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 | ىديس ةيندللا بهاولاىبأ ققحلا ةمالعلا ىملاعتهللاب فراعلا مامالا
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 بما حيحصتلاو ةعجارملاو خسنلا كعب هتدفن ىلع هرشنو هعيطب ماق
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 ىد ركلا 7 تلح
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 ىلوآلا ةعطلا
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 نيعتسا هبو
 رشانلل ناتكحلا ةمدقم هذه

 احتلا نم رك هر شأو نبيرباصلا نيدماحلا دمح هل دجلا

 نيزئئافلا نم حبصأف اللذتم اعضاخ اعشاخ هبابب فقوو هالوم ىلإ

 نانجلا ىلعرطخ وأ حراوجلا هتلعف امم هيلا بوتأو هرفغتسأو . نينم آلا

 ىلع لسأو ىلصأو . نادلولا هيف بيشي موي لاوهأ نم ةمالسلا هلئسأو

 نيدلامويىلإ نيحو تقو لك ىف نب رهاطلا نيبيطلا راربألا هيحصو هلا

 نيتملا ىنغلا هالوم ةمحر ىلإ نيكسملا رقتفملا دبعلا لوقيف ( دعب امأ )

 دانك لإ ةداينلا قاؤرع رن .ةفلخ قاززلا دبع نت لا دستع نت دع

 لقتنملا ةمالملا ىللاعت هاب نيفراعلا ذيمالت دحأ فيرشلا رهزألا عماجلاب

 يه رباالثملا لحبملا ةمالعلا هربصو ىتازيمبلا هللا ديبع النملاىرابلا ةمحر ىلإ

 ىنزخلادحا خيشلا نيكلاسلا دشرمو نيديرما ىبرمو ىتيش الا قح

 لك ىف مهلاثمأ نم هللا رثك ١ ناتسدرك ءاماع رباك أ نم مهو ىدنبشقتلا

 كعب ىميلعتيو ىد رس اوماقدتف ءانخلا نسحا ىنعهللا مثازجوناكمونامز



 هيل

 تنكومارك الا ةياغ ىنومرك اواةمساو ةيعر لاشما ايسر. ىدلاو ةافو

 مهب خب خبف ىدلاو حرمك ١ لع ةقفثلاو قطفلا اهئادمهنم ىرأ

 (ناجلاهلئسأ هجونع نارلاو باجحلا فشك ) باتك ىلع تعلطا ام
 لكيبلاو قابزلا بطنلا ققدملا قزحلا ةنالنلا قاغت ماب: فراتلا كبلات
 ىلعزي دمحأ نب باهولا دبع خيشلا ىديس ةيندللا بهاوملا ىبأ ىنادمصلا

 سيدارف ىلعأ هنكسأو هتمحرب هللا هدمغتىنارعشلاب ريبشلا ىمفاشلا ىراصنألا

 دجوي السفن هقاباتكهتدج و (ه ةههةنسهفلأ ىذلا)همولعب انعفنو نانجلا

 اياو زىفقلم ناك هنالب نآلل عبطي لو هلاونم ىلع فلؤي ملو ملاعلا ىفدلثم

 هب عافتنالاا معيل ىالسالا ماعلا نيب هرشن وهعبطب (ىلاعتّللا ىنمبلأف) لامجالا

 ىلع قالك للا لهًالروبشمو فورعمهرمأهنعهللاىضر (ىنارعشلا مامالاف)

 ريغو تاقبطلاو نازيملاو املاك ةعفنملا ةريثك هتافل وم نأو ةريصب ىدأهل نم

 نمتغرفو ىطخي هلك باتكلا تبتك و دحلا ىعس( تيعسدق اذلو) كلذ

 عرولا هيقفلا ةخسن نع القن 1"ه#* ةنسةحملاوذ؟ ٠ نينثالا موب ىفهضييبت

 ردب هدبعخيشلا ةخسن نءابلقن وهو ىناوشرلا دو نيس> خيشلا حلاصلا

 نسحأ ريبكلا عماجلاب بيطملاو مامالا ىراكملا دمحا خيشلا نب نيدلا

 ةنس ٠١40 ةنس ةحللا ىذرهش فصتنمىف هسفنل هطغاببتك وهو هيلادثل

 فلاو نيعل رأو عيسم

 باوجلا عمد>اولاؤسروك ذملاهدبعخيشلاةخسن نماصقان ناك هنأديب
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 ( حلا رانلاب ةاصعلا باذعنع ىف راسو هلة نوركملاو عبارلا لاؤسلاوهو )

 طخ نمنيتخسان ثحبلادعباهف تدجوف ةب رصملا بتكلا راد تعجارف

 باوجلا عمر وك ذلالاؤسلا اذاف امهتحفصتق (؟؟85 وذ؟ دلح) ىف مدق

 ىتح ىتخسن حيحصتل رادال ددرتأ تلعجو ىتخسن ىف هتبثأو هتلقنف
 ( كلذ دعب و ) ةدوجوملا ةيطخلا خسنلا حصأ ىلاعت هللا لضفب تءاج
 ملف عبطلاب هنع تنلعأو ىننكمأ ام لكب باتكلا عبطل ىدوبجم تلذب

 مهنأش نمناكف ىرمأ سانلا ضعبل لف هنأ اردو ةكلع هلل قفوأ

 دقلاو لغلاو شنللو ةيناسفنلا ضارغاللةبهاو تاعاشا ىنعاوعأشأ نأ
 ىلمأ ناكلب قئاقحلا باقمبيف نظأ تنك امو مهمواق ىف ىذلا دسحلاو

 | لاعفألاو لاوقألا ىف قدصلا مهيف

 هللا ىبأيو ) ممهاوفأب هللا رون اًوفطي نأ اودارأ مهنكلو
 طق باتكلا عبط نع ىجزع لكي ناف هلك كلذ عمو ( هرون مين الإ

 تلحو نيح دم ولو نانسألا ل ليسش هنأ لام للا ق ىداقتعأل

 نظلاو ليلا ربصلا ىوس ءاود ىل دجأ)و ةنس مويلاو ًارهش ةعاسلا دعأ
 دجلاف راهللا فارطأو ليللا ءانآ هيلإ ءاحتلالاو لجو ع هللا ف نسحلا

 ىلامت هلا لاقىب واطمو ىدوصقم ىنغلبو ىنظ هللا ققح دق ميكحلازيزملا "7

 اذه ( ميقتسم طارص ىلإ ىده دقف هللا مصعتي نمو ) هباتك محم ىف

 ديجلادبءخيشلا ريبكلا ذاتسألا ةليضفلا بحاص ةرضح ركشأ ىناو
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 هفطاوع ىلع فيرشلا رهزألا تايلكن م نيدلا لوصأ ةيلكخ يش نابللا

 ىلع لبج دق ىلاعت هللا هظفح وهف ةلضافلا هقالخأ مراكم ىلعو ةيوبألا

 نيدلاو ملعلا فرش هيفام لكس صالخاب لمعلاو تاريملا لمف

 ةيلكلا ةرادأ ىف هبتكمي هتليضف ةلباقع تيظح دقف نطولاو ةيناسنالاو

 ىلع ىمزعب هتربخأو ه 1مه5ةنس ةجحلا وذ 19 تبسلا موب ىفاربشب

 باتكلا ىلعىنثأو كلذل رسفىنارمشلا باهولادبع خيشلا باتك عبط

 رض ىتكلا قيفوت ىدنفا دوم رقوملا ةرضح بلاطو ةيماعلا ةبجولا نم
 مكنو

 باتكلا عبطب رول دل نيبو ىندب قافتالا لصح دق هتفرعع و هتليضف

 نمرثكي نأ ىلاعت هش الأسف ءاعدلا الإ هتليضف ةأفاكم ىرودقم ىف سلو

 . ةيفاعلاو ةحصلا عم هرمعفف كرابينأو ةيمالسالا راطقألار ئاس ىف هلاثمأ

 باتكلا عبط ترشابو كو قينخوفو هللا لع تلكوتدق انأاهو

 املىنقفوي نأو باهوم رك هنإ هتاضرمل ءاغتبا كلذ لمجي نأ لأسأ هّللاو

 ةئايثكو فلأةنسمارحلا مرح ٠١ ىف ررحت بيجم بي رق عيمس هناهءاضر هيف

 مالسلا ىكزأو ةالصلا لضفأ هيلع مانألا ديس ةرجه نمنيسفو ةعبسو

 قالخلا هالوم وفع ىجارلا هبتك

 ئدزكلا رب فلك قاززلا لع نااكيع درع

 رصعي فيرشلارهزألا عماجلاب

 ةطساوب ١1ه ةنس ةححلا وذ ٠ ىو باتكلا عبط صوصخ هعم



 ىقت هبو

 * بقو اذإ قساغرش نمو * قلخامرشنم *قافلا برب ذوعأ لق
 نمحراا هلل مسب * دسح اذإ دساحرش نمو *دقملا ىف تاثافتلا رشنمو

 ساوسولارش نم سانلا هل 1 *سانلا كلم#سانلا ب ربذوعأ لق * محلا

 بر هلادملا *سانلاو ةنملا نم * سانلا رودص ف سوسوب ىذلا سانحلا
 قيعجتأ هيو ةهلاو نم نيلسرلا فيس لع يباستلاو ةالصلاو نيللاعلا

 ىلاعت هللا مهظفح ناجلا ونمؤم اهنع ىنلأس ةبيرغ ةلئسا هذهف 6 دعبو لع

 ىوريخأو كلذ قف قيرطلا لهأ تاذاغل ابا ديك اع اوما قماوبلطو

 انيعتسم كلذىلإ (مهتبجأف) رثتلا نم رثك أمظنلا ىلإ ليع مهتناحورنأب
 اهناف مهتوجأل دادعتسالا ةوق راحسألا تاهسن نم اقشنتم ىلاعت هلل

 ىلاعت هللا ءاش نا اهارتس اك ة محعم ةلثسأ

 نم صخش مف ىف ساطرق ىف ( ةبوتكم ةلئسألا هذه ىنتتأ دقو )
 ةقرولا تناكو لمرلا بالكك فيطل رفصأ باك ةروص ىف ناجلا

 ةمودرم ىبرع طخم ةموقرم ىجيرفالا قرولا نم قرو خرف ردق

 ةلئسألا هذه ىف مهخاشمو سنألا ءادلع لوق ام اهيفاذاف ( اهتحتفف )
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 اهنع انلأسو انيلع تلكشأ دق اهلماح ةبحص ميلا ةاصاولا ةموقرلا

 مث سنالا ءاهلع نمالا نوكت ال تاقيقحتلا هذه اولا ناجلا نم انخياشم

 ءاثالثلا ةليل "ىلإ (ةلئسألا هذه لوصو ناكو) اهرخآ ىلإ ةلئسألا اوركذ

 ىلع لخد ةثاعستو نيسفخو سمح ةنس بجر نم نيرشملاو سداسلا
 هدارم ناكو جرخ مث ىك املا جيلخلا ىلع ةلطملا ةعاقلا قاط نم اهلماح

 ةقيقح بلك هنأ مهنظل نورواجلا هعنف ةعاقلا باب نم ىلإ لوخدلا

 ةياغ كلذ نم اوبحمت مهتربخأ املف هيشم مضاوم نم ةيوازلا اوربطو
 انناوخإ داشرابانيلع "نم ىذلا هلل دجلاف هل مبجاعزإ ىلع اومدنو بحعلا

 ىف هب هللا حتفيام بسح مهتبوجأ ىف عرشأ انأ اهو نامزلا اذه ىف ناجلا

 نع نارلاو باجحلا فشكب هتيمسو ) ليكولا معنو ىبسح وهو تقولا

 هللبو لوقأف كلذ تماع اذا . نيمآ هبنيماسملا هللا عفن (ناجلا ةلئسأ هجو

 قيفوتلا

 8 لوألا لا لا 2

 نم قلخلا لكم بلاغ جرخأ ىذلا ببسلا نع ) 6 ىتولأس

 ( هيبشتلا عم مهفوقو ىلا قلطملا قحلا هبزنت دوهش

ىممدعب كلذ نعقلحلا ىاكم بلاغ جورخ ببس * مهبجاف إلي
 

 اودجيمناسحالاةرضح اولخدول مهماف ةقلطملا قا تارضح نع مهدوهش
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 ًاهزنمقاطلا لاجلا كلذ اودجوو ًارثأ قملا بناجفف دييقتلل الو هيبشنال
 رلعأدلا اونو دبش الو نوهتكيالةكئالماك اوتاكو رشبلا ف اصوأ نعاسدتن

 92 ىلاثلا لاؤسلا ة2-

 هيدارملا لهداحلالا لهأ هيلا ريشي ىذلا داحْتإْلا نع) 6 ىولأسو +
 ( كلذ ريغ دارملا مأ قا نيع ىه دبعلا ةروص عجرت نأ

 قحلا دارمى دبعلادارم ءانف موقلا ناسل ىفداحتالابدارملا (مهتبجاف إل

 داحلالا لهأ دنع امأو ةيعبتلا الإ ادبأ قلاعم دارم دبعال ريصي الف

 نأ ناكألاةايعو ميظع رفك اذهو هللا هدرا 0

 اورجتاف ىئلز هلا ىلإ انوب ريل الا ناثو ألا دبعنام اولاق مهنافءالؤه نم الاح
 روزوهو قا نيع اوراص مهمأ اوعدا ءالؤهو ةلقتسم ةمللا اهولعجم نا

 ةليلهبرق بتارمالعأ ىفداحتالا اذههلمقي ملنيلسرملا ديسناك اذإ وناتهبو

 لصتتت ملف نيسوق ناقك ةصاخلا قللا ةرشح نم ناكامعإو ءارسالا

 ىف دورطم صخش داحتالا اذه ىعدب فيكف هقح ةرئادب هقلخ ةرئاد

 كلذ ىفاودشنا دقو سلبا ةرضح
 اوربتعاف قملا برق كاذ ناسوق ادبف ةركأ طخي تمطق اذإ

 رظنلا هب ىضقبام حال هتزحام اذاف اهنم قدأ > ةققغ ىلإ

 اضيا اودشناو

 هّللاو نوكلا نيب زيمتلا ىطعت ةرئاد فصن الإ نيسوق باقام
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 ,ىهاسلا ملعلا وند كاذف نيع اهرياغيال انيع نياعي نف
0 

 .ىه امىهنلا ردت ملو ىلع رارسأ هل هيفو ىندأ وأ هيف ىذلا وهو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ثرالا كح لمكتلا ءايلوألا تلصو اف

 .لصّلالوسر دهشم مدهشم نيابتعمنيسوف باق ملع ماقم ىلا الإ سو
 هسأر ىنيعب كلذ دهش سو هيلع هللا ىلص هنأل هللا ىف لسو هيلع

 .هدهشم قملا ىف دهشي دحأ الف مهبواق ىنيعب كلذ نودبشي ءايلوالاو

 اودشناو ملسو هيلع هللا ىلص

 هب ىرسأ نمل نيسوقباق انبلق نم انل نيسوق باق
 هبتشم نم امهنيب انهأم (-0لهئميب مارحو لالحف

 هبثنملا ريغ كاذ ىردي سيل هثراو هنأ ىردب وهو

 هبتناف هنم هانلل اذكو مدختسم ثراو ا

 هب انأ أم هب فرس ف نيع انأ لاق نم هيبشتلا اما

 اضيأ اودشنأو

 .بدالاب اومصتعاف هريغ ميحأ اه هلا اتينا

 بتكلا ىف مهنيع اذكه مهذخيال تاداسلا مهف

 بخنلا ىف دودعم وهف مهراثا ىلع ىثمي ىذلاف

 بجحلافلخكاذ ذإلزي ل  اذك مث اذك ناك اذاف

 بصنلا ىف مهلثم مهارتف مهعبات مهب سانلا دعسأ
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 برقلا ىف مهمادقا مهنم 2تمروىتح بارحلا اومزا
 ةرئادب مكاقلا سلا نودبشي نوفراعلاف نيسوف ناق لاثم اذهو

 "لا نم هنأ قلَحسلا

 ب
 جارنا اهنيلزيرف فرص قلخ هنألوقي لب : 0

 442 ثلاثا لاؤسلا 2

 دبعلل ةلماخلا ىوقلا اه داحتا الو لولحال ناك اذا ) «ىنولًسوإ#

 وهو هسفنب دبعلا ماق دقف ريغ ىه انلق ناف ريغ مأ نيع ىه له

 هععس تنك ثيدح ىنعم امو لوالاب لوقلا نيع وبف نيع انلق نإو لاحم

 ىلا هلجرو اهب شطبي ىتلا هديو هب رصبي ىذلا هرصبو هب عمسي ىذلا
 ( ةميظع ةريحىف انناف باوجلا انل اوحضوأ اهم ىشع

 فشكلاالا ةيلكسلاب اهيف ةببشلا عف ريالةلأسم هذه مهتبجافإ#
 لقعلاف الاو ةيضرملا يشلاو ةينسلا لامعألاب 3 ولق ٌةارم ءالج ىلع اوامعاذ

 كلذ نم ةريح ّي
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 اودشنا دقو

 ىدوجو ىف ىنيع تنك ام اذا

 ىنيع نأشلا نوكي نأ اماف
 هجو نأ ' نوكأ. نأ :امإو
 ىرديف ىرّقيال فرملا تناف
 ىيع زحملا كاذو ازحع قرأ

 لع ليصحن ىلع ىوقأ اف

 ارجع 'قحلا دوجو ىف انرغ
 رظناف تنأال وهو انأ كاذذ
 يل كفل كنا عا ف

 نلققت - لوادت را ال ىأل
 ًارمأ ىرأ

 ىديبع تلمف لوقي انلز ناف

 ذر ل ن1 ا ل ا

 ادع كام“ نقلا ذر

 ىدو>و هنئمضت

 ابار ل ا فارق + ويعفو

 اننا نأشلا نوكي نأ امإو
 اننا نوكي كاوس هجو نمو
 اتنا ناريلا ريحم تناو

 امنأ نين رومألب الجو
 امتأ هيلإ راشملا ىنمملا الو

 اقنأ . + راو هللا تنأف

 انآ تلفاع اذإ: كرك ىلإ
 اعنأ ظفلب ترغ ريغ الو
 اقتأ لاق نم ماع انآ الز

 اتنا سيلو هنم راغت تناو

 انتأ سيل رمأب انتبثف

 افا ناو انآ نم. قرعاف
 امأ تنأ كت الو

 انآ: لووش 'انألا .٠ قنألو

 مس

 كسفنل تباث تنافالإو اندجوت املاندنع ىأ مكتبثنل ىنعمو
 ريصي الف كدوهش نع سانلا بجحت ىأ تنأ لوزتف ىنعمَو .انذنف لاح
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 ىنعم اماو . اومهفاف مدلا وه ىذلا لاوزلا نع هللا ىلاعتو كدهشي دحأ

 هل لمفأ نوكأ ىنأأ هانمف قسنلا رخآآ ىلا هب عمسي ىذلا همس تنك

 ىلاعت هسفنب ءاضعألا هذهب ةماقلا ىناعملا راثأ نع رمعفهاوق عيمجب ديري ام

 وه ىه تسبلو ىلاعت وه اهمأاكف دبعلا ىف اهل دجوملا ال لعافلا وه هنأل

 مهيذءيممواتاق) ىلاعت هلوق لثم ةلآلاب لمفلا هلو ل7 الب لمفلا ىلاعت قدللف

 يفودما نو يو ذا كسر انوت) كانت ةلوق لذمو ( ميديأ هللا (

 نملا نمو نع الخف ىنألا:ءانلل لاثبال كلذ قمزُتك أو. اومفاث

 رعأ هّللاو

 مبارلا لاؤسلا ف 72

 نوكب عطقي لف راحو هسفت ةقيقح دبعلا لهج اذا ) «ىنولأسوإلا

 ( ىدوجو ىف قملا انأ لوقي نأ هل له هريغ هتقيقح وأ قحلا وه هتقيقح

 قحللو بير قتلا ىفهتبترتعفترا واودحأل كلذ زوجيال# مهتبجأ وع
 0 ادوجو مكتوك لاح ىف مدع ملأ ىريغ مث ام لوقي نأ ىلاعت

 ةدع للاخ قاديزعاو هضناو ردوا مودتلا ينطانلا يدق عوقب لك

 : ىلاعت قحلا ناسل ىلع كلذوحت ىف اودشنأ دقو

 روهظلا نيأ مث ام اناوسو اناوس ناك ءىثلل انرهظ وا

 رويغلا هلالا انأ ااذهلو ىريغ ملام دوجولا نيع انأ



 (١١1؟)

 روت بنرات هكلأو .٠ قا انآ هوز قلنا ةينعان لقت"

 زوشتلاو ١ اننلا كل «اذنملل“ ديد قاغ تاق ثقو

 امنا ايدنأو

 ءاوسلا ىلع نوكن أنن نإو انعمتجا اذإ ضيقنلا ىلع نوكن
 ءاوسالو: ءاوس» ' كلفن ذاع. :قيفب نوكلا اه“ ىيحعلا» قو

 ءاملا ةعلاطم رع منيع ىلوق حيحص نيركشلل لق

 نازل نكشف كش رك" - قلخ كيف نكس نيش نعد

 فار لك ىف تباث كحم هيلا ىنارا ةروص بلقتف
 ( كلذ ىفاودشنا دقو )

 هنكوب هالو لكي الوم كيك هل سلحتشا قاف

 هنصو لع ىلع هم نكف هيف معلا رع :تاضخ نآف

 هنم ريبعتلاو لوقلا دضف وهالب انأ تسل تلق امهف
 هنم لوقءلا دحاولا نبأت نيع تعنلا نإ تاقام اذإ

 وهنم تنأنملقت رفتماع ىميسقاب ىلوق تتح اذإ
 امنا اودقلاو

 اربع نمو قبي نمو نيفراعلاو مبلك هللا لاجر لاجتلا "نا

 اوكا: قالا مج ىذلاالا هتقيقح ىردي دحأ مهم ام



)1١5( 

 مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع لسرلا متاخ ىعي

 اها ادق

 اناكث يح بحلا ص انأ

 اميز تس اعقب

 ىنيع ديري اقوشلاقنم

 لود ان تلين نا

 انآ و: اضاع داق

 ا رداع. ست

 انانج دق اهارب نأب

 انامزلاو لقملا ظحلب ل

 اًنآرنمقءصلا ىأر دقو 2ىلالجىرتنأاهفيك
 ملعأ قا نان

 2 سماحلا لاؤسلا -

 (ةلدألا ةماقاب كرديال ناكملىملاعت قللا كاردإ نع) ة؟ىولأس وا

 تاندحلال دأن أل ليلدلاب كردي ىلاعت قا نكي ملام ١ 6 مهتبجافإل

 اذإ ىلاعت هللا نكلو اهب لدتسي نم لهجلاب ىرحاف اهتلاخ ةاهاج اهلك

 ًاقئال كا ردا هب هكرديف هملع نم 8 ريعي ديع باقل ريظي نأ دارأ

 : اولاق ام هّشاب الدبعلا كلذ

 افرط امل ريصبلا نأكف هن اتعمهار: افرط :ةثراعأ

 كلذ ىف اودشنأو
 ل

 ىناشلا لبقتال هتدحوف ركف ناهرب فشك نعال كبردحوت



(16) 

 ناصقنو تادايزب همككحح ىف فصتف ىناثلا لبقب نم لكو

 فاباب دقنلا .نئاسآ نأ تازع دق ليلدلا" لع ءدتخ ايناباب

 ىلا بناج نم هدضعي قملاو ةبترم ديحوت هديحوت 'قحلا

 انبا اودقتاو

 الع كاذ نوكل ليلدب ىلباذ كردي ول ملا بلاط

 هلا الاح هيدبأ ىلناريو ءىش لك ف ىبارت هارتف

 الالض طق فروكيال ىدحلو هاوس سلو هسفن ىريف

 ملعأ ىلاعت هللاو

 2 سداسلا لاؤسلا 83-

 ىهو اهب مكاق هناعم حورلا ىريال ملا ناك ل) *© ىتولأسو )+

 ( نيك لك نيشبلا نزلا

 قاذلا نكمل موق لثم ىف باوجلاك اذه ىف باوجلا *(مهتبجاف

 نم مهيلا برقا ىلاعت هنأ عمدنو ري الو رادلا هذه ىف مهتلاخ نوكردي ال

 الصأ هبكرت الفةرابملاامأو دوهشلاو فشكلا رونالإ هتببشلب زبال ىمأ

 ملعأ ىلاعت هللاو

 كلذ ىف اودشنأ دقو

 هبات ىف ًانيع نوكلا ف ماق لق هن وهو 'لظلا هارب فيك رونلا



(1) 

 هيلدت َْق هأربإ تاذ رون رم هربظت نيج نيعو "لظ حولا

 هيل ىف هاريف ةواخ ىذ ىف ريغ هانلق ىذلاىردي سلو.

 ام اودشناو

 رصب الو لقع هققحي لع هل سيل حوترلا تاذل لظ مسجلا

 ريغ هنوكو وه سبل هنيمث هب راس راس نإو هب ماق ماق نإ

 ررضلاو عفنلا لازا لوزي نلو هل دوجوال دوجو نم هل بحعأف»

 ركذ ماح هيف ركفتلا نيع 2ترظن نإ ملاردبو تأ ندعو

 ريتعت تنك نإ ربتعاف اهاوس امه سلو ابنألا امهنبب ناكف

 ريعلاو نوكلا هيفو روبظلا هل ددع هتاذىف دحاو نم تبحع.

 رعأ هللاو ةرابعلا هنع رقت ةرصضح ماقم كلذ ىأ

 2 عباسلا لاؤسلا 0

 قحلا "نأ عم قحلل لوقعلا فييكت ببس نع )  ىتولأسو 9
 قاخلا ءاج نبأ نف هّبشي الو لثمي الو فيكي ال هتاذ ىف ىلاعت"
 ( فييكتلا»

 "قالا ةفرعم ةأارصىفمهسفن | مهدوهش نم كلذ مهءاج 6 مهسبجاف لع

 اننأل كتروص الإ ىرتال اهيف تيأر اذإ كئاف ةسوسحلا ٌةآرملاك ىلاعت



(107) 

 كقبس دق كتروص تدجو رظنلا تقم اذاف ةارلا ىف عبطتف كقبست

 كلذ مفرت نأ دهجاو كتروص ىلع الإ كرصب عقب الف كلبق تمستراف

 تاجنا ول بواقلا نأ لف مهفاف ادبأ ردقتال ةارلا مرج ىرت تح ماسترالا

 هللا ةرضح نم تب رقو اهرئارس تفصو ىملالا رونلاب تب رقو اهم أ سع

 دق ىملاعت هنأأل قاطملا هي زنتلا الإ قمل بناج ىف دجت مل عو رشلا برقلا

 الو ةقيقح الو ردح ف هقلخ عم عمتج الف بتارملا رثاس ىف هقلخ نياب

 وه سيل هيبشنلا هرهاظ ىطعب امم دروامو عون الو صخش الو سنج

 نقلا قانلا لفعل انلوتي ةفكرانلا ىلا لب د كلذ اع وهف كيبشت

 الع ىف هيلع وهام لقعتب انبلاط ىلاعت هنأ ولو ريغال هلسر ىديأ ىلع انتءاج
 الإ لقمنام اننأل ائيش هماكحأ نم انلقع أم قلطملا هي زنتلا وه ىذلا هتاذ
 مهس نم هعمس نيأو معم ان دحأللاقيف انماقمىف وه امب انتلك اش ىلع ناك ام

 نأو ميلعا دحأل لاقي رقما مالكنم همالكَبأو كتم ادخال وللا

 اندحأللاقي و قمل ملحن م هءاح نيأو مباحان دحأل لاقي و قملا لعد نمدبلع

 هئامسأ ريظنب انبطاخىلاءت هنأ الولف اذهو قملا مرك نم همرك نيأو اوميرك

 فاضأ دقو هب انبطاخاف اًئيشهنع اناقع انك املاهل ريظنال اهنأ عمهتافصو

 نيلوعفم نيلءاف مهموك لاحىف مهو نيلعاف مهلعجو هدابع ىلإ لعفلا ىلا

 فيكف مهتاوذ قلاخوه ىلاعت ناك اذإو هلعف نم مهلعف نيأف ىلاعت قحلل
 ) باجحلا فشك « ]اج (



(8: 

 بابلاك ناسنالا ءاضعأ ناف تاوذلا كالت دب ىلع ءاشي ملاقلاخ نوكبأل

 بابلا كلذ لخاد نم اوجرخم ل سانلا نأ كف سانلا هنم جرخيىذلا
 لامفأ كلذكو اهوقلخي مل ًاظفلت مهيلا تبسن نإو قلخلا لا وقأ كلذكف

 الإ ريظنال اضارعأ لاعفألا تناكامل نكسل مهماضعأ نمقلخت مل دابمعلا
 عبشلاو ىرلا ةفاضاك ةهبلاهذه نم ءاضعألا ىلإ لاعفألا تفيضأ مج ىف

 دارأ نمو امهبال امهدنع عبشلاو ىرلا قلخي هلا ناف مامطلاو ءامل ىلإ

 ىذلا لوألا قولخلا ىلإ هلقمب ملطيلف بسكتلا ةلئسم ةقيقح ىلع علطي نأ
 | كلذهل حضتي هداجيإ ىف قحلل كراشم كانه له رظنيو قولخم همدقتي م

 ىسيعىف خفنلا قاخ ءايشألابال ءايشألا دنع ءايشألا قلخي ىذلا ىلاعتوبف

 هدحو لعافلا وه ىلامت قحلا ناك اذإ لاقبالو رئاطلا ىف حورلا قلخو

 قملا عم بدألا بجاو نم نأل لمفت الوأ لءفأ هلوقب بطاخ هسفنف

 بدألا مزاي نأ هماع تانونكم نم ءىث ىلع هديبع نم دحأ علاط اذإ
 ءوسو ؟ ايف ردقلا رس نم ىهذأ ةققاحلا لبقتال ىلاعتهئرضح ناف ىلاعت هعم

 نادلة يب رقلا كلذ اويعيصتتناو لز ًالاةزضحلا مكسقتأب اوملاط وبدألا

 اوزوفت ديالا ىلإ

 اودشنأ دقو

 هبيزعتو زعلا سدق ىف هبر ىلإ دبعلا رظن ىف

 هييبشتو فيكلاب . قحلت تأ تاودأ نه هدواعو
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 ههيونتو دبعلا ةبترم ىلع ًاعطق مكحن ةلالد

 ههيومتو ىعدب حرطو هتابثإو بلا ةحصو

 2 نماثلا لاؤسلا 3

 ىلزألا مدقلا فنيعت وبث هل سيلو اثدحم دبعلا ناك اذإ) 6ىنولأ سوم

 انعنمي ىلامتّلاعم بدأألاو هاف هوه نكي مل اذإ و وهوه سيلفدجو اذاف

 دوجولاىف دبعلا ةبترماف انرك د 6س ألان اك اذاذ ملا نيعوه لوقت نأ

 ( كلذ انل اوحضوأ
 مدعو دوجو نيب ددرتم دوجو هنأ دبعلا ةبترم 46 مهتبجأف

 ربعي الف انكم اندنع مالكلا ةمئ أ هاعمس كلذلو نيفرطلا دحأل صلخن ال
 را ع لا هلق نجا وو وهو لوا ميرتكا ف
 ناك هلوقب هيلِإ ثيدحلا راشأ ىذلا رخآلا فرط نم مودعمو هب ىبلالا

 ناكك ةيلعفلا ناك ال ةيدوجولا ىه انه ناكو هعم ءىثشالو هلل

 هئانف دعبو هداجبإ لبق مدعلاب ُشوتْحُم دبعلا دوجوف مهفاف نوكيو

 لولحال ذإ ةيرب دحأ دبعلا نأ الو هيف لح ىلاعت قحلا لاقي نأ زوجي

 ناتهمو روز هلوقف كلذ ريغب لاق نمو سنالا نم انئاملع دنع داحناالو

 اوامعاف ةببشلا مكتعل وو ومالا ل فشكتي نأ ناجلا اهيأ متدرأ ناف

 مكناف ةيضرملا قالخألاب ىلحتلاو لالخلا لكأب مكتاآرم ءالج ىلع

 نأ ىف كراكسفأ اوبعتت الو ةلدألا اهلا هلزازت ال ىتلا فراعملاب نورفظت



0) 

 من اف لئاذرلاب نولحتنو تاببشلا نولك أت منو رمألا اذه اوفرعت

 لاقق ىننالا لاجر نم راح نم ضعب:دشنأ دقو لئاطب نورفظت ال

 نع ده .قيوك ن)ا قذ اوه يقوفلو 11كم

 وه تنأام وهايو نأ تنأام انأ ايف

 هلا هب اناني ٠ نك رظنام وه باك وا

 قه هام“ وهو: ةلضأب ٠ ”انزيظ٠ ةودعولا قا اف

 الاوهام اوهكا دقو

 تنأَنْم ىر ىولبلا عمىباسل ىدان تنأ كلف قح كيف دبع

 تنأوهافكبيزنتك> ىلع نكل 2 تنسحأتلقبوبحلاان أ قشعلاقف

 اضأ اودشنأو

 وهام ىذلا وه ىف اودجن هترظن ا هورظناف هاوس دوجولا ىفام

 ءايعاو. :لاثمأ ”هنما هيل ىف .لدعع وذ وفا ”ةيلغ لدي اقنو

 ءارفأ زك كلاب :تقلهام هالو ”اهرطاتب قيع» :ثرراكث اه :هآلو

 وهالإ نوكلا ىفاف هيلع تبثأو مدع ىف تنأ ذإ هب هيلع حاف
 هالوا نوكلا دوجو ىف هلاوقأ تلبقام قملا دوجو الوا هاو

 كلذ وحن ىف اضيأ اودشنأو
0 

 دسجلاو بيكرتلا كيكرم سيلأ ىدحإىل لاق ديحو ىبإ تلق نإ



)»١( 

 ديصلا نك اننا ةرؤيجت ناذلاف» ..دنحلا وما وادلب اذ ناوتتؤلف

 دسح الو ”لغ هب موقيال نم اهنك اس ناك ًاراد برخيسيلو

 اا اوفلاو

 هاوس سيل هللا الإ مثامو اونع ىذلا كاذو اولاقىذلا كاذو

 لع ءأ هّللاو : هاوس نيأو ىردي نم بلطيو

 2 عساتلا لا اولا 2

 نم لو هيلع هللا لص هللا لوسر بيش ىذلام ) * فراق 2

 للص هل حص فيكو ميظعلا نآرقلا نم انناوخأ اهوا اوخأو ةوه زوين

 قملا نأ هيدحو نيس عم هبيش ىذلا فوكلاا اذه سو هيلع هللا

 ( هب ركعال ىلاعت
 (ترمأك مقتساف) ىلاعت هلوقوهدوهةروس نم هبيشىذلا *6مهبج أف

 (ىبرع نب نيدلا ىبحم خيشلا) مهنم سنالا ءامع نم ةعاج كلذب حرص

 برقلا نأل ةماقتسالارك َذ اهيف ةروس لكى ه دوهتاوخأو ىلاعتهّللاهمحر
 ذبشي نأ :ندألا هينع ةلماكلا ةناعتسالا لح ةق ىف ماقتسا ول

 قر نأ حصي ةجرد هدعب قبال تثيح رمألاب 5 ةنأ ةسقت ف

 نملاسخ نين نآل نوعا نيدو رلاب وأ هنت يرقلا لب ايلا

 ةييطلاب ىلحتملا قاللا رشم لاك اناعأأ قربك ةد نرثلا ثارذح



 (؟)

 مذا نو هلا فرطا فاح تا وقملا كنا قع ات ةيباكما

 نأولو بيرقتلا نم ريخ هدنع اف هللا ىلع لالدالا عم بيرقتلا ماقم
 ةفلاخ طق جوعألا نم ناكامل مقتسلا نم دشأ ناك جوعألا فوخ

 اومهفاف نيقيب ءايبنألا نم فوخل قأ هنأ ىلع لدي اهيف هعوقوف
 يقتسلا ىف اودشنا دقو

 دحأ هل ىرديالو توم ريغ نم هتمايق تس ىذلا مقتسلا

 للزب الو لهآ ل قالا كن. -ةقلاخ رمأ 'عرع هن نتفلو

 نع هلا .نعنلا كلل ألا -ةيفوط نركلا ديتول اقل امو
 رعأ هّللاو اومهفاف ةماركلا تاقدصام دحأ نم اذهو

 2 زعاملا لاؤبلا 6

 تكرشأ نئل ىلاعت هلوق وح ىف سنالا اهمأنولوقتام) # ىبولأسو

 كلابجيف نأ الو قلاع :هلوقو. نما نم .ننركملو فال ناعيا

 هيلعهّللا ىلص هللا لوسر دارما له ةيآلا اليلق ائيش مهيلا نكرت تدكدقل
 باطخلاةلوصدتمأ نع لمح دق سو هياع هللا لص نوكيو ةمألاوأ سو

 ( هتمصعب لوقلا أف دارما وهناك ناف ىملالا
 اهب دارملا نأ اهوحنو تابآلا هذهب دقفعي نأ زوجيال## مهتبخأف ع

 نم ملسو هيلعهللا لص هتمصعرىلع انعامجال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تابآلاهذهىف رك ذاملثمىف هعوقو نءالضف بدألا هب فلاخي ايف عوقولا



 (؟)

 ىلاعت هلوق وحن امأو كلذ اومهفاف لطابلا لهأ ىلإ نوكرلاو كرشلا نم

 ريظن ريدقتلاو ضرفلا ل يبس ىلع وهف (كيلإ انلزنأ امم كشىف تنك ناف)

 ليبس ىلع هناف ( رخأتامو كبنذ نم مدقتام هللا كل رفغيل ) ىلاعت هلوق

 فوك نمهيبن بلق فراع امل كلذب هللا هنمأف كش الب ريدقتلاو ضرفلا

 ءاشي نم بذعي و ءاشي نمل اهنم رفغي ىتلا قالطالا ةرضح نع ءىثانلا

 هب رككال هلا نأ اهتم نمأ لسو هيلع هللا لص هناف دييقتلا ةرضح نمال

 اعضاوت كلذ لاق اما مهاربا نم كشلاب ىلوأ نحن لاوحالا نم ةلاح ىف

 هناكم تنك ول) مالسلاو ةالصلا هيلع فسو» نع هلوق ريظن ىلاعت هّللاعم

 تنك ىأ فسوب هيخأ عم اعضاوت كلذلاق انإ هناف (ىعادلا تبجأل
 فسوب نماربص مثأ ل سو هيلع هللا ىلص هنأ عم ىربص ةلقل ىعادلا بيجأ
 هللا ةردق ىف كشلا روك ذلل ميهاربا كشب دارملا سيل هنأ اوماعاو نيقيب

 نوملعي مهنا دارا اماو ءايبنألا هيف عقي نأ كلذ نم هللا ذامم ىلاعت“

 ىلع لوبجم ملاع لكو ”ىبنلاو ةددمتم ًاهوجو ريطلل ءايحالا قيرطل نأ
 هللا مهعلطي نأ نوبلطيف اهنم ملعلا مهتأي ىتلا قيرطلا ةفرعمو لملا بللح

 قلخ مهمدهشأ ام ) ىلاعت لاق ردقلا رس ىلعال رويطلإ ءايحإ ةيفيك ىلع
 اوهزنو ناجلا اهسأ كلذ اومهفاف ( مهسفنأ قلخ الو ضرأألاو تاومسلا
 الو انلاحك سيل مللاحناف مهصيقنت ةحئنار ىلإ ىذؤيام لك نع ءايبن الا

 ةيصعم تناك لاق هنأ انم فشكلا لهأ ضعب نع انغاب دقو ملاح



 (؟4)

 ءايبنألا ذإ هنطاب نود طتف رمألا رهاظ ىف ةرحشلا نم هلكأ ىف مدا

 ىف ناسحالا ةرضح اسال اهم نوجرخيال ناسحإلا ةرضح ىف اًناد

 ةيصعمطق هنم روصتيالناسحالا ةرضح بحاصو ةنجلا ىف مهنو 5 .لاخ
 ومني فك نابت قلادما وع وو ناجل دبالإ نوكتال ةيصمملانال
 0 بسني نم ثعمسو نوكيال اذه ةرضحلا كلت ةمرح كيني فيكو

 ةظحالم عم مالسلاو ةالصلا هيلعمدآل ىبنلا عوقو نال وي ناك هنأ ةيفوصلا

 نع ف شكلا لهأرباك أن ممالسلا هيلعمد1نوكدقتعاو ةيهلالاةدارالا ذوفن

 نم لع نعتمقواماوةلفغ نع عقتإلةيضقلا نوك ىضتقيرومألا قئاقح نطاوم

 ةلرطخ ]عا صا كانا مالسلا هيلع مد[ ةيصعملاثم ناكف ابلهأ

 لكل لمعلأو ناواذ مل ةلمجاو اًقلخ قا وولف لضفأ نأ ةيرافإ !مللاقو
 ى قبسام مهم عقيىقح مييلع باححلا لالحأو 5 ًاصاخ المعو الهأ راد

 عيطم وه نم ىراوج نم جرخأ نأ ىنع عاشب نأ بحأ النكسلو ىماع

 ىف مهتلخأ نيذلا نيبوجحلا ءالؤه نيب هيلع اهميقأ ةجح نم دب الف ىلا
 لك أيلف اهنم برقتالوأ ةرجشلا نم لك أتال مدال تلق اذافضرألا

 هل ىهم هنع عقوام نيع ناف كلذ ةبقاع ىف هنم ضار ىلاف اهنم برقيلو
 ًارضاح ناك نف ىلدارا هيف هعوقوب تذقام نيع وه ابنم برقلا نع

 نع مالسلاو ةالصلا هيلع مذ هزنو هيلع وهام ىلعرمألا لع زفلل اذه

 نارقلا لزن دقو ةفلاخهل هبسن ًارضاح نكي مل نمو ةفلاخلا ىف عوقولا



 (؟5)

 «( ىدهو هيلع هيلعباتف هبر هابتجامثىوفف هبرمدأ ىصعو )هلوقىفكلذب

 ىف روصت نم الإ ىوفف هبر ماذآ ىصعو هلوقب ةلاصالاب ىلاعت بطاخاف

 :اوناكنيذلا نينسحلاال نبرضاح اونوكي مل نيذلا نينمؤملا نم نانا نع

 .ةلاصالاب تلزام اهلكدودحلاو تافيوختلا ناف قافتالا كلذ نبرضاح

 .نولعفي فيك مدآ دالوأل ميلمتأضيأ كلذ ىفناكو لو دودملا ئدعتي إلا

 عقوام نان مهماع عم نولوقيف ردقلاو ءاضقلا كح ةيصعم ىف اوعقو اذإ

 .انمحريو انل رفغتمل ناو انسفتأ انماظ ابر ) هل درمال ردقو ءاضقب ناك مهنم

 همدنو مالسلاو ةالصلا هيلع مدا ءاكب ناكو ( نيرساحلا نم نئنوكنل

 ةصيقنلل احنافناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنآل طقف رمالا رهاظ ىف هفوخو

 .ناك ىلاعت هللا ناف ةرحشلا نم لك ألا دعب هيلا رمألا لؤي امب الاعو

 .ردق نم سابع نب هللا دبع لاق 6 نوكلا ىف ءىث لكءاهسأ هملع

 :ةيسنلاو .ةميصقلاو ةسيصقلا د كلا ريغو قوجاطو كلارغو انو

 .تايحسلا هذه ليقعس ىلا راذلا كلتلإ ةسورت اقرت نقف ةييننلاو

 .هسفت ىلع ىأ هيلع ةححلا ةماقإ بلط هنأ قحلل هتبحم نم ناكو اهيف

 محلاو مركلاب قحلا زيمتيل هل ةرفغلا قا نم نوكيم“ هيف عقب لعفإ

 هجرذام ىلع ىلاعت هللا هماطأو قاطملا رقفلاو لّدلاب دبعلا زيمتيو قاطلا

 .ملاعأ عيمج نار نيطاصلاوياتلوألاو نيلسسرلا :ءاقنآلا قيضدلم ف

 -«ىشاهرزو نم هيلع سلف مهيصاعم اماو مالسلا و ةالصلا هيلع هفئاكىف
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 نم ىلاعت قملا هل بهو امو مالسلا هيلع دواد هدلو ىأر كانه نمو

 ناكو درو اك لقأ وأ ةنس نيتس هرمع نم هبهوف هل هلالقتساورمعلا

 ْذإ هنطاب ىفال رمألا رهاظ ىف هبهو امل مالسلاو ةالصلا هيلع مآ دوحج

 دحجف ثيدمحلا ىفهلوقو) دعوا ىفو نمىلوأ مالسلاوةالصلا مهيلع هايبن'الا
 دوحملان آل انرك ذام ىنانيال (هتب رذتيسنف مذآى سنو هتيرذتدجحخل مذآ

 مهمالك مهفىف حدقيال لاعلاىف ءاماعلا فالتخاو ةروصىف مقو نايسنلاو

 ةالصلا هيلع مّدآ انيبأ ماقع قئاللا وه اذه ؛ ماكحألا ىلع اوتفا نا دينو:

 نيب جرخي ىتح هلوق ةدبع تحن وهف كلذ ريغ لاق نمو مالسلاو
 ةادع ىف ريرحن ىلإ هضعب جاتحي مالكو هو ىهتنا لجو زرع هللا ىدي

 ىلع تايمسملاب هماع ءامسألاب مد لع نم مزابال هنا اه ريظأ نم رومأ

 امبو اهامسمب ًااع هتطاحاب ةفلاخلا نع هراجزلا هيلع ىنبني ىتح هيلع ىهام

 ًاضيأ تايمسملاب هماع مزتلنانأ ري دقتو اهيقئاللا باتعلانم اهيلع بترقيإ
 ىتحمالسلاو ةالصلا هيلع مدآل ًارجز كلذ نوكب جاجتحالا ضني الف

 نأ هم وو لع ىلع تناك مالسلاو ةالصلا هيلع هتلعف نا هيلع بترن

 لّردتي نا ريدقتب و (ىسنف لبق نم مدآ ىلإ اندهع دقلو ) ىلاعتهلوق انعمس

 ةقيقح ىسن هنأال ىسن نم َلمف لمَ هنأ ىلع ىسنف ىلاعت هلوق لمحبو

 لسوديلع هللا لصدخم هقلخ لضفأ ق-ىف ىلاعت هلوقىف كلذ وك ليق اك
 هللا لص هقح ىىلاعت هلوق وحن ىفو ( هاشخت نأ قحأ هّللاو سائلا ىو )“
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 ( كجاوزأ تاضرم ىنغتبت كل هّللالحأ ام مرحبمل ىنلا اهيأأي) لسوديلع

 لاح ىلاعت هترضح لهأ صاوخ نم هنأ ىلع سيلبإ لمحي نأ نكي الف
 لعجامو قخيالام كلذ فو هيداعس داقتعا ىلإ ىدؤ كلذ نأ ةهئرصعم

 ىف مقو اذإ نزملاو مدنلا باب هل اوجتفيل للا ًارايتخا ءزج دبعال ءاماعلا

 مدنام ةيصعملا كلت ىف ارايتخاو الخدم هل ادوهش الول هنأ عم تافلاخلا

 نادبعلامنمكلذي ءاماعلا دصتق هلعف وه سيل لعف ىلع طق مدنيال اندحأ نال

 بدألا ءىبسيف هيلع مدنأىتح ىللعفلا سيل لوقيو ربجلاوةدارإلاب ف

 الف اهلك دوجولا ىف ةمئاقلا دودحلا نالطب كلذ نم قرطتي و لاعت هّللاعم

 هدايعىلإ ىلاعت قملا باطخ ريصي و لمف نيقلخْلا نم دحأ ىلإ بسني

 هللا ىضرف . ءىش ىف سحلاب قثوب نكي و سحلل ةتهابم ىهلاو ىمالاب

 ىلع مهصرح ”لشأ امو قاخلا لع مهقفش رثك ايلا نع لاك

 +لا نم لزن احول ةرم تيأر دقو . لجو زع هّللا ىلإ دابعلا برقيام
 حضاو قرع طخب هيف بوتكس دجرز نموهو ةضف نمد ةلسلسس اقام

 مارجالا رئاس نم ةنوجعملا ةنيطلا كحك قأ الحلا ءالؤه كح نأ | اعإ
 ةحولملاو ةرا ارملأو ةدوبخلاو ةوالخلاو لقثلاو ةفخناو حئاورلاو مومألاو

 لاوحألا مهيلع تاوادن كلذلو نيجلاو ةعاجشلاو لخبلاو مركلاو

 نأل مآ نبا اي كيف وه اهاكن اوك أل ىف اقرفم هارت اف مهتيط بسح

 ةدحاو ًاحور تراص ىتح هركذن مل اممو انرك ذ امم تنجت اذإ ةنيطلا
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 امو اهريغ اهيف ام عومجم تقرف اذإ اهنم ةرذ لك ىف ناب لقعلا ىضتقي

 ناف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبن آلا ىوس ةنيطلا هذه 9 نع جرخ

 اوامع لمعبال ةيانعلا قباسل لئاذرلا رئاس نم مهتنيط رهط دق ىلاعت هلل

 موهياع ءايبنالا ريغ اكو مل بيرقتو هافطصا ضحمب لب هومدق ريخب الو

 ةراتو ًانابجدجم ةراتف ةنيطلاكلت فاصوأ ىلعنوقاب مهف مالسلاو ةالصلا

 ايصاع ةرانو اعيطم ةرانو اعاجش ةرانو اليخب هدجت ةراتو اع ركمثدحأ دج

 مهيلع ءايبنألا فالخب اهريغو لئاذرلا لاوحألا مهيلع تاوادتف اذكهو

 فحت ةيانعلا تماداف ةنسح ةعيفر ةيضرم اهلك مهقالخا مالسلاو ةالصلا

 قالخالاو ةلمعتسم هيف ةرهاظ اهلك ةنسملا قالخأالاف الثم "ىلولا كلذ

 لاعألا تكرحت ةيانعلاهنع تفلخت اذاف كرحتتال ةنماكة نك اس ةئدسلا

 لوقيو ةنسحلا قالخ”الا كلت تدمحولاعتسالل ةيدرلا قالخالاو ةئيسلا

 ذوعن ةئيسلا قالخالا مايقو دبع ىف ةنسملا تافصلا دو دنع سانلا

 دنعنولوقيو هبجوىلع ىذلا مالظلا اذه اورظناو . هانيأرامرش نم هللا

 ىلإ اورظناو ددلا هلل ءىش ةنسملا تافصلا مايقو ةيدرلا تافصلا دو

 ىندالافامءايلوألا نم ىلعألا ف كلذوحتو اذه هجو ىلع ىذلا رونلا

 اومهفاف ءايبن ألا ةمصعب نيموصعمال نيظوفحم اوناك انه نمو هسكعو

 هلو مكبتك نم باتك ىف هودجنال منأت دوامأتو لحلا اذه ناكلا ابمأ
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 ءايبن آلا ادعام نأ مققعو نايبلا اذهب متلع دقو سنالا نك نيف

 ةدرحلا ةدارالا مح را ريس سلا د اشي مالسلاو ةالصلا مهيلع

 ديءاتدارإ نأةدارالا نأو ةدارالل عباتلا رمالا نيبو رمأالا لاثتما نع

 قفاورمالا نأل انطابو ًارهاظ ًامئاط ىمسو ةلاحمال هلثتما رمألا لاثتما
 هلاثتما ىلع ردقي مل مألا لاثتما مدع دبعلل ةدارالا تدارإ نأو ةدارالا

 ةدارالل ًاعيطم رمألل ًايصاع ىمسو

 اودشنأو

 هتقيرط ىفو دقف عاطأ نمو هتقيقح ىفو دق هللا ىصع نف

 قملا نكل ةدارالا عاطأ رمآلا مطب مل نف عيطم ىمسمالإ مث اف

 ةدارالاب جاجتحالا انعنمو سعألا لاثتما ىف الإ ةداعسلا لمجي مل ىلاعت

 ءىش نم هنود نم اندبعام هللا أشول ) ناثوألا دابع لاق اكانم اهلبقي و

 اته نمو لطابدب ديرأ قح هنأل مهنمكاذ ىحلالبقي ملو (انوانآ الو نحن
 جاجتحالا نم ناجلا اهأ مايأف هب جتحالو ردقلاب نمؤن انؤاماع لاق

 نكمال ةدارالا نأ متلع ولو ملايإ مث سمألا لاثتما نع ةدرحملا ةدارالاب

 عجرب اعا ةدارالا مكحلا دهاشم ىصاعلاو طق عقتال ةيصعملا ناف هنايصع

 نم هسفن ف لصح ىذلاقيضلا ةدش نم اهب سفنتيف عقب نا دعب اهيلإ

 دوجسلاب ىترمأت فيك براي لاقو هبر لداجسيلبا نأ 3 دقو ةفلاخلا



 م(

 ىلاعت قملا هل لاقف فلاخأ ملوىنممقول هتدرأ ولف ىنم كلذ درت ملو مدال

 لب لاقف اهدمب مأ ةيابالا لبق كنم كلذ درأ مل ىنأ ىنف تملع ىتف

 ىلاعت هلوق وك كلذ ىلإ ريشي و ىهننأ كتذخأ كلذب ىلاعت هللاقف اهدعب

 ءئع وم انمرحالو انؤابأآلو انكر شا املا ءاشولا وك رشا نذلا_ لتر

 لع نم دنع لهل انسأب اوقاذ ىتح مهلبق نم نيذلا بذك كلذك

 ىخأ اي رظناف ) نوصرخي الا م ناو نفل الإ لوعبتل, نأ انل هوحرختف

 ةداص كو ةسوسرلاو نورالايانلا عقو وهىذلا سيلبا عقو 28

 كدا تا وم ةدارالا هقاع نفقا هلع رمت ةيملالا ةردقلا مف

 كشلاو كرشلا نم مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبن الا ةمصع ىف اودشنأو

 مثال نحن هب دارلانأو مكلاؤس لرأ قوت دل قررا

 نارسخ هيف نوكر وهو نيدلا ىف نامرح رايغالا ىلإ نوكرلا نأ

 اضيأ كلذ ىف اودشنأو

 هقدح عرش هب باذعلا طان

 ةحلصم كاذ ىف ىأر دق نمل اذه

 هب لوقثال ان" 0 هب هلا

 انلآلا محلا كاذ ناكام هللو

 هو ةيسعو ذل ءاق ناف

 ناسحإو ناعاو ىبلق نيفنص

 ناتهم وروز هلل> نم فيكف

 افباكرأو لاصوأ عطقت ولو

 ناهرب هيف ىضقي كرشلاو كشلاك

 ناطلس هللا ىف لاق ىذلا ىلع
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 دي ربام ىلع دبعال اهرهقو ةدارالا 5 عم قف اوذكنأو

 ةيزرت اه ليسا و: قمار كا ٠١ دنع ءاعألا »نفعا خم ت13

 دوهشلا اهدكوي ةفاخم ىنم ديريو مقتسا ىل لوقي
 دييبعلا هل نحو ىلوملا وه نميف تلق اهوممسا ىبوقايف

 دييلولا هل بيشي مح ىلإ رظناف رومأملا ال نسمألا درب

 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نأ ناجلا اهمأ اوقتحتو اضيأ اوماعاو

 نم مل سيلذإ مهتيفوت ماودل اهنم ىلعأل الا ةلاح نم طق نواقني ال
 مع هتترو لك :كلذكو خيع ةقرط قتلا نع مهفقوي ام لامفألا

 ىمع ىتلا ضرألا يلإإ مالسلاو ةالصلا هيلع م1 لوزن ناكف ملثرالا

 لاك نأل زاخفالا و وزلا اهي هتح قف لك 1 'رافقالاو ةلذلا لع

 . كلذب سيبلتلاب آلا نوكيال ديبعلا

 *« اودشنأو )ع

 "لع ىف ءاقئراو جورع الا سيلف ىلولا طح اذإ
 وندلا نبيع ىونلا نيع ىفف هيف دييقتال قحلا ناق

 ومس ىف رمش ىف امس لاح لك ىف ىببتجلا لاغ
 روفلا ىلع اهنم بوتي لب ةيصعم ىلع طق رصي مل ىلولا ىأ هنأل ىأ

 ءانفلا ىئفص هيف ناكنم نأ ىلع مهلكس نألا نم قيرطلا خياشم عجأو



 م(

 ذئنيح قلا ىلإ انب رقت اف ادبأ ةالصلا ةرضمل لوخدلا نم ”نذعال رملاو.

 برقلا ةرضح ىف سمألا اذه بجأ امرظناف ةفص نم سيل اع انقلختب الأ

 قلختلا ف نذأي لىتلاىلاءتو هناحبس اهكلم تافصب قأخت نم اهنم درطي.

 العو لج ىرابلا تيأر لاق هنأ هنع هللا ىذر ديزب أ نع انغلب دقو اهم

 ىتفص نمسيل اب لاقق كيلا نوب قتلا هب برقتيام برقأام براي تلقف
 ناسحالا ةرضح ىف ناك نم نا ناجلا اهمأ مكلناب دقو راقتفالاولذلا

 هللاناف بجعالو رفنالو طقةيصعم هنم عقبالو بححيال بدأالل امزالم.

 اهب انرختفا اذاف هيلع اهب انعمجيل الإ ةلاصالاب تاعاطلا انل عرشام ىلاعت

 نعام اهينرخ لاش هللا نس لضفلا كلذ دورغ نع انيخو اسقاب انبأو

 انب واق ىف ىقلي و ىصاعملا ىف عوقولاب هللا انيلتي كانهو ناسحالا ٌةرضح.

 "ىجبال نش نيعضاخ نيليلذ هيلا مجرتو هنيبو اننيب ةشحولاو مدنلا»

 ليلدو تافلاّغا وه ىذلا هبطحب ءاج تاعاطلا وه ىذلا نوميللا بارشب

 (نوعجري مهلعا تائيسلاو تانسملاب مهانولب و)ىلاعت هلوق انباتك نم كلذ.

 نيملاصلا ىلوتي وهو م اده يلوتي هاو كلذ ناجلا اهيأ اولمأتف»

 هه رشع ىداحلا لاؤسلا ردح

 دح ىلإ هيف لصي دحأ له ىلاعت هللا ةفرعملا ماقم نع) 4(ىولأ سو

 ( دحأل كلذ حصياال مأ هسفن هللا فرعي اك ىلعت هللا فرعي.



 م
 قلا نأ دب ال هتجرد تمفترا وو دحأل كلذ ”حصيال 6 مهنبجأف ام

 لشرب الوتد رف كالي فرخ الزغأ لعب هدابع نع رئاتسي ىلاعت

 لئاقالو هب معلا ىف هب ر ىواسل هسفن ىلاعت م اك هّب ر دبعلا لع ول ذإ

 الو ) ىلاعت لاق هوجولا نم هجوب ولو ىلاهت هب لهجلا نم دب.الف كلذب

 رعشلا ركتلا ملعلا كلذ نم ىأ ( ءاش امب الإ هملع نم ءىثشب نوطيحي
 عهضعب لوق امأو روصحم ءزج وه امإهب علا نمهدابعل هيطعي ام ةياغف ةلقلاب

 ربدقتلاو ضرفلا ليبس ىلع كلذفهب اوطاحأ هب هدابع ىلاعت قمل طيحاذا

 نم ناحبس نوفراعلا لاق انه نمو دحأل ماقملا اذه لوصح انغابي لو
 فرعيال نمناحيسو هبملعلا نيع هب لهحلاو هب لوجلا نيع هب املا نبع ناك

 ةفرعملا نود طقف قاخلل ةنكمملا ةفرعملا فرعي هنأ ىأ فرعي ال هنأب آلإ
 ةنكملا نبع

 اضيأ كلذ ىف اودشنأو

 هلم ململاب نم ىلع فيكو ةعا كل نأ م هللا

 ل نعال نعوم , .:تيتقأل ادوينو ته نا
 1 لع ىلع قح ليل> انل سيلف هيف ىتريح هب ىلع

 لبق ناعالابو نيتلاخلا ف هبلوسرلا ءاج ىذلاألإ سيلف

 اهنا اوهتنأو

 هيف اقراغ ىلقعو ليج رحمو ىتفرعع .فورعم كنأ تلق دق
 ( باجحلا فشقك معو (



 (؟:)

 هيف رهاظ لهي الإ كادي 2ترفظاف حرفتال كسفنل لقف

 ىلاعت قملا بناجف ؟ زاكفأ اولمعت الو كلذ ناجلا اهمأ اوملعاف

 ذل نوكللا ديدلا» دكه نأ ابا نادمأ دعأ ى دال ركنا قاف

 هتلهج دقوا ىلع نوكلا ىف اب لّدأ كنأل مظع لوج كلذو هللا ىلع

 نوكم ال ءىشلاف هدف لع اليلد قلنا نذتت نأ اماو كري قيكف

 ءوس نم كلذ ىف هنأ عم لولدملل ةرياغلا ليلدلاةبترم ”نألهسفن ىلعالياد

 هلوقب هتاذ ىف ركسفتلا نع هللا اناهم دقو فزاع ىلع ىني ال ام بدألا

 ةفرعم ىف ال تسيل لوقعلا ناف اهيف اوركفتت نأ ىأ (هسفت هلا كر ذنو)

 لات شا ءاقنإ مضاوم كلذ طسب ىنأيسو مدق هللا تاذ هنك
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 52 رشع ىلاثلا لاؤسلا 58-

 م الإ هللا مرتك نمؤي امو ىلاعت هللا لوق نع) « ىلواًا سو

 ( هب كرشلا ممهللاب ناعالا سانلا نمرثك ألا اذهل حصي فيكن وك رشم

 تايآبناعالاعم لقعلا ةكرش لعل وانه كرشلابدارملا 4 مهتبجأ ذل

 نمؤملا اهلوأت كلذلوهدرفع اهلقعي ال لقعاا ناف هباشنملا نم اهوكتو تافصلا

 هناميأ ةبترم هلقعب كرشموهو الإ اذه لثم نما امناهلبق ىتح ًاهرهاظ ىلع

 سلف لقملا ةطساوب الإ هب نمؤيو دبعلا هلبقيال هلكع رشلا نأ عم

 دقو عرشلا 9 نع ًادرفنم لعفلا مددباعم فوقولا لإ مومدملا



 (؟5)

 بابسألا ىلاعت هللا عم كرشي سافلا رثك أ نا اضيأ ةبآلا ىنعم نوكي

 ناف اهعم فقي الو اقيرط بابسألا ىري نم فالخب اهعم فوقولا عم

 ةبآلا هذه ىنعم ىف نآلا ىل ربظام اذهف كرشب سيل كلذ

 كلذ ىف اودشنأ دقو

 نازوأو نيزاوم لوقءلو ناعأو لقع هلبقي عرشلا

 ناحجر نزولا ىف هل بيبل الا ابهكردي سيل مولع هلالا دنع

 نارسخ هيف ام هبيزت كح ىف اكرتشا اذإ ناعاو لقع رمألاف

 ناوك أ عرشلا ىف هلثاي اب قبط ىف ناميالا درفنا ارو

 ناهرب كاذ ىف هدييؤي اه همفديركفلاك-ثيحنم لقعااو

 اينو نيوز ةرك نأ“ في ذاع ا لس فن

 اطلس لاا اع لاع لاو: هةكوو روك يسع و ذك

 فرو مقر از ةلوقك تافضلا رابخأ جما كفاح الوفا دل أ

 هنا ءاحا ام فا لقنلا ةراكلل ةلئيدرما تافاقروع ىف نيطا ق

 كورت لاا جو 6 ردك نانا لعين سو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 نأ الإ ةطرولا هذه نع ناسنالا جرم الف هنم مر ىلع هلبقي وهف هقنع

 هتلدأ نو هناعأ رون قافو تحج ردناو هباعاروت ىف هلّقع رون ىفنأ



 (م)

 لقملا رع ىف اضيأ اودشنأو

 حورطمركسفلا باب فلخ هناف اوربتعاف هللا قلخ رقفأ لقعلا

 حيرشت لقملابمقي مل ىوقلا نم هب هابح ام الولو هلالا الول

 حيولت هيف ىلوتف مهفاف ترسخ اهب تقثو نإ دويق لوقعلا نا

 حيحصتو لدع هتبتر ناف هب نز. حربت ال كءرش نازيم

 5 اده ىلوتي هّللاو ناجلا اهيأ كلذ اولمأتف

 2 رشع ثلاثلا لاؤسلا 883-

 هذهىف العو لجىرابلا ةيؤر نم انلمناملا بيسلاام) 6ىبولأسو الغ

 (ديرولا لبح نم انيلإ برقأ ىلاعتهللانأ انماععم ةرخآلا رادلا نود رادلا

 ىلاعت هب رق ةدش رادلا هذه ىف ىلاعت هتيؤر نم انل عناملا 6 مهتبجأف ف

 ةفرعملا ٌةارم ةفيثكلا انتروص تلباق اماف ةفيثكلا انتروصب انبححو

 اف اهمرجو ةآرلا ةقيقح ةيؤر نع انتبجل اهيف انتروص تعبطنا ةيبلالا
 انروصهّللا فطليف ةرخآلا رادلا ىفامأو ةآرمل الانتروصالا ٌةآرملا ىف انيأر

 كناثك نم. وع نور لضتضيبو اهاورآ يمت: قص سراكلا نو

 اومهفاف اهيف عبطتي ءىش الو ابل اعنام برقلا عنامكلانه ريصي الف اهدسج

 اهمأاوامأتو باحح دعبلا ةدش نأ 5 باحح ب رثلا ةدش انخايشأل اق دقو

 كلذكو ىري نكي ملو نيعلا رصابب الصتم ناك امل اوبلا ىف نإجلا



 (مال)

 ىديس ىخيش تءعسو ءاملا ىرب ال هيئيع متفو ءاملا ف سطغ ول ناسنالا

 كلذو ىرذب/ سلو هتف دنعلا تاحيح لون لانش هللا هعر صاولتا لع

 فالعشأ ةلاوي و شك نع لوقو وهدد فرسيالو هنلفديو قرفنأ

 تايلحتلا هيلع تلاوث .ناو كش الب وه هنأ فرع ةرخلا فو: كلذ
 هذه ىف هفرع نع صاخ كلذ نكل نب رهادلا رهدو نيدب آلا دبأ

 هرمأ ةيافف كلذك انه هفرعي مل نمو تاركنتلا عاونأ ميمج ىف رادلا

 انه نيفراعلا ماقم ىلإ لقتني نأ ةرخآلا ىف

 كلذ ىف اودشنأ دقو

 ءازخ ذل: قارح "انو : مازن“ . نجت ةايعألا نوما ىمالذو

 اذ اودقلاو

 صقتنلا نم مولعلا ىفامىلع ليلد سفنلا كلف ىف قملا دوجو ليج

 ”صنلاب ققحلا رسلا تبث دقق .. ةزثك سفنلا ىف ممل تربظ نإو

 صرقلا ىوسءىش حاورالام اعىلع اهرونو دوجولا ند نم ديد و

 صدرمحلا ةدشنم ناسنالاكلهولو ربظم ريغ ىف تاذلا لاني سيلو

 نسر وبلا كرقلا ىه انو. عتق ىلا نق نا تورأل

 انا اد

 هنوك لجأ نمصخشلا هاريسبلو باغ وهو رضاح نم ابحت اوف



 (؟0)

 هنوعب ماق برقلا كاذ لاز ولف هباححناكءىثلا برقطرف نمو

 هنيشيو نيزب اهف ةرغ ىلع هريغ باقلا دهشيال نم ناحبسف

 اًهأ اودكنأو

 هآر داق هاوس كردي نمو هاوس ىرد نم نوكلا ىفاف

 هامع لبج ىف هلا ناف اقلخ قالخلا عم كرد نمو

 هاري ان هارب امو هارب اقح قولا عم كردي نمو

 اذا ادق

 باحح فلخ ه اق اعا
 ع

 اع رابع. قلت عار ب
 ء

 تالا الاى“ اذه نأ ٠.١ ل وهو. فقرا هل, نقف

 باذعو مين نم هيف وه ىذلا ريغ ىريال ىلار لك

 تاع نيع ل ىلازا يع. نعو - ."هدنغ تلم ىأآرلا :ةروض

 اهنا اويشنأو

 قاحمبا اهلك اهنأل قاطتال هللا ةيؤرف

 قابطلا»و ضرألا اهقاطا قلخ دوبشلا قاطأ ولف
 قاهغنلا كلذ  امناو دوبش ىتّور نكت مف

 اضياناودكياو

 وهام ىذلا وهىف اودجم هترظن 1 هورظناف هاوس دوجولا ىفام



 (عو)

 ةقباسلا ةبوجألا ىف كلذ رم دقو

 نات قلبا نابل لعاشأ اودقنأو

 ىنايع وأ هركشب نانح ف هيلإ ترظن نإ للا بهذي

 ىنايك نوذجلا كردي ىذلاو لقعو نيعب كردمال وه
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 افا اودقناو

 باححلا نيع هدوجو ناف ىردي سبلو هنم دبعلا باجح

 باتكلا مأ ىف لاق دقامب اوزوفت ىلوق اوممسا ىموق ايف

 ىلابت ىف ىنيعو للامفأو انترهظأ دق نيمتسن ةظفلف

 باب لكب نوفتاولا نحبو رفق لكب نوبهياتلا نحنف

 ةلكسألا ةيوجلا ىف ةقرتم ابشع قايسو ةريثك .كللذ ىف راخكالاو

 ىرَغَو لجو زغ هللا لوقي ةينابرلا قتاوهلا ضمن ىفو هقثاللا عضاوملا ىف

 ىرعو لاقو ىت ار اف ىعماريغ ىأر نف عمتج ال رخآ ءىشو انأ ىلالجو

 ىناطسبلاديزب وأ ىأرو هوابجامنيعالو نوفراملا هفرعام نيعان أ أمىلالجو

 ىو ىصو ىبن دمحم معن لاقف رادلا هذه ىف كآر دحأ له براي لاقف

 نإ ىب نيفراعلل لق ليئارسا ىنب نم ىنل لاق هللا نأ بتكسلا ضعب
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 هومتفرعام ىلع رارقلا ميضر نو ىتومتفرعاهف ةفرعملا نع ىف ولات متجر

 ملعأ ىلاعت هللاو عياش ريثك كلذ ىف انخايشأ مالكو ( ىومتفرع اف ىنم

 2 رشع عبارلا لاؤسلا |2239

 (انمهبرقةدش عم ىللاعتّللا مالك عامسنمانل عناملاببسلاام)6# ىنول أ سوإل#

 هتيؤرنمانل عناملا ببسلاوه ىلاعت همالك عامسنمانل عن الاببسلا «مهتبجأف الع

 .بطاخ [5 ىلاعتق ملا انبطاخلا انثي رشب باححلاز وافانتيرشب باححوهو

 هلام لاق املا هله و اانفام ياللا اذه لوزن ىكتلو كاورألا

 هديانك الذ( ةيآلان اع: ارو وااو ألا | هلكت نارك ناك امو)

 نوربال نكلو هدابع مكي دق وهف ىلاعت همالك عامس نع انبحح ةباثلا

 نإ ةرخآلا ىف الغو لح ةناطخ نم هيلا دوام هيلا زاغأ ووه هلأ

 ىلاعتهّللا هيقليام بابلا اذه نم برقي ومهضعب لاقل املا ىناث ىف الإ هفرعبال
 مالالاب مهضعب ناسل ىف هنع ربعلا مالكسلا نم هدابع ضعب بواق ىف

 دربامنيب هب قرفب ىمت آلا رونب هدابع ضع ىلاعتهَّللاصخي دقو مهضعب لاق

 انيشملعو كلذ ريغ نم هبلق ىلع دريام نيبو قحلا تادراو نم هبلق ىلع

 ربعيو ًادبأ ككشم كيكّشتب لوزنال ثيح ىلاعت هللا نم هبلق ىلع درب أم

 نوثدحم ىتمأ نم نكي نإ ربخ هيلإ راشأاك ثيدملاب مالكلا اذه نع

 قملا هنأ هب ملعيو ىلاعت قملا هثدحب نم ىتمأ ىف نكي نأ ىأ رمعف



(1:) 

 ترارلا ةفونم ىلإ دضلا هن هانت رفا "قنو لماتلف ىلا مهتم نشف

 .نم وهف هتلبق اش ةعرشلا نازيع هبلق ىلع درب ام هنزو هريغ نم ىم لالا

 ءايبن اللو رئارسلاب قاعتملا ثيدحتلاءايلو اللف مدقتام ىلع الف ال امو هللا

 مهتيالو ثيح نم ثيدحتلا و ملكتلا ءايبن دلل 0 وظلاب قلعتملا مالكلا

 ءاينن اللو ظفحلا ءايلو اللو ةمصعلا ءايبن اللو طقف ثيدحتلا ءايلو اللو

 ماخلالا كلم مالك عامس ءايلو الإ هيضخبش ةبوز عم ىحولا كلم مالك عام

 امأو يبنالإهباطخ عامسو كلل ةي قرني عمتجي الفطقق هصخش ةيؤر وأ ل

 هضخش قررا هلك قود كن نوكمال كالا نمش ئارتؤاف لوا

 سيفن ةناف ناجلا اهأ كالذ اومهفاف

 كلذ ىف اودشنأو

 مدق ىلع هنم تعسو افلا تزرام هللا مالك عام الو

 مدعلا ةلاح ىف اهجرادم ىلع تمجرام عمسلا الولو دوجولا ىلإ

 مدعلاب كلا نيبو ثودحلا نيب اندهشي قألاو خزرب ىف نحنف

 ملكن عو دصقنعز وكلا نا هل مالكأل نم نّوكستلا سيل
 ةقيقح نع مهاؤس دنع كلذ ىلع ةدايز ىلاعت هللا ءاش نا ىتأيسو

 لعأ ىلاعت هّللاو مدعلا

 9 رشع سماحلا لاؤسلا 88+

 داعبلا نموكشين أهل "عصي فيك. ىلاعت هلل بحلانع) فول سوال



):١( 

 ناقيالا سو ناعالا رونب هدهشي ميقم دبعلا بلق ىف لزي مل ىلاعت قملاو.

 ناكونيأالو فيك الب هبلقىف ليخلاهبوبحم لكش مايقب بحا ىفتكا البف

 انايع قملا دوبش هل ٌمصصيال هنأ لعي بحل نأل حايصلاو هوأتلا كرت

 دم قح ىف ىلاعت هلوق كلذ ىلإ راشأ اك هب لاصتالا الورادلا هذه ىف

 ىندأ وأ نيسوق باق ناكف تيرقتلا بتارص العأ ىف لسو هيلع هللا ىلص

 نويحلا ءالؤه هبلطي ىلا لاصنالا هل عقي لف (

 ع٠ هلوج داعبلا هاوكّشو هحايصو نيبحلاٍض عب هوت ببس 6 مهتبجأف

 هنت تماقنلط راق لالخ ارز ت01 تاعي ةقوغب ا ءول و لعو دع أ

 رايغألاب سندتلا نع الضف ىصاعملاب تسند ةيناف نيمل' هيلا رظنب نأ.

 هنأ لاقف مل ليقفال لاق كبر ىرت نأ ىهتشت له ةىىبشلل ليق دقو

 بحملا اذه ليج ىف اودشنأ دقو ىلثم ةيؤر نع ميدبلا لالا كلذ.

 بارتغالاو داعبلا ىوكشريغ هاوه نم صاع نونجلاا

 نارققا ف لذا رف نانج ىف ىيبح ناف هدض انأوب

 ىبامو ىف ام لوقأ اذامذ ىدنعو ىفو ىرس ىببحق

 لش اودعناو

 ناسحالا رج هناسحا نأل ةقدنز نمحرلاب لصولا ةياغؤ.

 ناهربل در هريوصتو ىحور تفلكاع رفظنم هراوص 0 نأ.
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 ةروص هل الو مسجب سيلىل مت هللا ناةمطاقلا ةيلقملا ةلد الل در ىأ

 اسيأ اودشنأو كلذ نع هللا ىلامتنيرادلا ف لقمت

 اوس ىدنع وه اورجهو اولاصو ييظع ماقم ىدنع بحلا ىذل
 قم كبلقب كبيبح ناك اذإ ربص ول نمل هلك وه ةذلو

 انأ قرجم ىببح طق ملف رجهأم اذإ هرجهاوكشت فيكف
 انملا ىدنع وه لمعام شبأ لمس هانج طق الو "لع راج الو

 رظنلا اذ رظنأ لقاعاي تنأو يبت هتلمج هرجهو هلايعو

 لاصوو ادابج كبحل لمجيو لاحم قيرقتلاو قرفم رصبيسل

 ميقتسلا وهو جوعألا وه تنأو لاصقتا ريثب دحاوألا وه امف

 لعأ ىلاعت هللاو رهظ كنف كل رهظام شيإو
 6 رشع سداسلا لاؤسلا 7-

 هنأعم ءاقبلا مام ىوأءانفلا ماقمىف هفوقو دبملل لسأاعأ) (ىلول أ سو

 ( . ضارتعالا ىف عوقولا هيلع فاخم ءاقبلا ماقم ىف

 ىَتبأام ىلاعت هّللانأل ل ضفأ ءاقبلا ماقمى دبملا فوقو 6 مهتبجأة)#

 هدمحيف كاذب ديعلا رمشيو هتمعتو هتمحر نم هيلع ضيفيل الإ دبعلا

 دبعلارايتخا سيلو مدع'اب ءىش هبشأ هناف ءانفلا ماقم اذكهالو هركشيو

 لاح ىف كلذ امنا ةقيتح ضارتعا دوجولا ىف هللا هزربأام ريغا ىقب اذإ

 كواملاىري نيحقلحلا ىلإ زرابلا رمثالل كلذةبس دوبشو قالا نع هتلفغ



(545) 

 هنا وسرت وهاظلا و 3 عم دبعلا اوهسيف "ىلوتو لزعت ءارمألاو

 هرد رقت "رم 6 صرتعا نمرف كي ناك لب صضرتعا امل قيفملا لعافلا كيش

 نم ىأ ( ارق مموالإ هللا مرثكأ نمؤي امو ( ىاعت هل وق ريسفت ف

 اودشنأ دقو اهعمفوقولا عم نوكسلا ىف ةبوصنملا بابسألا مهتك رش

 ءاقيلاو ءانفلا ماقم َق

 مح نا نطلستلا هلو مدمل اوخأ ءانفلا نا

 افيا :اودغقنأو

 مدق انيف هلنعبف هريغال ذك فد قف

 ملا ىفتيام باجح ءانقلا نع مانقلا مث

 مدعلا مدع ف ليقام ةننسشيع لب هييبشف

 داثبلا فاض اودضأو

 آلا نم اهيف ا سوفنلا لك الع لج هللا مايق تيأر اذا

 رظناذ تنك نإ هب قاب تنأو هب لاجرلا لاق ىذلا ءاقبلا كاذ

 ريغلا نم قتشم ريثلا امنفذ ًافصتم ركقلاب نكتال هب نكف

 اهنأ اودقناو

 ىثنأف كنيع ءانفاذخاب تيس و نطعأ فن أف كنعكينفش ايلي 0 ريبلطتال

 ىنتكت ىمستاع نكنالواقبلا نيع 2 ىنبنتهيلعأر ما نيلطاواذهل ثم نع



):( 

 عم فحتلا كيلا لس رأ ار ىلاعت قملا ناف ءانفلا.بلطت ال ىأ

 ركشلا ةلق ىف عقتوبهاوملا كتوفتف اهمع ايناف كدجوف اهلبقتل هتك الم

 هك عم حنلاو اياطعلاتاعاس كروضح مدعب بدألا ءىستو تود اذا

 كلذ اومهفاف ءاقبلا ماقم فالخم تدبا ما تنس اهيلا كتجاحو كنقاف

 ماده ىلوتي هللاو ناجلا اهيأ

 س6[ رشع عباسلا لاؤسلا زهوح

 وأ لالدتسالا ماقمىفكتم وا انمملاعلا لوق ىفنولوقتام) ىف ولأسو

 ةاهوب نانو بفنحو كوب هوو كاز ع انك و اذك" لاش كازا ةريخ

 هللا لاق لوقي نكي ملولو هنيمب هللا مالك ىه هنارق سفن لمجيف

 ( كدألا ره هنآق انك و اذك اناس اسناد

 قلخ اهيف كله دقو لئاسملا تالضعم نم ةلئسملا هذه 4( مبنبجأف ع

 مك رنالا هيأ اولمعاف فشكتلاالا اهلاكشا ليزب الو افلخو افيس ريثك
 هللا ناف هيف كنشال انيقي رمألا كل حضتي كيو ًةآرم ءالج ىلع هللا

 وه دهاشلا ىف لئاقلاو ناسللا الا كك امون لاق لك نابل دنع للاعت

 همالك اولتي ىذلا بحملا ىف هلوقل نمحرلا وه نامالا ماقم ىفو ناسنالا

 ناك نايعلا بذك نف هب رك ىذلا هناسلو هب عمسي ىذلا هعمس تنك

 الو هدنع ناعإ الف نايعلا ىف درت ناميالا ىف ددرت نمو نامالا ىوق



)0) 

 ناسألا نامأ ىف هللا نم ناك نراعالا ٍلسو نايعلا قدص نمو نايع

 قملا نامجرت بلقلا ناساف باقلا الا برلا عسو امو نانجلا نامحرت

 قحلا الإ هدنع قطان متامو دهاشملا اذه دنع بذكتلا نيأف قاما ىلإ

 دحاولا

 لوقلا قدصأ لوقي هبانعو هنع هللا ىضر نيدلا ىحم خيشلا ناكو

 هيزنت هغلبيال ىذلا اهيزْت عمو ةربطملا فحصلاو ةلزملا بتكلا ىف ءاجام

 غلب و هلوسر ناسلب هنايأ تلزنف هيبشت هلثاعال ىذلا هيبشتلا ىلإت لزن دقف

 كلا رم وه لع كالا نب ءاح ام روض” 55انواهزق ناشلت لوين

 تارايعلا نأل لاكشإ اهيف ةلأسملاف لاح 117-١ 5 اهبلثم نسل

 تناكنإلزنتث ال ىناعملاو لزغتملاوه اهف انمالك ال هللا مالك ارقلاو ان
 الب ظفالاوهو ىنايكلا ظفالا وها لوقلا ناك ناو ىملالالوقلا وهانف تارابعلا

 الإ ليقانل متامواليقءوقاوه فيكفاليلد ناكنإو بيغلاوةداهشلا نيأف بير

 ركنيهب قطنيالف كلذ ملعب ققحت نفم وسرلا ءاماعدنع مواعموهو ليبقلا اذه نم

 ىلاعتو كرابت قحلا ناسل ىلغ كلذ وحن ىف اوذشنأ دقو هيلع

 ماقم لك قح قولا وهف ىنالك نيعب ظءف تظعو امهم

 مالك لك نيعا تاممالا انئورحو انظافلا هماوقو

 مالم ريغ هب مانألا لاق ىذلا فرحلاب هللا لاق لوقتف

 ئالحأ ى رئام نأ فيكلا و اهليادم انمالحأ 0



)4107( 

 قرا ند دنع نبي رم الل مكسحلاو

 اهيشمو اهزيم هيلا رظناف

 هلثع نترومال وأ تر نإام

 ,مالظ نايك هجزاع ارون

 اضيا اودشناو

 ىريغ وهو ىريغ سل ى الك

 نيفراعال لف مرق غذإ

 ف ليا 5

 هوأر 8 روتسلا تبلسأو

 ركفي الف نارقلا أرق رف

 لثملا نآاو

 مالك

0 

 .دض لاثمالل

 دق ' .:نادحاولا»“ هللا

 وح نينا قادلا :يدقلا فو

 دنيا ةرسسلا قف" ترا نيف

 هوك نم دبملا ريظ اذإ

 قزم ما اذإ نعل لكك"

 هقطن ىف قحلا

 هل مالك لكف
 نع بوش

 قداص

 .ق' هل موق سيلو

 اهو دشلاز

  رطوم ىف ديعلا تبث اذإ

 اننيع هريغ بلاك 110

 ,قئار هل بارش لكو

 .تباثلا وه هلإلا ناف
 ثتراملا نم ىل لق ناب



)54( 

 تيابلا نشف هب تون لدم هنتوا مح اذإ

 فاعلا“ ناو. وراق احم . شيول فا اظل. قدا« وع

 ؟ اده ىلوتي هللاو ناجلا اهمأ كلذ اوماعاف
 5 رشع نماثلا لاؤسلا ق3

 تلق نيسوو نمدقلا ثيدلتا قف لاس هلوق قاما قع) قولأمو

 (عسولا اذهب دارملا امثيدملا نمؤملا ىدبع

 ةقرملاىلامتقحلا ةقرعم عسو نمؤلا بلق نأ هبدارما «مهتبجأف إل
 ةبجو في رشت ةبج ناتهج باقللف ىلات قحلا هنكب ةقئاللاالدبعالةنكمملا

 ةرصاقلا هتقرعم ىف قمل ديق هنوكو حودمم وه ةفرعملل ءاعو هنوكف مذ

 هلوق نم درو ام الولو دييقتلا الو رصحلا لبقي ال ىلاعت هنأل مومذم وهف

 شرعلاو ضرأألاو تاومسلا تناكنمْوملا ىدبع بلق ىنعسوو ىلاعت هلا
 قحلا ةفرعم مسن نأ تبأ اهنأل نمؤلا نم ابدأ رثك أ مهعسو عم

 ىلاعت قملا نأ ىتي ال مث اهعسي هبلق نأ نمؤملا ىعداو زجملا تعداو

 ءاضق ىف هدصقيل نك امألا ضمب نييعتبذبعلا ربخم اهنإو ناكمي ديقتيال
 لوب يشل ناهأ 16 ايتدلا ةلراج لك اوم ىف كحلاك اهيف هجئاوح

 ةيفلا قركم ان فيزقا سو هيلع هللا ىلص لاق ) اكو ايندلا ءامس ىلإ انبر

 الإ دهشي ال تايولعلا ىف بيرق وه اك هنأ ربخاف (دجاس وهو هبر نم
 ىف ود اندوحس ىف انم هوند ناكف تايلفسلا قوه كلذكف ًالاعتم



):9( 

 عيد قف اك هدايع نكع الات ابك لات قلنا تافع نأل داع

 ىلاعت قحال تاهيزنت اهاكف اهوحنو ىقست مف تئمظو ىنمعطت لف تعج

 ابمأ اومهفاف ةقافلاو لذلا ةياغ قلخلا بناج ىف ىهو هنمو هل تالاكو

 ام ىلاعت هللا نأ اودعاو كل هرك ذن ملام هيلع اوسيقو كلذ ناجلا

 نم انيلا برقأ هنأو ةالصلا ىف انتلبق ىفو انبواق ىف هنأب كربخأو انربخأ
 ةءاعدفم يحسلا الا ةورتقح نع يهمك لا ييقاو ديزل لح

 نعالا لأسن الف ةءارقلا ىف انطلغ اذاو ةليذر يف هترضحب عقن الف ايحلا
 هلماعتو همركو هلضفب انل احضويلةبماشتملا ةظفللا كلت نعوأ ةطلفلا كلت

 انضموا فقرا اسادق الع تازايخألا هله عمو بئاغلاالر ضاخ ا ةلماعم

 ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق الولوح الف

 462 رشع عساتلا لاؤسلا 783-

 (هن ارجهوأهلهيوبحملاصو قداّصلا بحلا قحىفمت ًاعأ) «ىنولأسو»
 دبع لاصولا ىف هنأل لضفأ بلا قح ىف نارجحلا «مهتبجافإ

 حصي ال ىلاعت قحلا نأ ىنذيالو هديسل دبع نارجملا ىفو اهظحو هسفن
 تاسنؤملاو تافطالملا نم ىلاعت قحلا نم امب دبملا ذتلي امنِإ و ”ذتلي نأ
 سنالا حصي الو مط سناجم ريغ هقلخ عيم نئابم ىللاعت قالا ذإ ةيباطخلا

 نأ نونظيف داهدلاو دابعلا اهيف طلغ ىتلا لئاسملا نم هذهو سناجلاب الإ
 قلطللا هيزنتلا نم ىلاعت قحال بجي امع نيلهاذ ةقيقح ىلاعت هللا عمبسنأ

 ) باجالا فدك <> (



 ه0(

 هبرضي ليئارسا ىنب دابع ضعب ناك دقو نيفراعلا نع ىلاعت هللا ىضرف

 مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحواف ليللا مايق ىف لثلا هب

 ١كتادابعب سنالا نم هدجت ال ليللا موقت امبأ كنأ دباعلا نالفل لق نأ

 الاثتما ىندبعاف ىبرضح نم بيرقتلا تدرأ نأف ىلالجلالو ىلةبحم مقتإلو
 سلف قلل قتسناجم مدع قتيؤرب ذتلي ال ىلاف اهيف ةذلال ةدابع ىرمأل

 ىلاعت هللا ىلإ بان ودباعلا كلذ رفغتساف ىنذتلي ىتح ىنعم الو مسج انأ

 هللا اودبعاو كلذ لثمنمناإجلا اهبأ متم دباعلا رذحيلف ةذللا كلت دقفف

 هذه ىف اهباوث اواحعتف لامعألا ىف ةذللا اوبلطت الو طقف هرمأل الاثتما

 ماده ىلوتي هّللاو تاريملا نمنيديلارفص من وةرخآلا اوتأتو رادلا

 اودشنا دقو

 لاصولا عم قانعلا نمذلا ىدنع نارجملا نم ىيلقتو

 .ملاوملل دبع نارحملا ىو  ىىسقت ديبع لاصولا ىف ىناف

 اهأ اودنكلاو

 ناري قطنت ىبرقي تاق امك

 "حلا كاغل ذكه- ايل اقرا ٠١ - تدار

 أ اودشنأو

 ىوملا نيكست لجأل لاصولا فصو ىذلل لق

 تي



)01( 

 ىونلا هبجومو ىوه لاحتسا دق لاصولا نإ
 رعأ قامت هاو

 4, نورشملا لاؤسلا فؤدح

 اهمومذمو اهدومم هلل اهلك دايعلا لامعأ تناك اذإ ) 4ىنولأسو

 ( ءاقشلا مهءاج نبأ نف
 لامعالل "نافمبيلالامعألا ةبسن ةبج نم ءاقشلا مهءاج 6 مهتبجافإلم

 انم ةنسلا لهأ لاق انيه نمو قلما ىلإ اهجوو ىلاعت هللا ىلإ ابجو نيبجو
 غيزلا لهأ ضعب مهفلاخو هب تحت الو ردقلاب نمؤن

 اودشنأ دقو

 ىرخم الو لذن ال ىدانّتلا مويف 2 ىرمت قئاخ ىلإ ىلاعأ تناكذإ
 صخشلا لاعفأ تناك اذإ هنع ىلاعت هّللا ىضر لئاقلا دارم تلق

 ذئنيحو « امل ةمركتلا باب نم ىلاعت هللا ىلإ ةفاضم ىهف اعرش ةدومح

 ىلاعت هنوق ىف 6 ةرخآلا ىف الو اين "دلا ىف ال اهنم صخشلا ىلع سأب الف

 ( ىمردللا ن كلو تيمر ذإ تيمر امو) ىلاعتهلوقو (ىوملا نعقطني امو)
 لاو (ىرمأ نعدتلمفامو) ىلا ءتهلوقو (كيددأب هللا مهبذعيمعولتاق) ىلامتهلوقو

 ةمايقلا موب ىزخيو لذي دق بني ملو ىصع نم "نأ قملاو قدصللاف

 ىلع اوشماو ناجلا اهيأ كلذ اوماعاف كرشلا ادعام هنع زواحتي دقو

 ؟اده ىلوتي هللا ميقتسلا طارصلا



 (ه؟)

 512 نورشعلاو ىداحلا لاؤسلا 5

 ىلإ هحوربىرسي نأمهنم دحألصي له ءايلوالا نع ) 4ىنولأسوو#

 ( : كالفألا نم هيلا نواصيام دح اف كلذ ةحصب ملق اذإو ءامسلا

 يلإ ىناحورلا ءارسألا ءايلواللن أب نوققحلا حّرص دق ة(مهتبجافإلع
 نيح كلذو هادعتب ال مولعم مام مهنم لكلو ناسنالاها ريمانملا ةباثمي ءامسلا

 لصح باحجحلا هيف هل فشك ناكم "لكف ةفرعملا باحح هل. فشكي

 لصحي نممهنمو ضرألاو ءامسلانيب كلذ هل لصحي نم مهنف هب دوصقلل

 ىلإ ىبنملا ةردس ىلإ هحور قرت م ميهنمو ايندلا ءامس ىف كلذ هل

 رعلا لإ ئفركلا

 كلذفف اودشنأ دقو

 ماركلا ةككالملا ةحنجأب 2ىمسملا ىلإ نوفراعلا ريطي

 ىماسألا حاورأب مهعجريف تمن ريغب تاوذلا تاذ ىلإ

 ماقلاو هزنملا لاخلا نم هجو لك نم مهتاذ لمكتف

 ماما رع ماما مبكت ىضقيف ودبي مهلاح دهاشو

 لحم اهم دارملاو تاوذلات اذ ىلإ ىأ ىمسملاىلإ نوفراعلا ريطي هلوقو

 اواع كلذ نع هللا ىلاعت قحلل زيحن ال ذإ اهتفرعم هيف مهل فشكتت

 ناكملا نع قحلا اوهزنوناجلا اهيأكلذ وملعاف اريك



 (هع)

 52 نورشعلاو ىلاثلا لاؤسلا 229-

 هللا نإ ىلاعت هلوقو هلوسرو هللا نمةءارب ىلاعت هلوق نع) (ىنولأسوإلم

 كسع قب نف دبع نم لاقت طا ربت اذإو هلوسرو قرشا وم ءىر

 (نيآ قبب ققح هدوجو هيلع

 ءاكرإ هلأ دارملا اعإ و هومتمهف ام ىريتلا اذهب دارما سيل« مهتبجأ لع

 ىلوم هللا ناب كلذ ) ىلاعت هلوق كلذ ريظن عرشلاو نيدلا ثيح نم مهنم
 5 سو هيلع هللا ىلص هلوقو (مهل ىلوم ال نيرفاكلا نأو اونمآ نيذلا

 هنأل اقلطمال لاعفألاب صاخءىرع: وهفكلذ وحنو ىوأمالو هل مطمال نم

 دقو ملعأ ىلاعت هللاو دوجولا ىف نوكس وأ ةكرح لكل ريدلا وه ىلاعت

 كلذ ىف اودشنا

 هايفتم كلل ةازأ تفرك 25 وهلا نركلا انور عرقا نك"

 هاوي ناك عرش لقعلا َريخ هتعيرش ىف ىربتلاب ىتأ دقو
 هالوم هللا دحأ انل بخ لو نينمؤلا ميج للوم هللا

 -42 نورشملاو ثلاثلا لاؤسلا ة89-

 ةروصلا له ةروص ىف مانملا ىف هبرا دبعلا ةيؤر نع ) © ىولأ سوال
 ةروصلا لبقيال «دنعو اندنع ىلاعت قا ”ناف دساف لايخ ىهوأ ةحيحص

 (مكملا اف هقلخت هتنيابل هتاذ ثيح نم

 نأ لايملانأشنمنأللايملا ملاعىف ةحيحص ةروصلا (مهنبجأف ع



(:8) 

 ىئاعماو ةبق مالسالاو انبل معلا كيريف دسجتلا ةناش قم نيل امس

 اهب متاقلا ىنعلا ةروصلا كلت نم لقملا ذخأ اذاف هنأش اذكهو ًادسج

 دبعلل عقي هلأ تبث ءىش لكو معلا دبعلا عم قب و ءافج ةروصلا تبهذ
 ةظقرال امون ءاش نأ رادلا هذه ف هل لحعي لاعت هللا نا زاج ةرخالاف

 مكيبنو انيبن نأ دروام انه نمو رادلا كلتىف هل نينمؤللا بؤر تبث دقو

 هلرعشلا ططق درعأ باش ةروص ىف ىبر تيأر لاق ِلسو هيلع هللا لص

 هيلع هّللا ىلص هنا انغلبي و بهذ نم نالعن هيلجر فورصبلا عمتلب جان

 هلو[ ناكل لالا ملاع ىف هلثم عقي كلذ نأ الواف هباحصأل هلؤأ سو

 كلذ اوماعاف اعطق اهيف حصيال كلذ ناف ةظقيلا ىف رمألا فالخم ممل

 هئاتم قف للاعت ىلا ئأر عم اودقلاو

 رطخ ىلع هيف لقملا نأ تباع رشبلا ةروص ىف قحلا تيأر الو

 ربخ هدنعام دييقتلا قلطي ملو هلقعب نيبما قحلا ديق نف

 رولا لا زج تح ل ل "ين جب د ل طاع
 رلعأ ىلاعت هّللاو اولاقام رخآآ ىلإ

 9 نو رشعلاو عبارلا لاؤسلا [98-

 اهب اوبذعىتلا رانلا كلت لهرانلاب ةاصعلا باذع نع «ىنولأسو

 ) مبألا باذعلا ىف مهتوافتحصنيأ نف مهلاعا ريغ



65) 

 نافل تذعأل نانا لك نأب نيتتحلا نضع حرصدق) *(مهتبجأن ف

 ىصاعملا مج ىلاعت هللا ناف هسنج ناكرأ دحأ وه ىذلا رانلاء نجلا نم الإ

 كلذ ف اودشن و هيفطت 5 هحجأت

 اهيفطت لاخلا ىف اهلاصب مل اهدقوت لامعألابو كنم رانلا

 اهيشنت كيف لاح لك ىفتنأو ادبأ براه اهنم عبطلاب تنأف

 اهينبت مويلا اهيلا تيتأ دقو اهفءرصت ىف لقع كسفنل امأ

 ةديقع ىفانبال اذه نا ناجلا اهمأ ميلع ىفخيالو اولاقام رخآ ىلإ

 مهجرادةيثبا نادا رملا ّنألن آلاة قوام رانلا_مأن م ةعاجلاو ةنسلا لهأ

 ىلاولا تيبك ىبف ابيف اهلهأ لوخددنعالإ نوكي الف باذملا امأو ةقواحم

 مالسو درب وهف نيمرحلا نم دحأ هيف نكي مل امو باذعلا تال هيف
 هللاو مج باذع نم مكظف نأ ىف ىلاعت هللا ىلا اًوجتلاو كلذ اوماعاف

 8 اده ىلوش

 4[ نورشعلاو سماخلا لاؤسلا زوح

 فراعملا هوجوىف قلخلار ظن فالتخاىف ببسلا ام ) 6 ىبواأسو

 (نيلاو سنالا نم ةلاقم ىلاعت هّللا فم دج ةفئاط لكف

 ملاعلا ف ةلثاملاو مهبولقىف تايلجتلا فالتخا كلذ ببس# مهتبجافإ

 ىلع تاذ ديزت نأ "دبالف رمألا ةقيقحىف اهل دوجوالو ةلوقعم ضعبل هضعب
 نا قئاللا ذإ ةيطلالا ةريغلا نم كلذو ةيلثملا ىئتننف ةدحاو ةرعش ولو تاذ



)61( 

 لك ناك امتانوفراعلا لاق دقو هل لثم ال نم ىلع الإ ىلاعتقملا ةيؤرعقتال

 قا تايلجنمهبلق ىفهدهشام ةروص رخآ فراعىلا لصوي نآردقبال فراع

 ةلإ ءىش ةفرعم ىلا لصوتيالو هل لثمال نم دبش دذحاو لك نأل ىلاعت

 الضال رمأ لع قرآدلا هوجو ىف اقفتا #نيفراع نأ روضت ولف لاثمألاب

 كلذ وحن ىف اودشنأ دقو اهم هوديقو ةرابع ىلع ىرابلا ىف

 ىكحيف ىردي نأ سمألا مف

 هارت اذإ لوغقتلا هلحتف

 هيلع اوممج دق ركفلاب مهف

 قو اع

 نش :نوكلا :ى ةلثك -.نسيلف

 حالطصأ هطبضي سيلف لجو
 حاصف ةنسأأ هنع ٌربعت

 حالّصلا هب نوكي ناكمال

 حالقلا مهاخن ليج ىلع
 حاجنلا مهءا اوحلطصا اه

 حارسلا الإ ءانب هل سيلو

 مويلاب دارلل(نأش ىف وه موي لك]) ىلاعت هلوق ريسفت ىف مهضعب لاقو
 هل ناك انه نمو نيْنآ هيف ىلاعت هيلجت ثككال ىأ درفلا نمزلا انه

 .مئرمأ باقلارطخم ىلاعت قملاو لسأت دمب ناكاعإ فييكتلا نأل نيكي
 لاامتهبتك ملعب الف اذكهو رخآ ًارمأ هل رطخمرصبلا حمل نم عرسأ ىف

 .ىف دبتسا نم لك سنالا ىققحم ضعب لاق دقو نيرادلا ىف دحال طق

 دنعداقتعالا كلذ هناخ هريغتب لوقيال طوبضم رمأ ىلع قحلا ىف هتديقع

 قمادحأ اب .ىأ اذإ ةديحصلا ةديقنلا مدع در اع وورمألا فكك"



 (ها/)

 :نئاهادوعو ةدع لع كزاملاهؤعو نأ ناذلا انآ ماع دقف وه هقي رطريغ

 مالسلاو ىبسن ليجالإ "من امو ىبسن ملعالا مش اف قلخلا

 442 نورشعلاو سداسلا لاؤسلا 388

 .(دييقتهبوشيال ىذلا قلطلاهيزنتلا ىلادحأ لصو له ) 4ىنولأ سو
 هب ملعلا ىلإ سانلا لصي اهنإو هقوذ ىلإ نع لفل مل (مهتبجأف لع

 .كنأل ديبقت .قالطالا ةباغو لقعلا ىف دجوي ملو عرشلا ىف عمس هنأل

 .بيحعلا رسلا اذهاولمأتف دييقتلا نم هلباقم كلقعت دعب الإ قملا قلطنال

 كلذ ىف اودشنأ دقو

 ديق الب نوكي قالطا مشامو انقاثو نم هقالطا هدييقتف

 دوع ىلع ءدب و ءدب للع دوعف انلوقب لاق ءايشألا فرع نق

 رعأ نامت لاو ازلاق اهو لإ

 -2 نورشعلاو عباسلا لاؤسلا 1733-

 .نموانم نيكلاسلاب صاخ تاماقملا ىف قرتلا له )36 ىبولأسو

 كن موانم نيكلاسلاب اصاخ ناك ناف ةكاللا يف ماع وه مأ سنالا

 (ةراشالا ناسلب مكل ماقمال برثي لهأ ايىلاعت هلوق ىنعمامف

 .ىطاعتيفةفلاخا هقحىف روصتي نملالإن وكي ال قرتلا# مهتبجأف ا
 لزث هشام ىلإ ىقزتلل قضديف نطرألا لإ لفلا ةناقم وم ةطببت انانسأ



 (ه8)

 م ءىش لكب ملاعلا وهو ىلاعت رظنيل قاخلل اناحتما كلذ ناكف اذ ن

 مهف ةكالملا امأو رانلا ىف لزنيف بيجي ال نمو ىقرقي و لسرلا بيجي
 ةالصلاهيلع ليربج لاق كلذلو مهب ىدرت لامفأ نطاغتن نع نوموصعم

 ةككالملا لامعاف ىقرتلابهادعتي ال دحىأ مولعم ماقم هل الإ انم امو مالسلاو.

 لهأ اي ) ىلاعت هلوقب دارملا امأو اهيف يقرتال ةنجلا ىف ةنجلا لهأ لامعأك

 ناي رتلامادىدمغلات راولا ناىأ ةراشالا ناسلب (مكل ماقمال بري

 نأ نم رثك أ دحاو لاح ىلع تبثي ال برقلا بتارم ىلإ ةحنجأب
 ىمس امو ملسو هياع هلا ىلص هللا لوسرل اعبت نيعقي هل مام الف دحاو

 كلذ وحن ىف اودشنأ دقو هيف هبحاص ةماقال الا اماقم ماقللا

 هيوحي نوكلا ىف هل ماقمالف هيسارم وس رمال لكما نا

 هيرجم هيف لاحلكىف هّللاو 2هيجزي حيرلاو حباس هكلفق

 هيجانت نم هيف تق اذإ لعاف همطقيف ىلعأ كلف هلامو

 فقيو هعطقيف ىلعأ كلف ىدمحملل سيل ىأ اولاق ام رخآآ ىلا

 لعأ لاغت هللاو

 2: نورشعلاو نماثلا لاؤسلا قدح

 نوكلاىفةعوضومابابسألا قر نعدحأجرخله ) «ىنولأ سول
 (دحأ اهنع جرخي مل مأ هللب اهلك اهنع ىنغتساو

 لاق اذلوالعو لج ملا صئاصخ نم بابسالا نعءانغلا مهتبجأ ف لف



(09) 

 هاندجوف قيقملا انراقتفا ىف انرظن دقو (هّللا ىلا ءارقفلا متاسانلا اهيااي)
 ماعط اندنعو انّساوأ انمعطا انبراي انلق اذاف بابسألا ىلإ وه اهنإ

 نم اوبرشا وأ ماعطلا كلذ نم اولكع رشلا ناسلب انل لوقي بارشوأ

 اعاو قحلا نيعب ذئنيح اندنغتسا اه هوحمو ىرعلا كلذب ساقيو ءاملا كلذ

 ىبف سفنلل ةسيسد هّللاب ءانغتسالا ناف لماتف قلا نم وه اب اذثغتسا

 نم ةيب وبرلا فاصوأ ةعزانم ىف تمقوف امل ءانغلا ةفص لوصح ىلع ةرباثم

 ةجاحلاو رقفلا تاقبط ىلبعأ ىف اهنا عم رعشت ال ثيح
 اودشنأ دقو

 مالعا ناوكالاو قملا نم اتعن احل نأ ناوك الا نم ائيش ميال
 ماطاو ارق كلذب ىنأ اهبحاص قحلا ناك ىق حلا ةريغ نم

 مالاو برق ىل ققحت الو هبتعمتجا ام ىلذو ىراقتفا الول

 مالو تازذلف .لاح لك .ىف رقتفم ناوك الا نمنوك لكف

 مادعا هيف رتف ريغ ىرت اه هلطبا هللا مالكو ىنغلا نبأ
 اهباوبححتف اهعم اوفقت الو بابسألا اوتبثاو ناجلا اهمأ كلذ اومهفاف

 5 اده ىلوتي هللاو كبر نع

 -2#: نورشعلاو عساتلا لاؤسلا ]783-

 ةبترمىلالسرلا نم رباك هلا ءافلخلا نمدحأ لصو له) :(ىول سو

 (تافصلا نمهفلختسملام ةفيلخال نأ ثيح نم ريححت ريغ نم ءاشيامابعم لعفي



0 

 ءضرألا ىف هفلختسا نمم دحأل قلطأ ىلاعتهللا نأ انغلبام يمهتبجأف»

 ةروه روما :ديقع ةفالع مهفلختسا اعإ اذن ديواف حب ولعفي نأ

 كلذ وحن ىفاودشنأ دقو

 لقت الف ثودحلا ميش نم رححلا

 ةفالخ ديقم ثنأ تابو

 ةلوهحم قلاغم فلخ باقلاو

 حرسمل ىققالخ لجأ نم ّىنا

 حتفي كنوك باب و حارسلا نيأ
 ,حتفت تسلف اهانم تعاض

 .ىلاعت هلوقىف نيلسرملا ديس ىلع رومألا ريجحمن ىف ناجل اهمأ اوامأتو

 مكحاف) مالسلا هيلعدوادل ىلاعت هلوق ىفو( كبر نم كيلإ ىح وأام عبتا )

 ةفيلخلا ذإ نيقيب ءافلحلا نم هنوك م٠ ( ىوملا عبتت الو قلاب سانلا نيب
 دقو رسأيو لتقيو فيسلاب دهاجم نأ هل نذأ نم لكوه لسرلا نم
 كيذ ىفاودشنأ

 ىوم اب محي موصعماىري فيكو

 طقاسقلحلا ملاع ىف ىوه لكف

 هترك ذ دق ىذلا ىنعلا عي امو

 هأنيع تقولا فراع نم ترظن اذإ

 اأو م الا هقكنسو

 زرب اذإ ةنككلو ةلاصالاب ىلاعت هللا لف نوكلا ىفام عيمج 5



 ك1

 هب دعسيأم هنم ناكو هيف ريجحتلا عقوو مهيلا بسن نارك الادب لع

 اولزناو لصألا اورظناف فيلكتلا ةطساوب هب قشي ام هنمو دبعلا

 نامزلا ءاكح اونوكستل هيلا ىلاعت هللا هبسن ام عرفلا ىلإ اوبسناو عرفلا

 5 ادهىلوتي ىلاعت هّللاو

 82 نونالثلا لاؤسلا 83-

 نافملعلا ىف ةيلزأ ىه له ىلزالا ملعلا تاقلعت نع) ة6ىنول سو

 (تودحلا ننأت ةيلزآ تناك

 هلك ملاعلا تأ تالاقملا عيمج هيلإ عجرت ىذلا 6 مهتبجأف )ف

 هملع ىف هيلع ناكام قفو ىلع الإ ملاعلا ىلاعت ربظأ اف ملا ىف ميدق
 ثاماكلاب ملاع هنأل ماظنلا اذه ىلع هروبظب ع ىلاعت هل دلجتي, ملف

 اودشنأ دقو متاوخا اهم اوماعاو كلذ ناجلا ام اومهفاف تايئزجلاو

 : كلذ

 تاذلا ثدحم اذه عم ىتننإو الزأ لزأ مىنا رمألا بجعأ نم

 تا الو ضام الو ماوس ءىش هنحامو اذوعوي كتر ناك دك

 ايا اودشنأو

 مث كي لهل ليق ىذلاو مدعل نك لئاق نم ىبجع

 مسقنيال ام نوكسلاو نوكسيل هل ليق ملف ناك نا مث



)55( 

 نم ةردق نك لطبأ دقنف

 ىذلاو اليلد لقعا فيك

 الف عرشلا ىف سفنلا ةاجنف

 دقف فشكلا فعرشلاب مصتعاو

 هل عرشلا دهش ملع لك

 لمف لقملا كفلاخ اذإو

 ىذلا حوللا لهج دقام لثم

 مكلحو اهيلع لقعلاب لد

 مده فشكلابلقملا هانب دق

 مرح مث ىار اناسنا كن

 مم كاد ريخلاب زاف

 ممتللا» هدب ولك وخ
 مدق هيف مكلام مزلا كروط
 ملقلا ملع نم قحلا هيف طخ

 نكيف نك مودعملل قالا لوق ىف اودشنأ دقو
 ىبر لوق ءىثلا تبثأ دق

 هيف سيل ضحللا مدعلاف

 هنم تلبق ءىش ىاف

 اتدجو ام كاذ نكي ملول

 اتقدص لقف نيع توبث

 اتممس نكت مل نك لاق ذإ

 اننا تناف نك وأ. نوكلا

 .نيعسنلاو نماثلا بابلاىف انئاماع نم نيدلا حم خيشلا ركذ دقو

 هنكلو ةعدق ىلاعت قملا نم نك لوق نا ةيكملا تاحوتفلا نم ةئامو

 لبق تايلع .لآش هن ناذ لتعم زد دحتتق لع لوقا كناَخ

 .فرعي و ركنيف ةمايقلا موي روصلا ىف ىلحتلا هل اك بيترتب مالكلاولوقلا

 مدعلا ةدارالا قاعتم نا مولعمو( هاندرأ اذإ ءىثل انلوق اعإ ) ىلاعت لاق



) 

 .كلذوهب ملكت ىذلا لوقلا نيع وه نك مودعملل ىلاعت هلونق دوجولا ال

 .نيوكتلا ةفاضا تعقوو نك هل ليق ىذلا لوقلا كلذ نع ربظف ميدق

 وكلاب ءىثلا 'رمأ لب'قحلا ىلإ الو ةردقلا ىلإ ال نوكم ئذلا نإ

 > 1 هذهف ةلجلاب و ىهنا هتئيشو همدع لا> ىف عم نيح لثتماف

 هيأ رظنلا اونعماف حيحصلا فشكلا الا لاكشالا نم اهفام ليزي

 هذهىلع آلا عقو ام ةقيقح .نيوكحتلا نأ اوفرعت ةلأسلا هذه ىف نالا

 00 ملعلا ىف ةتباثلا رومألا ىلع ال ةداهشلا اعل هاا وعلا

 ماده ىلوتي هللاو كدع الضف سنالل الو كل لاقي ال كلذ

 2 نونالثلاو ىداحلا لاؤسلا 983-

 .ىذلا للملا ىلإ ماهوألا مولع نع دبملا جرخي اع ) «ىولأسو#

 ( . كش هلخددال

 .ىف هماعم وه. ىلاعت قحلا راص اذإ كلذ نع جرخم # مهنبجاف »

 قلاب اذه لع ن وكيف لقملاو ركفلا نم طياسولا عافتراب هبلق

 نوكتو ماهملالا كلم دب ىلع هسفن نع ىلاعت هرابخاب قحلا نم اضافتسم

 من ار قش ل نيذلا نييمالا نأش اذهو هنم اهحرشو هنم ةلأسمأ

 ءافصلا اهترطف لصأ ىلع تناكسف ةيرظنلاو ةيركفلا مولعلا نم ءىش



)535( 

 هبلق لخدي نأ ديعبف هيلق 17 فراكقألا مولع تغقتنأ نم انآ

 نم ًاثيش هيطعي نا دبما ىلاعت هللا دارا اذإ نكسل بهولا مولع نم ءىش

 كلذ دعب مث رظنلاو ركفلا هقي رط مالك ”لك هبلق نم ىحم ىبهولا مولع

 ثيداحألا أ ىنحال مْ ء اشام باقلا كلذ ىلإ مواعلا نم لخدي.

 لخادتت راونالاو رون ىحولاو ىحو اهمأل بهولا مولع محازتت ال ةيوبنلا
 تدرأ امل : لاق هنأ « ىلاعت هللا هنحر ىلازغلا مامالا ن 0 دقو

 ىذلا رحبلا رم فرتغأو مذخآم ذخ او موقلا كلس ىف طرخمأ نأ

 تاغشأو ىركفو ىرظن نع تلزتءاو ىسفنب تولخ هنم اوفرتغأ

 لصح دقت قو كلذب تحرفف ىدنع نكي مل ام ىل حدقتاف رك ذلاب ىسفت

 كلذ لبق هيلع تنك امم ةيبتق ةوقاذاف هيف تاّمأتَف موقلل لصح ام ىلإ

 موقلا هلمعتسيام تامعتساو ايناث ةواكنا تدواعف ىل صلخ ام هنا تماعف

 تاأتمت كلذب تررسف ا و حضوأ رالكأ تدعو ىذلالثم تدجوف.

 لاخلاو ًارارم ةواكلات واعف: ىكضلخ امَوةيَلَع تنك امم ةيبقق ةوقديفاذاف

 اندر ألا ناعصأ زاظلا ايوه قزق ىلا عربا اقول

 تسيلوح لا ىلع ةباتكسلا نأ تماعو كلذ ىف موقلا ةجردب قحلا مو ردقلا

 ىحم خيشلا هركذ ىهتنا ىلوألا ةرابطلاو لوألا ءافصلا ىلع ةباتكلاك

 ببسو ةيكم ا تاحوتفلا نم نيتئامو نيناملاو عساتلا بابلا ىف نبدلا



(56) 

 ريغ نم ءىجي بهولا ملع نا ءالقملا ىلع بهاولا مولع نا
 الإ هلبقت الف اهركف ثيح نم راكفألا هنع رفنتف راكفالا قيرط
 ةرئاذا ىف يقال لوقنلا نيا اريككو ةيلتنلا نيزارلل أل "ةضانفع' لف
 ال هن اهم نزيل الا نازيملا لّقعلا بحاص ىلاعتهّللا ىطعأ امو ةيالولا رولع
 تاع كك عهنف تاقبط ىلع مهلقع نازيمثا ربى سانلاو هللا ىلع

 هلقع هلبقي مل امم هسفتلهفاضأام لك هللا ىلع درب وهف هللا ىلع نزوف هنازيع
 ةرضخلا لخدوةرضحلا باب ىلع هنازيمعضو نم مهنمونيكلابلا عم اذ

 هنكل كلذك كلبيف نزي نا جرخ اذإ هيلع نمؤيال اذهف نازيم الب

 اهب اذأو هنازيم كبس نم مهنمو نازيملاب ةرضحلا لخد نم ابدأ رثك أ

 اهيأ كللذ اوماعاف حتفلا هل ىجري اذهف انازيف اهنو نع تجرخ ىتح

 اوكلبتف مكبر لع اكن ماياو ناجلا

 بهولا لعو ركفلا مع ىفاودشنأ دقو

 ليلضتو هيبشل 3 ملا ةيلحنو نس 7 هللا هلا

 ليسو قرت هللا لملاو  ةطلغمو لاجإ ركفلاب لاو

 ليدبتو ليوحن هللا ركآو ةدارجم مالعأ ركفلاب ملعلاو

 ةفرخم لاوقأ كنرغت الف
 امب هلالا قت ىري فوسلفلاف

 ةرثكم انيع ىرب "ىرهشالاو

 ليلعتو لبح اهلوندم "ناف

 ليلغت كاذو هتلع هيطعت

 ليثع هيفنكلو ملعكاذو

 ( باجحلا فهمك «هج )
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 : أ اودشنأو

 هيفخيف صقن هب سيل روثلاو هيف نماكص قنل ىمعأ نوكلا
 هيفوأ امرمأ كنيبو ىننبب اذك لاكلادضيىلو لكلاكل

 هيف قراغ ىلقع ىيبج رحبو -ىتفرعمب فورعم كنا تلق دق
 هيف رهاظ لج الإ كادي 2ترفظاف حرفتال كامل لقف

 كلذ ىف اضيا اودشناو

 ركفلاو لقعلا لاحم نع تسدقت اهب باتكلا ءاجىتلا تافصلا نا

 رافن نعو نسح نع للا ذخأي نم ةييشند ىذا ني كرد فك و

 ربتعاف معلا نيع هّللب لهجلاو هب هيف لبجلا نيع هللا مملاف

 كلذ ىف اضيأ اودشنأو

 راد معلا ل رقي هلو اياربلا معدق ل ملا ع

 رعأ للاعت هّللاو ةبافك ردقلا اذهىفو كلذ ريغ اودشناو

 72 نونالثلاو ىباثلا لاؤسلا !293-

 نحنف انومو ةملظ لبجلاو ةايحو ارون ململاناك اذإ ) ؛4ىنولأسوإ»#

 ( نسون ايلي قاركأ

 هدضب الإ ءىش فرعيالو ةماظالإ مئامو رون الإ مام «بتبجاف»

 امهم "لك نم هل تيم ىح لهاج ملاع وهف نيفصوال عماج دبعلاو



 (3ام/)

 لهاجت يم وه مسجلا ثيح نمو ملاع ىح وه حورلا ثيح نش بيصن
 اودفنأو

 موسحلاو توم كلذف اهتاذ مع انحاورأ تلبج اذإ

 دوشن كاذ زعأ ناقل نك. قع ارو 97 ةلبو عللع ناو

 روز كلذ نيب مالك لكو 8 روب نييبالا ملعلا اف

 495 نوثالثلاو ثلاثلا لاؤسلا 3ة3-

 (كلذب دارملام بياغ هللا مم يصاح نالف ملوق نع) *(ىولأ سو

 فلخخ نم ىلاعت قا هدوهش هّللاعمدبعلا ر وضح دارملا «مهتبجأت»ع
 كنك 0 سو هيلع هّنلا لص هلوق ىف م هيلإ ىلات قحلا رظنب هلغرا شكلا

 هزلخ نس ىلا ورك نم" وراق ل لك دهوك( ةافع لا مار
 هللا ىلاعتو هولا ىف زيحلا ىطمي هب رل دبعلا د وبش نأ نم ليق امل بححلا

 ةبيذلاب دارماو . هلالجب قيلي اك هارب نأيدبعلا لع اذكه الو كلذ نع
 لا هّللاو نيد وهشلا نيذه نع دبعلا ةبيغ

 ةبيغلا ىف اودشنا دقو

 او ا فاء وييسلا رسض>ىف  هدهاشت يع ىو هنع نيغَأ

 اوركتفاو بيغلا ىف اورظناف هبيغو هتدابش ىف هاوس دوجولا ىفام

 اوريتعي سبل لاح باقلا ةبيغفف هتلاح كيتاه نم ةبيغ كتف

 هححصم ها ةيرقتلا ىف ةخسن ىفو )١( لبجلاف ةخسن ىفو )١(
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 ننال نط وانا رجلا قوش - لحنا ني ةنركلا فاو هيك نع

 نيع دوبشب اّمأ هتدابع ىف حلا دوبش نع ديعلا كفنيال أ

 نيدورشلا ىقرصبلا نود باقلاب نكل دوبشملاك وه 3 وأ دوبشملا

 : روضحلا ف اودشناو

 رضاخلا وهه هبا ىروضح ىتيغ ىف قحلا عم ىر وصح

 رهاظلا وه ىروضح دنعو قىيغ ىف قحلا نطابلا وه

 رجالا ا: قديينسا# ناو لوا 115 «ةيهحتت لاق

 ىبورك ذاف) ىلاعتهلوقلثمىرك ذ نع هرك ذفاخم ىأ هتف ناف ىنعمو
 نؤاشتامو) ىلاعتهلوق لثمىرك ذ ىلع هرك ذم دقتىأ ىنتافىنعمو( رك ذأ

 رعأ ىلاعت هّللاو اومهفاف ( هللا ءاشي نأ الإ

 هي نونالثلاو عبارلا لاؤسلا زوجح

 ىه له نولكأتمل اهَوأ ىتلا ىلاعت قملاتافص نع) ©« ىولأسو

 (تلوأنأالإ لاك ةفصب ىهتسل مأ لّوؤت ملولو "قمل ىف لاك تافص
 هبشي ام ىلإ لوز“ ناللّوؤت ملولو لاك ةنص ىه #«مهجافإ

 هيلاعت ةلاح ىف ءاي ربكلاو ةزملاهلف انل ةمحرو هنم لنا مسالا ىف انتافص

 هسفن ىمس ىلاعت هنِإف نح انفالخانلوةع ىلإ هلزنت ةلاح ىفو انتافص نع

 هنإف كلذ ناجلا اهبأ اومهفاف هعنمىفانل نذأي لام انعتم اذإ انّمذو عنالا

 . دبعلا فالخت ريجحم ىلاعتق لا ىلع سيلف ةفرعملا بابل نم
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 اودشنأ دقو

 هلخ دي صقق ال ىذلالاكسلا سدل

 هك قيلاو: ةدوش ملا

 هتشا ربملا ”ىرتستلا ىرت الأ

 ضعب هدبع ىلاعت قحلا عنق هيلعو
- 

 فوصوم ص قنلابىذل!لاكسلا لب

 فو رعم صقتنلاو مدع هن

 فيرصتو مح الو دوجو الو

 في رح هيفا ىذلا تازتملا وعو

 هك رحس وأدب هوازمسأو هنادارم

 رعأ لاقت ناو ان اعل عتق قطا اونو لاك هلك كلر

 4: نوتالثلاو سماخلا لاؤسلا زم

 هبي زم: ةبترفف راصبالابىلاعت قحلا ةيؤر حصت له) ة6ىواأسوإ#

 . (زيحتلا ثيح نم هقلخب اهببشم لإ هل اهتيؤر ”حصيال مأ

 هرصبب ىلاعت قملا ىأر نم الإ هقوذي ال سعأ اذه مهتبجاف

 انهنمو هنع لأسف ىتح كلذ هلعقو نم نآلا اندنع "مث امو رادلا هذه ىف
 ىلاعتو زيحتتلا اهنم مزاي مهبرل قلحلا ةيؤر اولاقو ةيؤرلا ةلزمعملا ت ركنا
 امأو رصبلاب َه رخآلا ف نينمؤملل كري ىلاعت هنأ *قطاو كلذ نع هللا

 ةقيتح ةيؤر ال دوهش ةيؤر ىهو طقف بواقلاب الإ هنوري الف ايندلا ىف

 ماقم لهأ نم ًاماقم ءايلوألا العأ ”قح ىف !سو هيلع هللا ىلص لاق اك
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 ناك ن م ةلماعمهلماعي نأب الإ هرمأ اهف (هارت كن اك هللا دبعأ) ناسحالا

 ناك اما كلذ اوما نبع أل نرك
 : كلذ ىناودشنا دقو

 ىريالو لج ىوهجالو ليمج
 ,ىذلاىوسهنم راصبألا كردت الو

 بذاكب تسلف ًابوححم تلق ناف

 امو هاوس بوي م امو

 ىبا دقو 0-5 روكس نوف

 هلبق ناك ىذلاو ليل نونحك

 قردتال ةيح نو لبلألا هدهشلو

 سعألا ىوذ لوقع هنع ههزنت

 ىردأىنذلاكاذف ادوهشمتلقنإو

 رتسلل بنايزلاو ليلو ىميلس

 رثنلا عم نيقشاعلا مظن كلذب

 ىردصمثر د نم قاضرّشب 206

 ملعأ لامار

 2 نوئالثلاو سداّسلا لاؤسلا 83-

 ةبسانم الو بسانملاب الإ نوكيال سنألاو تلذ حصي فيكف ص

 . (هوجولا نم هجو هُقلخ نسو ىلاعت هللا نيب

 ىلاعت هللاب سنالا نأب قيرطلا خايشأ حرص دق :* مهتبجاف
 ىلاعت قحلا تافطالم نم هنود اع سانلا ضي امو دحأل حصي ال
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 اودشنأ دقو

 عودخمو روكمم كاف رذحاف انعيجم روملاب ال سنألاب سنألا

 عومجو قورفم كّدو اف هلمجتو هيردت تسلام فقتال

 عونصمو قولخم كنأب ىطمت هتككح كيف نكلو مامالا تسل

 عومسم عامسالا ىف وهو هناوك أ هدهاوش ىنفت نم سنأي فيكم

 ًاضيأر اودشنأو

 هيل لهادي رأوا ٠ فلول ر "يييبلا ىلا دلل" نإ
 هسمرب لحب نال دش ذو وه امو هدبعي هارم

 هع نم ةنوك الا“ ةناكاع .:ىل نيف قركلا :بتسان كلاش

 رعأ ناهاماو

 هي نوتالثلاو عباسلا لاؤسلا زد

 ا ملعي ال ثيح نمجردتسي دبعلا ناك ذإ) « ىنولأسو

 الإ نوكت ال ةيهلالإ تاذخاؤملا نإ مولعمو جاردتسا كلذ ّنإ فرعي

 . ( لعلة سبات

 ةربطلا ةعيرّشلا نازي كلذ فرعي 4 مهتبجأف )+

 : كلذ ىفاودشنأ دقو

0 

 رك الا هملدبال ثيح رم هلقع ىف لقاعلا جردتسإ
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 راخلا نطفلا كلذب ىردب امو هيلع داع هدو

 هالو: .عظابلا»  لنمفللا :يركي نب ةمألا "ةازآ كو

 رساخلاو حبارلا معيف هعرش ىف نازلا ميلف
 ملعأ ىلاعت هّللاو

 4: نوثالثلاو نماثلا لاؤسلا رهؤم-

 نأ ةبج نم فوخ كلاسلا ىلع معتفلا دعب له ) 46 ىبولأسو لع

 . (رييغتلا نم نامأ ىف ريصي و فوملا هنعلوزب مأهب ركع ىلاعت هلل

 ناكنإ الإ ةنينأمط رادلا هذه ىف دحأل لصحم ال : مهتبجاف الع
 رئاس ىف مهمزال نمفولاذ ايبنألا ادع امو ةبسنلاب نئمطي كانهف اي

 ءايبنألا فوخ ىف درو امو ةنجلا ىف مهمادقأ اوعضي نأ ىلإ بتارل

 فوخأل ميظعتو لالجإ فوخ وه امأإ مالسلاو ةالصلا ةالصلا مييلع
 مهمبأ ىلع وه اعأف ةمايقلا فقاوم ىف مهفوخ اّمإ و مهب ركك هللا نأ

 رييغتلاو ليوحتلا نم فومللا اومز الو كلذ ناجلا يأ اومهفاف ريغال
 ايندلا ىف دحاو سفن ل مادام

 :حوتفلا عم نامألا مدع ىف اودشنأ دقو

 ادرو اذإ حرفت الف باذملا وهو ابعمجا تاحارلا وه حوتفلا نإ

 ادنس هتئش ام خلاف هتيأر اذاف هب ىبأب ام نيع ىرت ىتح
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 'ادصق اذإ اهيف ةمحر نم ءاشام 2ىدي نيب نمحرلانم ىرشب حيرلا

 ادهش تراث لقني داع رك هل دعتسا ام اباذع و دقو

 ”ادهرلاو نوفلا كاذب زؤحم ىنع ١ هلا ديفشاف < خت ةنهازكللاف

 .لقاعلاف ( ديدش باذع اذ اباب مهيلع انحتف اذإ ىتح ) ىلاعت لاقو

 ملعأ ىلاعت هّللاو هروما ةبقاع ىريتح ادبا حرفبال

 ه2[ نوثالثلاو مساتلا لاؤسلا لح

 لات وخلا نأ عم كلوانل ةواخلا ةيعورشم ببس نع) * نولأسو

 ( ناقيالا رسو ناعيالا رونب كلذ دبشي ناكم الب ناكم لك ىف انعم

 لب ءالؤه لثمل ةواملا عرشت ملو رباك ألا دبشم اذه «يمهتبجافإط

 باجملا لهأل تعرش امنإو مهباوبأ ىلع باجحلا ذاخنا محل زوجيال
 افوخ قاخلا نم نورفي مه قلذعا عم ىلاعت ىلا ةيعمم نودهشي. ال نيذلا

 نوكلا ناف اوّرف امل قلخلاب مناقل رسلا اودهش واو قمل نع مهواغشي نا

 .كلذ ريغو برشو لك أو شرفو ناطيح نم مهقرافبال ةولخلا ىف مبعم

 رباك الل ةواحلا ةيعورشم مدع ىف اودشنا دقو

 هدهشت نايعألاو قا قئاتح تربظام عورشما ىفبتارملا الو

 هدبعن نوكلا ىف ىذلا وهو هاوس دحا نم نوكلاىفامو لختلا فيك

 .هدقفتو اتقو هبحصن نحنف هديقننأ _رم انمنع كاذو

 .هدجوم هّللاف انتاداقتعا ىلع ضرع نمنوكلادوجو ىفاملكف
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 هدقفي ءىثلا أَو ش 34 ىف  ةفرممو نيعاذ نك نأ هدهشاف»

 عا ىلاعت هللاو

 4#: نوعبرالا لاؤسلا قفح

 اهاوز دح أل نكي له ةيدرلا سفنلا تافص نع) 6 نولأسو ا

 ( ةضايرلاب.

 دنقلا "انعإ ون ةأقنلا ف الع ناكأأي لاوز حصي ال © مهتبجافإ»

 ىلاعت لاق كلذلو لجو زع ىلاعت هللا ةنوعم ةيدرلا تافصلاب لمعلا قون

 ىلصعراشلا نيع اذهلو هحش لوزب نمو لاق امو (هفسن حش قو نمو)

 (نيتتثا ىف الا دسحال) لاقق فراصم ةيدرلا تافصلا ىمسمللسو هيلعهّنلا

 لاوز ىنت ىلع ال ريخلا لهأل ةطبغلا وه ىذلا دسحلا ىلع ثشن ثيدحلا

 روقيل برملا ىف كلذ حابأو يشمل فرتخبتلا نع ىهمو سانلا نع ةمعنلا“

 لوزب نأ لاحف ةأشنلا لصأ ىف ناك ام ”ناف كلذ ىلع سقو ودعلا هب

 تاذلا مادعناب الا.

 كلذ ىف اودشنا دقو

 اهنداروو“ ايعيط نو ايحخاو . هيبتا قالغلا :قابنالا ذعاذ|

 اهدانع اهضار نماهضار ىرت امن هنوك اندنع لاحم كاذف.

 اهداسف دنع عرشلاب تنيعاهلا افراصم ناف لع اذ تنك ناخ
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 انلق ءاوس(ىبر محرامالا ؤسلاب ةرامأل سفنلا) نا ىلاعت هلوق امأو
 نا دارملاف اًيلز مالك نموأ مالسلاو ةالصلا هيلع فسوي مالك نم هنا

 ملاعنم اهناف اهتأشن لصأ نمهنأ ال نيرقلاح املا ةطساوب الضرع كلذ
 ّ اده ىلوتب. ىلاعت هّللاو ناجلا اهمأ كلذ اومهفأف ةرابطلاو سدقلا

 مه نوعبرألاو ىداحلا لاؤسلا وح

 م ىحولا مسق نم ىه له ةقداصلا ايؤرلا نع) :6 ىنولأسو ا
 ( كئاملع نع انغلي

 مئانلا ىلاعت هلا لطيف ىحولا ماسقأ نم ىه معن « مهتبجأت لع

 هلأ :لوتسر ناك اذيلو علقت ىف نوكسلاو هلا ةقرطب نم: لعام لع

 ايؤر مكنم دحأ ىأر له) هباحصأ لأسي حبصأ اذإ ملسو هيلع هللا لص

 اهدبشين أبح ناكف ةلجلا ىف ةوبنلا راثآ نء اهنألكلذو ( ةليللاءذه
 للص هللا لوسر ناك ىلا ةبئرملا هذه. لهجلا نم ةياغ ىف سانلاو هتمأىف

 ءىرهتسر سانلا رثك أو موي لك اهنع لأسي و اهب ىنتعي ميدو هيلع هللا

 نيعبرأو ةتس نمءزجةقداصلاايورلا) درو دقو اي ورلا ىلع دمتميهاراذإءارلاب
 ةدم نأل كلذو ملسو هيلع هللا لص دم وبلا نم ىأ (ةوبنلا نم اءزج

 ةنس نءرشعواثالث تناك مالسلاو ةالصلا هيلع لي ربح ناسل ىلع هيحو

 ثالث ىلإ اهبسناف رهشأ ةتس كلذ لبق مانملا ىف هيلا ىحولا ناكو
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 الاسر قر نأ زورو ىيعئرأو ةفح قمنا زخ اهدع ةنن نك رشعو

 قلطمال وه هتوبن ثيدحلاب دارملاف نيتس نم اءزج لاقل ةنس نيثالث تناك

 ,ىف اودشنأ دقو سفت هناف ناجل اهمأ كلذ اومهفاف هريغ قح ىف ةوبنلا

 هقداصلا اي ؤرلا

 ابؤر هل قدصت ملدضلا بحاصي نمونيقداصلاايؤورقدصت قدصلاب

 ايندلا ٌةودعلا هدلض هدضو  هلزانم ىوصقلا ةودعاب قدصلا

 ايلع ةبترىذهو عرش خسأ نع 2ترصق امل ف ةريلا» ع

 انا دبل تين قف ىو. . تيما رحال اويتكتملر نإ

 اهدلا قو ئىرخألا فيتا كلذن . ارتاألو ايه ا .تكرت 13
 ملعا ىلاعت هللاو

 سي نوعبرألاو ىتاثلا لاّوسلا زهمح

 ةالصلا ىفنؤرقي امع مهتالصوؤنيفراعلا وهذ نع ) (ىنولأسوإلع
 . ( ىلاعت قملا ةرسضح ىف كلذ مهل حصب فيك الثم

 .نم ءىث عوقونع مهروعشل بهذام هنأ دومم لوهذوه ة(مبتبجأف )+

 مومذلالوهذلا سيلو لجوزعىلاعت هللا ةمظع نم مهم واقل جت ام الإ ملافأ

 : اودشنأ دقو. لعأ ىلاعت هلو كلذ اومهفاف نوكلاىلإ انافتلا لهذ نمآلا

 مارال نم تدهاش ىهاذإ باهذ اهل نيقتشاعلا بولق



 ( الل

 هارب ذإ هارب امو هارب انيف ءايشألا بج نم اذو

 0 يف كى يمك ٠ اهنا نارثلا قف ةانع دق ذك

 رعأ ىلاعت هاو

 842 نوعب رألاو ثلاثلا لاؤسلا ]2ؤ-

 خايشالا دي ىلع ةملاصلا لامعألاب كلب نملك أاا) (ىنولأ سوو

 (هترضح لهأ نم راصف ةحل ىف ىلاعت ”قاهبذج مأ ائيشف ائيش

 هنأل لك أ نيفراعلا دي ىلع كلأسلا نوكي دق 6 مهتبجأف ع

 فالخن همطاوقو هللع فرعي يتح ماقم لكىف ميقيف ماقم بحاص
 تاماقلا مطق دق اذهف ةكم ىلإ الثم رصم نم فوطخلاك هلل بوذجلا

 ىدتييال اذه لثمو ادلع اهب طاحا ىتحلزانملا ف صب رقيال هنا الإ اهلك

 ةقارمأو هللع ةاوادم ىلع هلربص الو ًادحأ دشرب أ

 . خايشالا دي ىلع نيكلاّسلا لاك ىف اودشنأو

 بلطلاو ليصحتلا ىف لمعتلا هل 20بستكي لامعألا نم ماقللا "نإ

 بجح الو رتسال هنع مدري امو نيفراعلا لاك نوكي هب
 ترادللاو لضفلاو هل ديف مكحلا 2بجع نمبيغلا ىفامو ماودلا هل

 بضتلاو دكلا الإ .ةيلحت امو: -ةميات“ .لاوحألاو: .ةباهلا وه
 همجج

 هحدصم هأ هاهددق ةحخسا قو )000(
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 بتلاودبملا هالعوهمادتاثمرو دق ركشلا لجأ نم لوسرلا نإ

 اضيأ كلذ ىف ودشنأو

 كلاسلا هيف تناف تمقتسا اذاف موقألا قيرطلا وه كولسلا "نإ
 4 ىلا ا ه1 8 ًى 3
 كياردو كيارا نوفلخ نم قباضم كواسلا نع كذعنع ال

 رعأ ىلاعت هّللاو

 62#: نوعب رألاو عبارلا لاؤسلا 3-

 وأ ةقيقح ريس وه له ىلاعت هلا ىلإريسلا نع) 6 ىولأسو )4

 (ريسالب رمأ فاشكنا

 ىلاعتزيحتي نم مثام هنأل ريس الب سعأ فاشكتا وه © مهتبجاف اع

 كلذ نع هللا

 كلذ ىف اودشنأو

 رفاني رمأ هللا رمعل كاذو 2رفاسمتنأ نبأ نمو نبأ ىلإ

 رفاسي هلألا نمم كتالف هعرشو ليلدلا لوادم ةيضق

 رباح دبعلا هنأ الإ قللا وه هاف نوك لك نم هلخنالو

 راانت لوقع ىفلوةعنم ىف  الهاج كتالو رفاس هماع ىنف

 رعشي ملمأ كلذب دبعلا رعش  ماودلاىلعباقلاب رفسالإمت اف
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 كلذ ىف اودشنأ دقو

 .ناونع هللا نيد مسارم ىلع الحرم راكذالاب بلقلا هجوت

 .ناهربو تالالد هيفو امزع رفس ىف باقلا نإ قيقحتلا ىلع

 .ناطلس ,لاوحألاو.نيملاةمودعم . ”ةتاز. ريسلاب تصتم“ لكو

 كلذ يا اددشاو

 .ىعم مثو اع اد مهع لاساو مهلإ نحا ىلا بجي نمو

 .ىملضأ نيب مثو ىحور مهقاتشتو اهداوس ىف مثو ىنيع مهيكبتو

 هيلع ىلاعت هللا ةمحر افو نبإ ىلع ىديس دشنأو
 رئاد نوكلا اياوز ىف راح مويلا لبق تنك

 رطاوخلا جاومأ .نيب قلم ركفلا راحن ىف

 رضاح بلقلا ىف لزب مل  ىدارم براك ىنلاو

 هسجوت 4 وبحمو لغاوشلا ىلخ نم زاف

 باحح م اذه دس نيباصاي اوفاحتال

 نقانق  نينغ + نقلت. هبل :نلا انزع

 هوا هللاو ةهدذنئع هيحو لك نم 09
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 هسجوت ىبوسبحل © لغاوشلا ىلخ م زاف
 نم دب ىلع اوكلساو ناجلا اهمأ كلذ اوامعاف لاقام رخآ ىلإ

 مالسلاو اوحلفت هترضحل اليلد هللا هبسن»

 42 نوب رألاو سماخلا لاؤسلا [ةه-

 ةماركلاريفك نأك نم ع دنع ءايل وألا لضفأ اعإ )  ىتولأسو

 ( اهليلق ناك نم وأ

 قاعتت ةبجو ىلولاب قلعتت ةبج ناتهج اهل ةليضفلا * مهتبجأف )ع

 جرخييال ةنسلاو باتكلا ىلع نوكي نأ هسفتىف ىلولا ةهغل هرصع لهأب

 املك هل مهبيذكست رثك املك هناف هرصع لهأ ةبج امأو ربش ديق اهنع

 مهلقأوهلهموق بيذكست رثك نم ةمارك ءايلوألا رثك أف هتامارك ترثك

 ةديللا ةيلثال تدخل ان[ لسا نآلاوسمل ةقوق قيقا رثك منيةنا"

 فقوتبال هللا هاده نمو ءاي ءاوألا نم هعابتا كلذلو لالضلا لهأ ىلع

 ًادبأ هتمارك روبظ ىلع هترضح ىلإ ىعادلا ةباجإ ىف

 : تاماركلا ف اودشنأ دقو

 تاماقملا لين ىلع ق> ليلد تاماركلا نوكىريلاجرلاضعب

 تاومسلا قوف نم نميبملا لسر اهب كتتأ دق ىرشب نيعاهنإو
 تايآب حرفت مل ةعاجلا هب تملع اذإ ليصفت هيف اندنعو
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 تافاو لبج ىوذ موق ق> ىف اهبحصي جاردتسالاورورسلا فيك

 تالاهجلا ىوقأ نمناك اذإ اذو اوابج مهنأ اتح نوردي سيلو

 تاينو لامفأو لوق قح ىف تدجو ةمصع لإ ةماركلا امو

 تاماركلا ىط ىفركملانمرذحاو الدب امل ىغبت ال ةماركلا كلت

 كلذ يناضيأ اودشنأو

 اليق موقأ وهف ىلوقل ""حصاف اليلد وكي ال ةماركلا كرت

 اليبس ءاس مث ماركملا ظح اهدوجو نوكي دق ةماركلا ْنِإ

 اليدب هللا ريغ ذختت ال هتنلك ىنذلا مهلا ىلع صرحا

 الوذخم نكت الف لاجرلا دنع ققحتم بجاو ةماركلا رتس

 هير هيض لد نيو. . "ظنيت قيتسرلاا وف اهووزلو

 دق تباث حيد عرشب هللا ىلإ وعدي ىلولا نأ كلذ حاضيإو

 ىتأ لق بي رغ عرش ىلإ وعدي ىبنلاو نينسلا نم نيئيع هلبق ررقت

 تازجملا روبظ ىلإ جاتحاف هرصع لهأ نم دحأ هيف همّدقتي ملهب
 رعأ ىلاعت هاو هب ءاج ام ةعو هقدص ىلع ةلادلا

 س8 نوعبرألاو سداسلا لاؤسلا زهجح

 ( هل قايتشالا وأ بحملل قوشلا لضفأ اعأ ) 6 ىتولأسو ل

 كلذريظن و عطقني قوشلا و مودي هنأللك أقايتشالا# مهتبجأت )لع

 هححصمهأ مجافةة يس فو )1(

 ( باجحلافثك هو» )



 (م6)

 ةوبش كلأسأ ىلإ مبللا لوقي ناكمنأ ىلاعت هللا هر لبشلا نع لقتام

 .ملاعت هللا نم فوحلا اهمدقتيب ةبوتلا ةوهش ناف هبوتلا عوقوال ةبوتلا

 فوغش وأ لالذا اهبقعا امب رف ةبوتلا فالخت بنذ ىف اهبحاص عقي الف

 .ناجلا اهيا كلذ اومهفاف مهدنعىلاعت هلا لهأ بونذ ريابكن م كلذو سفن

 كلذ و<ىف اودشنا دقو

 لوزب لاصولا ليصحتب قوش

 همعدب قارفلل ليختلا اذكو

 هل انلق ةيعص 0 لاق نم

 هريغ نم ال ىشعلا تافص نم وه

 انهاه الا ثعنلا اذه مح م

 .نوكي لاصولا عم قايتشالاو

 .فوبغملا قياشلاف اللا دنع

 .نوهي دوجولا ىف بعص لك ام

 يفد ةائنلا ىف ءاد قكملاو

 .نيدو هئيع بهذي كانهو

 ا رعاىلاعتلا وباجحلا مفر رادابنلةرخآلارادلافدوجو هل سيل ىأ

 5[ نوعبرالاو عباسلا لاؤسلا زهجح

 رفسلا ىف بحاصلا تنأأمللا لسو هيلعهلاىلصهلوق نع )6# ىولأسوإل#
 ( ري مل نمعمةبحصلا ةحص 5

 ريغال بدألاب ىلاعت قحلا ةاعارم ةبحصلا نم دارملا 6 مهتبجاف لع

 اعونو اسنج هقلخل نئابم ىلاعت هنال اذكه الا ”لقمتت ال قا ةبح نأل
 هس

 اصخشو



 (م*)

 كلذ ىفاودشنأ دقو

 لقاملاو ىلاعلا اهليحي ههنك ىلع قحلا ةبحصو

 لماحالو نبأ هلامو هنيأ ىف للعلا عم وهف

 لفاغاي ناوكآلا عم ىلا هلوق ىف ةكحلا ىلإ رظناف

 لقاعاي فصولاب 3 مارب نم كح ىلع تاذلاب وه له

 ؟ اده ىلوتي ىلاعتهّناو كلذىف اولمأتف

 462 نوعب رآلاو نماثلا لاوسلا اقف

 ناي رجدبش ىتح دبعلا ةريصب نع هّللاف شك اذإ ) * ىبولأسو ©

 ( صب رقي وأ ردق امل ردابي له مالقالا هقح ىف بتكت امو ريداقللا

 كلذك همدعوهصب رتف رك ذام دهشي دبعلا ناك اذإ 6 مهتبجأف»

 اذه نالكلذ ورداب صي رتلامدعوأ صبر هيلع صيرتلا ريدقت كهش ناف

 هقاذم قاذ نم الإ هرذعيالو هاوسامع الهاذ هلكحو فشكلا عم

 ريداقملا ذافتا ىلإ ردابي سانلا بلاغو اهعوقو لبق ريداقملا ناي رج دهاش

 ىف نكل ىناسفنلا حمبقلا نم اهيف امب هل ملعال هللا نم اهلك اهدوبشا

 هل قوذلا لهأ ىأ ماقملا اذه لهأ ريغ دوبش ىف بدألا كرت ةروص كلذ

 نيب قرفي دوهشلا كلذ عمو ريداقملا دهشي ناك نم مهدنع لماكلا ذإ

 لاجرلا لك لوقي هنعىلاعت هللا ىضر ليجلا رداقلادبع ىديس ناكو



(.:8) 

 تعزانف تلخدف ةنزور هيف ىل حتفانأ الإ اوكسمأ ردقلا ركذاذإ

 تاق هل قفاوملا ال مومذملا ردقلل عزانملا وه لجرلاف قحلل قحلاب قمار ادقأ

 رداقلا دبع خيشلا رمأ عجرف رادقالا ةلمج نم رادقالل لجرلا عازن سفنو

 قيقحتلاو ردقلارك ذ اذإ كاسمالا نملاجرلا هيلع املهنع ىلاعت هللا ىضذر

 ةبتر لكءاطعإ وه لاكسلاو تارابتعالاب املارظني اما رومألا رئاس نا

 لمأتف ملعأ ىلاعت هّللاو هيضتقتام
 اودشناو

 تيدأ لاقت ذلقأ تلتف اذا و: . * ايييمح ةلالا ىلإ ؤومألا  كطأ
 بيصم وهو هلل اهءافشو هسق ةلع هيلإ ليلخلا بسن

 بيع رادجلاو ةنيفسلا قرخ ام دنع ملكملا دانسا كاذكو
 نسعد ةزاغ لطفا ١ ورع - -ةينقن دروكألا لاك نأ قسما

 نيدو ةراث نسا يف ..ةناخ قونألا ١ كيرا قف

 كلذ ىف افو نيىلع ىديس دشنأ دقو

 قئاع كنع امو ىدوبشم كبجوو 2ىدهاش كبيغذ ىنيع ىف بيغت

 قراشم ىنم حاورألاف تل ناو 2براغمىم حابشألاف تّبغ ناذ

 انبأ كلذ ىفاودشنأو

 اريدقتو العف ىري لاصفلا هنع 2هل سيل بزرلاب طبترم دبعلا

 اروبقم ساقنالا عم لازي الف ادبأ هسق ىف هبحصي لذلا



(85) 

 ىلاعت هلقعتي نف دبعلا ىتف اذاف دبعلا دوجوبالإ قكا لقمتيال ىأ

 ملعأ قامت هّللاو

 -68# نوءب رألاو مساتلا لاؤسلا ]83-

 نيعىه لهبلقلا ىف ةيناب رلا تايلجتلا روص نع ) 6 ىنولأسو ٠)
 ( هريغوأ ىلاعت قحلا

 الإ هتببش ليزبالو عضاولا قيضأ نم لحما اذه * مهتبجأف )+
 اهموك دوبش ىلإ صلخت الةريح ىف وبف لقعلا امأو حيحصلا فشكللا رون

 اموجوزمم ريغ دبعلا لع ليامت ناهجواهل نآل ًاريغ اباعج ىلع ردقيالو انيع
 . ةصلاخ ريغ قملا ىلع ىلب

 كلذ ىف اودشنأ دقو

 ةيش ١ _ هيشبلا .٠ لالا" ةييبطلا ا قدع. “قالا

 هسيدخ تناك اعرف تيأرام 2 ققحو رظنا
 هميدولك ابييف قحلا اذكه ىلحتلا روص

 هميرشلا ىف صوصن ار أرقاو ارك اهب تنأو
 هيفرلا كل زانم ىف رظناو عاقل تفتلتال

 هسبدب راتسا فلخ نم ىلحني ىمعما د

 هعيبطلا اهفلؤت روص الو لاكشا ريغ م
 هيرذلا دس مزتلا»و عجراف قملا تبأر اذاف نل

2 



 ( مكر

 هسمينم ظافلا نم هب <ثيدحلا قطن اع قطناو

 ةسيطم ىبوك اط لقق كتعزا ةزئرغ اذاو

 هسدملا كبح نيب ىبوكت ال ةموتكلا وك

 ةبياللاو ةبحلا :نروك .015: لك .:تيعد ٠ اذاق

 4 هيتصلاب ىزاجت دق لوبقلا كمينص لج

 هسفن بطاخي مهضعب اودشنأو

 هقفاوم هدروأ ىذلل ىنوك سقاي

 هقداصلا سوفنلا عم ىمظتناو ىمزملا

 هقباسلا دوبهش ىلع ةفوقوم  اهناف

 هقلاللا اهنم ناف لوقعلا نيهارب بنج

 هقفاوملب كيلا هدرف  هلاف

 هقلاخلاب ىتمنت ال ىضفترتال ةبسن نم

 هتداقللا _ يتلا دال ل رقع
 هققالا .بكرتال اهدنع طلاغ كسقن

 ةقياضملو ثحبلاب 2 ةنورقم اهموقش

 هقراحخللا رومألا رم ىرت امل تغتال

 هقباطملا ىلع امل املس نكت ىلام

 رعأ لات هّللاو اولا ام رخل ىلا
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 2 فبروسمكلا لاؤسلا 22

 ( دحأل ماقم ةوبنلاو ةيقيدصلا نيب له ) 6 ىبولأسو اع
 مالسلا هيلعرضحلا ماقم وه ىذلاةبرقلا ماقمامهنيب معن 6# مهتبجافإ#

 روهمج هركنأو ةعامجو ىنرعلا نب نيدلا يح خيشلا كلذب حرص
 هماعنال رمألا اذه اول وب نأ مهم ىلوألا ناكو هل مهقوذ مدعل ةيفوصلا

 ىفانلا ىلع مدقم تدثلا ناف كلذ نوفني مهمال

 ماقللا اذه ف اوذقلاو

 اوارجام راك مهنأش نم سيلو هركنأ هللا ءايلوأ نم لجلا
 اواعفىذلاقابلاولتقلاو قرخلاىف هدهاوش تماق ىذلا ماقلا رع
 اولفغ دق هنع ايف ةقيقحلاهجو مهل حال نآرقلا اوربد مهنأوا

 اولقع دق نمحرلا نع نيذلا الإ مهماقم ىف مهنع صصختامو
 اولك انكح ىف اورظن ول رسلاب هتزيمو ركب وبأ اضيأ مهنمو

 لجر هتلقام ىلإ ترظن اذإ هبحاصو ركب ىنأنيب سيلغ

 اوامعذإهّللالاجردنع شكلا ىف هلئالد تاد ىذلا حيحصلا اذه

 كاده ىلوتي هللاو هوريدتو ناجلا اهيأ كلذ اوداعاف
 2 فبوسخلاو ىداحلا لاؤسلا -

 ( ةبترم ةلاسرلاوةيالولا نيب له) 46 ىنولأسو اع
 ةيوطنم اضيأ ةيالولا نأ عم ةوبنلا ماقم امهنيب معن 6# مهتبجأف +

 ةوبن لك ىف
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 كلذ ىف اودشنأ دقو

 لهي ال اهكح ةوبنلا هيف حخزرب ةلاسرلاو ةيالولا نيب

 لوألا كاذو عي رشنب مق انتنخ نا قاف :ابكش

 لزنألا كاذو عيرشت هيف ام رخآ ملق مثو عيجلا دنع

 لزتمىهىتلاىرخألا انلودبت امدنعو ةايحلا ايندلا هذه ىف

 لضفالا اذهنا ربظي كانهو هنكحو دوجولا عيرشتلوزيف
 لك ألا ىلولا انب وهف هللا 9 ىذلا لصألا هناف عالا وهو

 ةايااوبا" معا تناكنيرادلا ىف ماودلا اهل ناك ام ةيالولا نأ ىأ

 الهسفت ىف هتوبن عم ىنلا ىف مالكلاو ايندلا لاوزب اهنم اهماكحأ عاطقنال

 موق مادقأ ابيف تاز ةلئسم هذهناف طلغلاو كايف هريغ ةدالوو هتوبن عم

 وقل ف اها اودقلاو

 حابشأو حاورأب نيديقم حاورأ نع رابخأ ةوبنلا نإ

 حاضو عب رشنلانم هجولكب 2تدرو اك مهلع روصقلا اهل

 حارفأو حارتا نم نوكي اب هربخيف عرش الب نوكي دقو
 .فالخم ةكّنالملا نم كلم دي ىلع الا اهمواع ىتأت ال ةوبنلا نأ ىأ

 هفرشلا اذه عم تناك اعاو هدبع نيبو هللا نيب ةطساو اهيف سيل ةيالولا

 ه>>حصم هأ مث ةدخسأ فو )00(
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 لمعلا نا انؤاملع لاق كلذلو اهبحاص ةمصع مدعل ةوبنلا نم لون ميلظعلا

 لمك أو متأ نيئدحلا ءالؤه دي ىلع عراشلا نع انتءاج ىتلا ثيداحألاب

 .هللاو ناجلا اهيأ كلذ اوماعاف ماملالاب هللا نع نحن هانذخأ امم حصأو

 3 اده ىلوتي ىلاعت

 4572 نوسجلاو ىباثلا لاؤسلا 83-

 .ىحوأأم غلبيل ةين ىلإ لسرا اذإ لوسرلاجاتحب له) 6# ىنولأسو ا
 (ال مأ هيلإ هب

 ةصاخ ةينلا نال ةين ىلإ كلذ ىف لوسرلا جاتحال * مهتبجأف

 ةيبهو ةيصاصتخا ةوبنلاو بسكو "لمعت هيف اع

 كلذ اودشن أدقو

 .:ةينل اهبحاص جاتحيالو ةيخزرب ةلاسرلا نأ الإ

 ةنينبلا انو اعقلت“ . ”افاوث' ةينبت :قطعأ اذأ

 .ةيربلا فيراصت ىف اسويس ايلع مح اطسقم ىحضيف

 :ةيلعلا اهبتارم ىطعي 5 اهيلا هفرصيو مهفرصي

 ةيفسلف بتك ماكحأ ىفن ايي هانلق ىذلا مهن نف

 ةيرعشألا هيلع تلد اك طونم اب, صاصتخالا ناو

 .ةيك ز سفن اهطرش نمالو معو لمع اهطرش نمامو
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 ةيضر لاوحاو ريخ ىلع هارت نأ .دئاوعلا“ . نكلو

 كلذ دعب ىتأت مث ةضايرلاب سفنلا ةيكزت اهطرش نم سيل ىأ
 ةيلبجلا هسفت ةيكرت يح ىلع ةدحاو ةعاس ىف بذجم نأ دارلالب ةلاسرلا
 نم تفرشام ةلاسرلا نأ اوماعاو ناجلا ابمأ كلذ اومهفاف اهيلع رطف ىتلا

 ءىثلا ناذ اهتاقلعتم رابتعا ةاعارم عم تفرش امناو طقف ىحولا ثيح

 ىتلا ماكحألا نم هيلع تلمتشا ام امناقلعتم نمو هقلعتم فرشب فرشي

 ىحولا ناكولف الإو سن الاو نملا نم نيفلكملا فيلكت اهب طينا“

 لحنلا ىلإ هب ىحوأ ام لضف ناكل ةلاسرلا هب تفرش ىذلا وه هدرفع

 لحنلا ريغ كلذكو كلذب لئاق الو ءايبنالل هب ىحوأ ام لضفل انواسم

 هلا وأ لاش هلا نادرو ام

 كلذ ف اودشنا دقو

 رشبلل قحلا ناسل لوسرلا نإ
 مهفرصي ال نكلو ءايكذا مث:

 امو ليخنلا ريبأتل مرتالا

 اوعرش ناراكفألا نم نوماس مث

 تمطنتا دق ايندلا ىف ةلاسرلا نا

 ةرخآو ايند ابكح طم دقؤن

 ربخلاو مالعألاو ىبغنلاو رمالاب

 ردقلا نم هيف امل ءاكذلا كاذ

 ررض نم ءاج ام ىلع هيف ناك دق

 رشبلا ىلع مرو لح م>

 ربخلا ىف ءاج دق ام اذ انتقو ىف

 رثا نم نيعلا دوجو ىف اهلامو
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 رظنلاو ىحولا دوجول هريغ نع اهبحاص صتخي مل فيلاكتلا الول
 رملا فو ىنكسلا ىف ةمايقلا ىلإ ادبأ امئاد هيلا ىحوب لحنلا

 قذحأ اوناكواو مالسلاو ةالصلا مهيلعءايبنأألا نا مظنلا اذه ىنعم

 ايندلا لاوحأ بحس نم انزوأقا نئانلا جدسأ مهف حولا لاوحأ ىف سانلا

 نورب وي مثو راصن ألا ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رم ال كلذلو

 لم ةنسلا كالتلخنلا حيقلت اوكرتف ائيش ىنغي اذه ىرأام لاقف لخنلا

 ماين درمأب ملعأ مث :أ لاقف كلذب هوريخاف اصيش حلبلا ءاجو اليلق لخنلا
 عيمخل ثيدحلا م ناعما عدوك متربخأ اذإ نكلو

 مولعملا نمو ناطلس مهيلع راكسفالل سيل ىحولاب نوكي امنا هنوعرشيام

 نيرخآلاو نيلوألا لعىنؤي نأ لبق ملسو هيلع هللا ىلص هنم ناك كلذ نا

 1 اده ىلوتي ىلاعت هنو ناجلا اهمأ كلذ اوماعاف

 ه2 نوسمحلاو ثلاثلا لاؤسلارف-

 (رشبلاك ةلاسرريغنمءايبنأو ءايلوأ ةكئالملا ف له) «ىبولأسوإ#

 مفانلا ىف دابعلل نورخسم مهبإ ثيح نف ة مهتيالو امأ من مهتبجأت

 اوعاطأف مهرمأ ىلاعت هللا نا وهف مهتوبن امأو ىهنالو رمأ ريغ نم راضلاو

 ةقيقح ىه هذهو ( نورمؤيام نولعفيو مث رمأام هللانوصميال) اورمتساو

 هسفن ىف هصخب عرشب مهنمدحاولا ىلإ ىلاعت هللا ىحويف ةيرشبلا ةوبنلا

 هريغ ىلإ هدعتيالا



 (ه0)

 ةكئالملا ةيالو ىف اودشنأ دقو

 رشبلاو كالمألا ىف نميهلا نم ربحللا ىلع فيقوت ةبالولا نا
 اهررظأ ريكا ةكمالما فو

 مهل سيل مايهتلا ةكمئالم امأ

 هتبح ف ىراكس َن ودوم

 ررضلاو عفنلا لجأ نم دابعلا بر

 ريما ف ءاحام ىلع بدصت اف

 رثأالو ال نيمب نوال
 ةيولعلاحاورألا مفرأ مث نيذلا نولاعلا ةكسئالملا مث مايبتلا ةكسئالمو

 ماهفتسا(نيلاعلا نم تنك مأ تربكتسا)سيلبال ىلاعت هللا لاق كلذلو

 6م هيلع ىراكلنا

 هدبعت كالمألا ىلإ هلألا ىحوأ
 هلباشال صاصتخا دكيبع مثو

٠ 

 هرماوأ نع اجورخ

 هردقت الام هماع

 نوفرعيال
 نم هاطعأ

 انتا قوسوللا ىف لاق 5

 ممجأب رايخأو ءايبنأ م
 ةيترم كالمالا نم صخش لكل

 كلذ ىفاودشنا

 مدق نم ىبنلا ىف ملام هرماب

 مركلا حتافم اوحنم دقو دض

 قلاب مامس كلم مهسأرو

 مدقلا ةبتر ىف لزيم هلامو

 مكح:نم هللا لج بلقلا ةروس ىف
 مركسلا ةلمج نم معو فالخ الب
 ملعلاك نيعلل تربظ ةمواعم



 (5؟)

 72 نوسخلاو عبارلا لاؤسلا 229-

 ثيح نم جاردتسا ةيالولا فصو ىمسم لخديل ه) *(ىولأسوإل
 ( يونا نع لاعت قلل

 هدابعا لزدتيام ىلاعت قيل ناف جاردتسالا ابلخدي من «مهتبجأت»
 نأوهو فخ ركم ا هماكح ا هنع اوذخأيل مهم . ةمحرالا

 دقق قاما لاوحأ نم وه هماعيام ةروصىلع لزنتلا كلذ لمح ىتم دبعلا
 ىلاعت قللا تافصا هتافص ةنيابم داقتعا عم كلذ دبعلا لبقيف كله

 . مالسلاو ركملا نم صلخيل

 كلذ ىف اودشنأ لقو

 كارشا هيف نكلوكارتشاتسعن اهل نيفراعلا دنع ةيالولا نإ

 كايت عرشلا فيسولوقعلا ديص اهب نيفراعلل تديصن هلابح

 كارشاهيف ءىشب ىضقي فيكو  مدق اهكحىفهل سيل دبعلاو

 كاردإ هيف ام ابقيقحننيعوتلزت دقق كرتون اورصنت نإ

 هاتباو لهرفب متتأ دقو  انترصنل جاتحمب هلآآلا امو
 كاردإكاردالا كرد نع زحعلا 2لقو هنم ءاج نمىلإ هنماسو

 ىف ةسايرلا ماقم لوصحالا ةيالولا ىف جاردتسالا نم نكي ولو

 هيلع هللا لضف نود قاقحتساب هل تلصح ةبترلا كلت نأ روضحو ملاعلا

 . ناحلا اهمأ كلذ اومهفاف
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 اودشنأ دقو

 رادلا نود رورغلا راد ىف اموكو ةفالحلا ىف جاردتسالا لوخد ىف

 ةرخآلا

 ةقتحم ايندلا ىف ةفالخلا انل

 ًادبأ انتانج نم فصنلا ىلعانأ

 انعمجتاذلالاك لاكلاوهو

 ةيفاعو ضارمأ كايند رادو

 هتلاقم عمست الف لعفا لوقي

 انتلاّقم عمسي مف انلق كاذل

 ماكحأ رإكلا نانج ىف اهل امو

 مادقأ نيعلا تيثكنمانل امو

 مال هيف ام انب جاهننا هيف

 مالع وهو اهبف رماوألا يصعت

 ماكحأ او ناقتا 5 هيفو

 مارباض قتلا دنع هنم ىربالو

 كده ىلوتي ىلاعت هّللاو ناجلا اهمأ كلذ اولمأتف لاق ام رخآآ ىلإ

 ه8: نوسمحلاو سماحلاا لاؤسلا زؤوح

 ثيداا ىف اهب ىلاعتق للا فصو حص فيك ةريغلا نع) «ى ولأسو 9

 (هنمراغناربقلا نم برضاييف ةريغلانإف ءىش لكقلاخوهو ىلاعت هنوكعم

 رئاس مح قحلا بناج 35 ىف ةريغلا ةفص كح م مهتبجأت ٍِد

 مهضعب ىف قلحلا اهلمحام ةفص ىلع اهلمحو اهرهاظ ىلع اهارجأ نف هتافص

 اهرهاظ نع اهوُؤِي نأ ةرورض جاتحيف قملا بناج ىف اصقن اهأر اضعب
 نيعب الإ نمؤينأ هفلكام ىلاعت هّللانأل اهناميالا لاك هتاف اهلوأ اذإ مث



 (ة6)

 هلا ةقيقح نْمآ اف كلذ لوأ اذإف هلقعتي مل مأ هلقعت ءاوس هللا هلزن أام

 نيف من دلل انررق دقو. لاع هما. لوا ام نيم أل ةلقعت 'لوأ آن

 .نع مهلوهذ نم الإ تافصلا لب وأت ىلإ وجاتحا ام سانلا نأ هرم ام

 حصي الف ةفلاخ تناكاذإ و قئاقملارئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأ داقتعا
 هتقيقح ةقفاوم عم الإ نوكي ال هيبشنلا ذإ هيبشت طق تافصلا تايآ ىف

 ليوأتلا ىلإ جاتحا ىتم هنا ملف لاحت كلذو هقلخ قئاقمل ىلاعت

 .كلذو قا بناجيف هيبشتلا ةّعص هلقعتبف الوأ امأ ارخآو الوأ لبج دقف

 ناف قلنا ذا يع نوكرالولل هو لع لل لو ام دل والذ رح !امأو لاغ

 .لهددابع نم قي !ذامرظنيل هب لقعلا لوقيال ًارمأ هيلإ ف يضيدقىلاءتقملا

 امك ناعإلامهتوفيف هيف نوكشي مأ هيف هللا ملع ىلع هنوابقي و كلذ نوماسي
 ه ب ملاعلاف ءيش لكب ملاعلا ىملاعت هنا عمأ معن 7-0 8 وابنلو) ىلاعت هلوق ىف

 قلطا لإ :ءايغألا ةسنك ىعي سل لا هيلإ ءايهألا ةيبز ةعيقح نأ

 يلاعت هللا ىلإ اهتقيقح لع لوكو عم تءاج اي اهزيميف
 .نارقلا بيذكت نيب ةريح فريصيف كلذ ىف هلقع عم فقي لهاجلاو

 صصاقلا همهف ىضتقع ىغفملا كلذدلقع لوبق مدع نيبو رفكلا ىلإ ىغفملا

 نماذه لكو ىلاعت هيلع ليحتس ام هبرل هتفاضإ ىلإ رئاجلا هلقع نازيمو

 .لاحم كلذو قالا قحف هيلع اهلمحي ىذلا هجولا ىلعق ملا تافص ةلمج
 ةفرعملا بابل نم هناف كلذ ناجلا اهيأ اومهفاف
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 ةريغلا ىف اودشنأ دقو
6 

 ملاعلا ىف ةريغلا بحعا ام

 ىلع رويغ هللا انلوقو

 هةنكلو > ةانلق :ةيحكو

 اراكفا هيج نم "ةلآون

 هلوق ف عرشلا لثم فشكلاو

 ةبوجعأ وهو قح رمألاو.

 هك ىلبشلا لمج دق

 انماعففشكلا لهأن م وهو

 مهعز ف فشكلا لهأ دنعو

 ةلز ملع سس ابنأ

 يع :”ايس هللا الضو

 بهذي امو عرشلا ررق ام
 تتن نياللا رمألا معا وف

 بصخنل ةنيع لاح صرف

 سلا نشكل دحر ناقنو

 برت مهلوقع اهاجأ نم

 برضي افدنع لاثم برض

 بهذملا مهيطعي ىذلا ىلع

 برقأ ىمعلا كح ىلإ ىهو
 نوكت نكلو ناممالا اهساسأ ةريغلا أ مالكلا ىنعمو

 نّذا امل هلوق ىف ليشلا نم تسقو ىتلا ىهو هّلاىلع ال ىلاعت هل ةريفلا

 دمم ركذب ىنترمأ الو كلالجو كنرعو هللا الإ هل إال نأ دبشأ لاقو.
 هنم عقو هنا اأو ىلثشلا نم طلغ وه اما رمألا اذهو كلمم هترك ذام

 نيفراعلا ةفرعم ىلاعت هللا فرعي نأ لبقت

 الف قولخم "لكل بر قملا ذإ لهجب كلذو "قملا ىلع راغ هناف



 (و170)

 وأ هللاب وأ آش الا نوكنال ةدويحلا ةريغلاف هد>و هل هصاصتخا نك

 مالسلاو هللا ىلعال هللا لح نم

 ةريقلا كري نقاشا اوذغناو

 ىذلا وهف هسفن "حش قوب نم

 اهتقتح اذإ دبعلا ةريغو

 ابناف .٠ ةزيشي- لقت آلف

 امو لاقام ىرابلا ىلإ بسناو
 هدنحتو ىنبب للا ناو ان

 ولو عرشلا هررقام 'قحلاف

 نمؤملاغ
 دق نطظلا ضعبو نا

 ىقىدتبم سعأ لك ف هروثب

 ىدرألا اد نم ”ىعيبط حش

 ىدُّس اهكرئاف ريغ نم ةقتشم

 تبا نكلو عرش هب ءاج
 اديق وا هلاقأم

 ادبو لاحم "لك ىلع لد
 ادتعا دتف هلَّوأ نم لكو هلا

 ادقتءم

 ادرلا وحن ادئاق امثا نوكي

 ١ اده "ىلوتي ىلاعت هّللاو ناجلا ابمأ فذ اانا

 -©2) نوسخلاو سداسلا لاؤسلا 989-

 (لجو زعىلاءتهّللاةرضح لوخدىلإقرطلا برقاام) 6 ىبولاسو
 نأل لجو زع ىللاعت هّللا رك ذ ةرثك قرطلا برقأ 6 مهتبجأف

 نمي انين قومتت بويطاو هيك .ديديعلا لازبالق ءايسنرق رافال مسالا

 ةدهاشع رك ذلا ع نع ء ىنغتسا دوبشلا لصحاذاف ىبلقلا دوهشلا عقب ىت>ءىش

 ( باجحلا فشك « ) 7١



 (؟4)

 هيسدالاب قآل زيغ ناك ةرتدطا كلف قدور نيف! ك5 ةرواقكوزك ذل

 ىلع اريج همسا راركت هبسانيال هيدي نيب لثكو ناطلسلل علط نم نأ [:
 الو ناطلسلا ةرضح نم هوجرخأو نونجلا ىلإ هوبسن اب ر لب ىلاوتلا
 دوبش طقسلولدملا ىلع م اذافليلد رك ذلاّنا ناجلا اهمأ لع 0

 8 واق نم ليلدلا

 ةورعلا رض و ازدغن أ دقو

 :تويدلاو+ قئاذرا * :تقكيو' ..نيهذلا ."ةاوزلا شا كذب

 مالوم كاذلا ننكر كك لففأ كرو

 اًضيأ اههف اودشناو

 هرك ذب سبل نم هدهش, سلو هدهاشي نماالإ ركذلا كرتبال

 هرتمت لااا ورك ذا: نيك٠ ادي ةرزا ده له سا ل ذلاو

 هركذأ ساقتنالا مم لازاالو هدبشأ لاوحألا مم لازأ الف

 كلا اهانقلطأ ثيح هللا ةرضحي اندارم سيل هنأ ناجلا اهيأ اوماعاو

 وهو اهلخدي نمابلخ ديف بححلا فاشكنا اهمدارملا لب ةفاسملا لبقت ةرضح

 .بطاخل اهيف مهضعب دشنأ اك كناكم سلاج تنأو اهلخدتف هناكم سلاج

 : لاقف دبعلا

 ىردت له ىرعش تيل ةرضحلا فرضاح تنأ



(14) 

 ةويثلا رض فق ذلا كر قف اوذكاو

 دحولا -قوأ١ ها 5 دوب ١ - طوقا لوا 5 ذلا كرف

 دوجولا لضف فكئشنإ نكو دوهشلادجوفتئش نإ نكف

 لعأ ىلاعت هاو

 2 نوسمخلاو عباسلا لاؤسلا رح

 ىلاعت هللا تاعونصمىف ركسفلا وأ ركذلا ”منأ اهنأ ) «ىولأسوإ»#

 ( "لجو رع

 دبعلا نأل ىلاعت هللا ريغ ىف ركملا نم مت اركذلا # مهتبجأف اع

 رم كال كفا تامدراو هللا رضيع تالا ذلأف كامل

 مكرذحي و) ىلامتطلا لاق اعرش عونمف هللا تاذ ىف ركفتلا امأو ناوك ألا

 ءالآ ىف اوركفت ) لسوديلع هللا ىلص لاقو اهيف اوركفتت نأ ىأ(هسفت هللا

 امأو ادنأ تاقولخلا ىدمتيال ركفلا "نأ كالذو ( هتاذ ىف اوركفتتالو هلا

 هخيإ ائيشانل لقت الثم هل انلق ول دبملا لمأتيلو هيف هل مدق الف قلاحلا

 ةيوحأو واحلا عامجاب قواخم ال قلاخ ىلاعت هّنلاف هلقعت 5 ىلاعت هللا

 عنع ةريثك بحح ءارؤ نم باقلا هب سحب اما ًادبأ هلقعت نكع الف

 3 لاعتو هناحيس هل فييكتلا ند ديعلا



(٠ ١.6 

 كلذ ىف اودشنأو

 لولعم ركفلا نافركفمت الف انقلاخلل مست ركسفتلا كرت

 لوبجراكفالا ىلع قحسيلج  ةربطم ًاحور نكت ركفت مل نإ
 و كارشا ناك ام هالول انسقنأل انلكو ركفتلابف

 اضا اودغنأو

 ردقلاو ماكحالاىف ركفتلا سيل ربعلاو تايآلا ىف ركفتلا نإ

 باتك ىفهن ودجي الكاف لح ا اذه ىف اولّمأَتو ناجلا اهمأكلذاوماعاف

 أده يلوتت هّللو 8

 نوسمحلاو نماثلا لاؤسلا ]وح [2

 ديقموأ قاطموهلوف ناعيالا نم ء ايما ناك اذإ ) © ىنولأسو و :(
 بدألا كرثو تامومذلا كرت ىف ء ايملاب ديقم وه « مهتبجأن9»

 ركنلان ع ىبنلاو فورعملاب رمألاو حصنلا ىف بولطم ء ايلا مدعفالإو

 ال هللا نإ )ىلاعت هللا لاق ةيهلإلا توعنلا نم رومألا هذه ىف ءايملا كرتو
 قدام نحفسال تاور لاش لاقو( الك: ترشر نأ يس (

 ناعكلا جيتانطا قرك قااودعلاو

 هيف هلك ريخو ينلا ظفل هب ءاج ناعالا نم ءايملا "نإ

 هيلنم ريغ اذه فرعي سلو هدهاشم ىعرت,ن د ل "اك فصتيلف
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 لك الو ماون ريغ ظقينتسم هبلقم ىدل هيلق بقارم
 دقو هلألا ءامسأ نمء ايحلا نإ هب ظحاف ءامسألاب قاختلا ءاج

 عورشلا هلحم ىف ء ًايملا كر حدم ىف اودشناو

 نا رقاد ثرذلا ة«كراس» -قانيو نك ايلا

 نازيملا ةبقب ناسللا لثم نكتفاذهايرمألا مف اذاف

 عاده ىلوتي ىلاعت هّللاو هيلع اوامعاو ناجلا اهأ كلذ اوماعاف
 6172 نوسخماو مساتلا لاؤسلا 9-

 (اهنع ررحتو ناوكألا قر نم دحأ جرخ له)# ىنولأسوإ»#
 ءىش قلطلاىنغلا نأل قاما نمدحأ كلذ نع جرخي 16 مهتبجأف )+

 ناوك الا نعهثلابءانغتسالا اوعدانيذلا ىتح العو لج ىرابلا هب صتخا
 اذإ دبملا نأل هلا تاذبال هللا نم وهام اونغتسا مهتدجو ىهتققاح اذإ

 عوجلا اهب لمحتي ةردق هل هللا قلخي نا امأف ناعيج انأ براي لاقو عاج
 عرشلا ناسلب اماءط لكمل لوقي نأ اماو

 مل نم نع هنع ىلاعت هللا (ىضر ىدينجلا مماقلا وبأ )انم امأ لئسو

 لاقف هنع ارح راص له ةاون صم رادقم الإ ايندلا قر نم هيلع قبب

 (مهرد هيلع ىقبام دبع بتاكلا)

 تايسألا ةقز قعاةي زل عدا نيف اودشنأو

 هبلطق تاجاحلاو زرحتلا ل ادنأ هباجاح نع كفني سيل نم



 )؟٠١(

 هبسكم رقفلاو هبهذم زحملاف ايعجأ ءايشألا ىلإ ريقفلا وهف

 كلذو< ىف اودشنأو

 هايث وهف هنع جرخي سيلو هالوم كلم نع قبا ىوملا دبع

 01 اده ىلوتي ىلاعت هّلاوهب اوققحتو كلذ اوملعاف

 8, نوتسلا لاؤسلا رجح
 ءايبن آلاك كرشلا نم صالخالا هتبادب تناك نم ) 46 نولأسو ع

 ( نيدلا هل ًاصلخت هللا دبعا هل لاقي فيك مالسلا ةالصلا مهيلع

 باطخو مهتجرد بسح ماقم لك لهأ صالخإ «مهتبجأ نع

 رمؤي لسملاف عرشلا هانثتسا نمإلا دابعلا عيمج ىف ماع نومالاب اق قلنا

 صالخالاب رمْؤي فراعلاو ةعمسلا بحو ءايرلا نع ىلاخلا صالخإلاب
 ىلعال ةنكسملاو لذلا هجو ىلعالإ تادابعلا ف ضوعلا بلط نع ىلاحلا

 رمؤي ىنلاو ىلاعت هلل قلخ هلمعو هنأل هلمعب باوثلا كلذ قحتسا هنا

 ديعب نم اهأدبم ذخأب ةوبنلا نأل هقوذ انلوقع نع قدي ىذلا صالخالاب

 كلذ ىف ملكت نإو يبن صالخإ ىفىلوا قوذالف ء'ولو الل ةبالولا ىهتنم
 نوكيأم لقأ رحبلا ىف ءامسلا موجيلايخىلع ملكتي نك وهف ثرالا بسحب
 ادانساوأ ةقيقح هّللا ريغا دوجولا ىف ًارما طق اودبشيال نأ مهصالخإ نم

 تارودقم نم نوكبأل نأ داكي اذهو ماودلا ىلع كلذ اوبحصتسيو

 .وشبلا



 هللا

 اودشنأو

 مقاولا صالخالا ىف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالا ريغ قح ىف

 هسفنأ لعفلا ضحع نم

 ىف ىلاعت هلل هنكرش دبشي وهو ص الخألا نمؤملل حصي فيك ىنعي

 كلذلثم لاقاذإ فراعلا ف الخ (نيعتسن كابإو دبعن كابإهل ) لوقيوهلامعأ

 ثيحنم الا طق المع هل دهشي الو ظنف ةوالتلا هجو ىلع الا هل لوقي ال

 ملعأ لات هللاو ايتن ةيدوبعلل ءاظعأ تامومذملا مسق ىف فيلكتلا ةبسن

 نيملاصلا ىلوتي وهو 5 اده ىلوتي هّللاو ناجلا اهمأ كلذ اولمأتخ

 1 نوتسلاو ىداحلا لاؤسلا 1

 كف لاق هناا مجرت اهلكر ومألا تناكاذإ) ىبولأ سول

 ( هيلإعجرنم لكدعسال
 ةماقتسا تمن ىلع ناكاذإ الإ هيلإ مجري نم دعسي ال# مهنبجأف)؛

 قشو ديعس ىلإ ةيازالا ةمسقلل دعس هللا ىلإ عجار لك اه

 : اودشنأ دقو

 نورنلا اق كنزتت ذاق“ .نوفألا نيضت نأ: ىلإ الآ
 رومألا ممج ىفاتح هيلإ ةياغ هل جومم لكف



 )؟٠١(

 روت نم ىلإ و دعس لإ. ٠ افلاصرإ' . لاعألا "كلف

 مكااده ىلوتب هللاو طلغلاو مك ايأو ناجلا اهيأ كلذ اولمعاف
 52 نوتسلاو ىناثلا لاؤسلا 8-

 ركشلا هبجاو له ءايلوالا نم ءاالبلاب ددلَت نم نع) * ىتولأسو)#

 نع جرخ هنأل ركّشلا ءالبلاب ذذلت نم لك بجاو 46 مهتبجافإ#

 ربصلانأ مكة معنلا ىمسمىلعالإ نوكي ال هنأ مولعم ركشلاو الب هنوك

 عجولاو ملل دجو نملالا نوكبال

 كلذ ىف اودشنأ دقو

 ماللاو ءابلابو ىفوا ىلعو نعب 2برشم لكى ربّصلا برش عونت

 مالع مكملا قداص ماما لوقب َلاع تنك نإ ء"امنلا ىفربص الف

 امم نوحاسيو نيرخآ موقل ربصلاو موقل ملألا دوجو ركشلاف

 الا نودبشي ال لكلا اذا ةوقلا ءاعدا نم مهسقأ ىف هنودجي

 نا مطتسي ملف ةنومأ هولوان مهضعب نا ىقتح مهسقا نم فعضلا
 ةلواو فعضلا هدش نم هيلع بوت لح مطتسإ ض ىاردت مهصعب و ابامحت

 اهسبل اوعاطتساام بايثلا سبل ىلع رباك ألا ردقأ ىلاعت هلا "نا
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 ريصلا ف اودشنأو

 مادقأ لك ىف قحلا ربق مواقي هنا ةعينصلا لاؤس نم ربصلا ىفو

 "0 هالظا ةيورو رجض فعضلا نم 5 نيفراملا دنع ربصالو

 ةفرعملابابلا نم هناف ناجلا اهمأ كلذ اوماعاف

 -ه نوتسلاو ثلاثا! لاؤسلا زط-

 (مملا باسإ 3

 ”اذإض وح لايف ءاملا نادي نم قتشم هناالنيقيلا باس حصيال * مهتبجاف وع

 تلصح اذإ هّللاب ةفرعملا نا مهنع ىلاعت هللا ىضر انتعا لاق كلذلو رقتسا

 .بلس هب دارملا امنا بلس نالف ملوقو كلذ دعب اهبلسي نأ حصيال دبع

 عفا لالا تاس لوزع اجا امانش نم لاوخألا دا! ”لاوعألا

 بوثلاكى رخأ ملخي و ةرات سبلي هيفام عيمج نأل نيفراعلا ةجرد

 بابرا لوقي ) هنع ىلاعت هللا يضر (صاوملا ايلعىديس تععسو )

 !اذاف مناد ريسلاو اق عارشلاف قاب حبررلا ماد اهف ةعرسملا نفسناكل اوحألا

 ةيقاب هتامارك لماكلا فراعلا لوقي)ىرخأةرمهتعمسو (اوفقو حيررلا دقق

 لاوحالا تايراو(تاريللاو تادايعلا لفاونكرتولو مكاد هفب رصتو هعم

 هححصم هأ مال 1 ةخسن ف و(1)
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 مهريثأت لطب تادابعلا نع اواسكو الثم ليلا مايق اوكرت ىتم صقتلاو

 ديزملا بلطيالو ءىش لاوز فاخبال نيقيلا بحاص نأ ملف نوكلا ىف

 لاوخالاو ىملإلا ملعلا مولعم ثيح نم قاب ملاعلا رهوج نأل ءىش ىف

 سبلتو هيلع ملح

 ازلفناو

 ىدحألادحاولادعوب لاح لك ىف ريكا ىف ملا لحم نيقيلا "نإ

 ىدلخ هب ىوتي ىذلا نيقيلاوه ام تابثلا حح نع لزازت ناف:

 كلذ اضيأ اودشنأو

 ةدارالا كح هنيقي لازأ ديزلا عم ديبعلا فقو اذإ

 ةداعالا ىف ىلع بار الو كش رغب ليلدلا لد دقو

 ةدابقلا كج ىف: ناك ام لغ. قاب مواملا رهوجلا نأل

 ةداف الل دضبي وا لثع هيلع وأ تقو ةكضم علخيف-

 هانلقام 3 ( فشكني ىتح كيد شم دب ىلع اوكلساو كلذ اوماعاف

 ماده لوتي ىلاعت هللا.

 نوتسلاو عبارلا لاؤسلا رح 2-

 (هيلع هب وجو نعدحأجرخ لهركشلا بجوم نع ) ىنتولأ سو
 امظعت ىلاعت هللا ةمعنب فارتعالا ركّشلاب متدرأ نإ 6 مهتبجأف )ع
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 باطل ركشلا متدرأ نأوركشلاب متدرأ نإو كلذ نع دحأ جرخ اه هل

 لع نم هيلع بجيام ليصحتل جاتحلا نمؤملا هب رمؤي اذبفمعنلا نم ةدايزلا

 صؤيالو باجحف هنألةلجا ىف هيلعوهامم ةدايزلا بلطلجاتحم هنأل لمعو

 ارك فدا كلغ" راوي ةديق نياق انو نسلا نأ هدريش ىتااهب

 لخديالهناف اضيأو ءاوسمدنع هلك ةدحاو ةرذ اهنم هللخدي لوأ هدي ىف

 هيض همم نآك نَا ثا نموب هللا هيف سان ادحالا ةرطح

 دق هنأ الإ ناصقنلا الو ةدايزلا لبقتال قا تافصو درو كلذ ريغو

 جاقحا اذإ ىلاعتو هناحبس هب ر ةرضح ىلإ رقفللاراهظاةدايزلا بلطب رمؤيب

 متركشنألا) ىلاعت لاق اك لعأىلاعت هللاو كلذ ىلإ هدووشىف هرقف تابثا ىف
 ماقلا اذه بامحأ ريغا الإ ( ىنديزأل

 اودشنأو

 دسجلا نمىلاثلاو حورلا نم اذه دفرلاو زوفل اركشناركش ركشلا

 .دحالل بلسلا لثم زوفلل ركشلاو هتدايز ىنيطعت دفرال ركشلاذ

 ناسحالا لهأ ماقم قح ىف اودشنأو

 رصبلاو كعمس قملا هلالا ناكو ةدايزىطعي ركشلالاح ناك اذإ
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 ربتعا نمل ةربع هدجت ىبالك دقتناف ةدابزلا لا لبقي الو

 ركش دق ركشلا كراتلاف هلتق مب ملاع لك نم ركشلا كح لاان دقق

 ,ماقم 1 ؟ ذلا كرت نأ ىف باوجلا نم م”دقتام ريظن اذهو ىهنا

 ىهننا ركذلا نم العأ ةدهاشملا

 98# نوتسلاو سماحلا لاؤسلا

 ام ةعانقلا هبحاص نم بلطي له ةعانقلا نع) 6 ىولأسو ا

 ماعطلاولاملا نم كلذ ريظنب عنقي اك هتفرعم نم دبعلل ىلاعت قملا هاطعأ

 ( ال!
 ,ىتح ايندلا روماب ةصاخ دبعلا نم ةبولطلا ةعانقلا © مهتبجأف لع

 ىفام قفني داكي الو ”حشلا ىلع لوبجم هناف هترخا نع اهنرثكب لغتشيال

 ”قملا ةفرعم نم ةعانقلا اًمأو طقق رباكألا الا ّربلا لامعأ ىف هدد

 ىذز بر لقو) سو هيلعهّنلا لص دمحم ىلاعت لاق ةمومذم ىبف ليلقلاب

 سبل كلذ ناف فيلاكتلا نم ةدايزال كماكحرارسأبو كب ىأ (ًاماع

 متكرت امىفوكر تالوقي و) ماكحألا فلاؤسلاةرثك هركي ناك هناف ًادارم

 قالطالا ةرضح نم مهيلع ىلاعت قملا هيحويف ءىش نع اولأسي نأ افوخ

 لوسراب ماع لك أ ”جحلا نع لئاسلا ىف هل مفد اك (هب مايقلا نع اوزجعيف

 ناجلا اهمأ كلذ اومهفاف اوعيطتست ملو بجول معن لاق ولو( ال لاقف ) هللا
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 اودشنأو

 هتمدخنىجربىذلاكاذتنكنا هلخاد ثنا باب ةعانتلا نإ

 هتميقاريغهنمصخشلا لك أيل مهلك ق لمللا لام كدنع ناك ول

 قحلا نم هماع امب عنقي نم ىف اودشنأو

 هرشلا ىلع لوبي كناف هرشاو ادمأ هنود ءىشب نعنقتال

 هبتتم لثك اهات سلف ابيظحتايلملا ب لطى لع صرحاو

 رلعأ ناس تدتاو

 1-3 نوتسلاو سداسلا لاؤسلا 6

 أايظلاو عوملا هتفاضا ىف ىلاعت قملا تالزنت نع ) « ىتولأسو 9

 لاهل اذ اك انيواتوا تدروام لع اهئاقا كوألا له ست ا

 باكترابق ملا بناجف اوعقيالثل ماوعلل اهلي وأت بجاولا «مهتبجأف إلا

 دح ىلع اهم ناعالا هيلع بجاولاف فراعلا اماو ةمرحلا كابتناو روظحلا

 دقو لاحم كلذ نافقلخلا ىلإ اهبسني كهّللاىلإ اهتبسن دح ىلع ال هلا اههاءبام
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 الف قياقحلا رئاسل ةفلاخم هتقيقح ىلاعت قالا نا ةب وجألا ىف كل انمدق

 هيبشت ةفص هقحلات الو صخشالو عوبالو سنج ىف هقلخ عم طق عمتج

 لاوحألا نم لاح ىف هقلخ عم عمتجي نملالإ نوكيال هيبشنلا نأل ادبأ

 دح ىلعال اهيف هللا لع دح ىلع اه اونُمآو حلاصلا فلسلا اهاقبأ كلذأو

 .مهفلك ام ىلاعتهللا نأل ناعالا لاك مهتوفي نأ افوخ ليوأتريغ نم مهماع

 مث ىلاعت قحلا ادارم كلذ نوكيأل دقف هولوأ امال لزنأ امب ناميالاب الإ

 دارما لوقي و (ايندلا ءامسلاىلإ انب ر لزني) ثيدح وحن لوؤي نمل لاقي هنأ
 .كلملا كلذ نع هسفن ىلاعت قملا لمج مل الثم ةكئالملا نم كلم هب

 لاق قلل ل نأ مف اباوج كلذ نع دجال هلعلو كللملا سا عا

 .ناو هليرو ان ىلإ جاتحي ىتح ءىش ىف صقنلا نم سيل هل لاك انلوقع ىلإ

 .نم كلذب هانفصوام انناف ىلاعت هسفن ىلإ هفاضأ الك هيلإ انتفاضإ بدألا

 اوملعاف هلسر ةنسلا ىلع هسفن هب فصو ىذلا ىلاعت وه اعاو انسقنأ لبق

 ةفرعملا بابل نم هناف ناجلا اهيأ كلذ
 ماقلا اذه ىف ادقنأو

 همحرأاو عوجلا لزنم ىلإ هززع نم قحلا لزن اذإ
 همركملا ليصحتن 4 ناف هلاقم دح ىلع ذفن

 هممذلا نطوم ىف لصحتف لهاج ىلع هنيقلتالو



)1١1١١( 

 همئيسملا ىه هلقي مل امب هركذ ىف قحلل كتمنف

 همل لئاق هلاق اذإ هنكلو اًتح ناك ناو

 لعأ ىلاعت هللا

 مه[ نوتسلاو عباسلا لاؤسلا ]وح

 هاوه هتقفاوع بقاعي لاسنالا ناك مل ) ©« ىتولأسو ف (

 » يف هاوه لمح نأ ىف هيلعربجتلا ثيحنم بقاعياعإ « مهتبجاف
 .ثيح نمالا هالوم دبعلا قراف اش هنع هاهمام هنا ال هلمفىلا ىلا هىدب

 اهم لعفي ىلاعت قحال ىه انإ قالطالا ةبتر ناف هيلع اروححم هنوك

 هنذخاؤلةمومذم هاوه عبتي نم ةبقاع ناك كلذلو ديرتام محبو ءاقراام

 ةيملالا ةبترلا محاز هيأ ةرخألا قف

 كلذ ىف اودشنأ ا

 دوصقملا كدحو كنأ رعاو دوم هلاف كاوه فلاخ

 ديبق فاو ل كن قاتك لع ويش لم لكلا
 دوهش مايألاو ةمايقلا موب هلاكن لابو قذف زيزملا تنأ

 .قبي لو ةمومذلا اهاوه ىف سفنلا ةفلاخم ّ اذإ كلاسلا نا مث

 رظني ذئنيخ طقف رماو الا لاثتما الإ قب امو حوتفم دحاو باب اهنم هيلع

 اهمركيف ءىش اهنم هل سيل ىلاعت هّللاكلم اهدحيف ةقيقملا نيعب هسفن

 محلا كلذ باقنيو ةرخافلا سبالملاو ةذيذللا لكاملاب اهيلإ رسحو
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 نافرادلا هذه ىف ةرخآلا مين نم هل تلجمت ةرذ ىبف و 5 يفاللا

 ىلاعت قِللا نا زاج ةرخآلا رادلا ىف هعوقو حص ءىش لك نأ ةدعاقلا“

 تامنتلا نم ةرخآلا ىف مقي مل ءىش لك نأ اك هدابع نم ءاشي نمل هلجعي

 ال كناف هيف اولمأتو ناجلا اهمأ كلذ اومهفاف انه نوكي نأ حصيال

 باتك, 2 هنودجم

 كلذ ىفاودشنأو

 بيغت  نياف هل كلمو  قملا سمن اهناف سفنلا دعاس

 تيا نفوس كتشلا نحوه. نار -ةرحولا يفأ طا للفنأ

 هّللاو ملعلا ثيح نم بيرقلا وهو قاخلا دوهش ىف ديمب ىأ

 لعأ ىلاعت

 سس نوتسلاو نماثلا لاؤسلا زقؤح

 قالا نأعم ةالصلا ىف عوشملا مهضعب مذ ببس ام) * ىولأسو )+

 ( نيعشاخلاا حدم ىلاعتا

 برقملا ذإ نييرقلاتائيس راربألا تانسح باب نم اذه# مهتبج افي

 قطا ههيزنت ةدشل ةلمج هعوشخ بهذي ناسحالا ماقم ىف وه ىذلا

 ىنأل هلجأل تءشخو ىل لجت امع هللا لوقي و هبلقل ىلجت امع ىلاعت
 هيلجت طق تفرعام هتهزن ىننأ ولو هفييكست ىباق ىف عقو ىتح هل تعشخام»
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 هنأل كلذ قوذيالف نمؤملا امأو هب ىلبل ىدنع عوشخ الف هفرعأ ملاذاو

 انسحم ىمسل هباحح فشك هنأولو انمؤم يمس كلذلو هنع باج>ىف
 مهتالص ىف مم نيذلا نونسحلا حلفأ دقلوقي ىلاعتو هناحبس قملا ناكو

 كلذ مهقح ىف لقي مل ىلاعت وهو نوعشاخ

 كلذ ىف ًاضيا اودشنأ دقو

 هيلإ ىلدت نم باقلارصبي اماذإ الإ عوشملا نوكبأل

 هبدل نوكت الف اذه ريغ لثشم ةروص هل لجو

 هيلع نوكيال محلا هلف ىلحتلا ماقم ىف رتغا ناف

 تافص ىف رمغيفهب (عمسي ىذلا هعمس تنك )مام فراعلا ماقيدقو

 ءايثألا انآ ) لئاق لق ناف.ةءاّيمصأو هلوسمو دنأ اك ىلاتعت هللا ديو
 مهمأل نوعرشم مه امنا ءال وه نأ باوجلاف (نيعشاخاوناكم باكر اك لاو.
 هل طاح ع5 4 5000 5 23 2018
 ةفلتخش ةقيقلاامأو مريع معوسد ةروصلعىأ قروص عوسح مهعوشفل

 ميلعت مهئاكب نا اك مهمأو ممدالوأ اومأعيل ةروصلا كلت ىلع هباوتأ امناو

 (نيقيب ىلاعت هللا ركمنمنونم ١ ءايبن ًالاف)الإ وةفلاخم ىف اوعقو اذإ مهمأل

 بجاوو مالا ثيح نم الإ عماجال ذإ انعوشخب ساقي ال مبعوشخو
 ريبعتلا ىف هيلع انردقام رثك أ اذهو ةرابعلا هبكرال قيض لاجلاو قلعتلا

 لعأ ىلاعت هللاو تقولا اذه ىف
 (تاجحملا فشك «مج )
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 4[ نوتسلاو مساتلا لاوسلا رؤس

 نمو هيلع هللا ىلص ىننلاو عوجلا سانلا حدع فيك ) «ىواأ سو

 (عيجضلا سنب عوجلا لوقي
 .هحدم ىلع ملجاع او ريغال عورشملا عومللا موقلاسدم امنا مهتبجأف

 ةيادب ىف مهيددرم قح ىف قيرطلا ةمئأ دنع اعرش مل ابولطم هنوك

 .كلت نع اوجرخ اذاف مهيف ةيميببلا تاوهشلا كن نع اوجرخي ىت> مث رمأ

 .ةمنأ اوناكو لطابلاو قحلارونلاب اوكردأومباك ايه تران ةيميهبلاتاوبشلا

 .ىلإ مهلمحت ىتلا مهاباطم عوج نوكي ذئنيحو روجةمنأ اوناكنأ دعب لدع

 هللا ناف مهسفت ىلع راثئالا كلذ ريظنو اهلمبنمادلظ ةصاخلا مهالوم ةرضح

 .نماكسلا هرشلا ةطرو نم صلختتيل هسفن ىلع رثؤي نم حدم اهأ ىلاعت

 هنم ءىث دبعلا دنع قبل و صرخالاو هرشلا جرخ اذاف هتءيبط ىف

 :كللذ لإ و اهريغ نم هيلا ناجح: رقأ اهنأل ةشفنب أدب نب بلاط ذيع

 هناجلا اهيأ كلذ اومهفاف ( لوعت نب مث كسفتب أدبأ) ثيدحت ةراشالا

 باتك ىف هنودجنال مناف هيف اول

 اودشنا دقو

 عورشملا دما ىلع كواسلا لوا ىف عوجلا حدم ىف

 ىدهلا مالعا نم وهو ضيبأ ثوم عوجلا



)١١6( 

308 

 اود وهو اود وهف البخ رثؤي ىلام
 تم اقوم. نهلا نكن هب مكحاف

 نيلماكلا قح ىف عوجلا مذ ىف اودشنأو

 اسار هب مفرت الف يلا ظفل هب ءاج دبملا عيحص سب عوجلا

 اساطسقو انزو هل اوميم» مل اطلغ هنييعت ىف موقلا كردأ دق

 اسانلا هلاق دق اب لضأ دقو هتقيقح فرعي مل عوجلاب لاق نم

 ادأل

03 

 اساب هليعتسا نم هارأ ايف ىرأ تسلف دوم دئاوعلا عوج

 اسانيإ نمحرلاب ققحلا هيف ىري سيلو مومذم ةعيبطلا عوج

 مهيعرىفمهلع لدعلا بوجوا رايتخا ال رارطضارءاك آلا عوج ىأ

 هني ١ ةقاع تناك نيجالا"ل) مل ابواطم عوبللا ناك 0 ملت داقنا نيح

 تائيسلاو تانسملاب مهانولبو ) باب نم احلقبوقعناك هن أكف ةعاطلا نع

 رعأ ىلاعت هّللاو ( نوعجرب مهلعا

 س#[ نوعبسلا لاؤسلا زح
 ةرخآلاواين دلارومأ نم مهتافام ىلعرباك الا نزحت مل م) 6 ىنولأس وع

 (دومم تاعاطلا تاوف ىلع نزحلا نأ مم

 ناميالا ماقم ىفالا دود سيل تاعاطلا تاوف ىلع نزلا ة«مهسجأف ل

 هححصم هأ الذل ةخسن قا )1(
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 اودمتعي لف (نوفراعلا امأ) ىلاعت هللا نودابماع اهبحاص دامتعاو باجملاو

 تاوف مهرطاخ ىلع رطخ نإو قواخم هنأل طق محلابعأ نم لمع ىلع
 نعىنغىلاعت قملا نأ مهبولق ىف مهل ماق ىلاعتوهناحبس قملا مهليجبت

 انمدعب صقنيالو انب هليجبتديزيال ماودلا ىلع لماكو هو هلانليجبت

 اودشنأو

 هلبج نايبو تاءاطلا تاوف ىلع نزح نم مذ نايب ىف
 ىدسنزكلافتافدقتئافنمىرتاش ىده مْ هقلخ شلك ىطعأ هللا

 مل هتاوف حصي. ال وهو هللا ىلع الا نولومي ال هللا لهأ ناكاملف

 ىف ةدايز هل مسقي مل ىذلا هللا ركّشي مهضعب لب لامعألا ةدايزباوثرتكي
 نم رفغتسي هلأ مث ةليللا هذه ىف ىنمانأ ىذلا هلل دما لوقيو فيلاكتلا
 هللا ىلص هنع ىورام انيلع دربالو اهلامعأ هل مسقي ملواو ةمدخلا كلت ةبج

 (نسحلاو ءىسملامدنالإ تومي دحأن مام ) هانعم نمام هلوق نم ملسو هيلع

 ائيسم ناك نا )لاقق نسحملا لاب اف ءىبسملا اذه انمهف دق هّلالوسراب ليق

 لوقت انال ىبتنا( دادزانوكيالنأ مدن اتسم ناك ناو عزنوكيالنأ مدن

 ىلع فياتلا مدنلاو باقلا راسكسنا نزحلا ذإ مدنلاو نزملا نيب قرفلاب

 دحأ نمام هلوق مهف نمو ةمحلا ولع نم كلذو دوصقللا كرادت تاو

 ناك ناو. كاتهام ةقيقح كردآ ةايكلاو كولا نيب قرقلا :فرعو تع

 ةداعسلاذإ ناسحالا ةجرد غلب هثودح لبق ناك تولالصح ىذلا كلذ
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 ناجلا اهيأ كلذ اومعاف هناسحإ ةبترم ىلع هتوم ورط مدع ةيدبألا

 مك اده ىلوتي هللاو طلفلاو م ايإو

 تم: نوءبسلاو ىداحلا لاؤسلا زهتح

 نذاف هل وه سيل ءىش كرت ةتقيقح دهزلا ناك اذإ) 6 ىتولأسو

 ( هل دوجوال مدع ىف ًالإهدهز عقوام هنأل لهاج دهازلا

 جرخي ىتح دهازلا دمع رشلا نكلو ملقم حمص #© مهتبجأف ب
 لوقيدل حال ءىش لك بوجحلا ناف ريغال ايندلا ىلع ةمحازملاباجح نم

 ةميق دهزلل سيل هنا لف ًاربقو ارجع الإ هكرتي الف هيلع ضبقيف ىل اذه

 مسقي مل امو كرت هيف حصيال ملل مسقام نأ نوملعي مهنأل نيفراعلا دنع
 حانج مثدنع نزتال اهلك ايندلا "ناف انك او اودتارتساف ةذخأ مبنكعال

 سانلا دهاشم فلتخا دقو اماقم كلذ ىف دهزاا نورب فيكف ةضوعب

 عم ىلاعت قحلا دوبش هيحصتسا نم مهش مهاداشناو دهزلا ماقم ف اندنع

 هآوس دوهش نع هباحح

 دشنأف

 ىدوبش ىف كدحو قحلا تنأف ىلق دهزلا ماقم نع د”رج

 دويسولا "رشا -كاوب»ةارآ ' . نىك بلو" كاوتت ف :ةقزأأ

 بلق نع بهذت ةميظعلا رومألا ناف ناجلا اهمأ كالذ اودعبتسن الو
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 لوقي الثمريصي زب زع دلو توب ةبيصملا بحاص نأ اهريغ دوبش دبعلا

 اولاق اذاف هبرقب راهنلا ةركب نم سلاج نالفلا كلذو مويلا انالف انيأرام

 قول دورش ىف اذه هتيرام مهلا نم هّللاو لوقي رابنلا ةركب نم انه هنإ هل

 دوهشوءىش لك "بروامهدب امو ضرألاوتاومسلا بر دووشب فيكف

 ىفام لك رقتحا نممهنمو رصحنالو دحم الو لثمتالو فيكتال ىتلا هتمظع

 مدع هنأأك هتراقح ةدش نم هءارو هلالجإ و هميظعتب رمؤي مل امم ايندلا

 اودشنأف

 دهن ال ىذلا ىف كدهزب دهزاف للتو للَع كرت دهزلا

 نيح» ةنوررشلا» ٠ قدك قاس هلو ٠ دفيعلا ” ةرحوألا وخل" كرتلاو

 م لا ف

 هلا رئاتخ نملك ةودبولا ئأرو لات هللا قئؤلخلاب قلت نا عيفتو
 لك أ اذهو هل قلخ امف ءىش لكل معتسا لب ءىش ىف دهزي لف ىلاعت

 مهيلع تضرع نيح ايندلا ىفءايبنألا دهز ناك امو ممألا نم نيلماكلا

 لدا ةيبقا قولا دنع ٠ ”ةلامو قومألا

 ءالؤو ةباهم أهدعب ند نك مهماقم ةيادب نأل نعال أعب رشت الإ

 نع ميماقمل رظنلابف اودهزي مل نيذلاو ايندلا ىف اودهر نيذلا ءايلوألا

 هومهفتوناجلا اهمأ كلذ اوملعافنودهزب مهمأل رظنلاب ونودهزيال مهسقأ

 نامزلا اذه ىفدحأ نم ليصفتلا اذه نوممس:نوداكنال مناف



 هيف دهزب ملف ىلاعت هللا رئاعش نم دوجولا ىأر نم قح ىف
 ضوبةمفكلاىفام ”كْمَم هنأب مولعم كرتلا كرتو كرر دهزلا

 ضورفم كيف لاحم وهف كرتلا نبأ ىنفلا وهو هتضبق ضرألا

 نمي زدت افلا اذن تدعز قو ٠ "املا تنأق اممنلاب قطا ميال

 ضورفم مجلا لهأ دنعهكرتو 2 ةبترم ٍلسعلا ىف هل سيل دهزلا

 ىف دهزي مل ىلاعت وهو ىلاعت هللا قالخأب قلخم الإ مئام هنأل ىأ

 نميف دهازال لاقيف ةحل ىف لحمضال هكرت هنأ ولو هل ريدلا هنأل نوكلا

 جرخي و كفوج لخدي ىذلا كسفن لب ايندلل كرتلا كمعز ىف تقلخت

 لعأ ىلاعت هّللاو توع هكرتاف ايندلا نم

 7 نوعبسلاو ىناثلا لاؤسلا ٌرهؤطح

 صخاشلاف صخاشلا نعدك اكفنا حصيال ل ظلا ناك اذإ) :(ىنولأ سو

 (همدعأءاش ناوهدجوأءاش نإ رايحلاب وبفهب صخاشلاماق اذاوهب مالا وه

 لاقيال كلذ نمرثك أو بابلألاىلوأل ىرك ذوةرصبت مع ة(مبتبجأ فل

 تضرقفاام ءاذا لثم ىلإ نوب رقتملا برقتام )ثيدح كلذ ىلإ راشأ دقو

 ناف ثيدحلا ( هبحأ ىتح لفاونلاب ىلإ برقتب ىدبع لازء الو مهيلع

 ضئارفلا مرج نم ءىثانلا لظلاك لفاونلا
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 كلذ ىف اودشنأ اك

 ابلظك دازملا لفتلاو رونلاب اهتباق نا مارجالاك ضرفلا

 اهلثيك باسحلا ىف اضرف دوعتف ةضيرف سيلو اهتروصب ودبي

 اهلصأ نم اهعرف ْرَسو اعرش اهلضف ”نيبف اهب ثيدحلا ءاج
 اباض ةجيتت مكل هلالا رخذ هنا لعاف ”نبب تيتأ اذاف

 اهون زوفت ىتح اهلظ نم فرتغاف كب ركاوق رس نوكيف

 كلذ ىفاضي أ اودشنأو

 اهتاياغ ىلإ اهل قيرطلا لثم ننسلاو بئاكرلاك ضئارفلا نإ

 ايناي ا ىف قلل لك نركم٠ ٠ :ةميرق مك كردلا تنطق اذاف

 اهتابثا ىف عساو لئاضفلا قرط مزعلاو اهريتعاف لفاونلا سكع

 هذا لع ناونكالا ١ اواعافا ةزاسلا هيع قيشت قيس, لاكلاو
 عاده ىلوتهّللاواهبجو ىلع رومألا اومهفت سندلا نم كب ولكسق ةأرص

 52 نوعبسلاو ثلاثلالاؤسلا 389-

 (بوتي مف ىلاعتهللاقاخابلك هلامف أ دهشي ناك اذإدبعلا نع) 4(ىولأسوإلع
 ىلإ عوجرلا ىه ةبوتلا نأ ناجلا اهيأ كيلع ىنخيال :(مهتبج أفا

 لاحىف الإ طق دحأ ىصعامو هنم ابلكر ومألا نا دوهشو ىلاعت هللا ةرضح

 دوهشلاو ف شكلا ىلع ةفلاخم ةقيقح دبع نم عقب نأ لاحم هنأل هباجح



)1١1731( 

 ؛انل لاق نملكو اهتقيقحال تاقوألا ضعب ىف ةفلاخلا ةروص هنم عقب اعإو
 .ناك هنم كلذحصول لب طاغ اذه هل انلقدوهشلاو ف شكلا ىلع تيصع انأ

 .لاح حصيال هنأ مف لعفلا كلذ ىف هنع ضارريغ ىلاعت قا دهشي

 فااخي نأ حصيدهشلا اذه دبشوهن الى اعت هلابك لامفألا دوهش هةدصعم

 'اورباي نا مهل دبال مهنأل دوبشلا ماقم لها نم ةبوتلا عوقو حص نذاف

 'انلق انه نمو عوجرلا هقح ىف حص اهع ربدا نمو دوبشلا ةرضح نع

 "يسال ةيقيقللا بونذلا نم(مالسلاو ةالصلا مهيلعءايبنألاةمصعب) 0

 اوفصت الو ناجلا اهمأ كلذ اولمأتف هيف رابداال ماد مدوهش نأل ىمسم

 .لهأ قح ىف حصيال لوقي نيحطاشلا ضعب ناكد قف سيبلت هنافهفالخل

 .لوق وهو دوهشلا لهأ نم هنأ انملع ةب وتلا كرت نم لكو ةبووت دوبشلا

 عايإ مث مك اياف طقاس
 اقلطم ةبوتلا بوجو ىف اودشنأو

 هردص حرشبقحلا هلالا هبو ققحم لك باتم فارتعالا

 دوبشلا لهأ نم هنأ ىعداو ةبوتلا كرت نم دشنأو

 دوبشلاب بذي ةبوتلا كرتف 2بوتأ ىتح كتفلاخ قم
 دورولاب قياقحلا كاردا نع مع كلش نيباتلل لقف

 .مالسلاوةالصلا مهيلعءايبنألا نم لك ١ الهنأ وماعاو لاقامرخآ ىلإ

 اانملظ انب ر ) اولاتف اناحتما بنذلا ىمسم مييلإ ىلاعت هللا فاضأ الو



 (1؟؟)

 ىه هذهو (نيماظلا نم تنك ىنإ كناحبس تنأ الإهلإال) اولاقو (انسفنأ

 رانلابالإ م”وقيالحممرلاك جس وعملا ناف جاجوعالاو 3 اياف ةماقتسالا ةقيرط-

 نأ ىلع لوم وبف ققح نم مالكلا اذه عوقو انضرف نا انأ هلصاحو.

 مهوك لاح ىف اما دوهشلا لهأ متو ىأ ةبوت مهنم حصيال دوهشلا لهأ

 ماده لوتي وهو رعأ ىلاعت هللاوةبوثلا نم مل دن اف ماعم لحأ

 2 نوعبسلاو عبارلا لاؤسلا 993-

 ةحايسلا مأ هتيب ىف ةماقالا انم دحاوال لضفألا له) (ىولاسو9#

 (.ىراربلا ىف:

 عقت هتماقا ىف ناك نف سانلا فالتخاب فلتخي اذه «مهتبجأن»

 هسفنل وأ سادلل عفن هتحايس ىف ناك نمو لضفأ هتماقاف سانلا نيب

 اهتأش نم سوفنلا نكلو ءاوس اندنع سنألا لاح لثم لضفأ هتحايسف٠

 ءاضفلا تأر اذإف مسجلا اذه ىف ةسوبحم اينأل ىراربلاو ءاضفلا ةبحم

 مسجلا اذه ىف اهديقت لبق اهلاحت ا

 ىراربلا ىنكس ىف اودشنأو
 ىلاجح لوح ىلع سسعلا 0 باتعلاو لزانملا ند تثير

 باحسلا مطق 0 هللا ءامس ىتيب فقسو ءاضفلا لزنحغ
 95 ريغ نم م د لع ىدد تالخد تدر اذإ تأ



 )؟؟١(

 بارتلا ىلإ ءامسلا نم نوكي باب عارصم دجأ مل ىنأل
 " واورم حا لعوأ تحن دوع نع ىرثلا قشقنا الو

 ىباود ىلع صاهترلا تفخ الو ىديبع ىلع قابألا تفخ الو

 ابطا ىف يلعأ نأ :حفشلف " ةانامرق“ امون“ قوس وو

 ىبادو اذبأ اذ رهدلا بأدف شيع غالبو ةحار اذ ىنن

 لعأىلامتهلاو

 2 نوءبسلاو سماخلا لاؤسلا +

 (مابلالاب لمعلا تارودكتلا نمهسفن تفصت ن1 له) 4 ىنولأسو

 باتكلا ىلع هضرع دعب نكل هب لمعلا هل من  مهتبجأف )+

 اولضف ريثك قلخ بابلا اذه ىف لز دقو اقلطم ال اهل هتقفاومو ةنسلاو

 باجا قلطأ نم قنع ىف ماسحلا ٌدح) هانيمس فلؤم كلذ ىف انلواواضأو

 . (فيطل راجنوهو ماحلالاب لمعلا

 ماهلالاب لمعلا طورش ىف ودشنأو

 هبجاو هاضري امريغ ىف نوكي دقق هدجت ماهلاب نكحمال

 هبساك هينجحي نمي اهناف 2ةححصملثلاك تعي رشلءجاو

 ةيهاذ درت اهقئاراط ظنت اكو انه ياو ةءانألا

 هححصدم هأ ىنايث ةدكسأ قو )1(



 (١1؟:)

 هنساكم انيق تليجب اذا 5< . .٠ .ةقئال لك ىف هل نأ ءرذحاف

 هبحاصي سيلبا ساوسو لاف هتروص مالالا نم ىنبلطتال

 هب راقي ىنعملاف زي نإو ١ هتروصبيترت ىلعو هلكش ىف

 مك اده ىلوتي هّللاو ناجلا اهمأ كلذ اوماعاف

 4#: نوعبسلاو سداسلا لاؤسلا تن

 هيف ريصي نامز سانلا ىلع ىنأيس ثيدح ىنعم ام ) 6 ىتوأأسو ا
 هديحوت ماود عم ًاريخ تولا هب نوكي ءىش ىأل سم لكل ةفحن توملا

 ( .ىلاعت هل

 ىلع ربصي مل نم قح ىف ةفحن توللا نوكي اهإ * ميتبجأف )+
 سوما امأو ةموعتم ةنايح اذه ندق زازقألا لع ةطختسو نامألا ةرازم

 كلو هومر نسخ هو كوخ نايك اذن سلا رادقألا ىلع رباصلا

 سانلا بااغلب رمحأألا تيربكلا نم زعأ اذه اننامز ىف كلذ راص دق

 ان فس هيض فيس هلا ةهو نأ ةلولو ةدئس نع قالا :ةيفلاك

 مرا

 اودشنأو

 ضارتعا ريغ نم هب ر نع ىضارلا عئاطلا دبعلا حدم ىف

 حورلاو مسجلا تومدعب هلابك كهن ةايللا لاج ف ناك ام ديفلا



(016) 

 هب يانللا لاح : قف ناكانم -ديفلاو

 ون نم ضرألا تاذ قارشاك و

 حيرصتب ىوعدلا ابل ةايحلاك اببحاصل ىوعد ال توما ةلاغ

 جيولتو ءاعاب ىواعدلا كلت مهل نوكت موقىفوموق قح ىف

 حيجرتو صقن نع هزيت انزو هب تق هانلق ىذلا تمهف ناف

 حيرجنو نمط ىلإ ليبسالو هقئاقح هيكزت نمم تنكو
 حورشمريغردصب لاؤسلا راد ىلإ ت ئجمانلقىدلا تلبج نأو

 ىلع ىلصملاك ةيشملا ىف هلاوحأ عيمج ىف نك نادل يقكف

 لع ىلصي وهو هبر ىدب نيب ةزانج هتاذ دبش لازب الف ةزانجلا

 تيم هيلع ىلصلاو ًادبأ ايعاد ىلصملا نوكيف تالاحلا عيمج ىف ماودلا

 نوكي هب ناف «رمع اومنغتساو ناوخألا اهبأ كلذ اولمأتف متانوأ ًادبأ

 رعأ ىلاعت هّللاو 8 اده ىلوتي هّللاو نارسحلاو حرلا

 275, نوعبسلاو عباسلا لاؤسلا 583-

 دبعلا ةين بوجو ةرمم اف هّللاتلخ هلكل معلا ناكا ذإ) 46ىبولأسو لع

 ( دبعلا هب درفني لعيفالإ نوكتال ةينلا ذإ لامعألا ىف

 نوكي كلذكف ىلاعت هل لاعفالا نأ «دهشم ناك اذإ 6مهبج أع

 ةيريملا بهذم وه ناك كلذك متدرج اذإو ءاوس لوقألا ىف كدهشم



 (1؟1)

 ىلاعت هلل نأ قىلا بهذلاو رظنلا لهأ عامجاب مومذم بهذم وهو هنيعب

 هفاضأ دقو ةبسنلا كلت نم دبعلا ىلع ةينلاب جوف دانسالادبعللو داجمالا

 .نوبسكت نوامعت ) ىلاعت هلوقب هديبع ىلإ لمعلا ىلاعتو هناحبس قحلا

 .سيل المع انيلا فيضينأ هيلع ليحتسي ىلاعتو هناحبس لاو ( نولعنت

 مادقألااببف تلز ةلئسمءذه ناف طلغلاو 0 ايإو كلذ اومهفاف ةبسن هيفانل

 اوكا

 راف نم ضرالا هاك ايف" . :لدنلا .”تايقلاو مسجلا حورلا

 رم نم راجشالا جرخت امكو ةزراب راجشالاو رهزلا رصبتف

 رطع نمو ننث نم حئاوراط روص انلامعأ نم جر كاذك

 رظن هب ىذقتي اذكه اهفارعا -نملحخم كسلاناك ةعيرشلا الول

 ررضلاو مفتلا نيب قرف الف هل هممججأ نيوكستلل ادنتسم ناك ذإ

 ررس ىلع وهزت روص اهل ًاررسس اهب "منت هتميرش مزااف
 رفا :نيفوشنم' - نسارفلاك و٠" "ايت ف هارت كوالا لك

 رعأ لاقت
 هه نوءبسلاو نماثلا لاؤسلا وح

 له هبرىأر نمل مانملا ىف عقاولا فييكتلا عوقو نع) ىنولأسوإلع
 «دب.ملا ىلا مجاروأ ءاشبام لعف هلك نيوطا لا عجار فييكتلا كلذ

 هححصم أ منخت ةخسا فو )١(
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 .ىف حصي ال فييكتلا ذإ امطق دبعلا ىلإ مجار كلذ *(مهتبجأ ف لع

 رمألا ىه اهمأل ةبؤرلا كلتانححصاإو هوجولا نم هجون ىلاعت قا بناج
 .ةرخآلارومأ ىلع لدي لايجلا ملاع نأل ةرخآلاو ايندلا ىف دبعلل نكمل

 ةرضح ىلإ ص لخت داكستحورلا ناف دسملا مون ةلاح ىف اهنم حورلا برقل

 دسجتلا هنأش نمسيلامدس# نأ لايملا نأشنمو باجملا فرو بيرقتلا
 امة مالكلا 35 انطسباكم ودملاكل ضخ هنا قص لايطا نم ئرقأ ماف

 لصألا وه هناف متعطتسا ام قلطلل هبزنتلاب ميلف ةبوجألا نم مدقت

 ناكف قاما قلخ دعب الا لزنتلا اءءاجامو قلحخلا قاخ لبق دوجوملا

 .تارابتعالاو ماكحألاو بادآلا هنع نوذخأت ائيش كا رأ هنإ ةتفعر نم

 معلا كعم قبيو ءافج هنأك“ كدوهش نم بهذي مث

 كلذ ىف اودشنأو

 مولعمو لوم فيكلاب معلا

 هنطاب مث فشك  نوكلا رهاظف

 قفص نمل بهجلا نارمالابجتا نم

 4 ع زحملاب نم كردأ 51

 ىوستلسو ىرمأ ف وهيف ترحدق

 انأ هتم نألا لوتي ىأ تلق نأ

 ؟اده ىلوتي هّللاو كلذ اولمأتف

 .موسوم قحلا دوجوب هنكل
 موتكم وهف هيلا راشي ع

 ,مولعم قيقحتلا ىف وهف انل اب

 مودعم لهجلاو هلبجأ فيكو
 .مولظمو مالظ قاحلاف هاوس

 .موهفم نآلا لاق كنأ تاق وأ



)78) 

 57 نوعبسلاو عساتلا لاؤسلا 93 -

 قضي باراخا مكنم نوفراعلا زمر ءىش ىأل ) 6 ىولأسو لع

 ىلع ةينبم ةققحم مولع اهنأ عم نملاو سنالا نم مجريغ نم دحأ ابمهغيال'

 ( ةعيرشلا دعاوق
 ةريغ مهنيي امفاهب ءافتك !مهتاراشإ نوفراعلا زمر امنا «مهتبجأف لع

 ىف عقي باتكلا ناف ةرابعلاب ادحأاهتفرعمىعدي نأةصاخلا هتلاقي طلع

 مهنع بونت مثدعب دوجولا ىف اهءاقب اهزمرب او دصقف هلهأ ريغ ىفو هلهأ دي
 اهحلطصم سيال مولعلا عيمج نأ ىلع موقلا عمجأ دقو نيديرلا داشرإ ىف

 اهيف همدق عضو اذإ كلاسلا ناف موقلا قيرط الا اهلهأ نم فيقوتب الإ

 قيرلعلا ىعدا نم لكسف اهل عضاولا هناك ىتح مهزومر عيمج فرعي راص
 نأاالإب ا ذكو هفاهديفتسيىتح مهزومريف باتك_ةعلاطمىلإ جاتحاو

 قوف وه امب هيلع هب ىلاعت هّللا معنأ ام ىري نأ دصقب اهيف هتملاطم نوكي

 قاخ قيرطلا لهأ نم همالك مري مل نمم كله دقو همدقت نم ماقم

 . زمرلا مدع كلذ ةفاآو اذه انتقو ىلا ةقدنزلاو رفكلاب ممومرو ريثك

 اوذقلاو

 داؤنلا ىف بيغلا ىنملا لع 2قدص ليلد زومرلا نأ الإ

 ىداعألا : لع. ققدت زافلاو: + قومر. اهل :نيفراملا لكو
 دانعلا ىلإ نيملعلا ىّدأو ارفك لوقلا ناك ذغالا الولو



 (1؟9)

 داسفلابو ءامدلا قارهاب اولاقف اوسح دق زمرلاب مهف

 دابعلا سور ىلع رتس الب ودبيرمألا نأوا انب فيكف
 دانتلا موب ىف ثعبلا دنعو انيقي انه ءاقشلا انب ماقأ

 ىداعألا مغر ىلع اندعسيل ارتس ماقأ روفنلا ركلو

 مهقي رط لهأن م سيل نمع نوفخي اندنع نيفراعلا لك لزب مو
 دع ىف لات لاق يدك نع افرع فرامل قمع قلاش هلا مهحتماع

 نولوقيسف هباودتهي ملذإو) ىلاعتلاقو (هماعب اوطيحيملاع اوبذك لب) موق
 هدعب و هنع ىلاعت هللا ىضر ىرصبلا نسحلا ناكدقو ( يدق كفإ اذه

 الإ ىلاعت هلل ملعلا لئاسم نوررقيال ىدينجلاو ىطقسلا ىرسلاو فورعم

 ءاشفاىلعافوخ مهكرو تحن اهعضوو اهحيتافمذخأو مهتويب قلغ باوبأ دعب

 ىلوقي نأطق مسلزوجالو هترضح نع نيب وجحملا نيب ياعت هللا رارسأ

 نم مهاشاح)(ةعيرشلل فلاخمهنوررقي امزاو ) ةقدانز مهنأ ةداسلا ءالؤه

 نمو مهتاماقم ىلع فرشأ نم الإ مهديجاومءايلوالل ملسيالف ةلجاب و (كلذ
 ةلجج اهدحج ةراتو هنم هرك لعمهاوحأ ملسب ةراتف ماقللا اذه ىلإ لصي مل

 ملعف رارسأو كح كلذ ىفو ةمايقلا موي ىلإ قاخلا ىف رمألا اذه لازيالو

 هعارذ خيشلاد ف ول نا الإ رارسألا نم ائيش ربظين أف راعل زوجيال هنأ

 (باجحلا فدك «و>)
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 سه نوناملا لاؤسلا زح

 لقعتنال نحنو ةدحولا لقعت متمو انم حص فيك ) 4 ىنولأسو

 (هديحوت فيكن ينثا دهشي نمو مدجو وز نينثا الإ انسقتأ

 دحاو وه اعإو نينثا مدنخو حور نم انبيكرت سدل 14 مهتبجأف 6

 قرات ايدي ذلك نأ كوب ندعو زرق زها ظوم طارد فيقكو كلم

 قحلا وه اذه هقلاخ قواخللا دحو دقف اني ر اندحو اذاف ةدحاو ةقيلكلاو

 ًاريدقتو ادوجو قولخمو قلاخ الإ مث اف ةلع اهناف ةلعلاب لوقلاو ع ايف

 لحل اذه ضومغ ةدش نمو ناجحلا اهيأ كلذ اومهفاف ىبلألا ملعلا ىف

 هل ذا ب نشر املا ندع نقلا

 تايرصنع سوفت تابمأو ةرهطم حاورأ ءابآ نبالنا

 تاذلو قينعتب عامجا نع انروظم ناك محو ا نيبام

 ”تاماو ا ةعاج مق» ل. :ةرعوا قس دحاوووع ككاو
 تالابءايشألا عنص عناصك منأش حنا ةقيقلا ىف م

 هتالعتابثافصخشلا قدصيو هدجوم ديحوت ىف صخشلا قدصيف
 تاذلا .ىلإ نت ةتسنع داثنمأ اني لاط ثالآلا ىلإ .ترظن ناف

 تاعاجملابال هتدحرب انلق العا نيح هيلا ترظن ناو

 قولخلا ىلإ رظني نأ اذه لاكشإ ليزي ىذلاو لاقام رخآ ىلإ
 حضتي ىلاعت هللا ريغ كانه له لمأتيو قولخم همدقتي مل ىذلا لوألا
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 ناك نمم سنالا نم ةريثك ةعامج رسلا اذه لبع تعلطا دقو ىنعلا هل

 لازقا هل د ةكراشتم نود نم هدحو ىلاعت قطا لاف“ دوحو. لثشأال

 نيملاعلا بر هلل دمجلاو كشلا هنع

 46 ناجلا نم ناوخالا اهمأ مسلئسأ نع ةبوجألا ثبتنا

 اومجاروأ ىبوعجارف ءىشىأىف مققو' ناو رظنلا اونعماو اهيف اولمأتف
 اه كلذ دعب ىلع هللحتف اهرف تقولا كح 00 دقو نيفراعلا نم ىريغ

 لك نما رطتساوانطابو ارهاظو ارخاو الوأ دخلا قو: هنم ىكرأ وه

 ىلعلا هّللاب الإ ةوقالو لوحالو نانجلا ىلع رطخوأ ناكرألا هتلعف بنذ

 اريغك الست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمم انديس ىلع هللا للصو ميظملا

 باحصأ نع هّللا ىضرو نيملاعلا بر هلل دملاو نيدلا موب ىلإ ادبأ 0

 ؟. نيم !نيعمجا ما ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىدوملا ىف ءالاىرجوىاربلا بر ىدوجلاىذ هللادمحي باتكتلا مت

 ىدوبعم ريخاي اهتاكل رفغا ادهتجم هَّلب لق طحلا ءىراقاي



 باتك مت
 لوألا عيب ر ١؟ ىف ناجلا ةلئسأ هجو نع نارلاو باجحلا فشك

 مالسلا ىكزأو ةالصلا لضفأ هيلع مانألا ديس ةرحه نم 18ها/ ةنس

 هيلي و

 ناتسبلاناود) هتيمس ىذلا ىباتك نم اهتفطتقا ىتلا دئاصقلا ضعب

 هاه ٠ ةنسهتعمح ىذلا سو هيلع هللا ىبص ( نابدع دلو ديس حادم 2

 هيلع هللا لص هللا لوسر اوحدم نيذلا نيحداملا رباك أ نيواود نم

 ىمالسالا ملاعلا لافتحالا ةبسانع دئاصقلا هذه ترك ذ دقو سو

 ؟, ماسو هيلع هللا ىلص هدلوعب ى ربكلا
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 محرلا نمر لا هللأ مس

 مظع قاخ ىلما كنإو

 ةي روتلا اهيف امزمام ىسلدنألا رباجنبال عرابلا بيدألا ةديصق هذه

 سو هيلع هللا ىلص نينوكلا ديس حدم ىف ميركلا نارا ونوس

 لخادلا نم نيسملا هللا دبع بأ مامالا ةبق ناردج ىلع ةبوتكم ىهو

 هاضراو 4هنع هليأ ىكر

 هذه ىعو

 هريتعم لوقلل ةحباف لك ىف

 هثعبم عاش امدق نارمع لآ ىف

 ةدئاف هان نم سانلل دم نم

 اني ءاحرلا لع اهداف فارغأ

 هتبوتب ىدان ذإ لسوت هب

 انمأ هب فوخ "1 فسو و دوه
 قو ناك مهاب ةوعد نومضم

 ممرك ذ لحنلا ىودك ةُمأوذ

 هبو ىرولا ذال دق هامحر فيكي

 ةزقبلا كؤفلا لس انانقا وع

 هربخ اوحضوتسا ءاسنلاو مهلاجر

 هرصتقم ماعنالا لع تسبلف تمع

 هردعبم دولا كاذ لاقثأو الأ

 هركتعم ءاماظلاو سنوب رحبلا ىف

 هرك ذنمدعرلا توص عورب ناو

 هرثأ نقلا نجحلا قو .هلالا تيب

 هرطف ىذلا ناحبسف رطق لك ىف

 هرهتشم ليجنالا ف ميسسنبا ىرشب



 (1١؟5)

 هدا قيما قاع نع. . لع اجلال سدر طبات

 هررغ الج امل هناقرف رون نم اورمعىذلا رونلابسانلا حلفأ دق

 هروس مهناذآ تعمس ذإ لملاك وزع دق نسللا ءارعشلا ركأ

 اسد راثلا كابن انتل كاجذإ .  ::.ىأ :ةيكسلا نمطت ةيدعحو

 هرثث ىذلا ردلل قفو نامقل هبو هرمأ امدق عاش دق مورلا ىف

 تدحس دق باحألا لط ىف ةدحس 0

 هرببعع هير متارأف هقويس

 هرهش دق لسرلا نيب نيسايب ن امرك العلا عبسلا رطاف مهابس

 هرمز امزاهت داعألا عمج داصف  هرصنت كالمألا تفصدق برحلاف

 همجي نغا نانآ تلصق لك“ , اورد يصف .ق' .ينألا قاف

 ءرطت نه يع يتمم نادلا لكم ”ايفرخت و انانلا رس نأ فاروق

 هيض نقلا سو وكب تاجا ١ - :ىأ نيك ءافبلا هيف قاع

 هرصتنم نبدا كارح عمو الصتم حتفلا لاتقلا دعب ءاش

 هركذ ا قح هلاق ىذلا نأ ىف مسقأ مهللا تايرذلاو فاقب

 هرق هلالالجا قش دق قفألاو هددؤس محي ىموم رصبأ روطلا ف

 هرصب هير هيف تبث برَقلا ىف ةمقاو نهجرلا نم لانف ىرسا

 ةرزأ كف زاتكلا  ةلداتخ قون. .”ةملاديدللا ئوقي ال ةايهأ هازأ



 )ه؟١(

 قلبقي قلخلاناحتماموب رشحلا ىف

 اهب ةاصحلا هلا حبس فك

 انانع ياللا وف ترش نك

 هتبغرو ايندلل بحلا همي رح

 امب هيف حادمألا تقح دق نون ىف

 هتنيفس ىف حو لاس ههاجي

 اوعيتاف قلا ءاج نحلا تلاقو

 له ةمايقلا موب أمفاش ًارثدم

 أبن ىلحتابتكلا نمتالسرملاف
 نمز ىف ميضلا تاعزانلا هفاطلا

 مويلا كاذ سمش تروك ذإ

 ةواعم

 تاخ جوربلاو قاقشنا ءامسللو

 هعفش قلخلا ىف ىذلا مما حبسف

 هنرغ سورخ لا رلبلا ىف رجفلاك

 ملأ هيف حالذإ ىحضلا لثم ليللاو

 اردتبال نوتيزلاو نيتلا اعد وأو

 فرش نم زاح مردقلا ةليل ىف

 هرثأ عبات لك لسرلا نم فص

 هردق ىذلا قملا كءاج ذإ لبقاف

 هرظن اهل فرصي ملو اقالط لان

 هرظن ام دنع اًمح كللا ةرهز نع

 هريس انل ىدبأ ذإ هللا هب ىنثأ
 هرمغ دق رحبلا جومو ةاحنلا نفس

 هرذي مل قحلل اعبات المزم
 هرخذ العلا اذه هل ىن ىتأ

 هريس راخألا زان سوم

 تاكو

 هرحفلا هب ليو
 هرتتسم كالفألاو ببشلا قراط نم

 ةريسذإ ضوحلا تيدح كاتأ لغو

 ةدتسم حاضولا هرون نمسمشلاو

 هرطعلاهرابخأ ىف لوقلا كل حرشن

 هربخ نيتسن أرقاو نيملا ىف هيلا
 هردق دقناسنالا نكي مرخفلا ىف

 تعدو
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 هل تايداملا دايملاب تللز 1

 تربتشا دق تايآ رئاكن هل

 تبسح هلاقيدصت سمشلا رن ىلا

 73 شرعلا هلا نأ تمارأ

 اودرط ىرولاءاج ذانورفاكسلاو
 قلف ؟ف لغش هحادمإ صالخأ

 هترتعو ىداحلا ىلع ىنالص ىكزأ

 مهمزحأ قورافلا رمع مهقيدص

 وباو ةحلط ديبع ديعس دعس

 املاو سابع 9 ةرمحو

 ىنكو قطصملا لآ سانلا كنئاوأ

 تدلو امو ارهزلاو ةيدخ ىو

 نم رثوأو ىضرأ هجاوزأ لكن ع
 ىحدماذش مهيدهأ تازال تسلا

 نرتقي وكلا عراق نقرأ

 هرفك ىذلل ليوف رصع لك ىف
 هرمأذا حورلا ءاجو شيرق ىلع

 هرهم هضوح ىف لسرم رثوكب
 8 رفكلا أدب تبت دقو هضوح نع

 هرختفم سانلاهيف تممسأ حبصلل

 هرشع مونم اصوصخو هبحصو

 هرفكلا كلم ىلع مث نامع

 هرشعلا رشاع فوع نباو ةديبع

 هريخ ةداس ليقعو رفعجو

 هر ربلا ٌةداسلا نودتقملا هبحصو

 هررد امادىدهأس ىحن دم يك

 عرتشتم ١ دلا ف اهعازي تحصأ

 هرهز هما5 | نم رثنب ضورلاك

 د د

 هللا ىلص ةيربلا ريخ حدم ىف ةيرئولا دئاصقلا لوأ نم ةديصقلا هذه

 هللا دبع ىبأ دهازلا ظعاولا لماكلا ذالماو لضافلا مامالل سو هيلع
 ةنس ىفوتملا دمم ىمفاشلا ىدادغبلا ديشر نب ركب ىبأ نب نيدلا دي
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 مجعللا فورح ىلع اهبترو نيما هب انعفتو هللا همحر هب رحمه 6+

 امملاو ضرألا المت ةالص لصأ
 لسرم هيف متي ل اماقم مق
 انددق دمحأ ىسركلاو شرعلا ىلا

 ةنآا ريصحا اكانألا نم ها ا

 تع ألا ليلا كيسا اذنلا هنآ

 انئاطع اذه كانببحأ كاندرأ

 ةعفر لسرلا ىلع ايندلا يف كاتلنأ

 هموي نم ىذلا ضوحلا كلدعأ

 دمحم حبدم ىصخي نم ىالخأ

 هسفتب هلالا نذل نم حد

 ةبابم وذ ىتحي يك: قكمأ

 مهنيي لح ذم ضرألا لهال نامأ

 هب انمحري هللا لع عداف الأ
 هبحن بولقلا نإ هحدم دعأ

 ثيدح باطو مط انترحأ

 قوش داز هّللاو ال قم

 أوبتم ىلعلا ىلعأ هل نم ىلع
 اطون لالخلا يتنفس كتنيشأو

 لالقي هرون نم امهرونو

 ًاريملا غبزل نأ يشاح غاز امو

 اذن تاي تشان

 ف بحلل نأ تاع ريغب

 ًابخي رشحلا ىلإ هاج نم كل كف
 اظب سل ةبرش هنم برشيو

 رقت هللا نم بتك هحدم ىفو
 أشني دعب نم حدللا فيكف هيلع

 أبنم بويغلاب ليج ليلج
 أرديو باذملا هللا عفري هب

 ًابعي قلحلاب ناك ام ءاعدلا الولف

 ًادصت ىه اذإ لجن هحادماب

 أرطب ربصلا الو هنع ضوعالف

 ًاوضأ سمشلا نم هجو هلنم ىلإ
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 ًادهيدجولا الو مودعم قوشلالف انلوقع هترماخ ىتح هانفلأ

 ايهأ "ترودلا "نار ”لملا ””  ارذابم الغ حدم ىلإ تيتأ

 أجليو عيفشلل ىوأي لذ نمو 2ىتازب ىربظ تلقثأ لجر انأ
 ازرا ىارأ -:قرازوأا لاثثأب ىتم ىلا ىرمع عاض ىبرجأ ىنثغأ

 ألم كهاج ريغ ىلامو تيقش  مفاش كبانجن نم ىل نكي مل اذإ
 اننا ندد

 سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ا ةلبقتملا لئاسولا نم ةديصقلا هذه

 كازافادعلا نا وع ديقنوأ نسا دعس 1 ىأ لضافلا وب وألا

 هاورو ىسلدنالا دالب نم ةبطرق ىف ةيرحه 504 ةنس ءاشنأ ىسلدنألا

 ةنس مارخلا دحسملا ىف هب ثدحو ىباملا ىدسم نب فسوب مامالا هنعا

 انعفتوهّللا همحر مجمملا فورح بيترت ىلع تاينيرشع دئاصق ىهو 58

 نيم آ هب
 ًأوبم نانجلا ىلعأ هل ىبن الملاو دجلاب هللا دابع قحأ

 انك نواثلا نارا سيح ' :لهزك «دانلا» داسرأل» .. قيما

 ًادبيو ليجلا ركذلا مخي هبا ةوعو أدب هللا لسرا مامأ

 ًاوضاو. لجأ هللا .لونمر اف, -.كتمدقت :ىآ لسرال تودع اذإ

 بح ةعافشلاو لجي حدمل هل ىلح معرببأو اهاج ىرولا منثأ



 )و*١(

 ةلالد فلاأ دعب كش قملا ىفأ

 ةنلج - لعوب ان. - ةتزاثأ

 حضاو جلبأ قملاف ىدهلا نإبأ

 اهسنإو اعوط ضرألا نج هقفاطإ

 لئالدو هل تايأل ترقأ

 ادلومو شن نمحرلا هل باطأ

 هنأ لمت قلخلا ىف ارظن دعأ
 ع ىف فورا هنأ قيل -كراعأ

 ىوهلاو ىلا ةرمث نم هبانقفأ
 ىدرلاوتالالضلا ىرسأ ىرولاو ىنأ

 ةأطوب نيكرشلا ؛باقر لذأ

 ةبسحو اقوش هللا لوسر حا

 هلعن ءىطوم ليبقت ىلإ نحا
 هبح ةمايقلا لاوهال "دعأ

 امبيرو لاصولاب ىسقت للعأ
 ا اج

 أرقي رهدلا ىدم ركذ اهمدقت

 أرطي كشلا الو ىلوتسي مولا الف

 ًايبه واح شيدلاف ئرولا ناضو

 أدبلا قيرفلا قبسلاب لضفو
 ًاطومقي رطلاو قلط حيبصلا اهب
 اري قللا قلاغ» م لازاف

 أشني وه الو أشني ١ دحأك

 ًايفتت ةمظ وأ ىدصلا ىورت
 أجرص حجنلاالو ودعم بطلا الف

 ”لكيو لدي رون مذاق

 ادصت سل اهرعذ نم مهعواض

 الح ذل ةظيع نع غل
 اءلغأ تدك ىذلاب ىورأ ّلمل

 أجلمو ذالم هنم ىلف ىبسحو
 أربت ىهو هءاودأ ىتفلا ىشت

 هيلع هلا ىلص دابعلا ريخ حدم ىف دايجلا تاقباسلا نمةديصق هذهو

 ىباثلا ناسح ليلجلاملاعلل مجعملا فورح ىلع تارشعم دئاصق ىهو لسو
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 .تعمتجا دقو هيلا نسحأو هللا همحر ىناهبنلا ليعامسا نب فسوب خيشلا

 ريبكلا ىرمعلا دجسم ىف ةيرحه 144 ةنس ماشلا سلبارط ىف هب

 د د دع

 انهي ككل ' :كييع الا

 كلا دف مةتكسل هع
 اب نم برقلا نع ىبتأ ال انأ

 انلل هيلاعم ىف معلا رشنأ

 اننا ل لولا دانت

 دان تاز دفا < نورتو

 اح الو هيلا ىمتني م زاف

 ًارط قللا نع ةنغ ىف وه

 الل ل وهو

 هللا نم وهف قلملا ىف لضف لك

 قالو ميدقلا هل ىتالوو

 ءانبجنا ريغب اذك يفت

 اللخدلا ةرج» ؟ق“ءاضوأ خف

 ءارعشلا عم هب اودشأو س

 ىلانث نسح ناسح ىتالو ن

 قانف لوجت ىق لضفلا هلو

 ءانالا كلذ

 ءانغ نود هنع لكلا مثو

 ءايشالل تافصلا ليم صل

 ءايشألل

 4- يق هج

 هئمو هيلإ

 ىعربلا ميحرلا دبع ىديس ىلامتهّلاب فراعلا ناوند نم ةديصقلا هذه

 الإ ىدحتلا ابصلا ربعامو
 امه ىرذعلا ىوملا ىتمسقت

 م.

 ىموقل ايف بيبطلا ىنضرما

 ءاكب ىدوز ماشلا ىصقأب

 دامو امد ربا."

 ءازقار ايم" را هلا ”امقسف

 ءاد هآودب ىداز
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 ىلذع لوطو نيلذاعلل اه

 ىدجو تاربع مهنع متاكأ

 دحنب انتريج مايأ تضم

 مرج ريغب ءاخألا ركبدمأ

 قايح“» :يرأ ندلاو  :ىفدق

 دجن لولح تلاس له كقح

 لع بورضلا ابحلاب كل لهو

 ا 0

 ىمشاه ةبيط فانكحا ىو

 مهاقتنمو نيلسرما مامأ

 راهن اخأ لكرفن ىهانت

 الضف جارعلا ةمارك هتفكح

 زع قارب ةكحم نم ىرس

 اهنم باوبألا
 اجابتبا ةكبئالملا

 هلا ةحتفم

 هب رسق

 سوق باق نم هبر ملكو

 ىنلاس لجو .نع هللا لاقو

 ءادر مط ولسلا

 ءاسه تيهوام 13 حبصأف

 قاتخاو

 ءاوس اواحرام لوب ىنومو

 ءاقنلا انتقرفا اودجي ملأ

 ءابحللا برض نمي نماعتف

 اء ثيح هفرست ةحامسلا

 ءادتباو امخ تاريخلا ىوح

 ءاهتنا هرخفل قلت نلو

 ءاينالا كاس :ةيزقلا ىف "اع

 ءامسلا العو دحسم ىصقأل

 ءاقترأ شرعلا ىلإ اهزواجي
 ءادتقا لسرلا هفلخ لصو

 ءانثلا هتيحت ىف مهلأو

 تسلأف ءاطعلا 2كمنمأ



 )؟؛١(

 صاع لكب هلألا هعفشو

 ًاردق نيلقثلا لع هفرشو

 الا نسله 0

 اقدص لاقف مالكلا لمج ىوح

 ع نايدألا هني دابأ

 زاغم تدهش _رفاوص مامز

 نقي لك ىف ةدان

 ًاضرأ بوصي ماغلا حرب الف

 كيسو

 مأ هتلمح نم ريخ كلذو

 لذباو ءاضنالا هبناجم خنأ

 ىلاف اومحه با ترا لقو

 كا

 هر ذل ني

 نحأال ىلامو

 ادجوهّللا حور ليرب

 اقوشو ابرط

 بيبح ىلإ

 ارذق :سانلا» لعأ هللا .لوسر

 املا ةليتسلا ناتخا "! رع

 ءازجللا ىشثُحم رصقم لكو

 ءازلنا هل «داسللا ىف نك

 ءايح هنساحم نم تلكو

 ءايربكلاب ىضري سيل ريك

 دانا او اكد ف لاو

 ءارتفاو ًاروز لبق تناكو
 ءامد ترطق مراوص دحو

 الخلا سالو نيل فور

 ءايللاو  اهقأ+ ؛دوكلا' :اعفد

 ءادرلاو ةماهلا سبل نمو
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 دارت اذا قوقل قرن "قرا

 ءاسكلا درواسكلا تحن نع

 ءافصلاو ةدوملا

 ءالطلا انيقاست انبسحتف

 ءاشتنا هتحدم حارب تل

 ءانف مهمحراو مقرا و

 اولا: ”ةليبشولا + فوأ"' وقف



 )«؟١(

 ىراثع لقأ نيبنذملا عيفش

 ىنوذ تمظعام دعب كتوعد

 دب دبي كروزأ نأ ىلا لدي

 ةتبرت ملأ

 ضاق لع ,رضملا كنك نأ

 الضف نيرادلا ىف كدذم ىل بهو

 ميلا ديع لصو

2 

 هيلب نمو

 ريخ لك انع هلأ كاَرِح

 ءادنلا مم نم ريخ كناف

 .ءاعدلا بحتساف رمعلا عاضو

 ءأسم وأ داي احابص

00 

 .ءاوترأ ىنذ نم ءادلل نكف

 ءاونرا ضوحلا نم ىل دروأو

 ءالبلا مهفكاو سنألا لبحي

 دارك ىا- انيق“ كم انف

 ءايقتألا ءامركلا كتباح
 كاكا

 ءافو مط سلف اودسبع اذإ

 الالم اوبضغ مهتيض دا“ لو

 رنج: .لوعز < 2
 كيد نم كبلق دوسم الو

 بسدبح نم ةدايزلاب كل نمو

 رمح  هيتفش ىلع حيبص

 .ءابه مدعوف اودعو نأو

 غاسأ مهلا تلسحأ بااو

 هايل قطاف كي هلو

 ءادق مهل نوماللاو نأ

 ةزخا رن
 كانيع الو

 داع كان
 ءامد

 ءابظلا "لاسألاو ندينلا هقع

 كامو: ليضر+ سان أك

 امهعم عز
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 اناني تستر املا قس

 ادي“ لل عادولل ىباعد

 ىنايح اف بيبحلا لحر اذإ

 الإ قاثملام كادف تالعج

 بوطخلل دوز

 ردح كانبإو ماك سانخو

 ًاربص دوسلا

 نان 0 رم دعب نأ الو

 لزئاف مايألا كب ترثع نإو

 ىحطبأ :
 قدصو مكوذ عابلا ليوط

 نا ىلإ امسو ىرس نم ىسفنب

- 

 ىم#اه ىف

 ىيبحاي

 ًادجمو امرك ىَر عفشاو لقف

 ىكلم مينو ىتمحر نئازخ

 اي ةمارك نيعملا ضوملا كل

 هنع كالمألا رصقت كماتم

 تازجعم العلا ىف كل هو

 نمييملا هاداو.

 ١ ءافشلا ّمسلل هيتفش فو

 ءاقل انل عادولا دعب له

 ءاوس الإ هدمب ىنومو

 ءاوه مهبولق نيك اسم

 ءايض هتماظ ربصلا ناف

 ءاخإ هل سيل رهدلا اذهف

 ءاو ممل سيلف اودع اذإ

 ءامسلا هللظت نم مركأب
 ءافولاو هكا

 ءاقدصألا نومرك لا هت

 ءارطلا ال .لالجلا تح فأر

 ءانحلا كلو انلصول ِه

 ءاطملا انصتشق طق لس

 ءاشتام“ ابيف ضفاف "كلكم

 ءاوللاو

 ءايبنألا هلت مل كلضفو

 ةحامسلا

 ةعافشلاو دمج

 ءاضقلا قبس اهب تايآو



 دعه

 ىلاعملاو م لاكتملا .:اويتءاذا

 دوج رهدلا زأمثأ اماذأ ديزت

 اهو رسلا»: نينملا ١ ن:نيمطو

 اشاط افرش ىبتنا رخفلا ام اذإ

 ىتاوللا كيراكم ىصخحمل نمو

 اديبع ٠ :كئارفلا .نااي فحأ

 امل كاعد“ .نيتسايتلا عم

 امير ىل كتدجو ذم كتحدم

 نود نم قلها قف راقت

 لاح لك ىف أجلم ىل فكو
 هيأن نمو - رلا ديع لقو

 فرخأو ايند انتمرك أ فاك

 تلاوتام كبر ةالص كيلع

 انف لوألا غابت ةالص

 ءادتبأو ماع امل تناف

 ءايرلأ هطلاخال كدوجو

 ءافصلا ردك الك وفصتو

 ءاهنا  كرخفلاه الكو

 ءانث + ةيتره+ لك ف اذ

 ءاوللا كل هيف ' تاذلا نيسأ

 ءاجرلا عطقناو رمعلا ىلوت

 ءانثلا كلو ىدنلا كنم لف

 ءاقنلا هيج قف” تازداز

 ءاحتلا كاوس ىلإ ىل سلف

 ءازج انتفأر فير ىف مهل

 ءالدلا هصقنت رحبلا سيلف

 ءاخر تفصع وأ وجلا مون
 ءايقتألا ءامركلا كتب ام

 ) باجحلا فدقك باتكب هقنرمدّئاصق ( ٠١<
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 ًاجرعم ىدمحلا باب ىلعو اجهتبم ءالضفلا ضعب لاقو

 جاتحلا هب ىنكي ىوبن ميطغ ءاج دوجولا رس ءاج
 جاومألااهريده نمتررجت رب لوادج هرحب نم ضاف
 جارسلا من وهف هيدفأ ءاض اجارس دوجولا همهم ىف ماق

 جالبنالا هنأش رهدلا دبأ رينم وهو سومشلا ىراوتت

 جاّحملا هرحب ممطلا بيط ىدرولبسو املا و

 ًاربظتسم ىوبنلا هاجلاب ور فغتسم لاقو

 ,ىحالصإو يقيفوتهَللا لأسأو 2هبتيتأ بنذنم هللا رفغتسا

 ىحاملارهاطلا بيبخلااياربلاريخ رضم نمراتخلاب تلسوت دقو

 ىحارفإو ىزوف هبو ئىجلمو ةلزان لك ىف ىبدمع هتلعج
 حال نمو غاب نمو ودع نمو اهتعدخو ايندلا نم ناصا هب

 ىحابرأو ىلابقإوىزعبابو ىبرخاب ىداءسا باب هبابو

 ىحاصلا قشاملانأوراهنلا سمش 2 تعلط اه شرعلا هلآ هيلع لص

 حاولاب رارسأظفاح ثوغلاو 2 ةبطاقعابتالاو بحصلاولآلاو

 لويقلا قيس ةقراوح نم ايجارو لوسرلا باقعاي اققاو اكو

 حماش كردقو لوبقمالهاج» اج راد تدم لوسر كيلإ

 خذاب كدجمو ضايف كدوجو  غباس كئوغو لاطه كلضفو
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 4 رباق نع ب ركلاو>ءكرسو

 عيضم ىلأف ىكرادت ىنثغا

 مرغم نأ ام هللا ةالص كيلع

 خسان عئارشلل رو كعرشو

 خسار كمارغ فىلق نكلو

 دادحلاد منن ىولعن هللا دبعيىلاعت هللا ىلإ ىعادلا بيبحلا لاقو

 . لجو زعل ىلإ ءاحتلاو 0 دا يات

 ارتق هناسحإ ىلع نولوعم

 دع ناك لا قاخب ناحبس

 هدماحم ىصخنال 0 كرابت

 هل  كيرشال ىبر هش

 ينبأال هللا هللا
 - عجعد

 الدب هب
 الو هانث ىصحأال هللا هلا

 هايتيسلاو «فوفدأ هللا اللا

 اكلماي مويقاي ىحاي درفاي

 اكرشلاو لاثمألا نع ىنفلا تنأ

 هبهاذم تقاض نأ ثايغلا تنأ

 ه1 فاشلا تا مورتلا نأ

 ىنمحرت كوجرا ىل رفغت كوجرا

 دحألا دحاولا لضفل ريقف الإ

 دنس نم م مناي هلاضفأ ضيفل

 ا هنم ابمعو

 ددع الو دح ىفرصحن سلو

 دحتلمو ىدوبعم هللا هللا

 ىدمتعمو ىدوصقم هلل هنأ

 ةديقلاو تقلا قف ةاوسؤعرأ

 هللا هللا

 الوأاي

 قدمو“ ' لونأف

 ارخآاي ىلزأ
 دلو نعو جود نع سدكقملا تا

 دكنلا نم بطخ هب ملأ نمو

 ىدبأ

 دصرلاب نيجارلل ىبراي تنأو
 دوألا ند ىدنعام بهذي هلووتاا
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 ىدشرت كوجرأ ىنيدهت كوجرأ

 ىينغت كوجرأ ىنيفكحت كوجرأ
 فرصتلا كوفنرأ رافت يدا

 نير كوسا ويقال تا

 ىنضبقت كوجرأ ىنييحت كوجرأ

 ىنهفرت كوجرأ قيركل كرسرأ

 انلمشأو بابحألاو ةبارقلا عم

 ارقتفم هللا كيلإ ىبجو تبجو
 دليم تكلا اذيأ كضرت الو

 ىنقزافيال راقتفاب الئاقو

 ىدقتعمو ىلعف ىف وحلا وه امل

 ىدنسايو ىنكراي هللا كلضفب

 دسح ىذو ىغب ىذرش نم براي

 دشرلاو ناسحإلاو ةريصيلا ىلع

 ريخلا ةنج ىف ىننكست كوجرأ

 دغ موبو ايندلا ىف دولاو لضفلاب

 دحأ الب ىراجلا كدرفم لينل

 دغرلاو قالمألا ةلاح ىف كيلإ

 ىديب دخ هجولامي رك اي ىديساي

 هحن رض رؤو هريس هنأ سدفق ا لاقو

 ىراقتفاب ىلدهاش ىلاهباوىب اعدف ىرايتخاو ىلاؤس نمىنر لعينك دق

 ئراتعاو "فراش ىف وعدا" سلا ادم

 ىرارطضاو ىرقف نمضىرفن راص دبعانا

 * ىرايتخاو ىلاؤس نمىلر ملع ىلافك دق *

 للاغتشاو مومه نم ىلق لحدق اعو ىلاح فيكم مت تنأ ىكيلمو ىهلإاي

 عرابطضا قفنأ لبق ىنثغهجولامرك اي ىلاوملا ىلوماي كنم فطلب ىنكرادتف

 23 ىرايتخاو يلاّوس نم ىفر ع ىافك لق 3



 (١؟ة)

 اعيمجوجرأ ىذلابى ا يورسعلا مز اعيرسىنكر دي كنماثوغش وغلا عي رسأي

 ىراسكسناو ىعوضخو ىزجعب تقفحتدق  اعيمساي املعاي ابيماي ًابيرقاي

 ىرايتخاو ىلاؤس نم ىبر ملع قافك دق

 قوكعىبرمداف فك اعلضفلادابو ىف وقوىبرنمحر أف فقاو بابلابلزأ)

 ىراهنو ليللوطىسيلجو ىسينأو 2قيلحو بخ وهف مزال نظلا نسأو

 ىرايتخاو ىلاؤس نم ىل ر ملع ىنافك دق

 ىطظاوشلاواهاظل نم ىبلقوىرسحرأو 2ىضاقريخاياهضقاف برايس فنلا فةجاح

 ىراثدوىراعشوىلاطسلاوانلاف ىضار تنك أم ىلإ وروبحورورسفف

 ىرايتخاو ىلاؤس نم ىبر لع ىتافك دق

 تاريللا لئالد بحاص ىلوزملا مامالا ذاتسألل تايبألا هده

 سو هيلع هللا ىلص ىنلل اهعمسأو 11١١ ةنس ةمركملا ةكم ىف اهئثنأ

 مح رلا دبع خيشلا ةمالعلا حلاعلا اهسمحو فيرشلا هريق هترايز نيح

 سيمختلا مم تايبألا تدبط دقو ئواجرللا ىلاملا ىطويسلاب ريبشلا

 مويا هللا ىلص هللا لوسر انديس ىف ةبحم ًاناجم اهتعزوو 1885 ةنس

 لس لب نأ للا ةبضاي "لم شرم قا هللا ةوفاعاب

 لجو فئاخ, ىنا هللا ةمحراي لجخ فقاو ىنا هللا ةجحاي
 ىناع سلفم ىلا هللا ةممئاي
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 هببات نم امقس ىحضأ مسملاو  هبلقت نم باذم ىنم بلقلاو

 هب ميلعلا قلا لمع ىل سيلو هبمصت ىف ذالم نما سلو

 ىاعاو سظنلا كدت وش

 نقمانألا نود ىرصت' ىف كناك ٠ . "ىمأ كاف وجرب نأ قم اذينناب

 رش نمو ةايحلارشنمىلامأ نكف نزح بوطخلاب ىلقو ىايغ نف

 ىباسج قارحا نمو تاملا

 يكتم سيفا كسور ععناو سمتلم لضفلا كيو ردف كنأق

 نلف ةذيساه يذلا اتق قو ١ نكس مالا نأ الغ نكف

 نايصع لالغإ لاكش كو

 ةقيقو انيق هيرست تنأو“  هقو نالوا كلف

 هتمحرو ىلوملا دمصلا ةيحت ةهتححو انم هتوفص تنأو

 فاض قاووا ف :قورلا ةنقام

 لمش انألا لك اطملا نم ريخاي 2لصو هللا لضف اهب ةالصاذك

 قوألالادنساي و قثولاىتورعابكيلع لبق ءاعدلا امو بكوك ادبدق ام

 ىناحرو ىدحور ه>ذم ندهو



 هاو ج

 ةقئافلا ةمئاحلا ةديصقلا هذه

 ىمفاشلا سيردا نيدم هللا دبع ىبأ مامالا ةبق ةرئاد ىلع ةب وتكم

 ءاجتلاو ًاعرضت الق ىجوملا دم خيشلا بيدألا ةمالعلا مظن نم ىهو

 ةءاسرملاو كيلا لعأو لسزاو ءانألاب هتان او اليتوو. لجو ةعشالا

 ريبكسلا لافتحالا ةليل ىف مخلل نابعش رهش ىف اهتلقت مار كلاّشا ءايلوابو

 مهب انعفنو مماضراو مهنع ىلاعت هللا ىضر اليا 18٠ ةنس مامألا دلوع

 نينا يزافلا ف

 لماكلا لكشلاب ه 154 ةنس ماركا مرحم رهش ىف اهتعبط دقو

 انطابو ارهاظ ارخ او الرا 0 3 ديزرم هّللو اناجماهتع زوو

 ل
 هيوذو ىنلا ىلع اماود ةالصلامث هيلا هنم ركشلاواباربلا برا اد

 هيقتراال لاو ثنمشزو ا ران“ فيدل :قيداتلاو: بعض 5 هلاو

 هيجترا هب نماي اياطملا عيمجرفغاو هيف انأ ال رظناو افطاكوفمب ىلدج

 هيف ىح كوكشأ ىلأو كاضر ىبسح

 ةيبعأ ال تيدا ىضرتطألا ىب لح دق

 هينبو فطصلاب الضف تاسوب دقو هيلع ىصالخ نم اياتوغ كقح اثوغ

 هيبن درق لكو اعيمج نيلسرملاب هيوذو هلاب انيف عفشلا هلع



 اهس

 هيتناذيم ناسرزد لهأ ى دامت

 هب 000 طخ لك نم انثغ ىملا مهم

 هيجو بطق لكو ًاعمج و

 هيقاسا نم لكأ بذعم راكلملا رح

 هيدلل نيدراولاب مهام ىف نم لكب

 هيحتلت نأ ثوغبطق رداق دبعب

 هيلع نيذخالاب ىمامأ ىلذاشلاب

 هم الولا ١ بيعشو بلعثو

 هيوذو فسويب ريصبب مجرخفب

 هيجنرأام براي ىلدج درفلا ةبقعب

 ةسأ نم لكو مام درف لكب

 هيقفو ثدحم مهامح ىف نم لكو

 هي زن لك صاوخ بطقريخ مهيدر 3

 هيجن رأ امم ىنظ ققح بيعشلابو

 هينب دو لك نم اعيمج رص نم

 هيمتحن نأ ثوغ ىنح مهسمشب
 هيزتلا لالا تاذ ىرخذ مساق مأ

 هيغتبت ام لكل ىملا اي ىتليسو

 هيخأو ةزدحو عيقب هأوح نمو

 هينتعي نم لكو ىلعو رفعجب

 هيقتم ىآحا ىماحىذالمىوسعلاب

 هيرتحطس لهأب قرتلا حطس لهأب
 هيقت نم ىىرولا بطق ىعافرلاب مهزابب

 ةيمتني نملكو قوسدلاكاذ بطقلاب
 هيبشلا ىحي درفلاب اطع نناو زملاب

 هيمتحب نم لك و ىسيعبو ىغولا ثيل
 هينبو مهيلع ءاقو تب لا

 ىقتلاب ىلوو ظفاحم

 هيا لخلل نيت فوتو
 هيبنلا

 هيف ىحداز نم نانع لحن بطقلاب

 هيلي ثيشلاو ىرخد باهو دبعب

 هيبأي الملا ىلأ نيسحم دهازب

 هيبشلا لاا ىوذىلاوملاقدص لآ

 هيجولا معن نيدداملا نيزبو بنيزب
 هيبش نماط اش شرق نم ةسفن

 هيضترت نم بابللذب تاخد دقو
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 هيقفلا مولعلا رح ىمامإ ىمفاشلا

 هيبثو ملاعو ماما نم هب مركأ

 هيبنتلا رءانغ هالع ىف هردقو

 هيدتقي ىذلا زاف عاد ريخ دمح

 هينت نأىده هانسلضف رهزو

 هيدي نيباج ذإ ًاديفم دافا ف

 هيفس لك عمقل دايأ نم هل كو

 هيف زعلا خماشتاماقم زاحجوألا ىف

 هيلإ ىنلا نع ردح صن كيهان

 هيفكشالو لع ىضارألا قابط الع

 هب وذ ىف هب امس رسلك هتصصخ

 هيل!لاجرلا ونمترصع بطق هتقأ

 هي رك لكل رم بح لكل بذع
 هيقفلا هقف نازيم عرش ةجح رادم

 هبونتلاب ةناغا كرا دولا ةنيفس

 هيدي نيب ضافي لك دوجلاو لضفلاف
 هيلإ تئج زحعلاب هامح ليزن ىنأ

 يف نظلاو عيضأ هاشاح هاشاح

 هيجنرب ناو وعنا قلاب

 هيدل لاكلا رد مامهو فراعو

 هيف لك رفنو ماما لك ماما

 دفعت قوولاهنماا رع ماج ةالؤن

 هيفي ضاف لملاو ارط فراعلا زاح

 هيب نيدلا ظفح دابتجا ىف هل 9

 هضم ةدرو دسم ناس الو

 هيدتقت ىرولا لكقح رونهرو»لب

 هين لك هيورت شيرق نم ملاعل
 يدع درع هزم ق نرش كاناحتم

 هياع مالم الفاتح تيش اب ىغَش

 هيدل فشررحبلاو رح ضافدق هنش

 هيف ىف هبلق نم ع رحخأ ضيفم

 هيفتقي نم لكل اجو ةمصع لب

 ه4نك نما لاه املا ناويق

 هيلع ىضرت قلعاو ًازع لات ةءاج نم

 سكناو ىتلذي
 هيدل داب رذعلاو حادتماب هتمدخ

 هيجيرأ هتبتأ ىرا
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 هيلع ىح دم ترصق ىدص تدب ا و

 هيمتسأ ادع ىمسأ و ىعدأ و4 وملاب

 هينبو هدجن الوبق لانأ ىسع

 هيترحن باق فزع هيفىلو كف

 هيضترت دوجو ىبوثذ رفغاو براي.

 هيمن نكت رمام ءوس دبع هلال

 هيوذو هلاو هبحصو ىمهشاهلاب مسا اب.

 هيمتحأ هباب ىف قر دبع ىتاو

 هينب هان هنم افطعو انطل براي

 ةررعلا روف ىسح قلطل ترحر

 هيلا ىعروج نماي اليج ارعسبراي
 هيقيامهل بهو فيعَص ديعي فطلا و

 هيف تاسوت دقو ريتف كيلا ىلإ

 ةيلا تكور راس آم ىلا هيلع لف

 ه١١/.6 هيقفلا ىعفاشلاب ىنبم خراو اذه

 * ةيماتخلا يقاتل ةملك 3

 * ري فلو الاه ادع دم ىنغلاىنفلا هالوموفع ىجارلوقي 96

 هذياشلو هيدلاولو هل هللا رفغو ىلا هفطلب هللا هلماع ىرهزألا ىدركسلا

 تاريملا لزتتت هلضف ضيف صضحمو تاحلاصلا هتمعنب هلل دجلا مت

 قفأ رانتساو تازجملا رهمأب ءاج نم ىلع مالسلاو ةالصلاو تاكربلاو.

 1 نيه أ هبعصو هل ىلعو دمع انديس تاعبنلاتايآلا نم هبءاج اعةيادحلا»



 و1١

 عبط هناسحإو همركو هدوجو لجو زع هللا لضفب مت دقق دعب امأ

 مامالا كيلا . نانا زكا هدو قنا !اويناخملا نقلا تانك“

 ىبأ ىتادمصلا لكيهلا ىتابرلا بطقلا قدما قتحْلا لماكلا ذاتسألا

 ىراصنأألا ىلع نب دمحا نب باهولا دبع خيشلا ىديس ةيندللا بهاولا

 ناوضرلاو ةتا تئاحش هله ىارففلا نيقلا :ىقاقلا

 ءاوس باتكتلا اذه ىلع علطي نم لكىلإ هذه ىتتك هجوأ !ذل

 انجراغتو ضرألا قرات قف نيذآلا وأ لضفلا وأ ملا نها ني

 زيح نم هجارخإو رضاملا رصعلا اذه ىف باتكلا اذه عبط نأب

 هيلع هللا لص ىبنلا ةرضح تازج»م نم ةزجعم دعي دوجولا ىلإ مدملا
 نب رخأتلاو نيمدقتلاتافلؤم ىف انرظناذاف كشالونآلا ترهظ ىتلا ملسو

 انناوخإنأ انمعمام هنأ 5 باتكسلا اذه لثم اهتمرب مبفيل ان ىف طق دجال

 الإ دئاقملاو ملعلا لئاسم ىف سنالاءاماع نم ادحأ اولأس ناجلا ىنمؤم

 ًادحأ كلذب صخت مل ايازمونمعهصخ هللا نأب ملعف ىنارمشلا مامالا

 كنهذ راضحتسا عم هعلاط بيرغلا ميقلا رفسلا اذه ىلع علطلا اهمأ

 نإ كاف تأ قف لفت ركوب لمأتو نيد ةزو دلما ره ةكلإةعو

 اذه بطب تقام ىنأب ملعأو ةب وجألاو ةلئسألا هذه ىناعم مهفو ةقيقح

 كتنلكو توما اه دنس الا: نريشكو_ ةمط قف .قاقلا ضايق ناكلا
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 هدحديرحصتو هلق ىفادبج رْخ دأ ملف اذلو امانمو ةظق تارم ةنالث ةعيطب

 عبطلا ءانثأ ىف نهيلع ترثع ىتلا ةيطملا خدنلا ةعجارمو

 رهش نم رشع ىناث سيخلا موب ىف ىلوألا ةعبطلا مامت قفاو دقو

 .ىذلا دوبشملا مويلا فلأو ةثامالثو نيعب رأو عبس ةنس لوألا عيبر

 هللا لوسر انديس دلوع ةيمالسالا راطقالا ءاحنأ عيمج ىف نوملسملا لفتحا

 .كلذو نيماسملا دايعا مظعا نم مويلا كلذو ماسو هيلع هللأ ىلبص

 يرام هفيظللا يب لع سلا كيدألا ايهما ىدانج ة ناك

 نئاكلا ةلماعملا نسحو ناقتالاو ةفاظنلاو ةماثلا تادادمتسالا تاذ

 ىنلا دم انديس ىلع هلا ىلصو ةرهاهاب ةيلالا مق راوجم :اهزكرم

 نيدلا مون ىلإ نيحو تقو لك ىف نيعمحا هبحو هلا ىلعو ىتالا

2 00 ًُ 
  نيملاعلا بر هلل دخلا نأ اناوعد رخاو نياسرملا ىلع مالسو
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 ناك كتنيزيف

 مامإلا فيلأت اجلا ةلئسأ هجو نع نارلاو باجحلا فشك

 ىضر ىنارعشلا باهولادبع خيشلا ىديس ىلاعت لاب فراعلا ققدملا ققحلا

 ةحيفصا

 ررشانلل ناككلا ةموقم -#

 ىفلكم بلاغ جرخأ ىذلا ببسلا نع : ىتولأس لوألا لاؤسلا +

 . هيبشنلا عم مهفوقو ىلإ قلطملا قا هبزنت دوهش نم قلملا

 لهأ هيلإ ريشي ىلا داحتألا نع قولأسو ىناثلا لاؤسلا 4

 . كلذريغ دارمامأ نيعىهدبعلا ةروصمجرت نأ هيدارمال هداحلألا

 .ىوقلا اف داحتا الو لواحال ناك اذإ : ىنولأسو : ثلاثلا لاؤسلا

 خلا ريغ مأ نيع ىه له دبعال ةلماحلا

 لق راحو هسفن ةقيقح دبعلا لهج اذإ قولاضو عبارلا لاؤسلا ٠١

 انأ لوقي نأ هل له هريغ هتقيقحوأ قللا وه هتقيقح نوكي عطقي

2 
5 

 ىدوجو ىف ىلا
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 كردي ال فيك قاس قل كارقاغ ::ىتولأسو : نيماخلا لاؤتلا

 ةلدألا ةماقأب

 عم حورلا ىري ال مسجلا ناك مل : نوار نيالا لاننا

 . ءىش لكن م هيلا برقأ ىهو اهب مثاق هنأ

 عم قحلل لوقعلا فييكست ببس نع : ىف را عباسلا لاؤسلا

 داتا ىف هيث الو لع الو: تيكسشل هتاذ ف قادت قللا نأ

 فييكتلا قاخلل

 .توبث هل سيلو اندحم ديعلا ناك اذإ : كابو نماثلا لاؤسلا

 خا ىلزالا مدقلا ىف نيع

 هيلعنلا ىلص هللا لوسر بيش ىذلاام : ىنولأسو : مساتلا لاؤسلا

 حلا ميلظملا نارقلا روج اتا اهتاوخاو دوه ةروس نم مسو

 5 هان ىلاعت هلوقوحت ىف نولوقتام : ىنولأسو: رشاعلا لا وسلا

 لا نيرساحلا نم نأ وكنتلو كلمع ”نطبحيل

 له ىلاعت هّللب ةفردملا ماقملا نع : ىنولأسو رشع ىداحلا لاؤسلا

 دحأل كلذ حصبال مأ هسفن فرعي 6 ىلاعتهللا فرعيريصي دح ىلإ هيف لصي

 روم امون ناهتما لوقوع. ٠ ىزلاسو - رقع ىاثلا لاؤنلا
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 نم رثك لا اذه حصي فيك نوكرشم مموالإ هللاب مرثك أ

 هب كرشلا عم هّللاب نامبالا سانلا

 .ىرابلا ةيؤرنم عناملا بيسلا ام : ىف ولأسو ؛ رشع ثلاثلا لاؤسلا

 .للاعت هللا نأ انملع عم ةرخآلا رادلا نود رادلا هذه ىف العو لج

 ديرولا ليح نم انيلا برقأ

 .مالك ع امس نم انل عناملا بيسلاام : ىف 0 عبارلا لاؤسلا

 انم هبرق ةدش عم ىلاعت هلل

 .فيك ناش هن نمحلا نع: قولاسو :رشغ نسماخلا لازئنلا

 لا دايعلا نم وك أ هل هم

 .ماقم ىف هفوقو دبعل رسأ اعأ :: ىولاسو : رقع سداسلا لاؤنلا

 ضارتعالا ىف

 وأ انم ملاعلا لوق ىف نولوقت ام : ىنولأسو رشع عباسلا لاؤسلا

 ملا لالدتسالا ماقم ىف نم

 .ثيدحلا ىف ىلاعت هلوق ىنعم نع : ىنولأسو : رشع نماثلا لا وسلا

 عسولا اذهب دارملام ثيدحلا نمؤملا ىدبع بلق ىنعسوو



 ع

 ها

 هع

 توف

 مانملا

6 

 6و

 ةى/“
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 قداصلا بحملا قح ىف متأ اأ : ىنولأسو :رشغ عساتلا لاؤسلا

 هلل اهلك دابعلا لامعأ تناك اذإ : ىنولأسو نورشملا لاؤسلا

 ءاقشلا مهءاجنيأ نق اهمومذمو اهدومم

 كالفألا نم هيلا

 هللا نم ةءارب ىلاعتهلوق نع " ىنولاسو 8 نورشعلاو ىناثلا لاؤسلا

 ملا هلوسرو نيكرشملا نم ءىرب هللا نأ ىلاعت هلوقو هلوسرو

 نفي كوحلا اي و رد نعي واو نورك او كاف لذا

 خلا دسأف لايخ ىه وأ ةديردعص ةروصلا له ةروص ]ا

 له زاتلا ةضتلا تاذع وه# الأسو:» نوريكتلاو عبارلا لاؤسلا

 خا مهامعا نم تحجأت ران ىه اهم اونذع ىلا رانلا كالت

 رظن فالتخا قتيلا اه: قولأسو + نورشملاو نسال لاؤدلا

 ناجلاو سنالا ىف َةلاَممَّشا نمط دج ةفئاط لكف فراعملاهوجوىف قالا

 هيزنتلا ىلإ دحالصو له : ىنولأسو : نورشعلاو سداسلا لاؤسلا

 دييقت هيوشال ىذلا قلطملا
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 تاماقلا ىف قرتلا له ىنولأسو : نورشملاو عباسلا لاؤسلا

 لا سنالان مو انم نيكلاسلاب صاخ

 قر نع دحأ جرخ له : ىنولأسو : نورشعلاو نماثلا لاؤسلا

 جرخي مل مأ هللب ابك اهنع ىنغتساو نوكسلا ىف ةعوضوملا بابسألا

 دحأ اينع

 ءافاخلا نم دحأ لصو له : ىنولأسو : نورشملاو عساتلا لاؤسلا

 خلا ريجحر يغ نم ءاشيام اهعم لمفي ةبترم ىلإ لسرلا نم رباك لا
 ىه له ىزألا للعلا تاقلعت نع : ىتولأسو : نوثالثلا لاؤسلا

 كودللا نأ ةيلزأ كناك نآذ ملا ىف ةيل 3
 مولع نع دبملا جرخي اب : ىنولأسو : نوثالثلاو ىداحلا لاؤسلا
 كش هلخديال ىذلا ملعلا ىلإ ماهوألا

 ةايحو ارون علا ناك اذإ : قولاسو + :قوتذاتلاو قاتلا قالا

 نسوق اكليل كارمأ نددت اة ومو ةئللظ لرططاو
 عم رضاح نالف ملوق نع : ىنولأسو : نوثالثلاو ثلاثلا لاؤسلا

 كذب دارلاام بئاغ هللا
 ىتلا ىلاعت قملا تافص نع : ىنولأسو : نوثالثلاو عبارلا لاؤسلا

 خلا لوؤت ملولو قحلا ىف لاك تافص ىه له نولوأتلا اهوأ
 ( باجحلا فشك ( ١١<
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 للاعتقحلاة ب ؤرحتصت له : ىنولأسو : نوثالثلاو سماملا لاؤسلا

 ملا هل اهتيؤر حصيإال مأ هبيزنت ةبتر ىف راصبألا

 هللب سنالا عصي له ىنولأسو : نوثالثلاو سداسلا لاؤسلا

 خلا كلذ حصي فيكف حص ناف قلحلا نم ديل ل

 جردتسي دبعلا ناك اذإ : ىنولأسو : نوثالثلاو عباسلا لاؤسلا

 لا جاردتسا كلذ نا فرعي ءىش ىابف معبال ثيح نم

 هكللاسلا ىلع حتفلا دعب له : ىنولأسو : نوثالثلاو نماثلا لاؤسلا

 ريصيو فوهلا هنع لوزب مأ هب ركمبي ىلاعت هللا نا ةبج نم فوخ

 ريغتلا نم نامأ ىف

 ةواحلا ةيعورشم ببس نع:ىنولأسو : نوثالثلاو عساتلا لاؤسلا

 دبشي ناكم الب ناكم لك ىف انعم ىلاعت قا نا عم كو انل

 ناقيالا رسو ناميالا رونب كلذ

 نكع له ةيدرلا سفنلا تافص نع : نر ا : نوعب رآلا لاؤسلا

 ةضايرلاب اهلاوز دحأل

 له ةقداصلا ايؤرلا نع : ىتولأسو : نوعب رألاو ىداحلا لاؤسلا

 مئاماع نع انغاب 5 ىحولا مسق نم ىه

 هف نيفراعلا لوهذ نع ىولأسو : نوسبرألاو ىناثلا لاؤسلا
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 خلا الثم ةالصلا ىف نؤرقي امع مهتالص
 كل نم لك ١ اأ .ىولأسو .نوعبرالاو كلاثلا لاؤنلا

 قحلا هبذج نم مأ ائيشف ائيش خايشألا دي ىلع ةملاصلا لامعألاب
 خلا ىلاعت

 له لافتسا قاووتلا نق ف رلاسو: قوتي رألاو مبارلا لاؤسلا

 ريس الب نم فاشكنا وأ ةقيقح ريس وه

 دنع ءايلوألا لضفأ اميأ : ىولأسو : نوعب رألاو سماحلا لاؤسلا

 ابليلق ناك نم وأ ةمازكلا ريتك ناك قم
 بحللا قوشلا لضفأ اعأ ىولأسو : نوعب رألاو سداسلا لاؤسلا

 هل قايتشالا وأ

 هيلع هللا ىلص هلوق نع : ىتولأسو : نوءب رألاو عباسلا لاؤسلا
 ريل نمعم ةبحصلا ةحص فيكر فسلا ف بحاصلاتنأ مهللا سو

 هريس نع تا ققكا 13[ قولاسوت# نوعرالاو قماقا' لاول
 خلا مالقألا هقحىف بتكت امو ريداقملا ناي رج دهش ىتح دبعلا

 تايلجتلا روصلا نع ىنولأسو : نوعبرألاو عساتلا لاؤسلا
 هزيخا نا نامت قلنا نيم" ىف له نقلا قا ةيقابزلا

 دحأل ماقم ةوبنلاو ةيقيدصلان يب له : ىنولأسو : نوسخلالاؤسلا
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 هدحفص

 ةبترمةلاسرلاو ةبالولانيب له : ىتولأسو , نوسجل او ىداحلا لاؤسلا

 لسرأ اذإلوسرلا جاتحي له : ىتولأسو : نوسؤلاو ىناثلا لاؤسلا

 ال مأ هيلإ هب ىحوأ ام عبليل ةين ىلإ
 ءايبناو ءايلوأ ةكئالملا فله : ىتولًأسو : نوسخلاوثلاثلالاوسلا ١

 رشبلاك ةلاسرريغ نم

 .فصو ىمسم لخدي له : ىنولأسو : نوسكلاو عبارلا لاؤسلا ه*
 ايلو هسفن ىمس ىلاعت قحلا نا ثيح نم جاردتسا ةيالولا

 .فصوحص فيك ةريغلا نع : ىنولأسو نوسخلاو سماحلا لاؤسلا 4

 خلا ءىش لك قلاخ وه ىلاعت هنوك عم ثيدحلا ىف اهب ىلاعت قملا

 لوح لإ قرطلا تزقأ اه ١ قولاسو نوسحلاو سدانلا لاؤابلا- جب

 لجو زع هللا ةرضح
 ىف ركفلا وأ ركذلا متأ بأ : ىبولأسو : نوسمخلاو عباسلا لاؤسلا هك

 لجو زع هللا تاعونصم

 .ناعالا نم ءآيها ناك اذإ : ىبولأسو نوسخلاو نماثلا لاؤسلا ٠
 قيقم وأ قاطسف ل

 هقر نم دحأ جرخ له ىنولأسو : نوسخلاو عساتلا لاؤسلا ١

 اهمعررحتو ناوك ألا
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 ةحفص

 ثم ضالخللا هنباذو تناك نع نتولأسو# نودبلا لاؤدلا 4

 هللا دبعأ هل لاقي فيك مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاك كرشلا

 نبدلا هل اصل

 عجرت اهلكر ومألا تناك اذإ ىنولأسو : نوتسلاو ىداح ا لاؤسلا ٠

 هيلا مجرب نم لك دعسيال فيكف ىلاعت هللا ىلإ
 له ءايلوألا نم ء اليلاب ذزلت نم نعىنولاسو : نوتسلاو ىناثلا ٠٠١

 زييصلا وا ركشلا هسا

 له دبعا لصحاذإ نيقيلا : ىنولأسو : نوتسلاو ثلاثلا لاؤسلا

 ملا بلسي اك دبملا نم هبلس حصي

 جرخ له ركشلا بجوم نع ىنولأسو نوتسلاو عبارلا لاؤسلا 7

 هيلع هب وجو نع دحأ
 ف تلات لهم اننلا نق قر اهو نوشنلاو يقال لاقدلا

 ريظنب عنش 6 هتفرعم نم ديعلل قحلا دالقعا اع ةعانقلا هبحاص

 لا كلذ

 ىف ىلاعت قملا تالزنت نع : ىنولأسو نوتسلاو سداسلا لاؤسلا

 تدروام ىلع اهؤاقبإ ىلوألا له هسفن ىلإ أءظلاو عوجلا هتفاضإ
ِ 

 ِِء

 خا اهيوأت وأ
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 ١ هاوه هتقفاوع بقاعيناسنأألا ناكل: ىنولأسو :نوتسلاو مباسلالاؤسلا

 عوشملا مهضعب مذ بيس أم ل نوتسلاو نماثلا لاؤسلا

 نيعشاحلا حدم ىلاعت قا نأ عم ةالصلا ىف

  5ىنلاو عوجلا سانلا دمي فيك: ىرولاسو :نوتنلا ومساتلالاؤسلا

 عيحضلا سْنب عوجلا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص
 مهتلاف ام ىلع رباكألا نزحت مل ل : ىولاسو : نوعبسلا لاؤسلا
 دومم تاءاطلا تاوف ىلع نزلا نأ عم ةرخالاو ايئدلا روما نم

  7كرت هتقيقح دهزلاناك اذإ : ىبولاسو : نوعبسلاو ىداحلالاؤسلا

 هلدوجوال مدعىنالاهدهز مقوام هنأل ل هاجد هازلا نذاف هلوه سيل ىثش

  9حمصي ال لظلا ناك اذإ ىتولاسو نوعبسلاو ىباثلا لاؤسلا

 خلا هب مئاقلا وه صخاشلاف صخاشلا نع هكاكفتا

  7ديشن ناك اذإ .ديعلا نع ىقولاسو * «نوميسلاو تلاثلا لاؤسلا

 بوتي مف ىلاعت هل اقلخ اهلك هلاعفا

 ةماقالا انم دحاولل لضفألا له : ىبولأسو نوعبسلاو عبارلا لاؤسلا ؟

 ىراربلا ىف ةحايسلا مأ هتبب ىف

 قم هسقث'“تفصت حل لغ + قولاسو نومبسلاو نمماخلا لاؤنسلا ة هوب

 ماهلالاب لمعلا تارودكلا
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 ةفيحص

 لع نايس تادح ىانت اما قل سو: :قوعيسلاو :ضداسلا لاؤنلا 185

 خلا سم لكل ةف توملا هيف ريصي نامز سانلا

 ىلاعتهل اقلخ هلك لمعلا ناك اذإ :ىولًاسونوعبسلاو عباسلا لاوسلا
 لمعىف الإ نوكستال ةينلا اذإ لامعألا ف دبعلا ةينبوجو ةرمت اف

 ديعلا هب درفتي

 مقاولا فييكستلا عوقو نع : ىبولأسو نوعبسلاو نماثلا لاوسلا

 خلا هب ر ىأر نمل مانملا ىف

 نوفراعلا زهر ءىش ىأل : ىنولأسو نوءبسلاو عساتلا لاوسلا 8

 خلا نملاو سنالا نم مثريغ نم دحا اهمهفيال ىتح مهتاراشأ كتم

 ةدحولا لقعت نمو انم حص فيك : ىبواأسو نوناملا لاوسلا

 نينثا دهشي نمو مسجو حور نينثا الإ انسفقتأ لقعتنال نحو

 هدد عك

 ناجلا نم ناوخالا اهيأ مكتلئسأ نع ةبوجألا تبتنا ٠١
 هيب رتولا اهيف امزتلم ىسلدنألا رباج نءال عرابلا بيدألا ةديصق ومس

 سو هيلع هللا لص ىننلا حدم ىف ميركتلا نارقلا روسب

 لسوهيلعهلا ىلص ةيربلا ريخحدمىفةيرتولا دئاصقلال وأ نم ةديصق ١م

 ملسو هيلعدّللا ىلص ىبنلا حدم ىف ةلبقتللا لئاسولالوأ نمةديصق ٠8
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 ليلجلا ةمالعالدابعلا ريخ حدم ىف دايجلا تاقباسلا لوأ نم ةديصق 1

 ىتاهبنلا ليعامسا نب فسوب خيشلا ىباثلا ناسح

 مج رلا دبع خيشلا ىديس ىلاعت هللاب فراعلا ناوند نم ةديصق

 ىرابلا ةمحر هيلع ىعربلا
 هباوند نم ةديصق اظيأ 6١م

 ًاجرعم ىدمملا باب ىلعو اجبتبم ءالضفلا ضعب لاق ١145
 ىلا نعادلا نببحلا دالبلا ةيعو ةايقلا قوقل ةفابرلا تائاتلا 2

 ىنيسحلا ىولعاب دادحلا دم نب ىولع نب هللا دبع هللا

 اهسيمخت عم تاريخا لثالد بحاص لوزحلا مامالا ذاتسالل تايبا 9

 واجر ميحرلادبع خيشلا ةمالعلل

 ةبق ةرئاد ىلع ةبوتكم ىو ىجوملا دمم خيشلا ةمالعلا ةديصق ١

 هاضرأوهنع هللا ىضر ىعفاشلا سيردا نب دمع هللا دبع ىبأ مامالا
 ةيماتخلا رشانلا ةلك 65

 نايسن وأ طاغ هيف دجوو باتكلا اذه ىلع هرظن عقب نمم وجرأو
 نيمو (يناوقاو وعألا است هللا: ورع هلو حلفت نأ تارعالا قوموا
 لئاقلالاق 6 نايسنلا لحم ناسنالا نأل ءانثلا دب نمو ركّشلا لي زج

 ذلوو هيف نيعأل نم لح ”اللغلا دنف انيعدجم :نأو

 نيما ءاعدلا بيجي هنا انللذ رفغي نأو اناطخ ددسن أ لئسا هّللاو




