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 قبسي مل باتكلا اذه نا هيلع فقي نم ملعيل

 اميف هعوضوم ىف فلأ نأ نامع لهأ نم دحال

 اهايحأ ىلا رثآملا ةلمج نم دعيف هيلعو . هانملع

 ديعس نب سوباق مظعملا ناطلسلا انالوم ةلالج

 عفر ىف دلاخلا رخفلا هل ىذلا نامع ناطلس

 مل ةطخ اهيف مسر دقف . هليلجلا اننامع تايونعم

 ىق اوضم نيذلا .نامع كولم نم دحأ اهيلا هقبسي

   . خيراتلا هفرع ىذلا دهعلا



اتازيتن: مانا  





 نم هبف لخدأ امو تالصاوملا لاجم ىف يلآلا مدقتلا ةرمغ يف

 ةزراب ةرهاظ دايجلا لظت نيرشعلا نرقلا ةيرصعو أفاكتت ايجولونكت
 ةلحرم ىلا تلصو يتلاو ملاعلا ندمو مصاوع نم ريثك يفف . هزيممو

 عقول عستم ةحيسفلا اهعراوش ىف لاز ال ىراضحلا جضنلا نم ةمدقتم

 ىف لويخلا مادختساب نادلبلا ضعب تفتكا نيح ىف .لويخلا رفاوح

 رذعتي ىتلا نكامالا ىف ةيليللا ةسارحلا ضارغالو قابسلا تاناجرهم
 ةيموقلا دايعالاب تالافتحالا ولخت املقو . ةكرحتملا تالآلا لوصو اهيف

 ليوط خيرات ةصق ثعبيف قافآلا ىف اهليبص ددرتي ليخ ةفقو نم
 تاقولخملا هذهل ىلوالا فاشتكالا ةرتف ىلا هروذج دتمي لوطأ دجبو
 اهتاردق ريخستو اهضيورت هتيلقعب ناسنالا عاطتسا ىتلا هبيجعلا
 . ةماعلا هتايح ىف ةيروطسالا

 لظ ليخلاو ناسنالا نيب ةقيرعلا ةلصلا مغرو خيراتلا كلذ ذنمو

 ىف ضوخلا نيدهتجملا ضعب لواح ةضماغ ةيضق ببجعلا قولخملا اذه
 ىضارعسالا فصولا ىف اوبنطاو لزغتلاب اوفتكا مهنكلو اهرامغ

 نم ريثكلاب ةطاحملاو ةيمهأ تاذلا بناوجلا نيسانتم .ىحطسلا

 . ضومغلا



 نأ انيأرل تاقولخملا كلتل دجملا مايا ءارولا ىلا اليلق انعجر ولو
 ةأرملاو ليخلا ىف ةيلامجلا رهاوظلا نم ةمهلتسم ةييرعلا ةيركفلا ةيرقبعلا
 رهاظم هيف تزرب تقو ىف ةديرف ةيلامج ميق ناروكذملا لكشي ثيحب
 ةديصق تبتك املقف .دوسلا اهلابجو ءادرجلا اهئارحصب ةيساقلا ةعيبطلا
 . ىروطسالا اهتوربجو خراصلا اهلامجب ليخلا تركذو الا

 ةليضف فلؤملا لواحي تاحفصلا هذه ربعو

 ةساردلا هذه ميدقت ىف ادهتجم ىبايسلا دومح نب ملاس خيشلا
 فقوت ثيح نم ائدتبم بتك امل الامكتسا ليخلا نع ةزجوملا
 . نورخآلا

 ىسرك ىلع هعبرتل كلذ و فيرعتلا نع ىنغ ىضاق هنوك طقف لعلو
 . ةبعش و ةرهش هتحنم نامزلا نم نرق فصن ىلع ورب ام ءاضقلا

 فلأتلا ناديم ىف ةضبانلا ةيحلا هتامصب روكذملل نا تفرع ول اذامف

 لثم ةميقلا هنتافلؤمب عساولا هباب نم هيلا جولولا عاطتسأ ثيحب
 ىف نايعالا فاعسا باتك و نامع لهأ خيرات ف ناونعلا باتك

 ضعب ىلا ةفاضالاب مساوقلا خيرات باتك و نامع لهأ باسنا

 جلاعي ةطوطخملا بتكلا نم ريثكلا كلذ ادعو . ةيهقفلا تالاسرلا

. زوربلل اهرود رظتنت ىهو ةيعامتجاو ةينيد اياضق اهيف



 ةيركفلا هتعوسوم ةقلحل لامكتسا وه ليخلا نع اذه هباتك و

 . تاقولخملا هذه ةايح فنتكت ىتلا ةضماغلا رارسالا نم ريثكلا لحل

 هتشياعم مكحب ليخلا نع بتكي نم ريخ وه فلؤملا و

 ةنيزللو بوكرلل لويخلا ىنتقي امادقم اسراف هنع فرع دقلف اهل ةليوطلا

 . ليخلا نم سوؤر ةعبرأل البطسا هتيب ىف ناك ديعبلاب سيل دما ىتحو

 ىف ةليلقلا تاحفصلا هذهب انيلع لطي هرمع نم ةلحرملا كلتل اديسجتف
 ىراحصلا اهروطسب اجانم اهيناعم قدصو قمع ىف ةريثكلاو اهددع

 ةشياعملا ىلع ةباتكلا ىف دمتعم .هلويخ رفاوح عقو تدهش ىلا رافقلاو
 ليخلا ىف ليق ام لجل بيقعتلاو حيحصتلاو قيلعتلا مث الوا ةليوطلا
 . اثيدحو اميدق

 ىف فلؤملا اهتانوكم درسي بيرق نم ةروص ىل ودبي امك باتكلاف
 . نيديرف ليلحتو ةجلاعمبو ىكذ بولسابو ىمره بيترت

 ةدايقب دالبلا نوك ةساردلا هذه ريضحت ىف ىعادلا لعلو

 مظعملا ديمس نب سوب اق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح

 ةليصالا ةييرعلا ةينامعلا لويخلا هبف تدرتسا ادهع اديدج ادهع شيعت

 لبخلل امل اسوملمو احضاو دئارلا دئاقلا مامتها ادبف رباغلا اهدجم

. ةروثأمو ةدوهشم تامارك نزم



 تاحفصلا هذه ت "اج اهنيجهت و اهتيرتب مامتهالا اذهل ةكاومو

 . مامتهالا حورو ىنعم رسفتل ةقرشملا

 لويخ ءامسا دوجولا ىف تزرب ةيخيرات بقح دادتما ربعف
 ةمئاق ىف رون نم دادمب اهؤامسا تشقنف ةرهشلا وحن اهقيرط تقش

 نارتقا وا قابس ىف اهزوف وا ةكرعم ىف اهديصر لضفب . ريهاشملا
 مدقأ ليصافتلا نم ديزم ىلاف . ىخيراتلا اهلقث اهل ةيصخشب اهمسا

 . . . تاحفصلا هذه ىف لوجتلل فلؤملا مساب ةوعد ةقاطب مكل

 ىب ايمل ١ دومح

نامع ةديرجب ررخحجحلا



 اهذاختاب رمأو . ميركلا هباتك ىف تايداعلاب مسقأ ىذلا هل دمحلا

 هدحو هللا الا هلا ال نأ دهشأو . ميئل سج لك ناهرال ةدع

 . اهعاونا فالتخا ىلع عاطتست ىتلا ةوقلاب دادعتسالاب رمأ . هل كيرشال

 ناسلل ناف .ةباطخو دصارمو لقاعمو الاجرو الاومأو احالسو اليخ

 هللا ىلص ادمحم انديس نأ دهشأو يناثلا ماقمل نانسللو . لوألا ماقملا

 . نينمؤملا نوئشل حلصملا لطبلاو . نيعمجأ هبحصو هلآو ملسو هيلع

 . نيحو تقو لك ق هللا ىعادلا

 (دببامأ )
 ُاضيبلا ىدايألا وذ انيلا اههجو ىلا ةملكلا فرشلا ىعاود نم ناف

 ءلم ىلع الئاق هللا هظفح دعس نب سوباق مظعملا ناطلسلا انالوم ةلالج

 وهو . بسلاب تايداعلا ةريضح ىف ثارزولاو . ةميركلا هكلاملا ةلئاعلا نم

 ١٣٩٥ ةنس مارحلا ةجحلا ىذ نم رشاعلا ديعلا موي حاور ليخلا ىلع فوطي

 ريغص اباتكىأ (ليخلا ىف ابيتك انل بتكتالأ) . ةيماسلا ةتملك ةتلالج لاق

 باوجب هتجأف . هربغو اهنم حودململاو اهتات وي و ليخلا تافص ق مجحلا

 ول تيأر ىنكلو . مذيامو اهنم حدمي امو .ليخلا ملعب ىلهجل الهأ هل تنكام

 اذه ق ىب وه هنظ نسحأ ثح ديؤملا انن اطلس ةغرل اعطاق تنك ترذعت

.ىتابح نم ةرذ رخآ ىتح اهل ةدلاخلا ىتبحمو . ليخلا ق انأ ىتبغر عمو ددصلا



 , ناطلسلا هلالجلا بحاص انالوم ةغر دييأت بجوأ هلك كلذو . اهبحأ انأف

 ةملكلا هذه موهفم بسح ليخلا ىناعم نع ةملك دوصقملا مامأ مدقأ و

 ىذلا . فيرشلا سنجلا اذه ةياغ نع برعت .اهب ةربخلا لهأ دنع

 نيذلا ءامعزلا ةداقلاو . ءارمألاو كولملا اصوصخ . مدآ ىنب هب هللا مركأ

 اهتمأ دجم ةداعا ىف ةداجلا اهتريسم ىف ةيقارلا ممألا ىف ةداقلا لاجرلا مه

 لجرلا هنأب ماعلا يأرلا هديأو . هتنطلسب ملاعلا فرتعا ىذلا لطبلا اذهك

 اوضم كولم رمث هناف رجشلا ىلع لاد رمثلا نا كش الو . هدهع ىف ذفلا

 . رهدلا مغر اهلهأ و نامع ىلع اماكح

 ( ليخلاب فيرعتلا )

 ناويحلا عرسأ نمو . ةروص ناويحلا فرشأ نم ناويح ليخلا
 .اهنم داريام لك تمهف تملع اذا اهناف . ميلعتلل الوبق اهعربأو . اودع

 .فاحللا اهيلع ىقليو اعم اهيبنج ىلع ناسنالا مني امك ممونتل اهناو

 اهحراوج نم ائيش كرحت الو . اهسأر عفرت الف اهب حاصيو كرحتت الف

 وزغلا لاح ىف ابلاغ كلذو امهل اهبحاص ميلعتل اقفو اهبنذ وأ اهنذأ ىتح

 . اهظفحتف ةراشا ىطعتو . ايفتخم هودعل اهبحاص اهيف دصرتي قلا . ةراغلا وأ

اهنذأ ىلع رانلا قلطتو . ةراشالا كلتب اهبحاص اهيتأب ىتح اهيلع رصتو



 اهبحاص اهيتأي ىتح . ةيح ريغ اهنأك وأ دامج اهنأك كرحتت الو اهسأرو
 ايلاغ هريغتال قداص ءافو اهلو ةيميلعتلا اهلاوحأ لك ىف اذكهو .اهدارأ امك

 حايرلا ناريط اهبكارب ريطت اهناف . اهتاذ ىف ناويحلا ىوقأ نم ىهو

 ةياغ لب كلذ نم عىش ىلع ناك امهم ناويحلا ةيقب ردقي الف فصاوعلا

 ردقيالو .اهسفنب ودعلا رومنلاو دوهفلاو دوسالاك ىوقلا ىراضلا عيطتسيام

 ديدشلا ناويحلا اهب داطصي كلذلو .ادبا اهبكارب ليخلا ودعك ودعي نأ

 عم .رشبلا بولق ىف ناويحلا بيهأ نم ىهو .اهوحنو ثابظلاك ضكرلا
 عرتخأ كلذلو . اهبكارب جيهت ىتح ةنئمطم ةنمآ لارتال اهناف . اهنم نامألا
 . ( مجللاب ليخلا حامج دري امك ) ليق امك اهحامج دري يذلا ماجللا اهل

 نتقم لك عم ةبوبحم لازت الف . سانلا ىلا ناويحلا بحا نم ليخلاو
 .ماعطلا نم اهيلا ىدهي امل تاناويحلا لبقأ نم ىهو . رجتلل ولو .اهل
 بوكرم ىهف تعاج اذا اميسال نشخلاو نيللاو رملاو ولحلا لبقتف

 اذه ىق نآلا ىتح .اهتوقو لودلا لامجو . كلاملا ةرخفمو . كولملا

 خيراوصلا ىهف اهنم عون ةقيقحلاو ىهف خيراوصلا هيف ترهظ ىذلا رصملا

 ىف دونجلا بكارم اضيأ ىهو .اهريغ لصي ال ثيح لصت ذا ةيضرالا

 .ماركلا ةكئالملا ةبوكرم ىه لب .ناكملا ضعب ىفو نايحأ ىف برحلا
هللا ملع ولو .لاتقلل تاقولخملا ق حاورألا تاوذ ىوقأ مه نبذلا
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 نم فرشأ الو . هايا مهبكرأل لبخلا نم قيلأو هتكئالل بسنأ ائيش
 .ليخلا ىلع تلتاق ردب موي ةكئالملا نا تبث دقو .ةمالا عامجاب ليخلا

 ةبوبحم ىهو .اقلطم ناويح ىأل اهلعجي مل ةبيه ليخلا هللا ىسك دقو

 ناويحلا رئاسل هنم ءىش نكي مل امارتحا ةمرتحمو . هيلع ديزم ال ابح .
 قفتاو اهماركا ىلع عئارشلا تصنو اهمارتحا ىلع لوقعلا تقبطأ دقو

 ىلهالا ناويحلا فرشا اهنأ ىلع ةمألا تعمجاو كلذ ىلع برلا

 اهمارتحاب نآرقلا حرص دقو هريغو .

 كلذو . عاطتسملا دادعتسألا مهودعل اودعتسي نا هدابع هللا رمأ دقو

 دب الو _ ليخلا طابر مومعلا كلذ دصب هللا صصخ مث مومعلا ىناعم ىف

 دشأ وأ ودعلا عمقل عفنأ ائيش هللا ملع ولو .داري ىنعم نم صيصختلل

 ودع باهرا ىهو .كلذ ةمكح ىلاعت نيب مث . هيلع صنل ليخلا نم هل اظيغ

 كلذ لمشف . نوملسملا مهملعي مل نيرخآ ءادعأو :نيملسملا ودعو . هللا

 نيملسملا ىلع موجهلا لواحي نمك يسحلا راتسلا ءارو نم - نيفتخن ءادعا

 ىونعملا راتسلا ءارو نم وأ . مهلغاوش ىف مهتلفغ لاح ىف وا .مهنم ةرغ ىلع

 مهرهاظ نيذلا نيقفانملاو . نيقثاوملا ىراصالاو . نيدهاعملا دوهيلاك اضيأ

 .ءالؤه لكل اظيغ ليخلا طابر ناكف .مهودع عم مهنطابو . نيملسملا عم
-لقالا ىلع رأثلا ذخأ ىف .لجعتسملا كردلا ليخلا نأ لاحلا ةعيبطبو



 نأ لبق مهودع نم مهرأث كرد اوعاطتسا نيملسملا نم ودعلا لان اذا

 ظافتحالا وأ . ذخأ اميف فرصتلا وأ - لعف امب زارتحالا ودعلا نكمب

 .هكراعم ىف مالسالا عقاو هب دهشي ىذلا رصنلا ليخلا ىفف . هيدلام ىلع

 لاعف بعرو . ودعلا نم ماع ريذن ليخلا ليهصو .ةداعلا هب تضقو

 توص حبضلاو .احبض تايداعلاو ىلاعت هلوق هيلا ريشي امك هبلق ىلع

 ذا .احبص تاريغملاف لاق مث .اهتراغ ىف اهناجيه دنع سرفلا ردص

 ههابتنا لبق وا همون نم ودعلا هابتنا دنع حابصلا تقو ةراغلا تداتعا

 .اعقن هب نرثاف لاق مث .هسفنب ظافتحالا عيطتسي نا لبق هل ةاجافم

 ىف ريطيف اهيرج ةوقل اهرفاوح هثعبت ىذلا رابغلا وهو .عقنلا ةراثاو
 نهلوخد وهو .اعمج هب نطسوف لاق مث - ودعلا بعر نوكيف . وجلا

 هلوق هيلا ريشيو . ناك امهم كانه امم نهفوخ مدعو . برحلا ماتق ىف

 - لجوزع هللا ىلا اهفاضاف .ىبكرا هللا ليخاي . مالسلاو ةالصلا هيلع

 اهبطاخ هنكلو .هبكارب تسيلو ةبوكرم اهنا . لاح لك ىلع ىهو

 ةجحلا ىه اهنا .اهيلا باطخلا هيجوت هجوو .اهباكر هب دارملاو كلذ

 .ةموسم اهنأب ىلاعت اهفصوو .ابلاغ لاني ال اهنودبو .دوصقملا لين ىف
 وهو . ومسلا نم وأ ةمالعلا ىهو .همسلا نم ةملعملا اهنأ دارملا لهو

امك .ارفو ارك ةملعملا وا .ارادقا ةعيفرلا انأش هيلاعلا ىهف ولعلا
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 ىا لوعفم مسا واولا حتفب اما ىهف . ميلعتلل هلك ناويحلا لبقأ اهنا انمدق
 ىف اهسفن موست ىا لعاف مسا نوكيف واولا رسكب وأ كلذ اهلهأ اهملعي

 زعأ لوقأ قحب ىهو .هنم ملعتتف يا موستتف اهبكار اهموسنيوأ . برحلا

 نع ملكتيام اريثك هرعش ىف ىبنتملا ناك اذهلو بوهوم لمكأو . بوكرم
 . اهلاوحا

 فالخ ريغب ليخلا هب دارملاو( .حباس جرس اندلا ىف ناكم زعأ ) :هنعو

 ( .اهتاهبج ىف نارمع ىنب ىديأ . . امنأك دايجلا ررغ اهتلبقا ) : هنعو
 : لوقي اهئاقتناو اهصاصتخا ىفو - اههوجو ىف قلا اهررغ ىلا ريشي

 . برجيال نم نيع ىف ترثك ناو . . ةليلق قيدصلاك الا ليخلا امو

 ثيدح ىفو اهئاليخل أ اهيشم ىف اهلايتخال اليخ ليخلا تيمسو

 ةنيكسلا لاق امدعب ليخلا لهأ ىف ثاليخلاو هللا همحر بيبح نب عيبرلا
 هبكار سفن ىف ريثي اهضكرو اهيشم ىف اهوهز نأ كلذو منغلا لهأ ق

 نيب امظاعت سفنلا هيف كرحتت رمخلا براشك اهبكار ىتف اهب اباجعا
 ىف بولطم رمأ اذهو ءادعألل اراقتحاو ناوخالا ىلع اربكو نارقألا

 راغصتساو هب تالابملا مدعو ودعلا ةناهتساب رعشي هناف برحلا لاح

هيبقع ىلع صكني هبو هسفن ىف هيلع رثؤي امم اضيأ كلذو هلاح



 ىبأ ةيشماضيأ كلذ نمو بهذلاب ىتح ليخلا نولعني اوناك كلذلو
 لكلو الاقم ماقم لكل نأ كشالو نيفصلا نيب ىراصنالا ةناجد

 باتكلا اذه ىف اهضعب يتأي فوس لاوحا ليخلا ىفو هلاوحأ دهع
 . هللا ءاش نا

 ( ليخلا قلخ لوأ )

 مدآ ملع هللا ناف مالسلا هيلع مدآ لبق تقلخ ليخلا نأ كشال

 ىلا ةراشالا تدرو امك تايمسملا ءامسأ ةلمج ىا اهلك ءامسالا

 نأ امك حيرلا نم تقلخ ليخلا نأ 'تبثو ميركلا نآرقلا ىف كلذ

 رانلا نم قلخ سيلبا ناو (بازتلا) نيطلا نم قلخ مالسلا هيلع مدآ
 ةراشا كلذ ىفو حيرلا نم تقلخ ليخلاف نبطاشلا نم تقلخ لبالاو

 اهتبيهو اهريغ ىلع اهقبس وهو اهنم دوصقملا ىلع اهتقلخ لصأ نم حولت
 قبست اهودع لاح ىف اهناف كلذو اهيف فصاعلا حيرلا ةبيهك بولقلا ىف
 ُىشلا لصأ ناف لجو زع هللا تاقولخم نم ثىش اهقبسي الو حيرلا

 .اعبط هعرف ىف ريثأت نم هل دبال

 لاثم درو ىكبسلا نيدلا ىقت مالسالا خيش لاق ىريمدلا لاق

تناك له ليخلا نع نمضتي ميظعتلاو ليجبتلاب قيقح وه نمم ميرك



 ثانالا لبق روكذلا قلخ لهو هدعب تقلخ وأ مالسلا هيلع مدآ لبق
 نيذاربلا وأ .نيذاربلا لبق تايبرعلا لهو . روكذلا لبق ثانالا وأ

 . رابخألا وأ ريسلا وأ . رثألا وأ ثيدحلا ىف درو لهو . تايبرعلا لبق
 لبق ناك ليخلا قلخ نأ راتخن اننا باوجلا و كلذ ىلع لدي ام

 . ثانالا لبق روكذلا قلخ نأ و . امهوحن وأ . نيمويب مالسلا هيلع مدآ

 قلخ لبق ناك اهقلخ نأ انلوق امأ . نيذاربلا لبق تايبرعلا نأو
 ىنعملاو لالدتسالا هجو ركذنو هيآ ةيآ اهركذنس نآرقلا ىف تايآلف مدآ

 ىلاعت لاقو همودق لبق هيلا جاتحي ام هل أيهي ريبكلا لجرلا نأ وهو هبف

 هبلع مدآل قولخم اهيف ام لكو ضرألاف .اعيمج ضرألا ىف ام مكل قلخ
 . مهلبق اهدوجو مهماركا لامك نمو .مهل اماركا هتيرذ و مالسلا

 - قلخلا رخآ كلذ دعب مدآ قلخ ناك مث . هقلخ ىلع مدقم كلذ عيمجف

 فرشأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىرتالا .قلخلا فرشأ هتيرذو هنأل

 لمك ملسو هلاو هبلع هللا ىلص هب نأل ارخا ناك كلذلو .عيمجلا نم

 ناويحلاو دامجو ناويح هل ثييه امم مدآ ىوس امو .دوجولا لامك

 فيكف .ىمدآلا ريغ ناويحلا فرشأ نم ليخلاو .دامجلا نم فرشأ

 نم اهريغ عم اهقلخ مدقت ىضتقت ةمكحلا هذهف هنع اهقلخ رخؤي

ثعب نأ نمضتي درو ثيدحل امهوحن وأ نيمويب انلق امناو .عفانملا



 كش الو . مالك هيف نكل حيحصلا ىف ثيدحلاو سيمخلا موي باودلا

 روكذملا ثيدحلاو .ةعمجلا موي ناك مالسلا هبلع مدآ قلخ نأ

 . بيرقتلا ىلع امهوحن وأ نيموي انلق كلذلف رصعلا دعب هنأ نمضتي

 ىلا تايآلا امأو . هانركذ دق هيف ىنعملاو هيف ددرتي الف . مدقتلا امأو

 مث .اميمج ضرألا ىف ام مكل قلخ .ىلاعت هلوق اهنمف .هل لدت

 نأ لالدتسالا هجوو . تاومس عبس نهاوسف ءامسلا ىلا ىوتسا

 نمحرلا ةيوست لبق اعيمج ضرألا ىف ام قلخ تضتقا ةميركلا ةيآلا
 ةبوست لبق ةقولخم ليخلاف ليخلا ضرألا ىف ام ةلمج نمو .امسلا
 قلخ لبق ءامسلا ةيوستو بيترتلا ىلع مث ةلالدو . ةيآلاب المع ءامسلا

 - ةتسلا مايألا ةلمج ىف تناك ءامسلا ةيوست نأل . مالسلا هيلع مدآ

 دعب ضرألاو . العو لج هلوق ىلا . اهاوسف اهكمس عفر ىلاعت هلوقل

 قلخ نأ ىلع هيلع عمجملا حيحصلا ثيدحلا ةلالدو -اهاحد كلذ
 مايالا رخآ امأ تاقولخملا لامك دمب . ةعمجلا موي مالسلا هيلع مدآ

 لهأو . نوخرؤملا هلوقي امك .دحالا موي قلخلا ءادتبا نا انلق نا ةتسلا

 وهف عباسلا مويلا ىف امأو - سانلا رثكأ دنع روهشملا وهو . باتكلا

 اميف .هيلا انرشأ ىذلا ثيدحلا ةيضتقي امك ةتسلا مايألا نع جراخ

ةبرتلا قلخ ىلاعت هللا نأ هردص ىذلا .ملسم حيحص ىف ىذلا قبس
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 مالسلا هيلع مدآ قلخ رخأت امأو . مالك هيف ناك ناو .تبسلا موب

 مالسلا هيلع مدآ قلخ لبق ليخلا قلخ نأ اذهب تبثف . هيف مالك الف
 هلوق اضيأ ةلدألا نمو .هتسلا مايألا ىف تاقولخملا ةلمج نم ىهو

 ىنوئبنا لاقف ةكئالملا ىلع مهضرع مث . اهلك ءامسألا مدآ ملعو . ىلاعت

 ام الا انل ملع ال كناحبس اولاق .نيقذاص متنك نا ءالؤه ءامسأ

 املف .مهئامسأب مهوئبنأ مدآاي لاق - ميكحلا ميلعلا تنأ كنأ انتملع

 ضرألاو تاومسلا بيغ ملعأ ىنا مكل لقأ ملآ لاق مهئامسأب مهأبنأ
 ةيآلا هذهب لالدتسالا هجو . نومتكت متنك امو نودبت ام ملعأو

 تايمسملا تاوذ وأ ءامسألا سفن اهب داري نأ امأ اهلك ثامسالأ نأ

 تقولا كلذ ىف ةدوجوم تايمسملاف نيريدقتلا الك ىلعو .اهعفانمو .

 ةدوجوم نكتلف ليخلا تايمسملا ةلمج نمو ءالؤه .هلوقب اهيلا ةراشالل
 ىوقتف .اهلك هلوقب ةدكؤم .ماللاو فلألاب ماع ءامسالاو . ذئنيح

 مهضرع مث ىلاعت هلوقب . اهتدارا نم دبال تايمسملاو كلذل هيف مومعلا
 ليخلل لماش مومعلاو .كلذ ىف عطاق ليلد انهف . مهئامسأب ىلاعت هلوقو

 كلذ ىريال نمو .اهلوخدب عطق مومعلا ةلالد ىأر نمف . اهريغو

 هلوق تايآلا نمو ةيعرشلا ةلدألا رئاسب لدتسي امك هيف هب لدتسي
امو ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا هللا .ليرننت ملا ةروس ىف ىلاعت
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 قلخ اهؤاضتقا لالدتسالا هجو . شرعلا ىلعىوتسا مث مايأ ةتس ىف امهنيب

 . ةتسلا مايألا نع جراخ مدآ قلخ نأ انلق دقو ةتسلا ىف امهنيب ام

 تايآلا نمو - قبس امك هريغ قلخ دعب اهرخآ ىف لصاح وأ اهدعب

 انسم امو ضرألاو تاومسلا انقلخ دقلو (ق) ةروس ىف ىلاعت هلوق

 ىلع لدت قلا تانآلا نم مدقت ام عون نم ةلالا هذهف .بوغل نم

 . مدآ لبق تقلخ ليخلا نأ اهيف ةيرم ال ىلا هقيقحلاو .ددصلا اذه

 . مالسلا هيلع مدآ ىلع تضرع ىلا تايمسملا ةلمج نم ىهف

 ( ليخلا قلخ ناك امم )

 قلخ مالسلا هيلع مدآ نأ امك حيرلا نم تقلخ ليخلا نأ كشال

 نيطايشلا نم تقلخ لبالاو رانلا نم قلخ سييلباو .بارتلا نم
 دحاولا ةردق ىلع لدت ةرهاب ليالد كلذ ىفو .حيرلا نم تقلخ ليخلاف

 ةراشا اضيأ كلذ ىفو .ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي ىذلا . ريدقلا

 اهتبيهو .اهريغ ىلع اهقبس وهو .اهنم دوصقملا ىلعو .اهتقلخ لصأ ىلع
 اهودع لاح ىف اهناف كلذو .اهيف فصاعلا حيرلا ةبيهك بولقلا ىف

 .ابلاغ ىلاعت هللا تاقولخم نم ءىش اهقبسي الو .حيرلا قبست

(افحلا حيرلا تراعأ اهنأك . . . اهفلخ سوكت حيرلا فلخت )
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 رفعج ىبأ ةمجرت ىف هللا دبع ىبأ مكاحلل روباسين خيرات ىفو
 ىبأ نب ىلع ىلا هدانساب ىور دهازلا بقلملا رفعج نب دمحم نب نسحلا
 هللا دارأ امل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . بلاط

 اقلخ كنم قلاخ ىنا بونجلا حيرل لاق ليخلا قلخي نأ ىلاعتو هناحبس

 تلاقف ۔ ىتعاط لهأل الامجو ىئادعال ةلذمو - ىئايلوأل ازع هلعجأ

 لج لاقو .اسرف اهنم قلخف ةضبق اهنم ضبقف . ( براي قلخا ) حيرلا

 ةزاتحم ميانغلاو - كيصاونب ادوقعم ريخلا تلعجو .ايبرع كتقلخ العو

 . باودلا نم كريغ ىلع كتدياو .قزرلا نم ةعس كتأوبو . كرهظ ىلع

 تنأو بلطلل تنأف . حانج الب ريطت كتلعجو كبحاص كيلع تفطعو

 ىنوللهيو ىنودمحيو ىنوحبسي الاجر كرهظ ىلع لجأس ىناو . برهلل

 انرشأ امك اهلاصخو ليخلا مراكم نم ثيدحلا اذه ىفف - ىنوربكيو
 . ثيدحلا اذه هركذ ام وه ليخلا رمأ نم عقاولاف . ةمدقملا ىف كلذ ىلا

 كلذب دهش دقو ةيداعلاو . ةيلوقلا ليالدلا كلذ نع تربع امك

 . برج نم

 ةليلهتو ةحيبست نم ام ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 كلذ ىفو .اهلثمب هبيجت الا ةكئالملا هعمستف اهبحاص اهربكي ةريىكتو

۔سرفلا قلخب ةكئالملا تعمس املف لاق .ميسج رخفو .ميظع فرش
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 اذامف . كربكنو كللهنو . كدمحنو كحسن كتكئالم نحن براي تلاق

 اشي نم اهب دمي .تخبلا قانعاك قانعا اهل اليخ هللا قلخف الل
 لاق . ضرألا ىف سرفلا مئاوق توتسا املف لاق . هلسرو هئايبنا نم

 هب لذأو . مهناذآ هنم ألمأو نيكرشملا كليهصب لذأ ىنا ىلاعت هللا

 عقاولاو .لوالا عون نم اضيأ اذهو .مهبولق هب بعرأو .مهقانعأ

 ضرع املو ةيضاملا لايجالا ىف كلذب دهش خيراتلاو . دهاش ىوقأ
 راتخاف تئش ام ىقلخ نم رتخا هل لاق . قلخ امم عىش لك مدآ ىلع هللا

 اودلخ ام ادلاخ كلدلو زعو كزع ترتخا هل لبقف .سرفلا

 سابع نبا نع وهو لاق . نيرهادلا رهدو نيدبآلا دبأ .اوقب ام ايقاب
 لاق .ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ينلا نأ هظفلو . ظفللا اذه ريغب

 كنم قلاخ ىنا بونجلا حير ىلا ىح وأ ليخلا قلخي نأ هلا :دارأ امل

 مث . ةضبق اهنم ضبقف مالسلا هيلع ليربج ىتأف . تعمتجاف ىعمتجاف اقلخ
 هللا لاقو .اتيمك اسرف اهنم قلخ مث ىتضبق هذه هل لجو زع هللا لاق

 ام رئاس ىلع كتلضفو .ايبرع كتلعجو .اسرف كتقلخ لجو زع

 ريخلاو . كرهظ ىلع داقت . ميانغلاو قزرلا ةعسب مئاهبلا نم تقلخ

 كليهصب تيمكاي العو لج لاقف لهصف هلسرأ مث . كتيصانب دوقعم

ةرغب همسو مث .مهمادقأ لزلزأو . مهعماسم ألماو . نيكرشملا بهرا
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 نيتبادلا ىأ رتخا مدآ اي لاق مدآ ىلاعت هللا قلخ املف ليجحتو

 الو ركذ ال لغبلا ةروص ىلع وهو .قاربلا وأ سرفلا ىنعي تببحأ

 هللا لاقف . سرفلا وهو اهجو امهنسحأ ترتخا ليربج اي لاقف . ىثنأ
 ادلاخ و اوقب ام ايقاب كدالوأ زعو كزع ترتخا مدآ اي هل ىلاعت

 هللا ىلص ىنلا نأ لاق . بلاط ىبأ نب ىلع نع اضيأ هيفو .اودلخ ام

 اهالعأ نم جرخي ةرجش ةنجلا ىف نأ لاق .ملسو هلآ ىلعو هيلع

 توقايو رد نم ةمجلم ةجرسم . بهذ نم قلب ليخ اهلفسأ نمو للح .
 ةنجلا لهأ اهبكري اهرصب دم اهتوطخ ةحنجأ اهل .لوبت الو . ثورتال

 غلب مب انبر اي ةجرد مهنم لفسأ نيذلا لوقيف . او٬اش ثيح مهب قلطتف
 متنكو ليللا نوموقي اوناك مهنأب لوقيف .اهلك ةماركلا هذه كدابع

 متنكو نوقفني اوناكو .نولكأت متنكو راهنلا نوموصي اوناكو . نومانت
 اضرلا مهبولق ىف لعجي مث . نونبجت متنكو نولتاقي اوناكو . نولخبت

 زعأ ىهف .ايندلا ىف بوكرم فرشأ ىه امكف .مهنيعأ رقتو نوضريف
 ليخ ملسو هلآ ىلعو هبلع هللا ىلص ىنلا فصو دقو .الغأو ةرخآلا ىف

 ىه امك ليخلاو .ليخ ىهو .بللا لهذيو لقعلا رهبي امب ةرخالا
 لجرل ليخلا هللا همحر عيبرلا ثيدح ىفو اضيأ لامج ىه ةوقو ةدع
لاغبلاو ليخلاو لجو زع هللا لاق رزو لجر ىلعو رجأ لجرلو رتس
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 ةنيز كلذ عم اهنأو ةبوكرم اهنأب اهفصوف ةنيزو اهوبكرتل ريمحلاو
 يبف ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلا دعب اهركذ ةموسملا ليخلاو
 جهتبتو عبطلا اهيلا ليميو سفنلا اهقشعت ىتلا عاونالا نم كلاثلا عونلا
 .ةيحلا سوفنلا اهب

 ) ليعامسا ةزجعم ليخلا (

 ميهاربا نب ليعامسا ىنلا دهع ىلا تقلخ ذنم ليخلا نأ يفخي ال

 ىهو .فلؤت ملو فلأت مل ةيشحو لازت ال مالسلا هيلع ليلخلا

 هتيرذو . مدآل ةقولخم اهنأ نم درو امو . ةيشحو اهنال ةمالا نع ةديعب

 ناك هنأ خيراتلا ىف ركذي مل مالسلا هيلع مدآ نأل .همومع ىلع سيل

 .ليخلا نوبكري مهلك اونوكي مل .كلذك اضيأ هدالوأو .اليخ بكري

 .اهوبكر ليعامسا لبق برعلا نم اموق نأو . ةيبرع تقلخ تناك ناو
 .ممألا ىف مهريغو داعو قالمع و سيدج و مسطك هدئابلا ممألا مهو

 نب ليعامسا نم اولسلست نيذلا مهو .نيصاخ برعل .ةيبرع اهلعلو

 . نيترم تشحوت اهنأ راثآلا ضعب ىفو .مالسلا هيلع . ميهاربا
 رئاسك سرتفت تناك ليخلا نأ لاقيو . هللا ءاش نا كلذ ىلا ريشنسو

.ةنكم ليزن فورعم وه امك مالسلا هيلع ليعامسا ناكو .عابسلا
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 ه.'۔لخ ناسل ىلع اهنع هللا ىكح امك عرز ىذ ريغ داو كاذ ذا ىهو

 ةلا هنفرح تناك ليعامسا بش املو .مالسلا هيلع ميهاربا ميركلا

 ىوق نوكيل كلذ ىف ةمكحلاو .اهباعشو ةكم ثاجرا ىف لازي ال وهف

 -ةوادبلاب هبشأ وه ثيح .مسجلا طيشن . شيعلا نشخ افلآ .بلقلا

 نرمي امم . ىلايللاو مايألا ىف لابجلا نيبو رافقلاو ىفايفلا ىف هالخلا ناف
 ترشتنا مهرج تناك ءانثألا هذه ىفو .ةليقث لامعأل هلهؤيو لجرلا
 ادرفم اهيف مالسلا هيلع ليعامسا ناكو . تمنو ترثكو ةكم ىحاون ىف

 ىلوألا مهنم جوزت دقو . موقلل ةبسنلاب بيرغلاك وهف هسنج ءانبأ نم

 ملعتو . اهكاسماب هاصوأ ىتلا ةيناثلاو . اهقيلطتب هوبأ هيلع ىصوأ ىتلا
 .اينايرس ناك مالسلا هيلع ميهاربا هابأ نأل .ةمهارجلا ةغل ليعامسا

 ةغللا ىمهرج ايبرع راصف مهتغل ملعتف ةمهارجلا نيي ليعامسا اشنو .

 امو لاق .اهب ىحولا هءاجو ليالدلا هيلا تلصوو .هتوبن ناوأ نآ اذاف

 وه نوكي ازنك هل نأ ربخاف .ىموق ىنقذصي مل اذا - ىتزجعتو قيآ

 بهذا موي تاذ هل ليقف .هموق اهب هل نعذي ىلا . ةرهاقلا ةزجعملا

 هيلع ليعامسا ىلصف زنكلا كيتاي ىنعداو نيتعكر لصو اذك عضوم ىلا
 عفري ملو . هب وعدي نأ مهلأ ىذلا ثاع دلاب هللا اعدو هلل نيتعكر مالسلا

عاتراف . نولسني بدح لك نم هيلا باسنت ليخلا ىأر ىتح هسأر



 برلا ليخ ريهاشم نم  
 يلع نب نيسحلا سرف مومحيلاو ماوعلا نب ريبزلا سرف بوسعيلا

 باطخلا نب رمع نب هللادبع سرف ميطللا و دادش نب ةرتنع ناصح رجبالا و
    

    
 ىشم اذا دايجلا هد سحت نالدج

 جتنت مل هقلغ نسحاب ا قنع
» يب رع رع اش »





١٧ 

 . ةوارضلاو شحوتلا نمو . ودعلا نم هيلع تناكام ملعي ثيح كلذل

 ىف هل ليقف لجو زع هبر هايا هدعو ىذلا زنكلا اهنأ ىلا تفتلي ملو
 ىلع حسماو .اهيلا مقف .كبر هب كدعو ىذلا زنكلا اذه كلذ هانثأ

 .هنئمطم .ةئداه اهب اذاو . كعبطت اهكراو اهفراعمو .اهصاون

 . ةريبك ةجض اهل تماقف . ةكم اهب ءاجو اهبكرف .هل باقرلا ةعضاخ

 هل عضخي حبصأ ثيح ةكم لهأ ىف مالسلا هيلع ليعامسا مظعو
 هربكا ذئنيحف . ودعلاو ضكرلا عيرسلا ىوقلا ىداعلا ناويحلا اذه

 دحأ لوقي كلذ ىفو .هردق اوعفرو هنأش اومظعأو ةكم لهأ

 .ارختفم هينب

 بكرت فيك هلبق موق ردي ملو . . . هلبق ليخلا بكرت مل ىذلا انوبأ

 بعلي ليخلا ىلع ىحضأ مهلكف . . . اهضكر فيراطفلا انبأ ملعو

 . مهريغب تلصتاو برعلا نيب ليخلا ترشتنا دهعلا كلذ ذنمو

 الامجو ةبحم اهاسك هللا نأل . ملاعلا ىف اهترهش تعاشو .اهيف اوسفانتو

 ىتلا ثيداحالا نم كلذ تفرع امك . سانلا بولق ايلع فطعو

 ليخلا بكر نم لوأ ناويحلا ةايح ىف ىريمدلا لاق .كيلع ترم

كلذ لبق تناكو . بارعلاب تيمس كلذلو مالسلا هيلع ليعامسا



١٧٨ 

 عفرب ليعامساو ميهاربال هللا نذأ املف .شوحولا رياسك ةيشحو

 امكل هترخدا ازنك امكيطعم ىنا ىلاعت هللا لاق . تيبلا نم دعاوقلا

 ىلا جرخف ءاعدلا كلذب عداف جرخأ نأ ليعامسا ىلا هللا ىحوأ مث

 ناكو دايجأ ىلا جرخف زنكلا وهو اهنم مسالا هل قتشا ىذلا لبجلا دايجأ

 هجو ىلع قبي ملف ءاعدلا ىلاعت هللا همهلاف زنكلاو ءاعدلا ام ىرديال

 تللذتو اهيصاون نم هتنكمأف هتباجأ الا برعلا ضرأب سرف ضرألا
 ثاريم اهناف ليخلا اوبكرا مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن لاق كلذلو .هل

 ميهاربا نع صفح نب دمحأ نع ىءاسنلا ىورو . ليعامسا مكييأ

 هنع هللا ىضر سنأ نع ةداتق نع هبورع ىبأ نب ديعس نع نامهط نب

 دعب هيلا بحأ ءىش نكي مل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 هللا ىلص ىنلا, نع هدانساب ىلعثلا ىورو ديج هدانسا . ليخلا نم اسنلا

 لك دنع هل نذؤيو الا سرف نم ام لاق هنأ . ملسو هلآ ىلعو هيلع

 هل ىنتلعجو مدآ ىنب نم ىنتلوخ نم مهللا .اهب وعدي ةوعدب رجف
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص لاقو .هيلا هلامو هلهأ بحأ ىنلعجاف

 امأف . ناطيشلل سرفو .ناسنالل سرفو نمحرلل سرف . ةئالث ليخلا
 هؤادعا هيلع لتوقو . ىلاعت هللا ليبس ىف ذختأ امف نمحرلا سرف

تلق .هيلع نهور ام ناطيشلا سرفو هيلع قرطتسا ام ناسنالا سرفو



١٩ 

 ىريم دلا لاق .دنسملا ىف وهوراملا بيبح نب عيبرلا ثيدح هانعمبو

 ىلص هللا لوسر نأ ىكيلملا بيرع نع هدنسب دعس نبا تاقبط ىفو

 نوقفني نيذلا ىلاعت هلوق نع لئس ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا

 فوخ الو مهبر دنع مهرجأ مهلف ةبنالعو ارس راهنلاو ليللاب مهلاومأ

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص لاقف . مه نم .نونزحي مه الو مهيلع

 قفنملا نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص لاق مث . ليخلا باحصأ مه

 موي اهثاورأو ابلاوبأو .:اهضبقي ال ةقدصلاب هدي طسابك ليخلا ىلع

 هللا ىلص ىنلا نأ ىراصنالا بويأ ىبأ نعو .كسملا ىكذك ةمايقلا

 الا ائيش وهللا نم ةكئالملا رضحت ال لاق .ملسو هلآ ىلعو هيلع

 نأ كش الو . لاضنلاو ليخلا ءارجاو هتأرما عم لجرلا وهل ةئالث

 ىلا هدعب تيقب ةيآ مالسلا هيلع ميهاربا نب ليعامسال تناك ليخلا

 - ليعامسال ادلاخ اركذ تيقبو نوملسملا اهب فرش دقو . ةمايقلا موي

 ىلعو هيلع ىلص هللا لوسر دج لاح لك ىلع وهو .ىغ الا هلهجي ال

 نب ليعامسا ىلا بستني مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم ناف ملسو هلآ

 ىفو .هيلا بستنملاو بستنملا معنو . بسنلا معنو . ليلخلا ميهاربا
 تناكو سرف ةئام رحبلا نم ليعامسال جرخأ هللا نأ رثألا ضعب

امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو اهبكرو اهضارف قاطت ال ةيشحو



, 

 تيمس كلذلف ليعامسا اهبكر نم لوأ و اشوح و ليخلا تناك لاق

 نذا املف شوحولا رئاسك ةيشحو ليخلا تناك اضيأ هنعو بارعلا

 هديمحلا تافصلا نم ليخلا ركذ ىف ىتأيسو . خلأ . . ليعامسال هللا

 زعأ نوكت اضيأ اهنأو ناويحلا ىف عونلا اذه فرش ىلع لديام
 نازيم ىف نوكت اهلاوبأو اهثاورأ اهفرش نمو ةخجلا ىف عاونألا
 اهضرعو ةضور وأ جرم ىف اهل لبحلا ةلاطا نأو همايقلا موي اهبحاص

 وهو اهبحاص تانسح نم دعي كلذ نأ درت ملولو برشتل رهنلا ىلع

 عاونأ نم عون يأل كلذ لثم ركذي مل ذا اهردق ولعو اهفرش ليلد
 دومحملا نم لب فارسالا نم دعي ال اهئارش ىف ىلاغتلا نأو ناويحلا

 نم هينتقي امريخو هامعزلا فحتو كولملا اياده ىهو اعرشو اعبط

 اهماركاب رمألا ىفو اهيلع ءانثلا ىف عراشلا لاطا دقو اهرباكأ لاجرلا

 . ملعأ هللاو

 ) نآرقلا يف ليخلا ركذ دورو (

 اهركذ .عضاوم ةدع ىف نآرقلا ىف هللا اهركذ ليخلا نأ ملعأ

 لاغبلاو ليخلاو ىلاعت لاقف . اهب نانتمالا ضرعم ىف - لحنلا ةروس ىف

ةروس ىف اهركذو هدابع ىلع اهب انتمم اهفرشل ليخلاب أدبف .ةيآلا



٦٢١ 

 ناميلس ركذيوهو . مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس هللا ىن عم .داص

 ليخلا بح تببحأ ىنا لاقف . دايجلا تانفاصلا ىشعلاب هيلع ضرع ذا

 قوسلاب احسم قفطف . ىلع اهودر . باجحلاب تراوت ىتح ىبر ركذ نع

 هللا همحر فسوي نبا بطقلا مهتمدقم ىفو نورسفملا لاق . قانعالاو

 نيتمدقملا نم ىرخألا ةماقاو لجرأ - ثالث ىلع تامياقلا تانفاصلا . ىلاعت

 نم وأ ليقو لاق . كلذك نيديلا ىدحا نوكت نأ ىأ . رفاحلا فرط ىلع

 لاقيف . كلذكف - نيلجرلا ىدحا نم لاحلا كلذ ناك وأ يا . نيترخؤملا

 ليقو .ديق الو طرش ريغب مياقلا نفاصلا ليقو نفاص كلذب سرفلل

 ىف الا نوكت ال تافصلا كلتو لاق . نهيديا نيب تاعماجلا تانفاصلا

 ةفصو نوفصلا ىهو .اهفوقو ةفص . نيتفصب نهفصو . صلخلا بارعلا

 ىرجلا ىف عرسي ىذلا وهو - داوج عمج دايجلا هلوق ىف اهيرج
 تضرع مالسلا هيلع ناميلس نأ روهمجلا ركذو ۔ سابع نبا هلاق

 نم هوبأ اهباصا ناكو .هيسرك ىلع وهو .ليخلا نم فالآ هبلع

 نأ دعب .اهب داهجلا ةدارال هيلع تضرعف .هنم اهثروف . ةقلامعلا

 سرف ةئامعست ضرعلا غلبف . رهظلا ىلص ٠ شمشلا تبرغف اهنم .
 .هببأ نم اهثرو ليقو .هل ناك درو نع وأ . رصعلا ةالص نع لفغو

ليقو . طقف سرف فلأ تناك ليقو . ةقلامعلا نم اهباصأ هوبأ نكي ملو



٢٢ 

 ليقو .سرف فلأ مهنم باصأف .نيبيصنو قشمد لهأ ناميلس ازغ

 تضرعف اهضرعتساف اموي دعقف .ةحنجأ اهل . رحبلا نم تجرخ

 تقولا ىأرو هبتنا املف . هل ةبيه درولل وا ةالصلل هبني مل امناو . هيلع

 ميظع هنا . ةدابعلا ماقمب هملعل فسأتو . هتالص نع هلغاشت ىلع مولت .

 اذه يل ىغبني ناك امو .ىبر ركذ نع ريخلا بح تببحأ ىنا لاقف

 اهؤانتقاو اهلسن - ريخ اهلك اهنأ ةدارال۔ فيرعتلاب ريخلا اهامسو .لاحلا
 تانسح ىف ةدايز اهلاوبأو . اهثاورأ ىتح اهطبر سفنو لب اهدادعتساو

 ىنغلا حاتفم اهذاختا سفنو لاحلا ةعيبطب ىنغلا ثروت اهنأو .اهطبار

 مالسلاو ةالصلا هبلع هلوق كلذ ىلا ريشيو .ملعلا لهأ دنع . برجم

 .هللا اش نا ىتأت فوس ىرخأ ثيداحأ ىف . اهتطبر دي رفتغت نل

 هللا ىلص هلوقو . ءادعألا هنم عاترتو - نيطايشلا هتم برهت ابليبصو

 انلق ام ىلع ليلد . زنك اهنطبو . زع اهرهظ ملسو هلآ ىلعو هيلع

 مسا اهيلع مالسلاو ةالصلا هيلع قلطأ كلذلف .ربخ اهلك اذه ىلع ىهو

 هيلع لاقو .القنو القع ليخلا ىف ريخلا قلطم قارغتسال افرعم ربخلا

 ىلعف .ةمايقلا موي ىلا ريخلا اهيصاونب دوقعم ليخلا . مالسلاو ةالصلا

 الو .اهل مزالم وهف .اهيصاونب دوقعم وه ذا .ريخلا اهقرافي ال اذه

رظان هللا ناف .هللا نم اهلحمو .اهفرشو اهلضف ىلع اذه نم لدأ
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 ايندلا اهتايح ةليط ريخلا اهقرافي الف . اهيصاونب ريخلا دقع ذا .اهيلا

 نأ تبثو .ارش اهل ركذي ملو .اهلك ريخ ىه ذا افرش اهبسحو
 فحصم ىفو .اهل ةفورعملا تافصلا هذهل . ريخلا ليخلا ىمست برعلا

 .اهب احيرصت ماللاب ليخلا بح تببحأ هنع هللا ىضر دوعسم نبا

 اهل نكي مل ناو . شمشلا ىنعي باجحلاب تراوت ىتح لجو زع هلوقو

 اهرتس ىأ . باجحلاب تراوت ىنعمو . قايسلا نم ةموهفم لب ركذ

 ةنس ةريسم اهنيبو هنيب (ق)لبج نود لبجلا كلذ ناك . نويعلا نع لبج

 نمو - نوضرألا باجحلا ليقو .هئارو نم سمشلا برغت . ةلماك

 باجحلاب تراوت ىتح ىلاعت هلوق ىف ريمضلا نأ لاق نم لوق ديعبلا
 مالظلا ىأ ليللا اهرتس ىتح ىأ ليللا باجحلاو . تانفاصلا ىلا عجار .

 بهذ ىتح اهب لغتشاف . هيلع ةضورعملا ليخلا ىأ .اهودر هلوقو
 لفس ام هب دارملاو . قاس عمج قوسلاو اهب لوغشم وهو . تقولا

 اهقوس حسمو .اهباقر هب دارملاو - قنع عمج قانعالاو اهيتبكر نم

 .اهب هباجعالو .اهيف ةبحملاو اهل ميركتلا لجأل كلذ .اهقانعأو
 ىف اهسبح ليقو .انلق امك .ناويحلا بجعأ اهناف .اهتتيهو . اهتروصبو
 ىف ةسبحم اهنأ فرعتل .اهل ةمس اهقانعأو اهقوس ىوكو . هللا ليبس

تلخدأ ىأ . باجحلاب تراوت ىتح هلوق ىنعم ليقو .لجو زع هللا ليبس



٧٢٤ 

 ةرم اهاعدتساف ىلص دق وهو لصي مل دعب هنا انظ .تالبطصالا ىف

 لاحلا كلتب اهدوجو ىلع هركشيو هللا وعدي ماق ليقو . اهل هبحل ىرخأ

 .اهنع لئس غرف املو .اهطبارم ىف اهولخدأف لصي مل هنأ هباحصأ هنظف

 ىلع اهودر لاقف . ةالصلل تمق ثيح اهطب.رم ىف تلخدأ اهنأ هل ليقف

 تببحأ هلوقو .اهدقفتيو اهقوسو اهفراعم ىلع حسمي قفط هتاج املو

 نع ءىشب لغاشتا نأ ىل ىغبني الو ليخلا ىأ ىبر ركذ نع ريخلا بح
 .ميمعلا ريخلاب نمي ىذلا وهو .هيلاو هنم ءىش لك ناف . ىبر ركذ

 ىلع ناوعألا مظعأو . داهجلل لئاسولا مظعأ ىهو اهحسميال فيكو

 داهجلل حلاصلا حيحصلا اهنم ربتخي ناك اهحسمبو . ءادعألا عفد .

 هابطا اهضارمأل دعتسا دقو اضارمأ اهل ناف .جالعلل جاتحملا ميقسلاو

 ثبح اهلتق هنأ نيلئاقلا لوقو - كلذ ىلع ةيانعو ةربخ مهل .نيصاخ

 لاملاو .لام اهنالف الوأ امأ .ءىشب سيل هبر ةدابع نع هتهلأ
 مهللا عرشلا هنع ىهن ىذلا فارسالا نم دعي هعايض نألو . عاضيال

 ىلا راشأ امك .كلملا لامج اهنألو . كلذ حابأ مهعرش ناك اذا الا

 هريبك ةوق اهنألو لامج اهيف مكلو هلوق ىف ميركلا نآرقلا كلذ
 نوحرست نيحو نوحيرت نيح دهعلا كلذ ىف اصوصخ ودعلا برح ىلع .

تايآ ىف اهب هللا هون كلذلو .اضيأ ةكلمملا ةنيز كش ريغب ىهو



٥ 

 تاوهشلا بح سانلل نيز هلوقب نارمع لآ ةروس ىف اهركذو . باتكلا
 ةموسملا ليخلاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم

 وأ ةمهطملا وأ ةجرسملا وأ همجلملاك ةصاخ ةمسب ةفورعملا اهب دارملاو

 تركذو سوفنلل ةجهبملا ةنيزلا ةلمج نم لاح لك ىلع ىهف .اهوحن

 ىف اهب امسق تايداعلاو ىلاعت لاقف اهفاصوأ اهرثكأ ةلقتسم ةروس ىف

 حبضي حبض ردصم احبضو اهل ةمزاللا اهتفص نم كلذ نأ وأ اهودع لاح

 ىروأ نم ىه تايروملاو اهريس ةوق دنع اهردص توص وهو احبض

 ةعامج ىأ نرثاو اهرفاوحب احدق رانلا ىروت ىه ىأ اهلعشأ رانلا

 اهرفاوح نم ريطي ىذلا رابغلا هب دارملاو قفالا ىف عقنلا ريثت ليخلا

 نهناسرفو نه ىأ هيف نلخد ىأ اعمج هب نطسوف اهضكر دنع

 اذا لب . ناويحلا ةيقبك ليخلا بهرت الف عقنلا كلذ ىف اعيمج ودعلاو
 ليخلا لازت الو . هيلا ةقاتشم هوحن تمارتو هيلع تجاه مدلا اهحار

 فرشلا لوصا نع فرعي ال ىذلا ىلخلا الا اهنع دصب الو اهلاح اذهو

 هللا لاق . امياد ركذلا ةمدقم اضبأ رشحلا ةروس ىف تركذو ائيش

 ريسلا وه فافجيألاو باكر الو ليخ نم هيلع متفجوأ ام لجو زع
 نم اهريغل نكي مل ىذلا عيرسلا فاجيالاب ةصتخم ليخلاو ةعرسب

ىف ليخلاف لبالا هب دارملاو باكرلا اهدعب ركذ مث تاناويحلا رياس



 تلبقأ اذا تناكو ةداع لعفلا قبس اهلو ركذلا ةمدقم لاوحألا عيمج

 همامأ توملا هل روصت ودعلا اهآر اذاف اهسوؤر ىف توملا بعر لمحت

 . رارسأ هقلخ ىف هللو

 (اهن حو5سلبلا )

 كلذو مومذمو :حودمم هيف هللا هقلخ امم ىش لك نأ ملعأ

 دوجوم لضافتلا نأ ىتح تاقولخملا رئاس نيب زييمتلا بجوت ةمكحل
 هقلخ نم اريثك هللا لضف دقف طقف ماسجألا ىف ال ضارعألا ىف

 تاعاسلا ىفو ةعمجلا موي مايألا ىفو ردقلا ةليل ىلايللا ىف لضف ىتح
 ةثعبلا ماع ماوعألا ىفو ناضمر رهش رهشألا ىف لضفو ةباجالا ةعاس

 ديرفلا دقعلا ىفو اهلك عبر ألا تاوذ ىلع ليخلا ناويحلا ىف لضفو

 لاقف ملسو هلآ ىلعو هلع هللا ىلص ىللا لجر لئس هبر دبع نبال

 هللا ىلص ىنلا هل لاقف هللا ليبس ىف هدعأ .اسرف ىرتشأ نأ ديرأ زا

 نيميلا قلط الجحم مثر أ حرقأ اتيمك وا مهدأ رتشا ملسو هلآ ىلعو هيلع

 قيفوتلا وهو نميلاب ةفورعملا ىا ليخلا نيمايم ناعونلا ناذه ىأ امهناف
 ىهو هتمكلا نم تيمكلاو دوسألا مهدالاب داراو هكربلاو ظحلا نسحو

رهش ناك ام تيمكلا نا مهضعب ىريو ةرمحلاو داوسلا نيب نول
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 .رمحأ همسج ةيقب ىف هادع امو .دوسأ هبكرو هنبقرو هفراعم

 ام مرث الاو .ةرغلا نود . ليلق ضايب هتهبج ىف ناك ام حرقألاو
 . ليجحتلا همئاوق ىف ىذلا لجحملاو .نيضيبأ هفنأو ايلعلا هتفش تناك

 ليجحت اضيأ هنمو .اهلجرأ ىف اهسبلت ىتلا ةأرملا لوجحب اهل اهيبشت

 ىبف نيميلا الا . هلج همياوق ثالث نأ ىأ نيميلا قلطو .ءوضولا
 ليخلا عاونأ فرشأ نم عونلا اذهو .اهيف ليجحت ال ىأ هقلطم

 .ابنميأو

 اهتمكو اهكولم اهمهد) ليخلا ىف رجح نب سيقلا ءرما لاقو -

 ةلزنمب ليخلا ىف مهدلا ةئيه نأ ىنعملاو (اهدادش اهرقشو اهدايج

 عامجاب ليخلا دايج ىف تمكلاو ةرقومو ةللجم مهدلاف مهموق ىف كولملا

 ليخلا دادش ىهف ضايبلا نع فشن اهترمح ىتلا ىهو رقشلاو برعلا
 رقشأ الا اهقبس ام دحاو ديعص ىف برعلا لبخ تعمج ول هيلعو
 باب ىف هللا همحر ىبرعيلا ناطلس نب فيس مامالل بتك طوطخم ىفو
 ةوحلاو . ةرضحلاو . ةمهدلا ىهو ةينامث اهناولأ لصا ليخلا تافص

 ىقاب عرفتي اهنمو .ةبهشلاو . ةرقشلاو . ةدرولاو . ةرفصلاو . هتمكلاو

 . رمحأو .مهدأو . ضيبأ . طقف ةعبرأ اهناولا نأ ليقو - ناولألا

رفشألا دلوتيو . ضيبألاو . مهدألا نم رضخألا دلوتيف . رفصأو رقشأو
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 .ةثالث نمو نينول طلخ نم عرسألا دلوتيو - رفصألاو رمحألا نم
 ىعمصألا هلاق .هداوس صلاخلا ليخلا ىف ديدشلا داوسلا ىه ةمهدلاو

 نول ةبهكلاو بهكا وهف هداوس دتشي مل اذا و ةديبع ىبأ لوق هنم بيرقو

 ىلا هب ذخأت ةربغل نابراقتم .بهقالاو .بهكالاف ههقلا نم بيرق

 ةرمح ىلا لب صلاخب سيل نول ةيركلا لوقي ورمع وبأو . داوسلا
 تدوسا ىذلا مهدألا ليقو . سوماجلا نولب هبشأ ةبهقلاو ةصاخ اهيف وهو

 نم دشأ نوجلا نأ ليقو اهيف ىذلا ضايبلا بهذي ىتح . هتدلج
 لوق اذه .بهيغلا بيبرغلا نودو بيبرغلا نوجلا نودو .ةمهلا

 . ىرهوجلا

 ةدشلا ىف هدعبو بهيغلا هدعبو نوجلا ةمهدلا نوها هريغ لاقو

 اضيأ ضايبلا ديدشلا نوجلاو .داوسلا ديدش وه نوجلاو . بيبرغلا
 نع سابع نب هللادبع نع دانساب ىدقاولا نعو لاق دادضالا نم وهو
 ىف لاكشلا هركي ناك هنأ . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلا هلوسر

 هنعو ضايب ىرخالا ىفو داوس هيدي ىدحأ ىف نوكي نأ وهو لبخلا
 ثالثلا لجحم مثرألا حرقألا مهدألا ليخلا ريخ مالسلاو ةالصلا هيلع

 مهد ىلهابلا ماصع نعو تيمكف مهدأ نكي مل ناف . نيميلا قلطم
فلاخي وهو . اهدادش اهتمكو .اهدايج اهرقشو . اهكولم ليخلا
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 ىف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىنلا نعو سيقلا ثرما نع لقنام

 اولاقو - رقشأ الا اهقبس ام دحاو ديعص ىف ليخلا تعمتجا ول هلوق

 رضخأو . لحطأ رضخأو .قروأ رضخأو . محأ رضخأ ةرضخلا ىف

 ةمهدلا ىلا نهاندا محالا رضخألا اولاقو .محطأ ةغل هيفو .مغدأ

 هنطب قارم ىلا هتلكاش نم هبارقاو . ةرضخم هينذأو هنطبو هبارقأ نأ ريغ
 ىمسيو . ةمهد اهطلاخت ةربغ ةرضخلا ىرهوجلا لاق . ةرصاخلا هلكاشلاو

 اداوس دشأ ىهو .داوسلا ىلا ىندأ هرضخلا ليمش نبا لاق .اينوتيز

 نأ وهو .دامرلا نول هنولف قروألا اماو ةديبع وبأ لاق هتمكلا نم

 هرفص هترضخ ىف هولعي ىذلاف لحطالا اماو . هلك هدلجو هيلاعأ رضخت

 هرخانمو ههجو نولو مخطالا وه لحطالاو : ىلابلا لظنحلا نولك

 ىف داوس ةمخطلا ىرهوجلا لاق جزيدلا مجاعألا هيمسي امك هينذأو

 .هباود بحاصل جاجحلا لاق افرع مغدألا ىنعم وهو فنألا ةمدقم

 نب ديزي لاسف هل لاق ام ىردي ال لجرلا جرخف مغدالا جرسا

 ىذلا وهو . مهدنع فورعم نول جزيد هباود ىنأ لاقف . مكحلا

 لوق لثم ليمش نبا لاق .هل هجرسا لاق معن لاق . مخطالل ىمسي

 نول ةوحلا اماو .هنخد ىف دوسألا وه جزيدلا لاق هنأ الا ىعمصالا

لثم ةتمكلا هطلاخت نول ةوحلا ىرهوجلا لاق . ةرضخلاو ةمهدلا نبب
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 لاق۔داوسلا ىلا برضت ةرضخ ةوحلا ىعمصالا لاق . ديدحلا أدص

 . حبصأ ىوحأو . محأ ىوحأ اهنم .ناولأ ةوحلا ىفو . ةديبع وبأ

 لكاشملا وهف محألا ىوحألا اماف لاق . بهكأ ىوحأو . لحطأ ىوحأو

 ةرمحب الا محألا رضخألاو .محألا ىوحألا نيب قرفي الو .مهدالل

 .هتلكاش رفصتو هرخانم رمحت محألا ىوحألا ناف . هيتلكاشو . هيرخنم

 لقت ىذلا وف .حبصألا ىوحألا امأو . ةرمحلل ةلكاشم ةرفص

 بلاغلا .هيرخنم فارطأ نوكيف داوسلا ىلا ريصتف هرخانم ةرمح

 ةردك هولعت نطب امو .اهنم رهظ ام هبارقاب نوكيو . ضايبلا امهيلع
 اهنكل ةوحلا نول هالعأ ىأ هتارسو .محالا ىرخألا نول ىلع ةرفص
 ىهو . هيلع ةلحطلا تبلغ هنيبج ىلا ردحنا اذاف . ةيفاصلاب تسيل

 لاق - برقأ ةهكلا ىلا ىدنع .اذهو لاق .ةردك اهطلاخت ةرضخ

 امهترمح ىف نيرخنملا عضوم ىف نوللا ردكلا وهف . بهكالا ىوحالاو

 نوكيو .نطبلا قارم ىلا ةرصاخلا نم بارقالا ضايبو . ةاريبلا داوس
 .الياط اقرف بهكالا نيبو اذه نيب رأ ملو . ةبهكب ابوشم هلك هدلج
 ريخ لاق هنأ .ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ىفو

 بلصا ونق اهلخدي ةديدش ةرمح ىهف هتمكلا امأو - ةوحلا ليخلا

. برعلا ىلا ناولالا بحأ ىهو ىعمصالا لاق -ارفاوحو اروهظ ليخلا
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 .ىرسيلا لجرلا حرقأ ىوحأ اتيمك ىرأ برعلا لوقت ةوحلا عمو
 بلطأ ثيدحلا ىفو .داوجلا متاخ ةفصلا هذه ليقو ىريام ليلقو

 قلطملا ثالثلا لجحملا مثرألا حرقالا تيمكلا سرفلا ىلع جياوحلا
 ىدهألا امأف .ادصأ تيمكو .ىدهأ تيمك اضيأ لاقيو ۔ نيميلا

 ىرهوجلا لاقو ةرمح اهدشاو اهافصاف ادصألا امأو اداوس اهدشأف

 . دوسألاوه ادصألا مهضعب . (لاقو) ةردك هيلع ناك اذا أدصأ تيمك

 نولب ههبشي هنأل . ىرهوجلا لوق ىدنع حيحصلاو ةرقش هطلاخت ىذلا

 نع ليلخلا تلأس هيوبيس لاق .نوللا ردك وهو .ديدحلا أدص

 هل صلخي مل هنأك . ةرمحلاو داوسلا نيب هنأل رغصامنا لاقف تيمكلا

 لاق .اعيمج نينوللا نم بيرق هنأ ريفصتلاب اوداراف .امهنم نول

 وهف نيرمحأ اناك ناف بنذلاو فرعلاب رقشالاو تيمكلا نيب قرفلاو
 الف تيمكلا تافص ترم دقو . تيمك وهف نيدوسأ اناك ناو . رقشأ

 باتك فلؤم اهركذ ناو ءىراقلا ىلع اليوطت نوكيف انه اهدين

 ضعب داز ناو انل قبسام نيع انه هركذام ناف اهناولأو ليخلا

 . رمام اهنع ىنغأ دقف ناولألا

 نع هاكح اميف ىرهوجلا لاقو ةفورعم ليخلا ىف ةرفصلا امأو
هنأك هفرعو هبنذ هنم رفصي ىتح . ارفصأ رفصألا ىمسيال ىعمصألا
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 . تيمكلا ىلا رقشألاو . دوسالا ىلا رفصألا د ر

 . عقاف رفصأو رفعأ رفصأ اهنم ناولأ ةرفصلا ىفو هديبع وبأ لاق
 ولعي قنعلاو .نيبنجلا رفصأ وهف . رفعألا رفصألا امأف . عصان رفصأو

 هقارمو هنارجو هرحن نوكيو . ةرفع هزجعو هنثمو هقنع اهلك هلاعأ

 رفصألا امأو - دوسأ هتوهص رعشو هبنذو هترغو .رفصأ ههجوو

 هيلع بلاغلا هتيصانو هفرعو هبنذ نوكيو ةرفصلا دشأ وهو عقافلا

 ةدح هنتم ولعت ةارسلا رفصأ وهف عصانلا رفصألا امأو ضايبلا

 سرفلا نول فلاخت قئارط طوطخلاك ىتلا دودحلاو ةدحلاو ءاثغ

 هتيصان رعشو ةثبغ هتفيضو ولعت قارملاو قنعلاو نيجلا رفصأ نوكيو

 وهو لاق ىهذلا هديبع ىبأ ريغ دازو كلاح ريغ دوسأ هبنذو هفرعو

 نول وهو مشي ىذلا درولا نول نم دوخأم درولا امأو ىنسوسلا
 . لياقلا لوق هيلعو درو سرفلل لاقيو . رفصلاو هتمكلا نيب

 كلام ةنباو هللادبع ةنبا ايأ

 درولا سرفلاو نيدربلا ىذ تنبايو

 شبغأ دروو صلاخ درو اهنم ناولأ درولا ىفو هديبع وبأ لاق

نم ةردك ىف ةرمح ةدح هولعت نينتملا درولا وه صلاخلا درولا انلق
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 نارجلاو قنعلا تحفصو نيبنجلاو .نينتملا درو وهو .هبنذ ىلا هفتك

 ةدح هتارس ىرقتستسف ضماضملا درولا امأو - ةفضوألاو قارملاو

 مجاعالا هيمست ىذلا وهو . سبغالا درولا امأو ةصلاخب تسيل ءادوس

 اهطلاخت ةيفاصب تسيلو هترمح صلخت مل ىذلا درولا وهو . دمسلا
 مهدنع سبغالاو .ثاسبغ ىهو ةرمح اهيف تسيل داوسلا ىلا ةرقش

 رعاشلا لاق .بئذلا نول وهو - ةرمح الو داوس هطلاخي ال ىذلا -

 ءاملاب طلخ ىذلا . نبللا قذملاو . طق بئذلا تيأر له قذمب اؤاج .

 ةردك هيف ضايب وهو .دامرلا نولك نول ةسبغلا ىرهوجلا لاق .
 اهعم رمحي . ةيفاص ةرمح ىهف ليخلا ىف ةرقشلا امأو - سبغأ بئذ لاقي
 رقشأ اهنمف .ناولا ةرقشلا ىفو :ةديبع وبأ لاق .بنذلاو فرعلا

 رقشأو ۔ رغمأ رقشأو . مدلا نول هل ىا .ىومد رقشأو . سبدأ

 تدتشا ىذللا وهف . سبدألا رقشألا امأو . حضفأ رقشأو۔ ببقأ

 نم اداوس لقأ هبنذو هفرعو هتيصانو . داوس اهالع ىتح هترقش
 نيبو هنيب قرفف . رعشلا ةرمح اهيلع بلاغلا نوكيو .هدلج رعش نول

 نول الع ىذلا وهف ىومدلا رقشألاو .هفرعو هبنذ ةرمح تيمكلا
 تبضخ اهناك هرعش لوصأو ۔ رفصألا تيمكلا نولك .ةرفص هترقش
ىذلا وهف .رغملا رقشألاو - بهذملا تيمكلا ةرمحك تسيل . انحلا
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 هتيصان نولو .ةرفصلا ىلا هترمح تسيلو .ةرمحلا عصانب سيل

 هرعش بلغ ىذلاف . بهقألا رقشألاو .ةبهقلا نولك هبنذ و هفرع و

 رغمألا نود .ةرمح هبنذو هتيصان و هفرع و هدسج ىف هلك
 -رعيأ مجاعالا هيمست ىذلا وهف رغمالاو .حضفالا قوفو

 هتيصانو هفرعو .ضايبلا ىلا هترقش ىذلاف .حضفالا رقش الاو

 ضيبألا حضفألا ىرهوجلا لاق . ةرمحلا ىلا امهب كلمأ ضايبلا نوكي

 دغلصلاو حبصألا ةديبع وبأ دازو .ضايبلا ديدشب سيل ىنلا .

 تصلخ ىذلا دغلصلاو .هترمح ىف حبصلاك وه ىذلا حبصألاو

 قبسلا نم اهيف امل ليخلا نم رقشلا بحتست برعلاو . هترقش .
 .ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ينلا نع ثيدحلا ىفو . ىرجلا ةدوجو

 .ىراصنألا رجاهم نب دمحم لاق .لجح رغأ رقشأ لكب مكيلع
 نأل لاق . رقش ألا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىبنلا لضف امل تلئسف

 اج نم لوأ ناكف .ةيرس ثعب ملسو هلآ ىلعو هبلع هللا ىلص ىبنلا
 ليخلا نمي . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص لاقف . رقشأ بحاص حتفلاب

 ىلعو هيلع هللا ىلص لاق هنعو رقشلا ليخلا ريخ ىرخأ ةياور ىفو - رقشلا

 .هنع هللا ىضر سابع نبا نعو اهرقش ليخلا نيمايم .ملسو هلآ

قيرطب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق
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 ناكو . املا نوبلطي ةهجو لك ىف ليخلا ثعبف ثاملا لق دقو .كوبت

 وهو اضيا ىناثلا ءاجو .رقشأ سرف بحاص ءاملاب علط نم لوا

 .رقشأ سرف بحاص وه و ثلاثلا هالت مث رقشأ سرف بحاص
 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لاقف . رقش اهلك سارفأ ةثالث تعمباتتف

 ىف قبس ىذلا ناورم رقشاب انعمس دقو لاقو . رقشلا ىف كراب مهللا

 وهف بهشألا امأو - قبسلا ىف هريغ رهتشي ملو . ةنس نيثالث ةبلح لك

 . هداوسب هضايب طلتخا ىنعملاو . هاواس وأ هداوس ىلع هضايب :بلغ ىذلا

 اهنم ناولأ ةيهشلا ىفو ةديبع وبأ لاق . ايواستي نأ اداك وأ .ايواستف

 هنم ىثنالل لاقيو .ةلمهملا ءاحلاو ةمجعملا داضلاب ىحضألا بهشألا
 صلخو هضايب عصن اذاف هداوس ىلع هضايب بلغ ىذلا وهو . ابحض

 اذهو لاقو . ساطرقلاب هيبش ىأ . ىساطرق بهشأ هل ليق داوسلا نم
 هيف مهل حالطصا هلعل تلق . ىفاص رضخأ اننامز لهأ هيمسي ىذلا

 وهو . ىصوب هل ليق هينيع نافجا ترمحأو افصلا ىف داز اذاف لاق

 .دنهلا لهأك مجاعألا دنع بحتسم وهو .اهقرأو اربص ليخلا لقأ

 هل ليق ةليلق ةرفص هتطلاخ اذاو برملا دنع ليخلا فعضأ وهو

 بهشأ برعلا ضعب دنع هل ليق ضايبلاو داوسلا لداعت اذاف ىنسوس

اذاف .سلفم هل ليق سولفلاب ةهيبش اطقن هداوس ناك اذاو ىروزرز



٧٢٦ 

 فلؤمو .ىرا.۔ هل ليق قلبلاك عيملت عم قرزأ داوس هتبهش طلاخ
 اذه ىف هديصق نم ليخلا ناولأ ىف روكذملا ىناميلا ليخلا باتك

 -: لوقب ثح ددصلا

 نفس ىدنع شحولا درطلو

 قلق وذ اطملا دوسم لك

 رفاح ىذ رقشأ لجم نم
 زراب قولخ بوث سبال

 ىوشلا لبع عيار تيمكو

 ام لثم داوس ىف رارمحا وذ

 اهمارضأ ىف رانلا بيبد وأ

 هل نوللا مهدأ ككذمو

 هبسحت هليجحت هناز

 قثوتسم رفصأ ةشقيتعو

 هترفص ىلع رعشلا ةمهد

 ةوح ىف رضخأ داوجو

 قرعم ميرك هابالأ بجنم

 هتغبص ىف درولا هيبشو

 .قلخت املو حيرلا قبست

 .قلقلا ىف هتحار ىفتبي

 .قرزأ ىجزوريف تمصم

 .قرشم هجوب ليخلا لوأ

 . قثوم قلخب رخصلا هبشي
 . قفشلا رارمحا ليللا طلاخ
 . قرحم محف ءانثأ ىف بد

 .قلفلا قالفنا لثم ةرغ

 . قملي ىف ىجدلا ريجايد نم
 . قنعلا ىماس راطقألا فرشم
 .قرحملا راضنلاك هتكرت

 . قرزألاب الو ادصألاب سبل

 .ققا عيرذ قلخلا عبار

.قفألا لاله لثم يىلتجي



 نسوس هيف لاتخي هيات

 قلبأ ماسك نوللا ىسوم

 امهب وهزي نينول وذ وهف

 - حرسم ىذ بهشأ داوجو

 .قنحملا نبعب ليخلا رظني

 . قلبالا لثم نيعلا قوري لل
 . قدعلا نول نسحلا ىف هبشم

 ردقت ىل فيرحتلا نم اهيف امل اهلك ةديصقلا درون نأ ردقن مل
 نم اذخآو ايرحت هانبتك ام اهنم انبتك انكلو .هل ىنعم كاردا ىلع - . َ . .

 . و 1 ٠. ٠

 . اهنمو - كلذ حص نا . دارملا ىلع ليالدلا تانونظم

 عيام ريدغ نول هبشم

 ىرثلا هجو ىلع رم نا وهو

 مكف دجللو وهللل رهف
 اهغاسرأ نم ليجحتلا بضخت

 . قدغم باحس لبو نم لاس

 . قبئزلا لثم رظانلل ناك

. قلعلا عيجن نم باضخب



٧٢٨ 

 ) مومذملاو حودمملا ليجحتلا (

 ىفو .اهضعب ىفو لجرألاو ىديألا ىف نوكي ليجحتلا نأ ملعأ
 لجحمك ةصاخ ناعم مهدنع هل نأل .هيلع مالكلا اندرفأ كلذل اهلك

 دىوأ هدحاو لجر لجحم وأ سكملا وأ . نبمللا قلط . ثالثلا

 نسحأ نيميلا قلط ثالثلا لجحم نأ ملعأ . ثالثلا قلطم . ةدحاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هيف درو امل .اهنميأو .مهدنع ليخلا

 وأ ناك اليلق . ضايب سرفلا ىدي ىدحا ىف ناك اذاف ملسو هلآ ىلعو

 وأ ىنمي مصعأ كلذب ىمس سرفلاو . مهدنع ةمصعلا كلتف اريثك

 .نورخأتملا ههركيو نيديلا مصعأ وهف .اعيمج هيديب ناك ناف . ىرسي
 مسا هنع بهذيو .لجحم وهف حضو ههجوب ناك ناف . ناجعلا هنومسيو

 | مصعأ وهف . حضو ههجوبو ضايب هيدي ىدحاب ناك ناف .مصعلا

 هيلجر نود هيقفرم ىلا ضايبلا غلب ناف ..ليجحتلا مسا هيلع عقيال
 ناف نيزافقلا نم ذخأ فاقلاو ءافلا دعب ةمجعملا ءازلاب .زفقا وهف

 لعنم وهف . ردتسي ملو .هيلجروأ .هيدي غاصرا رخؤم ىف ضايبلا ناك
 وأ . امهيلك ق ناك نا نيبد لعنم وأ ةدحاو ق كلذ ناك نا دب

قوف رادتساو .هيلجر نود هيدي غاسراب ضايبلا ناك ناو . نيلجر



٣٩ 

 نكي ملام هركي وهو .. لجرألا كلذف فضولا غلبي ملو . رعشلا

 حودمي وه لب .هركي مل ةرغ وأ ةحرق ههجوب ناك ناف . حضو ههجوب

 - مهرعاش لوقي هيفو . برعلا دنع

 . حرقأ لجرأ فرصلا نولك تيمك ... ةباعم هيف سيل ليبن ليسأ

 ناك هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىورو

 ضاب نوكي نأ وه ليق لاكشلا ىف فلتخاو ليخلا نم لاكشلا هركي

 هدانساب هننس ىف دواد وبأ لاق . سكعلا وأ ىرسيلا هلجرو ىنميلا هدي

 دق امل . ثالثل مياوقلا قباطم عم ححص دواد وبأ هدروأ ام لكلا
 .لجرو دي ىلع رودي فالخلا .لاكشلا وهو . فصولا نم مدقت
 ليقو . ىبالكلا ليجحتلا هنومسيو اننامز لهأ دنع هركي انلق امك

 نيلجرلا نم ةدحاو قلطمو ثالث لجحم سرفلا نوكي نأ لاكشلا

 ىذمزتلاو ىءاسنلا هاور كلذو - قباسلا فصولا كلذ ىلع نوكيو

 هب لكشي ىذلا لاكشلا نم ذوخأم وهو . ةديبع ىبأ بهذم وهو

 لاق . مئاوق ثالث ىف نوكي بلاغلا ىف لاكشلا نأل .هب ههبش ليخلا

 نوكي نا لاكشلا لاق وأ .كلذب هفصو ثيح ىا ديرد نبا قدص

لاكش ليق افلاخم ناك ناف .دحاو قش ىف . لجرو دي ىف ليجحتلا



٠ ٤ 

 ءوشب سيلو . ةدحاو ديو نيلجرلا ضايب لاكشلا هريغ لاقو . فلادم

 لق فالخ نم لجرو دي ىف نوكي نأ لاكشلا ةفص ىف حيحصلاو
 لاقو دواد ىبأ ننس ىفو ملسم حيحص ىف درو ىذلا وهو - رثك وأ

 حضو لقأو .انمدق امك هركي مل ةرغ لاكشلا عم ناك اذا .مهضعب

 .ةصاخ رفاحلا رعش ىف نوكت . ضيب تاريعش ىف نوكي نأ مئاوقلا

 وهو احضو ضايبلا نوكي ىتح كلذ زواج اذاف .ةرخأتم وأ ةمدقتم

 فارطأ تضيبا ناف . رفاحلا ىلي امم غصرلا رخؤم ىف مادام لاقي

 رخؤم ىف تاريعش ةنفتلاو .عسكأ سرف لاقي عسكلا كلذف نفتلا

. . تضييا ناف .عسكا سرفلاو . هلبسملا هبادسلا غسر



٤١ 

 ( هتربخل ليخلل سيقلا ءرما فاصوأ (

 نأ ىا اهكولم اهممهد وهو ليخلا ىف هلوق سيقلا هرما نع قبس دق
 ةميق اهالغأو لبخلا هجوأ ىهف اياعرلا ىف كولملا ماقم هل ليخلا مهد .

 دقو .ليخلا ىف حودمب تيمكلا ناف .اهدايج اهتمكو . اردق اهعفرأو

 ىلع اهربصأ ىنعملاو .اهدادش اهرقشو .كلذ ءىراقلا اهيأ كيلع رم

 ةمقلع اهيف رواحي ىتلا هتيئاب ىف لوقيو - رأثلا بلط ىلعو - ريسلا
 اهلوأ ىف لوقي ثيح . ةيئاطلا هتأرما بدنج مأ ىدي نيب لحفلا

 بذعملا داؤفلا تانابل ىضقنل ۔۔۔ بدنج مأ ىلع ىبارم ىليلخ .

 ۔ لبخلا فصو ىف اهيف لاق نأ ىلا

 .بحرش وشحلا نم جوفنم بناجب ... اهفاخأ ضرأ لاوهأ ىلع توزغ

 وهف ليوط ىأ بحرشب دارأو زرابلا سرفلا جوفلملاب دارأو

 .هنعو ةئيهلا ىف اذهو ليوط ىأ بحرش زراب سرف

 بنجم ةالفلا روفعيك بقأ ... حباسب عورشلا لبق ىدتغا دقو .
 ف حبسي هزأك هيرج ىف ىضمي ىذلا سرفلا حباسلاب دارملاو

هرصاني رخآ بنجب سرفلا بنجملاو . نطبلا رماضلا بقالاو رحب



٤٦ 

 هنمو ديصلا ىلع

 بلعث ليلاد انوه هبيرقتو .. هطاقس ىندا نأك ةعيم ىذب

 هريس ىف حرم نسلا ديدج باش سرف وأ باش ىا ةعيم ىذب دارملاو

 برض بيرقتلاو ريسلا ىف هعافدنا ىأ نيسلا رسكب هطاقس لقأ ىنعمو

 انيل ىا انوه هلوقو .ديدش ريغ ريس وهو مهدنع فورعم ريسلا نم

 براقي ىأ هيشم ىف لأدي بلعثلا نأل بلعث ةيشم ىا بلعث لبلأدو

 ىشم اذا

 . بقرم ةحرس ناوام ىذ لفساب ... هنأك نئمطم ليوط ميظع

 ةفص نمو ةميظع ةحرس هناك مسجلا ليوط ةئيهلا ميظع سرف ىنعملاو
 ىذو ةزنتكم اهنأك اضعب اهضعب ىلع ةفتلم ةميظع نوكت نأ ةحرسلا
 فورعم داو ناوام

 بجشم دوع هنأك هصخش ىرت -۔٠ هعامز لقتسملا فونخلا ئرابي

 هعامزو عفترملا لقتسملاو اديعب هيشم ىف هيديب ىمري فونخ سرف

 كلذ لكو بايثلا هيلع رشنت دوع بجشملاو هتيلإ فلخ هتارعش
- هسرفل تافص



7. 

 بقرم قوف مياق ريع ةوهصو --- ةماعن اقاسو ىبظ الطيا هل

 رامح ةلمهملا نيعلا حتفب ريعلاو . رهظلا ةوهصلاو . ةرصاخلا لطيالاو

 هذهب هفصب رمتسا مث .عفترم ناكم قوف بقرم قوفو .شحولا
 هانعم . رشح ردص ىا ؤج ؤج هل هلوق نم اهدعب امبو . فاصوالا

 ىا مياوقلا قوشم "يلتم نيمس هيلع بكري ىا ماجللا ىلاعي فيطل

 امهنأك نانيع هل ليوط قلخلا نسح بذوش عذج هسأر نأك اهبوتسم
 حيفصلاك .نيعلا عضوم رجحملاو . ناتيفاص ناتولجم ناتآرم ىا ناتيوام

 .مصألا رجحلا بالصك رفاوح هل اهناكم ةتباثلا ةراجحلا بصنملا

 هلو . ةرفصلا ىف سرولاب هيبشلا بلحطلاب تقتعت . ليغ ىف اهنأك
 كراح ىف .اضعب هضعب ىلع مكازتم ىدنلا دبلتملا لمرلا صعدك لفك
 فلخ نائتان نامظع امه نارفد هل هتماخض تلع ىذلا زجع ىأ

 هفصو مث . ةرجش سأر ىف هنانع نأك . قنعلا لوطب هفصي وهف .نذالا

 . لخنلا نم ليكاثعلا هنأك . بنذلا ءيلتم . بيسعلا نايرلا محسأ هنأ

 بلص هظلغو هنمس عم هرهظ ىأ رهظلا راقف بلص عساو فوج هلو

 ال قيلط ىشم ىأ وأش هل . ةميظعلا ةركبلاك ةاطق هل .نيلي ال ىوق

 ىف هلو .ايع نم ال ةوق نم ىشم اذا هيلع هقرع ليس هيشم ىف دقعتي
هبشي ىأ سوقم رهظلا لودجم ىا هارسلا لوبحموهو . حيرلا زه هيرج



٤٤ 

 ةعفدلاك وأ .حير بصاح هنأك ىرج اذاو . هئانحنا لاح ىف سوقلا

 رظانلل ليخي هناف ةصاخ ءاشعلا تقو . ةوقلاب رهنملا رطملا نم ةديدشلا

 فاصوأ ىه هذه اظيلغ ارابغ ىأ ادعج هرفاوحب ريثي ارهاب الايخ
 ةهج نم فصولاو ةهج نم تاذلا نبيب ةلخادتم فاصوأ ىهو . هسرف

 . مالقألا اهنع لكت فاصوأ ماقملا اذه ىف برعلا ءارعشلو -ىرخأ

 انه اهنم ركذن انكلو . ماوعأ ىف الا اهدارا نم اهعمج نع زجعيو

 نم ىسامحلا هناويد ىف ليخلا فصو ىف ىناهبنلا ناميلس ناطلسلا لاق

 .كرادتملا

 لبالا يلا بصي مل نمو ۔۔۔ ليخلا طبرب فوغشلل لق
 لبحلاك ةقلخلا دوسمم ... ىأو ريغب برحلا شخت ال

 ىأ ةقلخلا لودجملا دوسمملاو - قلخلا قثوملا عيرسلا ليخلا نم ىأولا
 ىواستم هنأك وهف . هرهظ نم لصاف هنطىل فرعي ل ىذلا .درجنملا

 لاق مسجلا

 لدتعم قهانلا بيلس ... هجولا ىراع حبذملا قيقدب

سرفلا نوكت نأ نسحتسيف موقلحلا وهو حبذلا لحم قيقر ىا
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 كلذ ناف هجولا ةمخض ال . ةفيحن ىأ هجولا ةيراع . هحبذملا ةقيقر

 وأ ناك اركذ سرفلاب نسحيو - سرفلا ىف ال نوذربلا ىف نسحي

 مظعلا هب دارملاو . قهانلا ىراع ىأ .قهانلا بيلس نوكي نأ .ىثنأ

 ىلع لدي كلذ ناف . نامظع ىأ ناقهان امهو . سرفلا تحت ىئتانلا

 . نيقهانلا رهاظ ةبادلا دلج قيقر ناك اذا اصوصخ هرصنع مرك

 : لاق مهدنع ليخلا فرشأ نم اذهف

 لفكلاو ةوهصلا ضيرع --- بنجلا ضيرع دخلا ضيرع
 ةضيرع .نيدخلا ةضيرع نوكت نأ ةيبرعلا ليخلا ةئيه ىف نسحتسي
 سرافلا دعقمو لافكألا ةضيرعو .رهظلا ىأ .ةوهصلا هضيرع .نيبنجلا

 : لاق فدرلا لفكلاب دارملاو . ةضيرع نوكت نأ مهعم بحتستف ةوهصلا

 ليم الب غسرلا ريصق ... نيعلا ريصق رهظلا ريصقو

 ةعرس ىلع هنيعي هناف رهظلا ريصق نوكي نأ اضبأ نسحتسي ىأ

 .ارظن ىوقأو ليخلا ىف لمجأ اهناف .نيعلا ريصق .هزفقو هتكرح
 لصومو رفاحلا نيب قدتسملا عضوملا وهو . غسرلا ريصق كلذكو

 ليوطلا نم اضيأ ىوقأ وهو .لجرلاو ديلا ىف كلذو . فيظولا
: لاق - امهيف



٤٧٦ 

 لمتكملا ذخفلا ليوط ... . فتكلا ليوط قنعلا ليوطو
 ليوط فنكلا ليوطو .قنعلا لوط اضيأ ليخلا ىف كلذكو

 ليلد ليخلا تايشو .ةبرجم فراعم هلك كلذ ىف مهدنع ناف ذخفلا

 ىف امك - اهلاوحأ نم تمهف اهرثكأ تاصاصتخا اهيف مهلو اهلصأ

 : لاق ۔ رقشألا ق ىوبنلا ثيدحلا

 اضيأ لاوحأ ةئالث هذهف ليذلا ليوط عالضألا عم عابلا ليوطو

 ةماخضو . اهتئيهو سرفلا لامج نيبت اهب اهنال سرفلا ىف نسحتست
 : لاق -اهتوقل ةماخض اهمسج

 لقملاو بكنملا ديدح ۔۔۔ بلقلا ديدح عمسلا ديدحو

 كلذك بلقلا ديدحو .هيوق ىأ عمسلا ديدح ليخلا ىف داري
 ةوق ليلد كلذ ىف ناف بكنملا ديدحو . هيلا هجوي ائيش باهي ال ىتح

 بكنملاو بوقرعلاو فرطلا ديدح) مهضعب لاق امك .هتدش هئلضع
 : لاق - (بلقلاو

 لبرلا عم ذاحلا ميمد ... كرولا اطوم بنجلا خوفنم
كرولا اطوم رفجملا هلثمو . نيبنجلا خفتنم نوكي نأ ىغبني ىأ



 رسكب ذخفلا ىف امك ناتغل امهف افيفخت اهناكسابو ةلمهملا ءارلا رسكب
 ذخفلا قوف ام نوكب نأ كلذو . كرولا نيل دارملاو . اهناكسابو ءاخلا

 بكارلا ىلع كلذ لهسف هكاروأ تنال كلذك ناك اذاف نمسلاب ىطغم

 هميمدب دارملاو . نيكرولا ةهج نم بنذلا هيلع عقو ام ذاحلاو . رهاملا
 وهو . هل ءاطغلاك هيلع بنذلا عضو ناك كلذ ظلغ اذاف ىأ . ةظلغ

 ةلبر عمج لبرلاو .اهلها دنع ليخلا ىف ةنسحتسملا تافصلا نم

 نسحتسي ىتلا ةلضعلا ىهف ذخفلا نطاب ىف ىتلا ةمحللا ةلبرلاب دارملاو
 : لاق - ليخلا ىف محللاب اهخافتنا

 لكن الب صاصفألا ىماظ ... اظش ميلس بوبنظلا ىراع

 هصاخ قاسلا مظع وأ مامألا نم قاسلا فرح بوبنظلاب دارملا

 هفالخب ليخلا ىف نمسلا هيف نسحتسي الف هليزه ىأ بوبنظلا ىراعو
 . نفلا اذه لهأ قفتا اذكه ةأرملا ىف

 : سسقلا ءرما لاق

 بيبانظلا اهنم ةيراع ءادرج .۔۔ ىنلمحت ءاوعشلا ةراغلا دهشأ دق

 . اظشلا حيحص ىأ اظشلا ميلسو .مهعم دمحي امي قاسلا محل ةلقف

نم هناف فيضولا وأ ةصاخ عارذلا وأ ةبكرلاب قصال مظع وهو
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 لطعتيف قشني دقو رسكني دقو ىظشي دق هناف مهدنع ليخلا تالظعم

 ىضرك ىظش هيف لاقي .هيرج ثىطبي دق لقألا ىلعو هعم داوجلا ىرج

 ضرملا اذه نم ملاسلا حيحصلا ىظشلا ميلسلا سرفلاو ىضرك ىظش

 ناك اذا : صوصفلا وأ صاصفالا ىماظو اهريغو ةراغلل راتخملا وه

 اهدحاو غسرلا ق نوكت راغص ماظع صوصقفلاو مياوقلا محل للق

 فوخ ىا لكن الب هلوقو . متاوخلا صوصفب هيبشتلا باب نم وهف صف
 نمو تاوزغلا ةرماغم فلاو تارملا ضوخ دوعت هنال فاخي ال

 لقرعي ام هصنمي ءىشال دارملا وأ - نئمطا داتعا نمو داتعا برج

 : لاق ۔ هسنح

 لمعلا دعب ازكر اذا ... نيملقلاكب برحلل ىغصي

 ناتفتلم .اضرعو الوط .ناتنزتم نيملقلاك نانذا هل دارملا

 لك نا دارملاو .امهل ىف امهزكر بتاكلا امهنم غرف اذا - نيملقلاك

 ىف اهفالخب ليخلا ىف . قتعلا ىلع لدأ تناك :سرفلا نذا ترغص ام

 . ةيقدنبلا نازيمك امهو . ليخلا ىف حودمم نينذالا رغصف . ناويحلا ةيقب

 . بارتسم ثىشب سرافلا نسحي امدنع ليللا ىف امهنيب مهسلا عضوي
 : لاق نم اضيا كلذ ىلا راشا امك

مالقأ فارطأ اهناذأ نأك ... ةيماد عقنلا ريطتسم نم نجرخي



  
 ةليلق قيدصلاك الا ليفلا امو

 برجي ال نم ريغ يف ترثك ناو
 يب رع رعاش «

  
 مهلفط ليغلا تاوهص ىلع موق

 نابلا لاشبالا مد نم هل وبري
» يبرع رعاش «
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 _ هدصقلا نم هلعلو مهضعب لاق _

 _ ابنمو _

 لحي ملو برقلا ىف امك ... دعبلا ىف ىرجي طاس

 روبص دلج ىأ برقلا ىف وه امك دعبلا ىف ىرجلا ديدش وه ىأ
 .برعلا دنع ليخلا ةلاصا ىلع ةلدألا نم اضيأ اذهو . ةفاسملا لوط ىلع

 ناطلسلا اذه مالك ىف اهاندروا ليخلا ىف ةحودمملا ىه لاصخلا هذه

 رطسألا هذه ريرحتب رختفن ىذلا انناطلس ةلالج اهيلع علطيل

 ضرالا قدي ىذلا وهو . ناجعلا ليخلا ىف مذيو . هتلالجل ةعضاوتملا

 ىف ىتحو لب ةقانلا ىف اضيأ كلذ مذيو .نيحطلا نجعي ىذلاك علقتيو
 احرم ضرألا ىف ىشمتالو . ميركلا نآرقلا ىف ءاج امك .ناسنالا

 .الوط لابجلا غلبت نلو . اهيلع كلجر قدب ضرالا قرخت نل كنا
 ىشملا فخأ نمو .هقد مدعل .هسح ىفخي ىذلا حودمملا ىشملا لب
 :اولاق . بئذلا ىشم

 ىدنلا هاقس نيح لمرلا ىلع ۔۔۔ ىشم امهم بئذلا ةيشم هل

لجرالاب فورعملا وهو . ةدحاولا لجرلا ىف لجحملا سرفلا كلذكو
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 ةرغ هلو الجحم ناك اذا مهعم نكل .ليجحتلا ىلع مالكلا ىضمو

 لجرالا نوصتو . ىناهبنلا لوقي اهيفو . هليجحت ةيضق سكاعت هترغف
 موطلملا وهو ميطللا مهعم باعيو . نوصتل العاف .ةرغ عفرب هترغ
 ىلع . ةمطل ريشأت اهنأك ريصتف .هيدخ دحأ ىلا هترغ ليمت ىذلا وهو

 بلطي ىذلا سرفلا مولظملاو .ةمجعملا ثاظلاب . مولظملا ىوريو . دخلا

 هيلاو . كلذ وحن وا اببخ وأ اضكر ىرجلا نم هعسو ىفام قوف هنم

 : لياقلا لوقب ةراشالا

 ملظنيف انايحأ ملظو اوفع ... هلان كيطعي ىذلا داوجلا وه
 ليخلا مذت كلذكو كلهيف هتقاط قوف فلكتي ىا ملظلا لبقيف ىا

 الب ررغ تاذ ليخلا نوكت نأب ىا سكملاك . ررغ الب ةلجحللا
 . مياوقلا ممحم رغأ هل لاقي ىذلا وهو لجحم ريغلا رغألا الا . ليجحت
 ال ىذلا ليخلا نم دعقملاو .مهدنع مومذم ريغ هيف ليجحت الرىأ

 اذا سرفلا باعي كلذكو .امذ هاريال مهضعبف . اديج هلجر بصتنت

 ليخلاب ةربخلا مهلو . ةبرجتلا لهأ مهو نولوقي اذكه . هدب غسر لاط

 نم اهنأكف .اهريغ مهل بوكرم الف .مهل تأشنو .ابيلع اوأشن ثيح
. الابعلا تكرشاف اهانطبر . سانا اهعيض ليخلا ام .اذا .مهسفنأ



 .اهتاوهص ىلع اودلو مهنأكو مهتحت امايق تجتن اهنأكف

 ابر تنب ليخلا روهظ ىف مهنأك

 مزحلا ةدش نم ال مرحلا هدش نم -

 - ۔.۔ مهلفط لبخلا تاوهص ىلع موق

 نابلا لاطبألا مد نم هل وبري -

 نبب ام ةاطقلاو . اهتاطق عاضتا اضيأ ليخلا ىف بيعملا نمو

. رهظلا قلطم وأ فيدرلا لحم وأ زجعلا وأ - نيكرولا



 ) الامجإ ليخلا ركذ (

 عقو ناو .هبوبحم ةلوبقم ةحودمم ةلمجلا ىلع ليخلا نأ ملعأ

 نم اهيقاب ىف حدقي ال كلذف ضعب نود اهضعبل صياصخلا ضعب
 ريخلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .ةلمجلا ثيح

 . ةنامضلا ءافو ىف بطقلا هاور . ةمايقلا موي ىلا ليخلا ىصاونب دوقعم

 ىف ريخلا ملسو هلأ ىلعو هيلع هللا ىلص هنع رمع نبا ثيدح نم هنعو

 ىف امك ليخلا ىصاون ىف هدقمب دارملاو . ةمايقلا موي ىلا ليخلا ىصاون
 اميف هانعم ىلا انرشأ دقو .اهل هتمزالم نع ةيانك قباسلا ثيدحلا

 . هثالث ليخلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هنع هجام نبا دنعو - قبس

 هل ىه ىذلا امأف . رزو لجر ىلعو .رتس لجرلو .رجأ لجرل ىهف

 ىف ائيش بيغت الف هل اهدعيو . هللا ليبس ىف اهذختي لجرلاف . رجأ
 بتك الا ائيش تلكأ ام جرم ىف اهاعر ولو . رجأ هل بتكالا اهنوطب

 رجأ اهنوطب ىف اهبيغت ةرطق لكب هل ناك راج رهن نم اهاقس ولو . رجأ هل

 بتك نبفرش وأ افرش تنتساولو . اهثاورأو اهلاوبأ ىف رجألا ركذ ىتح

 اهذختي ىذلاف رزو هل ىه ىذلا امأو . رجأ اهوطخت ةوطخ لكب هل

ركذي ملو . رزو هيلع ىذلا كلذف . سانلا ثايرو اخذبو ًارطبو رشأ
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 .هانعمب عيبرلا دنع وهو دنسلا ركذي مل اذكو رتس هل ىه ىذلا

 نمحرلل سرف . هثالث ليخلا هصن ءاج ىذلا رخآلا ثيدحلا كلذكو .

 مهبتك ىف ءاملعلا هاور دقو . ناطيشلل سرفو . ناسنالل سرفو -

 هلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق .ىراصنألا ةداتق ىبأ ثيدح نمو

 قلط .مثرألا . لجحملا .حرفألا . مهدألا ليخلا ريخ ملسو هلآ ىلعو

 بطقلا هاور .هبشلا اذه ىلع تيمكف مهدأ نكي مل ناف . ىنميلا ديلا

 ةرم كلذ ديعن الف ليخلا ةفص ف هيناعم نايب رم دقو .افولا ىق

 ىلعو هبلع هللا ىلص ىنلا ناك .اضيأ ةريره ىبأ ثيدح نمو .ىرخأ

 ىفو .هانعم ىلع مالكلا اضيأ قبس دقو . لاكشلا هركي . ملسو هلآ

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر تعمس . ىرادلا ميمت ثيدح

 هل ناك .هديب هفلع جلاع مث هللا ليبس ىف اسرف طبترا نم .لوقي

 يبأ نع افنآ هيلا انرشأ ىذلا عيبرلا ثيدح اذهو . ةنسح ةبح لكب

 لبخلا ۔ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هثلا لوسر لاق :لاق ةريره

 لجرف رجأ هل ىذلا امأف . رزو لجر ىلعو .رتس لجرلو رجأ لجرل
 اهلبط ىف تباصأ امف ةضور وأ جرم ىف اهل لاطاف هللا ليبس ىف اهطبر

 تعطق اهنأ ولو . تانسح هل ناك ةضورلا وأ جرملا ىف اهلعج ىأ كلذ

تناك اهيعر ىف ةرياس تلع ىأ نيفرش وأ افرش تنتساف كلذ ابلط
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 دري مل وهو هنم تبرشف رهنب ترم اهنأ ولو . تانسح اهثاورأو اهراثآ

 ىأ اينغت اهطبر لجرو .رجأ هل ىهف تانسح هل ناك برشت نأ

 ىف الو اهباقر ىف هنا قح سني ملو اهطبرب رتستم وهف ىنغلل اراهظا

 مالسالا لهأل اونو ءايرو ارخف اهطبر لجرو . رتس هل ىهف اهروهظ

 نم نكمتت ىتح جرم ىف اهل لاطأ عيبرلا لاق .رزو كلذ ىلع ىهف

 هللا قح كرتي ملو هللا قح سني ملو ىرجت تحرم ىأ تنتساف ىعرلا

 , نيملسملا ةاداعم اهب ديري يأ مهل ةوادع ىأ مالسالا لهأل ءاونو

 __ اسرف فصب مهضعب لاقو

 لثيمع دايجلا ةيدنأ قابس اسنلا جنش ىوشلا لبع فذاقتم

 للعتي ملو هليان كاطعأ اهدابج طايسلاب للعت اذاو

 ىذلا لاقف .لضفأ اهيأ ليخلا نع جارد نب رطم ىدهملا لئس
 هتضرعتسا اذاو . رخاز تلق هتربدتسأ اذاو . رفان تلق هتلبقتسا اذا

 ىأ ناحوص نب ةعصعص نايفس ىبأ نب ةيواعم لئسو - رفاز تلق

 . ثالثلا ضيرعلا . ثالثلا ريصقلا . ثالثلا ليوطلا لاق لضفأ ليخلا

 نذألاف . ثالثلا ليوطلا لاق .كلذ انل رسف لاق . ثالثلا ىفاصلا
. بيضقلاو بيسعلاو بلصلاف ثالثلا ريصقلا امأو . مازحلاو قنعلاو
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 .ثالثلا ىفاصلا امأو . كرولاو رخنملاو ةهبجلاف . ثالثلا ضيرعلا امأو

 بركي دعم نب ورمعل باطخلا نب رمع لاقو . رفاحلاو نيعلاو ميدالاف

 هلهأو هسفنب ناسنالا ةفرعم لاق .ليخلا ىف بارعلاب كتفرعم فيك

 ى هاملا اهل اومدق لاقف . هيلع تضرعف سارفأب رمع رمأف .هدلوو

 سيلف هكبنس ىنث امو بارعلا نم وهف فتكي ملو برش امف سارتا
 اعدف . نحيلاو نانعلا ىف كش رمع نأ ظوفحملا امنا تلق . اهنم

 عضوف ءام نم تسطب ناملس اعدف هربخأف ىلهابلا ةعيبر نب ناملس
 هنجه برشو هكنس ىنث امف .اسرف اسرف ليخلا هللا مدق مث ضرألاب

 مكح ىأ هبرع هكبنس نثي ملو برش امو .ناجهلا نم هب مكح ىأ
 ناسح لاقو .ديرفلا دقعلا ىف هبر دبع نبا هاكح اذك بارعلا نم هي

 : سرفلا قنع لوط فصي تباث نب

 كراوحلا ىف فرشم لاوط بقأ ۔۔. ةقلح فصن ةزوج تيمك لكب

 : هرد هلل و ريهز لاقو

 هلمانا الا ضرألا هامدق الو ... هلانق لاني نأ ام انمجلمو

 : هس رف فصب رخآ لاقو

بع رلاب ءىجوف بض ... اخ ميلظ اقاس هل
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 بلقلاو بوقرملاو .. بكنملاو فرطلا ديدح

 : اضيأ رخآ لاقو

 نسرلا راذع ليوط ليسأ ... ماجللا راذع ريصق تيره

 رصقب هنع ىنكف مفلا ىوتسم لوط ماجللا راذع ريصق هلوقب داراو
 ىف حودمب كلذو .دخلا لوط نسرلا راذع لوطب داراو .ماجللا راذع

 . رخآ لاقو - ليخلا

 ةديبع وبأ لاقو ببللا ريصق مازحلا ليوط ميدألا ىقن تيره لكب

 ىرعو .هيرخنم ةعسو . هتبنرأو . هلفاحج ةقرب سرفلا ةقاتع ىلع لدتسي
 . هفلاس ةقرو .هينذأ ىلاعأ نم رهظ امو .هيوقح ةقدو .هقهاون

 .هفرعو .هتيصان ريكش نيل هلك كلذ نم نيبأو -هرعش نيلو .هميدآو
 , هارخنم مستا ىأ هسفنتم بحرو هسفن دتشا اذا .نولوقي اوناكو لاق

 تجتشناو .هاذخف تمظعو . هقدش ترهناو هوقح دتشأو . هقنع.لاطو

 اذه لثم قحلأ . تحقوو . هرفاوح تبلصو هصوصف تمظعو . هؤاسنأ

 ميركلا سرفلا فرعتأ دسأ ىنب نم لجرل ليقو - ليخلا دايجب عونلا
 . ريعلا زهن زهني ىذلا ديجلا داوجلاف ميركلا امأ معن لاق . فرقملا نم

اذاو . بعلجأ ديق اذاو .بهلأ ادع اذا ىذلا .ريسلا فينأت فنأيو



 .ةبنرالا مخضلا . ةبجحلا كولذملا هناف فرقملا اماو . بألتا بصتنا

 اذاو . ىنكسما لاق . هتلسرأ اذا ىذلا .ةبلجلا ريثكلا .ةيقرلا ظلفلا

 تانفاصلا نا . ىلكلا بئاسلا نب دمحم لاقو - ىنلسرا لاق هتكسمأ

 تناك مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس هللا ىن ىلع ةضورعملا دايجلا

 رصعلا ةالص نع هتهلا هيلع تضرع املف . هيبا نم اهثرو سرف فلأ

 هيلع دفوف .هيلع ضرعت مل اسارفأ الا اهبقرعف . باجحلاب تراوت ىتح
 اي اولاق . مهجياوح نم اوغرف املف هراهصأ اوناكو . دزالا نم ماوقأ

 كلت نم اسرف مهاطعأف . انغلبي اداز اندوزف ةعساش انضرأ نا هللا ىن

 مكناف اوبطتحاو امالغ هيلع اولمحاف الزنم متلزن اذا مهل لاقو . ليخلا

 عرساب مكل داطصي ىأ .مكماعطب . مكيتأي ىتح مكران نوروت ال
 هبكر الا الزنم نولزني ال اوناكف - سرفلا كلذب اوراسف . تقو

 رقب وأ ىظ نم هيلع هنيع تعقو ثىش هنم تلفيالف صنقلل مهدحأ
 داز الا انسرف ام اولاقف مهدالب ىلا اومدق نأ ىلا .ىشحو رامح وأ

 لاقيو .هجاتن نم برعلا لوحف لصاف .بكارلا داز هومسف بكارلأ
 ضعبب همأ هتجتنا رماع نب لالهل الحف ناكو .اهنم ناك جوعأ نأ

 محل ىأ اهتذاك ىلع هتلفحج عضي فرط ىلا اورظنف - ىحلا تويب

مكسرف وزني ال سرفلا كلذ اوكردأ اولاقف - ءايحلا ىلي امم ذخفلا
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 لاق :جوعأ هومسف رهملا اودجوف اوماقف همئاوق لوطو . جوعأ مظعلا

 لاق .ىعمصالا نع متاح ىبأ نع مالس نب جوف انربخاو هبر دبع نيا

 لاجف ةمامثب قثوم جوعأو . رماع ىنبل ثاموهو . راسنلا لهأ ىلع ريغأ
 فحت تجرخف هرهظ نم ةمامثلا علتقاف . هرجز مث , هنتم ق هحاص

 ىشعتي ىسمأو . هموي ةلط ىأ هموي ضاب ادعف . هارو فورذخلاك

 برعلا ثايحأ ىف لثملا هب برضي ناكف . ءابق ميمج نم .

 اسرف فصي مهضعب لاقو :

 لوحمف هضرأ امأو ايرف هؤامس امأ جابيدلاك رمحاو

 ىئاطلا لاقو همئاوق كلذ ديري . هلفسأ هضرأو . هالعأ هامس دارأو

 :هل اسرف اضيأ فصي وهو

 سلم هل بلص رفاوح ىلا نيتوهبصو نتم لتبم

 سبي لفسأو ىدنم ىلعأ وذ بيبالجلاو عورلا ىدلس.وهف

 سرج ىلع هموقلح حرشأ هبسحت لهصلا ىف قلصهص
 رسلغلا نم ةعطق هنأك ممأ ةتمك هيف مهدا وأ

 :هيلا ىدهأ اسرف اضيأ فصي ىئاطلا لاقو

قوهلتو هب فلص نم نالم هناطشأ ىف لاتخي برقم ام



 بلص بلصو رفح رفاوحب

 اهلولف نأك ودبت ةلعشبو

 امناو جاجعلا تحت قلوأ وذ

 رعاش قلفيو هب نويعلا ىرت و

 بوصمو هتعن نم دعصمب

 ةرارق ليس حاضوألا تلأس دق

 هتسبلا امنأك ميدألا ىفاص
 ىجدلا دوسأ ام لثم رطش دوسم

 ادبذا فرصي هسراف نأكف

 تقلعول هدولمأ هسيلمأ

 ىدتميو ميلسلاب وه امو ىقري

٥٩ 

 قلخأ قلخو رعش رعاشأو

 قرفملا بيش ودب هيتوهبص ىف

 قلوألا كاذ طارفا ةحص نم

 قلفمب سيلو اوفع هتعن ىف

 قرفمو هنسح نم عمجمو

 ىقتلمو هيلع قرتفمف هيف

 قربتسا نمو ابوث سدنس نم

 قرهملا ضاضيباك رطش ضيبم
 قلبألا حابصلا بتا هنتم ىف

 قلعتت مل نيعلا هيتوهبص نم

 قلم عورأ حالس حالسلا نود

 نارلل نيب ىهو (ذبلا) ةصقو فلد وبأ دهش ديوس وبأ لاقو
 . مهدأ سرف هتحت ناكو . نأش اهيف فلد ىأل ناكو . ناجسرذاو

 لاحلا كلذ ىلع وهو ثارعشلا ضعب هفقوتساف مدلا حضن هيلعو

 : هف دشن ١ و

 ملسيو نونملا هعرجت اذ مك

 ٥ دلج نم ه رعش تبنم لك ق

 مهدالا كيلا اكش عيطسي ول

مذخملا ماسحلا هقمني نمب



 هفرطب موجنلا دقع امنأكو

 ةوقل قراوبلا نيب هنأكو

 ةدش ىندأ حاورالا كردت ام

 ارقشأ ةنسالا فارطأ هتعجر

 مجلم ةرجملا ىرب هنأكو

 معطت ام توط ةرسأك ءارقش

 مدقم وهف حيرلا توفي لبال

 مدلا هجرض نيح مهدأ نوللاو

 (فالا ةرشعب هل رمأف)

 : اليخ فصي هلوق عاقرلا نب ىدعلو

 مالقأ فارطأ اهناذا نأك ةيماد عقنلا تاجرف نم نجرخي

 . هلوق ليخلل ريهشلا رعاشلا ىرتحبلا فاصوأ نمو

 بتاكلا ديمح نب ديعس هحودمم بطاخي

 وطنمب ودعلا وزغ ىلع نعاف

 اعولا ىشغأ عطاس رقشأب امأ

 هفاطعأ تلط ةيش لبرستم

 هنأك ميدألا ىفاص مهدأ وأ

 هبوبئش نم طوسلا حيهي مرض

 هناولف هئطو عقاوم تفخ

 هثرو عىضي ققي بهشأ وأ

 جردملا ءادرلا ىط هثواشحأ

 ججأتملا بكوكلا لثمب هنم

 جرضم ريغ هاقلت امف مدب

 جلت ريي رهظم ميركلا تحت

 جفرعلا قيرح ىف بيانجلا جيه

 جهري مل جلاع ةلمرب ىرجي
جرجزتملا ةجللا نتمك نتم



٦١ 

 جلمدلاك قلأتم ضيبأ ىف هنابل نفلب ولو لوجحلا ىفخت
 ىجزوريف رفاحو هيلي اميف درفتم دوسا فرعب قفوا
 جذومنب بجعم نول لك نم ادب اذا نويعلا غلم قلبأ وأ
 جتنت مل هقلخ نسحاب اقنع ىشم اذا دايجلا هدسحت نالذج

 جرحدتي مل لاهنملا قبئزلاب هتيلع ول نتملا العأ ضيرعو

 جرسم وأ مجلمب نضت نأ نم ةمه ةحامسلا ق دعبأ تنألو

 هتايبأ تعمج دقف . عضو اميف نسحأو . فصو اميف داجأ دقلو

 ثرمالو . ةحضاو ةرابعب اهيف ةبولطملاو ليخلا ىف ةبوبحملا تافصلا

 ركم ةريهشلا هتيمال ىف هلو .ةعئار تاليختو . ةعيدب فاصوأ سيقلا

 هلو - لع نم ليسلا هطح رخص دوملجك اعم ربدم لبقم رفم :

 لصوم طيخب هيفك عباتت هرمأ ديلولا فورذخك ريرد
 لزنتملاب ءاوفصلا تلز امك هنتم لاح نع ديللا لزي تيمك

 ماهسلاو . فيسلا فاصوأك ليخلا فاصوأ ىف اوداجاو ءارعشلا رثكأف

 . برحلاو . دسألاو رمخلاو حامرلاو

اهيف مهلو اهب نوعلومو اهومزالم مه بلاغلا ىف ءايشالا هذه نأل



٩٦٩٢ 

 ىف ىتأي رعاش لكو ميدق دهع ىف كلذ ىلع اولاز امو عيدب لاع ننفت
 . ىقيقح وه ام اهنم .ةعونتم فاصوأو هعئار عيادبب لاوحألا هذه

 نع هب جرختف ةطشانلا تاجهللا هجرخت ذا .هبف غلابم وه ام اهنمو
 اذه نمو بدألا ىف ةزياجلا تاغلابملا نم نوكيف هيوتحي ىذلا دحلا

 : لوقي ثيح ىنتملا بيطلا ىبأ لوق عونلا

 مدالصلا قاتعلا ىهو اهتامأب اهترز كنأ ختفلا خارف نظت

 : لوقب ثح انه ىرعملل ام ىلحأ امو

 لخالخ نيجللاو نول ربتلا اهل { دجربز نم ارفاح تريعأ حيرب

 اطيشن لازي ال ثارعشلا جهنم اذكهو ارغلا هتروصقم ىف ديرد نبالو

 نم عون هنأل حيحصلا ىنعملا ماقملا ىف بولطملا نكل .ناديملا اذه ىف

 . اعبط تاذلاب صتخملا راتخيف . سيساتلا

 ناطلربفيس مامالا ليخ فصو ىف ىنامعلا ىسبجحلا رعاشللو
 ةيقرشلا ايقيرفأ ىلا اهب حاسو.ىدنهلا لحاسلا اهب ازغ ىتلا فيس نب
 نوكي ثيح .ةماع ىبرعلا خيراتلا مياظع نمو . تاشهدملا نم ىهو

 .ةصاخ ليخلا روكذ نم نانع فلا نيعستو ةتس ىلع ايوتحم شيج
ال هنكلو . ةغلابملا ىلا هنع لقعلا غازل بيرق هب دهعلا نأ الولو



 : روكذملا ىسبحلا لاق اذه لثم ممألا ىقر عم برغتسي

 مهف فراع ىناف ىنلس هادي تكلم قلا ليخلا نع ىنلأست نا

 مهو انلوق ىف امف كامرلا ريغ اهميارك نم ناصح فلأ نوعست

 كامرلا ىهو دالوألا لعلو اهدالوأ ريغ ناصح فلا نوعست اهددع ىأ

 ناصح فلأ نوعستو ةتس ىه خيراتلا ىف دراولا ذا فالآ ةتس ىهف

 اميس ال بوكرلا اهيلع قشي ثانألا ثيح لوحفلا اهرثكا نأ ليق

 الو .اهيلع رفسلل حلصتالف الماح نوكت نأ امأ اهناف ىئانلا رفسلل
 ىتح كلذكف ۔لحفلل ةبلاط تناك امبر لماح ريغ تناك اذاو لاتقلل

 ىوقأ نوكت هلك ىناويحلا عونلا ىف لاحلا ةعيبطب لوحفلا نا مث . حقلت

 - لوحفلا لمحل الوحف . مامالا ديسلا كلذ اهاقتنا كلذلف . ثانألا نم
 : لاقف هيبرعلا ليخلا كلت عاونأ ددعي ىسبحلا ذخا مث

 مهدلا ةيبرغلاو قلبلاوبهشلا اهنمو ماركلا رقشلاو نهنم تمكلاف

 ملكلاو قطنلا الا نهيلع يغب امف بورحلا رمأ تدوع ةميرك

 اومنتغت لوقلل اوعمتساف موقاي انتديصق ىف اهنم ضعبلا ركذنس

 كلذ ناف اهب ملعلل اهتاتويب ضعب وأ ليخلا كلت ضعب ىمسنس ىنعملاو

: لاقف - ىغبني امم



 أدتبم بانصلاو ناليزغ ىفف
 اهرهوج ريخلا حابص ريخ حتفو

 تقحل نا تيرفعلاو زابلاو مجنلاو

 ةدئاف ناحبص ىفو ماهد ىفو

 اسمدنع فورعملا ديجلا زجاحلاو

 ىدهو انل راونأ نابيده نمو

 انتراجت ىف ريخ دياز دنعو

 ؛٦

 متتخي حدملا نيلماكلابو انل

 مهشيج روصنملاو دهفلاو نوميملا

 مهرورس اهافاو ربخلا قحال

 مدع الو ىشخت اهدنع ةرسعال

 مقن ىدعلل مكلتف ميركلا ريخلا
 اومع لالضلا باحصأ نايبع نعو

 اومنغ دق تاراغلا ىبا لهأو حبر

 : لاقف اهلاح ناك فيكو برحلا ىف اهفصي ذخا مث

 تمدص اهنأ ول انصح اهب مركأ

 لجخ نم جوهلا حايرلا وبكتف ودعت

 افستعم ءادلا اهب تعطق ولف

 اهب تارئاطلا ديصت تدرأ ولو

 نم حبصال اديص اهب تدرا ول و

 مدهنم وهو اميشه ىحضأل ىوضر

 مأسلاو ءايعالا اهنكسيف اهنم

 ملع الو لهس اهيعي ملو ترج

 مخرلاال نابقعلا كديص نم ناكل

 مصعلاو بلغلا تاليالا كصينق

 : مجألاو ليغلا اهتصحا ا ) ىرشلا دسا ىلع اموي اهطلست ولو

 مجللا اهناسرف ىديب نكت مل ول ةرئاط ] عم نوكت تداك
اومجر ىغولا موي ىف نيطايشلا اهب بهش ىلعاموي ىدعلا ىوقت فيكف



 اجتلم نهنم مزهنم جني مل
 ةيكاس راطمالاو ربلا قرغتست

 ةدوعم فلا اهتارمط نمو

٦١٥ 

 مصتعم قينلا سوؤرب هنأ ول

 مطتلت جاومألاو رحبلا عطقتو
 اوملع ول ءادعالا ةوقشاي برحلل

 مدطصت موقلا نبح ةدارجلا اهولتت / ةلالهلا اهوفقت ةلازغلا اهنم

 مدن الو مول ال ريخلا ةشاعنلا عمو ىصعلا ىوهت ال نيرر ماو

 مهروهم اهالثمو ثانالا نم ةنيبم فلا اهدالوا دعو

 مرتخت ءادعالا اهب بورحلا موي ىف بهالسلا درجلا بزشلا هذهف

 مكحلا دحاولا اهانل رخسي مل ول © اهكلمي مار نم ىلع زعت تداك
 - ناطلس نب فيس مامالا ليخ نم رعاشلا ىسبحلا هركذ ام اذه

 اقبسم الجر كلملادبع نب ماشه ناك ۔ دقعلا ىف هبر دبع نبا لاق

 هل تقبس نأ هللا ردق نم ناكف قبسي داكي ال قبسيو قباسي ىأ

 لاق ءارعشلاب ىلع لاقو . اديدش احرف كلذل حرفف اهتخأ تلصو سرف
 ىفو ةقباسلا ىا سرفلا هذه ىف اولوق انل ليقف . انيعدف . مجنلا وبأ
 ىا ةرظنلا رعشلا باحصأ لأسف لاق .اهدعب تلص قلا ىا اهتخا

 له .هل تلقف مجنلا وبا لاق . اولوقي ىتح . مهرظني نا هنم اوبلط

 ىأ ةبسنلا كنم اوبلط ىا . كوئسنتسا اذا كدقني لجر ىف كل

. مجنلا وبأ لاقف تاه هل لاقف . ريخأتلاو ةرظنلا



٦ 

 اهرمأ نعطا جوع مياوق اهركذ انيف ءارخلل عاشأ

 مجنلا وبا لاق . ةديدع تايبأ ىف عقاولا فصي مجنلا وبأ بهذو

 .دمحم نب رفعج مساقلا وبأ لاق . تفرصناو .هزياجب ىل رمأف

 كلملادبع ديعس وبأ انثدح الاق ۔ ىرصبلا رفعج نب ىلع نسحلاوباو

 سمخ ةنس ىف بكر ديشرلا نوراه نا - ىعمصالا بيرق نب

 ناديملا تلخدف ىعمصألا لاق . ةبلحلا دوهشل ناديملا ىلا ةئامو نينامثو

 سارفأ ذئموي ةبلحلاو .نينمؤملا ريمأ صاوخ نم دهش نميف اهدوهشل
 ىسيعلو . رفعج ىبأ نب ناميلسلو نومأملاو نيمألا هيدلولو . ديشرلا

 اقباس ديشرلا نورهل نيبرلا هل لاقي مهدأ سرف ءاجف لاق . رفعج ني
 تيدونف ىعمصألاب ىلع لاقو .هجو ىف هنم ملع اجاهتبا كلذل جهتباف

 اي لاقف .هيدي نيب ثلثم ىتح اعيرس تلبقأف .بناج لك نم هل
 لاقي هناف .هكبنس ىلا هسنوق نم هفص مث نيبزلا ةيصانب ذخ ىعمصأ
 كدشناو .نينمؤملا ريمأ اب معن تلق . ربطلا ءامسأ نم امسا نورشحع هيف

 لاق كوبأ هلل اندشناف لاق . هرزح ىبأ لوق نم اهل اعماج ارعش

 . هلوق - هتدشناف

 ")رسنلا ىلا هتماه نيبام هل مت ناحرسلاك بقاو

فورعم ريط رسنلاو )١(



٦٧ 

 -۔بئذلا وه ناحرسلاو فورعم ريطل مسا وهو غامدلا ما ةماهلاو
 : لاق

 رحنلا ىف ناورصلا نكمتو ''هخرف رفوو هتماعن تبحر

 ريطلا ىف ةماعنلاو غامدلا ىطغت ىتلا سأرلا ةدلج ةماعنلاب داراو

 : لاق _- ةفورعم

 رذجلا قثوم مشأ ماه فعس نم روفصعلاب فانأو

 لاقيو فورعم ريط مسا اضيأ وهو ةيصانلا تبنم لصأ روفصعلاو

 ىلا زواجت ملو تقدو تلاس ىتلا ليخلا ىف ررغلا نم اضيأ روفصعلا
 رعش لوط هب داري ليخلا ىف فعسلاو ةحرقلاك ردتست ملو نينيعلا

 : لاق ۔ اضيأ اهظلغو اهنم ةصانلا

 ردصلا نع هتجاجد تبنو هلصلص نيكيدلاب نادزاو

 امهل لاقيو نينذالا فلخ نائتانلا نامظعلا نيكيدلاب دارأو

 ۔ ليخلا ىصاون فارطأ ىف ضايب ةلصلصلاو ناشخلاو ناششحلا

 - ريطلا عاونأ نم ةجاجدلاو . كيدلاو هيدي نيب ىتلا ةمحللا ةجاجدلاو

ريطاضيأ خرفلاو )١(



٦٨ 

 لاق :

 رسك ىلع امثع امنأكف امهزلج ةمأ ناضهانلاو

 ىذلا محللا امه ليقو ضهان امهدحاو نيبكنملا امحل ناضهانلاو

 ريط وهو ةاطقلا خرفل مسا ضهانلاو .امهالعأ نم نيدضعلا ىلي -

 .امكحم ادش امهلتف ىأ دشلا زلجلاو هلتف مكحأ ىأ امهزلج رمأ هلوقو

 ىأ امسع ىهف هدي تمسع لاقيو .جوع ىلع رسكلا دعب ربجلا مشعلاو

 لاق ۔ ةلمهملا نيسلاب اذه ىلع وهف مقتست ل :

 رغلا ىلا هتميش نيبام متتلم نيبنجلا رفنحسم

 مئتلمو نيمس وهف امهيف محل وذ ىا نيبنجلا خفتنم رفنحسم ىنعمو

 ىف ىمستو قاسلا ةلضع انه رغلاو ةماشلاك ضايبلا هتميشو لدتعم ىأ

 سرفلا ىف ةمخرلا ىمسي ىذلا ريطلا ىف رغلا ةياهنلا ىفو ةمخرلا سرفلا

 لاق ۔ ريطلا ءامسأ نم وهف :

 رعشلا تبانمو هميداو هرفاحو هانامس تفصو

 ةفلاس ىف نوكت ةريادل مسا ىنامسلاو فورعم رياط ىنامسلا

نيتفلاسلا ىناص وه ىنعملاو - دلجلا ميدألاو . هقنع ىف ىأ سرفلا



٦٩ 

 لاق - ليخلا ىف ناتنسحتسم ناتفص ناتاهو رفاوحلاو :

 ردق ىلع امهنيب نيباف اعم هيعقومل بارغلا امسو

 ناولصلاو بارغلا ولصلل لاقيو كرولا سأر بارغلاب دارأ
 نيكرولا ىلاعأ امه لاقيو . بنذلا بجع سأر ىلع امهو نابرغلا .

 قرف هانعم نيبأو نيترصاخلا العأ امهب دارملاو عقوم ىنثم ناعقوملاو
 لاق - نازتاو ءاوتسا ىلع ىأ ردق ىلع امهنيب :

 رقصلا نع هتمامس تأنو هفاطخ هحسىق نود نتكاو

 هنأ لاقيو نيقاسلا ىقتلم حيبقلاب دارأو ىفتخاو رتتسا نتكأ ىنعمو

 سرفلا ىف وهو فورعم ريط فاطخلاو . نيدضعلا ىف نيعارذلا بكرم

 نيذهل لاقيو - ريسلل هيلجر كرح اذا سرافلا بقع ىقتلي ثيح

 سرفلا قنع ىف نوكت ةرياد ةمامسلاو نالكرملا سرفلا نم نيعضوملا

 حراوج نم فورعم رقصلاو ربطلا ءامسأ نم اضيأ ىهو اهركذ رم دقو

 لاق - سأرلا ىف نوكت ةرياد سرفلا ىف وهو ريطلا :

 رحلا نع اهعقومب تأنف ةاطقلا هنع تمدقتو

 عون لاقب رحلاو ةفورعم ربطلا قو فدرلا دعقم سرفلا ق ةاطقلا

رهاظ ىف نوكي داوس سرفلا نم وهو . مامحلا ركذ ليقو ريطلا نم



 : لاق ۔ هنذأ

 ربشلا ىدم امهنيب نابرخ هتادح نود هيوقن ىلع امسو

 ىذلاوه مهعم برخلا نأل نيكرولا ماظع انه امهب دارملا ناوقنلا

 ىرابحلا ركذ ريطلا نم وهو سرفلا كرو ىف نهدلا لثم هارت

 ىفو رعشلا ةرورضل ففخ هنكلو زمهلا اهلصأو ريطلا نم ةأدحلاو
 ةدحاول ةءاظع لاقي امك دملاو ةلمهملاب ءادح اهعمجو اهتفلاس سرفلا
 مسا ةأدح كلق ءافلا تحتف اذاو . فورعملا رجشلل مسا ءاظعلا

 ةاطقو ىونو ةاون لثم ةلمهملا حتفب ادح هعمجو .نيسأرلا ىذ سأفلل

 : لاق - اطقو

 رمس مساومك مئاوتب 3 اقلف ىرج اذا ميضرلا عدي

 . مئوت عمج مئاوتلاو . ةقلف عمج قلفلاو ةراجحلا وه ميضرلا

 ركذ كلذب دارأو . سايق ريغ ىلع هلعلو مأوت هعمج ىف اولاق دقو

 هب ىوكي ىذلا ديدحلا مسيملا عمج مساوملاو ىنثم ىأ سرفلا رفاوح

 ناولالا نم ىهو ةرمسلا نم رمس هلوقو ةبالصلاب اهفصو دارأو

 : لاق اضيأ ناويحلا رفاوح ىف وأ ليخلا ةبالص ىف ةياغ ىهو ةفورعملا

 رسالا ددشم بوثولا تفك طبس ىوشلا ضحم ىف نبكر

ىوشلا ضع سرف لاقيو .هاوش اهتدحاو مياوقلا ىوشلاب دارأ



 قلخلا عمتجم ىأ بوثولا تفكو لهس طبس ىنعمو همياوق تبصع اذا

 ديدي عمج ىأ لجرلا تفك هنمو هتعمج اذا هتفك نم بوثولا ىف
 ىلع ىعمصألا هالمأ ام اذه قلخلا ىأ رسألا ددشمو هوحنو لبحب

 اهيف كرتشا ءايشأ ءامسأ ىلع وتحم وهو هرزح ىبأ رعش نم ديشرلا
 ديشرلا ناكو ءىش سنج لك نم هيف ناكف ريطلا رياسب سرفلا
 اذه ةياورب ىعمصألا نم ديشرلا ىفتكاو ليخلا لاوحأب ملع بحاص

 ناكو لاق مهرد فلاب ىل رمأف ۔ ىعمصألا لاق هددصب وه امل هتبسانمل

 . ةيزجرلا ةيئاهلا ةيماللا ةديصقلا هلو ليخلل ءارعشلا فصوأ مجنلا وبأ

 : ىملسلا دوعألا ىبأ سرف مهضعب فصوو هبر دبع نبا اهدروأ دقو

 هرخآ وفطيو هالوأ حبست هرظان ماس قربلا مملك رم

 _هرفاح هنم ضرألا سمي امف

 : هريغل وأ هل هفرعا الو ىعمصألا دشنأو

 درجالا عدصلا لثم عطسأ حباس ىلع ىحلا قرطأ دق

 ىدي ىنثمب انوجرع نأك ةفد ىف ئحلا تيتأ امل
 دعبالاو برقالا ىف برضي هؤاش ىلا لاتخم لبقا

دلولا ثدح بر نب وا سباع وأ ناركس هنأك



 : اضأ اسرف فصب زتعملا نالو

 ثيدح ءاج . ةيفاولا لوصفلاو . ةبفاكلا لاوقألا بحاص عومجم ىفو
 ميركلا ثىراقلا اهيأ كيلع رم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 وأ ةحيبست نم ام مركألا ىنلاو مظعألا لوسرلا لوقي هيفو - هلوأ ىف
 ال : لاق اهلثمب وه هسيجيالا سرفلا بحاص اهربكي ةريبكت وأ ةديمحت

 : لاق نأ ىلا هيلا راشملا ثيدحلا ىف ىأ سرفلا ةفص ةكئالملا تعمس

 لهص ضرألا ىلع هامدق توتساو ضرألا ىلا سرفلا لسرا املو

 مهقانعأ هب لذأ ۔ نيكرشملا كليهصب لذت ةباد نم تكروب هل ليقف

 مدآ ىلع ىلاعت هللا ضرع املف . مهبولق هب بعرأو مهناذآ هب الماو

 لل ليقف سرفلا راتخاف تئش ام ىقلخ نم رتخا هل لاق عيش لك

 . مهيلع ةكرب .اوقب ام ايقابو .اودلخ ام ادلاخ كدلو زعو كزع تزتخا

 ىبارعأ ىتا بويأ ىبأ نعو كنمو كيلع ىلا بحأ اقلخ تقلخ ام

 بحا ىنا هللا لوسر اي لاقف . ملسو هلآ ىلعو هيلع هنلا ىلص ىللا

 تلخدأ نا . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف۔ليخلا

 كبراط مث .هيلع تلمحف ناحانج هل هتوقاي نم سرفب تيتأ ةنجلا
 ليللاب مهلاومأ نوقفني نيذلا نأ . لجوزع هلوق نأ ليقو . تئش ثيح
مه الو مهيلع فوخ الو مهبر دنع مهرجأ مهلف ةينالعو ارس راهنلاو
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 نجلا نأ حصو هللا ليبس ىف ليخلا ىلع تاقفنلا ىف تلزن . نونزحي

 تيأر لاق . هللادبع نب ريرج نعو ۔ قيتع سرف هيف اتيب برقت ال

 . هعبصاب سرف ةيصان ىولي . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر
 .رجألا ةمايقلا موي ىلا .ريخلا اهيصاونب دوقعم ليخلا لوقي وهو

 هيلع هللا ىلص هرسفو .لازيال اهل قاب كلذ نا ليلد وهو .ةمينغلاو
 ةمينغلاو .رمألا ىلو دنع وأ هللا دنع ىأ رجألاب ملسو هلآ ىلعو

 سنأ نب كلام نعو .نيهجولا دحا نم دبالو .ودعلا ىلع ةبلغلا دنع

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ديعس نب ىيحي نع

 . ليخلا ىف ةليللا تبتوع ىنا لاقف لئسف هئادرب سرف هجو حسمي ىؤر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف بتوع ثيح ليخلل فرشلا ةياغ اذه ىفو
 هلئادرب مالسلاو ةالصلا هيلع اهحسمب ماق ىتح . ملسو هلآ ىلعو

 هللا لوسر ىلا بحأ ءىش نكي مل كلام نب سنأ نعو - فيرشلا

 ىبأ ثيدح ىفو - ليخلا نم ءاسنلا دعب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر رذ

 لوقي .نهب وعدي تاملكب رحس لكب هل نذؤي الا ىبرع سرف نم ام

 بحأ ىنلعجاف هل ىنتلعجو . مدآ ىنب نم ىنتلوخ نم ىنتلوخ مهللا
لوسر نأ ةريره ىبأ نعو .هيلا هلامو هلهأ بحأ نم وأ . هلامو هلهأ
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 .هللا ليبس ىف اسرف سبتحا نم :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص للا

 هنازيم ىف هلوبو هثورو هبرو هعبش ناف هدعوب اقيدصتو .هللاب اناميا
 هلع هللا لص هلل لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نعو . ةمايقلا موي

 - اهضبقي ال ةقفنلاب هفك طسابلاك . ليخلا ىلع قفنملا ملسو هلآ ىلعو

 رغأ تيمك لكب مكيلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو
 ةالضلا هبلع هنعو . لجحم رغأ مهدأ وأ . لجحم رقشأ وأ لجح

 .اهرقش ىف ليخلا نمي امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم مالسلاو

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هداتق ىبأ ثيدح ىفو

 ناف نيميلا قلط لحجملا حرقألا مث مثرالا .حرقألا ليخلا ريخ : لاق

 ىف ناك اموه حرقألاب دارملاو . ةفصلا هذه ىلع تيمكف مهدأ نكي ل

 ايلا راشملا ةحرقلاو ةلمهملا ءارلا نوكسو فاقلا مضب ةحرق هتهبج

 وهف ليخلا نم حراقلا امأو - ةرغلا نود سرفلا هجو ىف ريسي ضايب

 ايلعلا هتفش ىف ىذلا . هنايب قبس امك مثرألاو ةسداسلا هنسلا ىف ىذلا

 فطظشلا تدوعت ابناف .دجن ليخ ليخلا ربصأ نأ قافتابو - ضايب
 مهئانتعال۔ نيرحبلا ليخ مهدنع ليخلا لمجأو ۔ اهتأشن ذنم ةنوشخلاو

 ابلاغ رمتلاو . تقلا معطت اهنأل . نامع ليخ ليخلا ىوقأو .اهب

اذهو .رمتلا لكأ دوعتي ىذلا ناسناللو . ناويحلل برجب ىوق رمتلاو
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 رثحولاو تلق ولو - ةصاخ ىلهألا ىنعأ هلك نامع ناويح لب برجت

 رمتلا لكأ نم ولخي ال اضيأ نامع ىف شحولا نأل . اديعب ناك امل
 ىفصي وهو . ريعشلا ابلاغ فلعتف نيرحبلا ليخ امأو - هترثكو هعويشل

 ون كلذكو اهيلع للهبتب اسابل اهسبليو - ليخلا ماسجأ لقصيو نوللا
 ىفو . مرتحم مسا اهل حبصأو ماقت ىتلا تاناجرهملا ىف ترهش . نامع
 تاينامعلا مسابو ةينامعلا نجهلا مساب نوبتاكلا هلجس ىبرعلا خيراتل
 : اضيأ

 ناطلسلا ةلالجلا بحاص اهيلع ىوتحا ىتلا لبخلا نأ ىفخي الو

 ايحأف انمث اهالغأو اهزعأ نمو ليخلا دايج نم ىه ديعس نب سوباق

 اهنايعأل تناك ةريثك اليخ نامعب نأل ةنوآلا هذه ىف ىنامعلا دهعلا اهب
 ىف دعت تلازام ةينامعلا ةنطلسلا ليخو اهيف تاسائرلا لهأو اهنامعزو
 برعلا ءارمأ نم اياده ةنطلسلا ىلا قاست تناكو برعلا ليخ ةعيلط

 ىبرملا دهعلا ذنم ةريزجلاو اهب ةصاغ طقسم تلاز امو نيرواجملا

 نآلا ىهاهف ديؤملا اناطلس اهداعأ مث اندهع نم ةبيرق مايأ ىلا ىلاغتربلا

. ةعور بلقلا جهتبمو الامج نيعلا هلم
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 ) برعلا ليخ ريماشم (

 ريهاشم رهشأ انه ركذن ماقملاب ةبسانملا ةقالعللو ةديافلا مامتا لجأل

 خيراتلا ىف دلاخ ركذ اهل عاش ىتلا امالساو ةيلهاج برعلا ليخ
 ةبغرل ةمدخو ةدئافلا مامتال اهركذ ىغبني ةهجب لخم ريغ انباتك نوكيل

 فاصم ىف هب رختقن ىذلا سوباق ىدفملا ةلالجلا بحاص انناطلس

 ىخأ ةعيبر نب لهلهملا ناصح برعلا ليخ رهشأف نيرصاعملا كولمل

 . لازنو لاتق موي لكو .ةنس نيعبرأ هرهظ ىلع شاع ىذلا بيلك

 .دابع نب ثراحلا سرف ةماعنلاو . تاوزغو تاراغو . كراعمو لايصو

 ةماعنلا طبرم ابرق اهلوأ . تايبأ ةدع اهيف لاق ىتلا ىهو رهشملا ةنيرق

 امل لهلهملا نع هغلبو : هدلو لتقل جاه نيح كلذو .خلأ .... ىنم

 .كلذل جاهو ثراحلا بضغف .بيلك لعن عسشب ثوب هل لاق هلتق

 .هموق ددهيو .هتديصق ىف هددهي ناكو . هلاقم هغلب نيح لهلهملا هباجأو
 اصعلا اضيأ اهنمو خلأ ... ىنم رهشملا طبرم ابرق .لبلهملا لاقف
 ميكح نب فاحجلا سرف رمغلا اهنمو . ةروهشملا شربألا ةميذج سرف
 نم هنع عاشو أبنت ىذلا ىدسالا ةعيلط سرف ةلامحلاو . ىملسلا

 .ىملسلا سادرملا نب سابعلا سرف ديبعلاو خلأ ... عاش ام ءاعدالا

. عرقالاو ةينيع نيب .ديبعلا بهنو يهن لعجتأ هيف لوقي ىذلا
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 نب سيق اسرف اربغلاو . سحاد برصلا ليخ ريهاشم نمو - تايبالا

 نايبذو سبع برح ىف ارهتشا ناذللا ردب نب ةفيذحو ىسبعلا ريهز

 مهربخو ةوادعلا مهنيب مرضأو موقلا نيب قرف ىذلا ناهرلا ةيضق ىف

 ناك ىذلا ىنايبذلأ ردب نب ةفيذح اسرف راظحلاو ىهو افنحلاو ريهش

 امك برعلا ليخ ىف ةيلاع ةرهش امهل تناكو نييحلا نيب ىغبلا سأر
 ريبزلا سرف بوسعيلا برعلا ليخ ريهاشم نمو - نوخرؤملا امهركذ

 مومحلا اهنمو ىدجسعلا جاتن نم تناكو ةفورعم هترهشو ماوعلا نب

 ناصح رجبألا اهنمو روهشملا بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا سرف
 اهنمو . ريهاشملا برعلا لاجر نيب هركذ عاش ىذلا دادش نب ةرتنع

 برعلا ليخ نيب رهتشأ ىذلا باطخلا نب رمع نب هثادبع سرف ميطللا

 اليمكت جذومنك اهنم انركذ ةريثك برعلا ليخ نم ريهاشملاو ةريهشلا
 .ةمخض تادلجم ىف الا اهنم ريهاشملا درس ىلع ىتأيالو . اذه انباتكل
 لمي نأ بحنال نحنو - بتاكلا نع الضف ءىراقلا ماقم اهب لوطي

 لوقعلا ىلع ةرثؤملا لاوحألا نم ةمآسلا ناف هطاشن دقفيو ىراقلا

 اهتقو نم الخ اميف ةيبرعلا تاماعزلا لاوحأ نع برعت ذبن اهنكل
. عيفرلا



 ( اهعابطو ليخلا لاعفأ نم مذيام ركذ )

 لاح ىف مذلا نم لاخ لجو زع هللا قلخ امم ءىش سيل هنأ ملعأ

 نمو ليخلا لاعفأ نم مذي امف لجو زع هلل لامكلا نأل كلذ لاحلا نم

 هبكارب نرح اذا هناف اهيف ام حبقأ وهو . نارحلا اهلوأ ةيدرلا اهعابط

 قلخلا اذهل لهو . رطخلا قزأملا ىف هعقوأو هبكار كلهأ ىغولا ةموح ىف

 مهل نيذلاو اميكح ضيارلا ناك اذا لوزيو جلاعي هنأ حيحصلاف جالع

 ىف هفلكيو هضيار هبكريف اهقالخأ ءوسو اهضارمأبو ليخلا لاوحأب ملع

 امجنرحم ىقبي نأ نارحلا نمو كلذ هنع لوزي ىتح رطاخملاو قزأملا

 ىف لاوحألا ثبخأو .مهدنع رطاخملا ىهدأ نم هناف هضكر ةدارا دنع

 اطوس هل ذختي هناف انيه هجالع ناك ايوق هضيار ناك اذاو برحلا

 ةبرض هبرض ىدملا سأر ىلع هفقوأ اذاف . حرجيالو . رسكيال اضيرع
 اذاف . هباصأ امم اعاترم افياخ قلطني هناف اهب .هل اتغابم . زجع ىلع۔.ةيوق

 دمتعي ىتح اهلثمو اهلثم هبرض نارحلا ةدارا هضكر لاح ىف هنم سحأ
 .كلذ فلأي ىتح موي لك . لاحلا كلذب هيلع ركيو داتعا دمتعا اذاف

 كلذكو . هموقيو هريطي دهفلا باكرا كلذكو . هكرتيو . هيلع عبطنيو

ىف ناف .نبجلا اهنمو -هيف ناكام هيسنيو هؤرجي هيلع ديصلا درط دوعت
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 تبيصأ اذاف . هيدرلاو ةميركلا قالخألا نم ناسنالا ىف ام لثم ليخلا
 دعترا برحلا دهاش اذا ىذلا ديدعرلا نابجلا اهيف ناكو . نبجلاب ليخلا
 املكو رخأت مدقتي نأ هدارأ املك هفلخ ىلع صكنو هبكارب مجحأو

 ءاضوضلا ىف لوخدلا هفيلكت هجالع اذهف . ابراه مجحأ ركي نأ هدارأ

 بوكرلا دنع هب خرصي نأو سانلا عماجبو قاوس الاو قيرحلاو

 ناف هنبج لوزي ىتح نكامالا نم بوهرملا ىف لوخدلا هفلكي اخارص
 لهس تارم برحلا نابجلا لخدأ اذا كلذب اضيأ لوزي لجرلا نبج

 نأ هيلعو هسفن ىف هدجي ىذلا كلذ هنع لازو اهيف لوخدلا هيلع

 تومي هنأب ادبا ثدحتي ال ناو هفقوم نع ودعلا فشكب هسفن ثدحي

 وهو (لاقعلا اهنمو) فوخلا هنع كلذب لوزيو رمالا هيلع لهسي كلذبو

 سيلو انايحأ ىشملا نع ىتح اهلقرعيو اهمياوق ىف باودلا ذخأي ضرم
 علض هناف هنم جلاعت نأ بجيف اهيرتعي ضرم هنأل اهلاعفأ نم كلذ

 ىتخ هعنميف ناسنالا ىزتعي ءادلا اذه ناف مدلا ىف جير هببس سيو

 هذه بحاص ريسي نأ ىغبنيو فيعضلا مدلا بحاصب رثكيو ةكرحلا نع

 اهنع لوزي كلذب و رتحيو اهمد ىراجتي ىتح اريسي الوأ اهب ةبادلا

 بيع وهو لاحلا اذه ىلع ةبادلا هذه نم رطخلا نمؤي الو . هللا ءاش نا

لاغبلاو ليخلا ىف اضيأ بيع اعبط ضعلاو (ضاضعلا اهنمو) اهيف



٨٠ 

 ىقبي ضاضعلاف سوبكلا مهضعب هيمسي ىذلا وهو .لامجلاو ريمحلاو

 .اهوحنو اماجلاو ايقسو اماعطا هتالاح عيمج ىف . هنم افياخ هبحاص

 جالع حجنأو لوالا هرصنع ىلع ادياع ىأ اعبس راص كلذ دوعت اذاو

 ائيش لعفي دعي ملو . هبلع ناك ام ىسن ىصخ اذاف هيصخ عونلا اذهل

 نودا ريصي ثح اهيلع لوعي ةوق هل نكت ل هنكل ىشنتساو كلذ نم

 .هرمأ لهسي ذتتيحو .هبنأ علقت نأ هل رخآلا جالعلاو -ىشالا نم
 رسيأو انأش نوهأ حبصا ناك ناو . هسارضأب ضعلا هل ىقبي هنكلو

 هرهظأ اذا الا عيبلا هب دري بيع هلك ناويحلا ىف لاحلا اذهو .الانم

 . انم سيل انشغ نمو - همتاك نم اشغ ربتعيو - هبحاص

 ضعب ناف بكارلا اهب رثعتي ىتلا ىه ليخلل ةيناثلا ةفصلا نأ ىفخي الو

 كلمت كلذك عقو اذاف هسارضأ نيب عقي ىتح ماجللا جلاعي لازيال ليخلا

 بكارلا عفتنيالو هتلوص نع هدر ىلع ردقي الف هرمأ بكارلا ىلع

 ليخلا حامج دري امك ليق ام هيلع قبطني الو اذهك سرف ىف ماجللا

 :لوقي ثيح بيطلا ىبأ حودمي نم اذه نيأو مجللاب

 اذا ىنعي قعانلا بارغلا وحش هلرحش قراطل هاج ماجللا اذا

 بارغلا لجحي امك هيلا لجحأ ماجللاب هيلا هءاج هبحاص بغار
وه امك هاف هل احتاف هاقلت ىنعملاو فورعم هتيشم ق بارغلا لجحو



 هسحب الا سرفلا بحاص اهربكي ةريبكت و

  
 اهلثمب وه

» فيرش ثيدح «





 ةفصب هءاج هبحاص ىأر اذا اميسال ماجللا ىقتلاف بارغلا نأش

 هلل ناف بير الو كلذك ناك نا هرد هللو مهمل هءاج هنأ ملع عارسا

 نظلا قوف ربعت مايالا تابرجمو رابتخالا دنع ىلجتت ارارسأ هقلخ ىف

 ناويحلا نع الضف اضيأ رشبلا ىف ىتح دجوت قالخالا انهو نيمختلاو

 ةشنش هذخأتو طشني اغولا تاوصأ عمسي ام دنع لاجرلا ضعب ناف

 قيضيو ظفتنيو دعتري ىذلا رخآلا ضعبلا فالخب عمسي امل شهيو

 خيراتلا مهركذي لاجرلا نم ريثك نيلاحلا ىفو ضرألا عسو هب

 ربدملأ هللاو نيبناجلا نم نيريثك اندهع امك اضيأ نايعلا دهاشو

. روصملاو



 ) ليخلا ىف حاججلا (

 ناك اذا هناف احومج نوكي نأ اهلك تابوكرملا بياعم نمو

 هبكار عقوأ دقف كلذك ناك اذاف .هبرضأ ولو ماجللاب ىلابيال احومج

 كله امبرو . هماجلب ررضتي ثيح اضيأ هسفن عقوأو . رطخلا ىف

 ضعي ثبح تامزأ لب ةمزأ ىف هبكارو وه حومجلا لازي الو . كلذب
 ىلع ضعي كلذكو .اليلق ولو - ىخارت هيف لصح اذا ماجللا ىلع

 هجالعو .جرح قزأم ىف هب ىقلي نأ هسراف نمأي الف مياكشلا

 ىرأ الو . هبابنأ علق وأ هيصخ وهو .هلبق امل مدقت ىذلا جالعلاوه

 ىتح قلطأ اذاو هبف ىذلا حامجلا هيسني هيصخ لب ائيش ىنغي هباينأ علق
 هؤايع رهظي امدنع ريسلا فلكو هكاله نمآ اذاو . كله امبر ايعي

 هيلع رثؤت نألا تثدح ىلا ربالاف هرجزي مل اذاو كلذ نع هرجز امبر
 ةراغ وأ وزغل حلصيال هنكل هداتعي ىذلا حامجلا نع ىخارتيو اهل عضخيف

 الو ةيور الو لقع البرفي حومجلا ناف مزاللا ماظنلا هتفلاخمل . درط وأ

 جزيو رطخلا ىف هبكار عقوي تاميلعتلاب هرثأت مدع دنعو ميلعتلاب رثأتي

.امه الك وأ امهدحأ كلهي ىتح تاهاتملا ىف هب ذخأيو قزآملا ىف هب



 ) ناغورللا (

 الثم ةقانلا وأ سرفلا ناف ناغورلا بوكرملا لامعأ رطخأ نم

 نم طقسيف بكارلا حولتي ثيح كالهلل هتضرع اهبكارب تغار اذا

 كلذب كلهي مل اذاو . ودع ريغب . ةكلهلا ىف عقيف . كلذب هبوكرم رهظ
 اذهل بكارلا رذحيلف كالهلا ىلع كلذ هناعأو هكالها هودعل ىنست

 ىذلاك اضيرع اصع هبكار هل ذختي نأ هل جالع عفنأو . رذحلا ةياغ عونلا

 هدعأ ىذلا ضيرعلا ىصعلا كلذب هاقتلا غار اذاف نورحلا ىف هانركذ

 ذئنيحف اهيلا غار ىتلا ةهجلا نم هدخ ىلع ةيفاش ةبرض هب هبرضو هل
 رهاملا سرافلا نم الا نوكي ال نكل . عدتريو . هناغور نع عجتري

 لصحي ضيرعلا ىصعلاو . عرشلا رظن ىف اضيا بيع وهو . هلمع ىف

 نع ناك اذا ناغورلا نا معن ابلاغ رسكي الو حرجي الو بولطملا هب

 امناو حودمي كلذ ناف نارقالا ةلزانم دنع كلذ ملع ىأ ملع ةراثا

 نفب ذخآ اهبكارل ليخلا ةعاط ىف لخاد هنال الالقتسا هركذن مل
 اريصب نوكي نأ سرافلا ةراهم نم ناف هيلا ىقلا ىذلا ميلعتلا

 ماقملا اذه ىف ديج نف اذهو مهتلزانم ىف اميكح نارقألا ةغوارم

لازنلا تاموح ىف لاجرلا ديدانص هيف لضافتتو لاطبالا هب فزتعي



 ه

 ىف برحلا تراص دقو نآلا امأو لامجلاو ليخلا ىلع برحلا تناك امل

 ليخلا ىلا ةجاح الف ابنارينب ىمرتو اهفياذق فذقت ىلع ألا قفألا

 هلاوحأ عيمج ىف ريغت نامزلا ناف رفلاو ركلا دنع ناغورلا اهميلعتو

 باهشلا لثمب ضرالل قفالا ىمريو باجعلا بجعلا ىدبي حبصأو

 هبلاغ وه رمأو هذفان وه مكح هللو كلذ نم عدبأ ىف داج وه اذهو
. ريصملا هيلاو



 ) ليخلا نم سومشلا (

 بكري نا بكارلا عنمي ىذلا وه و سومشلا ليخلا للع نمو
 بكرأ نأ تدرأ امل قاربلا ثيدح ىفو .عارص ىف هاياو وه لظيف
 امأ هل لاق مث . هفراعم ىلع هدي مالسلا هيلع ليربج عضوف ىب سمش
 هللا ىلص دمحم لبق دحأ كبكر ام هللاوف .عنصت امم قارباي ىحتست

 .اقرع ضفرأ ىتح ايحتساف لاق .هنم هللا ىلع مركأ ملسو هلآ ىلعو هيلع

 جرسلا عنمي ىذلا كلذكو ىلع بعصتساف ةياور ىفو هتبكر ىتح رق مث

 دضو ناويحلا اذه ىف حيبق قلخ اذهو . سوسمش هل لاقي ماجللاو

 : لوقي ثيح هلوق ىف ىنتملا بيطلا وبأ هيلا ريشي ىذلا لاحلا اذه

 قعانلا بارغلا اوحش هل احش ... قراطل هءاج ماجللا اذا

 كلذ و هذخأ دارأ ءىش ىلا بارفلا جردي امك هيلا جرد ىأ

 امبرو .ءانع هنم هبحاص ىقلي سومشلاف . بارغلا لاح ىف فورعم

 عنمي وأ . ماجللاو جرسلا عنمي ىذلا كلذكو .رطخ ىف هعقوأ

 نوكي دق ناسنالا ناف هلبقي الف فدرلا عنمي وأ . طقف بكارلا

 ىذلا سرفلا كلذكو . هفلخ هفادرا ىلا جاتحيف رمأ هيخأ ىلع عقي

ةجاحلا ناف .سانلا نم هادع نمم فنأيو صاخ بكار ىلع دوعتي



 وأ باغ امبرو ضرم امبر هبحاص ناف رخآ لجر هبكري نأ ىلا وعدت

 هنم هسحأ رمأ لجال كلذو هادع نم عنمي الو اصاخ ادحا عنمي

 كبسحو . هفنآو ةزع اهلو ىوق كارداو . لاع ساسحا اهل ليخلا ناف

 امهاريال ىتح رامغ هيلع ىقلأ دقو . اهيلع وزنيل همأ ىلع ديق ىذلاب

 ام ىلعافسأ هنانسأب هعلتقاف هركذ ىلا داع احير هل نيبتو اهنم غرف املف

 ناصحلا نأ برج دقو ةيفاكلا لاوقالا بحاص هركذ تامف . هنم عقو

 . لعف ام ىلع اضيغ هضعف اهيلع هدياق ىلع داع امبرو . همأ ىلع وزني ال

 ىنبك ىهف برعلا اهتبرج دقو . ةزيزع ليخلا سوفن ناف هنم ةفنآو
 . ملعأ هقلخب هناحبس هللاو اهمركأو . ليخلا زعأ برعلا ليخو . مدآ

 : لياقلا لوق ركذتن نأ نسحي انهو

 برجي ال نم نيع ىف ترثك ناو ةليلق قيدصلاك الا ليخلا امو

 اهانعمب اهنكلو ىمسالا اهانعمب ةريثك اهسفن ىف ىه لبخلا نأ ىنعملاو
 اهاري هناف اهب هل ةربخ ال نم دنع الا ةليلق ىونعملا اهتعبنو ىقيقحلا

 فورعم اناويح اهدجي قيقحتلاو رابتخالا دنع نكلو هسأر نيعب اليخ

 ىنب اذكهو اليلق ليخلا مسا هيلع قلطي نأ ىغبني ىذلا دجيو مسالا اذهب
. اضيأ مدآ
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 ) ههزنلاو هجرفلل ناطلسلا بوكر (

 ءاوس . بوكرلا لاوحأب عساو ءانتعا مهل ناك لياوالا نأ ملعأ
 اذا اولاقو - لاوحالا نم كلذ ريغل ناك وأ .ةهزنلاو ةجرفلل ناك

 .امسا .هيبلا بحأ ليخلا ىأ رتخيلف بوكرلا ناطلسلا دارأ

 . دارملا ىنعملا ىلع لاد اهمسا ناف هحتافلا الوأ أرقي مث .انولو . ةفصو

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسب) باكرلا ىف هلجر عضو دنع لوقي مث

 (نوبلقنمل ىلا اناو - نينرقم هل انك امو . اذه انل رخس ىذلا ناحبس

 . هللا الا هلاال اثالث ربكأ هللا . لوقي برحلل سرفلا ذخأ دنعو اولاق

 ةءارق ديزأو كلذ لوقأ انأو مهضعب :لاق .دمحلا هللو . ربكأ هلاو

 ىلا ىا حتفلاو هللارصن ءاج اذاو . اهمامتب ردقلا ةليل ىف هانلزنا انا

 ىذلا نا ىلاعت هلوق كلذ دعب أرقي نأ ىغبني ديزأ اناو تلق . اهرخآ

 اولاق . بوكرملا صيصخت ىفو . داعم ىلا كدارل نآرقلا كيلع ضرف

 مويو - ضيبالا دحألا مويو مهدألا تبسلا موي بكري نأ ىغبني

 مويو - قلبألا ءاعبرألا مويو - تيمكلا ءاثالثلا مويو - رضخالا نينثالا

 نم ةعمجلا موي نأل_لجحملا رغألا ةعمجلا مويو رقش ألا سيمخلا

ةلدأ صاصتخالا كلذ ىف مهل لعلو مهراثآ ىف اذكه . نيملسملا دايعأ
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 امو خيراتلا اهركذي ثيداحأ كولملا تاداغو بدألا لهأ دباوأ ىفو

 كردن ال امع ضرعن نحنو اهولقانتي ددصلا اذه ىف نوبتاكلا لاز

 نكمي لاقي امالك امو ناك امهم هيلع ليوعتلا نكمي ىذلا ليلدلا هل
 امبر هلالجلا بحاص انالومو لاقم ماقم لكلو هيلع ممهلا ءاقلاو هلقن

.انه ةلاطالا بحيال



 ) عراشلا رظن ىف ليخلا )

 دقو . ماقملا ةمرتحم . ىمحلا ةعينم عراشلا رظن ىف ليخلا نأ ملعأ

 .اهب اوعلو نيذلا برعلا نعو - ىلوالا ةوبنلا نع اهيف رم امم تفرع

 نع ءاجو . اهب ةربخلا لهأو . ءامعزلا ةداقلا نعو ءامدقلا كولملا نعو

 تاظوفحم ىف رثعبت امل ءاج ام ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كانعمسأ دقو . هل عقو ام لك ىورو مهضعب ههضعب لقانتو . ةاورلا

 ىأ ر هز أ . ماركلا هلآ ىلعو مالسلاو ةالصلا هملع هنعو . كلذ ضعب

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هنلا ىلص لاقف هنعليو هسرف هجو برضي الجر

 كلاتق نوكيف ىأ . هللا ليبس ىف هيلع لتاقت نأ الا رانلا كسمتل

 نأ ىلا لمحيو هيلع لتاقي لجرلا لعجف لاق .اذه . كلعنل ةرافك

 هبلع هللا ىلص هنع ىورو . اودهشا اودهشا لوقي لعجو .فعضو ربك

 تان ليربج نا لاقو . هب وشب هس رف هجو حسم هنأ ملسو هلآ ىلعو

 . ةمدخلاب ناهتمالا ىهو ةمجعملا لاذلاب . ليخلا ةلاذا ىف ىنبتاعي ةليللا

 قو . هنم درال ه الا . لذتىتو . ناهت ال مركتو زعت ليخلا نأ ىنعملاو

 ه۔جو حسمف ملسو هلآ ىلعو هيلع هقلا ىلص ىنلا جرخ ىرخأ ةياور

ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اي اولاقف . هصيمق مكب . هينيعو هسرف



 ناف . لعفلا كلذل اراكنتسا كلذ لعفت ىا . كصيمق مكب ملسو هلآ

 نم لجو زع هلا دنع فرشأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هصيمق

 كلذ مالسلاو ةالصلا هيلع هل ليق املو . نوكلا اذه ىف . فيرش لك

 هللا اهدع دقو . ليخلا ىف ىنبتاع مالسلا هيلع ليربج ىيبح نا لاق

 ةرطنقملا ريطانقلاب ىلاعت اهنرق ذا .اهلمجأو ةنيزلا رخفأ نم هركذ لج
 مل ملسو هيلع هللا ىلص هثلا لوسر نأ ىفخي الو .هضفلاو بهذلا نم

 هيلع هصيصختف . ليخلا الا بيطلاو ءاسنلا دعب هتبحمب ائيش صخي
 مرح هللا نأ مث . انلق ام قوف . اهفرش ليلد كلذب اهل مالسلاو ةالصلا

 غيارملا اهل نونيعي اوناكو . اهلهأب ليخلا ؤالبخ الا .اهلهأ تقمو ءاليخلا
 لكل ناك رصم تحتف امل هنأ جيدخ نب ةيواعم لاق . اهيف غرمتت قلا

 وهو . رذ يبأ روكذملا ةيواعم رمف . مهلويخ اهيف نوعرمي ةغارم موق

 سرف لاق سرفلا اذه امرذ ابأ اي لاق مث فقوو . هيلع ملسف هسرف غرمي

 سيل . معن لاق . باجتو ليخلا وعدت لهو لاق . اباجتسم الا هارمام ىل

 نبال ىنترخس كنا بر لوقيف هبر اهيف وعدي سرفلاو الا ةليل نم
 هدلوو هلهأ نم هيلا بحأ ىنلعجأ مهلا .هدي ىف ىقزر تلعجو . مدآ

 .اباجم الا اذه ىسرف ىرأ الو . باجتسملا ريغ اهنمو . باجتسملا اهنمف

الا ادبأ ىري ال سرفلا بحاص ناف . هللا دنع ةباجالا هف سرفت ىأ
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 ولو . هلل اهطبر اذا اصوصخ هدي ىف سرفلا تماد ام هتايح ىف اريخ

 هيش اذهو - قلخلا دنعو . هللا دنع هل ارتس لازتال اهب رتستلل اهطبر

 .ىلا ءايشألا بحأ نم ىهو . تومأ ىتح اهبحأ لازأ ال اناو . برجم

 ليخللو -ىدالوأ دحأ اهلعجاف اهيلا تعجرل ىنكردأ بيشلا نأ الولو

 سانأ اهعيض ليخلا ام اذا نولياقلا مهو .اهب نوفرعيو اهنوفرعي لهأ
 نم عون ىأ نم فرش هللا هفرش نمو .الايعلا تكرشاف . اهانطبر
 . لاع رظن ليخلا ىف عراشلا رظن نأ نيبتي كلذبو . تاقولخملا عاونأ

 . رهدلا رخآ ىتح ليخلا نأش كلذو - ىمحلا عينم ماقم هعم اهماقمو

 . كلذ سكعب اهؤانتقاو - رقفلاو لذلا ثروي ليخلا لتقف لازيال
 ليخلا بحاص لازي الو .ميدق نم ممألا هيلع تقفتا رمأ اذهو

 لوسر ىلا اكش الجر نأ ثيدح ىفو .امركم اززعم . شيعلا روسيم

 ىري نأ ريغ نم هتيب ىف مجري هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا
 طبرأ . هل ملسو هلآ ىلعو هيلع هثلا ىلص هللا لوسر هل لاقف .ادحأ

 هنع عطقناف مالسلاو ةالصلا هيلع هب هرمأ ام لجرلا لعفف ليخلا

 . مكودعو هللا ودع هب نوبهرت ىلاعت هلوق ريسفت ىف "اجو . مجرلا

 ىف ناكف .نجلا مهنا مهملعي هللا مهنوملعت ال .مهنود نم نيرخآو

رابكالاو زازعالا رظن ليخلا ىلا رظني ىذلا عراشلا نع ليلد كلذ



 سانلا نوري مهو . سانلا مهملعي ال نجلاف .ةعينملا اهصياصخ ىلع

 .افرش اهب ىفكو .انليخب لجو زع هلل مهبهرأ دقو . نيعلا ىأر

 هنعو . هسرحي شيج هيف هناك سرف هيف طبرت ىذلا تيبلا نأ برجو

 . قيتع سرف اهيف اراد لتحي نل ناطيشلا نا . مالسلاو ةالصلا هيلع

 اميسالو . ناسنالا دعب ناويحلا مركأ ليخلا . لوألا ثيدحلا ىنعمب وهو

 هذه ىف داري ثىش ريخلا دعب لهو .اهيصاونب دوقعم ريخلا نأ
 ىصاون ىف دوقعم وهو . ريخلا ةايحلا هبلطتت ام لك نا .ايندلا ةايحلا

 ىفو .اهنم دقفي الو . اهنع لوزي الف هيلعو . ةمايقلا موي يلا ليخلا
 لبخلا مذت الو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىنلا نم بيغرت كلذ

 حبحص ريغ ضرغ ىف اهذاختا ىف ناك ام مومذملا امنا .ادبا اهتاذ ىف

 ىف طبارم ليخلا طبارو . ةداع لطابل ناك امهم ائيش لمعي ال ملسملاو

 ىلع درولا ىف ةمدقم ىهو مرتحم زيزع وهو . هبلق ةينب . هللا ليبس

 .اهيف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نم امكح .ناويحلا نم اهريغ
 الو .اهل ةناهاو . اهل لالزا كلذ ناف . اهيصاونب ليخلا داقت نأ ىهنو

 اوزعاف . اهماركاو اهزازعاب رمأو هللا اهزعأ دقو ليخلا ناهت نا زوجي

 زاف اهب قيلت ال عضاوم ىف اهوعضت الو اهلهأ ريغ نع اهونوصو اهردق
 هايا هثلا اهسبلا ىذلا اهفرشب هملعل اقلطم اهماركاب رمأ ميكحلا عراشلا

. كلذك .لذيو ثاشي نم زعي ىذلا هلل دمحلاو
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 . ليخلا ىف لصألا اهناف . ةروهشملا برعلا ليخ لوحف اهيف ركذن
 مث بارغ مث هبجولا مث - جوعأ مهدنع اهيلا راشملا لوحفلا هذه رهشأو
 دح تغلب مهدنع جوعأ ةرهشو .ةدحوملا ءابلا حتفب لبس مث . قحال

 . نامزألا كلت ىف ءارعشلا هب ىنغتو . نابكرلا هركذب تراس دقف .رتاوتلا

 جاتنتسالل برعلا امهلوادتو قحال هدعبو . نامثألا عفرأ هجاتنل ناكو

 هلعلو . لاله ىنبل ناك ىرهوجلا لاقو . هلهابل ليق جوعأ ناكو . امهنم

 بسنت هيلاو .لاله ىنب ىلا لقتنا مث .هلهابل لصألا ىف ناك

 ىشمف ةليل نبا وهو هب اوجرخ هلهأ نأ جوعأ هتيمست ببسو . تايجوعالا

 هوطبرف . لمج رهظ ىلع هولمح هسفن مويلا ىفو . هب اوبجعاف ةليلو اموي

 ىقبو .انيل ناك ذا هرهظ جوعأف لبحلا ىف برطضاف . نيترارغ نيب لبحب

 اوناكف هجاتن نسحب برعلا ىف رهتشاو هب ىمسف . هل جوعلا كلذ

 . ميلس ونب هتذخأ مث . هدنكل جوعأ ناك ىبارعالا نبا لاقو . هيف نوسفانتي

 ىف هلسنلو . جوعأل حبادملا تناكو لاله ىنبل مث . رماع ىنبل راص مث

 سابع نبا نع حلاص ىأ نع ىلكلا نبا ثيدح ىفو- برعلا ليخ

 داز وأ . دزالل بكرلا داز همسا رشتنا برعلا ىف سرف لوأ نأ

 جتنف هايا مهوقرطتساف مهنم هوبلط هب بلغت ونب تعمس املف . بكارلا



 ؤ٩٤

 ركبونب هب تعمس املف . بكرلا داز نم دوجأ ناكف . سيجهلا مهل

 ذخأو ۔ىرانيدلا هنم اوجتنف مهوقرطتساف بلغت ىنب اوتأ . لياو نب
 دنع لوحفلا هذه ةرهش تلاز امو . سيجهلا نم دوجأ ناك ذا ةرهشلا

 لاح ىف اهنطب نم هتقلا همأ ناف قحال اماو .نوسفانتي اهيفو برعلا

 اقحال ىمسف . موقلا نمأم لصو نأ ىلا اهيرجب ىرجي اهقحلف اهتراغ
 . ةفورعم ةرهش هل تراص مث . هومركأف لاحلا كلذ ىف همأب هقوحلل

 . ةريسلا ةذبنلا هذه انبسحو . مهراعشأ اهب تقطنو . مهؤابدأ اهلوادت

 . ليكولا معنو انبسح وهو . قيفوتلا ىلو هثلاو ماقملا ىلا ةراشاك

 مرحملا نم ٢٨ موي ه١) . ملسو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ةلالجلا بحاص انالوم ةيار لظ تحت حرطمب ١٣٩٦ ةنس مارحلا

 بجاوب امايقو . هتبغرل ةمدخ . نامع ناطلس .ديعس نب سوباق

 ميرك هنا حلاص لك ىلع . هنوعو هقيفوت هلأسن هللاو .ةمألا ىف هقوقح

 ميحر

 ةمكحملا ىضاق دومح نب ملاس هلل دعلا هفلؤمو هماج ملقب

.ه ١ طقسمب ةيعرشلا
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 ب اككلا رد اصم

۔

 ىريمدلل ناويحلا ةايح - 

+
 هبر دبع نب ال ديرفلا دقعلا - 

 ىناميلا خيشلل ةيفاكلا لاوقالا - ٣

 ىملاسلا مامالل نايعالا ةفحت - ٤

 ىدنكلا رجح نب سقلا ثرمأ ناويد -

 ىناهبنلا ناميلس ناطلسلا ناويد = ٦
٥ 

 ىتمل بيطلا ىبا ناويد - <>

 ىبرعيلا ناطلس نب فيس مامالل طوطخم -
<> 

 فسوي نب بطقلل ةنامالا ءادأب ةنامضلا ءافو - ٩

 ىديهرفلا بيبح نب عيبرلا دنسم ٠-

تعشالا نب ناميلس دواد ىبا دنسم ١١



 لال ] نع م الكلا ف همتت

 ةدمع ىه اهناف اهانعم ىف ليخلا نع ةديعب نكت مل لبألا نأ ملعأ

 . لجرلا ةيد ةقان ةئام تناكف تايدلا تعرش اهيفو . برعلا لاومأ

 برعلا كلذ فرعي امك ماكحألا اهيلع ترجو مالسالا كلذ رقأو

 مجاهت ىتلا ةوقلا رثكالا اهلعجو ءارمألاو كوملا اهانتقا دقو .مهريغو

 لقنو تاراغلاو موجهلا ىف لودلا اهيلع دمتعت ىتلا ةدعلاو . ودعلا

 اهفرعي ىرخأ ءايشأ ىلا رافقلاو ىراربلاب رافسالا ىفو .تادعملا

 .هيف نحن ىذلا نرقلا اذه ىتح تضم قلا روصعلا ةلبط اهب نونيعملا

 نع برعيو اهتافص ضعب نيبي افرط اهنع ركذن نأ مزل دقف هيلعو

 ضعب ىف اهنع ىنغال نآلا ىتح اهنأل ةدبافلل اليمكت اهلاصخ ضعب
 : (لوقنق) نوملسملا اهفرعي ىتلا لاوحألا

 الو عمجب سيلو عمجلا ىلع عقي مسا فراعملا ةرياد ىف لاق

 نم دحاو اهل سيل ىرهوجلا لاقو .سنجلا ىلع لاد وه عمج مسا

 اذا اهظفل نم اهل دحاو ال ىتلا عومجلا ءامسا نأل هثنؤم ىهو اهظفل

 ةليبأ تلق ابترغص اذاو مزال اهل تينأتلاف . نييمدآلا ريغل تناك

لاب أ عمجلاو ابلا ناكساب لبا لبالل اولاق امبرو .كلذ وحنو ةمينغو



0 

 ركذ تاماقم ىف هللا اهركذ دقو - ىهتنا ءابلا حتفب ىليا اهيلا ةبسنلاو

 الو ليخ نم هيلع متفجوأ ام لجو زع لاق . ةيناثلا ةوقلا اهنأل ليخلا
 عفنأو ليخلا نم ربكأ ةماهلا لاوحالا ضعب ىف تناك امبرو . باكر

 اونوكت مل دلب ىلا لاقث ألا لمحت ثيح ربلا ىف انفس تناك ذا . اهنم

 انيبنل ىه امك هايبنالا ةبوكرم لزت ملو .سفنألا قشب الا هفلا
 ىور . ىوصقلا هتقان ترهش امك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص دمحم

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىقرابلا ةورع نع ةجام نبا

 ىلا ليخلا ىصاون ىف دوقعم ريخلاو ةكرب منفلاو اهلهأل زع لبالا) : لاق
 فرشلاو ريخلا عمجت زهلا ةملك نأ كيلع ىفخي الو (ةمايقلا موي
 انأش ربكأ اهناب امالعا ثيدحلا اذه ىف اهب أدتبا ذا اميسال لضفلاو

 نورظني الفا) ميركلا نآرقلا ىف اضيأ ءاج ام كيلاو الضف عمجأو
 اهيف عمتجا هناف لامجلا ىهو طيحملا ىف لاق (تقلخ فيك لبالا ىلا

 اهنبل برشو اهمحل لكأ نم .اهريغ ىف عفانملا نم قرفت ام
 تابن ىأب اهشيعو .ةعساشلا دالبلا ىلا اهيلع لقنتلاو اهيلع لمخلاو

 اهتيعاوطو رشعل ءاملا دري ام اهيف نا ىتح شطعلا ىلع اهربصو هتلكأ

 اهرثأتو اهنينح ةرثكو لاقثلا لامحالاب ةكراب ىهو اهضوهنو اهدوقي نمل
ةذه عمج ناويحلا نم ثىش الو اهدابكا ظلغ ىلع نسحلا توصلاب
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 - لتقلا ةيد اهولعج ىتح برعلا دنع ام لضفأ اهنوكلو اهريغ لاصخلا
 لازت ال اهنال ىأ ليللا تانب لبالل لاقيو فراعملا ةرياد ىف :لاق
 ريعب ىثنألاو ركذلل لاقيو (لاق) عىش ىأب للعتت الو بهرت ال ةبراس
 نارعب ىلع عمجيو عذجأ اذا اعم نيعونلا ىلع ريعبلا مسا قلطي ىأ

 نمو (لاق) ايسآ طساوأو ايقيرفأ لامش ىف لبالا دجوتو لاق هرعبأو
 الب ةديدع امايأ ثكمت اهنأ ىتح ءاملا نع ربصلاو ءاذغلا ى ةعانقلا اهتازيمم

 ءانغتسالا نكمي ال ناسنالل دياوف اهيفو ابعت الو لكت الو ءاذغ الو ءام

 ىلع نورفاسيو اهفوص نوسبليو اهنابلأ نوبرشيو اهموحل نولكأي ذا اهنع

 ال اهناف ائيش ىنعت داكت الف ةيلبجلا دالبلا ىق امأ ةلهسلا ىراحصلا ىف اهروهظ

 : لاق بولطملا دحلل داجنلا ىلا دوعصلا الو داهولا ىلا طوبهلا عيطتست

 تشاع ةيشحو تشاع ناو هنم افوخ ناسنالا عيطت ناويحلا هذه

 ىقيرفألا اهرهشأ ىتش عاونأ اهنم دجويو لاق نأ ىلا ابارسأ ةعمتج
 لماوعلأ برعلا اهيمسيو نيمانسلا وذ ىويسآلاو دحاولا مانا وذ

 ىورو .ةعرسلا ىف ناصحلا نراقي ضورملا لمجلا نأ ملع دقو (لاق)

 ىهو .ةعاس ةرشع ىتنثا ىف ارتم وليك نيتئام ىشمي ام هصاخشأ نم

 لبالا نأ ملع دق تلق ةدملا كلت ىف اهعطق ناصحلا عيطتسيال ةفاسم

عم هريغ ىلع ناويحلا اذهل ةزيم ىهو ةديعبلا ةفاسمللو لاقثألا لمحل



 ىف ىشمي وهو ليقثلا لمحلا هيلعو ريعبلا قنع ىنحي بكارلا نأ
 هعفري ىتح هلمحيف دودمملا قنعلا كلذ ىلع هبحاص بكريف قيرطلا

 ىفو . ادبأ كلذ ناويح ىأ عيطتسيالو هلمحب ىشمي وهو . هرهظ ىلع

 لمجلا نأ ىأ لوئصلا لمجلاو ليسلا نبيمعالا نم هللاب ذوعأ ثيدحلا

 ةودع ىريال ىمعألا ناف ىمعألا ةمجاهم همجاه دحأ ىلع لاص اذا

 ىأ ىمعألا موجه مجهي وهف كلذك لمجلاو طقف سحلا ىلع مجهي لب

 ةفاسم لمج ىلع رفاسي نأ ناسنالا عيطتسيو . هودع نع ىنثني ال

 فياخ ريغ ةديدعلا هجياوحو هشارفو هداز هيلع لمحيف ةديدع مايأ

 تناك امهم ةصاخ عبرألا تاوذ نم ناويحلا ةيقب فالخب ايعلا نم

 ةايح ىف ىريمدلا لاق . دحأ هركنيال ءىش اذهو اهتماخضو اهتوق

 نيعأ نم طقس اهبجع ناك ناو ةبيجعلا تاناويحلا نم لبالا ناوحلا

 دايقنالا عيرس مسجلا ميظع ناويح اهنأ ىهو اهل مهتيؤر ةرثكل سانلا

 ثيح هب بهذتف ةراف همامز ذخأتو هب كربيو ليقثلا لمحلاب ضهنيو

 هبورشمو هلوكأم عم هيف ناسنألا دعقي تيب هرهظ ىلع ذختيو تءاش
 وهو فقس تيبلل ذختيو هتيب ىف هنأك هدياسوو هفورظو هسوبلمو

 لبالا ىلا نورظنيالفأ ىلاعت هللا لاق اذهلو . ءايشالا هذه لكب ىشمي

لابجلاو ءامسلا لباقت رابتعالا ىف لجو زع هثلا اهلعجف تقلخ فيك



 ةليوط اهنوك نمو اهتقلخ ميظع نم هيلع توتحأ امل كلذ ضرألاو
 اهنوطب نوكتو كلذك تدارأ ام لانتو ديعب نم رجشلا لوانتت قنعلا

 نم ةنومأمو شطعلاو عوجلا اهقياضي ال كلذل اهبارشو اهماعطل نزاخم
 نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لئس ىرخالا ىداوعلا
 اه٬واذح اهعم .اهلو كلام هل الئاق . لئاسلا ىلع بضغف لبالا ةلاض

 اهيلع فوخ ال ىا .اهبر اهاقلي ىتح رجشلا لكأتو ءاملا درت اهاقسو

 فالخب لامتح الاو ربصلاب ةفورعم اهناف شطع وأ عوج نم روذحم الو

. ىرخألا تاناويحلا رياس نم اهريغ
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 برعلا دنع لبالا فرش

 اذا مهتلومح ىهف ريبك نأش برعلا دنع اهل لبالا نأ ملعأ

 ال ىقلا ةنيمثلا مهلاومأ ىهو .اوزغ وأ اوراغأ اذا مهتوق ىهو اولحترا

 لاق . ربلا نفسو . ىلتقلا تايدو باقرلا كاكف تناكف . اهعايض نوفاخي
 ترحن اذاو تلقثأ تلمح اذا لبالا نم مركأ ائيش هللا قلخ ام ضعب

 تربص تشطع اذاو تدعبأ تراس اذاو تعشأ .

 الثم برض اذا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو

 مكداز هللا نا مالسلاو ةالصلا هيلع لاق .اهب لثمت نيمثلا ءىشلل

 اذه دري لازي الو معنلا رمح نم مكل ريخ رتولا ىنعي ةسداس ةالص
 مهدنع ءايشالا لضفأ معنلا رمح نأ لدي كلذو تابسانم ةدع ىف لثملا

 ليخلاو اهنيب ةرظانملا ىفو كلذب برعلا دنع ترهش دقو مهيلع اهزعأو

 هيلع هثلا ىلص هثلا لوسر ناكو ءارمالاو طرشلاو دونجلا ةبوكرم ليخلاف

 نأ مهدنعو ليخلل هبوكر لقو لبالا بكري ام اريثك ملسو هلآ ىلعو

 ىهو ابلاغ بوكرلل راتخت ىتلا ىهو اهروكذ نم فرشأ لبالا ثانأ
 قون نأ قافتابو كلذل تسيل مهدنع لوحفلا ناف ابلاغ اهب هوني ىتلا

 ةرهش ةيبرعلا تارام الا ىف اهلو اقلطم عونلا اذه نم الغأو زعأ نامع

 اهنامثأ ىف نورابتيو اهئانتقا ىف سنجلا اذه رياس ىلع نهنومدقيف ةيلاع
ةينامعلا نجهلاب ةفورعملا ىهو ىنامعلا خيراتلا بتك ىف كلذ درو .



 عونلا اذهل برعلا ركذ

 . اهتاتويب نم رهش امو اهعاونأبو لبالاب نورخافتي برعلا لاز ام

 كيهانو . امالساو ةيلهاج مهراعشأ ىف كلذب نونغتي مهؤارعش لاز امو
 هباتع نم هصلخم ركذ ام دعب لوقي وهو داعس تناب ىف ريهز نب بعكب

 : (لاق) اهلاوحأ ركذو هتبوبحم

 اهغلىي ال رادب داعس تسمأ

 هرفاذع الا اهغلبي نسلو

 تقرع اذا ىرفذلا ةخاضن لكنم

 قهل درفم ينيعب بويغلا ىمرت
 اهدىقم معف اهدلقم مخض

 ةركذم موكلع ءانجو هابلع

 ةنجهم نم اهوبأ اهوخأ فرح

 هقلزي مث اهيلع دارقلا ىشمي
 ضرع نع ضحنللاب تفذق ةناريع
 اهحبذمو اهينيع تاف امنأك

 ليسارملا تابيجنلا قاتعلا الا

 ليغبتو لاقرأ نيالا ىلع اهل

 لوهجب مالعألا سماط اهتضرع

 ليملاو زازحلا تدقوت اذا

 ليضفت لحفلا تانب نعاهقلخ ف

 ليم اهمادق ةعس اهفد ىف
 لوزهم نينتملا ةيحاضب حلط
 ليلمش ءادوق اهلاخ اهمعو

 ليلاهز برقأو نابل اهنم

 لوتفم روزلا تانب نع اهقفرم

ليطرب نييحللا نمو اهمطخ نع



 ليلاحالا هنوخت مل رزاغ ىف لصخ اذ لحنلا بيسع لثم رمت
 ليهست نيدخلا ىفو نيبم قتع اهب ريصبلل اهتيرح ىف ءآونق
 ليلحت ضرالا نسم لباوذ ةقح ال ىهو تارسي لع ىذحت

 ليعنت مكألا سوؤر نهقي مل اميز ىصعلا نكرتي تاياجعلا رمس

 ليقاسعلا روكلاب عفلت دقو 3 تقرع اذا اهيعارذ برا نأك

 :لاق نأ ىلا اهركذو اهفصو ىف قرغتسم وهو اذكه ىشمو

 ليباعر اهيقارت نع ققشم اهعردمو اهيفكب نابللا ىرفت

 مهنوصح اهولعج ثيح مهقونل مهحدم ىف برعلا هاغبن ةيقب اذكهو

 حامج حبكل هنودتعي ىذلا مهحالسو مهلقن نفسو هعيفرلا مهتاوقو ةعينملا
 ام مهمالك نم لقنن امناو امالساو ةيلهاج اذه ىلع مهرثكأو مهودع

 برملا رخافم نم ةرخفمك هررحنو لوقن ىذلا قدص ىلع لدي
 رعاش هلوقي امم كيلاو حاحقأ برع مهو اهوشاع ىتلا مايالا ةليط

 : ىناهبنلا ناميلس وهو همايأ ىف ةينامعلا ةنطلسلا

 الفلا ناملظ قبست ةجوجرح اهبوث ىب توط ترم“فنفنو

 ىرسلا ىف نومأ عبضلا ةراوم ةناريع ةرح لومذ فرح

ىوشلا قوشم تيبلا لثم ديرأ معفم ميلظ قوف ىنأك



 الصلا مومدم نيقورلا درطم طشان بوبش درف فل أ

 . اهقح ىف الا لبالا باقر اوعضت ال ىفيص نب مثكأ مالك ىفو

 ىذغيو ريبكلا فحتي اهنابلابو - مدلا ءوقرو ةميركلا نمث اهيف ناف

 ىلع لبالا تلبقا اذا . تفلكت القث تفلك لبالا نأ ولو . ريغصلا

 .حاجنلا اهبكار ىلعو رورسلا اهبحاص

 _ هتروصقم ىف ديرد نبا ماماللو -

 الفلا زاوجأ نيب ءاجنلا اهب ىمتربي المعيلاب ةيلأ

 اربلا بذج نم جاشمالابنفعري = رمض ايانحلا حابشأك صوخ
 افط لآلا اذا لآلا ىف نوغطي = ىحضلابو ىجدلا رحب ىف نبسري

 ىصخلا ضيبم بضخت ةموثرم اجو نمو افح نم نهفافخا

 ىرسلاو ودغلا بادت لوط ىف فقوقحم بحاش لك نلمحي

 حلاص نب ميدع نب ملاس نب رصان ملسم ىبا برعلا رعاشلو

 :اضيأ هتروصقم ىف ىنالهبلا ىحاورلا

 ىنولأ ىلع اهنيزي بقح نم اهحالس تذخأ دق ةلمعي

ىدصو ثاوعو فيزع نيب ارذح اهيتلقم ىمرت ءثاعور



 اهحلجت ىف ذوحت ةفايز

 اهفلخ سوكت حيرلا فلخت

 بحنم بقح نم اهنأك

 اهماغل نم ريطت امنأك

 اقياس نأك قربلا اهبهلب

 افحلا حيرلا تراعأ اهنأك

 ىوخ دق لاله ليللا ةفدس ق

 اضغلا ناطبخ قوف ماغث برس

 انسلا طاوسأن اخن اه زح

 الفلا زاوجاب لاخلا حضاوت ةفزار تمزرأ تراطسا اذا

 اهسلا ىلا تقلح هتأر اذا ةحنجا اهل قرلا امنأك

 بتكف كلذ نم ديزملا دارأ نهو ريثكلا نع ىنغ ريسيلا اذه ىفو

 انل ىقب - هتيغب كلانه دجي ةيبرعلا دالبلا تاناويح ركذو خيراتلا

 نأ لوقن لامجالا ىلعو . نامعب البا برعلا رثكأ نم انه هبنن نا
 نامع ىف ودبلا . رثكأو ودبلل ابلاغ ىهف برعلا لاومأ ىه امك لبالا

 ناتليبقلاو - الؤه نود مهف برعلا نم مهدعب نمو ناتليبق امه البا

 ةليبق يهو ةبنجلا امهدعبو رازن نم امهالكو عوردلاو ةبيهو لآ امه
 ليابقلا ثالثلا هذهف ةينامعلا باسنألا ىف لكلا انركذ امك هننامي

 مهدعبو .اددع ودبلا ليابق رثكأ نه امك البا نامع ليابق رثكا ىه
 ةفورعم لبا اضيأ بتق ىنبو ريصانمللو . مهب طلتخا نم مهفرعي

. كلذك رافعلاو تيرسحللو
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 نامع ىف ةدودعملا لبالا ةريخ نم ةديدع البا ءالؤهل نأ تث

 بورحلا مايا ىف ةرهش اهل تراص نامع ىف ةفورعم قون نهيف ترهشو

 دنع ليخلا تويبب اهسفن ىف هبشأ ةصاخ تويبب مهدنع تفرعو مهنيب

 تويبك اهلهأ دنع اهتويبف اريبك اغلبم اهنامثأب مهسفانت ىف غلبو اهلهأ
 ىف مهلو ناهرلا ىف كلذكو املسو ابرح امالساو ةيلهاج ليخلا

 تناك ىتلا هنطابلا لبا ىسنن نلو . مهب طلتخا نم اهفرعي ثيداحأ كلذ

 ىتلا تاميلعتلا اهلوبقب صتخت قون ىهو اهدمتعت طقسم نيطالس
 لاوحألا اهفلاو اهتائيب نسحب ةقوشعم ىهو اهب ةصاخلا تاقوألا اهيضتقت

 ىرخأ تافص ىف عيدب ريسو حيال لامج اهلو عونلا اذه ىف ةبولطملا
 . نآلا هلاثماو كلذ ناك ناو اهردق عفتريو اهنمث اهب ولعي

 ىلع نوعلاو هاضرل قيفوتلا هلأسن هللاو انددص نم سيل
 ىلا هفزن ىذلا باتكلا اذه ىف هررحن نأ اندرأ ام رخآ اذهو هاوقت

 ىلاحلا نامع ناطلس ديعس نب سوباق مظعملا ناطلسلا ةلالج ىدايأ

 عردلا هلعجو دابعلا هب حاراو دالبلا هب ظفحو لمعلا حلاصل هللا هقفو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيكملا نامعل نيصحلا

 هللاو نامع ةمصاعب هديب دومح نب ملاس هلل دبعلا هررحم ملقب هأ

 نم نيرشعلا موي خيراتب ميحر ميرك هنا انل هوفعو انع هاضر هلأسن

. ه٦٩٣١ ةنس ىناثلا عيبر



١١ 

 باتكلا تمرف

 عوضولا

 باتكلا ةبطخ

 ليخلاب فيرعتلا

 ليخلا قلخ لوأ

 ليخلا قلخ ناك ام

 ليعامسا هزجعم ليخلا

 نآرقلا ىف ليخلا ركذ دورو

 اش حودمملا

 مومذملاو حودمملا ليجحتلا

 هتربخل ليخلل سيقلا ثرما فاصوأ

 الامجإ ليخلا ركذ

 برعلا ليخ ريهاشم

 ةحفصلا مقر

١١ 

١٥ 
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٥٢ 
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١٨ 

١٩ 

٢١ 
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 عوضوملا

 بطو ليخلا لانأ نم منيام ركذ
 ليخلا ىف حامجلا

 ناغورلا

 ليخلا نم سومشلا

 ههزنلاو ةجرفلل ناطلسلا بوكر

 عراشلا رظن ىف ليخلا

 همتت

 ب انكل ١ ر داصم

 لبألا نع مالكلا ىف ةمتت ,

 عونلا اذهل برعلا ركذ

 ةحفصلا مقر

 ٧٨

 ٨٢

 ٨٢٣

 ٨٥

 ٨٧

 ٨٩٨٩

 ٩٣

 ٩٥
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