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 لسرب هلع ددإرلص هىلالوسر ن :77

 مربت ديعبب ملامايلرانمؤيا

 لانام تاتاعريتنر ٥ ههرب رذ دبلعر ترا

 عيالاموه هبل هبلعسوحو :ىرملا
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 ديحوتلا رون

 خيشلا فيلأت

 يرذنملا يلع نب دمحم نب يلع

 (ه٣٤٣١ ت)

 َ 2 1 د -

ينابيشلا دهخ نب كزابُم نب ناطل





 اليلج ائئَم يوخي انيديأ نيب يذلا بتكلا اذه

 نب يلع خيشلا فيلأت نم ؛ديحوتلا لوصأ يف
 يرابجنزلا لصألا يناملا يِرذْئُمْلا يلع نب دمحش

 ىدامج ١٤ سيمخلا موي ىفوتملا) ةافولاو دلوملا

 ؤضاق ،هيقف وهو (ما٥٦٩ رياني ١٠ /ه٣ ةرخالا

 نم لوألا فصنلا ءاملع ةلجأ نم .رظانم ،ملكتم

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا

 ةرازغب تفرُغ نمم دحاو يرذنملا خيشلاو

 اراثآ كرتو ،ةعونتم فراعمو اًمولع قرطو فيلأتلا
«قدصلا لهأل قحلا نايب» لثم ؛لوطملا اهنم .ةددعتم



 ديحوتلا رون .
 ؤلحرح7٧×ح ح

 ةيالولا يف «قئاقحلا جهت»و .هقينلاو ةديقعلا يف

 رصتخا ،امهتاقيبطتو امهدعاوقو امهماكحأو ةءاربلاو

 .ىراصنلا ةلداجم ىف «ةيروطسنلا ةلاسرلا باوج»و

 مهأ يف ؛«ميقتسملا طارصلا» ك ؛رصتخملا اهنمو

 ةديقعلا يف بهاذملا نم مهريغو ةيضابإلا نيب قورفلا

 نتم وهو «نايبصلا ميلعتل نايدألا راصتخا»و .هقفلاو

 ةاكزلاو ةالصلاو ةراهطلا باوبأ ىلع لمتشا ،يهقف

 .قوقحلا نع ثيدحلاب همتخو جحلاو موصلاو

 ؛«ديحوتلا رون» :بيتكلا اذه هتارصتخم نمو

 ىلع لمتشا ،ةيضابإلا ةديقعلا لوصأ يف َنثَم وهو
 ،هباشتملا ليوأتو ،هللا تافصو ،اهريسفتو ةلمجلا

 فورعملاب رمألاو ،ةءاربلاو ةيالولاو .ردقلاو ءاضقلاو

 ةعافشلاو دولخلاب همتخو ،ركنملا نع يهنلاو



 ٧ . ديحوتلا رون
 ح رجح٧؛ ةح _

 ٢٤ يف هفيلأت نم غرف .رانلاو ةنجلاو ديعولاو دعولاو

 .م٠٠٩١ ويام ٢٤ /ه٨١٣١ مرحم

 ،تارم ةدع الالقتسا عبط نأ بيتكلل قبس دقو

 ةعبطملاب م١٠٩١ / ه٩١٣١ ةنس هفلؤم ةايح يف اهلوأ

 نب دمحم خيشلا ةقفن ىلع ©رصمب ةينورابلا

 هحرش عم عبط امك .يمايرلا مساق نب ناطلس

 خيشلل «ديحوتلا رونب ديحوتلا حاضيإ» ىمسملا

 خيشلل رخآ حرش هيلعو .يثيغلا رصان نب ديعس
 /_ه٧٣٣١ ت) يدنكلا دمحأ نب دمحم نب ناميلس

 .«ديحوتلا رون ىلإ ديبعلا داشرإ» :ناونعب ؛(م٩

 ىلع هتعجارم دعب ،مويلا هتعابط ديعن نحن اهو
 قيفوتلا لأسن هللاو .ةعوبطملاو ةطوطخملا هلوصأ

 .دادسلاو

 ينابيشلا دمَح نب كرابم نب ناطلس
 م٤١٠٢ ربوتكأ ٢٤ / ه٥٣٤١ ةجحلا يذ ٢٩ ةعمجلا



٣ 

 ملاعلازملاعلاناملاعللريحرتلابوس ةامحملاةدبصلا هذه.
 مجيركارستسر نيمآامك ہعلاعفن يرزملا ارتب يلع انش
 جحلارلمحرلارتم ك
 هالي ل اده انييسىلعماللاء لصلا زيملاعل ابر هير
 مصل فلا ن ايلعلا لعزت لاسففر عبو ةيعاو
 ةماممسالارصاانرقتملانيم ربحوتلاةفحلالب م نولك
 ررلإإعاونواختو هلوق فوملازما لانتو متجاغريلاف

 ال نا تاهش ر قلع غلاب لكلزعبج سنت هكوتنا
 ملرديلعسالصرهح هبءاجاعزاو دلورو دبغطيحجز او ههلا لادلا

 ملو بلع هسلراص هسابوسر ناكول اوف ةلل زهو ه سادي . .
 طروتم ديلع بجب ملامايل ءأزهاصرترصللنوبكر امييااوعيي
 3اامتاهبضن» ه دبير ديلعرمجرا هعيضبالعوا الوقرا اراقنغا

 عسي الامو ه ءيلعىوجم :بحربعلاولع ن رلاموصر ليج عسي اي
 نق ةرايضوهومه ميلع برجودجحربلع تماقاموعر هلهج
 نعلاو عن )عامب كرب امورو هلعل ن ريابرعو

 رحسصمم ه دمرعزتعل او ررض ل اموهو بح ٥ م انازنالن

 كحيزنملاذ زاحاموصدزباجء ه ةدوحهزتعلا ق روصن الام
   ىرع

 ةطوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا ةروص



 ه

 ركز وجلاو فهيمملارمالاناو ه نرحوملا ملح اكت بل نيل
 ديلاراو ه ةبحاد اضرمالاإرا ةعالمزار ٥ ةق اطلاررترلعنابجاز
 رانلالهاءهافنورلحم ةنبللطصلزاو ٥ تعوالو دعو فلحت ال
 رزززرجرر لصرمب آ اتنجلالخردرجازم ام ناوهرانلاز نورلح

 وندا اككزمج لههلزاو.ة !بعىيلعسبالصحيلاتعامتب مسا
 ہخضنونرو ديلا نوخت تن هرب اكنلزعىتنززه تايسلاففدافاو

 هترمحهتنللتلح مرحملا معنليلفامخل اتنخلفلاناو
 ٨ ٨ےرتآ راتت هلذم قدصلانصنااهج اوع

 ةلتنشيرا تم)اوشرهنزهرراس ةلبلابخزغلذل ازاك
 ماليتانقلصلالصا اهرجاملع ىبلاي انم
 ملاسرىرب ريجلا ب ريجيملا ربعىلامت ليمج .

 ن٥يبوين اکرزنلاريعزم

  
 ةطوطخملا نم ةريخألا ةحفصلا ةروص

  



 ٠. ٠١ سرسو؟ ,2 ۔- _۔;: , :

 اعللديجوتل اروب اتتملاةديقعلادزذط

 تاطلس نيديع خيشل اباتسل الضافلامامملااهعبمإعقننادقو
 {لع اهنم ةعوبطملا خحنل اهذه تقو هتارث يمايرل اےساق نا

 افقو بامولاىلولانم باونلل اجلطاهنماؤرمقيل نيملسملا
 | لعهمتا انناف هعمس امدعب هل تب نيف ايعرش اصيحصادبؤم
 كيلع عيمسهها را هنبول دبي رذلا

   . 4٧_-حملارصع .ةيرد اب ةينورابلا ةعبطملاب تعبط        
 ةيرجحلا ةعبطلا نم ىلوألا ةحفصلا ةروص



× ٍ 
 اع وقاطلاردت

 ا ا :13 بجاول

 رافةونلخيتارمآت ينزو
 ه هتربو عاص ربالا ةنمو نمام |

 ( ةتيا{4كرآو لسوت هئاذَم رج ختلاةَع ايأ

 اقيرفا ةوتلابالل .- _

  

    
  

  

    
 ةيرجحلا ةعبطلا نم ةريخألا ةحفصلا ةروص





 تلات

 ىَّلَع مالشلاو ال ةالصلاو ،َريِمَلاَعلا تَر هلل دمَحلا

 .نيِمَمج : آ هبخص كم هبحصو ب هلآ ىَلَعَو ىبنلا , دَمَحُم اترديَس

 ؛دْعَبو .
 خهَل تلوأ نأ ملعلا ةبلع ضغب ينلأس ذَقق

 انيبم . ديجحؤتل ١ ةقرغم اليلد مهل نوكي ارصتخم

 ْمُهْتَجَاَ نيلا يف ۔ ةَماقتشالا لهأ - اتدّقَتْعُمِل

 اونَواَمََو » :هلوق يف ىلوملا رمأ الاتَتما كلد ىلإ

< 
 ٢[. :ةدئاملا] 4 ومنلاو ربلا لع

 ال نآ ةداهش لقاع غلاب لك ىلَع بجي :ثْلَقَق

 ءاج ام نأو ،هلوشَرَو هذبَع ادممَحُش نآو ثللا الإ ةلإ

.هللا دنع نم وح ني دَمَحُم هب
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 ١٤ ديحوتلا رون ےرجح٢٧رحح ح

 وُغذَي ي هللا لوسَر ناك يِّلا يهم ةلمجلا هذهو

 بجي مل ام ؛اَيِلَو ائمؤُم اهي قّدَصُملا نوكيو .اهل
ُ 

 اًلَمَع وأ الوق أ اداقتعا اًهريِيفَت نم 7 هئلَع

 .هنكزَيَف ِهيَلَع غزخي وأ ؤهَعِيَضْئَ

 مل ام وهو ؛ةلهَج غتب ب ام :ناَمْسَق اهريسفتو

 غتيتال امو .هنَلَع هبوجمؤ ةجح دنعلا ىلع مقت

 وهو .هنَلَع هبوججلؤ هجح ِهَلَع تماق ام وهو ؛َلَهَج

 ؛يِعزشو .. وذ ام وهو ؛ّقِلَقَع :نامشق

 .عزشلا عامسب كَرذُي ام وهو

 رَوَصَتُي ال ام وهو ؛بجاو :ماسقأ ة ةنالث يلقعلاو

 يف رَوَصَتي ال ام وهو ؛َليِجَتشُشو .هشّدَع لقعلا يف

 لقعلا يف راج ام وهو ؛رئاَجو .هذوججؤ لتلا

 م

 .مدقلاو .دوجؤلا :ىَاَعَت هل بجاؤلا نمق



 ١٥ . ديحوتلا رون
 ےےرج٧ر,ح_ح]ح

 .ملعلاو ،ةرذَقلاو ،َدارلاو ايَحلاو ،ءاقتلاو

 ةَلاَخُمو ."ةينادخَولاو ،ىتمغلاو رصبلاو عمشلاو

 يرم ،يَح ،قاب ،مييدَق ،ذوججلؤَم وهف .ثداَوَحلا

 تفلاًّخُم ،ينَغ ذاو ريص عيمس ‘ميِلَع .يدق

 .ثداَوَحْلل

 هذه ذادضأ :ىلاَعَت ةنع ليجتشنملا نيو

 ُانَقلاو ڵثودذخخلاو مدعلا يهو ،تاقّصلا

 .ىقلاو ،لهَجلاو ًزجخقلاو !ارلا اثؤملاو
 .ثداوحلا ةَلَئاَمشو ،جلايتخالاو ،ُذُدَعَتلاو ،مَمَصلاو

 6ىلاعت هلاعفأ م غيمجَج :ىلاعت ه " يف ئاَجلاو

 موذغَملا داجيإو .يبتكلا لازنإو لشزلا لاسزإك

 اهريغو ،مادغالا ةب هتداعإو ،دوججمؤمملا مادغإو

 ضقت همدع ىّلَع الو هدوججؤ ىلَع بترتي ال امم

 ،ىلاعت ةئم ةغوقؤ زئاجلا نم اهتنإف "ىلاعت هقَح يف



- ٠ ١ 

 ١٦ ۔×د٣٢رے ديحوتلا رون

 عامشلا لبق لقعلا يف ف ©ىلاعت هنم هعوقؤ مَدَعو

 +7 بجاولا نم يهف عامسلا 7 امأو ٠ اَهحعومؤب

 .ىلاعت هللا هب ربخأ ام فالخ ةلاَحتْسال ؛هب ىلاعت

 هذه بوجو لفقلا اهب رذ يتلا ةلدألاو
 و تع

 ؤ هنأ :يه هنع اهَدِض ةَلاَحيساو ىلاعت هل تاقّصلا

 ثداح هنأل } .ماغلا ًدجؤ اَمَل ادوجوم ْنرُكَي مل

 ىلع ليللاو .رثدخش نم هل دب ال ثداح لكو
 ال ضارغأو مارجأ مَلاَعلا ثأ :وه ملاعلا ثودح

 اهدوجوو ،امهرْيَعَت ليلدب ةَتداَح ضارغألاو ؤَرِيَع
 وُلْخَت ال مارجألاو .دوججؤ دعب اهمادعناو ،مّدَع َذعَب

 .تداَح ثداحلا نم ولخي ال امو ةضارغألا 7

 نوأ هدوججمؤل ناك نأب اميدق نكي مَل ؤَل هنأو
 .ثدخُم ىلإ جلاتخي ثداح لكو ،ائداَح ناكل
 .نالاخش امهو زؤلا وأ لسلستلا ْمَرْلَيَق



 ١٧ . دحوتلا رون
 ےےجح٢>۔_۔ هحوتلا رون

 هل نوكي نأ َراَجَل ايقاب ةئؤَك بجي مل ؤّل هنأو

 تافص نم كلذو . اَموُدغَم نوكتف ] ءاضقنا

 .مدقت امل ةئوذحح لاحتسا دقو ،ثداَوَحلا

 ع

 .قْلَحلا اَجيِإ ةنم ناك اممَل اتيَم ناك ؤَل هنأو

 ازجاع ناَك ؤَلو .ممهَداجيإ مِلَع امَل الهاج ناك ؤَلو

 زياع مهداجيإ ىلع هركت َناَكَل ؤأ ى ْمُه دَج َدَجؤأ

 ذقو ،ائداح ناَكَل ثداوحلل الثامم ناك ؤَل هنأو

 وأ هب موقي ءيَش ىلإ جاتخا ولو .ةتلاَحيشا تفرَع

 هل ادَجوُم وأ ءيشلل ةمقِص َناَكَل هب لَمْعَي وأ ةدجو
 . تفصتا دق ذإ ةص ع < هنوك حصت الو .هب اًئيِمَع . ه وأ

 ادَجوُم هئؤَك الو "اهب فصتت ال ةَقّصلاو ،تاقَصلاب



 دمح وتلا رون
 يحوتلا رون ےےرجح٢٦×حح۔ح>۔ ١٨

 هنأل هريغب انيمَتسُم ةئؤَك الو ،هئوح لاحتسا دق ذإ و تع و

 .ليجَتشُم وهو هَرْجَع مزلتست

 هلاعفأو هيتاقصو هتاذ يف ردجاو رْيَع ناك ؤَلو

 ،لغفلا وأ ةمصلا وأ تاذلا يف اَهَباَمُمو اًدَدَعَتُم َناَكَل

 ك هها امهيف َناكؤَل » ةوجؤ ماعلل ناك امَل او

 مزل هداجيإ ىلع اوقتا ول ذإ ٢( .ءايبنالا 4 اَتَدَسَسَل هنآ

 نإ اذه لاَحُم وهو دحاو رثأ ىلع دَدَعَتُم غامتجا

 ذارُم دقف اوُمَلَتْخا ولو .نكفش يع وهو مهارم َذَقت
 يف هلثم مهنؤَكلو ،َنيزجاَع توزآلا ناَكَل مهدحأ
 هذوجؤ َلاَحتساف ،َهَلئم اًضِتأ ازجاَع ناَكَل ةيهولألا

 اوئاكَل اعيمَج مهدارم ذفني مل وأ .اعيمج مهنم
 .كلذك مُهنِم ةدوج ؤ ًلاَحَتْساف .نيزجاع اعيِمَج

 نم مزلو هل كيرش ال دحاو هَتأ بجوف

 ئشب هفضَو زاوج ةلاحتسا كلذ عيمج ةلاحتسا



 ١ ےجح٢٦ح _ وتلا رون ٦ . ديحوتلا رون

 .دوعصو ،دوعثو ،مايقو ،نؤَلَك ؛قلَحلا تاَقِص ني
 . 7 .ٍةَلفَعو .وهو ٍةَظقَيو مؤتو .لوزنو

 مفو ،فنآو ،نِتَعو .هجوَك ؛حراوججلا نم :7

 ناكم يف لولحبو .اهوختو ،لجرو .يو نذأو

 ةطاحإو ،ةفاسملا يف دغو بزقبو 3نامَرو تاهجو

١ 
٠ 

 و ٠

 س سه .هل هتيؤرو ،ةل هضيمئَتو ،هب قولخم

 يف َلوُلُحلاو ،تؤَللا :ةيؤؤلا مزاول نم نأل

 ريغلا تزُملاو دغلاو تاهجو نامزو ناكم

 .هل ضيعبنتلا وأ يزملاب ةطاحإلاو نيعرفلا

 هئَذَئاَمُم ليجتشمملا قياّخلا ال قلخلا ثاَّقِص كلتو
 ٥ ۔ ٥

 هلتك يل » :ىلاعت هلوق عم ؟تفيق .قلخل
 ۔[١٦ :ىروشلا] 4 ىوت

 نم تاهباتملا ر اغزشو القع بجبوف
 :ىلاعت هلوقك ءةةممَكْخملا ةيآلا هذه ىلإ تايآلا



 ةلا رون .
 ديحوتلا رون یرےےح٧؛:ح۔۔ ٢

 4 ةرظان اهير لإ » :هلوقو ا :رجفلا) « َكبَر ءاو »

 نذإ ىلإ وأ ءاهبَر باوت ىلإ :ىنعمب ٢٢[ :ةمايقلا
 :هلوقو .ةرظتنم ةنجلا لوخد يف اهبر

 :ىنعمب ٦٢٨[ :نارمع لآ] ه ههكسقَت هلأ مُكُرِزَحيَو «

 4 نيمكلا حزؤلأ هب َلَرَت» :هلوقو .هتبوقع رذحي

 .ليربج هب َلَوَت :ىنعمب ٩٣] :ءارعشلا]

 ت < :هلوقو .وه الإ :ىنعمب ٨٨] :صصقلا] ه ,ههجو

 يقبو » :هلوقو .هللا ممق :ىنعمب ١١٥[ :ةرقبلا] 4٩ هنلا هجو 2ِ < ه و ۔۔
 س ى س و ى س

 .هزغ ال تكُبَر ىقبيو :ىنعمب ٢٧[ :نمحرلاا 4كييَر هو 4
 هم و ء م و ه ۔ ۔ه۔

 :ىنعمب [٤٦:ةدلئاملا] 4 ناَملوَسَبَم هادي لب < :هلوقو

 هئرذقو ةّْتَمغِن :وأ اةّتورخألاو ةّيوينذلا هاتَمعن
 مر صس { س 7 . -. _

 ٦7٧[ :رمزلا] "هنيميب تيوطَم» :هيوقو .ناتَماد

  



 ٢١ . ديحوتلا رون
 جاب = ,

 اًكمج ضرألاو { : هلوقو . هِتَرْذَقِب ت ابه اذ : ىنعمب

 و ع . و .2 رمرم س ۔٭۔ے
 صيمي { : هلوقو .هتردق :ىنعمب ٦٧[ :رمزلا] 4 رهتضمف

 م ش و رص صس

 .عسويو رٍتقُي :ىنعمب ٦٤٥[ :ةرقبلا] ه ظَضَْبَو

 [ه٦ ؛رمزلا] « هن بثَج ىف ترك ام للع » :هلوقو

 نَع ُفَكَف موي » :هلوقو .هتعاطو هرش يف :ىنعمب

 وهو لوهلا ةدش مؤي :ىنعمب [! :ملقلا] 4 يقاَس

 نع ةتاتيك هيف قاشلا فشكف "ةمايقلا موي

 4 ضماو تراونمَتلآ زوف » :هلوقو .هلؤَه ةش
- 

- 

 املف » :هلوقو .امهيف نم يداه :ىنعمب ٢٥[ :رونلا]

 ىلع ىلوتسا دقو ريبدتلاو رهقلاو ي كلملاب ىلوتسا

 هنؤكلو هل اًميرشت ركذلاب شزقلا صخف ة كلك ملاعلا



 دلا .
 ديحوتلا رون ے ح ٢٢ = ٦٢

 :هلوقو .هانغ بوجؤل كلذ رْيَع ال هعيمجيب اطيحم

 :ىنعمب ١٦٤[ :ءاسنلا] » اًكيلَححَت س م وم هتلآ َمَلَكَو <

 .مالكلا هب هَمَهف فأ ُهَقَلَخ اتوص هَعَمشَأ

 هعامشسو "مهب هملِع :ىنعمب قلَخلا نم هيزقو

 هنؤَكو .مهل عظفجو "ممههَل هيمخَرو ،ممهاَوغَدِل

 بيغي الو ،امهَظَقُحَي ةنأ :ينغي نامَرو ناَكَم لك

 بيِغَي فيكف ،امهيف امم الو ،امهنم يش هملع نع
 هنؤكگو .؟هظفحو هداجيإب الإ نوكي الو هنع

 هللا نإ» :هلوقو .امهب هملع :ىنعمب ءايشألا عيمج

 .ىلاعتي :ىنعمب «ةَع ةَعاطأ م نَم تذَعِت نآ ييخَتشَت

 ةمئاق ىاعم هريغ ةيتاذلا هتاقِص نؤك ةلاحتساو

 ةتؤَكو ،ميدقلا ةّدَعَت مزلتسي هن هنأل ؛اهنَلَع ةدئاز هتاذب

 تاَّقمِص نم كلذو ،اهيلإ اًَجاَتخُمو ءايشألل الحم

 .ةجاَيتخاو هثودح َلاَحَتسا دقو .جاتحملا ثداحلا



 ٢٢ . ديحوتلا رون
 حبس ]حر

 .اهاقلأ اهب دارملا سيل ذإ وه اهنؤك بوجؤو
 زيصت ،هتاذب ملاع وهف ،اهيلع تلد يتلا تاذلا لب

 يح ،هتاذب رداق ،هتاذب ديرش ،هتاذب عيمس .هتاذب
 .اهب مياق اَهنَلَع ,دئار اهريغ ءيش ال هتاذب

 الو اَهتاَد يف اَهَل ةوجو ال ةيرابتعا زوأ اهنأو

 اهِدادضأ يفت اهب هفضؤوب دصقي ىلاعت هتاذ يف

 هنع تؤملا ىت

 هنع . رجملا يف ز ر ةرذَقلابو هنع لهَجلا يف ملعلابو

 يفت عغشلابو هنع هاركإلا يف هت ةَدارالابو

 .هنع ىَمَعلا فن :ت رصتلابو هنع

 ،ىلاعت هل اقولْخَم اوس ام نؤَق بوججؤو
 هتنإف هب هملع ال ؤاهنم ثآرقلاو .ةئم هلاعفا عيمجو

 .ىِلَمَعو يداقتعا : :نامسق ٌيِعزَشلاو

 ايحلاب هفضَوب دصقي ،ةنَع
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 ديحوتلا رون ےےرجح٦× ح ٢٤

 وأ 5ةثوبْثو ةذوججَؤ كرذأ ام :ناَمسِق يِداَقَيغالاو

 .لقعلا يف زئاجلا نم عزشلاب هتَلاَحيساو ةمَدَع

 ٥مهنم نؤمَسُملاو ةكئالملا ةلمج :لوألاف

 ةلمجو "مهنم نؤممَسُملاو لسؤلاو ءايبنألا ةلمجو

 ةلمجو .مهنم نؤَمتُملاو سنإلا ةلمجو ،نجلا

 ثغبلاو توملاو اهنم تايمسملاو بتكلا

 .رانلاو ةئجلاو باوثلاو باقعلاو ُباَسجلاو

 امهيلا جورخو رانلاو ةنجلا ءاَتَق :ىناثلاو

 هباقع نؤَكو ،رئابكلا لمخآل ةَعاَقشلا نؤَكو ،امهنم

 يف هياوثو ءايندلا يف باقع ةهيشِي ةرخآلا يف
 .انلا يف باَوَت ههبشي ةرخآلا ف و . ٨ ٠

 ةّيمَدَعو لوألا ةّيدوججؤب ئيدضتلا بجوف

 نم , دحأ ؤ نم امهب عامشلا 7 اَمُهُداَقَتعاو يناثلا



 ٢٥ . ديحوتلا رون
 رحس رجح٧٧حح سح

 هرابخأ فالخ ةَلاَحَيشال ،هبثكو هێايبنأو هللا لشز

 .ىلاعت

 هبانتجا وأ اهلعف بججَو ام :نامسق يلمعلاو
 .مراَحَملا :يناثلاو .ضارقلا :لوألاف .عزشلاب

 نم هريغو يي ئبنل اهب ءاج ام : غزشل او

 .ةلي هعزشب خوشنم هب اوؤاج ام نأ رْيَع . ةلت ءايبنألا
_- 

 اًمَدَعو ادوجو ىلاعت هلاعفأ زاوج ىلع ليلدلاو

 لقعلا يف نكمأ ام نأ :اهي هرابخإ َلبَق لقعلا يف
 هدوجؤب عطقلا لقعلا يف ليحت همَدَعو هدوجو
 .لقعلا ريَع نم هيلإ لصوش الب همدع ؤأ

 هيتامأو هقذص بوججؤ :ارشب هنؤَك عم ةلي يبنلا

 ،هنع ئهت ام لغفب ،هنع ةنايخلاو بذكلا ةلاحتساو



 دمحوتلا رون
 حوتلا رون یرے رجا رح۔ > ٢٦

 زاوجو . هريغو ةلاسرلا غيلبت نم هب رمأ ام كورَت وأ

 ءةتيرشتبلا ضارغألا نم هقح ىف كلذ ىوسي ام

 ٠ اهريغو تؤملاو ضرملاو مونلاو حاكنلاو لگالاك

 ؤناس اذكو ‘هيَلزئم يف صقت هيلع ْبَتَرَعَي ال امم

 . ةلتهغ ءايبنألا

 هب ءاج ام ةيَقَح ىلع ًةًّجُحلا ةلا ماقأ دقو

 نإ :هلوق ةلزنمب اهزؤكل ف تاَّرجغملاب ل هقيدصتب

 .يدنع نم وح هب ءاج ام

 ىلاعت هديحوت َدِقَتْعَت نأ :يي هب ءاج اميف قحلاف

 ؛َعَرَش امك ةعزشو ،ربخآ امك هرابخإو 5هئايب رَم امك
 ةيحابإو ؤبودنملا ةّيبذَنو ڵضورفملا ةّتِضزَف نم

 .مارحلا ةيمارَحو ،هوزكمملا ةيِهاَرَكو ،حاتمملا

 هتنأو .ءيرتلا َاليإو ءالقغلا فيلكت هل نأو

 الو زؤَجلا هيلإ فاضي الو .ءيش هيلع بجي ال



 ٢٧ . ديحوتلا رون
 ےرح٧٦د>×۔ےس۔__

 هوبسنتما ام ريغب مهذجخاؤيف اميش ساتلا ملظي

 هباسيماب [:؛ ؛سنوي) 4 َيوُمِلي مَمَسُشنأ سانلا كلو »
 .هب نوُذَخاَوُي ام

 و اهولَعَقو اهوبَسَكا خم داتعلا لاعفأ نأو
 و 2

 هن او .نولمي امو ْمَهَقَلَح هللاو ٠ اهيلع اوزجبججي

 .هللا نرم ةَوَشو هرْيَخ َرَدَقلا نأو . ن هللا ديرت ام وغ نوكي

 نأو .هءادعأ يداعيو .ايل ايلؤ يلاوي هللا نأو

 نأو . مهيلاَوخا بلقب ن املَقَعَت احلقَعَت ال هَت ةَواَدَعو هَتَبالَو

 . | ء

 ُهَتَد داعس انملع ش نمو ةلمج نينمؤملا لاون نا اَنْئَلَع

 ُهنَقفاَوُمو هناميإ انل َرَهظ نَمو ٠ ةقيقحلاب هللا دنع

 .رهاظلاب ؛وَحْلِل

 اَتملَع نشميو . ةلمج نيرفاكلا نم رثت ز نأو

 هفك انل َرَهَ م نَمِمَو . ةقيقحل اب هللا دلئع هَت 7 واق

 .رهاظلاب



 - . ١

 ديحوتلا رون ے ج ٢ح>ح ٢٨

 راصنألاو نيرجاهملا نم انَملَس لاون نأو

 وأ .مهنيد هيلإ بئ نمو ،ناسحإب مهل نيعباتلاو
 هنع هيدو هب هكسمتو ةماقتساو هُمْلِعو هلضف رهش

 نب هللادبعو ،يبهَو نب هللادبعو رساي نب راممعك
 ،لێَحْرلا نب بوبخَمو دنز نب رباجو ضاتبإ

 ديعس يبأ خيشلاو ،يسرافلا باهولا دبع مامإلاو
 ءاملعلا نم مُهَذغَب رمم و .مهوحنو . يم دكلا

 ١ مهمح ر هب نرم مح ١ هلل .

 هئم انل زهظَي مل صخش لك نع فقت و

 عيلطش ىلإ حراوجلاو بقلاب ليملا :ةيالولاو

 لجأل صاع نَع ء امهب ُلْئَملا :ةءاربلاو .هتعاط رجال

 نع ىََتنو ٥هتع اطب ,ر رمأ هنلا نأ دقتعن راو



 ۔حس۔رحا٧؛حح ح ٧ ٢٨ ديحوتلا رون

 هّنَيِصغعَم ثسێلو .ناميإ اهلك هتعاط نأو .هتيصعم

 اهلك ر رئابكلا أو .اميسو زيابَك لب رابك اهنك

 .قاَقنو ةزش لب ءاكز هلك زفكلا سيلو ؤفك
 .كزششلاو ديحوتلا نيب ةلزنم ال هنأو

 الإ ؛ةناو ممُهَنْيَب نيدحوملا ماكخأ نآو
 الإ اهئجَتشَت الف ،ناميإلاب ةيمشتلاو ةيالولا

 يفو مهاتزكَد نمم نيدي نْيَدَنلا يف انل قفاوملا
 ماكحأك تسيل نيكرشملا ماكحأ نأو .مهيتالاوش

 .نيدحوتملا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأو

 انم رغألا يلوأ ةعاط نأو .ةقاطلا رذق ىلع نابجاو

ّ 
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 َامهأ ناو .هَديِعَو الو هَنْغَو كفلخ ال نل ا نأو

 يف نودَلَخُش رانلا لهأو ٠ اهيف نودّلَخُم ةَئَجلا

.
٠
 

:
 



 ديحوتلا رون ,
 ےےجح١٦؛ج=ح_ ]

 لمعب الإ ةّئَجلا ُخذَي دحأ نم ام هنأو .رانلا

 . ةلت دمحم يبنلا ةعافشو ك هللا نم ةمحرو حلاص

 ؤِفْغَي امنإو ‘ةبوتلاب الإ رئابكلا ِفْغَي ال هللا نأو
 .رئابكلا نع ىهتنا نمل تاَتيَسلا

 نم غارفل ا ن اكو ئ هقيفوتو هللا نوعب تقَت

 ١٣١٨ ةنس مرحمل ١ رهش نم ٢٤ ةليل يف اهفيلأت

 ىكزأو ةالصلا لضفأ اهرجاهم ىلع .ةيرجه

 .نيمآ .ةيحتلا




