد الوااعر وابلا، قااا  و

تقاار عباراتااه وتفإلاال معاداااه، وفاااه ماا تقااار معاداااه وتفإلاال العبااارا ، وفااه مااا مقاا   اال وا ااد 
  119منهما وفقا لآلخرو ،ع او القرآ  للباق و ىل

والر  تقار عباراته وتفإلل معاداه ألن اازاو، والر  تقاار معادااه وتفإلال العباارا  ألان 
و اا  ألاراال  ا ُ البااق و منهما وفقا لآلخر ألن ا  اواس،  اا ناا، والر  فاه مق   ل وا د

مقدماااة للمقاااانل ب  ألااارا ال ق اااام بااااا   اااا علااااه الكااا ُ، ا  تاااى اقااادم  عاااع ماااا مكااان  باااه 
مكان  بادمعا شارمفا، وغرمباا لطافاا،  –معاىن اللفامل وا عاىن  -ال فا ل، وألن أ   ل وا د منهماا 

كلفاا، ومااننعا م ع يافا، ،ال آخار ماا قاا ، وألارا  اا م وقد مكن   ل وا د منهما م   لبا م 
م طرو ،لاه ال كا ى ومع جا وا بعد ، و،منا عنااألم فقا  بااا  بااا  ألار  الن ا  الا  مزماد فاهاا 
اللفامل علاى ا عاىن، أو ماانق، عناه، أو م ااومه، و،   اادنا قااد تطرقانا ،ال القاماة الب غااة ال باااا  

آخاار ، وقااد جااا  ألاارا ال باااا  أق اااُ اا ناااا، و،منااا رأإ الباااا ألاان ا ارال  ل اارمال وال  مااام ،ال 
بااااا  ال عاااال  وال اااناو  باااني ألااارمع العناااارمع، ومااا  تااارجا  فاااة ابلفاااال، أو  فاااة ا عااااو، ومااا  

 مق  ا ازا  مع دال بانهما 
وقاد بادأ أباان معقانا الكاا ُ ال ألارا البااا واارر شادمد وا  اااا  و،شاارس ،ال أ  الكاا ُ ال 

الور  ال مكن  ،ال ب ي ال اقا ، م  أ  ال كا ى م مدخل ألارا البااا ،ال لإلاب  معاقاد ألرا 
العلم  ما قا ، ا ألن رجل شدمد العنامة  ل ادماد، والإلاب ، وال اقاا ، ولكناه رأ  أ   دماد 
اا ناا وا  اواس  ا ال م ا ر، وألارا جااد، و،داه لا اهل علاناا أ  جلادل اامال الا  بناام علاى 

، وألاان هاااألر، أو ،زاااو قااار، وألاان ض ااا  ،ال الّدربااة، وال أجااد او ساانا   ااا  ،زاااو  اارااازاا
 الاار  أخااق أدااه  شااا ا معااني علااى ،لراي ،زاااو القااار ملاال الن اار ال  اا ُ   و اا ُ رساانله 

ّداار  لاابا معاىن ماُن اب ازاا، وأوتاى جناما  الكلام،  أ ُر مع ربه بنعم  للس ذ ر منها أداه 
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خااار  دف ااال  لن ااار ال اامااال القرآدااااة سااا  د أمامااال أمااا  الاااة وأوفااار الاااة وأساااوى و،ذا أ
ادّ الة وأوجز وأقل عدل  روا   ُ، وأ لر معىن، اقرأ ما ش م ول بدأ  لب ملة، ا )  لليل  اق  م 

ي  ( ا )الاديلمعل  ما ان ُل  للالل ام  ا ) (ال ع اال ملني   ر ايل  ي  ( ا )دا ع بّادّ  ،ل ا ا    ،ل ا ار ا    األادلان  ا ) (علنيّ د     الايل

ّ ا  قلام  
( ا )،  ،لاناا ،  ام( ا )،  ليلل ّم اقلاني   أّلادى ) ( افلااهل  ر م ا    ال  ( ا )ال كل  اااّ  ذ للال  ) ( اا 

، وألكااارا  ااارر )قااال ألااان   أ اااد( و )ال ،لاااه ،ال  ( و )  ماااا ال ال ااامنا  علاااال ،ال الاااب  (
،ال م اابا ومااد ( وا هاام أ  ت اادبر بداال ال تاادري شااا ا ،ال ،ذا ومااا ال ابر ( )و،  مااع شااى  

اقاااارأ  ا اقاااارأ مااااا شاااا م مااااع  اااا ُ رساااان    تاااادبر ، والاااار  مآماااا  عاناااااه ال ماااار  الاااان م، 
و و،مناا ابعماا   لنااا  و،مناا لكال امار  ماا دان و و   ودار   لاباو واقا   بانيي واقاراُ بانيي

ا تدبر   قاقة ،زاو القاار ،ال اال ا ااا ، واال الاااا ، خال   ار ىبو ووال أجد معلمن
رّ بام علاى وجاه ماع و ا  الواا  عباد القااألر مار  أ  ابمار اأاارو أ   اد  لماا  معادولا  

ال  ا  فرفال  معاو وأسرارا لاخ ال ّمنع البور أ  مالنا ،لاهاا، و،   نام ت ا طا  أ  تادري 
وماااة والطبااا ، فإدااال ال ت ااا طا  مهماااا اج هاااد  أ  تااادري اازااااو ال الكااا ُ بعاااد الدرباااة وا  

بدااااه لاااااخ معاااال قااااااإ تقااااخ بااااه اللفاااامل الفا اااال علااااى ا عااااىن، وال اللفاااامل  ا  ااااواس واا ناااااا
ا  اااو  للمعااىن، ولاارلل  ااا ذ اار الباااق و ألاارا ال ق ااام القااد  الوااائ  وأرلفااه  لن اار ال اللفاامل 

و م ا  ل  م كلا  ،ال آخار ، قاا  موالا ،ال وا عىن مع  ا   ل منهما أداا  غرما  بادم ، أ
صاااعنبة ،لراي ألااارا الوااار  وواقكااام ال ذلااال صاااع  شااادمد، والفاااال فااااه شااارو بعااااد    وقاااد 
 كااى عااع  بقااة أ  عبااادس وخلاا  ابمحاار وغل ااا ال وماهنمااا اهناام قااالنا ذألاا  مااع معاارا دقااد 

لنقااد  قلاام ،    وألاار  العبااارس زاا  أ  تكاان  أساااإ لراسااة ا120الوااعرو ،ع اااو القاارآ  ىل
ألاااان أداااال تاااار  ال  الوااااا  عبااااد القاااااألر رجاااا   اع اااااو ،ال الاااان م، وا اااارال  اع اااااو ال الاااان م 

، وقباال عبااد  لمااا  معاادولس ّد ااقم د ااقا خاصااا فرفاااام عااع معااا   اار  عااع  اانو البواار
القااألر ذ اار الرماااو اازااو وجهااا مااع وجاان  ااع ااو، والاار  مقاارأ اامال القرآداااة وم اادبرألا  مااا 

م لاااخ ال  اجااة ،ال أ  م اا ند ،ال  اا ُ أ ااد مااع ابئمااة لاقطاا   دااه لاااخ ال القاارآ  معااىن قلاا
عنه  قل مع لفمل القرآ ، أو بلفمل م اٍو للفمل القارآ ، ألارا فإلا  عاع  بق اه ال الب غاة، مّعقي 
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ولرلل  اا  الواا  عباد   لراو علاى اقا  النا اا ا باني  اني أدكار وجانل ا  ااواس واا نااا 
القاارآ  الكاار ، وشاااألد  علااى ذلاال ألاان قاارا س القاارآ  ال غاال، وماا  ألاارا فإدااه مااع الناجاا  أ  ال 

د ليم    ال القرآ  ، نا    عىن الر   ديل  ال كا ى واأطاا ، وجار  علااه القان  بعاد ا، 
آ  وأعىن به الباا  بعد اا ااُ، وال ارمال، وال  ماام، واال ا اإ، وال كماال، واالعا ا ، ب  القار 

فاااه ذلاال  لااه، ومااا لاُ االصااط   جاار  علااى أ  م اامى ألاارا ، نااا ، فاا   إ مااع القاان  بااه، 
بده ال مواا ة ال االصاط  ، وسارعنل ،ال مناقواة ألار  ا  ارلة وأان أانقا   لماا  للوطاا  

 ، قاا  ال اكا ى ووال كا ى، واآل  أ    ما بدأ به ال كا ى وما اعا   علااه فااه اأطاا 

ال اقااا  والبنااا  علااى  اا ناااا فلكنهنمااا د ااباني ال م ا اار الكاا ُ فاهمااا ،ال باا يأمااا اازاااو و 
فاماا باانهم، وال باد  للمعااو ال رلماة ملل جعل   ُ ابوسا  على جمار  معاارفهم ال شي  عرال

 ا الب غاة ال ضماد مانهم  وأداه ال مع االع اا برلل مقا اى علاه ولن امه م عاارا ابوساا 
  هى   مه و اد وال مرُ

 اا ُ جاااد جاادا، بدااه   وال اقااا  فلكنهنمااا د ااباني ال م ا اار الكاا ُ فاهمااا ،ال باا يوقنلااه و
وذلااال بدااال ال ت ااا طا  أ  تفااارو باااني مؤسياااخ علاااى علاااى العلااام بطباعاااة البااااا  وبناااا  الكااا ُ، 

ر  فناان  وا قابلاة، ب  ألا  مااا تفارو باني ال واباه واالساا عارس والطبااو  اازااو واا نااا وا  ااواس
غامااة اازاااو، وفاهااا  فقااد  ااد ااملااة الم مايااز بعإلااها عااع بعاا ، خباا ا اازاااو واا ناااا، 

باا  بعد ، اُ، والباا  بعد اا اُ مع اق اُ اا نااا، وقاد  اد فاهاا اع ا اا، أو ا  اساا، أو 
د اا نااا، شاناأل شاناألد اازااو، ومارس ال ما ش م، وهلرا  ا  الواألد النا د مؤتى به مارس ال

  وال اقا  ال م ا ر الك ُ فاهما ،ال ب يو ل ألرا مؤ د قن  ال كا ى و
   و ،ال آخااار  معناااا  أ   ااا ُ أوساااا   جعااال  ااا ُ ابوساااا  علاااى جمااار  معاااارفهموقنلاااه و

عنااه فهاان ، ناااا،  الناااإ ولاااخ عااام هم وال خاصاا هم أصاال مقاااإ علاااه الكاا ُ البلااا ، فمااا وال
 ا الب غاة، بداه أو  لرجاا  اسا عما   ا ألان ال ضماد وال مارُ ال وما دق، عنه فهن ،زاو،

لرجااة لاااخ ورا ألااا لرجااة أقاال ى تفااا هم، وتناقاال معاااداهم، وألاا اللآااة الاا  زرمهااا الناااإ بااانهم ال
 منها، ومعقي عنها الرماو بقنله ،ذا دز  الك ُ عنها ال ا   صنا  اقاناان  
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، الااة ،ال جهالااة  مااا قااا  اأطااا ، وألاان علااى  اا ، وأو  اعاا ا  علااى ألاارا الكاا ُ أدااه 
وذلل ب   ب  ما زر  علاه   ُ ابوسا  ال ا عىن النا اد صاع ج جادا، بهنام م فااوتن  ال 

، وألاا   أدنااا وصاالنا علااى مااا مقنلااه أوسااا  الناااإ ال ألاارا ألا  معاااداهم مااع  ااا  القلااة والكلاارس
أو  ودقااان  ال  اان   أ  ألااارا الكااا ُ ، نااااا ا عااىن فهااال معقااال أ  سعلاااه قااسااا للكااا ُ العااااال 

،زااو  لقاااإ ،لااه، وجلاع م فقان  علاى أداه  ا ُ ال ضماد وال مارُ  و،ذا  اا  اازااو واا ناااا 
ألاال ا  اااواس ألااى مااا ساااوته  ال معقاال أ  مكاان  ألاان   تاااا  علااى  رفاااه فااامع تقاا  منااه ا  اااواس 

وقااد أ لاار أألاال العلاام مااع الفااااا  مااع اللنااا  ا  اااواس، ب  ا  اااواس مااع الكاا ُ ا ماانل جاادا، 
علااى الكاا ُ الاار  تكاان  ألفاهااه علااى قاادر معاداااه، ال تزمااد وال تاانق،، وأرجااا أ  ال ااكا ى  
 اا  ماادري ألاار  ا غخاار وغلألااا، ول ي   مااه علاى ذلاال، وذلاال ال قنلااه ووال بااد مااع االعاا اا 

مقنهلااا ،ال مااع م نقاا  اع ا ااا باارللو معااىن اع بااار  اا ُ أوسااا  الناااإ مقااسااا، وألاار   لمااة ال 
علااى ألاارا ا قااااإ، ا تاارا  بعااد سااطرمع معاار  مقااسااا اواار ال مّلآااى ألاارا ا قااااإ و،منااا مإلاامه 

بااا  لعانا  ،ال ماا ساب   رس  مرجا  ال االخ اار لكنداه ماع ابمانر الن اباة،لاه، وذلل ال قنله و
ال تااري ال اقااا ، بدااه رجاان   وألاارا أمإلااا لاخال وو،ال  ان  ا قاااُ خلاقاااى  ب اا   اا ذ اار أخاار 

،ال ا قاُ، وحماولاة الانعى  اا مق إلااه ماع س اع ة ال القان ، وأ  ا ا كلم اق اار علاى قادر  اج اه، 
م  أ  ا قاُ م    ،ال أ لر مع ذلل، و را م ادل االخ اار الار  ألان اازااو، وألارا الكا ُ 

الااااادارإ الااااار  معاااااى ا قااااااُ، أقااااارا ماااااع الكااااا ُ ابو ، وألخااااال ال العلااااام باااااانعة البااااااا ، ب  
وات اااعه لكاا ُ أ اان  مااع الاار  جااا  بااه ا اا كلم، وأ  ألاارا ا اا كلم الاار  أغفاال ألاار  ال يااعة م 
خيطااو وم خيااال  ا قاااُ، بدااه د اار ،ال مااا خيايااه ومرمااد  ألاان، وم ااد  اج ااه ألاان، وألاارا  لااه ال 

 مدر ه ،ال مع له  ب  وفهم ولرامة 
 لااه وعقااا  علاااه بقنلااه ووفاااه د ااارو ورأ  أ     وقااد اعاا   اأطااا  علاااى  اا ُ ال ااكا ى

 ماا أ  البناا  علاى م عاارا ابوساا   ن  الوى  د باا ال معاىن تاري ال اقاا  ال الكا ُ عناه،  
، الااة ،ال جهالااة، و اارلل البنااا  علااى أ  ا قاااُ جاادمر  ب اا   ااا جااا  ال الكاا ُ ألاان أمإلااا رل  

 شرا  ال لوا، و ل اع ا ا  اأطا  مرلول علاها مع  ،ال جهالة،
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وابقارا أ  مقاا  ا قبان  ماع ا بنيي اأطا  ماا مارا  ال  دماد ألار  االق ااُ الل ااة بقنلاه و
أتلمااة أصاال ا اارال بلفاامل م اااو لااه أو انقاا، عنااه، واا أو وائااد علاااه   اارو ال عباال عااع ا عااىن ألاان

  112ىلو لفائدس
بوساا ،  مااا م  اامل وم  امل أ  اأطااا  و اا  أتلماة أصاال ا اارال مكاا  عبااارس م عااارا ا

أدااه أخاار  ال اارمال واال اا اإ واالعاا ا  وال  مااام والباااا  بعااد اا اااُ و اال صاانر اا ناااا مااع 
 أصل ا رال 

وألاارا معااىن أ  اصاال ا اارال ألاان ا عااىن مااع غاال تاارمال ومااع غاال ا اا اإ،،ال آخاار ، ومااا لاُ 
ماع ا  عاارا علااه ال أوسااا   ألارا  لاه ماع ا عااو اللادنمااة، رجا  بناا  أصال ا ارال ،ال حماال قرما 

ور ااا  ااا  الفاارو ألاان أ  اأطااا  عااد  عااع  اا ُ ابوسااا  الاار  ال ّضمااد وال ماارُ ال الناااإ، 
 ا الب غااة، ،ال  ااا ُ البلآااا  الااار  مااؤلو  باااه أصااال ا اارال ماااع غاال و لس، بداااه اع اااق أ  ألا  

البلاا ، وألارا ال ملآاى ألارا  أصل ا ارال ماع غال و لس ألان ا  ااواس، وألاى ق ام ماع أق ااُ الكا ُ
، ب  ال قااارا، ومهماااا مكاااع فاااإ  اع ماااال اأطاااا  علاااى أتلماااة أصااال ا ااارال ال خيلااان ماااع ت ااااما

ابسااالا  الاا  مااؤل   ااا أصاال ا اارال مااع غاال و لس وال دقاااا  مااع الاااع   دماادألا، فلاان قلنااا 
،اباا  االدطا و لزماد، ا مل  ،  قنلنا: وماد منطلا  ووماد منطلا  ووماد ا نطلا ، أصال ا ارال فاهاا 

لة خبانصاة ال تكن  ال غلألا، فهر  لالة علاى الادواُ واللبان ،  وألار  لالاة علاى ت مايز  ل ا
ال  ااادل واقااادوا، وألااار  لالاااة علاااى القاااار، ،ذا قلناااا ألااارا فلاااع ت ااا طا  أ   ااادل وا اااة منهاااا 
وتقن  ،هنا لالة على أصل ا رال الر  ألن ادط و وماد، ا ،دال ال ت ا طا  أ  تقان  ،  الداللاة 

واُ أو ال  اادل واقاادوا أو القااار  ااال ذلاال خااار  عااع أصاال ا اارال، ولااااخ علااى اللباان  والااد
 أمامنا ،ال عع دقن  ،ده مرال و،  م مكع أصل ا رال 

أ  مق ااار مااع ى منبآااو وللوطااا   لمااة جلالااة ذ رألااا وألاان ضاادانا عااع قااانل ااملااة، قااا  و
م: جاا  وماد، م اعى و فر  قاد ال الك ُ ألن جز  مع لالل ه، فاإذا قلاعلى قدر اقاجةالك ُ 

غ مه بني مدمه،  ادم ألر  ااملة اقالااة أصا  ال الداللاة، ور اا  ادام ألاى أصال ا ارال بدال 
 تقنهلا  ع علم جمى  ومد ولكنه م معلم جما ه على ألر  اقالة 
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ومااا لاُ  اال شااى  ال الكاا ُ ال بااد أ  مكاان  ماارالا، ومااا لاُ اأطااا  مطالبنااا  ل مااااز بااني 
ل ا ارال، وألارا ملابخ جادا، أقان  ماا لاُ ابمار  ارلل فاإ  اأطاا  منقعناا ال ملال ماا ا رال وأص

أوقعناا فااه ال ااكا ى، وألان اا الاة ،ال ااهالااة، أو علاى ابقاال اا الاة ،ال ماا فاااه لابخ، ولاااخ 
أماماااه ،ال ألااارا، ب  لاااااز الكااا ُ ماااع ألااار  ااهاااة صاااع  جااادا  ماااا قاااا  البااااق و  ولااااخ باااني 

 وال أجر  ال الك   مع الك   مع   ُ اأطا  أمدمنا أفإلل 
، ومااع أجاال ال ر اااد علااى ا اف ااة علااى مااا اصااطلا علاااه العلمااا ، وأجاارا  الناااإ ال   اابهم

و،   اا  لنااا علااى ألاار  ا اااطلاا  م   ااا ، اذ ار أ  ابساا اذ حمماانل شااا ر رمحااه   ذ اار 
و على ا عاىن الار  دطلقهاا علااه، ال   ابه مداخل ،ال ،ع او القرآ  ف ال ،  و  لمة ااع ا

وأشاااار ،ال أ  ،  قهاااا علاااى ألااارا ا عاااىن ، ااا و حّم اااد ا بعاااد عاااار ا بعااا  والااار  ملااااه، ووجاااه 
ذلااال أ   لماااة أع اااز مااارال  اااا ال  ااا ُ العااارا: الع اااز عاااع الواااى  الااار  مااادخل ال الطااانو، 

وماادا وم مع ااز : ع ااز فاا   عااع  اارا وم مع ااز عنااه فاا  ، أو ،  الوااى  الفاا و أع ااز ف قاان 
عمرا، وال تقن  ع ز ف   عاع أ  ضاا ا انتى، أو عاع أ  خيلا  ماع الطاني  ها اة الطال فاكان  

 الطنو   لا، ب  ألرا وذاي لاخ ال
و ا  رمحه   قد  ب  مع ألرا الك اا ، د  عورس ملزمة ا تنقا ، ودوار  ولاد  الاد  نر 

 ُو باااانته، و لااا  ماااىن أ  ا عهاااا، وقاااد فهااار بعاااد وفاتاااه رمحاااه  ، و اااا  قاااد سااا يل ألااار  ا ااا
سااارلم الواااا  رمحاااه  :  ااااذا جعلااام ألااار  الكلماااة الااا  قلااام فاهاااا ماااا قلااام عناااناان للك ااااا  
فرجااااا  هناااا جااار  ال الك ااا   ااارا ا عاااىن، ولناااا أ  دنااااق  ا ااااطلاا  ولااااخ ماااع  قناااا أ  

ألا أو دآايبها ما لاُ هلا ألرا النجنل ا   ا  وا ن وار ال ال ك ا ، وفهمام ماع   ماه أ  تآاال دآلي
ال لاابخ، ولارلل  ناام  رمااا علااى  أو تآااا  ا ااطلاا  الوااائعة ال الك ا   ااا منقا  اااال

باااا  ا اااطلاا  ااارمااة ال   اا  ال ف اال واقاادم  والفقااه وابصاان  والنانوبقاااة العلااُن الاا  
الفهاام لكاا ُ  ألااى أصاان  علااُن ألاار  ابمااة، وأصاان   إلااارطا، ب  ألاار  ا اااطلاا  مفاااتاا

علمائنا، ومع الناج  الر  ال مناو  فاه مع لاه فهام أ  ض اع أبناا ان فهام  ولليال  ا ُل علمائناا، 
وأ  مبناانا علاااه، ولاااخ هلاام ساابال ،ال ألاارا، ولااع دكاان  شااا ا بعلااُن غاالان مهمااا ات ااعم الدعامااة 
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، الاا  ألااى ابصاان ، و  ألاارا ال آاااا  لاارلل، ومااع اشاارإ مااا تناجهااه ابمههاان تآاااا  ألاار  العلااُن
، وذلاال  ت ااا  ا اادارإ ابجنباااة الاا  د ااماها الدولاااة، و اارلل ا   ااامعااا   م  اا   اال مااُن
الدولاااة أمإلااا، ا الز اا  علااى العرباااة ال معاقلهااا،  مااا تاار  مااع تاادرمخ علااُن ال  ااارس والزراعااة 

تعرمااا  الطااا  والر  اااة والفااااز   بآااال العربااااة ال جامعاتناااا ابساسااااة، و ناااا  بماااخ دااا كلم ال 
والاُن مّآراا  ال شاى   ا  ال اارم ، واقكااُ  ف هام   ال غابنباة، بداه ال مّ اانر مانهم، وال 

أ  مدر نا ألر  اققاائ  الا  ال مادر ها ،ال أألال العلام ب ااساة ابمام، و ال ماع  انهلم  م ع فاهم
علماااان  أ  شاااار  ،مااااا أ  مكنداااانا أشااااااألا هلاااام فهاااام أمإلااااا ال غابنبااااة، أو أهناااام ماااادر ن  ولكاااانهم م

بقااائهم من فعااني  اانهلم ال أ  مقنلاانا هلاام مااا ضباان  أ  م اامعن ، والعاادو ابلاادي مآ ااب   اام جاادا، 
وم ااماهم وا ع اادلنيو، والناقاا  أ  الف ااال وال عااع  ااد ، والقاعاادس ابولاااة تقاان :  اال شااى  وال 

ومااع  عااع  ااد  ادقلاا  ،ال  ااد ، وألاارا قرماا  وال منقاااه ،ال شااى  وا ااد وألاان مق ااة الوااعنا،
ا   اال أ  تدخل ألاى ابخار  ال غابنباة،  ا  ماافها عادوألا ابلاد  الع ادا ، وأصال ألار  
االساا االة ألاان خااق  صاالنا    وساا مه علاااه    اأاال ال ام ااه ،ال مااُن الاادمع، وألاار  األمااة 
ألاااى ال رجاااا    الااارمع مناااالو  ال ألااار  ابماااة  اااىي علاااى ااهاااال، وقاااد وجااا  علااااهم اآل  أ  

  وامنال
وال ت ع أو أخطو  ني أخل  الكا ُ ال اازااو واا نااا  ماُن ابماة، ب  ألارا األا  

وعاز  الادمع عاع ال ااساة اقافاة ا إلال، والعلام  واج ، وعز  العلم عع ال ااسة اقافاة ا  ا بد،
والاادمع  ااا و ااد ا اللاارا  مااانعا  ا اانا ع الاار  ضمااى  نوتااه، ومآااار علااى أر ااه  ااني مراألااا 

 ة لعااادو ، العلااام والااادمع  اااا اللااارا  ماااانعا  اقماياااة الااا   ماااى الااان ع الااار  ألااان أر  م ااا با
آ ئااااااه وأر  أوالل  وأر  أ فااااااال  وأجاالااااااه، ولاااااااخ أر  اقااااااا م، و،منااااااا اقااااااا م وا ااااااد مااااااع 
ا اانا نني ال الاال ذرس تااراا وا اادس أ لاار مااع أ  ماانا ع، ومااع  لاان دفنسااهم مااع ألاار  ا عاااو 

  أ  مقااار وا   اااىب، بداااىن اخا ااا   لعلااام النفااانإ اقااارس ولااااخ دفااانإ فلااااخ هلااام قاماااة وال أ ااا
 ا   كانني الرمع ألفنا ال م  والطاعة، وأعنل بخ م ا قدمة  مرمع:
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ابو : أ  اأطااااااا  م مااااااد  لل ااااااكا ى  لمااااااة ماااااانرل علاهااااااا اع ا ااااااا ،ال أورل علاهااااااا ألاااااارا 
  االع ا ، وعبارته ا وهنرس ال ،مرال  ألى قنله ووفاه د رو

وأ  الع مااااااة ال اااااااعد م مااااااد  للوطاااااااا    مااااااا اكاااااااع أ  ماااااانرل علااااااااه اع ا اااااااا ،ال أورل ، 
وخانصاااا ال منا اااا  اعاااا ا  اأطاااا  علااااى ال ااااكا ى، وعباااارس الع مااااة ال ااااعد ا وااااهنرس ال 

والكا ُ الار   ااد  بعاد قنلاه ووفااه د ارو أو ووال الن ار د ارو مااع ذلال قنلاه ووال الن ار د ارو 
جلاااارير ابفكااااار، و ااااا  داااادققها، بدنااااا قااااد دقاااارا الاااارأ  و  ااااار   لمنااااا  ااااا ألو الكاااا ُ الاااار  مع

ودطما ع ،لااه، وال خياامران شال ال صاا ه، ولق اه، ا ساد اأطاا  أو الع ماة ال اعد قاد تآلآال 
بفكااار  ال خفااااا  الاااارأ  واساااا ور  مناااه ماااان ع  ااااع  منقإلااااه، وتع ااا  لنف اااال  ااااا  خفااااى 

 ال خيامري شل ال صا ها علال ألرا وقد بقام وماان تقل  ا  رلة و 
و ا  الع مة ال عد مع أبر  النااإ ال ألارا  ا   اا  معار  الارأ  الار  خيالفاه عر اا فااه 
ماااع الدقاااة وابماداااة و لااااة مااانا ع القااانس ماااا زعلااال تع قاااد أ  الع ماااة معااار  علاااال ماااا خي اااار، 

أ  رأم اه منفار ال شادمد االق ناا   ارا الارأ  فاإذا فار  ماع ذلال العار  ا آار   لار وزعلل أمإلا 
   ع الرأ  وم  ور  لل منه خطر منقإله دقإلا قا عا 

وألرا  را مع العمل العقلى أ لر مع رائ ، وأان أ   القرا س ال   ااا ا طان  بداه معلام 
العقاال  مااا قااال ال   اااا سااابنمه، وألاارا شااى  فاانو تعلااام العلاام، ومؤساافىن أ  ااااال جهاال ألاارا  

نماان  .عاادال ااااال، وا  فااى اب لاار  لقب ااا  الاا  مقب اانهنا  لااه، باال وجهلااه الكلاالو   ااع مق
ماع ألنااا وألنااي، و اان  أ لاران مااع علماا    لااني ومفكارمع ومن  ااني ،ال م  انلني بااني مفكاار  

اا  أ  ألاارا ألاان العلاام ابماام ذخاار مااع ألاارا قب ااة ومااع ألاارا قب ااة ، وااااال معنااا م  اان ، و  ل
 أخاار مااا ت اام ، و اال ألاارا تزوماار  عااىن ال ناانمر وال ااادم  ،ال وألاارا ألاان الفكاار وألاارا ألاان ال ناانمر

وال اااادم ، ب  اجااا  ا اقافاااة اآلخااارمع و،شاااآا  اااااال  اااا عاااع اقافاااة قنماااه ألااان أشااابه بعمااال 
فإلاا  عااع أ  مكنداانا لعاااس تناانمر أو  دمااد، ب  ال م ااار ألاان ال ماساارس منااه بعماال العلمااا ، 

ناااا و وا  اااا هلل، وم اااا ن 
ّ
ن  ااااا لبإلااااائ  أو  ن  ااااا بفكااااار، أ  مكاااان  ا ناااا و م  النسااااا  بااااني ا 

و اارلل مقااا  ال ا  اا هلل، فهاارا م اا هلل ألوا  ومن  ااا  صااناعاة، وألاارا م اا هلل أفكااارا 
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ود اار  ، الكاال ال مناا و و،منااا الكاال م اا هلل، وألاارا ال م ااار الاار  ألاان صااا   تن ااال هلاار  
رو  ال م اارس وهلارا شااعم الااناعة أو تلال وال م اار الناقال للمعرفاة ساانا  ال جانألر ا هناة، 

واالد هاومة عند ملقفاناا وماع د اماهم مفكارمع، ا ،هنام أشااعنألا ال  نائا  ابجااا  الا  أتخار 
عاانهم، فوااا   اال ذلاال ال الااب ل، وصااار  رو  ال م ااار وأانداااة ال م ااار و اارىل ال م ااار 
ألاااى الااارو  العاماااة، وال باااد لكااال ألااارا أ  م آااالي  وابألااام الااار    بااام لاااه ذلااال ألااان أ   ااا  ماااع 

طا  والع مة ال عد  اا  شادمد اقفااوس بااا به الار  م ما ي لاه شاا ا اكاع أ  مانرل علااه اأ
: ابو  ملوااا،  اااا  وتلواااا،  اع ا اااا ،ال أورل ، فاأطاااا    ااا    اااابني علاااى مف اااا  العلاااُن

 ااااا  م اااااهل  ا ف ااااا و و اااااا رآ  شاااادمد االخ ااااااار أتبعااااه بك ااااااا واامإلااااا  ل لواااااا، ا ف ااااا و
لاام، و اااا  اأطااا  م اا طا  أ  خيلاا    ابااااه مااع ا ف ااا ، وأ  مكاانان   اااابني  ااااله لطاا ا الع

م اا قلني لاااه، بدااه أ ااااا الكلاال ماااع  اا ُ عباااد القاااألر، وأ ااااا الكلاال أمإلاااا مااع  قاقاتاااه، 
وألااااار  اا اااااافا  لكناااااه ماااااع أ  زعااااال عملاااااه عمااااا  م ااااا ق ، ولكاااااه آاااااار أ  مكااااان  ّملويااااااا 

 ى و  اباااه ا ف اااا ، ب  أ لااار مااا   ااا  عاااع ا ف اااا   ا ومن ياااا وحممااانال علاااى أ  معقااانا ال ااك
   ااا   اان  تلوااا، ا ف ااا  الاار  صاانعه اأطااا ، و  باام  نلااه شاارو  ال لوااا،، وألاارا معنااا

 أ  اأطا  ألن الر  قدُ ال كا ى لكلل مع أألل العلم 
ا ،  اأطا   نفو  نق  سعد الدمع منه، و ا  منق  ال عد م  اأطاا  أشابه  نقا  

  ال ااكا ى، فقااد   اا  الع مااة ال ااعد  اان  تلوااا، ا ف ااا ، ولكنااه باادا   طااني ، اأطااا  ماا
وألااارا أبلااا  ال اقفااااوس بداااه بااادأ  لوااار  وال فااااال فطاااا  ا اخ اااار  لاقرباااه ماااع  ااا ا العلااام، 

ا طن  ا اخ ار ، وم اقرأ   ا  ال الب غة بعد   اا  عباد القااألر أفإلال ماع ا طاني ، وقاد قلام 
لم العقل  ما قالنا ال   اا ساابنمه، ا ،    ااا ص اار الع ماة ال اعد  اا  أ لار ،ده   اا مع

شااانعا بااني  اا ا العلاام مااع   اااا ال لوااا،، و ااا  مدريلسااه العلمااا  لطاا ا العلاام ال معاألااد 
ابمااة  لهااا مااع ا ااا  ،ال األاااو، ف اااعد علااى شااان  علاام اأطااا   مااا ساااعد اأطااا  علااى 

 ا    م وبعلنمهم، وأققنا  م  رامة دفخ وقرس عني شان  علم ال كا ى، دفعن
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قلم غنىن سرخ م ألر  ا قدمة  مرمع ذ ر  وا دا منهماا، وابمار اللااو: ألان أ  اأطاا   
وأمإلاا لا ا ور   ا  م فقيد   ُ ال كا ى  ما قلم لا ا ور  مناه من ا  غماازس فا  مادعها، 

هااا للاجاا  ومن فاا ، ومااع أألاام مااا أفاارل  اأطااا  منااه من اا  ،صااابة فاواال ،لاهااا ومنبااه القااار  ،لا
 لااار ر ماااع  ااا ُ ال اااكا ى ودقلاااه بلفااامل ال اااكا ى بعااادما أااا،ي   ماااه ال آماااة )قاااا  را ،و 
وألع الع ام ماىن واشا عل الارأإ شاابا( وقاد شا  ال اكا ى علاى دف اه وعلاى قارئاه لا ا ور  ماا 

ال الداللاااة علاااى ألااارا  أ  تكااان  ألاااى م عاااارا ابوساااا  مااال قبااال ألااارا اازااااو ماااع عباااارا   
ا ا عااىن، ا ،دااه جعاال ألاار  العبااارا  ال مراتاا  مكاان  بعإلااها ال ،ااار بعاا ، ا قااا  اأطااا  و

القلانا  ف ا  أ مااُ ألار  ااهاا  عاع أواألال القبان  ال  واعلم أ  الر :ألرا الك ُ قا  عق 
ا  را اخ ااار  ذلااال االخ اااار     ااارفم  لمااة النااادى مقدمااة ألااااتني اامل ااني وألااا ألاان أ 

   ا اا كلم واق ااار مااع جمماان  الكلمااا  علااى  لمااة ى و اارفم  لمااة ا إلاااا ،لاااه وألاا  ى وألاا
هناااو  ا نااال  وا قدمااة للكاا ُ  ماااا ال خيفااى علااى مااع لااه قاادُ صاادو الى فا اا  وألاا وا اادس
 انولة منزلة ابساإ للبنا  فكما أ  البنا  اقاذو ال مار  ابسااإ ،ال بقادر ماا مقادر ماع الب غة
مااا  لاااه  ارا البلااا  ماان   باادأ   ماه، فماا  رأم اه قااد اخ اار ا باادأ فقاد آذداال  خ ااارالبناا  ع

 منرلو اد هى   مه 
واادمااد الآرماا  الااار  ال  وقنلااه ووا قدمااة لكااا ُو مب اادأ خااق  قنلاااه وانولااة منزلااة ابسااااإو

فقااد آذداال  فماا  رأم ااه قااد اخ ااار ا باادأأذ اار أو قرأتااه ،ال ال ألاارا الاان، ألاان ال ااطر ابخاال و
، باااااا  ذلاااال أ  ألاااارا الاااان، لاخاااال ال  ا م  اااا  ال الدراسااااا  ابلباااااة مااااا ماااانرلو  خ اااااار

مااع العلمااا  ومااع أألاال والقرآداااة، وألاان  ا ع قااة ا طااال    قاصااد، وفاااه  اا ُ جاااد بوائلنااا، 
الواااااعر  الل اااااا ، والدراساااااا  ا ؤس اااااة علااااااه قلالاااااة جااااادا، وألااااارا القلاااااال ال القااااارآ ، ولااااااخ ال

ا، وقد رغبم ال أ  أ ن   فاا ا  علمااة لدراساة ألارا ااادا  ا هام وا همال، ف ا لم وابل
الك اااااا العزمااااز، وأملااااى ا   لنا ااااد مااااع أذ اااااا  الطاااا ا من اااان  ع قااااة ا طااااال    قاصااااد ال

منااارا بعااد ذلاال لدراسااة ع قااة ا طااال    قاصااد ل اانرس ساانرس، ولكااع  ااا  مااا  ااا ، و اارلل 
ل  بع  شعرا  اااأللاني  قاصدألم، ا  ا  امإلاا ماا  نام أ ا  س لم رسالة ال ع قة مطا
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وال ماازا  ألاارا اققاال أر ااا بكاارا، وال زاانو أ  مدخلااه ،ال ابذ اااا  ا باان  أ  مكاان  ولكنااه  ااا ، 
مطااال  ال اانر  قاصادألا، وع قااة مطااال  القاااائد  قاصاادألا، وألناااي  للعلام،  اال ألاارا ال ع قااة

الكااااق ، وقاااد أشااااار ،لاهااااا أوائلنااااا ال  لمااااا  شاااادمدس ع قاااا  صااااآر  لاخاااال ألاااار  الع قااااا  
وأعاااااااىن  ااااااا ع قاااااااة مطلاااااا  الطااااااااة  قااااااانلألا، و ااااااارلل ع قااااااة مقطعهاااااااا  طلعهاااااااا االخ اااااااار، 

ومقانلألا، ألر  ااشارا  ال ملل قان  عباد القااألر وبادائ  راعا هم ماع مباال  آماة ومقا عهااو  
ُو ال ابباااا  الاا  ألااى مطااال   قاال الدراسااا  ابلباااة، وذلاال ال قاان   ااا مااا  ااد تن اال  ال 

الفاااان  ولا ااام مطاااال  القااااائد، وأهناااا تكااان  عناااد اةاااادمع موااالس ،شاااارس رفاعاااة ،ال مإلااامن  
الفااااال، و اااارلل أباااااا  آخاااار الفااااان  وأهنااااا تكاااان  مواااالس ،شااااارس رفاعااااة ،ال مااااا جااااا  ال ألاااارا 

رهنااا شاابكة الفااال، ا ألااى وألااى  اارلل تراألااا أمإلااا مواالس ،ال مااا  تااى بعاادألا،  ااد القاااادس  
 م داخلة مع الع قا  ا  ننعة وا  ناصلة، ا ،هنا  ر  ال القاادس  لها 

و اال ألاارا م م اا لمر ال لراسااة الوااعر وال ال لراسااة القاارآ ، وألاان  ا م  اا  جاادا، وحم ااا  
،ال علمااا  عاارافني لطباعااة الوااعر و باعااة الباااا  القاارآو  اا  م اا طاعنا أ  ا ااكنا  اار  اأااان  

 ومق ة، ولاخ ب كل  وطرمو  ورو ووعى
 و ل ألرا مع أسرار الباا  العر ، ومع ألو أصناا ب غ ه، وال زنو أ  مبقى جمهنال 

وداا، ال ااكا ى الاار  أفاارل  اأطااا ، وقلاام ،دااىن م أقاارأ لااه د االا ال معنااا ، م  اااوو ذلاال  
ا ع قاة ا طاال  ال ضدا عع ع قة ا طال    قاصد مع  ا  ا إلامن  الباااو، و،منا  له، بده

  قاصااد مااع  اااا  صاانعة الباااا ، وألااارا ألاان الااار  م أقاارأ  لآاال ، و ماااا أ  او  الكاا ُ مااادلل 
على ا قانل منه،  رلل أو الانعة مدلل علاى الاانعة ااارماة ال الكا ُ، وأهناا ماع جانخ ماا 

 ُ )را قااان  و ااار  علااااه ال ااا تااارا  ال رأإ اآلماااة، فاااإذا رأمااام االخ ااااار ضاااا  بلفااامل وراو ال
غااىن وألااع الع اام مااىن( فبااارا أولااه وألاان  اارا الناادا ، وواارا آخاار  وألاان    ا اا كلم  فاااعلم 

   الكاا ُ الاار  سااارتى بعااد  قااد جاار  االخ اااار ال بنائااه  لااه، و مااا  أ  ألاارا اقاارا منب اال
أ  رأإ اآلماااة منب ااال  عناااا  عاااع ا عاااىن الااار  زااار  ال أوصاااا  اآلماااة ا م  اااز ال مقطعهاااا معاااىن 

ام هااا، ومعاانل آخرألااا علااى أوهلااا، وماارل ع زألااا علااى صاادرألا، فقاال ملاال ذلاال ال صاانعة الباااا ، هن
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ب  صانعة الباااا  جااز  منااه  معناا ، وتااد  مطااال  ألاار  الااانعة علاى مااا زاار  ال أوصااا  البنااا ، 
وا اادس وال بااام شااعر وا ااد مع مااد ألاارا ابصاال  قاااادسوألاارا  اا ُ جلااال جاادا، وم اقاارأ  لااال 

 ا ع قاااة مطاااال  اآل   ومطاااال  الفااان  علاااى مقاصااادألا، فاااابو   لااال ال  اادمد،وألاارا خبااا
فاماا لرسام     ال ف ل، واللاو قلال ال  لال الوعر، وقد اد فعم  ارا الكلال وألارا القلاال 

ماااع شاااعر وآ  ، ولكناااىن م أد فااا   لااار  قالاااه ال اااكا ى و اااردىن م أقااارأ  ،ال وأان أ  ااا  ألااار  
 الك اا  له وأان  ال   ا قدمة م  أدىن لرسم

 
ألرا و  أعلم وصلى   على سادان حممد وعلى آله وأصاابه وأداار  

 وأوواجه وذرم ه ومع تبعهم .  ا  ،ال مُن الدمع 
 

 حممد حممد أبن منسى
 

 1428مع ذ  اق ة  15
 2007مع لم مق  24ا ناف  
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