
الفريدة الدرة كتاب من مقتطفات ترجمة  

٠ٍٟ وّب ػجذاٌجٙبء دعشح ػبئٍخ ِغ روش٠برٗ أدذ ثغذادٞ ظ١بء اٌذوزٛس ٌٕب ٠ذىٟ   

 ِشح ِٓ وُ ٚ..  اٌّجبسوخ األسشح أفشاد ثم١خ ث١ٓ ِٓ إٌَٛ ِٓ ٠صذٝ ِٓ أٚي ٘ٛ(  ػجذاٌجٙبء دعشح دف١ذ)  أفٕذٞ شٛلٟ دعشح وبْ

إٌَٛ  ِٓ  ١ٌُٛلظٗ اٌّذجٛة ٚ اٌصغ١ش دف١ذٖ غشفخ إٌٝ ٠ز٘ت ٚ٘ٛ ػجذاٌجٙبء دعشح شب٘ذٔب   

 ٌٗ ٠ىزت وٟ ػجذاٌجٙبء دعشح ػٍٝ شذ٠ذا   إٌذبدب   أٌخ ، ػّشٖ ِٓ اٌخبِسخ فٟ أفٕذٞ شٛلٟ دعشح وبْ د١ّٕب: "  أ٠عب   ٌٕب روش وّب

 أدٔٝ ٌذٞ ١ٌسذ ؛ شٛلٟ ٠ب: " ثبفزخبسٖ اٌٍٛح ٘زا ػجذاٌجٙبء دعشح ٠شاػخ ِٓ زئُ  ، ٘زٖ  اٌشذ٠ذح سغجزٗ ٚ إلصشاسٖ ٔز١جخ ٚ ، ش١ئب  

 ِالئّب   ا٢ْ اٌٛلذ  ١ٌس ٌه فجبٌٕسجخ.  فؼٍٗ ػ١ٍٕب ٠زٛجت ِبرا ٚا٢ْ.  ٌه وزجذ لذ ٚ اوزت ٌٟ لٍذ..  شأٟٔ ٚ ارشوٕٟ.  ٌٍزذذس فشصخ

 ال ٚ.  أسّؼه وٟ ٌٟ رزٍٖٛ ٚ اٌّجبسن اٌجّبي أدػ١خ رذفع أْ فؼ١ٍه.  إٌٟٙ ث١ب هللا ِغ ِٕبجبره ٚ ل١بِه ٚلذ دبْ ثً.  اٌىزبثخ ٚ ٌٍمشاءح

 ِٓ رّٕب٘ب غبٌّب اٌزٟ ٚ اٌغبٌٟ جذٖ ِٓ اٌسّب٠ٚخ ٌٍٙذ٠خ اٌّذجٛة اٌذف١ذ ٘زا اسزالَ ثّجشد ٚ"  ع ع. آخش ٌشٟء فشصخ ٕ٘بٌه ٠ٛجذ

 ٠زٍٛ٘ب وبْ ٚ ، إٌّبجبح ٚ األدػ١خ رٍه ثذفع لبَ ٚ ثٙبءهللا دعشح أدػ١خ وزت أدذ فأخز ، ف١ٗ سلُ لذ ِب ثزٕف١ز اٌفٛس فٟ لبَ ، لٍجٗ أػّبق

 ثؼط   ػٍٝ فؼٍٗ اػزشض ػٕذِب ٚ.  ثٛظٛح صٛرٗ ٠سّؼْٛ اٌج١شاْ ٚ اٌّجبسن اٌج١ذ أً٘ ج١ّغ وبٔٛا ٌذسجخ جذا   ِشرفغ ثصٛد   ١ِٛ٠ب  

 أٔب ٚ.  دعشرٗ ٠سّؼٕٟ وٟ ػبي   ثصٛد إٌّبجبح ألشأ أْ ػجذاٌجٙبء دعشح أِشٟٔ ٌمذ:  ٚظٛح ثىً أجبة ، اٌسجت ػٓ سأٌٖٛ ٚ ُِٕٙ 

٠سّؼٕٟ دعشرٗ أجؼً وٟ جٙذٞ لصبسٜ أثزي  

 دعشح ػٍٝ األِش ٘زا ٚاٌذاٖ ػشض ػٕذِب ٚ..  سبػبد ٌؼذح ١ِٛ٠خ ثصٛسح إٌّبجبح ٚ األدػ١خ ٠زٍٛ أفٕذٞ شٛلٟ دعشح وبْ لذ ٚ

ثذبٌٗ أفٕذٞ شٛلٟ أرشوب سجبء  :  لبئال    ٌُٙ رفعً ؛ دف١ذٖ ٠ٕصخ وٟ رشجٖٛ ٚ ػجذاٌجٙبء   

 - ثٙبءهللا دعشح صؼٛد ثؼذ أٔزٌٙب لذ وبْ اٌزٟ ٚ - أ٠عب   ػجذاٌجٙبء دعشح ِٕبجبح ِٓ ِجّٛػخ دفع لذ أفٕذٞ شٛلٟ دعشح أْ وّب

 دعشح ِٓ اٌغشة أدجبء أدذ غٍت اٌس١ٕٓ رٍه ٔفس ٚفٟ.  اٌّجبسوز١ٓ ِمٍز١ٗ ِٓ رّٕٙش اٌذِٛع وبٔذ ٠زٍٖٛ وبْ ػٕذِب ٚ لٍت ظٙش ػٓ

ِٓ  أٚي ٘ٛ أفٕذٞ شٛلٟ دعشح وبْ ، ٘زا ٌطٍجٗ اٌٌّٛٝ ٌجٝ ػٕذِب ٚ ، اٌّجبسن لٍّٗ ِٓ ٌألغفبي ِٕبجبح ٠ٕزي ٚ ٠زىشَ أْ ػجذاٌجٙبء

األدجبء ِجٍس فٟ ٚ اٌج١ذ فٟ ٚرٗرال ٚ ، إٌّبجبح ٘زا ذفعث لبَ   

 سظ١ؼب   غفال   أفٕذٞ شٛلٟ دعشح وبْ ػٕذِب: "  اٌشائؼخ اٌخبغشح ٘زٖ ٌٕب رذىٟ(  خبرْٛ ٘بجش)  افٕذٞ شٛلٟ دعشح ِشث١خ أْ وّب

 آ٠بد ثزالٚح ٠مَٛ ٚ اٌّجبسن اٌج١ذ إٌٝ اسجٛػ١ب   ٠أرٟ أْ اٌىش٠ُ اٌمشآْ وزبة لشاء ِشب١٘ش أدذ ػجذاٌجٙبء دعشح ػ١ّٓ ، اٌّٙذ فٟ

 ٌذ٠ُٙ وبْ اٌّجبسن اٌؼبئٍخ أفشاد أوثش٠خ ٚ ٚاٌذ٠ّٗ ٚ أفٕذٞ شٛلٟ دعشح جذ ثأْ ٔؼٍُ ٔذٓ ٚ.  اٌصغ١ش ٌذف١ذٖ هللا وزبة ِٓ ِذىّبد

 ٌٗ وبْ ج١ٍّخ أصٛاد ٚ سائؼخ ٚأٌذبْ ػزثخ ثٕغّبد اٌّذىّبد اٌىٍّبد ٚ ا٠٢بد ٌٙزٖ فبسزّبػٗ ، اٌٍذٓ ٚ اٌصٛد ػزٚثخ ِٛ٘جخ

 ِٓ ٔفٛرٖ ٚ رأث١شٖ ٚ ػزٚثزٗ ٚصف ػٓ أػجز ثصٛد اٌّجبسوخ ا٢ثبس ٠زٍٛ د١برٗ دلبئك آخش إٌٝ دعشرٗ وبْ فمذ ؛ ػ١ٍٗ األثش ػظ١ُ

اخشٜ جٙخ ِٓ ١ّٕ٘زٗ ٚ لٛرٗ ٚ جٙخ      
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