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 ةمدقملا
 :دعبو نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو هّلل دمحلا

 (( ةيبعشلا دئاصقلاو صصقلا عئاور نم)): باتكلا اذه مكل مدقأ ءارقلا يتاوخأو يناوخأ

 نم تسيل فقاومو دئاصقو صصق ىلع لمتشي يذلاو يبعشلا ثوروماوهو

 ةيبرعلا ةريزجلا ءارعشو ناسرف نم نيروهشم و نييقيقح سانأ اهلاطبأو لايخلا عنص

 .ةلثمألا عورأ انل اوبيرض نيذلاو

 ثادحألاو دادجألا خيرات نع ثدحتت هديصقو ةصق نوسمخو عست نم نوكتيو

 دوعسأ لأ زيزعلا دبع كلملا دي ىلع اهديحوت لبق :ةييرعلا ةريزجلا اهب ترم يتلا ةريرملا

 :هللا مهمحر نيصلخملا لاجرلاو

 نإ دعب رارقتسالا و نمألا قيقحت # ىلاعتو هناحبس هللا دعي لضفلا مهل عجريو
 . بابسألا هفتأل ضعبلا اهضعب لتاقت ةرحانتم لئابق نع ةرابع ةيبرعلا ةريزجلا تناك

 ءروصعلا ربع ناسنإلا اهبرمي يتلا براجتلا و فقاوملاب ةئيلم ةايحلا نأ كشالو

 دخأيو ريغلا براجت و ءاطخأ نم « سردلا ملعتي نم وه  ديفتسي يذلا ناسنإلاف

 ( هسفنب ظعتأ نم يقشلا و هريغب ظعتأ نم ديعسلا ) : ليق امكو هتايح 4 رذحلا و ةطيحلا

 . ةسردم اهنأل ةايحلا هذه نم ديفتسن نأ انيلع بجيف

 ريتعن صصقلا هءارق دنعف ةايحلا براجت نم ديفتسي نم وه حجانلا ناسنإلاف

 ليلد ريخ نآرقلاو ..يوبرت بولسأ صصقلا نأ نوبرملا عمجأ دقف ءربدتنو

 ..(نوركفتي مهلعل صصقلا صصق اف) : ىلاعت و هناحبس هللا لاق

 .اثل اسزح نوكتو# ًاجهنم ىنبتو أطخ جئاعت ةفداهلا ةصقلاب ذإ

 عئاور رايتخا ىلع انصرح و اهتبسانم و هديصق نع باتكلا ي انقرطت ثيح

 لثم هتايح كي اهنم ةدافتسالل ميركلا يراقلا مهت يتلا ةيبعشلا دئاصقلاو صصقلا

 خلا ربصلاو ةعاجشلاو اياصولاو ءافولاو مركلا و رذحلا

 هس لج سس



 ,روصحعلا ربع اهلهأ اهب زتعيو رختفي ةفرشم تالوطب و فقاوم نع انقرطتو

 «ةرثؤملا ةفداهلا مهصصقو مهراعشأ و مهعادبإ نيودت و ظفح انيلع مهقحو
 .ةمداقلا لايجألل مهفقاوم نع ثدحتي خيراتلا نيكرات

 ًايجار :نيرخآلا عم لماعتلا 2 اًسرد نوكت نإ و لوقعلا ةيمنتو اهنم ةدافتسالاو
 ةيعامتجالاو ةيمالسإلا مولعلا نم ًانيمث اديصرو ًاعتممو اديفم ًاتقو ءارقلا عيمجل

 .ىرخألا مولعلا و ةيفاقثلاو

 قفوملا هللاو

 ىبهولا دمحم نيسح دمحم نب قوزرم فلؤملا



 ءادهإلا

 : ميركلا هباتك 4 ىلاعت لاق

 ©1590 اريَغَص فاير ؟ امهم بر 3

 ةنادولا نيدلاولا ىلإ
 ةفرعملا زونك ىلع عالطالاو ثحبلا و ةءارقلا ىلع ينعجش و ينملع يذلا دلاولا ىلإ

 . هماع ىرخأللا مولعلاو ؛ةصاخ ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةيناسنإلا ةفاقثلا ىلع عالطالا ىلعو

 سوردو يضام لا صصقو ثارتلا رداون نم راعشألاو صصقلا ضعب يندوز امك

 .ربعلا نخأو ةدافتسالل رضاحلا

 . هسرغ و هتيبرت رامث نم وه يذلا دهجلا اذه يدهأ هيلإ

 2 رارمتسالا ىلع ينعجشت ًامود يتلاو هوركم لك نم هللا اهظفح ةدلاولا ىلإو
 سودرفلا تانج #2 مهعم انعمج و هللا مهمحر دادجألا صصق نيودت

 نأ هللا ًايعاد رهظم نسحأ # هجارخأ ىلع تصرح يذلا لمعلا اذه ىدهأ امهيلإ

 .نيملاعلا براي نيمأ ةيفاعلاو ةحصلا بوث امهسبلي و امهظفحي

 يبهولا نيسح دمحم قوزرم : فلؤملا

 | جرس



 برعلا دنع مركلا

 ةليلجلا تافصلاو ةنسحلا ديلاقتلا و تاداعلا نم فويضلاب بيحرتلاو مركلا

 . نيملسملاو برعلا دنع ةفورعملا

 ناكرأ ىدحإ يهو ءرخآرمأ يأ اهقوفي ال ميظع رمأ برعلا دنع ةفايضئاف

 . روصحلا ربع لايجألا اهوثراوت يتلا مهديلاقتو مهتاداع

 «.ممألا يقاب نم مهريغ نع برعلا هب زيمت ليصأ عبط ةفايضلا مرك نإ كشالو

 ىلع لح ام ىتم اهب ءافولا بجي ةريثك هفيضم تيب 2 هلوزن دنع فيضلا قوقحو

 ردص 4 هسولجو شارفلا ميدقت فيضلاب بيحرتلاو لابقتسإ : لثم تيبلا باحصأ
 اهدعيو نبللاو رمتلاو ءاملا ميدقت كلذكو ؛ اهل فلعلا ميدقت «ةلحارلا طير .. سلجملا

 نأ و ةراجتسالا لوبقو بلطلا ةيبلتك أمات ًاماركا هماركإو فيضلل ماعطلا مدقي
 . هنودراطي نيذلا ءادعألا نم هتيامح و بغر اذإ مهدنع ًاليخد نوكي

 ىف درو امك اهيلع ثحو مالسإلا اهب بحر ىتلا ةنسحلا تاداعلا نم مركلاو

 : ناسنإلا ( 8) هيألا ميركلا نارقلا ىف درو امكو ةيوينلا ثيداحألا

 رأوا هدي لعام َتوُمطيو )
 يضر ةريره ىبأ نعف فلتلاب هبحاص دعوتو هتقمو مالسإلا همذ دقف لخبلا امأ

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا

 ًاقفنم طعأ مهللا امهدحأ لوقيف نالزني ناكلم الإ هيف دابعلا حبصي موي نم ام 1

 يراخبلا ةاورآ ًافلت ًاكسمم طعأ مهللارخآلا لوقيو افلخ

 ةليلجلا تافصلا هذهب اورختفا و مركلا ىف ةريثك دئاصق ءارعشلا ركذ دقو

 .دئاصقلا و صصقلا نم جذامن عم مككرتن نآل و ءالخبلا اوجهو

 - حجر للم



 ىبيوذلا فرجح )
 نأ فرعي عيمجلاو .هب غلابملا فيضلا ماركإ ةيبرعلا ةريزجلا #2 لاجرلا نع فرع

 نع اوملكت ءارعشلا نم ًاريثكف ؛ اهب نورختفي ًامودو برعلا دنع ةدوجوم مركلا ةفص

 .ءالخبلا مذو ءامركلا حدمب اوماق و مركلا

 . ةعئارلا ةصقلا هذه كش انباتك ادبنو

 ناكو فيضلا ماركإ و ةماهشلا و مركلاب روهشم برعلا لئابق نم ًالجر نأ ىوري
 مهجئاوح ءاضق ىلع مهدعاسيو نيرخآلل نوعلا مدقي نأ لجأ نم هلاومأ عيمج قفني

 هللا همحر برح نم رمع ينب ةليبق نم ( ىبيوذلا فرجح ) روهشملا سرافلاو خيشلا هنأ

 . سودرفلا تانج هنكسأو

 هنم بلطي صخش وأ هقيصن مارك هنم فاي الورقتفلا نم متهي ال ناك

 حبذي وأ اهبيلح نويرشي يتلا هدالوأ ةاش حبذي هدجت ءيش دجي مل اذإ ةدعاسملا وأ نوعلا

 .اهيلع لقنتي و لحري يتلا هاياطم

 ..هلام نفت اذآ هث اهتوملسيو امانغأو الاومأ هتعامج هل نوعمجي هرم لكو

 . مركلاب هقفتأ يذلا هلام نع اًضوع لاومألا هذه ًاعيطَو

 جاتحمل هدعاسم وأ ةحيبذ 4 هفلتأ البأ وأ اًمنغ وأ الاومأ هل اوعمج املكو

 . ةداعلاك هل ليإلا وأ مانغألا عمجب ىرخأ ةرم ةعامجلا اوماقو

 يتلا ةقانلا كسمي يش لقا هلعل ًاسرد هيطعن ال اذاملا لاقو مهدحأ ركفف

 .يأرلا اذه ىلع ةليبقلا دارفأ قفت اف ءاهبيلح برشي يتلا هاشلا وأ اهبكري

 .هلمحت يتلا لحاورلا ىلإ هتجاح فرعي ىتح هوكرتي و اولحري نأ اوررقف
 هناكم ف ىقب ىتح دحأ هل تفتلي ملو مهيلإ رظني وه و هوكرتو اولحر ًالعفو

 .هتيب مامأ ًاديحو

 ةليبقلا قفارل اياطم هيدل نأكول ثيحب ؛ موللاو مالكلا هيلع رثكت هتجوز تذخأ
 . مهنع فلخت اهبكري ةلحار دوج و مدع ببسب نكلو

 - جرس صحطط



 . لئايقلا نيب هب رهتشأ عبط نع ىلختي نأ هنوديري مهف . كلت هتليل مني مل

 اناكم دصقو مغلاو نزحلاو مهلاب ءيلم هبلقو هتيب نم جرخ حابصلا ىفو

 فقأو ىمعأ نابعث ىأر تفتلاو ناكملا اذه #4 فقو نأ دعبو هنزح و همه ثبي اعفترم

 هنأ هنم ًانظ نابعثلا مف 2ك عقي روفصعب ذإو كرحتي الو همف ًاحتاف ؛ هرحج باب ىلع

 هناكم حربي وأ كرتي ملو هبقاري وهو ؛ هرحج لخديو نابعثلا همهتلي و ةرجش نصغ

 روفصع همف # عقيف ىرخأ ةرم هرحج نم جرخي نابعثلاب اذإو . رصعلا تقو ءاج ىتح

 ملعف ؛ءادغلا و ءاشعلا لوانت دعب هرحجل دوعيو همهتليف ىلوألا ةرملا كش امك .رخأ

 : ةروهشملا تايبألا اذه لاقف ءادبأ هكرتي نل نابعثلا اذه قزر يذلا نإ كردأو انبحاص

 هلياشت همومه نيكسمبينام يب هليل تاب نإودايع نبالوقي

 هلياضف ددعتام يللاينقزري * اتجرفتهيلع تقاض ىلإانأ

 هلياح بيهالو قري ةلياخال * اهرحجب ايايحلا قازر ينقزري

 هلياحي يح لك ول يجي يقزرو * ينلونيام الماي يريغ قزر ىرت

 هليادب هللا انضاع اتم حارامو انثلاهبرودن انشحام عيمج

 هليادع تابهاذ يلكلاززخنو «*  ادعلا ةريد نم دوفلا شوحت بون

 هلياس ليخلا دراطمب يمدلااهنمث * نمثلاهيبانعفدام يديألابزخ

 هليامزانمنغاتاج عماطمك «* ادعلااهب حطنن ناسرف ةبالعم

 هلياسم انيعررفق نم بيهالو * رطخلا مهب لزننوزع مهب بسكن

 حس جبسم



 نظو لبأ هيعرب طاحم هب اذإ و هتيب ىلإ عجر اهلاق يتلا هتديصق نم غرف نإ دعبو

 اهلقع و ماق حابصلا ىفو ؛هل اهلصوأ نم فرعي مل و تتأ نيأ نم فرعي ملو ؛ فويض مهنأ

 ىسمأو حبصأ فيك اوبجعت ةليبقلا لاجر هودهاش املق ؛ هتليبق عبت و اهيلع لحرو

 نإو ؛ مركلا #2 طيرفتلا ىلع هتبتاعمل اودوعي ملف ؛هنم اولجخ ةصقلا اوفرع املو ؛ مهدعب

 ءاشي نم قزري هللاق « هوعنم ول ىتح هقزر نخأي دحاو لك و هناحبس هللا نم ىتؤي قزرلا

 . باودلا ىتح يح لك قزرب لفكت دق و باسح ريخب

 : ىلاعتو هناحبس هللا لاقو

 7 رقتسم ُملعيو اهفزر هلأ َلَع الإ ٍضَرَأْلا يف َةَجَآَد نِماَمَو ])

 عك 7

1 

 ٍنيِبُم بّتكح يف 010-68-7
 : ىلاعت لاقو

 دين اها 2
 ءارسإلا 41507 اره اًنطِخ ناك ْرُهَلَنت َّنِإ

 رع
 وف



 هذوخوبأ

 . نيروهشملا رمش خويش لاطبأ و ناسرف نم ابرجلا ميركلا دبع
 (( ةذوخ وبأ )) هيلع قلطأ ىتح دوجلاو مركلاب خيشلا اذه رهتشأ
 .((ةذوخ وبأ)) يمسف هْدُح يأ ((ةذوخ)) هل لاق ًائيش دحأ هنم بلط املك هنأل

 لمجأ هورصاع نيذلا ءارعشلا رثكأ لاق هيفو ةريثك ميركلا مهشلا اذه تاياكحو

 نم هورصاع نيذلا ءارعشلا نم ليلقو مركلاو دوجلاب ًاصوصخو هلاصخ حدمب مهدئاصق

 : ةمرك نيم لاشيو احكام ةةلصقيول

 : يوارلا لوقي ةبارغلا نم عوت اهيف ايرجلا ميركل ادبع نع ةصقلا هذهو

 نيح ىلع وأ نومئان مهو برعلا فوحي يذلا صللا وه فياحلاو فياح كانه نإ

 ناك دقو ايرجلا ميركلا دبع تيب فاح فياحلا اذهو هليلب برهيو لبإلا نم بهنيو ةرغ

 أبتخاف ضعبب اهضعب صارتم تيبلا مامأ ةكراب تناك لبإلا نأ ةجردل ًادراب وجلا
 اهب برهيو قاسلا نم اهطاير يأ اهلقع كفي يكل اهميوقت لواحي ذخأو امهنيب فياحلا
 :«ضوهنلا تضفر ةدحاو كد املك اهنيب لوجتي وه اذهو مقت مل دربلا ةدشلو اهنأ الإ

 . ديدشلا دربلا هايعأو هادي تدمجتف هسفني وه كالهلا هكردأ ىتح

 ناكم #4 سلجو نومئان مهو لخدف ميركل اديع تيب ىوس همامأ دجي ملوركف

 ءزجلاب ًامئان ميركلا دبع ناكو ؛هيديل ءفدلا دجي هلعل هيديب دامرلا رفحي نخأورانلا

 هل بهذو ضهنو هتكرح عمسف قاورلا سلجملا يأ هفرلا نيبو هنيب و تيبلا نم يناثلا

 ىلع اهامرو هرهظ نم منغلا دلج نم يهو هتورف ذخأ لب هملكي مل هتلاح رظن املو
 هتاكم شك مات ةورغلا نم ءفدلاب فياحلا رعش املو هشارفل داعو هملكي نأ نود فياحلا

 .دريلا نم هئابعإو هبعت ةدشل

0000052522 



 هلأسف ريمألا ةورف هرهظ ىلعو فياحلا سلج سلجملا عمتجا نأ دعب حابصلا يو
 درسف ريمألا هاطعأف .الوأ نامألا بلطف صراقلا دربلا اذهب هتئيجم ببس نع :ريمألا

 : تايبألا هذهب فدرأو ةلماك ةياكحلا

 ريزيو تيبلا ىلع حفني جهاو نم يب يتاحرابلا زم يهام ةحرابلا

 ريقاوح هياقلثيام نتلهس يف مي يتامم اذه ناك هذوخ وبأ الول

 ريتاغم يل نلزاع نكوةورف »+ يتانيبلا نم يهامهتيطع

 : ميركلا دبع هل لاق ىتح هتديصقو هثيدح و همالك نم ىهتنا نأ امو

 .كل ةيطع سمألاب اهتفح يتلا ضيبلا لبإلا عيطق يأ ريتاغملا دوذ

 .امهنيب ناك يذلا راوحلا و عمسلا قرتست ميركلا دبع مأ تناكو

 .هتايح ىلع كؤاقيإ هيفكي ميركلا دبع اي ال : هل تلاقف

 ال هتأو « هعورشم ريغ هقيرطب لخد هنأ ثيح هنع اوفعت نإ كنم مرك ينعمب

 :اهباجأف .ًاءاس كدنع نم جرخي نإ هيفكي لب هيطعت نإ قحتسي
 .ءاطعلاو لذبلا ؛ مركلا تافص ىمسأ نم نأ دصقي . ميركلا دبع ينديمس نذإ اذامل



 هرجن و يحايرلا لهم ©
 دنع الإ ةدوجوم نكت ملو ًاطيسب وأ ائيه أرمأ ًاميدق ةوهقلا ىلع لوصحلا نكي مل

 .هبانطأ زكر رقفلا ثيح « ةيبرعلا ةريزجلا ناكس نم ءاينغألا

 هتليبق هب عمتجت سلجم هل ناك يمقبلا يحايرلأ قيتع نب لهم رعاشلا نكل

 ىوقلاو يودملا هتوصل ًارظن هبستكا مسالا اذهو (يدانم) ىمسيرجن هل ناكو هفويضو

 رعاشلا سلجم ناكو هديعب تافاسم نم هناريجو نيرباعلا نم نيرفاسملا هعمسي يذلا

 . فويضلل هبحو همركل اًرظن « ناريجو فويضلل ( ةحارتسا ) نع ةرابع لهم

 ب بقلملا هرج عيبي نأ ةبعصلاو ةيساقلا فورظلا هتربجأو ترم مايألا نكلو
 .هي ةصاخلا ةوهقلا لالدو (يدانم)

 ًأرجن دجو ىتح هرجن ليدب نع ثحبي نخأر جن هدنع دعي مل ؛ اهعاب نأ دعبو
 .نيرضانلا رستو عملت يتلا لالدلا كلت دعب دوسأ اًداريو هل توصأل ًايبشخ

 دعيو « هتليبق نم راوزلا و فويضلل رانلا دقوي هتداعك مويلا حابص  ماق اهدعب

 بلطي و مهتوعدل (زارح) هنبا لسرأ اذل هسلجم ٍ# هناريج هتأي مل ةرملا هذه نكلو هتوهق

 هسلجم ْ اوعمتجا امدنعو هسلجم نع مهبايغ ببس نع رسفتسي و روضحلا مهنم

 مكتداع لثم اوقأت مل اذامل مهلأس

 ؛هرجن نودصقي (يدانم) توص عمسن مل : اولئاقف

 :رايدلا دحأ ي رفاسم وأ لوغشم خيشلا امير : انلقف

 هتربجأ امدنع ةزيمملا هلالدو (( يدانم )) هرجنل هعيب ةصق مهيلع صق اهدنع

 .دوسألا داربلا اذهو يبشخلا رجنلا اذه اهنع الدب ىرتشاو فورظلاو ةجاحلا

 جر ببججلجل



 : تايبألا لاق مث

 يدابرونلالعجت يلاي هللاي

 يداؤف ل جلدت مومه جرفت

 يدانم #2 ينضاع يلادمحأاتأ

 يداوسلا ههاسك داري تيرشو

 يداهزلا موخرلاانح ام (زارح) اي

 يدانقلابانلالدا حوف نيزاي

 يداوبلاهيجولل هقوس نيزايو

 يدالههلنهتبش كل دلولال از

 ىداغ بوهام قزر هللا هل جرداايل
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 تايفخلاو هنيبلاف علطماي

 تابا ينيلخت ال تيع نيعلاو

 تاوصألاب ضيهيام (ن)تومص (نارجنب

 تايدعلا لالدلا تيذه بقع نم

 تاقوألا لك 4 تالوطلا لهانح

 تاجاح عبس اهل يرتشأ تطيه ايلو

 تاتشتلا ديفي ام هللا ىلع هقزرو

 تاف ايل هبيجت ام فياسحلا رثكو



 هتجوز لهأو نادمح 6

 : اهيف لوقي ةوخألا دحأ نم ةديصقلا و ةصقلا هذه تعمس

 ةمقل نوسمتلي لجأ نمزاجحلا ىرق ىدحإ يلإ اولحر دجن نم برع نإ لاقي

 ديدش طحقب مهرايد تبيصأ نإ دعب مهيلع هللا اهجرفي ىتح اهب نوتاتقي يتلا شيعلا

 رقفو ةعاجم سانلا باصأو اهباحصأ نم تقفن دق ةيشاملاو لبإلا نإ ىتح فافجو

 .توملا و كالهلا ىلع اوكشوأ ىتح سؤبو

 ؛ نادمح رعاشلاو خيشلا داليو ةريشع يلإ اولصو ىتح لاحرلا اودشو

 . مهمركأو مهيشاومو مه مهفاضتسا و مهيف نادمح خيشلا بحرف

 دغر #2 نوشيعي اوحبصأ و نادمح خيشلا رايد 4 ةليبقلا اذه ترقتسا كلذ دعب

 ةدومو بسن و ةبارقو هرشع نيتليبقلا نيب حبصأو مهباصأ يذلا رقفلا دعي شيعلا

 . مهنيب لدابتم ريدقتو مارتحاو ةبحمو

 هرايد يف اولزن نيذلا ةيدابلا خويش دحأ تنب بطخي نادمح خيشلا مدقتف

 . ًاديدش ابح اهبحأ دقو هعم تيقيو اهب جوزتف هترهاصم ىلع اوقفاوق
 ةجوز تيقيبو مهرايد يلإ اورداغف تاريخلاو راطمألاب ادجت هللا ثاغأ كلذ دعبو

 . هعم نادمح

 دعي مهتنيا نع ثحبي نم زاجحلا يلإ اولسري نإ اهلهأ ركف نمزلا نم هدم دعيو

 .ال مأ ةايحلا ديق يلع يه لهو مهنع اهتبيغ تلاط نأ

 اهنأ اوفرع كانه اولصو املف زاجحلا 2 نادمح دالب ىلإ اهتوخإ نم نانثا بهذ

 رادلا حطس نم مهتخأ مهتأر اهجوز تيب برق اولصو املو ىرقلا ىدحإ 4 اهجوز عم ميقت

 .بابلا مهل حتفأ لزنأ فوسف انلزنم نيدصاق اولصو دق يتاوخإ نا اهجوزل تلاقو

 تكل ىقبي ملو مهلك اوتام دق مهف ناوخإ كل سيلو بابلا نيحتفتال : اهل لاقف

 وهو هنم اهتوخإ اهذخأي نأ فاخ هنأل , بابلا حتف نم اهعنمو انإ الا ايندلا رهظ يلع لهأ

 .اهعتم ىلع رصأف اهناوخإل بابلا حتفب اهل حمسي نإ هيف تلواحو ًاديدش ًابح اهبحي

 - جبل لل



 .ةيرقلا نم بيرق بيعش 2 اوتايو تيبلا دنع نم اهناوخأ عجر

 نع ثحبت تراصو مكان وهو تيبلا نم نادمح ةجوز تجرخ ةليللا كلترخآ و

 ىلإ اهب اوبهذو اهنوبكري يتلا ةلحارلا ىلع مهعم اهودذخأف « مهتدجو ىتح اهناوخأ

 . ةيدابلا ع مهلهأ نطقي ثيح دجن

 ةوخإ هاجتا هنم لصح ام ىلع مدن و فسأ دقو نيديلا يلاخ نادمح حبصأو

 ..بابسألا تناك امهم مهيف بيحرتلاو مهلابقتسا مدعو هتجوز
 .كلاهمو ةريطخ تناك قرطلا نأل عيطتسيال هنكلو مهب قحلي نأ ركفف

 هنكلو ءاهلهأ رايد يلإ ةلصوملا قرطلا فرعيال كلذكو بهنلاو بلسلا اهب ثيح

 تقولا ضعب ىقبو اهنونطقي يتلا مهرايد ءامسأو اهلهأ ءامسأ هتجوز نم فرع دق

 ثحبلاو هتجوز بلطل ليحرلا ىلع مزعلا دشف هربص دفن هنأ ريغ اهنع ربصي نأ لواحي
 . نمثلا هفلك امهم اهنع

 .دجن 4 هتجوز لهأ رايد يلا هجتاو هتلحار وأ هلولذ ىلع دشو ماق
 . نادمح يجوز اذه اهلهأل تلاقو هلولذ هتجوز تفرع. مهيلع لبقأ امدنعو

 هنأل هموق نيب هتئاكمو هتعاجشو نادمح نساحم اهلهأ ىلع صقت ًامئاد تتانجحو

 ذو هب قيلت ةمارك هومركأو هولبقتساف مركلاو ةعاجشلاب هتليبق نيب اروهشم ناك
 .ةقومرملا هتتاكم

 ًادوذ هل اوفاسو مهتويب راوجب رعشلا نم ريبك تيب هل اونب يلاتلا مويلا حابص يو

 هذهو كتجوز هذه هل اولاقو همزاول عيمجب تيبلا اوزهجو منغلا نم عيطقو لبإلا نم

 لحترت بغرت اذإو ًالهسو ًالهأف انعم ءاقبلا بغرت تنك اذإ كل تيبلاو منغلاو لبإلا
 , هّللا نامأ ؤبو كلالحو كتجوز نخف كرايدو كلهأو كتعامج ىلإ

 ةماهشلاو لبنلا مهيف دجو ثيح مهعم ةماقإلا لضفو هتجوز لهأ عم نادمح يقب
 , ةفايضلا نسحو

 ءادعألا ىلع تاراصتنا ققحي و ديج ظح هل راصو مهعم هوبحطصا اوزغ املكو

 نيذلا ىلع وزغلا ىلع هنومدقي اوراص و هوبحأف موقلا نيب رفلاو ركلا كب هتعاجش تزريو

 ىف ظحلا بحاصو عاجشلا لجرلا نوبحي مهنأل مهيلع اديقع هتولعجي مهنأ يإ هعم
 « مهدئاوع بسح وّرغلا

 0 ب



 هدالب #2 هكالمأ عيمج عيب ىلع مزعو دجن 9# مهعم ءاقبلا نادمح ررق ًاريخأو
 ملو تام دق هنأ نونظي اوناك مهنأل ًاديدش ًاحرف هب اوحرف هتعامج ىلإ لصو امدنعو
 هنأ اونظف هكالمأ عيمج عيب نع نلعي ماق ةريصق ةدم ىضم دعبو ةايحلا ديق ىلع نكي
 ىلعو هيلع ةظفاحملا مهدصق ديدحلاب هولبكو هونجسف ميلس ريغ هفرصت نأو نونجم
 يضارأ وأ دجن ىري هلعل ليج سأر ع دعصي نأ مهنم بلط لاحلا هب لاط املف هكالمأ

 , مهنم ةعومجم عم رهظو هبلط هل اوبلف ءلبجلا ةمق نم دجن

 + يلي امك يهو هتديصق ددري راص ليجلا نم ةمق ىلعأ 4 سلج امدنعو

 فيم لابجلا عوف يفرم ه4 بقره سار اهي نادمس لوفي

 سلبلا فيان ىلع نم دجت ليخآ
 يتربع ضيهأو تانولاعباتأو

 .0 _ فيضلانومركي لاجرةريد
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 افيخم قيرطلاو هديعي هراد 4 هلئزانم تاحزان شيلو يلع

 افيلو مهروهظم عم يل ادغو *  هركب نينالفلا دون:عم يلادغ

 فيفص ماثللاتحت نم هنامث * مئيهرصخلا فياه فيلح فيلو

 فيللابلقرامجلا فلاو امك «*»  مهفلاوم يبلقو ينفلاوم فيلو

 فيصق هادم يزاجح لكو | #* ىرقلا#4 لاذنالاو دجن كك داوجالا

 افيدم مارصلاب انيجحلابحو # مهفيض نود نم نابيبلا ةكاكص

 امدنع هنم لصحام ىلع هسفن موليو اهداصح تقو ةرذلا انيجحلا بحب دصقي

 . لاحلا روسيمو ريخي لجر وهو اهناوخإل بابلا حتف نع هتجوز عنم

 هعم نيسلاجلا اهظفحو ةديصقلا نم ىهتنا امدنع هنأ : ةصقلا يوار لوقي

 يناثلا ةيقر ىلع ىرسيلا هديو هعم نيذلا نم دحاو ةبقر ىلع ىنميلا هدي عضاو ناك

 امهلو هل ةياهتلا تناكف ضرألا ىلإ ةحابلا برق سلبلا لبج ةمق نم امهبزفق مث

 .هنجسو هتسارحب ناموقي اناك ناذللا امهنإ اميسال

 - ل بجبل



 لبألا ءافو 6

 ريتاغملا ليإلا نم عمجي و ينتقي :ريفظلا ةليبق نم - ديعسلا نم يميلشلا يعيق

 يعارم 2 هلبإ ىعرت نأ نذأتسا ةعبرم لئابقلا ىدحإ لزانم تناك املو ةبيط ةلالس
 .ةيدابلا لهأ دنع نيناوقلاو تاداعلا بسح ةليبقلا هذه

 ةليبقلا هذه ايرجلا ميركل ادبع روهشملا سرافلا ازغ نأ ثدح كلذ ءانثأ كيو

 ضرغب لئابقلا نيب ةلدابتم تاوزغلا تناك دقف ؛ كاذ نأ لئابقلا نيب ثدحي امك

 , ءادعألا ىلع اهب نورصتني ةكرعم لك ب نورختفي اوناكو بسكلا
 .ةكرعملا هذه 4# اوكرتشا نيذلا ناسرفلا نيب مئاتغلا نومسافتي مث نمو

 ةليبقلا هذه لبإ همامأ قوسيو ايرجلا ميركلا دبع خيشلا رصتني نأ ردقو هللا ءاشو

 .نيتليبقلا نيب عازنلا #4 هل ةقالع ال يذلا يميلشلا لبإ اهنمض نمو
 .هب تلح يتلا ةثراكلا لوه ىلع قاغأ دقف يميلشلا امأ

 يه يتلا هلبأ عاجرإ متي فيك و لعفي اذام راتحأو ثدح اميف ًافرط سيل وهف
 ؟ هبلق ىلع ةيلاغ

 ةدعاسملا نامهد نب دمحم همع نبا نم بلطي نأ ىلإ هريكفت هاده ًاريخأو

 . نمثلا هفلك امهم اهعجرتسي و هلبأ هب نقني ةقيرط و لح داجيإو

 لبإلا عاجرإل فرصتي نأ اًريثك هيلع حلأ دقو فورعم رعاش اذه نامهد نباو

 تكلذكو ريفظلاو رمش يتليبق نيب ةقاسملا دعب اهنم بابسأل رذتعي نأ نامهد نبا لواح

 .رطخلاب ةفوفحملا قيرطلا ةروعو

 ىتح ريسلاب اعرسأو ءايرجلا ميركلا دبع ىلإ اهجوتفراذتعالا عفني مل نكل و
 . رمش لزانم امهل تحال

 :باجأف ميركلا دبع حدم 4 دصقي ؟ ديصقلا نم تزهج اذام :يعيق لاقف

 ىتأ ام وهو ًائيش لقي مل فيك ؛يعيق بجعتو لاتهأف ءيش ال ءودهب نامهد نبا
 : نامهد نبا هباجأف ؛هتيرعاشب هلبإ ديعي فوسو رعاش هنأل الإ هب

 - ع سلط



 هوتل هروطمم ضرأ ىلع ليخلا رفاوح تكبدب ههبشو ةأجف يتأي هدنع رعشلا نإ

 اذإف الصو املف :ةبساتملا بسح ىتأت ةديصقلا ثيح ةديصقلل هلاجترا نع ةيانك يهو

 نم ديدعلا هلخادو هلوح نمو نمزلا اذه كي رصقلا لثم مخف و ريبك و بيهم تيبوه

 جرختو هلخدت دق ًارماع ًاسلجم ناك دقف : مهريغو هجاح لهأو فويضو براقأ لاجرلا

 يأرلا اذهو امهنيب اقفتاو يأر نع ناثحبي تارظنلا الدابتف ءدحأ كل هبتني الف هنم

 ؛ ةرجاشم نالعتفيف سلجملا مامأ ايتأيو اًديعب امهباكر القعي نأ نامهد ني دمحمل

 . هيلع اقفتا ام ثدحو امهدوجول خيشلا هايتنا اتفلي نأ كلذ نم دوصقملاو

 نارجاشتي نيبيرغ نيلجر نم هبارغتساو ميركلا دبع خيشلا هابتنا اراثأ لعفلابو

 نأ ديري امهنم لك ناك امهرمأ نع امهلأس امو « امهراضحإب رمأف هسلجم مامأ

 ( ةديصقلا هذه لجترا نأ ناكف ثدحتي نأ نامهد نبا عاطتسا ىتح رخآلا لبق ثدحتي

 هفيس ىلإ نطفي ملف ةديصقلا عم دودشم وهو :هفيس ايرجلا ميركلا دبع دي #4 ناكو

 ءانثأ كلذ نامهد نبا ظحالف همامأرانلا دقوم ىلإ قئزنأف هتضبق نع تخترا دقو

 : ةديصقلا ءاقلإ

 : ةديصقلا نم رشع ثلاثلا تيبلا 4 هيلإ راشأف

 _ يوان لك ىوتنا ايلإروحنلاجف .: ٠+ رابوألا تارصق قوف نم بكاراي

 00 7 راتنه ودل اي تايقنثم تاريع
 يواحللادوعق نم نهرمس رمح

 يوارضا نهافق نم شهني نكاي #ي رابع بيجانملا سم نم تاقفط

 يواقهلانودعبي يللانهيلعو مي راوكألا سم نهروهظب الح اماي

 يواهقلا نيقرحم راد نيصان 4ث راطخألل نيضرعتم مهيرد 4

 يواضنلارشع روباخلابرصمعلاو من راوتألاجف عمريادلانمندم

 يوارحلااكهي نايرجلاعلطت 4ث راجنس سأر ىلع نهتبيقر بقرأ

 يوالجلا نينيزم نوحصلارابك يب راطلاتمز اهنك ٍتويب لهأ

 يواكشلا هيلع ترثك نملأجلمو مي راجلاو فيضلا لهدم دمحملاتويب

 حس ب هج سس



 راطخو شتاه تيبلاب يجي مزال

 رارج ريعانملل خيش افض خ4

 راتخت عيرلل ناك ىندالاب ىنداو

 رانلا محجم 4 دنهلا عنص ياوش

 راطعم دودذلال وأب احقشراوشم

 راوشألا نيسمع تالاقلاب عاطام

 راسك ريباوطل يللا هبيجي

 يواغفله ل فرعليام قيالخو

 يوادم هحرجل لام هحيرط يللا

 يوالبلا كنشلب ايلإ ميركلادبع

 يواد ريبلا افش نم هنك موزلانم

 يوادملا هيوادت تعمس ايلإ ضكرت

 يوالخ ةماهجلا ىلع فلسلا در

 يواجر اضيوبلل يميلشلا ناك

 يوار دنعرفعلا نطقلانمهيبا «* راصام بقع مكهجو ضيبي هللاو

 :ًالئاق هتليبق لاجر ىلإ تفتلا مث ميركلا دبع تمص هتديصق نم ىهتنا املف

 ؟ رمش لاجرو ناسرف اي نولوقت اذام

 نمو هسفنب رارقلا ذاختا ىلع رداق هللا همحر ميركلا دبع خيشلا ناك كش رال

 ىلإ جاتحي ال ميركلا دبعو ميظعلا لجرلا اذه ةمكح اهنكل هتليبق دارفأ ىلإ عوجرلا نود

 . ((هذوخ وبا )) بقلب فورعم هتأ يفكي ةروشم

 : عيمجلا ىلع ءيشلا ضعب ًاجرحم وأ ًابعص ودبي دحاو ءيش كانه ناكف

 ترجو ةكرعملا بسك يهف رمش تويب ىلع تعزوت دقو لبإلا هذه داعت فيكف

 ...مهسألا ةقيرط ىلع نيكراشملا ناسرفلا اهنومساقتي مئانغلا نأ ةداعلا

 فقي نأ بلط ثيح ةياغلل هلهس ةلأسملا هذه نأ نيبو يميلشلا يعيق ثدحت انه

 .هلبأ نم تسيلق ءيجت ال يتلاو هل يهف هنءاج امف هلبآ ىلع يدانيو عفترم ناكم ىلع

 رمش لاجر نم نيريثكلا ىكبأ هنأ لاقي يذلا فقوملا ثدح (هودي) ءادب امدنعو

 .ثدحت املق ةردان ةروص 4 ناويحلا ءافو مهاكبأ

 --- اوس سس



 هيلإ هجتت يهو تويبلا نيب نم جرخت تناك يداني وهو هتوص هلبإ تعمس امدنعف
 ةقان الإ هدنع تعمتجا ىتح ءاحنألا لك نم اذكهو ىرخأ كانه نمو ةقان انه نم

 هل اهنأ مسقا هنأ الإ ةياهنلا يف هتءاج دقو تاظحل فقت مث ًاليلق يشمت تناك ةدحاو

 .ًالصأ لبإلا لحف اهبجني مل نكل
 اهدر نأ دعب ةلماك يميلشلا يعيق لبإ نامهد نب دمحم ةديصق تداعأ اذكهو

 نأ هقح نمو برح مئانغو بسك اهنأ مهر ًأدبأ ًائيش اهنم نخأي ملو ايرجلا ميركلا دبع
 .اهنع لزانت هنكل و اهب ظفتحي



 لبإلا نينح
 .اهيف لوقي ءاقدصألا دحأ ةصقلا هذه ىور

 قرش نونكسي كارشو هرعاسم رساودلا نم عمجل تلصحو هيعقاو ةصقلا هذه
 . يمزاع مهعمو تقولا كاذ 4 ةريزجلا

 لقنتل ةديحولا ةليسولا يهف بياكرلا ىلع صانقملل لامشلل نيرفاسم اوناكو
 اوماقف هلت وأ عفترم ناكم دنع بياكرلا اوخانأ اهدنع ىرخأ ةقطنم ىلإ ةقطنم نم

 ريخلا علطتسيو مهلوح يتلا ةقطنملا سعي ةديصقلا بحاص بهذف مهماعط زيهجتب

 .نيمث ديصي يتأي هلعل ةفاسم هقافر نع دعتبأ هنكلو

 تقو عرسأب اودعتبي نأ اورثأف مهنم برقلاب ةكرعم تعقو بئاغ وه امنيبو
  نيفرطلا نيب ةرئادلا ةكرعملاب مهل ةقالع الو ةلكشملا 4 فرط سيل مهنأل

 .مهلوح رودي يذلا رطخلا نع داعتبالا و ةقطنملا نم باحسنالا اوررقو

  جورخلل دادعتسا مهبياكر زيهجتب اوماقف

 نع اولغشنا ًادج قيض تقولاو قاهرإلاو برحلا نم فوخلا ةدش نم نكلو
 ؛ عجري فوس و ريخلا علطتسي بهذ قيفر مهن نأ ؛ مهلاب نع حارو مهقيفر

 . مهدجي ملف هقافر هب كرت يذلا ناكملا ىلإ رضح كلذ دعب نكلو
 ..ةديصقلا اهب دشنأ يذلا لتلا ىلع سلجف

 فرعت لبإلا نأ فيك رظنلا تفل بيجع رمأ لصح مهقيرط #2 مه امئيبو

 .هيلإ اهتينحو اهتوصب هباحصأ تركذف ؛ هبايغ 4 هدقفتو اهبحاصل نحت و فلؤتو

 يرعسم لا ريحو نب ريغص دجي ملف كارشلا اهل هبتتاف «يلاع توصب مهرت تذخآف

 مهرظتني لتلا ىلع هودجوف هيلإ هباحصأ عجرف ءاعيمج هللا مهمحر ةديصقلا بحاص
 : اهثادحأو اهيناعم نع ربعت يتلا ةديصقلا هذه لاق مهدهاش املف

 --- _-----(جبس حلل



 ليمعت اله لادعاي مويلا هللا

 ليبذ يلام بانجالا عم ديصلا درطاو

 ليمصلا يوطو هيرقلا يلات اورطق

 ليلع يندق نيبنجلا ىلع بلقتاو

 ليدذهلا نيز قوف ينانث كارشلا

 ليمج ملعي تاداعلا لها ينوبسكا

 هادم آمجر سار دعق يللا محرت 00 9

 هافشام يوخلاو ينم موقلا اوفقاو

 هاشع 4 لغتشام هوت موقلارخآو

 هاشح ىصقا ىمضلاو توملا نسنم

 هاقو نيسحي داوسلا 2 نهريش

 هاسن نم اوبنعناي يمزاعلا حلاف

 هازج قحلب نيو لو ال بيطلتا يعار



 ةبحصلاو قافرلا قوقح

 نأو ؛ مهنيبو كنيب رودي ام ىلع ةظفاحملا كيلع كقافر قوقح مهأ نم نإ

 نع دعتبت نأو: مارتحالاو دولا مهل نكتو ؛ سانلا نيب اهرشنت الو « مهرارسأ ظفحت

 عم نايولطم بيذهتلاو بدألاو ؛ مهبردغتو مهنوخت ال نأو ؛ حراجلا مالكلاو ليقثلا حاملا

 بحلا عرزي نمف ؛ برقلاو ةقالعلا ةجرد تغلب امهم كنم براقألا ىتح سانلا عيمج

 عقيام الإ نوسكعي ال ةآراك سانلا نأ ملعتلو « ريخو بحلا الإ ينجي ال ريخلاو

 « مهيرظان نيبو مهمامأ

 كبنجتي ًاذوينم كلعجت يهف : تاذلا بحو ةينانألا نع دعتبا : ميركلا يخأ

 ًابعص ودبي دقرمألاو ؛ جيردتلاب اهنم صلختت نأ لواح اهب تيلتبا نإو ىتحو ؛ نورخآلا
 نع داعتبالاو كباصعأ طبض ىلع كسفن برد . ًاليحتسمو ًاليحتسم سيل هنكل
 ايتدلا #2 سانلا نم كيبرقي هنأل كل ةداعس ردصم ملحلاف ؛ ةعاطتسالا ردق بضغلا

 نإ ءًاليخب ؛ًاريكتسم ؛دقنلاو ججحلا ريثك ءامربتم اماول نكت ال. ةرخآلا 2 هللا نمو

 تافص نم يهف مهنع اوفعأو رذعل مهل سمتلف اوئطخا نأو ؛راذتعالاب ردابف تأطخأ

 نع ًادعتبمو اهيف نيللاو فطللا ًاسملتم حوضوو ةحارصب نيرخآلا عم لماعت .ماركلا
 نك .ءايبنألا تامس نم امهنإف عضاوتلاو ءايحلاب كيلعو ؛قوذلا ةلقو ةحاقولا

 ءاضق ف ادحا جرحت الو: ةدعاسملا كنم بلطي امدنع كباحضأ عم ًانواعتم

 4 ةاساوملا سنت الو ؛ ةئنهتلا #4 ةديعسلا تابسانملا لالغتسا ىلع صرحاو , كتاجاح

 تاقوألا رتخأو ناهذألا #2 فقاوملاو لاعفألا خسرت نيتلاحلا نيتاه يفف « ةملؤملا ثادحألا

 تقولا ناكو دحأ دنع ةجاح كل فداص نإو ثدح نإو كتجاح بلطنل ًامئاد ةبسانملا

 تكتقالع اهعم دقفت نأ نم كل ريخ اهدقفت نإف اهبلط نع رظنلا ضغف ًابسانم ريغ

 - جلس



 ةقادصلا بادآ
 لق ابادآ ةقادصلل نأ يهو قيدصلا اهي عتمتي نأ بجي يتلا بادآلا ضعب هذهو

 قحتست الو ةطيسب رومأ ببسي ةوادع ىلإ بلقنت ةبحملا دجن ام ريثكف اهيعارب نم دجت

 .هموصخ ءاقدصألا نيب حبصتو :نارجهلا و ةوادعلا هذه

 هصرف دجت مل و ..امهنيب ةقرفلا دجت امل بادآلا هذه #4 قيدص لك تسمتولو

 : ةيحصلا بادآ نم جذامن هذهو :مهنيب لخدي ىتح ناطيشلت اقيرط وأ

 ا

 ديا

 . هللا ف هبحم و لجو زع هللا #2 ةوخإلاو ةبحصلا نوكت نأ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف .نيدو قلخ اذ قيدصلا وأ بحاصلا نوكي نأ

 ( لئاخي نم مكدحأ رظنيلف هليلخ نيد ىلع ءرما) : ملسو
 وأ باذك وأ ؛ تاركنم بحاص وأ قساف ريغ ًالداعو حجار لقع اذ بحاصلا نوكي نأ

 ..نيرخآلا ىلإ هقيدص مالك لقني مامن
 ريصي نإ و ..لوقلاب هيلع ظلغي الو ةدوم و نيل و قفربو دارفنا ىلع هحصني نأ

 .هقيرط ريونت و حالصإلا نم سأيي ال و ةحيصنلاب هيلع

 هل ايف و نوكي نإ و ..هنم بضفغي الو هتالز لمحتي و هبحاص ىذأ ىلع ربصي نأ

 لجأ نم هروزي الو هللا 2 هروزي نأو . فورظلا تناك امهم هنع ىلختي الو ًانيمأو
 .ةيويند هحلصم

 مهتابلط ىبليو موقيو هدالوأ روزي وأ رفاس وأ باغ ذإ هنع لأسي و هدقفتي نأ

 ىشمي نأ و :ناكم يأ #2 هيقل اذإ هيلع ملسي و ضرم اذإ هدوعي نإ و مهجئاوحو

 ..كل اذ ىلع ةردقلا هلو عيطتسي ناك اذأ هئيد ىضقيو كوت اذإ هتزانجب

 هب ديري اودع نم رطخلل ضرعتوأ همتش سلاجملا #2 دحأ لواح اذإ هنع عفادي نأ
 ممم هلجأ نم يش لكب ةيحضتلاو حورلاو لاملا اب هيمحيو رش

 نأ هللا لأسن هحارتأ و هنازحأ #2 هيساوي و هحارفأ 4 هكراشي و هسفن ىلع هرثؤي نأ

 قيدصلا و راجلا قوقح نوعاري و نوظفحي نيذلا نيقداصلا نينمؤملا نم نوكت
 .ىلاعتو هناحبس هللا ىضري ام لك لمعنو بيرقلاو

 - سس جبس لع



 هسفنب ىدفي ىلالبلا ليغد (9
 . برح نم ملاس ينب ةليبق نم هللا همحر ىديسولا ىلالبلا ليخد نأ ىوري

 ءافولاو مركلاو ةعاجشلا لثم هليلجلا هتافصب ىلحتي سراف هنأ هنع فرع يذلاو

 .تاراغلا دحأ يل اهجوز لتق .ريطمأ ةليبق نم ( ةأرما ) هرواجت تناكو

 .اهل ديحولا وهو نسلا ريغص نبا ىوس اهل كرتي مل و

 بفرق برعلا لاح وه امك نوزفي نأ هتعامج و ىلالبلا دارأ مايألا دحأ يو

 يبصلا نأ الإ هنسرغصل هل رذتعي نأ لواح ىلالبلا نأ الإ .هتاوزغ ي هقفاري نأ يبصلا
 نأ لجأ نم ةوزغلا هذه  اهنبا كارتشاب ءاضيأ اهتبغر همأ تديأ امك هبلط ىلع رصأ

 .لاتقلا ىلع بردتيو ملعتي
 .هتاريحل ًامارتحاو ًاريدقت ةقفاوملا الإ ىلالبلا ليخد ؛سرافلا دجي ملو

 ىلع هيصوت ىلالبلا ىلإ تءاج دقف .ديحولا اهنبا ىلع يبصلا مأ نم اصرحو
 .ناكمإلا ردق اهنبا ةمالس ىلع صرحي نأ هيلع دكؤتو اهنبا

 .هثانبأ زعأ ىلع ظفاحي امك اهيلع ظفاحي هعم هنامأ هربتعي نأ هيلإ تلسوتو

 .ديشر نبا لاجر دي  مالغلا هقيفرو ىلالبلا عقي نأ هللا درأو

 . مهلتق ررق ديشر نبا مامأ مهوفقوأ امل و ؛هيلإ مهورضحأف

 .هعم هنامأ هنأل هتراج نباو يبصلا هبحاص لتق عنمي نأ ىلالبلا لواحف

 ديحو هللاو هنأو ىرت امك ريغص مالغ وهو ديحولا ينبا اذه نإ :ديشر نبأل لاقف
 ..هلتقم ريبخ اهءاج اذإ تومت فوسو همأ

 ...مالغلا ليبس ىلخأو هلتقب ديشر نبا ىفتكاو ؛ينلتقاف يتبقر هذهف انأ امأ

 هلتق ىلع مدن ديشر نبا نأ لاقي و ةلهذملا ةقيقحلاب مهربخأ مالغلا عور اده املو
 >4 لذعلا فيسلا قيسورمألا تاف نكل و عاجشو ءافو لجر هنأل

 هل 0س



 ًاريثك تركأت دقف ربخلاب تملعو الاس اهنبا اهيلإ داع امدنع يبصلا ةدلاو امأ

 رعشلا الإ فرشملا هعينص هب ئفاكت ام دجت مل اهنكل و مهشلا لجرلا اذه لعفب تبجعأو

 . برعلا دنع ريدقتلا طونو فرشلا ماسو ريتعي يذلاو

 : اهنم ةليوط ةديصق تلاق دقف

 مونلا اهل (ن) بيرح ىنيع هحرابلا

 موزهو تازازح ينيع ناك

 موسقم ىش ىرج ىللاو اضقلاراص

 موحرم نيكاسملا ثيغ اي موحرم

 موشحم مود هترصق ل يبنجألا

 ىلايللا ربغ تاعول اهقوست

 ىلاحل ىبيحت ىف ىنال و بحنأ

 ىلالبسلا ليخد اي كحيبي هللا
 ىلايع ةديرش هحورب ادف ىللا

 ىلاوملا قيفرلا نم هيلع يدبا

 . يلوطبلا هفقوم ةصقروصمو احدام يرهاظلا بلاغ :رعاشلا لوقيو

 ىلالبلال يخدةصقانعبراي

 يلئايعلا نم تباجام هراج هلو

 ىلامشلا بوص نينثالا اوواختو

 لاجرلا مكحي مكاح ديب اوحاطو

 ىلاوتلااب مهسور يل اوعطقا لاق

 ىلاولا اي ىفكت يضكت ىلالبلا لاق

 ىلالجلاريزع نم ىجرتزوجع

 ىلادبملسي هلخ ىلاليلالاق

 يلاعملاو ءاقولا سار اوعطقأ مويو

 ىلالمهاي لاق و كوبا اذه اولاق

 ىلاخوا ىمعوهام و يريطم انأو

 يلناكح هتيل لوقي ديشر نياو
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 راص اهلثمالو ةصق اهلثمام

 رايخألا ريطم نم هلصاو دلوالا

 راظنألا ندشي ىلل بسك نوبي

 راذنا بلسي و بهني ىلل يطعيام

 رايخالا برح يجت ول هريع مهولخ

 راطقالا كيذ ئارو ىلل ابرجا بسكا

 رابج مكحل اهب هتنأو اندري

 راع هتحبذ ىدلو لخو ينحبذا

 راهنيام فيك دلولا فيك اويرغتسا

 رارحألا برح ةدسوأ لايعأ نم اذه

 راص ىذلا اذه و ىمأ ةصو ظفح

 رادقألامكح اذريم ملسيل هللاو

 -_-- حجر



 هقيفرو نيلثح نب ناكار 0:)

 .اهيف لوقي ةوخألا دحأ نم اهتعمس ةديصقلاو ةصقلا هذه

 .هتايح رخآ #2 نيلثح نب ناكار فورعملا سرافلاو رعاشلا نأ ىوري

 بعتلا امهكردأ قيرطلا 4ث و نامجعلا هتليبق ءانبأ نم بابشلا دحأ هتقفرب ناك
 .ريسملا نالصاوي مث ةقاشم و قيرطلا ءانع نم احيرتسي نأ ادارأف

 .هيلإ باهذلا اوررقف ؛ًاديح و ًاتيب دعب نع نوحمليو نوري امه اذإ و

 نم هرفس قيفرو خيشلا دناعت تدخ أ تنب الإ اودجي مل تييلا نم اوبرتقا املف

 تنأ كرمأت و ينسلجت فوس هاتفلا نإ ىلع كنهارأ : خيشلل باشلا لاقف « حازملا باب

 . قفارملا تنأو خيشلا انأ ىنم ًانظ : ةوهقلا عنصب

 تنأ كرمأت فوسف زييمتلا عيطتست تناك اذإ :نيلثح نب ناكار هباجأف

 فرصتت لاجملا اهل اكرتي ىتح ةقيقحلاب اهرابخإ مدع و كلذ ىلع اقفتاف ينسلجتو

 . ةمات ةيرح

 لايقتسالاب موقت فويضلا لزن اذإ ةجوزلا وأ تنبلا نأ وديلا ةداع نم ناك و

 اهدلاو وأ جوزلا بايغ هرتف ْي ماعطلا زيهجتب ىتح و بجاولاب موقت و شارف مهل شرفو

 .هتعمس ىلع اظافح تييلا بحاص

 هتمرو سأفلا ترضحأ مث ءركفتو هقيفر و ناكار هجو 4 ققدت تنبلا تذخأ

 :كديس وأ كمع ىنعي ( كيزعملا ) رانلا بش و بطحا مق : تلاق و سرافلا خيشلا ىلع

 .هل ةوهقلا زيهجتب مقو
 .ةوهقلا زهجو ماق مث ءاقفتا امك توكسلاب هل راشأ و باشلل ناكار تفتلا

 . امهيلإ رظنت ةاتفلا و برشي و باشلا لواني نخأ و سلج مث

 - طحت



 :الئاق  ةاتفلا بطاخي ةديصق دشنأ ؛هتوهق ءاستحا نم خيشلا غرف املف

 سارلا ىلع كمكح و هّللامكح مكحلا * شيراقن كعارذ # ى الي نيزاي

 سأفلا ىل برق باطح ىنتيش نإو #* شيشاوحلا ديس شاشح ىنتيش نإ

 سابي قايرألا وسلا ممهارو ينثاو 4 شيطاعملا عورأ لا بح تب ث نأو

 سانرق نيعلا شيرأ اي ىرابحلاريط * شيرلا ةفص # كيوفي ال خرفلا

 .هتديصق نم نيلثح نب ناكار سرافلا خيشلا غرف امدنعف

 روهشملا سرافلا و خيشلا عم اهتاقرصت نم ةاتفلا تلجخ

 5 نيلثح نب ناكار خيشلا تنأ له هللاب : تلاقو

 . نيلثح نب ناكار انأ معن لاق

 . هفرعت مل اهنأيو راذتعالا هل تمدقو تماق كلذ دعب

 . امهناهرب اهربخأو اهردع لبق و سرافلا خيشلا كحضف



 رئبلا نم هبحاص جرخي

 2 لقنلا ةليسو يهف هتلحار ىلع هللا همحر يرسودلا يرورصملا ليبيعملارفاس
 .وافلا ةيرق يل رثب ىلع اودروف ناطحق نم لجر هتقفريو هتالحر

 .هغلبم بعتلا و شطعلا مهب غلب دقو سانلا نم ةيلاخ ضرأو ارفق تناكو

 ةقيمع رثب يهورئبلا 2 ءاملا دوجو نم دكأتي نأ يناطحقلا هقيفر دارأف
 .هذخف ترسكناو اهيف طقسو همدق هب تلزف اهيف لطأف :ةعيسو تلذكو

 .؟تيم وأ يح تنأ له نالفاي :ًالئاق همساب ليبيعملا هادانف

 :ًالئاق رثبلا رعق نم هقيفر هيلع درف
 .ةروسكم يلجر نكلو هّللا دمحلا و يح انإ معن

 حبذو عجرف :رئبلا عاق نم هقيفر عفرو بحس لجأ نم لابح ليبيعملا عم نكي ملو

 ىلع هسفنب لزنو ةلحارلا ةثج # لبحلا فرط طبر مث ًالبح اهدلج نم لمعو هلولذ
 رثبلا جراخ ىلإ ليبيعملا دعص مث لبحلل رخآلا فرطلا كل هطيرو رثبلا عاق  هقيفر

 ًاحيرش لولذلا محل نم عضو مث ؛ةرابج هل لمعو ءرئبلا جراخ ىلإ روسكملا هقيفر بذجو
 ديصلا ىلإ ةفاضإلاب روسكملا هقيفرو وه هب ىذغتيل ًاحلمم ًاففجم ًامحل يأ (ًاديدق)
 .همادقأ ىلع ريسلا عاطتساو هقيفر يفش ىتح هتيقدنبب هداطصي يذلا

 ةديصق يهو ًارختفم يرسودل ار يراصم لا سجرب نب دمحم رعاشلا لوقي انه
 .......ةصقلا لوح رودت يتلا تايبألا هذه اهنم انرتخا .. ةليوط

 هانبج ريبلاةمج نمانيوخو «» ليابقلا خويش يلوق ىلع دهشتو
 داوس سائلا نم دحأام ىرت هلعف * لياه هاشمم ليبيعملاهيوخ

 هاقلي بيطلا لعافو هيلع لوحو «#*  ليامز اهنم دقو لوحرلا حبذ

 هانعم شيو فراعو حيحص هلوق * لياثملا نيزي ىنغ نم لوق اذ

 حجج طل



 يوخلا لوح رودت ةديصق

 : اهلئاقل لصوتأ مل و هيوخ عم ىوخلا لوح رودت ىهو ينتبجعأ ةديصق هذه

 ةيوخ توخن عمسال عزفي راصال يوخلا

 ةيس تقولاب ىدغال هل بحاص هنا دهشاو

 ةيوس ًاضعبل مياد هل بحاص هنا دهشاو

 ةينه كدنع انا لاق يداني هتوص عمس ناو

 ةيدرو لقعلا صقان عيابطلا نفع نفعلاو

 ةيردقملا فرعي ام ًانفع زع ءاجرت فيك

 ةيلشوشلا لاجرلاب هليدب ىقلت وا هلخ

 ةيمحلا هيف وا بيط ديادشلاب يللا قفارو

 ةين ًايفاص مهماد مهضعب عم ىقافرلا

 ةيطخ ىندا قيفرلل ثحبي ناك نا قيفرلاو

 ةيهجنعلا كنع كرتو اليقث كلخ ىتفاي

 يواخرلاو ديادشلاب هل بحاص هنا دهشا +

 يوال تقولاب ىدغال هل بحاص هنا دهشاو

 يواق ريغ وأ ًايواق هل بحاص هنا دهشاو

 يواخنلا تقو ًارضاح ينارت كزعب رشبأ

 يوادي هحورجل ناك ًايوخ #4 ىدرت نم

 يوان بيطلل ىونام سسأت نم ًاتفع ساس

 يواقه هتويعب تفش هتيخنال ًازع هجو

 يواري ددرتم ماق هتيخنال يللا كرتو

 يواض لازام اهريخ ىقافر ايندلاب مادو

 يوادع هل اثيبخ لب ٌّقيفر هل ىمسيام
 يواكز هل الجر لك هقلخ ناز نأ لجرلا



 لولشملاو قرطلا عاطف

 ةرثؤم هربع اهيف و يبرعلا ثارتلا َنِم ةصِق

 .اهوقرسيل لفاوقلا ٌرورُم نوبقاري ؛قّرطلا عاطق َنِم ةعومجم كانه

 . لِفاوقلا ىدحإ ةقرس ص وصللا ءالؤه َدارأ موي تاذ يو
 . ةلفاقلا تهَجَتا َنيأ اوفرعي ملو ؛مهيلع ٌليللا طّبه ؛مهتلباقمل اوبَهذ امدنعو

 , هذخأم ٌبَعتلا مهنم نخأف .مهودجي ملو ملظملا ليللا 4 مهنع اوثحبو

 ًامدهُم تيب دعُي نع اوحح رصب ةحمل ىفو ؛ةلِقاقلا ناكم ةفرعم 2 سيلا مُهلخدو

 . رادلا بحاص مهل حتف امدنعف بابلا اوقرطو هيلإ اوهجتافران ٌرَكأ هب

 انيلع ٌليللا ّمّلظأ هللا ليبس ذب َنيدِهاجملا ٍةاَرغلا ّنِم ةعومجم نحن :هل اولاق
 . هللا ءاش نإ لحرن حابصلا و ةليللا هذه مكتفايض 2 ُتيبن نأ ٌدونو

 مُهل َمَدقو ؛مهتمدخ ىلع لُجّرلا ٌماقو :مُهَلابقِتسا ٍةَرسأل دارفأو ٍتيبلا بر َنَسحأف
 لولشم ٌدَعَقُم دلو لُجّرلل ناكو ؛ مهل نوعلا ميدقت و مهماركإب ماقو بارشلا و ماعطلا

 يذلا ًءاعولا ذخأو لُجرلا ٌماقف ؛صوصللا ٌّجَرَخ رجفلا ةالص دعبو حابصلا يو

 : هتجوزل َلاقو مهل استغا ضعبو مُهَهايِم اياقب هيف تناك
 ةازغلا ءالؤه ةّينبو هّللا ةكربب ىفْشُي ُهلعلف ؛ءاملا اذهب اندلو ًءاضعأ يحّسمأ

 نأ لجأ نم ؛اوقرسو اومِينغ دقو ءلجّرلا اذهراد ىلإ صوصللا داع ءاسملا و

 . مهدّصرتت دق نّيعأ نع ٍةَيِفِخ ل مُهَتليل اوقبي
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 يشمي لولشملا دّنولا :ةقادصملا ريغ مهِيّيعأ ٌمامأ اودّجو املا ةشهدلا مُهتدخأف

 0 ًالولشمو ًادعقم سمألاب ةاتيأر يذلا دلولاوه اذهأ :لجرلل اولاقف يعيبط لكشب

 نم دقو؛ الولشُم ُةومثيأر يذلا يدلو ّوه اذه , معن :لولشملا دلولا وبأ مهل َلاَمف

 هللا ُهاشف ؛هب ُك ةئحسمو مكتوبظو قو مكئام ٌلضف ٌتذخأ دقف ؛ءافشلاب هيلع ُهّللا

 ىلع مكصرحو هللا ليبس #4 ٍداهجلا #2 ةميظعلا مكلامعأو مكتّين ةكّربب مثو ِهِتَكَرَبِب

 . ديحوتلا ةملك عفرو مالسإلا رشن

 .لجرلا نم هوعمس يذلا همالكب ارثأت بيحنلاو ءاكُبلا 4 صوصللا نخاف

 : رادلا بيحاصي اولاقو اوماق مث

 ٌعاطقو نصوصُن لب ؛هللا ليبس  نيدِهاجُم انسل اننأ بّيطلا ُلُجَرلا اهّيأ مّلعا
 نلو احوُّصَن ٌةَيوَت هللا ىلإ انبث دقلو كّّيِن نسُحب كَدَّنو ىفاع دق هللا َّنأ ريغ ؛قّرُط

 . انيوتذ رقغي هللا ىسع بهنلا وأ بلسلا ىلإ دوعن
 بنذلا نِم اوللحتو : نيجاتحملاو ءارقفلا ىلع َلاملا َنومْزوُي اوذخأ كلذ دعبو

 و هللا ةملك عفرو هللا ليبس 2 َنودِهاجُي َةاَرْغ نيميسملا شْيج ىلإ اومدقتو بزذكلاو

 .ةرومعملا ءاحنإ 4 مالسإلا رشن



 سيرلا دمحم ةماهشو ءافو 09

 .باحصألا نيب صالخإلاو ءافولا #2 لثملل برضم تناك ةديصقو ةصق هذه

 ةرثؤم ةصق يه و ؛ضعب مهضعب ةدئاسم و دئادشلا تقو يف لاجرلا فقاومو
 لاجر ضعبل ةربع هذه و ؛ضعبلا مهضعب عبم قافرلا صالخإ ىدم نع ربعتو

 دئادشلاوأ تارثعلا لوأ دنع ةلوهسب هيحاص نع ىلختي دحاولا حبصأ يذلا نمزلا اذه

 ..نحملاو

 ةياهت ببسب مهماحرأو مهئايرقأ و مهئابإ و مهناوخإ نع اولخت لاجر فرعأو
 . عوج نم ىتغت الو نمستال يتلا ةلئازلا ةيويندلا ةحلصملا

 ىلإ ةهجتم ميصقلا ةقطنمب سرلا نم جاجحلا نم ةلفاق تجرخ : يوارلا لوقي
 نب روصنم نب دمحم ةلقاقلا #24 ناكو " صيخر نب حلاص " ةلفاقلا سيئرو :ةمركملا ةكم

 ىدأو :ةمركملا ةكم ةلفاقلا تلصوو ؛«سرلا لهأ نم امهالكو ؛بايذ نب دراجو ؛سّير
 ..سرلا ىلإ نيدئاع اوقلطنا مث ؛ جحلا كسانم عيمجلا

 ءريسلا ةلصاوم نع هدعقأ امم ؛ يردجلا ضرمب بايذ نب دراج بيصأ قيرطلا يو
 ..ةلفاقلا ةقفارم نم هعتمو

 ىلع هولمحي نأ رخآ صخش وأ صيخر نبا حرتقاف ؛ هرمأ ي موقلارواشنف

 ةعاضبلا تيبثت لثم هتيبثتب كلذو « ةلحارلا وأ لولذلا ىلع ضيرملا نوعضي و شعن

 نم مهعنمو لخدت سير نبأ دمحم هقيفر نكلو ؛هلهأ ىلإ لصي نأ يلإ عقي ال ىتح
 هذهب هلقن هيلع رطخلا نم لعج ًادح ضرملا هنم نكمت ضيرملا نأل , هيلع ًافوخ كلذ
 ىلإ هراتخي وأ , هللا هيفشي ىتح دراج عم سولجلاب سير نب دمحم عربتو ؛ ةقيرطلا
 2: هراوج

 اولحرو هيوخ دنع هوكرتو سير نب ةبغرل خوضرلا الإ موقلا دجي مل العفو
 : اهيف لوقي ًادج ةعئار ةديصق مهعم ثعب هنأ يوارلا لوقي و « مهرايدل نيدئاع
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 بيقاحملا تابياش لهايهيهلق

 بيذلا يفقي امك يدنع نم نفقأ

 بيقارعلاب نهلايذا قفص ٌنكايِب

 بيراوزلا كنع بك صّيخر نباي
 بيلاص لااب هبلصنام انّيوخ

 بيهاول اهديكب يّمأ كيجت مزال

 بيغفلاوزسلاملعي يللاب كدشنت

 بيقارملاتايلاع خدعق هن لق

 بيطلا هب يدبي نيل هّيوخ ىنتي

 بيجاوملا قحب انمقام ناك ناو

 يراثالا دانج يدنع نم نِفقأ

 يرادفلال يلب يواشلاعلاطال

 يرامت هنئيزب ىغبت ةصاقر

 يروع صّيخر نياياترامع

 يرازهعلابورداتثم يكتشي الو

 يرادتام اكبلا رثك نمو يكبت

 يرابم يوخ كل يللا ينبانيو
 يرابحلا الاهلوحامةّتِق#'ل

 يراج ريداقملا نم هيجي الو

 يرارزتخلا تاسبال انيلع مرحت

 ناكم #4 دمحم هقيفرو دراج اهفلخ ةكرات ءسرلا ىلإ ةدئاع ةلفاقلا تراسو

 امم هقيفر معطي اهلالخ دمحم ناك ؛رهشأ ةثالث كانه نائثالا ماقأو هغلب هل لاقي

 امهيوذ ىلإ نانثالا داعو ءضرملا نم ملسو هللا هافاش ىتح :هتحار ىلع رهسيو ؛هديصي

 هصالاخخإو هؤافو راصو صالخإلاو ءافولا 4 ةلثمألا عورأ سير نبا برض نأ دعب نيم لاس

 ..سانلا نيب لثملا برضم رفسلا 2 هقيفرل

 . نيملسملا تاومأ عيمج و ًاعيمج مهايإ و هّللا انمحر

 حس جبسم



 ماركلا تارثع رباج
 : لاق يقشمدلا ةبيش نع

 ,رشب نب ةميزخ : هل لاقي دسأ ينب نم لجر كلم ا دبع نب ناميلس نمز ث# ناك

 ىتح لاحلا كلت ىلع لزي ملف ةرفاو هتمعن تناكو ؛ةاساوملاو مركلاو ةءورملاب روهشم

 :هولم مث ًانيح هوساوف : مهيلع لضفتيو مهيساوي ناك نيذلا هناوخإ ىلإ جاتحاف ءرقتفأ
 : هتأرمال لاق « مهريغت هل حال املف

 ينيتأي نأ ىلإ يتيب موزل ىلع تمزع دقو ءاريغت يناوخإ نم تيأر دق « مع ةنباي

 هلاح ب ًارئاح يقبو ؛دفن ىتح هدنع امب تّوقتي ماقأو ؛هيلع هباب قلغأ مث ,توملا

 ةعامج هدنعو هسلجم يوه امنيبف ؛ةريزجلا ىلع ًايلاو ضايفلا ةمركع ناكو
 5 هلاح ام نيرضاحلل لاقف ةميزخ ركذ ىرج ذإ ؛دلبلا لهأ نم

 هتيب مزلو ؛ هباب قلغأ دقو ؛ لاوحألا أوسأ ا راص : اولاقف

 نم ةدعاسملا ىقلتي مل ىنعمب ؛ًائفاكم الو ًايساوم رشب نب ةميزخ دجو امف :لاقف
 .ال اولاق .هتنحمو هتبيصم لوزت ىتح دحأ

 2 اهعضوو ,رانيد فالآ ةعيرأ ىلإ دمع ليللا ناك املف :كلذ نع كسمأف

 ؛ ةميزخ حرخف ؛هقرطو ةميزخ بابب فقو ىتح ًارس اركنتم جرخو ؛دحاو سيك

 , ًاليقث هدجوف هلوانتف ؛كنأش اذهب حلصأ : هل لاقف

 ؟ كءادق تلعج ؛ تنأ نم لاقف ؛ةبادلا ماجل ىلع ةميزخ ضبقف

 . ينفرعت نأ كديرأ انأو تقولا اذه #4 كتنتج ام هيلع درف

 6 تنأ نم ينربخت وأ هلبقأ امف :لاقف

 . فرصنأ مث ؛ماركلا تارثع رباج انأ :لاقف
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 ٠ قدصم ريغ مهاردلاو سيكلا سسحتي وهو هراد ةميزخ لخدف

 ءاهدخ تمطلو «تباتراو هتدقتفا دق هتارمآ دجوف « هلزنم ىلإ ةمركع عجرو

 ؟ مع ةنبا اي كاهد ام :لاق .لاحلا كلت ىلع اهآر املف

 ارسم ليلكا نم ةاده ا جرشي ال ةريزجلا ريما هكمع ةنباب كقلمش ءوس :تلاق

 ' ةيرس وأ ةجوز ىلإ الإ هناملغ نود

 .اهنم ةدحاول تجرخ ام هّللا ملع دقل :لاق

 5 تجرخ ميف ينربخف :تلاق

 .دحأ هب ملعي الآ ديرأ ال انأو الإ تقولا اذه #4 جرخا مل هذه اي: لاقف

 ينملعت نأ دب ال :تلاق

 .ًاذإ هيمتكاف :لاق

 .لعفأس تلاقف

 . نآلا يبلق نكس دق :تلاقف .اههجو ىلع ةصقلاب اهريخأف

 ناميلس ًادصاق زهجت مث ؛ هلاح نم حلصأو هئامرغ حلاص ؛ ةميزخ حبصأ امدنعف

 دخأف ؛ هتءورم نم ملعي ام ناميلس هل نذأف ؛ هيلع نذأتسأ ؛ هرضح املف : كلملا دبع نيا

 لاقف ليللا رئاز ةصقب ةميزخ هربخأف : هنع هءاطبإ ببسو هلاح نع هلأسي ناميلس

 5 هتفرع له :ناميلس

 .. ماركلا تارثع رباج الإ هنم تعمس امو  ًاركنتم ناك هنأل هللاو ال : لاق

 ..هتءورم ىلع هاّنعأل هانفرع ول : لاقو هتفرعم ىلع ناميلس فهلتف

 « ضايفلا ةمركع لمع ىلعو ةريزجلا ةيألو ةميزخل دقعو :ةانقب ىلع : لاق مث

 . ةريزجلا ىلإ هجوتلاب هرمأو ؛هاياطع لزجأو

 ؛هئاقلت ةدلبلا لهأو ةمركع جرخ اهنم برق املف ءاهيلإ ةميزخ جرخف

 ع جبس ل



 :ةرامإلا راد ةميزخ لزنف .دلبلا الخد نأ ىلإ ًاعيمج اراسو

 ,ريثك لام هيلع لضفف ؛بسوحف ؛بساحيو ةمركع ذخؤي نأ رمأو

 .ليبس نم هنم ءيش ىلإ يلام :ةمركع لاقو لاملاب ةميزخ هبلطف

 . هبلاطي ثعب مث ؛هسبحبرمأف

 لّبكف هبرمأف تتش ام عنصأف ؛هضرعب هلام نوصي نمم تسن ينإ : هيلإ لسرأف

 كلذ غلبو هبرضأو ديدحلا لقث هانضأف ؛ًارهش كلذ ىلع ماقأف هيلع قّيضو ؛ديدحلاب
 : تلاقو « لقع تاذ اهل ةيراج تعدف ؛همع ةنبا

 ريمألل الإ اهلوقأ الو ةحيصن يدنع يلوقف ,ريمألا اذه باب ىلإ ةعاسلا ضمأ

 ءازج اذه ناك ام ةدحاو ةملك هل يلوقف « ةولخلا #2 هيلس هيلع تلخد اذإف ؛هسفن

 !١ ديدحلاو سبحلاو قيضلاب هث كتأفاكم 2 . كنم ماركلا تارثع رباج

 :لاق اهلوق ةميزخ عمس املف ؛ كلذ ةيراجلا تلعفف

 ١ يميرغ ماركلا تارثع رباج ١ هاتأوسو

 مهعمجف ؛ دلبلا لهأ هوجو ىلإ بكرو :تجرسأف هتبادب هتقو نم رمأق ؛معن :تلاق

 دق ؛ ًاريغتم سبحلا عاق #4 ضايفلا ةمركع ىأرف لخدو ؛ حتفف سبحلا باب ىلإ مهبراسو
 .. هسأر سكنف : كلذ همشحأ ساتلا ينإو ةميزخ ىلإ ةمركع رظن املف ؛ءرضلا هانضأ

 « هيثإ هسأر عفرف ؛ هلبقف هسأر ىلع بكنا ىتح ةميزخ لبقأف

 ؟ كل يتأفاكم ءوسو كلاعف ميرك نم اذه بقعأ ام :لاقو

 : هيلجر 3 عضوت ناو ؛ هدويق كفبرمأ مث ؛ كلو انل هللا رفغي : لاق

 ؟ اذام ديرت :ةمركع لاقف

 ,تكلان ام لثم رضلا نم يئلاتي نأ ديرأ :لاق

 .لعفت الأ هللاي كيلع مسقأ :لاقف

 جسد -_  -_-



 ملف ؛فارصنالا دارأو :ةمركع هعدوف ؛ةميزخ راد ىلإ الصو نأ ىلإ ًاعيمج اجرخف

 ؟ ديرت امو :لاقو :كلذ نم هنكمي

 ماق مث ءاعيشح الخدو يلخأف مامحلاب رمأ مث ؛هارأ ام كلاح نم ريغأ :لاق

 ؛«كلذب هل معنأف ؛نينمؤملا ريمأ ىلإ هعم ريسي نأ هلأسو ؛هسفنب هتمدخ ىلوتف ةميزخ

 عمم هرمأ نودب ةميزخ مودق هعارف «كلملا دبع نب ناميلس ىلع امدق ىتح ًاعيمج اراسف

 . ملسي نأ لبق هل لاق هيلع لخد املف « ةميزخل نذأف ؛هب دهعلا برق
 8 ةميزخ اي كءاروام

 ملعأ امل كرسأ نأ تببحأف ؛ماركلا تارثع رباجي ترفظ ؛نينمؤملا ريمأ اي ريخ :لاق

 .هتيؤر ىلإ كقوش نم

 ضايفلا ةمركع :لاق ؟ وه نمو :لاق

 هسلجم نم هاندأو هيلع ملسو لخدف ؛لوخدلاب هل نذأف

 ..كيلع ًالابو هل كريخ ناك ,ةمركع اي :لاق

 ةريزجلا ىلع هل دقعو ةانقب اعدو ,رانيد فالآةرشعب هل رمأو هجئاوح ىضق مث

 :لاق « هتلزع تتش نأو هتينقبأ تئش نأ ؛ كديب ةميزخ رمأ : هل لاقو « ناجيبرذأو ةينيمرأو

 . نينمؤملا ريمأ اي هلمع ىلإ هدرأ لب

 . هتفالخ ةدم ناميلسل نيلماع الازي ملو ءاعيمج افرصنا مث

 يومحلا ةجح نبأل - قاروألا تارمث

 حس جس لب



 نيقيلا ربخلا ةنيهج دنعو
 : يبلكلا نب ماشه لاق

 نم لجر هعمو جرخ بالك نبا ةيواعم نب ورمع نب نيصح نأ هثيدح نم ناك

 ًابراه جرخف ًاثدح هموق #2 ثدحأ دق سنخألا ناكو بعك نب سنخألا هل لاقي ةنيهج

 ؟ كمأ كتلكث تنأ نم :هل لاقف نيصحلا هيقلف

 .نانسلا اذهي كبلق تذفتأ الإو تتأ نم ين ربخأف بعك نب سنخألا انأ : لاق

 ؛ىنافطغلا عيبس نبا لاقيو ؛يبالكلا ورمع نب نيصحلا انأ :نيصحلا هل لاقف

 ؟ديرت يذلا امف :سنخأللا هل لاقف

 .نايتقلا هل جرخي امل تجرخ :لاق
 .تكلذ لثمل تجرخ انأو :سنخأألا لاق اهدنع

 نم ًادحأ ىقلن ال نأ اننيب دهاعتنو دقاعتن نأ كيلع حرتقا : نيصحلا هل لاقف

 .كلذ ىلع ادقاعتف معن :لاق «هلاومأ انذخأو هانبلس الإ يتريشع وأ كتريشع

 .. هيردغيو هنوخي نأ هبحاص نم فاخي و رذحي كاتف امهذلك و

 : امهل لاقف ؛هابلسف ًالجر ايقلف : ةمودعم مهنيب ةقثلاف كلمي ام عيمج بلسيو
 .معن :الاق .منغم ىلع امكلدأو ينم امتذخأ ام ضعب يلع ادرت نأ امكل له

 يفلخ وهو ريثك منغمب كولملا ضعب دنع نم مدق دق مخل نم لجر اذه : لاقف

 ةرجش لظ ب ًالزان هادجوف يمخللا ابلطو هلام ضعب هيلع ادرف ؛. اذكو اذك عضوم

 لزني نأ دحاو لك هركف :ماعطلا امهيلع ضرعو امهايحو هاييحف بارشو ماعط همامأو

 بهذ سنخألا نإ مث ؛ يمخللا عم ايرشو الكأف ًاعيمج الزنف هب كتفيف هبحاص لبق
 هفيس لسو ؛سنخألا وهو ؛ينهجلا ماقف ؛همد ل طحشتي يمخللاو عجرف هنأش ضعبل

 : ًالولسم ناك هبحاص فيس نأل
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 .هبارشو هماعطب انمرحت دق لجرب تكتف كحيو :لاقو

 : لاق نيصحلا نأ مث اثدحتو ةعاس ايرشف .انجرخ ههبشو اذهلف دعقأ :لاقف

 .لكأو برش موي اذه :ينهجلا لاق ؟لعصاو ةلعص ام يردتأ :ةنيهج اخأ اي

 .هب داري ام يسن دق ينهجلا نأ نظ اذإ ىتح نيصحلا تكسف

 ؟ كلذ امو : لاق ؟رجاز ريطلل تنأ له :ةنيهج اخأ اي :لاق

 .هذ يه : لاق ؟ اهارت نيأو : ينهجلا لاق ؟رساكلا باقعلا اذه لوقت ام :لاق

 انأ :لاقف هرحن #3 فيسلا ةرداب ينهجلا عضوف ؛ءامسلا ىلإ هسأر عفرو لواطتو
 رمف هموق ىلإ ًاعجار فرصنأو يمخللا عاتمو هعاتم ىلع ىوتحاو .رصانلاو رجازلا

 : اهل لاقف عيبس نيصحلا دشنت ةأرماب وه اذإف رامنأو حارم امهل لاقي سيق نم نينطبب
 .هتلتق انآ : ًالئاق اهيلع درف نيصحلا ةأرما ةرخص انأ :تلاق ؟ تتأ نم

 .اذهب تملكت ام اولخ يحلا نكي مل ول امأ ؛هلثم لتقي كلثم ام تبذك : تلاقف

 : الئاق مهعمسي مهءاج مث « مهرمأ حلصأف هموق ىلإ فرصناف

 سومه درو مخغيض نم مهو

 بضعب هقرفم ضايب تولع

 هيلع اهلو هسرع تح ضأو

 هيردزت ال سراف نم محو

 حارميق لئاست ذإ ةرخصصح

 بحكر لك نيصح نع لئاست

 كولم مهو يرشهعم ةنيهج

 نيرعلا هككسم نيلبش يبأ هي 4

 نوكس هل ةالفقلا# ىحضأق

 نينراهتليل هده ديعي

 نويهحعلاد هقول تدصخش اذإ

 نو نظامهملعو ارمنإو

 نيقيلا ريبخلا ةئيهج دنئعو

 نييتسم لا ايبلاهيبحاصل

 اونوهي مل يتامعملا ويلط اذ
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 يلالهلا ديز 9

 .فورعملا رعاشلا و سرافلا يلالهلا ديز ىلإ ةاورلا اهبسني ةصقلا هذه

 شطعلاو عوجلا مهباصأو رهدلا نم نيح اهباصأ لاله ينب ةليبق نأ ىوري

 . لبإلا و يشاوملا نم مهل لح رثكأ تامو ىعرملاو ءالكلا لقو ىعارملا تحشو

 ضرأ نع نوثحبيو ربخلا نوعاطتسي صاخشأ نولسري نأ اوحرتقا اهدنع

 ,رقتست و ةليبقلا اهل لحرت اهدعبو مهيشاومو مهمانغأ اهيف ىعرت ةبيطو ءارضخ

 .ةبعصلا ةمهملا هذهب موقي نم اوراتحا نكل ةليبقلا حارتقالا اذه لان ًالعفو

 . ةمهملا هذهب موقي صخش راتخي نأ نسلا #4 مهريبك حرتقاف

 .فقوت نودب لماك موي ةليبقلا ريست و لحرت طرشب نكلو

 . يلالهلا ديز وهو صخشلا نع مهربخأ ددحملا ناكملا ع اولزن امدعبو

 .هئاكذو هتعاجشو هتدالجو باعصلا هلامتحا و هربص ةوق هرايتخا ببسو

 . ةليبقلا ءاتبأ نم نانثا هقفاري نأ راتخأو بلط نأ دعب هولسرأ ًالعفو

 . ىعرملل ةبيطلا ضرألا نع نوثحبي هقافر و وه لحر و يلالهلا ديز زهجت
 اولخدف شطعلاو عوجلا مهياصأ اف مهاياطم تعطقت و ريسملا مهي لاط نكل

 « مهمعطي نم اودجي مل و لمع اودجي مل نكلو لمع نع نوثحبي اهقوسب اوئزن و ةيرق

 .ةيهادو ةليحلا عساو يلالهلا ديز ناك و مهرمأ 4 اوراتحاف

 ديز وبأ ناك دقف مهل دبع هنأ ىلع ةيرقلا قوس 4 هتوعيبي نأ مهيلع حرتقاف
 | .ديبعلا عم عابي نأ هتركف اوضفر هئالمز نكل و ؛ نوللا رمسأ يلالهلا

 .هتيرح دقفي اهب يتلا ةريطخلا هتركف ىلع اومفاو كلذ ىلع هرارصإ عمو
 .هنولكأي مهل ماعط و عاتملاو اياطملا هنمثب اورتشي نأ ةثالثلا قفتا اهدعب

 .ةصرف هتءاج اذإ مهب قحلي و هديس نم برهي فوس هنأب مهربخأ دقف وه امأ

 هلاومأ ىلع ًاليكو هلعجو هتقث هالوأ ًاليبنو بلقلا بيط ناك ديسلا اذه نأ الإ
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 . نمزلا نم هرتف هتمدخ ىلع رمتساو هتاناعم تناك انه نمو

 عنصي لالدلا نم برقلاب ديز ىبأو ديسلا سلجم  نيسلاج اوناك اموي تاذو
 .هعمسي و ةبايرلا ىلع فزعلا ديجي نم ديسلا اذه ىنمتف هديسل ةوهق

 :دشنأو ةبايرلا ذخأ و هوحت اعرسم زفق و هتصرف اهنأ ديز ويأ فرعف

 ةمالس ىلالهلاو ىلالهلا لوقي

 ةمالس ىلالهلاو ىلالهلالوقي

 ايحلاح يال نم تقولا ب قع دبال

 هلهتساماجح ىفاالا نقربال

 هل نفدرم ءاكبلا الاححض الو

 اهقوف هلادي الا نديالو

 ةحود بونبن قوف نيتمامح ايألا

 ردانب نلبت لعج نيتمامح

 ىتنضم ايلع نكبتام نكارو

 ىرظاون تيفح نيل اهيلع ىكبأ

 دمحم مأ ىزاجا ىقالام ىشح
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 عورت تايلاخلاو جو جفلا فوش

 عومط هارو وهو عمطلا ىغبي

 عومل هانس ىصوي نقراب نم

 عوجن هارو زم ًالاوقرطالو

 عوجاميذفتقمألا ةعيشألو

 عوقونطهو الا تارياطاالو

 عوبر مامحلاو نقرف ندكارو

 عوج هل ىراج و ووطقرح

 عومدنكل ىرجيام ناكول

 ىعوزج هلأآلاريبدت نمب ىنألو

 ىعومل ناسيلطلا بيوث اهيلع

 عولو لك بلق ىف ىوهلا طحتو

 يناثلا و لوألا تيبلاب رعاشلا مسا راركت نم ميركلا يراقلا برغتسي دق انهو

 اهناسرف نم ربتعيو ءدج نع دج ارح و ةليبق نبا يلالهلا هنأ ديكأتلا كلذ نكلو

 ...نيساحنلا قوس 4 عابي ادبع سيل هنأ و لئابقلا نيب فورعم هنأو نيروهشملا
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 ل تلح يتلا ًادج ةيساقلا فورظلا ببسب عمطلا ىغبي ءاج هنأ ديسلل نيب دقو

 + ققحت ملا هكينماو تالق هكلمخو هسارب عمطلا راضق قست هياحضا ةياحو هتليبظ

 دقو ميلس ريقو ريطخ هلمع نأ نيبو هبتاع و لمع ام ىلع هبانأ و ديسلا هربخأ اهدنع

 ..ًاظهاب نمثلا عفدي و هبقاوع دمحت ال
 ؛ ايادهلا هيلع قدغأو هحارس قلطأو ًالبقتسم كلذ راركت مدع هنم بلط مث

 . دبألا ىلإ هتيرح دقفي داك امدعب ايادهلاب لمحم هتليبق ىلإ ديز وبأ داعو



 راجلا قوقح ()
 .. ءارقلا يناوخإ

 نيد يمالسإلا اننيد و هراج ىلع راجلا قوقح وهو ةيمهألا ةياغ ي وه انعوضوم

 ؛ ةدومو ةلصو ؛مهنيب فتاكتلاو ؛هئانبأ حماستو ةبحملا ىلإ وعدي نيدو « فلآتلاو طبارتلا

 .دئادشلا تقو 4 مهضعب ةدعاسمو جئاوح ءاضق و محارتو

 نم ةريثك قوقحب ؛مهنيب اميف نيملسملا يصوت تايآ ىتأت ميركلا نآرقلا كو

 هناحبس هللا قحب أدبت ثيح :مهمامتها لك اهولوي نأو ءاهب اومتهي نأ ؛ءاسنو ًالاجر

 تادابعلا و ةاكزلاو ةالصلا لثم ؛هيضري يذلا هجولا ىلع هودبعي نأ يهو هدابع ىلع
 ىماتيلاو ؛ىيرقلا يذو ؛نيدلاولل : لثم نيرخآلا قوقح ىلع ثحلاو صرحلا مث ىرخألا

 يصوي امك ؛نيميلا تكلم امو ليبسلا نباو ؛ديعبلا راجلاو بيرقلا راجلاو نيكاسملاو

 : ىلاعت هللا لوقي « مهريغو نيزوعملاو ءارقفلاو ؛ ىمايألاو ءاسنلاب

 نيماتيكإو كيرلا يذبو ءًاناسحإ نيدلاولابو «ًائيش هب اوكرشت الو هللا اودبعاو )

 امو ؛ليبسلا نباو بنجلاب بحاصلاو :بنجلا راجلاو ؛ىبرقلا يذراجلاو :نيكاسملاو
 . "ب ءاسنلا ( ًاروخف ًالاتخم ناك نم بحي ال هللا نإ ؛,مكناميأ تكلم

 كنيب سيل يذلا :بنجلا راجلاو ؛ةبارق هنيبو كنيب يذلا ينعي : ىيرقلا يذراجلاو

 «بنجلا راجلاو :ملسملا راجلا ينعي ىبرقلا يذراجلا #2 :قاحسإ وبأ لاقو ؛ةبارق هنيبو
 .ريرج نبا هاور ؛ ينارصنلاو يدوهيلا ينعي

 نم هل اموراجلا اذه ةناكمل نراجلاب ةياصولا ددشت ةديدع ثيداحأ تدرو دقو

 ام ةرثك نم: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّنظ ثيح ءاهب متهي نأ بجي قوقح

 ... هثرويس هنأ ؛راجلاب مالسلا هيلع ليربج هيصوي

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :امهنع هللا يضر رمع نبأ نع ىور

 .نيحيحصلا هاجرخأ (هثرويس هنأ تننظ ىتح ؛راجلاب ينيصوي ليربج لازام)
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 : لاق هنع هللا يضر دوسألا نب دادقملا ىلإ هدنسب ؛هدنسم ي دمحأ مامإلا ىورو

 : مهثّدحي وهو ءًاموي هباحصأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هللا لوسر لاق
 ةمايقلا موي ىلإ مارح وهو ؛هلوسرو هّللا همرح مارح :اولاق ( ؟انزلا #2 نولوقت ام )

 : ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر لاقف

 : لاق مث ؛( هراج ةليلحب يتزي نأ نم رسيأ ؛:ةوسن رشعب لجرلا ينزي نأل )

 ( ؟ةقرسلا #4 نولوقت امف )

 : لاق  ةمايقلا موي ىلإ مارح يهف ؛هلوسرو هللا اهمرح :اولاق

 « (هراج نم قرسي نأ نم رسيأ «تويب ةرشع نم لجرلا قرسي نأل )

 : لاق هنأ لوسرلا نع ىور نيحيحصلا شو

 « (هراج ذؤي الف ءرخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك نم)

 . هب طيرفتلا مدعو راجلا قوقح مظع ىلع لدي اذهو

 راجلا قوقح ىلع نوظفاحي و نوصرحي و نوطعي نيذلا نم نوكن نأ هللا لأست

 .هيلإ ناسحإلاو



 راوجلا نسح

 : اهيف لوقي ةصقلا هذه نسلا رابك دحأ يل ىور

 دنع برح ةليبق نم يدمحألا نام و نب يضفم هل لاقي صاخشألا دحأ لزن

 مهنيب لدابتم ريدقتلاو مارتحالا ناك و ةليوط نينس رمش نم هدبع نم نايلعلا ةليبق

 .هتريشع و هلهأ مهربتعي لب مهنع بيرغ هنأ رعشي الو

 .دوو ةبحمو ةيوق ةقالعو ةرشع مهنيب حبصأ تاونسلا هذه لالخو

 .ادج ةطيسب رومأ ىلع بعلا ءانثأ ءاتبألا نيب فالخ ثدح مايألا نم موي كو

 . لوزيو بضغ امنأ هل ىنعم ال ءاستلا وأ راغصلا ءانبألا فالخ نأ فورعمو

 : يوارلا لوقيو
 : لثم ةجرحملا تاملكلا ضعب مهراج نبأل لاق نايلعلا ةليبق ءانبأ دحأ نإ

 مكرايد يل نورداغت تيلايو اندحو انل ةريدلا هذهوأ انرايد ىلع ءابرغ متنأ

 هتليبق ىلإ ليحرلا هيبأ نم بلطف « ةليبقلا ىلع ةلاع هنأ سحأو راجلا نبا بضغ

 سكعلا لب ؛اترايد #4 انقياضت تنأ هل لوقي وأ هدرطي صخش دجي نلف انب ىلوأ يه ًالئاق

 .انتوزعو انلهأو انتعامجو انتمومع ءانبأ انلابقتسا #2 نوكي فوس

 هب تبحر يتلا ةليبقلا هذه عيدوتب ماق نأ دعب ليحرلا يدمحألا راجلا ررق

 . هنسح هلماعم و مارتحا و ريدقت نم ةيضاملا تاوئسلا لاوط هتمركأو

 هل لاقي ناكم 4 ةرونملا ةنيدملاذ هتليبق رايد يحاوض نم برقلاب لصو

 .ةحارلا نم طسق ذخأي ىتح ريسملا نع فقوتف زاجحلا 4 ( مودئارجش )

 ملو ةليوط نينس هتفاضتسا يتلا ةليبقلا ىلإ قوش 4 هنأو ةدحولاب رعش اهدنع

 . مهيلإ عوجرلا ررق اهدنعو ؛ةطيسب مايأ مهقارف ىلع ربصي نأ عيطتسي

 .هبحم وريدقتو ةزعمو ةفلأ و هبيط و ةليمج تايركذ مهنيب تناك دقف

 حس جبس عع



 .هنبا ابطاخم .ةروهشملا تايبألا هذه لاق اهدنع

 نامر فيراطم ىلاانلهأ يبن مودلا قرافنانلمز نددومحاي »

 نايلعلا ل زن طسو ألا سسنأآتسأام * نولاهب انيلعام هللاو دومحاي

 ناريج دومح اينينسأنامئانحو *« مويةفرعم نعدومحاي دشن هللا

 ناودع نيبيرقلاعبرلان_مرهظيو «* موقلا نم قيدص كل رهظي دومح اي

 نازيم لك ىلع حجري مهنازيمو «* مورلاةشاب مهدنع ىدع دومح اي

 هقايتشا ك اهركذ يتلا تايبألا هذه اوعمس امدنعو نايلعلا هناريج يلإ عجر

 . مهنيب هرمع هيقب شيعلا ل هتبغرو مهل هبحو مهل هنينحو

 نآلا ىتح ىمسي و ( لخن ) يهو هيده هل اومدق و ةيناثلا ةرملل هيف اوبحر اهدنع
 يهو « هناوخإو هلهأ مهنإ اهيف حرش و نيب يتلا ةديصقلا هذه ببسب يدمحألا لخنب؛

 . ىرخأ ةليبق نم مهتنأ مغر هتريد



 هراج عم يداهملا ةصق

 : يوارلا لوقي دجن لهأ دنع ةروهشم و ةميدق ةصقلا

 .يعيبسلا جرفم دنع لزنو عيبس ةليبق دنع اقيض يداهملارطخ

 هياجعإ متك عطتسي ملف لامجلا نم ىوتسم ىلع ةاتف يحلا 4 يداهملا ىأرف

 . جوزتت مل وأ جوز عم يهأ جرفم لأسو هرعاشم تشاج لب اهب

 .هلماج جرفم نأ الإ هتبيطخو جرفم مع تنب تناك اهنأ ةفداصملا نمو

 .ةجوزتم ريغ اهنأ لاقو

 .اهنم جاوزلا 2 ًاطيسو نوكي نأ جرغم نم يداهملا بلط اهدنع
 . يداهملا لجأل همع تنب نع لزانتم هنأ نلعأو همع ىلإ جرضم بهذف

 , جرفم اهبيطخ 2ث ةيغر يكبت اهدجو اهب لخد املف

 هلمجت ىلع جرفم ركشو اهيرقي مثو اهنع هسفن تفنأ ربخلاب يداهملا ملع املف

 .هنم تيجنأو جرفم ىلإ تداعو اهقلط مث

 , جرفم ةليبق ىلع طحقو ءاملاو عرزلا و ىعرملا ةلق و سؤب ةنس ترمو

 .. هيلإ ةجاحلا تقو اذهف يداهملا كقيدص ىلإ بهذن : جرفم ةجوز تلاقف

 .ريغ ال طقف نيا و ناتنبا يداهملل ناكو مهمركأف ؛هودصقف

 (« فيضلل تيبلا نوكيل رخآلا تيبلا ىلإ اهنباو يه لقتنت نأ نبالا مأ يداهملارمأف

 عم بعلي هنأل رخآلا تيبلا ىلإ انئاقتناب ملعي مل يدلو نأ جرفم ةجوزل نبالا مأ تلاقف

 . هيربخأ ليللاب ءاج اذإف نايبصلا

 . ينظقوي نأ نود مانيو لخدي تيبلل ءاج اذإ هتداع نمو

 ةجوز نضح 4 مانو ةداعلاك يداهملا نبا لخدو جرفم ةجوز تمات ئيسلا ظحلو

 . همأ اهنأ دقتعي و نظي جرفم

 حسا جس



 . هتجوز عم عيجضلا دجوو لخد يداهملا عم هرهس دعب حرفم ىرس املف

 نيكسملا مالغلا اهب نعطو هنيكس لتسأ لب ةأجافملا لوه نم هسفن كلامتي ملف

 .ربخلاب و ةصقلاب هتربخأف مالغلاب اهقاحلإب مه دقو ةأرملا تهبتناف

 . نييراه ًاليل يرسن نإ الإ انل ليبس ال :لاق : هتقافإ دعبو هيلع يمغأ اهدعبو
 ؟..ريخلاب يداهملا ملعي نأ بجيوردقو ءاضق اذه جرفم ةجوز تلاقف

 : ًالئاق اًرعش دشني ناسللا مثعلتم نوللا ريغتم يداهملا ىلإ جرفم داعف

 يتايح نم سيم مرجم تدوعو *«* رورسم ليللا لوأ كنم تيرس

 ةيفخ جرفمو وه يبصلا ةثح نخاأورمألا متكو توكسلا الإ يداهملا ىبأف

 . تويبلا نع ًاديعب نايبصلا بعلم ب اهايقلأو
 5 هلتاق نم ملعي الو ًالوتقم هئبا نأ يداهملا نلعأ حابصلا و
 نخؤي نأ ايشغلا ةيدو .ايشغلا ةيد ديرأ امنإو ًادحأ مهتأ نأ بحأ ال: يداهملا لاقف

 هفيض يداهملا اهاطعأق . ةقان نيتامث برقي ام هل اوعمجف ةقان تيب لك نم مدلا يلول

 ايشغلاب رمألا تيفك نآلاو يلام نم كتاساوم ديرأ تنك : هل لاقو جرضم

 نأل ينم جرحنت نأ كايإو يموق نم كيلع فاخأ ينأل رمألا نامتك انيلع بجيو
 مثو ءريصلاب ذخآ يداهملاو نيتس ةدع يداهملا دنع جرفم ماقأف «, بوتكمو ردقو ءاضق اذه

 ىلإ رمألا تكش ىتح اهل ضرعتي راصف يداهملا تانب ىدحإب جرفم ءانبأ دحأ علو دتشأ
 دش :هل لاق جرفمل لاجنفلا مدق اذإ يداهملا ناكف ءاهدلاو ىلع ةبيصملا تمظعف « اهدلاو

 .انلحر الإو لحرأ هل لاق طوطخلا مأ هعم بعل اذإو نخ لدب

 جرضم بلطف ؛ليحرلا ىلع اقفتاو يداهملا نم حيملتلا هذهل هتجوزو جرغم نطف
 . يداهملا هل نذأف ؛ هعير ىلإ ليحرلاب نذإلا

 دشني يداهملا دجوف ؛يداهملا ىلإ ليللا 4 ارتستم موي داع جرضم لحر امدنعو
 . اهضعب هذهو ةفورعملا هتديصق

 تت. .سحطحطلط



 لمهم يداهملاو يداهملا اوقي

 هينطابةلع نم يتعجوانا

 مدلارثنت الودق اشحلادقت

 ادعلا ةقامرل تناب اهتيدبانا

 انبمرجم انراجو نينس نامث

 تنكمت يهول لجرلا شرعب اهاطو

 ةمارك نم انراج انيظتحا امايو

 ةلز سادولراجلالامخافرن

 مهلمتام مهتيراق ناو داوجالا

 هب اوفو ثيدح اولاق ناو داوجالا

 ىوترا هدرو ننم دعلا ل ثم داوجالاو

 ربنعو كسم نيقودنص داوجالا

 اجدلاةيل 4 ردبلالثمداوجالا

 مهليحت ام مهتلياح ناولاننالا

 رماعل عيبس نم زوجع هللاحم

 4*4 ةمينغ موي شاح ام دلو اهل

 اهب يردام الم ل لك ةربع يل

 اهباب نيو يردام ريامضلا ىصقاب

 اهب ىجلامع جابلهلا يردي الو

 اهياهتلاب ىشحلا قاض اهتيفخا ناو

 اهب يردام ةرمج ىطو يللا امك

 اهباهتلا ءاملادربيام اهرح نم

 اهب ىرد دحأ الو اردغ ةليل غل

 اهبايث يراذعلا ضيب افرت امك

 اهبام تفع مهتيراق ناو لاذتنالاو

 اهباذك اياكحلا قوطنم لادنالاو

 اهب ىقّسني الو يقستال لاذنالاو

 اهبام كاج اهباوباتحتفايلا

 اهب ىرس نم هياتاملظ لاذنالاو

 اهيباج ةليحام ىندأداوجالاو

 اهبابش يف اهنادغو تملعام

 اهباجو ىزهت افجع ةملك اذح

 نأ لجأ نم هءاتبأ عمجف « هنبا لتق نم دشأ ءاذيإ مهنم عقو هنأ جرفم مهفف

 . مهراج ةنبا قحب ةميرجلا هذه بكترا يذلا هنم فرعيو رسلا فشكي

 - ل جب



 2« يحلا تانب نم تايتفلا ةلزاغم يوها يبابش يؤ تنك مهنم ريبكلل لاقف

 . كل فرش نهفرشو تاقيقشلا لثم يحلا تانبو كلذ نم كاشاح :ريبكلا لاقف

 : لاقف ريغصلا رود ءاج ىتح نوقابلا باجأ اذه لثمبو

 . سمأ ديص نم تناك انلحر ام ولو اريثك يداهملا تنب عم تلواح دقن

 جرخلا وأ « سيك 4 يداهملل هلسرأو هسأر عطقف فيسلا لسو جرفم ماق اهدنع

 ىضفخأو سيكلا يداهملا ذخأف ةلحارلا ىلع عضويو رفسلا ءانثأ ءايشألا هب عمجت يتلا

 ينأل ةيشاملا ىلع يندعاسي هدالوأ دحأ يل لسري جرفمل لق :سيكلا لماحل لاقفرمألا

 .هدالوأ دحأ جرفم هل لسرأف : دالوأ يدنع سيلو تربك

 ديريو تامو (رئبلا ) بيلق 4 عقو دلولا نأ هريخي يداهملا هل لسرأ ةدم دعيبو

 ىتح مهلك دالوألا بلط 2 يداهملا لاتحا اذكهو : يناثلا كولا هل لسرأف رخآلا دلولا

 . هسلجم 4 اوحبصأ

 مهدلاو ىلإ مهداعأو بياكر مهاطعأو مهزهج ةثالثلا دالوألا هدنع عمتجا املف

 ,ةصنقلا تهتنا ..هربص ةوقو هؤافو نحتما نأ دعب

 .سفنلا ةزع وراثآلا و ةماهشلا و ريصلا و ءافولا كي ةردان هلثمأ انل اويرض دقف
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 يبرعلا رعاشلا هيلإ قرطت يذلاو يبرعلا رعشلا ضارغأ دحأ ءاثرلا نإ كشال

  هتعولو هساسحإ ةجيتن هيف عدبأو

 نم مهبابحأ نادقف لثم ؛ريغلا يثارم 2 اونتفت دق برعلا ءارعشلا ناك اذإو

 مهعمجت تناك نيذلا شويجلا ةداقوأ ءارزولا وأ ماكحلا وأ ءاقدصألا وأ ءايرقألا

 .هسفن ناسنإلا ىتر اذإ فيكف ,رمع ةرشعو هبيط تايركذ

 همحر يميحسلا رمن مدقملا عدبملا انرعاش وهو هسفن ىثر رعاشب يقتلن انوعدف

 هسفنل هروصت هعم دهاشن ؛ ةايحلا ديق ىلع وهو هسفن ءاثر 4 ةروهشملا هتديصقو هللا

 . توملا عرجتي وهو

 يشري رعاشلاو ةيديلقتلاو ةثروملا رعشلا نونف نم ءاثرلا رعش دعي كلذك

  يثرملا تافص نع ثدحتيو مهب تملأ يتلا ةعيجفلا لوهروصيو مهيكبيو هباحصأ

 ايندلا نإ ركذيو هتافصوأ هلاعفأ ركذب هحدم 4 غلابيو ء ىفوتملا دجمي انايحأو

 رابكل تايثرملاو ةعئارلا دئاصقلا ضعب انعمج دقو كوتملا اذه نادّقف دعب هيلع تملظأ

 : هتجوز #2 ناودع نبا رمن و « هنبا ف نالده نب حلاش لثم ةيبرعلا ةريزجلا 4 ءارعشلا

 ةعباتلاو ةعئارلاو ةقيشلاراعشألا و صصقلا نم خلا: هينبا ىثري يجاوعلا نودعسو

 .ابلقلا نم



 هللا همحر هسفن ىثري 9

 لبق - هللا همحر - يبرحلا يميحسلا رمن / مدقملا رعاشلا اهلاق ةديصقلا هذه

 جرد ي# اهعدوأو ةديصقلا هذه لاقف تيم هنأ . هيداني ايدانم مانملا 2 ىأر امدتع هتافو

 نأ ليق هسفن ىّرع دقف ..هبتكم ل تدجو ثداح رثأ نيموي دعب يوت امدنعو هيبتكم

 .. نيملسملا عيمجو هتانج حيسف هنكسآو هللا همحر نوعيشملا هعيشي

 يسانو يعير طسو يلانأو يناج

 يسسآملا  ايشت حور لشن ينم

 يساق توم لا هركس ل ملألا رثا

 يساقم هساقم ضيبا نفك اوباج

 يساوتمو شعتلاب عيرا ينولاشو

 يسأآم #2 مهلكو يلع اولصو

 يسار جات انبقع اوس ضفيكاي

 يساورلازهي توص ىدص عسا

 يساك تمرجتو قح اهلولوق

 يساوم هيالو يربق  تحبصا

 يسابل قثوم لح اوفق موي نم

 يسانتلا هيل لاقو بيرغ لكيه

 يسانرمناي تنك نا لاقو فقو

 يسار رعش فقو هتفشام لوه نمو

 يسامفنا لبق تركف ينتيلاي

 يسان توص ىلع يمون نم تيزفو

 0ك _
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 سانلا لشنيام لثم ينلشن يناج

 سايلا يكشت ىقشلا مايا نم يكشت

 ساسح ناسنا اناو هلثم ينلاهام

 سارلا عم طنحملا مسجلا هي اوفلو

 سابلا يمسج ىلع ىطغمو هيلع

 سانجالا لك نم سان مهعمو يعير

 سايلا اهب ىوس شو هبيبحلا يماو

 ساناي دخلا مطلت ال اهلولوق

 ساكلا عرجي يبي لك قرتحتال

 سادنت موي مهلوعن عيرق عمساو

 سارج الاب توص حورلا در ىلعو

 سارح نيئثا هفلخو بيهر هتوص

 ساركب مدقت تكلامعا ىه يذاه

 سافنالادراالو يباصعا تراهناو

 سالفقالل اهاهتنم يللاهلققلاب

 سانلاردذحأو توملا لوقاو خرصاو

 جر مح



 اهدبع عم هاتف ةصق 5

 . مايألا اهيلع تراد ةاتفل هنزحم ةصق

 هذه تناكو اهتليبق مسا 2 ةاورلا اوفلتخا « خويش و ناسرف دحأ ةنبا نأ ىوري

 راغأ دقف اهيلع مايألا ترادو « اهنوئشو اهتمدخب موقيو اهل مزالم هبش دبع ةقفرب ةاتفلا

 رايدلا دحأ ىلإ رفس #2 تناك اهنأ لاق نم مهنمو ءاهدبع عم تيرهو اهلهأ ىلع موق

 2 مهو ريخلا مهءاجو ءاهنوئشب موقي و اهسرحيو اهمدخي دبعلا اهتقفرب ناكو ةرواجملا

 فرع موي اهيلع ربجت دبعلا كلذ دعي برحلا ءانثأ لتق اهوبأ نأ قيرطلا طسو

 اهتدحو لغتسم همدخت نأ اهنم بلطيو اهتلماعم ءيسيو اهنيهيو اهلذي ماقو ءاهتبيصم

 « دبعلا بطاخت تايبألا هذه تلاق مث اهموق ةميزه وأ اهفعضو

 مداهعمد ىرجول ينيعمولاامو #* ةحيرملا بولقلالهأ ايمكينه

 مت اوطلقام لك يللا يناوخاو * ةحيلملالالدلا لهأ يله يكبا

 مت مق دبعلاب تناويلرهسلالخ «* ةحيضفلاتاياكح نم يذه دبعلاي

 مع يل ترصاطخلا دبعاي مويلاو + ةحيبذلابيجترمات لوأنم

 تقراف اهدجو نكلو ؛ مونلا نم اهموقي نأ لجأ نم بهذ حابصلا 2 هنأ نوركذديو

 .هرش نم هللا اهملسو هنم تبره اهنأ لاق نم مهنمو ةايحلا



 اهدبع اهب يجانت ةرعاشلل ةديصقلا هذه نأ لوقي ءاقدصألا ضعي نم تعمس نكل

 : يلاتلاك يهو رهدلا ليم يكشتو

 ةحيلملا مولعلا لشا يله يكبا

 ةحيلفلا روصقلاو يكبا يناوخا

 ةحيص لح ايل يمساب اوختنا اماي

 ةحيب عاق برض مجن امك يمسا

 ةحير ليزي ىوهلا فلص نم دبال

 ةحيرج يدبك زعلا بقع دبعلاي

 ةحيضفلا اياكح نم يذه دبعلاي

 هةحييدلابيجت رمان (ن) لوانم

٠ 

4 
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 مد اهعمد ىرج ول ينيعمولالو

 مت (ن) مزالوفبال يللا يناوخا

 ملسي نجلا رفاك يبونختنا ايلا

 مجرت علضلل موي عقاوصلاوا

 مغلاو نبقغلاةعول وقوذي يلثمو

 مدارصع نم دبعلاي نطولا بح

 منئ مق دبعلاي تناو يل رهسلالخ

 مع يل ترص مدنلارصعاي مويلاو



 الجن ءاثر 69

 . اهلئاقو اهبحاص نم فرعأ ال و هديصقو هصق انل ةوخألا دحأ ىور

 . ريتعاو بحت نم ركدتو اهارقأ بلقلا اهل يكبي ةديصق يهف

 باطخلا ناك تربك امدنعو يلاع قلخ ىلعو اًدج ةليمج تنب ءالجن تناك

 ديدحت منو بسانملا سيرعلا ىلع ةقفاوملا تمت امدنعو ةجوز اهبزوفلل مهياب نوقرطي

 مايألا كلت يو همزاول زيهجتو جاوزل دادعتسالا 4 اهلهأ عم ءالجن تضم جاوزلا دعوم

 سأرلا #2 ملأ نم اوكشت تناكو ىفشتسملا تبلطو ءالجن تبعت جاوزلا دعوم برق دنعو

 ةيانعلا ةفرغ ىلإ ةرشابم ءالجن تلخدأ ىفشتسملا يلو ىفشتسملا ىلإ اهب اوعرسأف

 اهدلاول طقف اوحمسو ةريطخ تناك اهتلاح نإ ثيح اهتيؤر نم اهلهأ اوعنمو ةزكرملا

 ..ةريصق ةدمل اهاري نأ

 ..ةعدوم ةماستبا تقولا سفن كو اهدلاوب اًييحرت ةماستبا ءالجنت تمستبا

 اهتفرغ دنع ةيعيبط ريغ ةكرح كانه ناك راظتنالا ءانثأ 4و يناثلا مويلا 4و

 بيبطلا جورخ ربصلا غرافب نورظتني نيمولكملا بألاو لهألا ناكف ؛ ةزكرملا ةيانعلا

 .. بيرملا عضولا نم دجتسأ ام نع هولأسيل اهتفرغ نم

 .ريخ ىرشب ىلع لدي الو ريغتم هجو ناكو روتكدلا جرخ

 روتكد اي كوجرأ انربخأ هللاب انربخأ هللاب روتكد اي لصح اذام اهوبأ لاقف

 : لاق و روتكدلا درف ريخب يه له ءالجن ىلع انمط

 . (( ىطعأ ام هّللو نخآ ام هّلل نوعجار هيلإ انإو هلل نإ ))

 : لاقو اهوبأ قعصف

 : ةعئارلا ةيثرملا هذهب اهاكب نأ الإ هنم ناك امف تتام ءالجن تتام

 - جس لج



 اهرمق اهنع باغايند لعل

 اهرهش نم اهموي 4 فرعنيام

 اهرطم ةعمد حش نيعلعلو

 اهرهق ريوحلا ملثم تيدغ

 اهرحن #2 يتريع دحجاو قيضا

 اهرمق يداؤف ةموتاي كيلع

 اهرهز نم يتدرو ريخت توم

 اههرتب يردصب يقيلاعم توم

 اهردت يدوع بوتين ىلع هون

 اهرمع ءالجئل ماعرشع ةعست

 اهفطخ ينيعرونايردقلاموي

 اهرضح نم الو بيافغلا يرديام

 اههرز عبرلا اولاق هروزا تبلط

 اهرفس الهاي تلاقو تحرف
 اههرهم يمالثتسا بقع اهتنفد

 اهريشرباقهملارافح يموي

 اهرعش لياصخ تمض ةرفحاي

 مايألا لوط ىلع اهبناوج ملظت

 ماشلارحني نميلا مل يبي يللاو

 مادقالاب رثعت الجن اي كيلع

 مازرا مزرت اههراوحل يهو اديق

 مالسإلا نيد توكب نع يندري

 ماع مكاح الملا لك ىلع توم

 مايراو بح هتبنم يبلقب يهو

 مالقالا هيب ترج ىلوملانممكح

 ماعنتتلاو ىيرلاب قرغت دوع

 ماهلإو قوطنمو همشح ىلع يير

 ماه اشحلاب اهباص باوص تفخا

 ماسبتلا فوشت ههجو # ريغام

 مازل ايجوم ىلع هسلجلا رصقا سب

 مادام باطام سب كبحا يوبا

 ماكحألا بروهو يلاولا نم مكح

 ماهبإو نيريشب هرفحلا ىلع تداز

 ماع رثاب ماع كيقسي ءايحلا ىسع

 ماخلا سبيلت ءاهبلاو هشاشبلا بقع

 -- جرس ص



 اهرحبورب نييدهزرمحملابقع

 اهرحب نم قلطنت يللا يعومدو

 اهرعس رجاحملاو يكبيو يكبيأ

 اهريخ عمس نم لك يكبيو يكبأ

 اهرهسل نلتست يللا ينيعاو

 اهروص بلقت يلوح اهفوشأ

 اهركذ هلداام لك يللا يبلقاو

 اهرمقو تاتبلا سمئاي لحلل

 اههرتس هنيدب يبر ةفيفع

 اهرمث ففطقت هنجلاب هاسع

 اهرطم لمهام لك يير ةالص

 اهرشن هعيرشلل يبت ىلع
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 ماضرالا نيب شحوم ربقب نفدت

 ماسرم نزحلل يدخ يف ريصت

 مايألا دوس نم روهقم يذلا لشم

 ماتأام ليللا يكباو يراهن يكبأ

 مايخ هل يبلقب ينبي يتلا ىلع

 ماركإو رب ىلع ينيدانت هنك

 ماهيإو قيفاخت ءالجن يف ديزي

 ماعنالاو ارقا لزتنم كيلع ىلص

 مائثالاب نهتسنداماهيبايذو

 مالع تايفخلل يبر هاج يف

 ماجوالا سور ىلع ىقرولا تحانامو

 ماهوالا نلازورون 4 رشتنإ نيل



 بيذ ىف نالده نب حلاش هيثرم (0

 .هللا همحر نالده نبأ باطح نبأ حئاش فورعملا رعاشلا و سرافلا

 نيب رهتشاو هيناطحقلا دمحم لآ ةليبق نم ذخف يه يتلا ةتليبق لاجر نيب ءاشت
 .دوهعلاب ءافولاو مركلاو قالخألا نسح و ةنامألا و قدصلاب لئابقلا

 .ةرداتلا ثارتلا صصق نم يهو هنبا تايثرمو حلاش نب بيذ ةصق هذهو

 « بيذ سرافلا هنبا عم !رهاس حلاش خيشلا بألا ناك هليل تاذ هنأ يوري

 : تايبألا هذه هدشنأف راعشألا ضعب هيلع يقليو هبعادي هدلاو ناكو

 ىّدرت يلاح كوبايانأ بيذاي

 ادع بقع حِقال يللإ يل بسكت

 ادحعملالبح لثم ليذرجت

 ادقتام اهضكر يللإ كل يرشأو

 ىدحت يداعملا اليخ ىلعابق

 ادست مزاوللاب تنادهشاانأ

 ادعت ايرسلابيذ ىلع ىللاي

 ىدقم لجارملا برد ىلع ثيل

 0ك 3
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 بيذاي بيجاوملا نم تيلعانأو

 بيقارع ا شرح سوئسنلا هليوط

 بيحابح راغص رناريحل يربتو

 بيراذعو بويع اهيف ىقل بدحام

 بيكئثاوت مهيلع بثوت دهفلا لثم

 بيطلاب عيرلا ةريخ كنا هللازعو

 بيطاعم لايع هنود نم لاحول

 بيراذدع ايايسلا بيذاي تيف ام

 بهذ هيبأ مون نم دكأت املو هسفن 4 اهرسأ حازملا ةقيرطب هدلاو اهلاق نأ دعيو

 بيذ عم اوبكرو مهاياطم اودشف ؛هوقفاري نأ مهتم بلطو نابشلا نم هباحصأ ضعبل

 ؟نوبهاذ نحن نيأ ىلإ ًآابيذ اولأس كلذ دعبو

 آل[ 7



 لاقو ؛ انلهأل لبأ مهنم بسكنل ؛ ةبيتع ةليبق ىلإ راشأو « موقلا رايد ىلإ مهل لاقف

 . ةبيتع لبإ رايخ نم يدلاول يتأ نأ بجي
 اوقسيو ءاملا اهنم اوقتسيل ةبيتع رايد 2 ًأرئب اودصق ريسلا نم مايأ ةثالث دعبو

 دجن طساوأب ؛ نالهذ لبج نع ًايرغ عقت يهو ((ةيلم )) ىمست رئبلا هذهو ؛مهلحاور
 اوعجري نأ هقافرو بيذ دارأف نوقتسي رئبلا ىلع ةبيتع ةليبق اوأر اهيلع اوردحنا امدنعو

 « مهب ةليبقلا اوردنيف مهوري الئل
 بيذ هنم ردحنأ يذلا يداولا ىلإ هجوتو ةيقدتب نخأ دايص ةاقسلا نم ناكو

 مهيلع قلطأو ةرجش تحت ىفتخا هتعامجو آبيذ ىأر امدنعو ,ديصلا نع ًاثحاب ؛هقافرو

 . ةتيمم ةباصإ آبيذ بيصت نأ هللا دارأف ؛ ًايران ًارايع
 هنإ : نالده نب حلاش نسلاب نعاطلا حلاش خيشلا ىلع ةريبكلا ةثراكلا تلح دقل

 . هنع ىنغتسي ال يذلا عيطملارابلا نبالا دقف : ةايح ي لمأ لك دقف

 ىلإ هومضو هيلإ اوقباستو مهياطم هقافر خانأ ضرألا ىلع بيذ طقس ام دعب

 , ةنخاسلا مهعومدب هوعدوو ؛لبقلاب هيلع اولاهتاو ؛ ةايح الب ًامسج هودجوف :مهرودص
 . ؛ مهيلهأ ىلإ نيعجار اولفقو :يداولا بناجب فهكب هوعضو مث

 بكرلا ىأر نأ ىلإ ؛ ةرجشلا تحت ًائبتخم لظ دقف رانلا قلطأ يذلا دايصلا امأ

 امدتعو : هفهكب وهو بيذ ىلإ دمع مث , هخطلي مدلا دجو مث مهناكم ىلإ ىتأف « ىلو دق

 جعت بيطلا ةحئار تناك ؛ يضف متاخ نميألا هرصنخ يبو ؛ ةعلطلا ميسو ًاباش هدجو هآر

 نم نوقتسي نيذلا هتعامج ىلإ عجرف هزراب ةيصخش هنأ ىلع لدي هسابل ناكو ؛ هنم
 : لاقف ؛ هدنع اهوعمس يتلا ةيمرلا نع هوئأسف رئبلا

 تقلطأف ؛نيعجار اويره مكوأر نأ دعبو يداولا نم ردحنأ يدعلا نم ًابكر نأ
 , فهكلا #3 هوعضو دقو ؛ مهميعز هنأ يل نيبت , ًاصخش مهنم لتق ًايران ًارايع مهيلع
 . ةاتف مهعم ناك و هيلإ اوهجوتف

 سس جبس



 : تلاقو اهتوص ىلعأب ةاتفلا تحاص هيلإ اولصو امدنعو

 ( يضاملا ماعلاب هراوجب انك يذلا ؛ نالده ني حلاش نب بيذ اذه كحيو

 :كتوص ىلعأب يتحص اذهلو هقادص هنيبو كنيب نأ امير اولاقو اهومتشف

 ءانراجأو ءانزعأو انمركأ هنكلو اذه نم يش يأ هنيبو ينيب نكي مل هللاو ال : تلاقف

 « هديب هلماح هناريج نحن انمسقب يتأيو ,ديص هعمو الإ الفلا نم يتأآي ال ناكو

 .برعلا نم ةأرماب هنيع فرط عفري نإ نودربديو

 هوربخأو بيذ قافر لصو املا حلاش روهشملا خيشلا و سرافلا ىلع باصملا ربكأام

 : هنبا ةاضو 2ث ةديصقلا هذه لاقف ثدح امب

 بيشلا رطفلا ىلع يللاي انعبراي

 بيسايعلا لثم تاعوطلا ىلع اوتحر

 بيناجألاردب ردانلااوتيلخ
 بيراشملا تايفاص يل نردكت

 بيذلا لحات ال كيصوب انا بيذاي

 بيقارعلا شرح كاشع ةليل مك

 بيراضملا عينش هناودعبهفك

 بيلاغملا هيلع تكص ايل كتحضيو

 بيطلا ىلع ديشي هناريجل هتيبو

 بيضاقم يل ىقب الو بيطع يحرج

 بيهاوللا يماحي هدقف دعب ينك

 بيتاهم جرع ليخلا بيذ بقع نم

 بيط ابا نولشو : تلقو بيطتولاق
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 ههادوو مكتم عض هنإ هلازع

 هعاضب يبلقل وتيلخو اوتبجو

 هعاستا بقع قافألا يب تقاضو

 هعاجشلا بقع لذلا تفش نوعلايو

 هعاجملا بقع كاشع ةليل مك

 هعارذ كل هتزك موق خيش مكو

 هعاس مس ىغولاب هودع يقسيو

 هعافدتاب ودعلا عمج ىلع دكليو

 هعافرلا ليوط شل ينبي فيضللو

 هعاطقنا بقع لصولا ليح تخفاو

 هعامج يلامرادلا بيرغ ينكو

 هعامط نهيف داع ام تمرلا لهاي

 هعافشلاميركلا دنع نم تبلطو

 جرب _7٠٠ججللل



 : ةيفاقلاو رحبلا سفن ىلع ؛ةديصقلا هذهب اهفدرأو

 بيجا هتوص ىلع اناو ىوع بيذ

 بيغلا ملعاام لهاج ينا هللازع

 بيلاخملافكع قزاراي هلاي

 بيطاعم حورج هباص نمل جرفت

 بيلاصملا قوق تذل يردص قاض نإ

 بيطلا عقنم ىلع يتم ببسلا راص

 بيهاولعم نهتيجهام لوطاي

 بينلاخرصت اهتخون ام لوطايو

 بيزاعم يل مهتك مهيلع يوضاو

 بيناطألا ىطختاو مهيلع يوضأ

 بيطلا ابي يعوير نم يللارذتا ابأ

 بيدذلا هنك برذم اهدلو يجي

 بيهلا امك اهدلو يتاي ىدرلاتنبو

 بيزاعملا ديبي دنع هلوز ربكاي

« 
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 نإ

 هعايس يراوض تضج يتنو نمو

 هعادولا ظيفح هب ملعي بيغلاو

 هعاقو هرحببي هقلخ يصحماي

 هعالو داغ تاهعوللا نم هبلقو

 هعافترا بقع عاقلاب نمط يمجنو

 هعالصض نم اهرسك يرادب ينالو

 هعاير ابك يللا تويبلا نزو

 هعانق دياسولانيز ىمرايلإ

 هعافدناب لمجلا ةيواهم نخاو
 هعاجشلاتويب نم االإذنخايال

 هعاط لاق ام لكو هوبت زع

 هعامجلاب هلكهلشافوهووبل نيغ

 هعاتممدقي ىتم يرحتم

 .هنبأ نادقف يلع هيلايل و همايأ رهسي اميظك انيزح حلاش ىقبو

 يذلا هرقمص نع ثحبي وهو ىديوهلا توص عمس هتازحأ عم رهاس وهو موي تاذو

 حلاش هفرعف (ريطلا نيع نم) تويبلا نيب ىداني وهو ليللا لوطو عاض

 ؛«حلاش هادانف .هتيب راوج نم رمي وهو هيناث ةرم هيلإ داع مث ؛ةرم لوأ هنع تكس

 دوجوي هرشبي ىدانملا نإ هنم انض ارشبتسم اًحرف اعرسم ءاج ىديوهلا هعمس املف

 5 امومهم ًانيزح لازال يذلا حلاش هنأ فرع هنم برتقأ املف ؛هرقص
0 

 هنييج لبق مث. هرات يه راثلا هذه نأ فرعي مل هنأ مسقأ و هنم ىديوهلا رذتعاف

 - ل جلل ل



 : ىديوهلا سلجف سلجا يديوهأ اي: حلاش لاقف ؛هل حامسلا اًيلاطو ًارذتعم
 : ةعئارلاو ةيثرملا تايبآلا هذه لاق مث ةوهقلا لاجتف هلواني حلاش ماق مث

 ريطلا نع ىديوهلاي دشنت ناك نأ

 ريماسملا تاركسعم باذع ىريط

 ريخ البرش هيف راهن اج نإ

 ريحانم ليخو ليخ نربد زنا

 ريعانم لايع هديص تمرلا ىلع

 ريباوطلا ىلع تكصايل تحصضي

 ريهاظملا ندجرع نإوانلايخ

 ريساعملا ىلايل تج ناو انل ثيغ

 يلادغ ىديوهل اي هللاو ريطلا

 يلافجلا نهيطق دنع لح نأ

 ىلاوتجا حيرطلا دنع نهل ادغو

 يلامجلا تامزخم لثم ندغو

 يلاوملا بيرحلا رشن ىلع هرشو
 يلاخ فوخلا نم هبلق دعسلا ريط

 يلئايحلا اهاوط تاريع موزيزو

 يلازهلافوعضلل فير حشلابو

 يلاغ هيف نكس ربق ىلعرطمت
 .؛ءايوقألاو ءادشألا لاجرلا نم لاطبألا و ناسرفلا ديصي حلاش ريط نأ كش الف

 . ةريغصلا رويطلا وأ ىرابحلا وأ بنرأ الإ ديصي ال وهف ىديوهلا ريط امإ

 اريك وهل يعنيك رخاشم اولجس نيذلا لاطبألا عيمج و هتباو حلاش هللا محرف

 .روصعلا ربع ةمداقلا لايجألل خيراتلا ةركاذ 4 ًابيط



 باشلاو عيدجا

 .نيروهشملا اهلاطبأو اهناسرف نمو ةزنع ةليبق خويش نم نالبق نب عيدج

 برع نم ةاتف بحأ باشلا اذهو :ةيدابلا خويش نم هابأ نأ ليق باش نأ ىوري

 .رخآل وأ ببسل اهتبطخل مدقت نأ دعب هنيبو اهنيب اهوبأ فقوف ١ ناليق نب عيدج

 اوناك نأ دعب اهعبارم ىلإ هتليبق تلحر نأ دعب اهنع داعتبالا باشلا عطتسي ملو

 .هايملا دراوم لوح فيصلاب نوعمتجي
 نالبق نب عيدج ةليبق لزانم ىلإ داعو اهكرت هتليبق تلحر نأ دعب باشلا امأ

 هسبالمو هسرغ اهدنع عدوأو هعم ناك ًالام اهاطعأ ةليبقلاب زرجع ىلإ أجتلاو

 .ًاحدام نالبق نب عيدج سلجم دصقو اهب ركنتف هثر سبالم هل ترضحأو

 : لاقف ؛ هبلطم نع عيدج هلأسف ضفرف « هيطعي نأ عيدج دارأف

 نهم ةدع هيلع ضرعف ؛يتيبمو يبرشو يلكأ لباقم كدنع لمعأ نأ ديرأ

 الباع ةوضش ةوهتنلا عئرصاو لاقف : هبساتك ىلا لمعلا ةيعبظ نع ةثانسو اهضفرف

 بحس هعم نمو عيدج مانو ليللا نم ءزج ىضم اذإ ناكف ؛هتمدخ 4 رمتساو «ةوهقلل

 عضتو هفرعتف بيذلا ءاوعك يوعيو نمكيف هتيوبحم تيب نم برتقي ىتح ءودهي هسفن

 غوزب ىتح ثدحتي اهعم سلجيو برتقيف هل ةراشإك اهعفرتو رانلا ىلع اهتءابع فرط

 .. اذكهو مانيو عيدج تيبل دوعيف رجفلا

 لماعإ يأ يوهقملا نأ :اهجوزل تلاقف :عيدج ةجوز هل تنطف مايألا دحأ و

 ؛همفل اهعفري الو هدي دمي هنكلو ؛ ءاشعلل مكعم موقي ( ةوهقلا

 عيدج بجعتف رجفلا عم دوعيو نالف تيب هاجتاب هسفن بحس عيمجلا مان اذإو

 . هيرشو هلكأ اوظحالي مل مهنأ ثيح ًاضيأ هتجوز ةنطف نمو هعينص نم
 . حيحص اهمالك اذإف عيدج هل هبتنأ ةيلاتلا ةليللا تناك امو « ةأرملا هتظحالو

 17-0, إ3ه5كط



 لخد ام اذإ ىتح هفلخ ىرس باشلا ىرس املف ؛هبقاري عيدج نخأ عيمجلا مان ائبو

 هنيبو امهنيب ناكو ,هايري ملف ًاسماد مالظلا ناك دقو اهنم برقلاب سلج ةاتفلا تيب
 ىلع لدي اذهو ؛رخآلا امهنم لك سملي ملو ءامهضعب هاجتاب اسلجقف ؛رعشلا تيب قاور
 . باشلا ةماهشو ةاتفلا فافع

 مث يه تلكأ غرف امو لكأف ةداعلاك ءاشعلا ماعط هل ترضحأو تماق مث

 ركنت فيكو هتصق اهيلع درسف ؛مايهلا طرف رخآلل امهنم لك وكشي ناثدحتي اسلج
 .امهمالك عمسي عيدجو ءاهلجأ نم ًاريمأ ناك نأ دعب ًالماع حبصأو

 : اهل لاقف ةريغص اصع هعم لمحي باشلا ناكو

 ءرخآلا فرطلا سملا فوسو اصعلا فرط يسملأ

 : اهل لاقف اصعلا فرط سمل ةاتفلا تضفر يرذع امهبح نألو

 : تلاقف :ةلاحم ال كلاه ينإف هيلع يه ام ىلع لاحلا ترمتسا اذإ

 لحي نلف نالبق نب عيدجب كيلع نكلو كدعب ايندلاب يل ةجاح ذاف تكله نإ
 مدلارمحأ وأ بهذلا رمحأ دصقت يهو ؛ نيرمحألا دحأب كل ينكردي يذلا وه هريغ

 .امهل عمتسي عيدجو هلك اذه .هريخأ فوس حابصلا اذه 4 : اهل لاَقف

 هتجوز اذإف هناكمل عيدج داعو ؛هناكم ىلإ امهنم لك داعو اعداوت رجفلا برتقا امو

 ىلع همزع نع ًاضيأ اهربخأو ةياكحلاب اهربخأف ءربخلا نع رسفتستل هرظتنت
 ..تلاق امك نيرمحأللا دحأي امهضعبل امهجيوزت



 :لوقي دشنأو ةيايرلا كسمأو هناكمل داع دق باشلا ناك ناثدحتي امه امنييو

 يبرق دبعلا عدوت يللا بحاراي

 ييرك بقع اهناعرذ تخترا ايلا

 يب رهدلا ناخ نالبق نب عيدج اي

 يبرهش ىصوم رتس اي ىوهلا ريط

 ييرغو نقرش عيدج اي يب موهي

 يب ىمر اضوضح ةرقن ىلع اميل

 يبردب انفلحو لوقاع كوش

 يبلق دوك مهتفي نقيدص يلام

 يبرقك ةبحملاب يرغايلو

 ييرط ناحلًألارجو مامحلا حان

 يبرقتساامم باينألاب تمظكو

 يب ركتفاو يبارد بيبط اوباج

 يبارقأ لزانم ىندأ بلحو صمح

 يباهمايأ عماهيلايل تناخ

 بكحاوكلا و ايرثلا مي

 يباحتنا لامشلا مي ملع هللاو

 يب ردحنا توبكنعلا كلس نم قدايو

 يباغرونلاو يايند تس لطغت

 يباقر

 يباج ليثامتلا اههل تلقال

 يباوص ىفشأ الو ينحباذب وهال

 يباونلاتايلاعب ههنع حوطو

 يبان سار يتقش ل سطغاميل

 يباقل ةداهشلا ريغ يتنظاالو

 عيدج مني ملو هل ناعمتسي هتجوزو عيدجو هناكم 2 مانو هتديصق باشلا متتخأ

 .رونلا علطي و سمشلا قرشت ىتح حابصلاراظتناب

 عبشي هكرتف ةوهقلا عنصل ةداعلاك باشلا عيدج ظقوي مل حابصلا ناك امو

 :ةاتفلا دلاو بلط # لسرأو ؛هسفتب ةوهقلا وه لمعو ؛مونلا نم

 ..باشلا ظقوي نأ نيدوجوملا دحأرمأ عيدج دنع سلجملا عمتجأو رضح اثو

 ؛حور ريغ نم ةدماه هثج وه اذإف هكرحو عيدج هل ماقف كرحتب مل باشلا نكلو

 هدجان ىلع عيدج ضعو هيف تيبرخآل اديكأت هتديصق ةياهن دعب حورلا ملسأ دقف

 سأآفلا مهنم بلطي ةاتفلا تيب ىلإ همادخ دحأ لسرأف «ةحرابلا ةليل امهمالك ركذدتو

 8هب كتتجاح يه امو سأفلا بلطت اذا كولأس اذإ :لاقف

 - حج لح



 «باشلا تومب ةاتفلا رابخإ دصقي وهو يوت دق يجوهقملا يأ انيوهقم نأ مهربخأ
 دقو :««عيدج تيب وحن ًاديدش ًاضكر ضكرت ةاتفلا تءاج ىتح تاظحل الإ يه امو
 .ةقعاصلاك اهيلع لزن يذلا ربخلا ةدش نم ءايحلا ةيسان اهبيج تقش

 ..لاجملا اهل اوحسفيل باشلا ةثِح نع اودعتبي نأ سانلا عيدج رمأف
 .ًاضيأ يه ةايحلا ةقراف دق و ةدماه ةثج هقوف تعقو هتأر املف

 امهعمجف ناّيح امهو امهعمج عطتسي مل هنأل دحاو ربقب امهنفدب عيدج رمأف
 رسصهاطلا فيفعلا بحلاو ةاتفلاو باشلا ةصق تهتنا كلذبو دحاو ربقب

 . سودرفلا تانجب مهايإو انعمج و نيملسملا تاومأ عيمجن هللا رضغو



 لمي رح نب نسحم (9
 نم ربتعتو سلاجملا دحأ خل اهتعمس يعيبسلا لميرح نب نسحم ةصق هذه

 . اهركذ  انرعاش عدبأ يتلاو ءاثرلا دئاصق

 ناكو ةينر لهأ عيبس ةليبق نم ةبعاشملا دخف نم ناسرفلا رهشأ نم ربتعيو

 ..عيبس قرع نم برقلاب ةمرخلا يداو لفسأ نكسي
 الإ هعم ناك امو « ةرواجملا لئابقلا ىدحإ نم موق هلبإ ىلع راغأ مايألا نم موي يو

 يتلا ةلقلاو وه ىوزعت لميرح نب لبإ ةيداعملا ةليبقلا شيج نخأ مويو همع ينب نم ةلق

 وه لميرح نب نسحم اهيف رصتنأ ةيماد ةكرعم مهنيب تناكو ءادعألا اوقحلو هعم
 .هعم نيذلا ناسرفلاو لاجرتاو

 .ترسكناو هلجر ءادعألا بوص « لميرح نب نسحم سرافلا نكتو

 هلجر دقفو ضرملا هيلع دتشاو ضرمل هلجر تضرعت كلت هتباصإ نم ةرتف دعبو

 هلجر ىلع دجوتي ةليوط ةديصق لاقف ليخلا بوكر نعو يشملا نع ًازجاع حبصأو
 : اهيف لوقي يتلاو تايبأ اهنمض نمو اهب هلاعفأ ضعب و اهنساحم ركذيو

 اهبيرق اهكش هليلهب ربخ الو «* ىدرلاعبتت ترسام يللا يلجراي

 «” ةلزفاشايل يضغي نمل جراي
 ةبالط يعار دجواهيلع يدجو

 اهب يردام ةلمخ يعار فاش ناو

 اهبيصم يداوق نع يداوعلا هتدح

 اهب يوتليٍةيصع هلام عوجلاافج * افجلا هسم نم دجو اهيلع يدجو

 اهبيلق ىفصاو نانحلا ابدلا اهاج * ةحالاف يعار دجو اهيلع يدجو

 اهبيدذج ىلعانمهدياتقلطت * اطلع ياقر دجو اهيلع يدجو

 اهبيغم ناد سمشلاريصعةزح «+ ةرارق اهب ييشم الحاماي

 اهبيعر ىفقأل ناسرفلاحطانتا # يقباس نطب اهب يسح الحاماي

 اهبيجن ل بحار يعبر مادق * يرطاف نتم اهب يسح الحاماي

 اهبيش نود نم ليخلا درطب قاهو * يقباس تيؤورو ينالمص تيطح

 - ل جبس لل



 اهبحاص دقفت هقانلا

 بقلملا يرسودلا حرضم نب هللادبع ةمسأ صخش ىلع ترج هميدق ةصق هذه

 هتقان تناكو نيرهش يلاوح شارفلا مزلو يردجلا ضرمب موي بيصأ (يلامشلاب)
 دعب اهبحاص تيب رعشلا تيب ىلإ ىتأت امئادو اهبحاص بايغب تسح دق (ةيدهلا )اهمسا
 ىلإ ةدم هل جرخي مل هنأ ثيح هل نحتو هعلاطتو اهسأرب تيبلا قاور عضرتو هتدقف نأ
 .هتيب #  شارفلا حيرط ىقيو لبإلا حارم

 :ضهنتو تيبلا ىلإ ءيجت تدرو ام لك ةقانلا تراصف اهبحاص يوت ةدم دعيو

 ليللا 4 يرست ال ىتح اهلقعت ةراس هتنبا تماقف . عجرت مث هدجت الو اهسارب قاورلا

 .. نابيصح همسا راج مهدنع ناكو هيلع نحت يهو رهش فصن ىضمو

 تضاهو رانلا بشم دنع اهبحاص ىلع نحت يهو ظقوت يلايللا نم هليل يو

 : لوقي اهنم رعشلا نم ةليوط تايبأب هتحيرق

 ين هيدهلا سح هضيه بلق لم

 هسيدرلا يامح مرقلا لولذاي

 يئامشلا بقع نم توصلاب تعرجه

 يلاغو نالخ دجن يف ركاذ * هيقش هنيع نم بحلاب ترركذ

 يلافغملا سور ىللع هراس هدررطت «* هيعرلت فلاوتام ههقف بقع

 يلئايهربق نم مرقلل يتزع * هينب هلوطح مرقلل يتزع
 يلازهلل فير تايفحلامسني « هييدرلل يتثي نوكلاب هتداع

 | ----حجححصح



 ىحض و هتجوزو ناودع نب
 ...هيديب اهلتق فيكو ىحضو هتبوبحم عم ناودع نيرمن هتصق

 ..روهشملا رعاشلا و سرافلا و يرخصلا ناودع نبرمن خيشلاوه

 ةريزجلا لامش نآلا اهنطاوم ؛ةروهشم ةيبرع ةليبق رخص ينب خويش نم وهو

 ..ةديمحلا هاياجسو همركو هلبتب رهتشأ ندرألا يقرش ةيبرعلا

 و ملألا هرصعو دجولا هانضأو ىسألا هزه يعقاو يفطاع رعاش وهف هتيرعاش امأ

 سانلا فطاعتف ؛ ناكم لك  هرعش عم سانلا تلعافتف هباصأ ام وكشي رعشلا مظن

 .هترهشب نابكرلا اهب تراس يتلا هرابخأ اوعبات و هوبحأو هعم

 ةمق كل وهو ىحضو هتجوز تيفوت دقف ةبيرغ ةنزحم ةصق يهف هتصقامأ

 نكي مل اهتافو لبق هنأ ملعأ هللاو لاقيو ؛ هرعش دشنأو هحرج قتفناف اهعم ةداعسلا

 عئاور رهظأو رعشلا ةكلم هلخادب ترجفت دق هياصأ ام طرف نم هنكلو اًرعاش

 ..ةيبرعلا ةريزجلا أ فورعملا يطبنلا رعشلاب تاينادجولا

 لجعتلا مدع 4 ةربعلا اهنم ذخأنو ديفتسن نأ وه ةصقلا ركذ نم دوصقملاو

 ةثراكو ةيبلس ةجيتنلا نوكت الإو « نونظلا وأ كوكشلا درجم : ماكحألا رادصإب عرستلاو

 .ناوألا تاوف دعب مدنلا عفني الو اهبقاوع دمحت ال ةعورم

 ,ةقانلا دنع اهدوج و بابسأ 4ك ةاورلا فلتخا دقف ىحضو هتجوز ةافو ةصق امأ

 .ةقانلا دنع اهلتق هنا اوعمجا مهبلغأ نكل

 هسلجم نم هتيبل هتدوع لبق رمنل ةقانلا بلح تداتعا اهنأ اهنع ةاورلا دحأ لوقي

 نأ دوعت يذلا هدعوم لبق رمن داع ةليل تاذو :ةقانلا بيلح برشيل كلذو ةليلق قئاقدب

 وأ افئاح هنظف ةقانلا لجرأ نيب ًالايخ رمن حمل تيبلا ىلإ هقيرط كو هتيب ىلإ هيف عجري
 . هتجوز لايخلاب اذإو ذليتق هآدرأو هحمرب هبرضف اهتقرس ديري اودع

 حس هج بعل



 ملف اهلحم لحت نم دجي هلعل احضو دعب جوزت ناودع نب رمن نأ ةاورلا لوقي

 يرجهلا ثلاثلا نرقلا علطم 2 ىحضوب قحلف دجولا هايعأو ضرملا هكهنأ ىتح دجي

 : اهيف لوقي يتلا ةروهشملا ةديصقلا هدهو

 نونكم لك ىكبلارثك نمتحّيب * اماين قيالخلاموي هحرابلا
 نوزخم ناك اهعمد ينيع قوم نم * ام ىلع ام ارثنأو دجوتأتمق

 نوعطم عالضألا نيب بيوص ينك * امانياماهّعمس نم ةنو يلو
 نويدمنيداعمللهعيرهولخ +* امالسلاريسكجةنوامكالإو

 نوفقي هنع مهموي علاطياميف * اماحملاو,اجرلالق ةعاس يف

 نومري صيئناوقلاو اهركذ داغ * اممامحلاويبعارةنوءفالإو

 نوكبي فيلاوملا عبت اهحون نم «* اماطح ديارجلانيباهل عمست

 نوكلا ىحض ف عياض راوح ىلع + اممايهلل ةباس جولخالإو
 نويعب هورج مويعلاطت يهو #* امامشهل اوقشن راوحالإو

 نونحياوماق و اهعم اومّزرت * امايص يماوضلاوهلثم نودري

 نوّمتي هنيعيرال بق تدغهمأ * امماطفلاهو عرج عيضر الإو
 نوذام هللاَِنم ريدقتب فرص #+* اماحملا ساك تيرش يللاي كيلع

 نوفدم ديعلا يناثي نيبجلاكاص «* امايصلارهش دعب نم اضقلا هاج

 نوئهي بيارتلا نم هيلع اوماقو * اماخ بوث قرخلا ضرع نم هوسك
 نوعدي هللا اهل اوماق نيفدلا دتع * اماميلا ةالص ةورح اهب اوحار

 نولهي يدخ قوف ينيع عومدو «* اماتخلا نسح وهتجلاو هاضرب

 نوكسم تاومألا دع نم ةمهمذ #«* امايهلا هاسع ربق يف هوطح

 امامغلا كارث يقسي ةرفحاي

 ىمازخلاو لفنلاو يرتّحبلا لعج
 نوّبصي اهيلع همحرلانم نّرم

 نوفدم هيفوه ربق ىلع تبني

 --- -  - - - -_-ججرس صحم



 امالملاب ىشمام يللاي موحرم

 امانملا ترجه ناو يردع عسواو

 اماوع ةعيسهاًّيواناتنخأ

 اماع فرص برع اي اهنك هللاو

 اماتي روزب نم يمومه ربحكأو

 ؟ امالع اولاق نوكبت ال تلق ناو

 اماتي اولئاق 5نوكبت ببسلات لق

 امالي حرج لكوروزبلاعم

 امالسلا رسك لثم قيمع يحرج

 اماتدع عير ننع ىكشتا تمق

 امالبهمال سناوزوجت اولاق
 امالولابتقفو يلاهناتلق

 امامدلاتايداغنمانافاخأو

 امامتلاباهلقعام ةلبخوأ

 امالكلاورهنلاب يلايع يذوت

 اماتيلاراغصلاه الول اي هللاو

 امارح هبقع ضيبلا لك لوقأ ال

 امالس موي لك ينم هيلع

 امانألاعيمج ديس ىلع لصو

 نوكشي هنمام حارهتيب ناريج 0

 نوتجم لك لقعلا بقع نم تقفارو

 نولاهل ام ةفيك يف نهلثم عم

 ؟ نولشو مايألا فرص هللا ةنوعاي

 نوكبي يهجو مادق مهتفش نإ و

 نوزحم لك انلثم يكبيو يكين

 نوجست متناو يايأميتيلاّتلق

 نوبيطي ام يرطاخب حورج الإ

 نوزجعي اّبطألا هنع نكم ىلا

 نوزعي يليلخ اقرف ىلع ينوج

 نولسي نهضعب نع ىراذعلا ضعب

 نودسيام نهفصن اوتعمجولو

 نومامرسلا ىلع نهيف الو اضيأ

 نوقاتي ام رهدلا ميض ىلع يللا

 نوهلاب دبكلا ىلع غدلت يه و كحضت

 نوحصبرملانميينعرجتانأو

 نوعيضي مهيلع هكسلا نم ىشخأو
 نوجسم سبحلا ىلعربصي امك ربصأو

 نوفوطي يللاو تيبلا جيجح تّدع

 نولصت اوترضح يللاي يبتلا ىلع

 سس لل لل



 هينبأ ىثري ىجاوعلا نودعس ()

 هينبأ ىف ىجاوعلا نودعس فورعملا سرافلا و رعاشلا دئاصق نم ةديصقلا هذهو

 ( خويشلا قربأب) ىمس عفترم لمرلا نم بيثك دنع هللا امهمحر امهوتفدف

 . نآلا ىتح مسالا اذه 4 لازي الو

 ىجاوعلا نودعس خيشلا امهدلاو ريخلا لص و نأ دعب و

 امهيثري باقع و باجح هينبأ 4 اهلاق ةريثك دئاصق نم ةديصقلا هذه لاق

 : تايبألا هذهو

 تاتو عست اهتيئو ةنواي

 تانكتسم اشحلا ىصق اب نهرثك عم

 تالجع ليخلاو حاط حيرط ةنو

 تامهم ىقالملااب فويس ىلع

 تايوق دراولاب صوحم ىلعو

 تاديعب نهول و نهتمثحب مشحأ

 تاوارم هب ام باقعاي ىنتيلخ

 تامول ىحلا ىكبنام مكبقع نم

 هيولا تع عم نيعست عض عستا ع

 ىفوصولا ريثك هللا قلخ دادع

 ىفوعس داغ نيقاسلا ادح هرسك

 ىفويس نم ءادغ ام ىلغاأ نيفيس

 ىفوفص ليابقلاول نهب ىقسأ

 ىفوحت ىراوضلانأول ماتاو

 ىفونج هب رهدلا و راغص كلايع

 ىفوسحلا ريثك ايندلا ىلع ىنالو

 - جر حمص



 تانو ردصلاب تيرجام لوطايو

 تاليم تقولاي تفش كبقع باقع ايو

 تاريفملاه جو حاطن اي موحرم

 تاعيجم عابس عبشماي موحرم

 تاراثملاراهن كب ىردت ل يخلا

 تافيعم تلوعف نم ىفقت ليخلاو

 ىفويسلا نيرطعم قارف ىلع

 ىقوفح اعقب ميض نم انا تسجواو

 ىفوفص ايابسلا سيدارك نج نأ

 ىفوخ داز مكبقع هنا هللازعو

 ىفوت كيف الملا لك ىلع ىللاي

 ىف كدت ام مضرلا بيناخش اطات



 ءاسنلا فقاوم 6©

 ءاسن اهب تماق يتلا ةفرشملا فقاوملا ضعب ىلع علطأو ءارق عيمجلا كش ال

 .بورحلا نمز 4 ىحرجلا ةجلاعمو ةعاجشلاو فيضلا ماركإ نم برعلا

 لكب ةكرحعملا ىلع مادقإلا ىلع ناسرفلا بولق #2 سامحلا ثب و عيجشتب موقتو

 رصعلاوأ يلهاجلارصعلا نمز 4 ءاوس ؛ءءادعألا ىلع رصنلاوأ توملا امأ ؛ ةعاجش

 .ثيدحلا رصعلا وأ يمالسإلا

 مهتاوخأ ف نوختتي لئابقلا خويشو ناعجش و ناسرف نع عمسن ام ًاريثكو
 .رارقلا عنص 4 ةأرملارود ىلع للدي امم ؛ خلا ةتالف وخأ انأو مهدحأ لوقب

 يبرع لك اهب رختفي يتلا ةلضافلا تافصلا نم ريثكلاب برعلا ءاسن تلحت دقو

 ةيلوطبلا فقاوملا ضعب لجست انهو روصعلا ربع ليج دعب ليج لايجألا اهتلقانت يتلاو

 .اهيزتعنو انل رخف يه و ركذلاب ةريدج يه يتلا



 فويضلاو هربطم

 عيابط ديكأتلاب فلتخت امك ءاسنلا عيابط فالتخا نيبت ةصقلا هذه 4

 .نهنم نوديفتسيو ةفرشملا سمأ ءاسن فقاوم نفرعي مويلا ءاسن نم ىنمتأ و لاجرلا

 ..(هريطم) ىلع هجاوز ةصقو هبيتع نم يقورلا ديهفلا دمحم : ةصقلا بحاص
 هقيرط يو لخنلاو سيرغلا ضعب رضحيل هبيصق ةدلب ىلإ هجوتم دمحم ناك دقف
 رمتو نمسي كورفم صرق نع ةرابع ناكو مهماعط اوزهجو ةلحرلاب هقاقر عم فقوت

 اهدنع : ةليبق يأ نم وأ اهمسأ نوفرعي الو ءاهيبأ منغ ىعرت ةأرما مهيرقب ناكو ءامو

 مركلا باب نمورجألل ًابسك مهداز مهكراشت نأ لجأ نم صرقلا نم ةعطق اهل اومدق
 . مهترداغم دعب هذخأت اهلعل ةرجشلا ىلع اهل هوكرتف , هتضفر اهنكل « بيطلا لعفو

 بجعتف ؛ اهتسمل ام اهتاكم ةعطقلا اودجوف قيرطلا سفن نم اوعجر رهشأ دعيو

 لأسف زعو عيفر تيب نم اهنأ ىلع لدي امم اهسفن ةماش فيكو اهرمأ نم ديهف نبا

 بتكف اهوبأ نم اهبطخف رمش ذوخف دحأ هدبع نم هليبس ني تنئب اهنأ هوربخأف اهنع

 . اهجوزتف بيصن هل هللا

 تفرعف هريبدتب موقت يش لكف حيتافملاو دازلاو ماعطلا يش لك اهألو جاوزلا دعبو

 نم لأسي ديبعلا دحأ تلسرأ فويض مهيلع لح وأ مهءاج اذإف ةمات هفرعم هتيسفن

 هفويض عم اهجوزو مهتناكم ردق ىلع مهل عضتو مهميعز نمو مهددع مكو نونوكي

 ..هناكم نم كرحتي الو صصقلاو فيلاوسلاب مهسناؤي
 هللا ىلع لكتأ دقف ؛ هيجوت نودب مايق ريخ لمعلا مزاولب موقت اهتأ هملعل كلذو

 ..ةيرورضلا مزاوللا نم هريغو خبط نم تيبلا نوئش ريبدت 4 اهيلع مث

 يقبف لاجرلا نم نيسمخ هعمو هزينع ريمأ ميلس نبا مهراز مايألا نم موي يو

 عم هناكمب تقولا كاذ ةليط ناكو حئابذلا مهل مدق ىتح كرحتي مل تقولا ةليط مهعم

 .هدنع نم مهجورخ ىتح صصقلاب مهسناؤي فويضلا
 . طقف لاجرلا نم ةسمخ هتقفرب ناكو ميلس نبا مهراز نيماع دعيو

 هتداع ريغ ىلع ديهف نب ناك ةرملا هذه نكل ؛ مهب بحرو مهيلع ملس نأ دعبو



 .قباسلا امك مهعم سلجي ملو ةعاس لك تيبلا لخدي ناكف
 مهمركأ نأ أ دعيو هتداع ريغ ىلع هجورخو هلوخد ميلس نبا برغتسا اهدنع

 ًاباوج كنم ديرأو يلاب ف يش نع كدشتنبأ دمحم اي :ميلس نيا هن لاق مهعدوو

 ؟ ىلوألا يترايز ي هيلع تنك ام ريغ ةنسلا هذه تنأ ءاحيرص

 .ريغتلا ببس نع كربخأ فوس :دمحم لاق

 .دبأ سلجملا تكرت ام انأو نيسمخ كعم ناكو انترز تنأ

 موقت تناك ىلوألا يتجوز نأ ببسلاو تيبلل عئاطو لخاد ينارت ةنسلا هذه نكلو
 ماعطلا زيهجت 4 ينيفكتو يتحيرت و هجو نسحأ ىلع هفيرصتب موقت و تيبلا مزاول لكب

 اهيلع مث هللا ىلع لكتم تنك و فويضلل تدقفو هللا اهمحر تيفوتو هللا ردق نكلو , اهيلع

 «( ةئسحلا تافصلا هذه

 .اهنم تبلط اذإ الإ ريبدتلا فرعت ام ىلوألا ةجوزلا سكع يهف ةيناثلا يتجوز امأو

 : هريطم ىلوألا يتجوزب اهتلق يتلا تايبأل عمسأ ميلس نبا اي : لاق مث

 هريطم لزانم هنجلا ىسع بلطأ

 هريظن يهولو هنيز نبجعم ام

 هريس دوزاهب يفاولااهتتيز عم

 هرسيزجلا ضرأ نم نجه ىلع وجال

 هرين هيف اليا خيطملل تييج نأ
 هريدتسملا ةل علاه لثم بيهام

 هريصق مهاطخ يللا نيو كادفي
 هريصق اهابن عمسيام كنعاي

 هريتس اهاطخأ ةرصق عموألا

6 

 هنا لا للا لا

 راصام ضيبلا ىلع عبط اهب نأ ثيح
 راطخ نوج ىلا يس مونت يدصق

 رادقمب يش لكو فرصعو هربد

 راوشألا نييدر مهنع اوسموعت
 راجت لغش لقت اهدنع بطحلا ىقلت
 راقام ردقلا يماطو ميتعلا يجي

 رادلا نم تعلط طق ام هتيج نم

 رادكألاو اهنم ضيغلا تفش طقالو

 راجلا اهتوص عمسام تحارو انتج

 . سودرفلا تانج #2 مهايو انعمج و ًاعيمج هللا مهمحرف
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 سانلا ناهذأ #4 خسرت اهلعج ام ةعساولا ةرهشلا نم رعشلا تايبأ ضعب تغلب

 2 هب دهشتسي يبعش لثمك مدختستو ناسل لك ىلع ددرت تحبصأو ليج دعب ليج

 ..ثادحألاو فقاوملا

 برعلا عيمج و لب« ةييرعلا ةريزجلا ءانبأ اهددري يتلا ةريهشلا تايبألا هذه نمو

 : لئاقلا تيبلاو مجعلاو

 هبيجي ال تخبلا ايع يبن يللاو هيغبت سفنلا تيع انيبي يللا

 ةصق وه هوددرم هلهجي ام نكلو سانلا نيب ًاجراد ًالثم تيبلا اذه حبصأ دقو

 ثيح ..ناشوحلا ةرون ةرعاشلل ةديصق نم تيب وهف تيصلا عئاذلا تيبلا اذه

 اهقالط ىلإ ىدأ فالخ امهنيب عقو دقو مليوس نب يلع نب دوبع اهجوز عم شيعت تناك

 ةليمج ةأرما اهنأ ثيح اهنم جاوزلا نيبلاط ريثكلا مدقت قالطلا دعبو هيف ةعجر ال ًاقالط
 ىرتو هيلغتو هبحت تناك يذلا دوبع اهجوز دعب جاوزلا تضفر دقو , ةفورعم ةلئاع نمو

 .. يلاتملا لجرلا تافصاوم هيف

 .. هنم اهدالوأ اهتبحصيو هتعرزمب رمي قيرط ىلع ريست تناك موي تاذو

 مالسلل دالوألا قلطنأو ةعرزملا ةيحان ىلع تفقوف , هتأر هتعرزمب ترم امدنعف

 ..اهريسم تلمكأو مهتذخأف اهيلإ اوعجر نأ ىلإ مهرظتنت تيقبو مهيبأ ىلع

 اهتبطخ ىلإ مدقت نم تركذتو . هعم ةولحلا و ةليمجلا اهمايأ تركذدت اهدنع

 : اهعلطم ةرثؤم ةديصق تلاقف  ًاعيمج مهل اهضفرو اهقالط دعب

 هبيرس يتاه هيفاص ىهتنأايلاو # هيلهعمدلا ظاص يله نيعاي

 هيبيلق ك4وشوهديواعم كوش «* هيعارو كلخ عرز خوش نيعاي

 هبيعص انيلع مهتيج مويلاو * هيلامث هيارئتمياد لوانم

 ةبيصم نم اهربكأ ايهبيصم «* هيكاحا ردقاام بردلاب ينرم نأو

 هبيجي اال تخبلاايع ىبن ىللاو * هيغبت سفنلاتسيع انيبي يللا

 - جبس لل



 ةجوزلا ةءارب
 صصقلا ثدحتف ةيلئاعلا تاقالعلا ىلع يلبقلا فالخلا رثأ فرعي عيمجلا

 اهبنذ امنإو . اهل بنذ الو قح نودب ًاسفن لتق و مصخلا نمرأثلا نم ةرثؤملاو ةريثكلا
 ةنحاط بورح ثدحتف ةيداعملا ةليبقلا لاجر دحأ وأ مصخلا خأ وأ نبا هنأ ديحولا

 يتلا تايبلسلا نم هذهو بابسألا هفتأ ىلع لئابقلا نيب ةليوط تاونس رمتست تاعارصو
 اًريقف حبصيو ًاينغ لجرلا ىسمي يذلا رباغلا نمزلا 2 ةيبرعلا ةريزجلا لئابق نيب تثدح
 ,لتقلاو وطسلاو بلسلاو بهنلاو تاراغلا ببسب ًاليلذ حبصيو ًازيزع لجرلا ىسميو
 ةرثكو هاجلا ي ةوقلا اهمكحت ةباغ ذي شيعلا ءافعضلل لاجم الو ىوقلل ىقبت ةحاسلاف

 ةملك ىلع ةيبرعلا ةريزجلا ديحوت مت ىتح « ةوقلا ضارعتساو ةليبقلا دارفأو حالسلا
 اومهاس نيذلا  ءايفوألا هلاجر و زيزعلاديع كحلملا هللا ءاش نإ هل روفغملا دي ىلع ديحوتلا

 .. عيمجلا هللا محرف ةيبزحلا و ةيرصنعلا ىلع ءاضقلاو ةرحانتملا بولقلا فيلأت

 .اهيف لوقي ةصقلا هذه ءاقدصألا دحأ انل ىور

 هنكلو :ةيلبقلا تافالخلا ببسب اهيحأ يتلا هتجوز قارف ىلع لاجرلا دحأ ربجأ
 .هتمصع كو هتمذ يب تلازامو اهقلطي مل

 لهأ براضم ىلإ هعفدي نخأو قوشلا لعتشاو بحلا هبلقب دقوت قارفلا لوط دعيبو
 .تايوع ثالث رجو بيذلا توص دلقي حار مايخلا نم برق امدنعو « هتجوز

 ,مارغلاو قوشلاو هلولاو تجرخف اهجوز وه بيذلا اذه نأ ةجوزلا تفرعف

 . هعم سولجلا و هتلباقم لجأ نم اهجوز ىلإ اهدوقي بحلاو
 جوزلاو ءاهلهأ تيب ىلإ تداعو ةجوزلا تلمح .داتعملا يجوزلا ءاقللا دعبو

 نيب ثدح يذلا ءاقلل اذه ْي دحأ ملعي نأ نود نمو ؛ هلهأ تيب ىلإ عجر كلذك

 ناك يذلا رسلا فشكنأو ةقيقحلا ترهظ ىتح مهنيب اًرس حبصأو ةولخلا # نيجوزلا
 . طقف ناجوزلا الإ هفرعي الو عيمجلا نع ًاموتكم

 -_- حرس بصح



 لمحلا ةمالع ترهظ نيجوزلا نيب ثدح يذلا ءاقللا ىلع ًاروهش ىضم دعبو
 . كلذب اهلهأ فرع و هوحن و نطبلا خافتنا نم ةجوزلا ىلع

 مهل تركذ ؛ هتقيقح و اهنطب 4 يذلا نينجلا اذه بأ نع اهناوخإ اهلأس امدنعف

 : اهناوخإ اولاق اهدنع . اهئانبأ دلاو اهجوز نم تلمح اهنأ: مهل تلاقو ءثدح ام

 #2 ةرشتنملا شوحولا ىلإ كتثج ىمرو لتقلا كريصم نوكي فوس يتبدك ول

 مولعلا تلعف اهنأ مهتخأب اونظ مهنأ ثيح :.ةقيقحلا ةفرعمل جوزلا اوبلطاف ءءارحصلا

 . ءوسلاو أ ةئيدرلا

 ..رمسلا ب ةيدابلا لهأ ةداعك ةبايرلا ىلع نودشني نيسلاج مهو جوزلا ءاجف

 : هسولج دعب جوزلا يلإ الهجوتف ةبايرلا ىلع تايبألا هذه ةجوزلا خأ دشناف

 بالصو قاس ىلع تايوع ثالث *» تيوع ليللاي لات يللاي بيذ اي

 باغ رمقلاو تسوآر ايرثلاموي * تيوس شيو اهيقع هللاب كلئسبا

 : تايبألا هذهب ةبابرلا ىلع اًدشنم هلاؤس ىلع درو عوضوملا جوزلا فرع

 بانطألا نيب نم تيبلا ةش تذخأو * تيشعت يعوج بقع ينأ دهشأ انأ

 باستألا نيبيرع اي انبسن اودر * تيوقهتام ىدرلا الإواقنلا ىلع

 ديدج نم لمشلا متلأو اهجوز عم تعجرو ةجوزلا ةءارب تمت كلذبو

 .تاعامجلا و لهألا قرغم ءاج ىتح رورسو ةداعس ش رمعلا ةيقب اوشاعو



 هاتفلاو ىرصب
 لاغشنا مدعب ماركلا ءارقلا ريكذت لجأ نم يه ةصقلا هذه ركذ نم دوصقملاو

 هيلإ برقتلاو ةدابعلاو هللا ركذ ىلع صرحلا و ةلئازلا ةيويندلا رومألاب بلقلا
 ةدابعلل ةصصخملا نكامألا 2 ةصاخو حيبستلا و ليلهتلا و ةالصو ءاعد نم تادايعلاب
 نم فوخلاو ,اهريغو ةسدقملا نكامألاو ةينيدلا سرادملا و ركذلا سلاجمو دجاسملاك

 . لابجتاك تناك ول بنذملا ةبوت لبقي يذلا وهف هيلإ عوجرلاو هللا
 . ىحيضولا يرصبلا رعاشلا اهلئاقو ًادج ةميدق ىهو ةصقلا لوقتو

 نأو هللا ىلإ بوتي نأو جحي نأ لجأ نم ةمركملا ةكم ىلإ رفاس يرصبلا نأ ىوري
 ... يعيبط ريغ لكشب لزغلاب ًاروهشم هنوك ؛لزغلاو لزغتلا كرتي

 .. هججحي نأ هنيا نم بلطف ؛ لزغلا كرتي و بوتي نأ ررق هرمع ربك دعبو
 نم رجحلا نم برتقأ «, فاطو ىعس ام دعيو « ةفرشملا ةبعكلا ىلإ اوهجتا ًالعفو

 سوؤرلاو ؛ءاسنو ًالاجر سانلا نم محدزم ناك دوسألا رجحلا نكلو ؛ هلبقي نأ لجأ
 ..هنباو يرصب مهعم محازتف ؛ ضعبل اهضعب ةيراقتم

 دخ رجحلا نيبو هنيب ضرتعا رجحلا ليبقت ديريو رجحلا ىلإ لصو امدنعو
 يرصب رهبنأ ةعيرسلا ةظحللا هذه يو رجحلا ليبقت ديرت تناك هليمج ةاتف
 . ةاتفلا سأر لبق رجحلا لبقي ام لدبو ةاتفلا دخ ناعمل نم يحيضولا

 : ةاتفلا هل تلاقف نامزلا كلذ ذك زاجحلا ماكح و فارشأ دحأ ةنبا اهنأ لاقيو
 : ًالئاق ءاطخلا حلصي هنأ هدلو لواح اهدنع ؛ هللا ركذاو بياش اي جح جح

 :لاقو يحيضولا لجخف ؛رمعلا لذرأ كي هنأ يأ (يرذهم) هيات بياش اذه

 , ةحومسلا اوجرأو كيف تراصو رجحلاب اهديرأ هليبقتلا تفرحنا ييح دعب اي
 اذه ثدح ضعب ىلع مهضعب جاجحلا عفادت و ةمحزلا هدش نم امنأ كلذ دصقأ ملو

 .دوصقم ريغلا ءاطخلا

 0 ا آآ



 ..اهيف لوقي يتلاو تايبألا هذه دشنأ اهدنع

 هنقي يرصب باج يلاهياتلا

 هنج هللا بلطنو جحتانيج

 هنعم ؤ يتبح تناك تيلاي

 هنك فصو ىلع ينواعي نماي

 هتصم يههالوةرقز ال حيرلا

 هنعل وش رمحلا بوشلل نيدهن

 هنرملابولقلاحوب اذ دخلاو

 هنس مقو ىلع ينسول تيلاي

 يدنع بيدلادلجحمايأ

 هنطو يداو حرج يبلق حرجاي

 هنيذع نسحم يلبق ضيبلا

 هنسبي دحاو مك ضيبلاو

 هنوك ايانثلارغ نمل يزع

 هنقس يبلق ناتسب ىوترا الإ

 هنعش ايابصلا تاضغ بسلقل

 هنبكري مدخلاو ينيعب وش

 هنضم اهوبا ل مز نم حقشاقوف

 هنهدرط ىلع يفشماي تنأنيو

9 0 
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 يصضاق دوعلاو دوعلا حورج ضيه

 يصضاحلا سباي موي ميعن ةنج

 يضاوغ لماوخلا نع نويعلا موي

 يصضايبلاب قهالو حاقش حقشا

 يضايفلا تامطمطمب لفنلا حير

 يضاضف تافقاو نهرمثرمح

 يضاي نوللا قعال نزم قارب

 يصضاغب هئيبو يئيبام ماياب

 يضافتنا نهل شيرلا قرزو حبصت

 يضافو هنطو يللا نوزملارع

 يضارع هل ارج ىحضو ىلع رمتو

 يضافنلا قوذعلا ليشامش ةسبي

 يضارع لياوك هدبك ىلع نكراو

 يضاحلا تسبي بقع هبانج رضخاو

 يصضايحلا نيمدخم خويشلات ني

 يصضانورطوق موي عاصز ىلع

 يصضارتعاب , حطنشتا هيلع ةبكر

 يصضاق تيفقو ياشراتيوطانأ

 : لاقو لعف ام ىلع مدن يحيضولا عجر ام دعي لاقيو

 اتنيلع بونذ فففخن يبتاتحر
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 تافيفخ انيلع ىللئا بونذلا ناح

 تارم رشع اهرثك اهيلعو انيجو

 - سل جلل لل



 ةأرما لك ىلإ ةلاسر

 ١7 نايبلا ددع ش نايوصلا دمحأ خيشلل تعقو ةيقيقح ةصق

 . ةأرملا هذه الثم ًافلأ ديرن : اهيف لوقي ةصقلا هذه ةوخألا دحأ ىور

 جالعل ًاميخم ماقأ يبط قيرف عم شيدالجنب ىلإ ةيوعد ةلحر 2 تنك :لوقي
 بيبطلا دارأ املو ءككابتراو ددرتب هتجوز هعمو خيش بيبطلا ىلإ مدقتف نويعلا ضارمأ

 نم ملأتت اهنأ بيبطلا نظف ,فوخلا نم فجترتو يكبت اهب اذإف اهنم برتقي نأ جلاعملا

 .كلذ نع اهجوز لأسف ؛«ضرملا

 فشكت نأ رطضتس اهنأل يكبت لب ملألا نم يكبت ال اهنإ :هعومد بلاغي وهو لاقف

 ..كابترالاو قلقلا نم ةحرابلا ةليل منت مل ملف يبنجأ لجرل اههجو

 ..يهجو فشكأ نأ يل ىضرت وأ : لوقت ىهو اريثك ينبتاعت تناكو

 حابأ ىلاعت هللا نأب ةظلغم ًاناميأ اهل تمسقأ نأ دعب الإ جالعلل يتأت نأ تلبق امو

 . كلذل ةساملا ةجاحلاو ةرورضلل كلذ اهل

 ؟ملسم تنأ له :تلاق مث ؛هنم ترفن ؛بيبطلا اهنم برتقا املف

 . هللا دمحلا و ملسم انأ معن :لاق

 نيني ملعت تنك اذإ الإ يرتس كتهت الأ هللاب كلأسأف املسم تنك نإ :تلاق

 ..كلذ كل حابأ هللا نأ

 ىلاعت هللا لضفب اهرصب داعو ءضيبألا ءاملا ليزأو حاجنب ةيلمعلا اهل تيرجأ مث

 لجر ينسمي الو يلاح ىلع ربصأ نأ تببحأل ناتنثا الول : تلاق اهنأ اهجوز اهنع ثدحو

 .كدالوألو كل يتمدخو « نآرقلا ةءارق يبنجأ

 0 جرح



 ةنوصم ةأرملا ىرُت نأ لمجأ امو ءاهفافعو اهتزعي ةملسملا ةأرملا خومش مظعأ ام

 !..ىوهلا بئاوشو ءايرلا نم ةملاس ءاهتمشحب ةروخف

 ةليذرلا ةاعدل نهسفنأ نملسأو ءايحلا قوط نرسك يتاوللا ءاسنلا كئلوأ نيأف

 2 نيرابتيو :نهتاوهش ءارو نثهلي نحيبصأو «روطتلاو ةيرحلاو ةيندملا ءايعدأو

 ..ةرهاطلا ةفيفعلا ةأرملا كلت نم نه نيأ ؛ يقالخألا لالحتالاو خسفتلا

 تشاط يتاوللا تاوارهزلا تايتفلا كئلوأ ىلع ًانزحو ّىسأ بلقلا رطفتي نكلو
 .قعان لكل ةهالبو ةلفغ لكب نهداسجأ نملسأو ءاوهألا نهب

 موقت ؛ ةليضفلاو ةفعلا نيوانع نم ناونعو ناميإلا بعش نم ةبعش ءايحلا نإ

 هللا لوسر لاق اذهلو ؛ حالصلا نم ةنيتم لوصأو « ىقتلا نم ةخسار سسأ ىلع هدعاوق

 هيلع هللا ىلص يبتلا مظع لب ملسم هجرخأ (ريخ هلك ءايحلا ) ملسو هيلع هللا ىلص

 : لاقف هنأش نم ملسو

 .هجام نبا هجرخأ ( ءايحلا مالسإلا قلخو ؛ ًاقلخ نيد لكل نإ )

 . اهتمآرك ليلد اهباجحو « اهئايح زمر اهرتسف « ةأرملا قح يي كلذ دكأتيو

 .نتفلا اهب تفصعو اهمادقأ تلزلزت ةأرملا ءايح لتخأ اذإو

 داسفلا ةباصعو ءامعز اهب ثبعيو نامثألا سخبأب عابت ةصيخر ةعلس تحبصأو

 سودي بدو به نمل مادقألا تحت اهتماركو اهتزع و اهفرش سيندتو ىوهلا ةمئاو

 . فارحنالا بيسب اهتزع تدقف نأ دعب همادقأ 4 اهيلع

 : رعاشلا لاق

 ءايحلا بهذ اذإايندلا الو #* ريخ شيعلا#ام هللاوالف

 ءاحللا وي قبام دوعلا ىقبيو *ة ريخيايحتسااهم ءرملا شيعي

 - جس | لل



 زوجعلاو جوزلا
 .اهيحاص ىلع اوعمجي ملو صخش نم رثكأ نم ةصقلا هذه تعمس
 ةرتف دعبو ..ىلوألا هتجوز نم دالوأ هيدل ناكو ةيناثلا ةرملل جوزت لاجرلا دحأ نأ ىوري

 ىتح هبحت الو هريغب قلعم اهبلق نأو ةيناثلا هتجوز لايح هرواسي كشلا أدب هجاوز نم
 . طق ههجو 4ك مستبت ملو اًردان الإ هثدحت ال اهنأ

 ناطيشلاو ضيرملا هروعش هل اهروص هلايخ جسن نم ماهوأ الإ نكي مل كشلا اذه نكلو
 . ديدش هرك هركت و هبحت الو هل ليمت ال ةجوزلا هذه نأ ؛ميجرلا

 نم ؛زوجع ةأرما ىلإ ءوجللا دعب الإ ددبتي ملو ةريحو اًقلق كشلا اذه هل ببس دقو
 .هتجوز لايح كوكش نم هسفنب رودي ام اهل حرشو هئابرقأ

 رعاشم نم اهب دكأتي هقيرط اهنم اًبلاط ؛هبحت نوكت الإ هفوخو هتجوز رمأب اهربخأو
 .اهصالخأو اهيح قدص ىدم ربتخي نإو هتجوز

 ءانثأ كردص قوف اهعضتو اهمف طيختو ؛ ىعفأ داطصت نأ كيلع :زوجعلا تلاقف
 .ةايحلا تقراف كنأ و توملا عنطصأ ؛كظاقيإ كتجوز لواحت امدنعو كمون

 .اهمس 2 كتلتق ىعفألا نأو

 .ةلمت ديق اهنع غيزي ملوزوجعلا ةطخو تاداشرإو تاميلعت نفن ًالعفو
 ..كرحتي ىتح وأ ضهني مل ؛ مونلا نم هظقوتل هتجوز تءاج امنيحو
 : كوت دقو هتغدل اهنأ تنظ ىعفألا تدهاش و ءاطفلا تعفر امدنعو

 .ديز همساو ىلوألا هتجوز نم هنبأ ىلع يدانتو خرصت تدخأف
 :ةديصقلا هذه تلاق . اهتباصأ يتلا ةمدصلا و لوهذلا هلاح ءانثأ اهنأ لاقيو

 حرج



 اهتربع لهاب لمزلا در ديزاي
 اهترثع دق قباس نم مك تيلعأ
 اهتيعش دق همجه نم مك تيلعأو
 ابصلا ايغ يف هرفخ نم مك تيلعاو
 هراج باعغايلاراجلادوذ يياقس

 اهليمه لطبيام ينيع كوبأ ىلع

 اهليفج لجع ليخلاو انقلا دوعب

 اهليقم نم اهتعشألاو حابص

 اهليلح لياصخلا كاواي كانمت

 اهليلح اهنع باغغأل هتراجوخاو

 اهيللسم الو اهنع لياسالو * اهلوزت علاطيهنيع ىخرمال

 يذلا بحلا ىدم فرعو ؛هتجوز رعاشم نم دكأت :ةديصقلا هذه جوزلا عمس نأ دعب

 .قزري يح هنأب اهرشبيل احرف هشارف نم ضهنو رثكأ ال“ ءايح هيفخت
 .اهرعاشم نع تفشك اهنأل « ءايح تراوت ةجوزلا نكلو

 تفرع نيح اذكهو ةعرسلا هذهب اهرعاشمب حوبلا نم لجخت ةداع هيودب ةأارماكو

 «هيلإ دوعت الأب تمسقأو ؛هيلع تبضغ اهرابتخال هعدخ نم رثكأ سيل رمألا نأ

 . (دوعلا دوعلا ملكي نأو ) ؛ (رجحلا رجحلا ملكي نأ ) طورشب الإ

 .ةيزيجعتلا اهطورشب ىرخأ هرم هيلإ دوعت نأ ةلاحتسا دصقت يهو

 ( اهامع اهلحكي ىغب ) : لوقن املثم وأ ربكأ ةريح  حبصأو

 .هتطرو نم ًاجرخم هل دجت امبر ىلوألا ةركفلا ةبحاص زوجعلا الإ همامأ دجي ملو
 . ( ىحرلا )رضحأ :هث تلاق ثيحب ءاكذلا نم زوجعلا تناك لعفلابو

 ميدقلا نمزلا 2 اهريغو ةطنحلا ؛ بوبحلا نحط ل لمعتست هفورعم ىحرلاو

 ءاسنلا اهيواجت ام هداعو اهمادختسا دنع اتوص قلطت يهو ؛يعانصلا روطتلا لبق

 هبغر كتجوزل ناك اذإ تفاضأو ةبايرلا هل تركذف دوعلا امأ ءرجحلا نع اذه ءاتغلاب

 .ةقيرطلا هذهب هتجوز هل تداع ًالعفو كيلإ دوعتسف كب

 -ت جسم



 ةاتفلا رجح (0

 . تيأ مأ تيضر اهمع نيأ الإ اهجوزتي ال ةاتفلا نأ وه ريجحتلاوأرجحلا

 .اهجوزتي ىتح سناع ىقبتسف لزانتي مل اذإو رخآ صخشل اهنع لزانتي وأ

 هفلك ول ىتح ؛هب طيرفتلا نكمي ال قوقح نم قح همع ةنبا نأ معلا نبا ريتعيو

 تاداعلا نم وه يذلا ملاظلارجحلا اذه ببسي :تلثق ةكيرب اسمن مكو: هتايج كلذ

 .ةيلهاجلا و برعلا دنع ةئيسلا

 هذه تهتنا ةينيدلا ةوحصلاو ملعلا لضفب نكلو ؛ ةيدابلا دنعو ًاميدق كلذ نكلو
 .ملعلاو مالسإلا همعن ىلع هّلل دمحلاو تايركذ درجم ىقبت و ,دبألا ىلإ ةداعلا

 داوع امهو اهمع انبأ اهيلع رجح دق برعلا نم ةاتف تناك : لوقت ةصقلا

 .( ناينبإ ) ىعدي اصخش ديرت لب امهديرت ال تناكو ناديهفو

 جاوزلا اذه قفوي ملو داوع اهمع نبا تجوزتف اهربجأ لاقي امك فرعلا نكلو

 .ناديهف هوخأ اهجوزتق داوع اهقلط مث بحو ةدوم امهنيب لصحي ملو

 . هيخأ نم أظح نسحأب نكي مل يذلاو
 . همع ةنبا بلق كالتماي حلفي مل هنكل « ناديهف لواح مث لواح

 .نمثلا ةيلاغ ةليمج ةءابعو اياده اهل ىرتشاو ةيرقلا ىلإ بهذ مايألا نم موي كو
 : لاقف ايادهلاو ةءابعلا جرخأ هتجوز مامأ سلج امدنعو

 لواحي وهو : ينم ةيده اهيلبقا اذكو اذك اهي تقفتأو اهتيرتشا ةءابع هذه

 . هقارف ديرت لب , ايادهلا الو ةءابعلا ديرت ال اهنكل ؛ اهبحو اهدو بسك
 معن : لاق ناديهف اي : تلاق مث

 .ةديصقلا هذه عمسأ تلاق

 ب بيم



 يناو اهليح يهو لهاجلااهبكر * ةدودكم نجهلانمةنو يتنو

 يتاديهف ينالتبإ داوعبقع «* ةدورقم ضيبلاةدب ينإ دهشأ

 يناوكألاتاثيبخ نمراهن# #* ةدورايو جاجع يدنع مهفوش

 يناش ىلع كتابع #4 رسختال * هدوزينام مهكدوزاتسلااي

 .هبحت نأ لمأ دجوي ال و بعص اهعم شيعلا نأ نقيتو ناديهف فرع اهدنع

 : يعمسأ لاق «معن تلاق يمع تنب اي :لاق

 ينايسم نم ىحضلانيفرعتام #* هدورقم تيراوط 4 يللاايتنب

 ينارغإ تباج الو سلف توسام «#* هدودرم قوسلانم يللايلحاي

 ينايئيإ هياثم بردويعبتو 2» هدود ىعر تكبلق ناك تلبح كود

 .هبحت يذلا نايئب تجوزتو اهقلط العفو

 2 اوشاعو بحي نم عم شاع لكو هيف متهتو هبحت ةأرما جوزت دقف ناديهف امأو

 ةتس هذهو تاعامجلا قرفم و « تاذلا مداه ءاج ىتح « تانيو دالوأ اوبجنأ و ةداعس

 .ةايحلا



 جاوزلاو ةاتفلا

 نأل جوزك هلبقتت الو هبحت ال باش نم جاوزلا ىلع اهدلاو اهربجأ ةاتف نأ ىوري

 . قرطلا ىتشب ضفرت نأ تلواحف رخآ باش عم : اهبلق
 ةاتفلا نم ناك امق ؛ جاوزلا دعوم ددحو هفقوم ىلع بألا رصأ كلذ عم نكلو

 مامأ اهعضوب تماقو اهدلاو ءاضرتسال ةريخأ ةلواحمك ةديصقلا هذه تمظن نأ الإ

 : هديرت الو هبحت ال نمي جاوزلا ىلع هتنبا ربجي نمل ؛ةحيصن هذهو اهدلاو

 هبيصغهبام سرعلااذهيوباي «* راتخا يفيك ىلع ينولخ يوباي
 ةبيصمهعامج ايهركب ريصتو #* راتلا ىلع يبلق نومرت ال يوباي

 هييبطو هاود 4 يرداانأو يبلق «* رارسألا لك هفراع يللاانأ يوباي
 هييرقل بيرقلاروش نم توملاو * راوشالا رثك نم تيلم انأ يوب اي
 هبيبح يبلق جات اييديساي «* راجلاو فيضلامركماي..هبي
 هبيرح هلانأو ينيراح مونلا * راردم ل يللا يلات يعمد تفشول

 هبيجأحونلانماقرولاتباجام * راكفأو سيجاوهو مه يرطاخ
 ةييرغلا لثم يايند يل شيعأ #* راتحم مهلا نم يللا نيعي هللا

 ةبيجع هللاو هيل يملح تحبذ «* راهناو يوب ايتام لوألا ملحلا
 هبيعص يتايح اي يتايح تراص «* رادلا يب تقاض مهلا داز يوب اي

 ةبيئك يلثم يوباي اهفوشأ «* راهزأو درو يتفرف كول داع شو
 هبيصملاديزت الكتبلط افكت «* رازوأ ينلّمحت الي سارجاتاي

 اهرابجإ 2 ؛قباسلا هفقوم نع عجر ورثأت ةديصقلا هذه ءارق امل اهيبأ نأ لاقيو
 اهتايح كيرش رايتخا خرارقلا ذاختا خر ايتخالا اهل كرتو « هبحت ال نم جاوزلاب
 .رورسو ةداعسب هعم شيعلاو

 ءاطخ بكتري ال ناو هللا فاضي نأ ةاتف هيدل بأ لك نم ىنمتا ًاريخأو
 رايتخا 4 ةيرحلا ءاطعإ يمالسإلا انئيد نأل هيف بغرت ال سيرع ىلع اهرابجإ كل
 . اهرايجإ نع ىهتو بغرت نمب ةاتفلا

 -_- حجج صح



 غئاصلا تنب (©
 .دجنب ةيرق #4 قوسلا ىلإ موي تاذ يميمتلا نمحرلا دبع لزن

 .غئاصلا اذه ةنبا ههابتنا تتفلاف ؛ بهذلا عناص وهو غئاصلا دنع لخدو

 ناكد حربي دعي ملف ءاهي هبلق قلعتو لامجلا نم ةريبك ةجرد ىلع تناك دقف

 . تكلذك وهو هنيدت ةدش نم ؛ عوطملا نمحرلا دبع ىمسي ناك دقو ءاهدلاو

 وأ « غئاصلا نم نوجوزتي وأ نوجوزي ال ودبلا ناك دقو ةاتفلا كلت بحأ هنكلو

 .ةميدقلا فرحلا و نهملا باحصأ ضعب وأ ؛ خابطلا وأ رازجلا وأ عناصلا

 ءاهدلاو ناكد مامأ فقي امئادو ةاتفلا بحي .هّللا همحر ىميمتلا نمحرلا دبعو

 ارس امهجاوز ىقبي نأ ةظيرش اهجوزتو ءاهدلاو نم اهبطخف هل تهيتنا ىتح
 اهتقيدص تربخأو تلمحف هتجوز عم ةداعسو دغر 4 يميمتلاو ةدم تضمو ءامهنيب

 .اهدلو قح ظفحل ًارس رمألا يقبت ال نأ اهيلع تراشأ يتلا

 نكسي يتلا ةيرقلا ىلإ اورضحو لصح امي هناوخإ فرعو ريخلا رشتنا كلذ دنع

 ,مهقفاري نأ قفاوف ؛ةجاحلا ضعب ءاضقل انعم بهذت نأ كديرن هل اولاقو ؛هتجوز عم اهب

 ًامئانراجشألا ىدحإ ب ًالازغ اودهاش نأ فداصو ءربلا اودصقو ةيرقلا نم هب اوجرخو

 ديري ؛تقولا كلذ 4 ًارفوتم ناك ام بسح همهس وأ هحمر وهو هحالس مهدحأ دمف

 .هلتقي ال نأ نمحرلا دبع هاجرف لازغلا لتق

 . لازغلا لتقف هبلطل بيجتسي وأ عمتسي مل هنأ الإ ؛هتجوزب هركذ دقف

 صضفري وهو هيلع اورصأف ؛لبقي ملف ؛اهقلطت نأ نآلا كيلع : هتوخأ هل لاقف

 مهمزع ىأر املف ؛ كتجوز وأ تنأ امإ امكيدحأ لتقن وأ اهقلطت نأ امإ : اولاقف

 اوقفاوف هللا ريختسيو نيتعكر اهب يلصي نأ هريخأ هلهم مهنم بلط « مهرارصإو

 - سمس



 . هللا ىلإ لهتبيو اوعديو ىلصي ماقو ةريصق ةفاسم مهنع دعتبا , كلذ دعب

 :اهيف لوقي ةربعملا ةديصقلا هذه دشنأ اهدعبو

 فرتم بش يذلا يميمتلا لوقي

 اوللقت يحص نم يللي بكراي

 اوضوقو الكعوج نم انلحر

 هلام ناسنالاوانهدلا اني اووط

 هلظتسم ةحود يف نيزاج اوقل

 اصعلا الو نقرز حمرلاب الف اهودخ

 اشغ مك مونلاو مونلا ذيذل اهاشغ

 مهلثم يلثمو يناوحتن تلقف

 ارط نإو قان اي فارطأ لجح قاقدا

 اهنيبو ينيب لاح نرصق هللا احم

 اهنيبو ينيب لاح نرصق هللا احم

 اهروصق نم العلا دهايلا يغبأ

 يوتهيو يريغل نكولمم ريصي

 متلحم يف الملا اهيأو لسو اذ عد

 هنوكرأ قلطت هللا رمأب نكت ال
 نجز نيعارذلاو ينبت كاروح

 اجنام دعب احم يللاو اطوام اطو

. 

 هاج هنامز يف ءيش امرمعلا ىدم

 هانسم فيرملا فيرلل دجننم

 هاطخ نيديلا عابه لك ىلع

 هاقن هيلع بتكيام نأالإ

 هارذ مومسلا حفل نع هامح

 هامصصع لاقعلا لبح اوطلق الو

 هادع هولتباو نردح سانلانم

 هاطو نإمزلا نمايلا يكشي

 هاقش هانع نم هداز لايلا ىلع

 هانيأ دهي ىلوملا نم نمجن

 هانيأدهي ىلوملا نم نمجت

 هايح بويجلا تاريطع لهذت

 هامب يلع يحنيامهيقاسو
 هانثس عاعش املظلاح تضفي ارس

 هادرأ باحسلا فصو هليازع

 هانس راطو نجاعز حيرلانم

 هاطغ هاطو يللاواطو اماطغ

 هاحم هاحن يللاو احم اماحم

 -_ جر صحلط



 اصن ام دعي اصع يللاو اصن ام اصع

 يرطاخ سوجاهو نظ يل ناك نإو

 اينلاب هاتعبرجهلايانعاب نم

 ىتفلابريخ الو اقألاازجافق الإ

 هطسو جاعلا متاخ يداشي يليلخ

 هريغ فلولا نم يبلق الخ يليلخ

 هنييو ينيب رحيبلااج ولو يليلخ

 هتيعر دارجلا اهريول يليلخ

 هتيقس نعيرز عرزيول يليلخ

 هقيرارثلا ىلع زربي ول يليلخ

 تيم ربق ىلع اطيولو يليلخ

 نردذح نسلا ريغص نع نك خأ

 هاشر يلدلا ياقل تاف امك

 عيرأعم ثالثزواج ام ناك نأ

 ىردام هيفاصت يردي ام هيداعت

 يدجاون #4 يلمانأ سور تيضسع
 يتلعل بط هآ لوق يف نآول

 هاطع هاصن يللاواطع اماصت

 هاشهغ نيمزابلا نيب لاح دق

 هاشر تلصو ام يلبح نج نمو

 هاوه عيطي نم ىوه عبتي

 هاوز ميربلا الول جرفنا لوقت

 هامح نودخلاو الخ الإتفع

 هام ةيغ قوف يحور تيبذ

 هاصرو هتمثح نم هلظمحأ

 هامب باحسلا حش نإو عمدلا نم

 هارش ديزيرجاتلاوركس اذإ

 هاطو نيح هاكاح يلولا رمأب

 ينتاف نيتافشلا لوسعم يليل نكت الو

 هافس سبدهتفشايلا نعوند

 هاقل داؤفلايفشي الف رشعو

 هاكحأ ثيدحلا يبلاغنمعمسام

 هآ ةبيصملا رح نم هآتلقو

 هآلوق يرماض يف انأ ترثك

 .ادجاس هنونظي مهو ؛ ههجو ىلع عقو ةديصقلا نمحرلا دبع لمكأ املو

 .. ةايحلا قراف دق هودجو هوعفر املف ؛ مهراظتنا لاطو اورظتناف

 . نيملسملا تاومأ عيمج و هللا همحر : هولتقي نأ لبق ؛ بحلا هلتق دقف

 - سس 4( ع
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 ميركلا هباتك 4 هللا لزنأ دقو ميظع ءانبألا ىلع نيدلاولا قوقح كش ال

 روص نمو ؛اًرافك اوناك ول ىتح :مهتعاطب انرمأي و نيدلاولا قوقع نم انرذحت تايآ
 وأ لوقلاب امهنيزحتو ؛ نيدلاولا ءاكبأ : يلاتلاك يهو ,ةمالسلا هللا لأسن قوقعلا

 : هللاب ًاذايعلو برضلاب امهيلع يدعتلاو ؛ امهيلع توصلا عفرو امهرجزو امهرهنو ؛لعفلا
 تابغر ةيبلتو ةعاط ميدقتو , امهتعمس هيوشتو ؛ سانلا مامأ امهمتش و ؛نيدلاولا مذو

 قافنإلا مدهو امهيلع لخبلاو مهلامهإو امهيلع ءاقدصألاو ةجوزلا لثم نيرخآلا

 . راقتحاب رظنلاو امهمامأ نيبجلا بيطقتو سوبعلاو امهيلع

 : يلاتلاك يهو ؛ مهنم نوكن نأ لأسن نيدلاولا #2 ربلا روص ضعب هذهو

 امهرماوأب حرفلا و امهل حانجلا ضفخو , امهيلإ ناسحإلاو , فورعملاب امهتعاط

 ءاسمو حابص لك مالسلاب امهأدبنو « باحرتلاو ةماستبالاو قلطلا هجولاب امهتلباقمو

 ..لامعألا 4 امهتدعاسمو ةعرسب امهئادن ةيبلتو امهسوؤر ليبقت و

 ةايحلا 4 امهل رافغتسالاو ءاعدلا ةرثك و امهلبق ماعطلل هدي دمي ال كلذك

 ةاعارمو امهتحار ىلع رهسلاو صلاخلا كلام نم امهنع قدصتلاو تامملا دعبو

 ربلا ىلع انثحت يتلا تايآلا ضعب هذهو ءامهب مامتهالا و حيرجتلا مدعو امهروعش

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو  مهنوئشب مايقلا و نيدلاولاب

 :لاقف هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟رئابكلا ربكأب مكثدحأ الأ)

 .ملسمو يراخبلا هاور ( نيدلاولا قوقعو هللاب كرشلا (

 جر _- جحد



 نادت نيدت ام لثمو فلس ربلاف امهيف ربلاو امهتعاط ىلع اننيعي نإ هللا لأست

 : ىلاعت هللا لاق نيدلاولا قح مظع يلع للدت ةيآلا هذهو

 7 5 عرس رس حرف د مهره < 24 رس 2م
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 .هئانبأ قوقع يكشي ةديصقلا هذه لاق شواهم نبا شيحج رعاشلا

 ..نيدلاولا نايصعو قوقعلا نم هللاب ذايعلا و ةوعد مهيلع ءاعد هنأ ثيح

 ...عيمجلل هللا رفغ ةثالثلا هئانبأ عم شواهم نبا شيحج رعاشلا ةصق هذهو

 ًافوخ ةيناث نم جوزتي بألا ضفرو راغص مهو مهمأ تيفوت دالوأ ثالث هل ناك

 هدالوأ ةيبرتب ماق دقف ؛ مهيلع قيضتو مهيقشتو مهبذعت نأ هلايع ىلع هنم ًاصرحو
 لجأ نم ليللاب الإ عجري الو حبصلا نم جرخي ناكو مهتحار ىلع رهسو مهيلع بعتو

 ناكو ..دازلا مهل رفوي نأ لجأ نم رخأتي تاقوألا رثكأو هنولكأي ًاماعط مهل نمؤي
 ءاشعلا مهل خبط صانقملا نم ءاج اذإو هلايع عم نوبعلي هراج دنع مهكرت جرخ ام لك

 .دازلا هيقب مهدعب لكأيو هدالوأ اوعبش اذإ الإ ىشعتي الو لكأي ال ناكو : مهاشعو

 .ةرسأ نيوكت لجأ نم مهيبأ مهجوزو هئانبأ اوربكو هترود نمزلا رادو

 .ةايحلا ةئس هذهو : نسلاب ًاعاط ءًامره ًاخيش حبصأو بألا خرمعلا مدقتو

 تكلذو مامتهاو ةياعر جاتحي حبصأو ؛ جورخلا ىلع ردقي ملو « هيلع نمزلارادو

 .خلا سيلمو ماعط نم هنوئشب مايقلاو ضوهنلا نع هزجع و هنس ربكل

 .هتمدخ نم نورمذدتيو هنم نوقياضتي و نوكشي مهتاجوز و هدالوأ نخأ
 هنم صلختلا لجأ نم كدنع هنكسأ يناثل لوقي مهنم لكو هدالوأ اوعمتجا

 , هللاب ذايعلا و هنم نوصلختي و مهيبأ نودرطي نأ وهو دحاو يأر ىلع اوعمتجا ىتح

 اولفكت نيذلا دوجلاو بيطلا لهأ هئانبأ و هراج ريغ دجي مل هودرط امدعيو

 .هئاتبأ مهتأاك هرطاخ اوبيطو هومركأو هتياعرب

 : مهيلع اوعدي ةديصقلا هذه لاق : قوقعلاب هئانبأ رارمتسا بألا ىأر امدعب
 ؛مهيبأل اوركنتو اوملظ نيذلا هدالوأ نم مقتنأ هناحبس هللاق« ةروهشم هتصقو هتوعدو

 مهلستو مهركذ عطقناو دالوأ مهل اوبجني ملو مهيلع يعدام دعب مهلك اوتامف

 لمحتو يقش يذلا ؛ مهدلاو نيقاعو ليمجلا نيركان مهيف ليكولا معنو هللا يبسحف

000000000 22- 



 . ادج ادج هرثؤم ةديصقلا هذه و مهلجأل ريثكلا

 بيتاكمايلب ارقي يذلالاق

 بيقارملا نوفرشت يللا يلايعاي

 بيذاكت هبام قدصلا مالك وذخ

 بيزاعمو فويض اوترص ال لايعاي

 بيراذعلا ربك نم هبابسلا اورتو

 بيطلا بهذم وهف بيطلا بهذملا

 بيهاوللابمكتحرس ام لايع اي

 بيذل قت ليابقلاتيلوتاماي

 بيج ام ضرع نم نمسلا تيرش امايو

 بيعابعلا يفايفلا نم تعطق امايو

 بيش اهلك يتيحل مكود لايعاي

 بياصملا جوع اكوتا تمق

 بيذلاي تود يواع موي دبال

 بيناج الا طسوب مكحضافب ينام

 بيياعملاو يدرلا نوردت ناك ول

 بيلاغملا يورت بيطلاي مكلاوخ

 ثنا نه

+ 

 مكانع نم ىمعلا نورقت يللاي

 مكاطخ نم اورصقاو يل اوضيرت

 مكارو يلل مومضم دنسلا لثم

 مكارق ةحلم نيزلامالكلاىرت

 مكاحل لوطي ام سيالبلا جرهو

 مكاسن روبي بياخلا بهذملاو

 مكالو بزعمارمعاملايعاي

 مكاشع مكيلع صقني أل فوخ نم

 مكادح يكبي موي يبلقزفي

 مكاذغ يراربلا ديص نم رودن

 مكارذ يف اتدوعق نامز اذه

 مكاطخ تلاط موي اناطخ ترصق

 مكازج نم ىَرِج ةضرقلا ينوطع

 مكادر نم مكبيط قرفا ام ربقلاب

 مكايرقا لك نوردي مكلامع اب

 مكايوخ لثم قولخملا عم اوترص

 مكانش دحم دجلا نوعيتتولو

 سس ب ل ل عططع



 بيجاوملا نيكرات اي مكملع شو
 بيغت اهسمش مكرامعا ىسع هللاي
 بيهاوللاتايماح يف مكلعاي
 بيرلاو بلغلاو فيحلاو افجلا تفش
 بيجت الو لمحت ام مكاسن ىسع بلطا

 4 بيياغللارابك اي اوتيسخ اوسخا

 مكاج نيو ىدرلاه مكيلع يبسح

 مكامس ملظت مث مكرمق متعي
 مكاغل ثيبخ دلاولا ىلع يللاي
 مارق هللا ضيب ال مكعولضب

 مكارو يشمي نادغولا نم دحا الو
 مكامن هللا عطقي اوتيبه اويها

 (مهاضرو مهتعاط ىلع اننيعيو نيدلاولاو انلهأ انل ظفحي هّللا)

 « ميظعلا مهقح ىسنو :نيدلاولا قوقحب طرف صخش لك ىلإ ةلاسر هذهو

 .ةضوعب حانج هللا دنع ىوست ال يتلا ةلئازلا ايندلا رومأ # هسفن لغشأو
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 اهنم جاوزلا بغرو ًافيرش ًابح تايتفلا ىدحإ بابشلا دحأ بحأ
 .هتيد فصن لمكيو هرسأ نوكيو اهبطخيل اهلهأ ىدل طسوتي نم لسرأف

 تنبلا يأر نخأ نوديري مهنأ ريغ ؛عنام يأ دوجو مدعي هوغلبأو هاتفلا لهأ بحرف

 .هنم جاوزلا ىلع اهتقفاوم دعب الإ جاوزلا متي نلف : هللا عرشل ًاقيبطت
 .هريغ ال طقف دحاو طرش ريغ عنام يدل سيل : تلاق هاتفلا لاؤس دنعو

 اهل نوكي نأ وأ ؛ تيبلا نم هتدلاو جرخي نأ وهو : تلاق ؟ طرشلا اذه وه ام اولاق

 اهدارأ يتلا ةاتفلا هذه طرش هغلبأف هيلإ باشلا لوسر داعف ؛ هلهأ نع ًاديعب اهدحول تيب

 «لئاعلا انأف ؛مهدنع يتدلاو كرتأ ىتح ناوخإ يدل سيل ينأب اهوغلبأ :لاقف .هل ةجوز

 نألو ناك امهم ًادبأ كلذ لمفأ نل و اهديح و انأف ءىلاعت و هتاحبس هللا دعب ديحولا

 هذه دشنأو ءاهيف ةعجر ال ةثالثلاب اهتقلطل كلذ ىنم تبلط و يتمصعب تناك

 : اهيف لوقي ةديصقلا

 هاقرفب حرفأ ينلعجت نتلاسر * يلرلسرم اشحلا فوهلم تملع

 هاياالو هتنال لوسرملاي كلبقام * يلفت بيبحلا دصقام ناك نإ

 هاياي لوقاو نينتملا ىلع بكرا * يلهت يلايخ تفاش ايل يمأ

 هاسن ام مايألا لوط عم اهفورعم * يلتوقس اهرد نينس ىسنام

 هالحت يريف فاشال يضفغلاالو * يلحم يل مهبلقب نيدلاولا

 هتدلاو ىلع هصرح تفرعو ةاتفلا هذه عماسم ىلإ تايبألا هذه تلصو نأ دعيو

 هلهأو هتدلاول ريخ هيف ناك نم : تلاقو ,ددرت نودب و روفلا ىلع هنم جاوزلا ىلع تقفاو

 و ةبحم و ًاديعس هعم شيعأ فوس و ينظفحيس هتدلاو ظفح نمو ؛سانلل ريخ هيف

 .ناك امهم يقوقح عيضي نلو رع

 تكتتجوز امهيلع تمدقو كيدلاو قوقح تعيض نماي نيكسم اي ربتعاف

 .ةضوعب حانج هللا دنع ىواست ال يتلا ةينافلا ةيويندلا رومألاو كئاقدصأو

 - ل جبس
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 ءانيألا ضعب ةواسق ىدم ىكحتو نييجلا اهل ىدني يتلا صصقلا نم ةصقلا هذه

 هيدلاول قاع لكل باذعلاب هّللا دعوت دقف ؛مهتاهمأ ىلع

 .(ةيفاعلا هللا لأسن ؛تاهمأللا مادقأ تحت ةنجلا نأب ): ةيوبنلا ةنسلا كش درو امكف

 : مهنيب ثيدحلا نولدابتي تاهزتنملا دحأ # نيسلاج اوناك لاجر نإ ىوري
 ..ماعطلا اياقب نم لكأت تذخأ و نسلا 4 ةريبك ةأرما مهيلع تلبقأ ةأجفو
 :تلاقف ؛ءانبأ كل دجوي الوأ ؛ كلهأ ىتدقف له هلاخ اي: لاجرلا دحأ اهل لاقف

 نكلو ليلق دعب دوعأ فوس :ًالئاق حابصلا نم ينكرت دقف ؛دحاو اًدلو دجوي معن

 .عوجلا و شطعلا نم تكلهو «نآلا ىتح دوعي ملف سمشلا تباغ

 هل ثدح امير هيلع لصتن ىتح هلاوج وأ هفتاه مقر كعم دجوي له : اهل اولاقف

 .روضحلا نم هعنم رمأ كانه وأ هللا ردق ال ثداح وأ قيرطلا ىف هوركم

 . ناكملا رداغي نأ لبق هنم اهتملست ةقرولا هذه معن : تلاق

 .هللاب ذايعلا و ةرابعلا هذه ىلع ىوتحت اهاندجو ةقرولا انأرق امدنعف

 (نينسملاو ةزجعلا رود ىلإ زوجعلا هذه ملسي هيلعف ةقرولا هذه أرق نم )

 ةفرغ #4 اهنكسأو هتيب ىلإ اهذخأف ًاريخ لك هللا هازج لاجرلا دحأ عربتف
 شرعلا بر نم رجألا ًابلاط ًاسبلمو ًابارشو ًاماعط نم ؛ اهب لفكتو اهدحول ةلقتسم
 , (9) ةيآلا ناسنإلا ةروس ىف : ةميركلا هباتك 2ث لاق يذلا ميظعلا

 و راس 000 0 رود از يم 52 00

 21050)) اروكُش الو رج كس ذي ال هلأ هول كسوف )
 :ًالئاق اهتحار ىلع صرحلاو اهب ةيانعلاو مامتهالا هتجوز و همأ نم بلطو

 . ميركلا هّللا هجول اهماركإب موقن و ؛ اهيلإ نسحن نأ بجي و ةفيض هذه
 .ريخب تلازال ايتدلاف ريخلا لعف ىلع لجرلا هذه صرح ميركلا يخأ رظناف
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 كيديأ نيب همادخ ىنتيلاي
 وأ ةزجعلا راد ىلإ اهدلو اهملس نأ دعب اهلاح ىكشت مأل ةرثؤم ةديصق هذه

 ىلإ هعجريو هيدهي نأ هّللا لأسن نايسنلا راد ضعبلا اهيلع قلطي امك وأ ؛ نينسملا

 هذهو  مدنلا هعم عفني ال جرح تقو 2 ناوألا تاوف لبق هيلع بوتي و باوصلا قيرط

 دشأ وأ رجحلا لثم ىساق هبلق يذلا ىتح ىكبتو ةنزحمو هرثؤم و ًادج ةعئار ةديصقلا
 ةفرعم عيطتسا مل نكلو ةديصقلا ةلئاق ةفرعم ادهاج تلواح ينإ ةقيقحلاو : ةواسق

 : ةديصقلا هذه ةلئاق مسا

 ايالنو ايكش عمستام كارو + تكيدانت كمأ نادمح ايتنأنيو

 ايامس كفيط و ىنيع نع تبغام * تكيرطي مودلا ىلع ىيلق ىدنسم اي

 ايانضاي رياز كلوز تفشام + تكيكبت نيعلاو نينس ثالث يذه

 ايارو ىشمتو مئاد كبعألاو + تكيراداو كليشأ موي ىتايح ركذت

 اياشح ىف نكاس دحا كريغام «* تكيفدي ىنضح و ىتوص ىلع دقرت

 اياسمو حبص مونلامعط قوذ ام * تكيراداو كبرقب رهسا تضرم ايلاو

 ايانماي لمألااب ريكت وربكت * كيطعبو ىنانح نم كتيطع امااي

 اياقش ىلاتا و هجوزلل تصلخأو * تكيفشومويلا ىنتعب هراسخ نكل

 اياعم اهيبأ ام كزوجع تلاق * تكيلخت ام ةيسساق اهنا ىرداانأ

 ايازج اذهو فورعملا ءزج اذه * تكيجرا اناو ةحصملا طسو ىنتيلخ

 اياضرب موي لك تكفوشأ ناشنم #* تكيدايأ نيب ةمادخ ىنتيلاي

 - جر لل



 تيعاسمركشتو ىدل و ايروكشم

 تيصوت اتىتكمأ نادمح اي نادمح

 تيطعيب ةحصملا روتكد تيصوأ

 تكيواعدب يلع لخبت ال تم نأو

 تينيع عومدب ريقلا بارت رطمأو

 ايادهلاب مئاد هللا كل ىعداو

 اياصولا فوشت قحلتام فاخأ

 اياكب نماهقورحاو ىتلاسر

 اياجراذهو نارفغلا ىل بلطأو

 اياعنلاو مدنلا تعفني داعام



 ىفشتسملا يف مهمأ نوكرتي 65

 .نيجوزتم مهلك و دالوأ ةعبس اهل و ىفشتسملا #4 دقرت مأ نإ ىوري

 ًاضفار ؛ همأ ةمدخ نع مجحي و برهتي مهنم دحا و لك ديدشلا فسألل نكلو

 اهتحص نع لاؤسلاوأ ىفشتسملا 4 اهترايز ىتح وأ اهب ةيانعلاوأ اهتمدخ

 .ليكولا معنو هللا يبسح ىفشتسملا 4 اهدح و اهوكرتو

 .مألا راوجب دقرت يتلا هتجوز ةرايزب موقي حلاص لجر دهاش اموي تاذو

 .اهترايزب نوموقي الو اهب نومتهي ال زوجعلا هذه ءانبأ نإ فرعو

 .اهتمدخب موقت نأ هتجوز قفارت يتلا ةمداخلا نم ريخ هللا هازج بلط كلذل

 ريرقت ةباتكو ىفشتسملا ةرايز لجأ نم فحصلا دحأ ةلسارم تءاج موي ثاذو

 .خلا مهعاضوأ ةفرعمو ىفشتسملاب نودقري نيذلا ىضرملا نع

 .رابخألا لقنت وو فحصلا 4 بتكت و ةلسارم هذه نإ مألا تفرع امدنعف

 .اهي ترم يتلا اهفورظ حرشتو اهلاح اهل ىكشت ةصقلا هذه : اهل تلاق

 ىليعزفأ ررحأرويطاي ىفكت

 ىليعجرأو مهقوف ىموح نيفكت

 ىليرود مهتويب لوح نيفكت

 ىليفكتأو ىدوع ىانض ىفوش

 ىليوعاهل مكمأ نأمهل ىلوق

 ىليل لوط ىلع ىنأمهل ىلوق

 ىليمهمئاداهنويع ىلوقو

 ىليجي مهيدح يدغا لوقأ موي لك
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 رابخألا تنم لهألا رايد نع

 رادلا لخاد ةموح كلصح نأ الأو

 راغخص مهيلخأ موي خورف ةعيس

 رامعألا لوط مهلع اي مهملع شو

 راردم موداهعمد نينسا هسمخ

 راهنأ حبصل برق ايلاو حونأ

 راوز سانلا نم تفاش ال ىكبت

 راز دحاو مهبام نينسأ تحار

 مه | سس سسعل



 ىليحب تدرت ىللا ىانض اقرفو

 ىليحر لجع هللا ناك ىليواي

 ىليلع ىبلق رويطايمهل ىلوق

 ىليتوص مهرايد طسو نيفكت

 ىليقث ىلمح ناك نأ مهل ىلوقو

 ىليلج ميرك ىنألوتبألاو

 ران ىلع ىلصأ مهتفوش ىلع نكل

 رابخأ ىهول ىبا نينسأ ىلانأو

 راجحأ مهبولقا تراص ىفاك اي هلل

 راكذت سانلا عم ىمسأل ىسع ىفوش

 راصام ىش هبقعو نوجيورم

 راربألا طسو هتنج كي ىنلعاي



 برعلا نع هوهقلا
 ..ةثيدحلاو ةميدقلا روصعلا ل ةوهقلا فص و ب ًريثك ءارعشلا ملكت

 . ةفايضلا و مركلا زمر برعلل ةوهقلا ربتعتو

 . ًايموي اهميدقت ىلع نوصرحي و اهب نومتهي مهدجت برعلا عيمجو

 . رمت و ةوهقلا وه هل مدقي ام لوأ فيضلا مودق دنع و

 ىلإ ةبسن ( ةوهقلا ) ىمسم فويضلا لايقتسا سلجم ىلع نوقلطي اميدقو

 .ةوهقلا ىلع ديدشلا مهصرح و مهمامتها نع ةيانك كلذ و ةوهقلا

 .ةيبرعلا ةريزجلا 4 ءارعشلا رابك اهركذ يتلا ةروهشملا دئاصقلا ضعب هذهو



 ةوهقلا ىف دئاصق (60)

 ..يواملظلا ميغد ةديصق يهو ةوهقلاب ةديصق رهشأو

 ةبش بيلك ايرانلا بش بيلك اي

 ةبحو ةليه بيلك ايانا يلعو

 ةبح لزج نم بيلك اياهل ثغداو

 ةبق ملئ اهتيبش ايلغاب

 ةبهم نيحطانتو ليلي ةارس

 ةبجو نويزه لول دلولاو طخ

 ةبلجلاوطخ جابلهلا نطابال

 ةبحمو مالس يدباو مهلرمطا

 ةبج ليلاخش نم ىلحامالسي

 ةبجن هللا كل حالصم شبك عم

 ةبصب لجع بيلك اي ةئاولا
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 هن

٠ 

 هل للا

 يباجي كل بطحلاو ةبش كيلع

 يباذعلا لالدلا طيلقت كيلعو

 يباه لك ىفغ نمايل ةبشو

 يبايغ تارس عيراتل بدذجت

 يبادمس هب نكايل تسنسنال

 يباقعلاب مهقو سو نيفكتتم

 يباهزلا باسح نم مهيلع يتاي

 يباكرلاب مهيصع طبخ ولحاي

 يبارخ نهيدي نجه ىلعوجال

 يبارعلا ديدجلا نمسلا نم ىلحاو

 يبالعلا ريبك نيمهلا ربد اال

 يباحسلا يشني يللا دنع قزرلاو



 ىلح اماي 6:)
 : ناعيبر نب ميهاربإ رعاشلا لوقيو

 **  تيسماو ليللا تشاح ناو ىلح اماي

 تيضوت مث برشلا ام نم تيبصو .4 _

 .** تيبش ليماعملل كران ترطغشو

 * تيقدو كنيدي نشاح ام تسمحو

 * ' تيواصتلاب كسنوم توصل برطت

 * تيفشا ةيرش ىلع لاجنف تيوسو

 لهلهم نب سيبد : فورعملا رعاشلا لوقيو

 «” اتيلع هريصوقاو يتلئداو

 « ةنوعبتي بكر ال يللا ىلع ةبص

 «* هتورحني مياد يللا ىلع هدعو

 * ةنوحدمي هتبال يللا ىلع هدعو

 «” ةنونف ددعتام يللانعرصقاو

 يحايب ضراب تنايل تمق حبصلاو

 يحاص مودلا مياد وهنم تركذو

 يحاور هيلع نيموي هل ضرالاو

 يحايص هتوص سمشلا عولط رجنب

 يحاونلا كاهب هتوص ىلحاماي

 يحاص سارلا عدويو سامعلا يدغي

 رانلا نع ةتقهف ام ماع نيسمخ

 راكنإلاب يناوعلا بقع اوظفنال

 راطخ هوجايل مهببشي يللا

 راث نخدلا ناك موقلا لات كاكف

 رابص بيجاوملا قرط ىلعوهم

 - جرس سس



 ةوهقلا فصو ىف ىضاقلا 6:)

 يضاقلا هللا دبعلا نب دمحم : روهشملا رعاشل . ةوهقلا فصو 4 ةديصق هذهو

 قافشلا متلأ لم لك بلق لماي

 قاوسألاب بلجي لالدلاعم هنك

 قارطألا جيهاوس دونجا دهاج

 قاتشم بابحألا راكذت كدنع يل

 قالام نبلايلاغنم يل تيند

 قاس ىلع يميدن اي ثالث سمحا

 قارحألاو كلابو هينلاو كايو

 قارعألاب تشب مث هتول رفصا ىلا
 قاف حضاف رخاق حيرب تطعو

 قاتشم لك هعمسي رجنب هقد

 قاس اهنك علوم ةلدبمقلو

 قاتشي فيكلا يعارو حوفت اهلخ

 قاعشألاب درمزلاك ٍهرومقأرفصأ

 قانرأ ةسمخ اهب حضو ىلع هلز

 قاسنا ىلأ يرطمشلاو نارضعز عم

 قافيتب اذهو اذه عمتجاىلأ

 قامرألا دنع ايهاز (ن)نيص لاجنفا

 قاريش لقت هتبعث نم قلطنا ىلا

 قاح قرابام دع يير ةالصو

 قوفخو كيكاود هب لوألا ماعلا نم نإ

 قوسام طسولا لزعما دنع نيماعو
 قودنصب اهمتك رارسأ هل فشكيو

 قوشلا يراط كرطاخب فاطو

 قوسنم فرعلا نع اهيقان فكلاب

 قوسلا حضفي ىضغلا رمج ىلع هحير
 قوفطم نبلا ةسمحب ريصت ىحصاو

 قوم لا اهل برطي توقايلا امك ارفص
 قوشنم سافنألاب ربنعلا امك هحير

 قوفخي قد يل برطي ىوهلا عار

 قوترغ لقت ةبويرم ةبوبصم

 قوذ هلحص رهوج هل حفط ىلا
 قوم لا يفاص امك حفاطلا هرابكو

 قوحسم بابسألابرامسمو ليه

 قوبطم قاطلا ىلع يلاغلا ربنعلاو

 قولخم لك نع قوعلا تيفك هبص

 قونرغ ياضغأ امك هيسركب يضغي
 قولعم هنئم عزماوبلق مدوأ

 قولخم ريخ يمشاهلا يبنلا ىلع

 -ك____ ب اوميلسسسطلط



 ةوهقلاو ديمح يكرت
 : ةليوط ةديصق نم ديمح نب يكرت سرافلا ورعاشلا لوقيو

 سيجاوه يموتب اناو برط كموت

 سيدارهلا نويع تمانايلئرهسا

 سيماحملا يلص لثم يبلقب سنوأ

 سيق الب لهج تلقو تلهج اولاق

 سيباقم يلايللا تالد ع فوشا

 سيلاجم ميادرانلا قوف لالدو

 سيراهملا حيبض يبلق ىدص يلجي

 سيماحتلا سمخو ةبصلا ةعنص نم

 سيساوح ايلي ليه اهراهيو

 هو ىف

0 
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 يمومهلا رثك ليللاب كرهسام

 يموجنلا تارهاس يعارا ليللابو

 يمولي يلاحل يللامولي هللا

 يموميلا فرعي ام يللا لهاجلا

 يمولس ةماظع ايندلا نم دحالو

 يموزل انيلع قح نهمارتكا

 يموعي شياشحلا بارش ماق ال

 يموي لك اهب لمعيةيري

 يمورقلا ىماشنلل ادعي فيحو



 ةوهقلاو نيلثح نبا

 لابلا ةحيس عم لاجتفلا الح اماي

 لاخ دلوادذهومعدلواذه

 لاجرب لدبي لاجرتيلاي

 لابلا ثبخ ىوهلاريط الهوباي
 لاف دعب ام هيلاط يللا اي هللا اي

 لاولو هيف ادغ هبلق نمل جرفأ
 لازاتل رصع سومرا تركذ نم ال
 لاملاحورايلآمهتدش نيزاي

 لاس اهضرأ نامثلاو افيصخ ىقسي

 لالمش لك ىلع اوبكر ال نامجع

 لامه فيسلا ىلإ ناقاسوج نم

 هليمه ةفيدرلاو انسح شونيو
 لاوشم لك اوينجتساو فلسلاداق

 لاذقألا سور ىلع يدابلا فرش نإو

 لايذالابهشانيب ام تحفالت

 لايع لك مهتاعوط ىلع اوبكر
 لاعفالا نييرذ عازفم لا اومناغت

 لامدالا لبق نهسور هعوط نوغبي

 لاهجالا تارطع نود نم ىمكلا لاحو
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 هلا لل >خ
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 هليقث (ن) سفن هيف ام نسلجم يف

 هليثمانيقلنام قيفر اذهو

 هليح ليجايرلا الدب يف تيل ايو

 هيلق ىرابحلاورزت ريطلا

 هليخد ىجن تافيضلا نم يلئااي

 هليلق الادهنيع اج اممونلاو

 هليبقلا زع دقفو ضايفلا فوش

 هليخم قوقح قارب نورتي

 هليقصلا فويسلاهرطعم عترم

 هليزهلا قاينلا ىعار مهب حرفي

 هليمه ةفيدرلاو انسح شونيو

 هليحر لجع ودبلا ديدش حبصي

 هليزن طبيخت الحم ايرصعلاو

 هسليفج دوز لوزلارثكااملاو

 هل ىتزعاي حاتفملا عيض نمو

 هليفنلا بسكب ىرحي جلبل لكو

 هل ىنثنت ةراغ قبست لبق نم

 هليجه ريثك فلخ اومتاغتو

 هليبدلا نيمحقم اوقحلو اورمو
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 لاشلا سبلي مهبقع ضيرت ىللاو

 لاهنالا بقع ةلع مهيلع مزلي

 لاعثا لعثي تمرلا صحق نم مدلاو

 هلام هقرعملا نم اهيعارب ىده

 لاعفا هلدق برجم لك عقو نم

 لاوزالا تالجع قوف انبكر ايلو

 لاتكاو جع كبتش ال بسحن نح امو

 لازلياز ام دع يير ةالصو

 : اجيعد نب فلخ لوقيو

 لاجتف وس رمحلا فيكلا براشاي

 4 لابلا حرشي يرمشغلا وطخ لاجنف
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 هليقثت عورد هود عتص نم

 هليلد عيضيمزل هتراغنمو

 هليشو ايابسلا كورو ىلع جهزي

 هليشت ام قرطم اهلكش ىذهو

 هليصف ىرابحلا اداص خورفو

 هليقصلا فويسلا بدح انميايو

 ريخلاةين اهساس لجارملا ارت

 ريطلا ةموح تيرق ال ىحضلا تقو



 ريوق نبا نسح
 . اهيف لوقيو ةصقلا هذه ءاقدصألا دحأ انل ىور

 4 ناك و ماي لاجر نم ةعومجم اهرضح يتلاةماعلا تابسانملا دحأ

 . فينم نبا ملاس خيشلا مهتمدقم

 لخشتو زاغلا ىلع خبطت تحبصأ ةوهقلا نأ فيكو هلدلاو نبلا لوح ثيدحلا راد

 يتلاو ضعبلا اهيمسي امك سمرتلا وأ ةيمزمزلا وأ ةيجلثلا ةجالثلا خل ظفحت وأ

 . ةليوط ةرتف ًانخاس امهيقبت و ةدوربلا نم يهاشلا وأ ةوهقلا ظفحت

 . ةظحل لك 2 امهنيخست كيلع بجوتي ىهاشلا قيرابأ وأ لالدلاف
 . هلدلا ناكم نخأت تأدب ةجالثلا هذه نأ فيك :' ًالئاق ةوهقلا فص و رعاشلاف

 تلح يتلا ةمخرلاب كلذ نهبشم دادجألاو ءابآلا ثارتو مركلاو ةفايضلا زمر لثمن يتلا

 يراشلا ىزاجأ و بقاعأ و اهعنمأ و رمأ يل تيل اي لوقي و غلابي و ددشي و ءرقصلا لحم

 ..ةعاضبلا هذه عنم هرظن ةهجوب « عئابلاو

 مظني نأب ريوق نب نسح خيشلا رعاشلل بلطب فينم نب ملاس خيشلا هجوت دقو

 للقتو ةجالثلا بويع نيبتو دادجألاو ءابآلا ثارت 2 اهتناكمو هلدلاو نبلاب ديشت ةديصق

 . سانلا اهبنجتي ىتح اهنأش نم

 روطتلاو مدقتلا و ةعرسلا نمز وهو نمزلا اذه لاجرل ًارذع دجأ ينأ ةقيقحلاو

 اوناكف , اندادجأ هب شاع يذلا يضاملا نمزلا نع ريغت نمزلا اذه نأ ثيح « ةراضحلاو

 . ناكملا عاستاو تقولا نوكلمي هللا مهمحر

 هرجأتسم تويبو ًادج ةقيضو ةريغص ققش 4 نونكسي سانلا حبصأ نآلا امأ

 فورعم وه امك بشملا 4 وأ رانلا ىلع ةوهقلا عنصب نامزلا الو تقولا ال مهل حيتي الو

 .هسفنب هتوهق لمعي لجرلا ناك يدلاو ًاقباس

 لا



 نلمعي ءاسنلا كرت يذلا لجرلا ىلع ةدشب نوبيعيو نودقتني ًاميدق اوناك دقف

 .ءاسنلا اهتخبط يتلا ةوهقلا نوضفري مهنأ ةجردل فويضلاو لاجرلل ةوهقلا

 تايناكمإ هيدل و تقولا وأ ناكملا هل حمسي نم عم عطقنت مل ةداعلا هذه نأ الإ

 نود و ةيرح لكب ةبهتلملا ىضغلا رات ىلع هتوهق لمعي نأ عيطتسي ثيحب كلذ لمع

 .. خلا ةريبكلا للفلا وأ تاحارتسالا لثم نيرخآلا نم تاقياضم

 : دادجألاو ءابآلا ثارتو هلدلاو نبلا نع ملكتت يتلا ةديصقلا هذه ىلإ عجرن

 هتير مكلثم كلارط يللا ملاساي

 ةيناعم فرعت يكحلا فينم نبااي

 هيراجم ىطخأ فينم نبأي ليسلاو

 هيفاصم يف ألا ىهزيام نبلاو

 هيناجم يف كرايو هزع هللا

 هيماشنلا هلغشت رمجلا ىلع سمحي

 ةيرصع لظب لالدلا بص نيزايو

 ةيفاتسلا تيرامل يبلق زفيو

 هيجلثب هطحيو نبلا لخشي نمو

 هيناوأ ترثك الا هبص يراتحت

 هيماظن اهعنمأورمأيل تيل

 هللا يبت هط ىلع اولص متخلاو اي
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 هلا ثا خا 6

 نب

 هيلا

 يلاب ىلع يش ىتفاي ينتركذ

 يلاتو قباس نم مكدنع انخيرات
 يلاعلا هركو ي مخرلا لح رقصلاو

 يلابلا جس يل وهو فيضلا ىلع مدقي

 يلالسر لالد نوك نبلا تهرشام

 يزاق بهل اهاج امو لالز اهام

 يلاس ةرطاخ حمس لك ىلع جردت

 يلابلا حرشت هلدب ىلع لبقت

 يدادجالا ملس عيضو هبولس تلق
 يهاشلا نم اصلا سمرت فرعنيام

 يراشلا عم اهدروي يللا يزاجأو

 يلامه لبولا دادع قيالخلا ديس



 هدياص هوهف

 لئايقلا نيب رهتشا يذلا هللا همحر ديشرلا هللا دبعلا دمحم لئاح ريمأ نأ ىوري

 ةكنح و هنطف مهرثكأ و ديشر لآ ماكح ىوقأ نم ربتعيو ؛ ةماهشلاو ةعاجشلاو مركلاب

 لاجرو ءاملعلا و ءارعشلا و لئابقلا خويش عمجي هسلجم ناك و ؛ ةمكح و ءاهدو

 . ةرواجملا ىرخألا قطانملا و لئابقلا ءاسؤرو ءارغفس كلذك و داصتقالا

 « ةوهقلا زيهجت نع لوؤسملا ىجوهقلا رمأ ريمألا سولج دنعو مايألا دحأ ىفو
 نأ دعبو لامشلا ىتح نيميلا نم ءادب ةداعو ةوهقلا ليجانف فويضلا لوانيو موقي نأ

 نأ فرعو اهمعط قاذو ةوهقلا لاجنف ( ىزنعلا رهيوظ نبأ شولع) ةصقلا بحاص لوانت

 له اهمعط فرعي و ةوهقلا عضوب ةمات ةياردو ةربخو ملع ىلع وهو بيرغ ءيش ةوهقلاب

 ىتح نيرضاحلاو ريمألا ملع نود ةيفخب لاجنفلا بسكو ماق مث ؛ بيرغ ءيش اهلخاد
 ..دحأ هي ملعي ال

 هناهأ ريتعتو لاجنفلا بسكي نأ فيضلا ىلع بيع برعلا ديلاقتو بولسأ نأل

 ...هراقتحاو هناش نم ليلقت و ةوهقلا هذه هل مدق يذلا تيبلا بحاصل

 : هل لاق و هرمأ فشتكا و هآر ديشر نبا نكل و

 9 « هيرشت ملو شولع اي ( ةوهقلا نم هتغرف وأ هتبكس ) لاجنفلا تيفس اذامل

 . مويلا ةوهقلا يرظن وأ ةبغر انل سيل رمعلا ليوط اي شولع لاقف

 .لاجنفلا تيفس كارن ملف ةوهقلا برشت اندنع موي مك كل :ريمألا لاقف

 ةوهقلا نإ ىنعمب « هدياص مويلا ةوهقلا رمعلا ليوط اي ةقيقحلا :شولع لاقف

 برغتساف ..خبطلا ءانثأ اهعم طولخم ءيش كانه نأوأ؛ بيرغ معط ىلع يوتحت

 ؟.هدياص نم دصقت اذامو هدياص ىه ام :لاقو ريمألا

 مل اذإو ةلمنلا نم ربكأ هريغص ةرشح ىهو «؛ سعق اهلخادب دجوي :شولع لاقف

 . ةنيهر كل يتبقر نإف حيحص يمالك حبصي مل اذإو كل هتركذ يذلا اهب دجوي

 .نهرلاب زوفي فوس و ةريبك هسفنب هتقث ىلع للدي امم « نهر هتبقر ىطعأو
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 : ةوهقلا بكسب هللا همحر هللا دبعلا دمحم ريمألا رمأ اهدنع

 .دوسألا ياشلا قرو اهنأك ءادوسو ةسباي : اهركذ يتلا ةرشحلا اودجو العفو

 : شولع اي لاقو ًابجعتم و ًايرغتسم ريمألا تفتلاف
 ؟.ةوهقلا لخاد ةرشحلا هذه نأ تفرع فيك

 هزوف و سانلا مامأ همالك ةحص توبت دعب هسفنب ًازتعمو ًارختفم هيلع درف

 .((رمعلا ليوط اي ةضومح معط اهب ةوهقلا )) يدحتلاب

 ىرن فوس هسفنب لاقو هربتخي ىتح « مايأ هدنع ءاقبلا ريمألا هتم بلط اهدنع

 .ةفدصلاب هدئاص تءاج اهنأ وأ ةوهقلاب هفرعم و ةربخ هدنع له

 : لاقف ريمألا هيلإ تفتلا هخنين و جفرع اوطلخ دقو ةوهقلا هل اوزهج امدنعف

 بيرغ ءيش مويلا اهب دجوي له يأ ( مويلا نيش معط اهب ةوهقلا له شولعاي )

 .هخنين معطو جفرع معط اهب دجوي معن هللا همحر شولع لاقف

 هتفرعم شولع ىلع بعصي و ةوهقلاب هعضي ءيش نع ثحبي نأررق اهدنع

 .هتايوتحم فشك وأ

 تيهنأ نأ دعب هترضحأ ىرطو ديدج كاوسم اذه :ريمألا باحصأ دحأ لاقف

 ليهلل اهفيضي و كاوسملا رشق نم ءزج ىحلي نأ ريمألا ىلع راشأو :جحلا كسانم

 .اهيف ةوهقلا رهبيو

 لاجنفلا شولع لوانيو موقي نأب يجوهقلا ريمألا رمأ اهدنعو كلذ اولمع ًالعفو

 . بيرغ ءيش اهب دجوي له يأ ( مويلا نيش معط اهب ةوهقلا له) ةداعلاك هلأسو

 ( كاوسملا ) كارلا ةرجش ىأ كار معط اهب ةوهقلا معن :شولع لاقف

 نانسألا شيرفت ىف مدختسي ىذلاو كاوسملا اهرودج نم دخؤي يتلاو

 نيملسملا ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا ثح امدنع ةيوبنلا ةنسلاب ركذ امك

 .كاوسملاب يتلا دئاوفلا و ةيمهألل ءوض و لك دنع كاوسلا ىلع

 ةوهقلا عم خبطي نأ بلط ورابتخالا رخآوهو ءيشرخأ 4 ريمألا ركف اهدنع

 و اهخبطأ ىجوهقلل : لاقف « قورحم لاجنف و ( خوبطم ريغ يأ ) جضني مل بح لاجنف

 حس جب لل



 .شولع انفيض ىلإ لاجنفلا لوانو اهرهب
 .( مويلا نيش معط هب فوشت شولع اي ) : لاؤسلا ىف ةداعلاك لاقف

 ريغ ين معط ىلع ىوتحت ةوهقلا يأ ١ قورحم معط و تاين معط هب :شولع لاقف

 ..قورحم معط و خويطم

 شولع هفرعيس بيرغلا معطلا ىفحي نأ لواح امهم هنأ ريمألا فرع اهدنع

 : هل لاقف ةوهقلا عنص و خبطلاب هتربخ و هتفرعم و ةوهقلا ةيارد #2 نقيأو

 هفوشأ كهجو ؛( ءامسلاب ةروكابلا ) لثم رمقلا ريصي ام لك

 حبصأ و رمقلا لمتكأ اذإ يأ) تومأ ىتح ىلع ليماعم و ةوهقلا نم كيوني ام لكو

 اهتوادأ و ةوهقلا نم هجاتحت و كمزلي ام كيطعن يك يسلجم ىلإرضحأ (ًاردب
 . فويضلل هعنص كمزلي ام لكو

 ىبيوذلا سورلابأ دمحم فورعملا رعاشلا ةصقلا وأ ةثداحلا هذه رضح

 ..ةثداحلا كلت ًالجسم ماقو برح ةليبق نم

 : اهيف لوقي شولع اهب حدمي ةروهشم ةصقلاو

 هلك فيكلا لهاتست ىذلات نأ * لياونبايرمحلادفيكلا لهأتست

 هل نطف ندحم شولعايدكالول * لياح ناويد طسو هتدقن ىللاي

 ةلقملا نيديلا فير ىمغيضلا «* لياع لك اغص دعجي نم لالدب

 لياصألااهملااد رم ىمفيضلا 6 ا

 هلحم ءاج ال ناجتفلا ل هأتست + لياق لوقاهيامرهيوظ نياي

 هلقم بهازملاو نجهافيراي «* ليالدلامكحب لالدلا دقان اي

 ةلظملاو ةيسارلا عومجلا لهأ «» لئابقلاززجم لئاو ىنب تهعير

 هل فدرم تمرلاوهنودعمجلا «** لياط هاطوت ىللاليخدلانيز

 . ةلثمألا عورأ انل برض يذلا شولع ءاكذو ةسارف ةوق ئراقلا يخأ رظناف

 -- جس ب



 فينحل لاجنف رشع هسمخ (0)

 ميهاربإ نب رصان هقيدصو ىريطملا ناديعس فينح نيب ةرواحم هذهو

 ترج ام ًاريثك و ناوخألا لثم اوناك و ريدسأ نم همرح لهأ نم وهو ميركلادبعلا

 ةبحملاو بولقلا ءافصو ةيوخألا تابعادملا دودح ىدعت الو ةنخاس تارواحم امهنيب

 . امهطبرت يتلا ةميمحلا ةقادصلاو

 هعبتم ةداع ىهو , ةوهقلا هل مدقف رصان هقيدص ةرايزب فينح ماق ًاموي تاذو

 برش نم رثكي فينحأ فيضلا لاز امو فيضلا مودق لوأ ةوهقلا ميدقت برعلا دنع

 لعج امم :اهريغب اوتأ ةلدلا تهتنا املكو لاجنفلا ولت لاجنفلا غشتري و« ةوهقلا

 : ميهاربإ نب رصان لاقف « فينحأ رواحي ميركلا دبع نبا

 اهالمدقةيرقهنطبنأول * تيبص فينحل لاجنق رشع ةسمخ

 :فيئح درف

 اهامرثك نم بارشلاهقنيام * تيوهقت كلالد نم ىنبسحت ال

 ميهاربإ نب رصان درف

 اهامرثكت ءارفصلا هلدلا *” تيندتام ىتسمح ىقانأفينحاي

 : فينح درف

 اهاوس نيزي ىللا ميمعلالثم * تيوس موي اهتيووسام كارو

 :رصان درف

 اهارتشم بسح ام هلالح صخري * تيجس تييلا ىلع نمايل

 :فينح درف

 اهاصت ىلل نابيبلا عيشم * تيجايل ىلهي ىللال يقع نبأو

 - ل جس



 :رصان درف

 تيزل علضلل موي اهتيبس

 تيئرام نيزلااب موي كعبر لالدو

 تيصلاو دوجلا له تمذ ىتينام

 تيبلا تكص ىلع ةمرحلا ىصوم اي

 » تيوقهت هبولورهظي ىدرلا ملع

 اهازج اذه فيئحاي كتفايض

 اهاطخ لاوط كلبق انعير مه

 اهاتلس موقت انح  هبعلملا

 اهلارو تنأو هيفوهام لوقت

 اهارصق نودهثي و داك و ملع

 .ميركلا ديعلا رصان رعاشلا وأ فينح انرعاش نم ًالك لمزي ملو ةرواحملا تهتنا

 . هتانج حيسف امهنكسأو اعيمج هللا امهمحر امهنيب ةلقاح ةقالع اهدعب تدب لب

 20 0 6 00 00 00 00 90 6 و 0 هيع هيع هيج هي+ هيج هيج ++ «يع رثو وثو وثو وثو و#ث» وبثو وبثو وأي

 يزنعلا يشمهدلايدياذلا ديزملا دياع خيشلا حدمي دالجملاربجلارماع- خيشلالوقي

 نيملسملا عيمجو هللا همحر ه1؟١8 ماع ىفوتملاو نيفورعملا مركلا لاجر نم يدياذلا دياع خيشلاو

 راث هرجن سح يدسسياذلا

 رانتلاب شثوهل الد طلق

 رابجوباهريصقلا غفير

 راي عايهريعام نمسلاو

 رازج منغلا شبكلل يللا

 هراقاقر بيذبينق “ <»

 هرا هية تي الخ امهاي

 هراجلاب نيش لارودوام

 هراطخل هبصي مييلاد

 يزنعلا يدياذلا دياع ميرك / يوارلاو رعاشلا فيشرأ نم

 00تتككما 2



 هيوسم ننب لاجنف ىلع هللا

 هيوسم نني لاجنف ىلع هللا

 هيكرم رانلا ىلع ميادة لد خخ

 هيطعت سرولا نم تنك اهلاجنف

 هيدابت ةمومه يللا سامع يدغي

 هيتات ليكاشم لا لك سلجم ج

 هييحن فيكلا ةبيط عم انخيراتو

 هيراط ولح ايتافرودن عجرنو

 هيوالب ترثك تقولا فيك مويلاو

 هيوانمو بارسلا عار لثم انرص

 هيراحمو حارقلا برش يبي لبقأ

 هيلاوت خكاهريخ متت هللااي

 هيدهتو هنييعت ييراي دبعلاو
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 هبينتعاو هطباض اعنص بح نم

 هبيجنلا سوفنلا لهأل اهقوسأو

 هبيطو هنول لاجنتفلا ىلع غبصي

 هبيبط وه ردصلاب يللا هقيضلاو

 هبيغو ميامن هب ام فلاوسو

 هبيجن هلاكشلامولعوراعشاو

 هييرق يعاري لوأ_ ب يرقلاموي

 هبيعت انيلع تااص انيرودو

 هبيلغلا فافش هيف لايخ درطي

 هبيصن دراوملل دارت هبقعو

 هب يجتلترشبلا لك دحاو اي

 يزنعلا يدياذلا ديزم نب دياع ميرك / رعاشل



 رعشلا ىف حئاصنلاو مكحلا

 .مهدئاصق ىف ءارعشلا اهركذ يتلا , ةظعوملا و, مكحلا و حئاصنلا ضعب هذه

 امك ...ناوخإلاو ءانبألا مهنم و , مهيلع ناسنإ ىلغأو زعأ ىلإ ًابلاغ هجوت يتلاو

 « هتبأ اهب ىصوأ يتلا تاكرب فيرشلا ةديصق باتكلا اذه 4 نوءرقت

 ىلع لدت يتلاو ءارعشلا رابك نم هريغو سابدا نب دمحم و ىلاذبلا دشرمو

 . نحملاو ةبيصعلا تاقوألا #4 لاجرلا فرصت نسح 4 ةقيمع ةربخو براجت



 يرمشلا هللا دم نب زاوف / رعاشلا نم ةديصقلا هذه ينتلصو

 بات نم ضرع نم تبت هللا دمحأ انأ

 بابحألا نمض نم ترص هللا دمحأ انأ

 باعكألا دح ىلع اهرصقم يبوث

 بايشو بابش نيب ام يحلا رابك

 بايرألابراي نامحر اي هللااي

 بات نم لك ىلع ةيوتلا ليباقاي

 بارتو نيطلانم مدآنقلاخ اي

 باش انأ تمد ام يسفن نكامت يبأ

 بايذاي لوط ىلع انيفاقتوملا

 بارهمو جرخم هيفامرشحلا موي

 باسحي دوجلا ىتف اي بساحي لكلو

 باسنألا برع اي تاف ام ىلع مدان

 باعتألا ايند ءارو ضحرأ انأو تيلم

 باتك طخ ام دع ولصو تمت

 يبوتي قيالخلا بر هيلع بات نمو

 يبوث ترصقو هيحللا انأ تقلطأ

 يبولقلا نيييط عمانأتيشمو

 يبوضقو اهي ةمحرلا نطاوم

 يبونذ ىحمتو يل رفغت براي

 يبويع رتسامكث يبونذرفغا

 يبولقلا نئتكمطت كركذب يلي

 يبوعتو ىنفلاهيفاقرمعلاو

 يبوتن يبن فاونوبأاي كشال

 يبوعص اهيف قولخملا ىلع نموي

 يبوندلا عيمج نع دشني لكلو

 يبوردلا جرع ضعي يلارط نماال

 يبوردامرشبلا لك ةلكشملاو

 يبويهلادارب سنستيام دعوأ

 -- جس



 كربمض مكح
 يديازلا ديزم نب دياع نب ميرك / رعاشلا نم ةديصقلا هذه ينتلصو

 اهبام تدهاشو ايندلاب تركف

 هبقع كنزحت موي كل تكحضأول

 اهمساىلعاهيف تنعم الايند

 اهيفرمعلاةصرف منغ ا دبعلاي

 اهرشب ةوفصن تمادام كايند

 ةباحصلاو مهعيمج ءاسيينألاو

 اهيفزع اونب يللاكولملانيو

 رشبلا نم تكتلبقل تمادام كايند

 اهنم ليولا اكش كلبق دحاو مكو

 نلعلاورسلا 2 هللا ىوقتيب كتيلع

 عياط تيبلل جحو ةالصلا دأ

 هباسح كيوي لبق هيرعاط نم

 همالم كتتايح عجت ال دبعلايو

 اهبست بيرع اردملاك كايند

 هل توص دحاو مك ةليمج

 رذحاو كاينديركف يمدالاي

 عرست ال لقعلا لييردب رضظناو

 برجم براجت نم ةحيصن يذه

 تتمحرو يهالااي كرتس هللاي
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 اهبام تفع اهرش هللا افك ايند

 اهبابسأو اهضيغ رهظت كيلع

 اهباصنًأواهليم هللاو عرس اي

 اهباكرا كيلع لسرت ال لبق نم

 اهباشمو اهيف شاع يح نكام

 اهباسح بسحي يللا خويشلا نيو

 اهباردام تربداو اهاحر نحطت

 اهبالطاي تبعتتانعلاايند

 اهباعس وهنمزاف هللا ةدابعو

 اهباوبأ تاعساو يير تانج

 اهبالقنا عيرس ايندلاو كحصنا

 اهباطخاهل يتالوقي كو

 اهبارغ قعني هايند تحبصأ نيل
 اهباجعا كرفي ال كريمض مكح

 اهيايشهوت سفنلالوقت الو

 اهباشم باجتلا دوف يبي يللاو

 اهبامويلايللابيغ ملاعاي

 اهباتك لزنماي ثراوكلابيغو

 - جب سس



 ( هللا ىوقت ) ةمكح 69

 : اهلئاق نم فرعأ الو ءاقدصألا دحأ نم تايبألا هذه تعمس

 : لاق نم مهنم ؛ لئاقلاب اوفلتخا ةاورلا نأ اندجوف اهلئاق نع ثحبلاب تمقف

 اهنأ لاق رخآلا ضعبلا و « يعفاشل اهنأ لاق ضعبلا و بلاط ىبأ نب ىلعل اهنأ

 . ملعأ هللا و ميهاربإ بطق ديسل

 ًالفاغ تنك نإ هللا ىوقتب كيلع

 اقزار هللاو رقفلا فاخت فيكف

 ةوقب يتأي قزرلانأنظنمو

 يردت ال كتاف ايندلانعلوزت

 ةلع ريغ نم تام حيحص نم مكف

 اكحاض ىسمأ ىتف نم مكو

 نيفلأو افلآ شاع نمف

 يردت ال ثيح نم قازرألاب كيتاي

 رحبلا 4 توحلاو ريطلا قزر دقق

 رشبلا عم ائيشروفصعلا لكاام

 رجفلا ىلإ شيعت له ليللا كيلع نج اذإ

 رهدلا نم انيح شاع ميقس نم مكو

 يردي ال وهو جسنت بيغلا #4 هنافكأو

 ربقلا ىلإ ُريسي موينم دب الف



 هنبأل فيرشلا تاكرب هيصو 60

 .هّللا ىوقت ىلع ثحلا اهيفو ةحيصنلا اهيف ةديصقلا هذه

 ..ةظعوملا و ةمكحلا نم ريثكلا لمحت هديصق

 ...ةيبرعلا ةريزجلا ىوتسم ىلع ةفورعملا ةمكحلا دئاصق رهشأ نم يهو

 فارشألا دهع  هتيص عاذ ميكحو سراف ٠ مهرهشأو ةكم فارشأ دحأ اهرعاش

 .اهبونج ىلإ اهلامش نم ةيبيرعلا ةريزجلا عيمجوزاجحلاب

 : ةديصقلا هذه 2 ىتأت « ةريثك ءايشأب هيصوي كلام هنبا ىلإ ههجوم ةديصقلا

 تيجرت تامالا لك يللاي هللاي

 تكيصاعم يف ىشم ام دبع براي

 تيداب تيلظ حبصلاب بقرماي

 تيوالب رثكا ام رهدلا اذاي تيلو

 تكيواكش تسمع نايرعلا ىلع يللاي

 تيبابش يداسغ نوناكلاه مويلاو

 تيصوا موي يتباج عمسا تكلاماي

 تيف عماط دلاو نم ةيصو

 تكيدهي هللا ىسع ىوقتلاب كيصوأ

 تكيطعي رفلا كدادجا بر هللاو

 كينغم سانلا نع يللا كشبد ظفحا
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 كاجرت يح باخام دحاواي

 كاضرو كتبحم الإ ىشم الو

 كالعت هتربخ يلبق دحاوام

 كالتانم همالسلااندوزي هللا

 كاوقم لواقشلارهدايت يلو

 كابش لك نسم حايرألا هي بحلت

 كاهناو كرمأب كوباي ىرت فرعاو

 كايلعل هناسل هقاسلا ىلع قبست

 كالوم قيفوتب اهكردتوامهل
 كائم نم ىثمتام عم مهتاضرم

 كافري كيف للخلا ناب ايل يللا

 كاطعاام نيواود ةسمخ هيبلطتول

 - جس



 تكيناعم نم هلجرملا بورد لعجا

 تكيطعا يتاغبتو اهنع حدسنتال

 تيفشي هاغبت ناك نإ كدلو بدأ

 تيناش دنع كجمستساو جمس اّمإ

 تيذايب وه ىرت هلهج دعب الاو

 تكيلامملاو مشحلاب قفرأ كلامايو

 كيف رخذوه نم لك عّيضت رذحاو

 تكيرشت داوجالا نيب عيانصلا ىرت

 تيمري رحبلاةيغيرورس رذحاو

 تييفوت لبق اهقوقحا لاجرلا فواو

 تكيف يجيال افقلاو ةميمنلا جرهو

 تكيراطب ملعتردحا تيونايلاو

 تكيفاصم كل بحاص ةتامش رذحاو

 كيلخي عوطق هللا نأ بسحتالو

 تكيفلي موي اله هل مدق فيضلاو

 تك يبالع نرقم فيضلا يقلترذحا

 كيف اثع نإ قيدصلا تالز كتيصواو

 تيعاري هنا تفشام ولو هعار

 كتكيفاصم هنارهظاوت كودع رذحاو

9 0 

+ 

9 0 

 كاقرمب اهجرد نع ليمتردحاو

 كاذ لصاح ام.. كيفكي ام عيمج

 كاليهيلختال همأ تقاض ْنإو

 كاورشو كقيدص هلعف نمرفيو

 كاوجر هيف يجت ام هتيبرام نأ
 كاضعضب قفرت موي هللا كب قفري

 كافقرعي هفواو هاسنتال فورعم

 كادعتالاهسرغيتعمطايلإ

 كاكيو كتيكشت يفركفموه الو

 كافقي قحلاف لوقلاب اهفوت ال

 كايإ كايالفاغلا ضرع كايإو

 كارشاو.. بذكلاب سانلا دنع ميهتو

 كاوغاو فرعلا هب ىفيت دحاو مك

 كالول لاق يراج كل ىرج ايلو

 كادب قلخلا ىلع هللا نأ حرفتالو

 كانمي دوجلا ىتفاي هلوطت اممو

 كاج ايل قيدص كل بحم هّلخ
 كاذ لمتحاف رعشلا اهاطغي لازام

 كاداعم نع هتين رسكت كاسع

 كاجام نيو هبقارو هيبن كلخ

 - جب لمس



 تكيجني هللا نم بلطاو هنمات ال

 تيهناو كرماب كوباي انأ ينفش

 تكيبارش عم ةبالط ترضح اذاو

 تكيجني كير بيطلاب مهل لذبا

 تكيف اوعد نإ اهداف ةداهشلا امأ

 تيدري كل رحاو يشامن كلايو

 تيكاشي تكنامز يف ليصأ عبار

 تك يراذح يفقملا درط نع كرذحاو

 تكيوغي كايا ناطيشلانعلامث

 تكيو الب انيلع يكشتال كيصواو

 تكيطاو رعفلا يطاو يللا ىرت فرعاو

 تيطخأو لذلا نع يساراي كسلملا

 تكيناع نود نم مقو كراجب فطلاو

 تيلافم يف منغلا كنج نإو بيذاي

 تيدايب سرفت بيذاي ىضم اميف

 تكيمرا ام كدهاعاو يندهاع بيذاي

 تكتيمرت لبق اهيار فلاخ سفنلاو

 تيدعي لذنلا بحصتال اذ دعب نمو

 تكيراوط فلخي لذنلا ريشعلا ىرت
 تكيلاها نود يجتام كنا ةوقهلاو
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 كالوذو الوؤورش كير كيفكيو

 كارثح نينثالا نيب ضّرعتلا نع
 كادضي شاللاو حلصلاب مهل ىعسا
 كاذ الاواذعم نازيملا عضجت الو

 كايرا تيمع القحلا دومع نيب

 كاشممب ركفو كسنج ينب علاط
 كاطغ سانلا نع كتالخ فاش ال

 كادت نسم لخو لبقملاب كيلع
 كادو كيبارشلل هتعبت نأ ىرت

 كانميي كنويع ةفرط ببسلا تنا

 كالودذه ةعامجلا نم زعا تنأ الاو

 كاراذح يناسلاي ملكت ردحاو

 كاوخأ ةعير نع كينعي امل نطفاو

 كادعت اياعرلا نإ نيلا نمكاف

 كادع سرفلا نع بيذاج مويلاو

 كامرم ناز ول بيذاي انا كيمرا ام

 كالهالاب يمري ناطيشلا اهل ىرق

 كاشاح كاشاح لاذنالا ةبحص نعو

 كابآ نود يجتام كئأ يجراانأو

 كابنتي رمثي درولادهوع نظ الو

 كايدالا ةاقاقم اقاق هيحاص نإو
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 كيقلي موي فرطلا لوق عمتست الو
 تكتيكشت هيفام كب من كل من نم

 تكيف ىكح يدنعو انيف ىكح كدنع

 تيمار ناك ولو كباص ام كاطخا امو

 تك يدهي هللا ىسع ينم عمتسا ريم

 كيف اهتلثمئام هنظم يدنعو

._ 00 

 كاجام لك هتجاح يضقي بذكلاب

 كارزو كقيفر ىرز دق هايلاو

 كانهرك اّنحو انهراك تحيبصأو

 كاطخا ام تيقتت ول كبيصي يللاو

 كالوم هللا كل كلاماي حصنلا

 كالوم دنع نم قيفوتلا كل بلطاو



 هنبا ىصوي ىلاذبلا دشرم
 : هنبا ىصوي هيلع هللا ةمحر لاذيلا دشرم رعاشلا ةديصقلا هذه لاق

 نيكاسملا فوعضلابراي هللاي

 نيفكم نراغص نشوف ىلع رتست

 نيبيبح مكوبلك يلايع ايال

 نيشلاو نيزلا نفدي مكالغ يدنع

 نيحلاهل نهرو كرباخ انأ ديبعاي

 نيطفتو هبحم كل يملع تشال

 نيناوقلا فرعي نقولخم ةاصو

 نيتنثب ينم كيصوأاناديبعاي

 نيبيغملا دودس ثحبتال تكيصوأ

 نيدلاو قزرلا قحمت هميمتلاىرت

 نيتيخب هميلظلا لهأ نبسحت ال

 نيكيسملا فيعضلا قح نع كرذناو

 نيليل ليللا ىدغ ايللا فيعضلا ىرت

 نيطالسلا ىنفي ملظلا ناف ملظلا

 نيسايه نم وخر ةعبر نع كردناو

 نيراهن كل افصول رشقألا ديبع ايو

 نيصقألا سانلا ةعبر يدنع هللاو

 نيوايحو دوهف مهبا لاجرلاىرت
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 هتالص نسحي قولخملا كل يللا

 هتاصع هليلد فراعلا مهربكأ

 هتاذو نلتك سانلا دنعو يدنع

 هتالمخا فاشت نلك برعلا دنعو

 هتاملظو لهجلا تابغب يواد

 هتاصو تبثو دلاولاعمست

 هتايهلاو لهجلاب هرمع ةاقام

 هتانسحو رشبلاؤس نه نيتنش

 هتالفغب نقراغف يللارهجتالو

 هتاقبطا مدهت يلاعلالزنملاو

 هتافو يف لمع ام قفاوي نلك

 هتاريعالزهي هقح ىلع يللا

 هتاعدا قفاوت هللا دنعو يعدي

 هتالبقم نم ملظلا يعار ليواي

 هتاهو هلووب مهفلاوس يللا

 هتاصع عفري كاج ثلاث راهن

 هتايح يف تكشلبي اقيدص الو

 هتايث احيحص يللا مالكلا كاج

 ل عض



 نيارد سانلا ىرت يردت ام ناك نا

 نيملسم نلاجر هب قلعت نلجر

 نيديو نويعو مسج هفوشت نلجرو

 نيفيسب برضي تيبلاب دحاو مك

 نيطايشلا يجني ضيغلا نع ملحلاو

 هتارط سلاجملاب هحدم لجرلا
 هتامحلاو هتبالو قيفرلازع
 هتاوخ نم هقرفت ام رعشلا الولو
 هتابع عبق بالك مزح ءاج نأو
 هتارحدووه سيلبإ رش كيفكي



 هنبأ عم سابدأ نبا دمحم 6:

 : اولاق ةاورلا نم ضعب نكلو تعقو ىتم فرعي ال ةصقلا هذه

 . ملعأ هللاو رشع ثلاثلا نرقلا ف تعقو اهنإ
 ةمصاع ضايرلا برغ لامش يب ةعقاولا ريدس ةدلب لهأ نم وهو دمحم نأ ىوري

 . مك١٠١٠ يلاوحب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ىلع سابد بشف ناتنبو سابد همساو أنبأ هلو جوزتمو هتعرزم #2 شيعي ناكو

 بحلا هل نكي هدلاو ناكو ةعاجشلاو مركلا كلذكو ريخلا بحو سانلا مارتحا

 غلبو سايد بش امدنعو سابد هنبا اهب ىلحتي يتلا تافصلا هذه ببسب مارتحالاو

 هنأ لاق نم مهنمو قارعلا ىلإ بهذ هنا لاقيو « قزرلا بلط  رفاس رمعلا نم نورشعلا

 جوزت هدلاو نع سابد بيغم لالخ كو نامع ىلإ رقاس هنا لاق نم مهنمو ماشلا ىلإ رفاس
 ماقف كلذ ضفرف دمحم اتنبا نم اوجورَتي نأ اودارأف هوخأ اهل ناكو ةأرماي دلاولا

 دمحم اتنبا ىلإ اوضرعتو ةدلبلا #4 تاعاشإلا رشتو هدض سئاسدلا لمعب هتجوز ةوخأ
 تكلمه ىلإ كلذ ىدأ امم هتعرزم نع ءاملا عطقب اوماق لب كلذ ىلإ رمألا يهتني ملو

 هقيدص هيلع راشأف تاناهإلا نم هباصأ اممو هتجوز ةوخأ نم دمحم قياضتف هتاعورزم

 .باصملا اذه يلجني هروضح ِ# لعل سابد هنبا بلط # لسري نأب

 ةلاسر هنبا اهيف شيعي يتلا رايدلا كلت ىلإ هجتم بكر عم دمحم لسرأ ًالعفو
 . هبايغ دعب بئاصم نم هل لصح امب هنبأ ربخي اهنومضم و ةليوط ةديصق ىهو



 : ةعئارلا ةديصقلا هذه سابد وبأ دمحم لاقف

 سارلااوخ نم اهتينو ةنواي

 ساوقم لقت تدغ هلجر نم نينو

 سامحمب نئب سمح يبلق سمحاي

 سارغ دجو الماي يلاح دجوايو

 سانلا ةعجه ىرس يبلق رمث ىلع

 ساعتألا ءوس الب نم هكفي هللا

 ساسمرألا هنع تعطقت ةريد خل

 سايلاه نود نم لاح الا هلاوال

 سايام بقع نم در يللاي هللاي

 سانلا يصحماي سايد يلع درت

 ساندألا برد نع كيصوب انا سابداي

 سابدايزعلا ىرت ىوقتلاب كيلع

 سابداي تحر نم نيتس نامث يذه

 ساتحم لابلا ىرت كبقع نم سايداي

 سارح ليللا اجد ينك كيلعو

 ساجوهو يراط نيب ام اناو حبصا

 سابح فك ىلع يبلق شحولا لثم

 سابداي تيبلا ةليع نمريحتم

 ساجنألا مث ادعلا يكح نم فاخا

 هو 7

 ثأاو

 هريعسلا لثم دبكلاب بهال نم

 هريبجلا يكشي ليللا يلات نوي

 هريجنلاب اهمشه يبلق مشهايو

 هريب هنع ةفص هسرغ ةرمثا موي

 هريخ هيف ىسع برد رحنتم

 هريجي ييلايللا تاثبع رش نمو

 هريسم بياكرلل موي نيعبس

 هريزجلا نودربلاو رحبلا طح

 هريظن رصباو بوقعي ىلع فسوي

 هريرسلاوافخلابام ملاعاي

 هريسم رظاني تلثم يذلئاىرت

 هريق تكيجنيام هللا ةعاط كغ

 هريرب نم الو ينتج تلاسر ال

 هريظن قرح نيعلا عمد تيلعو

 هريهس ينيعو يليح ىلع حبصا

 هر يثك انيلع يرطت يراوطو

 هريصق هقوبس ريط امك خفكي

 هريعملا يشخأاو هللا باوث يجرا

 هريصقلاو هلياطلا اياكحلا لها

 - جل للص



 سارلارتثع ةليع الخ لاقيو

 سامرألا عاطق كوياياناف الاو

 ساعطألا رمح ابن كنود ول كلصا

 ساتواهبام كرام تلاهم

 سامرع نجهلا نم اننجو بكاراي

 سارلا ةرويزم نيدخفلا سورتم

 سافنألا رون ىلع هدوعلا نم حرست

 سارضا اهل عمست نامصلاب رصعلاو

 ساورألاوامح نيب ثلاث راهن

 سارلا بلقت هيجاس ىلع مكث

 سابدايزبخلا يهارو خيبطلا اهيف

 سارلا ةفيك يغاب يللا ةريد يه

 ساحل نيعاوملت سيه دلو سيه

 سامون هيف ام سابداي اذكفقام

 سانلادشتناو نود يوادفلاىرت

 سايلاو هنم كنحلا قط ىوس هلام

 سانجألاو هئارحلاب هشيعملا بلط

 سارف لك عم تاريعلا ضهنا مق

 سابلاوزعلا له كتامعو كدج

 ساحلاو قبلا ىلع ربصي ام سابداي
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 هريغص هل ةليع الخو ىفقا

 هريسك هلجرو روبثمب ينام

 هريسع يهام نامصلاو بلصلا

 هريفص عمست موبلاو لعتثلا الا

 هريهظ ارمح سابدايرحتلااجف

 هريدتسم اهنويع صالخلا نك

 هريرم يفقم ليللاو رجفلا دنع

 هريرج رتبت رطخ نسرلا لبح

 هريفغفس كل اهلعج تكنيمي هراو

 هريزفلا روحبلا شي اهلهاب يشمت

 هريمخ ةنخ سارلااوخ دعقي

 هريغ سانلا نم همه دح هل الو

 هريحنلا حبذل يدينايل حرفي

 هريز قط هتنهم نّيقل حلصي

 هريغو حدمبركجديامهيعار

 هريخذ هل الف هجرخ عطقنا ايلاو

 هريغو فصوي عيبلاو ىرنشملا

 هريشتست ريخ رود سابداي

 هريصقلانيلمكم بجوملا له

 هريشع دجنبهلاميذلاالا

 ب بسسصصصح



 هريغملا هجو ماعكاي ىجرلاتنا * سابع لكابش يورم ام مويلاو

 هريطب علوت يللاريرغلال ثم * (سابداي كيجرا اهلك ماع نيرشع

 هريطش يرابحلا مطل كهانمي * سانرق خرف عليه بحانملا ندع

 هريذتسم اهضيبل ريصعلا دنع * ساورم بقع تحور جولخ قناع

 هيريرف ترف هاقرف ىلع اهحور «* سايلا اهنود نم لاحو اهاج ليللا

 هريثك هقافرلا تاليع ناريم * سالب بين ام كوباي انا سابداي

 هريثك كرتاو قحلا يوش ذخاو «* ساسلا عم يشماو قوسلا طسو تبنج

 هرينوزرنيبامةفلتخم © سايكألا بحد نم تبج ول سابداي

 هريثك يهولو بهدتاهلعجوا * سابق فلاب اهل عجاياهب يلام

 هريعس يبلقبة: يبه ةيقرش «* سانست به ام لك يبلق سايداي

 هريغملا هيجو حطاناي كتيلع «* سابلااهسم ىغولازرفاي لاحلاو

 هريشه ينك كوباياناداغ #«* ساّبي دوجلا ىتفاي يبلق نوصغو

 هريبخ يهآلا يلاح ءاري يللاو «* ساسل هيف اذ لوقي ينفاش نم

 هريشبانيجي اينئدلا قرافمو * سافنألا لاوغ لبق نم ىلعو ال

 هريبعت تيلع هردقلا يلاواي * ساطغ سانلاو بابلا قطي ىسع

 هريطملا قوقح ةدع يبنلاىلع مي سائسن بهام دع يبر ةالصو

 رضحي هنأو ( ناخدلا ) كابنتلا برشي سابد هنبأ نأب هتجوز ةوخأ عاشأ دقو

 مه © شيعي سايد ويأ دمحم نأ ىلإ تدأ يتلا تاعاشإلا نم اهريغو برطلا سلاجم

 . ةدلبلا 3 تجار يتلا تاعاشإلا هذه نم مغو

 هس جلل حج



 وأ تفتلي الو عمسي ال هنأب اهيف هريخي در هيلإ ثعب هدلاو ةلاسر ملست نأ دعب

 ةلجرملاو يمالسإلا هنيد ىلع اظفاحم هنأبو تاعئاشلا كلت ىلإ مامتها يأ ىقلي

 هدلاو هيلع هدوع يتلا ةماهشلاو مركلاو بيطلا لثم ةنسحلا ةيبرعلا ديلاقتلاو تاداعلاو

 هتياصأ يتلا ةدشلاو هتنحم 4 هتدعاسم لجأ نم ابيرق مداق هنأب هرشبي كلذكو

 : هدلاو ةديصق ىلع ادر ةديصقلا هذه : سابدأ لاقف

 سأرلا نم انافل يللا باوجلا يح

 ساطرق تكبحام دع هي اله الهأ

 سانئلا نم دوم يل وه نم باوج

 سانرق ركولا ىلع هنك ىغولا ازرف

 سائستن بهايل تاريع ليلد

 سارفألاو بياكرلا لهأل منغلا يفهم

 هريسم اتااوتام ماله هباج 4 ُ.

 هريطش تويب هقوف بتك ام وأ

 هريغل يلح فصوي ام يويا

 هريشتست اهلك هعير مورق

 هريخذ هبامو وجلا مهلدا مكث

 هريصق مهيلع ال هل اوحورال

 هريسصلا قيسلاب يرشي نبلإ >2 سالج بيعلا اهي ليماعم يعاز
 هدريفسلا هيجولل هيصي يذاهو » سامحمب يذاهو اهاكرمب يذاه

 هريع نجهلا ةوقن نم ةنومأم * سامرع قوف بكاراي اذ فالخو

 هريغص يه الو رطاف ال طسوتم * سادسألا مقو اهنس 4 يهو ارمح

 هريقنلا ليش ريغ اهيلع مرح #* ساق اصعلاب هبكار جوحل يهام
 هريثك يهام مايألا بهزم عم * ساطرقب ليق تويبو وه جرخلاو
 سامرألا عطق هتونم مالغ هقوفو

 ساسحإلاب رهج اف رادلا تيفل ايلو

 سانلا ةلمج لفن يللا يوبأ صتخاو
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 سابال يوباي ضرعلا يجنايال

 ساموئني ينارت ينع تكلياس ناو

 سايكأب هانيرش ىرشي ول حدملا

 سارلا هبيراضم يجنرفا قرطم

 سأكلا هبورشم ينارصن عنص نم

 ساسلا ىلع كنيداح يلل هيغبأ

 ساسختلاو ادرلا كيف اوون عير

 ساحني عمجلا عدول نيد يلع

 ساج وه ريغ نم رادلا انكسام نا

 سابداي تلق ةملك انيعل هلك

 سافنألا عاطق عرشلا نيمي تكلذخ

 ساطرقب ربح تنم يناج بينال

 سابال يوياي قيضلا يكشت ناك ناو

 سأرلا ةفيكل تحرام انأ يوباي

 سانلا دكوا فوش يوياي يدنسماي

 سامونب كقيدص حرفي ام ناك نا

 سايلألا نيز اهز لوهجم لوئدم

 سالجب راطو رهظا لوقي راط

 سان اي بلقلا دريي هللا ىسع يغبأ

 سامرألا عاطق يوباي اناف الاو

 سايلا عطقي الف بياغ هل ناك نمو

 هريسأ انأف ميضلا يكتشت ناك

 هريغ تلسوتام يللا دمحأ انأو

 هريتسلا رودن صخرن انلاومأب

 هريخذ يتاسص هتكيح خيلصمو

 هريسسم ديعبي هواج ىرو ركذي

 هريثكلااياكحلاو ميامنلا لهأ

 هريشع بياغ لاق يللااي لوبهم

 هريشع نعلي موقي ريشعلا نيطل

 هريحخ رونو رادلا قاهعن الاو

 هريزغ روحي ينود اناو يكشت

 هريصب مولع ينتج الف هنا

 هريفس مولع ينتج الو اضيأل

 هريربلاو وه يوباي جرفلا كاج

 هريشق وا هافس ل ينالو اذ عم

 هريسم ي وه شيو لق دشنا مث

 هريغص هدوهن يللا انيلع مرحت

 هريسك تجايل ينثي يذلا تنب

 هريكن هرثاو كابنتلا برشأ تمق

 هريعس يبلقب تبش به النم

 هريسع يه ول هدشلا ىلع ربصأ

 ةريشب هملع باج هللا ردق نإ

 - ل جس لب



 ءاملل رمم نع ةرابع وهو ىقاسلا ىلإ سابد وبأ ةنبا تجرخ مايأل دحا ذو
 هرمحأ هنولو يرجي ءاملا ةدهاشف تيبلا ىلإ ءاملا بلجتل تاعورزملا ىقسل

 ٠ تدهاش امب هتربخأف اهدلاو ىلإ تبهذف

 «٠ يتناهأب اوماق نم مد وهرارمح ال اذهو داع دق سايد ينبا اذه نأ : لاقف

 ٠ سارلا عوفرم ةدلبلا 2 يشمي حبصأو هتدوعب حرفو سابد هنبأ داع ًالعف و

 اهتلقانت يتلا صصقلا نم هذهو ًاميكح و ًاميركو ًاعاجش هنبا نأ فرعي عيمجلاو
 ٠ سودرفلا تانج مهنكسأ و عيمجلا هللا محرف ةيبرعلا ةريزجلا 4 ةاورلا
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 بيجاوملاو اخصلا لهأ لاجرلا نيو

 بيداحملا فويسلا لهأ لاجرلا نيو

 بيطلا ةوخن مهب يللا لاجرلا نيو

 بيصسم يار مهل يللا لاجرلانيو

 بيحارتلا زوجت مهيف يذلانيو

 بيلاطملا نصح نيو اماشنلا نيو

 بيباعرلا رلسس نيو ارايغلا نيو

 بيعاصملا نينوهم لاجرلانيو

 بيراذعلاو للخلا ناب مهبقع نم

 بيجاعت اهوبأ لجرومأ تراص

 بيجم علطي ام توصلا ىلعأب تحص ون

 بيقارعلا شحب انتياوه تراص

 بيعاشملاو ىنقتاب حبصأ لحلاو

 بيذكتو ةميزهلاب لبقن نولشو

 بيجاومةلذملاتقو كك داعام

 بيدذهتو سرد جاتحت انرومأ

 بيصانمو رورغو تاياعد ينفكي

 براقألا نيب حلصلاو لمشلاعمج

 بيعيو عمجلا فعضي تتشتلا ىرتو

 بيغتو سمشلا علطت ام ددع اولصو

 ليلعلا تقولا اذه يف عاضوألا
 : اهيف لوقي يدياذلا ديزم نب دياع ميرك / رعاشلا نم ةديصقلا هذه انتلصو

 ةميدقلاو ةبيطلا لوعفلا لهأ 0-0 9

 ةميلس اياوت مهاياوذ يللا

 ةميكحلا لوقعلا لهأ سوفنلا مارك

 ةميشو ةميشح مهيف يذلانيو

 ةميقو ةمارك مهيف يذلانيو

 ةميشحلاو افولا لهأ لاجرلا نيو

 ةميزعو لابقا مهيف يذلانيو

 ةميلحلا رودصلاو ةعاجشلال هأ

 ةميصخ نعلي مويلا ميصخلا ماقو

 ةميقع ةلاح راص لكااشملا لح

 ةميقس انيديأ لعف نم انعاضوأ

 ةميدتدسم اني تراراص ةياوه

 ةميرج علطت موي لك عمتجملايو

 ةميزهلاو طلغلاب ىضرن نولشو

 ةميهف لوقع تكلمتام مادام

 ةميتع جلاعن مزالامالظو

 ةميقنانإ مزال مهافتلارسجو

 ةميديانيلع هللا ساسألاوه

 ةميظي ءيشب بغري ام لجرلاو
 ةميغو هوحص دادعإ لوسرلا ىلع

 ع جبس لل



 اهم ابن

 ةمفمداخلا

 ( ةيبعشلا دئاصقلاو صصقلا عئاور نم ) باتكلا اذه تاحفص نيب مكعم انفط نأ دعبو

 ؛ هعيضاوم عيونت لداخ نم ءارقلا ءاضرإ ىلع صرحلا لك انصرح يذلا

 : ةيساقلا سوردلا نم انملعت نوكن هللا ءاش نإو  قاوذألا عيمج ءاضرإ لجأ نم

 لاجرلا فقاوم نم انملعتو ؛اهنم اندفتساو ؛ صصقلا هذه باحصأل تثدح يتلا

 .خيراتلا ربع دافحألا اهيرختفي يتلا ةفرشملا

 اهمدقنو ةرثؤملاو ةربعملا ؛ دئاصقلاو صصقلا هذه لقنن نأرخفلاو فرشلا انلو

 ٠لبقتسملا ا ىشاحتن نإ و انتايح 4 اهنم ةدافتسالا لجأ نم ءارقلا يدي نيب

 هدحو هلل لامكلا نإف ثدحت نأ دب ال ىتلا ءاطخألا نع ماركلا ءارقلل يرذع مدقأو

 راعشأ وأ صصق نم « باتكلا اذه تايوتحم ىلع ةظحالام وأ حارتقأ هل نمو

 ٠04190347 ؟ / لاوج : يلاتلا ناونعلا ىلع انتلسارمب موقي هديصقو ةصق هيدل وأ

 مهتعتمأو ءارقلا تبجع باتكلا اذه دئاصقو صصق نوكت نأ ىنمتأ ًاريخأو
 .باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلا ي ريخ ىلع يقتلن هللا ءاش نإو ءاهنم اودافتساو

 ٠سودرفلا تانج انقزريو ةيفاعلا و ةحصلاو نمألا انيلع ميدي هللا لأسن

 ىبهولا دمحم نيسح نب دمحم نب قوزرم : فلؤملا

5 . 

 ره

 يثيللا دمحم رهاز ديس / ذاتسألا ةعجارم

 يبرحلا يليمجلا ىسيع ني دمح / رعاشلا

 - ع خخ للمس



 00011 اا ا هرجنو يحايرلا لهم

 ا ا ا هتجوز لهأو نادمح

 ا لولشملاو قرطلا عاطق

 هام سرا ع يسم داس هه سل وسلا وسار سمسا ينس ها سا سيرلا ةماهشو ءافو





 1 ااا ا همأ يمري نبالا

 ااا 0000 تكيديأ نيب همادخ ينتيلاي

 لا ا ]1 100 ىفشتسملا يب مهمأ نوكرتي

 اد“ ا لاا واسم هام سامم سا نقف ل جب اا دمام موج برعلا دنع ةوهقلا

 0071 1 000000 ةوهقلا #4 دتاصق

 انكر يقسم كم سا ل ا ىلح اماي

 ل ا ا ةوهقلا فصو #2 يضاقلا

 00 ا ةوهقلاو ديمح نب يكرت

 0 1 زذز 1 1 1 0 ةوهقلاو نيلثح نبا

 ا 1 ] ز] ]ذ]ز] ]1 ] يل ريوق نب نسح

 ذننل 0 واسس باجج7جتسال اجساووسجبب#ب7 هدياص ةوهق

 3+ ا بو فينحل لاجنف رشع ةسمخ

 1 ل ا سس ا ولاساما ستاوا هيوسم ننب لاجنف ىلع هللا

 0 ا ا 000 ةحيصت

 مول ووسام عمو نامل طاوام ماما اة يحم عمل اس ا يا امل كريمض مكح

 ا سس وة ( هللا ىوقت ) ةمكح

 ا ا 1 11010 هنبال فيرشلا تاكرب ةيصو

 1 ا هتبا يصوي يلاذبلا دشرم

 يا هتبا عم سابدأ نب دمحم

 1 ا ا ورم وو مم يدياذلا ديزم نب دياع ميرك / رعاشلل ةيعامتجا ةديصق

 ا ا ملا لالا واق ووو ور ملمصل ا مص طع متل عطا يا اا ةمتاخلا

 1 0 سوو ديس ورا ممم ا ا عا عم سرهفلا


