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 مل ام ناسنإلا ملع "ملقلاب ملع يذلا هلل دمحلا

 ،حاجنلاو زوفلا ساسأ ملعلا لعج يذلا ،ملعي

 لوسرلاو ،©ىفطصملا يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو

 تقرشأف ©لطابلا دتبو قحلا رهظأ يذلا ،ىبتجملا

 ركذ نم هسمشو ،ميقتسم هطارص ‘اهبر رونب ضرألا

 ناسحإب مهيعباتو هبحصو هلآ ىلعو ميكحلا هللا

 .نيدلا موي ىلإ

 ةمالعلا خيشلا ةايح يف رظانلا نإف ،دعب امأ

 غرفتي مل هنآ دجي هني يلوعملا دشار نب فيس



 عضاولارونلا ... ....۔__.۔ وو ٤__._

 ءاضقلا يف هلمع ةبثببسب ةلاسرلا هذه الإ فيلأتلل

 ةلاسرلا هذه ةعابط يف امتهم خيشلا ناك دقو

 مل نكلو م٨٩٩١/ه٨١٤١ ماع يف عبطَق ،باتك يف

 ةافو دعبو "ةريثك ءاطخأ اهيفو ةحقنم ةخسنلا نكت

 تلعف ةميزعلا تدقوأو ةمهلا تذحش هنت خيشلا

 ىنستي ىتح ثيداحألاو تايآلا ضعب اهيف تفضأو

 تفضأ كلذكو ،ةيحيرأ لكب اياضقلا مهف ئراقلل

 ضعب كانه نأ امك .هتايح نع ةمجرت اهيف

 ريغب ةلاسرلا يف خيشلا اهركذ ةيوبنلا ثيداحألا

 برقأ ىلع اهتبثأف تاياورلا بتكو ديناسملا ظفل

 كلذ ىلإ ةفاضإ حاحصلا نم خيشلا ةرابع نم ظفل

 در اياضقلا ضعب نأ ىتح ‘ةبترم اياضقلا نكت مل

 لكل ةنونعم اهتلعجو اهتلعف ،نيترم خيشلا اهيلع

 .ةيضق
- 



 ٥ ۔۔_۔۔۔_۔_۔.۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔هصو.۔۔۔. .... ٥ ةضاولا رونلا

 ةلاسر دجو هنأ ةلاسرلا هذهل خيشلا فيلأت ببسو

 6 ردج ءارو نم يمري هنأكف همسا ركذي مل صخش نم

 ،جراوخلا ىلإ ةيضابإلا ةبسن :اهنم ةريثك اهبش اهيف ركذ

 ماقف ،ىلاعت هللا ةيؤر ةيضقو ‘رانلا نم جورخلا ةيضقو

 .هيلع درلاب خيشلا

 قيفوتلا يل بتكي نأ ىلاعت هللا لأسأ ماتخلا يفو

 صلاخ مدقأ نأ ينتوفي ال امك ،لمعلا اذه يف ةكربلاو

 .لمعلا اذه جارخإ يف مهسأ نم لكل يركش
 3،هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 يلوعملا فيس نب دمحم نب ميحرلادبع

 ءاعبرألا موي ةحيبص
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 :هبسنو همسا

 نب ناهبن نب دشار نب فيس ةمالعلا خيشلا وه

 نب ديعس نب عفان نب ديعس نب ناميلس نب فيس

 نب ةلوعم ةليبق نم ،يلوعملا يدع نب ناميلس

 نب نارهز نب رصن نب مناغ نب ورمع نب سمش

 نب كلام نب هللادبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك

 نب ديز نب كلام نب تبن نب دزألا نب رصن
 ةليبقو 5 ذلا دوه نب ناطحق لسن نم أبس نب نالهك

 ناك ،مدقلا ذنم ةفورعملا ةقيرعلا لئابقلا نم ةلوعم

.نام ءاملعو كولم اهنم



 ٧ ةضاولا رونلا

 :هتايحو هتدالو

 يذ رهش نم رشع نماثلا مويلا يف هني خيشلا دلو

 يداو ةيالو نم (يفأ) ةدلب يف ه ٩ ماع ةدعقلا

 أشنف "ةنطابلا بونج ةظفاحم يف عقتو ‘لواعملا

 افوغش ناكف "ةبيطلا ةدلبلا هذه يف عرعرتو هشر خيشلا

 متخف ،ةعلاطملاو ةءارقلا بحي هرغص ذنم ملعلاب

 لضافلا دي ىلع تاونس عبس هرمعو ميركلا نآرقلا

 نآرقلل هظفح عجاري ناكو ،يلوعملا ملاس نب فيس

 ىقلتو ،يلوعملا ناهبن نب دشار خيشلا هدلاو عم

 ناك دقف "هيبأ دي ىلع هقفلاو ةديقعلا ىملع ئدابم

 هنأ امك ،لواعملا يداوب (٨«ةمازلا» دجسم يف هسيلج

 نباو يويسبلاو ةكرب نبا عماجك نييناممتلا عماوج ارق

 ماقت تناك يتلا وحنلا ةقلحب قحتلا مث ،اهريغو رفعج

 .لواعملا يداوب علطملا دجسم ىيف

 دشار نب ملاس مامإلا يلوعملا خيشلا كردأ

 هنإ :لاقيف نسلا ريغص وهو ۔ هللا امهمحر - يصورخلا

 .ايلاح دشار نب فيس خيشلا عماج )١(



 لاقيو ،لواعملا يداو ةيالوب ةغيرملا ةدلب ىف هب ىقتلا

 هيبأ عم ارقي ناكو ةمازلا دجسم ىف هب ىقتلا هنإ : اضيأ

 .دازلا نايمه باتك

 :هتيرذو هتاجوز

 ملاس نب دمح تنب ةليصأ يهو :ىلوألا ةجوزلا ه

 :ليقو }ةنس ١٨ هرمعو خيشلا اهجوزت ‘ةيلوعملا

 يهو ةخيش اهمسا طقف ةدحاو ةنبا اهنم قزر ،ةنس ٠

 .اهرمع يف هللا لاطأ نآلا ىلإ شيعت

 ديعس نب نانس تنب ةمطاف يهو :ةيناثلا ةجوزلا ه

 ةافو نم رهشأ ةتس رورم دعب خيشلا اهجوزت ،ةيلوعملا
 روكذ ةثالث دالوأ ةسمخ اهنم قزرو ،ىلوأآلا هتجوز

 :مهو ©نيتنبو

 ءاسمش _۔ ١

 ةيهب - ٢

 دشار ۔ ٣

 (طقف رهشأ ةسمخ شاع) دمحم ٤

 لمحم _ ٥



 صصح عضاولا رونلا

 دمحم امهو ةنباو نبا الإ قبي ملو اوتام مهلك

 .امهرمع يف هللا لاطأ ءاسمشو

 ديعس نب فيس تنب ةفيرش يهو :ةثلاثلا ةجوزلا ه
 ملو ،اًماع ٣٠ هرمع ناكو خيشلا اهجوزت ،ةيلوعملا

 .ءانبأ اهنم قزري

 ناميلس نب نارهز تنب ءاير يهو :ةعبارلا ةجوزلا ه
 .خيشلل يليلخلا مامإلا اهراتخا ةجوزلا هذهو ،ةيرزعلا
 تانب ثالث اهنم قزرو ،ةنس ٤٠ هرمع ناكو اهجوزتو

 :مهو ،نيركذو

 .ةتيم تجرخ ةنبا ١

 لاطأ _ نآلا ىتح ةايحلا ديق ىلع ةيقاب) ةيفص - ٢

 .(۔ اهرمع يف هللا

 .ةدالولا دعب اتام نامأوت ةنباو نبا - ٣

 .(طقف رهشأ ةعست شاع) ردب ٤

 هللا لاطأ _ ةايحلا ديق ىلع ةيقاب ةجوزلا هذهو

 . اهرمع يف



 عضاولا رونلا د :

 :هخويش

 ىف دلو ] ىحاورلا سماش نب دمحم خيشلا - ١

 ،عرولاو دهزلاب افورعم ناكو لخن ىف ةينافعلا ةلحم

 .رعشلا مظني نمم وهو

 دلو ٥كىيصورخلا دشار نب رصان خيشلا _ ٢

 ةنطابلا ةقطنمب قيوسلا ةيالوب صورخ ىنب قياشمب

 وهو ،© يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا وخأ وهو

 هيدلو 6ىملاسلا نيدلا رون مامإلا لي ىلع ذملتت نمم

 عوبطم دلجم يتئام براقي ام ىلع يوتحت ةبتكم

 بالطل ىلاعت هللا هجول اهفقو دقو طوطخم نيسمخو

 ىتح ةيقاب ةبتكملا هذه تلاز امو ٥&فيرشلا ملعلا

 .اذه انموي

 ةراح يف دلو © يشيقرلا ملاس نب دمحم خيشلا - ٢٣

 بلط يف نيرخأتملا نم وهو ،يكزإ ةيالوب نيسح ينب
 ةنس نيعبرأ نبا وهو ملعت هنأ ركذي ثيح . ملعلا

 .ةنس نيثالثو سمخ نبا :ليقو



 ١١ م ةضاولا رونلا

 دلو . يليكشلا دجو نب رصان نب دماح خيشلا - ٤

 ةيلخادلا ةظفاحمب ءالهب ةيالول ةعباتلا ءايسب ةدلب ىف

 خيشلا دي ىلع ملعلا نونف رئاس ذخأ نمم وهو

 ةغللا مولع صخأل ابو . ىمل اسلا ناخيش نب دمحم

 .ةيبرعلا

 ،يليلخلا ديعس نب هللادبع نب دمحم مامإلا _ ٥

 موي يناملا رطقلا يف اوعيوب نيذلا ةمئألا نم وهو

 عماجب ه٨٣٣١ ماع ةدعقلا يذ رهش نم ١٣ ةعمجلا

 دنع نيبرقملا برقأ نم يلوعملا خيشلا ناكو كىوزن

 .ةلودلا رومأل لوألا راشتسملا وهف ،يليلخلا مامإلا

 :هتذمالت

 بئان ، يصرورخل ا فلخ نب ديعس خيشل ا _ ١

 عم ميقي ناك دقف ،_ اقباس ۔ ةنطلسلل ماعلا يتفملا

 كلذو ملعلا ذخأل نمزلا نم تارتف يلوعملا خيشلا

 .ةما زل ا دجسم ىف

 .يدشاربلا هللادبع نب نادمح خيشلا ٢



 هرد عضاولا رونلا ١٢

 .يزرحملا ناميلس نب رماع خيشلا _ ٣

 .يدشارلا رصان نب دمحأ خيشلا ٤

 .يدشاربلا هللادبع نب نافلخ خيشلا ٥

 .يديعسوبلا دمحأ نب ةفيلخ خيشلا ٦

 .يبايسلا ملاس نب هللا دبع خيشلا - ٧

 .. .مهريغو

 :هتافلؤم

 هتايح لج ىضق دقف "فيلأتلل هني خيشلا غرفتي مل

 هفيلكت عم هد الب يف ءاضقلاب الغتشمو س انلل املعم

 :تافلؤملا نم انل كرت كلذ عمو فانئتسالا ءاضقب

 .ةديقعلا ىف «حضاولا رونلا» :وهو باتكلا اذه ١

 ه ( طوطخم ( سمش نب ةلوعم بسن يف ةل اسر - ٢

 .اهقيزمتب ماقو قاروأ يف ةحتافلا ةروس رسف - ٢



 ١٢ خاولا رونلا
 _ _ .۔۔۔لتصرلو ۔۔۔...۔۔۔..۔۔۔ . .. ه ولا رونلا

 :هتافو

 يف هبر راوج ىلإ هني يلوعملا فيس خيشلا لقتنا

 هقفاوي يذلا ه٢٢٤١ بجر رهش نم رشاعلا سيمخلا موي

 ،احابص فصنلاو ةدحاولا ةعاسلا مامت يف م ٧

 .يليلخلا دمح نب دمحأ نب حلفأ خيشلا هيلع ىلص دقو

 دنع احابص ةربقملا يليلخلا خيشلا ةحامس لصوو

 ةربقملا يف نفدو ،اديدش ءاكب هيلع ىكبو .هنفد

 محرف ،لواعملا يداو هتدلب يف «جيريوصلاب» ةفورعملا

 .نانجلا اهحاورأ نكسأو نادبألا كلت هللا

 يلوعملا فيس نب دمحم نب هللادبع هديفح هاثر دقو
 :«ةيمالسإلا ةمألا ديقف» اهامس ةديصقب

 متلا يلاع نم مالعألا اولزن
 ملقلا تفج ام دعب اهوشكن

 ارطمش اريزغ اعمد اوفرذاو

 ملعلا دقف ىلع نزملا ايحك
 نأب يفكت ال نوكلا غومذف

 ملألا رزَح نم سفنألا ئفطت



 ةضاولارونلا __ ۔ هجو ١٤

 . ىرقلا نيدايم طش اوبتكاو
 ممالا شاربن لدعلا زمر تام

 خملل عار قحلاب ايضاق

 همكح يف امراص افيس ناك

 ملظلل حام نيدلل ادشار
 ايغطألا سوؤز قوف الوغم

 ملظ دق مولظ يف يلابي ال
 يف َلَح ميظع زر ةتوم

 خسب ناك ام ةَوساو انيرأ

 يف نوكلا بر ةمكح هذه

 مدقلا ذنُش ةيراج هقلخ

 ثيَم اذهو دولوم كاذ

 مَمُغ يف اذهو دعس يف كاذ

 انلاح اذهو ايندلا اذكه

 معن يف ىرخأو انزح ةرات

 



 صصح ضاولارونلا

 نأ هنم لضب ىلوملا لأسن

 مظعلا لك يف ربصلاب انيحي
 اننزح ولجي ربصلا ريغ سيل

 ْملَع ايندلا يف ناك ديقف يف

 ىجدلا رون ايآ ملعلا ةبيش

 لآو نزحو مه مكنتف

 مدخ نم دخَحب ملظلا غظطقي
 يف هللا بيبح دهزلا ةبيش

 مكحلا درفلل غرضي هليل
 هدوج يف يذلا دوجملا ةبيش

 مزتلا صتلاب هللا مالك نم

 انتيورأ دقو كاسنن فيك

 يلاك يمهي ناك نيعم نم

 انتملع دقو كاسنن فيك

 مدي ال بح هللا بح ريغ
 انتدشرأ دقو ةاسنن فيك

 لل ١ ن اونغو ريخل ا كلشم

١٥ 



 عضاولا رونلا ١٦

 انتجرخأ دقو كاسنن فيك

 متلا رونلل لهجلا مالظ نم
 ىرشلا تيل اي كاسنن نكن مل

 ختشنو ةايح انيف ثرش ام

 اعطاس يلايللا يف ارون تنك
 تكنا مويلا اذ رونلا ءايضو

 شنأتشم ممركاس انيف تنأ

 ئسلا بلقلا نأمط مكزك

 اننيب يقالي هللا لأسأ

 مدنلا يدبأ هنضح يف يمترأ

 اي كقح يف تأطخأ انآ نإ

 هت ال ارذع لضافلا ينج

 ىرولا بر اي نوكلا ةلإ اي

 اننيب يهلإ لمشلا عمجاو

 معنلا تانج دلخلا ضاير يف ١



 ٩ ١٧ ذاولا رونلا
 . . _۔۔۔ _ (٤ ج. ۔ يبس ۔۔۔۔۔۔..س۔۔۔۔۔۔_ _هضاول رونلا

 و

 ةل خيرأت لوقلا ماتخو

 (غدس ودبي هب زرلا ممظغُم)
 انقر اف بجر نم رش اع

 هقف او امو يرجه 1 اد

 "(و زججَهلا َقارأو يقير ّصغ)

 نم نيرشعلاو عباسلا يف ناك

 مهلذش ليلب لوليأ رهش
 هذَع ىزعي داليملا ىلإ ا

 متو يضخيرأت ءاج دق هبو

 فطصملا ىشغت هلللا ةالصو

 هنلا بحصلاو لآلا عيمجو

 ِ ىبلا قوف غجاس ىنغت ام

 خستباو أايِشع قربلا ادب وأ

 ه ٢٢ مدس ودبي هب ءزرلا مظعم ))

 ١٠٥٠ ٢4٩ ٧ ٢٢ ١٠٤

 م ٢٠١١ مد رجهلا قارأو يقير صغ )٢(
 ١٠٩٠ ٣٢٠ ٣٠٨ ٢٣٩ ٤٤



 



 م ۔عصصح عضاولارولا

 :ةلاسرلا ةمدقم

 بولق يف هتفرعم رون قرشأ يذلا هلل دمحلا
 تبل » هناحبس "هتاقولخم تافص نع هوهزنف .هئايلوأ

 ةالصلاو ٠١[، :ىروشلا] 4 جىَِبلا عيمسلا وهو .7 .هلتك

 طارصلا ىلإ ةمألا يداهو ةمحرلا يبن ىلع مالسلاو

 :دعب امأ ميقتسملا

 :جراوخلا ىلإ ةيضابإلا ةبسن ةيضق

 ركذي مل دحأ نم ساطرق يف ارطسأ تيأر دقف

 ىلإ ةيضابإلا بسن ردج ءارو نم يمري هنأكف ،همسا
 نم مهنأ الإ جراوخلا نع نوديعب ةيضابإلاف جراوخلا
 هللا مرك - بلاط يبأ نب يلع مامإلا نع اوجرخ نيذلا

 نع هوحصن دقلو ميكحتلاب يضر ام دعب - ههجو



 هوعدخف لاجرلا مكحف مهحصن لبقي ملف ميكحتلا

 نب ورمع نم ةديكم هذه نأ هل اونيب دقو عدتخاف

 عم هتلتاقم يف ةبلغلا ىأرو هلابح تثر نأ امل صاعلا

 .نايفس يبأ نب ب ةيواعم

 ذإ هسفن عدخ امدعب امامإ اوبصنف هنع موقلا جرخف

 هنأ ولو ،ىبأف مهعم مضنيل هوعد دقو ،ميكحتلاب يضر

 اريخ كلذ ناكل هيف اولخد اميف مهعم لخدو مهباجأ

 ،مهعم تبثي له موقلا نم ارابتخا كلذ ناك امبرو هل

 بهو نب هللادبع نم ناك امل مهعم لخد هنأ ولف

 هنأ الإ ،هيلإ اهعضيو ةمامإلا نم ىلختي نأ الإ ىبسارلا

 رذح اميف ةلي يبنلا لوق قدص رهظيل هللا ملع يف قبس
 : ني هللا لاق ،ةيآلا هذه تلزن امل ةنتفلا نع ةباحصلا

 4ةتحآع مكنم ارثكَط يذلأ تيتا هنتف اوقتاو »
 .جراوخ اومسف ٢٥[، :لافنألا]

 .جهنم ىلإ جهن لك اقرف اوقرفت اوجرخ نيذلا نكلو
مساب مويلا هيلع قلطي يذلاو ءةيضابإ نآلا نومسي الو



 ٢١ رر >< تضاولا رونلا

 مث ،ضابأ نب هللادبع مهدئاق راص نيذلا مه ةيضابإلا

 لهأ الإ مهنم قحلا ىلع تبثي ملو اوقرتفا ءالؤه نإ

 .ةيليحرلا ةيبوبحملا ةيبهولا ةيضابإلا مهو ،ةماقتسالا

 .يميمتلا ضابأ نب هللادبع باحصأ مهنأ كلوقو

 كلذل مهبهذم نع عفاد طهر وذ كيوق مهش لجرلا امنإ

 ققحملا يعباتلا مامإلا نم هوذخأ نيدلا امأ ،هيلإ اوبسن

 ةباحصلا نم ريثك نع هذخأ وهو 0 هنظ ديز نب رباج

 سابع نب هللادبع رحبلا كردأو ايردب نيعبس كردأ دقلف

 ديعس ابأو دوعسم نب هللا دبع وهو دبع ما نب ١ كردأو

 نم اريثكو ، نينمؤملا مأ ةشئاعو ةريره ابأو يردخلا

 . ي دمحم نيد ىلع مهف . ز ةباحصلا

 :ةيضابالا نم ةليلقلا ةنفلا

 ف رت ميظعلا نآرقلا يف ربدتف نوليلق ةئف مهنإ كلوقو
 كدابع نم يقو :ةلي هللا لاق ،ليلقلل ىلاعت هللا 7

 لاط لصف اَبَلَك» :العو لج لاقو ٨٠٣ :ابس] « وك



_ 

 - رح ِ

 ٤ ۔ ح ه ب ۔۔ءصم س ے < ھ.س,۔۔ ,< ۔۔
 ےو ليي هورع فرع م ال 1 يم هنإف هممَمطَي نمو ىم

 و ِو < < <2 ح و ء ث >

 ح س 7 ے س < ى ه س 7

 َلاَق ۔ور 7 تول اج ةَكاَط ال أولاك ,ةكم
 ؟ م و ٠ وم م .م

 ةليلم ةتف ةف ني -7 هللا اوقللمم رأ هروط ےكمبذل ١
 ة

 م مم ور ٥ < , 2 . ۔ے ح 'إ إ . ۔۔۔

 ٢٤٩[. :ةرقبلا] ه َنربَصل ا عم ُهَللأَو هللأ نذإب ةريثك ةَعف تبلغ

 ألل هللا هاكح اذهف نوليلق ةمذرش مهنإ كلوق امأ

 نآ امل تات ىسوم موق هب ينعي ،نيعللا نوعرف نع
 لاق زهتني نوراه هوخأو وه هللاب ناميإلا ىلإ هاعد

 ملو ٠ َنوُظبآَعَ تل ث هو ٥ َيوليلَق ةمذرشل الؤه ٤ نإ » :هموقل
 . ص و ےس ء ك ح

 مهلنجرخاف اف : : نلع هللا لاقو :٥:٤ _ ٥٦[6 :ءارعشلا] « نورذلح 1

 وهو 0 ۔ے۔
 ٥٧[. :ءارعشلا] « بويعو ت تملنحج نمم

 :ةيضابإلا داهتجا

 ةلاقملا هذه ةباتك ىلإ كعفد يذلا نع كلوقو

 ةريخألا ةنوآلا يف هسملن ام وه ةقرفلا كلت نع ةزجوملا



 ٢٢ جح حضاولا رونلا

 بتك عبط يف اهئانبأ نم يعسلاو ،ةقرفلا هذه طاشن نم

 نم ةيضابإلاف دسح اذهف تلق ام رخآ ىلإ ةيضابإلا
 .ةلي يبنلا دعب اوقرتفا نيذلا نيعبسلاو ثالثلا قرفلا

 نأ ةيضابإلا عنمي يذلا امف ڵتدهتجا ةقرف لكف

 بسلاب نومري اذاملو ؟مهريغ دهتجا امك اودهتجي
 هنمو هللا باتك مهعجرم قرفلا لكف ؟مهنيد يف نعطلاو

 .هللا هملعي مهنم بيصملاو ،اودهتجا دقلو ،نوذخأي

 . كق هللا يدي نيب فوقولا دنع ءاطغلا فشكنيسو

 :ىرخا بهاذملل ةيضابإلا زمل

 نوزملي ال ةيضابإلاف «ةنسلا لهأ نوزملي» :كلوق امأ

 ةملك مهعمجتو ،هبهذم ىلع لك ‘بهاذملا نم ادحأ

 ىلع بسلاو نعطلا ىأر امل مهنم دحأ امبرلف ،ديحوتلا

 َدَعَب رصتنأ نَمَلَر » :ةالغ هللا لاق ؤبهذملل رصتنا مهبهذم

 ومت لاوع لييتلأ امي ه لبيس نيت مهنك ام كوأ ۔وم
 بسلاب ةيضابإلا ملظ دقلف ،[؛٢۔١٤:ىروشلا] 4 َساَتلا

 .مهنع ديعب وه ام مهيلإ بسنو ،مهنيد يف نعطلاو



 عيضيولرونل ود .5

 :ةلهابملا ةصق

 ليلجلا ةمالعلا خيشلا اهبلط يتلا ةلهابملا امأ

 نب هللادبع خيشلا نم يليلخلا دمح نب دمحأ

 ©لطبملا نم قحملا رهظي ةلهابملابف ،زاب نب زيزعلا دبع
 !؟هلهابي نآ خيشلا عنم امف قحلا راهظإ دوصقملاو

 ،دئاقعلا يف سانلا فلتخا اذإ ةعدب تسيل ةلهابملاو

 امل رافكلا لهابي نآ زيزعلا هباتك يف ةلي هيبن هللا رمأ دقف

 نمف ٭ :ةلي هللا لاق ث ذلا يسيع فصو يف هولداج

 انءابآ بآ غن ًولاَمَت َلَمَك رلِملآ َلِم كاج ام 7 م هيف َكَيََح

 نهتجَت ي مكتشنآو اتسشآو مكاسنا ركت
 دو 4

 وم سر ۔۔ے وم ے س

 املف ٠١[6 :نارمع لآ] ه ےرييذنكنآ لع تا تَتَحَل لكجَتَق

 :اولاقو ،ةلهابملا نع اوعنتما هعم نمب ةلي يبنلا مهءاج

 مهعانتما امف ،«انقرتحال اهب مهانلهاب ول اهوجو ىرزن»

 هللا نم ةبوقعلا اوفاخو قحلا اوملع مهنأ الإ

 خيشلا شقان ةنسلا لهأ نم اضعب نإ كلوقو

 .داقتعالا لئاسم ضعب يف يليلخلا دمح نب دمحأ



 ٥! عصح> عضاولا رونا

 ،تهُب ىتح همامأ قحلا رهظأو ،هتاهبش ضحدأو

 نب هللادبع خيشلا ةلباقم دنع تهبُي مل دمحأ خيشلاف

 دنع تهبي فيكف ،ةلهابملل هبلط يف زاب نب زيزعلا دبع

 !؟ملعلا ةبلط نم هنأ هتركذ يذلا

 :راتلا يق دولخلا ةيضق

 يف دولخلا نودقتعي ةيضابإلا نإ :كلوق امأو

 رئابكلا لعف نم لك نأ نودقتعي ةيضابإلاف ثرانلا

 وهف اهنم بتي ملو اهيلع ارصم تامو ‘“شحاوفلاو
 ،ىلاعت هللا باتك نم امكح .رانلا يف دلخم دلاخ

 :ىلاعت لاق ؟ارجاف الإ قراسلاو ينازلا ىمسي لهف

 4 َنيبعياهنَع مهاو ٥ نيزلا موي اهتوصب ٥ ميمح ىنل َراَجُمْلَاَنَو »
 رر

 :هلوقب دوهيلا نع اربخم ىلاعت لاقو © ١٦[ ۔ ١٤ :راطفنالا]

 ح < < م م ے سرس مص . ر

 ز ةدودعم اماكحأ الإ زاكلآ اتَسَمَت نآ أوأامو »
 م . س مص ے٫د ِ : < س و ه صس ۔ے س ۔ م و

 نولوغن مأ ,هدهع هللا تلخت نلف اًدَهَع هنلا دنع 3 ذختآ

 تطحو ةنس بسك لج ه رومن ال ام هللآ هس 'ے ر ےے .إ رس ہےص إ ۔ < “7إ , -



 ةضاولا رونلا ۔۔۔حورو ١ ا

 4 َنوُدِلنَح اهيف مه راَتلا ثنحض تليتو اف هتعتيطخ -هب ح ِ . > ط, ,ح ؟ ر,ث‘ 4 <

 كلد « . :نارمع لآ ةروس يف ةلل لاقو ء[١٨ ٨٠. :ةرقبلا]

 و معو تادوُدنَم امايأ ةلإ الآ اتمصمَت نت اولاق ره ق
 يرتفملاف ٦٢٤[© :نارمع لآ] ه ےر رورعَش اُؤاك ت مهنيد

 داقتعا اذهف ،هللا مهبذك امل نيقداص اوناك ولو بذاك

 .ةئجرملا

 ن ال يتأ نم نامقئِص» :ةي دمحم يبنلا لاق
 و َنيِعْبَس ناسل ىلَع ةللا +هَتَعْل ،ةَماَيِقلا ؤي يتعافش

 ةَيرَدَقلا ١ لاق ؟هللا لوش راي مه ن ا 6يلئق

 نولوقت ي نيذلا :لاق ؟ةَئجزُمملا نمق :ليق اةتجزُملاَو

 نوُلَمعَي نيذلا ةّيرَدَقلاَو .لممَع الب لؤَت ناميإلا

 ةللا ءاش ؤَلَو امأ رابجإ هللا نم يمه َنوُلوُقَيَو يصاقعملاب
,٥ ٥ 

 ._)«انيَصَع الو اًنكَرشآ ام

 ىتوم ىلع ةالصلا ىري ال نم ىلع ةجحلا )٣٢( باب عيبرلا هاور )١(
 ةجحلا يف ءاج ام رجافو راب لك فلخ ةالصلا ىري الو ةلبقلا لهأ

 ٦٦١. ثيدحلا مقر ةيردقلا ىلع



 ٢٧ .صج حضاولا رونلا

 ةلبقلا لفغأ ذوههَي ةَئجزمملا» :لاق ديز نب رباجو

 اًتََمَت نل :اولاقو ةنجلا ةيِصغمملا لمهأ نودي دي مهنأل

 .‘"«ىراصَّتلاَو دوهيلا تلاق امك ةدوذغَم امايأ الإ زاّنلا

 نولوقي نيذلا ةئجرملا نم نوكن نأ نم هللاب ذوعنف

 .رانلا نولخدتس مكنإ متقرس وأ متينز ول :سانلل

 اننإف ،اهنم نوجرختسو "مكلامعأ ردقب اهيف نوبذعتو

 :ىلاعت هلوق ليلدب ابآ رانلا لخدي ال نمؤملا نإ :لوقن

 هت كي حتحَلا امي مهل تقب تقبس يزلا د »
 . ۔س مث ف . و س ط ۔ مس و ے هوم

 ><۔ -ح ور . ؟ و ے سم ج س . ح .ك

 : ر ه;ے ز ١ عَرفلا مهن .ع جا ٥ .تود مهسفن 4 :1
 هر ب .ه :7 وه س 2 7 ةكح :ابل آ

 نودري نيملسملا لك نإ لاق نم لوتو ١٠١_ ٦1٠٣]> .ابنالا

 نو و : :يهو ٥ميرم ةروس يف يتلا ةيآلاب الدتسم ؛رانلا

 مص صس ےس س

 ٧١[© :ميرم] 4 اًِضَمَم اًميتَح َف كبر لع َناَك ا اًهذراَو ال الإ ركني

....................................................................... 

 مقر ث نيي ديز نب رباج نع عيطاقملا رابخألا )٢( عيبرلا هاور )١(

 ٢١. ثيدحلا



 ةضاولا رونلا حورو ٢٨

 هلوق ليل دب ثعبلا نيركنملا نيكرشملل باطخ اذهف

 الوأ ٥ اًَح جرخل فوسل تمام ادو نإلا لوُقَبَو » :ىلاعت

 كروم ه اتيم كيرنكو لبق ن هنلعأ نإلا :طني
 7 ۔۔ سإ ۔ ۔ ۔ےس , < ۔ . ۔ 2 2 ِ مس , < ۔ھ ءح۔ہ

 ٥ اث منهج لوح مَهَنَرِضْحَْل َرث َتيِطَيشلاو مَهَتَرشحنل
 هش ] -.. .> 12 271 >ھ٤4 ۔۔ ,إ هش س ۔ إ .2< ك
 مش ه ايلع نمخَلا لَع دشا مهنأ ةعيش لك نم زنل مغ

 مف ٧.٠٠ ؛ميرما هايم اميك مه تيلب متأ ن
 اذاو الإ ركنت نيو » :هلوقب ةلغ رابجلا مهيلع تفتلا
 ٨[. :ميرم] « اًَِضَقَم اَمتَح َكتَر لَع ناك

 ربدتلاب نآرقلا يناعم يف اوهبتنا ناوخإلا اهيأ ايف

 ينازلا نوكي نأ لدعلا نم له متلق نإف ،ركفتلاو

 رانلل نإ :لوقنف ؟نثولا دبعي نمك رمخلا براشو
 ريغ ناثوألا لهأ ةكردف تاجرد ةنجلل نأ امك تاكرد

 ىلع رصملا ةكردو كرمخلا براشو ينازلا ةكرد

 ةشحافلا ىلع رصملا ةكردك سيل ةريغصلا ةيصعملا

 لكتكتا كردلا ىف كلل تي » :كو هللا لاق ،ةريبكلا

 لهأل نأ امكو ٠٤٥[ :ءاسنلاا 4 اريت مهل دت نآو رانلا نم



 ِ عردو ةصاول رونل ٢٨٩ ذاولا رونلا

 ليبس يف دهاجملا نمؤملا ةجرد سيلف تاجرد ةنجلا
 ىوَتنَي ال » :ةلقب لاق ،هتيب يف دعاقلا نمؤملا ةجردك هلل
 س و و

 هللا ِليبَم ق َنوذهََْلَتَو ررضلا ١ يلأ ُريَع ع َن ينموملا َن ا نم َتوُدنَمْل ا

 َقَع مميشنأو مولومأي برهتلل هأ َلَسَق َرَسَت مشن رهليومأي
 س وم 1 َلَصَكَو ص 2 94 و رر ۔ س ے ءم

 َلَع يدهجسلا هنأ لَسَتَو يلأ كنا دمو الكو ةَجَرَد َبدعَتْلا
 - صس رس

 س -
 ح

 م ل س وحم ۔ ,س ح۔<٠٭۔۔ 27 عه & وم 4

 اروفغ هللا ناكو همحرو ةرفغمو هنم ِتلَجَر د ٥ اًمبيظَع ار ارجا دجتل ا

 :ءاسنلا] » اًئِحَب ٩٥. ٩٦[.

 مكثيدح لوأت هنأ ""يلئامسلا خيشلا نع كلوقو

 نم اَم ...» :رذ ابأ قيرط نع ةلي يبنلا نع هنوورت يذلا

 دلو ،يبايسلا سيمخ نب سماش نب دومح نب ملاس خيشلا وه )١(
 يف يفوتو 0م٨٠٩١/ه٦٢٦٣١ ماع يف رشوب ةيالوب «ءالغ» ةيرق يف

 تايالو ةدع يف ايضاق نتعو ،م٣٩٩١/ه٤١٤١ ماع طقسم ةنيدم

 يف ايضاق نيع امك نسح وب ينب نالعجو لخنو رشوب :اهنم
 ةرازوب اراشتسم لمعو ‘ طقسم ةمصاعلاب ةيعرشلا ةمكحملا

 يف نايعألا فاعسإ» :لامعألا نم هل ،ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا
 دصاق»و . «مساوقلا خي يرات يف ملاعملا»و ©«‘نامُغ لهأ باسنأ

 ىدل ةطوطخم دئاصق هل ،اهريغو ،«راونألا علاطم ىلع راربالا

 .ناويد مجح يف هئانبأ



 ةضاولا رون < 9

ِّ َ 

 لَخَد الإ كيد ىلَع تام مث ةللا ال

 نإو ىنَر نإو :لاق ؟َقَرَس نإو ىنز ثاو :تلق

 ةل

 نإ ىنز نق :لاق ؟قرس نإو ىن نإو :ثلق قرس
 نإو نر نإو :لاق ؟َقرَس ثإَو ىنز نإو :ثلق ،َقَرَس

 َوهَو رد ؤبأ َجَرَحَف :لاق }رَذ يبأ فنأ مغر ىلع َقَرَس

 ."«رَد يبأ تنأ مغر نو :لوق

 فقوت نمو ‘ثيدحلا اذه نوتبثي ال ةيضابإلاف

 اًملاخم اهرهاظ ناك نإ اهلوأت ثيداحألا در نع مهنم

 ‘ثيدحلا اذه در نع فقوت يلئامسلا خيشلاو قحلل

 بجت ةبوتلا نأل ابئات تام نإ :هانعمف حص نإ هلوأتو

 نع اهومتيور يتلا ثيداحألا كلذكو اهلبق ام

 ىلع تسيلف ‘تحص نإ هيبشتلا بجوت امم ةلي يبنلا
 ومو ىوش ۔ولتمك ل » :لوقي ةلي هللا نأل ؛اهرهاظ

 ١١[. :ىروشلا] 4 رصلا غيمنلا

 مقر ضيبلا بايثلا )٢٤( باب سابللا )٧٧١( باتك ،يراخبلا هاور )١(
 ٥٨٦٢٧. ثيدحلا

  
 



 ٢١ ححدج ةضاولا رونلا

 هنأل ؛قحلا وه ةبوتلاب ثيدحلا اذهل خيشلا ليوأتو
 ىلاعت هللاف ؤ . هللا باتك ضقانل هرهاظ ىلع لمح ول

 ناكو اوُرْعَقَي ملك اوفرش ماوقأ اك ! كَينَلأَو » :لوقي
 َرَحا٤َ اهلإ هللآ عم كيوغتَي ال سلاو ٥ اًماَرَك هلد ب

 نَمَو تيي الو قحلي الإ ةلأ مَرَح ىلآ سنتلا نولشي اك
 ةميقلا موَي باصملا هل أ فَعَصُي ه اًماَضَأ َقنَي كلك لَحَفَ

 الَمَع َرمَعَو ماو َباَت نَم ار ٥ اتاصهشم ويف دلو
 هنأ ناكو تسح مهتاَتَيَس هتنأ لدبي دمتزأت اًََِص

 اذهل خيشلا لي ليوأتف ©[٠٧۔٧٦ :ناقرفلا] ه اًميحَت اروفغ اروغ

 .ةيآلا هذهل قباطم وه حص نإ ثيدحلا

 موي مهل ةعافش ال ةاصعلا نإ :لوقن اننأ كلوقو

 هنإف رئابكلا ىلع ارصم تام نم نأب انداقتعا اذهف ،ةمايقلا

 نومعزتو ءانآ هانركذ امك اهنم جرخي ال ،رانلا يف دلخم

 فيرحت اذه مكثيدحف "ملكلا نوفرحي ةيضابإلا نأب

 تروعَمتَ الو » :ىلاعت لاق .زيزعلا هللا باتكل ضقانمو

 ٢٨[. :ءايبنأل ] 4 ح َنوُمفّشُم ۔ر نيم مهو ليضتر ا نمل لا



 ۔۔۔۔ہ۔يو۔ ٢٢

 :الغ هنلا ميسجت ةيضق
 .ناكم لك يف هللا نإ :لوقن انإ كلوقو

 ةردقلاو ملعلاب ناكم لك يف هللا نإ :لوقنف

 لج لاق ‘نومسجملا معز امك لولحلاب ال ةطاحإلاو

 او رهُعياَر وه الإ ٍةَتَلَت رتت نم ثوگكت ام» :هنأش

 وه الي رتكأ الي كيد ني قدأ الي مهشياَس ره الي ةح
 لولحلاب رسفي اذه لهف ١[، :ةلداجملا] 4 أئاكاَم َأ رمُهَعَم

 ؟ةطاحإلاو ةردقلاو ملعلاب مأ

 الو نئاك هنأو ةنكمألاب لولحلا نع هللا ىلاعت

 تلج هناحبس ،ناكملاو نوكلا قلاخ هنأو كناكم

 هيوحت ال هنأش ىلاعتو هتردق تزعو هتمظع

 راصبألا هارت الو راكفألا هب طيحت الو ،راطقألا

 يف الو ضرألا يف ةرذ لاقثم هملع نع بزعي الو

 ؛ريغ ال هتاذ يه هتافص ريصبلا عيمسلا وهو ءامسلا

 دئاز عيش ىلإ ةرقتفم تسيل ةيلعلا تاذلا نأل

 نوكت نأ دب ال تاذلا ريغ تافصلا تناك ولف ،اهيلع

 



 ٢٢ ص عضاولا رونلا

 لب ٠ ةلت هللا ىلع ليحتسم ١ ذهف هدعب وأ هلبق وأ هعم

 اوناك ام دعب ءاملعو ،اًمَدَع اوناك نأ دعب ءايحأ دابعلا

 :االغ هللا لاق ءافعض اوناك امدعب ءايوقأو ؤالاهج

 ارْوكَذَم امس نكي مل رمهلا نم ثيح نننإلآ َلَع قأ لح »
 ومس ےس ص

 هلعجف هيلت جاَمم ةَمْطن نم سنالا اَنَقَلَح ان ه
 ه ح س ۔ ,مس

 نم ىزا هلآ ح ء ١. ٢[ :ناسنإلا] ه ارص اًعيمَس

 .ر ےص ےس صس كح عه 7 س ےص س ےس < . ۔

 زب نم لعج رمن مد هوف فعض رلعب ص لعج ث 7

 ةينغ 7 هللا تاذ امأ ٥٤[ : :مورلا] “ ُهََشَو اًَكَعََص و و

7 

 4 ه لع 1 إ ٭ . :ءيش لك ىلع ةرداق

 . كاذل لومت 1 نأ اس دكا دارأ آ اذ د ا « ٢٠[© :ةرقبلا]

 . ٨٢[ :سي]

 تامولعملاو تارصبملاو تاعومسملا هل ةفشكنم



 ةضاولا رونلا هوو ٢٤

 ،هعضاوم نع ملكلا نوفرحي ةيضابإلا نإ :كلوقو

 نورسفي لب ‘هعضاوم نع ملكلا اوفرحي مل ةيضابإلاف

 ءاًضعب هضعب قدصي نآرقلا نأل ؛مكحملاب هباشتملا

 :ىلاعت هلوق ىلإ رظناف ؤبرعلا ةغلب لزن يبرع نآرقلاو

 1 َنه تمكتت ثتياء هنم بتكنا كيلع لزأ ىزلا ره »

 ىنعم امف ء[١ :نارمع لآ] 4 ت آ بتكنا

 ىنعم امو ‘هانعم رهظ يذلا لصألا وه الإ ؟مكحملا

 وهو مكحملاب رسفيو ،هانعم يفخ ام الإ ؟هباشتملا

 1 َنوُعبَتََص ت رهبولف ىف : 7 ذ س % ك باتكلا م ا

 رق ه رس س ےس س

 ٧[. :نارمع لآ] ه هنم هبحت

 هل يأ نالف ىلع دي هل انالف نإ :لوقت برعلاف
 5 ۔ ۔۔ے 1 وس

 »« مهمعدي قوف هللا لدي « . :لوقي ن هللاو هيلع ةردق

 معز امك ةحراجلا ىنعمب ال هتردق :يأ ١٠[© :حتفلا]

 .ةمعنلا ىنعمب رسفت كل ذكو ٠ نومسجمل ١



 :يأ ٦٤[، :ةدئاملا] « ناَتوُسَتَم هادي لب » :ىلاعت لاق

 .هاتمعن

 ءاوتسالاو "معنلا ىنعمب برعلا ةغل يف يدايألاو

 ىنعمب نيعل او ‘ رهقل ١ ىنعمب ةضبقل او .ء اليتس الا ىنعمب

 تماق» :لوقت برعلاف رمألا ةدش ىنعمب قاسلاو ظفحلا

 كلذب دارملا امف !؟قاس برحلل لهف «فقاس ىلع برحلا

 هفصن ،رهاق رداق يوق ريصب عيمس هللاف !؟رمألا ةدش الإ

 .ريغ ال يه وه هنأو ،اهب فصتا يتلا هتافصب

 نومسجملا لاق امك لوقن ال لب ليطعتب اذه سيلو
 نم هذهف تاذلا نع ةدئاز تافص هلل نإ :نوهبشملا

 هلبق تافصلا هذه تناك اذإ اهنأل ؛نيقولخملا تافص

 دقف هعم تناك نإو ‘ثداح وهو ةميدق تافصلا نوكتف

 اهلبق نوكيف هدعب تناك نإو مدقلا يف اكيرش هل متلعج

 هللا ىلاعت خلإ ...الهاج اًرجاع نوكي يأ اهيلإ ارقتفم
 هتاذف ،هتاذب ينغ وه لب اريبك اولع نودحلملا لوقي امع

 .ةرهاق ةرداق



 ____۔۔۔۔۔۔ح هور ٢٦

 :ةيضابإلا نم ديز نب رباج مامإلا ؤربت

 ةيضابإلا نم أربت ديز نب رباج مامإلا نإ :كلوقو
 ةيضابإلا ءادعأف ،ديز نب رباج هقف يف سوسدم اذهف

 ملف ،اوقرفت ةيضابإلاف رباج نع تاملكلا هذه اوسد

 .ةماقتسالا لهأ الإ مهنم قحلا ىلع تبني

 :ةمنألا ىلع جورخلا ةيضق

 مهنإف ،ةمئألا ىلع نوجرخي ةيضابإلا نإ :كلوقو
 نإف ،لدعلا ةمئأ ىلع ال روجلا ةمئأ ىلع نوجرخي

 داسفلا ضرألا يف اورهظأو ،دابعلا اوكله روجلا ةمئأ

 نع يهنو ‘©فورعملاب رمأ مهيلع ةيضابإلا جورخف
 متك » :ىلاعت هلوقل ةبرق الإ هللا نم مهديزي ام ركنملا

 نع روهَنَتَو فورتَملاي ةوْمأت ںياتلي تج ةمأ ريح
 ١١٠[. :نارمع لآ] 4 ركنملا

 ىف داسف روجلا لهو ؟ ةعاط روجلا ةمئأل لهو

 :لوقي ةلي هللاف اداسف ناك اذإف ؟حالص وه مأ ضرألا



٢٧ 

 ے مس ۔ سس وح رو ۔۔

 ىف َدوَعنَيَو هلوُسَرَو هأ توبراَم َبَلا اةَرَج امَتِإ»

 مهي َكَتَمث زا امَذسَصن رآ اَونَتَمُي نآ اداكق ضنكلا

 رمتل تللد ضرألا رم م ارمت وآ فلخ نم مُهَلَُرَأَو

 ؛¡٣٢ :ةدئاملا) « ميظَع ُتاَدَع ةرخا ىف مهلو نلا ىف ىرخ

 نم اضعب اولتقو ،نيملسملا ءامد اوكفس مهنأل
 نيملسملا ءامد كفس نم مظعأ داسف يأف ةباحصلا

 !؟ ةلي هللا لوسر ةباحص ءامد كفسو

 جرخي ملأ هنع متيضرت يذلا نايفس يبأ نب ب ةيواعمو

 لب !؟- ههجو هللا مرك - بلاط يبأ نب يلع مامإلا التاقم

 يف ةبجاو يهو .ةءاربلاو ةيالولا متلطع ،نولطعملا متنأ
 ةتف نكت ُهوُلَحَمَت الإ » :لوقي ثيح ؛ىلاعت هللا باتك
 ٧٣[. :لافنألا] رك ماخ7 ضتأل آ ف

 :ةماقتساو قح لهأ مهنأ ةيضابالا فصو

 مل نكلو تركذ امكف ،قرف ةيضابإلا نإ :كلوقو

 امك مهفيرعتو ،ةماقتسالا لهأ الإ قحلا ىلع مهنم تبثي



 ةضاولا رونلا ههجو د ٨ ٢٨

 .ةيليحرلا ةيبوبحملا ةيبهولا ةيضابإلا مه انآ هانركذ
 لعف امك نيملسملل بسلاو نعطلا انبهذم يف سيل هنأو

 ديحوتلا ةملك انعمجت :لوقن اننإ لب ةيضابإلا ءادعأ

 لكو "دداوتلاو فتاكتلاو فلآتلا ىلإ ملسم لك وعدنو

 نع عامتجالا مويلا انب ىلوأو ،هداقتعاو هتين ىلع

 دوسأ روث يف ءاضيب ةرعشك مويلا مالسإلا نأل ؛قرفتلا

 ليحلاب مهبرح نوكرشملا ثب دقو ،كرشلا لهأل ةبسنلاب
 : ني يملاسلا نيدلا رون لاق امك نيملسملا داسفإ يف

 يهاودلاب مويلا ىراصنلا برح

 يهالو لفاغ 07 لكلاو

 الو نيملسملا لاومأ لحتسن ال تلق امك اننإو

 نم الإ همد لحتسن ال «هللا الإ هلإ ال» :لاق نمو 3مهءامد

 يبس الو ،هلام ال همد لحتسنف نيملسملا ىلع ىغب

 َبنموُملا َنِم نانم نإو » :كت هللا لوقل كلذو ؛هتاسن
 ه ه ۔۔ ۔م ےس ره صس ء . ۔۔ م 4 ط . ۔ء۔ 7 < َ .مم صر ه ه ر هس +ء٭.م

 اولێلقمف يرخالا ىلع امهل دحإ تغب نإف امهب اوُخلَصاَق اولتشا
 ے

 ٩[. :تارجحلا] ه هنأ رمأ لإ فت ىح ىغبت ىتلا



 _٢٩ -. هض ولارونلا

 مهنأب ةيضابإلا فصو دمحأ خيشلا نإ كلوقو

 ؛قحلا وه اذهف حمهردصم ةمالسو ،ةماقتسا لهأ

 تافص نع هللا اوهزن نيذلا ةماقتسالا لهأ مهنأل

 نأ يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا لوقو ،هتاقولخم

 ركذ امكف "ةمألا ثعش مل يف نودهتجي ةيضابإلا

 ملسم لكل انتوعد دكؤنل اننإو ،قحلا وه هتحامس

 ، نيملسملا بهاذم يف نعطلاو بسلا كرتي نأ ىلع

 الإ هلإ ال» :لاق نمو ،ديحوتلا ةملك مالسإلا عمجيف

 الإ هضرعو هلامو همد مرح «هللا لوسر دمحم هللا

 هذه ،ريغ ال همد لحيف نيملسملا ىلع ىغب نم

 هيلع مكحن لب كرشلاب هيلع مكحن الو انتديقع

 هلماعن ال نيملسملا ةلماعم ةلماعنو ،ةمعنلا رفكب

 نع هتركذ امو ،انريغ لعف امك نيكرشملا ةلماعم

 يلئامسلا يبايسلا دومح نب ملاس ةمالعلا خيشلا

 يعباتلا نم هانذخأ نيدلا اذه نأل ؛قحلا هركذ امف

 نع ةلي هللا لوسر ةباحص نع ديز نب رباج



 رو جور ٤٠

 نع ظوفحملا حوللا نع ذه ليئاربج نع ةلي يبنلا
 .اسير الو هنم كش الف ةلت هللا

 :هيف نعطلاو بيبح نب عيبرلا مامالا دنسم ةيضق

 ثيداحأ ةني عيبرلا مامإلل دنسملا يف نإ :كلوقو

 يهو ةحيحص اهلك دنسملا ثيداحأف ،ةعوضوم

 ثيداحأب هني درفت نإو ثيدحلا بتك يف ةدوجوم

 دق ثيدحلا ةمئأف آثيدحلا ملع يف ةعدب كلذ سيلف

 .رخآلا اهركذي مل ثيداحأب دحاو لك درفت

 جَُكَنِإ» :وهو تركذ يذلا ثيدحلا امأو

 هوضرغاق ينع مئءاَج امف يدغ نم َنوُفِلَتْخَتَس

 سيلف ةقَلاَخ اَمَو يّتَعَق هَقَقاَو اممف هللا باتك ىلَع

 يتلا ةنتفلا نع ةلي يبنلا نم رابخإ اذهف ،'»«يتَع
 ،هللا باتكب اوكسمتي نأ مهرمأو ،هدعب نم تعقو

 .ةلاق دمحم ةمأ ةمألا يف )٦( باب ،ناميإلا )١( باتك “عيبرلا هاور ()

 ٤١. ثيدحلا مقر



 ١ صح حضاولا رونلا

 ىلع بذك امك هدعب نم ةلق يبنلا ىلع بذك دقو

 ُذَقَو الإ ىبت نم ام» : ةلي لاق مهدعب نم ءايبنألا

 يدغ نم ئلع ُبَذْكيَسَو الآ .ودغ نم هيَلَع بذك
 يئَع مكاتأ اَمَق يلبق ناك نم ىلع بذك امَك

 اَمَو ينَع َوُهَق ُهَقَقاَو اممف كوللا بات ىَّلَع ةوضرغاق

 كش ال حيحص ثيدح وهو ©'»«ينَع سلف ُهَمَلاَح

 ةجح وه بيطخلا نع هتركذ يذلاو “بير الو هيف

 دكؤيو يبايسلا دومح نب ملاس ةمالعلا خيشلل

 .ثيدحلا اذه قدص

 حصأ وهو ،عيبرلا مامإلا دنسم يف كنعط امأو

 :رعاشلا لاق ائيش هرضي الف ثيدحلا بتك

 ملسف لالهلا رت مل اذإو

 راصبإلاب هوأر سانأل

 مقر " هني ديز نب رباج نع عيطاقملا رابخألا )٣( ،عيبرلا هاور )١(

 ٢٢. ثيدحلا



 عصاولارونر حور ٦

 بجوت يتلا ةلي يبنلا نع اهنوورت يتلا مكثيداحأو
 نم دب الف تحص نإف ةحيحص تسيل ىه هيبشتلا

 فلاخ ام لكو "ميركلا نآرقلل ةضقانم اهنأل ؛اهليوأت

 .لطاب وهف ميظعلا هللا باتك

 :ميركلا نآرقلا قلخ ةيضق

 ،ميركلا نآرقلا قلخ نودقتعي ةيضابإلا نإ :كلوقو

 امو ،هللا الإ قلاخ الف !؟هللا الإ نوكلا يف قلاخ لهف

 اذه ،هليزنتو هيحوو هللا مالك وهو قولخم وهف هللا ادع

 ىلع مالكلاف همالك هنأب هل هلللا فصو امأ ،انداقتعا

 ةيلعلا تاذلا نع سرخلا يفنت ةيتاذ ةفص :نيعون

 هللا تافص امأ هليزنتو هللا يحو وهو ،ةيلعف ةفصو

 ةبجاولا تافصلا يه لزألا يف اهب فصتي يتلا ىلاعت

 هللا لزي مل ،امميلع هللا لزي مل ،اريدق هللا لزي مل :لوقنف

 مل ،قلاخلا وهو هللا لزي مل :لوقنف لاعفألا امأ ،اديرم

 .لاعفألا عيمج يف اذكهو ،قزارلا وهو هللا لزي



 ٤٢ عجو ةضاولا رونلا

 :ةمامالا يف ةيشرقلا طرش

 ةمامإلا يف ةيشرقلا طرش ركنن اننإ :كلوقو

 ةمامالل الهأ ناكو ،هلوسرو هللا عاطأ نم لك :لوقنف

 يف لوقت امف هريغ نم ىلوآلا وهف ايشبح ادبع ولو
 عفن له ؟يشبحلا لالب يف لوقت اذامو ؟لهج يبأ

 نت الالب رض لهو ؟شيرق نم هنأ هبسن لهج ابأ
 هلآ دنع ًركَمَرَكحَا َنِإ » : كة هللا لاق ؟يشبح دبع هنأ

 ١٣[. :تارجحلا] & كسمن

 :قحلا بلط يق درجتلا

 ةفئاط نم قح بلاط لك وعدت كنأب :كلوقو

 انإ :لوقنف ،هليلدب قحلا بلط يف درجتي نأب ةيضابإلا
 . ةلي هللا لوسر ةنس نمو ث كنت هللا باتك نم اننيد انيقلت

 لعف امك ةلظم لك ىلإ انب وهي ملو انليلد اذه
 انفالسأو انخويش نم هانذخأ يذلاو كنومسجملا

 قحلا فرعن ال اننإو ثاذديلقت ال ادييقت نو انئاملعو



 ةضاولارونلا ___ ___ .. ٢9 و.. ۔۔_۔.۔۔.۔.۔۔۔ے۔۔۔ ۔۔ ٤٤

 متدجو مكنكلو ،قحلاب لاجرلا فرعن لب لاجرلاب

 .نودتقم اهل متنأو ةلم ىلع مكءابآ

 :ةلاسرلا ةمتاخ

 راصتنا وه كتلاسر ىلع درأ يكل ينعفد يذلاو

 ۔همّلُط َدَعَب رصتنأ نَمَلَر » :لوقي ىلاعت هللاو قحلل
 ومل بلاَع ليلا امي ٥ لبيس نيت مهتتَع ام كوأ
 مكنع انتكسل انع متكس ولو ،[٤،٢٤:ىروشلا] ه سالآ

 ًاومَكَط ينأ كَعيَسَو » الإو هومتلبق نإف ،قحلا انيب دقو
 رر و ه <

 . [ ٢٢٧ :ءارعشلا] ه نولقي بلقنم ىا

 .ك هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

/هلل دبعلا



٤٥ 

 عج ارمل او رد اصملا

  

 نب دشار نب فيس خيشلا :ناونعب جرخت ثحب ۔ ١

 ناهبن نب دمح نب ناطلس ءهراثآو هتايح يلوعملا ناهبن

 ةنسلا نامع ةنطلس ۔ ةيعرشلا مولعلا دهعم ،يلوعملا

 .م٥٠٠٢ _ ٠٠٤ :ةيساردلا

 ٢ - ةيقَي لوسرلا ثيدح نم حيحصلا يف بيترتلا باتك .

 .ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ :هبترو هعمج
 ،ىلوألا :ةعبطلا ،نامغ ةنطلس - طقسم ةبتكم ١٤٢٤ه_/٦٢٠٠٣م،

 .يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون :هيلع قلعو هححص

 ليع امسإ نب دمحم هللا دبع يبأ ،ير اخبلا حيحص - ٣

 _ قشمد _ عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ريثك نبا راد ، يراخبلا

 .ىلوألا :ةعبطلا .م٢ ٢٠٠/_هھ١ ٤٢٢٣ توريب

٤ - :عق وم » ةلماشلا ةبتكملا .. «//:





  

٤٧ 

  

 تايوتحملا سرهف

 ٣ ................................................................................................................. ةمدقم

 | ...............................................................................! فلؤملا ةمجرت

 ٦ ...................................................................................................... هبسنو همسا

 ٧ ................................................................................................. هتايحو هتدالو

 ٨ ................................................................................................ هتيرذو هتاجوز

 ......ي ...... هخويش

 ١١ .............................................................................................................. هتذمالت

 ١ ...............................................................................................................ه هتافلؤم

 ١٣ ................................................................................................................... هتافو

 ١٧٩ ............................................................................................... ةلاسرلا ةمدقم

 ٧٩ ..................................................... جراوخلا ىلإ ةيضابإلا ةبسن ةيضق

٣١ ......................................................................... ةيضابإلا نم ةليلقلا ةئفلا



 ! 7 ٤٨ ةضاولا رونلا

 | ......ي ةيضابإلا داهتجا

 ٣ ......: ىرخألا بهاذملل ةيضابإلا زمل

 ٣ ................................................................................................. ةلهابملا ةصق

 ٢0 .............................................................................. رانلا يف دولخلا ةيضق

 ٣ .............................................................................. للع هللا ميسجت ةيضق

 ٣٦ ......................................... ةيضابإلا نم ديز نب رباج مامإلا ؤربت

 ......م ةمئألا ىلع جورخلا ةيضق

 ٣ ................................... ةماقتساو قح لمهأ مهنأ ةيضابإلا فصو

 &.. هيف نعطلاو بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ةيضق

 ......م ميركلا نآرقلا قلخ ةيضق

 & ......!!! ... ةمامإلا يف ةيشرقلا طرش

 & ! قحلا بلط يف درجتلا

 & ...... .... ةلاسرلا ةمتاخ

٤٥ 




