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 روح 200 لاؤيجر

 رياخملا وبأ مالسإلا حيش مامالا هعمج

 يمورخملا يعاف رلا نيدلا جا رس دمحيم دنسلا انديس

 امهنع هللا يصر

 رثوكلا قيححر

 #لصوُمف ةرخآلا يف ام ؛اينٌّدلا ىف اذه

 *رشُب بلق ىلع رطخ الو تّعمْس نْذَأ الو تأر نيع ال امل#

 ظ «هيليو
 #ررخلا ةذباهجلا مهئاّرور مهدافحأ رثنو مظن نم مهمدبوخ هعمج ام#

 *رطخلاو نمألا يف ةداقلا ةداسلا ةمئألا »

 * رضحلاو ءودبلا يفر#

 ىرت نم رقحأو .ىرولا رقفأ

 طسايلابعراس راكع
 نيملسملاو هخايشأو هيدلاولو هل هللا رفغ يقشمدلا ينابقسلا

 قيدصو قيدَص لك ةمينغ قيحرلا اذه

 © قيتعلاو قورافلا ةثرو نم#
 # امهنع ىلاعت هللا يىضر#



 # لوألا يعافرلا مامإلا جهنم#

 #يناثلا يعافرلا جهنم وهو#
 «امهنع هللا يضر#

 ريهشلا # ىناثلا يعافرلا# يدايصلا يدهم دمحم ديسلا لوقي

 : هنع هللا يصر (ساورلا) -

 هبسنو ليلجلا عيفرلا هدجمو ؛هبّدأو يعافرلا مظعألا مامإلا رْوَط فصأ تلق)

 تكاس دمحأو ١لاق دق موقلا

 ؛توكس حاجعلا رشن 0 مك
 هلَش راسكتالا نوؤش ثَْدَحَأ

 ههلإل اهبيمج نوؤشلا ىلخ

 ىوتسا هلو هبرل دوجولا كرت
 كلاجرل هلاق الوق َسنأ م
 ةعرن ىواعدلا يذو باّرتلا نحن#

 هلوق يفانمامإ :لوقأ انأو

 انود ضراّوعلاو قئافحلا يذه
 ىجنرملا لاني هب ول مع

 لانسشو ثلا

 ىرولا خيش دمحأ ةقيرط يذه
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 توكسس هاوط دق لوق ٌبْراب
 كري يال نولئاقلاو

 توب هتاسلب اهزارطف

 توسان اهادا نم هيلعو
 ٌتوكلملاو كلملا دوهشلا 00

 توتبَم هلبح ىوعد لك نع
 «ثومي ءاقيل روط يعّدملاو

 ١ توعنُم هدج برشمب ىّنعَم

 وش تاضراعلا رطنم اهنع

 ثومحرلا هنأش فعسُي حار نإ

 تومص عييمجلاو ملكتلا هنو

 ةيمآ ءةييوللا عال



 *نيلهاجلا نع ضرعأو ٍفرُعلاِب رمأو وفعلا دخ# ىلاعت لاق

 : هنع هللأ ىضر  ىعافرلا ىدايصلا قديلا وبا دفحتم كيدلا اديس لوقي

 «ةٌرُرُملا تايضتقمل ريشأو «ةّوّنفلا مزاول نم ًائيش ركذأ تلق#

 نخب دقو ِنالُف نع وفعت نولوقي
 ةلايع نط ينج ىيضراب

 اضفت وفقعي موقلا ميرك نإ

 اع
 كو

 يبست ىدنح و لص ىلا ل
 بحلا َةّنُس نم بحلا ٍبنذ نارفغو

0 

 #لاق امك يرمعل وهو .موقلا ناسل ىلع لاقو#

 لمفلاب»
 انباب عراق نأش يف انتءورم
 انقيرط انذخأ اًرغلا ةنّسلا نم

 انرس حابصم هللا لضفب راسف

 انلهأب لوسرلا بانعأب انأجل
 نوساب رمد طظلسلا وجدل او

 ٍِش

 «ردقلا امَّدص ام اذإ دنه لوق ام

 نَم لذحي هللا نأ معزن دنهأ
 ىلع نيذلا موقلا أسمح دقل الك

 يفو ريدقلا ثايآ ّمريلا رهظتس

 ًاسمطنُم لّذلاب مهمئاق ترمي

 # مرمعلا عم

 كلاسملا نلغاب رق يىذ ةءررم

 كلاس لك ىلع هانضنأ ىنعَمو
 كلامملا جرب ٍرْؤَط يف ىحضلا سمشك
 كراعم تقر مه نم اتنارخإو

 كلاهملا لكو ىولبلاو بطخلا نم

 رمشلا الآل اهنع مغرلابو أرْهَج

 رصتني لاوهألا ىف سانلا نع هب

 تى يا مهنم نحلا ةباصع
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 ىو * لس لس و رخل ب ها

 روجلاَوْيَج
 ربكألا يعافرلا ثوغلا مالك نم

 يلاعملا وبأ مالسإلا خيش مامإلا هعمج
 يموزخملا يعافرلا نيدلا جارس دمحمم ديسلا أانديس

 امهنع هللا يضر

 رثوكلا قيحر

 «لِصوُمَف ةرخآلا يف ام ؛اينّذلا يف اذه

 «رشَب بلق ىلع رطخ الو تّعِمَس ْنّذَأ الو تأر نيع ال املإ
 ' «بيو

 «ررغلا ةذباهجلا مهئاّرور مهدافحأ رثئو مظن نم مهيديوخ هعمج ام
 #رطخلاو نمألا يف ةداقلا ةداسلا ةمئألا 9

 «رضحلاو .وذبلا يفرو

 4 مهنع هللا يضر

 ىرت نم رقحأو «ىرولا رقفأ

 طسابلابكر سر يك
 نيملسملاو هخايشأو هيدلاولو هل هللا رفغ يقشمدلا ينابقسلا

 قيدصر قيدص لك ةمينغ قيحرلا اذه

 « قيتعلاو قورافلا ةثرو نم+

 «امهنع ىلاعت هللا ىضرإ



 « يناثلا يعافرلا# يدايصلا يدهم دمحم ديسلا انديس لاق
 يعافرلا كنيسلا حدمي هب انعو هنع هللا ىضر - ءايرغلا بيرغ

 «ريطخلا يدمحألا ماقملاو ؛ريبكلا يعافرلا بانجلا يف

 ىوط نّم ملعأ سابعلا وبأ يرمعل
 هبرب نيفراعلا بزح فّرعأو
 ىفطصاو ّيندللا ملعلا يلم

 ىدهلاو قدملا ةبتر يف هققحو

 ًأشان لسُؤلا ديس نع هرِّيَصو

 :ءادر نيعباتلا دعب ملعلا ىلع

 ةءاول مهيبف هللا ىلعأ مسن نمر

 هةانلزأ ةحين يف ايان

 ءايمسو ةحضارأ ةنبل فّرعو

 هءايبنأ هلاح ىف هثّروو

 0# #خ



 * اهالَح ؛فراع فئاث اهفصو .فطاخ قرب ةعمل»

 «فئاطللاب ىدهلا وبأ دمحم ديسلا#

 «نايعلاك رّبخلا سيل#
 «ناميإلاو قطُنلاو ةقيقحلاو ةعيرشلا ىف ىمسأو لجأ نايعلا لب#

 : هنع هللا ىضر يعافرلا يدايصلا ىدهلا وبأ دمحم ديسلا لوقي

 فيلا منك لاو نير روبسبلا ةيعيلا يع ايمكك كلو
 لامج ديسلا :رخافملا وبأ هللاب فراعلا خيشلا امهدشنأ نيذللا

 امهب حدمي  هرس سدق يعفاشلا ىطساولا يدادحلا نيدلا

 انئديسو انالوم ءايفصألا ناهربو ءايلوألا ناطلس ةرضح

 سدقو هنع هللا يضر  ريبكلا يىعافرلا دمحأ ديسلا :مامإلا

 كدر

 هبلسبو ىمحلا بحر هروضحب ءهبلق يف نطوم كدبع دنع كل
 هب تلفح يذلا ّيعافرلا نبا اي هبرقبو هذعب يف رضاح كب

 رئاصبو رظاون نيفراعلل

 اهسنأ كحدم لاحلا لهأ بولقو اهسرغ كباحر يف مراكملا يذه
 اهسأر رفاعجلاو مشاه سانلا اهسمش ةيالولا لهأ يف تنأ وه

 رظانلا تنأو اهتلقُم كوبأو

- 



 جاهولا يدمحملا .جارسلا اذه

 جاربألا موحن ضعب نم ءاضأ ام هاجت مت ردب ثافص نم أرزن بفصب

 ديسلا انديس ردق ةلالج ىلإ ريشت ةريسب ةذبن ركذن نأ انل بيطي

 انيمتكأف  هركذ توكلملا قف العو هرس سدق  ىعافرلا ريبكلا لمحأ

 ديسلا ليدي نيالا د( منن نم اضيأ يم ةيتالا ةديصقلاب

 ىلإ | تراشأد .هاوخأو حينما ٠ تفقانم لس ءابب 7  تحضرأ

 تايثولا كركذ ةرضحب تباط

 العلا يعاشر اي كباب لالظو

 انل تفشك ىتلا اضيبلا ديلا كلو

 ًاجهنم ةعيرشلا بَل نم تذخأو

 هلالج لج هللا هيف تْيضْرأ
 هلك دمحم رثإل ايفتقم تيضمر

 اهرس ذفان كيعِبَّتمب ىرسو
 ةب ىبحت نأ قدحلا دار ووخ

 ةقيرط دوجولا خيش اي تحضوأ

 تابثو ةلوص كبزحلاهبو

 تاكربلا لزنتت هب حرس
 تاريعلا هد هبل اريكف

 تاوطخلا هدعب كرمعل ترصق

 تانيآلا ةييكءاح ان تريعلو

 ٌتانكسلاو تاكرحلا كل اعوط

 تاداعلا الملا يف كل اهب تقرخ

 ثاومألا اهئايحأ يف هتكرت

 ُتاملظلا هب تكتف نمل اي

 ٌتاقرطلا اينوتس رين كا



 ةيولع ةيأراهيف ترشنو

 ةّيطم راسكنالا نتم تلعجو

 ةمهب نيفراعلا لك تقبسو

 ةعشخب لوبقلا ةذئام تلكأو

 ىرولا ثوغ اي نيّمَلَعلا بحاص اي

 ىتأ امك نيرباصلا ءازج اذه

 لا كعابط ءانث يف ةّلدألا انلو

 ةضحم كدجل ةزجعُم تنألو

 ارتاوت حاجرلا كبقانم تبث

 اهنأل ةرضسملا لمهأ اهب سرح

 تاراعو دوشألا كقطسل تلد

 لذ ١ كزمي باتعأ ىلع تضبر

 02 حالسلاو دمخت رانلاو

 صئاصخل اهنإ رسبكأ هللا

 ىلإ ىدهأ يذلا انالومل اركش

 ىلوألا موقلاو باحصألاو لالاو

 ٌتاماهلا اهردق ةعفرل تعضحخ

 تانه ينل اه قلشي تموخ

 تارضحلا اهمزع دقاول تحتف

 ثتاحطشلا كريغ تعاجأ مكلو

 تاجرد ىفطصملا نبا اي موقلاو

 تاتش كارعامو نيبرشملا ىف

 تاملكلاو لا وحألاو ءاحمس

 ٌتايبنلاابناشاب ةعاشر

 تابثإلا اهيفنبو اتنامزل

 ةافرم اهذنع ةهاذبلا قرف
 تاباغلا كسأب نم اهمحت نأ

 تاّيحلاو رامنألا كلذكر

 تاجنفلا رثكت كبدنب امل

 ٌتاذلا كتيح هب يبنلا ديب

 ٌتالزلا هب ىحمت نم قيدصن
 تارلصلا ةربق رْطَع هيلعو

 ٌتامسنلا ائب تّيهام كيلعو

 نك ان



 ربكألا يعافرلا ثروغلا 0

 ىلاعملا 1 9-5 7 مامإلا هعمج

 نيملسملاو امهممهبو امهب انعفنو امهرس هللا سدق

 لبيقت تارحخاف تارهوجمو ارَرَد هيلإ ٌعضر «ةرشنو هعبط ةداعإب ينع9
 ؟هراثاك اهراثاو ءهرارنأك اهراونأف « هعورل نم اهنأل هرجف قدا جزملا

 الاعراس ميكب
 نيملسملاو هخايشأو هيدلاولو هل هللا رفغ يقشمدلا ينابقسلا

 ةيداليم ١84177 ةنس ةيبدألا ةعبطملا يف توريب ىف عبط

 نم دساحلا مهدي ام ركذأ : تلق  هنع هللا يضر يناثلا يعافرلا لوقيف

 # ىربقب وا وتا نأ دع يرس رمج

 يئاوطنا دعب يرهظم ينم اساحلا ّىلقأ

 ءامع يف نيعلاي 2 ىنضُم هنم بلقلاي
 ءامسلا يف يماقمو ىْقَلَت ضرألا يف وه
 يلارر ٌجمَعاِهْْجَع يموت ناسرف هذه
 يئالو لهأُمُهمو ءايلوألا لات انأ

 . نيرجاتسملاو «تافّسلاو «فالجألا نم عنمُيو «نيبحملل حنُمُي



 *تايثألا نم لإ ربتعُي ال «تابثإلاو ىفنلا»

 يعافرلا يدايصلا ىدهلا وبأ دمحم ديسلا انديس لرقي

 : - هنع هلبا ىصر -

 # رّيغتت ال قئاقحلاو ركنت ال قئاقر بولسألا ينو تلقإل

 ءاهوألاب هيف مكُحلا ُتْبَْي نيد نوكلا مّلاع يف انيأر ام

 مالكلاك ال ٍبالكلا حابنو بالك حبت ماشللا نعط َّنِإ

 مايألاو كامرلل هلخ مهنم ناك نمو مهلوق مهض رع

 ظ 0# جا

 «بالكلا لالخو .بافلا دوُسأ ةداع نيب ُقَدَفَأ ٌتلقو#

 ٌبالكلاهفارطأ حبت باغ الفلا نمض دسألل
 تابّسلازجاعلا ةداعو قايل ا رحلا ةداعف
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 #«وهدض رمألا هل بلقنان 5300 زواحت روط حيبت نأش رك ذأ تلقو#

 ىغط دقو ماركلل بويع َقْلَخِب هَذَح زراجت دق حيبق ٌبْرو



 هلْمش قّرمو يرابلا هكلهأف
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 ىغب نإ ضرألا يف دوطلا كدي : ليقو
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 اغل نإ بخلا ىلإ رظنت الو عفر
 اضقلل هكرتاف نايعطلاب راث نإو

 ىغب هسفن ىلع الهج همؤش نمف
 ىغط نّم مصقي هللا نأ سنتالو
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 « رهزألا عطاسلا رمقلاو ربكألا ىعافرلا ثوغلا حدمأ تلقوإ

 © هنع هللا يضر#»

 كباتعأ ىف تعنو ىعافراي

 اياربلا لك ثوغاي ىعافراي

 ىضرت كاشاحو يديس يديس

 خبشو بطق لك تدس اهبو

 اقح نمّيلاب تذخأ دف اهبو
 اأسورع ماقملا يف ترص اهبو

 كبابب ذولي أدبع كرادتف

 كب اجرلا ليمج الفط عّيضتال

 كبانط ليوط يف بلقلا طبر
 كباطخ دعب دوجولا حور دي

 كباكر لوح لاونلل اوسّمو

 كبارحم ىلإ ىجّدلاب تطبش
 كباتك ميرك ىفطصملا دي نم
 كباقن زر تحت ضيفلا ىلجني

 كباريأ ىلع هبلق ىو



 ودع بلق تققش مك اهبو

 ميثل رْهظ تعطق مكاهبو
 اريقف ًاديف تليف مخامو

 يرسخ منع رك ترب اهبو

 أئيغ مكرصلا ترص اهبو
 تحضأ َكّْرَمَأ يذلاواهبو

 اهيلإ كافطصا يذلاو اهبو
 لا زنك حاتفم دوجولا ثوغ ا

 كش ريغ نم لوسرلا باب تنأ
 نأش رباكألل ماق نإ تنأ

 مامإ لاجرلا تّدع نإ تنأ

 برحب يداعألا تراث نإ تنأ

 ايند ١ كرت ىوسلل م حص نإ عينا

 ارط موقلا ةمئأ ىلوم تنأ

 رصع لك يف لاجرلا درف تنأ

 يردي لكلاو لوبقلا نكَر تنأ
 555 هلا بّيخام خيش تنأ

 عملا لذابلاو فرهلملا نصح تنأ

 داقتعاب يذلا كدبع انأو

 كبانسلا تحت لريخلا هتذخأ

 كبارش ٍبْذَعِب ىفتكان ىنغلاب
 كباي 559 ترهظ رمألو

 كباحس ليلج نم دشرلا ىرجو
 كبالط نم نيفراعلا ةداس

 كباحر ريغ نوبلاطلا احن ام

 كبازيم نم حس ريخلاو دوج
 كباب نم اطعلا رجرن انيتأو

 كباح كتيب نأش رهدلا ىدمف

 كبام تلزنأ ضيوفتلا باحرب
 كباهشب مهتنرحأ برك موي
 كبادآ نم ناوكألا علخ ناك

 كبالقنا قدص حص ريغلا نعو

 كباَون نم نوئراولا كدعب

 كباهذ لك ناك هلل نأ

 كبارانم تمعفر هيلإام

 كبازحأ نم نوزجاعلاو فور

 كباوثأ ىف هاتحار تقلع



 ينشغأو ةّمهب كرحتق

 ينويع نإف يل فرطلا تفلاو

 تفاط كلُجلا ف كيم حورلا لسر

 يىنإف ارهد كنع هللا يضر

 كبابحأ ىلإ اطعلا فونص
 كباتعأ يف تعقو يعافراي
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 «بابلا قالغإ نم ملسأ ؛باتعلا ىلإ ءوجللا#

 «بايإلاب بطاخُملل ىجرأو#
 .«برغتسملاب ىتأف لوقلا اذهب ركفلا بعل دقو :تلقو

 بذعأو برطأ هنظأو
 اضأأبحايهللاب
 فرحنا بلقلا يساقاي

 وقحلا نم كيلع يل مك
 اضرلا جاهنم تبناج
 دجتلا ءام نم َتْوَدَغَو

 ابتاذإ ب يجنلا نإ
 التخالا اذ يف ٌبتعال

 لا كبل باعت نكل

 فلكلا هِمَرْعُم قوقح ع
 عال نأ ةدلا كم

 فريف اين اكتاوق

 فرتقت اًءوُس تيضمو

 فرتغت ةنايخلاب يس
 فرصتي ةنامأللدع

 ٌفلتخن بولن مكف ف

 ٌفلَّصلا هجولاب ناتهبس



 ىتفلا نأش ىتفلا فصي

 ءيسي نأ ةءاندلا نمو

 انللا مغر ىلع يلئم
 فَح راكنإ يف ٌتفرسأ

 دئنا لبجلا ٌمطاناي

 يئاخلاانيف تقفاو

 انب ناتهب دزط مك
 ٌؤخاي كنامز بدناف
 ايخلاب ةراجتلا يسعغبل

 اسإلا ىلع َتفكَع نم اي
 يحصلا لوقلا نسم انعد

 ٌدوملا لب ًاعطاق اب

 ْتمتلاف امير تنك نإ

 فصُي امب ريدجلا وهو
 ُفلأ نم آمدق ٌءرلا

 ب و

 فكل لفأ 5
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 ُفسن دق ةقيقحلا ةّمس

 فاشن ام كَعْمَد فلُثل ن

 فردحملا ّسْنِب تنأ هن

 فكتنُم حبقأ ترص
 ففطتفَت الايخ مقو حل
 فسغش هيف ىتف نع
 فطتناف ًانْضُع َتْنك وأ

 0# ا 0#



 ميحرلا نم نمح لا هللا مسب

 ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو .نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس نيلسرملاو نييبنلا تاداس

 نبأ نيدلا حارس دمحم دبعلا لوقيف دعب امأ 5 نيعمجأ

 عمجأ نأ يل حال دق:هل هللا ناك يموزخملا مث يعافرلا هللا دبع

 انديسو انخيش مالك نم نيكرابم نيسلجمب اهمجخأو ةملك ةئام

 ثوغ ؛ءامكحلا ةدالق دقع ءءايفصألا جات ءايلوألا ناطلس

 دي ليبقت فرش رياح نْيَملعلا يبأ ,لامكلا لهأ دحوأ ؛لاجرلا

 انالوم ؛ريهشلا فرشلاو خماشلا دجملا بر «نينوكلا ديس

 ريبكلا ينيسحملا ىعافرلا سابعلا ىبأ نيدلا ىيحم دمحأ ديسلا

 نيفد ةمسلا 8 ىلع ناطلسلا ديسلا نيأ ب هنع هللا يضر -

 نبا برغملا نم رجاهملا ةرصبلا بيقن ىيحي ديسلا نبا دادغب
 نبا يلع ديسلا نبا دمحأ ديسلا نبا مزاح ديسلا نبا تيباث ديسلا

 ةيليبشا ةيداب ليزن يكملا نسحلا ةعافر مراكملا يبأ ديسلا

 نبا مساقلا يب بأ دمحم ديسلا نبا ىدهملا ديسلا نبا برغملا

 ثدحملا ىعطقلا نيسحلا ديسلا نبا دادغب م ننسحلا ديسلا

 نبا يناثلا ىسوم .ديسلا نبا ربكألا دمحأ ديسلا نبا يضرلا
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 نبا مظاكلا ىسوم مامإلا نبا ىضترملا ميهاربإ ريمألا ديسلا
 نيز مامإلا نبا رفابلا ذمحم مامإللا نبا قداصلا رفعج مامإللا

 مركملا طبسلا نيسحلا ديهشلا ديعسلا مامإلا نبا يلع نيدباعلا

 ةديس همأو  ههجو هللا مّرك - يلع نينمؤملا ريمأ مامإلا نبا
 .قحلا بيبحو «قلخلا ديس تنب ةيوبنلا ءارهزلا ةمطاف ءاسنلا
 ةلمج ةئثام تعمجف هللا نوعب دوصقملا لصح دقو كي دمحم

 اهتعبتأو ءرمحألا تيربكلاو «ربكألا ثوغلا اذه تاملك رم
 همكح رّرُدو :ةنيفبلا ةسلاب نع نيتك رابع ةيياسمب

 «رثوكلا نيحر# اهتيّمّسو ةلاسر اهتنّودو «ةديرفلا ةيدمحألا

 : ربكألا يعافرلا ثوغلا مالك نم

 يناعملا رَّرذ هرعق يف تسر (قيمعهرثئوك رحب مالك
 يناشملا عبَّسلا نم رارسأب يعانرلا ثرغلا ةمكح نم ىتأ

# #0 #0 

 نينكمتملا مامإو ؛نيفراعلا ديس ردقلا ليلجلا ديسلا اذهف بير الو
 نمحرلا دبع نيدلا ىقن ظفاحلا مامإلا انخيش لقن ؛نيلصاولا الفريد
 هللا يضر  طساو ثّدحُم يطساولا يراصنألا نسحملا دبع نبا جرفلا وبأ

 ينورزاكلا ميهاربإ ةمالعلا مامإلا نع «نيبحملا قايرتإل هباتك يف - هنع
 ايدي نيب لاجرلاو ةرضح يف لي يبنلا ىأر تقولا لاجر ضعب نإ لاق هنأ
 يبأ ديسلا نبا دمحأ ديسلا :لوقي  مالسلاو ةالصلا هيلع وهو ًانوقُد

 ا



 هبحأ ينإ ٌمهللا مويلا هللب نيفراعلا ديسو ةمألا هذه خيش يعافرلا نسحلا
 خياشملا مامإ ىعافرلا دمحأ ديسلا :ًاضيأ قايرتلا ىف لافو .هّبحأف
 موقلا تافبط انعلاط دقو هرصع ىف هللا لهأ ديسر تفولا ناطلسو

 ةقبط يزارت هلل يلو ةقبط لالا ةّميأو هباحصأ دعب 7 / ذ ملف مهرئامو

 ” لا ًاققنتو انيكتو ًانلخ ديحا قيما

 يمشاهلا مامت يبأ نبا عيمسلا دبع خيشلا انخياشم خيش ناك روكذملا

 ةداسلل ذملتو ؛ةبارقلا ةدوم ظفحو «ةباحصلا بهذمب بهذمت نم :لرقي

 نع لزامو سفنلا لئاوغ نم َنمأو ةلّصولا قيرط نقتأ دقف ةيعافرلا
 يثورافلا نيدلا زع خبشلا انخبش يل لاق : :اضيأ لاقو «ىلاعت هللا قيرط

 ةيضرم ةحيحص قرطب انيلإ تأي مل نيدلا ىقت يأ  هنع هللا يضر

 يعافرلا دمحأ ديسلا تامارك نم مظعأو حصأو.رثكأو تبثأ ديناسألا

 لمكأ رهو تبلا مطقلا غلبم هتماركو هتيالو تغلب دقو - هنع هللا يضر
 لق .نيبملا قحلا ىلع كوعزانف موق مادقأ تلز نإو بير الب هرصع لهأ

 هلاعفأو هقالخأ كلذ دّيؤيو :لوقأ ىهتنا .نيقداص متنك نإ مكناهرب اوتأه

 هدئارفو ؛ةيرهوجلا هناملك ركذب عورشلا ناوأ اذهو هلامكو همالكو

 نيسلجملاب اهفحلنسو ةئاملا ىلإ ةموقرملا اهدادعأب ةبئرم «ةيدمحملا
 . نيتلقملا يترصابك امه نيذللا نيرونألا
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 : «هب انعو هنع هللا يضر لاق»

 ىلع ةقفشلاو هلل لذلاو راسكنالا هللا ىلإ قرطلا برقأ ١

 . ةلكَو هللا لوسر دمحم انديس ةّنّسب كسمتلاو هللا قلخ

 . نيدو لقع نيتملك نيب ةرخالاو ايندلا ١-

 . دوجوملا لدبي ىتح دوقفملا بلطي ال لقفاعلا

 .اهدرو اهذخأ ىف .اهدح دنع اهفقوأو سفنلا لقع ام لقعلا

 . ةراعتسملا بجحلا نم صلختلا لقعلا لك

 . ملسم وهف فصنأ ىتمف فاصنإلاب الإ ملسملا اوربتعت ال١

 .لوبقلا لياخم هيف مَّسَوَنُي نم الإ حَّصْنُي ال

 .ادبأ كنع ىضري ال كدساح

 عم بدألاو «بلقلا روضحو ءةمهلا عمج يقيرط -4
 . قلخلاو قلاخلا

 .رخّدن الو درن الو لأسن ال نأ انتقيرط ٠١

 . هباحصأ لجرلا لاح رتفد_-١

 .هدعب هراثأ رهظت نم لجرلا 5

 . ملعلا هنراق ام لمعلا لضفأ ١١-

 . ةقدنز ةعيرشلا تفلاخ ةقيرط لك 1

 م ١



 ناسللا ىلإ اهيقليف بلقلا اهلمتحي ال ةنوعّر ىوعدلا 6

 . ىمحألا ناسللا اهب ىطنيف

 ىلع هتاسحتساو ؛ٌرون مومعلا ىلع نوكلا ناسحتتسا 7

 . ةملظ صوصخلا

 /١- سفنلا ةيؤر تقملا نم ءايشألا برقأ .

 يف عقت ام لوأ ةبرضلا نإف ًاسأر نكت الو ابَتذ نك
 . سأرلا

 للا دابع نيبو هنيب سيل دبع نم لذرأو رفحأ نوكي ال 4
 . ادبأ عفن هب نوكي ال اذه لثم لب ةبحمو ةفلأ

  1١بدأ الب ريثك ملعو لمع نم ربخ ليلق بدأ .

 لهاج وهف اعفرت هنم دفتسي ملف هنم فرعأ ىار نم ١'-
 .3 وعبص

 . كبر نع كعطقي الو

  7١هريخ هي ماقتسا ةسقئب ماقتسا نم 1

  4عضاوتلاب ملعلاو «ةعانقلاب فرشلاو «لذلاب زعلا .
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 قالا عسل -ةرشألاو ايثدلاب نيفراعلا ةراجت "57

 سفنلاو «ةحصانملاب قلَخلاو «ةقفاوملاب هللا بحصإ
 . ةيراحملاب

 نمو «ةيفاعلا اياطعلا نمو ؛ناميإلا معنلا نم كبسح 4
 نم كل سيل لكلا يفو «ىوقتلا ماهلإلا نمو «لقعلا فحّشلا
 .ريدق ءاشي ام ىلع يبر نإ *#ءيش رمألا

 نيل ام فت الو ءاوملظ نيذلا ىلإ نكرت الو ؛ميلستلا بدل تراسل نرساو درا هايج ياحب نجح أت
 . ىلاعت هللا ىلإ الإ كرومأ تاّمهُم يف عرهت الو ءملع هب كَل

 اهبصت بجح ؛نوعفني الو نورضي ال مهلك قلخلا
 . هيلإ لصو بجحلا كلت عفر نمف هدايعل

 ١" لقعلا ربكألا َملاعلا .

 حطشلاو «ةدحولاب لوقلا نيدلا يف ناتملث ناتظفل 7
 . ةمعنلاب ثدحتتلا ّدَح زواجملا

 فورح نم ةيقب هيفو لامكلا ةبترم ىلإ دبعلا لصي نل 7
 . انأ

 . ةرفحسلا تلصوأ ةرثع بر "4
 .لايخ كّلُك لاعتو حر "0

 اب ١



 لاق ريغ لاّمف نكمتملا لجرلا "1

 ةرضحلا ىف دعي هناوخإ عم هدح زواجت اذإ ىلولا 11

 .اصقان

 انأ نوعرف لاق ةيدورمنب الو ؛ةينوعرفب تسيل ةيالولا 8

 تسل ليك ءايبنألا كيش و .ءاملوألا لئاك لاقو « ىلعألا را

 نلخ | رتب بيك .ةيقرغلاو ةرمإلاو يلاعتلا بوت عزن « كلمت

 .#نومرجملا اهيأ مويلا اوزاتماو##© لوقي هللأو :نوفراعلا كلذ

 راثيإلا كلثم وه نمو ؛ةمدخلا كقوف نم ةبحص بدأ 8

 . ةحصانملاو ةيبرتلاو ةقفشلا كنود نهو «ةَدّمْعلاَو

 0 ا 4

 دنع ظ5 .ةنحملا دنع ربصلا لقاعلا ةمالع ١

 . هناحبس ىقابلا بلطو .؛طوحألاب ذخألاو ؛ةعسلا

 نئاغضلا مهبولق يف كرت ةرهاقلا هتوقب سانلا ذخأ نم 5

 مهبولق يش 01 هراسكتاب سانلا ا نمر ٠ ناك فك هيلع

 هةفد هلاحو امنص هربكو اير كشخشيسش قاور لعجت ال --ُ
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 . هخيشب رختفي نم ال هخيش هب رختفي نم لجرلا' '"ةيدكملا

 وهف هسفن ىوهل ًاعبت لطابلا ىلإ قحلا نع لدع نم
 . ناكمب لالضلا نم

 ةقيرط ىه امنإ دجلاو بألا نع ثروت ال ةقيرطلا هذه 60

 ءدخلا ىلع عومدلا ٌرَذَو .دحلا دنع فوقولاو دجلاو لمعلا
 . ىلاعت هللا عم بدألاو

 رهظي بلقلا ةرضح نع امجرتم ملكتي ناسل لك 1
 هناسل باط هبلق ةرضح ترهط نمف اهتنازخ حتفيو ءاهتعاضب
 . هنايب بذعو

 ةبحص الو ,قحلل عفاد الو ءقمخلل ءاود ال

 نمل ناميإ الو «لفاغلل رون الو ءرداغلل دهع الو ؛رورغملل
 .هل دهع ال

 لمعو «لسك الب ةمهو ؛ةعدب الب نيد يقيرط ساسأ -

 .هريغ ىلإ فارحنا الب هللاب ةقثو «ءاير الب

 . ةلجعلا ماهس نم ملَّس ربصلا عردي عرذا نم 4

 . هيفخي ام هب رهاظ لكو «هيف هلُّوَحَت لاح لك 5

 نوكي امبرو ؛شامقلا هيلع كاحُي يذلا لونلا .ةيدكملا ةفد )١(
 . ةعماج .ةميدق ةغل ةيدكألاو هنم ءزجب ءيشلا نع رّبعيو ريثلا
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 ١ هرتس امو هرّيغ كبيمش رتسي كغبص نأ نظت ال .

 . ملع هترمث لهج برو لهج هترمث ملع ّبَر 5
 ايندلا بلكو «لصي ال ساسدو .حلفُي ال كَكَشُم 57

 .لاوحألا لوحُم هللاو ءاهتفيج محل ىلع ىلوتسي ال

 نأ قدّصلا نمو ءهلهأ فورعملا عدوُت نأ ةمكحلا نم 4
 . ىلاعت هللا نم نيعينصلا ةرمثو ءهلهأ ريغ هعنمت ال

 ىبأو «مهفلا ةطساوب هغلب ام لاقعإ لإ لقعلا ىبأ -

 . مهفلا قوف ام ىلإ يقرتلا الإ بلقلا
 ملعب نورقُم برق ىنعمب بلق روضح ةدهاشملا 7

 . نيقيلا

 هلل ةَّلذ نيتماصلا رانم طقْسُُي ال ىوعدلا لهأ شْوَغ ه7
 .ىلاغت

 بلطب ةشوشغملا سوفنلا لمهأ مهعبتي ىوعدلا لهأ 0

 مهعبتي ىلاعت هلل راسكنالاو لَّذلا لهأو .ةفئاجلا ايندلا هذه
 . مه ام ليلقو هدحو هللا ىلإ ةرئاطلا بولقلا لهأ

 ةبيغلا لوطو ةماقإلا رصق باجحلا لهأ فرع ول 8

 ادا ةةيبلا هله اها هاع ابل

 ريشع تارثعلا بيقرو «نسفلا ريشع تاهبشلا بيفر 1

 "و



 بحي هللاو ,ناسحإلا ريشع ريخلا ةصرف بيقرو ءردغلا

 رذدعلا لبعي بيسحلاو ؛رجاف ميثللاو : يبيح ميركلا ت11

 .نمأ اذإ عفرتُم ّيعّدلاو ٠ «ىلتُبا اذإ ربصيو ةرفعلا مما و

 ١ بسهع ادإ ماَمْد ؛سقرأ ادإ حاَذَم فاح ادإ عضاوتم

 . نيلاحلا يف هل نازيم ال

 سانلا عمنو القن ةح القع نال سا ام راثالا ريكا

 . مهأيندو مهنيد يف

 ىتلا هتريعو «ةلفغلا نم هتمالس دبعلا بلق ىف هللا ةيأ 1

 . هترْبَع هللا يف ليست

 بتكي مل اهمهّتيو سفن لك ىلع هسفن بساحي مل نم 8

 ّيدُعو نمحرلاب نما نم ىتفلا رخافُي ال نأ ةّوْمْفلا 6

 .ناميإلاب

 , ةعم

 .كبويعب كرّصَبو .بونذلا كرّذح نم كفيدص ا
 . ىلاعت هّللأ ىلإ كدشرأ نم كوحأو

1١ 



 قحملا ةّماعلاو ةصاخلا عولض تحت نيمك قحلا -

 . لطبملاو مهنم

 ءاهضعبب بولقلا قصْلُت ةعماج ةّدامب الإ يح ناصي ال 8

 ةنُّسلاو «لداعلا عرّشلا الإ ىه امو ةقرفتلاو عازنلا عفدتو

 . ادد ىلا ةيتايسملا

 كنباعظو «كرفسام كوادزو :كلظأ ان كلل نبا

 رمألا نم كل سيلو ؛ءىش هنم كلام كلامو 592

 .ريدق ءاشي ام ىلع يبر نإ ؛ءيش

 تفقوو «مهءاوهأ بساث امي سائلا نابكر تراس ال#
 . مهعابط سناج ام لك عم مهدئاقع

 ناطلس ىدل ًارْخسُم اليلذ ادبع ىوهلا لعجي مل نم الا“

 .ناميإلا نم وه نيأف هلوسرو هيبن هّعَّرش يذلا ةعيرشلا

 .بابلا اذه مزاليلف ةيدمحملا مكحلا قوذ دارأ رم ال 5

 باحصأ نإف ءهيلإ بهذيلف اندروم نم بذعأ ادروم كردقأو

 قحلا نع ًادسح نوفرصني الو ةطْبْعْلا ةريّغ نوراغي مركلا ةدئام

 . مهءايشأ سانلا توسخييف

 «ميكح لقاع وهف هناوخإ ةرشاعمو هسفن ةسايس نسحأ نم 0

 . ميتل قمحأ وهف مهءايشأ سانلا سخبو هسفن لهج نمو
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 .لامعألا وكزت لقعلا ردق ىلع 5

 اقيدص الو «قلاخلل ادبع نركي ال مهردلا دبع
 . كلذك هللاو رمألاو انديس انربخأ اذك «قولخملل

 رثك ولو ةجحلا تجلب ال ءالقعلا سانلا رثكأ ناك ول ا/م

 . ةعدخت سوفنلا هتمتك ولو رسلا رهظل ًامخفت فالتخالا

 نع نولوغشملا ةفوصتملا ةقدنزلل سانلا برقأ

 مهللا تافصلاو تاذلا ىلع مالكلا يف ضوخلاب تادابعلا

 . رئاجعلا ناميإك اناميإ

 تهرظف بابسألا تفداص رّدقلل نوركتملا لاق ه١

 .نولقعت متنك ول رّدقلا وه اذه مهل لقف «ثداوحلا

 ١ بدُتناو درج اذإ الإ عطقي ال فيسلاك بلقلا .

 نيلاحلا يفو «نامزلا ةوقب ناسكعني ةوقلاو زجعلا 6

 .هدحو هلل مكحلا

 . كنيقيو كملع ةياغ ىلإ كنيد بدأ عم رس

 امهزواجت نمف «ىدمحم ل . ىنيد بدأ ةيالولا_ 66

 . ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا هللاو «طقس دقف
 ةرخبأب اهرون بجحنا ولو ةمئاق ةمئاد ىحلا ةملك 0

 .رومألا قئاقح يف رئَتْسُم قحلا نأل مايألا

 نفل



 .بذع ناسلو ؛شوشَب هجوو ءعساو لقع ءانفلا متأ 7

 . هللا ىوقت لكلا رهوجو

 ةءورملا لامكو ءاهتقاط قوف كسفن لمحت نأ ةءورملا ف4ا/ل
 . هلل لْمَحلا لعجت نأ

 كريغ نع زوحم تنأ ةقلطملا ةدحولا ىعدمل لق 44

 طاحُم تنأو «ناكملاو 2-5 ْ 4 :«كناكمو كتهجب

 لك يف رجعلاب رّوسُم تنأو ءطيحم ءيش لكب وهو ,« كبوب
 كباك انك كبعو بلك ءريدق ءيش لك ىلع وهو ؛ءيش

 . نيقداصلا نينمؤملا دادعأ يف لخدتل .كدوجرو

 :كداخ ويف بناتع نع ةيدسلا ديلط ١ طباع لك ىف
 . تَدَحلا نع مدقلا دارفإ ديحوتلا نإف «كبر هّزنو هللا قنا

 نوكي الو :لهجلا هنع لحرو الإ ًأجف ملعلا لح ام 4
 . ملعلا مَظُع اذإ الإ كلذ

 ذه لاو عر ةعاتقلاو ةةعببار ةراجق دريبسللا قاكلا نأ

 . ةاجنلا ةنيفس لقعلاو «زرح لكوتلاو ءفرش ملعلاو ءزع

 . ِبْنَذلا ةوالح ىسنُي ةبوقعلا ةرارم 7

 متخُي قحلا نهوو :؛نهولاب متخُت لطابلا ةلؤَص -4”
 . ةلؤّصلاب
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 لامكلا لهأو ءمهلوق كود مهلعف ىوعدلا لهأ ة4

 . مهلعف نود مهلون

 مهريغ ىلع مهسفنأل نوري ال نيفراعلا نم افصلا لهأ 6

 يزل

 . بجعلا لك اذهو سفنلا ىف : ةرمضُم َةَّلذ ربكلا رهظُت 5

 نع كفني الو «هراقو كتهب الو .؛ىغطي ال ميكحلا 81

 . عْرَشلا

 . لهج هملعب هرورغو ؛ شيط هتقوب لجرلا رورغ 4

 لهجأ نم ذخأي «ءيش لكب هملع ديزي لقاعلا ملاعلا 4

 نيشب الو «ملعلا نازيم يف لخدي امم هدنع ام فرشأ سانلا

 هملع نيهأ اذإ الإ هملعب هيلع عفرتي الو «هلهج نم ءيشب هملع
 . لقعلا حالسب نكلو ملعلا زازعإل موقيف

 ىقرتلا طاسوألا فرشأو .«ناميإلا تايادبلا فرشأ ٠

 ناميإلا ىلع لوصحلا ميتارخللا فرشأو «ناميإلا بتارم يف

 .نيقحلا لو هللاو :انيتاوتيرسللاو .لماكل

 كربتن نحن اهو اهيلع مالكلا مدقت ىتلا ةلمج ديراعلا فحل

 . امهركذ قبس نيذللا نيكرابملا نيسلجملاب

 5و



 لوألا سلجملا#
 : هب انعو هنع هللا ىضر لاق

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ديس ىلع نالمكألا نامتألا مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 عابتألاو ءباحصألاو لالا ىلعو هللا لوسر دمحم هللا قلخ

 . نيعمجأ بايحألاو

 بلقلا برق ممهلا هيلإ فطعنت ام فرشأ نإف دعب اَمأ
 روضحلاب هنع رّبعملا وهو ركذلا ماود كلذو «ىلاعت هللا نم
 تاماقملا مظعأو جيراعملا َلَجَأ ةيالولاو «ةيالولا مَّلُس اذهو
 ءايبنالا بتارم ىلع نيقيدصلاو ءايلوألل ليبس ال ذإ ةوبنلا دعب

 ةلزنم ةيالولا ةلزنمو ًاعطق لمعلاب لصحت ال اهنأل نيلسرملاو

 ديف اودهاج نيذلاو# ىلاعت لاق «لمعلاب لصحتو بهولا
 للا هنَرَر ملعي امب لمع نم» :لاق ِةَِْي يبنلاو «انلبّس مهنيدهنل
 الإ ةلماكلا ةيالولا ماقم ىلإ دبعلا لصي الو ؛ملعي مل ام ملع
 لاوقألا يف هعابّتنا متو هقدص َّمّصو هتمه تلعو هلقع لمك اذإ
 ىبنلا نع اهبحاص بوني ةيالول || ةبترم نآل ِةيَي يبنلل لاعفألاو
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 غلب اذإ الإ الماك لامكلا لهأ دنغ لجرلا ديالو :ةمألا يف

 مهف عم نيدحلملاو ةقدانزلا هّبش عسب ةطاحاللا هلقع

 اهوحمو اهلامهإ نم هناميإ نكمتو اهطبخ ةياغو اهحباوس
 - ناهربو «ةيعرشلا ةجححلا ناطلسب اهعفد ىلع َردقو
 وشب ةطاحالا هلقع غلب ىنح لمكي الو «ةيدمحملا

 06 لهأو قيرطلا عاطقو مّلَظلاو ىراكّسلاو صوصللا

 يف اهاهتنمو مهتّمه رداصمو ةليحلاو ءاهّدلاو ةعدخلاو
 ةبساحملاو ظقيتلا عم عونو لكش لك نم مهراوطأ تازافم

 فاصوألا كلت نم فصو اهيف سلدني الق سفن لك عم سفنلل
 ةراّمألا سوفنلا كلت ريهطت ىلع ةردقلا هل نوكتو «ةميمذلا

 ماقم يف هيبن نع بونيل ةعطاقلا بئاصملا كيتاهب ةبوشملا
 ةمألا رّدحو لإ ةميمذ ةلصخ كرت ام للي هنإف ضحملا داشرإلا
 ةيناتقاب ةبألا ىاوألا ةييرك لضخ دارجالو ابن
 اهلك بئاعملا مكحب ةطاحإلا هلقع غلبي ىتح لجرلا لمكي الو
 ةميلسلا ةمكحلاب اهنم برقيل اهلك نساحملابو ءاهنع هبت
 هيلع هقلخ ديسل ىلاعت هللا لوقب المع ةنسحلا ةظعوملاو
 ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدأ# همالسو هللا ةالص
 لهأ بهاذمب ةطاحإلا هلقع غلبي ىتح لمكي الو # ةئسحلا

 عم مهنم ىلفسلا ةقبطلاو مهراجتو مهماَكُحو مهتنفاهد ايندلا

 ان



 تلعجو ةضيبب ايندلا هل تّرَص ولف مهايند يفو مهيف دهزلا
 أبعي ال نكت مل اهنأكو تبهذو ترسكئاف هنم تطقس مث هل ًاكلُم

 بحرلا عابلا هل نوكيو هب اناميإو هللاب ءانغتسا اهل عزجي الو اهب

 بيرقتب ةصلاخلا ةمكحلاو اهلهأو ايندلا ةقير نم صلختلاب
 ىتح لمكي الو .نيلفاغلا ظاقيإو نيدراشلا درو نيدوعبملا

 ىلع سانلا ىلع درت يتلا ضراوعلاب ةطاحإلا هلقع غلبي

 ززعتلاو نايغطلا نم ىنخلا هثدحُي امب نوكيف مهتافبط فالتخا
 ةكاسلا» لذلا عم رقثلا هتان انيو «سانلا قا نم فون

 ردصلا قيض نم ضرملا هثدحي امبو «سانلا رقفأ نم ىردأ
 ةيفاعلا هثدحت امبو «ًاضرم سانلا رثكأ نم ىردأ زجعلا ةعلاطو

 لكبو «ةيفاع سانلا ديزأ نم ىردأ ةردقلا ىوعدو بجعلا نم

 زم درجتلا عم اذه «هلهأ ةصاخ نم ىردأ هتجيتنو ضراع

 ةيدمحملا ةقيرطلا ىلع ىلاعت هلل نامزألاو ناوكألا ضراوع

 نوكيو ءادح هل زواجتي الو ءادهع عرشلل ضقني الف ةيعرشلا
 هذه فونص عمجيف ءديؤملا ناسللاو .ةحلاصلا ةمهلا هل

 هتمكحب عيمجلا لديو هللا قيرط ىلع ةروكذملا تاقبطلا

 ءايشألا ريداقمب ةطاحالا هلقع غلبي ىتح لمكي الو هللا ىلع

 دنع ءىشلا ردق فرعيف لامجإلا قيرط نم اهيلكو اهيئزج
 ب نيدهازلاو هنع نيبغارلا دنع هردقب هتفرعمك هيبلاطو هيبغار
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 ىلا هيلعو .ةجزمألا ةمكح عم ةقفاوملاب داشرإلا ةمكح ظن

 هلاوقأ يف ال ةرذ عرشلا جاهنم نع فرحني آل نأ كلذ لك

 راص فاصوأللا هذه لجرلا عمجتسا اذإف .هلاعفأ يف الو

 ةدئام نم هلو صقان وهف الإو ؛لامكلا لهأ نم اندنع ادودعم

 هذه نم همدق نكمتو هتمه غولبو هلقع ةطاحإ ردقب ةيالولا
 ديس اهتاتش عمج لاصخلا هذهو ةفيرشلا ةيدمحملا لاصخلا

 تنعُي» :هلوقب  ءادفلا ميظعلا هبانجل اتحاورأ - نيقولخملا

 ردق ىلع سانلا اوملك» :هِي لاقف اهلثمب انرمأو «ةارادملاب

 لاقف ريخلا اهعم هدابع هللا دعو ىتلا ةمكحلا هذهو «مهلوقع

 دقف ةمكحلا ىتؤُي نمو ءاشي نم ةمكحلا ىن ١ هتردق تلاعن

 نيأ ثيغلاك ةعيفرلا ةبترملا هذه بحام و. ريث# اريخ ىقاأ

 اذهب كردي نيفراعلاو نيلصاولا بتارم توافتو ءمعفن عفو

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءهلل رمألا رومألا لك يفو .نازيملا
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 # يناثلا سلجملا#

 هب انعو هتع هللا يضر لاقو#

 :ىلاعت هلوقب ِهْيِيَي يبنلا يف انفلا ماكحأ لك َعَّمَج

 ىري نيأ #ارهتناف هنع مكاهن امو هوذخف ةردرلا رك" اموو#

 كا رظني وأ هب ملكتي ًاتقو بيبللا

 -هتايحتو ةهماللاسو ليس يو ليسلا.ةيلع

 دشنير .ريصت دقانلاو «ةعيفر ةعينم ةرضحلاو ءريطخ معاقملاو

 :- هنع هللا ىضر -

 يبيقر بيبحلاو يتالفنا نيا ىرهلا نيد يف ىلع ببقرلا تنأ

 هذا #5

 وهو ىظفل ى قيرط ناقيرط اهل ةميظعلا هتقيقح ةفرعمو هير فرع

 ليلجو هتعي رش ماكحأو هلاصمخو هتريس نم ظرفحملا لوقتملا

 ه2



 ؛هلامعأب لمعلا هجتتني يفشك رس :وهو يونعم قيرطو ؛هنأش
 هتنُسب تانكسلاو تاكرحلا يف لمكألا ذخألاو ءهلاوقأب لوقلاو

 ىلع فوقولاو  مالسلا مركأو ةالصلا فرشأ هللا نم هيلع

 هررهظو هتطبم نيب عماجلا ماقملا ىلع عالّطالاو هرون ةقيقح
 ,مولعلا عيمج هب توطنا يذلا يندللا ثّرَوَملا ملعلا دنع وه

 ةالصلا هيلع  هلوق نم دوصقملا وهو ءموهفلا هكردب تراحو
 هيو ؛ملعي مل ام ملع هللا هئّرو ملعي امب لمع نَم١ : مالسلاو

 رئارس اوكردأ امو رهاوظلا عم اوفقو نيذلا نيبرجحملا ىلع

 مداو ايبن تنك» :لوقي لَو وه «رهاظملا يف ةيوطملا ايافخلا

 ةوبنلا ةيزم مهفو ةنونيكلا هذه كرد «نيطلاو ءاملا نيب

 نع برعمو هتقيقحب مئاق ةيمدالا ةروصلا حسن ىلع عالطالاو

 ةّصاخ تاراشإ كلت «ىوهلا نع نطني ال# وهف الإو عماج رس
 نيأ ؛عيبلا لهأ نيأ «عماوصلا لهأ نيأ «ماعلا مالبلا عع كتساق

 هذه؛ ههتجحم تمصفناو «مهتجح تعطقنا رافقلا ناك

 فورح اهعمجت ةّيكلَم ظافلأ ٌقدارُس ىف «ةيدمحم تاكن
 ناهرب نايبلا لهأ ديس ةعالب زاجيإب ثتماق ناعمب تغيص

 عدوتساو ملكلا عماوج ينوأ يذلا «ءايبنألا ناطلس .ءالقعلا

 «هللاب ءاقب هيف ءانفلاف ءمظتنملا ماظنلا اذه دوقع داشرإلا كلس

 ةرضحلا ىلإ ءايوقألاو ءافعضلاب ضهانلا عيفرلا وثثلا شوه

 ١؟



 هسفن هتثّدح نمو ؛هنع ىنغ الو ءهنم دب ال كانهو ءةيسودقلا

 نارسخلاب ءاب دقف .هتياقو نع درجتلاو «هتيامح نع ىلختلاب
 ةمحر لإ كانلسرأ امو# هبر هل لاق دقو ال فيك «نيبملا

 وهف درجتلاو يلختلا نم نوحلاصلا هب هّون ام لكو «نيملاعلل
 لؤي اميف ال هلل ةضحملا ةيدوبعلا ميدقت مكُح ىلإ لؤي اميف

 «بانأ نم ليبس عبّتاو# :ىلاعت لاق ءلسوتلاو طسوتلل
 ميظعلا ديسلا اذهو «ةليسولا هيلإ اوغتباو هللا اوقتا## :لاقو

 .ايلو هللاب افكو تي هلوسربو هللاب انما لئاسولا ةليسر

 بلقت يتلا ةمهلا يذ انالومو انديسو انخيش مالك ىهتنا

 ءاريبك ريغصلا هللا نوعب لعجتو ءاريسكإ راسكتالاب بارتلا
 ينيسحلا دمحأ ريبكلا ديسلا يعاسملا ميظع رانملا عيفر

 هب ائعفتو ءاضرأو هنع هللا يضر يعافرلا يراصنألا ىنسحلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيلسرملا ىلع مالسو نيملسملاو

 . ةلاسرلا تمت
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 ةداسلا ةدئام انسب غ ماركلا لالا در هعماج لوقي

 ةمئأو :داق ةداس نم مهعيمج نع هللا يضر «مالعألا ةيعافرلا

 : ماعن لاو ريخلاو ملعلا نم .ماري ام لك ىف

 «تاقثلا ةحجاححلا لبق نم ٠ تايثألا تاشإ#'

 «راونألا هنشعأ دوس ءذن هيف لوحي اال ؛رارحألا هناسرف ناذيم اذهف#

 لود# ىمسملا هخيرات يف هللا همحر يبهذلا ظفاحلا لاق

 اهيفو# ةيامسمخو نيعبسو نامث ثداوح ركذ دنع # مالسإلا
 دهازلا يعافرلا نسحلا يبأ نب دمحأ خيشلا نيقارعلا ديس ىفون

 مسا ركذ دعب هرصتخم يف ركذو #ةديبع مأ# ةيرقب حياطبلاب
 ناطلس ريبكلا دهازلا هَّنِإ  هنع هللا يضر  ىعافرلا مامإلا
 لاطأو مهددع ىصحُي ال هعابتأو :لاق مث هنامز يف نيفراعلا

 نبا ةمالعلاو ةنحشلا نبا ديلولا ويأ لاقو رصتخملا ىف هتمجرتب
 يفوت اهيفو ةروكذملا ةنّسلا ثداوح دنع امهخيرات ىف ريثأآلا

 ناكو طساو داوس نم يعافرلا يلع نب دمحأ خيشلا سابعلا وبأ

 ةذمالتلا نم هلو سانلا دنع لوبق اذ اميظع احلاص
 . نيملسملاو همولعب هللا انعفن ىهتنا . 8ىصحي ال ام

 نذل



 ريهشلا - ىعافرلا يدايصلا ىدهم لمحم دمسلا- لاق

 عفشتسُملا ٌعفشتْسَي مههاجبو ينبتو تّرعف مهب تفرع موق
 اوعرسأ مك اريل اذإو  اورس اذإ تاينافلل اوأطبأ مك
 عطقت ال ةنومأَم اناجحف لك ىفطصملا رثإ رْيَسلا انومُْلَع مه

 تن ان اح

 : هعماج لوقي

 رخفلا#ب ةاّمسملا ةلاسرلا بحاص اهدروأ «ةدئان# هذه

 : اهفَّلؤم لوقي ديلا دم ةبقنم ىف «دّلخملا

 ريبكلا نيدلا ىيحُم دمحأ ديسلل ديلا ذم ةيقنم ةدئاف

  نيملسملاو هب انعفتو هنع هللا يضر  ىعافرلا ينيسحلا

 .نادلبلا ىف اهريخ ضافتساو .نابكّدلا اهركذب راس ةرئاوتم

 ءوس اهركنم ىلع ىشخيو ؛«فلس نع افلح سانلا اهاقلتو

 ىقت مامإلا ظفاحلا كلذب حرص امك  هللاب ذايعلاو  ةمئاخلا

 ةقرخ تاقبط يف «نيبحملا قايرت# هباتك يف يطسارلا نيدلا
 ؛#سلاجملا ةهزن# يف يروُمّصلاو «نيفراعلا خياشملا
 . مهريغو «ةيكسملا ةحفنلا# يف  هرس سدق  يثورافلاو
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 يف ةروكذملا ةصقلا ربخ لاجرلا ءالؤه نم لك ركذ دقو

 يعفارلا ميركلا دبع مامإلا اهركذب لاطأو ءاهانركذ يتلا هتك

 ريبكلا مامإلا اهركذو «نينئيعلا داوس# هرصّتخ يف ينيوزقلا

 مامهلا خيشلاو #ةيدمحألا فئاظولا# يف دايصلا دمحأ ديسلا

 « ىربكلا ةجهبلا# هباتك يف يطساولا مساقلا نب دمحم ظفاحلا

 لامجو .مادقم خيشلا نب نسحلا وبأ يلع هللاب فراعلا خيشلاو

 يعفاشلا ىطساولا #ةين وأ بيطخ يدادحلا بيطخلا نيدلا

 يبأ نب مساق ظفاحلا مامإلاو «نيقشاعلا عيبر# هباتك ىف

 #نيهاربلا مأ# هباتك يف يعفاشلا يطساولا جاحلا نب ركب

 يفو «ريونتلا# هباتك يف يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا مامإلاو

 هباتك يف يوانملا ريبكلا خيشلاو #مّتحملا فرشلا# هباتك
 يف راطعلا هللاب فراعلا خيشلاو ©ةيرّذلا بكاوكلا تاقبط»

 يف ينيسحلا سورديعلا ركب وبأ ريبكلا خيشلاو #ةركذتلا#
 افشلا حرش يف يجافخلا ةمالعلاو .4 يعاسلا مجنلا# هباتك

 خيشلاو *نيحلاصلا بقانم# يف ينارعشلا مامإلاو *فيرشلا
 ةنازخ# يف يطساولا نسحلا وبأ يلع خيشلا هللاب فراعلا ريبكلا

 ةضور# هخيرات يف ىلصوملا داّمح نبا ةمالعلاو «ريسكإلا

 معئملا دبع خيشلا فراعلا حلاصلا دباعلا ةمالعلاو *«نايعألا

 خيشر #نيقشاعلا سوماف# يف ماشلا قشمد ليزن يناعلا

0 



 يعافرلا نيدلا جارس ديسلا هللاب فراعلا ريبكلا مامإلا ةعامجلا

 «رابخألا حاحص# يف .. هحور هللا نسدق يمرزخملا

 راونأ عماول» يف يبرغملا سوسج نب دمحم خيشلا ةمالعلاو

 فرش ريبكلا فيرشلا لجألا خيشلاو #ةيرّذلا بكاركلا
 ناهربلا» ةمّدَقُم يف يسابعلا يمشاهلا عيمسلا دبع نب نيدلا

 دقو ركذت نأ نم رهشأ يهو نوصحي ال قئالخو «دّيؤملا
 ليوطلا ملغلاو ليلجلا ديبلا اذهل يعرب تملا مطتلا عابس تلا

 لاقت ال ىتلا ةبقنملاو ؛ةدايسلاو ةداعسلا قؤطو «ةدالقلا ةآ د

 جارس ديسلا انحخيش نع هللا يضرو « ليدعب لكاشت الو « ليثمب

 «رابخألا حاحصو## هباتك ىف لوقتي هنإف يعافرلا يدادغبلا نيدلا

 : ةصقلا هذه ركذ دنع

 اديلا لبق نأ دعب نم ىسع اذامو 2 َةَّمأ يعافرلا ثوغلا حدم دقل

 لِبَب ادمحم نوركذي هوركذ ىتمه  هئاذل حيرصلا ثرإلا فرش نمو

»# 

 اثالث ةليلجلا ةبقنملا هذه دعب دمحأ ديسلا انديس شاع

 هب انعفنو هنع هللا ىضر 6148 ةئس ىفوتو ةئس نيرشعو
 ييييلادلا بردا دسار ماسلا

 مامإلا خيشلا اهدتفنا ةيثالا ةديهسلا ةدييستلا هذهو :فلق

 دحأ يطساولا يدنورهنلا رّيمفلا نيدلا ىقت خبشلا مالسإلا ةكرب
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 ب هئع هللا يضر - يعافرلا 1 كييسلا انالومو ائدس باحصضأ

 وه نيدلا يقن 0 ويولد زا عع

 مه ل ربنا 52015 يلذاشلا ةسحلا ىبأ ريبكلا ذاعسألا

 :- نيعمجأ

 ءاننألا هب تءاج رس 2

 يلاعملا لمأ تاداسلا ِهُيلَسَلَم

 اير ْنيريِدَصلا هرشن ىورف

 هيزن سدف نيمي نم اهلاي
 نتا نوضيونلا الا اضف

 مألا ةحنجأ ريقلاب تطاحأو

 ميظع نأشو خذاب فرش

 لاع نأشلا ليوم ماقمو

 ارتُم هباب لوح ىدنلاف
 راسل تيأر ول هللا كناص

 جملاو دعسلا لجالج تقد موب

 ازومر ةايحلا نم ىدبأ موي

5/ 

 ءايلوألا هتاور ثيدحو

 ءايثتألا ةئيألا ه ةئكحو

 ءاحطبلا هرون تءاضأو

 ءافسألا هل اهدنع تح ادئاق

 ءايبنألا اهرطع مش ىهتشي

 ءامسلا كاذل تهدزاو ترهظ

 ةايضخلا ايت يوشلاو لاول
 ءارضخلارو ءارمتملا :هتمظعأ

 ءانعتلاو ءاقكألا هتطبغ

 ءانثلاو انّسلاو م حا افرلار

 ءالالا اهطوّسل تباطو د

 ءايحألا اهداريإ نع ترق

 ءادعألا اهركذ دنع تسرخ



 أظفغ ىحلا ىدحاج ناولأ موي

 ابرق دعبلا ةلاح ىف ىلْتت موي
 راقوو ةمشح تاذ :رضح

 ادجم ىعافرلا ثوغلا اهيف لان

 جلا 5 ديفحلا وندي تقو بر
 نفيأو اذه جت فيك لقتال
 ام اذإ رذعاو نيقراملا رجهاو

 رسقلا يفو أنيم يبنلا نوكيأ
 يعافرلا نبال نيميلا دمبو
 / وق نالا ًهاسملا اهئدهش

 عأامث احاص أاسملا كاذ راص

 قيرطو ىدهلاو نيّدلا َحِرُف
 ىّدفُملا ىبنلا نأش ىلاعتر

 وقلا ةمحأ ان كتم هلا يضر

 ضرأ لك يف ءايلوألا امنإ
 ارنا دالبلا ثوغ تنأ

 سلا يف كالول نافرعلا سمش تنأ

 ديرُم لكل اجرلا باب تنأ
 لاو رفعسو انقرلا فيقاخ قف

 ان

 ءابرجلا اهروطب مهتلبرس

 ءازوجلا هليذ يف حيرض نم
 هاوس ءافسلاو شضرألا اهتيف

 ءايالا ابي ةيبل ةيتمأ

 ءانبألا ىحتنت مئهب د

 ءاشاماتتر هللامعفي

 ايه :ةبلثن نسيعشلا ريكا

 ادبالاابب ةأاجعل نأ
 ءاحمس اهمانم ىف ةجحخ

 ءاقكألاو نارقألا اهارو

 ءاسملا حابصلا هيف اموي ٌبجس

 ءارسغلا ةعيرشلاو لب حلا
 ءاوهألا اهعبطب تشالتو

 ءارقفلا همسأب باط ىذلا م

 ءاذجتسا كضويف نم مهل

 ءاونألا اهعاقب يقست كي

 الادب ىمحت ذالمو

 ايلاودملو لاق راع



 مكنم لازال بلا تيب لآ

 لا ضرأ ثاَرَو نوحلاصلا متنأ

 انلا ىلع هلإلا ةّجح متن

 مطلا يف ملاوعلاو ناك مكرون

 مكيلع ميظعلا هللا تاولص

 ءايصوأ مكذَج نع اياربلا ىف

 ءاِبِجّتلاو نوفراعلاو 2

 ءاضفسلا ةجحمملاو د نس

 ءابه تاثداحلاو ناخد 5008

 ءاسلاو ؟ارسقلا ىبلازتاب

 ءاجرلا متو اوكسمتسا مكب

 0# خا

 لالا مديوخ ىرت نم رقحأو ىرولا رقفأ هعماج لوقي
 مهنع هللا يضر مالعألا ةيعافرلا ةداسلا يليفط ءماركلا

 يدايصلا يدهم دمحم ديسلا اتذيس لاق 1 مد رجم سدقو

 : هنع هللا ىضر # ساورلاب# ريهشلا 4 يناثلا يعافرلا#

 مْلَعلا روسشنمو للا مَلَع

 ِبَسَّنلا فيرشلا 6

 ميظعلا قلخلا بحاص نع رداص ميمرلا يبحب ردكم نم هل مك

 برشملا تايَط ٌتاحفن ميركلا يداهلا هدج نم هل مك

 ياريخ ند دعبول
 افولاو اروط قدصلاو ىدهلاب لَو ىنطصملا بانج نوكلا يف بان



 ٍبَرْبَر يبظك رّسابماق افع ٍِتْيَم ىلع هانبدن ول
 بدألا نسحب هللا ٌركذي

 ادملا تْمُر يذلا طْوشلا يف لاط ؟ادمحأ يلو لك ىرتأ

 برعلا رهز تيبلا لهأ نبع ادنسا اسارنلا ثربغ ديفا

 ىبلَطُم هفرع مشاه

 وع ملا ددُم وذ ٌىلوهيزاويمل

 بن رودص فالا نيب دي فرشأ هدلاو نم لان
 يحد زارطلا وذ مهيف وهو

 ءليتملا عماللاب تلجناو جرألاب تقيبابلا تسلا

 بحرلا باحرلا وذ سيق نبا و يم يجبنملا مث ٌيليجلا اهماش

 ْ برغملا ع خبش ن « يلم قفاز 0

 نيمأر قودص ماجحس لك  نييمارلا رودص نم اهارو
 34 يبنلا ناطلسل ناعذإ دهع 2 يعمجأ مهيلع دهعلا ذخأ

 بكوملا كاذ بحاص هنْباو

 برعلا رخف ىلع ًاميركت لص هوو الضف نم ْنَم اي يبَر
 بتكلا ححص بِلا ملف بكام بحصو لا ىلعو

 بكوكلا رونب قفألا ىفذراو

 عه



 : هب اًنعو هنع هللا يضر  ًاضيأ لاقو
 رئاسلا مالظلا ليل ىوطف رهاطلا رون نطابلا يف حال

 ديلا تر ىمحلا يعافر 0 ىدمحأ روح ضرألا 3 ص

 رباك نع رباك هط لَ

 رماعلا نيسحلا تيب يف وهو نيكلاسلا حور ءاضيبلا ديلا وذ
 رظانلا نيعب ٌءرضلا املئم

 ممهلا ضايق دارفألا دحاو 2 ملَعلا معن ايو قرُشلا مَلَع
 رهاقلا ىّلِجَّتلا ناهرب عرن مركلا عوبني نافرعلا بكوك

 رئاحلا ثوغ نافهللا ةبدن

 لوقي ءاش ام روكمملا اهب م3 لوفأ نع تلاعت دق ّزِع ٌسمش
 رطاملا ثيغب تداج مك هنم قي لوسرلا قالخأك قالخألاب

 رئاج ٍنامز يف شاطعل
 نيرهطظملا عيفر اثوف ىلجلناو نيّسحلا يرارذ ين ادجم رع

 رحخاز رحبك ًالاح تلجلج نيلَّتلا ىف ةّبه نم هل مك

 رهاز حبصك اروط تلجر

 هل خيش ال نم خيش اًمح وهف ةلملشلا هطل هنم تلصو
 رداقلا ميركلا هلللاةبه  ةلزنملا يف هنود بطق لك

 رهاب بهوب ركفلا شهدُي
١ 



 يفخو يلج رامضم لك يد سابا ا يحل

 ردامعلا دنع فراعلا لنيغو فّدَصلا رد د باطقألا يل وه

 هيلإ السوتم .هللا ىلإ اعراض  هنع هللا يضر  لافو#
 : الغ لج هللا قلخ فرشأبو هباتكب

 مكحلا رامضم نارقلاب بر

#0 

 ىفطصملا هط ريخلا لوسرب
 افطصالاب امس نم ىسومبو

 فن ا

 نيألا دوادبو حوشو

 نيتملا شاجلا يذ فسوي هنباو
 ف

 ْرَبألا لخلاب تيبلا لهأبو

#* 

 ماركلا بحصلاو لالا عيمجب

 رجلا مج هاي لضفلا يعاب

 مع بركلا لاف ٌتركلا جرف

 افولا عوني رّبلا ليلخلاو
 ْمَيَدلاَك اعومد محرا ىسيعبو

 ف

 نيزحلا بوقعيو ناميلسو
 ْمَهْنلا حما ءايبنألا عيمجب

0 

 رمع ىللوملاو قيدصلا كدبع
 مهد ام فشكا ىضترملا مامإلاب

0 



3 

 ريبكلا ٌينيسحلا يعافرلاب

 ريسألا فاطخ نايتفلا ىبأب
1 

 نيفراعلا ءايلوألا عيمجي

 نيحلاصلا ءاينتألا لاجرلاب
9 

 تفتقا يماهتتلا رثإ ىدهلاب

 ميهبلا ليللا يف كل نوؤشب

 ميظعلا شرعلا ةلود ىلاعمب

# 

2 

 زيهشلا بطقلا رداقلا دبعبو
 ملأ امم انمحا ٌيقوسُدلاو
0 

 نيلماعلا ءاملعلا عيمجو

 مغ لك انَع مهللا فرصإ
1 

 ٌتفكع الذ كباب ىلعر
 متألا فطللاب كنم اهنربجان

7# 

 ميركلا يداهلا ىفطصملا رسبو

 ْمَتلاِب نبحأو ريخلا ضفأ
 دش

 ناعملا ىداهلا ديسلا بيبحلل نامزلا لوط لزت مل ةالصو

 مَلَقلا اهيرجُي ناسحإلا ديب نأ لك باصسصر لالو

0 00 

 ًالاوط مهنوكل ال نيحلاصلاو ءايلوألاو ءايبنألاب لسوتلاف



 مهنركل لب ءال .امجع وأ ايَرَع ءارمُس وأ اضيب ءاراصقرأ

 ره امنإ مهب لسوتلاف «هيبويحمو هرارسأ نداعمو «هللا بابحأ

 مهبيغو مهدهاشمف اذه ىلعو ءمهل هللا ةبحم تافصب لسوتل
 نم حلاص لكب لسوتلاو ءءاوس ّدح ىلع مهدعُيو مهبرقو
 . حيحص ةيضرملا ةدعاملا هذه ىلع ءانب نينمؤملا

 ىعاشرلا تبسا نيبلا انماعإو انقينك بناذآ نهالشو

 ْ .- هنع هللا يضر د

 زرب ام ءبعب مايقلا نع ازجع يناالزانم ضعب ىف تيأر دقر

 . كبلق تّبث : يل لاقو ؟لاح ينم ماقف بيغلا ردخ ءارو نم يل

 ٌتلَّسوَتف : يمه ّئلع لْمتو .ةعيطقلا فوخ ينجعزأ دقو
 ء«يرمأ ىلع هللا يناّرقف ِهِْكَي مظعألا يبنلاب يحور ةرداصب

 يلاح تبطاعن تنك دقو .يدصتَم ينغّلبو : يردص يل حرشو

 :تايبألا هذهب . كبلق تبث :لاقو يلزرب موي

 ُبّلقَتي اضغلا رمج يف لازالو 2ةليح بلقلا عنصب اذام كّقحت

 بلح مهولا يف رب ربصلا قرير ربصو اهّدِعَتْسَي ةرق نم هل ىّنأو
 ُبكوُم بلقلا ىف هنم امه فرصيو اضرلا ثعبي هناسحا نم هللا ىسع

 ٌبهري تاب ام لك ىلجُيو ًءاضر اضقلا بلقني هللا فطلب ْنِإف

 ٌبرقيو وندي ريخلا هيف هللا ىلإ ةلبسو ّيمشاهلا لوسرلا نإو
#0 
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 نم آلإ هتايبنأو هئامسأو هللا تاملكب لسوتلا نع دصي الو
 2 5 1م نبا < ُُ

 . ةذعب هلع ىفححو ةدص هلبأ دارأ

 يىدايصلا ىدهلا وبا دمحم هيما نيس دل

 - هنع هّلنا ىضر ىعافرلا

 هوهشلا لهأ دّيسو ء؛دوجولا ناطلس حدمأ تلقو#

 #«ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 دمحأ اي نمحرلا ىفطصماي
 بلغ ىلع لا ةجشاني

 نم لك ادب هللانم ٌرِس
 ىدهلا جارس قلخلا #دمحم#

 ىدهلا رون هللا بيبح يرحذ

 كبقا يجترك نارسبلا لك
 هّلظ يف هللادعب ذولن

 هباتعأ أطخأ ملسُم نإ
 أعساو ىمح هالوم هاطعأ

 اجرلا باب رومعملا هبابف

 هرسبق ىف هللا رمعل يح

 يجترسملا ةرصن نع هليعو

 ددوّسلاو لضفلاو الغلا كل

 دروملاو ردصملا وه نماي

 ُدَّيَألا دّبسلا لامكلا سمش

 دجمألا بجتنألا ىمشاهلا

 ذغىلوت وأ مويرمام

 اجنملا فعسملا ثيغملا وهو

 دقيت ىدملا ءاوبلا هلا

 دصقي ال نوكلا يف هريغو

 دذقرت ال ضايفلا هناسحإ

 3ك "3 و 2

 كصتي كدكنئو هيلا



 اودذتها هاذه ساشا ميلول

 هجين تأ تعبت 0-6

 ىبتجملا ىفطصملا دوهشلا 0

 هباب نم رسلا زتك مسلط

 هباب ىرشب ىسهجو سمول

 «ةيط) نم عا ءامّللا قرابلل

 اهل يبرقب نقلا ردكاسي
 اهَّلَح ىرولا تاّرذ ةّلع
 دلعأ .يلوألا راثك تاداس

 هباّوث رعُزلا ءايبألاو

 امريغغ ىلع هللركذي ال

 هلاوحأ موقلا يف ىوط دقو
 اهفارطأب ايندلا المو
 مهاياطع ىندأ ةهليبع

 هباب يف ضرألا كولُم سوش

 لع يف لبو مويلا يىجيرتو

 هقلخ 0 ءيرابلا ىفطصم اي

61 

 اهل هتعرص اودَّبُش وأ

 دعبألاو برقألا اهل ناد
 دعس | نحوالا ةوصوتلا ريح

 داعصت ىرولا بابلأ هلل

 دصقملاو لومأملا وه اذو

 دصرت اهنا ىبلف لل

 ديرما زجلي هاوأ ئلكف

 دمر !١ اريج افارستف

 ديسلا امحلا يماح ىفطصملاو

 ةةدبلا هب اشو ارم

 دبعألاو تاداسلا هللظ

 هَيالو ىَمْدُي الر ٌنَع
 سارعو مييوح
 دحوألا هلضفو هلاول
 دجسعلاو توقايلاو راضُتلا

 دجست ةعشاخ اهناجيت
 دهشملا بهري ذإ اديهلسم

 46 ٌدمحأ اي نوكلا مسج حوراي



 هذ و ضل هللا كعب تيتا

 لاو بحصلاو كئانبأ لالاو

 دِصْفت لب بلطت لب لأست

 دوس ىجُدلا زرط نم هالت

 خ0 #

 هيلع .ءايبنألا نيعأ ةءَدو ؛ ءاعقشلا دعل ًايحتلم تلقو#

 «ءامسلا بر تاولص لضفأ مهبلعو

 هدعب رشحلاو توملا فاخأ ينارأ

 دغ يف حلا ٌصخصخ ام اذإ ىبسحو
 يدلجت اهيف لق برنذ مؤشر

 ف اني ان

 نع هللا مههزن ني له #ةمصو . هليا سا يذلا 0 تيبلا ( تدنن ديعسا تلقو#

 «تيلو ٠  ىسد# و ولو

 ددملاب انوكردأ هط لااب

 ىرولا حيباصم اي هط لااب
 ىدهلا سمس ىفطصملا تنب لااب
 ىضترملا مامإلا انالوم لااي
 الملا لك يف تاداسلا داس اي

 اهب ىلبأ مك هللا فويس متنأ

 دنسلا معن ىجتلملل ومتنأف

 دقع تلح مكمزع يف مكن ائرغ

 دفن ربصلا وهام انيلع اونح

 دكتلاو ىنضأ ٌمهلاف انب اوموق

 دسألا لسن اي بيغلا باغ لهأ اي

 دسحلا هيف الغ دق ادوحج ؛يبر



 ؟ةراغ لهاحولا لهأاي هللأ

 مكئادعأ يف هللا دعو ءاج دق

 دقف أفطع مكناصغأ نم نحناه

 ىمحلا رايك موقلا دوسأ متنا

 مكنإ يدايألا انع اودعُبت ال

 دّدشلا لاقثأ باجنت اهب مكنمأ

 دعو ام يضمي نمحرلا ىسع اوراغ

 اقف نهو نع مزعلا قوطو انعض
 دبألا رامقأ هللا لهأ نايعأ

 دمصلا هيلعي نيكسملا اوظحلن نإ

#0 

 «لوتيلا ءارهزلا ينب ءلوسرلا لا انتاداسل أجتلأ تلقو»

 <مالسلاو ناوضرلا ًاعيمج مهيلع#
 ىمحلا ىلإ اودحت نابكرلا تراس

 يذلا امو ىنأشب ودبي ام ردأ ملو

 يعم الو يلع ال يبنذ رق لجأ

 ىتلزب يركن تلمعأ اذإ داكأ

 ةليسو حاجْنلل يل ىرأ تسملو

 دّورتأ مو نود ةدّوإلم

 دغ يف بئاكرلا افاو اذإ نوكي
 يدعسُم ظحلا الو يرو نم ربلا الف

 دهشُم لك نم مهلا يجانأ يرزوو

 لك دمحم لال بخ ىوس يرشح
 400# 4# د

 4 «لاجرلا ناطلس ةدس ىلإ لاحلا ضرع ًاعفار تلقو»
 - هنع هللا يصر يعافرلا ثوغلا انديس#

 دمحأ ىعافرلا ثوغلا ةَدس ىلإ

 مهبزح ناطلس هللا لاجر مامإ

 يدي ًأسمتلُم لضفلا ىّجر تددم



 يو دمحم يرارذ يف يلاعملا ضيبو مطاف لا يف حاض ولا فرشلا هل

 ليلا وبأ وهف تاداسلا 95 لإو مهمامإ وهن باطقألا ني نإف

 554 رهقأو يئادعأ مغرأو ايل ةثيرجلا دسألا هب يقالأ

 00# ا

 4ع مظعألا يبنلا ةيانعب جهتبأ تلقو#

 «معألا ضيفلل ًارهظَم ماد : مّدقُملا يعافرلا ثوغلا هدلو ةمهبو#

 يدهش قدصلا ةلبق نع فرحني ملف اضرلاو سؤبلاب مايألا ينحر اطت

 لب دمحم لآ ذالفأ نم انأ :لجأ اسأ مأ رهدلا نسحأ ٌءاوس ّنَدَل
 يدسح دمكتو يئادعأ 000 يلجنتف تاملظملا يف مهرضاحأ

 يدروم بذعير يلاما لصحتف ىلعلا ةرضح نم رصنلا رون زربيو

 ديلا يذ دمحأ ثوغلاو ىدُلا يبن ًادِّيْوُم نْيَدَحَألا لظب موقأ

 ٍدَحَوُم لكل ىنسحلاب هيدايأ ترج امهلاون نباو بأ معنف
 نش ان

 «نانرعلا لهأ نم .نادجولا يلوأ ضعب لوق ًاسمخم ٌتلقو»

 ام ربصلا عيمج اوذحخنأ دقو اكو اوناك ىلألا انج
 انع نامظألا تلوتمويو  اّنَع بلفلا اّنمو مهانركذ

 يداح نر ررضاح ضّدقو

5. 



 ىرخأو يدي عادولا ىلإ ٌتددَم أرمج بلقلا ٌبشو اورّس نيحو
 يداؤن ىلع ةايحلا اهب تسبح

0# 0# 

 «نوعجار هيلإ انإو هلل اَنإ ء:نوؤشلا بالقنا ركذأ تلقو»
 دب ناهرلل ناكر انكو اوناك ةفعسُمم مايألاو لصولا ىرج امل

 اودهع امك انلز ام دهعلا يف نحنو تضم لاصولا مايأو اوناب مويلاو

 دَحَأ مئاد قاب هلل ىوس ىقيي نلو ميذه اي يضمنو حورن دقو

 جدخ

 «يحوتف جارعم نم وه يذلا ءيحوُرلا يباستناب رختفأ تلقوإ

 «مركملا ثوغلاو .مظعألا بطقلا يديس ةرضح ىلإ

 «ساورلا يعافرلا يدايصلا يدهم نيدلا ءاهب دمحم ديسلا»
 4 هنع هللا يض ر#

 دجملا ىحر بطن ثرغلا لاجرلا مامإ ضلشرمو شيك ركفلا لب ةرزا

 دقعلا ةطساو طبّسلا نيسحلاب تمس يتلا ةيعانرلا ىمظعلا ةحودلا ىتف

 يدهملا انديس لالا ملع ةنازخ مهتيب ٌرْحْفَم دايصلا ىنب ميعز

 يدحو ىمحلا لهأ نيب امهب تفرش يننإو يلاعملا نكر هدحو ادغ
 خا



 © نب دينُجلا مامإلا نيفراعلا جات انديس ةرضح حدمأ تلقو#

 «هنع هللا ىضر ىدادغبلا دمحمم#

 يداهلا هط ضيفل لوصولا باب
 ىدهلاو ةقيقحلاو ةقيرطلا خيش
 ىقتراو فراعملاب ّجّوّمت رحب
 يف ذم ٍّيدمحأ روطب ىلعو

 ىهْنلا لهأ هقيرط ليذب تقلع
 مهف هبهذَم فيرشب اوكّسمتو
 اعملا نع تاقلغملا ْز ونكلا حت

 ادّيَوُم قيرطلا ماكحأب ىتأو
 ىرولا يف ةقيقحلا ناردج ماقأو
 هلظي ذالب نانرع ناطلس

 لا هفيسب لاصب ناهرب مامإو

 هلضف ةريسو هرئام تراط

 ارطعُم ميركلا هدهشُم لازال

 يدادغبلا فراعلا دينجلا باب

 دايسألا ةداق ةداس مامإو

 دانّسو ةّمهب راخفلا ننم
 داعسإلا كلاسم ك ولسلا جهن

 دارفألاو لادبألا ٍصّلخ نم
 داشرإلا جهنم يف هعانتأ

 داصرألل لَحو تانفماغلا ين

 دانسإلا ةحصب لوسرلا عرش
 دابلو رضاحل لامكلا ديب

 داريإلاو رادصإلا ةلاح ىف

 داعم لك موجه دنع يسد
 داجنألاو راوغألا يف ضاّيفلا
 داّضقلا ىلع الاطه هاَدَن و

 يب خا
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 # صعملا َمِلَس اذإ ,قوقحلا ظفحب هللا ةمعن ركذأ تلقو#

 #«قورُملا نم يقوقح ءاجن#

 ادودو ليلخلا مادام درلا نع لحأ مل مشام لا نم ىتف يفإو

 ادوهُع نوخي ال ىلئم ياشاحو يتميش صقنلا ةمصو نع يهز
 نت د

 «دوهشلا مكخ تابثإو .دوجولا مكح يفن يف تلقو#
 دوهُحلا ءافيإبةدكّوم دوجولا اذه نم رّسلا يئاعَم

 دوقعلا ىلإ نوقئاس دونج يلجعلا باوبأ تاكرد يفو
 دوجولل كيفن تابثإلا عم اًءطرارسألا هذه ةيآف

 0 خا

 # ىعافرلا يدايصلا ىدهلا وبأ دمحم ديسلا انديس لاقو#

 : © هنع هللا ىضر 9

 انتاداس اهب تحدم يل ةديصق ركذ املا اذه بسانيو

 ناهرّيلاو ديلا بحاص انالومو انديس ىنعأ ةعبرألا باطقألا

 ءينيسحلا عاقرلا دمحأ نيدلا ييحم ديسلا ةرضح دّيْؤُملا

 يناليجلا رداقلا دبع ديسلا ةرضح ليلجلا ثوغلا انديسو

 يودبلا دمحأ ديسلا ةرضح ريطخلا ثوغلا انديسو ؛ينسحلا
 ميهاريإ ديسلا ةرضح ريهشلا ثوغلاانديسو « ينيسحلا

 2؟



 . مهب ائعفتو مهتع هللا يضر . ينيسحلا يقوسدلا

 «يهوذ»
 رصافلا ماقم نع كبانج هّرن
 مهنإف خريشلا ريداقم ظفحاو

 هيَ دمحم يمشاهلا قيرط اوكلس
 لا ةورذ ةباحصلا دعب اوقلسنو

 لا عبرألا دهعل ىتح اوقلستو
 هراثا يذلا ىعافرلا ينعأ)

 ىدهلا تاباغ ربزه خويشلا مْلَع
 مهجات رباكألا ةبكبك ناطلس

 حج درو دوسألا هتيمهل تعضخ

 ملا اهنأك مومسلاو دمخت رانلاو

 ايبنألا ربخ نيمي مشلب امسو

 لا نع اهئّرّوَت قالخأب ىتأو
 ةبايث لوتبلا رهطلا نع ىورو
 ةقيرط عوضخلاو عضاوتلا ذخأ
 اذإ ةلزنم باطقألا لوأ وه

 ىمحلا ناطلس زابلا هاخأ ركذاو#

 رخافمب ارهاظ سليطت خيش

 ها

 رباكم ريغ موقلا قيرط كلساو
 رفاغلا ميركلا ةفرعمب اوزاف

 رهاظلا ليذب ابلق اوثيشتو
 رهاب مرعي اهولاطو ايلع
 رهاطلا قيرطلا تاداق باطقأ

 «رضاحر مانألا يف دابل ترهظ
 ٍرهاق بطخ لكب دوجولا ثوغ
 رثآمو ةريسب لاجرلا لحف
 رئابلا لاصتلا بولقم فيسلا ل
 قابس رأ هراوق لآل ال1 وانس
 رهازلا لالهلا ماه تلَع بتر

 رخافلا فيرشلا فلسلاو راتخم

 رفابلاو هلبشو نيسحلا نمو

 رماع نكرب اهتقيقح تماف

 رداقلا دبع ثوغلا لاجرلا نيع
 ركاشلا ينغلا لاح ىلع تلد



 ةللحب كولسلا دعب اهل قفاز

 ةَلخب سورعلا لثم ىلجنا اهبو
 لآ نك نيمشلا ريم هتان يوازي

 ةّملُم موي بودنملا اهئوغ وه

 ة ريهش ءايلوألا يف هلاوحأ

 نَم يردبلا ديسلا هاخنأ ركذاو#
 لا 0 ىلوملا دوا ةي يلا ثوغ

 لا لئؤمو ريسألا يناعلا أجلم وه
 رجيوع ميركلا ءكيهشسم 1 م

 ةييغب حوطسلا ىلع هرم ىضعأ

 ترس هتلوصل لاوحاو دا

 نيسحلا ىلوملا هدج نع هيوروم

 وسدلا وغلا ليمسلا ءاخأ فلل

0 

 رباصلا ريقفلا ءبع تلمح دق
 رهارجب تعصر دق ةيِنَسَح
 رظانلا نيعل ةرهاظ راطقأ

 رباج مركأ بركلا ىنضُم رسكلو
 رئاشبو رئاشأو فراوعو
 رئاجل» نامزلا ىلع فيعضلا ثوغ

 رياك د "نع رشاق م هل تلو

 رجار رحب جاومأ ديب

 4 رتاودب ه 0 بئارع 58
 رهاظلا ميظعلا فرشلا وذ نايتف

 رئاجلا رهظ كرو روصكلا ىجالا

 رسام مزعب هلباقوالإ
 رضاحلا لاحب ىرخألل هتكرت

 رئاطلا حانج ىلع نيقفاخلا يف
 ٍرفأو ضيفي هيف ثعرفاو
 رئادلا ريثألا كلف ىلع ومست
 ركاسع ريغب هتلود ءاكحأ
 رئاصب لهأ موقلاو هبانجب

 نتيبعلاا يش ٍْ 5 رثاعلل ىمحتلا



 ىلوألا داس يذلا قترلاو قتلا وذ

 تحبصأو لابكلا لهأ هل ِتناد

 56 هبرض فيرصتلا ةوشيب
 ىذلا خلل ترطتولا اطل 57

 عأ تيبلا لهأ تاداسلا نم ىلوم
 هدجم ةي بلا أ يف لسلست 551

 اضرلاو ةليقثل ا ىكلا هب 2 ل

 هنامز ثوغ ميهاربإ ىالوم

 مهباوبأ نم باطقألا عبار وه

 دحاو ةقيقحلا لهأ ىدل مهو
 ىحنفلا عمل ام هللا هيلع ىلص

3 7 

 ل

 رئاس ةيربلا يف تيصب العو

 رجافلا لابح تمطق ةرم مك

 رداغ ساب خارف بافرلا يولي

 رهاظبر نطابب دوجولا نايس

 رهاط نع رهاط نع رهاط نم

 رئازلا ريففلا مهس هبأحرب
 رطاملا لبر ناسحإلا ةحوبحب

 رداص لوه لكب ةافعلا اجل
 سانفلا نبتلا تيه لتقلاو
 رصصايلل هلا بكاوك تدبو
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 # ميحرلا نمح رلا هللا مسب#

 ىعافرلا# ثوغلا بطتلا يدمحملا ثراولا انديس لاق

 سدقو هب انعو هنع هللا ىضر- (ساورلا)ب ريهشلا «ىناثلا
 مامإللا ديسلا بسن ركذ نأ دعب (قئاقحلا فراوب) هباتك 7
 : لاق يب هللا لوسرب هلاصتاو لوألا يعافرلا ريبكلا

 ديسب لاصتالا فرش نم هب َيلع هللا َّنَم امب افرشتم كربتأو

 بر تاولص لضفأ مهيلعو هيلع نييبنلا مَلَع نيقولخملا
 . نيملاعلا

 نب نيدلا رون نب يدهم دمحم فيعضلا دبعلا انأ :لوقأف

 نس ىنيدّرلاب فرعي و يلع نب نيدلا ردب نبا دمحم نب دمحأ

 نب صاوخغلا نسح نبا ناهرب دمحم نب يفوصلا دومحم
 نيدلا رون نب يلصوملا مازخ دمحم نب هاش دمحم جاحلا

 نب يقارعلا نيسح نب رمسألا دومحم نب دحاولا دبع نبا

 نب نيدلا سمش نمحرلا دبع نب دومحم نبا يبرعلا ميهاربإ
 نب ميلسلا مازخ دمحم نبا كرابملا نيدلا مجن مساقلا هللا دبع

 نب دمحم نيدلا سمش نب قازرلا دبع حلاص نب ميركلا دبع
 ةلودلا دهمم نب دايصلا دمحأ نيدلا زع نب ىلع نيدلا ردص
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 ةءاصعلا عيش : ىليشألا ١ يدلل سراوفلا ىبأ 0 ءزاحلا

 قارعلاو ماشلاو زاجحلا ناكّس ةعافر ينب باسنأل عماجلا
 يب بر هل دمحلاو ِةِئيَي ءظعألا دجلا ىلإ هبسس ركذ مدقت

 4 هللا حئانم نمو#»

 احابص موي لك أرفإ» :لاقف يي هللا لوسر تيأر ينأ
 .؟تارم ثالث عاسمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيمحارلا محرأ اي نيثيغتسملا ثايغ اي فيطل اي بر اي

 ينإر ءيونلا تنأو .«فيعض ىنإف كتمحرو كفطلب ؛ ينكر ادت
 بولغم ينإو «ينغملا تنأو ريقف ينإو ءزعملا تنأو ليلذ
 ءريدق ءيش لك ىلع تنأو بوركم ىنإو ءريصنلا تنآو
 ؛نيعمجأ هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو
 راثآ م للعلا ءاغذلا نه ىلع ةعرادملل فيارب كقو

 هح رس ىلع ردقأ ال ام ةينابرلا تايانعلاو ةيهلإلا فاطلألا

 .ةلكي هللا لوسر سفن برق ؛ نم هيف امل
 يف يدمحألا ىفاوخلا نيدلا نيز خيشلا هللاب فراعلا لاق

 هاد



 ةررص ىلع ءيجي ناطيشلا :#ةيسدقلا اياصولا# ةلاسر

 لكي هللا لوسر ةروصب لثمتلا ىلع ردقي الو ءاريثك نيحلاصلا
 إف ىناد دقف مانملا ىف ىنار نما :- مالسلا هسلع لاق

 اذإ خيشلا ةروصب الو :يفاوخلا لاق مث ؛يب لثمتي ال ناطيشلا

 نوذأملا هخيش نع داشرإلاب انوذأم ِةِلي يبنلل ًاعبات خيشلا ناك

 . ةيوبنلا ةرضحلا ىلإ اذكه

 نإإ# :ىلاعت هللا لوق رس نم علاط نَسَح رظن اذهو :تلق

 نمز براقت نأ مرقلا ىأر دقو #ناطلس مهيلع كل سيل يدابع
 ىلع نايعلل اهنيعب رهظتف مائملا ىف يئارملا قَّقحُي ةمايقلا
 راقت دنع رهظُي نأ هتمكحت ديري هللا نآأل كلذو «يبلاغلا

 ةالصلا هيلع لاق «نينمؤملا هديبعل هنوك رارسأ نمزلا

 . ؛بذكت نمؤملا ايؤر دكت مل نامزلا براقت اذإ" :_ مالسلار

 خبش يوبنلا رضحملا يف تيأر يئارونلا قراشلا اذه نمو

 هلأ يصر - قيدصلا ركب ابأ مامإلا اتديس راصنألاو ةرجاهملا

 .نيعشاخلا ءاعد كيبحُمو كناوخإ مّلَع يل لاقف  هنع

 ؟ وه امو تلف

 : لوقت نأ وه :لان

 ةم



 ؛ةبوتلا ىلإ كتيانع ةقباس ينتعد اينذ تيثذأ املك يهلإ

 مودت ةبوتلا الف « ءةيصعملا ىلإ كتردق ةّمِزأ ينتبذج تبث املكو

 .لعفأ ام يردأ امو ء«يننع فرصنت هيصعملا الو :؛ىل

 نسح يل تبجوأ كنم ىنسحلا ةقباس نأ ريغ ءيل متخُي امبو

 كنأ تملع دقو .«كب كدبع ّنَظ نسح دنع تنأو «كب نظلا
 ىف دوعأ ال ىتح «ةيقاب كبو «كنم ةبوت ىل بهف بونذلا رفغت

 يبلق نم اهتنيز حماو « ينع تاوهشلا ةِّمْزأ فرصاو .كيصاعم
 كتمح رب ناودعلاو ىغبلاو ملظلا نم ينقو «ناميآلا ةئيزب

 . نيملاعلا بر اي نيمحارلا محرأ اي

 هللو لوس انيأ رف يبابحأ هب ترمأو هيلع تمواذف

 اهفرعي ةليلج رارسأ هترضح لهأو هيبرقُم نّسلأ ىلع درو اميف
 .نوعفوملا

 هللا ىضر  رمع انديس مظعألا قورافلا تيأر ةرضحلا يفو
 0 سام

 كرايو «تاولصلا اا
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 دمحم انديس مح راو .تاكوبلا تمادام دمحم انديس ىلع

 ؛تامح رلا تماد ام

 ىلع ّلَّصو .«تاداسلا يف دمحم انديس ىلع لص مهللا

 ىلع لصو .حاورألا ىف هحور ىلع لصو .راونألا يف هرون

 هيلع ّلّصو ؛روبقلا يف هربق ىلع لّصو ءداسجألا يف هدسج
 محرأ اي مهب انمحراو «نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلعو

 قتف ةّوق نم اهل تدهاشف ةغيصلا هذه ةءارق ىلع تموادف

 نامثع نيرونلا اذ انديس دعسألا رضحملا يف تيأرو
 : لق : لاقف  هتع هللا ىضر  ديهشلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رابجلا ليلجلا هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 راهقلا دحاولا هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 راتسلا علطملا هل كيرش ال هدحو هللا آلإ هلإ ال

 راهنلاو ليللا قلاخ هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 هلوسرو هدبع دمحم اتديس هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال
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 راتخملا يبنلا

 هل نحو دحاأو هلإ هل كيرش ال ةهدذحو هللا الإ هلإ ال

 فرشأ ىلع لص ّمهللا ءنوعجار هيلإ انإو هلل انإ «نوصلخُم

 دمحم ىفطصملا كدبع كنم  كباتك دعب  اهبرقأو لئاسولا

 . ملَسَو هبحصو هلا ىلعو

 اهل تيأرو «ةفيرشلا تاجانملا هذه ةءارق نم ترثكأ دقو

 . ىلاعت هللا ىلإ بلقلاب يضهني ام لاحلا فرش نم

 دعب اهبرقأو لئاسولا فرشأ ىلع َّلَص :هلوق فرشأ امو
 ءاغتناب أئرم لقو .لئاسولا ةليسسو ىفطصملا نإف كياتك

 عابتا يه ليفو .هللا الإ هلإ ال يه :موق لاق ؛ةليسولا

 ؛ راغلا بتاحصأ مهليلدو لامعألاب لّسوتي : لمفو . د ىبنلا

 ٍهِلَظ دمحم َةَّمَأ نم نوحلاصلا يه :ليقو .مهنع جّرفو مهل
 هللا ىضر  سابعلاب  هتع هللا ىضر  رمع لّس وتب اولدتساو

 لسوتي :نورخأ لاقو ( حيحص ريخلاو هب ىقستسا ذإ  هنع

 . اقلطم لب :ليقو .بيغلا رهظ ىف هيخأل ءرملا ءاعدب

 هيلعو كهتحو هللا مرك - ىضترملا ىلع راتخملا مع نأ راركلا
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 : لقو دخن ىنمو لاقف مالسلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 عيمجو ىلهأو يسفن ُثْعَدْوأ «هلاو دمحم ىلع لص ّمهللا

 ةَديْشَم راد يف يبلق ةقفش هيوحن نم عيمجو ؛ يبر يناطعأ ام

 ىلع هريزوو « اهفقس ٌةيِقتَ هللا لوسر دمحم .ةديدش ناكرأ تاذ

 ىلاعت هللا ةكئتالمو ءاهئاطيح نيرهاطلا مهئانبأ نم ةمئالاو

 حول يف ديجم نارف وه لب طيحم مهئارو نم هللاو# اهساّرح
 هللا انيسح «ةَّدشو ةلزان لك ىف «ةدع هللا انبسح «ظوفحم

 عيمسلا وهو هللا مهكيفكيسف# «هدبع فاكب هللا سيلأ# هدحو
 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ميلعلا

 نم اهتيأرف كرابملا بزحلا اذه ىلع ةمرادملا تيد دقو

 .«ىفطصملا هدابع ةصاخبو «ىلاعت هللاب ماصتعالا ىرع قثوأ

 . مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع - هتبب لهأو

 نب ىلع نعو : ىرت نم رقحأو ىرولا رقفأ هحماج لوقي

 ىلإ هيدي عفري رمأ هّمهأ اذإ ناك  هنع هللا يضر بلاط يبأ

 ليزت يتلا بونذلا نم كب ذوعأ صعيهك اي : لوقي مث ءامسلا
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 بونذلا نم كب ذوعأو «ءادعألا ريثت اهب ىتلا بونذلا نم كب

 بركلا دنع برجم ءاعد وهو .ءامسلا ثيغ سبحت اهب يتلا
 لتقم يف نيعلا ةرقإ» نع راصبألا رون بحاص هدروأ
 . © نيسحلا

 مكيلع ءامسلا لسري ارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسا تلقف»

 مكل لعجيو تانج مكل لعجيو نينبو لاومأب مكددميو اراردم
 . #اراهنأ

 ىلع انأو كدبع انأو ينتقلخ تنأ الإ هلإ ال يبر تنأ مهللا
 ءوبأ تعنص ام رش نم كب ذوعأ تعطتسا ام كدعوو كدهع

 آلإ بونذلا رفغي ال هنإف يل رفغاف يبنذب ءوبأو يلع كتمعنب كل
 ا ا

 دجف « كئاضق نم يتائيسو . كتاطع نم ىتانسح نإ مهللا

 عاطت نأ َتيَلَج .كلذب كلذ حْاو تيضق ام ىلع تمعنأ امب

 نيح كتيصع ام مهللا .كملعب الإ ىصعُت وأ كنذإب ل

 ةقباسل نكل كباذعب ةناهتسا الو «كقحي افافختسا كتبصع

 يل رفغا بر ؛كيدل ةرفغملاو كيلإ هبوتلاف كملع اهب قبس
0 

 لا



 يذلا بنذلا نمو ءملعأ ئذلا بنذلا نم كرفغتسأ «كيلع

 «فبوغلا مالع تنأو ءملعأ ل اتأو ملعت كلنإف .ملعأ ال

 كيلإو ء«بوركلا فاشكو ؛بويعلا راّكمو «بونئذلا رافغو

 يندب .ةيلع يرق بط لك نم كراتتبأ يف مهللا ؛ ريصملا

 غباسي يدي هيلإ تطسي ب وأ ؛ كلضفب يتردق هحلان وأ « كتيفاعب

 تقثو وأ «كتانأ ىلع هنم يفوح دنع هيف تلكتا وأ «كقزر

 وأ ؛ىريغل تيقع نأ . يناوهش كبف ت رثأ وأ ءىتاذل هبف

 تلحأ وأ «يتلبج لضفب هيف تبلغ وأ :ينعبت نم هيف تيوغتسا
 كناحبس تنك ذإ | ؛يلعف ىلع ابق 3 ملف في كيلع هيف

 3 0 هيف ينلخدل ملو يلع تعال ب 59

 يرايتخا عم تذفنأ :ًائيش ينملظت ملو 0000 ينلمحت

 يف يبلو اي ؛يتبرغ ين يظفاح اي «يتدحو يف يسنؤم اي
 : تربع محار اي «يتوعد عماس اي «ىتبرك فشاك اي ءىتمعن

 يراجاي «قيثولا ينكر اي ؛قيقحلا يهلإ اي «يترثع ليقُم اي
 نم ينجرخأ «قيتعلا تيبلا بر اي ؛قيفشلا ىالوم اي «قيصُألا
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 .قيثو بيرق كدنع نم جرفب «قيرطلا ةعّس ىلإ ليضملا قلح
 ىذألاو ءوسلا نم ىنفكاو «قيضو ةَدش لك ينع فشكاو

 ءمغو مه لك ينع جّرف مهللا  قيطأ ال امو قيطأ ام

 فيشاك ايو «مهلا جراف اي .بركو نزح لك نم ينجرخأو

 نمحر اي ءرطضملا ةوعد بيجم ايو ؛رطقلا لزم ايو ؛مغلا
 دمحم كقلخ نم كتريخ ىلع ّلَص ءامهميحرو ةرخالاو ايدلا

 نيبيطلا هلا ,ىملعو ؛يكزلا رهاطلا بيطلا ؛يمألا يبنلا
 ليعو - قاض ام ىنع مهللا جّرفو ءٍمْلَسو نيرهاطلا

 بفسشأك اي ( يتوق هل تفعضو .يتليح هيف تلو ؛ ىربص هعم

 ؛نيمحارلا محرأ اي «ةيفخو رس لك ملاع اي .ةّيلبر رض لك
 آلإ يقيفون امو «دابعلاب ريصب هللا نإ .هللا ىلإ يرمأ ضّوفأو
 | .«ميظعلا شرعلا بر وهو تلكوت هيلع هللاب

 ؛ةرحخأو هلوأو .ةلجو هقد «هلك ىبنذ ل رهعا مهللا»

 (هرسو هتينالعو

 ىلع قح هل نملو َيَدلاولو يل ميظعلا هللا رفختسأ

 «تاملسملاو نيملسملاو تانمؤملاو يتم زنملا عيمجلو

 بيجُم بيرق عيمس انالوم اي كنإ .١تاومألاو مهنم ءايحألا
 . نيملاعلا بر تاوعدلا
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 .هينبو هّمأو «هيبأو هّدّجو .هيخأو نيسُحلا هاجب مهللا

 ؛ هيف نحن ام نيملسملا عيمج نعو انع جرف هيأ ينبو

 ةنكسو ةكرحو ةفرطو ةظحل لك يف كرابو 7 لَصو

 مسلطو .ةيسدقلا رارسألا رحب كلوسرو كيبنو كدبع ىلع

 .ةيبيغلا مولعلا فاحص يف ةجمدنملا «ةيزمرلا تاراشإلا

 زوري لبق يطاحإلا ءامعلا ءامس ىف ءىلألتملا لوألا قربلا

 سدقلا جاربأ ىف د قبسألا بكوكلاو «نايكلا ملاّرع

 حوروا .«ثاسنإلا فونص نع دوجولا ةدرُب قشنت ملو يمطمطلا

 ةمللظو رون نيب اهفطل ملاع يف ةجلتخملا حاورألا هذه

 بولق ىلإ | ةضافإلا ةرضح نم ةفرشملا ىربكلا ةيادهلا سسمشو

 عطاسلا يهلإلا ملعلا مّلعو «جاّوملا ددملا ِمَلْيَع ةّمألا هذه

 ليذب توطنا يتلا ىربكلا هللا ةيا .جاجفلاو عاقبلا يف ناهربلا

 يتلا ىلوألا ةياقّرلا ملُسو «تايالا بئاجع ةيحوُرلا اهتدرُب

 انديس «تاياغلا ةياغ دوعصلا ىوذ نم اهتياغ نع تطحنا

 دوجلاو مركلاو لضفلا ندعم ؛ةدايس هيلع هلل نم لك ديسو

 .مطمطملا رحبلاو .مظعألا بييحلا «ةداعسلاو ةيانعلاو

 رمقلاو «عطسألا رونلاو ءموقألا طارصلاو ء«مسلطملا زنكلاو

 ملعلا ةجوم «لوطألا فيسلاو «لمكألا ناهرُبلاو ؛عملألا

 باوبألا لزت مل يذلا هللا باب ؛يلزألا ددملا ةّجضو «يبيغلا

15 



 ملام هوجولا حربت مل يذلا لوبقلا هجوو ؛ةدودسم هنود

 كّسمت نم يذلا هللا ليح ءةدودرم هتليسو رون عاطس اهعقربي

 77 ىلإ هع لبا نيم حلا علا باور .مِلَّسو نمأو اجن هب

 انيسلو انالوم «تاّرذلا ةّلعو ؛«تاداسلا كسس ءمحُرو لبق

 هعايشأو هعابتأو هباحصأو هلا ىلعو ِهيلي دمحم انلوسرر

 اننحتاو 6 هر اشغأو ؛ةرخدب لم يااا ءىرثأب نيذخالاو

 نيملسمللو انل متخاو ؛هنّتُسَو هتّلم ىلع انئمأو انيخاو 0

 نيملسمللو انلوصأو انعورفلو ائيدلاولو انل رفغاو ١ ريخدب

 ىلع ماالسو : نيعمجأ تانمؤملاو نينمؤملاو .تاملسملاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ :يلسرملا

 كطارصو «قبسألا كرون ىلع كرابو 7-5 لص مهللا
 هتمركأو «كدوجول ةلماش ةمحر هتزربأ يذلا «ةسملا

 اريشي :تاسراو فلما سرر كتوبل هعقاطسماو سي

 ءابلا زكرم ةطققن ءارينُم اجارسو هنذإب هللا ىلإ ايعادو ءاريذنو
 هب تقتف يذلا ءةينابطقلا فلألا رارسأ ٌرسو «ةيلّوألا ةرئادلا
 نانتمالا يهاومب تاماقملا فرشأب هتصّصخو ءدوجولا قتر

 ؛دوهشملا كباتك ىف هتياحب َتْمَسْقْأو ؛دومحملا ماقملاو
 ءامو .يراسلا ميدقلا كّرس وهف ءدوهشلاو فشكلا لهأل

 نم «تادوجوملا هب تيبحأ يذلا «يراجلا ةيرهوجلا رهوج

11 



 مالع الععأو حاورألا مورو فسولقلا بلق . تاو ناويحر لذعم

 حول ؛ طيحملا شرعلاو ١ . ىلعألا مْلَعْلا :تاببطلا تاملكلا

 رخفو نينثا ا :؛نيرصبلا نريد يو

 ؛كلوسرو 590 599 0 0

 ةمظع ردقب ًاريثك ًاميلست مُلَّسو هبحصو هلآ ىلعو «يمألا يبنلا
 امه ةرعلا بزر كير ناحبس ءنيحو تفو لك ىف كئاذ

 . نيملاعلا سر هلل دمحلاو .«نيلسرملا مالسو ؛ نومهصي

 ميحرلا ن نمح رلا هللا مسب

 «كليلخ ميهاربإ نب كبيبح دمحم انديس ىلع لص ّمهللا

 ةّمِق ةياغ ىلإ افطصالا ةَذس ىف برقملا ميهأربإ هيبأ ىلعو

 ؛ةّلخلاو ةيبوبحملا نيب امهل اهب عمجت ةالص ةّلَحلا ةبترم

 ةةوبلاو بيع قري رس ىلع ةدوبْنلا ةعلجو ويلا ةوسكد

 نم امهيفرطل زربو .لالجلا باجح ا
 ؛ ماقملا اذه يف يه امك لامجلا رهظم ٠ كسول ىب نأ ملاط

 ؛ لاح لك ىلع ققحتلا ةردسب

 0 ب اولا كلبيلخو كدبع نيع ترق امكو مهللا

 سنألا طاس هل طساف «نيمألا قداصلا بيبحلا كدصع هدلو
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 ءىلألتملا .؛كرون لامجب ةئيضملا عمجلا ةرضح يف «كعم
 قلع كلل .كللخ نافامك دبع اننيف .قلوسر هلك
 فوْوّرْلا ءميركلا ربلا كنإ هل كئاحإو كمركي ءاضرت امكو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيلسرملا ىلع مالسو ء ميحرلا

 لك ناسل نمو ءةسومطمو ةزراب لك قيرط نم لص مهللا

 ةقايقح نمو ؛رصاحر بئاغ لك ةّينيع نمو «ةسوسحمو ُةَيْغَم
 "20 هاب تار ام ءرهاظو نطاب لك
 ألمتو «تركلملاو كلُجلا ةيدرأ قع +7 ةالص كلع ىف هترمضأ

 .عطقنت "الو ةدئاز مود «تومحرلاو توربجلا رئاظح

 كلوسرو كدبع ىلع ؛ناصقن يه امك اهرّدحت نم اهبوشي الو
 نسم م فاذوضولا رزاضمأ نيزع : ىقطقعلا .دمعس الديس

 ّيط يف هتْرُشَ 0 با تاي الا تاوامس

 يهّنلا يسرك هل تبصنو «تاثداحلا لاكشأ نّيعت لبق كملع
 :اننفأ ايو كيلاوع ىف ةتاوكتسو ؛ رحبلاو كا يف ءرمألاو

 اهلين انيوقتو انظار اًهاا المركب .كاتناعاب

 قرط رطَعُي امالس هيلع مهلا مَّلَسِو ءاميركتو اريقوتو
 ىلإ هرب حاححَس دفيو .كنم كيلإ عفْرُي ؛نيضرألاو تاوامسلا
 نك يل «نيفراعلا بولق هتّمأ ام « كنع ايوار كتّيرَب

 ,مويق اي يح اي ؛«نيملاعلا يف هّرس ىرسو ؛نيصلخملا
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 هناوخإ كديبع ىلع كلذ لثمب لْضمَتو «ماركإلاو لالجلا اذ اي

 . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلاو :كسرفلاو قيشتلا

 ىلعو دمحم انالومو انديس ىلع كرابو ممّلَّسو ّلَص مهللا
 هب قلعت ام ددعو عدبألاو لزألا قرغتس ةالص هيحصو هلا

 . لجو ّزع هللا ملع
 ىهبأ وه يذلا دمحم انديس ىلع كرابو مْلَسو لص مهللا

 دب انديس ىلع كرابو ملسو لَصو ءرمقلاو سمشلا نم

 ملسو لصو ءرديحو نامثعو رمخخو ركب ىبأ تائسح ددع

 ءرجشلا قاروأو ضرألا تابن ددع دمحم انديس ىلع كرابو

 فشكاو ءربكألا ميركلا مرك ردقبو كلذ لثم هبحصودلا ىلعو

 . ردكلاو ءوسلاو مغلاو مهلا انع مهب

 موي كلام * ميحرلا نمحرلا # نيملاعلا بر هنن دمحلا

 * ميقتسملا طارصلا اندهإ * نيعتسن كايإو دبعن كايإ * نيدلا

 * مهيلع بوضغملا ريغ #خ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص

 #* نيلاضلا الو

 انيلع لمحت الو انير انأطخأ وأ ائيسن نإ انذخاؤت ال انبر

 انايحت الو ادنو انتيك نع نيذلا ىلغ هفايس امك ارا

 اب ٠



 انالرم تنأ انمحراو انل رفغاو انع فعاو هب انل ةقاط ال ام

 . نيرفاكلا موقلا ىلع انرصلاف

 ىلعو يلع تمعنأ يتلا كتمعن ركشأ نأ ينعزوأ برو

 تبت ينإ ينيرذ يف يل حلصأو هاضرت احلاص لمعأ نأو يدلاو
 «نيملسملا نم ينإو كيلإ

 لعجت الو ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبر#
 .«ميحر فوؤر كنإ انبر اونمآ نيذلل الغ انبولق يف

 « هأانعدتنأ سرب هلو ء هانث دحتسا هلإب ا كنإ مهللا»

 ىلع كناعأ الو ؛كّرذنر 5100 هلإ نم كلبق انل ناك الو

 .«تيلاعتو تكرابت .كيف هكرشنف دحأ انقلخ

 يرس ملعتو «يناكم ىرتو .يمالك عمست ْكّنِإ مهللا»
 ريقفلا ٌنسئابلا انأو «ىرمأ نم عىش كيلع ىفخي ال ؛يتينالعو
 :هينذب فرتعملا رقملا قفشملا لجولا ريجتسملا ثيغتسملا
 ءليلذلا بنذملا لاهتبا كيلإ لهتبأو .نيكسملا ةّلأسم كلأسأ
 .هتبقر كل تعضخ نم هريرضلا فئاخلا ءاعد كوعدأو

 مهللا .هفنأ كل مغرو .؛همسج كل ٌلذو ؛هترْيَع كل تضافو
 ريخ اب اميحر افوؤر يب نكو ءاّيقش كئاعدب ينلعجن ال

 .'نيطعملا ريخ ايو نيلؤسملا

 ا/



 او 0 يت فعض وكشأ 0 0

 اي ا سي بلت بيرق ىلإ
 هل تءاضأ ىذلا ميركلا كاهجو روشل ذوعأ يل عسْوأ كتيفاع

 ايندلا رمأ هيلع حلّصو تاملظلا هل تقرشأو ضرألاو تاومسلا

 كلو كطخس َّيلَع لزنُت وأ كبضغ يلع ّلحُت نأ ةرخالاو

 :ككلا هلق لو لوس الو سرت ع ىلا

 هلا ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو

 .هالاوو هعبتاو هّبححأ ل سل

 ضب



 «ةطرغلا ابقسإ)
 *نيملسملا طاطسف#

 #لاقلاو لاحلاو لامكلاو لالحلاو لامحلا ابقس :ابقس#

 4لالضلا ثبو ثفنل نيرُجأّتسملا ىلع برح اهرارحأ)

 ؟لالحمضالاو عايضلا اهتجيتنو لاحُم ةلواحمل اهنإ قحلا رمعلو»

 «ًاقوهز ناك لطابلا نإ لطابلا قهزو قحلا ءاج لقإ» : ىلاعت لانإ
 اورداب» يي هللا لوسر لاق :لاق - هنع هللا يضر  ةريره يب نعد

 .ارفاك يسمُيو انمؤم لجرلا حبصُي ملظملا لبللا عطقك نتف لامعألاب

 . ملسم هاور «ايندلا نم ضرع نينوي رثاا عسير اعزب سلا

 4«ريغ ايندب هنيد عاب نم هنم رشو ؛ هايندب هنيد حاب نم سانلا رش *#

 رائيدلا دبع سعت مهردلا دبع سعتا :- مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .«شقتنا ال كيش اذإو سكتناو سعت

 ىدهلاب ةلالضلا عاتبمل تبجع
 ملاع طارمأب ودبي لهاج مكف

 لماك روط يف لاتخي صفان مكر

 ةَمأ قارعأ لاعفألاب زعمت

 ةفيرش ل فارشألا ةداغامف

 ؟ دناعُم ريغ ىغلا وذ لهو ًادانع

 ديباع مسإ بحضتسل رفاك مكو

 رهو برت سبا صيرخ نعوشاو
 دهاشملا رْيَس قالخألاب فرعيو

 « هتع هللا يضرو



 2 هللا لوسر تعمس :لاق  امهنع هللا يضر  رمع نبا نع

 ىتح هللا طخس يف لزي مل ملعي وهو لطاب يف مصاخ نم# :لوقي
 ىلع ناعأ نم)ل ظَمل ىكر مكاحلا احح بح و داود وبأ هأور ؟عرني

 دقف اهب هل ملع ال ةموصخ يف ملسم ىلع ابضغ دّيأ لجر

 . ىناربطلا هاور ؟هللا ةنعل هيلعو هللا دناع

 «هلوسرو هللا نم ءىرب دقف اقح هب ضحديل لطابب ًاملاظ ناعأ

 لاق نم 0 : د الكو ىبنلا نع امهنع هللا يصر - رمع نبأ نع

 وبأ هاور «رانلا نم لابخلا ةغدر هللا هنكسأ هيف سيل ام نمؤم يف

 .مكاحلاو داود

 » : هع هللا لوسر لاق : ناقد هنع هللا يضر - سنأ نع

 ص وا ا

 . ثيدح نم فرط وهو ىيناربطلا

 : لاق ٍةُو يبنلا نع  امهنع هللا يضر  رساي نب رامع نع
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 . نابح نبا هححصو دواد وبأ هاور

 تاك نَم» :لاق هنأ ِةَِقي يبنلا نع  هنع هللا يضر  سنأ نع

 هجرخأ «ران نم نيناسل ةمايقلا موي هل هللا لعج نيناسل اذ

 يناربطلا

 : لاق دلت هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر  رمع نبا نع

 ارفاك ناك نإ امهدحأ اهب ءاب دقف رفاك اي هيخأل لجرلا لاق اذإ»

 .حيحصلا يف هيلع قفتم «هيلإ تعجر ّالإو
 : هِيَع هللا لوسر لاق :_ هنع هللا يضر  بويأ يبأ نع

 هيلو اذإ نيدلا ىلع اوكباو هلهأ هيلو اذإ نيدلا ىلع اوكبت ال»

 يناربطلا هاور «هلهأ ريغ

 : 355 هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  دوعسم نبا نع
 وبأ هجرخأ «مهرباكأ نع ملعلا اوذخأ ام ريخب يتم لازت الد

 . ةيلحلا يف ميعن

 لاق :لاق  امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع

 تومي دبع نكي مل هنإف قزرلا اؤطبتست ال» : هلي هللا لوسر

 نم بلطلا يف اولمجأو هللا اوقتاف هل وه قزر رخآ غلبي ىتح

 . ىربكلا يقهيبلا ننس نم «مارحلا كرتو لالحلا

 تعياب :لاق  هنع هللا يضر  يلجبلا هللا دبع نب ريرج نع

 ا/ 0



 نم .حصان مكل انأق ملسم لكل حصُنلا ىلع ع 8 هللا لوسر
 . ملسم حيحص ىلع ةناوع يبأ جرختسُم

 نيعيرألا نم اهرثكأ تذخأ ثيداحألا هذه :هعماج لوقي

 هتقو دهتجمو ءهرصع ظفاح ةاضقلا يضاق مالسإلا خيش عمج
 ينالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش

 : اهلوأ يف لئاقلا :هتمحري ىلاعت هللا هدمغت ىعفاشلا

 ةالصلاو .ملسأو هر مآ خرم ردق مَظَع يذلا هلل |ادمح

 اوناك نيذلا هباحصأو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص ءمْلَعَو نيدتهملا

 ؛ مَّلَسَو لوبقلاب هرمأ َنوّفلتي

 حاحصلا بتك نم ةاقتنُم انيدح نوعبرأ ةدهف #4 لعب امأ#

 ع هن ءوسلا نظو بس نع رجزلاو ملسملا ميظعت يف ننّسلاو

 هناسل طسب نمل ةظع اهتبتك .هبرحو همْلِس يف هملظ دّمعَتو
 طغسل نضرعتو .هجاجوعاو هملع ةَّلِق عم نيملسملا ي ىف ةلذبو

 اراثكتساو « ضارعألال اكاهتنا «هجاردتساو هملحب رتغاو كنز

 هفزري نأ هللا ىسع ؛«ضارعألاو مهرهاوج نس ةيلإ ريصي أمم

 عابتأو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلاب يدتقيو «ةبانإلاو ةبرتلا

 . ءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي هللاو « ةباحصلا
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 #اينذ بلاطو ملع بلاط ناعبشي ال ناموهنم#

 لاق :لاق -هنع هللا ىضر  باطخلا نب رمع نع

 هاتأن ةملك ركذو براي ىسوم يخأ لاق» :ِِلي هللا لوسر

 رمع ىلإ هدتسب أطوسبم ثيدحلا اذه يناربطلا ركذو ءرضّخلا

 ىسوم ىخأ لاق» :ِةلي هللا لوسر لاق .لاق  هنع هللا ىضر
 سواي هلإ هللا ىحوأف «ةنيفسلا يف ينتيرأ ىذلا 95 بر

 ىتف وهو رضخلا هاتأ ىتح 555 ان ا اع

 مالسلا  :لاقف اهرّمْشُم بايتلا ضايب نسح ؛حيّرلا بّيط

 كيلع أرقي كبر نإ نارمع نب ىسوم اي هللا ةمحرو كيلع

 بر هلل دمحلاو ءمالسلا هيلإو مالسلا وه : ىسوم لاق « مالسلا

 الإ هركش ءادأ ىلع ردقأ الو همَعن ن يصحأ ال ىذلا نيملاعلا

 هللا ينعفتي ةيصوب ينيصوت نأ 597 : ىسوم لاق مث ؛هتنوعمب

 . كدعب اهب

 نم ةلالم لقأ لئاقلا نإ ملعلا بلاط اي :رضخلا لاق
 ءاعو كبلق نأ ملعاو «مهتثداح اذإ كءاسلج لمت الف عمتسملا

 .كءارو اهذبناو ايندلا نع فزعاو ءكءاعو هب وشحت اذام رظناف

 تلعج امنإو «رارق لحم اهيف كل الو ءرادب كل تسيل اهنإف

 ريصلا ىلع كسفن ضرو «داعملل اهنم درزتلاو .دابعلل ةغلب

 ابابا



 . مث لا نم صلخن 5

 نمل ملعلا امنإف ؛هديرت تنك نإ ملعلل غّرفت :ىسوم اب

 ىطنملا ةرثك نإف :اراذهم قطنملاب اراثكم نكت الو هل غّرفت

 كيلع نكلو ءءافخّسلا ىواسُم قتلو ءءاملعلا نيشَت

 نع ضرعأو .دادسلاو قيفوتلا نم كلذ نإف .داصتنالاب

 لضف كلذ نإف .ءاهفسلا ىلع ملحاو مهلطابو لاهجلا

 هنع تكساف لهاجلا كمتش اذإو «ءاملعلا نيزو ءامكحلا

 كاي هّبّسو كيلع هلهج نم ىقب ام َّنإف ءامزح هبناجو ءًاملح
 ؛مظعأو رثكأ

 نإف اليلق الإ ملعلا تيتوأ كنأ ىرت اال :نارمع نبا اي
 ؛ فلكتلاو ماحتقالا نم ءفّسَعَّتلاو ثالدنالا

 نقملغت الو «هقلغ ام ىردت ال اياب نحتفت ال : تارمع نبا اي

 ىضقشنت الو « هتمهن ايندلا نم ىيهتنت ال نم : نارمع نأ اي

 ىضق اميف هللا مهَّثيو رقتحي نمو ؛ادباع نوكي فيك هتبغر اهنع
 هيلع بلغ نم تاوهشلا نع فكي له ءادهاز نوكي فيك هل

 هيعس لوكي وأ .هارحح دق لهجلاو ملعلا بلط هعفني وأ .ةأوه

 ؛ هايند ىلع لبقم وهو هترخا ىلإ

 /رخ



 ْثّدحُتل همّلعت الو هب لمعتل تمّلعت ام مّلعت : ىسوم اي

 ؛ هلاوث كريغلو هلابو كيلع نوكيف هب

 «كسابل ىوقتلاو دهُزلا لعجا :نارمع نبا ٠ ىسوم اي
 بيصت كنإف «تاتسحلا نم رثكتساو «كمالك ركذلاو ملعلاو
 .كبر يضري كلذ نإف .كبلق فوخلاب عزعزو «تائيّسلا
 .تظفح نإ تظعُو دقو ؛هاوس لماع دب ال كنإف اري لمعاو

 . يكبي ىسوم يقبو رضخلا ىلوتف
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 «دودولا قداصلا نمؤملا ةفحت#

 «دوححلا ركنملا ديلبلاو ميلا ديساحملا ىلع ةعقابو#

 ا 0و ,
 يرفصاو يضييبف ّوجلا كل الخ ربمعمب ةربق نم كلاي

 و 2

 يربصاف ًاموي كْذَخَأ نم دب ال
#40 # 

 : ةرماع هل ةديصق نم  هنع

 مهّلظب تربك موف يل ناك دف

 ثداحل ليمن نأ ىعابط اوسرح

 تذتغاف يرس نوؤشب اومكحتو

 ةثالئ قيرطلا تازافم ىف مه

 ترطعو بولقلاب تباوثلا اوم

 '"ىضترملا ليلس نسح يدللاو مه

 اوُسامو لوصولا باوثأب اولفر

 ساوقأ الو لبن الو اولاص
 سافنألا مهنم ةقيقحلا لهأ

 ساررلا ديسلاو ٍمُقيلَعَ

 مكهتي ماق اذإ ءعيضولا مدقلا لمعلاو ملعلا نم سلفملا حبنأ ام )١(
 لقعُي ال ام هيلإ ٌبَسْنو لَو عيفشلا قلخلا ميظعلا لوسرلا انيبن نباب
 راجفلا رارشألا هلاثمألو هيلإ رابلا هنبا هّجوف «لوقعلا. لهأ مامأ

 :هلوق

 - لسفنلا ّرجاعلا عفدت نكلو قيقح مهزجعو انيلع دافوأ مجهت



 اذإ هتميش زولك ىيبنلا لا

 يتفيقح حورو يترخفمو يفرش
# 

 : تلقو

 هيلع بيع الو بخلا حبن

 ادذسح ءوسب ثيللا ركذي
 هراوطأ يفو دجملا يعّدَب

 ىنغو رقف نيلاحلا ىلمف
 اذإ سلح نم دجملا لهأ نبأ

 افولا يردي الو ههملا ضقني

 هلعف اصن ءرملا لصأ نإ

 ىسل : ركسلا ءادأ طرش ىلعو

 هلاوحأ يبأ نم هنَدُيأ
 دمحأ اياربلا ثوغ ُهَدَج 2
 دقو مسلا هَّنف غيدل مك
 ترهظ تافراخ نم مكلو

 ىلُعلا جرب يف سمشلاك ةرهش
 انراجن فالتخال مهلع انربص
 مهروجنب اورأجيلف ومه انلهج

 سانجألاو قالخألا انب ت ركذ

 سان سان لكأو يتمثأو
# 

 هيلإ يغصي نمف بلكلاك ره

 هيلع درلاب دهشي دهاش
 هيتلاح رظناف مهردنلا هنيد

 هيدل نيد نم فلن مل هتنز

 هيلع اذه نسقو صنلا ذخف

 هبصمخأ يف اهلا نسم فرش
 هْيَبَّس نم تئّرَو نوؤشو

 هبذي نيب افشلا سومغم راص
 هبدل ا 0

 هيتلقُم ىمعي دساحلا كرتاف

 سنإلا فرشال نجلا ينج لمهير
 سنجلا هفرعي سنجلاو .جمه مهف

# # # 

 ١م



 دلو يعافرلا نبال يدلاو
 ىمحلا ناطلس باطقألا دمحأ

 ىفطصملا نيمي مش نم كاذ
 يدلو اي هبطاخ دقلو
 اغولا ثيل دلاخ .مهلو
 الَع نيدلاو راطقألا حق

 يجبر 355 حفر انلهأ

 انيراح اًيراح نم زك
 ل

 دا

 هيوبأ نع ابّعلا دجم ذخا

 هيتحار نم ىدّتلاب هابح دن
 هيتفش يبر فّرش اهبر
 هِيمَلَع ىلعأ برقلا رسل

 هيلع ردبلا هدسحي لوخُم

 ةسار شق رماد هما
 هبقرط يف ةمعذ نيسح تل
 هيلع م وسنم يزضهلاو مضمر

 ىف # #ب
 «رسخأو رجفأ يفاجلا رجأتسُملا دحلُملاو «رَجأتسُملا بّخلا تافصإ)

 يعافرللا يدايصلا ىدهلا وبأ دمحتم ديسلا اندبس لاق

 :- هنع هللا ىضر ب

 همكحو نامزلا في رصتل ابجَع

 هضري مل هنأ بئاجعلا نمو
 دقف هرماوأ الئتْنُم تنك نإ

 هماهس كتنمر ًادقتنُم تمُق وأ
 دحار عيبت ةمئاس ٌلكبأ

 ءادب ءاودلا تعن ىلع ىضمي

 ىئاود تلق ءادلا ام اذإ الإ

 ءايشألا نم ًائيشال تحبصأ

 ءامهد هردغ نم بئاصمب
 ءاملعلا نم اولس ةاكزلا مكح

 ءاملظلا ةليللا ىف ىحفلا اذ وه

 # خ

 ملك



 4 رجأتسملا دحلملاو .رجأتسملا بخلا كافقص نم ًاضيأ هذهو#

 «رسخأو رجفأ يناحلا»

 :  هنع هللا يضر - يعافرلا يدايصلا ىدهلا وبأ دمحم ديسلا لاف

 ءاملعلاب ءالهجلا سنده
 دحلم ةعيرشلاب فتهي موقيو

 ةياكح مافطلل حبصأ لضفلاك
 اهمكح ديوي ال ىوعد ضيرعو

 فلاخُ مغر مالسإلاب زعلا
00 

 :تلقو

 هتميش نبغلا عِيِبو نامزلا عاب

 مهتياغ دوهعملا 57 راصف

+ 

 : تلقو

 مهدهع هللا ىعر يئابا موقلا نم

 لزانُم يلاعملا تاوامس ين مهل

 ُلَسْلَسُم بولقلا لهأ ىدل يّرِعو
 اننأشو نأش ماوقألل دج مكو

 اذذلا

 ِءاَحلّصلاب ءاهفسلا سلدتك

 يئارُم برث مالسإلل ءاندأ
 ءالخّللا ةسيرف راص دجملاو

 ءاهفسلا ةعاضب كلتو لعف

1 

 ريئاندلاب يلاعملا ءارش اذك
00 

 خباشمو العلا نتم تلع لرهك
 خذاب رخافملا قافاب دجمر
 خماش ينيسحلا رؤطلا نم ينكرو

 خسان قحلاب دج دقامل ميدف



 خسارفو تأن لايمأ لاحلا نم اشنيبو موق مهولاب انقباُي
 سار عرشلا جهنم يف مدق انل >20سرْخُم ٍبّجلا فجرملل قطان انل
 خفان ثهللاب هيفطي نأ دهجيو 2 امّسلاو ضرألا َقّبَط لاح رون انل
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 :- هئع هللا يضر - مهيف لاقو

 ساملأ ناسرا مهل موق ريمح اوفلأ دقو ماوقأ كءاسأ اولاق

 سانلا نم يّنَأ ىلع ّيلع ًايغَب مهضُرَح سلا نإف الهم تلقف
 تيت ان ل

 «انيلع اروع مهلاثمأ نم بالك نأشبو مهيف تلقوو

 #انيلإ مهتّيذَأ اولصوُي نأ مهمعزب اوُمَمول

 اهحابن ديزتست ةرجو بالكو ١ اتكبَوُس ديعصلا ىلع ماني دسأ
 اهحايص تعمس امف بالكلا دوس تربدأ رأزي ماقو زفتسا ىنمف

 اهحابّصو اهليل فجرت لّدلاب ةرْمُخ فرج لك يف تَدَّسَرَتو
# | #4 #0 

 : اضيأ مهيف تلقو

 رانتسا راهنلاك مهدجم انس زاخفلا كْمَسب سانا نبا انا

 زاختفالا بلطي نمل :لق الأ ززابطصالا يلثم نمو تربص
 الابسلا ثيلاندت ل يووم

 مب:



 باع فرحيب يىدنع ايجار ثالطلا يف ٠ ىدملا كيلع ديعب

 ِباِبَّذلا ىجنم كمؤُل كب اجن ثالكلا ٠ برسب نامأ يف منف

 النا ,اقن لع

 40 5 دج

 © ليفس مهلاثمأ نم بخ ؛ليوهتلا رثكأ دقو تلنوإ»

 ْمقُر دق ةّلذملا رطس مهتاحفص ىلع طالخأ ليوهتلا رثكأ دق
 ُمِلَّس هتروص فعضل بابّذلا اذكو مهناوُهل مهليوهت ىلع اوكرت

 عا ظ

 «ماغطلاب مهشلا أبعيالو ءماثللا ضعب عرقأ تلقوو

 تالا يس دل ماكل مكل أبت ناتهُبلا ةبصع اي

 وباع جيرو مكبانذأ زجعلا نهوب اوفل

 0# ا

 #ميلألا باذعلا قاذو .ميثل بخ وهو 7 اا ا

 ميحجلا ىلإ ٌرجِي بقع ىلع ارهق رادشألا ةمدصب رن

 ميظعلا كلملا ةلادع كلتر توق ىلا دب هيلا

# « »# 

 ممم



 : تلقو

 نامزلاتابآلاي رمت ًاضيأٌيهلاو بملث دكأن

 نابكلا نومضم مكحب موقي سسنج لكف لازنلا راص ىتم

 ا #

 : # هف رش ٌّرَعَأو .ةهرلق ىلعأو هّرس هلئأ سدق لاقوؤ

 سانلا نيب قالخألا مراكمب اوققحت نبذلا موقلا نم ينإ

 ساجرألا نم مهرؤط هللاو مهراجن باطو مهرصانع تباط

 ا #خ #

 ميو ءاّرقلا نمو ملعلا لهأ نم دنأ معزي نمب فيكف تلق

 هتريس اسانكي وأ ىسْنَبو .فيرشلا قرعلاو رهاطلا رصنعلا اذه
 ةقطان ةروص اهلو سانلا رثكأ ىدل ةمولعملا ة:روهشملا ةيقيقحلا

 دسن حلملا اذإ حلملا حلصُب اه دلبلا حلمه اي ءاكقلا رشعم اب

# # #0 

 أنديس لاق . نيلماع ءاملعو ١ نيقيفح ا اوناك اذإ اذه

 ما



 ثرغلا ءدجمألا دّجلا انخياشم خيش لاق : ءاضيبلا ةّرّدلا9»

 يضر - ىنيسحلا ىعافرلا ريبكلا كوش | كدتعلا اناالوم ؛ درفملا

 : هب أائعو هنع ىلاعت هللا

 يتابقلا نأ نيتع روما ملاعلا يف نممحرلا قلْخَي مل

 يمدالا مَلاَعلا سنجلارخف مشاه نمو ءاج مدآ نم

20 

 دقو ءرهطألا رونألا هدقرم يف ممم ؛هربق يف يح ِوِكي وه
 .تارهاطلا تاهمألا نيالا ىلا عاجلا ىف بْلقت

 صضحمب ميركلا هبانجل ةمرح اولَّمست مهلك ؛ نيرهاطلا ءابالاو

 «ةيلهاجلا حاكن مهْنشُي مل مالسإلا يس ىلع ىنابرلا نْوّصلا
 لهأ نيلسرملاو نييبنلا هناوخإ نأشب اضي ١ أ حجارلا لوقلا اذهو

 دنع ةلوبقم ةعافش مهل هللا ىلإ لتاسو مهلكو «ةيلعلا تاماقملا

 ةعافشلا بحاص اند ال بق ِمهَلَجأو ةلييسو مهمظعأو هبا

 ا ١ ىتمأ يتم هنأ : لوقي ذإ يسدقلا فقوملا يف ىمظعلا

 هتمأ ٠ العلا يلا هوجو لجألو . يسفن يسفن : ءايبتألا نم

 مهو ؛ةصوصخم لوبق ةكربو «ةصوصنم ةعافش اهئايلوأو

 موهي وخر ايندلا يف 2ع هللا لوسر هاج ةكربب نوروصنملا

 . ةلزنملا هذه  مالسلاو ةالصلا هيلع هب مهلو ءداهشألا

 را/



 رهاطلا رصنعلا اذه عرف هلاق امب نمؤُنو انبجعبق نحن ام
 ١ كوحتف ديسلا فيرشلا قرعلاو

 -..:هلاق ام كيلإف - هنع هللا ىضر

 4 ةيدمحملا ايازملا رحب نم ةطقن ةديصقلا هذهب تنَح ات دق#

 4# ةيوبنلا ةمظعملا تانّوُّشلا ر#

 لام هللا لوسر اي كلامو

 أر روب مديد

 ىلاعملا كتنيطب تعبط دقو
 تالعاف رصانعلا ىذه ىرن

 اهانس نس زرسبت سمشلا نإو
 ىّنشت ام عبط كيف عرعرل
 ءاهب 35-5 دوجولا يف ماظن

 اياربلا ىحر ريدي دق لقعو
 تراح هللا بانج حم ملعو

 لوط ميظع كنم هبف لدعو

 ارط ناريكألا فوات ككهرو

 مبرأ

 يعافرلا ىدايصلا ىدهلا وب

 ءاضقلا يس نال

 ءامسلاو هيف ضرألا رقت

 ءايفصألا هيف ماق ليصأ

 ءارم هب سيل عسبطلا مكحو
 ءاوهلاو رصتِب ءاملا اذهو

 ءابهلا اهب موقي ال انتر

 يس ساووم
 و كروط هللا ريب

 ا دو
 ءايحلا هير املعلا هل

 ءاخسلاو ُوأَتلاو كملحو

 00 3 ءويا ع
 ءافولا هةسشنفر نار فلصو



 يأر فيرشو ةعاجش طرفو
 هدا 586

 0 ميظعو لماش رجر

 نسلجي كش ةوجلا ووك اوأر

 مهنع ءاوهألاو ملطلا تفحم

 رثس تشك: نانكل | : س1 0# ذل

0200 5 
 ةنأب ةيرجلا تل ملزو

 رمز ىسدفلا كتبا كو

 59 ّىحو لدع هلك كعرش

 لدع رارقتسال ناك كداهج

 موق ءافعض نع فبَحلا ْبْذَ

 6- تابالا نراك تاو

 ور حوُر تا دنا ةبادتا

 ا هتجهبل ام لضفو

 دا رشن مرزحلاب هل

 د هرجحي سبل لذبر

 ءاوس مهلك سانلا هيدل

 ايل فك ام وسلا الولر
 د هتلجام زرطب

 0 مهب ءاشغلا نع ماقو

 ءاللجمنا اهل مت قدصلا تسدن

 ءاوه اورذه نَم مالك بنل

 - اهل بولقلا عرش هل

 ا اهنماهلوق قبسبف
 4 هب لازي 306

 8 هب مودي ناميإو
 يعل ودغ مه ءاوس

 9-5 اهبجاد حسنل دناو

 - ولا بققلاز ماكحأللو

 ءادفلا كل دوجولا حاورأو

»# # # 
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 4ةعبرألا ةداسلا انهساشم نم دمتسأ تلقو#»

 «ةعبتملا ةقيرطلا لهأ»

 تانكسلاو ثاكرحلا يف ريخلاو تاق 2 3 انب 0 8

 تاذلاو هئافص ْمعبادرف

 تارذلا ةْلِعو لامكلا رحب ْةِيَك ىفطصملا هرج ولا ٠ ل 5-7

 يذلا يعافرلا ثوغلا انمامإو

 انماظن دفع ٌّيدهملا ديسلاو

 العلا بجر نم دادمإلا دي انلو

 ىذلا بسنلا يذ هللا ري نبا نمو

 مهرابخأ انب تراد ىتم موق

 قحْلُم مظعأ دهعلاو يتداس اي

 ةموقرم ةَلُخ ةيالولا مكل

 تاداعلا قراوخ هيلإ ىلنت

 تاحفتلا 0 نامزلا خيش :

 تاكربلا يب ع اضرلا نمو

 كافانمللا : نم ْغ هب تلمح

 يتامحو يتدجن اي مكبانجب

 تابثإلاو وحملا مكب ًادبأ اهماظن ّعِص / فيرصتلا 95 مكلو

 تارضحلا ىف نأشلا اذه لالجو هلهأل وا س ادب مكبو

 ىتاداس اي تاداعلا اوعطقت ال ىرهظم اعفرو ىلوغ مكتاداع

# #00 



 4« يناثلا يعاف رلا# يدايصلا يدهم دمحم ديسلا انديس لاق

 «بيرلا نم هسفن يف امب «بيغلا دب هتّدَر نم مكح' "هل جسنأ تلق)
 هب ْثّدر اذإ يفابلا ةدرام

 تساي تا ابق

 مهمامإ ّيبنلاو لاجر تدر

 ابراوم داسفلا يف ٌصّصلت نم مد

 ةيانع هيف نمحّرلل ناك ول
 هلارحأ يف ىربنلا ثراولاو

 هريغ لّمؤن ال كّبرل عجراف
 هذانعو هظيغب دوسحلا عدو

 هب ٌتْطح ىلُعلا بلط رئاط مك
 صلاخ راسكنا يذ فيعض مكلو

 اضقلا ٌروسأم نْيرمألا يف دبعلاو

 اندر الإ كنع ةلالجلا يديأ

 ثريصب ّىنُب ْتيمع ْذق ةلمهاو
 ثَرظن صّصلتلا اذه نع ُهُتَعْطَن

 ةتريسو ٌّئسنلا هلكاشي ىنعم

 ةترصن ةيانعلا كيلوت دب ال

 هترفز دسافملا ّىط يف هيوشت

 ةتضهن دصق ريغب ضيضحلا نمض
 هتلذ ةٌرعملا بتر يف هنتلأ

 هنَمْسَف ىعس ريغ نم هل ينأت

#0 # 



 كيدز اذإ كير انو تيار ادب ًايينم تاقرو
 رم نيعبس هللا لوسر تيأر

 ةعدب لك ىلع فيس ينْدلصُيو
 ةضاير حابملا يقبأ نأ ا

 ىدهلاب ةعيرشلا رون يلتجأ نأو
 اجهْنم نيّدلا ىف َديِدصَّتلا ىرأ ال نأو

 ىوهلا ةقبر نع تايلألا عطخأ دار

 ةعيرذ ّيصعلا قش ىرأ ال نأ

 اصلاخ ل ةنردلا ىخأ ْنأو

 هعرنو داحتإلا هك ىرأ نأو

 تذحأ دق ىذلا مكحلا عّرزأ نأو

 اهلهأ ةنامألا ْتِيَّدأ كلانه

 عّرشلا ةمدخ ىلإ ًالاح ينزه
 عبطلاب ةياوغلا لهأ اهباحصأو

 عسولاب مكحلا ُةلْمَح ذإ هبابحأل
 ةطقلاو لصولاب صوصنملا هصن ىلع
 عدّرل نع نانعلا ضْبَف ىرأال نأو

 عدّصلاو مْرَع ا هيو

 را لصألل لصولا مكح ىرأ نأو
 فشلا دهَمُملا َتْحّنلاو قْوُقلا نع

 عمجلو ,قرفلا ىف صَل مكح ماكحإو

 عر يذ ريغ ىمحلا يماهت داوب
 مرسلا ةمدخ يف تريجامك كفنز

#0 # # 

 #ددوّسلا نم هل اهنلعةةنأو ؛دجمألا مامإلا رهظُم ركذأ تلقو#

 هالع ليذ ٌتْمَّضَر اذهلو

 ًامامإ ماق نيفراعلا يف وهف

 اعيصرت يىحئاذم يراَردب

80# 



 4ةمهلا ُرَلُعِب مزلأو ؛ةمعتلاب ثّدَحَأ ُتلقو»

 ايد هته مزعلا ٌيض

 ايبغتي انوش اذ لواحي

 ىفيفراي كتبذف يب ْركفت

 يرهظ ءارو تاثداحلا تير

 ىمغأ ٌتمقن نويعلا ٌتفكفكو

 يبون طرمبو يتفرخب ُتيضر
 اليم سقنلا فاضزامل ثلقو

 ٍقْرَس ٌحيحص نايقلا انل ٍتاهو
 يوت بلا
 مع رمي رسب ربح ُمكو
 اعمج انُلل ُكُلُيلااَمِإَف
 نا لك نكمُي ُكَرّتلا اذهو

 ٍروط لاك ْنسحأ ّدهُزلا نأ

 ثّراحف ُتَبلغ اهترّواح ذو

 اقاحم اهل نانعلا ُتْْدَرَف

 تنافت ىّئح اهب أبعأ جلو

 د

 يلع ُهّْْيِه عبطلا ىماسو
 ةيربلا خرط هئؤش كاذو
 ةٌيجلا تاراشإلا يلع ّدخو

 هَرَدِيَحلا نُوُشلا وسن ىلع
 هّينو مزع يف ناوكألا نع

 ركل يف ةّسحألا تقباسو
 ةّفخلا كسئاسد نم يبعد

 ةّيضقلا يف ةجبَّتلا يل يميقأ
 ييغ ىنغملا يف ٍتنأ ألإو
 ةّيخر هاينذب ُهٌشبعو

 اني ب سدباب
 ةبولوألاب اهكرت انإو
 هيام ةجت كلفلاامنأو

 ةّبضرٍةرّهطت سفن يذل
 ينن ًارهط ْتَدَخ ْرْجَع ْنعو

 ءاذ 3 5 : .



 يّلَجنلا عيباني ثّرجف دقو
 قح مالك ٌمالكلا ُتْدَروأف

 اينذ كيلع ّينُب ْتَّدقو نإف

 اهافق ْمُفْضاَف ثقراف ىه ْنِإو
 تراس فيك ٌكّرسب اهُنْلطو

 ًارؤط ّرَّبلا لوسرلا روط ذو

 ًاعْبط نافرعلا بهذم ْقَّقحو

 ابلق لامالا ىلإ تفلت الو

 ةهئمدهعلا قِثَر ْمهتّيلا

 ةالص اهبحاص ٌميرض ُفْحَن

 :ِكَر بيبانأ نم يبلق
 ةيرهرجلا قافرلا مكحلا نم

 و نيِميلاب اهذُف

 0 ايم
 هيدر اهتغَجَرو اهنذفّون
 هنلُع ناميإ تاد ستب

 ةَّ/َعَللا هتصغع ّرْلإ مزار

 ةّيدمحألا ءابطلل اقافر

 هين ىقلي نأ مآر د

 ةَبز يدهملا كخبش نع ذخر

 كِرَم مهل يمشاهلا لاح
 هٌّبلألا ممن ايف دمر ىلع

 ةيحتلا عم ِمالَّسلا ىكزأ ثوط

* 0# # 
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 #فونص بهاذملاو ,فوغشم ديحوتلاب داؤفب تلقو#

 هب كرست الو هللا ذحو

 ىتف تلك نإ رايغألا كرتاو

 ءىشأبت مالكب ةزذي

 ةريشت ,ىسنب دحاولا ىأر نم

 ةجاح ىف هريغ اتذصفام

 ينلا لربات انا

 انيذه دق كلادمحبو

 هب ْمركأاي باطقألا ديس

 هَجْوَم نم اوذخأ دق مهرحب
 احولا ىبلإ نكل ٌدسأ

 ىدشساذهاي رايغألا رظن

 ادلرلاو مهتجوزاودبع

 ىدملا لوط لفاغ داؤف نع

 اذخو: نم ىّرشلا نتي ال كيك

 ادحتلُم هنود نم ىرن نل

 ادّصق ابلق ريغلل ْنَم باخ
 اذعص وأ اند دذبعلا لعفب

 اهسنادت ده نم هَدِبَع

 ادنكلا يِرْرَن هللا لوسر نع
 ادمحأ 59 بطقلا ُك نر

 اديس ا زك يف ةمهل
 ادِرْوَم ٌنف لك يف ملك
 ادسألا يدْرُب باغلا ىف ُهْدْبَع رع

#000 0# 
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 انيوطو سماط نم انرشن مك

 انعضوو لماخ نم انعفرو
 [|ةةيتو ةجا نمانضنأر

 انْعْئمو ةرمخ ْنم انردأو

 اَبلَسَوابرب اّهور

 ابلق ُنميِهُملا ٌرَّوَنانب مك
 دهجو ٌذجب احولا لهأ راس
 هنن قلاب ةلا لآ نحت

 بزف ُةِبتُر لاجرلل ثدبام
 بطخبب 56 ُنامّرلا كاهد نإ

 عيضو وهو تام هانعضو ْنم
 نم نؤعلا ةرظن لان يذّلاو
 . . .انيع ةيانملا دي انحاج دق

 انّيولو زراب نس انمقأو

 انيَوزو ثكان نم انْيَذَتْجاَر

 انيورو دنسُم نم انلقنو

 انيقسو عرتم نم انبرشر

 انيضقو هرمأب انمكحو
 اًنيع حّئملاب ٌرقأ دف انلو

 انيلإ راس بويغلا يندب
 انيقترا اّمْنعو لإ 527

 انيلع لومُحلا قلاو انيلإ لم

 تيوط دق ام َرَْن هللا ىبأو
 نبع ٌرعلاب لومخلا دعب َراص
 اًنيَغ موقلا رئاصب ْنع ْتفشك
#0 # # 

13 



 : هنع هللا يضر  ىدهلا وبأ دمحم ديسلا انديس يأ : تلقو

 رسبظلاو «نلالدبسا ينال رسسشملا رادقألا نوب

 ربخلا لوسر ىرشبلاب تأب جعزم ركفب ءرملاامنيب

 ِرَّضَبلا روؤط دصقلا لوصحل هلكاشامو يعسلا نكل
 رلألا حسن بيغلا يفام لكش ىلعو يْعَس ناسنإلا ىلعف

 ردقلا مكن قفاو نكي نإ ىعسام الإ نانإلل سيل
 رصبلا حملب يْعَّسلا حجت 2( تدعاس ام نإ رادقألا اذكو

 رطو دهجاو رادقألا دناع اركُس اذه فلاخ نمل لن
* #032 

 4 ماثتلالاو ةنيابملا يف « ماركلا نوؤش ركذأ تلقو#

 دهعلاو لوقلل كنم يأر ءىّيَسَب ًاضقان ةدوملا دهع يف كتيأر

 دولا 0 تلاع وكرت اذإ مهتإف نيبيطلا كرت كانثرت

+ 0#0*# 

 اب



 لا لامغلل ٠ رمل ىلع ٌتحأ تلقو+
 رااعل آل كيرف ملم
 ناطاب ٍءيش لكلف
 ارأامك نؤشلا جِظن

 ىدهلاب ىئىفقحت ىتفو

 اهلا ريخي نبت لقلاو
 اظملا يذه ىلع تلدس

 لا تواست بارتلا ىدلف

 ةدولالعم قوصتتكات ير

 اود وسي نسج اي

 ومع ىلع ياابو فيك حر

 رئاح كشلا ليلب ىتفو

 رئاشعلا ةيشرل كاذو بن

 20 اسطبل
 رصاف هاآاوحفق نع 00

 رئاغصلاو رئابكلا هبف

 رهاظ نينيع يذ لكل هن
 رباكألاو رغاصألا 7

 رباكم اي ةءارجلاب فكم

 قلعو تقّلَخ ولو هب د

 دكاذ بيقحي سيل ركل 07 وضحلا اس ز 3

 ودايضملاو ةراونشلا نيك ريكا رييقحلا وقار
 نحل دين ليدل

 م4



 * هلّداَج َّلَج ىلاعت هللا لاق»

 #هتلاسر لعج ثيح ملعأ هلنا#

 «ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هتمحرب صتخيإ

 اريثك اريخ يتوأ دقف ةمكحلا ىتؤي نمو ءاشي نم ةمكحلا ؛ نؤيو
 «بابلألا اولوأ الإ ركّذي امو

 #ةمكح#
 «صاخشألاو ةنمزألاو ةنكمألا ف صاوخ هلل#

 ل ناسا امك معمم و ميسا سرس زقأ لا 7 ياس سا 2 ريال اك

 مس مت احر راثكلا لع ُءاَّذِشسَأ :دعم نيذّلأو هلا أوو ديحم »

 رْثأ نم مههيوجو يف َمُهاَميِس انوضرو هلأ نم السم نب اديس مكر
 معطَس ميرخأ عزت ليوا ىف ْرمْلَتَمَو ٌةروَتلا يف مُهلَتم َكِلَد دوجسلا
 تقلا مري ظينتل عازل بِحَس .هقوس لع ئوتساف ظْلْغَت سَ مر

 4 و ةَرفْمَت مهتم ٍتاَحِدَّصلأ اوُنِمَحو أوُنَماَ دل ُدَن
 .(14 : حتفلا ]

 .[؟٠* : ىروشلا] 4 قِرَفلا ىف ةّدَومْلا الإ اج هلع جدت دل لق »
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 اسر ْ .: - نبع ىع هك ب 3 1 5

 دال ماقم نم أوُدْمعَأَو واَمَمأَو ساني هيام تينا انلعج إو

 ادزكاملاو نفياطلل 0 اًرهط نأ ًزيعامسإَو معه أ 1 ده َ

 317 سارت ا 1 د

 لوم همس هب َكَنَلَوبكَم ءاَحَستلأ ف َكِهَِو تْذَعَت ئَر ذه »

 مرطَس مُكهوُجو أولو رس ام ُتْيَحَو ْواَرعْلا ٍدِجْسَمْل ٌرظَم َكَلَهْجَو
 5 بات ود « قس نأ ةوثلتت بكح اثرا يلا عَ

 َكَمَلِق اوُعبَت اَم َةَياَء لُحِب بككلا أوو َنِدَ لا تي لو )نومي

 كذبكأ نيك ين ةلدق علك مهب امو مهل عإ اميرات اَعَو

 «تيِبلدَتلأ َنِمَّل ادا َقَتِإ يللا حري 3ءآجامدَتب دقي مفهوم
 ١55-١52[ :ةرقبلا]

 يب" نيس م برا رس رق 50

 ا ريع 0 َنيِمَلعْلِل ىدهو رام بم كب بَل ِساّنلِل َم عضو انسي لوأ لوأ نإ 2

 - سل 0-01 رم 0

 مح سانلا ىلع منيو 01 نك لَك نمو مي ماك 95-2 ثاء هيف

 م لسا 2 ته يع ىلا

 | نع ع أ َّنإَف َرَمُك نمو ال اليس دك علا نم يسيبلا

 [91/-55 :نارمع لا]

 مارحْلأ رهّشلاَو سيان امم ماركا َتْيَلَأ ةسبتكلا هنأ لع © »
 ٍضْيأْلا ىنامَو تولمتلأ نام لسه اريكدتتإ كيد ذهل عدنا
 [5ا/ : ةدئاملا] # ام بوش ْلكد هنأ كو

2 



 عرحملا كيب دنع عبر ر ىذ ٍرْيع ٍداَوب يسرد نم تكس نإ آب انير#
 مهفذدأو مهلا ةكوبت نياثلأ ص ٌةَدِعْفَأ لَمَجََف َةوَلَّصلا أوميِقيل اني حر عمر

 [1 31 : ميهاربإ] نوقع رهلمل ٍتارَمّكلاَنَم

 ل ا 0 لا هسا 6 هوَبَسي ا ىذلا نحس +
 عام مرت ري ني دي يرسم للا

 بح 5 ١ اطعم ا 8 عيلان ب نم متِرثْلا ملوح ان

 لا ا 72 نسا رع 0 يل يي يبا ريح ©« خ

 ابني كيا ليَمَل ارت ْتْمَسام نإ اونُكمأ هلهأل َلاَمَه ارا ار ذِإ
 أنأ ىإ 0 وطن توون 00 ىلخ رع ذأ أ

 مث انام 5 | كي 1 ميس سامر يسار يي

 [١؟١٠ :هط] >««ىوط سّدمملا داولاي كن كّيلعَت علخأف كبر

 ا ل الا در ل : 9 آمَّنإ »
 ١[ 0 وسب أَن ٌتْرَمَأَر وع

 4 < نلف كيت م نم ٍريِذَت يس آم موف َرِْذَنُمِل
 ١[ : صصقلا]

 1 مين رباه نم توبي زل نبي َنمبِالاَو راد 3 َبدلاَو »

 ولو يشأ حلَع توربو وأ امم هاَح مهروُدُس ىف قوُدَي
 42  توخيلؤملا مه كيلو هفييقت حس قون نَمَو . 6 هم مسه 33

 ريغ ايبا ا(
8 

 د

 جا
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 انِيَونِجِيَو انآ ْرِفْغَأ اَنَبَو توُلوقَي ْمِهِدَعَب ْنِم رُمآَج تيل ل روب ويت او اولا را ل ايم ىلا معاي هس لس
 هنتلا ىيوسالاب لو اللا ل ١ ب ىلع تلا لا ا م”ولس دو 0 00 01 4

 كنإ نير اونماء نيِذْلِل اًلِغ :رولق ىف لمح ل ٍنميِإلاب وقيس تسلا
 ريت 2 هلل راع

 |[ 8-٠٠ : رشحلا] #4 كراقوعر

 ٍ 2ريال | ار 20
 0 اة ا ا م 12 مهد 5 5 1 ا

 © دلو امو ٍدِلاوو (:رإ دليلا اذنه لح تنأو از للا اًذنهب مسقأ الو#

 :دلبلا] 7١[

 رد 0 يسع ل ا : ل لي 4 حض : 53

 # نييمأل ا ربا اذئهو كرا نينيس ِروُطَي "بيبا بوسيرلاو نيكلاو ٍِط

 [؟-١ :نيتلا]

 * ًالوقو ِةَي كيبن َةَّنُس مث .كباتك يف ًامهف كلأسن اَنِإ مهللا#

 #يعفاشلا مامإلا#



 ةداسلا لالا مديوخ ؛.طسابلا ميكحلل دبعلا هعماج لوقي

 : طساو تاداس ةمئألا مهنم ماركلا

 ةمحلملا موي نيملسملا طاطسق# : تع هللا لوسر لاف

 .ثيدحلا «ةطوغلا اهل لاقُي ضرأ ىربكلا
8 

 رارحألا 6سم

 راربألا نينمؤملا ةذباهجلا لّمكلا لوقعلا لهأ

 : رحلا تياثلا هرَّبلا مهلئاق لاف

 اهضرأ نع تلّوَحن لابجلا اذإو
7 

 : تلقو

 شت اَمك َنيِدِحاَجْلا َبْرحأ أرَجن

 نزل

 ةبصع ٌكلبق شاط ْمك اَيف ُدّوأَت
 و ف م هو مرو ة* و 1 4

 هّبزح لمه هللا نأ معزتأ
 مل حس ع ها تن عا اه كاب

 اعداخ قئاقحلا تفّرحف تدقح

 نك مل َنيبَطلا ماَركلا َتْبَعأ
 كنف كفوو ارث هَل كَ
 1 مل يقول دانعب ِثمَو

 توم ثَ ٍرخملا ىلططلا
 ةيوَق ل جات ةضهنف

 لوم ل دا ىف اتناك نع
7 

 هيفا كمعرب انيذلا 9 هدا

 1 7 هل ىقبأ أمف ملظب

 هاو مؤقلل ناّسحإلا "3 َتْيَذَك

 06 0 ل
 ةيفاخ هلل ىَلَع ىَفْحَت ْنأو سدت

 ةَيراَر ٍبيِذاَكألا نينافأ 2

 ةيفاض ةّياَنعلا "نسف

 ةيراج 250 نم ع غرد 7

 هيراس لالا يف رسل 0

 يلا ّيِعافرلا انالكَم ةّمهَو

 ني اني اع



 تلقرو

 تلو هلم ناوكألا د و ا

 ةفودص َتازِراَب نم اَهَمَمَْأَو
 ة اني تلو

 ادعاقت د تاَبناَمْلا كلب ْتْنَص .
 يذل نع لَن ًارْوَط 5 7
 ٍبئاَج لك نم رونا اهل ْْذَ
 ىؤسلل لَم از ى آرصَب ايف 9

 و ىلجنأ كيئارل ٌلاّيخ
 يدل لَك ين يامر را
 يأ يلدبتسأر ساقلا جورب يحدد
 اهمااَو >2 ب نيام شيل 56

 لا

 ٌباك ّوِه

 ينج  نييوْرلا ّن 0 تن نإَو هةهيح#ق *“
 ملط ب , لالطألا يف هلل
 قلت لَ هلل َنْوش ضني

 لكي داوم مْرََع يف الز
 موبي لا مّلع قداَرش 2 رحلوا رس كِل

 يا بول ٌفاطَم

 اطض اننا تش

٠ ١ 

 ِتْلَدَن ايش ص اهنمَر هن
 ِتَنْعَو ني رانا ٌلِجالَج

 ِتّنظ هين يذلا ؛يّنلا ايدك
 تنض مول يابا ئادلا نع
 َتّْلَحَت ِتايَقاَبْلا |عردب 25

 تمصه ربغلابو تماه ةمه ايو
 انسبل و اَتنأف بأ رس تارش

0 

 يلب جلا همهم يف ْترَطنأَو ند
 د باعشلا كيتاه فار

 اك كنم نعل لح َناَساَرخ
 لْقُنو رْيِدَتَْي لق لك ىَلَع
 0 ذق ام سل اهنم تف

 'نيدعلا باحر نع ني شن 25 أ
 نع

 ساه
 "صا عا

 بلا يف بدك لج 5
 تزل ةضيقلا كلت ُءاَمَقَو



 اَمَمْل يف َةَراَرَسلأ سي

 ةرسم ترويمات هللا 8 ل

 هَلَوَّص ٍقِئاَقَحلا محب ان

 مهرب ْنَع كالثألا ةلز معَ

 نول نإ اوناك اَم الزل
 ٌفَرْفَر هيلاعم ْس ما ُك ىلَع

 دراَو هيِناَعَم نم >4 لك ينفو

 اف ةراَع ةالدك ىناغلا مدحت

 أبّيط ةَبْيط 0 نم هللا ىَفَس

 ْهبْطَع َنِلَسْرُملآ ماَمإ ماَقَ
 ْمِهنرْيُغ يف يذل ُاَمْل َرْمَو آلآ

 مِلرَمُع يف يذل مْ قرف
 ةَجاَسَع لك ُفاَّشَك اَحَوْلأ ُربْره

 سطو ِداَب هللا كلم ُناَطْْسَ
 اهساّمطْأ َدْمَب ناَولَألا هب ىَنبَت

 اًهنيعل ىَلَجُملآ روُكلأ َوُم َناَكَ
 فاش نركلاو العلا لَمْ هَ
 قلاب دلو رتل لِي هل
 انس ْنِمَو تاَيِراَسلا تاز دعم هل

 ف م

 ىلعمو

 . نيس ةرْضَحْلا لهأ ُدَمْحَأَو
 لا ُكالْمْأل شهذنأ اهل

 3 لكب اوُماقهب , نكلو

 ذا لاوط نع نعت د

 باقل ةَعفّرلأب هد

 أ ب بويل احح 5

 7 تيرح ةوككلا م

 ولولا 0 هيف : عاقلآ نم

 35 لع لك يف 0 ديَسَو

 ةريرس رك سَ روب ىّلَدَن
 ىلع نا

 ةّيدبألا ةَلْوَدلَأ ماظن

0 "0 

 ةّيطب ٍناَصُم وأ مكح روُسْنَمَو 0 - ,؟ 8 * يو
 ةريصب نيعب قمرت مل هالْؤلَو
 ةَّيرُهْظَملا ةَجْسَن ىَنْعَم مطلمب ب

 ةنيطَو ء ءامع بادؤس ىف مدار

 5 ءزج 5 لكلا اَذَهَو ءابش

 ةَقْبَقَسلا لهأ ُتاَيا اًهيلاطَم



 8 ص مح 4 كاس "7 ع 200

 ةقيقد لكب ىربكلا ةلؤذلا هل

 ذك ُهْنَع ٌحّْللاَف بِي ْمَلِع َنْص هَ

 ا و
 نكي مل هالْوَلَو ْبْكَي مل هالؤلف

 هتلخل ىلْجُي هللا ٠ را ه لجأ

 نم 5 20

 ا

 ةعرش 0 ىلع ثق 39

 هت له نم ناّوكألل هللا ىلَج

 ٍلَسْرُم طاَبْسأ ءاَرْهّزلَأ نَع اوُماَق

 فَ ام ٍمَْقْلِل هلا ٍترط نم اَوَوَر

 يذلأب 1 ل هاما 01

 5 هاحتنا أامكيف هل لك

 مهبورد عْيمَج يش امؤَي 7 مل

 تيحار َنيِمْلاَعْل جاد رثإ ىلَع

 ْمهَدَعَب هللا ىف هللا لاَجر ءاجو

 هلال َّلَج هللا َهَجَو َنوُنوُرِ

 ةقيرط لك ىَمظْعْل ةلْوَجلا هل -

 كش لك نب ملبلا روك ىَن
 كلا ٍفاَقشْنآ سمط ىَرط ْنَم اد

 ةامجب وجي ُبوُنكَم حّْللا ىَلَع
 هيمَعْل نوُيعلأ ا امو

 تدعيم دحاجلا َنِئَيَو ُهاَدَه

 ا هِيِلْهَ ىَلَع 0

 ل ل ىلع دع ريتثو كفل
 ةيصَوْلاِب اوقف رس َحِيباَصَم

 حلك يف ل نسم مَ
 يرسل ٍرْبَغ ثغّشلآ نيِفِراَملآ ِنَ
 سم مرفأ ُِلْرَع ىضَق ْدَق هب

 ٍايِرَم يأ ناَوْنِع ةفيرش

 | ىَنُهلَأ َرْبَغ اًهئاَحْنأَر

 هج لك نم م ٍربّسلأ يف ْمهُيئاتج
 ةَبَصْعَو رثإ 1 مهر ىلع

 َتْمصْأَر ْتداَرَحل لخ 7 هلل ل

7 4 

 ةعيرشلل



 :تلقو

 دحاَولا تن َّتْنَأ تر ُفوُيّصلا ند

 تيدا ْمُعْواَرَأ تفلاَخَتَو

 ربع هناي نبعل قو ىَنْعَم
 ادن روُشْنَم لَك تير دقو
 طبام ٍفَرفَرُمْلا ج 7 2 ذم

 رداص مسلطملا طا

 لعاف َكْنِإَو ىَرِبمْلا 24
 َُباَهمَ ُلَولَج لوقُعْلا 5 كل

 50 دوجولا تاّرَذ مظنبَو
 >5 هلاَمَكل ندا :

 ني ْيدقلا كلا ُفْوَصت

 اضَيلا لب عئاَطَو ا نبل

 نم ةانضأ م ْنالْسَكْلا فري ل

 ذو لق وَ مير نه

 رح م 1 د . 7 ب يب ل

 ءاب ١

 ْ - ١ ١ 7 ٍِ را

 20 ترس ا يس 3 مارغا لا كد

 الا

 ذئالق عيِمجْلا قانغأب اهم

 دهاش َي ِهرْيَغ ْنَع ِهِلالْجِ

 ٌدعافلا وهو ضخنلا ميقُملا م

 0 انغز ليش زنا

 مَم ميِمَجْللَو ُدَمُي اا

 بام ًطاشبلا يِرَدَي الو ٍلْسك

 ةشاّلا َلضَو لجأ ميكحلا هان

 ُهِهاَر ٍدوُهش ْنَع اَذَهَو ينقي

 ْدِحاَو اًيف ٌلاَمَفْلاَو نار

 دقاف َكْرِيْعَو اًهياوقت كلت



 إو ْمْرَر اًهُعيمَج ُتاَمواَحْلاَو

 هباَبب دس : ادجوُم اَي

 ىَوللا كفك مُكُح هع اس دهم ىف

 مكاَر َكراَدتقا ناطلسل اذَم
 ناد 2 هادا لا

 لفاغ كنانتما ركش نع ٌرغلاو
 ُمِئاَذ ٌباَذَع ذص ْنَع كاذْلَو

 9 # ”و رث دموعنا مس ىلا سمح ى#
 نم تفي لرقعلا 0

 : رج ةفازإس دا

 مط َكسُْم دنع هيلا 3

 هَقتَر قتاف َتنأ أٌوِطن ناك نإ
 هّنكب ناسللا كَرّتْحا اَم 101

 عج َكَملَخ لسعر َكِنْلإ ادب

 اهضْعَب قذَتا ذابكرلا ا

 ةفايحو 5 اجلا سرف

 َنَمْلا ّنم ُهاَمَح اَم ْمُجَنُملا َبَهَذ

 ىلا مم ُلوُهَجْلاَو كلف لَمْ
 اعتالَب ُراَيَدلا َراَص اًبب ضْرَأ

 م١١

 دصاخلا 3 اًهعراز َتْنَأ كل

 جاز ةناعإلا لب هنم لكلا

 ةارَو ناَئئاَكْلاِب هَ 0

 اباش ةئيكّسلل اَذَمَو انزش

 5 َكئاطَع ىَلَع لوُبقلا وخ

 هلاخخ ميو 200
 دمالج ليقتلا اهدراو راه

 دراشلا َكبَلِإ اَهب هَ 9

 دئاوَع ٍلِيِمَجْلاِب كرب ,

 هل طْرشلا اذه 5

 دعاَسُم هيف بْنَ ا ا أ

 دِماَملاَو 8 / ٍزراَب ْنم

 دئاع 3 ْئيَش لك َكِْحَح هَل

 دئارو نيرا ىلع َكِبَلإ لَو
 ةراطت ءانفلا ومَن ُةَماَصْحَ

 3 هباسحك نات

 البلل 0 أرسل

 0 و هب لبقو أنقَو
 0 ةنوتحا ا رادع



 وا مس

 ايلاغ أمْوَي عب يشَو ُقيقَرَو

 هءاَرَو راسهلاو انآ ُلِيَللاَو

 اهل ثايآ لكلا ٍفالتخا ين كَل
 اذ لك وت ذه كك رس نع

 ىلع يفاضلا كرس قِداَرُس ْتّيِرَ

 ىلا يف َكِمكُح ٌرس مسلط ّنذاَ

 تفرش وُ نع ملا, عفر

 اجا كا ا * اهب ثَجهل

 مُهَتْلَسْرَأ نه برع حب وماه

 00 , ُبيطْرلا ُنْضْفْلا َوق لك

 لق 55 يف َيَلأَت ٌرَش

 ُةَلِص اَهَْمَط ْباَبْأ هَنَدَحَج حج
 يذلا ِدَسَحْلا ِنَع اًرْش ارت

 ٌدحاوف نآلَوْدَجْلا َبوُلقلا َّقَش 3

 ل برشا طاَمْلَأِب ٌوِس

 ٍدَّمَحُم بحب : بانني ٌبَراَب

 انو ناَنَحْلاب كو فطار

 لا ُكدِنَعل عاّإلا مكب 0

 ًايعاَد َكَئْدَصَق دَف يّنإ َيالْوَم

5 
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 ُةداَضُمَ كلام 08 اذَم

 د راَوَمَر ٌرداَصَم نوعا نمض

 دقاَع َكِلالَج نم َشْيَج ِهْبَلَعَو
 هعالأت وب براق انفارم

 دماحلا 7 رركشلا كرقخل الإ

 0 يبن ناَوْلَألا 0 9

 اسبعنو دئاشن كانه م

 ٍاوَنُم ٌمِئاه ْمُهْنِب 4
 9 مئات به ىلع ىَوْهَي

 ُدحاوَج لابكلل ةّلالَّضل 0
 دساَحلا الإ نادل اَمَو

 امج ةَعيطَقْلل او ب

 دهاش 3 ينك لاقل ةدوسوم

 4 ةّيحألل 2 يذلا ةط

 قا 5 ففص يف شلال
 تال

 دئاز كلضفف اَنَجهاَنَم يدامهس
 ل

 دِصاق َّنظ ُليِمَج َكْنِم َباَح اَم
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 ف د نع ِرْصَمْلا يف ينذر
 أاث ىدلنع هنمَو ا 3 لا كَل بحب "ب يرذق يل تعفو

 ُدئاَوَعَو ٌدِئاَوف ُهنم ّيَدَلَو ب ياََأ عن يع ير

 دحاَرلا َكاَذ مْوِبْلا ىَنِإَو ادب دَحاَو كناّوعلا نبأ ٍتبرط يف كل

 #84 # ## 

 ال



 #ةيعافرلا ةقيرطلا ساسأ نايب يف ةليلج ةدئاف#

 (ساورلا) ب ريهشلا يعافرلا يدايصلا يدهم دمحم ديسلا لاق#

 : 4ةيانعلا فرفر# هباتك يف هنع هللا ىضر

 مامإلا هنامز يف نيقيدصلا ديس عالسإلا خياشم خيش لاق

 تمقأ :- هب انعو هنع هللا ىضر  ينيسحلا يعافرلا دمحأ ديسلا
 سمخ اهديؤي ؛ةلصخ نيسمحو سمح ىلع اذه يقيرط ءانب

 نال ةيناقرفملا ثتايالا مم نم ءىش اهضعب دضعي ةيآ لوسمجحو

 هللا ةفرعم ىهو ؛ءاهنع هل ىنغ الو ءاهنم ديعلل دب ال «ةيوبنلا

 يأ «نودبعبل الإ سنإلاو نجلا تقلخ اموإ» :ىلاعت هلوقل ىلاعت
 «دحاو هلإ مكهلإو# :ىلاعت هلوقل ةيبوبرلاب 2 .نوفرعيل
 هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل* ءدمصلا هللا ءدحأ هللا وه لقط و

 يدهعب اوفْؤأ# : ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا دهعب ءافولاو «دحأ اوفك

 هلوقل ةيدوبعلاب صالخإلاو «نوبهراف ياّيإو مكدهعب فوأ
 ناك نمف# :لاقو «نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعاو# :ىلاعت

 هبر ةدابعب كرشي الو احلاص المع لمعيلف هبر ءاقل وجري

 هلوقل رمألا ىلوأو ٍلَ# لوسرلا ةعاطو هللا ةعاطو .«ادحأ
 «مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ# :ىلاعت
 ضرألا يف ةباد نم امو# :ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا دعوب ناميإلاو
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 ال :ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا ةمسقب اضرلاو #اهقزر هللا ىلع الإ
 هكلوسرو هللا ًداح نم نوُداوي رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي اموق دجت
 ةفرعمو *مهتريشع وأ مهناوخإ وأ مهءانبأ وأ مهءابا اوناك ولو
 #ءرسلاب ةرامأل سفنلا نإ9 :ىلاعت هلوقل اهتبراعو سفنلا
 ءراضتاف ودع ىكل ناطيشلا نا ' ىلاعت هلوقل ناطيشلا ةبراحمو

 : ىلاعت هلوقل لاح لك يف هللا نم فوخلاو ؛هوبراح يأ «اودع
 #«نوبهراف ىاّيإو# :ىلاعت لاقو #نوشخاو رمانلا اوشخت الو##
 هللا هرم نوفختسي الو سانلا نم نوفْحَتْسَي# :ىلاعت هللا لاقو
 : لعت هلوقل ىلاعت هللا ىلإ عرضتلاو ءاعدلاو «مهعم رهو

 ىنوعدأ## :ىلاعت هللا لاقو «ةيفخو ًاعرضت مكبر اوعدأ
 الإ : ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا ركم نم نمألا مدعو #مكل بجتسأ
 هللا ةمحر نم طونقلا مدعو «نورساخلا موقلا الإ هللا ركم نمأي
 ب رنذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت ال# : ىلاعت هلوقل ىلاعت
 ءادأ تقو اميس ال ةروعلا رتسو «ميحرلا روفغلا وه هنإ اعيمح
 دارملاف #دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ# :ىلاعت هلوقل ةالصلا

 ىلإ ةرسلا تحت ام لجرلا ةروعو :ةروعلا ني ييراوي ا« ةنيزلاب
 ال8 : ىلاعت هلوقل ءادعاق انايرع ىلص اسابل دجي مل نإو ءةبكرلا

 اونوك# :ىلاعت هلوقل ملعلا بلطو «اهعسو الإ اسفن هللا فلكي
 اهيأ ايإ» :ىلاعت هللا لاقو .ءاهقف ءاملع اونوك يأ 4نيّئنابر
 . مهنيد مهوملع ىأ هيا ران مكيلهأو مكسللا اوك وكما نيذلا
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 ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط» :مالسلا هيلع لاقو

 متمف اذإ اونما نيذلا اهيأ ايغ :ىلاعت هلوقل ءوضولاو ««ةملسمو

 اوحسماو قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ
 ىلإ مايقلا متدرأ اذإ يأ ةيذلا ؟نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوؤرب
 نم لسغلاو ءءاضعألا هذه اولسغاف نوئدع متنأو ةالصلا

 هلوقل مميتلاو «اورهطاف ابنج متنك نإو# :ىلاعت هلوقل ةبانجلا
 تاولصلاو «ابيط ًاديعص اومميتف ءآم اودجت مل نإفط :ىلاعت
 اباتك نينمؤملا لع تناك ةالصلا نإ#» :ىاعت هلوقل سمخلا
 رفاسملا لعو «تاعكر عبرأ ميقملا ىلع اتقوم ًاضرف يأ «ًاتوفوم
 هلوقل ىلاعت هللا ركذو «تاعكر ثالث اهنإف برغملا الإ ناتعكر

 ةنامألا ءاطعإوراهنلاو لبللاب ينعي «اريثك هللا اوركذا# :ىلاعت

 ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ# :ىلاعت هلوقل اهلهأ ىلإ

 لاقو «مكيتا امب اوحرفت الوإ» ىلاعت هلوقل حرفلا كرتو «اهلهأ
 تاوف ىلع نزحلا كرتو #نيحرفلا بحي ال هللا نإ# :ىلاعت هللا

 هلوقل ركفتلاو 4# مكتاف ام ىلع اوسأت اليكل# :ىلاعت هلوقل ايندلا

 هلوقل سفنلا ىوه كرتو «راصبألا يلوأ اي اوريتعاف# :ىلاعت
 هللا لاقو © هللا ليبس نع كلضيف ىوهلا عبتت الو# :ىلاعت

 يه ميحجلا نإف ايندلا ةايحلا رثاو ىغط نم امأو» :ىلاعت
 تاوهشلا اوعبتاو ةالصلا اوعاضأ# :ىلاعت هللا لاقو «ىوألملا

 هبر ماقم فاح نم امأو# :ىلاعت هللا لاقو «ايغ نوقلي فوسف
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 للا ةّنم ةفرعمو «*ىوأملا يه ةنجلا نإف ىوهلا نع سفنلا ىبنو
 مكاده نأ مكيلع نمي هللا لب# : ىلاعت هلوقل مالسإلاو ناميإلاب

 لك ين علطُم ىلاعت هللا نأب نامبإلاو «نيقداص متنك نإ ناميإلل

 يف ةرذ لاقئم نم كبر نع بزعي امو# :ىلاعت هلوقل نيح
 :ىلاعت هلوقل بونذلا نم ةبوتلاو «ءامسلا ىف الو ضرألا

 هللا لاقو «نوحلفت مكلعل نونمؤملا َهّنَأ اعيمج هللا ىلإ اوبوتو»

 قدصو #احوصن ةبوت هللا ىلإ اوبوت اونما نيذلا اهيأ اي#» :ىلاعت

 ام# :ىلاعت هللا لاقو «اولدعاف متلق اذإو# :ىلاعت هلوقل مالكلا

 : ىلاعت هلوقل لالحلا لكأو #ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي
 جرفلاو نينيعلا ظفحو «احلاص اولمعاو تابيطلا نم اولك#

 نم اوضغي نينمؤملل لق# :ىلاعت هلوقل مارحلا نم نينذالاو
 تانمؤملل لقو# :ىلاعت هللا لاقو 4مهجورف اوظفحيو مهراصبأ

 نإ# :ىلاعت لاقو 4نهجورف نظفحيو نهراصبأ نم نضضغي
 كرتو «الوؤسم هنع ناك كئلوأ لك داؤنلاو رصبلاو عمسلا

 ىسع موف نم موق رخسي ال# :ىلاعت هلوقل ءازهتتسالاو ةبيغلا
 الو :ىلاعت هلوقل بقللا كرتو ةيالا #مهنم اريخ اونوكي نأ

 بانتجالاو #ناميإلا دعب قوسفلا مسالا سب باقلألاب اوذبانت
 اريثك اوبنتجا اونما نيذلا اهيأ ايا :ىلاعت هلوقل نظلا ءوس نع

 الو# :ىلاعت هلوقل سسجتلا نع بانتجالاو *نظلا نم
 اولكوتف هللا ىلعو# :ىلاعت هلوقل هللا ىلع لكرتلاو ةيالا فاوسسجت
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 وهف هللا ىلع لكوتي نمو# :ىلاعت هللا لاقو «نينمؤم متنك نإ
 #ترمي ال يذلا يحلا ىلع لكوتو# :ىلاعت هللا لاقو «هبسح
 هللا ىلإ بلقلا لاكتا لكوتلا :امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقو

 :ىلاعت هلوقل هللا ءاضتب اضرلاو هنود امع عاطقنالاب ىلاعت
 اهيأ ايإ» :ىلاعت هلوقل ةدشلا ىلع ربصلاو *كبر مكحل ربصاو»

 «نوحلفت مكلعل هللا اوقتاو اوطبارو اورباصو اوربصا اونما نيذلا
 :ىلاعت لاقو *كيدلاولو ىل ركشا نأ# :ىلاعت هلوقل نيدلاولا ربو

 ركشلاو #اناسحإ نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت ال نأ كبر ىضقو#
 هايإ متنك نإ هللا ةمعن اوركشاو# :ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا معنل

 هلوقل ابرلا كرتو ءحراوجلا عيمجب ةعاطلا ركشلاو #نودبعت
 ىف طقلاب قافنالاو «ةفعاضم ًافاعضأ ايرلا اولكأت ال :ىلاعت

 اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنأ اذإ نيذلاو#» :هلوقل ىتغلاو رقفلا
 هقح- ىبرقلا اذ تآو# :ىلاعت هللا لاقو «اماوق كلذ نيب ناكو

 يف قافنالا وه ريذبتلاو *اريذبت رذبت الو ليبسلا نباو نيكسملاو
 ةقدصلا يف ىذألاو نملا كرنو ءِديتَي هلوسرو ىلاعت هللا ةعاط ريغ

 برق مدعو #ىذألاو نملاب مكتاقدص اولطبت ال 8# : ىلاعت هلوقل

 ال و ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعاف# :ىلاعت هلوقل ضيحلا يف ءاسنلا

 : هلوقل داسفلاو بجٌعلاو ريكتلا كرتو *#نرهطي ىتح نهوبرقت

 ضرألا يف اولع نوديري ال نيذلل اهلعجن ةرخاآلا رادلا كلت#
 هده فوبشلا كمرتو 4 نتعلا ةيئتاعلاو اذاسسف الو
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 ءاشحفلاب مكرمأيو رقفلا مكدعي ناطيشلا# :ىلاعت هلوقل رقفلا
 ميلست مدعو 4 ويلع عساو هلئاو هيكل هن را مكدعي هلباو

 اوتؤت الو# :ىلاعت هلوقل ناّوَحلاَو ءاسنلا وأ نايبصلل لاملا
 اهتاقوأب سمخلا تاولصلا ىلع ةظفاحملاو «مكلاومأ ءاهفسلا

 # ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح# :ىلاعت هلوقل

 نأو# :ىلاعت هلوقل ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ىلع ةماقتسالاو
 ربش ديف ةعامجلا قراف نم» :درو املو «ًاميقعسم يطارص اذه

 مظعألا داوسلل ةقفاوملاب ةمزالملاو «مالسإلا لبح نم علخنا دقف

 هلوقلو «اوقرفت الو ًاعيمج هللا لبحب اومصتعاو# :ىلاعت هلوقل
 ذش نم نإف ءمظعألا داوسلاب مكيلع» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 : ىلاعت هلوقل ركتملا نع يىهنلاو فورعملاب رمألاو ؛رانلا يف ذش

 ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ضرألا يف مهانكم نإ نيذلا#

 هلوقل ةاكزلا ءاطعإو يالا «ركنملا نع اوهنر فورعملاب اورمأو

 ةالصلا اوماقأو تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا نإ# : ىلاعت
 مه الو مهيلع فوخ الو مهمر دنع مهرجأ مهل ةاكزلا اونا

 ةالصلا اوميقأو انسح سانلل اولوقو# :ىلاعت لاقو «نونرحي
 اوتاو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف# : هناحبس لاقو «ةاكزلا اوتآو

 : ىلاعت هلوقل ناضمر موصو ةيالا «نيدلا يف مكنارخإف ةاكزلا

 : يلع هلوقلو : ةيالا «مميصلا مكيلع بتك ارنمأ نيذلا اهمأ اي»

 ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش « سمح ىلع مالسإلا ىنبا
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 قتيلا حيحو فاكزلا ءاتيإو «ءةالصلا ماقإو ؛هلوسرو هدبع

 لع هللو# :لاعت هلوقلت «مارحلا هللا تيب جحو «ناضمر موصو

 اهيأ اي» :ِهِلي هلوقلو «ًاليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا

 ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلاو "اوجحن حجحلا مكيلع ضرف دق سانلا

 ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدأ# :ىلاعت هلوقل نيللاو قفرلاب

 «قالخألا مراكم ممتأل تثعب» : هي هلوقلو #ةنسحلا ةظعوملاو

 هنع ىصرو ههجو هللا مرك ىلع انديس نينمؤملا ريمأ نع يور لقو

 سانلا نسحأ ِهَيكي هللا لوسر ناك ا و

 لاعتو هناحبس لاقف هلالج لج هللا هيلع ىنثأ دنو ءاقلخ

 هلآ ىلعو هيلع للعت هللا لص «ميظع َىُلَُخ ىلعل كنإو» : هنأشي
 موي ىلإ ناسحإب مهيعباتو نيعمجأ نيرهاطلا نيبيطلا هباحصأو
 هللاو انتقيرط ساسأو انتقيثو داقعنا ماكحألا هذه ىلعو نيدلا

 . فيرشلا هصنب همالك ىهتنا «نيكلاصلا ىلوتي

 ةقيثولا هذه رارسأو ةقيرطلا هذه ماكحأ كلاسلا مهفي هنمو

 . هللا الإ هلإ الو هللا وه ةيانعلاو نوعلا ىلوو
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 # حيرص لال دتساو . حيحص ليلد#»

 هباتك يف  هنع هللا ىضر  ساورلا يدهم دمحم ديسلا لوقي

 1 : «ةيانعلا فرقر#

 ةلاح اهنووطّي ةقرخلا سابلإ يف ةيبلق مكح يناوخ موقلل نإ
 ىوط امك هنأش ىلاعت هللا حلصيف ءديرملل سابلإلا
 اهسلأ يتلا ةعفيرشلا هتدرب 5 ناميإلاو نمألا كو هللا لوسر

 هيدمكحت هثارو كانهو # داعس تناب# بحاص يباحصلا ًايعك

 . كغ بوبحملا لوسرلا نع بولقلا لهأ اهذخأ

 «هنع هللا ىضر يعافرلا مامإلا ديسلا دنع ةقرخلا سبل مكحول

 نيح  هنع هللا يضر  يعافرلا مامإلا ديسلا انديس لاق دق

 بذكلا ةروع رتس .يهو ماكحأ اهسبلل : ةقرخلا سبل نع لئس
 ردغلاو «ةنامألا برشب ةنايخلا أوس ررسو «قدصلا ناسلب
 ةقرخب ماذملاو . صالصخإلا ةقرخب ءايرلاو .ءافرلا ةقرخب

 ناوكألا ىلع لكوتلاو ءينس قلخب ءيند قلخ لكو ءدماحملا

 امع تمصلا لثم «ةدومحملا قالخألا سبالم نم ىلاعت هللا ةنيزب
 حراوجلا دقفتر ؛ رظنلا هيلإ لحي ال امع رصبلا ضعو ءهينعي ال
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 هب تضم ام لمع حلصيو ؛«سانلاب نظلا ءوس كرتو ءعرولاب

 دهاعتو «سفنلا قالخأ دقفتو «قزرلا ريسيب ةعانقلاو ءمايألا

 .ةيوبنلا بادالا عم فوقولاو ءنآرقلا ةءارقو ءرافختسالا
 .محرلا ةلصو «نيدلا يف ةسفانملاو ؛نيحلاصلا قالخأ فرعتو

 وهو «سفنلا ءاخسو .ضّرعلا لذبو ؛قفرلاب ناريخلا دهاعتو

 قيدصلا ىلإ فورعملا عانطصاو «قلخلا جئاوح ءاضق يف اهلذي نأ

 لفاغتلاو «ىذألا لامتحاو ؛مالكلا نيلو .عضاوتلاو ءودعلاو

 هل مهركذت نأ الإ ؛نيلفاغلا ةسلاجم كرتو .ناوخإلا للز نع

 هللا تايا يفو .ضارعألا يف ضونخملا نع فكلاو ؛مهيف هللا ركذت

 كرتو دلي دمحم ةمأ نم نيبنأملا ىلع نعطلا كرتو ء«ىلاعت

 مم لغلاو دقحلا كرتو «ىلاعت هللا مراحم كاهتنا ىف الإ بضغلا
 ؟كلوبفل بتيضخت هل نأ وهو ؛ءيبملا نع حفصلاو ؛رودصلا

 لهأو ءاملعلا ميظعتو «تانيهلا يوذ ةءورملا لهأ تارثع ةلاقإو

 رفاكو ملسم نم موقلا ميرك ماركإو ءةبيشلا يذ ماركإو «نيدلا

 .صخشلا كلذ هب مركي نأ هل زوجي امم عورشملا دحلا ىلع لك
 درو «تيمو يح نم دحأ لك عمو «ىلاعت هللا عم بدألا نسحو

 ؛«فيعضلاب قفرلاو «ريبكلا ريقوتو «نيملسملا ضرع نع ةبيغلا

 ةلصلاو ريلاب مهتاساومو نيجاتحملا قا . ريغصلا ةمحرو

 ىلإ ببحتلاو «مالسلا ءاشفإو ؛فيضلا ىرقو ؛لوقلا روسيمو
 عنصتلاو مالكلا ةرثكو هاّيإو ءعورشملا دحلا ىلع سانلا
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 الو اناعل نكي الو .هطقس ىلإ يدؤت مالكلا ةرثك نإف .قدشتلاو

 ةئيسلاب ادحأ يزجي الو ءأباخص الو ابابس الو ؛ابايع الو اناعط
 بسي الو ءدحأ ىلع رئاودلا رظتني الو ءاناسحإ الإ هقح يف
 يملا نإف ؛تيم الو يح نم نيعتلا ىلع ىلاعت هللا دابع نم ادحأ

 نمؤملا نعلف ًانمؤم ناك نإو «هل متخي امب فرعت ال ًارفاك ناك نإ
 في رف الو .مهتاوهشب تاوهشلا لهأ درع اذا كد الو . هلتقك

 ام لقنب هينذأ يف نولوبي سانلا كرتي نأ هاّيإو ءدحأ ىلع ةساترلا
 :هركذ نم ةماعلا يف رهشي امب حرفي الو .هريع نعو هنع هءوسي

 وأ هيلع ىقبي له يردي ال هنإف ءهيلع ناك نإو ؛هب دمحي امب
 ضرألا ىلإ هقارطإو هفاتكأ عمجب عوشخلا رهظُي الو ؛هنع بلسي
 الو ءايندلا نم رثكتلا ديرب "لو «كلذك هنطاب ىف نوكي نأ أ الإ

 دنع هعبفل كوكي. نأ ىعبني , ال لب هردق لهج نم لهجب ىلابي

 ال امب عرجت الو « هماللكل سانلا تاصنإ يف بغري "لو ع« رذق

 الو ءهسفن نم فصتنيو هعمو قحلل ريصير ءهقح ق هرسي

 ءادتبا نيملسملا ىلع ملسيو .هقح يف دحأ نم فاصنإلا بلطي

 ىلع نعطلاو هايإر ؛ عمسي ىتح هيلع ٍمّلس نم ىلع مالسلا دريو

 الو ءاهيف اوسفانت اذإ ايندلا ءانبأ لعو ءاولخب اذإ ءاينغألا
 وعدي الو رومألا ةالوو كولملل وعديو ءمه .ديأ يف اميف عمطي

 الو .هئادعأ ريكأ امهنإف هاوهو هسفن دهاجيو ءاوراج نإو مهيلع

 نع هررض فكيو ءاهيف ىشملا الو قاوسألا يف ةسلاجملا رثكي
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 ةباحصلا نيب رجش اميف ضوخلا نع كاسمإلاو .نيدلا ةمئأ

 ام ىلإ اوضفأ دق مهغإف تاومألا نع لب  مهنع هللا يضر

 صرخحلا جارخإب هيلعو ءردقلاو نارقلا يف ءارملا كرتو ءاولمع
 يف لوخدلاب هيلعو «بلقلا نم بججعلاو دقحلاو دسحلاو

 هلل ةحيصنلاب هيلعو «ةيصاقلا الإ ذخأي ال بئذلا نإف ةعامجلا
 يف ةلجعلاو هايإو ؛مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو ىلاعت

 دوجو دنع جحلاو ءاهتقو لوأ يف ةالصلا يف الإ هرومأ
 ركبلا جيوزتو «مالكلا لبق فيضلل ماعطلا ميدقتو ؛ةعاطتسالا
 ملسم نم ىلاعت هللا دابع حصن يف دوهجللا لذبو ءتكردأ اذإ
 ىلع ةظفاحملاو «ةلفغلا بابسأ عطقو ءةسايسو ملعب رفاكو
 نم جورخلاو ؛ اهتأشن نيسحتو «ةعامجلا يف تاولصلا ةماقإ
 مدنلاو ءاريخ ملعلا بالطب يىصونسي نأو ءملعلا بلطب لهجلا

 رادو تاوهشلا نع يقاجتلاو «ريخلا لامعتسا يف طيرفتلا ىلع
 رطاخ لك موقلا حالطصا يف يهو سفنلا تقم دايتعاو ؛رورغلا
 حالصإ يف يعسلاو ؛ةمعطلا حالصإو ءملاظملا درو ءمومذم
 يف مهلاو ةيشخلاو «مئادلا رذحلاو «بيرلا طاقسإو ؛نيبلا تاذ
 ةبارق يف ةدوملاو ىفللا يف يضغبيلاو ؛هللا يف بحلاو «هللا

 ىلإ عرضتلار ؛ءاكللا ةرثكو .«نيحلاصلا ةالاومو هدي لوسرلا

 :تاحارلا قيرط رم برهلاو ءاراهنو اليل لاهتبالاو هللا
 اميف ركفلاب شيعلا صيغنتو «للاعت هلل لاح لك يف للذتلاو
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 هللا ىلإ دصقلاو ؛هيلع هب معنأ ذميف « معنملا ركش نم هيلع نيعني
 ةرصن نم ىوقتلاو ريلا ىلع نواعتلاو «هنم لاح لك يف للعت

 نع بركلا جيرفتو .فوهلملا ةثاغإو ؛خراصلا ةباجإو مولظما
 وهف دجهتلاب ناك نإو «ليللا مايقو ؛راهنلا موصو «بوركملا
 ١ عج لرش لانا ةرويقلا ةرايز ةفاعتو: كولا ركذو هيلا

 سوزؤر حسمو ءاهعابتاو زتانخلا ىلع ةالصلاو ءاهيف وهو

 .ريخلا لهأ ةبحصو تاقدصلا لذبو «ىضرملا ةدايعو ؛ماتيألا
 ةرهاظلا لاعفألا ىلع سفنلا ةبساحمو ؛ةبقارملاو ركذلا ماودو
 لك مالك نم ةمكحلا ذخأو «ىلاعت هللا مالكب سنألاو ؛ةنطابلاو

 ىلاعت هللا ماكحأ ىلع ربصلاو ءروظنم لك يف كرظن نم لب ملكنم
 .ىلاعت هللا ىلإ برقي ببس لكل ضرعتلاو ءهنيعب كنإف
 ءاضقلاب اضرلاو « هيضارمو ىلاعت هللا باح يف ةقاطلا غارفتساو

 هعم نوكي نأب قحلا ةالاومو « حرفلاب ىلاعت هللا نم دري ام ىقليو
 ىف ربصلاو «لطابلا نم يريتلاو ءاوناك امنيأ هدابع عم هنإف
 يف مهألاب لاغتشالاو لاحلا يف دهّدْلاو ءناحتمالا نطارم
 .قحلا ةيؤر لحم امنوكل اهيلإ قوشلاب ةنجلا بلطو «تقولا
 مهعم دوعقلاو .نيكاسملا ةثداحمو ءرابتعالاب ءالبلا لهأ ةسلاجمو
 ءردصلا ةمالسو ؛.هتناعإب كبلطي نمل ةنوعملاو «لفاحملا يف

 عم نوكي نأو ءارقفلا ةمدخو «بيغلا رهظب نينمؤملل ءاعدلاو

 حالصل رورسلاو ءاهل وهف اهيلع ناك اذإ هنإف هسفن ىلع سانلا
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 . ىهتنا ْدلَي هلوسرو ىلاعت هللا هرخخأ نم ريخأتو ولو هلوسرو هللا همدق نم ميدقتو ءاهداسفل مغلاو ةمألا

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ملسم لك بجاو اذهو :تلق

 . ِةَك هلوسرو ىلاعت هللا عيطيو
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 #ىدهلا وبأ دمحم ديسلا وه هيلإ راشملا فلؤملا بحاص#
 «نيعمجأ مهنع هللا يضر)

 #هرذحو .هرشبو اهيف هبطاخ ىتلا بتكلا ءامسأ نايبو#
 4 رشنو هطخ هل طخو#

 : هنع هللا ىضر ساورلا يدهم دمحم ديسلا لاق

 دعب فطللا ءام رجفنيو ؛ةشحولا لعب للا روب وذي
 يذلا يبحاصو كلذ لك ءانل هراتحا نم انب هللا زعبو ؛ةشهدلا
 ةجابيد يف باطخلاب هتصصخو «قئاقرلا هذه هل ترمضأ

 هل ترشنو (باطخلا لصف) ب لاحلا رس هل تسصصهو (قراوبلا)

 مالعأ) هل تعفرو «باذملا ريتلا كلذ ةقيقر (لجسلا ىط) نم

 موظنمو جاّوم روثنمب مولعلا هذه هل تعضوو ''”(قئاثولا
 وهو «تاراشبلا هذه ريئمو «تاراشإلا هذه بارحم وه ءقئار

 يف ةمئاقلا ةفاّررشلاو ءاهيناعمو اهنيماضم يف ؛ةيمسلطلا ةتكنلا

 (تسق بولق مانق هللا ءاش نإ هب هللا ولجيسو «اهينابم طانم

 دق مويلا وه اهو ؛ءتسمطنا علاطم راثا هصالخإ قاروشب زربيو
 داصرأ هزنك ةذلف بع تّقشناو .هزورب نم ةثلاثلا ةنسلا ىلإ حّردت

 .ةبانإلا يودهم ءزنكلا يدمحم ءزرطلا ٌيودب لاي ءهزونك
 . ةليبقلاو ةلوؤخلا ىدلاخ ؛ةلمصفلا يمازخ ؛ ةباصعلا يدمأ

 . ىرغصلاو ىطسولاو ىربكلا ةفيثولا ةثالث بنك يه قئاثولا ١(
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 هماهملا يف ةرضاحملا ّيولع «علاطلاو ةهبجلاو نيبجلا حلبأ

 هدوهشم يف نأشلا دّيَّوُم «هنوؤش يف رهظملا بلاغ ؛عماعملاو

 هيلع تدبو .؛ميهاربإ ةروس يف هتريس رارسأ تيوط «هنونكمو
 ىتح تيبلا اذه ةسماط ىلعيس ؛ :ميظعلا قلخلا بحاص رون راثا

 ىتح فرشلا اذه ملع عفريو ءعيفر :ةليسلاب دعبلا هب ل ويقف

 يأ ماملا ةبون دّدجتو .عينملا هجرب نم هروهظ رانم ىجتسي

 دمحأ لا تاوم ييحيو «نيعلا نع نيغلا ءادر فشكيو نيملعلا

 كلذ لارنم ىلع مهدجم نوصح دّيشيو ءساردنالا دعب
 هيف فلتختو .عراصيو عراصيو .عزانيو عزانيو « ساسألا

 رطاوخ رضاوح همداصتو ,راكفألا تالصاحو نسلألا تادافم

 .لفح بحاصو راك همس ترو ءرارغ رورغ يذ نم ةمأ

 قئاوغ نم هليذ مهدي الو ررض مهنم هسمي ال لكلا يفو ءراتحم
 هللا ةيانعب ظوفحم ءهللا ددمب نوصم «رطخ الو سؤب مهروز

 .نوقئوملا هنالحنو .نرحلاصلا هبابحأ ءهللا تاملكب ديؤم

 .نوروصنملا هورصانو ؛نودودرملا هوداعمو «نولوبقملا هولاومو
 فتتكم نومضملا هنأشو ؛«نومأملا هعلاطو «نولوذخملا هولذاخو
 بلق نم ةنيكس هيلع لزنتت «نركسلاو ةكرحلا ىف ركذلا راونأب
 من ددملا بهاو هل لوقيو «نوبوبحملا نوراتخملا كلذكو بيغلا

 نحن انإ#» نوصمو ظوفحم ركذلا قدارس يف كنإف نيعلا ريرق
 ايندلا هذه يف هبلقل قبش الو موقي «نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن

 0م ١



 ؛نودساحلا هيلع بذكيو ؛قرأ الو اهيلع هل مون الو قبع الو

 ءايلوأ نإ الأ» لزألا يدانم لوقيو .نودحاجلا هسمطب دهجتو

 . #نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال هللا
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 #حلاصلا فلسلا عابتاو ةنسلاو باتكلا يف كسمتلا يف بلطب#
 «نيعمجأ مهنع هللا يضر نيعباتلاو ةمئألاو لالا نمإ

 مكبلا قحلا ضحدل نيرّجأتسملاب الو .مصلا فالجألا لاوقأب ةربع النإ
 4مَز جلع لك نم مهلاثمأب الو)ل

 : هنع هللا ىضر اضيأ لاقو

 سدقلا حورب لزنتي ملعلا قدارثس نم ًاطباه بيغلا دفاَو َدفَر

 زابرلا ددملا لبحب تطبرو «هلفق ةيانعلا دي ثحتف بلق لك ىلإ

 هللا لبح :ميظعلا دراولاو «ميركلا دفاولا كلذ قطان لوقي «هلبح

 ميدل يس عررم رسو «هيبن هللا رونو «هباتك ضرألا يف
 حصي الف .ةاجنلا لبح ُديكَي 2 ىبنلا قلخ نإف نوال يقرعش لك
 حصي الو «نارقلا ةقفاومب الإ ةيدمحملا هتّنس لبحب ماصتعالا

 نارقلاف .مالسلاو ةالصلا هيلع هتّنُس ةقفاومب الإ نارقلاب ماصتعالا
 نآرقلا فيس - مالسلاو ةالصلا هيلع - يبنلاو مئادلا هللا ناهرب
 رمأ يف نامأوت امهف . هنايبت ماكحأل هنايبب رصانلاو «هناهربل دبؤملا
 نع بلقلا بجح فشك معزي نم لكو .ىلاعت هللا ىلإ ةيادهلا

 . روكمج وهف ةنئسلاو باتكلا ريغب بلقلا

 ةيارقلاو لهألاو ةباحصلا نم نيقيدصلا بادا نإف عدب الو

١77 



 نيرحبلاو ٠ نيم ظعلا نيلصألا نيذه نم ةذوحخأم اهلك

 ا ا ا .نيريطخلا

 ءنارقلاب ذخأ نمف هللا ىلإ ريطت ةمه ىذ لكل ناحانجلا مهو

 . بير الب هللا ىلإ لصو دقف ناندع دلو ديس ةنسب مصتعاو

 ةريس اقرافم هيأر ىلع ادمتعم امهم ذخأي نم معزي ةربع الو
 ؛ ىلاعت هللا فساتك أ ريصأد هنم ملعأ مه يذلا حلاصلا بفملسلا

 هل نّيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو# ُهَكلَي هيبن ةنس قئاقحبو
 منهج هلصنو ىلوت ام هلون نينمؤملا ليبس ريغ عبَتيو ىدهلا

 اوققحتف .هلاصخ مهرارسأ حاولأب عبطو «هلالخ - هللا تاولص
 .هلاجر ةصاخس مهقحلأف « هلامك ءادرب اوسلبطتو ء.هلاحي

 هلا لغو ةيلق لاعت هللا اهشلا وتع اغ نيجيساتلا

 مت ص نأ داو و يسلب أر دقو

 زثكلل حاتنملا ةلرنمب ةعسلا فلا تاكد ءزيزملا باتكلا راربأ

 الو .صنلا مك نم ىركذو ةظعوم قّفوملا مّهّلُي اهب . ىناقرفلا

 كلذ شرف اذا ذل ةيشركدل وأ هبلق هب هظعي امب ذخألا هل حصي

 0 بولا للاعت هللا باتكل - ةرسقلا يه ذإ , ةنشلا ىلع

 هللا لع لابقإلا ةيلحسب + ىو م مكح 6 مهيبن
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 ةيضاق ةدّنهم افويّس هللا ةملك ءالعإل هتردق ديب مهتلصأو ؛ىلاعت
 الإ مه امو .هدابع ىلع اججح ؛هدارأ امل ةديرُم هللا ىضق امب
 . دليم هيبن ةنسب نولماعلا ءدهب ءاملعلا

 هللا كلم يف تفاطو « مهيصانم َتلَغَو .مهبتارم تك

 الو ءمهمئاق ةعماجلا ةباينلا ةصنم ىلع ماقو «مهمئازع هتوكلمر

 . هللا رمأ يتأي ىتح قحلا ىلع ةفئاطلا كلت لازت

 ةئولملا هسفن نع يوريف .ءمهنم سبلو ليخدلا موب سلدني
 هليبأتب سّدقو «مهماقم هلل هللا 7 ءمهنع يوري هنأ معزيو

 ةقفاوم اهلك مهلاوحأو مهلاعفأو مهلاوقأ موق مه ؛مهماهلإ
 ةطقنب نربجحي الو ْتِبلا يف ادحأ نولَخدُي ال ةنّسلاو باتكلل

 مهلاحو .يدمحم مهددمو «يناقرف مهملع .نيعلا ةرصاب نيغلا

 ديق هنوقرافي الو فيرشلا عرشلا روحم لوح نوروديو «يوبن
 .«مهممم هتضهنب تلعو ع مهميش عرشلا كسمي تباط (ةرعش

 ةديقع لك نع هرجاز مهّدرو «ةدئاز ةملك لك نع هبدأ مهمحلأ

 ؛ ةيلاع مهتم*و قدام مهتمللو .ةرهاط هب مهتديمعف .ةدسأف

 تلكاش ىتح مهعابط تفر ؛ ةيلاخ ىلا رون ريغ نم مهبولفو

 رشن نم بيطأ يه ابادا ةيربنعلا اهتاحفن نم ترشنو ءميسنلا
 هللا لاحرو «هدتقا مهادهبف» هللا لهأ كئلوأ ءميسبلا ضورلا

 ءاريسم يف مهقيرطو ءاجارعم مهجاهنم ذخو هبثنا مهظعاومبف

 م ربن الو «مهبابحأ نم رصو ؛«مهبارشب بطو .ءاجاهو اهلا
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 نيدلا «ةحيصنلا نيدلا «ةحيصنلا نيدلا» :لوقأ كيلإو

 .مهيئاكر كادتاو : مهبئاصع ليج مويلا انأف ب ذدتقا 24 ةحيصنلا

 يف ةعلاطلا ةقرابلا انأ لب ءةديعسلا مهتّدامو «ةديرفلا مهتملكو

 ةمغنلاو ؛مبنويع ءىباب يف ةتيضملا ةطقنلاو «متوؤش تاوامس

 فرفرلاو ؛مهايبت نع ةرداصلا ةتكنلاو «مهباسل ىلع ةفلطنملا

 ؛مهناونع ةجابيدب صوصنملا رطسلاو .مهئافرع ةردس يف مئاقلا

 ءاشي نم هتمحر ب صتخي# ميحرلا ٌربلا .ميدقلا ميركلا ةبه كلتو

 ةفحتو «ةقراب اهتزربأ ؛ةقراش هذه يه #ميظعلا لضفلا وذ هللاو

 .ناعتسملا هللاو . ةحفن ابع تماق



 4 مهنع هللا ىضر ءايلوألا ةداسلاب ةناهتسالا نم ريذحتلا»

 ؟مهقوقح لامهإو9

 مضهو مهفوقح لامهإو مهيلع بذكلاو هللا لهأ ةناهإ َّنِإ

 هيلع يوطنت ثبخو .بولقلا هب رفزت غيز نع جتنب مهريداقم
 هذه تّمط ىتمو ىلاعت هللا رماوأل فافختساو ءسوفنلا

 ؛مهمطي يزخلا نأ :ئرت نيهلسملا رم اموق ةحيبقلا فاصوألا

 «مهل باجتسي الف نوعديو ءمهفنتكي لذلاو ؛ .مهمعي لشفلاو

 هللاب ءاملعلا مهو ءةمألا يف ِِكَي يبنلا ءانمأ هللا لهأ موقلا نأل
 .اهل نورصانلا ءابب نوكسمتملا ؛ لي هيبن ةنسب نوفراعلا ا

 ةمألا بابلأل نويذاجلا .سولقلا ىف ةيدمحملا قالخألل نوغرفملا

 عمجلا ةطقن مهف ؛هيلع هتايحتو هتاميلستو هللا تاولص «هيلإ

 فرمأ ميظعتو «هباتك زارعإو ءهيبن ةنسو هللا رمأ ىلع بولقلل
 ميتا تكلا .نانزلا لما يولبلا يدك «ةياحا ترتر
 طلسيو ؛ةنكم الو مهل رع الف كلانهو ءىتش مهبولق تراصو
 نم دنسلاب (انيور) ؛مهنم ةباهملا عزنيو .مهودع مهيلع هللا

 ىعادت نأ كشوي# :لاق ِهْيِكي يبنلا نأ ءدواد يبأ مامإلا نيرط
 نمو :لئاق لاق .«ةعصقلا ىلإ ةلكألا ىعادت امك ممألا مكيلع
 ءاثغك ءاثغ مكنكلو نوريثك متنأ لب» :لاق ؟ ذئموي نحن هلق
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 نفذقيلو «مكنم ةباهمللا مكودع بولق نم هللا نعزنيلو «ليسلا
 ايندلا بحال :لاق ؟ نهولا امو :اولاق «نهولا مكبولق يف هللا

 ريصي يهلإلا رمألا نأ ىرت كلانهو :تلق ا ةيهاركو

 لك يف ةبذبذلا لصحتر «يأرلاب ذخؤيو ءعرشلا لمبسو ًالوهجم

 لقو «رومأملا أَرجت يهلإلا رمألا لهج ىتمن ذئئيحو ءرومألا
 باب دّسو ءدحاجلا ٌرعو ؛نمؤملا ّلْذو ءروجلا رثكو لدعلا

 ء«فرعلا لوق لبقو 0 يبث ام يغب سانلا ملكتو ءةبيهلا
 سانلا بلجّتساو لقعلا يب يسم «لقنلا صن حبقتساو
 . ىهلإ رمأ ريغ ىلع لكلا عمتجاو ءءارالا ذخنأل مهراطقأ نم

 نيب ينابرلا رمألا نوناقو .لقعلا نوناق ناكرأ دييشت يف اوضاخو

 فعضل نيملسملا بولق ىلع مظعو 0 ةأرن مهرهظأ

 مهنم اوبرقتو مهوقدصو مهوقداصو ؛رافكلا فوخ مهاميإ
 روسيا اوسّيلتو ؛ ءمهلاتلا د ويشن اردو المعو ًاعبط

 لبح ٌرجناو .اهيلع يتآللا مهتالاحب مهودّلقو . مبتريس اونسحو
 .«بيسل ال نيدلا ف كسمتملا ضخغبيو .داقتعالا رمضل .داسفلا

 قلطأو قسفلا بلك حبنو «برأل الو ةبيرل ال رجافلا رصنو
 نايا ةيسار .بحي ام ىإو ديري ام لع لكذ ءدَِقلا

 فراعلا عنمو ؛«ةيرطلا نسمح ةنامألا نييناعاو «نيملسملل

 .رادكألا ران لعتشت كلانهف «حلاطلا لهاجلا بّرقو «حصانلا
 . فلتختو لاوحألا ريغتتو .فلإلا نم فلإلا طاسب ىوطنيو

 ده



 بم انفال نزع بنتو :لاينيخ ريغ قنا رع سيل
 صضباقلار ءرمع الب نيدلا ذدئنيحو ءايلج اطخ لطابلاو روزلا

 #سذاكلا ءاعدإلاو حطشلاو داحلإلاو غيزلا لهأ نم رذحلا#

 معزي نمث ىلاعت هللا قيرط يف ءايعدألا ضعب لاح كنرغي الو
 غيزلا ذحماو .ةعامجلاو ةّنِّسلا قراف دم وهو ؛ ءىش ىلع هنأ

 كئلوأف «ةعاضب ةدبزو لام سأر هل بذاكلا حطشلاو داحلإلاو
 . (نيقتملا عمل هللا نإ و) .نيدودرملا نيتوقمملا نم

 رضا



 يبلق قو

 دقأف بلقلاو هللا طاسب سودت

 مهبم كروط نأ اشيط معزنو
 اهداقعنا دعب هللا دوّقع نون

 رضاح ثيللاو ثيغللا باغل ثمجه
 لفاغ تهنس هللا نأ بسحتأ
 نا ام رتسب كيلع تنم انثوتف

 ابعلا ةباغ يف بيغلا دوسأ نحنو
 ىراوخ اياريلا تازافم قابل

 رراش ميلا هيلا ة بق ل
 ديؤم مع فيرصتلا ةدس ىفو

 بناج لك نم فايسألا كذخأتس
 بذاك كرفجو فوسنه كلمرف

 لئاز كوفصو ضوقنم كلبحو
 ةقيقح لك حور انارت لمأت

 ىمحلا يب حتفلا مكحم انع قمنت
 قباس تادوجولا مظن يف رم امو

 دبس نيحيبذلا نبا قيرطب اوضم
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 دحاج رسلاو موقلا داز لكأتو

 دقان كانعمل مهانعمو مييدل

 دهاعملا لزي نأ ءىش حبقأو

 دقار كبلقو ناعقي كفرطن

 دعاق كقتر ىتف نع احولا نأو

 دهاشو ليلد ىنعمللو تفرثس

 هارت ا

 لئاوع اياقخلا ءافيف ىلط ير

 دجاسم عيفرلا رعلا ةحاس يفر

 دئاوم فيطللا رسلا ةردس يو

 ديمالجلا لابحلا هانعل بوذت

 دراطع وأ اهسأب يولي يدجلا الو
 دئاز كمهو صوقنم ككمزعر
 دعاسم اباربلا لك يف كلامر

 دناسم ىلاعملا ءاديوس يفاهل

 دهاشملا كاذب ىردي ىمحلا لهأل

 دهاجملا ىفصلا الإ انئابان

 دباع بئاوجلا رومعمو را



 ارهوج فذقي نافرعلا نم رحبو

 اعقربم تمقف ىموق ىلوألا تثرو

 هرقل لساسلا للا يي ىسا
 بجحم ءافخلا طارماب يروهظ

 اهلك تادوجولاراطتأ ًالميو

 افلا فحص ىف ترعنملا دحاولا انأ

 عكار رسلا جنم يف ينفرعيم
 ىدهلاو نيهاربلاب يسؤك لجنو

 دمحأ تيب يف قافخلا ملعلا انأ

 ىقتلاو ربلاو نمألا لاجر يلاجر

 اهمكح ليترتب ينابا قئافر

 ترفساو ٍلجتلا ىف ىزرنك تل

 اقترح ةطبابلا اع ل طيب

 ًاعئاض سفنلاب سفنلا نؤخ اي حر
 اقلام تتاراطللا فقتي نيم كاستل
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 دشالق لاجرلا قانعأل هنمو

 دصارملا هنع طحنا ىرع بكوكو

 دحاو كتاوعلا نبا جهنب ىتمسو

 دجامألا هابجلا رهز هب موقت
 اباك ر(نغعو كانا فة

 دهاوش ىلع ينم احولا لهأل

 دجاس ريسلا همهم يف ينرصبيو

 دجاو برشيو دمفوذ ًامظيف

 دراش هللا ةرضح يف يب در مكو

 دراوو ىبلق يط يف مهرداصف

 دئارفلا اهيف ءاضيبلا ةئسلا نم

 دئارخلا لاجرلل اهيف ردلا نع

 دقارفلا هنم بابلا سمت رعب
 رلابخ رفا دعلاو ات ربلظمت

 دعاص دعسلا فرفر يف انبكوكو
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 4ةيماهلإلا ةقطانلاب ةيلزألا ةنملا ركذأ تلقو»
 ا وحمل هن ءايوسلا يحو

 مهملعي نيلسرملا انثرو دقلو

 انراغص ءايصوألا روجح تلفك

 اتابف نول تلجلت اذاو

 ةحيحص لوصألا تاياور انع
 اندج دمحأ نيملعلا وبأ اذه

 ىفئرملا بانج نم ةيالولا رس

 هنامز لاجر مصع ف دعام

 اهتارضح يف موقلا سومش نحن
 هنا ءاج دس انعم حار لإ

 اذب ضعب اهضعب نم ةبرد
 رصاق كنإف دعقا دوسحلل لق

 قئاقح رودب انهانل ىرتس

 انتابتع يف باغلا دسأ :رحنلف

 ةميس قئاقحلاو قراولا انو

 رخا جرادملا يفانم ءاج ام

 تبماش دق ةمأ مئازع تلطب
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 لهنم سدقملا بيغلا نم انلو

 لهدت بئاونلا اهنم انرابكو

 لوألا زارطلا انل ءاينوألا يف

 لمرم فواخملا موي انباحرو

 لوطأ ماب موسلا يل هل لحن
 لسلسي ةثاروب انب ادبأ

 مضفألا ىمملالا انمواالإ
 زقاغأل نتاوبأا ةعاذ

 لصفي ال هب لوصرم لاحلاو

 لفريرو سيمياهلوأ نؤشب

 ليختت ام قفوف اروط نحنلو

 لوجتت ىلعلا كالفأ جورب

 لملمتت ةيشخ نع ةضابر
 لسلسم تامركملا ثيدح اهيف

 لوأ جراعملا قوف هلالإ

 لطبت الان وشو انراوطأ



 ثداح مجاب اذإ عارضلا نحن

 انلهأبو انب يرابلا اعد اذإو

 انرحب قئاقحلا لهأ ىف ضاف دف

 اهضرأ نع تلوحت لابجلا اذإو

 انباسأ يف دادعتلا مظن ام

 مهلاوحأ ةداس انم رصعلا يف

 مهدويق نإ داسحلاةرْبحاي

 تعمالت ىدمحألا لامكلا اذه

 نع ناسحإلاب ءابج اثيدح ركذاف

 دق صنلاف انسحب ادع كلععلو

 تكلي يب اي هاداؤنا بللار
 انؤشو ةرومعم انقيرطف

 لزي من يلاعملا تاومس ىلعو

 انناعيف ترج ىمظعلا ةمحرلاب
2 0 
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 لسوتملا لسوتي انلوصأب
 لبغي ةريرسلا اص ةينوذ

 لودج هنم لاس بلق لكبف

 لوحتن ال هللا فاتنأش نع

 لسرم يبن وأ يلو الإ

 اولوأتيلف مهولاب الأ تلقث

 لمكلا هاذه الجو هراونأ

 ا نيل
 (لبقتيامنإل اجا قاو

 لجزي ةيانعلا ىعاد اذف عمساو

 لفت ال انبولقو ةظوفع

 لزنم ةميركلا انتبصع لاجرا

 لطبت ةيانعلاو رطمي ضيفلاف

* 



 4 عادبإو عانقإ»

 هَنأك مالعألا ةيعافرلا ةمئألا انتاداس مظنو رثن َّنإ
 (هدرخا وح لرأ ةلخ لسعلا عيدبك ةماهتا

 « :- هنع هللا ىضر - ساورلا يدهم دمحم ديسلا لوقير#

 «محوتف ةرضح يف «حور ةرضاحم نع تلق#

 هدوعفر مي نودصرتي

 ةفخب هرمر ًاطسبنُم ناك نإ
 هلامشإ ىف ًابجحتم ناك وأ

 هصوصن سضقنب اريرحن ناك وأ

 مهلاح فئاكت ّعُمَص مهب ٌينع
 يذلا بهولاو فيرصتلا اوكردأ ول
 اودّيقو لَولا دنع اويداجل

 بكوك يلاعملا ببق يف سمشلا
 ةمسن باحسلا هرشنب ءاملاو
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 تاداعلاو لاحملا ىف ةبوجحم

 ةارس هنأكو مهماش يف

 تالاحلا رئاسب داقتتالاب

 تاع يفق اضبقتت ناك وأ

 تآل لاب ارهتشُم ناك وأ

 تاكفءروس بأ ناك رأ

 تاذلا رون جهل نع مهلامأف

 تاراغلا رئاتس هيلع تلدس

 تانكشلاو تاكرخلا هباحرب

 تارذلا ىلع لج هعاعشو

 تارضخلا رع ندب تاع



 اهنأش حلصي ناعيقلاب رميف
 افرنرُم مانألاب لفت حيّرلاو

 ةقيقح دوجولا يف ءيش لكلو

 هرمأ ىلاعت اهيف ٌمدوُم وه

 هريدقت اهلكف نوؤشلا ىرْجأ

 اهلك عم مئاق ٌصاوخ اهبف
 اطقاسو بويغلا رس ًالهاج اي

 ةرخص ةفيفل نم عبي ءال
 رضخأ ليد ىف بيل راش

 هظمل كي سول اذه

 فئاخ نابج شمترم كانهر

 هشْيَع يف كيمت عبط ليخبو
 اهراذم ميدق نم ةماقإلا كلت

 اننأش مكحأ قازرألا مّسقُمو

 ُهّمَج بئاجعلاو بئاجعلا نمو

 تابن لكب ةدئاف 7

 تامسنلا رئاس يحيل أَبْه

 تايطلاب رسلا يفخ تنمض
 تابثإ وأ ناك يفن مك نع
 هللا يسلك ل ةنيصربا
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 +دِلَي يبنلا تافص ضعب)
 «رحب نم ةطقن وأ ءرَب نم ةّرذكف ءاقطن تمظع نإو يهإ»

 4 رهّزلا ءايبنألاو «ماركلا لسرلا هناوخإو ينولا ليلخلاو ىفصلا مدآ هءابآ نا

 ةربكأو لجأ بوبحملا بيبحلاو#

 هللا الإ هلإ الو هافطصاو هصخ يذلا ميركلا هالوم بهاوم نم يهو»

 #ميظعلا لضفلا وذ لاو ءاشب نم هتمحرب صتخي#

 ساورلاب ريهشلا يعافرلا يدايصلا يدهم دمحم ديسلا انديس لوقي
 : *ةيانعلا فرفر# هباتك يف : هب انعو هنع هللا يضر -

 رلا ؛ ميحرلا فوؤرلا ؛ ميظعلا يبنلا ددم ةدئام هذه

 نوصخح دّيشو «ناودعلاو يغبلا ناكرأ مده يذلا «ميركلا
 ريغصلا نيب ةرهاطلا هتعيرشي ىواسو «ناميإلاو نمألا

 .ةيداه ةريرق نمألاب نيعألا مانأف .ريمألاو رومأملاو ءريبكلاو

 ةالصلا هيلع هيف لاق ءةيكاز ةِضْيَر ناميإلاب بولقلا كرتو
 نيرومعم نيتيب يموزخملا نيدلا جارس ديسلا يديس  مالسلاو

 0 ظ 1 ! /

 اذقف ىوسلا نورك نع كب يرضاحر 2 ادغَر ىرولا يف ىحضأ كبرقب ىشيع
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 ادغ كانس نم ًاضعب ردبلا لباق ول ادعو اهّشلا ىلاس هرون ًالكيه ا
 اتوهبم روتلاب فلك اذ ناريح

 اهرّيس بيغلا فطل جيراعم يفور اهريت ايلعلل هلا كتافص

 اهرّيص ءابصخلا ىلع تيشم ولو 2 اهرّيح بابلألا لباق ول كانعم
 انوقايو ًاناجرم كيّدَخ عاعش

 كت دن

 يف «ةيهلإلا مكحلا رس ٍةِلط مظعألا ىفطصملاو ال فيك
 لاح لك عمو .نا لك يف ةزجاع ةكاّردلا ة ةوقلاف «ةينايرلا ملاوعلا

 5 تايراسلا قئاقدلاو ةيهلإلا مكحلا رس مهف نع :فاشو

 تارهاظ مكحلا واتا عماول نإو ؛تايئزحلاو تايلكلا قئاقر

 ءناوكألا رتارحل تايناس يودع مرحي ؛نايعلل

 اهعلاوطبو .مّنكملا اهانعم مهف ىلإ فراعلا لصي اهعماولبف

 ىاخت نإو راثآلا نأل .مسلطملا اهزنك رتس لقاعلا كعك
 برقت اهنا ماقم دعابت نإو مسارملاو هيلع لدت اهيحاص

 .مظعألا ميكحلا راثا مكحلا نأ هفاخ ريو :هاةيلإ افانعمي
 مركألا هلضف رحب ضيف نم ةيراجلا ةطقنلا نيع اهرارسأو

 وه امنإ رارسألا نم ثوقراعلا هيلع لا ام أو .مطمطملا

 لكلو «هيفكي ام ملع ذخا لكل اهنمو .راثالا كلت رارسأ ضعب

 لكلو «هينبيو هرمعي ام مدهنم لكلو ؛هيفشي ام لهج ضيرم
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 .ةيلكلا ةعماجلا مكحلا لك رس نأ تبث دقو «هيندّيو هبّرقي ام دَعَبُم
 مكحلا زرط أدبم يه ذإ «ةيدمحملا ةكرابملا ةقيقحلا ىلجت وه امنإ
 مظعألا ببسلا لب «ةعونصمللا لكايهلا لكش لوأو ؛ةعوضوملا
 ؛دوجوم لك قلخل ةيئاغلا ةلعلاو ءدوجولا ةدام يف رمألاب مئاقلا

 يلاعلا ضيرعلا بابلاو «لصاو لك ةلصو لفاكلا ليوطلا لبحلاو
 ؛تانئاكلا تاكنل عماجلا رنكلاو «لخاد لك ةيافك نماضلا

 لوألا فلألاو «تادوجوملا تاومس علاطم يف عماللا بكوكلاو
 ةمسلطملا ةلماشلا ةطقنلاو .دبألا ةطح ىلإ لزألا ةطيح نم دودمملا

 اهدوهشب دعو ىتلا ىربكلا ةيالاو ءددم لك دّصَرَو دّصَر لك لحب
 ؛ ىسيع اهاسحإ لايذأب ثبشت ينلا ىمظعلا ةمعنلاو «ىسوم
 سومانلاو ءمدعلا سرادم يف مدقلا ناسلب مجرتملا سوماقلاو
 ىتلا ةيلصألا ةضبقلا ءمدقو ماه لك قوف هناطلس مّكحملا مظعألا

 ةأشنلاو .قلخلار عادبإلاو رمألا لكيه اهنومضم ّيطب تعمج
 يف مامإ لك ىدتقُم ءقحلاو ناسحإلاو ناهربلا جاتب ةجّوتملا ةيلزألا

 دراو ؛ةيتوهال ةرضح لك يف يدتقُم لك ةلبثو ءةيهلإ ةرئاد لك
 ةطساوو تائيشملا رهظمو ءايفيرصت رمأ طبهمو تادارإلا

 ملع لكب زرطملا ملعلا حول ءاهميفخو اهليفث قيمنت يف اهريودت
 ةفيحص يف جردنا ام لك هللا رمأب بتاكلا رسلا ملقو «موتكم يفخ

 يلزألا رمألاب مئاقلا ةميدقلا ةيانعلا باجحو «مويقلا يحلا بهو
 دارملا نيب قرفلل دودمملا عيفرلا فرشلا خزربو ءديبعلاو كلملا نيب
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 ناطلسو «بويغلا ركاسعب فوفحملا نيمألا هللا مرح ءديرملاو

 هبولقلا عينج يف هكردق رم نايرس يرانا ىموميدلا ناهرملا

 يف ىلجتلا ةطساوو «ةيببغ رع زك عسل ةرضحلا نيمأ

 ءمدأ مداو .ةيلجو ةيفخ ةمظعم ة 1 لكل ةيدبألا ةريضح ا

 ةعرابلا ةعمللاو «ىربكلا ةعماجلا ةطيخحلاو .ملاعلا لصأو

 عونلاو «لئاطلا مظعألا ملَعلاو «لماشلا ربكألا ملاعلاو ءارهّزلا
 راصبألاو بولقلا يف يراسلا سْمّتلاو «عاونألا لك نمضتلا
 .ةيدحألا ةولج بوبحمو «ةيدحاولا ةولخ سورع «عامسألاو
 راتسأ تحت ءيلالتملا رمقلاو ؛توربجلا اياوز ىف يؤلتملا قربلا

 عماجو «لامجلا ةبق رجفو «لالجلا رادم حابصم ؛تومحرلا
 «لاقم لك ةجيتنو ءلاصيإلا ةكلمم بارحعو ؛لاصولا ةئيدم

 سلجم رينعو «ىلعألا سدقلا باغ رفنضغ .لام لك ةدبزو
 مايألا رود نيع ةرقو «يلاعملا سورع حات ءىبجألا سنألا

 .ديمح يهلإ رهظم لك حورو ءديعس علاط لك ديع «يلابللاو
 هللا فيسب براشلاو «هللا ةيانعب دّيؤملاو ءهّللا رمأب مئاقلا

 هللا رس نطابلاو ءهللا لوحي رهاظلاو .هللا ناسلب ملكتملاو

 يف ررشنملا ينايرسلا هللا رسو ءهللا مولع نئازخ ىلع هللا نيمأ

 لوقلاو «لبحلاو خزربلاو ببسلا ؛هللا توكلمو .هللا كلم

 .دوجولا ةدقع لح ءاحو ءدوقعملا ددملا ميم . لعفلاو ةوقلاو

 ام يذلا مسلطملا صضيفلاو ءهل عاطقنا ال ىذلا مظعألا ددملا

١27 



 ةرظنلاو «ةميدقلا ةيدمرسلا ةحفتلا ءهل ّمأو هلأ نم باخ

 لكيهلاو ؛مدقألا ءىضئضلاو ىلوألا ةقيقحلا :ةميظعلا ةيلزألا
 ءرضاحملا لك يف ةمظعملا ةرضحلا ةقيقح ءمعألا رهظملاو ىلعألا

 نامألا نصح اهم ةفرعملاف ءرضاحو داب لك ىلع ةرمالا ةلودلاو
 .ةدايسلاو رتسلا قيرطو ؛حالفلاو ةكربلا بابو . حاجنلاو

 نسحأل نيرادلا يف تايقرتلا روشنمو «ةداعسلاو ةمالسلا مرحو
 لع ٌولعلاو ةرصنلاو ةوقلاو تايانعلا لكودو «بتارملا فرشأو

 بازيم يهو «براحمو دساحو ودعو :«بلاغُمو رهاظُم لك
 يهو ؟ ال ملو ءهللا ءاش نإ هللا مرك ضيف باحسو ؛هللا ةمحر
 نم هللا ةوفص توعت ةقيقرو ءهللا بيبح تانوؤش ةقيقح
 هلوقب ٠ :ميظعتلاب ميركلا نارقلا ناسلب بطاخملا ؛هللا قلخ

 ؛«تانيبلا تايالاب مودع # ميظع قلخ ىلعل كنإو# : ىلاعت

 ءتايهلإلا بتكلا عيمج يف ءانثلا زارطب فيرشلا هركذ روكذملاو

 هلا ىلعو هيلع ىلاعت هللا لص .قحلا طارصو .قرفلا باجح
 موي ىلإ هبابحأو «راربألا هعابتأو ؛ 0 هباحصأو ءرامقألا

 نكسو قشاع برطضاو رابن قرشأو و ليل متعأ ام ءرارقلا

 . نيمآ ءراتخم رهظو علاو يفخو ؛راتحم



 #ةفيرشلا زومرلا نايب يف بلطم#
 «دمح# ِةكَك فيرشلا همسا يف ةّيوطملا#»

 همسا يف ةيوطملا ةفيرشلا زومرلا نايب يف (ىلجنت ةحفن انهو)
 ةدمو رمألا ةدام وه لوألا فيرشلا ميملا «دمح# فَي فيرشلا
 زومرلا هذه رئاشأ ىلاعت هللا عمج دقو ءلصألا رادمو ةمحرلا

 ميملا اذه ةدقع نأكف #نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو# هلوقب

 ركل ملاوعلا ىلع ةضافملا را ةمح رلا بازيم كرابملا

 ةقيرط لكل ةاجانملا عجرمو :ةيقلخ ةّرذ لكل ءاجنلإلا بارحمو
 لك لاو ةةيردفلا ةحابلا ىلإ كلاس لك بهذمو «ةيبلط

 .ةعّرنملا لكايهلا ةيهامو «ةيئاغ ةيادب لك ىهتنمو ؛ةيتادتبا ةياغ
 هعبنم م ضيفلا ردصمو ءةعمتجملا لاكشألا ءطاوب ةيرهظمو

 تازيمو «يحورلا اهلكيه ةعيرش نم لضفلا درومو ؛يحوبسلا
 تاحفنب ضّيرملا نمألا ناديمو «هيزنتلا لالجب سدقملا طسقلا

 تبكرن ريفف لك ىلع ميركلا ةّنمو .هيبشتلاو ليثمتلا نع ميظعتلا
 لكل ةنيعملا ةرداقلا ديلا ةدمو .مدعلاو دوجولاب هبلاق ةدام

 رسو ثودح روط نيب عمج ةحشرب هتاذ ةئيدم تغيص فيعض

 هيلجت عماج يلاخلا دوهشلا ةرضح يف روضحلا ةعمح لصمو ؛مّدق
 هدرجت توص صلاخلا ةينادرفلا ناذا ةرانمو ءرايغألا دهاشم نع

 فيرشلا ميملا اذهلو ءراغصلاو رابكلا دوجو مهو قئالع نم
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 ةضاعتم نيا كه داوهو ءءاجلاب ةفاعتم تيم داومو ١ ةمئاق داوم

 ىلع .همسرب نرهظي ثاللث ءهسفنب ةمئاقلا داوملاف ءمسإلا ةيقبب

 هتيجارعم ناديم ىلإ ريشت لوألا ميملا ةرسكف (ميم) ةروصلا هذه

 ىلإ «ةضبق تضبقا رس ىهو لصفلا لكشب ءلصولا ةلاح ىلوألا
 هن داب داوم كلذ فو . ىسدقلا ثيدحلا رخآ

 اهلكيه «ةيهلإ ةينارون ةضبق ةفيرشلا ةقيقحلا نأ :ىلوألا
 .ينارون اهحولو «يناسلإ

 تطبصضو . صخألا جورعلا رك رم يف امدق تح اخأ : ةيناشلا

 . صخلم 23 لع .٠ صصخملا بيرقتلا في رمت

 لابحب يناثلا اهجورعب لوألا اهرقم ىلإ تعجر اهنأ : ةثلاثلا
 ةرضحلا نإ تسعين ىتح . ةتاضرقلا ةقرافلا ةلصولاو ةدحولا

0-00 

 لك ةيخوفاي ىلإ ريشي نيتيميملا نيتدقعلا نيب طسولا ءايلاو

 . قح لك عمج ةيبوسعيو ءقرف

 هرعم ىلا هذ وح و ةرضح ق هدوعص ىلوألا ةداملا « لاتدام هل و

 . لاعتم لك ّىقر ةضبن هنودو .لاع لك ةورذ ُهَدْعُبْف ىعيبطلا

 ةداملا ةحفتب زوربلا تاحطتي باحصالا ةتياده ةيناثلاو

 لق و ءبلطلا ىلح صراف .بدألا قيرط ىلع لكف ةضماغلا
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 هذهل راشأ دقو ءعبات بئانلاو هباين عفار لك مالعأ تعفر
 ام ايح ىسوم ناك ول :لاقف فيرشلا ثيدحلا ىف للي ةتكلا
 ىلإ ريشت لوألا ميملا نم يناثلا ميملا ةدقعو «يعابتا الإ هعسو
 ىلإ تايادهلا باحصأ لك دراومو «هبابب تاياذبلا لك يهانم
 : ةعبرأ ءاجلاب لوألا ميملا نم ةقلعتملا داوملاو ءهباحر حاطب

 ةيلكلا ملاوعلا رارسأ عرفت اهنمو .ةيدمحملا ةداملا ىلوألا

 . ةيكلملا

 ماوعلا عينج رارسأ قالفنا اهنمو ؛ةيدومحملا ةداملا ةيناثلا

 . ةيتوكلملا

 .بويغلا ملاع حبص جالبنا اهنمو ةيبوبحملا ةداملا ةثلاثلا

 ةظوفحملا مولعلا قئاقد زورب اهنمو «ةيظوفحملا ةداملا ةعبارلا
 لوألا ميملا نم ةقلعتملا داوملاو .بولقلاو بابلالا بابرأ دنع
 ىلا عابتالا وود هداف نوذلا . سمح فيرشلا مسالا ةيشمس

 هكابت امو هوذدخف لوسرلا مكاتا امو# ىلاعت هلوف رس اهيلإ دايما

 رس اهيلإ راشأ يتلا حاورألا ةيبارحم ةدام ةيناثلا ا وهتناف هنع
 .« هللا مكيبحب ينوعبتاف هللا نوبحت متنك نإ لقإ» ىلاعت هلوف

 ملاعت هلوق رس اهيلإ راشأ ىتلا ناوكألا ةبساحم ةدام : ةثئاثلا
 .«اديهش مكيلع لوسرلا نوكيو#

 ىتلا اهلك ةيملاعلا تارذلا يف ةيراسلا ةمحرلا ةدام :ةعبارلا
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 . «نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو# ىلاعت هلوق رس اهيلإ راشأ

 ةيدمحملا ةمألا ىلإ ةضافملا هنم ةزرابلا ةمحرلا ةدام : ةسماخلا
 نينمؤملاب مكيلع صيرح# :ىلاعت هلوق رس اهيلإ راشأ يتلا
 مسالا نم يناثلا فرحلا وه يذلا ءاحلاو #*ميحر فوؤر

 ةولخ ةقلحو «برقلا ةريضحو ءروضحلا ةرضح وه فيرشلا
 ءملاوعلا ةجححو «لاوحألا لاحو .قئاقحلا ةقيقحو ءةدحولا
 ةلاحو ءدمحلا ةزوحو .نامألا مرحو «قئاقرلا نصحو
 ةطحو ؛قرفلا ةطيحو .لكلا ةريحو « ىلجتلا ةريحو «ىلجتلا

 دقع ةلحو ءرارسألا ةلمحو «يندتلا لبحو ؛يلدتلا دحو ؛عمجلا
 :ةيبيغلا زومرلا ظفاحو ؛ةيجورعلا رهاظملا باجحو «ناوكألا
 .ةينادرفلا زع ءاول لماحو «ءةيسودقلا رئاضحلا سراحو
 ءاحلا اذه ناكو «.ةيلعلا ممهلا بايرأ دراو ءاوترا ضوحو
 بارحمو .فراعملا حاورأ ةلصوح لصاح روكذملا فيرشلا

 «ةيابغ لك ةياهن دحو «فئاطللا دحو «فئاطللا رارسأ ةريضح

 .ةينميهم ةلمح لك ءاحطب رديحو (؛ةيادب لك ةيادب ةظيفحو
 (ءاح) اذه همسر ةلود نم هلو ءةيسودق ةكلم لك ةلود زرحو

 .ةصلاخلا ةيميماحلا رم هلوأ ةحتف نمف ءةضماغ رارسأ ةئالث
 ةباو «نافرعلا ةلآ رس فلألا نمو ؛ةجزتمملا ةيميماحلا رسو

 ؛ةينامح رلا قئاقحلا ايافخ زاربإ رس ةسبايلا ةزمهلا نمو ؛«ءاريكلا

 . ةيميحرلا قئاقدلا ايابخ راهظإو
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 ا ا
 لاصتالا ىنعمو .لاصولا حاتفمو «لامحلا حارعمو «لالجلا

 كي «لوبقلا برشمو .«حوتفلا ددمو ؛ةلصولا ماقمو
 ةمدقمو «تايبلكلا ةيمادقمو .تاضويفلا ندعمو « سنألا

 لاونمو «ةدحالا مظن أبو ؛ةدحولا مكح ىقرمو «تايادبلا
 ةناكمو .ءبرقألا روضحلا خانمو «ةيدحاولاو ةيدحألا رسم

 ةيطسوأالا نازيمو «بجعألا رسلا ناكمو ءبهشألا بزحلا
 .« تاحمتلاو تايانعلا تارطق ىرح كرابملا ميملا اذه ةدقع نأكو

 «تادارملا لقعمو «تاناعإلاو تاياقرلا تاحشر عبنمو

 جاهنمو «مسلطملا اهلكيهب «تاراشإلا نزحخمو ءمظعألا اهقيرطي
 كلم ةيرهظمو .كلاسملا تفلتخا نإو نيكلاسلا بهاذم
 هلي ةمسر .ةلوك نع هلو .قالاملا .تدعابت ثإو ءنقلاملا
  ةثالث رارسأ (ميم) ةروصلا

 . ةرداقلا ةباذحلا هتيسيطانغم : لوألا

 . ةرهابلا قئاقدلا فشكل ةلصوملا هتيحاتفم : ىناثلاو

 ىذلا لادلاو :ةرخألاو اينذلا داوم يف هفرصت خم :كثلاثلاو

 ه زنكل متاخلا .مظعألا قالغملاو في رشلا مسالا نم : عبارلا

 ليلدو .قحلا ىلإ قلخلا ةلالد رامضم وه .مسلطملا ىدمحملا
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 روضح ناويدو «بابسألا حبص ناسل ةعلدو «ىمسألا فرشلا

 بففدذص قيفر يف بيغلا ةنأ رجخ ةَرَدَو «بارتقالاو ةدح- ولا ةرتح

 رماوألا ماكحأ عركتسارل و ميلا كلف ةّردو : ىهلإلا ىمعملا

 ماقم رح ةرئاآدو . ىندأ وأ اسوق باق ىلدت وندو . يهاونلاو

 لك ُوَلَذ روكذملا فيرشلا لادلا اذه نأكو .ىنسألا دارفنالا

 لك ىفخ ةمدمدو «قاّير بهذم لك ةمعّدو ؛قنادمص ضيف
 ىممعملا همشدو .مولعم رهظم لك يلج ةشهدو « موتكم رمأ

 ِق ةلفانلا لوتقلا ةوعدو .ةقداجلا راصبألا كرادم نع ةيفاخلا

 ةلود نم هأو 3 ةقراخ يضرأو قوام بتاييح لكلو بأي لك

 قحلا نم هتوعد لوألا . ةثالث رارسأ (لاد) ةررصلا هذهم همسر

 رضح ىلإ زاربإلا قيرطب قحلا ةرضح نم هتوعد نناثلاو , ىحلا ىلإ

 ههسرك انقنأ وهف قمح ىلإ قحاب قلخا هتوعد ثلاثلاو . قلخلا

 ةدادعصا وب هلا ىللعو ةْيَع . هللا نذإب هللا ىلع هّللاب (ٌلاد) امكح

 . نيعمجأ هبابحأو هعابتأو

 دبعلاو  قرفلل  برلا نيب ةلال جلا ةلود خزري هللا دبع دبعلا وه

 دح نم هاغن ىمظعلا هتلودو هرذق ناطلسو ىصخت ذل هيدايأ

 د ع
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 ىلع لدو راشأ دمحم ليق نإف. . قئاقد هيت فيرشلا همسإلو

 لد ميملا تفذح نإو «توكلملاو كلملا يف هتحدم رشنو هتدمحم
 .«توهاللا رارسأب نيفراعلا بولق يف يراسلا هللا دمح هنأ ىلع

 . ةيقلخ ةنّوكم ةّرذ لكل هللا ذم هنأ ىلع لد ءاحلا تفذح نإو

 ةبصعو ةيهلإ ةباصع لكل لاد هنأ ىلع لد ىناثلا ميملا تفذح نإو
 .ةيشحو ةنطابو ؛ةيلجو ةرهاظ ةقيرط لكب « ةيناميإ

 ةكرح حولو «ةعماجلا ةايحلا حور ةرئاد يني دمحم مسا

 هميم ةعفر «تايئزحلاو تايلكلا ىناعم مليعو «تارذلا قئافد

 هءاح ةحستفو .هماقمو هردق ربنم ةعفر ىلإ ريشت مظعألا لوألا

 ةّدشو :هبانج ةطساوب يهلإ باب لك حتف ىلإ ريشت مركملا يناثلا
 .هباب ىلإ ماوعلا ةفاك لاحر ةَّدَش ىلإ ريشت مشتحملا ثلاثلا هميم

 لعألا اعلا بلط عارذ دم ىلإ ريشي م رثحملا عبارلا هلاد نوكسو

 ميم لوألا ةميه نإ كيد .ةناسعا لطاه ىلإ فبدألا ةنيكس

 لاد هلادو ءددملا ميم يناثلا هميمو ؛«ةايحلا ءاح هءاحو .دارملا

 .قلطملا دصرلاو .قلغملا زنكلا فيرشلا مسإلا اذهو ؛«ةلالدلا

 رسلاو «ىلغألا رهوجلاو «ىمظعلا ةطيخلاو .دودمملا ضيفلاو

 .ىرخلا ةجوملاو «ةلصتملا ةزهلاو ٠ ءمسلطملا ىنعملاو .ىلعألا

 هلع دمحم مسا «ةصلاخلا ةايحلاو «ىلوألا ةضبقلاو ايلعلا ةدبّزلاو

 ن مشب ولحن ءةيسودق ةبوذع ؛ةرطع ةمقلو .ةيهلإ ةحفن

 وه «بابلا وه «ليلدلا وه «داشرإلاب هفحتأو .دادسلل هللا هقفو
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 وه ءمظعألا ظحلا وه ؛«ىوألا رسلا وه ءةليسولا وه « ةطساولا

 ةدقعب ءةعيفرلا ةلزنملا وه ؛ةعيسولا ةرضحلا وه «برقألا ددملا

 هميم ةرثادبيو هنأ رسألا تايط هد أح ةيلبو ءمكحلا دومع كمن

 ةردق ال ءراغصلاو رابكلا فكأ هلاد ليذبو .ناوكألا رئاود

 .هتقيقر غاونأ مسالط نايبو «هتقيقح ردق فيرعت ىلع فراعل
 همسأ ناك نم لالجو قزعو .رابخلا زيزعلا لاق دقو ؟ ال فيك

 عاغلبلا مهفو ءءالّقعلا كرد ّريحن هأ ةأ «رانلا ىف هيذعأ ال ادمحم

 هيلع هللا لص ؛هلالج دصر كفو «ةمظعملا هتقيقح زمر َّلَح يف
 . هلا لعو

 مسجلا هب ةايحلا بيغ يف حلجلت 2 اهرون قرب يتلا حورلاو مسإلا وه

 مسإ همسج قو مسج همسإ ىف فراع تاراشإ نع تلج هينئاعم

 مهفلا امراحو تياغدق فرطلا نع 202توطنا هنونكمب رارسأ ةقيقح

 ُمهولا اهعّيضو ميغ الب تّلِهَت العلا ةماه ىلع ًارهج اهراثآو

 تا د

 «٠ كلملا ةلودل ريشت هميم ةدقع . ميظع مسا دي دمحم مسا

 ةلود ناديمب ولعلل هميم ةدقعو «تارضحلا ةرضحل هئاح ةيطو

 0 تاهرب هتم وميدل هلادو . توكنملا
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 #ةبيرغب تسيلو ةبيجع#

 يف ىل ناك هنع هللا ىضر يدادحلا ىلع ذاتسألا كافر

 تنكر بمللاو وهللاو ىصاعملا ريثك طاطخ راج ةئيهلا»
 ةأجف هللا هافوت نأ ىلإ هلاح ىلع يقبو ٠ ءحصتني ملف اريثك هحصنأ

 تمنو ليللا ءاج املف ؛هرمأ يف اركفم تفرصناو هيلع تيلصف

 تلقف .اهفصو ىلع ناسللا ردقي ال ةئحلا نم راد يف ىثمي هتيأر

 تبتك اذإ تنك :لاقف ؟ راج اي اذه تلن لمعو ةيزم ىأب :هل

 ةكريبف يي هبلع تبلصو هتباتك تنقنأو هتنيز هيي دمحم مسا
 . معنلا نم ىرت ام تلن مسإلا كلذ

 4ك لوسرلا هاحب ءلوصولا لأس :لربقم عاد نم ءاعد#

 لصوأ «كينإ ههجوت قدصبو .كيلع كيبن هاجب مهللا

 يي ا هيي صر احم
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 اَنَعلأ ٌَمِفَو مرمي م ىلع
 مانملأ ب فيطك اعيرَس 0 2 2 للا

 لاي لم ُتداْوحلآ يضُختو
 نوصل اد و
 بارُثلآ اَذَه لايْذَأ تحت ئ 1
 ف رْدَصل " لقعلا ىَعذَي دَكَو

 َدوُلقاَعْل اَنيَأَر ىلع رع

 رومألا عيمج يف ا | معن

 ٍلوُمحل طرمب اَنْمَ هش نإف

 بولفلا ةانفسا[  بجو

 ببيشلا ث مع ا

 هت كا ناجح كا لبمت

 نحرلإ بانج ليد لكلا

 وخل اَنمَق رقفلا ىلع

 ميركلأ ّيبنلا ركب ندا

 جور راب ىّلَوَن امذدقَو

 اًوَدَتَقَأ نيل ملتب اَننجَو
0 
 و

 نُوُسلأ لويخ َحاَجَع انفْشك
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 اَنفلأ صوخشلا يذه َةّياَفَ
 انذسلا تلو مانألا 0
 ىلا اَم اذإ لالظلآ ةْبشَ
 تءاسِف رمل عملك
 ىنُمْلأ ليث لبق ثضق سوف
 ىنبام ماه عدم 0

 اح (نىل نسلا مسيبجلا هي

 0-2 هلل ام اَنيضَر

 ايلا ريب انفف ءاش نإَو

 بلاس انملاختا# لإ
 يا امتع
 انهلآ ىلْجُبو دابعلا ىَبْحَي

 انحرف اَمَو ناَمّرلأ هي

 ىننلا لك  ممكجي
 انّروسهب َباطو انين

 5ك ِنِيَسْوَف باق ىلإ

 اتّبحَر ىلع اَنلَعَجَف هب

 ئنَحْنَاَواَن نامزلا ًءاقن



 لامكلا لأ ًةيِتاَسَأ نحن

 زينل دصفب َعَق ا -.

 بولقلأ ٍلاجر بول نحو
 بويل را َْيَفأ هن ' هللا اَنب
 انتيب يف يخول اكل
 حاطبلأ جاجن 02 وب
 اَنِعَْف يف رئاملا زك
 اَنيْوَق يف قراوخلا مكر '
 لوي 3 لهأ نم 5 نإف
 اتنايابف 6-5 نخن نإل
 اهتزاز نست هلأ ٌتّيِخ انف
 سهترشلا قالفلا ماَمِإ 3
 اهلا ولا ةن لالا
 مدا 'مم هلأ اَنرِيَت

 افلا مه علب انتل
 يَمطَصُملا : ةرسيس ىلع دقن
 م ىَرَوْل يف ىَجتْرَن كلَ

 يَ مكس اَنْبلَع لّوعَو
 لوُسَرلأ لاخ دس اَنرْمَح يفف

 حن ١

 انبكر يف ُرْبَتلأ هَمَض ىف 0 يخل رسوم
 ان نم مم د

 ىَنحْنُمْلاو ٍرِعاَقَمْل رود

 اَنِمْلِع ْنِم يئاقخلأ ٌرْشَنو
 د 5 ان ْلَسَوَن
 تأ نم 7 الو ٍناصب

 57 نب

 انكأ ىَدْلأ روث ةعضبو
 انّرفج ىرذلا يلع رَفِجَ
 انتْرِع انملأ يطب 0

 انرؤط يف َرّسلأ ّجَسْن
 انرببَس ىسسف هلل 2

 ضخ ص . قتلا َبرشَم 8
 افلا روطَو ءاَقتلا مكحي



 ءاكلأ ىلإ ىولت َكاَيِإَو
 ْنَع َّلَز الصار ثّمطت ْمكَف

 ىلوالا ماركلا رْيَس قفو ٌرسَو

 انضلأ لاَتف عرس ] ٍقيرط

 كد متم

 يا

 : هنع هللا يضر لاقو

 لاله لَه ْذَقَو ْتَحَآل ُهْسنَش بأ بوح
 هلانع عزجلا ٍنَمْيَأ نم اَدَبو يىنحتملا 0 ار

 د ا يم نمل ًاماَظْعإ َسِيِْلا ل

 الج لج ىَرَول ٍقالخ بح  ىذدفلا حابضم هلل لهأ 4

 لاثم كلما مَلاَع يف مق آي مل يذلا ّيهلإلا رمل رول
 لاَمَج ال ىذلا ةيخَملا هرون معلا ٌيط يف نركلا اذه رس

 كاَضن ّيفلا اَحَمادرف ًامَّلَع ىّلْعْلا ناَهْرب ةلْوَذ يف َماَق
 لاَمَك ٌرَعاَي تاِبْلآلا َرْبَع ىَهّنلا جْرُب يف َقِرْشُمْلا ؛ 0

 ةئ# لاَيع لسا ٌةَداَس ٍلضفلو ىَمطْضُملا ءايبألا َنِيَب وم
 ةلاَمف كاَو لاه جَولَر ىَرَه ْنَعَأنأ قطْنَي نكي ْمَل

 :لآ ةَبسنلا ين ْنْحَنْذِإ ةَمَْل هرول ْنِم هبتأ يف نه
 # ا



0 

 يود 3

 ١ صَنلا مكْحُم يف مك ان انيَوَر

 عل ىلع زنخشلا لسع

 أطساَو وحي نس ري أ الأ

 ةيلقم اذئاق خلا ليش اعلا

 ٍَ 0 برا يرالس 3

 ايكيا مقحم 0 اقر

 هءادر [وضخلا راص ذم َعَضْخَأَو

 هلْهَأ :ّئيألا طن ىَلَع ٌماَمِإ

 كادي دل قيرط اًيحأو

 ةَلالَج راخفلا وج يف َنَلَحَ

 دج ملف لاَجرلا تاَنْؤَش نأ

 ه ريغ دعبلا ةلاَح ىف 07 هللابف

 نيَِي لهذ ْمْوَقلاَو هلَذَم

 ليحا ٌىَعافرلا ّىالْؤَت ٍه مَع

 0ا/ ١

 ابْذَع هلْمَأ يف دْجَوْلا رم ْديَصي
 ابجُع مكب َماَهَتْسُملا ثحملا ذيرت

 ىبْرَقلا يف َةَدَرَمل لإ مآل

 ابكتلا هنن نيولت يف قلق

 ارد لا حلا لخو البق

 انحلا ُةَسْهَّدلا ُبلْغَت ًارؤطف ْثوَأَ

 ابهَولا رطمتساو ٍثْرْغلا ن ريَملَعل يب
 اًيص اهناعيقب يحور اهل تّييص

 ارا نقلا بع مان ىداهلا رطعب

 كتل رَبْهَرْلا اهب يضنُي اهتاذاسل

 نمو ّمجعلا ةمهلاب هئرابل

 ابْذَحلا ةّريسلا موق ملعب ىرَس

 اتكلا هنمكح تابا يف عر

 هنن هالْوَم يف رّبَصَو ابزْللا ؛ 0
 لوازم ملا يف هيت
 ىبزقلا ةلِْنم راَتخُملا َفَحنَأ هَ
 بْهَشلا ةمفرلاب راح ايل

 بْلَف مهفطعأ هلا لاجر زبره



 يتلا ةمهلا وذ سابعلا وبأ يِذالَت
 ىَلُعلاَو دْجَمْلاو ِءامَّشلا ةَراَعْلا وُ

 اهّبَرِل بولقلا يِوُلَت ِهَّيَحَم
 يقرا لَك ىَلَع ىلثت ؛ناباَو
 َبْنَو َرّسلا ةّئه ْنم ُهَّل انْذَحَأ

 مْزَعب بويل َلاَجْلَج ّرَه ْدَق

 ىلا يف حا ام هلل مَ لع
# 

 : هنع هلأ يضر لاقو

 الاثم يلا توسانل ا

 0 سدُق تايا اَنل ْتْدَبَو

 1 ا ضيبلا ىدايألا الو

 َقَنْوَر رهطُملا ٍفَرْثلا 0 انو

 فراعتب 1 قرف ات دذم

 +7 هيو ليس قئاقحو

 يف َقراوحلا ِتلَج
 رَ 50 اقلط 5084

 تفّيصن نيفراعلا نش تدبر

 انِرثِإِب ُماَركلا ٌمْوَقلا َقلَسَتَو

 جرأ ١

3 

 ل ع و

 ابزح ىدهلا بح قا له 7
 ايل اهتلمغ ٠ ءاد نس اهل وذو
 صا او يني نأ ْنَع ْطَحْنَ

 اًبحّولا اًهحؤَس هباتغأ نم لَ

 بلقلا هّبح يف ّرَه نإ ُبَجَع الف

 ابن هَل ضاَيّرلا يرْمقو ٌراَْزَه

2 

 الامج نِيقفاَحْلا انك دقلو

 الاؤنم 2 يف ذط رؤط ن 0

 ا ميدقلا ىرابلا ىلإ ولع

 الالَج دوُجؤلا ِةَرِصاَبِل ىلبأ
 الاخ انوش طزمب ْتَجْسَ
 الاجر لالَجيلا َتاَحاَسب ٌتْفَص

 الاعألا لقت طساؤ 3 نع

 الاَمك زوربلا ةَرئادب ايف

 الخلع انفاَس يف 0 3



 ته ما

 ٌتَقَتّراَ ةعيفرلا ممهلا ال ْتَقَس

 اجلا مق اق ضرألل مئات

 مرت نإ كببق ىدصلاب انل ححص

 هروزبف ِهبْحُب ّيعّذلا عد
 اَنْنِإَو بولقلا ٌراَبُس ْنْحْنَلَر

 هب نمُه 9 تحب كن اذِإَر

 اهقيرط حب يقي رط ل

 اَنباَب ةَدَس ٌرّسلا ٍقذصب ْمْرَلاَو

 اَهْلُك ةّمّدلا انُدلا نع ْتَفَرَع
 كو َلَجِفاب كَ ا

 ةعفر نع لا رص مار اَم

 ل دب

 0م بول ال ٌميركلا مت

 هّرس رهاب رشت نم ان ىَرطَر
 ٌثَرضاَح ْرَل ٌةَمه انين َماَقَأَ

 هقْلَخِب هلإلا ُثايآ ْنْحَباَم
 ص لقط
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 بل اَهِلاَعِفب ْتَق ردا ا
 مي يللا ا
 كات لازللا خب +لا انضف نام

 دا نؤشلا يف ؛ ةقيقحلا 3

 الا امم ناب هل انلك

 الالَخ هيوَقلا عرشلا يف ناك لك

 الال الآ ِبِناَجَر َلالَّدلا لخ

 اق اك 7 ط جهن 6

 الاثألا َنِبانْعأ ىَلَع م خرط

 تيا 2 نأ ل

 الامآلا تَقَلأَو ٌبوُلُقلا امم
 الالجإلاَو لاقإلا اَتاَنأَف

 ال الط روطلا 5 م

 الالذإ رخكف ديار أ

 الافنألا ٌحَنَفَت ةَملُملاَ موي
 الامغألا َّت ىَكَز هب هارب

 الآل لالَجلا ناَطلْسب ًادوط

 ١ اًندخمل د امذق



500 

 ل
 احا ذل

 م

 ٠ ١
 ا

- 

 : هنع ىلاعت هللا يضر كا

 كالظ قانخلا قاض اذإ أنَ

 اذَخْا ملاَع يف ملعل مكح نط يفذ هام لآ آلا را رعت
 20 اانيعلار نوم 0

 اك تاّدوجْولا اوفاط 2 ْمهلاَح نول وق امبف ها
 - ) بزح م هللا لا 1 نحن ١
 ضب لك َنئاَدْعَ م

 ع

 يقل قالا 8 7

 ء غلا ىتب ْنم اَنثَرَصفَأ امو

 الع يغن ا ل
 الاللظ نيمألا يداهلا 2 5

 الدال انا ين 0 3 الطنأ اًهْنوك 0 امج وأ
 لإ بئاثكلا ل 0

 2ك

4 

 املاح تايداحلا يض ةورع لو

 |١ 0 ةيبيباطلا ؟ وز نم 0

 ل ل ىف ُباْهَّوْلا ا أ و

 انئاَصن َنيِدحاَجلا د رف ا

 انلاضخ ميِركلا لا 3 د
 000 مارك هين 1 8 نلاَح قدصلاب , شرغلا ب دي

 نلالَج يِجْملا 9 يف 5 نلاَجِر ىَلْعَأَو يرابلا نراَتخَأ دق
 0 راخفلا حول 500

 سس | 0 مقل ا 0

 اناا ةلإلا ل 5 وْسْوب --



 مهلا ناكلاب 00 00 تاهت

 الا لابجلا لورت
 هل يلوعلا تثلا رهذلا
 همهَسِب نيِدساَحلا 10
 َنأْدَ نأّشلا يف : 1 بايب 00 4

 نب تائربلا - تَرَ اَمَف
 لالخ ىفطضملا ةط !
 ذل مر يم يل 097
 اًبْلَظ هللأ ّصْلَق ارْهَقَو تَرَ
 هلامك ليزا لاّصفب د 2
 اهلاقت قُم بلا لهو ْتَض

 البول براقلا ِتاَحاَسِي تل

 انعافتْرأ مامإلا يعامل 0
 اتلؤ بيتل انلعح املو

 ابيب يدا َناَسْرف َمضْحَأو

 انمَْعِب تاس

 ع

 قل
 ا
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 انِلاَعف دوش 32 ١ هبي
 اع

 َنلاَز 3 باغ ذشسأ ُتَهْرَتَو

 الغ موبدتلا ىلؤكلا ل
 نلاَبَخ ناب كردي 3 شاطُف

 نك 5 ظفحب ناصف

 الاب ُتاَدوجُولا يذه ْتَنبلب آلَ
 انلالخُو انرْوط امانا اك

 َناَرَر ىِفَيَت ىنبلا رْشنب تْلاَعت
 كوظ تناقل لك
 صاع ناهز 0

 ناك ض باِبْحأللَو 0

 لآلَز بولقلا لْهَأ ْتَبِرَش ْدَقَو

 انلاجم نيطبلاب يبرز ْحَمْفأَو

 : نددت
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 لالا فاجر

 «لابجو ْدُحْبَأ تابثلاو ملعلا يفو .لازّيلا يف ربُص
 «#لاطبأ ةداق ةمئأ ةداس#

 ةيالا هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر#

 # مهمحا رت ميظع ردقب يفتال ةميوك ردو .مهئارت فيرشل ظيراقت ةذين#

 يفكيو يفي ام ةنّدلاو نارقلا يفف اذإ

 رهطت مكرهطبو تيب لع ع 7 هوو

 هن .مالسإلا لم 006 00 ىلا لإ يبارغأ ءاج
 ؟ارجأ هيلغ يأت لاق ةهنوسرو هديع ًادمحت أو ل كيرشال هدحو هلل إل
 تاه :لاث «يابرق» لاق ؟ اكابر ف وأ ىايرق * لاك » ا رقلا ىف : ؛ ةّدرملا الإ هيار لاف

 49 نسا دي لاق ٠ هلا نجل كلان رق بحي الو كبي ال نم 5 اعف كعبانأ

 باتك يدعب اولضن نل هب مكس نإ ام مكيف كرات ينإ" ف م هللا لوسر لاقو

 فيك اورطناق صضوخلا يلع ادري ىتح افرفتع نلو ىتيب لهأ نراعو هلا

 (قفانُم وهف تيبلا لهأ انضغبأ نما يقي هللا لوسر لاقو «امهيف ينوغلخت

 ةةعامجلاو هل لها أ ةملأ ةعبرألا بهاذمل افلذو هباحصأر ةلاو هلوس لو هَ بخ ل ىنع#

 هالُع ةمظَع بابب ىرت نم رفحأو .هالومل ىرولا رثفأ#

 # :ملسملل 2 هير 'ريدشتلا سافنأب - با رشو ؛نيننؤملا راافسمل ؛نفراعلل ء'ذغ#

 #« :ريرجأتسملاو . جولعلاو :فالحألاو ءةافجلل ال#
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 مجارتو ظبرافت
 مئان ةنّسلاو نارقلا ىلع برشمو عما ؟ سي 5 0 ١ َّظ

 مه ردلاو جاايبتلا ءاياطلا + تا فثرأو هلأ نوكي ال#

 للم ةربغ رجأتسُمو ةساضو ذاق لكل تايبو هقئاقح , هف لعب .مجلمو تكشم ره لي

 بيصملاو هلرقي ام لك يف ىداسلاو .بيرغلا بيبحلا ديسلا ىدمحملا ثراولا هنإ

 #هرس سدق © ىناثلا يعافرلا#» يدايصلا يدهم دمحم ديسلا لماكلا دشرملا#

 «مغارضلا دشألاو لوصألا هذهل ؛ مجارتو ظيرافت هذهإ#

 مجاو فاق رخآ ىلعأب «طيحملا مضخلا رحبلا ربحلا عدت
 عاونأ ىّتْشِب ةعّضرملا ةصلاخلا كئابسلاو ررذلا هذه نم جذامن ىلع علطا ىتم

 مراكألا انتاداس تاماج :رمض مئاركلا رهاوجلا

 ؟ مظاعألا ةداسلا ثاّرولا ءالؤه مج ريو تاركا اذه ظْرمُي نم مويل اجري له ىرت
 أكو و داكن مِهَماَمَأ ءابدألاو ابالي 3 يللا 0 ايفو اآدبأ

 ! ىنب ءايبنأك ينم ء ءاملع#

 مجاعأ مبن

 «ليل امس

 مكبر اوقلت ىتح هنم رش هدعب يذلاو الإ نامز هكيلع يأي ال هنإف اوريصا»

 انتا نم ةتعمس

 اههتناحم نان هيفاونا دن
 انت رضدح ربع ع ةمسلطعم 8 تتءاجح

 اهتّصنم ا كهبثرم ]كف

 تدب دوجولل نيد ةيصع رحتو

 [ ماعخلاو اهي ىدهيلا ءذب

 داننهف اقينحت . بهولاب 0

 الزل | نمحر /ا فرعي م قل
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 نم

 بولقلا جارعم

 مجارتل ريسي رزنو»

 «يىلجلا هلهأ ثارتل ظيرقتو
 # يدمحملا مبيدهو هتمئأ

 « يدبألا همالسو «ىدمّرَسْلا ىلاعت هللا ناوضر اعيمح مهيلع#

 : «انلآمو انأدب هللا ىلإ انددر انإو ءانلا> فصأو ءانلاجر تعنأ تلقو#9

 ىري فوس جعلا نمض ةيودهملل

 مش يد مطلا يقر لسا لك نب
 ةئطُم را انآ مرفاب 5-6

 مهدصاقم مارقأ لاوحأ ضيفت

 مهجهانم يف يبلق رس مهزه
 ابدأ ءىلتماو حجنن َيقيرط مزلاف
 ًادسح ىدفلا [له نع تام ىف لمهاو

 ىده خيش يدهملا ّيخيش لقو حباو
 اهتم ديحوتلاب هللا ىلإ ىّرس
 هتّمش لاما تهتنا ميدقلا ىلإ

 اكبحلا برقتست دقو مزع لويخ
 كبح اهلا خوفاي سأر ىلع اس

 قا د ٍقداص بلق لك ىلع تقلأ

 اكرش هل ٍفلُث مل هلل ىلإ تراط

 اكرت ىرولا فانصأ لك ىذلا ِّرَه ره

 اكَّرَذلا حرطاف انيلعو يتمكج نم
 اكسَح هلهأ يف دس ىوط مكف

 اكلَسْنا ىفطصملا لآ نايعأ كلسب
 اكَلَم الو يردي اكلم الوابلق
 اكله نم لك ىلدتلاب تأر امو

 اكل هنم ثرإلا حيحصب اهنإف

#000 
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 «.داشرإ ضفريال ١ يقيقح حصان دشرم نم هلع هللا يضر  لافو#

 «يوغ مورح لك الإ

 انلوق عمساو رايغألا ىوه 4

 ىدهلا ببلاسأ ينانعبت دق

 ىَوُسلا انيْلَخو انصلخأ نيج

 انئزج يف ىدهلا رون لجو

 بوافر ساق ناو

 دقلو ىرايخ انبرغتو

 امرك لإ ريخلا انلأس ام

 نمل ٍلّذَْلاو يزخلاب ىضقو
 ادعلا مغر ىلع لضفلا هلو

 اتاليح البصخ للذهتاو

 انلبق اوراس هلل نم رثإ

 انلثم ملعتو ًاروِبَص رص

 د د د

 انلك ءوس لك نم ىمحو

 انلقع ىلعأو بلتلا رون

 انلْوُس ىطعأو دصقلا حم

 انلذخ دقحو ٌئىغ نع َمار

 انأظ اياربلا لك يفَدَم

 ب ذنب زن



 * نايبلا رحسو ةقيقحلا ّقحأب ةكلذف#

 #«مهنع هللا ىضر##

 هللا ىضر 5 يعافرلا ىدايصلا نيدلا ناهرب نيسح كيسلا لاق

 : * ةمصاعلا# ب ةامسملا هيلاسر 0 ةيمع

 اءاجح ليش بلقلا نيع نأ ولو
 لدسم مشاه نبا ليذ انبكر ىلع

 رضع لك يف هللا درسأ نحنف

 انيرلق مهسو ؛بذع اندرومو
 ةطفن لك يف نا وكألا انل ميصت
 ىمعلا ع علي يف سدقلا لاصن نحر

 ةجهم قئاقدلا هاهنأل اًنِإو

 اتوب نادخنبف ناغلا لوفت
 قمم ءايصرألا يف انناهربو

 اننامز نع انس انمتك امهمر

 حولت فيك رارسألا تدهاشل

 حيرج هم مهسلاب اندحاجو

 حورش بويغللاّنمو لوب

 خوفي يبنلا كسم ادبحر يفو
 حيرط هايقلا ىتح انبورضمف

 حور قئانحلا , هاسجأل ابنإو

 حورتو اهب ودعت هلق
 حيجر ءايدضالا لااا رسفو

 حييبيو هرمأ يلعُي هللا 00-6

 كي ةح
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 : #مظعألا يعانرلا ثوغلا انالوم لَ ىبنلا بيبح يدحو يديسب تلقو#

 لآلا درقلا طقذأ طاري نع

 رديح ةلالس يف ةيما الا :ريبخاف

 دحوم لك خيش دمحأ يالوم

 بفناجإ ةقراعلا لاحوتلا كر

 ةقيرط لك بطق فراعملا كلف

 هب أرقا نيفراعلا باتث اذه

 ا رطفق لكب بولقلا لهأ

 َةَلاَثف ةّئِب بولثقلا ره

 اضرلا بحر يف نّمألا دهم عجهاو

8 9 
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 هحناملا نيميلا وبأ لاجرلا ملع

 هحجاّتلا قاقّرلا تاراشالا وبأو

 دحئاسلا تالئاسلا ضويفلا رحب

 هحيبار ىه ةراجتب هداعأو

 هحئار وأ مهم ةيداغ لك نم

 ةحكللاصلا نوؤشلا باحصأ ناطلس

 «ىتال ةودملا زا وأ ةسياقو

 هحداص اهيف نافرعلا لباليو

 يراسلا ةالقلا دْسَأ تلَّلَذ مك
 +« اشلا هبل نيملخلا انبأ يرتكز

 هحئاص فتهت لاز ال همساب ىه

 .حرابلا سمأك لجع ىلع تْفِسُن
 ,حفاطلا سرؤكلاب اهيلع تَرَ
 ءحئانم داوغلا ىلع كنم حستل

 سام كربلا ل عرب راب
2 



 #ةيافكلا اهيفو «ةياهنلا ةكلذف#

 يغافرلا يدايصلا يدهم دمحم ديسلا مظانلا يدمحملا ثراولا لوقي
 . هاريس سلدقو 4 نرخ هللا يضر #  ساورلا# ب ريهشلا

 اعطس دق كالقفألا نم ءامسلا ردن

 بجع نمو ىلعألا فرفرلا يف حالو

 لا فرش نع مهولاب 9

 همعزت هايل ءاننا فستا

1 2 

 اعمل ةجبم نع اهفيحاسأ نمو
 اعلط دن ءانحبلا انرارسأ جرب يف

 اعطقتم لاز اه ىرسلا كركم نمو

 اه اا اايرق ف راد

 اعمس نمك ٍءار امو عامس ىلع
2 

 ا 1 ش يق

2 

 1م ١

 انقراربط اتناسبلا قمل
 اهزايحنا انيولق يف لوقت
 اهزاسجت انحاورأ يقر تزاج

)-- 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ
 سافنأ نم ال ؛ةليصألا ةيمشاهلا ةيشرقلا ةيبرعلا انقالخأ سئافن نم سيفن نسف

 006 هلا 6 ع دا يال لا ل للا م ا و 50 هل "6 2 1
 نيدلا موشلا م 1و 5 ةليشحلا ةليخخ لا تاامصحوملا تدق.ف لص 7 ةيهتحفلا و 3 هب رعتسملا

 5 ١ ع 7 ب 9 ات 0 | - كف ' 0

 ١ 7 5 م ا بل - مظعألا أ ةينلا 0 0 فلا : ةنيكلا لما نالا مقعاسأ 1 ا اع د ا لا هد دوسسولا

 1 ةليذر لك نمر ع د هنأ انام نيمماببملا امج رخو

 : هرم سدقو هنع هللا ىضر  يعافرلا يدابصلا ىدهلا وبأ دمحم ديسلا لوقب

 'ً م 5 3 - 2007 ماو ل

 : * شْيَعلاو فيسلا لهأ . سيرف رخف ركذأ تلق
 تسلا ادكو مهلاوتخا يملا الاسلم هيركلا بسحلا كدي نإ

 ما

 بأو مهمل أاستع نم ما انيس مه جم ةناغ يخل لاوعف رب ل

 ٌبهذلا ةلسلس ٌردلا دوقع اهبو مهموك مظنت نيح لفرت ٌرِجنَت
 له ا

 : #كبدألا ماظن نيدلل ظفحأو ء ب رعلا 0 ركذأ تلقوإ#

 بدألاو ملعلاب اهتافارش اوداش برعلا ىف تفصنا ول رخافملا لك

 ب رألاب لدعلا ءاجو داب ملظلاو فغترم شرعلل مهب ماق نيذلاو

 فببسلا ةلوصوم اهرثام تاق ههب ويمصلا دجملاو قحلار ققزلاو

 بهشلا عفرا ياعملا ى اهلود نم ةيترَم هللا لوس مي اولع دقو 3

 كك

 1 0 | 2ع 87 | 5 0 8 كل

 0 ل ل ل
 بح_حسم : |! عدا ىل سيم اهش د امكح قىوط دف 12 يح ذى رطناو

 نما ل نا : ْ 0 | ْ |
 هي بأ رخ قلخلا ريخ نيدلا جهنم ف 2 مهلو ةوخإ اعيمح نونمؤملا

 مالا لب

 هنع يفع ليقع قيفر- ىدحلا وأ هبتكح ىلاعت هنوع تع


