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 : خيراتب ، يثراحلا هلا دبع نب دمحل خيشلا لق
 ، م٦٩٩١|ربمفون|٣ قفاوملا ۔ ه٣١٤١|ىلؤالا ىدامج ١|

 ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ" : باتكل اظيرقت
 نب فيس خرئملا هيقفلا خيشلا هقلالمل - لالا ءذجلا ۔" نامع
 : يهو ، يشاطبلا دماح نب دومح

 هفشكو نايبلا ءاشنإ ءاش نم

 نع سانلل احضاو ىمعملا فشك
 مهتافصو مهئامسأ نع نابأو

 ادب يباحص ينامع نم مك

 ةياردو ةقدب هنع نابأف

 لا انفيس دوج ىتف تنأ هلل

 ىدلا مالعأ رافسأ نم تفلأ

 ًافراطم نايبلا يشو نم تزّرط
 ؤلؤلب ةاورلا ناذآ تطّرَق

 مهئايلع يف نامع لهأو ال مل
 ةبحُص لضفأ هللا لوسر أوُبجص
 ام معي فينحلا نيدلا ادغ ىتح

٧ _ 

 يشاطبلا انخيش ىحنم خنيلف
 شاجلا مارك انتلم مالعأ

 شارحألاو لهسلا يف مهدالبو
 شاقن نود خيراتلا ةحفص يف
 يشانلل هركذ نع الج ىتح
 شارعأ نم تللفأ مك راتب
 يشالت نودب أمَّلَع ادغ أارفيم
 يشاَوَح عيدب اينامُع ًاجسن

 شايطلا اهرحب نم رهوج وأ
 شام وأ دعاقل ةادهلا ىدهأ

 يشاوغ مث لاوهألاو هورصن
 شابحأ نمو برع ىرولا نيب



 قماو ةيحت ينم مكيلإو

 همهسب نوؤخلا رهدلا هشار مك

 يضرلا دنسلا ىلع يل ملسو ملساف
 اجحلا يلوأ ةارسلا نييبألا لجن

 شاطب اخأ اي ًاعنُص تدجأو

 يشاوح عوضي كسم اهماتخو
 يشالتُم هلك هارت امكف

 شاره نيب يحلا يف هب ىمرو
 شايجلا رخازلا موللا رحب
 شاجلا طيبر ىفوألا ديسلا

 انن قل
 ، اضيل يلوملا رصان نب ملاس نب رصان خيشلا لاقو

 نب دومح نب فيس خيشلا باتك رشن اخرؤمو اظرثلم

 خيرات يف نايعألا فاحتإ" : ىمعلا ،‘ يشاطبلا دماح
 : موي يف كلذو ، - لؤألا ءزجلا "٠ نامع ءاملع ضعب
 ؛ ه٤١ ١٢٣ |٥ةرخآلا ىدامج|٥

 بصانملا يكزاي ينم لوقلا ذخ

 اننيب لحاطفلا خيرات تأ ال

 اهلك ةطيسبلا قافآب حولت

 اكذلا لماك اي تممُي امثيح ىرت

 لوألا ةداسلاو باطقألا هب صح

 مهدجمب نامع يضرأ تهز مارك
 تنمصب مهلوحف ضعب رافسألا

 بئاطأ مارك ىركذ نع ةربعو
 براعألا نب دجملا ءامس ءاكذ
 براغملا يف وأ قرشلا يف ةدقوم
 بناج لك يف ءارطإلا نم أعاعش
 بصانملا لهأ بادآلاو ملعلا اون

 بكاوكلا راثتنإ ىتح مهرخفمو

 بتاك فك مهرجّي مل مهضعبو
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 مهّلُجِل ًاركذ ,ار رونلا يلاسلا ىتأ
 (٢) ملاس يبايسلا يماسلا انتودقو

 اننامز فيس مهشلا مامهلا اذهو

 مهل نم شاطب لايقألا اجلا نم
 تعباتت أمورق مهنم هرفيس ىوح
 نزام لجلا يباحصلا ذنمف

 هنايب عاري يتأي ام (٨ر ثيح لإ

 مهلقت نامع تناك مهلكو

 مهروبق يبر ءالآلا وذ هللا ىقس
 يتلم رامقأو يتاداس كوأ

 هنيمي عاري ىرجأ نم هللا ىعر
 هريبع يكزلا ن نيراد كسم امف

 هن حاف نإ هنم ارشن بيطأب

 ىرولل تيدبأ مهشلا دو ليلس
 لا رطعي ارشن رفسلا يف انل تقتف

 هئازج ريخ شرعلا هلا كازج

 ًاقاب تمد ام ءامعللا كلوخو

 بتارملا يلاع لكلاو (هتفحتب)
 بمهايغلا رودب مهنم هرفس ىوح
 بقانملا يكاَر مرقلا دوج ليلس
 بئارضلاو ىدنلا يف ركذ دماحًم

 بهاذملا ريخو ىوقتلا جهنم ىلع

 بئاتكلا دسأ رايخألا هتعيشو

 بحاص لك نع رابخألاو ركدللا نم
 بئاصح دلص نب اهارث اولحو

 بئاحسلا لثم لهنت ةر امس
 يبجاح راونأو يتاباغ داسآو

 بناوجلا لكب يكازلا مهركذب
 بئاطألا نباي قافآلا يف عاض اذإ

 بصانملا مارك ايندلا ينكاس ىلع

 بهاوذلا روصعلا يف ىفخت ًءليض

 بتاكو راق نب هاذش يحاون

 بصانملا غولب ىرخألا ين كالو

 بقاوعلا نسحو ىفلزلا كلبرسو
 ةمئألا نم ًاريثك ۔ " نايعألا ة ةفحت " هباتك يف ، هللا هجر) يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا خيشلا ركذ : يأ )١(

 . طعيمَج مهصحێ مل نكلو . نييناملا ءاملعلاو

 ةقيقحلا يلو » نييناملا ءاملعلاو ةمئألا ءالؤه نم ًاضعب ‘ يبايسلا دوحج نب ملاس خيشلا ًاضيأ ركذو ) ( ٢

 ۔ نوريثك مُه
 مهركذي فوس نيذلا { لضافألاو ، رايخألا ءاملُملا نم مّلَع نم ركذ نم هعاري ب فقي ثيح لإ : يأ (٣)

 .هأ. ىفخ ٣ يك 4 انيديأ نب يذلا اذه هباتك نم ثلاثلا ءزجلاو ‘ يناثلا ءزُجلا يف



 قراش رذ ام هللا مالس كيلع

 ىحلاب كيألا يف ءاقرولا تنغ امو

 لا دجامأ ركذ مالقألا تطخ امو

 جلا كباتك رشن رشنلا ماع خرأو
 هضيرق عاري ىرجأ ىتف حماسو
 هبسحو مكنم دولا ءاغتبإ موري

 بكاوسلا باحسلا يف قرب حال امو

 بناج لك نم رايطألا اهبواجت
 بئاجعلا تاذ رافسألا يف ةبورُع

 بقاعل ىركذو أملع «هراكَح ليل
 بتارملا اذاي رفملا اذه ظيرقتب

 برآملا غولب هيقلي مارم

 ناميلئس نب دمح نب ملاس هيقفلا ةمالعلا خيشلا لاقو
 ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ" : باتكل اظيرقت ، يثراحلا
 . ه٩١٤١|مرحم|١١ خيراتب لؤاا ءجلا ۔" نامع ءاملع

 ۔ لق

 راوغملا دًّللاب ابحرم اي

 انفيس دوج ىتف ميعزلا كاذ

 " هفاحتإ " يف رابحألا ةريس نم
 و

 ةفاقثب مهر اٹآ اعبتتم

 مهب ةقرشُم ضرألاو اوضم موق
 هئازج ريخ شرعلا ُبَر كازجف

 رادلا ميرك شاطب لسن نم
 راثآلا رهاوجب انءاج ذإ

 رارسألا مكلتل

 راصبألاو عامسألا يلوأ ترهب
 راتخُملا .ةنس كلذب اورش

 نيثحابلل

 اورشن

 ةرورض هدمف . ) فلأل او ف اكل ١ حتفب) هلصأو » ةياكحلا باب رمأل ‘ طبرلاو تابال ١ باب نم . اكح ) ( ٤

 خيرات يف نايعألا فاحتإ" باتك رشن خيرات وه تيبلا اذه رطشو ، ىفخ ال يك ، نزولا لجأل ةيرعش
 . مظانلا . ( ه٣١٤١ ةنس = ١٠٤ + ٢٩ + ١٤١ + ٩٣٦ + ٢٠٣ ) .“ نامع ءاملغ ضعب
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 ةروكشم اهنإف كاطخ مزلاو
 ىلغلا زنكاي كيلع هالبللا مث

 اوضق فالسأ رون ف شعو ملساو
 دمحُم يبنلل يبر ةالصو

 راونألا علطم نم ةدتمُم
 راهن لكب ىربكلا ةرلاو
 رابجلا ةعاط يف مهتاقوأ

 راحسألاب باحصألاو لآلاو
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 مالسلاو ةالصلاو ، ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو ، ىفكو هلل دمَحلا
 مهل نعباتل او هبحصو هلآ ىلعو ذ نبيلسرللا ديسو ۔ ، نييبلل ا متاخ . ، دمح انيبن ىلع

 مهراثآ تيلت امو ، تنودو ءاملفلا رابخأ تركذ ام ، نيدلا موي ىلإ ناسحاب

 . رتافدلا يف مالقألا تلاجو ، رصانعلا تكرحت امو ، تنيبو مهرثآمو __

 ؛ دعبال

 نيمدقألا نامُع لهأ نم انئاملغ نع أخيرات بتكأ نأ ىلإ ةمهلا ينتعد دقف

 ىلع تملطاو ، مهنم تفرع ن ةباحصلا رصع نم ءادتبإ ، نيريخألاو مهنم
 ملعتلل لب ، فيلأتلا دصقل ال ، ةيملعلا مهتبوجأ وأ مهتافلُم وأ مهرابخأ
 ةيفاكلا رداصملا ةلقل ، مهرابخأ نم ريثكلا ينع باغ دق ناك نإو ، ةدافتسإلاو

 روهشم ملاَع نم مكف ، خيراتلاب قلعتي اميف ةصاخو ، ثحابلا اهيلإ عجري يتلا
 هتذمالتو هخويش نع الو لب ، هتافو الو هدلوم خيرات فرعن ال انئاملع نم

 . ةلع يفشي الو ، ةلغ يوري ال يذلا ريسيلا رزنلا الإ مهللا ، هتايحو

 لا و ، ةليبق لا نبوسنم ريغ ءاملغع ءامسأ باتكلا اذه ِف ىرت كلذل

 زع هللا ىوقت مهمه اغإو ، ةيمهأ هل سيل مهرظن يف ِف باستنإلا نأكف ، ةليبق ءالو

 دحاولا بستنا وأ بسن ; امرو ) 4 مكاقتأ ه هللا َ دنع مُكَمَركأ ںإ ! ط : لجو

 . ةنهم وأ ةعنص لا هباستنا اردانو ذ هدلب لإ مهنم

 نيببس لإ دوعي مهخيرات ضومغ نم هتركذ ام لعلو

 هتقنلا ف فرلأتلاب مهمامتهإ رثكأ ناك } هللا مهجر) انئاملع نأ < امهدحأ

 ، ةلوطملا بتكلاو ، رابكلا عماوجلا كلذ يف اوفلأف ، ةءاربلاو ةيالولاو لوصألاو
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 مهل نكي مل هنأ مهرمأ نم رهاظلاف ذ خيراتلا امأ ، ةعوسوم نوكي نأ اهضعب داكي

 هقفلا بح ف اضرع دجوي ام لإ ا ةلقتسم ابتك هيف اوفلؤي ملو ، ءانتعإ ريبك هب

 امك . ، رصحت ال دئاوفو . ركنت ال ةيمهأ نم خيراتلل ام عم ، ةءاربلاو ةيالولاو

 ` مهضعب لاق

 رابتعا لقاعلا سفنلل هيف رابخألاو خيراتلاف دعبو

 اوراص فيكو موقلا ىتأ فيك راصبتسا رصبتسملل هيفو

 وأ ، ةيعيبط لماوعب امإ ‘ مهتافلؤم نم ريثك نادقف ٠ يتالا ببسلاو

 ىلع تنج ةمثآ يدايأ وأ ، دالبلا جراخ نم تءاج تاوزغ وأ ، ةيلبق بورح

 يف ىتح عقاو اذهو ، هدي يف يه نم ءانتعإ مدعو لامهإ وأ ، ةنيمثلا زونكلا كلت
 ءانتقإ يف سيفنلاو سفنلا اولذب ةيلاع ممه يوذ دوهج الولو ، رضاحلا انرصع
 فلس نم هوثرو ام ىلعو اهيلع ةظفاحُملاو تافلوُمْلا كلت تاطوطخم نم ريثك
 ثارتلا ءايحإ نم ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هب تماق ام مث ، اهنم حلاص

 اهنم ريثكلا زاربإو ، ةطوطخملا بتكلا سئافن نم ةبتكلا هتعج امو ، ينامُلا
 نأ عم ، فلتلاو عايضلل ةضرغو ،اهنكامأ يف ةءعوبخم تيقبل ، رشنلاو عبطلاب
 وهف ، هلودس نارجهلا هيلع ىخرأ دق ، سبحلا نيهر لازال فسأللو ۔ اهضعب
 نمو ] : ةدافتسإلاو ةدافإلا لجأل ، هنوصتو رابغلا هنع ضفنت عباصأ لإ ةجاحب

 . ( ملظ دقف نيبجوتسللا عنم

 مامإلا ناويد " ، دجوت ملو تدق يتلاو ، اهركذ مدقلا بخكل ا نمف

 ، كلذ ريغ ليقو ، لاججأ ةسه له هنأ : ليق ، " يناملا يدزألا ديز نب رباج

 . هتجرت ف هركذنسو ّ راتتلا ةثداح لبق دادغب ةبتكم ادوجوم ناكو

 نب كلما دبع هرفص يبأ عماجو ، بئاسلا نب مامض باتك : اهنمو

 باتكو ۔ ليحرل ا نب بوبح خيشل ا باتكو ‘ يلع نب ىسوم عماجو ‘ هرفص

 باتكو ‘ ءزج نبعبس يف هنأ : ليق ؛ ليحرلا نب بوبحم نب دمح ةمالعل ١
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 ۔ بوبحم نب دمحم نب ريشب خيشلا فيلأت ، " ةنازخلا "

 نب دمح انخيش نم تعمس : مهللا هجر) يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا لاق

 نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس مامإلا باتكو . ارفس نيعبس يف هنأ ركذي دوعسم

 نب ىسوم نب دمحم خيشلا فيلأت ، " ةيافكلا " باتكو ، (هللا هخر) بوبحم
 ديسلا ةبتكمب دحاو ءزُج هنم دجوي ۔ ًاءزُج نيسخو دحاو يف ‘ يدنكلا ناميلس

 نب دوعس ةمالعلا خيشلا ينربخأ ؛ ةصاخلا يديعسوبلآ دوعس نب دحأ نب دمح

 باتكو ، مجعلا بورح يف ىوزنب قرتحا باتكلا اذه نأ : يدنكلا ناميلس

 ةمالعلا لاق ؛ يدنكلا ىسوم نب هللا دبع نب دجأ خيشلا فيلأت ، " ةريخذلا "

 هيلا ليح هنأ ريغ ، ، هفلأ اذ اميف يردن الو ، هيلع فقن مل : مهللا هجر) يلاسلا

 ّ " جاتلا " باتكو . تومرضح لهأ نم انباحصأل هفلأ هنأو ، ةبيرغ يناعم

 تفلتخا دقو ، يوزنلا يرزملا مصألا هللا دبع يبأ نب نامثع خيشلا فيلأت

 : ليقو ، نوسخ : ليقو ۔ اءزج نوعبرأ : ليقف . هئازجأ ددع يف تاياورلا

 ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب هنم دحاو ءزُج دجوي ، نوسخو دحاو

 وهو ، " خايشألا " باتكو ، )٢١٩( مقرب نورشعلاو سداسلا ءزجلا وهو
 طابر مايأ ، (بيسلا) امد نصحب نيطبارم اوناك ، ءاملعلا نم ددعل ىواتف

 عماج ىواتفلا كلت عمجف ، ناسغ مامإلا مايأ يرحبلا وزغلا دصل ، اهب نيملسللا

 ، " اهماكحأو مامإلا نئاهر يف نئاهرلا " باتكو ، " خايشألا " باتك اهامسو
 باتكو ، ۔ " ءايضلا " باتك فلؤم ۔ يبتوعلا خيشلا فيلأت ، " ةمامإلا " باتكو

 فلؤُم يحللا داجن نب ىسوم نب داجن خيشلا فيلأت ، " ةلدألا قئاقحو هلكألا "

 فيلأت ، " عاضرلا ماكحأ يف عاقرلا " باتكو ، " داشرإلاو رئاصبلا " باتك

 رظنلا نبا ةمالعلا دج ناميلس نب رضخلا نب دجأ نب هللا دبع خيشلا

 باتكو ، اضيأ هل ، " ةباتكلاو كوكصلا يف ةبانإلا " باتكو ، يلؤمسلا

 نب ناميلس نب دجأ خيشلا فيلأت ، نادلجي ، " نامُع لهأ ريس يف نامجلا كلس"
 ةمالعلا لاق ، " رثألا نم فلتخما عمجب يف رصبلا ىرق " باتك هلو ، رظنلا
 دحاو دلجُم 7 هقارحإ دعب دجوي مل ، تادلج عبرأ يف هنأ : هللا هجر) يلاسلا
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 نم كلذ ريغ لإ ، " ديلقتلا مذ يف ديصرلا " باتك هلو 4 ، مخض وهو ‘ هنم

 هجر) خيشلا لتق دمب ‘ اهل رابجلا ةلدرخ قارحإ ببسب ، تدق يتلا هتافلؤم

 دادم نب هللا دبع خيشلا فيلأت ، " لاعفألا ةينبأ يف لاللا " باتكو . هللا

 دوعس نب دجأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب هلوأ نم تاقرولا ضعب هنم دجوي ، يبعانلا

 امأ ) : هيلع ماشلاو هللا دج دعب هنمدقُم يف لاق ، )٧٣٦( مقرب ، يديعسروبلآ

 ارصتخم فلؤأ نأ ينمهلأ ، هتينادحو ةينارونلا لوقعلا مهلأ يذلا نإف .. دعب

 ، مضلا ، ثالثلا تاكرحلا ىلع لمتشم ، ةيثالثلا لاعفألا ةينبأ يف ًايفاش

 . ( رسكلاو ، حتفلاو

 تناكل ، اهءاقبإ ردقلا ءاش ول يتلا ، ةدوقفلا بتكلا ضعب ءامسأ هذهف

 نم ةيقابلا ةيقبلا يل هللا دمب نكل 4 ملعتلاو ثحابلا هنم لهني ، ابذع انيعم

 مهتافلؤم ةيمالسإلا ةبتكلا اودوز إ دقف ، ةكربلاو ىنغلا اثيدحو امدق مهتافلؤم

 . اريخ مالسإلا نع هللا مهازج .{ ةعفانلا ةريثكلا

 ذ مهخيرات نم ايش بتكأ نأ لواحأ نيذلا ، ءاملعلا ءالؤه خيرات ةسارد نإ

 ةقرفتم ةليلق تامولعم ادع ام ، عجارملا ةردنل ارظن ًارسيمو الهس ارمأ نكي مل

 ةيفاو الو ، ةبعوتسم ريغ كلذ عم يهو ، اهريغو هقفلا بتك يف 7 كانهو انُه

 امو ، ةديفمو ةحضاو ةروص يطعت نأ ىسع ‘ اهناضم نم اهعمجبو ، بولطلاب
 يعدأ ال كلذل ، ريصقت وأ روصق نم ينم ناك اميف رذعلا يل نأ وجرأ هتركذ

 مل ءاملع كانُه نأ كش الو ، كلذ نع رصقي يملق نإف ، مهعيج + ركذ باعيتسا

 تفلتف ، رهدلا ثداوح اهيلع تتأ تافلؤُمَو ‘ اركذ مهل دجن ملو ، مهنع عمسن

 . تداب و

 مهرابخأ ضعب ركذأ امإو ، ةمئألا خيراتل ضرعتأ مل ، راصتخإلل امورو

 باتك يف مهخيراوت نم ءاج امب ءافتكا كلذو ۔ ماقا اهاضتقا ةبسانل } انايحأ

 باتكو ْ " نايعأل اةفغت " باتكو ، ، قيزر نب ١ 7 ،} " ةمغلا فثك "
 ماملإ مهل نيذلا ءارعشلا ضعبل تججرت اعرو ؛ اهريغو ، " خيراتلا ربع نامع " .
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 < فورجلا ىلع ابترم باتكلا لعجأ ملو ش ملعلا نونف نم هريغب وأ هقفلاب

 نم ةرورضلا هتضتقا رمأل الا نمزلا ىلع هبيترت تنسحتسا امنإو ، مجارتلا

 ، اهجراخ اونطوتسا نيينامُغ ءاملع ركذ نم يتأيس امك . ريخأت وأ ميدقت

 : هتيمسو ‘ مهلبق ادوجوم ناك نم ركذ لإ تعجر مث ، عباتتلا ىلع مهتركذف

 " نامع ءاملع ضع خيرات ف نابعألا ناحإ "

 لج هللا لأسأو م ةرذعتم لكلل يتفرعم نأل ." صعب " ةملكب تزرتحاو

 نم هلعحخو هب عفني ن أو ذ هماعغا ىلع ينقفويو ، هفيل تو هعج ىلع يننيعي نأ هنأش

 . يلامعأ حلاص

 امب ، مهاوس نم ىلع ةيزمو لضف نم اي هللا لوسر باحصأل امو ، اذه
 لهأ نم هتبحص تفرع نم ميدقت كلذ بجوتسا ، ةبحصلا فرش نم هب اوصتخا

 لبق مالسإلا يف اولخد وأ ، اوملسأو هللا لوسر ىلع اودفو نيذلا ، نامُع

 ةعيرشلل خيرات ، ءاملغلا نم مهريغ نعو مهنع خيراتلاف ، هيلع مهتدافو
 ايندلا ريخ هيف امل قلخلا ةادُهو ، اهتلاسر اولماحو اهداؤر مهنأل ، ةيمالسإلا
 نب نزام وهو نامُع لهأ نم ملسأ نم لوأ ركذب ادبأ مهب ًانميتو ، ةرخآلاو
 . يئاطلا ةبوضغ

 ئ قيفوتلا يلو هللاو

 ىشاطبلا دماح ن دومح نب فس
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 يئاطلا ةىوضع ن نز ام يباحصلا

 نب ةبوضغ نب نزام ، نامُع لهأ نم ملسأ نم لوأ نأ ، تاياورلا تقفتإ

 ينب نم يدعسلا يناهبنلا يئاطلا نايح نب رم نب نايح نب ةسامش نب ةعيبس

 ةروهشلا ندملا ىدحإ ، لئامس لهأ نم وهو _ يط نب ثوفغلا نب ناهبن نب دعس

 همالسإ ببسو ۔ - تايأورلا قافتاب نامُع لهأ نم ملسأ نم لوأ نزامو ، نامُمب

 عمسف ْ )١( ةريتع موي تاذ رتعف ب ، لئامسب ًامنص ندسي ناك هنأ ىوري اميف ۔

 ، & يبلا روهظ نع ءيبنث ، رعشلا نم تايبأ وهو ، منصلا فوج نم اتوص
 نح امنيبف : لاق ، يب داري ريخ هنإو ، بجعل اذه نإ : نزام لاق ، كلذ رركتو

 : لاقف ؟ كءارو ام : هل انلقف ، امد ديري زاجحلا لهأ نم لجر مدق ذإ كلذ ىلع

 ابن هللاو اذه : تلقف ؛ هللا يعاد اوبيجأ هاتآ نل لوقي ، دجأ هل لاقي لجر رهظ

 ىتح يتلحار تبكرو ۔ ًاذاذج هترسك و هيلع تبثوف ۔ . منصلا نم تعمس ام

 ، مالسإلا يل حرشف ، هل ثعب امع هتلأسف " ةنيدملاب كي هللا لوسر ىلع تمدق
 ٠ كلذ يف تلظو تملسأف

 لالضتب الض هب فيطن ًابر ال ناكو ًاذاذج ًارجان ترسك
 لاب ىلع انم هنيد نكي ملو انتلالط نم اناده يمشاهلاب

 لاق رجان يبر لاق نمل ينإ اهتوخاو ارمع نفغلب ابكار اي

 نب ورمع همساو ذ تماصلا ونب مه : "ارمع نفغلب " - هلوب ينعي

 " اهتوخاو ": هلوقبو ؛ يط نب ثوغلا نب ناهبن نب دعس نب كلام نب منغ
 : تلف : نزام لاق ب يط نب ثوفلا نب ناهبن نب دعس نب ةماطخ ينب ديري

 .نامع لمأل لامت هلا ذأ . كلاو 9 ملسو كيلع هللا ىلص ، هللا لوسر

 مهللا " : لاقف & هللا لوسراي يندز : تلقف 4 " مهبثأو مهدهإ مهللا " : لاقف

 ةحيبذ : يأ : ةريتع )١(
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 رحبلا ، هللا لوسراي : تلق مهل تردق اب اضرلاو فافكلاو فافعلا مهقزرا

 يف مهيلع عسو مهللا " : لاق ، انفلظو انفخو انتريم يل هللا عداف ، انبناجب حضني

 طلس ال مهللا ": لاق ، يندز : تلق ، " مهرحب نم مهريخ رثكأو ، مهتريم
 ءاعدلا اهدنع باجتسي نيمآ نإف { نيمآ نزاماي لق ى ، مهريغ نم اودع مهيلع

 برشبو ْ برلطلاب علوُم ينإ هللا لوسراي : تل : نزام لاق ب نيمآ : تلف

 هللا عداف ، دلو يل سيلو ، اذه يف يلام رثكأ دفن دقو ، ءاسنلاب جوج ى رمخلا

 يبنلا لاقف { ايحلاب انيتأيو ، ينيع هب رقت ادلو يل بهيو ، دجأ ام ينع بهذي نأ

 ةفع رهعلابو ، لالحلا مارحلابو ، نآرقلا ةءارق برطلاب هلدبأ مهللا " : : %
 لاق ، " هنيع هب رقت أدلو هل بهو ، ايلاب مهتأو ى هيف مثإ ال أير رمخلابو ، جرفلا

 ، بابسألا كلتل طاشنلاو برطلا نم هدجأ تنك ام ينع هلا بغذأف : نزام

 ، برعلا نم لئاقع عبرأ تجوزتو ، نآرقلا رطش تظفحو ، أاججح تججحو
 ، اهدعب امو ةنسلا كلت يف نامع تبصخأو ، )١( نايح هتيمس ادلو تقزرو

 ؛ كلذ يف هلو نمو ، نامع لهأ نم ددع نمآو

 جرعلا ىلإ نامع نم يلايفلا بوجت يتيطم تبخ هللا لوسر كيلإ
 جلفلاب عجراف يبر يل رفغيف ىصحلا ءيطو نم ريخ اي يل عفشتل
 يجرش مهجرش الو ينيد مهنيد الف مهنيد هللا يف تبناج رشعم لإ

 لإ نامُع لمأ قبسأ مه لئامس لمأو : قيذر نبا خرؤملا لق
 دقو ، رجان هل : لاقب منص دبعي ناك هنأو ، هذه نزام ةصق ركذ مث ، مالسإلا

 . ه أ . افصلا ةلحم نم بيرقلا ناكملا وهو ، رامضملا يف اتيب هل ىنب

 همسا : ليقو ، رجان همسا : ليقف ، منصلا اذه مسا يف تاياورلا فلتختو

 دنع ةروهشم ةياكح كانهف ، ريخألا مسالا اذهل ةبسنلابو ، نيقد : ليقو ؛ رحاب

 نب يلع نب دمحم نب برح : مهنم ، لصولا مهضعب نكس ى ٢ يبلا ءاعذ ةكربب ةحلاص ةبيرُف نزامل ناك )١(
 نب رمُع نب ىحي نب دمحم رفج وبأ هنبا ديفحو ، برح نب يلعو ، برح نب دخأ هادلوو ، نزام نب نايح
 . " بيذهتلا بيذهت " يل ظفاحلا مهركذ ، ثيدحلا ةاور نم مهلكر . هيبأ دج نع ىور ، برح نب يلع
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 يبنلا ثعبع ع زاجحلا نم ءاح يذلا لجرلا هربخأ امل نزام نأ يهو » سانلا ةماع

 ٠١ لوفي وه و ‘ كلذ لبق منصلا فوج نم هعمس ام عم ، 5

 رش نطبو ريخ رهظ رست عمسا نزام اي

 ربكأل ١ هللا نيدب رضم م نم يبن معل

 }؛ هلوقو

 لهجي ال ام عمست لبقأ يل ! لبقأ

 لزنم قحب ءاج لسرم يبن اذه

 لدنجلاب اهدوقو لعشت ران رح نع لدعت يك هب نمآ

 ، دلبلاب فورعم ناكم لإ هذخأو ، منصلا لإ ماقف ، ربلا قدص فوعف

 نم هامرف ، يلاغدلا جلف يقس ةياهن نم بيرق ، نصحلا يبرغ لبج حفس وهو
 : ليق ، نآلا ىلإ نيقدقدلا عضوملا كلذ يمُّسف ، نيقد قد : لاقو ، لبجلا كلذ

 مهنأل ، لئامس خئاشم نم ، دحاو ريغ كلذب ينربخأ ، () نزام ربق هبو
 هنع ثيدح يفو .ب ؛ { اهباعشب ىردأ ةكم لمأو { . مهريغ نم كلذب فرعأ

 ثيدح يفو ، " ةمايقلا موي مهدئاق وهف ، ، ضرأب يباحصأ نم تام نم " : 5

 موي مهل ًارونو ًادئاق ناك ألإ ، ضرأب تومب يباحصأ نم دحأ ام " : رخآ

 وهف ، ةدلبب تام يباحصأ نم لجر اميأ " : (هثَظر ةديرب نعو ، " ةمايقلا
 " ةمايقلا موي مهمامإ

 هذه فلاح ، هربق عضومو 0 نزام ةافو نع ىرخأ ةياور ليلق دعب يتأيسو

 . ةياورلا

 ةوزغ تناك اهيفو ، ةرجهلل تس ةنس : ليق اميف نزام مالسإ ناكو

 . ةنيدملا نم مهيلا هعوجر دعب لئامس لهأ ملسأو ، ةيبيدحلا
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 ذ ناعإالاو مالسإلا لاإ نامع هع لها قبسأ لئامس لهأ نأ ٠ حير ند لذ

 أ . & دمع رشبلا ريخ نم باتك مهيتأي نأ لبق

 هاده نمو وه ، ةرجهلل تس ةنس () نزام مالسإ ناك اذإو 6 ات (

 ، مالسإلا ىلإ نامع لهأ قبسأ كش الب مهنإف ، لئامس لهأ نم مالسإلل هعم هللا
 ىدنلجلا ينبا دبعو رفيج نامع يكلم مالسإ نأل ، هريغو قيزر نبا هلاق امك

 هللا لوسر هلسرأ يذلا ، صاعلا نب ورمع دي ىلع ناك ، امهعم نمو ، نييلوعلا
 لهأ نم هعم نمو نزام مالسإ دعب كلذو ، ةرجهلل نامث ةنس امهيلإ ق
 دحأ هبحصي نأو دبال مالسإلا يف هلوخدو ةنيدملا لإ نزام ةدافو نأ مث ، لئامس

 لوسرلا ىلع اودفو نيذلا برعلا دوفو نأش كلذ يف هنأش ، هدلب لهأو هموق نم

 ةنيدملا ىلإ نامُع نم هريغ وأ وه جرخي نأ ةداع دعبيو ، مالسالا يف لوخدلل :

 فوخو ، ةفاللا لوطو ۔، ةقشلا دعب عم اميس ال ‘ دحأ هبحصي ال ‘ ًادرفنم

 . ةيلاتلا تاونسلا يف هتدافو ترركت دقو ، درفلا رفاسملا هاشخي يذلا ، قيرطلا

 ۔ هعضوم يف هللا ءاش نإ هركذنس امك ، هعم حلاص همالغ ةدافو ليلدب

 هانب يذلا ، رامضملا دجسم ‘ لئامسب نآلا لإ ةيقابلا نزام راثآ نمو

 ىلع نامعب يب دحسم لوأ وهو ، ةرجهلل تس ةنس ةنيدملا نم هعوجر دعب

 ، ىوزنب رقعلا س أر دجسم وهف يب دجسم يناث امأ ؛ انعمس اميف ، قالطالا

 ه يبللا ةايح يف ذ ةرجهلل عست ةنس ىوزن رقع نم ةنذاوشلا دجسع فررعلا

 هللاو ، نيخرؤم امهتدجو اذكه ، ةرجهلل ةئامو نيس ةنس ىلهب عماج ينبو
 . ملعأ

 ةلالج رمأف ، اريغص ادجسم ، نوميلا دهعلا اذه لبق رامضملا دجسم ناكو
 زارطلا ىلع هعيسوتو هئانب ةداعإب هللا هظفح ۔ مظعملا ديعس نب سوباق ناطلُسلا
 تامارك دجلا اذهلو ، هقيفوتو ىلاعت هللا نوعب كلذ هل مت دقو ، ديدجلا

 ةريسلا " : هباتك يف ، نالحد ينيز هاكح ام اهنمو ، خياشملا دحأ يل اهضعب ركذ

 . ءاش نم هعجاريلف ، " ةيوبنلا
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 لكوتل | ن حلاص ي احصلا

 نم يباحص يناث _ ةبوضغ نب نزام مالغ لكوتملا نب حلاص ريثك وبأ وه
 عم حلاص دفو اودبي اميف لئامس لهأ نم يباحص يناث لب ، نامُع لهأ

 : نزام % سبلا لاقف ۔ اليج اميسو الجر ناكو ۔ خ يبنلا ىلع نزام هالوم

 لاقف ، لكوتلا نب حلاص يمالغ اذه : نزام لاق ، " ؟ كعم يذلا اذه نم "

 نب نسحلا هتيرذ نمو ، ى يبنلا دنع نزام هقتعأف ، " اريخ هب صوتسا " : ع

 نب نايح نب دمحم نب برح نب يلع هنع ىور ‘ ريثك يبأ نب ىحي نب ريثك

 . لكوتملا نب حلاص ريثك يبأ هدج مالسإ ةصق ةبوضغ نب نزام

 هالومو وه حلاص لتق : ةدنم نبا لاق : " ةباصإلا " يف ظفاحلا لاق
 . ه أ . ةعدربب نافع نب نامثُع ةفالخ يف ةبوضغ نب نزام

 دلاو ، ريثك وبأ لكوتلا نب حلاص : " ةباغلا دسأ " يف ريشلا نب لق
 امهاربقو ةعدربب نزامو وه لتق ّ ةبوضغ نب نزام لوم ّ ريثك يب ا نب ىح

 هيبأ نع ريثك يبأ نب ىحي نب ريثك نب نسحلا نع برح نب يلع ىور ؛ كانه
 .اليج اميسو الجر ريثك وب أ ناك . لاق هدج نع

 ، نزام هالومو حلاص ةافو نأ ، تاياورلا هذه نم همهلتسأ يذلاو + (ت)

 يف ، ةعدرب اهيف تحتتفا يتلا ةنسلا اهنأل ، ةرجهلل نيرشعو سخ ةنس تناك

 حتف دعب اهيلإ راس ، يلهابلا ةعيبر نب ناملس دي ىلع ، نافع نب نامثع ةفالخ

 اهلهأ قلغأف ، اهنم خسرف لقأ ىلع ، روترتلا ىمسي رهن ىلع ركسعف ، ناقليبلا
 ، هوحلاصف ، هدصحتسم اهعورز تناكو ۔، اهارق يف تاراغلا نشف ۔ اهباوبأ هنود

 . ىرخأ ًادالب تحتفف هليخ هجوو اهب ماقأو اهلخدف

 ىصقأ يف دلب ؛ ةمجعملا لاذلابو ، ةلمهملا لادلاب ىورت ، هذه ةعدربو
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 نب ملسم اهركذ يتلا يهو. ، يبسلا عضوم ةيسرافلاب اهانعم ، ناجيبرذأ

 : يتابيشلا ديزم نب ديزي هب يثري رعش يف ديلولا

 راطخألا هنود رصاقت ًارطخ هحيرض رستسا ةعدربب ربق

 راجح لا كهجو اهيلع تسفن ةرفحو مامحلا هسفانت لجأ

 ، امهاربق اهبو ، ةعدربب حلاص همالُغو وه لتق (هثظر نزام نأ كل نيبت ذإو
 ضعب ربق هلعلف ، نيقدقدلاب هربق عضوم نأ ، لئامسب رهش امل فلاخُم كلذ ناف

 . رخآ يباحص وأ ذ هبراقأ

 ، & يبلا ىلع ادفو يط ةنهابن نم نيلجر نأ تاياورلا ضعب تراشأ دقو

 نم ، عمصأ نب سودس نب رباج نب ديزو ، عمصأ نب سودس نب دلاخ امهو
 يدعس هنأل ، نزام براقأ نم امهلعلف ، يط نب ثوغلا نب ناهبن نب دعس يبب
 : لوقي ق هللا لوسر تعمس : لاق ، ثيدحلا اذه نزام ىور دقو ؛ يناهبن
 . " ةنجلا لإ يدهي هنإف قدصلاب مكيلع "

 هادلوو ، نزام نب نايح نب يلع نب دمحم نب برح : نآام ةيرذ نمو
 اوأشن ، ثيدحلا ةاور نم ةثالثلا ءالؤهو ، برح نب دجأو ، برح نب يلع
 بلط يف لحر ، ةمه اذ ًاهيبن الجر برح ناكو ، اهيلإ اوبسنف ، لصوُمْلاب
 . هئارظنو سنأ نب كلام نع بتكو ئ ملعلا

 وه ، ةحاسملا لجأل نيتئامو ةرشع عبرأ ةنس قشمد ىلإ نومأملا همدقتسإ
 نيرشعو تس ةنس هتافو تناكو ، مهافعأف ، هوفعتساف { ملعلا لهأ نم ةعاجو

٣094 
-٢٦ 

 



 يحاطلا ةشرب ن ثبح يباحصلا

 ةليبق يهو ،۔ يحاطلا يدوعلا ةشرب نب بعك ، ةباحصلا نم نامُع لهأ نمو
 املو ؛ : يبنلا ةفص اهنم فرعو . ةفلاسلا بكلا أرق دق ناكو ، دزألا نم

 7 سرفلا كلم زيوربأ ىرسك مهنم ، مالسإلا لا مهوعدي كولملا لإ 5 بتك

 دقو ، هلتقف هيوريش هنبا هيلع هللا طلسف ، 8 يبنلا باتك قزم يذلا وهو
 همساو نامعب هلماع لإ بتكف ، هيلإ وعدي امو ه يبنلا رمأب هيوريش متها

 سرفلل امنإو ، اهلك نامع ىلع الماع سيل هنأ عقاولاو ، ناجتسفلا وأ ناذاب

 اهكولم لإ ذئموي نامع رمأو ، ةيلحاسلا ندملا ضعب ىلع ءاليتساو ةيقب كاذنآ

 دبعو رفيج لا : يبنلا بتكال سرفلل رمألا ناك ولو ، ىدنلجلا لآ نم

 لاق كلذلو ، امهموقو املسأف ، صاعلا نب ورمع امهيلإ لسرأو ، نامُع يكلم
 دعب مجعلا انرواجي ال : مالسإلا يف لوخدلا نع سرفلا عنتمإ امل ۔ رفيجل دزألا

 . نامُع نم اوجرخو حلصلاب اونعذأ ىتح مهورصحو مهولتاقف ؛ مويلا

 ايبرع الجر كلبق نم ثعبإ نأ " : ناذاب هلماع لإ ىرسك هبتك ام ناكو

 اذه ربخ فرعتيل بتكل ١ أرق دق نوكيو ذ زاجحلا لإ ، نومأم ذ ًاقودص ذ ًايسراف

 بككلا أرقو ۔ رصتت دق ناكو ۔ يحاطلا هشرب نب بعك ، ناذاب ثعبف ۔ " يبللا

 يتلا تافصلا هيف ىأرف ، هملكف ، ق يبنلا ىتأو ةنيدلا بعك مدقف ، ةفلاسلا
 ،۔ بعك ملسأف ، مالسإلا هيلع ضرعف ، لسرُم يبن هنأ فرعف ۔ بتكلا يف اهدجي

 نمآ دقو م لسرُم يبن ح 5 يبنلا نأ هربخأف م ناذاب ىتأف م نامع لا عجر مث

 هباحصأ ىلع فلختساف ، كلما هيف هفاشأ نأ ديرأ رمأ اذه : ناذاب لاقف ، هب
 . سرافب ىرسك لإ وه جرخو ، ناكسم همسا هموق نم ًالجر نامعب نيذلا
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 ىرور ۔ ( نامع دزأ دفو باب ) : لاقف ، " تاقبطلا " يف دعس نبا مهل بوب

 ، نامُع لهأ ملسأ : ولاق , مليلا لهأ نم ىور نم , يشرقلا دمح نب يلع

 ، مالسإلا عئارش مهملعل ، يمرضحلا نب ءالعلا ، % هللا لوسر مهيلإ ثعبف
 حربي نب دسأ مهيف ‘ % هللا لوسر لا مهدفو ج جرخف { ۔ مهل مهلاومأ قدصبو

 ئ ممرمأ ميق الجر مهعم ثعبي نأ هولأسف ‘ ج هللا لوسر اوقلف ۔ يحاطلا

 ذ ةنم يلع مهل نإف ، مهيلإ ينثعبا : طوخ نب كردم همساو ، يدبعلا ةبرخم لاقف

 . ه أ . نامع لا مهعم ههجوف + يلع اونمف ،۔ بونج موي ينورسأ

 نأ دعب ي لوسرلا لإ اودفو امنإ ، هعم نمو حربي نب دسأ نأ رهاظلاو
 تاقبطلا " بحاص مالك حيرص وهو ‘ نامع مهدلبب اوملسأ

٢٨ 



 ىناملا يدزالا ذايع نب ب ةملس يباحصلا

 نب ةملس هعم نمو حربي نب دسأ لدعب ينعي مهدعب مدقو : دعس نب ١ ل ق

 وعدي امو ، دبعي امع ، ٤ هللا لوسر لأسف { هموق نم سان يف يدزألا ذايع
 اعدف ، انتفلإو انتملك عمجي نأ هللا عدأ لاقف ، & هللا لوسر هربخأف ، هيلإ
 ۔ هعم نمو ةملس ملس أو ْ مهل
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 هدجوف ، ي يبلا لإ رجاه : ةباصإلا يف ظفاحا لاق ؛ لوألا دلو هلعلو
 ، مزاح نب ريرج قيرط نم ۔، امهريغو ةمينخ نباو دحأ هثيدح ىور ، تام دق

 هل لاقي نامُع لهأ نم لجر جرخ : لاق ، ديبل يبأ نع ، ثيرح نب ريبزلا نع
 يف وه امنيبف ، تام دق هدجوف ى ةنيدلاب ا يبلا لا ًارجاهُ ى ، دسأ نب حربي

 قيدصلا ركب يبأ ىلع هلخدأف ، (هير باطخلا نب رمُع هيقل ى قرطلا ضعب

 ةافو دعب ةنيدلا مدق : يطاشرلا لاقو ، نامُع لضف يف ثيدحلا ركذف . (كلض)

 .هأ. هآر دق ناكو ، مايأب كي يبللا

 ‘ ٥آر دق ن اكو : هلوقب يط اشرل ١ هركذ امع ، ةباحصلا ِف هل مهدع لمتخو

 ِف لوق وه امك ، هل اح مل ولو ‘ ةبحصل ا هل تبثف ‘ ملسم وهو ٥آر هلعلف

 . يب احصلا فيرعت

 نم ، مدقتملا ربخلا هل ىور دقف ، دجأ مامإلا دنسم يل هركذ درو اذه حربيو

 نب رمُع هآرف ، دسأ نب حربي هل لاقي لجر انم جرخ : لاق ، ديبل يبأ قيرط
 رمغ هلخدأف . نامع لهأ نم لجر : لاق ؟ تنأ نم : لاقف ۔ ، () باطخلا

 ة هللا لوسر تعمس ينلا ضرألا لهأ نم اذه : لاقف ، (َض) ركب يبأ ىلع
 مهاتأ ول ، اهتيحانب رحبلا حضني ، نامُع اهل لاقي اضرأ ملعأل ينإ " : اهيف لوقي

 يدزألا ةرابز نب هزال همسا ، اذه ديبل وبأو ، " رجح الو مهسب هومر ام يلوسر
 هل لاقي لجر انم جرخ : هلوق ليلدب ، ينامع وهو ، ةرصبلا نكس ، يمضهجلا
 ، ةرمس نب نهرلا دبعو ، يلعو ، رمُع نع ديبل وبأ ىور دقو ، دسأ نب حربي
 ، تيرخلا نب ريبزلا هنعو ، روس نب بعكو ، كلام نب سنأو ، ىسوم يبأو

 . نورخآو ، يدزألا ميلس نب عيبرلاو ، ميكح نب يلعيو
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 ىلامثلا سلع ن هللادبع نابباحصلا

 نب ةيلسمو 4 يل امثلا سلع نب هلل ادبع مدق : " تاقبطلا " ف دعس نبا لاق

 اوعيابو اوملسأف ، ف هللا لوسر ىلع ، امهموق نم طهر يف ، ينادحلا نازه
 يف ةقدصلا نم مهيلع ضرف ا اباتك مهل بتكو ، مهموق ىلع ة هللا لوسر
 نب دمحمو ، هدابع نب دعس هيف دهشو ، سامش نب سيق نب تباث هبتك ، مهلاومأ
 . ةملسم
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 (بلهُملا دلاو) ىناملا كسلا ةرص وبأ يباحصلا

 لاقو ، فراس نب ملاظ : ليقو ، قراس نب ملاظ : ليقف ؛ همسا يف فلتخا
 ، ةباحصلا يف دودعم وهو ‘ ملاظ نب ملاس همسا : ةيديردلا حرش يف ماشه نبا

 هفلخ اهبحسي ءارفص ةلح هيلع ناكو { ملسأو . ةنيدملاب كي يبنلا ىلع دفو
 نم ىأر ام هبحعأ هآر املف ، ناسل ةحاصفو لاجو ، ةثجو لوط هلو ، نيعارذ

 نب رمُع نب ملاظ نب قراس نب عطاق انأ : لاق ؟ تنأ نم : هل لاقف ، هلاج

 انأ ، ابصغ ةنيفس لك ذخأي ناك يذلا ، ركشلا نب دنلجلا نب ماقلهلا نب باهش
 . ًااظو ًاقراس كنع عد ، ةرفص وبأ تنأ & يبلا هل لاقف ، كللا نبا كللا

 نإ هللا لوسراي ؛ اقح اقح هلوسرو هدبع كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاقف

 تنأف : % يبلا هل لاقف ، ةرفص اهتيمس اتنب تقزرو ، اركذ رشع ةينامث يل

 . ةرفص وبأ

 نب ملاظ هنأ ، يبلكلا نبا هركذ ام ، ةرفص يبأ بسن يف حيحصلاو

 نب كيتعلا نب ثراحلا نب لئاو نب يدع نب ورمع نب يدنك نب حبص نب قراس
 افالخ رجح نبا ركذو ، " باسنألا " يف يراحصلا يبتوعلا لاق اذكهو . دزألا

 نبا امأ ؛ " ةروصقلا حرش " يف ماشه نبا ، ةباحصلا يف هدع نممو ، هتبحص يف
 هيلإ ىدأو { ج يبنلا دهع ىلع املسم ناك ةرفص ابأ نأ : لاق ، ربلا دبع

 وهو ، (نر باطخلا نب رمُع ىلع دفوو { هيلع دفي ملو ، هري ملو ، تاقدص
 نب رمُع لعجف ، مهرغصأ بلهلا ، هدلو نم ةرشع هعمو ، ةيحللاو سأرلا ضيبأ
 ينعي كدلو ديس اذه : ةرفص يبأل لاق مث ، مسرتيو مهيلإ رظني (لح) باطخلا

 . ةباحصلا يف بلهُملا دع مهضعب نأ ىتح ،۔ بلهملا
 ةلج نم ناك ةرفص ابأ نأ يدقاولا هلاق امو ، حتفلا ماع َدلو هنأ حيحصلاو

 هبقعت دقف ؛ كنر قيدصلا ركب يبأ ىلإ مهلو ، ةفيذح مهابس نيذلا ، ابد يبس
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 نوكي فيك : لاقو » يدقاولا هيف أطخأ ا لطاب ثيدح اذه : لاقو ا ةبيتق نبا

 وهو بلهلا دلو دقو ، كنر قيدصلا ركب يبأ ةفالخ مايأ امالغ ةرفص وبأ
 . هأ. نتنسب يبنلا ةافو لبق هدلو دقو » هدالوأ رغصأ

 لاقو ؛ & يبنلا ىلع دفو ةرفص ابأ نأ : " صئاصخلا " يف يطويسلا لاقو
 ف يناربطلا هجرخأ دنسم ثيدح ةرفص يبأ نع انل عقو دقو : ةباصإلا يف ظفاحلا

 نب بلهملا تنب دنه ىلع تلخد : يشرقلا هللادبع نب دايز قيرط نم ، طسوألا

 ، هب لزغت لزغم اهديبو ۔ يفقثلا فسوي نب جاجحلا ةأرمإ يهو ، ةرفص يبأ

 : لاق يدج ن ثدحي يبأ نإ : تلاقف ؟ ريمأ ةأرمإ تنأو نيلزغت : اهل تلقف

 يناربطلا لاق ، " ارج رجأ نكمظعأ ا ًاقاط نكلوطأ " : لوقي ة هللا لوسر تعمس

 نب ديزي هب درفت ، دانسالا اذهب الا هنع ىوري الو ، اذه ريغ ةرفص وبأ دنسي مل

 ركعي نكسلا نبا هدروأ يذلا ثيدحلاو ، كورتم ديزيو : تلق 7 دايز نب ناورم

 . همالك ه أ .

 هموق ضعبب داهجلل جرخو ، ةيمالسإلا تاحوتفلا يف ةرفص وبأ كراش دقو

 يف ، سراف لإ رحبلا اهب عطق ، سرف ةئام هعمو ، مهسيئر وهو ، نامع نم
 باطخلا نب رمُع ةفيلخلا لماع ۔ يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع هداق يذلا شيجلا

 ، سراف ضرأ نم جوت هعم نمو ةرفص وبأ لزن كلذ دعبو نامُع ىلع ()
 ةفيلخلا لماع هرمس نب رباج عم 0 ناتسجس لإ كلت هسارفأ هعمو جرخ مث

 . اهب ماقأو مايأ ةئثالنب لمجلا ةعقو لعب ةرصبلا لإ عجر مث ، نافع نب نامثُع

 ةرجهلل نالو نامث ةنس ۔ بلاط يبأ نب يلع ةفالخ ِف ليلقب كلذ دعب يفوتو

 . (هَظر سابع نبا هيلع ىلصو ، ابيرقت
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 يدبعلا سابعلا ن ر احُّص

 : ليقو ؛ سباع نبا : ليقو ؛ ( ةمجعُملا نيشلاب ) شايع نب راحُص : ليقو

 نكس ‘ ةبحُص هل ، يدجلا ةرم نب ورمع نب ذقنم نب ليحارش نب رخص نبا
 . اهب تامو ةرصبلا

 ربع نامُع " هباتك ِف هللا هجر) يبايسلا دوج نب ملاس ةمالعلا خيشلا لاق

 فرع ، لاجر ةعبرأب لوسرلا ةباحص يف نامُع لهأ كراش دقو : " خيراتلا

 : لاق ، هشرب نب بعكو نزام ، نيباحصلا مهنم ركذف ذ مهمارم دجو } مهماقم

 عبارلاو نامع لهأ نم ۔ سيقلا دبع نم ، يدبعلا سابعلا نب راحص ثلاثلاو
 : هركاذملا لجس ىلع يل لاقو يرامذلاب ريغلا دنع فورعملا يئامدلا دادش وبأ

 يبسارلا بهو نب هللا دبعو _ بلهُملا دلاو ةرفص وبأ مهنم نأ

 : ةباغلا دسأ ف لاقف ، راحص همسا نم . ةباحصلا نم ريثألا نبا ركذ دقو

 نب ليحارش نب رخص نب راحص : ليقو ، سابع : ليقو ، شايع نب راحص
 ، هيبأ نع راحص نب نهرلا دبع ىور ۔، يليئدلا يدبعلا ورمع نب ةثراح نب ذقنم

 نم لئابقب فسخي ىتح ةعاسلا موقت ال " : لوقي 5 هللا لوسر تعمس : لاق

 ، اهارق ىلإ بسنت امإ مجعلا نئل ، برعلا نم نالف ينب نأ تفرعف ، " نالف ينب

 ركني ملو ، ارادج لجر رهظ ىلع لجر يبب ول : هلوق راحص نع رثؤي امو
 . همزل ذ هيلع

 ذخأ : : يثراحلا دحج نب ملاس هيقفلا خيشلا فيلأت ، " ةيضفلا دوقعلا " يفو

 . ه أ . ايباحص ناكو “ سابعلا نب راحص نع ةرك يبأ نب ملم ةديبع وبأ
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 وهو ، ديرد نبا دادجأ نم ، ورج نب يما ، ةباحصلا نم نامُع لهأ نمو
 ينب نم . يدع نب دسأ نب رضاح نب ةملس نب عساو نب ورج نب يماح
 يبنلا ىلع دفو اذه يماح نأ تاياورلا ضعب نم تظفح ؛ يدزألا مهف ن كلام

 " باسنألا " يف يناعمسلا نبا كلذب لاق نمو ، ملسأف ، سانأ عم 6

 ، نامُع لهأ نم مهتبحص تبنت نمع ‘ تاياورلاو رابخألا هذه عومج نإ
 : مهو

 . يئاللا ةبوضغ نب نزام ج

 .لكوتملا نب حلاص ٭
 . يحاللا هشرب نب بعك ٭

 . يدبعلا سابعلا نب راحص ٭
 . يناملالا دادش وبأ 9

 .يكتعلا ةرفص وبأ ٭
 . يدزألا ذايع نب ةملس ٭

 . يحاللا حربي نب دسأ ٭

 . يحاللا دسأ نب حربي 9

 . ديرد نبا دج ،۔ ورج نب يماح 9

 . ذايع نب ةملس مهتلج نم نيذلا دزألا دفو ٭

 . حربي نب دسأ مهتلج نم نيذلا ةيحاط دفو ٭

 ۔ ينادحلا نازه نب ةيلسمو ْ يلامثلا سلع نب هللا دبع

 ۔ ينادحلا ةيلسمو ، يلامثلا هللا دبع عم اودفو نيذلا طهرلا

 ، نآلا د اهيلع تعلطا يتلا عجارملا نيب نم مهيلع تلصحت نيذلا ءالؤه
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 ّ ةعملاطُمْلاو ثحبلا ةلصاومب ذ هللا ءاش نإ ‘ نيرخآ ىلع لوصحلا دعبي الو

 تبثي ملو ، ةباحصلا نم يريغ مهدع نيرخآ ركذ تكرت دقو ، قفوُملا هللاو

 . هيلع علطأ مل ام ىلع علطا هلعلو ، يدنع كلذ

 نامع نأ : لوقلا عيطتسن (اح) ةباحصلا نم ددعلا اذه ىلع لوصحلابو

 ادارفأ ، % هللا لوسر ىلع اودفو نيذلا ةباحصلا نم ريبك ددعب تكراش

 نأ نود نيبغار نيعئاط مالسإلا يف اولخدو ، هتبحصب اوفرشتو هوقلو ، ةعاجو
 نزام لثم كلذو ، اشيج مهيلإ لسري وأ ، ق لوسرلا نم ةوعد مهيلإ هجوت
 لوسرلا ثعبو ، نادحلاو ، ةلامث دفوو ، ةيحاط دفوو ، دزألا دفوو ، همالُعو
 ءالؤه مالسإ دعبو ۔ مهنيد رمأ مهنوملعي ، دوفولا هذه عم هباحصأ ضعب م

 دبعو رفيج نامُع يكلم لإ صاعلا نب ورمع ق لسرأ - ردابتي اميف ۔
 لسرأو ، لاتق نودب أعوط امهموقو املساف ، مالسإلا ل ا لإ امهوعدي ، نيينادنلجلا
 ابد ىلإو ، يحاونلا كلتو ، رحشلاو ، ةرهم اهنمو ، هتكلم ءاحنأ ىلإ رفيج كللا

 لوسر درو امف ‘ مالسإلا يل لوخدلل مهوعدي ، نامع فارطأ لإ ، اهيلي امو

 هموق عيجو كلملا مالسإبو 4 ، سرفلا ألإ ، هتوعد باجأو ملسأ ألإ دحأ لإ رفيج

 ، نامع لهأ مالسإ اهيف متي ةلحرم رخآ وه ، تقولا كلذ لإ اوملسي مل نيذلا

 ذ مالسالا لإ رفيج ج اوقبس دق مهركذ قبس نيذلا نأ [ رابتعإلا نيعب ذخألا عم

 يقبن ث « دبعو يفيج ناكلملا ملسي نأ , دعبتسم نمو , لوقعلا ريغ نم هنأل
 ، كلما ملسأ اذإ هنأ يهيدبلا نمو ، مالسإلا نع نوعنتي تاعاججو لئابق كانه

 . { مهكولم نيد ىلع سانلا { نأل ، ةيعرلا هتعبت

 لهأ نم ةددعتم تاعاج مالسإلا لإ هقبس دق كلما نأ ىلع هب لدتسي امو

 يبأو ،‘ ىدنلجلا نب دبع كلملل (كظ) قيدصلا ركب يبأ لوق وه ۔ نامع

 نب ورمع نبحاصم ةنيدلا اولصو .7 نامع لمهأ نم امهعم نمو ۔“ ةرفص

 : (هل نيدملا ركب وبا مهل لاقف ب & يبلا ةافو دعب كلذو ، صاعلا
 . مكتحاس هللا لوسر أطي مل ذ اعوط متملسأ مكنإ ، نامع لهأ رشاعم "

-٣٦



 اومرت ملو ، برعلا نم مكريغ همشج ام هومتمشج الو ، رفاح الو ۔ فخب

 نب ورمع مكيلإ ثعب مث ، مكلمش ريخلا ىلع هّللا عمجف ، تتشتب الو ، ةقرفب
 ، مكرمأ ذإ هومتعطأو .‘ مكاعد ذإ هومتبجأف ۔ حالس الو شيج الب صاعلا

 نم فرشأ لعف يأو . مكلف نم ربأ لضف يأف ، مكتدعو مكددع ةرثك ىلع
 " داعملا موي لإ ق هللا لوسر لوق مكافك ، مكلعف

 نب ورمع لوصو لبق ، مالسإلاب (نر قيدصلا ركب وبأ مهفصو دقف
 هيضتقي ام اذهو . هوخأو رفيج كلما هيدي ىلع ملسأ يذلاو ، نامع لاإ صاعلا

 ۔ عقاولا

 سانأ اهنم ملسأ دق 4 ىرقلاو ندملا ةددعتملا ، فارطألا ةيمارتملا نامُع نإف

 هللا لوسر لإ مهدوفو نوملسلا ءالؤه لسرأو ، دبعو رفيج مالسإ لبق نوريثك
 نبا هل بوب يذلا ، دزألا دفوو ، نادحلاو ةلامث دفوو ، ةيحاط دفو مهنم ، ي
 لكلا مسا قالطإ باب نم وهو . نامع لهأ ملسأ : لاق ؛ " تاقبطلا " يف دعس

 مهملعيل ۔ يمرضحلا نب ءالعلا ، 8 هللا لوسر مهيلإ ثعبف ، ضعبلا ىلع
 لوسر اوقلو ، ةنيدملا لإ مهدفو جرخف { ، مهلاومأ قدصيو ۔، مالسإلا عئ ارش

 نب كردم مهعم ثعبف ، مهرمأ ميقي الجر مهعم ثعبي نأ هولأسو 5 هللا
 . ه أ . طوحخ

 ىلع اوملسيل ال ، مهمالسإ دعب مهيلإ لسرأ كي يبنلا نأ مهرمأ نم نيبتيو
 دوفولابو ، ءالعلا مهيلإ لسرأ نيذلا موقلا ءالؤه مالساي نأ أضيأ رهظيو ، هيدي
 ، هموقو نزام مالسإ لإ ةفاضإلاب ، ةي لوسرلا ىلع اودفو نيذلا نيرخآلا
 لوصوو ۔ رفيج مالسإ لبق ناك كلذ نأ ، ةنيدملا نم هعوجر دعب اوملسأ نيذلا

 . عضوم ريغ يف هركذ قبس امك ۔ راحص صاعلا نب ورمع

 لئابقو نادلب يف رشتناو فرع دق مالسإلا نأ ، تاياورلا هذه انديفت امك

-٣٧ _



 . )١( دبعو رفيج نكللا مالسإ لبق ، نامع نم ةددعتم

 نيذلاو ، ةبوضغ نب نزام يباحصلا دي ىلع اوملسأ نيذلا { لئامس لهأ ِف

 نيد ىلع ىضق يذلا ، نزام مالسإ ةكربب ، ينامُع دلب يأ لبق مالسإلا اوفرع

 ينب دجسم لوأ ناكف ، اهب دجسم لوأ سسأو ، هدلب يف ةينثولاو كرلا
 . نامعب

 لإ نامع نم هعم اوجرخ نيذلا دفولاو ذ يدزألا ذايع نب ةملس يلو

 . هيدي ىلع اوملسأو ذ ج يبنلا اوأرو ، ةنيدلا

 نب دسأ مهيفو ، ةنيدلا لا اودفو مث ذ نامعب اوملسأ نيذلا ةيحاط دفو يفو

 قبس امك الجر مهعم ثعبي نأ هول اسو ا 5 هلل ١ لوسر اوقلو ۔ ، حربي

 . هركذ

 مهفيضنل ، مهددع الو دوفولا هذه لاجر ءامسأ فرعن ال اننأ هل فسؤي امو
 دوفولا كلت لاجرل تبثت ةبحصلا نأ ثيح ‘ نبينامُملا ةباحصلا نم فرع نم لا

 فرش نم ريفغ ددع انعم كلذب لصحيف ، ٤ يبنلل مهتيؤرو ، مهمالساي
 نآلا مهيلع فرعتلاو ، ةحيحش كلذ يف رداملاف نامع لهأ نم ةبحلُصلاب

 . هللا ءاش ام لإ روسيم ريغ حبصأ

 نب ورمع لوصو لبق ، نامع لمهأ نم اوملسأ نيذلا نأ }، ردابتملا نمو

 )١( رعاشلا لوقي ‘ ىدكجلا نب رفيج كلملا لو :

 رفيج ليخلا سراف ىدنجلا نبا لإ ةيغ إثبعب يدهي ؤرمإ ينإو
 : رخآلا لاقو

 معاط لك نم رفقلا دارج راجأ يذلا الو نامُع ل ىدنلا نباو

 ثيح . ىدنلجلا اهكلم حدمو نامُع لإ ءاج هنأ سيق ىشعأ ، قالطإلا دنع وهو 4 ىشعألا لوق نم اودبيو
 : لوقي

 فينملا تومرضحب اق مل ًاميقُم نامع ِل ءادنلجو

 : هلوق هرفي

 ميالفشرراو صمعحر نامع هنفافآ رمشثشلل تفوطو
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 ، ةبوضغ نب نزام نم ءادتبإ 3 ةبراقتُمو ةيلاتتُم تارتف ىلع اوناك { صاعلا

 ىلإ ، ملسُي مل نم رود ءاج نأ لإ ، ابيرقت سه ةنس ةورح ، هشرب نب بعكو
 اكلم هيدي ىلع ملسأ يذلا ، ةرجهلل نامث ةنس ، صاعلا نب ورمع لوصو نبح

 نم ةفاك ملسأ امك ، ي هّللا لوسر باتك لوصو درجمب ، دبعو رفيج ، نامع
 ابد نم ، مهيلإ رفيج كلما باتك لوصو درجع نامُع لهأ نم ملسي مل
 نم نامع لهأ عيج نأ ىلع لدي ام ، اهالاو امو رحشلاو ةرهم لاإ ، اهيحاونو
 ، فيسلا نم ةبهر ال ، مهنم ةبغر نع مالسإلا اوقنتعا دق رخأت وأ همالسإ مدقت

 ىلع لتق وأ ، مالسإلا يف لوخدلا نم ىبأ ادحاو ًاينامُع نأ خيراتلا انثدحي ملف

 مهتاعأد ناكو ‘، مد كفسو لاتق نودب اوملسأ دقف ، ةوعدلل هتباجتسإ / مدع

 عجر ال هنأ هنع يور دقف ، ةبوضغ نب نزامو ، هشرب نب بعكك ى مهنم انايحأ

 هرعش يف مهركذ نيذلا : ينعي ۔ هموق همال { ةنيدملاب ملسأ نأ دعب لئامس لإ

 اوناكو ، يط نب ثوغلا نب ناهبن نب دعس نب هماطخ ونبو ، تماصلا ونب مهو
 مث ، هيف دبعتيل هانب يذلا هدجسم لإ مهنع لزتعاف ، هومتشو هوفنعو ، لئامسب

 . مهعيج اوملسأو هيلإ اوعجرو اومدن

 هباتك ة يبنلا لاسراب مهل فرش نم هالت ام عم نامُع لهأل كلذ ناكف
 مالسإلا ِف مهلوخدو ، ىدنلا ينبإ مايأ ذ صاعلا نب ورمع هلوسر عم مهيلا

 وه ، شيج مهضرأ أطي وأ ۔ فيس مهيلع لسُي نأ نودب ، مهيبأ ةركب نع اعوط

 الإ مهريغ اهيف مهيرابي ال ۔ مهل ةيزمو ، اهلهأو نامُع ىلع علاطلا نمي نم
 ابد لهأ اوبسن نيذلا ، نييناملا ريغ نم نيخرؤملا ضعب هب هوش ام عدو ، ليلقلا

 تعقو اغإو ، اودتري مل مهنأ حيحصلاو ، مالسإلا نع دادترإلا ىلإ نامع نم
 ۔ مهيلع لجعف . ًادادترإ ةفيذح اهنظ ، مهنم ةأرمإ نيبو قدصملا نيب ةرجاشُم

 سانأ لوقب ذخأنو ، مهدالبب فرعأ مه نيذلا انئاملع لوق كرتن ال نأ انب لوألاو

 نوفرعي ال ، مهيلإ لقنت رابخأ نم اوعمس ام نوبتكي نامع نع نيديعب نيرخآ
 ۔ نامُع لهأ عم ةفورعم ةصقلاو ، اهلهأ نم اهوذخأي ملو ، اهلطاب نم اهقح
 . ريثألا نبا هركذ يذلا هجولا ريغ ىلع ، مهتافلؤم يف ءاملغلا اهركذ
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 ةنس يكزاب يفوتملا ، هللا هجر) ينامعلا ينارحبلا دايز نب فلخ خيشلا اذهف

 لوقي ، ةليلق مايأب رافلج ىلإ ىدنلجلا مامإلا ريسم دعب 3 ابيرقت ةئامو نيثالثو عبرأ

 ىلإ ثعب (نر قيدصلا ركب ابأ نأ انغلب " : ابد ةيضق يل اهبتك يتلا هتريس يف

 هوطعأف ، هلك مكحلاب نورقم مهو ، مهلاومأ تاقدص ذخاي قدصم نامُع لهأ

 ضعب ترجاش ابد لهأ نم ةأرمإ نأ ريغ مهنم دحأ اهعنمب مل ، اهعيج ةقدصلا
 يف اعزانتف ، ةيقب اهيلع ىقب هنأ وه معزو ، هقح ىفوتسإ هنأ تمعزف ، نيقدصلا
 ، هعم نمو وه لبقأو ، اهثاغأف ، اهلهأ ضعبب تثاغتساف ، ةعرق اهعرقف ، كلذ

 ةنال ينب لآ اي ‘ كلذ دنع اوعقاوتف ؤ نيقدصملا نم هعم نمو اهعرق يذلا لإ

 ، بوتي وأ اهب اوعدي نيح همد لح اهب اعد نم نأ لاقي ، ةيلهاج ةوعد تناكو
 - كلذ يلو ناكو ۔ ةفيذح ءاجف ، مهيلع نوقدصملا رهظو ، هللا ءاش ام اولتتقاف
 ناك نم ةيرذو ، نادلولاو ءاسنلا نم مهلتاق مل نم ةيرذ مهيفو ، ابد لهأ ىبسف

 عاتتمإ الو ، ليزنتلا نم ءيشب مهنم راكنإ ريغ نم ، ملسم وهو تام وأ باغ

 قفاوف ى هابس ًالإ هيلع ردق ابد لهأ نم دحأ قيي ملف ى قحلا نم مهلبق امب مهنم

 قيدميلا ركب يبأ ةايح يل مهثعبم لوأ ناكو ، (٤حر باطخلا نب رمُع كلذب

 ول نأ هڵللاب فلحو ‘ هيلإ ىهتنإ نبح (ثير باطخلا نب رمُع هل لاقف ، ( ضر

 لإ تثعب مث ، فل فئاوط كتعطقل 3 يلع مهيف عطقت 3 ، ينود نيدب مهيبست كملعأ

 . مهلاومأب مهلزانم لإ مهدرو ، ابد لهأ رمأ ضقن مث ، ةفئاطب كنم رصم لك

 مهباصأو مهنم بيصأ امب نيملسللا زاجأو ، ةنايخ مهنم ءيشب ىفختسإ نم لإ
 . هللا لام نم مهل كلذ جرخأو ، ةئامثالث ةئامثالثب ىلبلا نم

 نصح نب ةفيذح هجو ضر قيدصلا ركب ابأ نأ : يراحصلا يبتوُلا لاقو

 نب ثراحلا دلو يف راص املف ، ةقدصلا مهنم عمجيل ، نامع لإ ينافلغلا

 اهيلع ناكو . ةاقعلا نم ةأرمإ هباحصأ ضعب لوانت ، مهقدصيل مهف نب كلام
 اوبأف ، ةنسملا ةاشلا ناكم ًاقانع وأ ادوتع مهتطعأف ، ةنسُم ةاش ةضيرف

 ةوعد : ةفيذح لاقف ، كلام لآ اي : تدان “ اودارأ ام اوذخأف ، اهولبقي نأ
ذخأف ، مهيلع راغأف ا مالسإلا نع اودترإ دق موقلا نوكي نأ فاخو ‘ ةيلهاج



 كارع نب ةعيبس هعبتأو » ةنيدملا لإ مهب ىضمف 7 ، ليلق مثو ، مهنم ًاسانأ

 ف ] يديدحلا موئلك نب ثراو ب ، يمامحلا دلعس نب الُملاو ‘ يمليملا

 .هللا لوسر ةفيلخ اي : اولاقف ، (ظ) قيدصلا ركب يبأ لإ اودفوف ۔ مهباحصأ

 ملو ، ةعاط نم ادي عزنن ملو ‘ ٥ ةاكز عنغ ملو } هع لقتنن مل ش انمالسا ىلع انإ

 ۔ ه أ ۔ كانيتأ نأ لإ انيديأ انففكو ، كبحاص انيلع لجع دقو ، نيد نع عجرن

 لمهأ ةيضق يف مهدالبب فرعأ مه نيذلا ، لئاوألا انئاملغ ضعب هلاق ام اذه

 مهؤاسؤرو مهدفو هلاق ام اذهو ، مالسإلا نع دادترذلا مهيلإ بسن نيذلا ، ابد

 اوعني ملو ، مهمالسإ نع اولقتني نل مهنأ ، (هظر قيدصلا ركب وبأ يدي نيب
 م هتوبث ىلع ناهرب يأف ، ةعاط نم ادي اوعزن الو ، نيد نع اوعجري ملو ، ةاكز
 . راذتعالاو ناهربلا اذه نم نيبأ مالسإلا ىلع

 هنيب نراق مث ، يبتوعلاو فلخ ناخيشلا هركذ ام لإ ، لاقملا اذه فضأو

 امأو : لاق ثيح ٫ ايلج احضاو قرفلا دجت ، " هلماك " يب ريثألا نبا هلاق ام نيبو

 (يماسي) ىمسي ناكو ‘ يدزألا كلام نب طيقل جاتلا وذ اهيف غبن هناف نامع

 رفيج ًأاجتلإو ، ادترم نامع ىلع بلغو . أابنت نم ىعدا ام لثمب ىعداو ، ىدنلجلا

 هدمتسيو هربخي (هَظر قيدصلا ركب يبأ ىلإ رفيج ثعبو ، لابجلا لإ دبعو
 ، ري نم ينافلغلا نصحم نب ةفيذح ( قيدصلا ركب وبأ ثعبو ، هيلع
 اوبتاك ، نامع نم بيرق يهو ۔ اماجر اولصو املف ، دزألا نم يقرابلا ةجفرعو
 ركسعو دابعو رفيج جرخو .{ ابدب ركسعو ، هعوج طيقل عجو ًادابعو رفيج
 ابد ىلع اوقتلإ مث ، ةجفرعو لهج يبأ نب ةمركعو ةفيذح إلا السرأو ۔ راحصب

 ف فالآ ةرشع مهنم لتقو ، رابدألا نوكرشملا لوف ، أديدش ًالاتق اولتتقاف

 قيدصلا ركب يبأ لإ سمخلاب اوثعبو ، لاومألا اومسقو يرارذلا اوبسو ، ةكرعلا
 . ه أ . سانلا نكسيو ، رومألا ءيطوي نامعب ةفيذح ماقأو ، ةجفرع عم (ظ)

 نبا مالك ىهتنإ " : لاقف ، (هللا ههر) يماسلا نيدلا رون ةمألعلا هبقعتو
 نبا هركذ ام نالطب ىلع ةداهش اهب ىفكو ، " هل لصأ ال لطاب هلكو ريثألا
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 . يربطلل اعبت » ريثأل أ

 ليق يذلا ، موعزلا جاتلا يذل اركذ رداصم نم هيلع تعلطا اميف دجأ ملو

 يبأ نب ةمركع هلتاقف } ةريثك اعوج عجو ، ابد لهأ هعم دتراو ، دتراو ًابنت هنأ

 يف ىلتقلا ددع نأو ، ابد يف نصحم نب ةفيذحو ، ةمثره نب ةجفرعو ، لهج
 قيدصلا ركب يبأ لا مهولسرأو اسانأ اوبسو ‘ ليتق فالآ ةرشع غلب ةكرعلا

 ةمليسم ةبراحم يف الا ، ةدرلا بورح يف ثدحي مل اذه لثمو . ةنيدملاب ثن)

 ةصقلا نأ ىلع لديو ، لتاقُم فلأ نوعبرأ هلوح فنلإ هنأ ليق يذلا ‘ باذكلا

 . اهيف غلابم

 ريرج نبا وه ، نيخرؤملا نم طيقل ةصق ركذ نم لوأ نأ يدنع اميفو
 ، هصنب يربطلا مالك لقنف ، ريثألا نبا نورق ةثالث وحنب هدعب ءاج مث ، يربطلا
 وهف ، اضيأ يربطلا مالك لقنف _ نمالا نرقلا ءاملع نم نودلخ نبا هالتو
 دقو ، هنع نالقان امهنأل ، هيلع ةدهعلاو ، طيقل ةصقل ريخألاو لوألا ردصلا
 . ةوبنلا ٥ءاعدإ ركذي ملو ، ةرصتخم ةرابعب ًاطيقل ركذف ، يرذالبلا هقبس

 ام اهببسب عقو يتلاو { ةاكزلا ةابج عم ةأرملا ةيضق اوركذف ، انباحصأ امأ

 اذ اهيلع تعلطا ينلا مهتافلؤم يف انباحصأ ركذي ملو ، يبسو لاتق نم عقو
 ةصق نم طيقل ةصق قلتخإ كلذب لئاقلا نأكو ، هتلتاقُمو هدادترإ الو ، جاتلا

 هن مزلي ذإ ، عقي مل اذهو ، ابد يف نيتعقاو نيتيضق اهلعج وأ ، ةأرملا عم ةفيذح

 عم كارتشالاب ةرمو ، هسفنب ةرم ، نيترم مهابسو ، نيترم ابد لهأ لتاق ةفيذح نأ

 اهركذ يتل ١ يهو “ ةدحاو ةصق تثدح اغإو ، ثدح مل اذهو ، ةجفرعو ةمركع

 . ابيرق اهركذ ىضم دقو ، انباحصأ

 كلام نب طيقل نأ { هعبات نمو يربطل ١ لوق يهو 0 اهب ريبخلا ءاج ةتلف انهو

 وهو ‘ هتيلهاج ِف طيقلل ةدر ياف ، ةيلهاجلا ِف ىدنلجلا يماسي ناك . دترإ يذلا

 نب ركب نب روس نب بعك وهو ‘ عباسل اهدلو هکرد أ امإو ، مالس الا كردي مل
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 يضاق ، مهف نب كلام نب ثراحلا نب طيقل نب لهذ نب ميلس نب ةبلعث نب ديبع
 . ةرصبلا ىلع () باطخلا نب رمغ

 مثعأ نب دجأ ةمالعلا نأ ، ةموعزملا طيقل ةصق نالطب ىلع ليلدلا نمو
 ركذ ، نينس عبرأب يربطلا ةافو دعب ‘ ةئامثالثو ةرشع عبرأ ةنس يفوتملا 3 يفوكلا

 امنإو ، كلام نب طيقل جاتلا اذ ركذي ملو ، ابد لهأ ةصق ة " حوتفلا " هباتك يف

 (غ&نر قيدصلا ركب يبأ لإ نصحم نب ةفيذح بتك " : لاقف ، ةفيذح ةصق ركذ

 ۔ هعم راصف ‘ ۔ لهج يبأ نب ةمركع لإ ىتأ هنأو ذ مهدادتراو ابد لهأ رمأب هربخ

 كيلإ تبتك تك ينإف : دعب امأ ، ةمركع لإ بتكو .، اديدش ًاظيغ ظاتغاف
 لزنأف ‘ ابد لهأ ىلإ رسف اذه يباتك تأرق اذإف تومرضح لإ ريسملاب كترمأو

 لإ رسو ‘ ءارسأ يلإ مهب ثعباف ، مهرمأ نم تغرف اذإف ، هلهأ مه ام مهب

 نا ض تومرضح دالب كب دي ىلع حتفي ن ا لجو زع هلل ١ ىسعف ۔ ، ديبل نب دايز

 . هللا ءاش

 ، هباحصأ يف ةمركع ىدان ، (ضر قيدصلا ركب يبأ باتك درو املف
 مهمزهف اولتتقاف ضعب نم مهضعب موقلا اندو ۔، ابد لهأ لإ ريسلاب مهرمأو

 لشي ملو ) لجر ةئام ءاهز مهنم لتقو ، مهدالب ىندأ لإ مهب غلب ىتح ، ةمركع
 . هوعباتمو يربطلا لاق امك ۔ ( فالآ ةرشع مهنم لتق

 لزنف مهتنيدم موقلا لخدو 7 ةيناث مهلاتق ديري ةمركع مهيلإ راس مث : لاق
 ، راصحلا مهيلع دتشاف ۔ مهيلع قيضو مهرصاحف ، هباحصأ ِف ةمركع مهيلع

 مهنأ ىلع حلصلا هنولأسي ةفيذح لإ اولسرأف ، كلذل اودعأ اونوكي مل مهنأل

 مكنيبو اننيب حلص ال هنأ مهيلإ لسرأف ، ةمركع مهنع فرصنيو ، ةاكزلا نودؤي

 ، ةنجلا يف انليتق نأو ، لطاب ىلع متنأو قح ىلع انأب مكنم رارقإ ىلع لإ

 لسرأف ، كلذ لإ هوباجأف ، انيأر اج مكيف مكحن انأ ىلعو 0 رانلا يف مكليتقو
 نوملسملا لخدو ، كلذ اولعفف ، حالس الب مكتنيدم نع نآلا اوجرخأ نأ مهيلإ
 ۔ مهلاومأ اوذخأو ، مهدالوأو مهءاسن اوبسو ، مهفارشأ اولتقو ، مهنصح لإ
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 مهو ، () قيدصلا ركب يبأ لإ مهلاجرب ًاضيأ هجوو ، مهتنيدم ةمركع لزنو
 قيدصلا ركب وبأ مهف ؤ ةيرذلاو ءاسللا نم ةئامعبرأو ، ةلتاقملا نم ةئام ثالث

 : () باطخلا نب رمغ هل لاقف { ةيرذلاو ءاسللا ةمسقو . ةلتاقملا لتقب (ظر

 هللاب نوفلع مهارأ ينإ كلذو ، مالسإلا نيد ىلع موقلا نإ 3 هللا لوسر ةفيلخاي

 دقو ، مهلاومأ ىلع اوحش مهنكلو ، مالسإلا نيد نع نيعجار انك ام ، نيدهتج

 ‘ كيأر مهيف ىرت ن أ لإ كدنع مهسبحأو مهيلع لجعت الف ، ناك ام مهنم ناك

 اولازي ملف ، ثراخا تنب ةلمر راد يف اوسبحف (ضر قيدصلا ركب وبأ مهب رماف
 نب رمُع لإ رمألا راصو ، (هضر قيدصلا ركب وبأ يفوت نأ ىلإ نيسوبحم كلانه
 ركب يبأ يأر ناك ام متملع دق مكنإ : لاق مث ، مهاعدف 4 . () باطخلا

 ، هليبسل (هضر قيدصلا ركب وبأ ىضم دقو ، يأر نم ناك امو (هَظ) قيدصلا
 الف . هللا هجول رارحأ متنأف ذ متئش دلب يأ لا اوقلطناف ذ ي رمألا ىضفأ دقو

 نم مهنمو هدلب لإ راص نم مهنمف ، مههوجو ىلع موقلا ىضمف ، مكيلع ةيدف
 . همالك ه أ . اذه انموي لإ ةبلاهلا ططخ اهيفو ، اهترامع دعب ةرصبلا لإ راص

 دبت ، يربطلا مالك نيبو هنيب تنراق اذإ كنإ ، همالك داريإ نم يدصقو .
 مل هنأ كلذ ، ةافولا يف نابراقتمو ، دحاو رصع يف امهنأ مغرلا ىلع اريبك اقرف

 دادترإ بسنو ، يربطلا اهركذ امك ، ةرباع ةراشإب ىتح طيقل ةصق ركذي
 ةرشع ىلتقلا نأ : يربطلا لوقي امنيبو ، اهيلإ نامع لهأ دادترإ لب ، ابد لهأ

 ركذي مل ۔ يربطلا يأ هنأ مث ، لجر ةئام ءاهز مهنأ : مثعأ نبا لوقي ، فالآ

 مهل هتئربتو مهيف هيأرو ، (هَض) قيدصلا ركب يبأل (هيتر باطخلا نب رمغ مالك
 يذلا ، مثعأ نبا كلذ ركذ امك ، هتفالخ يف مهحارس قالطإ مث ، دادترإلا نم
 . يبتوعلا مالك مهيف همالك براق

 هضعبو ، برطضم ابد لهأ ةيضق يلب هعبات نمو ريرج نبا لوق نأ لصاحلاو

 خ اتيش نامُع نع نوفرعي ل امر ذ خويش ىلع لقنلا ِف دمتعا دقو هل لصأ 'ل

 ينربخي ، ىيحي نب يرسلا ، يلإ بتك اميف ناك هنإف ، نامُع رمأ امأف : لاق دقف
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 نب نصغلاو ، دمحم نب مساقلا نع ۔ فسوي نب لهس نع ، فيس نع ، بيعش نع
 جاتلا وذ نامعب غبن " : هنأ { زيريح نبا نع ۔ يسريلجلا ىسومو . مساقلا

 " خلإ ... ايبن ناك نم هب ىعدا ام لئع ىعداو ۔ يدزألا كلام نب طيقل

 ام ةوبنلا طيقل ءاعدإو ابد لهأ دادترإ : ةصق نالطب ىلع هب سنأتسي امو

 نَع مكنم دتري نَم ونأ نيذلا اَهْيَاَي » : لاعت هلوق دنع نيرسفملا ضعب هركذ
 يف ثالث +؛ ةقرف رشع ىدحأ مالسإلا نع دترإ هنأ اوركذف ۔ ةيآلا ۔ 4 .... هنيد

 ةفينح ونبو ، (يسنعلا رامخلا يذ موق) جلدم ونب : مهو ى هللا لوسر دهع
 ةعبس تدتراو ؛ (دليوخ نب ةحيلط موق) دسأ ونبو ، (باذكلا ةمليسم موق
 ، (نصح نب هنييع موق) ةرازف : مهو () قيدصلا ركب يبأ ةايح يف قرف
 ، (ليلاي دبع نب ةءاجفلا موق) ميلس ونبو ، (يريشقلا ةريبه نب ةرق موق) نافطغو
 ۔ (رذنلا تنب حاجس موق) مي ينب ضعبو ، (ةريون نب كلام موق) عوبري ونبو
 نب مطخلا موقو ، نيرحبلاب لئاو نب ركب ونبو ، (سيق نب ثعشألا موق) ةدنكو
 ، (مهبألا نب ةلبج موق) ناسغ : مهو (هثَر باطخلا نب رمغ مايأ ةقرفو ؛ ديز
 ، ةمئألا بطقو ،يسرولألاو ، دوعسلا وبأ : مهنم نيرسفملا نم ةعاج كلذ ركذ

 اهنأ كش الو ، بيغلا نع رابخإ ةيآلا نإ : الاقو ، نايح وبأو يرشخمزلا اضيأو

 مايأ ةدترملا قرفلا ةلمج نم طيقل موق دزألا نورسفملا ركذي م اذال نكل ، كلذك

 تراصلو ، مهتلج نم مهودعل لصأ كلذ ناك ولو ، () قيدصلا ركب يبأ
 . ًاعبس ال ةينامث قرفلا

 نئاعظ نم ىرت له يليلخ رصبت

 " كولسو بهذم ةيضابألا " : هباتك يف هبر دبع ظفاحلا دبع ديسلا لاق

 هذه راوشم أدب نيأ نم يردأ تسل يرمعلو ۔ موعزللا دادترالا ةصق لإ ًاريشُم

 ّ خيراتلا ةطيرخ قوف ، رايخألا نبيطلا اهلهأو نامُع نع ‘ ، ةثيبخلا ةركاملا ةلوقملا

 . ه أ . عقاولا ةقيقحلا داعبأ نببو
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 ن امّعلا ئ امدلا دادش و |

 : اولاقف ، نميلاب ًارامذ يتأي ناك هنأو ، ةباحصلا نع بتك نمم ةعاج هركذ
 ابقعتم ريثألا نبا لاق ، يئامدلا باوصلاو ، فيحصت وهو ، ينامُملا يرامذلا
 ، (يرامذلا) رمُغ وبأ لاق اذك ، رامذ لإ هبسن ال ، " باعيتسالا " بحاص لوق

 ءاب فلألا دعبو ميلاو ةلمهلا لادلاب ( يئامد ) ملعلا لهأ نم هريغ هلوقي يذلاو
 . ه أ . نامُع نم يهو ‘ امد لإ ةبسن ، ناتطقن اهتحت

 ةزح يبأ لإ هدانسإب ، " نيلسرملا ديس بتك نع نيلئاسلا مالعأ " باتك يفو
 ةيرق ، امد لهأ نم لجر ۔ دادش وبأ ينثدح : لاق ، يطبحلا دايز نب زيزعلا دبع

 لوسر .امح نم ( : مدأ ةعطق يف 8 يبنلا باتك انءاج : لاق ۔ نامُع ىرق نم

 ينأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب اورقأف : دعب امأ ، مالس ، نامع لهأ لا هللا

 : دادش وبأ لاق ،[( مكتوزغ الإو ، دجاسملا اوطخو ، ةاكزلا اودأو ، هللا لوسر

 ، انيلع هأرقف ، أرقي ًامالُغ اندجو ىتح ، ب باتكلا كلذ انيلع ارقي ادحأ دجن ملف

 ، مهرمأ يلي ، نامُع ىلع ذئموي ناك نمف : دادش يبأل تلقف : زيزعلا دبع لاق
 . ه أ . ىرسك ةرواسأ نم راوسأ : لاق

 ، & يبنلا كردأ ينامُملا دادش وبأ : " ةباصإلا " يف رجح نب ظفاحلا لاقو
 يلظنحلا زيزعلا دبع ةياور ركذ مث ، ةنس نيرشعو ةئام شاعو . هيلع هباتك أرقو

 . مدقت ام لثع دادش يبأ نع

 امد يداو - امهدحأ ، ناعضوم ۔ نامع ِف امد ىمس يذلاو + . (تظ (

 ةنيدم 0 .يتاثلاو ، نادلبلا ددعتم بصخ داو وهو ‘، نبييئاطلا يداول رواجللا

 ميدقلا يف ىمست تناكو ، رهظي اميف ، دادش يبأ ةصق يف ةينعلا يهو ، بيسلا

 امأو ا ًاقرشُم ميدقلا نصحلا نم وه اهنم امد ىمسي ؛ يذلا نأ تعمسو ۔ امد

 ، مسالا اذه ثدحتسا نمز يأ يف يردأ الو ، اهلك اهلمشي بيسلا مساف نآلا
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 اهركذ درو دقف ، امد ىمست (هللا ههر) دشرم نب رصان مامإلا نمز لإ تناكو

 ، كلذ ف رظنيلف ۔ نامثُع نب رمع نب دجأ نب يلع نسحلا يبأ يلاولل هدهع ف

 باتك يف اهامس . عبارلا نرقلا ءاملع نم وهو . مهللا هجر) ديعس ابأ نأ مث

 حضاولاو » باتكلا لوأ نم ، يناثلا بابلا يف بيسلا مساب " ةماقتسالا "

 مدق أ ريخ لا ا ذهو ، امد ىمستو ‘ ، بيبللا ىمستف ة ناتحيحص نتيمستلا

 امو ۔ ةحيحص ةياور ،‘ امد وهف نصحلا يقرش ناك ام ةياور نا امأو ذ نيمسالا

 ناكو ] ةيرثأ ةمعدق ةنيدم يهو - - ملعأ هللاو بيسلا ىمسي نصحلا يبرغ ناك

 ّ مدأو راحصو ابد قوس عم ركذت ذ برعلا قاوسأ نم قوس ةيلهاجلا هايأ اهب

 يتأت جالفأ اهبو ۔ نارضمُلاب ةفوصوم ميدقلا يف تناكو ، ظاكع قوس نم ءادتبإ

 دقف } رضاحلا تقولا يفو ذ هكاوفلاو نتاسبلا 3 تناكو ضوخلا يداو نم

 ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج اهالوأ اع اعساو اينارمُع ًامدقت ةنيدملا تدهش

 روصقلا اهيف تئشنأف 4 مامتهإو ةيانع نم هاعرو هللا هظفح _ ىدلفللا

 ف اهراث ٢ نمو ۔ ةراجتلا تطشنو قاوسألا تعسوتو ۔ عرازملاو تارامعلاو

 نمزلا لا هراثآو ذ افورعم هعضوم ناك دقو ۔ امد نصح ىمبللا نصحلا يضالا

 حبصأف ، نمزلا لاوحأ بلقتب ، هعضوم ىفتخاو ۔ هرثأ يفع مث . ةيقاب بيرقلا

 . هدحو هلل رمألاو ذ ةعرزم نصحلا ناكم

 ناك هبو ، لئاوألا نامُع ةمئآ مايأ نيملسملل القعم نصحلا اذه ناكو

 دجأ نب دمح نب هللا دبع نب دجأ نب هللا دبع نب ناسغ مامإلا مايأ مهطابر

 رافك مهو ۔ ، جراوبلا نم نامع طوطش ةيامحل } يصرورخلا يدمحلا يحجنفلا

 ۔ تآذشلا ناسغ مامالا مهل ذختاف ، ةيلحاسلا نامُع نادلب نوزغي نيذلا ، دنهلا

 ف نوطبار هشيج نم الاجر مظنو اهذختا نم لوأ وه وهو ۔ ,ةريغصلا نفسلا يهو

 عطقنا ىتح ۔ ةريغصلا نفسلا هذه ىلع رحبلا ف ةازغلا نودراطيو ،‘ امد

 . مهرش نم دالبلا هللا حارأو ذ مهداسف

 نمو ، {[ امدب طابرلا نم لضفأ اذشلا ىلع بوكرلا { : ينامعلا رثألا يفو
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 طابرلا نأ : لوقن انأ ملعاف ، ىوزنب وأ امدب طابرلا لضفأ امأ ] : ًاضيأ رثألا

 ةنكاس ةكرحلا تناك اذإ كلذو ، نيكرشملا نم اهب ودعلا ع وقو مايأ لضفأ امدب

 يف طابرلاف ، ةملك فالتخإو ، ةقرف فوخو ةكرح تناك اذإ امأو ، نامعب

 . هأ. ! مالسإلا ةضيب اهنأل { يدنع لضفأ ىوزن ركسع

 نوملسُمْلا ناك ، ءاملعلا نم ددع ، نصحلا اذهب نيطبارُملا نيب نمو

 ىواتفلا كلت تعمج دقو . مهتالماعمو مهنيد رمأ نم مهينعي اميف مهنوتفتسي

 دقو ، " خايشألا " باتك اهعماج اهامس ، تادلجي ةدع غلب باتك ي ةريثكلا

 ؛ مهتافلؤم يف ءاملُملا اهركذي ، لئاسملا ضعب الا هنم قبي ملو ، باتكلا اذه دق

 . ماكحألا يف دلج ىلع هنم تفقو : (هللا هخر) يماسلا نيدلا رون ةمالعلا لاق

 دقو ۔ تعمس اميف ۔ عماج دجسم قرشلا ةهج نم نصحلا اذه نم برقلابو
 . هناكم فرع ملف ، هعضوم ىفتخاو سرذدنإ

 لطبلا ةدايقب نامُع لهأ نيب ةبيهرلا ةكرعملا كلت تراد نصحلا اذه لوحو

 لتقف ، روب نب دمح ةيغاطلا دنُج نيبو & يئانهلا ماح نب فيهألا مامهلا

 يمايرلا ريللا نب رينملا ةمالعلا خيشلا مهنمو ، نامُع لهأ نم ريثكو فيهألا

 . نآلا لإ فورعم هربقو ، اهب نفدو نالعج ىلإ لمح دقو { ينالعجلا

 جلفلا ، دوجو اهل قبي ملو تلحمضا يتلاو ، ميدقلا يف امد ملاعم نمو
 ، ةريثك يضارأ يقسيو ، ضوخلا يداو نم ردحني يذلا ، يدرمشلا ىمسلا
 يتلا هتيقاس ىلع فشتكا هنأ تعمس ، ريبك جلف وهو ، اهريغو سيرخلا اهنم
 مل فسألل نكل . ءاملاب رادت يتلا ، ةريبك تانوحاط راثآ يداولاب رت تناك

 . تادعملا لعفب تفلتف ، ةحيحص اهجارختسا اونسحي

 ةلحم ىلإ مث ، شرعلا يداو يف رمب ناك ، اضيأ سردنإ دق رخآ جلف كانهو
 هنم دهوش دقو ، ةجيرشلا ةلع برغو ، ةعلقلا ةلع ضورأ يقسيو ، ثرحلا
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 لدي امن ، دلبلا اذهب ةفرعملا لهأ ضعب ينربخأ اذكه ، يقاوسلاو باقثلا ضعب

 . نارملا نم ريبك بناج ٣7 ، ةمدق ةنيدم اهنأ

 ، ةفراجلا لويسلا هببس ، اهريغو نصحلاو راهنألاك ملاعلا هذه باهذ لعلو

 دبدبو لئامس ترمدو ، كلام نب تلصلا مامإلا مايأ تعقو يتلا ةحئاجلا لثم

 ، يرجهلا رشاعلا نرقلا يف نامُمب عقو يذلا ميظعلا ليسلاكو ، اهريغو ضوخلاو
 : تايبا نم هلوقب يويلحما لاوش نب نيسح هيقفلا خيشلا اوهو مهضعب هخرأو

 انيفسو اعم اماوقأ قرغأف رثكم رحبلاو ربلا يف ىتأ ليسو
 انوعبس ماعلا يفو نابعش رخآو ةعمج فولأ عم افولأ افولأ

 فاحتإ " باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلا يف هتجرت يف تايبألا هذه ةيقب يتأتسو

 . هللا ءاش نإ ، " نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا

 نمز : يأ ۔ ةياغلا هذه لإ يه : قيزر نبا خرؤملا لوقي ، بيسلا فصو يفو
 دقو ، اهليخن ةرثكو ، اهتجهب يف ةيآ رشع ثلاثلا نرقلا لوأ وهو ، فلؤلا
 دزي ملو ؤ اهمعط َذلو ‘ رامثلاب تداجف . ءابمألا رجش سرغ اهيف اهباحصأ رثكأ

 رجب لحاس ىلع يه يتلا ‘ نادلبلا نم دلب (وجنالا) ءابمألا رجش ,ةرثكب اهيلع

 دجو اعرو ۔ ةبطر ةفيطل اهتيوهأو ، ةبذع اهرابآ هايمو ، راحص ىرق ألإ ، نامع

 نمم ةلج نأ ىتح ، فيطللا اهئاوهب للعلا لهأ :7 هفطلو هللا ريدقتب اهيف ربلا

 ةلعلا ,كلت نم للا هافش . لقأ وأ رثكأ وأ ةنس اهيف ثبلو ماذجلا ءادب ىلتبإ

 ىدارف اهنم ةحصلاب نولحريو ۔ ًاجاوفأ اهنوتأي ةلعلا هذه لهأ حرب امف } . مقسلاو

 . يفاكلا يفاشلا وه هللاو ، أجاوزأو

 ةيدوأ ةلج هيلع لمتشيو هدع يذلا ذ ضوخلا يداو تصني هذه بيسلا يفو

 نم ائيش ركذ مث ؛ ميدق ناينث موسر اهيف اهيف رهظ اعرو ۔ اهلامعأو لئامس نم

 اهب تب : لاق ئ ريمع لآ ١ ليح ف هريغلو هل تعقو ذ هرافسأ ضوعب ِف اياضقلا

 اوذخأف ، نومئان نغو بارعألا نم سانأ انيلع رمف ۔ بحصلا ضعب يعمو ةليل
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 ىمسي ريمُع لآ نم خيش اناتأ ، انهبتنإ املف ، دازلا نم ًاتيشو مهاردو ابايث انيلع

 املف ، ربخلا نع انلأسو ، انمالك عمسف 4 هتيب نم أبيرق انتيبم ناكو ، ةحرس

 ىلإ نحن انيضمو ، انع ىضمو هتقان بكر ، اندلب مساو انءامسأ فرعو هانربخأ
 نسُح انركشف ، انيلع ذخأ ام عيمجب انءاج ىتح مايأ ةثالث لإ ناك امف ، انراد

 مث ، يفص بحمو يلو ، خيش نم هرد هلل : لوقنو هيلع ينثن انقفطو ، هعينص
 يف مهنكسم ‘ نانس ونب مهو ، ةفورعملا ةليبقلا مه : لاقف ، ريمع لآ ركذ

 اوباصأف رحبلا لحاس ىلإ مهضعب ردحنإو ، ةربابج موق مهو ، لئامس ميدقلا
 تبسنف ، ليحلا اهومسو 0 ادلب اهوريصو ، الخن اهيف اوسرغو ، ةبرخ اضرا
 اونبو ، اهب اوماقأف ، روص لإ مهضعب راسو ، ريمع لآ ليح ىمست يهف ، مهيلإ
 وه اذه نانسو ، " نانس ينب " نصح ىمس ةياغلا هذه لإ وهف ، انصح اهب

 بلغت نم مهنأ اومعز ، نانس يبأ نب نانس هدج لإ ةبسن ، مصألا سابعلا وبأ

 (هللا هجر) دشرُم نب رصان مامإلا ةعيب لبق ريمع لآ ناكو ۔ ةروهشل لا ةليبقلا

 ردغ مث { يريمعلا نانس نب عنام ديب ذئموي اهنصحو { لئامس لهأ رباكأ مه

 ه أ . اربص لتقو كانه رسأف ، ىول لإ ابراه جرخو ، مامإلا عياب امدعب

 . مهبسن ي هلاق اميف هيلع ةدهغلاو ، فرصت ضعبو راصتخاب

 " ناونعلا " هباتك يف مهبسن دقف ، يبايسلا دوج نب ملاس ةمالعلا خيشلا امأ

 . ةعصعص نب رماع ينب لا

 ، بيسلا نع هتبتك اع باتكلا عوضوم نع تجرخ دقو لإ ينارأ الو اذه

 . ةدلاف نم ولخي ال كلذ نأ وجرأو ، قيزر نبا نع هتلقن امو

 ركذ ىلع مالكلا مت . يناملا يئامدلا دادش يبأ ةمجرت ىلع مالكلا مامتبو

 ز ةباحصلا نم ٥ادش يبأل مهع ناك فيك ملعأ هللاو ، نامع لهأ نم ةباحصلا

 . ةباحصلا نم هوركذ نميف هوركذ امنإو ، ةدافو هل اوركذي مل مهنأ عم

نب ةفيذح مهنم ، ةبحص مهلو نامع نم مهنأ ليق الاجر ركذن نأ انيلع يقب



 دفو هنأ مهضعب ركذ خ يتاهلقلا ةملكل فيرحت هلعلو ] ينافلغلا وأ يناعلقلا نصح

 نب هللا دبع مهنمو : ليق ، هتباحص نم ن اكو ۔“ ظ لوسرلا ىلع نامع نم

 ش يمضه+٨ ١ يحد نب ديبعو ۔ يبسارل ا هللا دبع نب رباجو “ ، يبسارل ١ بهو

 . نورخآو ، يجانلا دشار نب تيرخلاو ، يرهملا باوح نب هيبنو

 ةفحت " : هباتك يف (هللا هحر) يماسلا نيدلا رون ةمالعلا ركذ + ةظحالم
 لا كلُملا راص ىتح نامع ِف ناطلس هل نكي مل ةيواعم نأ : " نايعألا

 . خلإ .. . ناورم نب كلملا دبع

 نأ ىلع لدي ًامالك " نيثدحملا تافيحصت " باتك يف تدجو + (نوقل (
 دلو نمو : فلؤلا لاق } تاتحلا نب هللا دبع همسا نامع ىلع الجر لو ةيواعم

 هوخأو ] نايفس يبأ نب ةيواعمل نامع يلو ، تاتحلا نب هللا دبع دبع ، ديزي نب تاتحلا

 اولو دقو ش نوروهشم مهلكو ۔ تاتح نب لزانمو ، تاتح نب كلمل ا دبع

 . ه أ . ةيمأ ينبل تايالولا
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 نب طيقل نب لهذ نب ميلس نب ةبلعث نب ديبع نب ركب نب روس نب بعك وه
 نب نارهز نب هللا دبع نب ناثدع نب سود نب منغ نب مهف نب كلام نب ثراحلا

 ةايح يف ًاملسُم ناك ب دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب ثراحلا نب بعك

 يبأ نب نامثع هب جرخ يذلا شيجلا ِف بعك ناكو ، هري ملو ذ 5 يبنلا

 ماقأ مث ، ريبك رثأ مهلاتق يف هل ناكو ، سرفلا لاتقل ، نامع نم يفقثلا صاعلا

 نينمؤملا ريمأ ىلإ دفو اهنمو « سراف ضرأ نم ، جًوتب دزألا نم هعم نمو وه
 اهمدق نم لوأ وهو ، ةرصبلا ىلع ةفيلخلا هاضقتساف ، (هضر باطخلا نب رمع
 . الجر رشع ةينامث مهددع دزألا نم سانأ عم نامُع لهأ نم

 تاذ ناك هنأ ، ةرصبلا ىلع هل () باطخلا نب رمُع ءاضقتسإ ببسو

 الجر تيأر ام : تلاقف ةأرمإ تءاجف .[ ، (كفظر باطخلا نب رمغ دنع ًاسلاج موي

 رحلا مويلا يف ، ًامئاص هراهن لظيو ، أمئاق هليل تيبيل هنإ ۔ يجوز نم لضفأ طق
 ىنثأ كلثم : لاقو ، اهيلع ىنأو (مر باطخلا نب رمُع اهل رفغتساف ، رطفي ام
 اله نينمؤلا ريمأاي : بعك لاقف ، ةعجار تماقو ةأرملا تيحتساف ، هلاقو ريخلاب

 : لاق ؟ تدارأ كلذكأ : لاق ، كيدعتست كتءاج ذإ ، اهجوز ىلع ةأرملا تيدعأ
 اذه نإ ، هيلوقت نأ قحلاب سأب ال : لاقف ، تدرف ، ةأرملا يلع اودر : لاق ، معن
 ينإو ةباش ةأرمإ ينإ لجأ : تلاق ؟ كشارف بنتجي هنأ نيكتشت تئج كنأ معزي

 ضقأ : بعكل لاقف ، هءاجف ، اهجوز ىلإ لسراف ؛ ءاسنلا يغتبي ام يغتبأ
 كيلع تمزع : لاقف ، امهنيب يضقي نأ قحأ نينمؤلا ريمأ : لاقف ، امهنيب
 اموي اهل ىرأ ينإ : لاقف ، مهفأ مل ام امهرمأ نم تمهف كلاف ، امهنيب نيضقتل
 يضقأ ينإف ، اهريغ هل نكي مل اذإف ، ةوسن عبرأ هل اهجوز نأك ، مايأ ةعبرأ نم

 باطخلا نب رمع هل لاقف ، ةليلو موي اهلو ؤ نهيف دبعتي نهيلايلو مايأ ةثالثب هل .

 ىلع ضاق تنأف بهذإ ، رخآلا كيأر نم بجعأب لوألا كيأر ام هللاو : (لظر
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 لتق نأ لا ‘ اهلهأ نب ىضقف “ ، كلذب ىسوُم يبأ لاإ بتكو ْ ةرصبلا لهأ

 ، اهيلع ًايضاق لزي ملف ، نافع نب نامثُع ةفالخ ِف مث ّ (ثظر باطخلا نب رمع

 . ةشئاع ةديسلا نبنمؤُمْلا مأ عم لمجلا موي لتق نأ لإ

 نيدلا رون ةمعلا لوقي ؤ اهجوزو ةأرملا نيب بعك ءاضق يفو

 ` جا دآ ١ رشلعلم باب يف . ذ ماظنلا رهوج ` هبتك يف (هللا همح)) يمسلا

 هابأ وأ ءاش نإ همزلي هايإ تبلط دق نكت ناو

 ةرصبلا يضاق لوقلا اذه جرخأ ةرم ليق مايألا عبرأ يف

 قورافلا ةرضح يف هب ىضق قيقحتلا ىلع ينامعلا وهو
 ارمع يضاق راص كانه نمو ارظنلا كاذ قورافلا نسحتساف

 ، نيريس نب دمحم نع ىور نمع ‘ ربلا دبع نبا اهركذ ىرخأ ةياور يفو
 ، راهنلا موصي يجوز نإ : تلاقف () باطخلا نب رمع لإ ةأرمإ تءاج : لاق

 مث : لاق ؟ ليللا مايقو ، راهنلا مايص نع هاهنأ نأ نيديرتفأ : لاق ، ليللا موقيو
 نأ نيديرتفأ : لاق ، ليللا موقيو راهنلا موصي يجوز نإ : تلاقف هيلإ تعجر
 لاقف ، روس نب ا بعك هدنع ناكو : لاق ؟ ليللا مايقو راهنلا مايص نع ن

 تنطف ذإ امأ : (كثمر باطخلا نب رمُع لاقف ، اهجوز يكتشت ةأرمإ اهنإ :

 ۔ تلاقف ، اهجوزب تءاجو ، بعك ماقف : لاق ، امهنيب مكحاف مقف 3 ِ

 هدجسم يشارف نع يليلخ ىهلأ هدشرأ هيقفلا يضاقلا اهيأ اي

 هدبعي . نيقيلاب بر فوخو هدبعت يعجضم ف هدهز

 هدقري ام هليلو هراهن هددكي هنيبج ًاشرتفم

 هددرت ال بعك اي اضقلا ضماف هدجأ ءاسنلا رمأ يف تسلو

 ؛ جوزلا لتف

 لوطلا عبسلا يفو رونلا ةروس يف لزن دق ام ينفش دق ؤرمإ ينإ
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 لدجلا ءوس نعو ينع اهدرف لحنلا يفو افشلا ميماولا يفو
 لعبلا رب نمو هللا ةعاط نم لمعلا ريخ ىلع اذ اي اهثحف

 ؛ بعك لتف

 لدعو ًاقح قحلاب ىضق نمو لصف نم ءاضقلاب ديعسلا نإ
 لقع نمل ةدحاو عبرأ نم لعب اي كيلع اقح اهل نإ
 لهم ف ثالثلا رمأ نم تنأو للعلا كنع عدو كاذ اهل ضمإ

 لمعلا عييضتو لوقلا عفني ال لصو نهمقو نهمصف اذإ

 ثالثو ىشم ءاسنلا نم » جوزتت نأ كل نإ ، لجرلا اهيأ : هل لاق مث

 لايل عبرأ نمو ، موي مايأ ةعبرأ نم هذه كتأرمإلو ، مايأ ةثالث كلف { ٤ عابرو
 ىلع ايضاق كر باطخلا نب ب رمع هثعبف ؤ ، ةضيرفلا ألإ اهتليل ف لصت الف . ةليل

 . هأ. ةرصبلا

 6 ةشئاع ةديسلا عم لمجلا موي لتق نأ لإ ةرصبلا ىلع ايضاق لزي ملو
 فلختي مل ، بعك كعم جرخ نإ : ةشئاع ةديسلل ليقف ، ةنتفلا لزتعإ دق ناكو

 نيب جرخو ، هرشنو هفحصم ذخأف ، هتملكف هيلإ تبكرف ، دحأ دزألا نم

 . هلتقف مهس هءاجف ، بشان لاتقلاو ، مالسلا ىلإ مهوعدي نيفصلا

 ، هلتقف برغ مهس هءاجف ، لمجلا ماطخ هديبو ، هعم فحصلا ناك : ليقو

 مهعد اف , فحيللاب مدقتو ‘ لمجلا نع لخ : هل تلاق ةشئاع ةديسلا ن : ليقو

 يف كلذو ، هولتقف ًادحاو ًاقشر هومرف ، موقلا لبقتساف ، افحصم هتلوانو ، هيلإ
 ٤ يبلا دهع ىلع ًاملسُم بعك ناكو ، نيثالثو تس ةنس ةرخآلا ىدا رهش
 . نيعباتلا نم دودعم وهف ، هري ملو

 ، حالصلاب ًافورعم ناك : بعك ةصق ركذ نأ دعب ، يبتوعلا ةمالعلا لاق
 . ه أ . بقع هل سيلو
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 نم دعي ينامع لوأ وهو ، روس نب بعك يعباتلا تركذ نأ دعبو ، اذه
 نم ًالجر رشع ةعبس ركذب كلذ فدرأ ، ةوبنلا رصع هكاردإل ، نيعباتلا رابك
 ، اهجراخ ودبي اميف ۔ اوشاع 4 نامُع لهأ نم ، ثيدحلا ةاورو ، ملعلا لاجر

 : مهلوأو ، ةباحصلا نم ارفن مهضعب كردأ دقو ، اهيلإ باستنالاب مهظافتحإ عم
 . ينامفلا هللا دبع
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 يناملا هللا دبع

 الو ‘ همالسا ةصق [ يلئامسلا يئاطلا ةبوضغ نب نزام يباحصلا نع ىور

 . هتافو خيرات الو ، اذه ريغ ائيش هنع فرعأ
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 ش املا ةيداه ن نسملا

 ، نامُع لضف يف اثيدح هنع ىورو ، رمُع نبا ىأر ، نيعباتلا نم لجر وه
 حرجلا ف متاح يبأ نب ١ نع مهضعب هاكح ش تيًرخ نب ريبزل اهنع ه اورو

 . ليدعتلاو

 ، " ىربكلا ننُسلا " يف يقهيبلا هاور ، هيلإ راشُملا ثيدحلا + اتش (

 نب دمح انثدح ۔ مصألا وه ۔ سابعلا وبأ انثدح ، يضاقلا نسحلا وبأ انربخأ : لاق

 ، تيرخ نع ‘ ريبزلا نع ، مزاح نب ريرج انأبنأ ، نوراه نب ديزي انأبنأ ۔ قاحسإ
 نم : تلف ؟ تنأ نيأ نم : لاقف 3 رمع نبا تيقل : لاق ، ةيداه نب نسحلا نع

 نم تعمس ام كثدحأ : لاق ، معن : تلق ؟ نامُع لهأ نم : لاق ، نامع لهأ

 : لوقي ةي هّللا لوسر تعمس : لاق ، ىلب : تلق ، لوقي ٤ هللا لوسر
 نم لضفأ اهنم ةجحلا ، رحبلا اهبناجب حضني ، نامُع اهل لاقي ًاضرأ ملعأل ينإ "
 . " اهريغ نم نيتجح
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 ي امَكلا نافع ن دؤ اد

 ىورو ، لبان نب نميأ نعو ، هاوس رفنو ، كلام نب سنأ نع ىور ، يعبات
 نب دجأ ركب وبأو ، يكملا نب دمحو ، يمزراوخلا باهولا دبع نب هللا دبع هنع
 رجح نبا لاقو ، " باسنألا " يف يناعمسلا كلذ ركذ ، يليعامسإلا ميهاربإ

 ةخسنب سنأ نع ثدح ، بيبح نب نافع نب دؤاد : " نازيملا ناسل " ِف

 ىورو : لاق ؛ ليبقلا اذه نم ءايشأ هنع ركذو ، لامعألا لئاضف يف ةعوضوم

 ركذي ملو ، يملسلا رصن نب دمحمو ، يمزراوخلا باهولا دبع نب هللا دبع هنع
 ۔ هتافو خيرات
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 ينامعلا يلجعلا نابح نب شرق ركم وا

 نب ركب نم وه متاح وبأ : لاقو ، " باسنألا " : ِف ًاضيأ يناعمسلا هركذ

 نب ركبو ، ينانبلا تباث نع ىور ، ةرصبلا نكسو ، نامُع نم هلصأ ، لئاو
 نب ظفاحلا هركذو ؛ نويرصبلاو ، جاجحلا نب ةبعش هنع ىورو ، دؤاد نب لئاو
 : هتجرت يف لاق لب ، نامُع لإ هبسني مل نكل ، " بيذهتلا بيذهت " يف رجح
 ، نيريس نب دمحمو نسحلا نع ىور ، يرصبلا ركب وبأ يلجعلا نابح نب شيرق
 نب ورمعو دؤادو ، لئاو نب ركبو ، ينانبلا تباثو ، ةداتقو ، رانيد نب كلامو
 . مهريغو . رانيد

 نب ناورمو ، نوراه نب ديزيو ، بهو نباو ، هلبق تامو ، يعازوألا هنعو
 ، يسلايطلا ديلولا وبأو ، يسبعلا كرابم نب نمجرلا دبعو عيكوو ، ةيواعم
 هل ؛ تاقثلا يف نابح نبا هركذو ؛ هب سأب ال : متاح وبأو دجأ لاق ؛ نورخآو

 . ه أ . ةقث : ينطقرادلا لاقو ، رتولا يف بويأ يبأ ثيدح (د) دنع

 ‘ (ءايلاب) نايح نب شيرق : لاقو ، " نادلبلا مجعم " ف توقاي هركذو

 ، ةبعش هنعو ‘ ينانبلا تباث نع يوري ، ةرصبلا نكسو ، نامُع نم هلصأ

 دنع وهف ؛ نامُع نم هنأ : " باسنألا بابل " يف ريثألا نبا لاقو ؛ نويرصبلاو

 . نامُع نم هنأ ، توقايو ، ريثألا نباو ، يناعمسلا ، ةثالثلا ءالؤه

 هيلإ راشأ يذلا رتولا يف بويأ يبأ ثيدحل ، دؤاد يبأ دنع هتياور امأ

 نب نهرلا دبع انثدح ، " اهصنو رتولا مك " باب يف وهف رجح نب ظفاحلا
 ، يرهزلا نع ، لئاو نب ركب انثدح ، يلجعلا نايح نب شيرق ينثدح ، كرابا
 هللا لوسر لاق : لاق ،‘ يراصنألا بويأ يبأ نع ، يثيللا ديزي نب ءاطع نع
 نمو ، لعفيلف سمخب رتوي نأ بحأ نمف ، ملسُم لك ىلع قح رتولا " : ي
 . " لعفيلف ةدحاوب رتوي نأ بحأ نمو ، لعفيلف ثالثب رتوي نأ بحأ

٥٩ 



 : مهضعبو .۔ ةدحوُملا ءايلاب : مهضعب هاور ، نابح نب شيرق ` هيبثث

 ةمالعلاو ؛ " نادلبلا مجعم " , ِف يومحلا توقاي لوق وهو ۔ ةانشُملا ءايلاب

 يبأ لح يف دوهجلا لذب " : هباتك يف يدنهلا يروفنراهسلا دجأ ليلخ خيشلا
 . " دؤاد

 0:02 ض مء؟٩٨ر ٣

 



 ىناملا لهس ن دمك

 نب دجأ ركب وبأ هنع ىورو ۔ يكلا يهكافلا قاحسا نب دمح نع ثدح

 . يليعامسالا ميهاربإ
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 ىنامعلا فرطغ نوراه وا

 مسا ركذي ملو ، يندعلا نابأ نب مكحلا هنعو ، ديز نب رباج نع يوري
 لأسي ناك هنأو ، نهرلا دبع نب فيرطغلا ركذ بتكلا ضعب ىف ءاجو ‘ هيبأ

 . اذه وه هلعلف ، اهيلع هباجأ دقو ، هقفلا يف لئاسم نع ديز نب رباج

 ٢670 ض م؟و
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 ينامقلا ناليغ نب بوقع

 يقابلا دبعو ، يناربطلا مساقلا وبأ هنعو ، يعبرلا ةورع نب ديعس نع ثدح

 يف يدادغبلا بيطخلا مالك نم اذخأ ، ثلاثلا نرقلا ءاملع نم هنظأو ، عناق

 ىدحإ ةنس يفوتملاو ، نيتئامو نيتسو سخ ةنس دولوملا ، عناق نب يقابلا دبع ةهجرت
 . ةئام ثالثو نسخو
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 ىنامقلا دؤاد ن رمع

 هنع ىورو ۔ بلعثو ، ةمثيخ ركب يب أو ّ يرودل ١ سابع نع ثدح

 " ينابزرملا ةديبُع وبأ
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 . رفعج نب روصنملا هنع ىورو ، بلطملا نب دمحم ركب يبأ نع ىور

  



 ي امّعلا دمح ن يلع

 . يدنجلا نب نسحلا وبأ هنعو } يرادلا ديعس نب دجأ نع ثدح
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 هركذ ، ةماهشو ةدالج هيف تناكو ، دادغب نم خركلا عبر ءاضق يلو

 يفوت هنأ ، نسحلا نب لاله نيسحلا وبأ ينثدح : لاق ۔ يدادغبلا ركب وبأ ظفاحلا

 . ةئامثالثو نيثالثو تس ةنس ناضمر رهش نم نبقب رشعل ءاعبرألا موي
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 يضانلا ينامقلا نامثع ن ميهاربإ ن نسملا دمح وا

 اهب عمسو ،۔ قشمد مدق : لاق ، ركاسع نب مساقلا وبأ يضاقلا هركذ

 دمحم نب يلعو . يبالكلا بامرولا دبعو ‘ يلالا مساقلا نب فسوي ركب ابأ

 فنصو ، يناهبصألا دجأ نب دمحم نب دجأ يلع ابأ ، اهريغب عمسو ، يلمرلا

 هنم عمسو ‘ غئاصلا رضخلا نب ميهاربإ هنع ىورو ، فورحلا مدق يل ةلاسر
 نبا هلاق ام تبتك نأ دعبو ، يزاريشلا دمحم انبإ نرلا دبعو زيزعلا دبع

 مدق هنأ ، اذه دمحم يبأ ةمجرت يل ، " قشمد خيرات رصتخم " يف تيأر ركاسع

 هللا دبع نب دمحم نع ثدحو < ةئام ثالثو نينامثو تس ةنس اهب عمسو قشمد

 ‘ نيتنلإ يف الإ دمح ال " : لاق ك هللا لوسر نأ رمغ نبا نع ، هدنسب يعبرلا

 هللا هاتآ لجرو ۔ راهنلا ءانآو ليللا ءانآ هب موقي وهف ، نآرقلا هللا هاتآ لجر

 زع هّللا ةعاط يف هقفني " : ةياور لو ، " راهنلا ءانآو ليللا ءانآ هقفني وهف ًالام
 ٣٦٩ ةنس ثداوح ي 4 هيوكسم نبإل " ممألا براجت " باتك يلو ، " لجو

 هلوخد ناكو ، اهادأ لئاسرب برغلا بحاصل لوسر درو اهيفو : لاق ، ةيرجه
 دمح وبأ يضاقلا هعم دروو ، ةدعقلا يذ يف هفارصنإو ، نابعش يف دادغب

 . ه أ . يناملا
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 ىناملا دمح ن دلاخ ن مسانلا ن قحال مساقلا وا

 هناوع يبأ نب دمحم نب عفاش رضنلا يبأ نع ۔ اهب ثًاحو ، دادغب مدق

 نيتنثإ ةنس هنم عمس هنأ : لاقو ، يخونتلا يضاقلا هنع ثدحو ‘ ينئارفسألا

 . ةرجهلل ةئامثالثو نيعستو
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 ليقع يبا نب يلع نب نسحلا : وه ‘ . نونظلا فشك ". بحاص لاق

 ركلا " : باتك هل ، ه٧٦١ ةنس يلوتملا ، يمامإلا يعيشلا ءاذحلا دمحم وبأ

 . هأ." لوسرلا لبحب كسملا " باتكو ." رفلاو

  



 ينامعلا يمامحلا رتشالا

 نم ۔ هما ينب نم وه : الوكام نبا لاق : يناعمسلا لاق ، يمامحلا رتشألا

 . ه أ . يدمآلا هركذ رعاش وهو ، نامُع دزاأ
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 بيذهت " : يف رجح نب ظفاحلا لاق ؤ يكتعلا يدزألا يغارملا بريأ وبأ

 ةيحانب عضوم : ليقو ب دزألا نم ةليبق { يغارملا نأ : لاقي ‘ " بيذهتلا

 . نامع
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 يناملا نيسحلا ويا وأ نسحلا ولأ

 نب دجأ نع يوري ، ةقث حلاص خيش : مهضعب لاق ، روباسين لهأ نم
 عمسو ، يدحاولا دجأ نب نهرلا دبع مساقلا يبأو ، يزاريشلا فلخ نب يلع
 نيعبرأو سه دودح يف يلوت هنأ : ليق ، روباسينب يزورملا دعس وبأ ظفاحلا هنم
 ۔ ةئامسخو

 نم مهضعب ، ثيدحلا ةاورو ب ملعلا لاجر نم الجر رشع ةعبس ءالؤهف
 بتك نم هيلع تعلطا اميف اركذ مهل دجأ مل نكل ، نامع لهأ نم مه ۔ نعباتلا

 يفو ، يناعملا خيراتك ، مهريغ تافلؤم يف مهركذ درو اغنإو ۔ باحصألا

 نب ظفاحلل ‘ " بيذهتلا بيذهت " و ، شيطاب نبإل ، " لصفلاو زييمتلا "
 . رجح

 ، روس نب بعك ةمجرت دعب مهتركذ نيذلا مالعألا ءالؤه ىلع مالكلا مامتبو
 ، ةرجهلل سداسلا نرقلا ىلإ لوألا نرقلا ذنم ، نمزلا يف مهدوجو توافت ىلع

 لوألا ركذ وهو ، هيلع تيرج يذلا ، مازتلإلا نع هب تجرخ ‘ رارطضإ وه اغإ
 . نمزلا ف مهدوجو بسح . عباتتلا ىلع ‘ لوألاف

 . ةرجهلل لوألا نرقلا ةمئأ نم وهو ، ديز نب رباج مامإلا ركذأ نآلاو
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 ينامُملا يدزألا دبز نب رباج مامإلا

 بسنيو ، ىوزن نم ةبيرقلا ، قرف ةدلب نم ، دمحيلا نب ورمع ينب نم وهو

 ةدع ىلع يوتحت ، نامُع نم ةيحان يهو ، يفوجلا : هل لاقيف ، فوجلا لإ ًاضيأ
 ّ ىرقو ندُم

 يحاون رهشأ نمو : (هللا هحر) يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا لاق
 نم اهدحو ، نادلبو ىرق ةلمج مضت يهو ، ةمجعم ميجب ، فوجلا ةيحان ، نامُغ

 دلب بونجلا نمو ، ىلصملا دغو ميراخملا دجن برغلا نمو ، ةماحسلا دجن قرشلا
 يكزإو يطمإ ةريبكلا نادلبلا نم اهيفو ، رضخألا لبجلا لامشلا نمو . ايسب
 نبا رحبلا بحاص . ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ مامإلا ناك اهنمو ، قرفو ةكربلاو
 . مويلا لإ اهب دوجوم ءاثعشلا هتنبإ ربقو ، (نم هذيملتو سابع

 دلب ىلهبو ، نامع ةمئأ رثكأ ىوأم ، مالسإلا ةضيب ىمست يتلا ىوزنو
 ينب يذلا دلبلل لاقيو ، نيربي رصق اهنم برقلابو ، ةكرب نب دمحم يبأ ةمالعلا
 دلب يهو ، ايسب ةدلب عقت اهنم لايمأ ةرشع ىلعو { ةماعلا فرغ يف ، نيربج هيف
 عقت ، لادلا مضب ، مدك ةزوح فوجلا ةيحان يفو ، يويسبلا نسحلا يبأ خيشلا

 ةعلقلاو ، ةيرقلاو ، ءارمحلاو ، تيس دالب اهنم ، ىرق ةدع عمجت ، الهب يلامش
 يبأ ريبكلا ةمالعلاو ريهشلا مامإلا دلب يه ضراعلاو ، ليخ تاذو ، ضراعلاو

 اضيأ فوج ا ةيحان نمو ، هربق اهيفو ، يمدكلا يبعانلا ديعس نب دمحم نب ديعس

 دلب ريغ يهو ، هليجللاو ، تافاغلاو ، يشيعلاو ، ىلعألا يداوو ، مفيس يداو
 . هنم دارملا ه أ . لئامس ةيدوأ نم ، رباج ينب يداوب يتلا هليجللا

 نع ءاثعولا ةلازإ " باتك يف يبايسلا دوه نب ملاس ةمالعلا خيشلا لاقو
 يكزإ ىلإ بيرغت رماوعلا رايد نم ناك ام لمشي فوجلا نأ : " ءاثعشلا يبأ عابتإ
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 . ه أ . بورغلا يف روكلا لبج لإ مث ، الهبو ءارمحلا ىلإو ، ىوزنو

 ىلإ بوسنم هنأ انريغ هلاق ام ال ، رباج مامإلا هيلإ بوسنملا فوجلا وه اذه

 . رباج ذيملت ۔ جرعألا نايح اهيلإ بسني يتلا ، ةرصبلاب فوجلا برد

 امف ، نادلب ىلع لمتشي هلعلو ، ةليمخلا فوج ىمسي عضوم ًاضيأ نامُبو
 ۔ همسا ىفتخإ دق نوكيو ، هريغ مأ ، لوألا وهأ يردأ

 ةيحانب عضوم فوجل ا : يراخبل ١ لاق : هخيرات ِف يناعمل ١ لاقو

 . ه أ . نامع

 ام ،۔ " راصمألا ءاملُع ريهاشم " : باتك يف يتسبلا نابح نبا ةمالعلا لاقو

 ، ةقرحلاب هدلوم ناك ، يدمحلا يدزألا ديز نب رباج همسا ءاثعشلا وبأ : هصن

 نم ناك . دزألا يف اهب لزنو ، ةرصبلا نطوتساف ، نامع نم بقلاب ةيحان
 نب سنأو وه تامو ، نيدلا يف ةرصبلا لهأ ءاهقفو ، نآرقلاب نيعباتلا ءاملُلا
 . ه أ . نيعستو ثالث ةنس ، ةدحاو ةعج ف كلام

 ديز نب رباج نإف لك ىلعو ، قرف وأ فوجلا فيحصت اهلعل : ةقرحلاو
 ، ةرصبلا ىلإ هتبسن ترهتشا نإو ، نامُع لهأ نم وه ، يقرفلا يفوجلا يدمحلا

 ىلإ عجر دقو . ملعلا بلطل نامع نم جرخ نأ دعب ، اهب همايق لوطل كلذ اغإف
 . اهب تامو ةرصبلا لإ داع مث ، جاجحلا هافن نأ دعب نامُع

 انثدح : لاق ، لضفلا نب مراع انربخأ : " تاقبطلا " يف دعس نبا لاق

 ةرملبلا تكردأ : لاق ، سايإ نع ‘ يدزأل ا هلاضف نب دلاخ نع ۔، ديز نب داج

 . هأ. ديز نب رباج ۔ نامع لهأ نم لجر مهيتفُمو

 هنأ ودبيو ، أشن اهبو ، هنطو يهو ، ىوزن لامعأ نم ، قرف دلبب هدلومو
 كاذنآ تناكو ، ةرصبلا ىلإ ملعلا بلطل اهنم جرخ مث ، اهب همولع ءيدابم ىقلت
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 اهب نامُع لهألو , اهب ةباحصلا نم ددع لوزنل ، ةماهلا ةيملعلا زكارملا نم
 دزأ نم نوريثك سانأ يناثلا ةفيلخلا مايأ اهطيطخت دعب اهلزن دقف ، ةقيلو تالص

 ، يفقثلا صاعلا نب نامثُع شيج ِف سرفلا لاتق يف اوكراش نيذلا نم ، نامع

 عيبرلاو رباج مهنم ، نامُب ملعلا بالط نم ريثك اهيلإ رجاه مث ، اهونطوتساف
 ىقلت ةنيدملابو اهبو ، مهريغ امرو ، ديرد نباو دربلا اضيأو ، ةسمخلا هتذمالتو
 :لاق ] ج لوسرلا ةباحص نم ريبك ددعب عمتجاو ذ هفراعمو همولع رباج مامإلا

 . سابع نبا ينعي ۔ رحبلا لا مهدنع ام تيوحف ، ردب لهأ نم نيعبس تكردأ

 نبا سيلو : " ةيضفلا دوقعلا " ِف يثراحلا دج نب ملاس ةمالعلا خيشلا لاق

 . ه أ . عطقنُم ءانس ال اف { ردب له أ نم سابع

 ذ ج يبنلا ثيدح . مهايتف رثكأ ، ةباحصلا نم اسان تكردأ : ًاضيأ لاقو

 . (ههَض) سابع نبا نع ذخأ ام رثكأو

 . ديز نب رباج مهعمو انيلإ نوجاتحي ، قارعلا لهأل ابجع : هيف هلوق نمو

 ةلبق ال يلعلا نم : لاقف } ةبعكل ١ رهظ ىلع يلص الجر ديز نب رباج ى أر

 نب رباج دالبلا يف نكي نإ : لاقف ، دجسملا يف ناكو ، سابع نبا هعمسف ؟ هل

 . هلوق نم اذهف ، ديز

 مهعسول ئ برغلاو قرشلا لهأ هلأس ولف ، ديز نب رباج اولأسإ : اضيأ لاقو

 . هملع

 ‘ نعُم نبا مهنم [. انموق هقثو دقو ، نيعب اتلا ءاملع ر ابك نم دودعم وهو

 وه نفو ، ًاهيقف ناك : " تاقنلا " يف نابح نبا لاقو ، يلجعلاو ، ةعرز وبأو
 . هللا باتكب سانلا ملعأ نم ناكو ، ةدحاو ةعج يف كلام نب سنأو

 يدزألا ديز نب رباج : " بيذهتلا بيذهت " باتك يف رجح نب ظفاحلا لاق
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 نباو ، رمع نباو ، سابع نبا نع ىور ، يرصبلا يفوجلا ءاثعشلا وبأ يدمحيلا

 ، ةمركعو ‘ نايفس يبأ نب ةيواعمو ، يرافغلا ورمع نب مكحلاو ، ريبزلا
 بويأو ، ملسم نب يلعيو { رانيد نب ورمعو { ةداتق هنعو ، مهريغو
 نبا ءاطع نع ‘ رانيد نب ورمع لاقو ؛ ةعاجو ، مره نب ورمعو ، ينايتخسلا
 باتك نم املع مهعسوأل ديز نب رباج لوق دنع اولزن ةرصبلا لهأ نأ ول : سابع
 ۔ هللا

 مويلا : ةداتق لاق ، ديز نب رباج تام امل ، دجأل " دهزلا " باتك يو

 . قارعلا لهأ ملعأ تام

 ۔ ديز نب رباج ريغ تفُم مهل امو ، سانلا تكردأ : ةيواعم نب سايإ لاقو

 ساللا ىتفأ ، ازغ اذإ يرصبلا نسحلا ناك ، ةمنيخ يبأ نبا خيرات يفو

 . ديز نب رباج

 ةمركعو ّ ًايضابأ رباج ناك ، نيعم نب ىحي نع ‘ يجاسلل " ءافعضلا " يفو

 ۔ هنم دارملا ه أ . ايرف

 دحأ ، يدزألا ديز نب رباج : هصن ام " تايفولاب يفاولا " يف يدفصلا لاقو

 هنع ىرور ۔ رمغ نباو ، سابع نبا عمس ‘ سابع نبا باحصأ نم ةنسلا ةمئأ

 . هأ. نعستو ثالث ةنس يفوت ، ةداتقو ، رانيد نب ورمع

 ناكو ، (اهنع هللا يضر) ةشئاع ةديسلا نع رباج ةياور ظفاحلا ركذي ملو
 . نوريثكف هنع ةاورلا امأ ، سابع نبا نعو ، اهنع يوري ام اريثك

 اوور نيذلا ، " رباج مامإلا هقف " هباتك يف شوكب دمحم ىحي خيشلا عمج دقو
 باتك وهو ، مهنم نيلوهجملا ادع ‘ ايوار نيعبسو ةثالث ىلإ مهلصوأف ، هنع
 نمو ۔ اهريغو ةيهقفلا لئاسملا يف ، رباج مامإلا لاوقأ نم اريثك هيف ركذ ، لفاح
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 نب رباج مامإلل ةديدع لاوقأ نلا نوطب يف تدجو : باتكلا ةمدقُم ىف هلوق

 .ىرخألا بهاذملا بتُك نم اهريغ يف وأ ، ةيضابألا بتك يف كلذ ءاوس ، ديز

 يف تحدقناف ، كانهو انه ةثبنم هتاياورب تيقتلاف ۔ ثيدحلا بتك ىلإ تعجر مث

 تنك دقلو ؛ سانلل اهجرخأ ةعومجي يف همضو هعجج يل رسيت ام عجج ةركف ينهذ

 نكلو ، مهدحو ةيضابألل خيش وه ديز نب رباج مامإلا نأ دقتعأ ينس ةثادح يف

 نم نيملسملا ةقث لتخي هنأو ، ءامظعلا مالسإلا ءاملُع نم ملاع هنأ ذئدعب يل نيبت

 هقفلا ةمئأو ءاملُملا نم هدادنأ لاوقأب ةنورقم هلاوقأ هنع اوورف ، بهاذلا عيج

 . ه أ . ةنسلا ةاور ديناسأ نيب نم هيلاع هديناسأ اوزربأو ، يمالسالا

 . ايوار نيعبسو ةثالث لإ مهب غلبف ، هنع اوور نيذلا هذيمالت ددع ركذ مث
 مل ام } هبرواتفو هلاوقأ نم ريثكلا باتكلا اذه ِف عج دقو ، مهنم ليهاجلا ادع

 . نآلا ىتح هريغ هعمج

 بهذلا يف اهريغب لمعي لاوقأ هلو : يثراحلا دج نب ملاس خيشلا لاق

 جر وا ، ةيبصلاب يبصلا جيوزت وهو . نايبصلا حاكن هعرحت اهنم “ يضابألا

 هب اصاخ يبنلا لعف ىريو ؛ ةغلابلاب يبصلا جيؤزت وأ ، ةيبصلاب غلابلا
 ل ،حاكنللل اخسف علل اهلعج اهنمو : لاق ةيبص يهو ةشئاعب هجوزت يف

 ؛ )١( يملاسلا نيدلا رون هل جتحاو ، سابع نبا نع يكح لوقلا اذهو 0 اقالط

 اهنأ ءاملعلا رثكأ دنعو ، ةعيطقلا فوخ ۔ معلا تانب نيب عمجلا ةهارك : اهنمو

 نبال لوق وهو ، نوتيزلا يف ةاكزلا ةبابيإ : اهنمو ؛ ميرحت ةهارك ال ، هيزنت ةهارك
 اهن أ هدنعف ذ ةرم نم رثكأ ةنسلا ف ةرمل ١ راركت : اهنمو ؛ يرهزل او سابع

 ةعونمم

 (١) هللا هجرر يلالا نيدلا رون ةمالعلا لاق ٠ باب ل ٠ علخلا ٠ ماظنلا رهوج 5 باك نم ى " .

 نلابلا حاكللل خسف ليفر نلابلا قالطلا لثم همكحو

 ساربنلا ديز نب رباجو سابع ىتف لاقم وهو
 رهج امهلوف يل زوجي , ارارم اهعلخ دق ناك ول

 . ًاقالط علخا ىري ال وهو تام : لبق ؛ ؛ ةلئسملا يف تايبألا خلإ ....
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 : بطقلا لاق } " نونظل ا فشك " : بحاص اهركذ ۔ ىربكل ١ ةنودمل اهلو

 ذخأو ۔ دادغبب ىربكلا ةبتكملاب تناك . ةرعبأ ة هرشع رقو : ليقو ب ريعب رقو

 اهنكلو ْ باهرلا دبع نب حلفأ مامألا نامز يف ، ةخسن ةسوفن ءاملع ضعب اهنم

 . ريخأتو ميدقت عم ه أ . اهدجن ملو تعاض

 ؛ مالسإلا يف فلأ باتك لوأ 3 " رباج ناويد " مخضلا فلَوُملا اذه ربتعێو

 ةيضابألا نيب قرفلا " هتلاسر يف مهللا هجر) شيفطأ قاحسإ وبأ ةمالعلا لاق

 تأدتبإ ذنم ، المعو ًاملع مالسإلا ةمدخ لإ اوهبجتإ ةيضابألا : " جراوخلاو

 ديز نب رباج انمامإف ، ثيدحلا نود نم لوأ اوناكف ، نيودتلاب اولغتشاف ، ةنتفلا

 . ريعب رقو هنأ هوفصو يذلا ، هناويد يف ةباحصلا لاوقأو ثيدحلا نود نم لوأ
 لإ اوحنج جراوخلاو ، برغملاو قرشملا يف ملعلا ةلح مهو ۔ هدعب نم هذيمالت مث

 ج راوخلا نم دحأ نع ركذي ملو ، ماكحألا ليطعتو . لسلا ةفاخإو ءامدلا ةقارإ

 مهو ، ةيضابألا نوركذي امنإ ، جراوخلل تافڵؤُمْلا نوركذي نيذلاو ، اباتك فلأ

 ، ةيدجنلاو ةقرازألاو ةيرفصلا امأ ، بيغشتلاو عينشتلا مهب نوديري كش نود

 عفانو ، ثيدح ةياورب رماع نب ةدجن درفنإ ولو ، نيودت الو ةياور مهل ركذت ملف
 . ه أ . سابع نبا اهلأس ةلئسأب

 لا دادغب نم هلماح قفوي ملف 4 . باتكلا اذه لثم عيضي نأ فسزؤلا نمو

 دادغب ةبتكمب يتلا ةيناثلا ةخسنلاو ؤ هرشن لإ يسوفنلا ثافن ملالا وهو { برغلا

 ةبتكملا هذه اوقرحأف ۔ راتتلا نم بتكلا سئافن نم اهريغ ىلعو اهيلع ىضق دقف

 ، كلامملا نم اريثك اوحستكاف ، عباسلا نرقلا يف قرشملا نم اوءاج ، ةميظعلا

 . اهلهأب رامدلا اوعقوأو

 راثآ نمو ۔ يضابألا بهذملل عجارلا ربكأ نم ناكل . باتكلا اذه يقب ولو

 نب كلما دبع ةرفص يبأ تاياور يهو ، هتبوجأ ضعب ، ديز نب رباج مامإلا

 نب رباج نع ، بئاسلا نب مامض نع ، بيبح نب عيبرلا نع ، ميتلا نع ، ةرفص
 ، مره نب ورمع نع ۔، " طاغألا " بحاص ، بيبح يبأ نب بيبح تاياورو ، ديز
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 نأ الإ ، ةدرفُم ةلاسر يف امهنم ةدحاو لك ، ناتياورلا ناتاهو ، ديز نب رباج نع

 نب ديعس ةمالعلا خيشلا اهب رفظ الو ، ةبوبُم الو ، ةبترُم ريغ امهب يتلا لئاسلا

 . اباب نيثالثو ةينامث يف اهلعجو . اهبيوبتو اهبيترتب ماق ۔ يصورخلا دمحم نب فلخ

 قفو دقو ، ةدحاو ةلاسر يف نيتلاسرلا جمدأ نأ دعب ، اهباب يف ةلأسم لك عضوو

 رشع ينثإ نم برقي ام هيلع ىضم يذلاو ى سيفنلا رثألا اذه راهظاب كلذ ِف

 ثارتلا ةرازوب عوبطم باتكلاو ، ًاريخ هللا هازج ، هيلع ركشي لمع وهو ، انرق
 ديز نب رباج مامإلا " باتك يفاوصلا دمحأ نب حلاص خيشللو ، ةفاقثلاو يموقلا

 خيراتو ، رباج مامإلا ةيصخش نع ةسارد وهو ، " ةوعدلا يف هراثآو يناملا

 نيح لإ ، اهب همايقو ةرصبلا ىلإ هجورخ مث ، نامُكب هتأشنو هدلوم ذنم ، هتايحل
 . هتافو

 لهاجلل لوقي نأ ملاعلل سيل : هلوق ، ةروهشملا رباج مامإلا دعاوق نمو
 لإ عجرإ ملاعلل لوقي نأ لهاجلل سيلو ، كرذع تعطق الإو ، يملع لثم ملعإ
 رذع هللا عطق ، كلذ ملالا لاق اذإف ، كرذع تعطق الإو يفعضو يلهج
 لامعأ يف ترلظن : لاقو ؛ لهاجلا رذع هللا عطق ، ۔ كلذ لهجا لاق اذإو ؤ ملاعلا

 جحلاو ، كلذ لشم مايصلاو ، لاملا دهجت الو ، ندبلا دهجت ةالصلا اذإق ، ربلا
 . هلك كلذ نم لضفأ جحلا نأ تيأرف ، ندبلاو لاملا دهجي

 ءاركلا يف ، ثالث يف سكا ال ناك ، ديز نب رباج نأ : ناهدلا حلاص نعو
 ال رباج ناك : لاقو ؛ ةيحضألا يفو ، قتعلل اهيرتشي ةبقرلا يفو ، ةكم لإ

 . لجو زع هللا ىلإ هب برقتي ءيش لك يف سكاع

 ، ةلبقلا لهأ لاومأ اولحتسا نيذلا جراوخلا يتأي رباج ناك : مامض لاقو

 ؟ نيدب نبملسملا ءامد هللا مرح دق سيلأ : : مهل لوقيف ، ، مهئاسنو مهيرارذ يبسو

 6 معن ، نولوقيف ؟ نيدب مهنم ةءاربلا هللا مرحو : لوقيف ، معن : نولوقيف
 ؟ نيدب اهميرحت دعب ، نيدب برحلا لهأ ءامد هللا لحأ دق سيل وأ : لوقيف
؟ نيدب اهب رمألا دعب ، نيدب مهتيالو هللا مرحو : لوقيف ، ىلب : نولوقيف



 . نوتكسيف ؟ نيدب اذه دعب ام لحأ له : لوقيف ، معن : نولوقيف

 ءاملُغ نم ريثك هل مجرت دقو ، اهحرش لوطي ةريثك رباج مامإلا رابخأو
 يف ميعن وبأو ب " ىربكلا تاقبطلا " يف دعس نبإك هوقثوو ۔، هيلع اونثأو ، انموق

 ةركذت " يف يبهذلاو ، " لامكلا بيذهت " يف يزملا ظفاحلاو ، " ءايلوألا ةيلح

 ، " ةياهنلاو ةيادبلا " يف ريثك نباو ، " ءالبنلا مالعأ ريس " يف اضيأو ، " ظافحلا

 هذه مهتافلؤم يف مهضعبل نأ الإ ، " بيذهتلا بيذهت " يف رجح نب ظفاحلاو
 هنع اوورف ، رباج مهماماب ةيضابألا ةقالعو ، ةيضابألاب رباج ةقالع لوح تانعط

 نب رباج تلق : مهضعب لاق ، ناورهنلا لهأ نمو ؛ ةيضابألا نم أربي ناك هنأ
 اذه غلابو ، مهنم هللا لإ ربأ : لاف ، مهنم كنأ نومعزي ةيضابالا نأ : ديز

 . توع وهو كلذ هل تلق : لاقف 3 يوارلا

 ال نأ كلذ نم دوصقملا لعلو ، ةايحلا قراف مث 4 كلذ لاق رباج نأ ينعي

 نم رباج ؤربت ةياورو ؛ اذه هلوق نع عجر ارباج نأ الثم لئاقل لاجم كانه نوكي
 هركذ امم رثكأب مهيلع دري الو ، قئاقحلا سيكعتو ، ةرباكملا نم وه ةيضابألا

 دحأ ديز نب رباج نوربتعي ةيضابألا نأ ، مهنم ديدحلا يبأ نباو يرعشألا

 ىور . ًايضابأ ناك ديز نب رباج نأ : رجح نباو يناتسرهشلا لاق لب ، مهفالسأ

 . نيعم نب ىحي نع ، كلذ رجح نبا

 نأ : " رباج مامإلا هقف " هباتك يف شوكب دمحم ىحي ةمالعلا خيشلا ركذو

 راصحلا راطإ يل لخدت ‘، ةدوصقم ةيلمع ديز نب رباجو ةيضابألا نبب ةقالعلا يفن

 ىلع قاسو ، روصعلا مدقأ ذنم ةكرحلا هذه ىلع بوزضللا يمالعإلا هيوشتلاو

 ديز نب رباج نأ ىلع عمجت ةيضابألا رداصم نإ : كلذ دعب لاق مث ، ةلدأ كلذ

 هنجس دقو ، عزانم نودب ، ةيضابألا مامإو ، يضابألا بهذملا سسؤُم وه
 نباو يرعشألا نم لك ركذيو ، ةيضابألاب هتقالعل نامع لإ هافن مث ، جاجحلا
 يأ لواح ملو ذ مهفالسأ دحأ ديز نب رباج نوربتعي ةيضابألا نأ : ديدحلا يبأ

 نأ ىلع نبيضابألا ريغ نيفلؤملا نيذه نم ليلد اذهو ، لوقلا اذه ضحد امهنم
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 يأرلا اذه لطخ ىلع ناهربلاو ليلدلا اكلم ولو ، ةيضابألاب ةقالع اذ ناك رباج

 . هدينفتب اماقل

 رباج راكنإ ةيضق نأ ودبي : " ةيضابألا ةكرحلا ةأشن " نع ًالقن ًاضيأ لاقو
 امإ { ةينسلا رداصملا يف تاياورلا ضعب اهدروت امك ، ةيضابألاب هتقالعل

 ، اليلج اخيش رباج يف نوري اوناك نيذلا ، ةنسلا ةاور ضعب لبق نم تعرتخإ

 ربتعي ال ىتح ، هب ةيضابألا (ةمهُ) قاصلإ مدع بجيف يلاتلابو ّ ةقث اثدحُمو

 ، عدبلا باحصأ تاياور اوضفر دق ثيدحلا داقن نأ ةصاخو ذ ًاحورجَم

 . هنم دارملا ه أ . ءالؤه نم ةعيشلاو جراوخلا عابتا اوربتعاو

 ةايح نع ، رضاحلا انرصع ي بتك نم ضعب نأ 4 هيلع هبنأ نأ يغبني امو

 ، رباج ةهجرتب صتخي ام ، مجارتلا بتك نم ًاروص هباتك يف تبثأ ، ديز نب رباج
 لمأ نمر 0 ةيضابألا نم أربي ديز نب رباج نأ { ةرركتُملا تاياورلا كلت اهيفو

 ىقبأ لب © هيلع هبني ملو ب عضاوملا كلت يف كلذ بقعتي مل فلوُمْلاو ؛ ناورهنلا

 كلذ يفو ، هب مهتقالع الو ، ةيضابألاب رباج ةقالع ركذي ملف { هلاح ىلع مالكلا

 اميس ال ، تاياورلا كلل هنم ريرقتو ، فلملا نم ماهيإ علطُمْلا ريغ ءيراقلل
 هدقتعم نع هيف نهربي ، نعباتلا ةمئأ ن نم مامإل ًالقتسُم اخيرات بتكي وهو

 اودجو ام اولقنو ، لاجرلا مجارت يف اوبتك نيذلا نم هريغ فالخب . هئارآو

 نكل . ةقيقحلا ريغب نلئاقلا ءارآ دينفتو ، درلل اودصتي نأ مهيلع سيلف ى ، مهنع
 ةذاش تاياور تبني ، ديز نب رباجك ملاع ةايح نع بتكي فلؤُم بجاو نم اذه

 وه ، ديز نب رباج نأ كش نم لهو , اهبقعتي ال مث ، اهل لصأ ال ، هيف تليق
 ذخأ دقو ، هيواتفو هلاوقأب نوحشم ، باحصألا رثأ اذهو ، ةيضابألا مامإ
 انموي لا فلخلا مهعبتو ‘ مهتمئأ رباكأ نم هودعو ‘ هنع مهنيد رمأ مهفالسأ

 . اذه

 :اهعلطم ةديصق نم ، يبعانلا دادم نب دمحم نب دادم ةمالعلا خيشلا لوقي
 : مه ءاملع و ةيضاملا ةملأ اهيف ركذي . {[نامُعن ضرأ نم حال قربل تقرأ ]
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 رئاخألا ليلس ءاثعشلا ةرحلا يبأ رباج ينامعلا ربحلا ملاعلا نع

 رخافملا نيز راتخملا نع هاور . رئاصبلاو ىدهلا وذ نامُغ مامإ

 ينابر ملاعملا يف ديز نباك نمف

 نم ، يولهبلا دايز نب رمع نبي هللا دبع ةماحلا خيشلا لقو
 : دادم نبا خيشلا ةديصق رارغ ىلع ةديصق

 فرخزم ريغ نبيضابألا مامإ يفتقُم ةنايدلل ضابأ نباو
 فحازتلا موي فاحزلاو كلذك فوختلا يذ رباج ديز نباك لهو

 رحلا يبأ يلع وأ بيرقك لهو

 ركذ ىتلا ،} ةيمالا هتديصق يف ، رظنلا نبا ةمعلا خيشللو
 : هيف لوقي ، ديز نب رباج مهنمو ، ءاملفلا رباكأو بهذملا ةمث اهيف

 للز وا لطخ نم هل لهو لجر نم رباج لثمك لهو
 ................................. للخ نم هيأر ليص ا يف و ا

 : اهامس يتلا ةديصقلا هذهل هحرش يف ، (هللا هجرر ةمئألا بطق لاق
 يلاعم ةبتكمب اطوطخم دجوت ۔ رابك ءازجأ ةعبرأ يهو ، " فاصنإلاو فاعسإلا "

 : )٧ ٧٨) مقر تحت } هللا هظفح) يديعسوبلآ دوعس نب دجأ نب دمحم ديسلا

 نم وهو ، ىوزن اهمسا ةيرق نم 0 ، يناملا ديز نب رباج : رباج دارُمل

 نبا نع ذخأ ، ةرصبلا لهأ يتفُم وهو ، دمحيلا نب ورمع دلو نم ، دمحيلا
 ؛ ةباحصلا نم مهريغو ‘ ايردب نبعبس نع ذخأو ، () ةشئاع ةديسلاو ، سابع

 مهعسول ديز نب رباج لوق دنع ةرصبلا لهأ لزن ول : لوقي سابع نبا ناكو
 نم ةرظن يهتشي هضرم ِف ن اكو ، ءافعشلا اب أ ىنكيو ] روعأ ن اكو ٤ هملع

 لالب ابأ نأ ىوريو ۔ جاجحلا نم ًايفتخم ليللا ِف هيلا ءاجف ۔ يربلا نسحلا

 رمأب الإ نوجرخي اونوكي مل ، نيملسملا نم هريغو ، (هللا هجر) ريدح نب سادرم
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 ‘ برجلا نع هرتس نوبحي ذ هترواشمو لا هجر) ديز نب رباج نيدلا ِف مهمامإ

 . اريخ مهازجو (ًاعيجج هللا مهه رر رهظو ًاءدر مهل نوكيو ، مهتوعد توق الئل
 . ه . عدبلا نيبتو ‘ نيدلا ءايحإو ذ ركللا نع يهللاو ئ فورعلاب رمألا نع

 يبأ جورخ يف ، يوكزالا ديعس نب ناحرس خيشلل ، " ةمغلا فشك " يلو

 نب هللا ديبع نمز يف هجورخ ناكو ، ريدح نب سادرللا جرخ مث : لاق ، لالب

 عطقيو ، قح ريغب مهلتقيو ، نيملسملا بذع 4 قساف اموشغ ارابج ناكو ، دايز

 ةيمحلا هتذخأ ، كلذ لالب وبأ يأر املف 4 مهنيعأ لمسيو ، مهلجرأو مهيديأ

 ، بئاص يأر اذ رباج ناكو ، هرواشي ديز نب رباج ىلإ بتكف ، هنيد لهأ ىلع

 تومت الئل برحلا نع هنورتسيو . هيأرب الإ نوجرخي ال نيملسلا ةمئأ ناكو

 " نيعب روعأ ناكو ، أريهظو أءدر مهل نوكيو ، مهسيئرو مهمامإ هنأل ، مهتوعد

 سابع نبا نع ملعلا لح ۔ ىوزنو حنم نيب ةيرق قرفب نكسي ناكو ، غثلأو

 . ًايردب نيعبس نعو . نينمؤُملا م ةشئاع ةديسلاو

 الو & اهنولحتني الو ، ةرجه نوعدي ال ، الجر نيعبرأ يف لالب وبأ جرخف
 ، ناثوألا ةدبع ةلزنم ةلبقلا لهأ نولزني الو ، ةيرذ نوبسي الو } ًالام نومنغي

 هل لاقي ًالجر مهيلع رسأو . لجر يفلأ مهيلإ ثعب ، هللا ديبع مهب ملَع املف
 دقف ، انئامد يف هللا مكركذن : لاقف ، لالب وبأ مهدشان اوقتلإ املف ، ملسم

 لالب وبأ مهلتاقف ، لاتقلا ألإ اوبأف ل ركنلا نم انلان امو ، انم كهتنا ام متملع

 امأ ، هتلم نم نيدعاقلا لإ بتكو ، هللا نذاي مهمزهف ك ، نيملسملا نم هعم نب

 انبلغف } ةليلقلا ةنفلا نح انكو ، انتلقب مهترثك هللا مزهف ث اموق انيقل دقف " : دعب

 جراخو ذ رحبلا عطاق ينإو او الأ { 4 نيرباصلا م ُهَللاَو ه هللا نذاب ط ةريثكلا ةئفلا

 ام ىلإ مهوعدأو ، بلاغ نب مهس ماق امك خ . اهب ميقأف ةكم ىلإ ضامو ، نامُع لإ

 اشيج هلا ديبع زهج مث ؛ " ةكم انفاويلف ، انب قحلي نأ دارأ نمف ، هيلإ مهاعد

 نب دابع مهيلع رمأو ، فالآ ةعبرأ : ليقو ، سراف فالآ ةثالث هيف ، رخآ
 دق تايارلاب مه اذإف ؛ رصعلا دعب هباحصأو لالب يبأ ىلإ ريسلاب هرمأو ، رضخألا
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 ٥ابع مهيلع لبقأ دقو ، تلع دق موقلا تاقعزو ۔ تبصن دق مالعألاو ذ تعفر

 نمو ( ، اهيلإ بهذيلف ايندلل جرخ دق ناك نم : هباحصأل لالب وبأ لاقف ؛ هشيج

 ري ناك نم : ةيآلا هذه التو ، اهيلإ قيس دقف ةرخآلا دارأو ج رخ دق ناك

 ىل أ اَمَو اهنم هتؤن انألا ثرح ديري ناك 7 هثرَح يف ُهَل دزن ز ةرخألا ثرح

 ؛ همدقي مهيلإ ىشمو ، هباحصأ هعم بكرو بكر مث 4 « بيصن نم ةرخألا

 ، كيلإ هب برقتأ ينإ مهللا : لوقتو عردلا ب هيلإ غ رفت همأ تناك يذلا شمهك

 بكناف ، سادرم هيلع رمف ، للا ه ر) لتق ىتح لتاقف ؛ ينابرق يلع درت الف
 مهنم لجر هنعط ىتح ، ًالامشو انيي لتاقي لعجف دش مث ، ىكبو هلبقو هيلع
 محر ، أعيج نبتيم اعجضناف 4 . ةنعاط برض ىتح حمرلا يف هسفن لخدأف ، حمرب

 ۔ ه أ . هباحصأو اسادرم هللا

 سادرملا اهيف لتق يتلا ةليللا كلت يف ىأر ، دابع موق نم الجر نأ تدجوو
 لا هباحصأو لالب وبأ دعصف / ضرألا لإ ءامسلا نم عضو املس نأك ، همون يف

 ليقو ، دوعصلا نم عنمو ههجو برضف ، مهعم دعصي نأ لجرلا دارأف ، ءامسلا

 نيد نم ءيرب لجرلا حبصأ املف ، ملسلا عفرو ، دعصت موقلا نم تسل : هل
 فذح عم ه أ . لتق ىتح مهليبس ىلع لتاقو ، هباحصأو لالب ابأ لوتو ، هموق
 باحصأ نم لجرل تعقو اهنأو ، ةصقلا هذه ركذ يتأيسو ، عضاوملا ضعب يف
 . هباحصأ نم ريثكو مامإلا لتقف ، ىدنلجلا مامإلا لتاق يذلا ، مزاخ

 ثالث ةنس : ليقف ، ديز نب رباج ةافو خيرات يف تاياورلا تفلتخإ ٠ هتافو

 رثكأو ، ةلامو عبرأ وأ ، ةئامو ثالث ةنس وأ ،۔ نعستو تس وأ ، نعستو

 ةعج يف كلام نب سنأ يباحصلا ةافوو ، ديز نب رباج ةافو نأ : نيخرؤملا تاياور
 نأ ةياورف ، تاياورلا رهشأ ىلع ۔ نيعستو ثالث ةنس سنأ يفوت دقو ، ةدحاو

 ام عم ‘ اهيلع لوعي نأ يغبني ال ، اهدعب امف وأ ، نيعستو تس ةنس رباج ةافو

 نيعستو ثالث ةنس ، كلام نب سنأ ةافوو ، هتافو نأ رهش

094 
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 يديمارفلا بيبح نب عيبرلا مامإلا

 ، ينامُملا يديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا ، تبثلا ثدحُمْلا مامإلا وه

 بلط يف نامُع نم جرخ دقو ۔ةنطابلا نم ىول ةيالوب نافضغ دلب نم وهو

 كردأو ، اهب همايق لوطل اهيلإ بش ، ًاليوط انمز اهب ماقأف ، ةرصبلا لإ ملعلا
 هبيبرو وه ، هرمغ رخآ يف نامُع ىلإ عجر مث ، ديز نب رباج مامإلا باش وهو

 ةيرذ لازالو ، راحص ةنيدم بوبحم نطوتساف ، ليحرلا نب بوبح ةمالعلا
 يفوت نأ ىلإ ، نافضغ ةدلب يف عيبرلا ماقأو ، نآلا لإ اهب نيدوجوم ليحرلا لآ

 . ملعلا يف لثملا هب برضي ناكو ، هدجسمو فورعم هربقو ، اهب

 نم عيبرلا : هللا دبع وبأ لاق : هللا هجر) يماسلا نيدلا رون ةمالعلا لاق

 هنوكو ، نافضغ نم هلصأ نأ ىلع لدي اذهو ، نامُع نم ، نافضغ نم ‘ ديهارف

 ، هدالب ىلإ كلذ دعب عجر مث ، ملعلا ذخأل اهيلإ لقتنإ هنأكف ، روهشم ةرصبلا يف

 ، ديز نب رباج عيبرلا كردأ دقو 3 ابولطمو ابلاط كلانه هرمُع رثكأ بهذ امدعب

 : لوقي ناكو ، رباج نع ، مامض نع مليلا نم له ام رثكأو ، باش عيبرلاو
 نيودتب ىنتعا دقو ، مامضو ، حون يبأو ، ةديبع يبأ ، ةثالث نع هقفلا تذخأ

 لحو .ب مهللا هجر) ةرفص نب كللا دبع ةرفص وبأ خيشلا . مامض نع هتاياور

 نب ريشب رذنملا وبأ ، نامُع لإ هولقنو ةرصبلا نم ملعلا نامُع لهأ نم عيبرلا نع

 دارملا وهو ، ريبكلا خيشلا ىمسي ناكو ، ىوزن رقع نم 4 يناوزنلا رذنلا
 ؛ دايز يبب دج وهو ۔ عفان ينب , نم ناكو ‘ ةقراشملا رثأ ِف قالطإلا دنع خيشلاب

 رباج يبأ ني ىسومو 7 ماير ينب نم لجر وهو ، ينالعجلا رينلا نب رينُمو
 وهو ، بلاغ نب يؤل نب ةماس ينب نم ، ةبض ينب نم لجر وهو ، يوكزإلا
 نب دمحمو ‘ همأل يلع نب ىسوم دج وهو ، بعك نب ثراولل ةمامإلا دقع يذلا

 : ليقو ، يرصبلا يشرقلا ليحرلا نب بوبحمو ، ةدنك نم وهو ، يحشفلا العلا
 . عيبرلا عم هنامز رخآ يف نامع لإ لقتنإ ًابوبح نأ .
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 ، بوبحم لدب ، ناليغ نب مشاه : هلقنلا ءالؤه نم (هللا هجر) بطقلا ركذو

 لاإ ملعل ا ةلح نأ تركذ اغ عمتجيف . رصخلا يف هل موهفم ال ددعلا نأ : لاق مث

 . هأ . ةخ نم رثكأ قرشلا

 دق ناكو ، بويأ نب لئاو بويأ وبأ : تومرضح لهأ نم عيبرلا نع لجو
 اذإ ۔ مساقلا نب هللا دبع ريغصلا ةديبع وبأ ناكو ، اهيف نكسو ةرصبلا لا لقتنإ

 عيبرلا 7 لجو ّ عيبرلاب ادهع برقأ هناف ۔ لئاوب مكيلع : لاق ءيش نع لس

 " ريسلا " يف يخامشلا ردبلا مهركذ ، ريفغلا مجلا قارعلا لهأ نم

 ، داهزلا ءاملعلا نم وه : لاقف ، بويأ نب لئاو ۔ مهللا هجر) بطقلا ركذو

 : لئاو لاق : ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ لاق ، هنود وهو ، عيبرلا نم برقي
 يف اونصحتف ‘ مهانلتاقف تومرضح ىيحي نبا لتق دعب ، ةيطع نبا انيلع مدق

 نأ ىلع هانلاصف ، حلصلا بلطف ، هرصاغ اموي نيرشعو اعبرأ انمقأو ، ةيرق
 هركسع نوملسملا لخدف ، هوباصأ ا نيملسملا لاومأ نم هركسع يف ام عيجج دري

 قفاوو جرخف ، سانلاب جعيو عرسي نأ ناورم هيلإ لسرأو ، اوفرع ام اوذخأف
 ، ًامزهنم ءاج هنأ انظف ، ةنا انيإ : امهل لاقي نيملسملا نم نيرخآ نيلجر

 اولتقو هولتقف ، امهباحصأ نم رفن امهعمو ك اهيف وهو تاب ةيرق يف هيلع الخدف
 ذإ ، نوريسي مه امنيبف ، نيملسملا شيج اوبلطو مهسوؤر اوزتحاو ، هعم نم
 ؛ رانلا لإ هحورب مدقت : اولاقف ، ةيطع نبا نع مهولأسف ، ةيطع نبا شيج اوقل

 لمتحال اهلك ايندلا ىلع مهدحأ يلو ول الاجر تومرضحب تكردأ : لئاو لاق
 . هأ . هعروو هملحو هلقع ف كلذ

 عماجلا " ىمسو ْ ثيدحلا يف " دنسملا " : باتك عيبرلا مامألا راثآ نم

 خ ةيثالث هثيداحأ رثكأو ‘ لجو زع هللا باتك لعب باتك حصأ وهو ‘ " حيحصلا

 نم هريغو ، سابع نبا نع ، ديز نب رباج نع ، ملسم ةديبع يبأ نع اهيوري
 ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ةمالعلا ثبداحألا هذه بتر دقو ؛ ةباحصلا

 نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا " : اهامسو ۔ ينالجرارولا يبرغملا
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 " تمح

 يبرغلا ةتس يبأ نب رمع نب دمحم ةتس وبأ ةمالعلا ، " دنسُمْلا " حرشإ دقو

 ثارتلا ةرازو هعبط تداعأ دقو ، " بيترتلا ةيشاح " هامسو ، (هللا هجر)

 ههر) يلاسلا نيدلا رون ةملعلا هحرش مل ؛ ءازجا ةينامث يف ، ةفاقثلاو يموقلا
 . ىلوألا هتعبط دعب هعبط فلَوُمْلا اديفح داعأو ، ءازجأ ةعبرأ ي ، هللا

 ،حون وبأو ، مامضو ، ملسم ةديبع وبأ . للا هجر) عيبرلا خويش نم
 نب هللا دبعو ، ديعسو . ةداتقو ، ثراحلا نب سابعو ، ةرق يبأ نب ىحيو
 نب ىيحيو ، راوس نب بعكو ، ملاس نب يرسو ، ىحي نب ديلولاو ، ثراحلا
 نب نابأو ، ديزي نب براحمو ، مره نب رمعو ، بيبح يبأ نب بيبحو ، عفان
 ، بيبح نب رامعو ، نيكسم نب مالسو ، ةرق يبأ نب رمعو ، جيرج نباو ، ديزي
 ، ديمحلا دبع نباو ، جادخو ، سايلإ نب رفعج هناوع وبأو ، ليلخ وبأو
 . يرماعلا ناسحو ، لضفلا نب مساقلاو ، ةملس نب داو

 مهنع يوريو ، ديز نب رباج نع نووري ءالؤه لك : (هللا هخر) بطقلا لاق
 . هأ. (هللا هجر) بيبح نب عيبرلا

 . انيقت : لاقف ، ةديبع يبأ دنع عيبرلا َرِكذ : لاق ، هللا هجر) بوبحم نعو
 . ه أ ٠ انتقثو م اننيم أو

 يب أ نب ديعسو ۔ حيبص ن٫ب عيبرلاك ُ ثيدحلا أونود نيذلا لئاوأ نم وهو

 ۔ هبورع

 نمو : " دنسُملا " حرش نم ثلاثلا ءزُجلا ةمدقُم يل يخونتلا نيدلا زع لاق
 نب ُخيبرلاو ، حيبص نب عيبرلا ، ناعيبرلا نوكي نأ ثيدحلا ىلع علاطلا نمي

 . هأ. هف نيفنصُمْلاو ، ثيدحلل نمماَجلا بكر ةعيلط ِف ،ك بيبح

 هدلبب ماقأو ، هرمُع رخآ يف نامُع ىلإ عجر عيبرلا نأ كب رم دقو ، اذه
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 دجوي ال ثحبلا ةدش عمو ‘ نافورعم امهو . هدجسمو هربق اهبو ، نافضغ

 ةئامو نيعبرأ ةنس هتافو نأ ىلع لدي ام ةتس يبأ ةمألعلا مالك يفو ، هتافول خيرات

 نب عيبرلا يفوت الو : " بيترتلا " ةيشاح يف لاق ثيح ۔ ليلقب اهلبق وأ ، ةرجهلل

 ، (هللا هجر) يلوت ىتح ، اهب نكسو ةكم ىلإ بوبحم لقتنإ ، (هللا هجر) بيبح
 ىلع .۔ ءاسنلاو لاجرلا نيب ام ةئامو نوس ةوعدلا لهأ نم هنامز يف ةكمب ناكو

 . ه أ . خيراتلا نم ةنس نيعبرأو ةئام سأر

 برقأ لا عجري هنامز ِف ةكع ناكو : هلوق ِف ريمضلا ناك اذإ اذه

 مايأ روكذملا خ خيراتلا ِف ةكع ةوعدلا لاجر دوجو نوكيف ۔ بوبحم وهو ۔ روكذم

 ۔ لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو ، عيبرلا توم دعب كلذو ، اهب بوبحم مايق

 يذلا عيبرلا نإف ، كلذ دعبتسأ الف ، هتافو خيرات ضومغ نم مغرلا ىلعو

 حجرأ ىلع ۔ نيعستو ثالث ةنس يف يفوتملا ، ديز نب رباج مامإلا باش وهو كردأ
 تام دق نوكيو ، ةنس نيرشع نبا تقولا كلذ يف هنأ ضرتفإ ولف تاياورلا

 نب رباج هخيش رمُع نم بيرق وهف ۔ يرحتلا ىلع ۔ ةنس نيعبسلا زهان نأ دعب
 ىرخأ ةهج نمو تاياورلا طسوأ ىلع نيرشعو ىدحإ ةنس دلو يذلا ، ديز
 . ةئامو نيعبسو نامث ةنس يف تام عيبرلا ةذمالت ضعب نإف
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 نه ، ينامعلا يديهارفلا يدزألا ميمت نب ورمع نب دجأ نب ليلخلا مامإلا َوُه
 . ةنطابلا نم “ ةعنصملا ةيالوب مادو دلب

 لبق ۔ نامُع لهأ نم مث ، ديهارف نمو : " باسنألا " يف يبتوعلا ةمالعلا لاق
 ةرصبلا لإ جرخ دق ناك ، يديهارفلا دجأ نب ليلخلا نرلا دبع وبأ ديرد نبا

 بتكلا مامإ وه يذلا ، " نيعلا " باتك بحاص وهو . اهيلإ بسنف ، . اهب ماقأو

 اميف } بدألاو ملعلا لهأ مكاحتي هيلإو ، دحأ هلثم فيلأت لإ هقبس ام ، ةغللا يف

 باتك بحاص ًاضيأ وهو ، هل نوملسيو هب نوضريف ، ةغللا نم هيف نوفلتخي

 ، " ضورعلا " باتك هلو ، هحرشو هبترو ، هحضوأو هبوب نم لوأو ، " وحنلا "
 ،هيف مدقتلاو قبسلا ةليضف هلو ، هل عبت سانلاو ، " لكشلاو طقنلا " باتكو

 . برعلا راعشأ هب نصحو ، هجرختسإ نم لوأ ۔ ضورعلا يأ وهو

 . ةغللا يف " نيعلا " : باتك فيناصتلا نم ليلخللو : قيزر نبا خرؤملا لاقو
 6" لكشلاو طقنلا " باتكو ، " دهاوشلا " باتكو ، " ضورعلا " باتكو

 : نولوقي ةغللاب نيفراعلا ءاملُملا رثكأو ، " لماوعلا " باتكو ، " مغنلا " باتكو

 هيف سيل ، يديهارفلا دجأ نب ليلخلا ىلإ بوسللا { ةغللا يف " نيعلا " باتك نأ

 مث ، " نيعلا " باتك هامسو ‘ هلئاوأ بترو ، هيف عرش ناك امنإو ، هفينصت نم

 ذ يسودسلا ج رؤمك هتقبط ِل نمو 4 ليمش نب رضللا ، هتذمالت هلمكأف ، تام

 و امل ابسانم هولمع يذلا ءاج املف ؛ امهريغو . يمضهجلا يلع نب رصنو

 ، ريثك للخ هيف عقو اذهلف ، ليلخلا هعضو يذلا اوجرخأ ، لوألا يف ليلخلا
 لو ، ليلخلا ريغل ، " نيعلا " باتك نأ : ليقو ؛ هلثم يف ليلخلا عوقو
 . قيزر نبا مالك ه أ . لئاوألا نامُع ءاملع فيناصت نم وه اغإو ، نيروكذللا

 6" نيعلا " باتكل ليلخلا ةذمالت لامكإ وأ فينصت نم انه هركذ ام حص نإف
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 يوغللا نوكي نأ دعبت الف ؛ لئاوألا نامع ءاملغ فيناصت نم هنأ : لاق امك وأ

 نيذلا نم ناكف . ةرصبلا نطوتساو ، نامُع ءاملُع نم يمضه+جا يلع نب رصن

 ملعلا ىلإ بسني ن نوكي نأ دعبتسي ال امك ، " نيعلا " باتك اوبذه وأ اوفنص

 لمأ نم ريثك اهب نامزلا كلذ يف اهنأل ، نوينامُع مه ، ةرصبلاب مضاهجلا نم
 ، ارقمو مهل ىوأم ‘ (ظر باطخلا نب رمع مايأ اهطيطخت دعب تناكو ، نامُع

 ۔ مهنم ملعلا بالطل مث ، روس نب بعكو ، هعم نمو ، ةرفص يبأ نم ءادتبإ
 ، ديرد نباو ، دحأ نب ليلخلاو ، بيبح نب عيبرلاو ، ديز نب رباج مامإلاك
 . اهب ملعلا يقلتل نامع نم اوجرخ نيذلا ، مهريغو ، دربلاو

 ةمضاهجلا ةلحم نأ : ريثألا نبا نع ًالقن 3 " مالعألا " ي يلكرزلا لاق

 دقف ۔ يناعملل افالخ ئ دزألا نم نطب مهو ۔ مضاهجلا لإ ةبوسنم ۔ ةرصبلاب

 . ه أ . هذه ةمضاهجلا ةلح لاإ مضاهجلا دحأ ةبسنب رمألا سكع

 مضاهجلا لوزنل ة كلذب تيمس هذه ةمضاهجلا ةلح نأ : ريثأل ١ نبا ينعيو

 . نامُع نم مهنأ كش الب مهو ۔ اهيلإ اوبسن مضاهجلا نأ ال ‘ اهب

 ةرصبلا ىلإ اوجرخ نامعب دزألا لئابق نم ةريثك تاعاج نأ دكؤملا نمو

 دقو ، مهب ًاصاخ ايح كر باطخلا نب رمع مهل صصخ نأ دعب ، اهونطوتساو
 نمف ‘ ءالجأ ءاملع كلذ دعب مهنم ناك مث ، ةيمالسإلا تاحوتفلا يف اوكراش

 ناكف ، ةمضاهجلا ةلح مهيلإ تبسن نيذلا ، مضاهجلا نم ةعاج ، لئابقلا كلت

 يمضهجا يبأ نب نابهص نب يلع نب رصن ورمع وبأ ، ملعلا لاجر نم مهنم
 هللا دبع نب ثعشأ ، همأل هدج نعو ، نابيش نب رضنلا نع يوري ، يدزألا
 ، مهريغو ، يسلايطلا دواد وبأو ، عيكوو ، رصن نب يلع هنبا هنعو ، ينارحلا

 ، يمضهجلا نانهص نب يلع نب رصن نب يلع نب رصن وهو هديفح اضيأ مهنمو
 يبأ نب ركب وبأ هنعو ، عيكوو ، ىلعألا دبعو ، عيرز نب ديزيو ، هيبأ نع ىور
 . مهريغو ، يوغبلا مساقلا وبأو ، دواد
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 يلع نب رصن لإ ثعب 4 يسابعلا هللاب نيعتسُملا ناك : هريغو يناعمسلا لاق

 عجرأ : لاقف م كلذل _ ةرصبلا ريمأ كللا دبع هاعدف ‘ ءاضقلل هصخشي

 نإ مهللا : لاقو ، نيتعكر ىلصف ، راهنلا فصن هتيب لإ عجرف ، هللا ريختساف

 ةنس كلذو ، تيم وه اذإف هوهبنف ، مانف ، كيلإ ينضبقأف ريخ كدنع يل ناك
 . نيتئامو نيسو ىدحإ وأ نيسح

 مهنم ناكف ، سمش نب نادجلا ينب نم ةعاج ، ةيناملا لئابقلا كلت نمو
 هنعو ، يردخلا ديعس يبأ نع يوري ، ينادحلا بلاغ نب هللا دبع سارف وبأ

 ، ثعشألا نبا عياب ، ةرصبلا لهأ دابع نم ناكو ، رانيد نب كلامو ، ةداتق

 يف نودجي اوناكو ، نينامثو ثالث ةنس مجامجلا ريد يف لتق ىتح ، هعم لتاقو

 يبأ نب ءيناه تنب ةكيلم نع يوري ، ينادحلا حابر نب سيقو ؛ كسلا حير هربق
 ، لفغلا نب هللا دبع عمس ‘ ، يعباتلا يدزألا ينادحلا نابهص نب ةبقعو ٤ ةرفص

 . ةداتق هنع ىورو

 مهنم ناكف ، لواعملا نم ةعاج۔ نامُع لئابق نم ًاضيأ ةرصبلا لزن نمو

 هنعو ، نسحلا نع يوزي نيعباتلا نم ۔يرصبلا يلوعلا فيرط نب تلصلا
 ديعس وبأو ، يرصبلا يلوعلا بيعش نب مالسلا دبع مهنمو ، ليعامسإ نب ىسوم
 دومحم نب ديمحلا دبع نب فيسو . دباعلا يرصبلا يلوعما نارهم نب ةرامع

 - لواعملا لوم ۔يرصبلا يلوعلا نوميم نب يدهم ىحي وبأو ، يرصبلا يلوعللا
 . عيكوو ، يدهم نب نهرلا دبع هنعو ، نيريس نباو ، نسحلا نع ىور

 نب ورمع نب ةيواعم مهنم ناكف ، مهف نب كلام نب نعم ينب نم ةعاجو .
 . ينل ١ بلهّمل ١

 دلاخ نب ناويح خيش وبأ مهنس ناكف ، مهف نب كلام نب ةانه ينب نم ةعاججو
 وهو (٤ح) باطخلا نب رمُع باتك مهاتأ هنأ : هوخأ هنع ىور ، يرصبلا يئانهلا

 لو امل (هلثظ) باطخلا نب رمغ نأ : دصقي هلعلو ؛ صاعلا يبأ نب نامثع عم
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 ديزي وبأ مهنمو ؛ هتيلوتب نامع لهأل اباتك هعم بتك ، صاعلا يبأ نب نامثع
 ، كلام نب سنأ نع يوري ۔ نيعباتلا نم يرصبلا يئانهلا ةرم نب ديزي نب ىحي

 ، ةمركع نع يوري ، يرصبلا ينانهلا ةعجرم نب نامثعو ؛ ةبعش هنعو

 نب ماشه نع يوري ، يرصبلا يئانهلا كرابملا نب يلعو ٫ رانيد نب كلامو
 نب حلاص يباحصلا ةيرذ نم اذه ىيحيو ، ريثك يبأ نبا ىيحي نعو ، ةورع
 يئانهلا نادهف نب سهيبو ؛ ۔ يلئامسلا يئاطلا ةبوضغ نب نزام مالُغ لكوتلا
 . ليمش نب رضنلاو ، ةبعش هنعو ، يئانهلا خيش يبأ نع يوري ، يرصبلا

 : مهنم ناكف ، دمحيلا نم ةعاج _ نامُع لهأ نم ةرصبلاب لزنو

 هنعو ‘ هريغو ‘ ناهدلا حلاص نع يوري ، يدمحيلا عيبرلا نب شادخ وبأ

 خيش وه : هنع لاقو ، لبنح نب دجأو ، ىسوم نب ميهاربإو ، يلع نب رصن
 ءاضقلا يلو ، يرصبلا يدمحيلا يدزألا نايح نب ديعسو ؛ سأب هب سيل يرصب
 ديزي وباو ز ريبج نب ديعسو ، ديز نب رباجو ، سابع نبا نع يوري ، خلبب
 ةقث ةقث ناكو ذ دهازلاب فرعي ذ يدمحلا نجرلا دبع نب ىسوم نب دمحن

 : تءاج ال مليدلا نأ ىكحي : ركاسع نبا هنع لاق ، دابارتسإ نكس ، ثيدحلا

 دابارتساب هكالمأ عيجج ديزي وبأ عاب ، يولعلا ديز نب نسحلا مايأ ، دابارتسإ
 تام نأ ىلإ اهب ناكف ، هبتشاو توقلا طلتخإ دق : لاقو ، روباسين ىلإ لقتنإو
 ه أ . نيتئامو نيعبسو ثالث ةنس

 نبا مالك نم قبس ام اهب تطبر ، ةيضارتعإ ةلمُجك هب تئج مالكلا اذهو

 . ليلخلا ةمجرت مامت لإ ، هريغ نعو هنع يتأيس امو ، " نيعلا " باتك يف قيزر

 "نيعلا" باتك ةبسن يف فالتخإلا نم قيزر نبا خرؤملا هركذ ام نأ : (لوقل)
 يف يطويسلا نيدلا لالج لقنو ، هريغ اضيأ فالتخإلا اذه ركذ دقف ، ليلخلل
 . ليلخلل " نيملا " باتك سيل : مهضعب لاق : لاق ، مهلاوقأ رثكأ ، " رهزلا "
 لمع ‘ ًأالاص الجر ثيللا ناك : لاقو 4 يناسارخلا رصن نب ثيلل وه اغإو

 . هلوح نم هيف بغريو ، همساب هباتك قفنيل ، ليلخلا لإ هبسنو ،" نيعلا " باتك
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 فرح لإ ، هلوأ نم ةعطق " نيعلا " باتك نم ليلخلا لمع : مهضعب لاقو
 . هرخآ هلوأ هبشي ال اذهلو ، ثيللا هلمكو ، نبغلا

 " نيعلا " هباتك فنص املف { ثيللا لإ اعطقنُم ليلخلا ناك : زتعملا نبا لاقو

 فلأ ةئام هل بهوو . اميظع اعقوم هنم عقوو ، أدج هدنع يظحف ۔، هب هصخ

 همع ةنبا هتحت ناكو { فصللا هنم ظفحف ، هتمزالُمو هظفح ىلع لبقأو ، مهرد

 نإو ، هظيغأل هللاو : تلاقو ، همع ةنبإ تراغف ، ةسيفن ةيراج ىرتشا هنأ قفتاو

 اذه ىلع هراهنو هليل ًابكُم هارأ ينكلو ، يلابي ال ام كلذف 4 لالماب هتظغ

 دنع نكي ملو ، هفسأ دتشإ ملَع املف { هتقرحأف ، هب هنعجفأل هللاو ، باتكلا

 ضعب عمجو ، هظفح نم فصللا ىلمأف ، تام دق ليلخلا ناكو . ةخسن هنم هريغ

 هيلع اولم : مهل لاقو ، هطغ ىلع هولمكي نأ مهرمأو ، هرصع ءامل

 . م١) سانلا يديأ نبب يذلا فينصتلا اذه اولمعف ، اودهتجاو

 قبسي مل عئادب ليلخلا عدبأ : يوغللا يلع نب دحاولا دبع بيطلا وبأ لاقو
 باتك ىمسللا هباتك يف ، فورحلا ىلع برعلا مالك هفيلأت كلذ نمف ، اهيلا
 . هوشحي نأ لبق يلوتو ى هباوبأ بتر يذلا وه هنإف ، " نيعلا "

 ناكو ئ احلاص الجر ذ ليلخلا بحاص ثلللا ناك : هيوهار نب قاحسإ لاقو

 قفني نأ ثيللا بحأو ، هدحو نيعلا باب ، " نيعلا " باتك نم لمع ليلخلا

 نب ليلخلل هبح نم ، ليلخلا هسفن ىمسو ، باتكلا يقاب فنصف ، ليلخلا قوس
 ،۔ ليلخلا وهف ، دجأ نب ليلخلا لاق : باتكلا يف لاق اذإ وهف ، يديهارفلا دجأ

 تناكو . ليلج لامب ةسيفن ةيراج ىرتشإ ثيللا نأ : ۔ قيلاعلا ضعب يل ءاج امك ۔ باتكلا قارحإ ةصق مامت )١(

 : تلاق مث ، ةياغ يقبأ الو ، هظيغأل هللاو : تلاقف ةدبدش ةريغ هيلع تراغف ، كلذ اهغلبف ، همع ةنبإ هتحت
 ‘ هب هجفأل هللاو ، رتفدلا اذه ىلع هراهنو هليل أبكُم هارأ ينكلو . يلاب ال ام كاذف . ٨ لالا ف هتظغ نإ

 ‘ باكلا هيف يذلا تيللا لاإ لخدو ‘ هلزنم لا ثيللا لبأو . اهيل هتقلأو اران تمرضأو باكلا تذخاف

 لخد املف ‘ ىتأ نبأ نم ملع دلو . اهلإ ردابف 4 رحا هتذخأ اولاقف ، باتكلا نع مهلأسو همد حاصف

 تناكو ، يفن ىلع اهتمرحو ي ةيراجلا كل تبهو دقف ، باكلا يد : اهل لافو ، اههجو يف كحض اهيلع
 يلابلا ىلع معو } هظفح نم هفمصلن بكرو ‘ ثلللا دي ل طقف . هدامر هتلخدأو هديب تذخاف ي ‘ ىضغ

 . هفلؤُم ها . هنامز ءابدأ
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 نم باتكلا يف ام لكف ، هسفن نع يكحي وهف ، ۔ ًاقلطُم ليلخلا لاق : لاق اذإو

 . ليلخل ١ نم ١ل ، هنم هن اف للخ

 نهرلا دبع وبأ فلأ دق : " ةرهمجلا " باتك ةبطخ يف ديرد نبا لاقو
 نم بعتأف ، " نيعلا " باك (هيلع هللا ناوضر) يدوهرفلا دجأ نب ليلخلا

 دناعلاو ش فرتعم بلغلاب هل فصللاف . هتياهن لإ امس نم ىئعو ، هتبافل ىدصت

 فلأ مهللا هجر) هنكلو ، دحج مأ كلذب رقأ ، عبت هل هدعب نم لكو ، فلكتُم

 . ه أ ۔ هرهد لهأ ناهذأ ةدحو ، هتنطف ءاكذو ، همهف بوقنل ًالكاشم هباتك

 : يلي ام لاوقألا هذه نم صخلتف

 . يديهارفلا دجأ نب ليلخلا فيلأت نم وه ، " نيعلا " باتك ٭
 . يديهارفلا دجأ نب ليلخلا فيلأت نم سيل ، " نيعلا " باتك ٭
 ، يديمارفلا دجأ نب ليلخلا فيلأت نم لوأل اهفصن ۔، " نعلا " باتك ٭

 . هدعب نم هتذمالت هلمكأ يناثلا فصنلاو

 باتكلا نأ وهو ، زتعملا نبا ةياور باوصلا ىلإ تاياورلا هذه برقأ لعلو

 هم ظفحف . هتءارق ىلع اذه لبقأف ، ثلللا لا هادهأ دقو ذ ليلخلا فيلأت نم

 فيلأت نم هظفح يذلا فصنلا ىلمأف ، قارحإلا ةثداح هيلع تعقو مث ، فصللا
 ، هظفع مل يذلا يناثلا فصنلا لامكإل ءاملُفلا نم هريغب ناعتسإو ، ليلخلا

 هنأ : لاق ، هقارحإ لبق باتكلا لإ رظن نمف ، ليلخلا ءالمإ طغ ىلع هولمكأف

 ىلع عقو ام ىلإ كلذب نولئاقلا تفتلي ملو ، الماك هفلأ هنأو ، ليلخلا فيلأت نم

 هخيش دي نم ثيللا هملتسإ ثيح ، ةأرملا دي ىلع هقارحإ نم كلذ دعب باتكلا
 يذلا فصنلل ثيللا كاردتسإو ، هقارحإ دعب هيلإ رظن نمو ، صقان ريغ الماك
 : لاق ، يناثلا فصنلا لامكال هرصع ءاملع ضعبب هتناعتسإو .، لصألا نم هظفح

 . ملعأ هللاو ، هريغلو ليلخلل باتكلا نإ

 : لاق ، ًاجرنغ فورحلا ىصقأ اهنأل ، نيعلا فرحب هباتك أدب دق ليلخلا ناكو
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 ال اهنأل ، فلألاب الو { فذحلاو رييغتلاو صقنلا اهقحلي اهنأل ، ةزمهلاب أدبأ مل

 . ءاهلاب الو ، ةلدبُم وأ ةدئاز الإ لعف الو مسا يف الو ، ةملك ءادتبإ يف نوكت
 ، ءاخلاو نيعلا هيفو يناثلا زيلا ىلإ تلزنف ، اهل توص ال ةيفخ ةسومهم اهنأل

 سيلو . فيلأتلا يف نسحأ نوكيل هب تأدتباف ، نيفرحلا عصنأ نيعلا تدجوف

 اهالوأو انسح ناك تأدب يأبف ، ةفرعم لإ جاتحي ام هلك هنأل ، ءيش مدقتب ملعلا

 . ًافرصت اهرثكأ ميدقتلاب

 نب نا وشن ةملعلا لوفي ذ فورحل ا هذه جراخمل ليلخل ١ جارختسإ يفو

 : " مولعلا سمش " : باتك فلؤم ، يريمحلا ديعس

 ءالمإ فاكلا مث فاقلاو نيغلاو ءاخلاو ءاهلا مث ءاحلاو نعلا

 ءاطلاو يازلا مث نيسلاو داصلاو ةمجعم داضلا مث نيشلاو ميجلاو
 ءارلاو ءاثلاو ةمجعم لاذلاو ةمجعم ءاظلا مث ءاتلاو لادلاو

 ءايلاو زمهلا مث واولاو ميملاو ءابلاو ءافلا مث نونلاو ماللاو

 ءاضنإ لبإلا يف ترطق ام لمك ترطق دق نيعلاب اهجراخ ىلع
 ءاصحإ ظفللاب هل ىحضاف هب دحأ ىتأ ام ملعب ليلخلا ىتأ
 ءاغلاو ضفر هقح لمهمب ىتأ مث طافلألا لمعتسمب يتأ

 ءالدألا هيف تحضوأ دق نيعلا يف مقس هب وأ حيحص ظفل لكف

 ءاد هب نم ىوادتي هلئاود نمو ليلخلا ملع نم راتمي لكلاو

 لمعأ ۔ " نيعلا " باتك ي ءادتبإلا ليلخلا دارأ امل : هريغو روظنم نبا لاق

 فلألا نأل ، ( فلألاب ) مجعملا فورح لوأ يف ئدتبي نأ هنكمي ملف ، هيف هركف

 ألإ ، ءابلا وهو الوأ يناثلا لعجي نأ هرك ، فورحلا لوأ هتاف املف ، لتعُم فرح

 جرخم دجوف اهقاذو ، اهلك فورحلا ىلإ رظنو ربدت ، ءاصقتسإ دعبو ، ةجحب
 رهظأ مث ، فلأب هاف حتف فرحلا قوذي نأ دارأ اذإ ناكو ، قلحلا نم هلك مالكلا

 ، قلحلا يف اهاصقأ نيعلا دجوف ، ( عأ ، جأ ، تأ ، بأ ) : لوقي مث ، فرحلا
 عفرألا ، نيعلا دعب اهنم هجرخم برق ام مث ، نيعلا باتكلا لوأ لعجف ، اهلخدأو
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 ، اهعضاوم نع فورحلا بلقف ، فورحلا رخآ ىلع ىتأ ىتح ‘ عفرألاف

 ، ءاحلاو ، نيعلا ) : هبيترتو هفيلأت اذهو ، قلحلا نم اهجرخَم ردق ىلع اهعضوو
 ، داضلاو ، نيشلاو ، ميجلاو ، فاكلاو ، فاقلاو ، نيغلاو ، ءاخلاو ، ءاهلاو

 ، لاذلاو ۔ ءاظلاو ، ءاتلاو ، لادلاو ، ءاطلاو ۔ يازلاو ‘ نيلاو ‘، داصلاو

 ، واولاو ، ءايلاو ، ميملاو ، ءابلاو ، ءافلاو ، نونلاو ، ماللاو ، ءارلاو ، ءانلاو

 . ه أ . )١( ( فلألاو

 . ه يفوتملا ش يديبزلا نسحلا نب دمح ركب وبأ رصتخا دقو : ليق

 . ةيسنوتلا ةينطولا بتكلا رادب اطوطخم دجوي هنأو ، " نيعلا " باتك

 نكي مل : نولوقي سانلا ناك : يطويسلا لاق ، ءاكذلا يف ةيآ ليلخلا ناكو

 نيعلا ةملظل ءاود لجر دنع ناك هنأ : لاقيو ، هنم ىكذأ ةباحصلا دعب برعلا يف

 ؟ ةفورعم ةخسن هلأ : ليلخلا لاقف ، هيلإ سانلا جاتحإو تامف ، سانلا هب عفتني
 ، اهب ينوئيج : لاق ، معن : اولاق ؟ اهيف هلمعي ةينآ هل لهف : لاق ، ال : اولاق

 ةسخ جرخأ ىتح . اعون اعون جرخيو ءانإلا ةحئار مشي لعجف . اهب هوءاجف

 ، ساللا هاطعأو هلمعف . كلذ فرعف ، اهرادقمو اهعقج نع لئس مث ، اعون رشع

 ، رشع ةتس طالخألا اودجوو ، لجرلا بك ف ةخسنلا اودجو مث ، هب اوعفنتناف

 . دحاو طلخ لإ اهنم هتفي مل

 ْ يوغل ْ يوخ وه : ليلخلل مجرت امل ۔ " ةاورلا ءابنأ " ف يطفقلا لاق

 لا هقبسي ملو .دحأ هجرختسي مل ام ۔ هللعو ضورعلا نم طبنتسا ش يضورع

 هيلإ هقبسي مل املع قزري نأ ةكمب اعد هنأ : ليق ، مهلك ءاملعلا ن نم قباس هملع

 . ه أ . ضورعل اب هيلع َر حتف هجح نم عجرف ۔ \ هنع لا ١ ذخؤي الو دحأ

 ، هيلع ضرعي رعشلا نأل ۔ كلذب يمس ‘ رعشلا نازيم وه : ضورعلاو

 نأل وأ ، ةيحانلا ضورعلاف ، مولُملا نم ةيحان هنأل وأ ، رسكنملا نم نزتملا رهظيف

 )١( كيفشي ام دجت ، " برعلا ناسل " : باتك همدقم عجار .
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 ۔ مهضعب هركذ اذك ، اهءامسأ نم ضورعلاو ، ةكمب ملعلا اذه مهلأ ليلخلا

 نكي مل يتلا مولعلل عدبأ جرخت مل مالسإلا ةلود نأ : يناهفصألا ةزح لاقو
 نم حضوأ ن اهرب كلذ ىلع سيلو ذ ليلخلا نم لوصأ برعلا ءاملع دنع اهل

 امنإو ، هاذتحإ همدقت لاثم ىلع الو ، هذخأ ميكح نع ال يذلا ، ضورعلا ملع

 . تسط ىلع هل ةقرطم عقو نم ، نيرافصلاب هل رمث نم هعرتخإ

 هدلو هيلع لخدف ، رعشلا نم تيب عطقي ناك ليلخلا نأ : ناكلخ نبا ركذو
 وهو هيلع اولخدف ، نج دق يبأ نإ : لاقو سانلا ىلإ جرخف ، ةلاخلا كلت يف
 ؛ هل لاف ، هنبإ لاق امب هوربخأف ، تيبلا عطقي

 اكتلذع لوقت ام ملعت تنك وأ ينترذع لوقأ ام ملعت تك ول

 اكترذعف لهاج كنأ تملعو ينلذعف يتلاقم تلهج نكل

 زدقي ال ، ةرصبلاب هل صخ يف ليلخلا ماقأ : ليمش نب رظنلا هذيملت لاقو
 ٠: دشني ام اريثك ناكو ، لاومألا هملعب نوبسكي هتذمالتو ، نيسلف ىلع

 لامعألا حلاصك نوكي ارخذ دجت مل رئاخذلا ىلإ ترقتفإ اذإو

 ليلخلا لا لسرأف ‘ دنسلا ىلع ايلاو ‘ . بلهلا نب بيبح نب ناميلس ناك

 هدجأ تمد امو ، هريغ يدنع ام : لاقو ًاسباي ازبخ جرخأف ، هدلو بيدأتل هبلطي

 ؤ لاقف . كنع هغلبأ امف : لوسرلا لاقف ، ناميلُسب يل ةجاح الف

 لام اذ تسل ينأ ريغ ىنغ يلو ةعس يف هنع ينإ ناميلس غلبأ
 لاح ىلع ىقبي الو الزه توه ادحأ ىرأ ال ينأ يسفنب يخس
 لالا ال سفنلا يف ينفلا كاذ لثمو هفرعن لالا يف ال سفنلا يف رقفلاو

 لاتحم لوح هيف كديزي الو هصقني زجعلا ال ردق نع قزرلاف

 > لاقف ، هنع هعطقف ، ابتار هل بتر ناميلُس ناكو
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 ينافوتي ىتح قزرلل نماض يمف قش يذلا نإ
 ينامرح كلام يف كداز امف اليلق الام ينتمرح

 فعضأو ، رذتعي ليلخلا لإ بتكف ، هتدعقأو هتماقأف ، ناميلُس تغلبف
 ٠ ليلخلا لتف ] هتزئاج

 ًاناميلُس نم تءاج بجعتلا اهنم تركذ نإ ناطيشلا رثكي ةلزو

 انايحأ ضرألا يقسي سحنلا بكوكلف هدي نع لز ريخل نبجعت ال

 + هانعم يف دربملا هل دشلاو

 اداحو ليبسلا ننس نع راج ذإ انموق نم ءرمإ ىلع ءاجهلا بلص

 اداجف ليخبلا طلغ امبرلو امدان علقأ مث اليلق ىطعأ

 نمف ۔ كلذ نم رثكأ اهنمو ۔ ةثالثلاو ناتيبلا اهنم ۔ راعشأ ةدع ليلخللو |

 : هلو

 مئارجلا يلع هنم تمظع نإو بنذم لك نع حفصلا يسفن مزلأس

 مواقم لثمو فورشمو فيرش ةثالث نم دحاو الإ سانلا امو
 مزال قحلاو قحلا هيف عبتأو هردق _فرعاف يقوف يذلا امأف

 مكاح لضفلاب رحلا نإ تلضفت افه وأ لز ناف يلثم يذلا امأو

 مئال مال نإو يضرع هتباجإ نع تنص لاق نإف ينود يذلا امأو

 لاق هنأ كلذو ، سيق نب فنحألا لوق نم ىنعملا اذه ذخأ ليلخلا نأ : ليق
 نإ . لاصخ ثالث ىدحإب هرمأ يف تذخأ لا طق دحأ يناداع ام : موي تاذ

 ناك نإو ، هنع يردق تعفر ينود ناك نإو ، هردق هل تفرع ينم العأ ناك

 . همظنو ليلخلا هذخأف هيلع تلضفت يلثم

 اهنأ : همسا ركذي مل يذلا ّ اهبتاك لوقي ، اهيلع تملطا تايبأ هذهو
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 ٠ يه و 0٤ ليلخلل

 عيض سانلا يف بادآلا يوذ نإو تعيض ةءورملا نإ انزح ىفك

 عقصيو ينغي نم الإ سانلا نم مهيدل ىظحي سيل اكولم ناو
 - زاذاب تقلع دق مهريبانط

 عجأ تنك يذلا ملعلاب قشأ ملو اينفُم مهيف تحبصأ يتيل ايف

 يف فالتخإ عم ، تايبألا هذه اهظفلو اهانعم يل ةبراقم ىرخأ اتايبأ تيأر مث

 م ؟ حصأ نيتياورلا يأ يرد أ امف 4 يئاسكلل ةبوسنم يهو 0 تاملكلا ضعب

 : هذه يهو ، اهيلع ادراوت امهنأ

 عّيض سانلا يف بابلألا يوذ نإو تلطع ةعيرشلا نإ انزح ىفك

 عقصيو ينغي نم ًالإ سانلا نم مهدنع ظعي مل ضرألا كولم نإو
 عقلي ركذلا نم لاخ مهسلجبو مهئانفب ةرومعم ...........

 عهأ تنك يذلا ملعلاب ظحأ ملو اينغم مهيف تحبصأ ينتيل ايف

 سابعلا ينب كولم ضعب نأ ، تايبألا هذه يئاسكلا داشنإ يف ببسلاو : ليق
 جرخف ، هب مكهتنو ، هيلع ىهلتن اناسنإ يل اوبلطإ : موي تاذ هءامدنل لاق

 هبشت تناكو ، رفسلا بايث هيلع ناكو { هفرعي ال وهو يئاسكلا يقلو مهضعب
 : لاق ؟ ءاخفلا نسحت له خيشاي : اولاقف ةفيلخلا ىلع هولخداأف ،۔ نيحالفلا بايث

 نم : لاق ؟ تنأ نيأ نم : اولاق اهنم غرف املف ، تايبألا هذه مهدشنأ مث ، معن

 : لاق ؟ هتفلخ نيأ : اولاق ، معن : لاق ؟ نسحلا ابأ فرعت له : هل اولاق ، ةفوكلا

 هومظعف . يئاسكل اهنأ اوفرعف ؛ هيلع نوكحضيو هنوعفصي موق دنع هتفلخ

 . هقح ِف مهنم ىرج امع هيلإ اورذتعاو

 وهو : ليق ، دحاو تيب يل مجعلا فورح عج دقو { ليلخلا مظن نمو

؛ لاق ، دحاو تيب يف اهعج نم لوا



 راطعم ءالجن اهب عيجضلا ىظحي تغزب ذإ سمشلا لثمك دوخ قلخ فص

 ؛ هلوف نمو

 يردت اذإ فيكف يردي نم لءاست يذلاب تنأ الو يردت ال تنأ اذإ
 يردت هل كنأب يردت ٣ كنإو لهاج كنا ءايشألا بجعأ نمو

 : ١اضيل هلو

 بيبطلا تامو ضيرملا شاعف ضيرملا بيبطلا يواد كلبقو

 بيرق تآ وه يذلا نإف انفلا رادل ًادعتسُس نكف

 ؛ اضلل هلو

 رهش ىلإ رهشو لوح ىلإ لوحو اهموي مث ةليل ألإ يه امو
 ربقلا ىلإ ماركلا ءالشأ نينديو يلبلا ىلإ ديدجلا نبرقي اياطم
 رفولا نم حيحشلا يوحي ام نمسقيو هريغل رويغلا جاوزأ نكرتيو

 ۔ اهلوا ، وحنلا يف ةديصق همظن نمو

 بجوأو تأدتبإ ام لضفأو لوأ هنمب ديمحلا هلل ُدمَحلا

 برقأو ةاجنلا ىلإ ريصأ هبو هناوضر يفلم نوكي ادج
 بيط لا يبر مالسو هتاولص هبر نم دمح يبنل ١ يلعو

 بدأتو قنؤُم مالك اهيف اهتربح ةديصق تمظن ينإ

 برقتأ مهلاثمأ ىلب الإ نكأ ملو لوقعلاو ةورملا يوذل
 بعكألا اهيف ميقأ ةانقلا لثم اهتايبأ يف بيع ال ةيبرع
 بذبذملا اهدنع قرطيو ابجع اهديشن دنع ءاحصفلا اهب اوهزت

 بدؤم هفنتكي مل نم لثم ال ةرينم نببدأتملا ةمالعو
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 اهلهأ ةحاصفلا ىلع بيعي نم اي

 نملعاف كش ريغ ةحاصفلا نإ

 اوملعي مل نمل ءادعأ سانلاو

 مهيدل تقطن اذإ نوزماغتي

 ةكاكر باوصلا نم نوبجعتي

 مهأطخب ةجح نم مهدنع ام
 هبر ةمحر هيلع يبللا ةفل

 يضقنت ال حضاو كبر باتكو
 انحال هالت نمف هيف نحل ال

 ىضم نم حصفأ لبق ةباحصلا ىضمو
 مهدعب نم يذلا ساللا مجعتساو

 ام لثم اندرأ ول اولاقف اوزجع

 ىوهن يذلاب قطننو هانضفر نكل
 هدوقع ىلإ يزانلا بلعللاك
 ضماح اذه لاقو هيلع ىرزف
 اهخيبط قيرأ دقو زوجعلاك وأ
 اسل بيطأ نإف كالوأ ضفراأف

 ةاحل نكت الف تقطن اذاف

 ببيعأ عباتتلا يف ةهاهفلا نإ
 برقتو ةوظح كديزي امم

 اوبلجي جف لك يف مهارتف
 بصغ كبر فطل الول داكتو

 بجعأ وه مهظفل نم مهاطخو
 بلغت ال يتلا كتجح كيدلو

 برعأو حصأ ةفل ام لك نم

 بكوك روفت ام بئاجعلا هنم
 بذكي هباتك ىلع كاذف ادمع

 برغم وأ قرشم نمضت نمم
 بنذم ةحاصفلا بلط نم نأكف

 بلطتو لوقت ذإ انلف تلف دق

 بحصي نم هلثم قطنيو
 بلعثلا ايعأو ىصقف هلانيل

 بذعأو ذلأ هنم ةبحلو

 بيطأ حلمو زبخ مهل تلاق
 برجأ كلابأ ال ريعب مهنم
 برعم كمالك نم رخسي لظيف

 ٠ اه رخأ يف لوب ۔ اذه نم لوط أ يهو

 هرعق كردي سيل رحب وحنلا
 هضعب نع هضعبب تنأ نغتساف

 بضنت ال هنويع ليبسلا رعو
 بعشتي ال تملع يذلا نصو

 ، اهانعم فلتخيو ، اهظفل قفتي ، ةدحاو ةيفاق ىلع تايبأ ثالث ليلخللو
 ` هذه يه 9
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 بورغلا دنع ناريجلا لحر ذإ ىوهلا يعاود نم يبلق حيو اي
 بورغلا ضيفك ينيع عمدو اوعمزأ دقو يفرط مهتعبتا
 بورغلا يحاقأ لثم نع رتفت ةرح ةلفط مهيفو اوناب

 اهلصوأ ىتح ، بورغلاو برغ ةظفل يناعم ليلخلا دعب ءاج نم داز دقو

 . ىنعم نيرشعو ةعبرأ ىلإ " سوماقلا " بحاص وهو ، مهضعب

 ليلخلا لئسف ‘ اقرتفإ مث ، ناركاذتي اهلوطب ةليل عفقملا نباو ليلخلا عمتجإ
 : عفقملا نبال ليقو ، هلقع نم رثكأ هملع ًالجر تيأر : لاقف ، عفقملا نبا نع

 ةياكحلا هذهو ، هملع نم ربكأ هلقع الجر تيأر : لاق ؟ ليلخلا تيأر فيك
 ، زارخلا ديعس وبأ امهدحأ ، ةيفوصلا ءاملع نم نيلجر نيبب ترج ةصقب ةهيبش
 نع امهنم دحاو لك لئس اقرتفإ املف ، ناركاذتي ادعق ، همسا ركذأ ال يناثلاو

 نيبو ، هاري هفرعأ ام : يناثلا لاقو ، هفرعي هارأ ام : امهدحأ لاقف ، هبحاص

 . هركذ نآلا ينرضحي ال ، قرف نيترابعلا

 نع هلأسي ليلخلا لإ ، سنوي باحصأ نم لجر ءاج : ليمش نب رظنلا لاق
 ام : لاقف ، هانبتاعف ، لجرلا فرصنإ ىتح لاطأو ، ركفي ليلخلا قرطأف ، ةلئسم
 لوقن : انلق ؟ اذكو اذك لاق نإف : لاق ، اذكو اذك : انلق ؟ اهيف نيلئاق متنك
 بيجلا نإ : لاقف ، ركفن انسلجو انعطقنا ىتح صوغي لزي ملف ، اذكو اذك

 فرعأ ىتح باوجب بيجأ ام : لاقو ، هدعب ركفي نأ حيبقو ، باوجلا لبق ركفي

 . تاذخاؤملاو تاضارتعإلا نم هيف يلع ام

 ، هدافأ هنأب هري مل ، ًانيش اناسنإ دافأ اذإ ليلخلا ناك : لكوتملا نب بويأ لاق
 يف فئاوط راص : يبهذلا لاق ؛ هنم دافتسإ هنأب هارأ 3 تيش دحأ نم دافتسإ نإو

 . سكعلا ىلع اننامز

 . هنم ًاعضاوت دشأ هدنع ام هيلإ بلطي ًادحأ تيأر ام : ًاضيأ رظنلا لاقو
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 ش‘ همالك نم وي اممو

 . يلو هل سيلف ، هللا ءايلوأ ملعلا لهأ ينعي ةفئاطلا هذه نكت مل نإ

 . يمه هزواجي امف ، يباب يلع قلغأل ينإ

 . هريغ سلاجي ىتح ، هملعُم أطخ لجرلا فرعي ال
 يتلا نسلا يهو ، ةنس نيعبرأ غلب اذإ ، ًاهذو ًالقع ناسنإلا نوكي ام لمكآ ٭

 نسلا يهو ، نيتسو اثالث غلب اذإ صقنيو ريغتي مث ، ٤ ادمحم اهيف هللا ثعب
 تقو يف ناسنإلا نهذ نوكي ام ىفصأو ، كي هللا لوسر اهيف ضبق يللا
 . رحسلا

 لبق نظلا نسُح ميدقتو ، ةلاقتسإلا لبق حفصلا : ةرخآلا نهب فرعت عبرأ %

 . بتعلا لبق رذعلا جرخمو ، ةلءاسملا لبق لذبلاو ، ةمهتلا

 هل ملعو ، هل عرف الو لصأ هل ملعو ، عرفو لصأ هل ملعف : ةعبرأ موللا ٭
 لصأ هل يذلا ملعلا امأف ؛ عرف الو هل لصأ ال ملعو ، هل لصأ الو عرف

 يذلا ملعلا امأو ، فالخ هيف نيقولخملا نم دحأ نيب سيل باسحلاف : عرفو

 ينعي ۔ ملالا يف اهريثأت غلبي ةقيقح اهل سيل موجنلاف : هل عرف الو لصأ هل
 : هل لصأ الو عرف هل يذلا ملعلا امأو _ ةقيقحلا ىلع اياضقلاو ماكحألا

 هل لصأ ال يذلا ملعلا امأو ، ةمايقلا موي لإ براجتلا ىلع هنم هلهأ بطلاف

 . لطابلاب لدجلا ينعي : يلوصلا ركب وبأ لاق ؛ لدجلاف : عرف الو

 : اضيل همالك نمو

 ۔ لاجرلا تاثداحمو ، ءانسحلا ةأرملاو ، يلايللا رم بئاصملا : ينيسنت ةثالث

 همسإ نم ، ليلخلا يبأو ، ق يبلا نيب نوفرعي ال مهنأ : نوباسنلا ركذو
 » دجأ نبا : رفسلا يبأ بسن ِف لاقو ، نعم نب ىيح مهوو ذ هاوس دجأ

 . ديعس : همسا اذه دمحي نباو ؛ دمحي نبا : همسا يف حيحصلاو
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 }؛ هيلع ءاملطلا ءانث نمو

 " تاقثلا " باتك يف نابح نبا لاق

 . ةدابعلا يف

 نيفشقتملا هللا دابع رايخ نم ناك :

 سايقلا حيحص ، وحنلا لئاسم جارختسإ يف ةياغلا ناك : يفاريسلا لاقو

 . ملعلا لإ نيعطقملا ، ايندلا يف داهزلا نم ناكو ۔ هيف

 ردقي ال ، ةرصبلاب هل صخ يف ليلخلا ماقأ : ليمش نب رظنلا هذيملت لاقو
 ۔ لاومألا هملعب نوبسكي هتذمالتو ، نيسلف ىلع

 > لق ، يديهارفلا دجأ نب ليلخلا حدمب ، يطانرغلا يسلدنألا نايح يبألو

 ةداس هيمنت ملعلا اذه لازامو

 دحاوب ميقعلا رهدلا ىتأ نأ لإ

 دجأ نب ليلخلا كاذ ىرولا مامإ

 هرخف حال دق ءارغلا ةرصبلابو .

 ةجهل قدصأو ًانهذ ىررولا ىكذأب

 همولع عيمج لب يوري نأ امو
 الوأ قاف يذلا يناثلا عضاولاا وه

 هنامز لهأ ينابر ناك نمو
 ةبوئم يف هرهد هنم مسقي

 ةوزغل ماعو جح ىلإ ماعف

 ىقتلاو ملعلا نع اموي هنثي ملو

 ال ثيحب رفقب هانكس رثكأو
 هفسي ريعش الإ هتوق امو
 اهتارهز نعو إ ايندلا نع ًابوزع

 هدضاعتو هب ىأنت ةذباهج

 هدهارف هيلإ هيمنت دزألا نم

 هدساح ملعلا يف قبسلاب هل رقأ

 هدعابأ ترانو هينادأ تءاضف

 هدهاش وُه اه تلق ارمأ نظ اذإ
 هدلاجي ربح لك تيعأ دهايادب

 هدعاوق يمصت ساللا ِف ثلاث الو

 هدجاس ليللا عكار موئق موص
 هدعاوم قح هللا نأب قوثو

 هدف اوو حوللا تيبل ١ هفرعيف

 هدهاونو ينثنت نسح بع اوك

 هدباوأو هرفعألا هيغانت

 هدراوم ىشغت سيل حارق ءامب
 هدعاو وه امو لوملا لإ اقوشو
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 يف فلتخإو ؛۔ كلذ يف تاياورلا قافتاب ةرجهلل ةئام ةنس (هللا هجر) دلؤ
 ر وأ ، نيعبسو عبرأ وأ ، نيعبس وأ 4 ةئامو نيتس ةنس هنأ : ليقف ؛ هتوم خيرات

 ببس ناكو : لاق ، " ةاورلا هابنأ " ِف يطفقلا رصتقإ هيلعو " ةئاملا دعب نيعبسو

 0 لاقبلا ىلإ ةيراجلا هب يضغ ، باسحلا نم عون برقأ نأ ديرأ : لاق هنأ هتوم
 وهو ةيراس هتمدصف ، كلذ يف هركف لمعي وهو دجسملا لخدو ، اهملظ هنكمي الف

 ناك لب : ليقو ، هتوم ببس تناكف ، هرهظ ىلع بلقناف ، هركفب اهنع لفاغ
 . ه أ . ناك نيرمألا يأ ملعأ هللاو { ضورعلا نم ارح عطقي

©     
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 درىمل ا س انمل ا وب ١

 ؛ يناملا يدزألا ناسح نب ريمع نب ربكألا دبع نب ديزي نب دمحم : وه
 ف دجوي اذكه سعاقم نم هلصأ } ديزي نب دمح نب دجأ : هنإ ، يبتوعل ا دنعو

 . ةنطابلا ةيحان نم ، ةروباخلاو محص نيب دلب : سعاقمو ۔ ةقراشملا انباحصأ رثأ

 : وهو ، يوحنلا دربملا ، ديهارف نمو : " باسنألا " يف يبتوعلا لاق

 : لاقيو يديهارفلا ربكألا دبع نب ديزي نب دمحم نب دجأ دربملا سابعلا وبأ

 نب ثراحلا نب بعك نب نجحأ نب ملسأ نب فوع : ةلامث , مساو ّ يلامنل ١

 . دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك

 نع ذخأ هنامز يف دادغبب ةيبرعلا مامإ وه : " ةاعولا ةيغب " يف يطويسلا لاق

 ذ ًاهوفم ذ ًاغيلب ؤ احيصف ن راك و ذ يلوصلاو ذ هيوطفن هنعو ‘ متاح يب أو ‘ ,ينزالا

 وهو ۔ هابص ف اميس ل اليج ناكو ا ةفارظو رداون بحاص ، ةمالع ۔ يرابخإ

 لشم دربلا يأر ام : نولوقي ةرصبلاب سانلا ناكو - دزألا نم ةليبق ۔ ةلامث نم

 ةرازغو ئ ملعلا نم دربلا سابعلا وبأ ناك : " ةاورلا هابنأ . ِف يطفقلا لاقو

 ، نايبلا ةعاربو ، ناسللا ةحاصفو ‘ ةراشإلا نسحو ، ظفحلا ةرثكو ، بدألا

 ةدوجو ةبطاخلا ةوالحو ذ ةبتاكملا ةغالبو ش ةرشعل ١ مركو ،ةسلاجلا ةيكولمو

 ، قطنملا ةبوذعو .۔ حرشل ا حوضوو “ ماهفإل ا برقو ، ةحيرقلا ةحصو ۔ ظفحلا

 . هنع رخأت وأ همدقت نم ، دحأ هيلع سيل ام ىلع

 هاتأ ذإ 3 يناتسجسل ا متاح يب أ دنع اموي تنك : بتاكل ١ يفسرويل ا لاقو

 ملعلا دلب وهو مكدلب تمدق ينإ ، متاح ابأ اي : لاقف ، روباسين لهأ نم باش
 ۔ هيوبيس باتك كيلع ارقأ نأ تببح ا دقو ، ةنيدملا هذه خيش تنأو ‘ ءاملعلاو
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 هاللا اذه ىلع ًارقاف ، هأرقت ام عفتنت نأ تدرأ نإ ، " ةحيصنلا نيدلا " : لاقف

 . كلذ نم تبجعتف ‘ ديزي نب دمح

 بحاص يبلهملا برح نب دجأ هركذ اميف ، ةرصبلا نم هلح ببس ناكو

 مك رعشي اَمَو ل : ناقاخ نب حتفلا هترضحو اموي لكوتلا أرق : لاق ناسليطلا

 ، يديساي رسكلاب ، 4 اَهأ » حتفلا : هل لاقف ، 4 ونمو ال تَءاَج اذ اه

 دمحم نب ديزي ىلإ امكاحتو ، مهرد فالآ ةرشع ىلع ( انهارت يأ ) اعبابتف
 دنع طقسي نأ فاخ ، كلذ ىلع ديزي فقو املو ، دربملل اقيدص ناكو { يبلهلا

 باب نوكي نأ نم بجعأ تيأر امو ، امهنيب قرفلا فرعأ ام : لاقف ، امهدحأ

 نع لأسي نم انه اه سيلف : لكوتملا لاقف ، مدقتم ملاَع نم اولخي نينمؤملا ريمأ
 نأ يغبني : لاقف ، دربلاب فرعي ةرصبلاب ىتف مدقتي ادحأ فرعأ ام : لاقف ؟ اذه

 نأب ، يمشاهلا ناميلس نب دمحم نب مساقلا نب دمحم ىلإ باتكلا ذفنف ۔ صخشي

 . امركم هصخشي

 : لاقف ، ناقاخ نب حتفلا يلع تلخدأف ، ىأر نم رس تدروف : دربلا لاق .
 6 4ثونِؤُي ال تَءاَج اذإ اهأ مُكرعشي اَمَو ) فرحلا اذه رسفت ; فيك ، يرصباي
 لوأ نأ كلذو 4 راتخلل . ديجلا يهو { . رسكلاب اهنأ : تلقف ؟ رسكلاب وأ حتفلاب

 تايألا اَمْنإ إ لق اهب نويل ةيأ مُهنَءاَج نيل مهناميأ ًدهَج ء هللاب أاوُمَسقأو » : ةيآلا
 تًءاَج اذ اهنإ { دمحماي : لاعت هللا لاق : لاق مث ، مك رعشي اَمَو 4 هللا دنِع

 .راد لإ بكرو ، تقدص : لاق ي مدقتلا باوجلا ءافيتساب ، نونمؤي ل

 ، يراضحاي رمأف ، هيلع ارطاخت ام عفدب هبلاطو ، يمودقب هفرعف ، لكوتلا
 هذه ارقت فيك ، يرصباي : ,لاق ‘ يلع لكوتلا ع تعقو املف ‘ ترضحف

 ؟ حتفلاب وأ رسكلاب ، نونمؤي ال تَءاَج اذإ اهنأ مك رعشي اَمَو ط : ةيألا

 هلجر برضو كحضف ، حتفلاب اهنوأرقي سانلا رثكأ ، نينمؤلا ريمأاي : تلقف
 فالخ يل لاق هللاو دق ، يديساي : لاقف ، لالا حتفاي رضحأ : لاقو ، ىرسا
 ملف تجرخأو : دربملا لاق ؛ لاملا رضحأ ، اذه نم ينعد : لاق ، كل لاق ام
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 : لاقف ، هتيتاف ، حتفلا لسر ينتتآ ىتح ، هيف الزان تنك يذلا عضوملا لإ لصأ

 دقو فيكو : لاقف تبذك ام : تلف { بذكلاب انتأدتبإ ام لوأ ش يرصباي

 اهيأ : تلقف ؟ حتفلاب ، « اَهَنأ مكرعشْي امَو » باوصلا نأ : نينمؤملا ريمأل تلق

 مهرثكاو . اَهنَأ ط اهنوأرقي سانلا رثكأ : تلق اغإو ، اذكه لقأ مل ، ريمألا
 أ : يل لاقف ۔ ننمؤلا ريمأ وهو ذ ةمئاللا نم تصلخت امنإو ، أطخلا ىلع

 نب نوكي ام ، بلعثو دربلا نيب ناك : " ءابدألا مجعم " ف توقاي لاق

 : مهضعب لش ىتح ، كلذ رهتشاو ، ةرفانُمْلا نم نيرصاعُملا

 دهشم رش اهضرأ يف انعمجيو ةدلبب ًاعيج انا انزح ىفك

 درفم هنع بناج يف هنكلو قماو دولا صلخم لكل لكو

 دعوم موي انل بورضمب سيلو اننيب روازت ال ودغنو حورن
 دربملاو بلعث ايقلك ريسع انؤاقتلإو ةدلب يف اننادبأف

 > مهضعب لوكي كلذ يفو ، بلعث ىلع دربملا نولضفي ليمجتلا لهأ ناكو

 ردقو هاج ف ت اريخل ا لا ومسي ديزي نب دمح تيأر

 رم ] لكب تيأر نم ملعأو كلم ي ذغو فلئالخ سيلج

 ربك ريغب ريبكلا ةهبآو هيف ءافرظلا ةينايتفو

 ركف ريغ نم ًاؤلؤل رنيو ارد ركفلا لاجأ نإ رثني
 رعش لك رثاد سابعلا وبأ ايحأف ىدوأ دق رعشلا ناكو

 ردبو سمش نم مجنلا نيأو ميلع لجر بلعث اولاقو
 ربزهلا نم نابلعلثلا نيأو يلميو يتفي بلعث اولاقو

 رحبب الشَو الودج هبشت ليحتسم . كلاقم يف اذهو

 دارُمْلاف ، سابعلا ابأ نويرصبلا قلطأ ثيح : " رهزملا " يف يطويسلا لاق
 . بلعث : هب دارملاف ، نويفوكلا هقلطأ ثيحو < دربملا : هب
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 يبأ ىلع أرقأ تنكو ، هرظانأل تنج ، دادغب دربملا مدق امل : جاجزلا لاق
 ينبلاطو ، ةجحلاب ينمزلأ ، هتثحاب املف ، هتانعإ ىلع تمزعف ، بلعث سابعلا

 تذخأو ، هلقع تحجرتساو ، هلضف تنقيتساف ، اهيلإ دتهأ مل تامازلإ ينمزلأو
 كلذو ، كلذ هركي بلعثو ، بلعنب عامتجإلا بحي دربملا ناكو { هتمزالُم يف

 بلعثو ، نايبلا رهاظ ، ناسللا حيصف ، ةراشإلا ولح ، ةرابعلا نسح دربملا نأل

 لإ ، رهاظلا ىلع دربملل مكح ، لفحم يل اعمتجإ اذإف ، نيملعملا بهذم هبهذم
 . نطابلا فرعن نأ

 : دربملا حدم يف مهضعبلو

 ىتفلا لك ىتفلا نم لاقي ذإو
 هب اربو هملعب ءاضتسملاو

 : هحدمي هباحصا ضعبلو

 اذ نم ديزي نباي تنأ يسفنب
 اموي ءاملُملا امكتزام اذإ

 احرش هيلمت ام سمشلا نأك

 رصنعلا ميركلا لهكلاو خيشلاو

 ربكألا دبع نبا تلق هلقعبو

 نيق ريغ كب ًابلعث يواسي
 امكيواش

 لك رتسيو
 نيب نيب ةزمه هيلمي امو

 نيتوافتم ت أر

 نبغب ةحض او

 رعاشلل ، تايبألا هذه ، " دادغب خيرات " يف يدادغبلا بيطخلا ركذو
 : لق ، دربملا اهب حدمي ، مالسلا دبع نب دحأ

 ةؤنش دزأ دزألا ةارس نب ايأ

 اودغ اذإ ايانملا ءانبأ كنلوأ

 انقلاو ضيبلاب مالسإلا مرح اوج
 دمحم يبنلا راصنأ طبس مهو

 هفصو سانلا غلبي ال يذلا تنأو
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 بلهملا طهر ردصلا كيتعلا دزأو

 بنقم فلأ ادحاو اودع برحلا لإ

 بهلتلاب ىغولا ران اومرض مهو

بنطم لك عم حادملا بنأ نإو



 بكوم لك يف حتفلا ليدع تنأو ابكار ناقاخ نب حتفلاو كتيأر
 بجعتلا دعب ركفلا ليطي كيلإ اند اذإ نينمؤملا ريمأ ناكو

 بلعث ملع الو ايندلا ينب مولع ههنكب طيحي ال ًاملع تيتوأو

 بصحلاو ىنم العأ يف كبابب مهنأك ىتح سانلا كيلإ بوؤي

 ذ هيف مهضعب لقو

 دقوأو رحأ هنم دنأ ىلع اشحلاو ردصل ١ ف قوشل ١ رحك مويو

 دربتأ هظافلأ يف تلزامف ايواث دربملا دنع هب تللظ

 يدثرملا دعس نب رشب تلأس : لاق ۔ دربملا سابعلا ابأ نأ : مهضعب ىور

 ٢ هيلا تبتكف ذ ترخأتف ةجاح

 دهع ضقن وأ ةوخأ مضهو دعو فالخأ نم هللا كاقو

 دعم نم ةياورلا يف كتيبو ايأرو ابدأ ىجترملا تنأف
 دوو بسح نم رسألا دادش تامزال رصاوأ انعمجتو

 دعس نب رشب اهتنمض دقف ًاعارس يتاجاح تأت مل اذإ

 دقعل وأ لحل هوجرأو ربل هلمآ سانلا يأف

 تنزو ام : لوقي ًاليخب اكسمُم دربملا ناك : " ةاورلا هابنأ " يف يطفقلا لاق

 ۔ اهن ناك يتللا ةعبلا عم ‘ اذه يسفن ِف مهردلا حجرو الا ؤ مهردلاب ائيش

 بلعثو ْ بلطل اب حرصي دربمل ا ن اكو ّ كاسمتسإل ١ ِف هنم دشأ بلعث ن اكو

 . ه أ . حّوليو ضرعي

 }٠ هتذفلاوم

 نيعبرأ ىلع ديزي ام يطفقلا اهنم ركذ ، ةريثك ابتك دربملا سابعلا وبأ فلأ
 : باتكو ؛ "ةضورلا " : باتكو ؛ " لماكلا " : باتك اهنم ‘ اباتك
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 : باتكو ؛ " قاقتشإلا " : باتكو ؛ " يلاوقلا " : باتكو ؛ " بضتقملا "
 بارعإ " : باتكو ۔ " نآرقل ا يناعم " : باتكو ؛ " دودمملاو روصقملا "

 ؛ " رعشلا دعاوق " : باتكو ؛ " هيوبيس ىلع درلا " : باتكو ؛" نآرقلا
 . " هيوبيس باتك دهاوش حرش " : باتكو ؛ " ناندعو ناطحق " : باتكو

 هدلوم ٠:
  

 ةنس : ليقو ؛ نيتئامو تس ةنس : ليقف ، هدلوم خيرات يف تاياورلا تفلتخإ

 اذكهو ؛ نيتئاملا دعب : يأ ، نيرشع ةنس : ليقو ؛ رشع ةنس ليقو ؛ عبس

 وأ ‘ نينامثو س وأ ، نيتئامو نينامث ةنس رخآ : ليقف ، هتافو خيرات يف فلتخإ
 . نينامثو تس

 . بلعث توم لبق هتوم ناكو ، ةنس نوعبسو عست هلو : يلفقل ا لاق

 بلعث رثإ نهلنيلو همايأ تضقنإو دربملا بهذ

 برخيس هنم فصنلا يقابو ابرخ هفصن ىحضأ بادآلا نم تيب

 . فالعلا نب ركب يبأل : ليقو ؛ بلعلل اهنأ : ليق ، تايبلا هذهو
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 ي امحل ا لبر د ن ا

 نب ةيهاتع نب ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ : بدألاو ةغللا مامإ وه
 نب دسأ نب رضاح نب ةملس نب عساو نب ورج نب يماح نب نسحلا نب متنح
 نب هللا دبع نب ناثدع نب سود نب منغ نب مهف نب كلام نب ورمع نب يدع
 دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز
 . ين املا يدزألا

 . . . . . ۔
 . مهف نب كلام نب ديهارف نب ملاظ نب متنح : ىرخأ ةياور يفو

 وهو ديهارف نم يديدح ديرد نبا نأ : يراحصلا يبتوعلا دنعو
 هدج امأ } مهف نب كلام نب ديهارف نب ملاظ نب رضاح نب مشج نب ديدح

 ادحاو ناكو ‘ ٥ءابأ نم ملسأ نم لوأ هنأ : هسفن ديرد نبا هنع لاق دقف . يماح

 ال ، صاعلا نب ورمع عم ةنيدملا لإ نامع نم اوجرخ نيذلا ابكار نيعبسلا نم
 ، رفيج كللما وخأ ، ىدنلجلا نب دبع هعم جرخف ، ج هللا لوسر ةافو هتغلب

 ، ملاظ نب قراس ةرفص وبأ مهنم ، هموق فارشأ مه نيذلا بكرلا اذهب

 يشو { امركم ضر قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا ىلإ هودأ ىتح ، مشج نب رفعجو
 ۔ مهرعاش لوقي كلذ

 كساكسلاو حجذم هتفن ديرط هنأك ورمع موي ورمعل انيفو

 ، ديرد نبا دادجأ نم وه يذلا يماج نأ : " باسنألا . ِف يناعمسلا لاق

 . ذ يبنل ١ ىلع دفو

 ةرهشل كلذف . ةرصبلا لا انريغ هبسن نإو ‘ ليصأ ينامع ، ديرد نباو

 ، اهنم اوجرخ نيذلا ، نامع ءاملُغ نم هريغ نأش كلذ يف هنأش . اهب همايق
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 ؤ قرف نم ، يدمحيلا ديز نب رباجو ، مادو نم ، يديهارفلا دجأ نب ليلخاك
 يلامثلا دربملا ديزي نب دمحمو ، نافضغ نم ، يديهارفلا بيبح نب عيبرلاو
 باتك فلؤُم كلذ ركذ ، عفدق نم وهف ، ديرد نبا امأ ، راجه نم ، يدزألا

 . انباحصأ نم هريغو ، " مولعلا هكاوف "

 ينبإ ةصق اهنمو ، راحص ديرد نبا نكسم نأ ، تاياورلا ضعب نم ذخؤيو
 يتأيسو ، هيلع افيض الزنو ، راحص لإ ةرصبلا نم اءاج نيذللا ، هعم لاكيم
 . ًاضيأ راحص ِف ديرد هدج نكسم لعلو ذ اهركذ

 : هصن ام . هللا مهمر) ةقراشلا انباحصأ رثأ ضعب يفف

 ، راحصب ةيهاتع نب ديرد نأ : همهتأ ال نم ينثدح : شرقلا وبأ لاق )

 ىلع ىعدإ ديرد ناكو ، دي نب كللا دبع مامإلا ىلإ اعفترإ ، ةحلط نب ركبو

 تذخأ ةحلط نب ركب انل ركذ اميف : مامإلا لاق ، ركب هيلع سلافتو ، الام ركب

 ديرد ىلع لبقأ مث ة كلذ ِف هيلع دشو سبح : مامإل ا لاق ملث ، هب تبهذو هلام

 اذهب ينثدح : رثألا اذهل يوارلا لاق ، ( همحل عطقأ هب كل عنصأ ام : لاقو

 . ه أ . زرحم نب ديعسو ، بوبحم نب دمحم

 ىلع لدي امو ، بيسلا يهو ، امد نكس ديرد نبا نأ : ىرخأ ةياور كانهو
 دزا نم نيحزانلا عم حزن ديرد نبا دج نأ مهضعب هركذ ام ديرد نبا ةينامع

 ازكرم اهذختاو ذ ةرصبلا ِف هترسأ عم رقتسإو ‘ ةرجهلل يناثل ١ نرقلا لالخ نامع

 . هرافسأل ًاقلطنُمو ، هتماقال

 ترقتساو ، نامع نم تجرخ ديرد نبا ةرسأ نأ : يبرعلا بدألا خيرات يلو
 . ه أ . لصألا مهنطوب مهتلص عطقنت نأ ريغ نم ، ةرصبلاب

 ينامع هنأ ىلع لدي ام ، ديرد نبا نع هركذ يتأي اميفو ، انه هتركذ اميفو

 ،امدو فوتت ىلتقل هؤاثرف ، ةربلا لإ هتبسن ةرهش نم مغرلا ىلع ، تج
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 نم ريثكل هركذو ذ دزألا نم مهريغو ‘ مهنف نب كلام ينب هموقل هضاهنتساو

 امو تخو ىتحو ‘، امدو ۔“ ةضورل او ، فونت لثم ، نامعب عض اوملاو نادلبلا

 ةيلبقلا عباط هيلع رهظ يذلاو ، هموق هب بطاخ يذلا هرعش يف هسفن هب فصو

 اع ءاتسُم وهف ، هنيبو مهنيب دعلا لاحو خ ةبرغلا هب تحوط ولو هنأ ، ةيبصعلاو

 عم ، هنس ةثادح ذم ، ميل حئاصنلل ١ لذببو ذ مهرومأب متهُمو ، ، مهيلع يرج

 ْ ةجرحلا مهفقاوم ِف مهعم ًارضاح نوكي نأ ىنمتيو 6 هتايح لوط كلذ رارمتسإ

 ۔ مهل هتكراشُم نع هاديق ۔، هنطو نع هب اتحوط ناتللا ةبرغلاو بوطخلا نأ الإ

 وهو ءاملا ىري ‘" نايدصاب هسفن هبش كلذل ، ةميزه رشو ميض نم مهلان اميف

 . دوررلا نع هديق هعنميف ۔ ديقُم

 : ينامُملا يثراحلا اهب حدم يتلا هتديصق يف لوقي ثيح

 يئئار وه يذلاو يعازن طرفو ينلوفي دق امل مكايإو يناو
 ثغابملا باحر هنع ترصح دقو هديق عزان نايدصلاو ءاملاكل

 لوتيف ، مهنم رأثلا ذخأ نيبو هنيب لوي ال دعلا نأب ءادعألا ددهتي وه مث

 ۔؛ ىرخا ةديصق نم

 طيحشلا لحلا ينلاتغي ثيح يماقم نأ ءادعألا نظي ل

 طيلي داؤفلاب رأثلا كرتأ مل ام ضفخلا الو يتمزع ًافراص

 ، هرعش ِف ةحضاو ىناعملا هذه دجي . اهلهأو نامع ِف هرعشل عبتتُملاو

 هضاهنتسإ كلذ يف امب ‘ ءاثرلا وأ ، رخفلا وأ ، حيدملا يل هنم ناك ام ءاوس

 : كلذ حضوي ام ةيلاتلا تيللا هذه يفف ، هموقل هضيرحتو

 ثذفاون بولقلل بوطخ بورغ تضرعتو مكنود ىأن لاح ناف

 ثخغامم رومألل ميلع ي أرو قفشُم ةحيصن ينم اومدعت نلف

 ثكامتم الو مكيف ةفاقوب يفقاوم مكيف ترمش ن أ تنك امو
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 ةحيصن داهتجإ يف يسفن تل الو

 مكمولك توسأ مكيف يننأ ولو
 يلوغي دق امل مكايإو ينإو
 هديق عزان نايدصلاو ءاملاكل

 : ىرغأ ةديصق نم هلوقو
 ضفخلا نم الظ نامع نع تضبق

 اهآر ول ةلود نازع لان

 ىلإ فوتحلاب دزألا
 لذ ءاضنإ شيعن مك لإ مك
 مارك اوتومف وأ دهجلا اوغلباف

 تمس

 ثداحو اذه لعب ميدق ِف مكل

 ثئانغلا تاقناغ اهنم تيرادو

 يئئار وه يذلاو يعازن طرفو
 ثغابملا باحر هنع ترصح دقو

 طوسبم اهسؤب سيراهد
 طيلخت اهنأ نظ املح
 طوبغم ملسم ىسومو دزألا

 طولعم هب مجلم انلك

 طيطختلاو قيربتلا ينغي سيل
 طيحشلا لحملا ينلاتفي ثيح يماقم نأ ءادعألا نظي ال

 طيلي داؤفلاب رأثلا كرتأ مل ام ضفخلا الو يتمزع ًافراص

 ؛هلوقو

 افوسخلا نهرامقأ تستكإو يلاعملا باضه تضيه امنإ

 افوتحلا تاقفاخلا لظ تحت يموق حاورأ رهدلا يقسي موي

 افويسلا فويسلا هيف تعطق برح داوصع ةضورلاب نإ

 افولخ اسانأ اوقبأ دقلف ولوت يموق فالسأ نكي نإ

 ، هموقو هدالبل عجوتلا رثأ هيف هيلع رهظي يذلا ، هرعش نم ةليلق تايبأ هذه

 . اهلماكب اهركذنس دئاصق ةلمج نم يهو

 : ورمع
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 )١( ثئامدلا حاقأ نع امال تطامأ

 افلاوس بيطرلا نصغلا نع تصنو
 ةلمر صعد اهطرم ينثت تئثالو
 اهبايث نجت ام يلاكتو ابأ

 هداؤف يف اهظاحلأ

 هداؤف طاين تتب نكت ال ناف

 مناغ نب ورمع نب سمش نم )٧( يريجس

 )٩( ىوللاف عاقلاف نيجرخلاب عبرلا له
 هرذن رهدلا هب ىفوأ مأ دهعلا ىلع

 تثفن دقل

 امتيده هتوح اضرأ ايوطت الف
 ةمذم ءاضق وأ دهع ددحت

 هنأك صارعلا يباه لثام ىلع

 يتبابص ترقأ قوش نع تيراوف

 ىسأ لب ثعاوب يعمد تجعزأ دقو
 اشحلا يف لكأت تدترإ اهنأ ىلع

 ۔ ضرألا نم ةنيللا ةلهسلا نكامألا : ثئامدلا )١(

 )٣( ثعاثعلا (٢ر فوقخحلا عيراسأ لثع

 )٤( ثجاثج ىوحأ نول اهانس بشي
 م«٥ه) ثئاثدلا بغ لطلا جاج اهاقس

 ثناح ةيلأ ال رب ةيلأ

 ثفاونلا تادقاعلا بطك ال ىوج

 )٦( ثباض بيلاخم يف هترداغ دقف

 )٨( ثراح نب بعك نب نارهز نب رصنو
 ثكانعلاف ).١٠( نئام يبنج ءاقنأف

 ثئاوع دئاب ۔ هيف ىلبلا ًركف

 ثلئار ريغ فقوم نم لنت امهمو
 (٢١)ثٹئالدلا (١١)تالمعيلا رودص اجاعف

 ثباع طيطخت مايألا مدق ىلع

 )١٣( ثحاثحب يدتهت اهنم ثحاثح
 ثعاوبلا كلت عدر يسفن تمشجأف

 )2١٤ ثراحملاب تيروأ ران لكأت

 )٢( لمرلا عمتجُم : فقح ع : فوقحلا .

 ثعاثملاو ؛ تابن هب سيل يذلا بيثكلا رهظ وه : ليقو ، لمرلا نم بكارتلا وهو ، ثعثع ع : ثعاطلا )٣(
 ، ةيناوللا حرش دهاوش نم تيبلا اذهو ؛ " ثئاشملا نامز كلذ " : يلع مامإلا لوق هنمو ؛ دئادشلا : اضيأ

 . يولهبلا ديزي نب يداع ديلل
 . فيفخلا رطملا تاذ باحبللا : ثئاثدلا ( ٥ ) . حيرل ا بيط فلثاكتم تبن : ثاجثج عجح : ثجاثج ( ) ٤

 . قيدص : يريجس ( ) ٧ . ضبقلا ديدشلا عبللا : ثباضلا ( ) ٦

 ونبو ، لواعملا لوألا نمف ؛ لئابق ةدع امهنم عرفت ، ناتيدزأ ناتليبق : نارهز نب رصنو ؛ ورمع نب سمش ( ) ٨
 ونب مهو ‘ نويربمعلا ، نارهز نب رصن ونب : مهو ةيناثلا نمو ؛ مهريغو ٠ بدللاو ٠ نادحلاو ، نصح وب

 نب كلام ونبو “ دزألا نب رصن نب كلام نب هللادبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب ةربع

 ، دمحيلا نب يراش نب صورخ ونب مهنمو ، دمحيلاو ، نارهز نب رصن نب ناندع نب سود نب مناغ نب مهف
 . نامعب اهلك لئابقلا هذهو ؛ مهريغو

 . نامعب نافورعم : ىوللاو عاقلا ( ) ٩

 . اياطملا : تالمعيلا )١١(

 . سفنلا رطاوخ : ثحاثحلا )١٣(

 )١٠( داو مسا وأ عضوم هلعل : نئام .

 )١٢( ريسلا ىلع تايوقلا : ثئالدلا .

 )١٤( رانلا هب كرحت اصع وهو ، ثارحم عجج : ثراحلا .
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 تروتلأ ةليل ىوللاب ىوثم هللا ىقس

 الفلاب فزعت نجلاو انحابشأب
 اهرودص تشغف رص ترفز دقو
 سمت امنأكف م٦١ر اهنافش انهجاوي

 هفاطع هيفل لدم نم بكرلا ىرت
 ىرذ تهبشف دالبلا ليللا انلّدمو

 ةبيجن لك ثح الإ كي ملو
 مهيطم ثحب مهيصاون انيبف
 مهبيرأ لاقف مجن انم اولاقف

 ثئانخلا تاندودغم اجدلا تانب

 )١٥( ثهائهب ةلوصوم اهثهاثه

 ثكاثكلاو ىصحلاب يراهملا هوجو
 )١٧( ثئارتلا فكألاب هوجولا

 ثئال ةمامعلل ناث رخآو

 )١٨( ثلئابنلاب اهداوطأ نم بضهلا

 ثئاثحلا تادبزملاب الفلا لوفغت

 ثعاوألاو )١٩( ىوصلا نبب ةحمل اوأر

 )٢٠( ثفايأ نبب حال مجن يأ انس

 : لاقف حيدملا ىلإ صلخت مث

 اهدوقو يثراحلا بش رانلا يه

 دجام ةءابملا بحر لإ انلمف
 انخام هدؤي مل انخنأ املف

 اتلصم دجاوهلا )٢٣( كربلا ىلع لامو
 هتابظ لازت ال افيس مكحو
 ةركب نهنم (٨٢ر ماتعإ مث )٢٧( ثيعف

 )١٥( فزعلاك نجلا تاوصا : ثهاثهلا .

 )١٧( ةققشملا ةنشخلا : ثئارتلا .

 ثلاغملا دانزلاب اهحدتقي ملو

 (٢٢رثبانك سبج ريغ )٢١( يراقلا ميظع
 ثئالعلاب هدنع للعتن ملو

 )٢٤( ثراغملا عفدل تادعم نهو
 (٦٢رثئاثملا ,٥٢ر تايوانلا يف ةمكحم

 (٠٣رثماط لبح اهب قلعي مل(٩٢رموكلا نم

 )١٦( هدرابلا حيرلا : نافشلا .

 )١٨( ضرألا ىلع مجح اهل ريصيف . هربغ وأ رئب نم جرختست بارلا سادكأ : ثلابنلا .
 . اهريغ وأ رجح وأ ةبضه وأ لبج نم قيرطلا ىلع نوكت ةمالع يهو ، ةّوص ع : ىومصلا )١٩(

 )٠ ٢) بارت ر وأ ةراجح نم ضرألا هجو ىلع ناك ام : ثعاروألاك : ثلايألا .

 )٢١( فيضلا اهبف يرقي يتلا نكامألا : يراقلا .
 )٢٣( ةكرابلا لبإلا : كربلا .

 )٢٥( ةنيمللا يهو : ةيوان عجج : تايوانلا .

 )٢٧) ةرم دعب ةرم نوكي هنأ لإ إ ثاع لثم دفأ : ثيع .

 )٢ ٢) لاجرلا ِف ةمومذلا تافعلا نم : ثبانكلا .

 )٢٤( تاعاجلا : ثراغلا .

 )٢٦( اهدلج نم اهنمس حشري يتلا يه : ثئالا .

 )٢٨( راخإ : ماتعإ .

 )٢٩( دشي ملو اهيلع لمحي مل : يأ ، ثماط لبح اهب قلعي مل مانسلا ةميظعلا : موكلا .
. » 

 ُناَج لو مُهَلف سنإ هئيطب مل ) : لاعت هللا لاق ، سماللا : ثماطلا
(٣٠٨ ) 
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 بلاوح امنأك تّرخف اهيفيظو رتف
 اهبقسب هتقتأف ىرخأل لامو
 هديبع ماقو وبكي هردافف

 اهنأك ,(٣٣ر باغرلا مهدلا تمرزأو

 انئافتكإا دعب حارلا يطاعن انتبو

 ىدنلا طبنتسمو يلجلا ىتف معنف

 نب رباج نب سيلجلا نب ورمع نب ذايع
 ىروللاب كدهع مايألا ينسنت الف

 اهتللح اضرأ رزأ نإ ينادع
 ةبكنل نيكتسأ ال ينأ ىلع

 ًامثالم اروط رهدلا رد تقوفت
 اثبال ةراضنلا رصع نكي مل امك
 هناف كادي هتدافتسإ ام دفأ

 املثم قحلا هجوأ نم نعنمت الو
 هرصأب تؤبو ًايح هب تننض

 )٣١( نيذخفلا الصأ : ناففرلا .

 ء(٢٣ر) ثفافحلا نوتم (١٣ر) اهيغفر

 ثلال لامو ًاعصق هل دجف

 ثرافو نه نع طشاك نمف
 )٤ ٣) ثضغاورلا يلاتملا مازرأ ددرت

 (٦٣رثلئاثأ راثو (٣هرتالئزحم ىلع

 ثهال عزفمو بوركم أجلمو
 )٣٧( ثراو نب ديز نب روظنم نب ديز
 ثكانب سيل تبرأ ام نإ لجأ

 ثداوحلا نانتعإو يداعألا روهظ

 )٣٨( ثبانهلا طابتخاب اياعتأ الو

 )٣٩( ثراشم شطبب ينيقالي روطو
 ثبالب سيل سؤبلا رصع كلذك
 ثبال ريغ هضمت مل اذإ كيلع

 ثراوملا ماهتسال اكيشو نوكي

 (١٤)ثعاوق ديأ نبب ابهن (٠٤رضآ دقو

 )٣٢( رضن ال يهو ، ديعوو حفن اهل ، ةظيلغلا تايحلا نم عون : ثفافحلا .
 )٣٣( رودقلا نايلغ هبش ةعساولا : باغرلا ؛ رودقلا : مهدلا .

 )٣٤( اهدلو اهعضري يتلا : ثوغر ةقانو ؛ اهدالوأب ةعوبتلا قونلا : يلاتلاو ؛ قوللا : مازرأ .

 )٣٦( ةنيللا : ثئاثألا . ۔ ةوشحلا راثولاو ةعفترملا شرفلا : تاليئزحملا )٣٥(
 هريغ وأ حودمملا مساب رعاشلا يتأي نأ كلذو ، عيدبلا عاونأ نم عون وهو ، دارطإلا دهاوش نم تيبلا اذه )٣٧(

 ةلثمأ ، " صيخلتلا دهاوش ىلع صيصنتلا دهاعم " يف يسابعلا ركذو ؛ فلكت ريغ نم ، هدالولا بيترت ىلع

 : ما يبأ لوق اهنمو ؛ اذه ديرد نبا تيب اهنم ، كلذ نم

 ءايملا لك هيلع تيعاو هع تدمب ةجاح مار نكي نم

 ءاجر نب ملم نب ذاعم نب ىيحي نبا يجرملا دمحأ اهلف
 : ىشعألا لوقو
 لئاو كئابحأ وجري ؤرمإ تنأو دلاخ نب سيق نب دوعسم نب سيأ
 ۔ عجر ىنعمب : ضآ )٤٠( . بلصتملا طلاغملا : ثراشملا )٣٩( . ثداوحلا : ثبانهلا )٣٨(

 هلصأتسأ : اس ءيشلا ثعقو ؛ افينع ًاذخأ هتذخأو هتنجتحإ اذإ 4 ءيشلا تشق : مهلوق نم : ثعاوقلا )٤١(

 . هلصأ نم طقس ءانبلاو ‘ علقنإ : هوح و رجشلا ثعقنارو ب ًاليلق : اعت هل ثعلو ؛ هبعوتسأو
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 اهبارت يراوي ضرأ يف تردوغو
 هلذبب تركذ ام الا لاملا امف

 ىقلا نم ترأتبإ ام الإ رخذلا امو

 هنإو سانأ ًاميظعت رعشلل ابح

 ىمغ اذإ ماغللا رحبلا لفحي لهو
 هثاعبنإ يسفن تمشجأ يننإ ولف

 هرس ضماغ نونكم نم تيدبأو
 ةلذأ موق رعشلا رد قوفت

 هرد كشاوح ءيرمإ يننأ ولو
 اقثاو هللاب نارفك الو ينارأ
 ةميزع نييضاملا تيضتمإ ام اذإ

 هتضرتعإ تاثداحلا ام اذإ ًامزحو
 )٤٢( ةلئمصم ىلع فرشأ ىتم ينإو

 ةملم لك داتكأ ىلع ترولع

 اضغلاو نجاوشلا حلط ىلع ينتتأ

 اجعزم رطاوخلا نكلم كلام
 اوظقيتت نأ هللا رمع نآ لجأ

 (٤٤ر لُمز ريغ ءرمإ يأر لا متعزف
 يننإف مكنع نأ نإ مكل (٦٤ر اعل
 مكيأر ثروالملا ءانبأب اوثيلأ

 مهءالب متفرع دق مكنم ثواغم
 . ةيهادلا : ةلئمصملا )٤١٢(

 . فيعضلا : لمزلا )٤٤(

 تثحب اذإ

 ثباونلا يثاوحلا يديألاب كحيرض
 ثحابملا يف هؤابنأ

 ثداحألا تابعوتسم ترشن اذإ
 ثفان هثافن نم يدنع رقحأل

 ثطالتملا هرايت ىلع حاطف

 ثحابملا تاضماغ هنم تجرخأل

 ثبآ ثبأ اهب رفظي مل نفادم

 ثمارملا مج رعشلاو هب اوزعف
 ثرافملا۔ ظوظف هنم مهل تكرت

 ثلاو ريغ هدقع مزح بيرأتب
 ثلابرلاب عدترت مل ةممصم

 ثئار ريغ امدقُم هنع نعدصت

 ثهالدلا لاجرلا مادقأ ُءيثأتت
 ثراوكلا بوطخلا فاطعأب يدرت
 ثهالدلا يطملا زاجعأب طانت

 (٣٤)ثلاو ريغ ءرمإ بلق يف نزحلا نم
 ثئاكنلا اذ مكرمأ اوفالتت نأو

 ثئاحللا لامتحإ هنع ٤2هر حنآ الو

 )٤٧( ثلاغ ريغ ءربإ يأر مكضحأس

 ثروالم مش ءانبأ اومدت نلف

 )٤٨( ثواغم مارك تاداس ءانبأو

 )٤٣( فيعضلا : ثلاولا .

 )٤٥( هسفن ِل عشل ةحاح لئس اذإ حنحنللا هعبط نم يذل ا : : حنا آلا .

 ٤٦ ملسأك ، ةمالسلاب رلاعلل ءاعد : اعل .

 )٤٨) دئادشلا دنع ساللا نوثيغي نيذلا : ثوفغملا .
 )٤٧( ءيشلاب ءيشلا طلخ يذلا : ثلاغلا .
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 انقلاب رثعت ليخلا لاخأ يناف

 مكعرت نإ هذه ابالك نإف
 مهدنع ةداوه ال لاجر اهيلع
 مهلبح ةرم م٠٥) داصحأ اومربأ دقو

 يفقاوم مكيف ترمش نأ تنك امو
 ةحيصن داهتجإ يف يسفن تمل الو

 تضرعتو مكنود يأن لاح ناف

 قفشُم ةحيصن ينم اومدعت نلف
 ةبيرض نع ىنثنإ بضغلا ركذلا اذإ

 غضام ةفيغر اوحضت اونهت ناف
 مكمولك توسأ مكيف يننأ ولو
 تبرقو فييرغلا عبنلا ىلإ تقسو
 اهلاخأ رومأ مكتلضأ نكلو
 ةلئمصم ةقلص نع مكاشاحو

 مكدح هنع اوفرصت نأ مكرامذ

 ينلوغي دق امل مكايإو ينإو
 هديق عزان نايدصلاو ءاملاكل
 مكودع عدحخ هللا ءاه نسحييأ

 اجزحبو أدلم ينع غلبم نمف
 الملا لإ ريجشلا لبحلاب لح نمو

 )٤٩ ثعابملاف ثعثع نم مكقهرتس

 ثئاعملا دشأ ادهج مكيف ثعت

 تباوثلا فكألاب مكوقلع اذإ
 )٥١( ثئاثر نوسأ يذ لبحب متدعو

 ء٣٥) ثكامتم الو مكيف ء٢٥) ةفاقوب

 ثداحو اذه لبق ميدق ِف مكل

 ثفاون بولقلل بوطخ بورغ
 (٤٥ر ثغامم رومألل ميلع يأرو
 ثلانألا فويسلا وبن نم ورغ الف

 ثرام لمانأ اثرم اهقولت
 ثئاثغلا تاقثاغ اهنم تيوادو

 ثعاشتملا ىأللا ىتش يتمألم

 ثخغابألل ةزهن روقصلا درت

 ثماوطلا بايث يف اهنم نوشمت

 ثئاوه يداعألل ديأ نهر نكي

 يئئار وه يذلاو يعازن طرفو
 ثعابملا باحر هنع ترصح دقو

 ثجاثجلا يدولا سرغ مكيهليو
 ثلئاثكلا مامللا لهأ امهموقو

 ثباوللا تارئادلا كلت لألحو

 اغإو ، " ثعابملا " توقاي ركذي ملو ، نامعو نيرحبلا نيب ناعضوم امُه ليق : ثعابملاو ثعثع )٤٩(
 ِ عيلص : هل لاقي ، ةنيدملاب لبج هنأ : لاقو ، اثعثع ركذ

 ٠. لبحلا لتف ةدف : داصحإلاو معاربلا ( ٠ ٥)

 تب مربأ يذلا دهملا لإ ةراشإ هنإ " : تيبلا اذه ىلع هقيلعت يف يسنوتلا ذاتسإلا لاق ؛ ةيلابلا : ثئاثرلا )٥١(
 . دابو مهدهع لحنا دقو ، كلام نب تلمعلل ةيلاوملا لئابقلا

 )٥٢( مدقتلا نع فلختملا وه : ةفاقو .

 )٥٤( رومألل برجملا : ثغامملا .

 )٥٣( ءيطابتملا : ثكامتملا ّ
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 كلام نب ورمع نييحلا نم الاجر
 هنوصلخت يذلا ولسلا امنإ ١

 مكتفراش دقو مايأ ةللعت

 رفعجو طورقلا يح نم بئاتك
 مكرامذ اوطوحت مل نإ مكل امف
 اهلابحب اومصعتست ناف تخو

 انقلاو بضاوقلا الإ رزو الف

 ايضار لمرلاب لح دق نم ءالشأك
 اهفلو رومعلاو عيبر بأدك
 ةيدك بناجب ابض اوسنآ اذإ
 ًارهاد ضرألا تطاتنإ ىتح وبللا وأ

 ثلاغملا لوق ريغ ادج ةدنكو

 ثئابعل ١ كلتك ر اوث طق تو

 ثئاخألا نيقراملاب اهبزاوش
 ثئالو لطيغ نم لجز اهل
 ثمادو ىتحب راد الو ماوس
 ثراوبلا لوهسلا لثم اهراعواف

 ثئارطلا ةانج نم اونوكف لو
 ثعاوتملا الملاب فسخ ةطخب

 ثمارملا كلتب ًاغافرأ لح نمو
 ثحابملاب اهنافاح ىلع اولاحأ

 ثلارحلا عاقب وأ نوجح لمرب

 لتق نم يثري ‘، ديرد نبا لق ١: باسثإلا " يف يبتوحلا ل
 ؛ دمحيلاو كيتعلا نم مهريغو ، هموق نم فونتب

 ايانملا حادق تزاف امنإ
 يقح يضقتسا ىدرلل تلاق موي

 ازعو ادجم دلاتلا نصو

 فلأ فلأ نم لضفأ دحاو

 يلاعملا باضه تضيه امنإ

 يموق حاورأ رهدلا يقسي موي
 مل اذإ توملا ةأرج نم ابجع

 يربيو شيري ناك مهبو
 انكر دجملا نم ده ممهدقف

 هتضور ام رداغ ممهدقف

 )٥٥( اهضرغ تباصأ : اهلصخ تزاح .

 (٦٥ر افونتب (٥٥ر اهلضخ تزاح موي
 افيرشلا الإ فطصت مل موي

 افيرطلا نوصت ن ا ازجع نإ

 افولألا فسأو دحاولا نصف

 افوتحلا تاقفاخلا لظ تحت

 افوخم اعورم مهنع عمقني
 افوفصلا ليجي ناك مهبو

 افينم ًابعص هللا رمع ناك
 افيصق الق دوجلا تابضه

 )٥٦( رضخألا لبجلا لفسأ ةروهشم ةيرق : فونت .
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 هتلمش ام

 (٥ه٧) برح داوصع ةضورلاب نإ
 دزألا لاجر هيف عدجت تقفط

 ةداسلا لإ مضف توملا مكح

 ماج <٨٥ر فكتسم نم هل اي

 افوجس مهيلع عقنلا لدس
 اقوس ثتجت حاورألا ىرتف
 اعيبر ءامدلا بوص نم راص

 هاجد نم تستكإ ىتح ىلجنإ ام
 يلاعملا )٦٠( عاسو رهدلا كرت

 بقرت ةارس نب ديوس اي
 اموي حجللا كاقك تنح دق

 ىقستس اديعس لاهنم نباو
 اسالخ هادي تدم ام لثم

 اولوت يفوق فالسأ نكي نإ
 ىتح حفسلاب رتولا يزاجنس
 نيع لك ىلع عمدلا فكع
 (٢٦ر) نامل مهيلع ىسأن ال فيك

 بطخل مهيلع ىساأن ال فيك
 ام اذإ مهيلع ىسأن ال فيك

 مهتوط فيك ضرألل ابجع

 ر ٥داغ ممهدقف

 ر داغ مهدقن

 ۔ ةنحاط برح يأ : برح داوصع )٥٧(
 . اباملاك ؛ كلاهملا : ايادرلا )٥٩(

 ۔ لوألا دض وهف ، يخارتُمْلا ءيطبلا : فوطقلا )٦١(
 )٦٣( فارطألا : ناكرألا .

 افيلص انزح فرعلا- تاحن

 افينع ًاظف سانلا شيع ضفخ
 افويسلا فويسلا هيف تعطق

 افونألا فكألاب الهج

 افيفل ءافل ضحملا

 افوفصلا فوفصلا هيف تهجاو

 افوجسلا (٩٥ر) ايادرلا هيف تكته

 افوقو ايانملا هيف ىرتو
 افيصم بارضلا يك نم راص

 افيثك مالظ ضرألا ةجيهب
 (١٦ر افوطق رصن دزألا خيش دعب
 افيلصلا كنم ثتجت ةبرض
 افيزن هنم يحاصلا كرتت

 افودم امس ضيبلا ةابظب

 افيحن ًالصن نيخيشلا ىتفل
 افولخ اسانأ اوقبا دقلف
 افونص مهيدل فنملا عدي

 افوكع مهيلع ريطلا تأر

 هنم )٣ ناكرألا تضع

 افيجو هنم دابكألا فجت
 افيهللا فاضملا فوخلا ًاجلأ

 افيطل ًايط ضماغلا ىرثلا يف
 ۔ ةيحلاك هفل لوح رئادلا : فكتملا )٥٨(

 )٦٠) عبرلا فيفعلا : عاسولا .

 )٢ ٦ ريسألا : يناعلا .
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 )٦٥( افيرو )٦٤( ابيس رحبألا مهو ازع خماوشلا بضهلا مهو

 افيسر ايشم [٦٦ر لكنلا تاقلح هتمشج نإو امهف ادلب
 افيرص ًاروطو ًامغض ةرم يداعملا ريبملا بان هكال

 افيحي نأ وأ .لدعي نأ ءاش ترادتسإ ىنأ دزألا بطق وهو

 افيطي ىتح مدقي ال بللا اذ نأ دشار ملعت الفا

 )٦٧( افيعي ىتح طحني ال وهف لاعت امإ رقصلا كاذكو

 افيصي ال يكل عزنلا فرعت ىتح مرت الو مهسلا قف
 افيدر يتأي دعملا لعلف سحنب ىدصت موي نكي نا

 افيفر فري نأ وه ىسعف نامز غدل كفنإ ام ,إ نكي وأ

 )٦٨) افويهلا ميسنلا اهنم افق دق حير تبّرف ْنَلْلهَت ال

 افوطع ارك مايألل نإ اعيج رهدلا ةضورلا موي سيل

 افيفخ ليقثلا راعلا كرتي مويل رمشو مزعلا درج
 افيصن سبلاو رفغملا ذبناف ىظلت بولقلاو دوعقآأ
 (٢٧ر افيرغلا هيلإ يندي وأ (١٧ر لاضلا (٠٧ر دوكب م٩٦ر زئمشملا وجني سيل

 : فونتب ةضورلا ةعقو يفًأضيل لاقو

 ليقث ابع نهل «٣٧رايازر لب ليلج بطخو هبان هبن
 (٤٧ر) ليبو نهعقو سيراهذ لب مارتغاو ةداسب مارغ لب
 ليوح هنع تامركملل سيل الحم )١٧٥, فونت نم عاقلاب نإ

 )٦٤( ۔ ءاطعلا : بيدلا )٦٥( بصخلا : فيرلا .
 )٦٦( ديقلا : لكلا . )٦٧( موحي : فيعب .

 )٦٨( ةراحلا حيرلا : فويهلا . )٦٩( هنم رفانلا ، ءيشلل هراكلا : زنمشملا .

 )٧٠( ةموك راصف بارت نم عمجن ام لك يهو ، هدوك عجج : دوكلا .
 )٧١( يربلا ردسلا : لاضلا . )٧٢( فتلُملا رجشلا : فيرغلا .

 ۔ ( ايازر لب ) : لدب ؛ ايازربو ةبان ةلو ( : ةخل ز يف )٧٣)
 ) ميظع نهعوقو ماظع سبراهد لب ةدابم مارغ لب ( : ةخل ف )٧٤)
 . يماودلا : سبراهللاو ١ ءيجافملا : ةدابملاو

 . ديرد نبا اهالتق ىثر يتلا ‘ ةضررلا ةمقو تناك اهب « رضخألا لجلا لفسأ ، ىرزن لامعأ نم الب : فوت )٧٥(
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 احادق ليجي ىدرلا هيف لاج

 ايانملا فكأ الكلل عدت مل

 اليتق مهف نب كلام ينب اي

 حمرل هومتمدق )٧٧( زع يأ

 ديكب مكيلإ امس فرط يا
 دحب هومتحفاك لح يأ

 ليلق مكيف ريثكلاو متنك
 تلازأ ول يتلا ةماهلا متنك
 تدصت نأ ةوطس لهأ متنك

 اولوقتف مك ديدع ليلقأ
 اوذلتف مكرأث نع فاعض مأ

 الوعب نهل يغبن ءاسن ما
 ىسوملو دشارل ديبع مأ
 هتدسو ؤرمإ اهل ىعسي سيل
 بيرب نونظلا نسحُملا الو ال
 يناسل متلقع كلام ينب اي

 اليبيس لاضنلا ىلإ متكلس نا
 يرجلا نع )٨١, تلكش اومتلانت وأ

 زعلا عورف ةانه اهرأث نع نيأ
 سانلا سمحتسإ اذإ مهو نعم نيأ

 ليلخلا تافو (٦٧ر اهلصخ تزرحأ

 ليطتسي الو يلتعي هب نم

 ليتق مانألا يف هيرابي ال
 ليلذ وهو دصي ال مكنم
 ليلك مكنع وهو هودرت مل
 ليلق وهو هعدي مل مكنم
 ليئض مكيف ريطخلا ميظعلاو
 لوزأ ال لقت مل رهدلا هجوأ
 ليمت ثيح مامحلا هجو لام

 ليلق ريفن ىغولا يف اننإ
 ليل ذلا فيعضلاو لذلا برشم

 لوعبلا تانصحملا رتس نأ

 اولوقف متنأ فانصألا يذه يأ

 )٧٩( لوبطعلا ٧٨, ةنانهولا اهيمصعم

 لوديو ينثني فوس نأ رهدلا

 لوقعملا ديقملا يشمي فيك
 )٨٠& ليبسلا لاقملا ىلإ يل تحضو
 لوكشملا ىدملا غلبي لهو
 لومأمل ١ هفهك نيأ مأ

 لويفلا اهنع باجنت ثويل

 )٧٦( ليحي ) : لدب ‘ ( ليمي ) : ةخ يلو ب ديرت امب تزاف : اهلصخ تزرحا ( .

 )٧٧( زع دوط ) : ةخسن ل ( .

 )٧٨( ًامعنت لمعلا نع ىلسكلا : ءاسنلا نم ةنانهولا .
 )٧٩( ةلتمُملا ةيتفلا : لوبطملا .

 )٨٠( ةليبقلل ةياعدلا ةمهُم ءارعشلا يأوت دكؤي تيبلا اذه " : مهضعب لاف " .
 )٨١( اهمئاوق ًدش : هب اهلكشو ؛ لاكشلاب اهدق : الكش اهوحنو ةبادلا لكشو ؛ سبتلإ : الوكش رمألا لكش .
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 زعلا لبج مهو مضهج اونبو
 داوطأ ةميلس ينب ىوعد نيأ

 نكرلا عنمألا انصح ,٢٨ر زيمارجلاو
 مهب سأبلا عفدتسي نيذلا (٣٨ر ةاقعلاو

 فطعي ال نيح اهتاح ٨٤ ماجو

 نانهد لآ نم نامزلا ةاجو

 ةضورلا ىلع نيذلا انديهارفو

 اذإ ديس لآ نم يدامعو

 وذ سلبأ اذإ نولسابلا اميلسو

 عفني ال نبح اهنايتف كيرشو

 لمسق اونب لوحذلل كيرادملاو
 اصوصخ ديدح نم معلا ونبو
 يناسلو يدي ملاظ ونبو
 اليتق مهف نب كلام ينب اي
 افازن اماه نيتضورلاب نإ

 اعزف مرق اي ءامدلا عيضتأ

 مكنم (٦٨)فيسلاو (٥٨رنامُع يدوطبو

 ليطتسمل ١ هعرف زع ي ذلا

 لوهكلاو اهنايتف يلاعملا

 لوؤن هيلإ ىغولا يف نمو
 ليهم رطمقُم وهو
 ليلشنخلا رمضملا الإ

 لوجحلاو ىربلا زربأ اذإ
 ليست ءامد مهليخ نم

 لوزن ايانملاو برحلا ترمش ام

 لوبلا ديجلا دعلا

 لولسملا دنهملا ألإ

 لوحذلا توفي نأ تفخ نإ

 ليعي رمأ لك يف يدامعو
 لوقصملا . دنهملا يماسو

 لوبتلا نهزع سيراهدب
 ليتق كانه ىوث نم لقُي مل
 لولطم مد الو ءاوب ال

 ليجب مزعو رثاك ددع

 )٨٢( كلام نب ثراحلا نب زومرج ونب مه : " قاقتشإلا “ يف ديرد نبا لاق : زيمارجلا .
 )٨٣( اشلا نأ : ةياور يلو ؛ كلام نب ,ثراحلا وهو . يضلا دلو مه : " قاقتشالا " يل ديرد نبا لاق : ةاضلا
 . علا يمسف . هقع : ليقف هل اخأ لت هنأل ي لا ١ يمس اغإو ، ذقنم همسا

 لإ اوجرخ نيذلا فارشأ نم ناك ، يمامحلا دعس نب ىلعلا مهنم ، مهف نب كلام ينب نم نطب : ماح ونب )٨٤(
 مهرجاهُمو ، نامُع ي ماح لزانم : يبلكلا نبا لاق ؛ () قيدصلا ركب يبأ مايأ ۔ ابد لهأ ناش يف ةنيدملا

 ١ لصومل او ةرصب -

 اهب نامُغو ؛ هفرعأ الف . رخآلا امأ ، روهشملا رضخألا لبجلا ، امهدحأب دصقي هطلو " اهالبج : نامُع ادوط )٨٥(
 . ةلوه م اهرثكأ ٠ ةريثك لابج

 ؛ رحبلا لحاس وهو ، فيللا نونكسي نيذلا ، هموق ديرد نبا ضهتسا ؛ نامع رحب لحاس وهف : فيسلاو )٨٦(
 ‘ رحبلا لحاس ( رسكلاب ) فيسلا : " س وماقلا " يل لاف ؛ مهريغو ، نامُع يدوط نكسي ناك نمو

 ۔ ه أ . نامع فيسل كلذ لاقب امنإو ؛ فيس لحام لكل وأ . يداولا لحاسو
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 فسخلا ىلع ومسلا ةماس ينب

 تزأمشال

 اوماست نأ نوضرتفأ

 ليذلا رمش ىلعلل ماح نب اي

 امدق مزعلا درج ناميلس اي

 لوهأملا اهعبر لهألا ءيبن ىحضالو
 اولوصتس هلثم موس نع هوم س يذلا

 لويذلا رجت نأ نح الف

 اهبولق

 لومشو رهزمو ءانغو داهم نيرتوملا " نأش سيل
 ليشنو كمردو ءاوشو قوُبغو ًركابم خوبَصو
 لودسملا ةنجدلا بوث مالظألا ركتعإ اذإ هبوث امنإ

 لوثم داجبلا مهيغ هشرع لفك قوف قرمن هاداهمو
 ليلذ )٨٨, دهن صوصفلا نيمأو )٨٧, بضع دحلا رثاد هاميدنو

 )٩١( لوبذهلا &٠٩ر قنشعلا ديرطلاو رجأ مأ ،٨9هر ةدهن هاليكاو
 ليذم وخر رهف حبصلا ةمون هتلهو يذلا ال رأثلا

 لون وهو ادجنم رتولا كرتت
 لوصنلا ةامحلا ةدمعلا متنأ يعاسملا مجن تنأ ديهارف اي

 ليتقلا ديمعلا ديسلا انًده دق يمتنملا كلام نب ميلس اي
 ليلحت مسقمل اهيف سيل انيمي تفلح هلاصو أ

 : روصنم وبأ لاق ؛ نامع طخ وهو ، ةيطخلا حامرلا هيلإ بست بسن ( هلوأ حتفب ) طخلا ًاضبأ ىمسيو

 عبجرو : توقاي لاق ؛ رطقو . ريقعلاو ، فيطقلا : طخلا ىرف نمو ؛ طخلا ىمسي هلك فيللا كلذو
 عابو ، هيف موقتف ، دنهلا نم انقلا حامرلا اهيلإ بلجت تناك عضاوم يهو . نامغو نيرحبلا فيس يف اذه
 : لئاقلا وهو ، لالب يبأ عم اوجرخ نيذلا نم ناك ، يطخلا كتاف نب ىسيع اهيلإ بسنيو ، برعلا ىلع
 . هأ . ( انوعبرأ كبأب مهمزهيو متمعز اميف ملُش افلأأ (

 اذه ليلدبو ؛ هريغو " سوماقلا " بحاص هيلع صل امك ، نامع رخ لحاس وه : فايسألا وأ ، فيللاف
 ةلزانو ، فايسألا ةيدابل ، هللا لوسر دمحم نم باكي اذه " : اق يبنلا باك وهو . كرابلا صللا
 . ءادغلا ف عضوؤي ىتح . قبطم لايكم الو ، صارخ لخنلا يف مهيلع سيل . راحص تذاح ام ، فاوجألا

 ةدابع نب دعس دهش ، سامش نب سيق نب تباث ةفيحصلا بتاكو ، " قسو ، قام وأ ةرشع لك ل مهيلعو
 .هأ. ةملم نب دمحو

 تملع امل ردابتلا وهو ؛ ه أ . " فاوجألا ةيدابو فايسألا ةلز ال " : حجارلا هلوق ‘ هفن ردصلا يلو

 . هفلؤم . لمأت .. نامُع ةيلخادب وه يذلا . فوجلا عقومو ©‘ فيللا عقوم نم

 ۔ مخضلا يوقلا سرفلا : دهللا )٨٨( )٨٧( عطاقلا فيسلا : بضعلا .
 )٨٩( ةييذلا : انُه اهب دارأو : ليق ؛ ناويحلا نم ةمخضلا ىثنألا : ةدهنلا .

 )٩١( بئذلا تافصلا هذهب ينعيو ، ةكرحلا فيفخلا : لوبذهلا . )٩٠( بلصلا ليوطلا : قتشملا .
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 ىحضألا نونملا هنع تضاغت ول

 اهتبلاط ام ءامللا عيضت ام

 ىسوملو دشارل موي يأ
 ىبرقب لاصتإ عفني ال موي
 انم عورلا عنام هللا ىحلف

 ليعرلا هنع ليعرلاب يدتهي
 ليميج ربصو ةمهس مهيف

 ليقث نوملعت ول موي كاذ
 لوبقم هدنع رذعملا هل موي

 ليئضلا ليئضلا بحصتسي ثيح

 اهيه ركذ ، نيتمتقتملا نيتديصقلا عون نم ى رخأ ةديصق هذهو

 6،ىسوم نب ىسومو ‘ رظنلا نب دشارو ، ميمت نب نازع عاحإا ديرد نبا
 ؛ ىسومو ، دشار ىلع لماحتلا بف شحنل هلالا

 طيبع ماد لاقي نأ تعزج

 اهتبقعأ يتلا ىلإ تحارتساف

 امل نيبلا ىلع اهشأج تقفخ
 ال نكي نأ ًايزعت تلاق مث
 نم نوهأ بوطخلا ضعب نإ

 نيبلل ضاهنإ اهب ةعاس اهل اي
 لئاملا نصفلاك زتهي تءاج نيح

 هتلج ناوحقإلاك تدبأ مث

 ىنثت لمر صعدو سمش نرق
 حدقي ال كندخ نإ ليقلا ةنبإ اي

 هورعي الو (٢٩ر رومألا سرفي َسرَه

 فزنملل شُح اذإ هفيس هض
 ليقص يرشم نيماسح وذ

 يداعألا هنم باتني موي لك

 طيطأ هيتقلحل ريسأ . وأ

 طيشتو اشحلا حفلت ًاقرح
 طيحملا ءالبلا اهنأ تنقيأ

 طيسو رمأف ةبكن نم دب
 طيحلا نوكي اكبلا نودو ضعب

 طيهو عولضلا نيب داؤف
 طوطحملا اهنتم لظلا يف ل
 طيقسلا هنع ضفرأف نجد سمش

 طوخ بوثلا يف كاذو اذه نيب

 طيبثتلا همزع برغ ي

 طيرفتلاو طارفإلا اهنم
 طيلسلا لابذلا ىجدلا تحت
 طوطع تابئالل ميرغو

 طوسبم اهلاقع قور تاذ

 )٩٢( بئاصلا نظلاب رمألا ةبقاع كردي يأ ، ةسارفلا نم ذوخام هلعل : رومألا سرفي .
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 هيلع محأ ىوحأ هاطًرق

 عاعش هتتلقمل هاطًّرق

 هاك راح اكحالم هاطًّرق

 هنم هجولا يف حولت هاطرق
 يغصملا هعماس نأك هاطّرق

 ارتو ضفني دبال هاطرق
 (٤٩ر ضفخلا نم ألظ نامع نع تضبق

 ىسمأو لظ ثيح هللا نعل
 ىسوم عبتا مث (٦٩ر حجفلا ىواغ

 ىسوم دبعلا ىغب دقل يموقل اي
 اهأر ول ةلود ,٨٩ر نازع لان

 دزألا ىلإ فوتحلاب دزألا تمس
 بارشو اهوفص دبعلا برشي
 اهبهو بوثي ال رهدلا بهف

 )٩٣& طيرقتلا يرهمل يرحف
 طيبرلا معنو هبالخإال
 طيل قنعلاو ءاكذلا مامتل

 طيطغ ماجللا يف هيدارلو
 طيبغلا فيتكلاب ول ام لثم
 طيمشلا حولي ام لثم ةرغ

 طيلعأ ةابن لك لب
 ط وطخمل ١ هفتح هيقالي و أ

 طوسبم اهلظ ح4ه)سيراهد
 ط وطحم اهوبع ةنعل

 طوحتو اضفلا المت ةنعل

 طورضعلا عقدملا )2٩٧ فيسعلاو

 طيلخت اهنأ نظ املح

 (٩٩ر) طوبغم ملسم ىسومو

 طيطملاو اهقورطم اهنم دزألا
 طيمي نم اهطيمي ال ةرمغ

 .)٩٣( سوسبلا برح يل اهلاق يتلا ، يركبلا دابع نب ثراحلا لوق هبشت ، تايبألا هذه :
 ينم ةمامللا طبرم ابرق

 ينم ةماعنلا طبرم ابرق

 يلايح نع لئاو برح تحقل
 يلابرس ابرقو امهابرق

 يف قلغ ام : طرقلا : " ةرهمجلا " لي ديرد نبا لاق ؛ ماجلإلا دنع نذألا فلخ نانعلا عضو : طيرقتلاو

 يف ماجللا حرط يل اهولمعتسا اعر ، ناعضوم ةملكلا هذهلو ؛ ( هسرف نالل طرق ) : لاقيو 4 نذألا ةمحش

 ۔ سرفلل اهولمعتسإ امرو ، سرفلا سأر
 . يماودلا : سبراهدلا (9 ٣ . نامطإلاو نمألا : ضفخلا )٩٤(

 طرفأ دقو ، يلع نب ىسوم نب ىسوم خيشلا وه : ىسومو ؛ رضنلا نب دشار هب دصقي : حجفلا يواغ )٩٦(
 الولو ،} هقح ف قيلي ال اع هركذف ، ىسوم خيشل ١ ىلع هلماحت ف ، هيلت يتلا تايبأل او تيبلا اذه ل رعاشل ١

 . اهتبثأ امل ةيملعلا ةنامألا

 . هب ناهتسُملا ريجألا : فيسلاو )٩٧(

 ۔ اضعب مهضعب لتاق : ينعي )٩٩(
 ۔ يصورخلا ميمت نب نازع مامإلا وه : نازع )٩٨(
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 امارك اوتومف وأ دهجلا اوغلبأف
 لذ ءاضنإ شيعن مك لإ مك
 اهيف لذلا مسقي دزألا ىرتأ

 نإ دزألا كلذب ىضرت مث

 هنم تكسمت يذلا رمعل ال

 اديور يثاعبنإ مكنرغي ال
 حرلا ردق نع رومألا يتاه نإ
 نايسف تيضر وأ تطخست نا

 بيرق نوكي نأ مح ح ام لك

 ًازر يربص نكر 7 ول حاص
 نكألا قفصنم ءاضفلا تلخ موي

 يماقم نأ ءادعألا نظي ال

 مل ام ضفخلا الو يتمزع أفراص
 ينأ موقلا بسحي تدلخأ مل

 ىلع ءاجرلاو ربصلا طلس

 طبطختل او قيربتل ١ ينغي سيل

 طولعم هب مجلم انلك

 طورمع براخو يجراخ
 طورممل ١ اهمهس شير الف ىضرت

 طونقلا هيفتعي ال ءاجرب

 طونم نيدقرفلاب يمه نإ
 طوبهلاو اهدوعص يرجي نم
 طيخستلاو ياضر يرمعل

 طيعن ءان محي ال يذلاو

 طيلخلا ناب موي ءزرلا هذه
 طيسب بحر وهو بكرلاب فا
 طيحشلا لحملا ينلاتغي ثيح

 طيلي داؤفلاب راثلا كرتأ

 طيخو فييرق ىسلألل مهنيب

 طيلستلا هب امهيرفيس ساللا

 ُ نمع نلها نيب ، امد ةعقو يف اهلاق ١ اضيل تايبلا هذه 9

 ٠ روب نبي دمحمو

 رذح نم توملا توفي ال

 دبل وذ فاتكألا عرفم

 مهدح لف ارهد نإ

 اولتق مه نإ مهاكب ام
 نأب برحلا تربخأ امنإ

 هلصحي ال نم مهلان

 مهر ٥ اصي نق دبعأ

 ليغلاو باغلا هاقو نإ

 لودجم لاصوألا صرتم
 لولفم دبال هدح

 ليضفت لتقلل مهربص
 ليذارأ مرق مهلان

 ليصحت موقلا مارك ي
 ليبانت دوسأ موق
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 ليهمت هيف ام درطلاو ارط اوبرهي نأ اوأرف
 ليوارسلا هنم تصلخأ همدو طلاث جيثمب

 لولبم جرسل او اجنف هسرحي رادقملاو ليف

 هل نأ كش نم امو ، فونتب ةضورلا ةعقو يف ديرد نبا راعشأ ضعب هذه

 هناويد ىلع علطأ ملو ، راحصب عاقلا ةعقوو ، امد ةعقو يف ةلثام ىرخأ دئاصف
 نب رمغ ذاتسألا قيقحتو ةسارد نم دئاصقلا هذه ضعب تذخأ امإو ، نآلا ىتح

 كلت نم ةدحاو يهو ، ةضورلا ةعقو تناك اذإو ، ناويدلل يسنوتلا ملاس

 عئاقولاب كنظ امف ، ( ةريثك راعشأ هلو ) : يبتوعلا اهيف لوقي يتلا عئاقولا

 . ىرخألا

 جيلخلا نع تاسارد " هباتك يف يئاطلا دمحم نب هللا دبع / ذاتسألا لاق
 ، ةيلخادلا اهنوئش ِف ىتح ‘ نامع نع ةريثك دئاصق ديرد نبالو : " يبرعلا

 . ه أ . هتينامعغ تبنت

 ىلع ، دادغبب هتافوو ، اهب هدلوم نأو ذ ةرصبلا لا بسن نإو ديرد نباو

 ، انباحصأ دنع امأ ، انريغ نم نيخرؤُملا ضعب هلوقي ام اذهف ، كلذ يف فالخ

 ۔ عفدق نم هنأ ، نيفلؤملا نم دحاو ريغ هركذ دقو ، ينامع وهف

 همالك نم مهفنو ، هريغو ، يراحصلا يبتوعلا ةمالعلا ، ينامع هنأ لاق نو

 نم لجر ينثدح : " باسنألا " باتك يف لاق دقف ، هنامز نم بيرق هنأ ، هيف

 ،۔ هنفد نم غرف املف ، ديرد نبا ةزانج ترضح : لاق ، زاريش لهأ نم ، سراف

 اهريغ ‘ اتايبأ ركذ مث ، كلذ نم سانلا بجعف ، هبنج لإ نفدف ، لامب ىج

 . اهتكرتف ، فيحصللا

 لإ ددرت اذكهف ، اهب ماقأو ، دادغبو ةرصبلاو سراف لإ ددرت نإو وهو
 هلاق ام كلذ ديؤي ، ملعلا لجال لا هطو نم هجورخ امو م اهب ماقأو ذ نامع
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 نبا نأ : " ءابدألا مجعُم " يف لوقي يومحلا توقاي اذهف ، نيخرؤملا نم ةعاج

 . نامكب اشنو ‘ دلوملا يرصب ديرد

 ثالث ةنس ةرصبلاب دلو ديرد نبا نأ : " ةاورلا هابنأ " يف يطفقلا لاقو

 . سرافو ةرصبلا نيب ةيرحبلا رئازجلا يف لقنتو ، نامعب أشنو ، نيتئامو نيرشعو

 راص مث ، اهءاملُع ىلع أرقو ‘ ةرصبلاب دلو ديرد نبا نأ : يطويسلا ل اقو

 : " رهزملا " يف ركذ اضيأ يطويسلا نأ امك ، تام نأ لإ اهب ماقاف ، نامُع لإ
 . نامعب يفقوت ديرد نبا نأ

 مهنأ ىري ، لاجرلا مجارت يف فلأ نمي ، نيخرؤملا لاوقأ رثكأل عبتتملاو
 هتجرت دنع " ةيعفاشلا تاقبط " فلؤُم نأ الإ ، نامُكب ديرد نبا ةقالع نوركذي

 نع ، هريغ هلاق ام لإ ديعب نم ىتح ريشي ملو ، ًاحفص كلذ نع برض دق . هل
 نم هباتك لوأ يف هريذحت نم مغرلا ىلع 0 اهب هتقالع ضعب وأ ، ديرد نبا ةينامع
 . هلل لامكلاو ، اذه لثم يف عوقولا

 باتكل هتمدقُم يف ، (هللا هجر) شيفطأ ميهاربإ قاحسإ وبأ ةمالعلا لاق
 ةلزنم بحاص . هترهش ذنم ديرد نبا ناك دقل : ديرد نبإل ، " نحالملا "

 لوطو ۔ هماقم ولع اورهظأف ، دحاو ريغ هل مجرت دقو ، ملعلا لوحف نيب ةريبك

 ذ تيأر اميف اونتتعي مل مهنأ الا { هنارقأ رئاس قاف ىتح . ةيبرعلا مولعلا يف هعاب

 ، يدزألا يرصبلاب هايإ مهتعن نم ىرت ام الإ ، يغبني امك ، هتعبنو هتمورأ ركذب
 ۔ همجن العو ، همولُع ترهظ اهيفو ، ةديدع نينس اهب ماقأ دقو

 ، نامع يخرؤم ضعب هبتك يذلا نكلو ، اهب الو هنأ ‘ ناكلخ نبا ركذو

 وه : لاق } هاياوزب ىردأ تيبلا لهأو ، هتبنم مهيفو ‘ هتمورأ مهنمو ۔“ هلهأ مهو

 لإ دشريو ." ءاملقلاو ةمئألا ةلاسر " بحاص هيلع صن اذكه > عفدق دلب نم

 هءانتعإو ، اهيف اولتق نم هءاثرو ، هلئابق نيب نامُعب ةيلخاد عئاقو هركذ كلذ
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 ىثر يتل ١ يهو 4 فونتب ةضورل ١ ةعقو لعب رأثل ا ذخأ لا هموق ضيرحتو ذ مهرمأب

 ملعلا مامإ اهن لتق يللا ،‘ امد ةعقو ِف اذكو ۔ دئاصقب دزألا نم اهب اوتام نم

 . نامع لا ةرصبلا نم ملعلا ةلح دحأ ۔ يمايرلا ٣ نب رينُم .

 ، ةضورلا ةعقو يف دئاصق ديرد نبإل نأ : يبتوعلل " باسنألا " باتك يفو
 قلعتلاو ، هموقب ديرد نبا ةلص رادقم دئاصقلا كلت نبت ۔ امد ةعقو يل اذكو

 ، مهل ةعزنلا نيابُم الو ، مهنع ةأشنلا ديعب نكي مل هنأ ىلع انلدي ام ، مهرومأب

 تافص نم ناك ثيح ۔ ملعللو ملعلا ليبس يف الإ نامُغ دالبل هتحرابُم امو

 مه ام اميس الو ، هنيدايم ِف لوخدلاو ملعلا ثبب فغشلا لوحفلا ءاملللا

 . قاحسإ يبأ ةمالعلا مالك ه أ . هيف نارقألا ىلع نوقوفتم ، هب نوزاتم

 يذلا هباتك ف يولعلا نيدلا ردب ديسلا لوقي ّ ًاضيأ ديرد نبا ةأشن يفو

 : هصن ام ، ديرد نبا راعشأ ضعب بيذهتو عمجخ ، هيف ىنتعإ

 هتأشن يف فلتخإ معن ، هسفنب كلذ وه دهشو ، ةرصبلاب دلو هنأ فالخ ال )
 : ميدنلا نبا لاقو ؛ اهيف ملعتو ، ةرصبلاب أشن هنأ : ناكلخ نبا لاقف ؟تعقو نيأ
 دلو هنأ : يطويسلا لاقو ؛ نامع لا ىضم مث ، ، اهب ماقأو ذ ةرصبلاب َدلّو هنأ

 ، بيطخلاو 4 يناعملاو 4 ىنابزرملا لاقو ؛ )١, اهءاملع ىلع رقو ، ةرصبلاب

 وه اب مهتالابُم مدعل عقو فالتخإلا نأ مزجأو ، نامُمب أشن هنأ : يرابنألا نباو

 بجي اميف مهحيقنت مدعو ، راصتخإلا هيف يغبني ال اميف مهراصتخإو ، حيحصلا
 ، نامُع يف مهتماقإ عم ةرصبلا اونطوت نث هلهأ ناك ، تمدق امكف ، حيقنتلا هيف

 - مهتارورض بسح _ نامُع لإ اهنمو ، ةرصبلا ىلإ نامُع نم نولحري اوناكف
 نبا دلو نيح ةرصبلا يف اوناك مهنأ مزجأف ، ابعص ال } ، مهيلع الهس كلذ ناكو

 هتيحالص لبق هتيلوفط يّضُم ينعأ ، هتأشن تعقوو ، نامُع لإ اوبهذ مث ، ديرد

 ملعتلل ًالهأ راص ال مث ، ىنعملا اذهب نامع يف هتأشنب لوقلا حجرأف ، كانه ملعتلل

 هذه فذح لحتسإ فيك . يولعلا ديسلا نم بجعلاو ؛ تام نأ لإ اهب ماقأف نامع لإ راص مل : همامت )١(

 . ةيملعلا ةنامألا يلانُي ام كلذف . ةرابعلا
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 كشالو . مهنيب نم اهب رثكأ ناك هلعلو . ديرد نب نبسحلا همع عم ةرصبلاب ماقأ

 هنأ تبث دقو ، ينادنانشألا نامثع وبأ همع دعب لوألا هملعُم ذإ ، اهب ملعت هنأ

 ' رصتخإ ةرصبلا يف ملعتلاو ةأشنلا عوقوب لاق نم نأ بسحأف ، ةرصبلاب هنع ذخأ

 . ( نامُكب هاضم يذلا هتيلوفط نمز يف ضمغأو

 : رخآ عضوم يف لاقو

 امك ، ةميظع جئاتن اهل ن ل { هتالحرو هتايح عئاقو نم ركذل ا قحتسي امو )

 لاقف ؛ اهددع يف اوقفتي مل مهنأ الإ ۔ اهركذب نوجرتما ىنتعأ كلذلف ، ركذنس

 ةنيدم درو مث ، سرافو رحبلا رئازج يف لقنت مث ، نامُمب أشن : ينابزرلا
 ۔ ( تالحر ثالث هذهف ‘ مالسلا

 ذ سرافو ش ةرصبل او ، رحبلا رئازج ِف لقنتو ذ نامب اشن : بيطخلا ل اقو

 .۔ بيطخلا لاق امك ‘ يناعمسلا لاقو ؛ تالحر عبزأ هذهو ، دادغبو

 ةلحر هذهف ۔ تام نأ لا ذ اهب ماقأف م نامع لا راس مث : يطرويبلا لاقو

 . نامع لا ةرصبلاب هدلوم نم “ ةدحاو

 راص مث ، رمغ نبا ةريزج ىلإ راص مث ، نامُع لإ راص مث : توقاي لاقو
 . تالحر عبرأ هذهف دادغب مدق مث ذ سراف لا

 ملث ةدُم اهب ماقأف ، نامُغ لاإ ىضم مث ‘ ةرصبلاب ماقأ : ميدنلا نبا لاقو

 لإ راص مث ، اهنطقف سراف لإ راص مث ، ةدُم اهنكسف رمع نبا ةريزج لإ راص
 . عبرأ هذهو ‘ اهلزنف دادغب

 ُ نامع نكسو ا جنزلا روهظ دنع ةرصبل ١ نم لقتنإ مث : ناكلخ نبا ل اقو

 لصو مث ، سراف يحاون لإ جرخ مث ، انامز اهنكسو ةرصبلا لإ راص مث
 ۔ عبرأ هذهف ، دادغب
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 مل 4 اعبرأ اهنوكب نيلئاقلا نأ الإ { اعبرأ اهنوكب : اولاق مهرثكأ نأ ىرتف

 مدعو ‘، راصتخإلا نم اضيأ بارطضإلا اذه ءاجو ، هتالحر عضاوم يف اوقفتي
 ثحبي نم ليلغ يفشي اب اوتأي ملو اوطلخف ، مهدنع مهأ هونظي مل اع " ةالابملا
 . هلاوحأ ققحو

 اهتيمهأل هرقتسُم ةرصبلا لعج ديرد نبا نأ ، مزجنو لاوقألا هذه نم لصحن

 ءادتبإ ذنم كانه يقبو ، ةرصبلا هرقتسُم ىلإ عجر نامُمب هتأشن دعبف ، ةيملعلا

 ملو ، اهوبرخو ةيمالسإلا دالبلا ىلع اوراغأف ، جنزلا ةنتف تعقو نأ لإ ، هملعت
 نيتئامو نيسخو عبس ةنس لاوش يف اهولخدف ، مهبيرخت نم ًاضيأ ةرصبلا ملست
 اذه يف ديرد نبا ناكو ديرد نبا خويش دحأ يشايرلا اولتقو إ ۔ اهوبرخف

 ۔ نامع امهطو لإ القنتف ۔ ايح همع ناكو ، ةنس نيثالثو عبرأ نبا اباش تقرلا

 . ةنس ةرشع يتنثإ كانه ديرد نبا ماقأو ، نمألا ىج

 ناك هنأ رهاظلاف ، راسيلا يوذ نم اوناك هلهأ نأ : ىرخأ عضاوم يف لاقو
 لاإ جرخ ىتح . هتالحر عيج ن كلذك هلاح لزت ملو ّ . هرمأ أدب ف ةهافر ف

 كلت نأ بسحأو ْ امهرد الو ارانيد كسع ال ۔ اداوج ايخس ناكو ؛ زاوهألا

 نوثري نيذلا ءاينغألا رثكأ ىرن ذإ ، هدادجأو هيبأ راسي لجأل هيف تناك ةيجىلا

 مهف ، نوعمجيو نوبسكي نيذلا امأف ، لاملا ردق نوفرعي ال ، رباك نع ارباك لالا

 اهريخو ، ريخلا لالخ اعماج ناكو ب لخللل ادبملا وه اذهو ، لاومألل ابح دشأ

 ال ثيحب ، سفنلا ىلع ةردقلا ملحلا لصأو ، هيلإ ءاسأ نمع ًاميلح ناكف ى ملحلا

 رسعأ نم ةفصلا هذه نأ كشالو ، ههركي ام ىلع هطخس ناسنإلا رهظي

 نيرضاحلا اهيف ديفي ، ةيبدأ ةيملع سلاج هل ناكو ، تافصلا

 ف ةميظع ةناكمو لوط دي اذ ناك ۔ موللا ِف اريرغ ديرد نبا ناك امكو

 مث ، نفلا اذه لإ هتأجلا ةيلخادلا نامع ةسايس لعلو . ًاضيأ ةيسايسلا رومألا

 ا طالخأ ةسرامم اهببسب هل لصخ يتلا ش سراف ناويد هدلقت مث ئ هتالحر

 ِف لوط دي كلذب هل لصحف ْ نفل ااذه ةفرعم هيف تمكحأف . ل اوحألاو
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 ملعي اهنمو ، ةيلخادلا نامُع ةسايسب ةقلعتملا هدئاصق كلذب دهشت ، ةسايبلا

 نع فلختلا هيبطاخم زوجي نكي مل ‘ عاطُم رمأو رثؤم غيلب ناسل اذ ناك هنأ

 . هنم دارملا ه أ . هرمأ

 : " دودمملاو روصقملا " يف ديرد نبا ةروصقم حرش ققحُم لاقو

 دقو ، يبرعلا نطولا يف ةددعتُم عضاوم ىلإ لحتراو ، اريثك ديرد نبا لقنت
 نم لحرإ ، هزازتعإو هرخف عضوم تناك ‘ ةريبك ةدئاف تالحرلا هذه هتدافأ

 جنزلا ءاليتسإ ليبق كلذ ناكو ، نيتئامو نيسو تس ةنس نامع لإ ةرصبلا
 ، هتمومع ءانبأب لصتإ كانهو ، نيتئامو نبعبس ةنس ىتح اهب ماقأو ، ةرصبلا ىلع

 عباطب هتعبطف ، هرعش يف تالاصتإلا هذه ترثأ دقو ، دزألا نم هموق ءاسؤرو

 اهبف ماقأو ، ةيناث ةرصبلا لإ داع ، نيتئامو نبعبس ماع دعبو ، ةيبصعلاو ةيلبقلا

 عل ةرتفلا هذه يفو ، نيتئامو نيعستو س ماع ىتح تدتمإ ، ةليوط ةرتف
 لإ اهنمو ، رمُع نبا ةريزج لإ رفاس مث ، هبالط رثكو ، هتيص عاذو ، همسا
 فلأ ةرتفلا هذه يفو 3 هنبإ ملعو بدؤل يلاكيلا هاشلا هاعدتسإ ثيح ۔ زاوهألا

 ةرصبلا ىلإ داع مث ، هنباو هاشلا اهيف حدم يتلا ةروصقملا مظن امك ، هبتك ضعب

 ةينامث ماع ىتح اهيف يقبو ، ةئامثالثو ىدحإ ةنس كلذو ، يلاكيملا لزع دعب
 ، تقولا كلذ ي ايندلا ةمصاع " دادغب لإ فاطملا هب ىهتنإ ثيح ، ةئامثالثو

 . ةيرجه ةئامثالثو نيرشعو ىدحإ ةنس هتافو ىتح اهيف رقتساو

 ‘ يبدألاو يوغللاو يرعشلاو يركفلا هجاتن بصخأ نم ةلحرملا هذه ربتعتو

 ، همزه اولواح ًاداسُح هتبسكأ امك . ايندلا تألم ةضيرع ةرهش هتبسكأ اهنأل

 اهبتك يتلا ةليوطلا تاحفصلا لملو . ًاليبس كلذ لا اوعيطتسي مل مهنكلو

 ، تقولا كلذ يف ةيملعلا هتناكم ىلع ليلد ريخ ‘ ديرد نبا ةايح نع نوجرتلا

 . ه أ . ءارمألاو ءافلخلا باوبأ ىلع نوهازتي ءارعشلاو ءاملعلا ناك يذلا

 ركب وبأ ةيهاتع نب ديرد نب نسحلا نب دمحن وه : يدادغبلا بيطخلا لاقو
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 ذ ةرصبل او ، رحبلا رئازج ِف لقنتو ‘ نامعب أشنو ذ دلوملا يرصبلا يدزألا

 ئ ءاسؤرلا نم هوبأ ناكو ، ةغلل او ، وحنل ١ ملعو خ بدألا بلطو ئ سرافو

 . هأ. هرمغ رخآ لا اهب ماقأف ذ نسأ نأ دعب دادغب دروو ۔ راسيلا يوذو

 تاسارد يهو ‘ ديرد نبا ةايح نع هفيلأت ف يسونسلا ىفطصم ديسلا لاقو

 ، ديرد نبا ١ ، تيوكلا ةلودب مالعإلا ةرازو اهتردصأ .، يبرعلا ثارثلا ِف

 :" ىوفللا هثارتو ، هتايح

 نب يماح نب نسحلا نب متنح نب ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ وه
 مهف نب كلام نب يدع نب دسأ نب رضاح نب ملاظ نب مشج نب عساو نب ورج
 ديرد نباف ، لاح لك ىلعو : لاق نأ لإ ؛ ... يوغللا يرصبلا ينامعلا يدزألا
 نم نامع دزأو ، ينامكلاب هوعدت عجارملا نم اريثك نأ ىتح ، نامع د زأ نم

 ، يريمحلا ديسلا رخفي اهبو ، نامع يف ترقتسإ يتلا ، نميلاب ةيبرعلا لئابقلا
 ؛ لوقي أل

 نمزلا فلاس يف مهرثآام تدع اذإ نومركألا نامع دزأ دزألاو
 ينطو مهناطوأ نم بحلزلا يفو يراد مهرادف ينع مهتمي يرك تناب

 ةرب ، مههاوفأ ةبيط ، دزألا موقلا معن " : ةي لوسرلا لوقي ى دزألا يفو
 ءاسؤر نمو ، راسيلا يوذ نم ديرد نبا ةريشع تناكو ؛ " مهبولق ةيقن ، مهناعأ
 يف ةرصبلا ترصق نأ دعب ، دفو نميف ةرصبلا ىلع اودفو دقو ، نامُع لهأ

 ةمئاد ةلص ىلع ‘ نامعو نيرحبلا تنكس يتلا لئابقلا تناكو { مالسإلا ءادتبإ

 فارطألا يف ةرصبلا ىلع اودفو نيذلا دزألا رقتسإ دقلو ، ةرصبلا ميلقإب ةميدقو

 يداو برق 3 يبرغلا يبونجلا ءزُجْلا يف اولزنو ، عماجلا دجسملا نع ةديعبلا
 ، ةجاحلا بسح نامع نيبو اهنيب نوددرتي ، ةماقإ نطو ةرصبلا اولعجو ، قيقعلا
 نب رينُمْلا فصو يف ببسلا ناك نامُعو ةرصبلا نيب ام ددرتلا اذه نأ اودبيو
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 ددع نأ اودبيو ؛ م١) نامع لإ ةربلا نم ملعلا ةلح دخأ هنأب ، يمايرلا رينلا

 7 ٤ دزألا ةرصبب : ةرصبلا تيمُس ىتح “ تقولا رورعب ديازت ةرصبلاب دزأل ا

 { رعاشلا

 مرحلاو رصم انمو نالصوملاو انل ق ارعل او انم دزألا ةرصبف

 هموق ديدح ونبو ، يديدح ديرد نبا نأ : يلع نب بلاغ نامُع مامإ لوقيو

 نم نيعلا يداوب مهضعبو ، ةضطابلا نم بيسلاب مويلا ةفورعملا ، امد يف اولازام

 ،دمحريلاو ، ديدح ينبك دزألا نوطب لازيالو ّ دزألا نم هانه يب ةيدوأ

 ةاضقلاو ةمئألا مهنم غبنو ، نامُع يف نيرشتنُم ، مهريغو ، صورخو ، كيتعلاو

 . ءاسؤرلاو

 تناك اهنأب ، ةرصبلا لإ اهلاقتنإ لبق ، ديرد نبا ةرسأ نع عجارملا ثدحتتو

 . مهنم راسيلا يوذ نمو ، نامُع لهأ ءاسؤر نم

 ةرمتسُم ةلص ىلع اولظ ، ةرصبلا اونطوتسإ نيح ديرد نبا لهأ نأ اودبيو

 مهيلع لاخحرإلا نكي ملو { نيدلبلا نيب ام نولحري ، نامُع يف مهتريشعب
 ددرتلا اذه لمعلو ۔ مهتعيبطب لحر برعلاو ، حاحقأ برع مهنأل ۔ بعمصب

 لإ ديرد نبال اوجرت نم ضعب اعد يذلا وه ، نامعو ةرصبلا نيب ام رمتسلا
 . همالك ه أ . نامعب أشن هنأب لوقلا

 أدبتو : اضيأ يسونسلا ىفطصم ديسلا لوقي ، ديرد نبا ةايح لحارم نعو
 نيسو عبس ةنس ‘ ةرصبلا جنزلا لوخد دعب ديرد نبا ةايح نم ةيناثلا ةلحرلا

 رجاه دقف ، هخويش ضمب مهنمو ، اهلهأ باقر يف فيسلا مهلامعاو ، نيتئامو
 ، اماع رشع ينثإ كانه ىضق ثيح . نامُع هتريشع نطوم لإ هلهأ عم ديرد نبا
 ترهظ ، نامعب تثدح ةريثك ةيلخاد عئاقو يف ديرد نبا سمغنإ ةلحرملا هذه يفو

 هموق ىلتق ءاثر يفو ، رأثلاب ذخألا ىلع ضيرحتلا يف دئاصق هلف ، هرعش يف اهراثآ
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 دح ةيبرح ةعقو يفو ، فونتب ةضورلا ةعقو يف ، دمحيلاو ، كيتعلا نم
 نامُع يف يقب نأ دعب ديرد نبا نأ : ناملكورب ركذيو ؛ امد دجسم نم برقلاب

 . ناسارخ ىلإ دصق ةنس ةرشع يتنإ

 انثيدح يف انفلسأ دقو ، دعلا لك هرصع ثادحأ نع ًاديعب ديرد نبا نكي مل

 ىتح ./ اهب هماقم ءانثأ ، ةيلخادلا نامع ثادحأ يف كراش هنأ ، هتايح لحارم نع
 اوعقوأ نيذلا ، مهئادعأ ىلع هموق نم دزألا رئاشع فيلات يف دئاصقلا غاص هنأ

 تحت دحوتلاو فالخلا ذبن لإ اعد دقلو ، مهلذاختو مهقرفتل ةضورلا ةعقو يف مهب
 نم هئابرقأ نم لازيالو ، مهئادعأ نم رأثلاب ذخألا مهنكمأ كلذبو ، ةدحاو ةيار

 ۔ نآلا ىتح هب رخافُيو ، يبرحلا ديرد نبا رعش ظفحي نم دزألا رئاشع

 ةفاقثلا ىوتسم نع اتيش فرمن داكن ال ، نامُغ يف ديرد نبا رصع يلو

 ، رأثلاب ذخألا ىلع هموق هيف ضرحي ، رعش نم كانه هدشنأ ام نأ ريغ } اهيف
 ، رعشلا اذه لثع اهباحصأل هجوتي نأ ديرد .نبال حيتت ةفاقثلا نم ةجرد ىلع لدب

 ضرعنس ام ، هبدأو ديرد نبا ةغل ف ًاريبك ارثأ تكرت ةيناملا ةئيبلا نأ كش الو

 . هنيح يل هل

 ءانثأ (ديرد نبا) اهأدب يتلا ةساردلا لامكتسإ تدهش ةلحرلا هذه نأ ودبيو

 بارعألاو ، نامُع نم ةبيرقلا يداوبلا هتطلاخُم قيرط نع كلذو ، ةرصبلاب هماقم

 ركذ دقف ، ةرهمجلا يف ةيلج ةحضاو ةروصب هرثأ رهظ ام ، اهسفن نامعب نيميقلا

 يف اهركذو ، ةينمللا ةيملا ةغلل ةصاخ ةيانع ىطعأو 4 ، نيرحبلا نمو ، دزألا نم تاغل

 نع ماقملا بسان اث . فرصت ضعب عم ه أ . اعضوم نيرشعو نيتئام نم بيرق

 نبا ةايح ، يسونسلا ىفطصم ديسلا فيلأت نم ًالقن ينامعلا . ديرد نبا ةايح

 هتايح نع ةافوتسم نوكت نأ داكت ةسارد يهو ، يبدألاو يوغللا هثارتو ديرد
 نع بتك نم هيلع تعلطإ اميف ، هلبق دحأ اهلثم ءاج نإ لق ، يحاونلا ةددعنلا
 تاتشل هريغ نم اع رثكأ ، يسنوتلا ملاس نب رمُع ذاتسألا نأ الإ ، ديرد نبا
 . ديرد نبا رعش
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 ةراتف ، ديرد نبا تالقنت نع انتدافأ دق عجارملا نأ ، رم ام تملع دقو اذه

 ، نامُع لإ لقتني ةراتو ، رمُع نبا ةريزجو ، سرافك ، اهريغو ةرصبلاب ميقُ
 روهظ دنع ، ديرد نب نيسحلا همع عم ةرصبلا نم هلاقتنإ طقف اهنم اوركذ

 ،ةنس ةرشع يتنثإ نامعب ماقأ هنأو ، نيتئامو نيسو عبس ةنس جنزلا بحاص

 ةمامإ تقو وه تقولا اذهو { نيتئامو نيعبس ةنس اهنم هجورخ ناك ثيح
 نيعبسو ثالث ةنس ، لزتعإ وأ لزع نأ لإ ، (هللا هحر) كلام نب تلصلا
 ءاج هنأ وأ ، ةروكذملا ةدُملا نم رثكأ نامُجب يقب ديرد نبا نأ ودبيو ، نيتئامو

 جنزلا ةثداح تعقو الو ، اهنم جرخ مث ، جنزلا بحاص روهظ لبق نامُع لإ
 : لاق ‘ هسفن ديرد نبا هركذ ام كلذ نايب ، نامع لإ همع عم لقتنإ ةرصبلاب

 ، نينمؤملا ريمأ هوعدت ةارشلا تناكو ، يراشلا كلام نب تلصلا عم نامعب تنك

 ، مدهتت نأ لزانلا تداكف ، سانلا ىلع تمادو ، راطمألا ةريثك ةنسلا تناكو
 بكري نأ مهب لجاف ّ مهل وعدي نأ هولأسو ، تلصلا لإ اوراصو ساللا عمتجاف

 فيك اركفم تبف ، دغ يف يعم جرختل : يل لاقف ، ءارحصلا ىلإ دغلا نم
 مهللا : لاقف اعدو بطخو . مهب ىلصف ، هعم تجرخ تحبصأ املف ؟ وعدي

 ثيحو ، رجشلا تبانمو ناعيقلا ىلعف ، تيورأف تيقسو ، تيفوأف تمعنأ كنإ
 . ه أ . هنم كلذ تنسحتساف ، ررضلا ال عفنلا

 اهنم تمدهنإ يللا ةريثكلا راطمألا نأ ، ةياكحلا هذه نم لالدتسإلا هجوو
 ، نيسو ىدحإ ةنس يه ، تلصلا مامإلا مايأ ، نادلبلا ضعب ترمدو { لزانملا

 ، كلذ دعب اهنم جرخ نأ لإ ، ةنسلا كلت ِف نامع ِل ادوجوم ديرد نبا نوكيف

 يه اهانع يتلا راطمألا تناك نإ اذه ، همع عم نيسو عبس ةنس اهيلإ عجر مث

 . هللا دنع ملعلاو { مدقتُمْلا خيراتلا يف ةروكذملا

 يللا ةرملا كلت الإ ، نامُع لإ ءيج ر مل ديرد نبا نأ { 6 ملسن ال اننأ لا

 ددرت هنأ ريش ام ‘ هتايحل نيخرؤُملا مالك ضعب تيأر دقف ، همع اهيف بحص

 . نامعب تام هنأ : لاق مهضعبو ، نامع لإ
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 1 راسيلا يوذو ءاسؤرلا نم هوبأ ناك . ةسائرو ملع تيب نم ديرد نباو

 مهنع ىور دقو ‘ ءاملل ١ نم ‘، ديرد هدجو ‘ ديرد نب نيسحلا همع ناكو

 خ ًايدأو ‘ ًاملاَعو ، اهيقف ديرد نبا ناك : مهضعب لاقو ذ رابخألاو باسنألا

 ددعتل ، هتبلط تايصخش تفلتخإ انه نمو ، باسنألاب املاع يوغلو ، رعاشو

 . هسفن لدير ٥ نب ١ يحاون

 رشع ةينامث براق ام ، اهءاملُع ىلع أرقو ] ةرصبلاب ديرد نبا بدأت

 نباو ۔ يشايرلاو ذ يناتسجسلا متاح وبأو ، ديرد نب نسحلا همع مهنم " اخ اخيش

 . مهريغو ‘ هيبأ نب داي ز ةيرذ نم وهو ۔ يدايزلاو ُ يعمصألا خأ

 مهلعلو ، اذيملت نيتس نع ديزي ام ىلإ مهضعب اهلصوأ دقف ، هتذمالت امأ
 ضعب هيف ج يذلا هباتك ةمدقُم م يف يف يولعلا نيدلا ردبإ ديسلا لاق ؛ كلذ نم رثكأ

 . هأ. 7 ًةلخ ةدملا هذه ىف هنم دافتسإ ذإ ؤ هتذمالت ءاصقتسا

 بحاص ‘ يلاقلا يلع وبأو ؛ يفاريسلا ديعس وبأ : هتذمالت رهشأ نم

 بحاص ‘ يدوعسلاو ؛ " يناغألا " فلؤُم ، يناهبصألا جرفلا وبأو ؛ " يلامألا "
 ؟ " ءارعشلا مجعم " بحاص ۔ ينابزرللا نارمُع نب دمحو ؛ " بهذلا جورم "

 فلتؤملا " بحاص ، يدمآلا رشب نب نسحلا مساقلا وبأو ؛ يجاجزلا مساقلا وبأو

 . مهريغو ٫ هيولاخ نباو ؛ ينامرلاو ؛ " فلتخلاو

 ٠ هتفلوم

 ،۔" نحاللا " ، " قاقتشالا " . ًاباتك نيرشعو ةسخ لإ مهضعب اهلصوأ

 يطويسلا هصخ . ٠ لألا ك " ريغصلا ليخلا "4 "بكلا ليخلا " باتك

 ف ةرهمجلا " ح " ءاونألا " { " " دودمللاو روصقلا " " ديرولا فطق فطق " هامسو

 امنيح ۔ سراف نبا وهو ۔ ةغلل ا ءاملع ضعب نأ ىتح / '، اهرهشأ يهو ‘ . ةغلل ١

 ش سرافب اهالمأ هنأ ليق ، " ةرهمجلاو " " نعلا " دصقي هناف ‘ نبباتكلا : : لوقي
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 لوعملا ةخسللاو » خسنلا فلتخا كلذلو ،} هظفح نم ۔ دادغبب مل ذ ةرصبلاب مث

 . ةريخألا يه اهيلع

 ةنس ، هظفح نم ۔ ةرهمجلا ديرد نبا ىلمأ : مهضعب لاق : يطويسلا لاق

 يف ألإ ں بتكلا ن نم ءيش يا رظنلاب اهيلع ناعسإ امف © نيبامو نستو عبس

 لك ملع نم لجر نكمتي نأ ابجع ىفكو : يطويسلا لاق ؛ فيفللاو ةزمهلا
 : هيف ليق ىتح ، نسلألا نم كلذ دعب ملسي ال مث ، نكمتلا

 هرشو ےع هيفو ة قب , دير ٥ نب ١

 هرهمجلا باتك عضرو هقمح نم يعديو

 هريغ دق هنأ لا نعل ١ ب اتك وهو

 يبأل ، " بيذهتلا " باتك نم ءزُج رهظ ىلع تدجو : توقاي لاق
 : يرهزألا روصنم

 ةرهمجلا باتك عضو هلهجب يعديو هرشو بجع هيفو ةرقب ديرد نبا
 هريغ دق هنأ لا نيعلا باتك وهو

 ةغللا بيذهت باتك هلهجب يعديو هغد قمح هقحو هغزو يرهزألا

 هغبص دق هنأ الإ نيعلا باتك وهو

 ةلمكتلا باتك عضو هلهجب يعديو هلوو قح هيفو هلب يبغزراخلا يف
 هلدب دق هنأ الإ نيعلا باتك وهو

 بيطخلا هاكح ام ‘ " ةرهمجلا ” باتك ةيمهأ ىلع ةلادلا تاياكحلا نمو

 " ةرهمجلا " باتك نم ةخسن هل ناك ۔ بيدألا يلاقلا نسحلا ابأ نأ : يزيربتلا

 يضرلا فيزشلا اهارتشاو ، اهعابف اهعيب لإ ةجاحلا هتعدف ، ةدوجلا ةياغ يف

 ؛ يهو ‘ اهعئاب طخب اتايبأ اهيف دجو ، اهحفصت الو 3 ارانيد نيتسب
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 ينينحو اهدعب يدجو لاط دقف اهتعبو الوح نيرشع اهب تسنأ
 ينويد نوجسلا يف ينتدلخ ولو اهعيبأس ينأ ينظ ناك ابو
 ينوئش لهتست مهيلع راغص ةيبصو راقتفإو فعضل نكلو

 نيزح داؤفلا يوكم ةلاقم ةربع قباوس كلمأ ملو تلقف
- 1 : . . 
 نينض نهب بر نم مئارك ةكلام مأ اي تاجاحلا جرخت دقو

 . ىرخأ ارانيد نبعبرأ اهعم لسرأو ئ اهارتشإ يذلا اهلسرأف

 ديب يللا ، ةروكذلا ةخسللا نأ ، مهضعب نع ةياكحلا هذه ف يطويسلا داز

 تدتشاف ، ىبأف ، لاقثم ةئامثالث اهب ىطعأ دق ناكو ، اهفلؤم طخب يه ، يلاقلا
 عمس املف 4 ةمدقتلا تايبألا اهيلع بتكو " الاقثم نيعبرأب اهعابف ةجاحلا هب

 ىرخأ ارانيد نيعبرأ اهعم لسرأو ، هيلإ اهداعأ ، تايبألا يرتشلا

 هڵللاب زيزعلا ةنازخ ف ناك هنأ : " ططخلا " ف يزيرقلا نع مهضعب لقنو

 نبا " ةرهجج " نم ةخسن ةئافو ، " نعلا " باتك نم ةخسن نوثالث ‘ يمطافل ١

 باحسلا " باتكو ‘ " ماجللاو جرسلا " باتك اضيأ هتافلؤم نمو ، ديرد
 نم اودج امو }، داورلا رابخأو ثيغلاو باحسلا ةفص " : ةياور يفو ؛ " رطلاو

 رجح نب ظفاحلا هركذ ، " ةروثنملا رابخألا " هلو ، " حاشولا " باتكو ، " الكلا

 . ينامُملا روس نب بعك ةمجرت يف ، " ةباصإلا " يف

 يف ، يدؤادلا نيدلا سمش ظفاحلا وهو ، ريسفتلا ءاملع نم مهضعب هدعو
 بيرغ " هفيلأت نم ركذو . ديرد نبال مجرت دقف ، " نيرسفملا تاقبط " هباتك

 مل يذلاو ، هتافلؤم نم هتركذ يذلا نأ ، هيلع هيبنتلا يغبني امو ؛ " نآرقلا
 . هرعش نم ريثكلا دقف امك ، هرثكأ دقف دقف ، هركذأ

 يفو باصأ نم " : يبنلا نع ىوري يذلا ثيدحلا يف ديرد نبا لاق
 شرواهن : مهلوق نأ ، " رباهن ي هللا هبهذأ شواهن نم ًالام - بستكإ نم : ةياور
 (مومضم واولاو ، نيتنثإب ةطوقنملا ءاتلاب) شواهت نم وه اغإو ، فيحصت (نوللاب)
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 ، نوطلتخم يأ : نوشواهتم مهو ، بخصو برح يف نوعمتجي موقلا ، شوهلاو
 . ه أ . اشوه ةراغلا ف بهني ام يمُس كلذلو

 دوعسم نب ١ لوق نمو . طالتخ ال او ‘ جيهل او ةلفلا : اضيأ ةشوهل او

 . قاوسألا تاشوهو مكايإ : د
٠ 

 رعس ١ `

 امه ، هلاق رعش لوأو ، ةنس نيرشع هرمغ غلب نبح رعشلا مظن أدتبإ

 : ناتيبلا ناذه

 ربكلا دي ينع هعزنت فوسف هتجهب مويلا ىلع بابشلا بوث
 رذح ىلع بيش نم نيرشع نبا نإ تصقن امو تداز ام نيرشع نبا انأ

 ، رخفلاو ، حدملاو ، بيسلا هيفف ، هفانصأ نم اريثك عمجي هرعش يف وهو
 ، رعشلا مظن ىلع هرادتقإو هتحيرق ةدوجو ؛ ظعرلاو ، ةسامحلاو ، ءاجهلاو

 بيطلا وبأو ؛ بهذم لك رعشلا يف بهذي ناك هنإ : هلوقب يدوعسملا هفصو
 هنع لاق يذلا هرعش نأ ًالإ ؛ رعشلا ىلع مهردقأ ناك هنأ : هيف لوقي يوغللا
 . ليلقلا الإ هنم قبي ملو ، عاض دق ، تادلجم س يف هنأ : يطفقلا

 هرعش مضي اعومج 1 اويد ديرد نبا كرتي مل : يسونسلا ىفطصم ديسلا لاق

 تاعوطقملا ضعب تدجوو ، دئاصقلا ضعب هل تيور امإو ، باتك يتفد نيب
 لصي مل هنكلو ، لبق نم هع نم هرعيشل حيتأ امرو ، ةفلتخملا بتكلا يف ةثوفبم
 سخ يف هآر نم يل لاق ، ريثك هرعشو : هل ةججرت يف يطفقلا لاق دقف ؛ انيلإ

 . كلذ نم رثكأ : ليقو تادلحغ

 هركيلع ةعماجب ذاتسألا يولعلا نيدلا ردب دمحم ديسلا اثيدح هب ينُع دقو

 : لوقيف ، هلذب يذلا دهجلا نع هتمدقُم يف انثدحيو ، دنهلاب
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 رتافدلا نوطب نم احلاص اردق تجرختساف ، قاروألا نم ًافولأ تعلاط )

 قرشلا نم ملعلا بابرأب تنعتساف ‘ يليلغ فشي مل كلذ نأ لا عيماجلاو

 ترفظو ، يلإ اوغصأف ، تانونكملا ىلع ينولدي نأ مهنم تسمتلإو ، برغلاو
 . ( ءاصقتسالا يعدأ الف اذه عمو ‘ هب دتعي اع مهتيانع نم

 جيرخت نم ناويدلا يشاوح يف هتبثأ ام ، روكشلملا دهجلا اذهب هل دهشيو
 ام ، نيتسو اعبت ناويدلا يف تاعوطقملاو دئاصقلا تغلب دقو ۔ هتايبأو هدئاصقل

 نم ةفئاط هيفو ، ةثالثلا وأ نيتيبلا تاذ ةعوطقمو ، ةئالا براقت يتلا ةليوطلا نبب
 ةعبرلاب كلذ فدرأ مث ، مجعملا فورح ىلع ناويدلا بتر دقو ، ةدرفملا تايبألا

 فورح ددعب ، ةعوطقم نيرشعو عست يف اهمظن يتلا ، ةروهشللا ةيديردلا
 ركذي اميف ، تاعوطقم ثالث اهدعب يتأت مث ، تايبأ ةعبرأ يف اهنم لك . ءاجهلا
 مث ، نيرمألا لمتحي اميفو ، ركذي الو اهنم ثنؤي اميفو ، ثنؤي الو ءاضعألا نم
 نينامث ةنس امد دجسم برقب تعقو برح نع ةيمال ةعوطقع ناويدلا يهتني

 جاتنلل ةحضاو ةروص يطعي ، ناويدلا اذه يف يولعلا ديسلا هعجج امو ، نيتئامو

 نم عاض اميف ، عاض دق هرعش نم ريثكلا نأ انداقتعإ عم ، ديرد نبال يرعشلا

 . مخضلا ةيبرعلا ثارتو ، هثارت

 ةيانعب ۔ ديرد نبا ناويدل ةديدج ةرشن تردص ۔ ٩٧٣ ١ ٥ ةنس . سنوت يفو

 ذ لزفغل اذ ةمكحلا . تاعوضومل ا بسح دئاصقلا اهيف بتر ۔ مل اس نب رمغ

 . خلإ .... رخفلا ْ فصرلا

 ةدحاو ةديصق آ ، ديرد نبال ابوسنم اديدج ارعش سنوت ةرشن مدقت الو

 ر اطشأ ةثالث لك ‘ ارطش نيعستو ةثالث نم ةليوط ةديصق يهو 0 ةثلثملا يه

 ةيفاق ىلع لوألا ةثالثلاف ، يفاوقلا نيب بيترت نود ، ةدحاو ةيفاق ىلع ةبقاعتُم

 نود اذكهو . ..... نيعملا ةيفاق مث ، نونلا ةيفاق ىلع ةيلاتلا ةثالثلاو ، ماللا

 . فرصت صعبو ‘ راصتخإ عم ، يسونسل ١ مالك ه أ . بيترت
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 خسار اهيف وه يذلا ، ةغللا يف هتلزنم نع لقت ال رعشلا يف ديرد نبا ةلزنمو
 ةرهش نم هب عتمت ام لجألو ، ةيوار ، يرابخإ ، ةباسن وهف كلذ عمو ، مدقلا
 . هلضفب نوديشيو ، هملعب نوفرتعي ءاملعلا تلعج ، تيص دعبو ، ةعساو

 يف ىهتنإو ، رعشلا يف ، اذه اننامز يف عرب نم ناك : يدوعسلا هيف لاق دقف

 . اهيف دجأ نب ليلخلا ماقم ماقو ، ةغللا

 ، نييرصبلا ةغل هيلإ تهتنإ يذلا وه : هلوقب يوغللا بيطلا وبأ هفصوو
 ملعلا محدزإ امو ، رعشلا ىلع مهردقأو ، املع مهعسوأو سانلا ظفحأ ناكو
 ردصتو ‘، ديرد نباو ، رجألا فلخ ردص يف امهماحدزإ ، دحأ ردص يف رعشلاو

 . ةنس نبتس ملعلا يف ديرد نبا

 ، رعشلاو ۔ ةغللاب هنامز يف سانلا ملعأ ناك : يديبزلا ركب وبأ هنع لاقو

 .ةمج عاضوأ هلو { اهباسنأو ‘ برعلا مايأو

 ؤ لضافلا ، يرابخإلا ، يوغللا ، ةمالعلا مامإلا ) ب : يطفقلا هفصيو

 مامإ . رصعلا ةردان ، تقولا ديرف ۔ خياشلا خيش . رعاشلا 4 لماكلا

 . ( ... راصمألا

 ، عضولاب هومر ، نورخآ هيلع نعط دقف ‘ ءاملعلا نم ةعاجج هيلع ىنثأ امكو

 نم ملسي ملو لب ‘ رمخلا برشب اضيأو ، ةياورلا يف لهاستلاو ۔ ظافلألا ديلوتو

 بالطو . ذيمالتلا عامتجإو ، سيردتلا يف هردصت لجأل { ىرخأ ءايشأ يف زمللا

 لينلل ، هيلع نيدقاحلا ضعب كلذ لغتسإ ىتح ، مهب صغت يتلا ، هسلاج يف ملعلا
 + لتف ، هنم

 ديرد نبا سلجمب هيلعف ديص بحاص ءابظلل نكي نم
 ديق قثوأب الملا بالط نع ينتديق اهجوأل هيف نإ
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 نمو ، دحاو قلطنُم نم نايتأي ، ةيلاتلا ةصقلا ىلإ ةفاضإلاب ، ناتيبلا ناذهو

 . ديرد نبا ةمالعلاك ، هذف ةيلاع ةمق لا نعطلا ماهس هنم 7٦ ، دحاو ىمرم

 نمم رجضتي ناكو ، ديرد نبا سلجي يف انك : لاق ، مهضعب نع يور
 ديرد نباو م اطخلا رثكيو أرقي لعجف م ءيئضو مالغ رضحف م هتءارق ِف ءيطخي

 ههجو يف نإف ، اوبجعت ال : مهنم لجر لاقف ى سلجلا لهأ بجعتف ، هيلع رباص
 : رعاشلا لوف ى ريشي هتاك ، هبونذ نارفغ

 .......۔............................ هتءاسإ اوحمي عفاش ههجو يل

 تاه : هل لاق ‘ ارقي نأ مالفلا دارأ املف لجرلا مالك ديرد نبا عمسف

 . هبونذ نارفغ ههجو يف سيل نماي

 : مهلاثملو ءالوه يف ديرد نبا لوقي نل ، نذإ ورغ الف

 رهطملا يبنلا كاذ هنأ ولو املاس سانلا نسلأ نم دحأ امو
 رزنم نولوقي الضفم ناك نإو جوهأ نولوقي ًامادقم ناك ناف
 رذهم نولوقي ايقطنم ناك نإو مكبأ نولوقي انيكس ناك نإو
 ركميو يئاري فارز نولوقي امئاق ليللابو اماوص ناك ناو

 ربكأ هللاف هللا ريغ شخت الو انثلاو مذلاب سانلاب لفتحت الف

 يهو ، لاكيم ينبإ حدم يف اهلاق يتلا ةروصقلا ، ديرد نبا رعش رهشأ نم
 ةيانع تيقلو ، ةعساو ةرهشب تيظح دقو ، تيب يتئامو نيس ىلع ديزت
 نيب ام مهف ، ةروهشم ىرخأ ةديصق هقلت مل ام ، اهب بدألاو ةغللا ةمئأ مامتهاو

 ةغللا لإ تهرت اهنأ : ليق ىتح ، ضراع وأ ، سمخ وأ ، اهل حراش
 ةديصقلاو ، " دودمملاو روصقملا " ةديصق ةرهشلا يف اهيليو ، ةينيتاللا
 بساني ام ىلعو ، نهنم ضعب ركذ ىلع رصتقأسو ، " ةعبرملاب " ةامسُمل
 . رخآلا هرعش نم ماقملا
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 ٠؛ ةروصقملل

 : تيبلا اذه اهعلطم لعج نم مهنمف ، ةروصقملا علطم يف هاورلا تفلتخإ

 اقنلا راجشأ نيب ىمازخلا ىعرت اهملاب ءيش هبشأ ةيبظ اي

 ، بيشملا ىوكشب اهأدب دقو ، تيبلا اذه اهلوأ نأ : ۔ رثكألا وهو ۔ ليقو

 : لاق ثيح ، بابشلا ىلع ءاكبلاو

 هنول يكاح يسار ىرت امأ
 هدوسم ي ضيبملا لعتشاو

 يف لح ميهبلا ليللاك نأكف

 ,ىمر رهد يترش ءام ضاغو
 ايواذ اسبي وهللا ضور ضآو
 ةوذج تشملا يأللا مرضو

 افلأم ىنيع ديهستلا ذختاو
 ۔ _ . ه هتيقال ام لكف

 ىضر رسقلا ىلعو ارسق تيضر
 ايلوتسإ ام اذإ نيديدجلا نإ
 علوُم نامزلاو يردأ تنك ام

 ةوه يف يفذاق ءاضقلا نإ

 ىجدلا لايذأ تحت حبص ةرط

 اضغلا لزج يف رانلا لاعتشإ لثم

 ىلجناف حابص ءوض هءاجرأ

 ىوجلا حيربتب بلقلا رطاوخ
 ىرثلا جاجم ناك دق ام دعب نم

 اشحلا ءانثأ عفست يلتأت ام

 ىركلا فيط اهنافجأ افج امل

 ىونلا طحش هرءاسأ ام بنج يف

 اضقلا فرص ىلع طخس اذ ناك نم

 ىلبلل هايندأ ديدج ىلع
 ىوق ثيكنتو موملم تشب

 ىوه اهيف نم سفن لبتست ال

 ؛ سدرللاو فيسلا فصو يف اهنمو

 هنتم يف مراص يابحاصو

 هنيضتنإ اذإ حلملاك ضيبأ

 هبرغو هريع نيب ناك
 اهرداغ هئج يف ىوه اذإ

 ىبرلا يف ولعي لمنلا بدم لش
 ىرف الإ هدح أئيش قلي مل

 ىدجلا هيف تلكأت ًأدءاتفم

 اكز يهو ًاسخ تناك ام دعب نم
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 هضخن ظاخ راطقألا فرشمو

 اطملاو هاطقلا نيب ام بيرق

 ىقر نإف ىصحلا ديبلاب خضري
 هرجش بيحر قلخلا لخادم

 اجف الو هنيشي ككص ال

 هتاياغ يف حيرلا وبكتف يرجي
 هنتم قوف ضرألا تفستعإ ول
 ابجتحُم ىري وهو هنظت

 هرثإ يف ارظن تدهتجإ اذإ

 هغاسرأ يف ءازوجلا امنأك

 ىسنلا دوع عشرُج يريَّصقلا يباح
 اللاو لاذلا نيب ام ديعب

 ابلا ران اهب ىروأ ابرلا لإ
 ىأو دوسمم ةوهصلا قلولخم

 اطش الو نهاو سيخد الو

 ىجرلا وكشي نأ تفخ ام اهبوجي

 ىدر نإ وأ ىأذ نإ نويعلا نع

 افخ قرب وأ ضموأ انس تلف
 ادب اذإ هتهبج ِف مجنلاو

 يف ملحلابو ،‘ همصخ ىلع ةدشلابو ، هتوقب ارختفلم لوقي
 : ملحلا عضوم
 ًاسرأم بوطخلا ينم تسر أمدق

 ىوتلإ يداعم نإ ءاوتلإ يل
 ةرات ودعلل يرش يمعط

 يفطعم لهس تنيول اذإ ندل

 يتوبح يبنجب ملحلا مصتعي
 يبراجت ابتر يب تلع دقو
 ىذألا طارفال فيخ ؤرمإ اذإ

 ؤرمإ ينكلو نهو ام ريغ نم
 ام لذبي نأ ءرملا ضرع نوصو

 الع لوهلا اذإ لوهلا رواسي

 ىوتسإ يلاوم نإ ءاوتسإ يلو

 يغتبأ يدو نمل يرألاو حارلاو
 اذشلا بوهرم تنشوخ اذإ يولأ

 ىبُحلاب تراط شيطلا حاير اذإ

 ىذآ الو قزن ينم شخي مل

 ءاشتإ يساسألا ضغلا وهو ، لاكيم ينبإ حدم ىلإ لقتني ث
 روصقملا ٥ ٠

-١٤٩



 افض دق ميعن نم الظ يلع ادفوأ نيذللا نيريمألا اشاح
 افش ىلع هب سأيلا فقو دق البا يل اتبثأ ناذللا امه

 افصو غاستساف نامزلا فرص هقنر يذلا شيعلا ايفالت

 ىوذ ناك ام دعب ينص زتهاف ًادغر يلايحلا ءام ايرجأو

 ىذقلا عذل إ ىلع يئاضغإ دعب نم يرظانب اومس ناذللا امه

 افع دق امدق ناك ءاجرلا نم ابناج يل ارمع ناذللا امه

 افو ام ينع ضرألا لهأ ركشب تنرق ول ةنم ينادلقو

 امط دق رحب يذآ يف ةو سحلاك ناكو اهراشعم نم رشعلاب

 )١( اقللا ءيشلاك تنك دق ام دعب نم يناشتنإ ريمألا لاكيم نبا نإ

 ىزولا عابلاو عرذلا ضابقنإ دعب نم سابعلا وبأ يعبض ألمو

 ناذه : هصخلُم ام هيلي يذلاو تيبلا اذه ىلع قيلعت 4 " ةروصقملا " حرشل تاطوطخملا ضعب يل ءاج )١(

 دقو " دبرملاب تيحنلاو زيزحلا : امهنكامأو ، فرشلاو دجملاب نافوصوم ، ةرصبلا لهأ نم ناعرك نالجر
 ليخ امهدنعو ‘ امهنفس نم ةنيفس يف المتحاف " نامع دلبب نامألاو بصخلاو لدعلاو ةريسلا نسحب اعمس
 دعرو قرب هيف ميظع رطم امهل ضرع . ، رحبلا يف اراس الو ‘ ةليوط ةدل هيلإ ناجاتحي ام اذخأو ، لاجرو
 ادلب ةنيفسلا ىلع مئاقلا ىأر ذإ . ًامايأ اوبهذو . اهيلع نوردقي ال اوراصو ‘ ةنيفسلاب بهذ فصاع حيرو
 ادلب تيأر : لاق ؟ تيأر امو : اولاق . ةريحلا هذه نم اناجن يذلا هللا اردحإ : لاقف . رحبلا ءيطاش ىلع

 عاجش . لامو مرك اذ ناكو , ديرد نبا مهاقلت ، لحاسلا لإ اولصو الو ، اهيلإ اونجلف ، راحص ىمست
 ىقلتي هنأ هتداع نم ناكو ، ةعرسب اولزنو . هو اوجاعف ، اومله : لاقو ، ةجوزو نانبإ هلو . ليخلل اطبترُم

 يف مهو ‘ رطلا لوزن رارمتسإ ببسب رهشأ ةعبرأ اوثكمو ، هدنع اولزنف ، لماحلاو يشالاو بكارلا رفاسلا
 مل ، قفني ام ةرثك نم هب لحي رقف نم لجرلا اذهل دبال : ۔ ةنيفسلا ابحاص نالجرلا امهو ۔ لاقف ‘ هتفايض

 كس دارلاف ‘ برك كنامز يف كبان وأ كل إادب ىتم : هل اولاقو ، مهدلب لا عوجرلاو ، ليحرلا يف هونذأتسا

 لاومأو تويب نم هدنع ام عابو نهراأ دقو ًالإ ، ناتنس وأ ةنس ًالإ هيلع ىضم امف ‘ ةرصبلا دلب يف انروزت نأ
 ةجاح هتباصأ ىتم هنأ هل مهلوق ًاركاذ ، اهب هباحصأ ًادصاق ةرصبلا لإ ةنيفس يف لمتحا هنأ مث . ديبعو عاتمو

 وهو ةدم مهدنع يقبو ، ميركتو ةوافح نم هعقوتي ناك ام مهنم قلي مل ، مهدنع لصو املف ، مهروزي نأ
 ءانثأ يفو ، تاونس ةدم سيردنلا لوتف ، مهقفاوف . دالوألل ًاملعُم نوكي نا هيلع اوراشأ دقو ، لابلا لوغشم
 نب دمحم مكدلاو نم مهل اوبتكو ، ةضفو بهذو عاتم هيف ًابكرم راحصب هدالوأل هباحصأ لسرأ سيردتلا
 ِف نيمألا راسف ‘ بيرق نع لصأس يناو . مكل هيف اع بكرلا مكلصاوو ريخ يناو ٠ هللا مكملس نسملا

 فر ‘ كلذك ابكرم ةيناثلا ةنسلا يف اولمرأ مث ، ، قيضلا مهنع هللا سفنو © هايإ مهاطعأف ة راحص لإ بكرلا

 . ءيش لك نم هيف ابكرم هل اولمحف ، هلهأو هنطو لإ عوجرلا يل مهل ًانذأاتسُم هباحصأ ىلع حلأ ةثلاثلا ةنسلا

 هل هبتك اباتك هوطعأف ، هدلب اولصو نأ لإ اوراسف ، ءيشب هربخي ال نأ بكرلا نيمأ اوربخأو ، رعشي ال وهو
 نم : مهلأمو ، ةيهافرلاو ةمعنلا نم هيف مه امو هدالوأ ىأر هتيب لصو الو ، هل هيف اب بكرلا نأو ، هباحصأ
 مهل أشنأف ، هباحصأ مرك ذننيح فرعف . امهيف اب نيبكرم انل تلسرأ تنأ : اولاقف ؟ كلذ مهل لصح نيأ
 . (فذحرو فرمترو راصتخاي) ه ا . ةروصقلا هذه
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 الملل ومسي لازام يذلا كاذ
 هدوجب دحأ ىقري ناك ول

 نمو ئريمأل ءادفلا يسفن

 الصاوم امهل يركش لازال

 العلا قوف الع ىتح هلعفب
 ىقترإل ءامسلا لإ هدجمو
 ادفلا يريمأل ءامسلا تحت

 ىنملا فرص ينقاتعي وأ يظفل

 :اهنمو

 الملاف زيزحلاف قيقعلا ىقس

 هب ىقلت يذلا ىلعألا دبرملاف
 هب تمس مرقم لك لحم
 اوزتعإ اذإ مهرهوج لوألا نم
 ىجألا نج ام هللا هيلع ىلص

 ابناج بونجلا هتراعأ نوج

 ٢, ىندلا تايرقلاف تيحنلا لإ

 اهملا طظاحلأب دسألا عراصم

 الملا عرف يف ءابألا رثآم
 ىفطصملا يبنللا هنم رهوج نم
 ىحضلا سمش كلف يف ترج امو

 ابصلا دي هبوص تصاوو اهنم

 : لثملاو ةمكحلا يف اهنمو

 ةدع تذختإ ام ريخ ُدمَحلاو

 نمز يف مجان نرق لكو
 علار مهنمف تبنلاك سانلاو

 نإف نملا محتقت ام هنمو

 هناغيز نم خراشلا موقي
 هغيز نم هتموق نإ خيشلاو
 هفطع ريسي نصفلا كلذك

 هملظ اوماحت سانلا ملظ نم

 ىقتلا دعب نم راخذألا سفنأو

 ادب هيف نمز هيبش وهف
 ىنجلا رم هدوع ريضن ضغ
 اهللا يف ابذع غاسنإ هانج تقذ
 ىنحنإو هنم جاعنإ ام يوتسيف

 ىوتلإ ام هنم فيقثتلا مقي مل

 اسع اذإ هزمغ ديدش اندل

 ىمتحإو هابناج مهنع زعو
 (٢) ةرصبلاب ةفورعم عضاوم هذه ٦ يبهُملا هنيع يبا نبا رعاشلا هركذ اذه زيزحلاو ٠ هل ةديصق نم هلوق ف :

 هلوطو ناجرجب يليل نم وكشأ ناف
 هرهظو زيزحلا نطب اذبح ايف

 رصقلا ةرصبلاب وكشأ تك دقل

 رخز هؤام اذإ هيداو نح ايو

 ردقلا يلف ملع ال اهل تلقف مهنع كب ىأن اذام ةللئافو
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 هبناج مهل لان نمل مهو
 مل نإو لاملا يذ ديبع

 نإو ءادعأ قلمأ نمل مهو

 نمك رغلا امو يمايأ تجاع

 الو دج الب بللا عفري ال
 همايأ اربع هدفت مل نم

 ام هعفني مل رهدلا هظعي مل نم

 ىأر امب هري مل ام ساق نم

 لزي مل دايقلا صرحلا كلم نم

 تنر سأيلاب عامطألا ضراع نم

 اههوركم ىلع سفنلا فطع نم
 هردق ءاهتنإ دنع فقي مل نم

 هسفنل ىنج مزحلا عّيض نم
 هقالخأ ىرع بجعلاب طان نم

 هتطسب ىهتنم قوف لاط نم

 هقرط هنع زجعي ام مار نم

 دحاوك مهنم فلأ سانلاو

 تمدق ام هلام نم ىتفللو

 هدعب ثيدح ءرملا امنإو

 دقف هيرطش رهدلا تبلح ينإ
 لقف يبان ةبرجت نع رفو

 ىدرلا نإ نقيتسُس نم تبجع

 ةيوهأ يف ةلفغلا نم وهو
 امك هلل نارفك الو نحن

 نإو عير ةأبن نسحأ اذإ

 افصلا ثابنإ تايح نم ملظأ

 ىدصلا يفشت ةعرج يف هرمغ نم

 ىوحو دافأ اميف مهكراش

 ىدترإو هيلع رهدلا رزأت
 الع دجلا اذإ لهجلا كطحي

 ىدهلا نم هب ىلوأ ىمعلا ناك
 ادغ وأ أموي ظعاولا هب حار

 ىان ام هيلإ

 ىرص لذلا نم ءام يف عركي

 انر ثيح نم زعلا نيع هيلإ

 وندي ام هارأ

 ىوتنإ ثيح هنيرق ىنغلا ناك
 اطخل ١ ت احيسف هنع ترص اقت

 اك ذلا عفس نم ع ذلأ ةمادن

 ىرعلا كلت ىلإ تقملا ىرع تطين

 اصقلا هلب نىندلا لين هزجعأ

 اطملا لوزجم نضآ اموي ء بعلم

 انع رمأ نإ فلألاك دحاوو

 ىنتقإ ام ال هتوم لبق هادي
 ىعو نمل انسح اثيدح نكف

 الح انايحأو انيح يل رسأ
 ىطتمإو بوطخلا ضار لزاب ىف

 ىقرلاب يوادي ال هاتأ اذإ
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 توزناف ثيلل تعير ةلثك

 علوُم يقشلاب ءاقشلا نإ

 عدار ميقُم رخلل موللاو

 الع نمف ىوهلا لقعلا ةفآو

 يذلا بدنلا بذهُملاب كل نم
 مل سانلا رومأ تحفصت اذإ

 هنأ ليمجلا ربصلا ىلع لوع

 ةراتو ىتفلاب وبكي رهدلاف
 ىوه فيك كلاه نم نجعت ال

 الفأ تسمأ دجملا موجن نا
 مهب سانأ نم اباقب لإ

 مهءابنأ تضتنإ ثيداحألا اذإ

 مهسلجم ِف عماسلا عمسي ل

 ىضم نأ تنأمطإ باغ اذإ ىتح

 ىتأ اذإ هل درلا كلمي ال

 اصعلا الإ هعدرت ال دبعلاو
 اجن دقف هلقع هاوه ىلع

 ىضترم قلخل دولا هتيفصأ
 ىصتخُم هيلإ بيعلا دجي ال
 ىفتكاف لامكلا زاح أءرمإ فلت
 ىجحلا اولوأ هب ذال ام عنمأ

 ابك اذإ ةرثع نم هضهني

 اجن فيك ملاس نم نبجعاف لب
 ىزأ دق ىحضأ صلاقلا هلظو

 ىدتقي تامركملا ليبس لاإ

 ىدبلا هاداغ ضورلا رشنك تناك

 انخ الو مهطلاخ اذإ أرجه

 :؛ تايمللا هذهب اهمتخ مث

 هتلن دق ىتفلا لان ام لك نم

 يتذل تمهانت دقف تُمأ ناف

 املاع يرهد تبحاص شعأ نإو

 اجحلا يف هرأمأ امل اشاح

 اعضتخُم ةبكنل ىرأ نأ وأ

 انثلا نسح هدعب ىقبي ءرملاو

 ىهتنإ دحلا غلب ءيش لكو
 ىنثنإ امو هفرص نم ىوضنإ امب
 انخلا داور عبتأ نإ ملحلاو

 ىهدزُمو احرف جاهتبإل وأ

 ؛ تيبلا اذهب خسنلا ضعب يف تمتخ
 يو ذ هلآو دمحم ىهنلا ىلع ينم امئاد ةالصلا مث
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 اهتلمج يهو ] راصتخالا ليبس ىلع » ةروصقملا نم هلقن تدرأ ام ىهتنإ

 . اتيب )٢٥٣( : ليقو ، اتيب )٢٥٢(

 : هلوقب ةروصقملا هذه يف يزوجلا نبا ةمالعلا زغلأ دقو

 ديناسم عماجو ، راطقألا رودص ردصو ، راصمألا ةمئأ مامإ انديس لوقي ام |

 لإ ةليل يف تفو ، نيلعب ىلع ةعاس يف تبلج سورع يف : رابخألاو ريسلا
 ال ، حاحصلا لج اهاكلمو ، حامرلا رودصب ال ،‘ حامسلا روهظب اهابطخ ، نبلح

 . حانج نم اهيلع الو اهيبأ ىلع نكي ملف ، الملا يف اهاعرتفإو ، حاكنلا دقعب

 ةقساب ، مايخلا يف ال تاروصقلاو ، (مايألار مانألا يف تاروهشملا نم يهو
 بقانملا ةعماج ، لاضفألاو لضفلاب لاضنلا دنع ةزئاف ، لصألا ةتباث ، عرفلا

 . ه أ . لئاو نابحس ىلع ةغالبلا ليذ ةبحاس ، لئاضفلاو

 طحم تناكف ، اهب ديرد نبا رهتشإ امك ، ديرد نباب ةروصقملا ترهتشإ دقو

 بحاص لاق ؛ نوريثك اهضراعو ، نوريثك اهحرشف . ءارعشلاو ءاملعلا راظنأ
 الو ، هرابغ اوقش امف & ءارعشلا نم ةعاج هضراع دقو : " نونظلا فشك

 . هأ. هرامضم اوغلب

 ةبتكمب هيلع تعلطإ ، اطوطخم لازال حرش ، " ةروصقملا " حورش ضعب 7
 هيفو ، ةبتكملاب ةثالث حورش دحأ وهو { (هللا هخر) يلاسلا نيدلا زون ةمألعلا

 : ؟ هريغل مأ حراشلل يه له يردأ ال ب ةروصقملا ظيرثت رفت يف تايلا هذه

 يناعملا عيمج توح ديرد نبا ةروصقم

 نامجلا دقع لشم رأ رد لثم اهماظن

 نايب وذ اهدنساأ قدص ثيداحأ تزاح

 ناج لك ليمت ىتش ظعاوم اهيف
 نآ لك اهب لخأو تقب لك اهجانف
 نايبلا نسحب تعز ضاير روهز فلطقأو
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 اهنم تلقن يللا ةقرولا نأل } اهتءارق عطتسأ مل ۔ تايبأ اهنم تيقبو

 خيشلا طخب يه ‘ اهيلإ ترشأ يتلا ، ثالللا خسنلا هذه ىدحإو ، ةقزمتُم
 نب ىسوم نب دجأ نب دمحم نب ريشب نب ديعس نب دمحم نب سيه نب دمحم
 . يوكزإلا ةرزع نب يلع نب رهزألا نب ىسيع نب رمع نب يلع

 ٭ ٥ روصقملا ةضرلادم

 نب دمحم نب يلع مسقلا وبل مهنم ، نوريثك اهضزع كو
 : اهلو ةديصقب ۔ يخونتلا دالد

 ىدملا زاج نم بلطي ىدم يأ ىهنلا يهن عطأ مل يتاهتنإ الول

 ش يتبيشلا دمحم نب رطعج ءاقرو نباو

 ىمدلا فارطأ نيكب رهاوج انقلا يه اهملا يه لق تئش ام

 : زازن :روصنم يب هيخل حدم يف ، يمطافلا زعملا نب ميمتو
 ابصلا ينع ملحلا درط الو ىهنلا ينتلذع امو ألذعأ
 ىفخ دق ام لك هب تسقف ادب دق ام براجللا يتترأ

 : يديملا ةفيلخ نب مهجلا ناوفص وبو
 ىركلا نامعطت ام كانيعف رازملا طشف ىليل راد تأن

 : يجارشلا يريمحلا دمحم نب ركب يل نب شاطرمح نب دمحأو

 ىوث دق قوش دئاع هداعو ىوجلا حيرابت بلنلا بروأت

 اضفلا رمج هئاشحأ يف نيكذأ ثعاوب هرس يف تشبنإو
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 ىسألا هاماحتت ام ىسألا ىنضأ امنإ ةاسألا هاماحت يسأ

 + اهنمو

 انثلا لهأ انثلاب مهيلع ىنثأ ىرذلا مش برعي نم بئاوذ
 امدلاك ادونج ضرألا قبط نم قرحم ينب مش نم مشلاو
 ىرت ال ام ىرت ام فلخف رصقأ هل تلف يتفرعم عدُم مك

 هتروصقم مساو ى يناسملتلا يسلدنألا نسحلا نب بيعش نيدم وبأ ثوغلاو

 ، ةناتسألا ين ف بغار بتكمب ةطوطخم ةخسن اهنم دجوي : ليق ؛ " ةرهوجلا "

 . )١٤٧٦( مقرب

 فورعملا ، يراصنألا ميكحلا هللا رصن نب هللا دبع نب رمُع نيدلا قفومو

 > تيبلا اذه . هتروصقم نم ‘ نازولاب

 يضتنت ايانملل رمحو ضيب هنوفج داوس يف رمسأب يل نم

 ؛ لاق ، يراصنألا مزاح نب دمحم نب مزاح نسحلا وبأو

 وبأ ةملعلا اهحرش دقو ، ةيديردلا ةضراعُم يف مظن ام رهشأ نم هتروصقمو

 عفر " هامس ، يتبسلا ينسحلا فيرشلا هللا دبع نب دأ نب دمحم هللا دبع
 يماهتلا جاحلا هعبط دقو ، " ةروصقملا نساحم نع ةروتسملا بجحلا

 . شكارم يف يراوزملا

 ، يشقمدلا مث ، يسدقلا ىحي ب قازرلا دبع نب يكم نب ىسي ايركز وبأو
 نرقلا نم يناثلا فصللا ءابدأ نم ، ينيسحلا نسحلا نب ةرديح نب هللا دعسو

 } هتروصقم لو ، نماثلا

 احص ام هاوه نع يداؤف نأ ىحضلاب يبيبح هجو نم تمسقأ
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 ةروصقم علطم نم . اهتركذ يتلا علاطملا هذه نيأو ، كيكر دراب علطم وهو
 . ديرد نبا

 لاق يسلدنألا رباج نباب فورعملا ذ يراوهلا يلع نب دجأ نب دمحمو

 تحت . ةيرصمل ١ بتكل ا رادب ةطوطخم ةخسن اهنم دجوي هتروصقمو : راطعلا

 . ( روميت )٤٨٤ مقر

 دجوي ، يوحنلا يدوكملا يكلاملا حلاص نب يلع نب نهرلا دبع ديز وبأو
 ، رئازجلا ةبتكمب ىرخأ ةخسنو ، )٣٢( مقرب ، لايروكسألاب ةطوطخم ةخسن اهنم

 . )١٢٩٥( مقر تح

 بكلا رادبو ، رشاعلا نرقلا ءاملع نم ۔ يضرافلا دمحم نيدلا سمشو

 . ( عيماجم )٢٣٤ مقر تحت ، اهنم ةخسن ةيرصلا

 ةأشنلاو دلوملا يرصللا يجافخلا رمع نب دمح نب دجأ نيدلا باهشو

 ؛ هتروصقم علطمو . ةافولاو

 ايحلا نم هدخ درو رمحاف ايحلا هايح ضورلا قيقش ايأ

 تحت ، هدئاصق نمض ‘ يجافخلا ةروصقم نم ةخسنل ةيرصللا بتكل ا رادبو

 . ( عيماجج )٤ ٢٣ مقر

 باهش حدم ِف ، هتروصقم مظن دقو ، يرمعلا يفوللا نيساي نب دمحمو

 . هل اقيدص ناكو 7 ليلق لبق روكذلا . يجافخلا نيدلا

 ةروصقلا " اهامس . يفجنلل ١ يزيربتل ا بوقعي خيشل ا لآ يلع نب دمحمو

 ةئامثالثو نيعبرأو عبرأ ةنس فحجحللا ِف تعلط . " ةيولعل ١ ةريسل ١ ِف ةيلعلا

 . فلأو
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 رداقلا دبع خيشلا ةئنهت يف ، هتروصقم مظن دقو ، اضر ديشر نب دمحمو

 : تيبلا اذه اهنم ، ظعاوملاو مكحلا يف ةريثك تادايز اهيلإ فاضأو ، يبرغلا

 يتفلا كاذه هكردي مل رهدلاو ههك نامزلا اذه نم كردأ

 ، نورخآ ءارعش اهضراع دقو . " ةروصقملا " اوضراع نيذلا ضعب ءالؤه

 نبا حرش ىلع هتمدقُم يف ، راطعلا روفغلا دبع مهركذ نيذلا ، ءالؤه ريغ نم

 . ةروصقملل يراصنألا ماشه

 نيديجملا ءارعشلا نف ۔ يناملا يناهبنلا ناميلُس نب ناميلس ناطلسلا مهنمو

 : ةيتاهبللا ةروصقملا هل ، رشاعلا نرقلا ف نيروهشملاو
 ىوللاو ديف نيب تيار لم ا اي

 ةضب ب موجحلا ا ا ءامج لك نم

 ىوللا صارعأ عزجت ًايناعظ
 اهملا ظاحلأب انصل ًاجنارع
 اشحلا ءاثرغ لاخلخلا ةتماص

 اقن ىلع دلصأ بيثك ىلع الع دق مامت ردب اهنأك

 الفلا ناملظ قبست ةجوجرح اهبوث يب توط ,ترم فنفنو
 ارو ترس ام ثيح كلم لكو ىللاو راخفلا يف يلجملا انأ
 ىضتنإ نرقلا هل نإ امزع فيسلاو ةبتر كامسلاو املح دوطلاك

 : اهرخأ يف لوقي

 ةمكح تيقب لب تمظن دقو

 لقي مل ديرد نباب تجرع ول
 اهملاب ءيش هبشأ ةيبظ اي

 ىوتقإ الو ىجح وذ اهيف كش ام

 اتتفملا يعملألا ميلحلا وهو

 ىرلل اف ريدسل ١ نب ةعتار

 نم ۔ علل ا هجر) يرفافلا نافلخ نب نانس نب فلخ ملاعلا خيشلا مهم

 ْ بادآو ذ مكحو ، ةينيد لئاسم ىلع لمتشت هتروصقمو ‘ ةبراعيلا ةلود ءاملغ
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 : اهلوا

 اشحلا ءاثرغ ءاروح ًابعاك اي

 اهنكل ىري ءيش اهل سب
 ةنتف نملاغلل اهنإو

 اهبشم ىحضأ يسأر يرت ابأ

 يتماق ءانحنالا فيس دقو

 ىمدلا نسح اهل ونعت ةمعان
 امدلا انم تكفس حالس الب

 ىقت يذو ىرولا نم ىوه يذل
 اجد دق ليل تحت ءاضأ احبص

 اج دق ام ىتم لب روتف الب

 ` اهنمو

 يوطي مهب نيدجمأ نيمركأ مك
 ةيلاخ مهروصق تحبصأ دق

 مزال اياربلل مامحلا نإ

 دصاق هيلإف هنع رف نم

 ىدملا ىوري امك انع ىوللا

 ىدصلا عجر ًاظعاو اهنم كيفكي

 اجتلمو ىري هنع رزو ال

 اج تلم هنع كنأ لشت ناف

 ٠ يهو ذ يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان خيشلا ، هنامز رعاش ةروصقم مث

 اقنلا حفس يف يحلا عوبر كلت
 ةبقح نامز رملا اهيلع ىنخأ
 رفعأ سانكألا ةشحو

 اهلعل اهلاو اهيلع جرع
 اهناكس تلعف ام اهلأسن

 مهنع نيبم ال توقأ تاهيه

 ىلبلا دج نم لالطألاك حولت

 ابصلاو اهيف لنامشلا
 اطقلا صوحذفأو لأرلا مثجمو

 ىوجلا حيرابت نم أئيش حيرت
 اشحلا يأ وعبترإ اهونياب ذم
 ىدصلا ريغ مهنأشب فتخُمل

 تلاعو

 اهملاو ءابضلا اهب تسنأتساو اهءاجرأ نم سنآلا عبرت

 ` اهنمو

 الطلا عزم الو ًودلا يف عزمت ةيراس اهتحلطأ املاطل
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 ىنولا ىلع اهنيزي بقح نم اهحالس تذخأ دق ةلمعي
 ىدصو ءاوعو فيزع نيب ارذح اهيتلقُم يمرت ءاعور

 افحلا حيرلا تراعأ اهنأك اهفلخ سوكت حيرلا فلخت

 اضغلا ناطيخ قوف ماغث برس اهمافل نم ريطي امنأك

 ىهسلا ىلإ تقلح هتأر اذإ ةحنجأ اهل قربلا امنأك

 ىمحلا تاينث ىلعأ هبيهل ينقرأ دقو قربلل لوقأ
 ىذجلا باهلأ كنم يبلق ظحو توتراف دالبلا زارجأ تنقس

 ىوجلا نم ةقورحم اهنإف يتجهم يجادت كاماعن لخ

 % + ٥

 اتع اذإ هوفهو هل امو ىتفلاب يباصتلا وفهي امبرل

 ىسع الو ىتم ءرملا رذعت مل تحضو بيشم ريشابت اذإ

 ىنحنإ دوعلا اذإ بيشلاب فيكف رجازو ةبتعم ابصلا يلو

 اطخلا دجلا يف رصقي نإ هاطخ تبراقت اذإ بيشلاب فيكو

 ىجترُم هنم ةعجرلل قبي مل تقوم دمأ ىلوت اذ
 ةدج نم هسبلت ام لكو
 ايرابت دقو ناديدجلا سيل

 ىلبلا نيديدجلا رك نم هورعي

 ادفلا انم امهيضري انبرح يف
 افعلا ايندلا ىلع مث ايضميو ادهعمو ادهعم الشي ىتح

 3 3 3٤

 ىنملا ينودعتف هللا ةرصن ف ةينمأ ينبصنت ىتم ىتح

 ىهو تلق اذإ دشلا يف دادزي كرش يف لبكُم يننأك

 ىرسلا ِف ينيعو مجنلا برفغيف ايراس داهسلا مجنلا رطاشأ

 : شيجلا فصو يف اهنمو

 ىحضلا دأر ىجالا ضرألا للجي هناكرأ ةكلاح ولي ف
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 ىرثلا لإ لصي مل ىوضر هيلع ىوه ول ًاجاجع وجلا يف لقي
 الخلل هيلإ شحولا طشنتو هناضحأ يف نابققلا ششعت
 افقلاو مامألا شيجلا دتهي مل هب تايفرشملا قورب الول

 : هلوقب ذ ةروصقملا هذه مظان ذ راطعلا روتكدلا ركذ دقو ذ ًادج ةليوط يهو

 ةدع اهنم تركذ كلذل ، ادحاو اتيب ىتح اهنم ركذي ملو ، يحاورلا ملاس
 ۔ اهمظان ةغالب ىلع ءيراقلا علطيل ، تايبأ

 : اهلا ، ةروصقم يزيجملا ملسم نب ديعس خيشلا حيصفلا رعاشللو

 ىوجلا حيرابت مأ قوش ران مأ ىونلا أ ينجعزي فغثشأ

 ؤ اهنمو

 ىمتحإ هب ام ريخو البلا عرق ىقتأ ءرملا هب ام ريخ ربصلاف
 ىضتقُمل ١ ريغ سكل ا ىري الو هبيصن ًالماخ توفي الف

 ىنغلاب يتاي لخبلا سيلف لخبت ال هلل ةبرق كيدي طسبذ
 انعلا لا ىتفلا يدجي ال صرحلاف مهقزر دابعلا هللا لفك دق

 ىعس هللا هفلك امل اله هليصحت يفك امل ىتفلا ىعسي

 ىرج حوللاب كُي مل ام طعي مل هموري ام ليصحت دري نمف
 ىهو دقف هرهد سكاعي نمو هدح تلف مايألا عراق نم

 ىوقلاو داؤفلا جولفم لظي هقوط عسو قوف موري نمو
 ىرذلا قوف قمُح وذ ىقر مكو هلقعب ىتفلا ظحلا كردي ال

 }ؤ اهنمو

 ىرشلا دسأ ةوطس نم مهباهت تقرشأ سومشلا لثم ةيتف يف
 يلتجت سورعل اكف رباك نع ارباك اهوثراوت ةنطلس
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 لصيف يف تهتنإ ىتح تلسلست
 مهنيب يلدت مايألا تضاف

 ىتف ا يف ترقتساف ترطبسأ مث

 تطسب كيلملا اذل دي نم مك

 هزاح دق العلا يف ثارت مكو

 تقرشأ دق هب نم ديعس وبأ

 ىرولا لك هضعب كلمب مظعأف

 اهتنإ طق اهل سيل رثآم
 انع رمأ نإ هوركملا جرفي

 ادجلاب يلايللا هجو ىلع يفضت

 الغلا قوف الع دقف كلم نم

 ىدهلاب ترانتساو يلاعملا سمش

 : اهرخآ يف لوقي
 انثو حيدم رعشلا ملس لق هتمظن ام خيرات درت نإف

 ( ه ٠ ١٣٥ : ةنس يأ )

 ، يليلخلا يلع نب هللا دبع خيشلا ، رضاحلا انتامغ رعاشلو
 : ةذيلبلا هتروصقم

 امسلا لهلهي قربلا يراس اي
 ةيدن حقاول هقوست

 هرداه هب ىرض اذإ ىتح

 تبرو تدامف ضرألا كحضاف
 يدهاعم ىلع لخبت ال قرب اي

 اهناضحأ يف تجرد ًادهاعم

 اهريمن نم تبرش ًادهاعم

 ابصلا ذم انأو اهيف تأشن

 ًافحص يتايح نم تسرد اذإ

 انسلا اللك اراطمأ طخي

 اغرو نينح نيب مزرمو
 اكب عمدلا لسرأ هنم فاخو

 امن ام جوز لك نم تتبنأو
 ىوتلا ىلع تفرشأ دق اهنإف
 ىلعلا دهم ىلع دمحلا عضترإ
 ىذق نمو ردك نم ةيفاص
 ىمتحملا لهكو تادارإلا ىتف

 ىرولا نبب ينطبغي ام تسرد

3 ٥٢ % 

 ىقتلإ رخفلا نكي نأ عبت نم اهتزع يف عنمأ ةرسأو
 ىضترُمف لماعف ملاغف
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 ىفتقُمف دشرُّمف دشارف لداعف مكاحف نىؤمل

 اش فيك ميكحلا ةدارإ الإ ةدارإ اهل سيل ةلسلس

 ازعلا اهعردو دوجلا اهيلحو ىدهلا اهجاتو ىوقتلا اهسابل

 ۔ ردقلا اذه ىلع اهنم رصتقنلو

 كلذك .۔ ديرد نبا ةروصقم ةضراعع ءابدألاو ءارعشلا ىنتتعإ امكو اذه

 ىلع ديزي ام ، هريغو راطعلا مهنم دع ، اهحرشب بدألا ةمئأو ءاملُملا ىنتعإ

 . حراش نيعبرأ

 هل ، نامعب هقفتو ، فاريس نم هلصأ ، يفاريسلا هللا دبع نب نسحلا مهنم

 . ةيديردلا حرش اهنم ، ةريثك تافلؤم

 هتافلؤم نم ، ةاحنلا رابك نم ، هيولاخ نباب فورعملا ، دجأ نب نيسحلاو

 . اهريغو ، " دودمملاو روصقلاو ، " قاقتشإلاو " ، ةروصقملا حرش '

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةطوطخم ةخسن ، اذه هحرش نم دجويو

 : يوحنلا هيولاخ نب نيسحلا هللا دبع وبأ مامإلا خيشلا لاق : هلوأ ؛ ةفاقثلاو
 نب دمحم ركب يبأ (دامهزلا خيش) خيشلا ةديصق بيرقت يف ءيدتبأ هللا دمحب

 ةملكلاو ‘ ةراتخملا ةرعاشلا تناك ذإ ، " ةروصقملا " ةديصقلا ، ديرد نب نسحلا

 ، ةلزجلا ظافلألاو ، ةعرابلا مكحلا نم اهعدوأ ال ، تاروصقملا عي نم ةيزخلا
 ملعلاو ، سانلا مايأو ، بيرغلاو ، ةيبرعلا يف هدارُم ىلع اهيف رظانلا يفتشبل

 ؛ هلو ، هيلإ هب امو ، روصقلاو دودلاب

 ىجألا لايذأ تحت حبص ةرط هنول ىكاح يسأر ىرت انأ

 ، نودلا فرح مزجلا ةمالعو “، طرشلاب مزج : ىرتو ؛ طرش فرح : امأ
 يف هارن ال انإف ، هباوج نيأف : ليق نإف ، ( نيرت امأ ) لصألاو ؛ ةأرمإل باطخ
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 ام لكف ) : هلوق ف ءافلا وهو .} تايبأ ةعبس دعب طرشل ا باوج : لقف ؟ تيبلا

 ‘ ةيديردل ا نع هيرول اخ نبا لئس هنمو } طسوتم حرش وهو ۔ ( رفتغُم هتيقال

 ِف ةياهن تناك اذا } ةيزخُم ةديصق هذه لاقث : > ا نبا لاق : لاقف

 . هنم دارُمْلا ه أ . هرعشأ ام ، اهلئاق هللا ىزخأ : لاقي ۔ نسحلا

 امه ، هلبق روكذملا ، يفاريسلاو ، هيولاخ نبا : امهو ، ناحراشلا ناذهو

 نم برقلا يف امهيليو ، ةروصقملا حرش لإ سانلا قبسأو ، ديرد نبا ذيمالت نم
 . يوحنلا يناه نب كلملا دبع وه ‘ رخآ حراش هنامز

 دمحم نب يلع نب ىيحي ايركز وبأ ، يزيربتلا : ةروصقملا حارش نمو
 حرش اهنمو 4 تافلؤُم ةدع هل ، يزيربتلا بيطخلاب فورعملا ، ينابيشلا

 . ةيديردلا

 حاصفإلا " هتافلوُم نم “ يليبشإلا يمرضحلا ماشه نب هللا دبع ناورم وبأو

 . ةيديردلا حرشو " حابصملا حرش

 ) يتبسلا يمخللا ميهاربإ نب ماشه نب دجأ نب لمحم . يمخللا ماشه نباو

 حرشو " { " لمجلا تايبأ حرش لمجملا " اهنم ، ةيبرعلا يف تافلُمْلا بحاص
 يف هلوق نمو ۔ اهحورش دوجأ نم دع يذل ا ظ ةروصقمل ١ حرش هلو " حيصفل ١

 . " هرامضم اوغلب الو ذ هرابغ اوقش امف } نوريثك هضراع دقو " . ديرد نبا

 يسنهبل ١ يبلهملا يلع نب تاكرب نب نسحل ١ نب بلهُمل ١ نس احملا وب و

 دئاوفلا يف باتكو { " ةيديردلا حرش " هتافلؤُم نم ، ةغللا ءاملع نم ، يرصلا

 . ةيوحنلا

 نيدلا لامك تاكربلا وبأ هللا ديبع نب دمحث نب نهرلا دبع يرابنألا نباو

 . ةيديردلا حرش هتافلؤم نم ، يرابنألا
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 . " ةجاهنص رابخأ " : هل . يجاهنصلا داج نب يلع نب دمح هللا دبع وبأو

 . ةيديردلا حرشو

 أ : ليق 3 ة ديرد نب ١ ةروصقم ىلع حرش هل دجأ نب فسوي نب دجأو

 نامث ةنس ةخوسنم ، ( تعلط )٥ ٤٦٢ مقر تحت ةيرصعلا بكلا رادب دجوي

 ۔ يوغللا ريسفتلا ىلع هيف رصتقإ زجوُم حرش هنأ : ليق ‘ ةئامعستو نيعستو

 باتك هتافلُم نم ، يقرخلا يبيصللا كرابُم نب دحأ سابعلا وبأ نيدلا يقتو

 . اهريغو ، ةيديردلا حرشو . ضورعلا يل

 هتافلؤُم نم ، يشقمدلا يرصملا عابس نب نسحلا نب دمحم غئاصلا نباو
 فشك " بحاص ركذ ‘ اهريغو ‘ ةيديردلا حرشو ، " حاحصلا رصتخُ "

 . نيدلجُم ف حرشلا اذه نأ : " نونظلا

 نم ۔، يعفاشلا يرملا يمويفلا نيدلا نيز نب دجأ نب دمحم نب رداقلا دبعو

 6" عئقلا حرشو " ، " يوودلا جاهنم حرشو " ، " ةيديردلا حرش " : هتافلؤم
 . اهريغو

 ذ يعفاشلا يكلا يربطلا ينيسحلا مركم نب ىح نب دمح نب رداقلا دبعو

 نيثالثو ثالث ةنس ، يفوت اهبو ، ةئامعستو نيتسو عبس ةنس ، ةكمب دولولا
 نبا ةروصقم حرشو ْ " لئاسرلا نايعأ نم لئاسملا نويع " : : هتافلؤم نم “ ، فلأو

 " ةروصقملا تايبألا حرش يف ةروصقملا تايآلا " : ىمسللا ، ديرد

 ديسلا يلاعم ةبتكمب ں ناتطوطخم ناتخسن هنم دجوي حرشلا اذهو : (تلش )
 ،۔ )٥٦ ٧( مقر تخث امهادحا } يديعسروبلآ دح نب دوعس نب دجأ نب دمح

 : ديج طخب امهو ، )٤ ٠ ٨( مقر تحت ةيناثلاو

 ذ مايخلا تاروصقمب مالعأل اةمئأ حنم نم اي ] -` ةلمسبلا دعي هلل
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 ةحدم ، ماتخلاو ادبملا يف مالسإلا ةمئأ حدم نم ايو ، بانطألا ةدودمملا

 هب حيدت ام فختأو ، سلارعلا ، بطخلا قرافم هب جوتت ام فرشأ نأ ، ةدوهشم

 ، هاوفألل ًابيطم لزي مل يذلا كدح ، سئافنلا تاملك نم ، بطخلا قراغ

 قانعإل مرك ىلع مهللا كدجأ . هاوأ بلق لكل ًانيضُم لزي مل يذلا كركشو

 ىلع يلصأو 4 فلالاو ماللا قانع ةقناعتُم معن ىلع كركشأو ، فلأ دق مالعألا

 ةدمع ىلع ملسأو ، ءافطصإلاب صوصخلا ، كئايفصأ دنسو ، كلايبنأ ديم
 زيزع هغالبإ ديؤملا ۔ دمحم ىفطصللا هنأ ىلع صوصنملا ‘ كئالآ دامعو ، كلايلوأ

 ه % ، ةغايصلا بلاوق ي ةلاقملا زيربإ هغارفأ ديؤملا ، ةغالبلا بضاوقب ةلاسرلا
 مالسو ةالص ، ىبقعلا قبسل نيزئاحلا هباحصأو ، ىبرقلا قحب نيزئافلا هلآ ىلعو
 . [ .. نيمآ ... هعاريلا دادم نم امهرون علطيو ‘ ةعاربلا دادمإ نم امهرون عملي

 مولع ساسأ : يأ) اهساسأ لصأ ةغللا ملع ناك الو : ل ك ك

 طاقتلإ نع اشعابو ، ملكلا رهاوج نع اثحاب هنوكل ، اهسارغ ةليصأو ، ةيبرعلا
 هلهانم ىلع تدروو ۔، حاترملا لثمك ، ةحارلا هلوانت لإ تلام ، مظتنملا اهرد

 ةعراشو ، ضايحلا هذه نم ةعراك يه امنيبف ، حارقلا ءاملا ىلع اهدرو ۔ ةحيرقلا

 ، ءامسلا طسو ايرثلا ضرمت ةضرعتُم ةراشاي اذإ ‘ ضايرلا راهزأ ءانتجإ يف

 حرشي حرشي احرش قلعأ نأ ىلع ‘ امحلا ةميسن يف ايمحلا جرأت ةجرأتم ةراشبو

 دودملا ، ةروصقملا لج ًالفكتُم ، رظاونلا رضاون ةضاير يف حرسيو ى رطاوخلا
 اهترهوج نم ةئام هقدص ةغللا رجب نم ةملطلا ۔ ةحاصفلا طاطسف اهيلع

 رخؤأو الجر مدقأ حربا ملو ، ىرحتأو كلذ يف دصقتأ لزأ ملف ، هحاحص
 نع لسكلا مايخ تضوقو ، رارسألا ملاعل لمألا مامز تضوف نأ لإ ، ىرخأ
 داجن مزحلا ديج نع تطمأو . مادقإلا داوجب مزعلا ديج تطنأف ، راكفألا ملاع

 يف تعرسأو ، هكلم دارع بردلا عورش هفينصت يف ز ل تعرشو ، ماجحإلاو ةلهللا

 هحيضوتب تلخب امو ، هحيقنت يف ادهج لآ ملو ، هكلف رادمب ردبلا عارسإ ، هفيلأت

 . [ ... هحيحصتو
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 ، بهذلا بوذب مقري نأب ، ايقيقح احرش كنودف ] : لاق ن ىلل
 هسورط تزتعإ امدنعو اذه ، بهوب بهاولا نم هيف ناعتسي نأب ريدجو

 ىلع ةروصقملا تايآلا " : هتيمس ، هروطخ نيح هسورع تزتهإو ، هروطسب
 . [ " ةروصقملا تايبألا

 نم ًاعون نيعبرأو ةئام ىلع ديزي ام اهيف ركذ ، ةمدقُم حرشلا لبق ركذ مث
 اميف ةمدقُم : لاقف ؛ دهاوش ركذ نودبو ، راصتخإو حاضياب ، عيدبلا عاونأ

 دتمي ، عيدب ىنعم لك نم هيلع لمتشي نأ ىسع ام ، دوصقلما مامأ مدقي نأ يغبني
 . هيلإ رظانلا رظن

 ، كبسلا نسُحو ، ظفللا ةبوذعب هيف قنأتلا نع ةرابع : [ءادتبإلا نسح
 امب حاتتفإلا : [لالهتسإلا ةعارب] ، هيلإ هب رظني امع بنجنلاو ، ىنعلا ةحصو
 نم ابكرُم ، نيسناجتملا دحأ نوكي نأ وه : [بيكرتلا سانج] ، دوصقملا بساني
 هيف فلتخإ ام : [فحصلا ساخجلا] ۔ طخلا يف امهفالتخإ طرشب ، نيتملك

 نم فرح هيتملك ىدحإ يف داز ام : [فرطملا ساخجلا] ‘ طقنلاب ناسناجنلا

 يف فرخ ىرخألا ىلع نيتملكلا ىدحإ هيف تداز ام : [ليذملا سانجلا] ، لوألا

 : [ةغلابملا] ، اهلبق ام مكح نع نكل ‘ دعب ام جارخإ : [كاردتسإلا] ، رخآلا

 امع هفصو : [قارغإلا] ، ةداع هعوقو ديعبلا نكمللاب ءيشلا فصو طارفإ

 توكسلا نسحي تيب دوجأب ةديصقلا متخ : [ماتخلا نسح ، هعوقو ليحتسي
 . هيدل عماسلا لمأ عطقنيو ، هيلع

 : اهامس ۔ ةيعيدب ِف اهمظن دقو ، هتمدقُم ِف اهركذ يتل ١ عاونأل ا ضعب هذه

 : اهلإ ، " رشبلا فرشأ حدم يف رشبلا فرشأ "

 ملعلاك لالهتسإلا ةعارب يدبأ ملس يذ يح يحيدم ءادتبإ نسح
 مهدعبل اران اشحلا يل اوبكر دق مهف هلهأ نع لسو ًاعلس مأف
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 فلأو عبرأ ةنس ، ناضمر رهش يف ةروصقملا ىلع هحرش نم ءاهتنإلا ناكو

 . ۔ ةكم مكاح - تاكرب نب يغ يبأ نب نسملا ديسلا مايأ ّ ةرجهلل

 ، بهذملا يعفاش ، لاغتشإلاو دلوملا يرصب وه : ديرد نبا يف هلوق نمو

 : هيئاثلا هتديصق هرعش عيدب نمو + لاق ، ةافولا لإ ، ناطيتسإلا ينامع

 ثلامالا حاقأ نع امال تطاىأ

 . ه أ . كلسملا بعصلا يورلا اذه ىلع ، ةسالسلا يف اهلثم رأ مل يتلا
 . ينيسحلا رداقلا دبع ديسلا حرش نم هلقن تدرأ ام

 ، ديرد نبا ةروصقم ىلع حرش ، ةفاقثل او يموقل ا ث ارتل ا ةرازو ةبتكمو

 نم غارفلا عقو : ةطوطخملا خسان هنع لوقي حراشلاو ؛ ( ز )٢٩ مقر طوطخم

 ؛ ينيوزقلا لماكلا ، لضافلا ملاعلا فيناصت نم وه يذلا ،‘ حرشلا اذه ةباتك

 . حراشلا اذه مسا ركذ الو ،'اذه ىلع دزي ملو

 يدوعسلا زيزع نب رماع نب بيبح نب حلاص نب بيبح خيشلا وه ، خسانلاو
 يدمسلا يدكلا ناميلُس نب دمح نب دجام خيشلل خوسنم ‘ يوزنلا يرقنعلا

 ، ةلمسبلا دعب هلوأ ؛ فلأو نيتئامو نيرشعو عست ةنس مرحملا رهش يف ، يوزنلا
 ، ءاحصفلا ةنسلأ ، رئامضلا تانونكم قطنأ يذلا هلل دمحلا ] : نيعتسن هبو

 نايب يناعم نع تزجعو . ءافلللا مالعأ ةنسأ ، رئارسلا تانونكمب ىرجأو

 لوحف تارابع ، هتاراعتسإ هنك نع ترصقو ، ءابطخلا ءاملعلا عقاصم ، همالك
 . [ ءاملعلا ريراغ تاراشإو ، ءالضلا

 ، هتغل يف : لوألا ‘ ثحابم ةثالث تيب لكل لعجي نأ 4 حرشلا يفل هجهنمو

 تيبب هنم غ ارفل ا دعب تفدر او : ل اق ( هب ارعإ ف : ثلاثل او ، هانعم ِف : ين اغل او

 ، لامهإ الو لاحتنإ زيغ نم ، لاحلا يف لاجترإلا ليبس ىلع ، يمظن نم هيزاوي
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 ىلع دهاشك ۔، نىتيب هل ركذأ نأ بسان ‘ انه هيلإ راشأ يذلاو ذ مدقتُملل لضفلاو

 : هجهن

 : ديرد نبا لوقب

 ىجللا لايذأ تحت حبص ةرط هنول يكاح يسأر ىرت ابا

 ٠٤ هذص لاعلم يف ح )كلا \ ( قيد ا

 )١) ىجدلا راتسأ تحت حبص راثآ تهباش يسأر ةمل يرت ابإ

 ظافلأ ضعب هرييغت ادع ، ديدج ءيشب هذه هتضراعُم يف تأي مل هنأ ودبيو

 . ديرد نبا تبي

 هلوأ ؛ طوطخخ رخآ حرش ذ ًاضيأ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم يفو

 ىلإ ىحوأ يذلا ، هناهرُب نطابلا ، هناسحإ رهاظلا هلل دمحلا ] : ةلمسبلا دعب

 يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو ذ ىفطعلا يبرعلا باككلاب ذ ىحوأ ام هدبع

 حرش وهو ‘ [آ الحلا حيتافمو ْ ىدلاو ىجالا حيباصم هلآ ىلعو ۔ ىضترملا

 ، هانعم ىلع مث ، هبارعإ ىلع مث ، تيبلا تادرفُم نع الوأ هيف ملكتي رصتخم

 . روكذم ريغ حراشلاو

 ] ةطوطخخ حورش ةثالث [ مهللا هجر) يلاسلا نيدلا رون ةمالعلا ةبتكم يفو

 ٠ نيتيبلا نيذهب ردصم اهدحأ { نيروكذم ريغ نيفلؤم ةثالئل

 اقنلا راجشأ نيب ىمازخلا ىعرت اهملاب ءيش هبشأ ةيبظ اي

 اضغلا لزج قيف رانلا لاعتشإ لئم هدوم يف ضيبملا لعتشاو

 قيقح ديرد نبا ةديصقل ضراعُملا اذه : هلوقب تيبلا اذه ىلع مهضعب قلع ى ةطوطخملا حورشلا ضعب يل )١(
 لوانتملا دي نم ايرثلا نيأ : ايح ناك ول ۔ هل لاقي نأ
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 : لإو ، ةدئاز : امو ، نيرت نإ هيف لصألا : يرت امإ : هلوق ، حرشلا

 ؤنسيرت نم نودلا طوقسب همزجو ، طرشلاب مزج : يرتو ، طرش فرح
 ينعي : حبص ةرطو ، هبشأ ىكاحو ، ام ِف ةمغدُم : نونلاو ‘ ثنؤل باطخلاو

 يهو ‘ (بوثل ١ هلعل) باتكل ١ ةرط هنمو } هتفاح ءيش لك ةرطو ‘ ، حبص هجو

 ، فارطألا : لايذألاو ، اضيأ هتفك : اهل لاقيو ۔ اهل بده ال يتلا ةيشاحلا

 . هنم دارملا ه ا . صيمقلا ليذ هنمو ، ليذ اهادحاإو

 اهأدتبإ دقف ، هللا هجر) يلاسلا نيدلا رون ةمالعلا ةبتكمب ةيناثلا ةخسنلاو

 ٠ قباسلا تيبلاب حزاشلا

 اقنلا راجشأ نيب ىمازخلا ىعرت اهملاب ءيش هبشأ ةيبظ اي

 اضغلا لزج يف رانلا لاعتشإ لثم هدوسم يف ضيبملا لعتشاو

 : ةاكاحملاو ، هباش : ىكاح : (هللا هجر) ركب وبأ خيشلا لاق : حرشلا
 ةفاح : ةرطلاو ، ءرقلاك كرت رتشُم مسإ : نوللاو ، لعفلا يف ةفصلاب ةهباشللا

 قفشلاك ، ضايب اهبقعا ةرمحلا يه : حبصلا ةرطو ، هفرط : ةفاحلاو ، ءيشلا

 . هبقعتي امو لوألا

 ` يهو ۔ أ روصقملا ظيرثت رقت يف تايلا ‘ حورشلا هأه صعب يفو

 ين اعمللا عيمج توح ديرد نبا ةروصقم

 . اهركذ مدقت دقو

 ، يقيلاوجلاو ، يرشخزلاو ، ىنج نب حتفلا وبأ : ةروصقملا حارش نمو
 مهريغو ، يئاسحإلا ليلخلا نب دمحمو ، ينارسقألاو ، يسلدنألا يريمدتلاو
 سيمخنب مهضعب ىنتعإ امك ، نولوهجي اهوفؤُم حورش كانهو ؛ ريثك
 . يسونسلا ىفطصُم ديسلا فيلأت تثش نإ عجار ... ةروصقللا
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 . اهضعب ركذأس ، تاعوطقمو دئاصق ديرد نبإلو

 " دودمملاو روصقملا " ف هتديصق اهنم

 : هذه يهو

 ىوهلا لإ ننكرت ال
 ىرشلا ىلإ ريصت اموي

 اجر يف ريغص نم مك
 افصلاب هيلع ىطغ
 هلهأ نع ىتفلا بهذ

 هيرظان نع انسلا لاز

 الخلا سمتلي لازام

 امزلا هنم اسنلا عطق

 ارعلا عونمم برلو
 انبلا رودهم برلو
 ديدجلا يلبي ىلبلا ىرأو

 ايللا ينفي انإ نم مك
 كيلع تعلط ىحضلا سمش

 . دحاو ريغ اهحرش دقو ، ةليوط يهو

 " ىرغصلا ةروصقللا " ىمستو ش

 ءاوهلا ةقرافم رذحاو

 ءارثلاب كريغ زوفيو
 ءاجرلا عطقنمل رئب

 ءافصلاو ةدوملا لمهأ

 ءاتفلا نم يفل ١ نيأ

 ءانسلا فرش نع لازو

 ءالخلا يف دحوت ىتح
 ءاسللاب عتمي ملف ن

 ءارعلاب ذبني فوسلو
 ءانبلا يل قنأتلا دعب

 ءالبلل ءيش لكو
 ءانألب ينفي مث يل
 ءاحضلا سمش ىرت الو

 ، عيدبلا عاونأ نم عون وهو ، نيفرطلا كوب مظن نم لوأ ديرد نباو
 فرج ًامتتخُمو ًاءودبم ةعوطقلا وأ ةديصقلا تايبأ نم تيب لك نوكي كلذو

 ةديصق ثلاث يهو ‘ ةيتآلا ةديصقلا هذه مظن دقف ، مجعملا فورح نم دحاو

لصي مل هرعش رثكأ نأل ، ةليلق تايبأ وأ تاعوطقم امإ يقابلا هرعشو { هل ةليوط



 ىلع تايبأ ةعبرأ لك لعج . ةعبرملا ىمست اهيلإ راشملا ةديصقلاو ، ليلقلا ًالإ هنم
 ش اهنم اضعب ركللا ، ءايلا لإ فلألاو ةزمهلا نم ءادتبإ ، ةيفاق

 > فللاو ةزمهلا

 يتربع جزامي امقس يل تيقبأ

 ينترجه نيح ءادعألا يب تمشأ

 ءاقل ه اقسلا

 ءادع ل ١

 عم ذلي اذ نم

 ءاكب تييح ام يرمُغع ريصيس يننأب تننظ ىتح ينتيكبأ
 ءافخ نُجأ امل عيطتسأ ال يننأ رارطضإب نلعأو يفخأ

 ٠ ءابلا

 حربم كاوه نم عذل يبلقب
 ابصلاو ةبابصلا يسفن تنسحتسا كب

 ًانناص تنك يذلا عمدلا هل تلذب
 يدعوم بحلاو بحلا ضعبب تيلب

 بلقلل تشع ام عذللا كاذ ماد معن

 بصلا ىلع يرزأ مويلا لبق تنك دقو
 بطخلا نم ليلجلا يف الإ هاندأل

 برتلا يف ةينملا دعب ةرواجم

 نونلا ٠

 ناريح فندم ليل نع تمن

 امل كنوفج ىركلاب
 دوطلا سبتلإ ول ام كنم يللان

 موتك يبلقو عشاخ يرظن

. . 

 تمع

 نافجألا نع حز ام همون

 نازح لا ىوج نم بلقل ١ مئس

 ن اكرأل ١ يمه او لط هب

 نامتكلاب حوبت يعومدو

 > ةديصقلا هذه اضيل هلو

 ةربع نسلأ كفنت ام كدحأ

 عئاجف بورغ بكرت مل كنأك

 مجرتي يعمد تاب نزح يأ نعو

 ملكأو دحأ اتاه نم نهابش
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 اهنكر ربصلاب تهاز ةبكن مكو

 اهءرد رسيأب ىوضر تضراع ولو
 تفداصف تاثداحلا ينتمجع دقو

 اهدح رداوب ينع ةفراصأ

 ةأطو دجملا ىج يل موي لك اهل

 ةلئمصم ةشايح تم مؤجأ اذإ

 هفورص قيفتست نل نأ رهدلا مأ

 ةوفهو عيضأ مزح نع تلأسو

 محزي نيح ايهاو يربص فلي ملف
 مدهتت اهفاذقأ ىرذ تلظل

 مُجعت نيح اههوركم ىلع اروبص
 مطحتو يهوت ءايلعلل عئاجف
 مذجتت هبابسأ اهل لظت
 مليص ءامص ءايهد اهرثأ تفق

 مسقي عئاجف يوحن ةفرصم
 ممصمل ١ ماسحل ا وبني دقو تعيط أ

 اهنمو ٠

 ةطخ ةءاندلاب ىضرأ تك امو

 يتميرص انيوهلا لظ تفلأ امو
 املا بذعتسي رخلا نأ رت ملأ

 ةضرع فلاتملل يسفن لعجأس

 لحتراف ربقلا ىلإ وأ عتراف كضزأب
 ةمادن ىنجي دطيرفتلاو تمدتت

 ىذقلا ىلع نويعلا ىضغي وأ عناصي

 قلاو هلل مكحلاو يننأ ىلع

 هردص ضراع فيسلا نأ ول بلقو
 هتامزع نع ضفرت لوقم لا

 امنأك بولقلا نع رصي بئاوص

 مدقم ةنسألا فارطأ نيب يلو

 مرصأ فيسلا نم اهادحو فيكو
 مقلع يهو ةلذ نم هدعابت

 مركأ توملاو توملل اهفذقأو
 مضوم محل موقلا بيرغ ناف
 مدنتي ال طيرفتلا ىلع اذ نمو
 مرمرتي الف ىَّرملاب عذليو
 مهبم بطخلاو بطخلا ضفي مزعب
 ملئم وهو فيسلا دح رداغل

 مضقن خماوشلا مصلل دباوأ

 مقرأ دبرأ مسلا اهيلع جمي

 اهنمو ٠

 هلقع ةحفص ءرملا يدبي رعشلابو

 تريسو انيلا تدأ ام رت ملأ

 متكي ناك ام لك هنم نلعيف

 مهرجو داع مايألا مدق ىلع
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 ثمشغلا سيرشلا اهنم مهل لظف اهدايق ًاعص لاثمألا اوبضتقإ مه

 ملسأ تمصلا وذو روكذم لقعلا وذو دقار لقعلاو ناظقي ىوهلا اولاقو

 مرجُيو لوهجلا يرجي هسفن ىلع مهلوق رهدلا يف مسولاك ىرج اممو

 مضقي ثيح نم دوعلا لصأ نإ الإ مهلاقم ميشهلا سبي يف رانلاكو
 مجعأو نامزلا هجو ىلع حيصف هلثم ريسي ال ام اوريس دقف

 ٠ هثلشثم ةديصق هلو

 هلعف ميلللا ةاخاوم ىمح هلصأ بيطي ال عرف باط ام

 هلثم اميل ىخاو ام لكو
 هنمكم نم دبل اذ رثتست ال هنمأم نم يتأ رهدلا نيأ نم

 هندعم يف يغتبي ءيش لكو
 يعاسلا ردقب يعسلا امنإو يعان موي تاذ عان لكل

 يعارلا بقع يعرملا كلهي دق

 مني مل نم ىلع ليللا لوطأ ام ملألا لق نإو يذؤي ام لجي

 مقسلا رش نم ءرملا لقع مقسو
 نينثإ عامتجإ لك ةقرفل نيب ريغل عمج عمتجي مل

 نيعلا ريصب وهو ىتفلا يمعي
 لاجر هلف نامز لك لاقم هلف ماقم لك

 لاثمألا برضت لوقعللو

 . ًاراصتخإ اهتكرت ۔ كلذ نم لكل ةديصقلاو

 > هلو٥َ سانلا يف هءارأ نمو

 لقاع سانلا زيم ام اذإ يغو ةبيرو يغبب اورغأ دق سانلا ىرأ
 لئام ةقيلخلا باع ام وحن لإ مهلكف فالخلا ىنعم اومزل دقو

 لضانم لكف ارش اونياع نإو ةنظب هومر اريخ اوءر ام اذإ
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 لفاغتم ةلز نع مهيف ِ الو ىذألا نم جانب مهنم ؤرمإ سيلو

 لتاخمل هنإ اولوقي أبيح ًابذهُم ايدأ اربح اونياع نإو

 لداجي هيفو أقيدنز هومسو ةعدبب هومر نهذ اذ ناك ناو
 لئاط هيف الو لقع هل سيلو ةجعن هومسي نيد اذ ناك نإو

 لهاج وه لب يعلاب ةلثمم ةروص نولوقي تمص اذ ناك .ناو

 لئاز وه امو ىتوملاب رخافي امنإ نولوقي لصأ اذ ناك ناو
 لكأملا سئبو ىبار دق تحسلا نم هلام نولوقي لام اذ ناك ناو

 لمانألا اهتوح دق سفن ةحشو ةلقل اولاق نيكسملا عنق ناو
 لئانو ظح رودقملا نم اهاتأ ةميهب اولوقي الام بستكي ناو

 لخابو حيحش اولاق دجي مل نإو رذبُمو فرسُم اولاق داج ناو
 لذابم اولاق ظفللا يف اولمجأ نإو ةبيرل اولاق ناملغلا بحاص ناو

 ١} اهنمو

 لعاف وه امو يتأي يذلا رشل ةبوقع اولوقي اموي للعي ناو
 لكآ لكآملا رش نم وه امل هفنأ فتح تمي مل اولاق تام نإو

 لتاختلا هنم ناب دق دسح وذو دناعمو دحاج آ سانلا امو

 لصاح رذحتو ىشخت يذلا نإف لئاق ةفيخل اقح نكرتت الف

 . تايلا ضعب فذح عم تهتنإ

 : نامزلا لهأ يف هلوق نمو

 هلاغم ىلع ءاذحلا دق مهنامز لثم سانلا

 هلاحو هبلقت ىف كر هد لثم كرهد لاجرو

 هلاجر ىلع داسفلا ىرج ن امزلا دف اذإ اذكو
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 ز هلو نمو

 هلقع ءرملل هللا مسق لضفاو
 هلقع ةحص سانل ١ ِف ىتفل ١ نيزف

 ةدلب لك يف لقعلاب ىتفلا شيعي

 هبراقُي ءيش تاريخلا نم سيلف

 هبساكم هيلع اروظحم ناك نإو

 هبراجتو هملع يرجي لقعلا ىلع

 هبسانمو هقارعأ تمرك نإو هلقع ةلق سانلا يف هب ىرزيو

 هبرآمو هقالخأ تلمك دقف هلقع ءرملل نرلا لمكأ اذإ

 ٠ لقو

 هسنج نع هملع سنج هانغأ هسفن نبا لقاعلا ملالا

 هسيك لضفب ءرملا امنإف ابدؤم نكو تئش نم نبا نك
 هسفنل همركت يذلا لثم هريغل همركت نم سيلو

 : لقثو

 اهلهأو موللا تبداعف تلهج

 ًاردصتُم ىري نأ ىوهي ناك نمو

 هلهاج وه نم ملعلا يداعُي كاذك
 هلتاقم تبيصأ يردأ ال هركيو

 ؤ ٹنولي لو ، ءاضعألا نم ركذي اميف لاقو

 ىتفلا يف ركذي امع الئاس اي

 هذقمو هنيبجو ىتفلا سأر
 هدعب رفظ مث مفلاو نطبلاو
 ذجانو ديدملا ربشلاو يدثلاو
 امف اهثنؤن ال حراوجلا يذه

 ربخي كل قداص نع هريغ ال

 رخنملاو هفنأو هنم رفغثلاو

 رفصعم ءايحلاب دخو بان

 ركني ال يذلا نقذلاو عابلاو
 ركذت ام اذإ ظح اهل هيف

 > ءاضعألا نم ركذلل الو ، ٹنئوُي اميف لو

 دضعلاو ءاجوعلا علضلاو بتقلاو دبكلاو ناذخفلاو نذألاو قاسلا
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 دحألا ةلودجملا بقعلاو نيعلاو تفرع يتلا زجعلاو فكلاو لجرلاو

 ديو ةفورعم كرو اهدعب نم مدق ىلإ ينرفلاو سركلاو نسلاو
 ددعلا لمكي اهنمو عاركلا مث اهعبصأو اهانمنو لامشلا مث

 دقتعي وحنلا يف اهثينأاتو ارط اهلخدي ريكذت ال نيرشعو ىدحإ

 ؛ ٹنوليو ءاضعألا نم ركثلي اممو

 ركذت ًانيحو انايحأ ثنؤُّنس اهتددع تاحراج نامث يذهو
 ركذي سرضلاو نتملاو هقتاعو افقلاو طبالاو قنعلاو ىتفلا ناسل

 ريخُم اذ يف تنأ ركذو ثلأف اهباسح مت ءرملا عارذ دنعو
 رخؤُم مهنع وهف هيوبيس ىوس هباتك يف ىكح يوحن لك اذك
 ركنُم كاذ يف ريكذتلا ىريو ىتأ يذلا وه عارذلا ثينأت نأ ىري

 . هل اهيضثي ملف ١ ةجاح ىف ءارولا ضعب ديرد نبا دص

 ٠ لتف ٠ رجض هنم هل رهظو

 الوئسم ىرت نأ كرهد ريخلف لئاس نم ةرجض كنلخدت ال

 الومأم ىرت نأ كزع ءاقبف لمؤم هجو درلاب نهبجت ال
 اليج قوري أربخ نكف أربخ رئاص ليلق نع كنأب ملعاو

 ، لخن تحت ةيرقب انلزنف ،انل رفس يف نامع ديرن انجرخ : لفو
 ؛ لوقل ل يل حنسف ، نقازتت ةلخن ىلع نيتتخافب اذذ

 رصعلا حنج وأ ءاسمإلا لفط دقو ةلخن عرف يف نيواقرول لوقأ
 رحنلا هذه نم كيتاه ىلع رمو اهحانج كلتل اتاه تطسب دقو

 رهدلا امكلمش تيتشت يف بد امو ةقرفب اعارت مل نإ امكنهب
 رخصلا هتواسق يكحي هنأ ىلع هبلق قوشلا عطق يلثم رأ ملف
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 لادب تررمف ، ةرصبلا لوخد دب ، نارهز ديا تجرخ : لظو
 ٠ اهطثح ىلع تہكف ، ٥ريبك

 قرتفم عيمج لك اذكو اقرف عيمج دعب أوُحبصا

 : بوثكم هتحن اذاف ، تعجرو تيضم

 قطن امل امد مهاكبأ مث تماص مهنع رهدلاو اوكحض

 : ناتيبلا ناذه ، هلاق رعش لوا ن : لي

 .... ( هتجهب مويلا يلع بابشلا بوث

 . امهركذ مدقت دقو

 لاهجلا تجادو ، دشرتسللاك ءالقعلا ترشاع : ةرهمجلا ةمدقُم يف هلوق نمو

 . هردق هنك فرعي ال ثيحب هعضأو ، هلهأ ريغ يف هنبأ نأ ملعلاب ةسافن ، يبغلاك

 اهنم ، اهب فر ةزيمتُم تافصو ، ةدب قالخأب ديرد نبا فصتإ دقو
 ، ةحامسلاو ، ءاخسلاو ، مركلاو ، ةركاذلا ةوقو ، ةهيدبلا ةعرسو ‘ ءاكذلا

 امو ، هتريس حفصت نل اهتلدأ اهل تافصلا هذه لك ، سفنلا ةزعو ، ةدجنلاو

 ؛ ربكلا ضعب يف هلو ، هسفن ةزع ىلع لدي

 بعصأ ةلذملا ميس اذإ يبلقو هنود رحلا هبجي بعص كباجح

 بجحأ نيح ةعجر يسفن مشجاف ةجاح كباب وحن ينتجعزأ امو

 ؛ هلو ،} هنم بيرقو

 اذشلا بوهرم تنشوخ اذإ ىولأ يفطعم لهس تنيول اذإ ندل

 ىبحلاب تراط شيطلا حاير اذإ يتوبح يبنجب ملحلا مصتعي
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 ىهنلا لبس ىلع اهنم يب نيفشأ يبراجت أبتر يب تلع دفو

 ىذأ الو قزن ينم شخي مل ىذألا طارفإل فيخ ؤرمإ اذإ

 اخطلا هسندي مل اضرع نوصأ ؤرمإ ينكلو نهو ام ريغ نم

 ذ ةديصق نم هلو ، هتمورأو هبسنب هراختفإو ، هسفنب هزازتعإ نمو

 فينملا تيبلل نا طحق ىرذ يف يتيب نا

 فيثكلا زعلاو ءاي لمعلا ةمجمجلا يلو
 فيرطلاو اميدق د محلم دلاتلا يلو

 فيحن نوناميلا هنم سي مل دجم لك

 : ةديصقلا لواو

 فوجسلا كلت تفشك ءاشع سمشلا نعأ
 فيصنلا كاذ انهوم ىرست ردبلا نع م

 فونشلا كلت تقلع لازغ يتيل ىلع مأ

 فوقرلا موقلا هري مل ام نحلا كارأ مأ

 فيحي قلخلا ىلع ل جنلا لقملا مكح ذا
 فينق دجولاو د جولا لإ نبَّرق نه
 فيلح ندخ يل ومو ينع ربصلا نلزان
 فودم مس اهبوش مقس ةبرش اهل اب
 فويع يهو ةرهج يسفنل نيحلا اهفاس
 فورص رهدللو ينا ميلا ليقلا ةنبإ اي

 فوسك اموي هلف ًاايضُم ىحضأ نكي نإ

 فويه ابوي هلف اميسن به نكي رأ
 فينع يداتقمف ييحامس كنرغي ال

 فيصي مث ةرات حومج داقنإ امبر
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 فوزع سفنلاف كنع يسفن ةفزع يرذحاف

 فيرغ ةيسيخ نيب باغ ماغرض تدصقأ

 فيفرلا تايجملاألا يف اهفنكي ةيبظ
 فيعض يمارلاو مهلا ديلجلا ىدرأ امبر

 فوخم كنض لبو م هدرو ماقمو

 فوتحلا هيف تكحض امل لاجآلا تكب
 فويسلا هيف تلعو يلاوعلا هيف تضفخ

 فيعت هيف ى درل ١ نابقعو تلبرست دق

 فيجو لوهلا نم عور لا يف سفنألل نيح

 . اهنم تايلا ضعب فذح عم ، تهتنإ

 ؛هتفو

 ديرد نبا نأ : " هاعولا ةيغب " يلو ، " رهزملا " يل يطويسلا هركذ ام الول

 ديسلا مل ؛ " نيرسفملا تاقبط " هباتك يف يدؤادلا هعباتو ؛ نامُمب تام
 هفصو ثيح ، ديرد نبا ةروصقم ىلع هحرش يف ، يكملا ينيسحلا رداقلا دبع
 نأ تاياورلا تداكل ؛ تافولاو ناطيتسإلا ينامع ، بعذملا يعفاش : هلوقب

 هيلعو ، نابعش رهش يف ، ةئامثالثو نيرشعو ىدحإ ةنس دادغبب تام هنأ قفتت

 يبأ تومو ، هتوم ناكو ، ناضمر رهش يف : توقاي لاقو ؛ نيخرؤملا رثكأ
 تام : سانلا لاقف ؛ دحاو موي يف يلزتعملا يئابجلا دمحم نب مالسلا دبع مشاه

 وهو ، يكمربلا ةظحج رضحو 4 نارزيخلا ةربقم يف انفدو ، مالكلاو ةغللا املاَع

 > هسفنل ةعامجلا دشلأف ، ديرد نبا نفد ، رفعج نب دجأ نسحلا وبأ

 برتلاو راجحألا ثلاث ادغ امل ةدئاف لك ديرد 1 تدقف

 بدألاو لضفلا دقفل يكب أ ترصف ًادرفنُم دوجلا دقفل يكبأ تنكو
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 ٠ ةديصقلا هذهب نييدلذضبلل ضعب هاثرو

 دنفيو ىسألا طرف ىلع مولي
 هقارأ عمد لهني نأ ربكيو

 هردق لج يذلا ءزرلا رغصتسيو
 ىركلا درت نأ نافجألا ىلع مارح

 ىسألا لبقي نأ نوزحملا ىلع لسبو
 دقرت نيح ةرذع ينوفجل امف

 هفرط مهسأب انيمري رهدلا وه

 قرفم نامزلاو الا عج الف

 اهفرصو يلايللاو لا دهع الو
 لقنت نهر يهو الإ لاح الو
 ىرت يذلا لكب ايندلا ةداع ترج

 ةملم لكل ًاميلستو ربصف

 يتلا ىلع ادلج تحبصأ ام كرمعل

 ًادجام رهدلا دقفي موي لك يفأ

 ةنضم قلعب ايندل ١ انعجفتو

 عطقتو ءافصلا نالخ عدون

 هق ارفب | ى درل ١ ىقلن نم قرافن

 ةحرو مالس ركب
 لباو لك هتنمض ىرث داجو

 هتابنج يف قربلا راطتسإ ام اذإ

 هتلخ دعاورلا هيف تمزرأ ناو

 ددجتي يذلا دجولا نم يلخ

 دمخت سيل اشحلا يل ران مرضت

 دهسمو هيلع كاب ؤرمإ لكو
 دروم دهستلا الإ اهل ام لجا
 دمكي رهدلا هب نزح هظح ىلب

 دمجت نبح ةولس يعومدل الو

 دصقيو يمصي نبح إ ايامرلا يمصيف
 ددبم بوطخلاب الإ لمش الو

 دهعت تنك ام لك نع هب لوحت
 دغلا اهدسفأ مويلا يف تحلصأ اذإ

 دوعتت امل كرت اهل سيلو
 دجنم رهدلا ىلع أموي نكي مل اذإ
 دلجتا ينكل اهب تينم
 دقفي نيح هدقف انيلع زعي
 دسحنو انيح ام اهيف سفانن

 ددوتي نم دو انم ريد اقملا

 دعبيو انم فلإلا بيرقلا ءانيو
 دفنتو اضيأ رهدلا فورص ىنفتو

 دلخم تنأ دلخلا نانج يف اهب

 دعريو حاري فاكو نزملا نم
 درجت ءاشع هيف ابظلا تبسح

 ددري ع افي ف لاتم ننح

١٨١



 ًاددؤسو ًادجم برتلا كنم مض دقل

 ىجدلا يف حيباصملا نادقف كاندقف

 انبولق انم ملعلا تومب تتامو

 اهنوعو يناعملا راكبأ ككبتل

 املك رهزلا مجنألا ريسم ريست

 انتلخف ليلخلا ملعلاب ترشنأل

 الثمم انيدل ديز ابأ انلخو

 هملعو هينزاملاب انتدهاشو
 اهلك تاياورلا يف ًامامإ تنكو

 تدتغإو ملعلاو بادآلا مجنأ توه

 ابصخم ناك اذإ ملعلا بانج ناكو

 مئاشه يهو نابذم تحبصأ دقف

 تفلخو اديج ركب ابأ تيضم

 هعفن مع يذلا ثيغلا عدو امك

 اجحلاو ملعلاو بادآلاب تدحوت

 انضاع . تمث مايألا كب اندج

 اهرورس نأ مايألا ىلع اندهش
 ترج اذإ ىسأن كنم ءيش يأ ىلع
 ادغ اذإ دانزلا يراولا كملع ىلع

 تدسجت ول يتلا رغلا كقالخأو

 هب يذلا ءيضملا يضاملا كيأر ىلع

 ابرعي ةيزرلا كيف تلمش دقل

 هدعب فلخ مث ديرد نبا ىضم

 اهنأك رشنو مظن نم يعئادب

 دوسملا هادم ىندأ نع رصقي

 دصقم ةيادهلا دصق نع لض اذإ

 دشرت كب لزت مل اهايح تنكو

 دشنتو ىورت نيح يفاوقلا رغو
 دقوتت تقرشأ رعش ءوض ابخ

 دهشم كنم انمض نإ هدهاشن

 دجوي لبق نكي مل ام انتدجوأو

 ديزأو العأ ملعلا لضفب تنأو

 دربملا ترضح ذم انع باغ امو

 دنسو اهيف قدصلا كيلإ فاضي

 دمه يهو هدعب نم امهضاير
 لديمت ءاور ليم هنانف او

 دضعتو اهنم ثتجت اهتباوث

 دقري ةيربلا لك هب ىحضأو

 دحوم اهنم ركذلا نسحب تنأف
 دمحي ناك ام مذ اهنم كباصم

 دهشن كلضفب انك امك رورغ

 دوعو تايداب فصو نساحم

 دلصم وهو هملع ِف ءرمإ دانز

 دسجت نح دعسلا موجن تناكل

 دصؤم بطخلاو بطخلا جاتر ضغي

 ددعمتي نم كيف اهنم لخي ملو

 دجنتو روغت لاثمأ رئاوس
 دقعت نيح اهدرو اهاهز دوقع
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 دربيو ليلغلا ىفطي هب لوقب عماسم ليلغ ىورت نكت مل نأك
 ددلتي الهوتسم هرداغي تكسمب دلألا مصخلا هدنت ملو

 دقرتو انيح ءارآلا نسوت دقو اهتانس دعب ءارآلا ظقوت ملو
 دوأتي ام لك اهنم كفاقث مقي ملو بولقلا ءادصأ لجت ملو
 دبؤم ينزحو مودعم كريظن ةولس كنع الو ضاتعم كنم امف
 درغملا مامحلا كيألا يف درغ قراش رذ ام هللا مالس كيلع

  
١٨٣



 ةبطع ن بيبش

 . ائيش هبسن نع فرعأ ال ۔ ينامعلا ةيطع نب بيبش بستحملا مامإلا وه
 نب دابع نب دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا باحصأ نم ناكو ۔ وه ةليبق يأ نم الو
 فيس عفد يف ، ىدنلجلا مامإلا مهراشتسإ نيذلا ءاملعلا دحأو ، ىدنلجلا نب دبع

 لإ ءاج يذلا . يركشيلا فلدلا وبأ زيزعلا دبع نب نابيش وهو .۔ همتاخو نابيش

 ، لاتق مامإلا نيبو هنيب عقوف _ حافسلا دئاق ةميزخ نب مزاخ نم ابراه نامع

 يف ةضيبق همتاخو هفيس راصف ‘ ناكفروخ اهلعلو ، ناواكرب ةريزجب نابيش لتقف
 ، نابيش دراطي ناك يذلا مزاخ ءاج مث ، هثراو ىلإ عفدي ىتح ، نيملسلا يديأ

 هجر) مامإلا راشتساف ، متاخلاو فيسلا مهنم بلطف ‘ هولتق دق نامع لهأ دجوف

 متاخلاو فيسلا عفدي نأ هيلع اوراشأف ، اذه بيبش خيشلا مهنمو ، هباحصأ هللا

 نع كلذب عفدي ، متاخلاو فيسلا ةميق ق نابيش ةثرول نمضيو ، لاملا نم هيضر امو

 ، هل ةعاطلاو ، دادغب ناطلُسل ةبطخلاب لإ كلذب مزاخ ضري ملف ، نيملسلا ةلود

 اهنع عفدي امنإو ، نيدلاب ةلودلا نع عفدي الو ، نيدلا يف زوجي ال كلذ نأ اوأرف

 . لاملاب لاجرلا عم

 نم بلط ةميزخ نب مزاخ نإ : " رظنلا نبا ةيمال حرش " يف فاصو نبا لاق
 ىدنلجلا راشتساف { ةفيلخلا دنع ةجح هل نوكيل ، هفيسو نابيش متاخ ، ىدنلجلا

 ؛ ه أ . ةملظلا لإ كديب يطعت ال نأ ىرن : اولاق ؟ نورت ام : لاق نيملللا

 يف ، ( ًايلاح ةميخلا سأر ) رافلجب اولتتقاف ، دارأ ام مزاخ ءاطعإ نم مامإلا عنتماف

 ىلتقلا نيب نمو ، مزاخ باحصأ يف لتقلا اهيف رثك : امهالوأ ، نيتيلاتتُم نيتكرعم
 ؛ ليق اميف مامإلا باحصأ يف لتقلا اهيف رثك : ينانلا مويلا يفو ، همأل هوخا

 هباحصأ ضعب هيلإ اهب راشأ يتلا هتديكم لمع ، مزاخ مدقم نم موي عباس يف مث
 نارينلا اهيف اولعشأف . بشخ نم تناكو ، مامإلا باحصأ تويب قرحب ةاغبلا نم

 نأ : ليق ؛ (ةعساو ةجر هللا مهجر) هباحصأ رثكأو مامإلا لتقف ، اهوربد ةليحب
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 . ةئامو نيثالثو عبرأ ةنس كلذو ۔ ملعأ هللاو - فالآ ةرشع ىلتقلا ةلمج

 : ىدنلجلا مامإلا يف للا هجر) يملاسلا نيدلا رون ةمللا لد

 ساعدلا ىتفلا نابيش فيس يف سابعل ١ ينب شيج هلتاق ٠٥

 متاخلا ذخأو هفيم ذخأ يف مزاخ مسإب فورعملا هبلطب
 ثارتلا يوذ نم تسل تنأو ثاًرولل كلذ هل ارلاق

 مزهنإ امف اولتق نأ ىلإ بشني ملف برحلا مهنيب تبشتنو

 مازهنإ امهشغي مل نيدرف مامإلاو لاله يقب دفو
 البقم هارو يضاقلا لتقو التق ىتح مامإلا مدقت

 رابخألا اذب تءاج مهدهشم رافلج توح دقو اودهشتسا

 نارفُملاو وفعلاو انبر نم ناوضرلاو ةمحرلا مهيلع
 امد كفس ادبأ كانه ناك امل فيسلاو متاخلا اوعفد ول

 ةنئاخ ريغ سفنألا اومدقف ةنهادملا اوضتري مل مهنكال

 ناطلسلا لود نم ةلود هل نمحلزلا ىضر مهدارُم ناك

 هلوق ، (هّللا ههر) يبايسلا ليج نب نافلخ خيشلل ، " رردلا كلس " يفو
 > لاق ، ىدنلجلا مامإلا مايأ نامع ءاملع ضعب ركذي وهو

 روهشم مهلضف _ ملحو ملع روحب همايأ يف ناكو
 مساقلا لجن هللا دبع لثمو ملاملا عيبرلاكو بجاحك

 ينامعلا بيبش مهنمو ينادلا قارعلا يف ءالؤهو

 ‘ هللا هجر) بوبحم نب دمحم انثدح : هللا مهجر) ةقراشلا انباحصأ رثأ يلو

 يف مهدنع ناكو ، ةرصبلا قيرط نع جحلا لإ جرخ نامُع لهأ نم لجر نع
 هنأ هفرعي ل وهو ۔“ ينامألا لجرلا هل لاقف ‘ ماني الو للللا دهي ل لجر ةقفرلا

 ةعزخ نب مزاخ عم تجرخ ينإ : لاقف ؟ أدهت ال كلام اذه اي : نامع لهأ نم

١٨٥



 ال ، ىرت ام ىلع مهانلتق ذنم انأف 4 مهلثم رأ مل اموق اهب انلتاقف ، نامُع لا

 .مامإلا هيف ىقرف ، ضرألا لإ ءامسلا نم عضو ًاملس تيأر ينأل ، مونلا ينذخأي
 ‘ موقلا نم تسل : لاقو . دحأ ينعنمف . ، مهعبتأ نأ تدراف ّ هباحصأو ىدنلجلا

 كبيصي نأ مهلتاق ن تنك نإ كلذب قيقح تنأ : هسفن يف يناملا لجرلا لاقف

 . ه أ . اذه لثم

 ،هكرب نب دمحم وبأ ركذ : هلل هجر) يملاسلا نيدلا رون ةملعلا لاق

 ناك هنأ : امهريغ ركذو ؛ ىدنلجلا باحصأ نم ناك پ ًابيبش نأ : نسحلا وبأو

 اذه إ هرمأ نم رهاظلاو ؛ ابستحُم ناك امنإو ۔ بوصنم امامإ نكي ملو ذ ىرقلا يبجي

 لا ايعاد ، ةربابجلا ىلع ًاديدش . هنيد يف ابلص الجر ناكو ، ىدنلجلا دعب ناك

 : اهيف لاق ، ةاغللا ىلع هتدشو ‘ هنيد يف هبلصت نع ءيبنت ةريس هلو ، مهتفلاخُم

 ةدحاو نبملسملا دي : لوقي ناك ع هللا لوسر نأ انغلب دق هناف ، لعب امأ

 ةريس يهو ‘ " هلذخ ي الو هملظي ال ملل ١ وخأ ملسُمْل او { ؛ مهاوس نم ىلع

 تاباوجلاو ريسلا " وأ ، " نايعألا ةفحت " عجار ، ةليوط

 رفيج نب باهولا دبع جرخ ال هنأ ينغلب : هللا هج ر) ناطحق وبأ لاقو

 ، هنوبيعيو ةيطع نب بيبش ىلع نونعطي " هباحصأو هللا دبع نب دمحم نم باتكب

 يلالهلا ناوكذ نب ملاسو ، ةرامع نب رمتعا لاقف ، ةكمب خايشألا ىلإ لصوف
 أربأ ا ينأ ءاوس ، فيسلا دحو ، هنم ةءاربلا نأ : ۔ ةعصعص نب رماع ينب نم ۔

 . ءاملعلا ضعب لوق يف ةمئألا يف كلذو ، همد لحي ىتح هنم

 ام : عيبرلل تلق : لاق 4 رباج يبأ نب ىسوم نع ‘ ناليغ نب مشاه انربخأو

 هالوت نم : لاقف ؟ بيبش رمأ يف اوقرتفاو اوفلتخإ مهنإف ، نامُع لهأ يف لوقت

 ينإف ، فكلا يف لوقت امف : تلقف : لاق ، هنم اوأرباف هنم ءيرب نمو ، هولوتف
 فلاخي الو ، يبحاص : تلق ، ريشب لوقي ام : لاقف ؟ أاحالصو ةفلإ هيف وجرأ

 مدق املف ، ييأر كلذ سيلف انأ امأف ، مكدالب لهأب ملعأ متنأ : لاقف ، يلع

 هيداه عباتو ، هيداه هعباتف ، هيداه ىقلو كلذ رهظأ ، رباج يبأ نب ىسوُش
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 . هنود اوناكو ‘ هباحصأ

 ۔ فكلا ريشب هركو : مشاه لاق ،‘ هنم انئرب هالوت نم : باهرلا دبع لاقو

 ريشب يأر ناك : مشاهل تلق ، فوجلا لمهأو ريشب هالوتف لعفت ١٬ل : لاقر

 . ه أ . رهاظلا يف ةفلإلا نكلو ، ال : لاقف ، فكلا

 داجن نب ىسوم نب داجن خيشلا فيلأت ، " رئاصبلاو داشرإلا " باتك يلو
 فلتخا : لاق ش ناليغ نب مشاه نع ةبقع نب حاضول ا : هصن ام ‘ يحللا

 ، لجر دنع ةيالو امهل تناك نيلجر يف ، رباج يبأ نب ىسومو ، ةيطع نب بيبش
 هنأ ملعأ ىتح ‘ لتاقلا نم أربأ : ىسوم لاق ؛ هبحاص لتق امهدحأ نأ انيقي هغلبل

 هلتق هنإ ملعأ ىتح ‘ هيلع اناك ام ىلع اندنع امه : بيبش ل اقو ؛ قحب ه هلتق

 بيبش عبات ملث ، امهنيب عقت تداك ىتح ‘ امهنيب عقوف : لاق ۔؛ املظ

 لوقب لوقأ انأو : مشاه لاق ؛ قارعلا لهأ نم كناوخإ يأر اذه : لاقو ، ىسوم

 ةعقاولا ةرتفلا يف ناك ، نيملسُملا رومأل هباستحإو بيبش مايق نأ ردابتُمْلاو
 مل هنأكو ، ىرقلا ضعب ىلع ًارصتقُم ناكو ، ريسيب ىدنلجلا مامإلا لتق دعب
 ىلع اولوتسإ دق .، مامإلا لتقم دعب ، ىدنلجلا ينب نم ةربابجلا ناف ، همايأ لطت

 ةعقو دمب مهرمأ قرفتو ب نوملسملا مهبلغ نأ لإ ، ابيرقت نامُع نادلب عبج

 ، يدمحيلا نافع يبأ نب دمح ةعيابمب ةلودلا مايق اهرثأ نم ناك يتلا 3 هزاجملا
 . عافد مامإ

 ، ةرهاظلا نم يبغلا ةيرقب نأ ينغلبو ، بيبش ةمالعلا تومل اخيرات دجأ ملو
 ‘ ةبّل ا كلتب هربق لعلف “ بيبش ةبق ىمست ةبقو ،} بيبش دجسم ىمس دجسم

 ربق نأ : انباحصأ رثأ ف دجوي ام كلذ دكؤي امو ، هيلإ دجسلاو يه تبسنو

 . ملعأ هللاو . هنطو اهلعلو ةيبرغلا ىرق نم يبغلاب بيبش

9 9 

١٨٧ 

 



 ير اشلا ة ةزمح ونأ وا

 نب نشاخح نب نزام نب ىحي نب هللا دبع نب فوع نب راتخملا ةزج وبأ : َوُه

 وهو ۔ يدزألا يميلسلا مهف نب كلام نب ةميلس نب نشاخم نب تماص نب دعس

 وه يذلا ، ةبقع نب جلب هبحاص اذكهو راحص لامعأ نم ۔ زجي دلب لهأ نم
 ، هفلقلا نم : ةياور يو 3 همرخلا نم ًاجلب نأ : ةياور يفو ، كلام نب ديهارف نم

 لا لاجرلا نم هعم نع مهللا هجر) ةز وبأ راس دقو ، ةعلقلا فيحصت هلعلو

 هعم مامالا زهجف ، يدنكلا ىيحي نب هللا دبع قحلا بلاط مامإلا عيابف ، نميلا

 مث ْ ةئامو نيرشعو عست ةنس ، ، ةفرع موي ةكم لخدف ، زاجحلا لإ هلسرأو اشيج

 ةغيلبلا هتبطخ 4 هللا لوسر ربنم ىلع بطخو اهلخدف ، ةنيدملا ىلإ اهنم جرخ

 . )١( ةروهشللا

 : لاق ۔ ديمحلا دبع نب ىسيع انربخأ : لاق ، يئاطلا يدع نب مثيهلا ىور

 فوص ءاسكو ذ سيبارك صيمق هيلعو ‘ هباحصأ ِف ةنيدلا ر وبأ لخد

 ، هفيس ادلقتُم ش فليلل ا هلئاج ضيرع فيسو ، ءاضيب ةمامعب مّعم وهو ‘ غوبصم

 الو ‘ مهتنيه نم نمح أ طق ة هسه رأ ملف : ىسيع ل اق ، هلثم هباحص ا ىلعو

 . هلل ١ لوسر ربنم دعص املف ‘ مهلك بابش ش مههوجو نم نسحأ اهوجو

 دتشاو ىكبف ، همدق عضي و هللا لوسر ناك يذلا عضوملا يف هتهبج عضو

 ةرثؤم ، هللا باتك ريغب ةلماع ، هلل صاع مدق مك إ انُه اه : لاق مث ، هؤاكب
 ؟ 5 هلل ١ لوسر مدق عضوم تعضو دق ‘ هلوسرو هللا ىضر ريغ ىلع اهاوه

 : لاق ؛ مهمولحو نيملا ءارآ تناك نيأ ، هللا ناحبس ‘ يمأو ب تنأ يبأب

 : لاق مث ، هيلع اع ىنثأو هللا دمحف

 ةزح يبا بطح نم ودييو : لاقف ، ةزه ابأ , " يبرعلا بدألا خيرات " هباتك يف خورف رمع / روتكدلا فصو )١(
 ةعاربلابو ، ةجحلا ةوقو ، ةغالبلاب هل دهشت من ، نآرقلاب رصب اذ ، هقفلاب افراع ، خيراتلاب ًاملُم ناك هنا
 . ه أ( . نيعماسلا يل ريثأتلا مظعو ، ةباطخلا يل
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 نم عاطقنإو ، لسرلا نم ةرتف ىلع قحلاب 8 ادمع ثعب هللا نإف ، دعب امأ
 ضرفو ، عئارشلا هل عرشو ، باتكلا هيلع لزنأو ، قحلا نم ساردنإو ، يحولا
 يتأي ام هل نيبو ، ةلالضلا .نم هب ذقنتساو ذ ةلاهجلا نم هب ملعو ، ضلارفلا هل

 هرمأيو ش ةكلناللاب هدع ، هللا رمأ نع لا ‘ رخؤي الو مدقي 'ل ناكف 4 ، يقتي امو

 ْ هئايبنأ ج اهنم ىلع هللا هضبق مث ، هئادعأ ةدهاج نم هرمأ اع ىضمف ذ داهجلاب

 ، مهنيد ملاعم سانلا ملع دقو ، ةجحلاب همايقو هراذنإو { ةلاسرلا هغيلبت دعب

 ، مهنيد رمأ نم ةهبش الو سبل يف مهرذي ملو ، مهل قحلا نم هيلع يذلا ىأو
 ‘ ماقتساو ماقف ۔ نينثإ يناث ركب وبأ هدعب نم يلو مث ذ :3 ‘ هيلا هللا هضبق مث

 لهأ لتاقف ، ةيدلا هنيد يف لبقي ملو ، ةيعرلا يف لدعو ، قاس نع رمشو

 ، ةاكزلا اوتؤُي الو ؤ ةالصلا اوميقي نأ إ اوضرعف { برعلا نم دترإ نمو 3 ةدرلا

 قحلا لهأب برضف } ۔ مهنم الباق ج هللا لوسر ناك ام لا مهنم لبقي نأ ىبأف

 مهلعجو ‘ هنم اوجرخ يذلا يف مهدرو ، قحلاب مهرقأ ىتح ، لطابلا لهأ فاتكأ

 \هقح قح يذ لك ىطعأو ذ ةقرفلا لبق اهيلع اوناك يتلا ذ قحلا ة هعيرش ىلع

 ، هليبسل ىضم مث ذ اهدري ملو ،۔ ايندلا هدرت ملو ) ,مئال ةمول هللا ف هذخأت {

 نم لجر لإ ىصوأ ] ةافرلا هترضح لو » هيلع هللا ةجر ] نوضار هنع ةم او

 هطهر نم الو ، نيندألا هنطب نم سيل ضر باطخلا نب رمغ نيلوألا نيرجاهلا
 عبتاو ،هللا رمأل ماقتساو ، هب لمعو قحلاب ماقو ذ ةمألا هب تيضرف “ ، نيبرقألا

 مث ،۔ بلاط يبأ نب يلعو ، نافع نب نامثئُع نيتفيلخلا ركذ مث ، هيبحاص ةنُس

 وهو ، دمحم نب ناورم مهرخ ٦ ناك نيذلا ذ ةيمأ ينب كولم نم هريغو ‘ ةيواعم

 ماشلا نم شيج سأر ىلع ذ يدعبلا ةيطع نب دمحم نب كلملا دبع لسرأ يذلا

 ةزج وبأ لتقف ۔ قحلا بلاط _ يدنكلا ىك نب هللا دبع مامالاو .ةرزج يبأ لاتقل

 ةنس كلذ دو . امهنع يضرو هلل اامهجر " ءاعنصب مامآل ١ لتقو . ةكم لفسأب

 . ةئامو نبلالث

 ةفورعم م هلبُس ةحض او ۔ بوسنم جلبأ هلل ١ نيد نأ : ةزج يبأ مالك نمو

 ، مئاخسلاب الو ، تانحلاب ذخأ الو ، سانلا نم دحأ ىلع لالتعإ هيف سيل 7 هقرط
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 الو ، ىوه يف ةلوليم الو ، ةهبش يف ادحا ذخان الو ، قوقحلا يل ةاباحُم الو

 ارثأتسُم الإ ، هدقرم نع لدعلاب رقأ امئان هبن الو ى ، اليبس عطقن الو ، انمآ فيخت

 سانلا جهن الو ، أدهع ضقنن الو ، اجر عطقن الو ، هنم ناك ثدح نع 4 ق

 ساللا ضرتعن الو خ هعضاوم نع باتكلا فرحن الو ش نانتمإلاو يغبلا لعب لإ

 الو ۔ سسجتن الو ۔“ نظب هلخان الو , ةرغملا متخن الو ةوعد ريغ نم لتقل

 لاق ] لاتقلا ىلع سالا ربج الو ، ًايلوم لتقن الو ، مهلزانم يف سانلا تيي
 الو ، اهنع رذتعن ةريس ريسن الو ۔[ سبح جرخي مل اذإ ، انعم ربجلا دحو : هريغ
 فسنن مل ، انل مهمزهو انودع ىلع هللا انرفظأ نإف ، بايترإلاو كشلاب نيدن

 ىلع ةبوتلا درن الو ۔ اربدم عبتن الو ۔ ًالايع بسن ملو ۔ الام منغن ملو ، اراد

 برضن الو ، نامبإلا دعب فخف الو ، اهلهأ نذإ ريغب تويبلا لخدن الو ، اهلهأ

 ، ةدساح بولق الو ، هردك هوجوب سانلا ىقلن الو ، نونظلاو مهلا ىلع سانلا
 اضعب ضعب فذقي الو ، نعطن الو ، ةفلتخم تاينب الو ، ةبذاك نُسلأ الو
 الو ، ىرخأ عم فاخيو ّ ةفئاط عم انودع نمأي الو ، نيقي ريغ نم تاركللاب

 اننادلب كلغو ۔ ناودعلاو ملظلا عن ًاماكح نوكن ىتح } ةيزج الو ةيفاص يبن

 ذخان الو ، مهيلع ماكحلا نحنو مهلاومأ سانلا لأسن الو ، انرو انربو انراصمأو
 يبن الو ، راصمألا لهأ نم انب نورمي نيذلا ، هرئاسلا نم عنمن مل نم ريشع
 لتقي مل نم ، هلتقن اربدم عبتن الو ، انمكح مهيف مهيلع يرجي مل نم ةيابج
 اهيلع ىضم ينلا ، انتريس هذهو { انيأر اذهف ، ًابرح انل بصني ملو ، اليتق
 . انتمئأو انفالسأ نم هللاب ءاملُلا

 : (هللا هخر) بوبح نب دمحم نب ريشب خيشلل ، م١) " ةبراحملا " باتك يلو

 ، روهشم جلبأ هّللا نيد نإف : نيملسملا ةفص يف ةزه يبأ ةريس نم ةلئسم
 ، سانلا نم دحأ ىلع لالتعإ هيف سيل ، هقرط ةحضاو ةلهس . همالعأ ةفورعم

 نوذخأي الو ، قوقحلا ةاباحُم الو ؤ مئاخسلاب بلطلا الو ، تانحڵلاب ذخأ الو

 )١( يديعموبلآ ده نب دوعس نب دخأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب ًاطوطخَم دجوي .
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 ىتح . ةقدص الو ] ةيزج نوبجخ الو ; ىوه لا ةلوليم الو 6 ةهبش ِف ادحأ

 مهدالب نوكلعو ذ ناودعل او ملظلا نم اوبج نم اوعنعو ‘ اماكُح اونوكي

 . مهيلع ماكحلا مهو ، مهلاومأ سانلا نولأسي الو ، مهرخو مهربو مهراصمأو

 الو ذ ةبيبل ا نم لدعلاب مهضعب عم قوقحلا سانل ١ نوضقيو + اهنمو

 ‘ مهريغ لا الو ذ مهيلإ ا هتبلط اب اط نوعنع الو ئ هملظ ىلع ًالاظ نورزاؤي

 . مهتسايس ةقيفر ، مهتوعد ةلهس ، اهعضاوم رومألا نوعضيو ، دودحلا نوميقي

 ذخأ الو ، باتعلا بلط الو “ تاوشر الو تاموصخ لهأب اوسيل 6١ اهنمو

 رتسإ ا ام .نوبحي لب ذ او َنيذَلا يف ةشحافلا م عيشت ر نأ نوُبحُ آلو . تاهبشب

 هللا رتسي اورتتسإ " : هللا لوسر لاق امك ، دابعلا ا نود نم ، مهنع
 . " مكب هللا قفري اوقفرأو ذ مكنع هللا فعب فعي اوفعاو ذ مكيلع

 الو ،ةمهل الو ذ نلطظب نوذخأي الو ‘ ةرثمعل ا نومتتغي الو ` اهنمو

 . ةروعلا نوسسجتي

 هدساح بولقو ٤ ةبذاك نُسلأو ة ةردك هوجوب سانلا نوقلي الو “ اهنمو

 اضعب مهضعب فذقي الو ، ضعب ىلع مهضعب نمطي الو 3 ةفلتخُم تاين الو

 ضّْشن الو م اجر عطقن الو ‘ 7 الو نقي ريغ نم “ ، نقتفل ١ نم تاركنُملاب

 عضاوملا ضعب يف فذح عم هأ . ادهع

 : (يناهبصألا) جرفلا وبأ لاق : " ةغالبلا جهن حرش " يف ديدحلا يبأ نبا لاق
 : هلوق امهادحإ نإف ، ناتروهشملا ةزح يبأ اتبطخ امأف

 ّ ًارطب الو } ًارشأ انلاومأو انرايد نم جرخن مل انإ ، ةنيدملا لهأ اي نوملعت

 لين ميدق رأثل الو ، هيف ضوخن نأ ديرن كلُم ةلودل الو ، اوهل الو ۔ اثبع الو

 فنعو ، تلطُع دق لدعلا ملاعمو ، تنفطأ دق قحلا حيباصم انيأر ا انكلو ، انم
 انعمسو ، تّبُحَر اَمب ضرألا انيلَع تّفاَض ، طسقلاب مئاقلا لتقو ، قحلاب مئاقلا
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 بجي ل نَمَو ط هللا ا يعاد انبجأف { نآرقلا مكحو ، نهرلا ةعاط ىللإ وعدي ايعاد

 ىلع انم رفنلا ، ىتش لئابق نم انلبقأف { « ضرألا يف زجعُمب َسيلَق هللا َيِعاَد

 يف نوفعضتسُم نوليلق ، ادحاو افا نورواعتي ‘ مهدا هيلعو ، دحاولا ريعبلا

 هلضف لهأ نم ۔ دومحلا هللاو انحبصأو ، هرصنب انديأو 0 هللا اناوآف ل ضرألا

 ، نآرقلا مكحو ، نرلا ةعاط لإ مهانوعدف ‘ ديدقب مكلاجر انيقل مث ، هتمعنو

 يفلا نيب هللا رمعل ناتشف ، ناورم مكو ، ناطيشلا ةعاط لإ انوعدف

 قدصو . هنارجب مهيف ناطيشلا برض دق ۔ نوعرهيو نوفزي اولبقأ مث ، دشرلاو

 ؤ قنور يذ دنهُم لكب ، بئاتكو بئاصع هللا راصنأ لبقأو ، هنظ سيلبإ مهيلع
 . نولطبُملا هنم باتري برضب ، مهاحر تدتشاو اناحر ترادف

 هلل ١ مكتحسيف ، ناورم لآو ناورم اورصتت نأ _ ةنيدملا لهأ اي هلل ١ ميأو

 . 4 َننموُم موق َروُدُص فشيَو ) . انيديأب وأ ، هدنع نم باذعب

 ارفاك وأ ، نثو دباع اك رشُم لإ ، مهنم نغو ، انم سانلا ، ةنيدملا لهأ اي

 . ارئاج امامإ وأ ، باتكلا لهأ نم

 اهل أسو ، اهتقاط قوف اسفن فلك لاعت هلل ا نأ معزي نم ‘ ةنيدملا لهأ اي

 ۔. برح انل وهف ‘، اهتؤي مل امع

 يوقلا ىلع هباتك يف هللا اهضرف مهسأ ةينامث نع ينوربخأ { ةنيدملا لهأ اي

 ًابراحُم ْ ًارباكُم هسفنل ًاعيج اهذخأف ۔ مهس اهنم هل سيل عسات ءاجف فيعضل او

 ؟ هلعف ىلع هنواع نميفو ، هيف نولوقت ام ۔ هبرل

 ، ثادحأ بابش مه متلق © ، يباحصأ نوصقتنت مكنأ ينغلب ، ةنيدملا لهأ اي

 ألإ ه هللا لوسر باحصأ ناك لهو . ةنيدملا لهأ اي مكخيو ، ةافج بارعاو
 ةضيضغ . مهبابش ِف )١) نولهتكُم بابشل يباحصأ نا هللاو معن ، اثادحأ ًابابش

 )١( لوهكلا ةنازر اوزرحأ دق ، يأ : نولهتكُم .
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 سفنأب ادغ تومت اسفن اوعاب دق ، مهمادقأ لطابلا نع ةليقث ، مهنيعأ رشلا نع

 ةينحم ، مهراهن مايصب مهليل مايقو ذ مهلالكب مهلالك اوطلخ دق . ًادبأ توغ ال

 ، راللا نم افوخ اوقهش فوخ ةيآب اورم املك ، ن آرَقلا ءازجأ ىلع مهبالصأ

 دقو فويسلا لإ اورظن اذإو ، ةنجلا لإ اقوش اوقهش ءاجر ةيآب اورم املكو

 تدعرأو ، تقوف دقو ماهسلا لإو ، تعرشأ دقو حامرلا لإو ، تيضتإ
 ، اهيف اوسمغناو ، هللا ديعو دنع اهديعو اوفختسإ ، ترلا قعاوصب ةبيتكلا

 اهبحاص اهب ىكب املاط { رئاط راقنم يف نيع نم مكف ، بآم نسُحو مهل ىبوطف
 اهبحاص اهيلع دمتعإ الاط ، اهدعاس نع تنيبأ دق دي , نم مكو ۔ هللا ة ةيشخ نم

 الإ إ يقيفوت اًَمَو ط هللا رفغتسأو اذه يلوق لوقأ 3 هللا ةعاط يف ادجاسو عكار
 .4 بينأ هيلإو تلكوت هيلَع هللاب

 ٠ هلو ٦ ةيتالا ةبطخلا ادل 39

 ال ، هسراد هراثآو ، ًايفاع مكيف نيدلا مسر تيأر ىل ام ، ةنيدملا لهأ اي
 تسملنإو ئ هتدج مكي تيلب دق ، ةجح هلهأ نم نوهقفت الو ، هتظع نولبقت

 تفشكنإ اذإف ، افورعم هريغ نم ركملاو ، ًاركنُم هفورعم نورت 7 هتنُس مكنع
 اهنع تمصو ، ۔ مكراصبأ اهنع تيمع ۔ رذللا مكل تحضوأو . ربعلا مكل

 ، رشن اذإ لطابلل مكبولق طسبت ، ةلفغ يف نبهال { ةرمغ يف نيهاس ب مكناذآ

 املك ، لهجلاب ةسنأتسُم ، ملعلا نم ةشحوتسم 4 ، ركذ اذإ قحلا نع ضبقنتو

 مكرودص ِف ابولق نولمحت ّ ًاروفن قحلا نع اهتداز ةظعوم اهيلع تدرو

 لزنأ ول يذلا هللا باتكب نبلت .ال يهف ، ةراجحلا نم ةوسق دشأ وأ ، ةراجحلاك
 . « هللا ةّيشَح نم ًاعًدَصَُْش ًاعشاَح ُهَنيأَرَل ) لبج ىلع

 ًاماغط ًاموقو ، ةعئاض ةرمإ اوباصأ : لاقف ۔ مهلامعأو ةيمأ ينب ركذ مل

 ينب نأ نوريو ، ىدهلاو ةلالضلا نيب نوقرفي الو ، قحب هلل نوموقي ال ، الاهج
 شطب مهشلطب ز ةيبوبر طلست هيف اوطلستو ذ رمأل ١ اوكلمف ، مهل ابابرأ ةيمأ

 نولطعيو ، نظلاب نوذخأيو ۔ بضغلا ىلع نولتقيو ، ىوهلاب نومكحي ، ةربابجلا
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 نولوانتيو ، ةنامألا يوذ نوصقيو ، ةنوخلا نونمؤيو ، تاعافشلاب دودحلا
 ام ريغب ةمكاحلا ةقرفلا كلتف ، اهعضوم ريغ اهنوعضيو ۔ اهضرف ريغ نم ةقدصلا

 . )١( هللا لزنأ

 . ردقلا اذه ىلع رصتقنلف ، لوألا نم لوطأ ةبطخ يهو

 ، يدزألا فوع نب راتخملا ةز يبأ رمأ لوأ نأ ، " لصولا خيرات " يفو
 نب نب ناورم ىلع فالخلا لإ سانلا اوعدي ، ةنس لك جحلا مسوم يلاوي ناك هنأ

 امث ةنس رخآ يف . ، ىيحي نب هللا دبع ىفاو ىتح كلذك لزي ملف ، دمحم

 ، قح لإ اوعدت كارأو ّ انسح امالك عمسأ لجراي : لاقف ، ةئامو نيرشعو

 هعيابف ۔ تومرضح درو ىتح هب جرخف ؛ يموق يف عاطُم ينإف يعم قلطناف
 . ناورم فالخ لإ ىعدو . ةفالخلا ىلع ةزه وبأ

 ًافسعو ، ًارهاظ اروج نميلاب ىأر ال ىحي نب هللا دبع نأ : ىرخأ ةياور يفو
 ام ىلع ماقملا انل لحي ال هنأ : هباحصأل لاق ، ةحيبق سانلا يف ةريسو ، اديدش
 ةيضابألا نم ةعاج لإو ، ةديبع يبأ لإ بتكف ، هيلع ربصلا الو ، ىرن

 اموي ميقت ال نأ تعطتسا نإ : هيلإ اوبتكف ، جورخلا يف مهرواشُي ى ةرصبلاب

 يتأي ىتم يردت تسلو ، لضفأ حلاصلا لمعلاب ةردابلا نإف لعفاف ادحاو
 صتخو ، هنيد ةرصن ءاش اذإ مهثعبي ، هدابع نم ةريخ ةيقب هللو ، كلجأ

 يدزألا فوع نب راتخملا ةزه وبأ هيلإ صخشف ، ءاشي نم مهنم ةداهشلاب

 هيلع اومدقف ، ٢2ر ةيضابألا نم لاجر يف يديهارفلا ةبقع نب جلبو ، (يميلسلا)

 الف متجرخ اذإ هباحصأ نوصويو هنوصوي ، هباحصأ بتكب هوتأو ،۔ تومرضح
 نأ متملع دقف ، مهتريسب اوريسو ، نيحلاصلا مكفلسب اودتقاو اوردغت الو اولغت

 . ه أ . اهولحاف ةيده ةوشرلاو ، اهوبرشف ءالط رمخلا ومس : مهيف مهلوق نمو )١(
 هنأل ، ةبقع نب جلب : فلألاب ينعي ، لجر فلاو الجر رشع ىلإ مهنأب مهفصوو . ةديبع وبأ هيلإ مهصخشا )٢(
 لداعي ، هردص يف هليجنا الجر كل انثعب ، هيلإ بتك ةديبع ابأ نأ : ةياور فو ؛ لجر فلاب برحلا يف دعي ناك
 ۔ ةنم نورشع كاذنآ هرمع نأ . انباحصأ رثأ ضمب ِل تدجوو ؛ لجر فلأ
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 لوتسإو تومرضج هوعيابف ۔ مهلامعأل بعلا ناطلسلا ىلع مهجرخأ يالا

 . ه أ . اهيلع

 :؛ يمرضحلا حابصلا نب ةهرلا لوقي ، ةزمح يل ريسم يفو
 ةزعلا كيلم ناوضرل اوماق ةزح اباي نيراشلا لإ بعلإ

 مهرمأ لئاو كناوخإو تنأ مهرزا دشو موقلا دد
 اومدق امل فرعلاب اورشبتساو اوملسف مهمامإ اوتأ ىح

 لاإ ةرصبلا نم اوجرخ ، هباحصأو ةزح ابأ نأ ىرت امك ۔ ةياورلا هذهف

 ةياورلا ضراعت يهف ، يدنكلا ىحي نب هللا دبع قحلا بلاط اوعيابو ، تومرضح

 نامث ةنس جحلا مسوم يف ىيحي نب هللا دجب ىقتلإ ةزه ابأ نأ }، اهلبق يتلا

 . هعيابف ۔ تومرضح لإ هعم راسو ، ةئامو نورشعو

 لل يمرضحلا خيراتلا راودأ " فلؤُ ،۔ ضراعتلا اذه ظحال دقو

 ّ ةرصبلا ىلع جرع [ ةزح ابأ ينعي ] هلعلو : لاقف ، يرطاشلا دحأ نب دمحم

 نب هللا دبع اهب اوعيابو ۔ تومرضح لإ دفولا عم جرخ مث ، اهب هءالمز لباقو
 كلذ لبق هفصو دقو ، تومرضح نم نوريثك هعيابو ، ةيضابألل امامإ ,

 اذهب هعابتأ هبقل دقو ۔ هرصع ِف يمرضح ينيدو يسايس ميعز رهشأ وه

 ةيمأ ينب دض تومرضح يف راث دقو ، هب رهتشإ يذلا [ قحلا بلاط ] : ف
 هتفصوو تومرضحب يضابألا يسايسلا دهعلا انل زربي هجورخو ٩ ةنس

 لدت امك ، نسلو ةحاصف وذ ، ميرك . عاجش . دباع ، دهتجم هنأب خيراتلا بك
 . ه أ . هبطخ كلذ ىلع

 يل حولت ، تومرضح لإ ةرصبلا نم هباحصأو ةزه يبأ جورخ ةياور ىلعو
 نأ ا يور دقف ، نامع لهأ نم مه ةزح يبأ باحصأ نأ : يهو 0 ىرحأ ةظحالم

 ش امامإ نامع لهأ هعياب نأ لبق ، ، يناملا يلوعلا ينادنلجلا دوعسم نب ىدنلا

 ضعب يف تيأر مث ، نامع لإ عجر مث ، نميلاب قحلا بلاط ةعيب رضح ن ناك
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 6 " قحلا بلاط " ىيحي نب هللا دبع ةارش نم ًايراش ناك ىدنلجلا نأ راثآلا

 يبأ جورخ نع ، " لصوملا خيرات " هباتك يف يدزألا ايركز وبأ هركذ ام ليلدبو
 : لاقف & تومرضح لا ةزج

 نب نساحم نب ديبل نب ديبع نب هلبج نب رباج ‘ ، يميلسلا ةزح يبأ عم جرخو

 نب نارهز نب هللا دبع نب ناثدع نب سود نب منغ نب مهف نب كلام نب ةميلس

 نب رصن نوطب عيمج ، ، دزأل ١ نب رصن نب كلام نب هلل ا دبع نب بعك نب ثراحلا

 ، دلخم ينبو ، ةلوعمو ، ناثمط ينبو ، فيرطغلا ثراحلا ينبو ، دمحيلا نارهز
 نب كلام ينب نم مهريغو ، نعمو ، ةميلسو ، نارهز نب رصن نوطب نم مهريغو
 . ه أ . مهف

 ونبو ، دمحيلا ةصاخو ۔ مهنم ليلقلا الإ اهب مهتماقإو ، ةينامع لئابق هذهف
 . )١( نامع نكسي نمم مهف ، نعمو ‘ ةلوعمو ، ثراحلا

 لج ناكف ، نميلا لإ اهنم مث ، نامُع لإ ةرصبلا نم جرخ ةزه ابأ لعلو
 لتاقو ، ةنيدملاو ةكم مهب لخد نيذلا مهو ، ةيناملا لئابقلا هذه نم هباحصأ

 فالآ ةرشع يف ةز ابأ هجو ، قحلا بلاط مامإلا نأ يتأيسو ، ديدق يف مهب

 ۔ لجر ةئامعبس يف ةبقع نب جلب هلبقو ، لجر

 دلب نم جلب هليمزو ، زجي دلب نم وه يذلا ، روهشملا يناملا دئاقلا اذه نإ

 امك وهو . ةرصبلا لهأ نم امهشيج نوكي نأ دعبي راحص لامعأ نم همرخلا

 ينبو ، ثراحلا ينبو ، دمحيلاك . ةيدزأ ةينامع لئابق نم فلڵؤُم شيج ىرت

 ، مهريغو ، نعم اونبو ، ةميلس اونب ، مهف نب كلام ينب نمو ، لواعماو ، دلخم
 عج ةرصبلاب نأ انملس ولو ، يديهارفلا ةبقع نب جلبو ، ةزح يبأ طهر مهو
 دقو ، داهجلل مهضعبو ، ملعلا بلطل مهضعب جرخ . ةيناملا لئابقلا ضعب نم

 نامُمب ةيضابألا هباحصأ لإ ( ىحي نب هللا دبع ) بتكو : " يناميلا رطقلا رابخأ يف ينامألا ةياغ " فلؤُم لاق )١(
 ۔ هيلإ ترشا اًمل ليلد وهو ؛ خلأ ... اهريغو
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 ، اهيلإ اوبسنف ، ءاملعو ًاداوق ، ذاذفأ ةرقابع لاجر ىلع ةرصبلا ةرهش تطغ

 ، ةبقع نب جلبو ، ةزه يبأو ، هدالوأو بلهُمْلاك ، نامع لهأ نم معو
 ، ديرد نباو ۔ دجأ نب ليلخلاو ، بيبح نب عيبرلاو ، ديز نب رباج مامإلاكو

 مهلاجر اوكرتف ، خيراتلا ةباتكل انباحصأ ةمه فعض نع ةفاضإلاب ، مهريغو

 ءالؤه نع فرغ اَمل ، مهتافلؤم يف اهونود ةرباع تاراشإ الولو ، مهريغل
 . نامُع لهأ نم مهنأ لاجرلا

 : قحلا بلاط مامإلاب هتلصو ، ةزح يبأ نع ثيدحلا نآلا لصاونو

 نب جلب ةكم ىلإ هجو ، اهب هعابتأ رثكو ، نميلا ىلع ىلوتسإ ال مامإلا نإ
 : ليقو ۔ لجر فلأ يف ةزح ابأ هدعب هجو مث ، لجر ةئامعبس يف يديهارفلا ةبقع

 ش ماشلا لا ًاجلب هجويو ، سانلا ردص اذإ ةكم ميقي ر نأ هرمأو ، فالآ ةرشع ف

 هباحصأب علطف ، نيرشعو عست ةنس ةيورتلا موي ةكم لإ راتخا ةزه وبأ لبقأ
 ؟ مكل ام : اولاقو سانلا عزفف ، حامرلا سوؤر يف دوس مالعأ مهعمو ، ةفرع لا
 نب ناميلس نب دحاولا دبع مهلسارف ، ناورم لآو ناورم عم مهفالخ مهوربخأف

 سانلا ىلع اولطعُ الأ _ ةنيدملاو ةكم ىلع ناورم لماع ناكو ۔كللا دبع

 اعيج مهنأ ىلع مهلاصف ، حشأ هيلعو نضأ انجحب نحن : ةزه وبأ لاقف ، مهجح
 ،دفلا . نم اوحبصأو ذ ريخألا رفللا سانلا رفني ىتح ، ضعب نم مهضعب نونمآ

 ليق ىنع اوناك املف ، سانلاب دحاولا دبع عفدو { ةفرعب دحاولا دبع لايخب اوفقوو

 ةلكأ ألإ اوناك ام ، جاحلا مهيلع تله ولو ، مهيف تأطخأ دق : دحاولا دبعل

 ، ناطلُسلا لزنم دحاولا دبع لزنو ، بلاعللا ريدب ةزه وبأ لزنو ، )١( سأر
 ، )٢( ةحاسم مهتذخأ هنم اوبرق املف ، ةزج يبأ لا شيرق رباكأ نم الاجر ثعبو

 يف ةذوخلا طبر دق ، ظيلغ يرطق رازإ هيلعو ًاسلاج هودجوو { هيلع اولخدأف
 لاقف ، اهب كربخُي ة ةعيبر اذهو ، ةلاسرب كيلإ انثعب ريمألا نإ : اولاقو ، هافق
 سيخ وأ ، دهعلا ضقنن نأ هللا ذاعم : لاق ، دهعلا ضقن فاخي ريمألا نإ : ةعيبر

 ۔ حالللا نولمحي موقلا : حلاملا )٢١( . دحاو سأر مهيفكي ليلق مهددع ي يا : سأر ةلكأ )١(
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 ، دحاولا دبع اوغلب او هدنع نم اوجرخف ‘ يتبقر تعطق ولو ‘ لعفأ ال هلل او ، هب

 ريغب اهلخدف ۔ ةزح يب أل ةكم ىلخ أو ‘ دحاولا دبع رفن 3 لوألا رفنل ا ناك املف

 : دحاولا دبع وجهي يثيللا ةحلط نب بوقعي لوقي كلذ يفو ، لاتق

 دحاولا دبع رفف هلال ا نيد اوفلاح دق ةباصع جيجحلا راز

 دراشلا ريعبلاك طبخي ىضمو ابراه ةرامإلاو لالحلا كرت
 دلاولا قرعب هبراطم تقصل هقرع لصنت هدلاو ناك ول

 نإ : لاقو سانلا بطخف { ةيبرع سوق ىلع أائكوتم ، ربنملا ةزح وبأ دعصو
 () هللا رمأب الإ ۔ رخأتي الو مدقتي ال ناك ، هلآ ىلعو ف هللا لوسر
 هنيد رمأ يف نكي ملف ، ىقبي امو يتأي ام هيف هل نيبو ، هباتك هيلع لزنأ ب هيحوو
 قيدصلا ركب وبأ يلو مث ، مهنيد ملاعم سانلا مَّلَع دقو ، 8 ضبق ىتح ، ةهبش

 . مهنيد رمأ ق هللا لوسر هألو ثيح { مهاين رمأ هولوف ، مهتالص (
 نب رمُع فلختساو { هللا هضبق ىتح ةنسلاو باتكلاب لمعو { ةدرلا لهأ لتاقف

 عجو ، ةيطعألا ىطعأو ، لاملا ىبجو ، هبحاص ةريسب راسف ، (هقر باطخلا
 مث ، مهدالب يف ودعلا ازغو ، نينامث رمخلا يف دلجو ، ناضمر رهش يف سانلا
 ةيمأ ينب اهيف ركذ ، ةليوط ةبطُح يهو ، خلإ ... ىروش اهلعجو ، هليبسل ىضم
 . مهريغو

 برضو ‘ ناويدلاب اعد ‘ ةنيدملا لخدو ةكم نع دحاولا دبع ىضم املو

 شيجلا ىلع لمعتساو ، ةرشع ةرشع ءاطعلا يف مهدازو ، ثعبلا سانلا ىلع
 . نافع نب نامثُع نب ورمع نب زيزعلا دبع

 دمحم نب ناورم ىلإ بتك . ةنيدملا لصو امل دحاولا دبع نأ : ةياور يفو
 ، نامثع نب ورمع نب زيزعلا دبع ىلوو ناورم هلزعف { ةكم لهأ نالذخ هربخ

 . ةكم لإ اشيج هجوي نأ هرمأو
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 ، اهب سانلا مئاشتف ، ةروحنم رزُج مهتيقل ، ةنيدملا نم اوجرخ املو : ليق
 اومئاشتف ، حمرلا رسكناف ، ةرمسب زيزعلا دبع ءاول قلع ، قيقعلاب اوناك املف
 ءاش ول : شيرق نم مهنم لجر لاقو ، ًاديدق اولزن ىتح اوراس مث ، ًاضيأ كلذب
 نرفظنل هللاو ، هللا نيد يف اونهاد مهنكلو ‘ ءالؤه رمأ انوفكل فئاطلا لهأ

 لهأ يبس نم ينم يرتشي رتشي نم : لاق مث ، مهنيبسنلو فئاطلا لهأ ىلإ نريسنلو

 ؟ فئاطلا

 لخدو ةنيدملا لصو املف ، نيمزهنلا لوأ لجرلا اذه ناكف : جرفلا وبأ لاق

 ۔ أشهد ( قاب قاغ ) : اهل لاق ، بابلا يقلغأ : هتيراج لوقي نأ دارأ ، هراد

 اهيلإ أموأ ىتح ، هلوق ةيراجلا مهفت ملو ، قاب قاغ : كلذ دعب ةنيدلا لهأ هبقلف

 . بابلا تقلغأف ، هديب

 نب ةهربأ ةكم ىلع فلختسإ ، هيلإ ةنيدملا لهأ لابقإ ةزه ابأ غلب املو
 يتلا ةليللا يف ناك املف ، ةبقع نب جلب هتمدقُم ىلع لعجو ، يريمحلا حابصلا
 اوقالُم ,مكنا : هباحصأل لاق ، ديدقب لوزن ةنيدملا لهأو ، اهتحيبص يف مهافاو
 ، ءافلخلا ةنُس فلاخ نم لوأ ، نامثُع نبا ينغلب اميف ۔ مهريمأو ادغ موقلا

 ركذ اورثكأف ، نينيع يذل حبصلا حضو دقو ، هلآو % هللا لوسر ةنس لبو
 سيمخلا ةادغ مهحبصو . توملا ىلع مكسفنأ اونطوو . نآرقل ا ةوالتو ، هللا

 . ةئامو نيثالث ةنس رفص نم نولخ عسنل

 : لاقف ، لاغ وه : لاق ، ًافلع انغبأ : ةليللا كلت همالُمل زيزعلا دبع لاقو
 ةبقع نب جلي مهيلإ ةزه وبأ إلسرأو ، ىلغأ ًادغ انيلع يكاوبلا ۔ كحيو
 لاقو ، مهنع اوفكي نأ مهلأسو هللا مهركذف ‘ ًابكار نيثالث يف مهاتأف 3 مهوعدي

 اولعجت الو { أو , مكيلعو ايلع كحلا ا راجو ، مكملظ نم لإ ريسنل ريسل اولخ : مهل
 هللا ءادعأ اي : اولاقو . ةنيدملا لهأ مهمتشف 4 . مكلاتق ديرن ال اناف ، مكب اندح

 ، ضرألا ف دسفن نحأ : اولاقف ؟ ضرألا يف نودسفت مككرتنو ، مكيلخ نعأ
 مكسفنأل اورظناف ، ءيفلاب رثأتسإو ، انلتاق نم لتاقنو ، داسفلا فكنل انجرخ افإ
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 ّ قلاخل ا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنإف ، ةعاط هل هللا ا لعج مل نم اوعلخاو

 . قحلا لهأ اونواعو { ملسلا يف اولخداف

 يلبق نوملسُملا هنم ءيرب دق : لاق ؟ نامثُع يف لوقت ام : زيزعلا دبع هادانف
 مهنيبو اننيب سيلف ، كباحصأ لإ عجرإ : لاق ، مهب دتقُمو ، مهراثآ عبتُم ةه انأو

 مهولتاقت الو ، مهنع اوفك : لاقف 4 هربخأف ةزح يبأ لاإ عجرف ، ، فيسلا آ

 ةنيدملا لهأ نم لجر ىمف مهولتاقي ملو مهوفقاوف ، لاتقلاب مكؤدبي ىتح
 6 نآلا مكنأش : ةزه وبأ لاقف 3 الجر مهنم حرجف ، ةزه يبأ ركسع يف مهسب

 عم شيرق ةيارو ، ضعبل مهضعب تبف ،} مهيلع اولمحف . . مهلاتق لح دقف

 ناكو ، مهوعبتي ملف ةنيدملا لهأ فشكنإ مث 4 عبطم نب هللا دبع نب ميهاربإ

 مل أليلق اولتاقف ، هعم سانلا ربكو ربكف ، يودعلا مهجلا نب رخص مهتماع ىلع
 مل ةميزه اومزهنإ مث : اولتاقو سان هعم تبثف { ةيناث ربك ىتح اودعبي ملف ، اومزهنإ

 . ةكرعملا ىف لتك هنأ ليقو { زيزعلا دبع مزهنإو ، ةيقاب مهنم اهدعب قبي

 ينعد وأ ن موقلا راثآ عبتإ : ةزح يبأل لاق نيصحلا نب يلع نأو : ليق

 ال : لاق . امكح نامز لكل نأو ئ ماشلا لهأ نم انيلع رش ءالؤه نارف ، ,7

 . انفالسأ ةريس فلاخأ الو ، كلذ ىرأ

 ذ الجر إأنيئالثو نيتئامو نيفلأ ديدق ىلتق تغلب دقو : ديدحلا يبأ نبا لاق

 نمو ، الجر نونامث راصنألا نمو ، الجر نوسغو ةئامعبرأ شيرق نم مهنم
 . لجر ةئامعبسو فلأ سانلا رئاسو يلاوملا

 مهنم ، الجر رشع انثإ مهنم لتقف ، ريبزلا لآ ذئموي ىلبأو : هريغ لاقو
 ، ريبزلا نب ةورع نب حلاصو . ةرامع هنبإو ، ريبزلا نب بعصم نب ةزح
 ٠ هلوقب رعاشلا هاثر ىذلا ۔ بعصُم نب ةشاكع نب بعصمو

 دسأ نم تاعجوم يصخ مث اهلك يصق حاونأل لف
ددعلا نلصفيلو ديدقب اولتق الاجر نبدناف نمق



 دحأ نم لتقب نيكبي نيح بعصم اهيف نلدعي ال مل
 دسألا مادقأ مدقي نم ناك الساب انيف ناك دق هنإ

 تيب لمهأ ةنيدملاب يقب ام ديدق يلاوت نم بولقلل عجوأ يل اوت عمُس امو

 : مهيكت ةنيدملا لهأ ةحئان تلاقو ءاكب مهيفو الإ

 هيلاجر ديىنق تنفأ هيل امو نامزلل ام
 ةينالع نيكب ألو ةريرس نيكبألف

 هينالوا ام ءوسب ديدق ىلع نيكبألو
 ةيواعللا بالكلا عم تولخ اذإ نيوعألو

 هذه اديدق هركذ دنع . " ريبكلا همجعم " يف توقاي ركذي مل ، ام رمألو

 نم مغرلا ىلعو ، امهترهش نم مغرلا ىلع ، اهيف لبق يذلا رعشلا الو ، ةعقولا
 معن ، ديدق ةرهشك ةروهشم ريغ عضاوم يف لبق رعشو ثادحأ ركف ىلع هصرح
 ؤ تايقرلا سيق نبا لوف ركد

 انافكو انشيع رس امبر اناعظألا عيشي دنفل لق

 انافسع ىحضلا عم تادراو ديدق نع ةيشع تارداص

 : رخلا لوف يسنو

 هيلاجر ديدق تنفأ هيل امو نامزلل ام

 : ديدق يف هموق نم اوبيصأ نيذلا يف هباحصأ ضعبل ةزمح ول هدش امبو

 داجمأ ءاحطبلاب سراوف ىلع ةعفان ريغ فهلو يسفن فهل اي

 ؛ ةئامو نيثالث ةنس رفص نم تيقب ةرشع ثالثل ةنيدملا ةزه وبأ لخدو
 : لاقو ، هللا دمحف ربنملا يقرف ؛ رفص فصتنم : (هللا هجر) بطقلا لاقو
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 ، لوقلا مهيف هللا رمعل متأسأف ؟ ءالؤه مكتالو نع مكانلأس ، ةنيدملا لهأ اي
 لاملا نولحتسي له : مكانلأسو . معن : متلقف ؟ نظلاب نولتقي له : مكانلأسو
 ءالؤه لإ متنأو نحن اولاعت : مكل انلقف ؤ معن : متلقف ؟ مارحلا جرفلاو 3 مارحلا

 .هللا لزنأ ام ريغب اومكحف ، مكحلا يف اوراجو ، مكوملظو انوملظ نيذلا
 ال : متلقف ، مهسفنأل نوملسُملا راتخيل ، مكنعو انع اوحنتي نأ هللا مهدشانن

 نمب تأن متنأو نحن رفظن نإف { مهلتاقن متن تنأو نحن اولاعت : مكل انلقف ، نولعفي

 ىلع ىوقن ال : متلقف ا دم هين سو م هللا با مكيفو انف ميق
 مكلمحخنو ، مكماكحأ ىف لدعن رفظن ناف ى ، مهنيبو اننيب اولخف : مكل انلقف { كلذ

 0 مهنود انومتلتاقو متيباف ، مكنيب مكنيف مسقنو ، ي مكيبن ةنُس ىلع
 . ه أ . مكقحسأو هللا مكدعبأف مكانلتقو ، مكانلتاقف

 ثعبو ، ماشلا ىلإ دحاولا دبع اهنم بره دقو 3 ةنيدملاب ةزح وبأ يقبو

 لهأ نم فالآ ةعبرأ يف ( ركب دعس ) يدعسلا ةيطع نب كلملا دبع ، ناورم

 بلاط) ىيحي نب هللا دبعو ، ةزه يبأ برحل ، هركسع ناسرف مهيف ى ماشلا

 يف بطخ ، هيلإ مهريسمب ةزه وبأ َمِلَع املو ، ريسملا يف دجلاب هرمأو ، (قحلا
 : لاقف ، ناورم شيج لاتقل جورخلا دارأ امل ةنيدملا لهأ

 ، مكماكحأ يف لدعن رهظن ناف ، ناورم برخ نوجراخ انإ : ةنيدملا لهأ اي

 ،انل نومت ام نكي نإو ۔ مكنيب مكنيف مسقنو ا ّ : مكين ةنُس ىلع مكلمحنو

 . » َنوُبلَقني ى بلقنُم ى أ اوُمَلَظ َنيِذَلا ُمَلِعَيَسَو ط

 يداوب مهيقلف ، لجر ةئامتس ىف ةبقع نب جلب همامأ ماقو . مهلاتقل جرخو ,

 جلب مهاعدو اوفقاوتف ، ةئامو نيثالث ةنس لوالا ىداج نم تلخ همايأل ، ىرقلا

 َ اولاقو ، ماشلا لهأ همتشف .« مهملظو ة ةيمأ يب ركذو ْ ةّسلاو باتكلا لا

 ، مهيلع هباحصأو جلب لمحف ، متركذ نمم اذهب قحأ متنأ ، هللا ءادعأاي

 لاقو ، هعم اوربص ةبصع يف ةيطع نبا تبو ، ماشلا لهأ نم ةفئاط تفشكناو
 ' جلب لتقف ، اولتاقو اوربصاو مكريمأو مكنيد نع اولضان ، ظافحلا لهأ اي : مهل

٢٠٢



 مهلتاقف ، هب اومصتعاو لبج لإ ةئاملا وحن هباحصأ نم زاحإو ، هباحصأ رثكأو

 ةياور هذه . نوثالث مهنم اجنو ، الجر نيعبس مهنم لتقف 0 مايأ ةثالث ةيطع نبا

 . ديدحلا يبأ نبا

 هتمدقُم ىلعو 3 يشرقلا راه نبا ، ةزه يبأ لإ ناورم هًجو : هريغ لافو
 لمهأ نم افلا رشع ينثإ هيلا مضو 4 ، يدعسلا ةيطع نب دمحم نب كلملا لبع

 نب راتخملا ةزه وبأ مهيلإ جرخ ، ىرقلا يداوب اوراص اذإ ىتح اولبقأف ، ماشلا

 ام لإ مهاعدف ، يدزألا ينادمحلا ةبقع نب جلب هتمدقُم ىلعو ، يميلسلا فوع

 ةلع لتعإ دق راتخملا ناك دقو ، اديدش ًالاتق اولتتقإ مث ، يأرلا نم هيلع اوناك

 ،ةيطع نب دمحم نب كلملا دبع هيلإ جرخف } ةقافإلا ضعب قافأ مث ، ةديدش

 لإ هحرطي نأ داكف ، هقناعف كلملا دبع هفرعو ، امهحامر تقدناف . انعاطتل
 هنعطي نأ داك املف ۔ حمرلاب هيلع لحو . يميلسلا هلبج نب رباج هآرف ، ضرألا

 كلملا دع ريعي ماشلا لهأ نم لجر لتف . راتخملا نع كلملا دبع ىلخ

 ` رباج نم هبرهب

 هلسألاب هنعطي نأ داكف هلبج نب رباج هآر امل
 هلضعُملا فوخ راتخُملا نع ىلخ

 ٠ لاتخلملا بح نم لجر لو

 هلجأ رمأ ريخات دري نإو هليع ارمأ هللا دارأ اذإ
 هلبج نب رباج ناعط الإ ةلضعُمْلا دنع راتخُملا ذقني مل

 هلمعو هفيس "تيأر ولو هلسألاب . هنعطي نأ داكو
 هلبج نب رباج مالغلا معن هلضن نباي بذكت ال تلق
 هلسبأ ام سراف نم همأ ليو هلصألا لثم ليخلا نيب لسني

 ٠ مويلا كلظ يف تلت ذ لتاقت تناكو ، هتجوز راتخملا عم ناكو
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 مذخم فيسب يراوس تعب ميرم ينإف يمسإ نع لأس نم

 (جراوخلا) ءاسن ترهتشا دق : "يمرضحلا خيراتلا راودأ" باتك فلؤُم لاق

 ناك يتلا بيبش ةجوز ةلازغ نهنمو ، ةيهانتُمْلا ةعاجشلاب ، اهلاجرك
 ٠ هلوقب ناطح نب نارمُع هرّيع ىتح ، اهشطب فاخي قارعلا لماع جاجحلا

 رفاصلا ريفص نم رفنت ءاختف ةماعن بورحلا يفو يلع دسأ

 رئاط يحانج يف كبلق ناك لب يغولا يف ةلازغ ىلإ تزرب اله

 ربادلا سمأك هركاسع تكرت لفاحجب هبلق ةلازغ تعدص

 ، ةديدش تابرض هئادعأب تلزنأ ىرخألا يه ۔ ةزج يبأ ةجوز ۔ ميرم هذهو

 : اهءاثثل زجترت تتاكو ، ةكرعملا يف هعم تلتق ىتح

 )٣( ميرم يمساف يمسإ نع لأس نم )٢( ملعألا تنب )١( ءاديعجلا انأ

 مذنخم فيسب يراوس تعب

 يأ ز ةنيدملا لإ راتخُمْلا زاحنإو : لاق ، ةزح يبأ نع ثيدحلا لإ انعجر
 ةلع تدتشاو ۔ ماشلا لهأ ليخ ف راه نبا هعبتاو ، [ ىرقلا يداو ةكرعم لعب

 ة بلطلا هداج الو مدقي هل راه نبا ناكو م هتمدقُم ىلع جلب ناكو ‘ ةزح يبأ

 ىلإ بتكو ، زاجحلا لإ اهجوتُم نميلا.نم ( قحلا بلاط) ىحي نب هللا دبع راسو

 ،۔ اهيف اعمتجيل . ةكم لا نيملسُمل ا نم هعم نمو هيفاو نأ هدشانث ةزح يبأ

 هقحلف ۔ راه نب ا هعبت تاو .ةكم ديري ةزح وب ا صخشف ‘ امهتكوشل دشأ نوكيف

 مهاداعو ، كلذ مهموي اديدش ًالاتق هولتاقف ‘ هضرم نم هقن دقو حطبألاب

 : لوقي وهو هفيسب برضي لعجف ، برحلا

 حطبألا ديعص يف يراون ىتح يحربت الإ تيلآ دق سفن اي
 )١( لسرتُم لا ريغ ضبقنُملا 7 تاذ يمهو : ءادمج ريغصت : ءاديعجلا .

 )٢( ملعألا ميركلا خيشلا ةنبإ انأ ] : اذكه تيبلا اذهل ىرخأ ةياور يلو ؛ ايلُلا ةفشلا قوقشم : ملعألاو [ .

 وهو . جراوخلا قرف نم ةيضابألا دع ىلع اوبأد ءالؤه نأ الإ ، ةزه وبا اهجوز الو ، ةيجراخ ميرم تسيلو )٣(
 . قئاقحلا سيكعت نم
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 يحلفت ١ أ مويلا تيشخ دقل يحزحرزت نإ هللا يلاخت انأ

 هل مع نبا هعم لجو ، لتف ىتح مهلتاقُي لزي ملف ، ماشلا لهأ ىلع له مث
 ناكو نامع لهأ نم _ ديبع نب نيرشع هل لاقث ، ةميلس نب نساح دلو نم

 ` لوقي وهو . اريبك اخيش

 ليقص »مراصب يزرابُمس ليلج لجر نم له سفن اب
 ليلخ نع حطبألا ةضرغ نم ليبس نم ةبوألا ىلإ سب

 ؛ يدسلا زلاب قو ،٦ًضيل ةزمح ىلل لوف نمو

 هلسغو هنهد تمدأ دقو هلح تللم دق اسأر لمأ

 هلقث ينع لمحي ىتف لا

 حالس هيف لمعي ملف ،} ديدح رونس يدعسل ١ ىلع ن اكو ، امهيفيسب ايقتلاف

 ءالب هلبج نب رباج ذئموي ىلبأو } هلتقف يدعسل ١ حالس لمعو ْ ةزج يبأ

 : هرمل نم كلذ ركذي ، ةيضاملا نم لجر هيف لتف . انسح

 نالتقي ناعمجلا ىقتلإ ةادغ رباج لثم اسراف ينيع رت ملف

 ناعطل يعد نإ هنم عرسأو هحمرب عور موي ىأو ركأ
 نابج ريغ ءاجيهلا ىدل عاجش ًاججدُم ماسُحلاب هنم برضأو

 ناثدحلا لئاغ يسفنب مكيقأ اومدقأ سراوفلل هنم لوقأو
 نامي لك داس خيش كلامو كلامو مهفو هيمنت ةميلس

 . ةياورلا هذه تهتنإ

 م رخآ هجو ىلع هباحصأو ةزح يبأ لتق ةصق ركذ دقف ۔ ديدملا يبأ نبا امأ

 ةيطع نب ١ مدق مث ش ةكع ميقُم ةزح وب أو خ ارهش ةنيدمل اب ةيطع نبا م ١ ماقأ : ل اقف

 لمجو ، ةكم لفسأ يف ةزه يبأ ءازاي وه ناكف ، نيتقرف هباحصأ ريصف ، ةكم
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 راه نبا هل َنِمَك ، ةهربأ لتقف ؤ ،۔ حابصلا نب ةهربأ ءازاي حطبألا ىرخأ ةفئاط

 ، ةزه يبأب ةيطع نبا ىقتلاو ، نوميم رئب دنغ هلتقف ، قشم د ليخ ىلع وهو

 نب ةهربأو وه بلصو ، بعشلا مف ىلع لتقف ، ةزه يبأ ىلع سانلا رثاكتو
 يضفأ ىتح نيبولصم اولازي ملو ، فيخلا بعش ىلع نيصحلا نب يلعو ، حابصلا
 ةزح يبأ لتق غلبو ، حافسلا سابعلا يبأ ةفالخ يف اولزنأف ، سابعلا ينب لا رمألا
 برح ديري هباحصأ يف لبقاف ۔ ءاعنصب وهو (قحلا بلاط) ىحي نب هللا دبع لإ

 « ريثك عجج نيقيرفلا نيب لقف ، اوقتلاو ۔ هيلإ ةيطع نبا صخشف . ةيطع نبا

 لتقو ، مهلك اولتق ىتح اولتاقف ل لجر فلا يف ىيحي نب هّللا دبع لجرتو
 ؛ يلذهلا رخص ول لوقي مهيفو ، ىحي نب هللا دبع

 ايناميلا يلصملا ءيراقلا ةز ابأ ىنكلا ينتكُي يذلاو اديبع انلتق

 ايضاوملا فويسلا هانحنم ًاجلبو انحامر تضاخ يدنكلا ةهربأو

 ايصاع ضرألا ىلع [١ر ارابج ناورمل تدرج ذنم انفايسأ تكرت امو

 ، ةز يبأ لاتقل ةيطع نبا دعتسإ : هصن ام يمرضحلا خيراتلا راودأ يفو

 حابملا نب ةهربأ ءاقلل حطبألا لإ هجوت : امهدحأ } نيرطش لإ هشيج مسقو

 ماشلا لهأ اومزه دقف ‘ مهتلق نم مغرلابو ّ امراف نونامث مهددعو ‘ هلاجرو

 اولتقو ، مهوبلغ ىتح مهيلإ ماشلا لما د داعف ، ىنب ةبقَع لإ مهولصوأ ىتح

 نبا ناكو ، ةكم لفسأب ةزح ابأ هب هجاو دقف : يناثلا رطشلا امأ ، ةهربأ مهدئاق

 لتقب تهتنإ ، نيفرطلا نيب سورض برح ىحر ترادو ، مهتمدقُم يف هسفن ةيطع
 . ه أ . ريسأو حيرجو ليتق نيب ام ، هباحصأ لج ىلع ءاضقلاو ، ةزح يبا

 نم هريغو ةزمح ال يشي ، يربنعلا نيصحلا نب ورمع لقو
 : برعلا رعش زاتخم نم ةديصقلا هذهو ، ةارشلا

 يرجي اهعمدو لوقت دنه رجفلا جلبت ليبق تبه

 . رابجلا وه نم فرع مل للاقلا اذه )١(
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 اهعمدأو ينيع ترصب ذإ
 ال يدهع تنكو كارتعأ ينإ
 اهقرافي ال كنيعب ىننأ

 مهب َتعجف ناوخإ ركذ مأ
 مهعرصم ركذ لب اهنج
 مهليبس ينكلسأ بر :اب

 مهسوفن اوربص ةيتف ,يل
 مهلثم رهدلا يف ام هللات

 اودقع اذإ مهتمذب ىرأ

 ةحلاص لكل نوبهان
 مهسلاجم اورضح اذإ تمص

 فجر مهنإف مهنيجت أ
 اضغ رمج نأك نوهرأتى

 شخل مهناك الإ مهل
 ضرم ىرج مهب نأك مهل
 مهبليف ليل مهلل ا
 ةنوآو اسلخ ىرك الإ

 نم عراوق ولتي اهوس
 ةرجاه لك ةدقو نآمط

 اذإ سوفنلا ىوهت ام ضالر

 رحنلا ىلع ةفكأو لهنت
 ربص اذ تنكو عومدلا برس
 يرذت اهلام مأ رئاع همأ

 ردق ىلع مهليبس اوكلس
 يرمت اهتاربع هريغ ال

 يرزأ ىقتلاب ددشأو شرعلا اذ

 رمسلا انقلاو ةيفرشملل
 ربقلا ةنيهر نوكأ ىتح
 رسيلاو رسعلا دنع فعأو

 ركنلا نع اوقال نم نوهان
 يرزي مهب يع ام ريغ نم
 ركذلا ةرضحب بولقلا

 يرسي مهعولض نيب فوخلل
 رشحلا نع اوردص مهعو
 رحسلا نم فرط مهسم وأ
 ركسلاب مونلا يشاوغ هيف
 رع ذ ىلع مهف ب اقعلا ر ذلح

 رجفلا لإ هتليل ماوق
 ردصلا عزفم باتكلا يآ
 ردق ىلع هتنل كارت
 رزملا ىلإ تعد سوفنلا بغر

 رذش ةرم اذ ىوهلا فع ةئيس لك نم :ءاربمو

 رهز ةيتف يف هماسحب اهدقوب برحلاب يلطصملاو

 }؛ اهنمو

 رسم وأ هللا يف دتعم نم هب كذأ راتخملا كّللخل
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 ردكلا ريثعلا تحت هللا يف ةفلتم لك ةرمغ نضاوخ

 رزشلا ةنعلطلاب هعيجنب ًابضتخُم تاوجنلا يذ لازن

 ركنلاو ناك ىلأ فرعلا يف هبش هل لهو نيصحلا نباو
 رسكلا يذ مظعلا عدص بآر ةمكحُم لكب ناسللا قلط

 رسكلا رباجو ودعلا مم يتصلاخو جلب يطلاخُو
 رطخ اميأ يداعألا طسو يف رطخي تارمغلا ضلئاخلاو

 يرفي هبابذب ىدعلا ماه بطش يذ ريغ وأ بطشمب
 رمجلا دقومو ناوعا بر حلا يخأ ناجهلا ةهربأ كيخأو

 رحسلا نع اههنهني دح اهل سيل دودخألا براضلاو
 ورمع ىلع يدبكاوف ورمع هب تعجف مهمكح يلوو
 رمألا تبثتم ىوهلا فع مَيَف وذو ةمكحُم لاوق
 ركذ اذ تنك امإ سنت ال هتيصو ركذاف بيسمو

 رب اذو ىوقت اذ هلل ًاعشتخُم ناك دق امهالكف

 . اهنم اتيل ثكرت دقو ، يثارملا ررغ نم يهو

 رظنلا نبا خيشلا لوقي ، ةهرباو ، ةزه يباو ، قحلا بلاط مامإلا يفو
 : ةروهشملا ةيمالا هتديصق ىف

 لبسملا ىحي نبا قحلا بلاطو لضفملاو هربا ىلع كيأو
 للهقب الو ندهذب الو للهبسلاب سيل قدص همامإ

 لذبتلا وذ راتخملا هدئاق لصنملا زازتهإ فرعلل زتهي

 ليذألا دقع بحاسلاو برحلا ف ليختلا وذ ةزمح وبأ كاذ

 لذنجم نيملسملل جهبمو لفحم موي يأ ديدق موي
 لدجأا نع ترفن ىرابحلاك وأ لفجملا ماعنلاك اولوت نيح
 لطيع عارذلا شاوشو لكو لكيه لكب يراشلا مهكص
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 لزعألا كامسلا ءاونأ كالوأ لبسلا ريخ نهرلا هب ا

 ..................................... لحمملا بانجأ يف باحس مهو

 لحنلا نانشلاك موص ءاضنإ لبذلا ىنحلاك ليل رابحأ
 لصقلا فويسلاك فونألا مش لصنلا موجنلاك هوجولا ضي

 لبقتسملا ضراعلا ماستبإ لثم للهت ووذو ماستبإ ورف
 لضفألا رايخلا يف نولضفألاو لوطألا رانملا يف رانملا مه
 لدعألا طارصلا دصق ىلع انإ لأسي مل نم ملاعلا امف لأسا

 يلإ رظنلا لاطأف لجر ينيقل : جرخي نأ لبق لوقي ىيحي نب هللا دبع ناكو

 ينب نم : تلقف ؟ مهيأ نم : لاقف ؛ هدنك نم : تلق ؟ تنأ نم: لاقر
 نأ دعب كلذو .‘ ىرلا يداو كليخ نفغلبتلو نكلمتل هللاو : لاقف ؛ ناطيش

 ۔ ه أ . هلاق ام فونتأ انأو . تبهذ دقو ؛ كينيع ىدحإ بهلت

 نم هؤايلوأ هل بضغ ، يناميلا روعألا لتق اذإ " : لاق & يبنلا نأ ىوريو
 : هصن ام } هللا مهجرر) ةقراشملا انباحصأ رثأ يفو ؛ " ضرألاو تاوامسلا لهأ
 يشدح : لوقي ناك ةنيدملا لهأ نم الجر نأ : انباحصأ نم هب قثن نم انثدح
 روعألا لتق اذإ " : لاق هنأ ج هللا لوسر نع, ،هدج نع “ ، هيبأ نع ، ، يبا

 " ضرألا لهأو ءامسلا لهأ نم هللا ءايلوأ هل بضغ } ينامبلا

 ءادهشلا مهباحصأو ذ ةهربأو .ةزح ابأو ئ قحلا بلاط مامإلا هللا محر

 . راربألا

 نب رمغ نب كلما دبع ىلع ىلص يذلا وه ةزح ابأ نأ ، راثآلا ضعب يلو

 . (هللا هجر) رمع ةفيلخلا ىلع اودفو نيذلا دفولا ةلجج نم هنأكو ذ زيزعلا دبع
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 دودوم نن بجاح دودوم وا

 لإ ، ءائعشلا يبأ ةمجرت لعب عضوت نأ ، اذه دودوم يبأ ةمجرت قح نم ناك

 دودوم نب بجاح : وه دودوم وبأو ، انه اهتعضوف ، كلذ نع لوفغ راص هنأ

 يبأو ۔ ، عيبرلا ةقبط نمو ‘ ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ ذيمالت نم ، ، يناملا يئاطلا

 . ملسم ةديبع

 لاق : " ريسلا . " باتك ِف هللا هجر) يخامشلا ديعس نب دجأ ةمألعلا لاق

 وبأو ؤ ، ىيحي نب هللا دبع مامإلا جرخ امل : ( ليحرلا نب بوبحم ) نايفس وبأ

 نم رسؤم لك ىلع بتكو . اهب امهنيعي ةريثك ًالاومأ امهل بجاح عجج ، ةزه
 اخيش ناكو _ رهاط ابأ ىعدو ، دحأ هيلع عنتمإ امف ، ىري ام ردق نيملسُملا

 مهيلع بتكن نأ هركن انإف ، سانلا طاسوأو ، ءاسنلاب كيلع : هل لاقو الضاف

 ةأرمإ اوتأي ملف 3 نيملسملا نم هعم قلطنإ نميف ، رهاط وبأ قلطناف ، ,نولمحي لام

 . ه أ . هولأس اميف ًاعراسُم هودجو الإ الجر الو

 لاق : " خئاشملا تاقبط " يف (هللا هجر) ينيجردلا سابعلا وبأ خيشلا لاقو
 لخدف : لاق ، رثكأو افلأ نوسخو ناتئام نيد هيلعو بجاح تام : نايفس وبأ

 نولوقت ام موق اي : ةرق مهل لاقف ب هولسغُيل نيملسُملا نم ةعامجو ، رمُع نب ةرق

 ذ هنيد اونمضو ، مهعبار ةرقو ، لاجر ةثالث ردتباف : لاق ؟ لجرلا اذه نيد يف

 ذ ارسؤُم ناكو ، نيملسُملا رايخ نم ناكو ، بدنج نب لضفلا لخدو : لاق

 يل ىقبي الو ، هنع يدوأ ىتح پ مكنود يلع هنيد : لضفلا مهل لاقف ، هربخأف

 لإ ىصوأو ، بجاح نع يدؤي نأ لبق لضفلا تامف ، كنأش :٦ هل اولاقف ، لام

 نب بيبح ىلإو ، تلصلا مأ هتأرمإ لإو ، م١ر مساقلا نب هللا دبع ةديبع يبا

 نيصلا لإ رفاس ، نامع ءاملع ءامدق نم ، ايسب لهأ نم ملاع ى ( مساقلا نب هللا دبع ) ريغصلا ةديبع وبأ وه )١(
 ذخؤي نأ ةيشخ ، دجسملا نم ًاللستُم جرخف ، روصنملا رفعج يبأل اهب ةعيبلا تذخأ ال ةكمب ناكو . ةراجت يف
 . مهرش نم هللا هاجنو ، ةعيبلل
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 » اثراو عدي ملو » دلو هل دلوي هل لضفلا ناكو ئ ينانبلا نانس يبأ لاو ، روباس

 هراد تعابف ، تلصلا مأ لإ ةيصولا ادرو ، ةديبع وبأ تامو { دزألل لوم ناكو

 بجاح نيد نم لضفلا نمض ناك ام تفوأ ىتح نامعب هرادو ، ةرصبلاب

 . (هللا هجر)

 هذه لشم يف نيملسلا رومأب مئاقلا وه بجاح ناكو : رخآ عضوم يل لافو

 . هأ. يواتفلاو نيدلا رمأ نم ءايشألا

 نأ مهانع اذإ ، نيملا رمأب ميقلا بجاح ناك : ةيناملا ريسلا ضعب يلو

 نب لضفلا هنع اهنمضف . أنيد مهرد فلأ نوسغ هيلعو تامف ، نيملسملا عمجي

 بدنج نب لضفلا راد نيدلا اذه يف تعيب : ليقو ، هنع اهاضقف ، بدنج

 . ه أ . دلاخ نب ملسم رادب مويلا فرعت يتلا يهو 0 راحصب

 ئ ةقراشلا انباحصأ رثآ ِف اهتدجو ، بجاح نمز تعقو ةلئسم هذهو

 : يهو ، هتجرت يف اهداريإ تببحأف

 لبق لتق مهيأ ملعي ملو ، ًاعيج هل نينبإو لتف لجر نع أملسُم تلأس
 ، يبلهلا بيبح نب ناميلس مهلتق 4 اجيس اهل لاقي ضرأب نامعب اولق ، هبحاص

 نب لالج هل لاقي لوتقملا لجرلاو هللا مه رر نيملسملا لتاقي ناك ام مايأ

 نينبإ كرتو ، هبحاص لبق لتف مهيأ فرعي ملو ، ًاعيجج هل نانبإو وه دجو ، ناير
 سيلو ، نينبو ةأرمإ نيلوتقملا هينبإ دحأ كرتو ، هتأرماو ى همأو ، نبيح نيرخآ هل
 ًاعيج امهو ، ةلسملا هذه نع ًابجاح تلأسف ، دلو الو ةأرمإ لوتقملا رخآلا نبإلل

 ؟ ىنم
 هنأرمإاف ' امهس نيرشعو ةعبرأ ىلع 7 بألا لامب وأدبي اعيج : القف ,

 ثرو ام هيف سيل هلام م ما ّ امهس نيرشعو ه ط نينبألاو ةأرملا بحاص
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 هينبل وهف يقب امو ۔ نمث ١ هتأرمالو ‘ سلدُسل ١ هيبألو ذ سدّسل ١ همأف ، هيب ا نم

 همأو هيبأ نيب ، هيبأ نم ثرو ناك ام ريصي مث ، “ نينألا ظَح لثم رَكألل ط

 .هأ. هتأرماو

 لاق ، ةملس يندح : لبنح نب دجأ مامإلل ، " لاجرلا ةفرعمو للملا يلو
 نع ثدح يدزألا ابجاح تعمس : لاق ، نايفس انثدح : لاق ، يديمحملا انثدح

 يف أسأر ناكو : نايفس لاق ، ءاثعشلا ابأ تعمس : لاق 4 رانيد نب ورمع
 . ه أ .۔ يدزألا ًابجاح ينعي ۔ هيضابألا

 يبأ مايأ كلذو . ملسم ةديبع يبأ ةافو لبق هللا هجر) بجاح توم ناكو

 . ه١ ٥٨ ةنسو ۔ ه١ ٣٦ ةنس نب اميف يأ ‘ روصنملا رفعج
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 لاله ين لوم دودوم وا

 ، ماوت لهأ نم مهالوم ، يلالهلا بجاح نب صفح نب بيبح دودوم وبأ وه
 ۔ مهللا هجر) هللا دبع نب ناسغ مامإلل ًأرصاعُم ناكو ، ىوزن دمس لزني ناكو

 . )١( ةحيصن هيل هلو

 ، نيملسملا نم لجرل لاق دودرم ابأ نأ : يبتوعلا ةمالعلل ، " ءايضلا " يلو

 ىضم مث 3 { قسافلا اذه دنع ًالإ دعقي دجي مل : راحصب رازب دنع ادعاق ناك

 انأو ، تلق ام لجرلا كلذ يف تل كلإ : هل لاقف ، هرثإ ىلع لجرلا ىضمو
 . هأ. هلل ١ رفغتسأ انأف : دودوم وبأ لاقف } هالوتأ

 يصرورخلا يراجهلا ناطحق نب دلاخ ، " ناطحق يبأ عماج . ِف تيأر مث

 : لاق ، زرحم نب ديعس ةمالعلا وه رازبلا دنع سلاجلا لجرلا نأ : .(هللا هجر

 ، ةيالولا يف يعم لجرلا . كلذ ناكو ، راحصب رازب لجر دنع اسلاج تنك

 ۔ ىضم مث “ ، قساف عم الإ دعقت نأ دجت مل : يل لاقف دودوم وبأ يلع ىضمف

 يلإ زربف 3 ، هب توصف ، لزنملا لإ هتيت هتيتأ ىتح هرثإ ىلع تيضمو ، هنع تكسف

 ةيالو يعم هل الجر تيمس كنإو ، كنع اننيد ذخأن اغ : هل تلقف ًالمتشُم

 . ه أ . هللا رفغتسأ انأ : يل لاق ءيش لوأف : لاق 3 اقساف

 رصع يف ءاملعلا ةلمج نم هنأ تملَع امك وهو . هتافو خيرات ىلع فقأ ملو
 . ناسغ مامإلا

00 
 )١( ناطحق يبأ عماج " وأ ، " نايعألا ةفحن " باك تثش نإ عجار " .
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 وهو .، ةرصبلاب هدلومو ، نامع نم هلصأ ، يبادنلا بئاسلا نب مامض : َوُه

 ىنتعإ دقو ، هخويش ةلمج نم وهف ، عيبرلا هنع ذخأ دقو ، باحصألا ءاملُع نم

 وهو ، مامض نع عيبرلا تاياور عمجي ، ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ خيشلا

 . رباج نع اهاور

 : لاق ، نايفس وبأ ىكح : " خئاشملا تاقبط " يف ينيجردلا ةمالعلا لاق
 نم الجر دجوف ، هدوعي عيبرلا هيلع لخدف ، ةاكش بئاسلا نب مامض ىكتشا

 يناو ًاتيشل يسفن يف نإ هللا دبع ابأ اي : لوقي وهو ، نارمع ىمسي نيملسللا

 : لاق ، هنيبو مهنيب لوحي مث ، رمأب دابعلا رمأ دق هللا نوكي نأ ، هنع قيضأل

 ، هناسحإو ، هديدستو هللا قيفوت له ۔ ينربخأ نارمُع اي : عيبرلا هل لاقف

 " (ةثظر باطخلا نب رمعو ، (كظ قيدصلا ركب يبأ ىلع ، هلضفو ۔ هنمو
 ال : لاق ؟ لهج يبأ ىلع ، هلضفو ، هنمو ، هناسحإو ، هديدستو هللا قيفوتك

 مث : لاق { هيلع ةجحلاب مق ينعي ، عيبر اي كدي ددشأ : مامض لاقف : لاق ، هللاو

 . ىرت ام ًالإ وه ام : مامض لاق

 وبأو وه ۔ جاجحلا هنجس نيح ‘ مامض نع انغلب : نايفس وبأ يأ - لاقو

 ، ةديدح انيلع لخدي الو { انيلإ لصوي نكي ملف ، سبحلا انلخدأ : لاق ، ةديبع
 ضفنيل انم لجرلا ناك ناو .3 اننانسأب انبراوش صقن انك امنإو : لاق ، ملج الو

 ، شرجلا حلملاو ريعشلا زبخ انمعطي ناك اغإو : لاق ، لمقلا هنم طقاستيف ، هتيل

 كلت يف ىقليف حلم يتؤي مث . ءاملا اهيف بكسيف ، ماظع نكارم لإ دمعيو

 ذ مكءام اوذخ نجسل ١ لهأ اي : ل اق مث ‘ هتوغر جرخ ىتح رضي مث ذ نكارملا

 : لاق ‘ باذعلا وهف هلفسأ نم ذخأ نم امأو ، اليلق لثمأ ناك هلوأ نم ذخأ نمف

 نم ىلعو ، قيضت نم ىلع كليو : ةديبع وبأ هل لوقيف ، قاض امعر مامض ناكف

٢١٤ 



 . قسافلا تام ىتح ، هنجس نم اوجرخي ملف : لاق ؟ لدن

 نب بيبح نب عيرلا ينثدح : نايفس وبأ لاق ، " ناطحق يبأ عماج " نمو

 وهو بئاسلا نب مامض ىلع لخد هنأ : هللا هجر) ورمع وبأ يديهارفلا ورمع

 دجسم مامإ نارمُغ ناكو 4 يبدنلا زيزعلا دبع نب نارمع هدنعو ، ضيرم

 معزأ نأ قيطأ ال ينإ مامض اي : نارمع لاقف ، مامض هيف يلصي يذلا ، بدنلا
 ليبسلا مهل لعجي مل ءيش لاإ دابعلا اعد هلدعو همكح يف لاعتو كرابت هللا نأ

 هنم ديدستلاو قيفوتلاو 1 نما نملا نأ ىرتفأ : نارمُعل تلقف : عيبرلا لاق ، هيلإ

 يبأل هديدستو هقيفوتك ، (ثتر باطخلا نب رمعو (كثضر قيدصلا ركب يبأل
 هيلع دش : عيبرلل مامض لاقف ،۔ ءاوس امه ام كرمعل : نارمُع لاق ؟ لهج

 دنع لوقلا كلذ هرضي ملو دجسملا مامإ نارمُع لزي ملو ، عيبرلا لاق ام هبجعأر

 . ه أ . هب ندُي ملو هيف فلاخُي مل ءيشب قاض اغإو ، هريغ الو مامض

 ۔ يشل يسفن يف نإ ب هللا دبع ابأ اي : مامضل لاق نارمُع نأ ، ةياور يلو

 لاق ، هنيبو مهنيب لوحي مث پ رمأب دابعلا رمأ هللا نوكي نأ ، هنم قيضأل ينإو

 نالذخلا نأ لإ ريشي (تلق) : " رظنلا نبا ةيمال حرش " يف ، (هللا هجر بطل
 . ه أ . كلذك سيلو رابجإ
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 يئاطلا ملاس نب رايخلا

 ةديبع يبأ مايأ ناك ، عرو لضاف ملاَع ؤ ، يلئامسلا يناملا ملاس نب رايخلا

 نم لجر ناك : نايفس وبأ لاق ، (هّللا هجر يعباتلا ةميرك يبأ نب ملسم
 ناكو ۔ الضاف ناكو ذ نامُع لهأ نم يط نم ، ، ملاس نب رايخلا هل لاقي نيملا

 ا افيرش تنك ولو كنم هقفأ انأف { ةرصبلا رهن تزواج . اذإا : ةديبع يبأل لوقي

 : هل ليق ؛ هلوق نم ةديبع وبأ كحضيف ، سانلا ىلع ددشت تنأ ى دحأ كباجأ ام

 اوناكف ، مهرد دحأ ىلع يل الو ، مهرد يلع ام ، يصوأ اذا : لاقف ؟ صوأ
 . رايخ ةتومك ةتوم اهل اي نولوقي

 لهأ نم ، ملاس نب رايخلا : يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا لاق
 نم ناك ذ رايخ مهنمو : لاق ‘ هللا هجر) يخامشلا ةمالعلا ريص يفو ٤ لئامس

 .هأ. نيفراعلا ءاهقفلاو ؤ نيخسارلا ءاملقلا

 يضرو هّللا هجر ) دهازلا لضافلا ملاعلا اذه ةافو خيرات ىلع فقأ ملو
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 ليحرلا نب بوبحم خيشلا

 يشرقلا هريبه نب فيس نب ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ ةملعلا خيشلا :
 عجر امو ، هتذمالت رابك نمو ، بيبح نب عيبرلا مامإلل ًابيبر ناك ، يموزخملا
 نطوتساف ، بوبحم هعم ءاج . اليوط ةرصبلاب ماقأ نأ دعب ، نامع لإ عيبرلا

 لآ تيب ناكو ، نآلا ىلإ اهب نيدوجوم ليحرلا لآ ةيرذ تلازالو ، راحص

 يف مهنم لسلست دقو . نامعب حالصلاو لضفلاو ملعلا تويب رهشأ نم ليحرلا
 فيس نب دمحم خيشلا مهنم ناك } يضاملا نرقلا يفو ، ءاملُع ةدع يضالا نمزلا

 ۔ هرصع لهأ لضافأو ۔ هنامز ءاملع نم وهو ‘ يليحرلا

 لاق ، هرصع ي ءاملُملا رابك نم ناكو ، بوبحم مهدج وه : مهلوأو
 ردصلا نآلا ركذأ الو ، انموق اهركذي ةءارق بوبحلو : هللا هج ر) بلألا

 نم هل بتكأ نأ عيبرلا ينلسرأ : بوبحم لاق ، بطقلا مالك هنم تظفح يللا
 ةناغامث مهددع غلبف ، مهنع تلأسف ، نيملسملا يأر ىلع ةرصبلا لهأ نم ناك

 نهنم ، مهعمو فالخلا لهأ نم لاجرب نجوزت ءاسنلا ضعبو ، ءاسنو لاجر نم
 ةجر . ةقدصلا نم مهل مهتاهمأ لا عفدأ نأ عيبرلا رمأف ، ىماتيو ,ا

 . مهتاهم

 يناميلا نب نوراه نيبو ، ليحرلا نب بوبحم ةمألعلا نيب فالخ عقو دقو
 مامإلا مايأ كلذو ، نيملسملا لوق اهيف اوفلاخو ، اهوثدحأ رومأ يف ، هباحصأو
 يلاسلا نيدلا رون ةمألعلا هرهظتسإو ، رفيج نب انهل مامإلا مايأ : ليقو [ ناسغ
 : ةليوط ةلاسر كلذ يف بوبحم خيشلا بتكو ، (هللا ههر)

 انل هللاب نيعتسنو ، ، مكيلإ اوكشنو . هللا مكحر) مكربخن اناف ، دعب امأ
 مهيلع اوعدتباو ، نيملسملا لوق اوفلاخو ، مالسإلا يف اوثدحأ موق ىلع ، مكلو
 نيملسملا لئاوأ هيلع ىضم ام اوكرتو ، مهلبق نيملسملا نم دحأ اهب لقي مل ارومأ
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 اوضم نيذلا ، ءاهقفلا ةمئألا نم ، مهب ىدتقما ، مهنع ذوخأملا ، مهب قوثولا

 . خلإ ... عزانت الو ، فالتخإ مهل سيل ، نينمؤملا جاهنمو ، ىدهلا ليبس ىلع

 مامإلا يأ هنامز يفو : " نايعألا ةفحت " يف يملاسلا نيدلا رون ةملعلا لاق
 لئاسم يف ، يناميلا نب نوراهو ، ليحرلا نب بوبحم ةرصبلا يف فلتخإ ۔ انهلا
 ، نوراهو بوبحم نم ، دحاو لك بتكو ‘ نيملسملا لوق نوراه اهيف فلاخ

 لك اهيف ضقن ، ةدوجوم ةروثأم ريس يهو ۔ تومرضح يلاو ۔ انهلا لإ لئاسر
 نامُع هب تذخأف ، بوبحم عم اهيف قحلا ناكو . هب لاق ام هبحاص ىلع دحاو

 . ه أ . هلل رمألاو ، نوراه نميلا تعباتو ، تومرضحو

 اب ] ركذي وهو " بيترتل ا" ةيشاح ِف ذ هلل ١ هجر) ةتس وب ] ةمالعل ١ ل ق

 : هصن ام ليحرلا نب بوبحم نايفس

 نايفس يفوتو ، نامُب ايفوت ، راتخملاو ، دمحم اضيأ هلو ، نايفس هنباب ىنكي
 نكسو ، ةكم ىلإ بوبحم لقتنإ ، (هللا هخر) بيبح نب ,عيبرلا يفوت املو ، ةكم

 ةئامو نوس ةوعدلا لهأ نم هنامز يف ةكمب ناكو ، (هللا هجر) يفوت ىتح } اهب
 ، بوبحمو دمحمو ؛ خيراتلا نم ةنس نيعبرأو ةئام سأر ىلع ، ءاسنلاو لاجرلا نم

 نب دمحم نب هلل ادبع انبإ رينُمو ريشب ىمسي / هدلو نمو نيدل ااذه ايحأ نم

 . ه أ . ملعلا اوعو مهلكو ، بوبحم

 هءانبأ نم ادحأ فرعأ الو ، راتخملا بوبحم ءانبأ نم ًالوأ ركذ + (تظ (

 نب ربحلا ينعي هلعلو ذ لا نم يش ِف هدجأ ملو ذ مسألا اذهب ىمس

 يببإ ًارينُمو ًاريشب مهنم ركذ مث ، ةقثلا ىمسو ‘ هنامز ءاملع نم وهو ۔ بوبح

 ملف رينم امأ ، بوبحم نب دمح نب ريشب باوصلاو ، بوبحم نب دمحم نب هللا دبع

 . ملعأ هللاو ٠ تكلا نم ءيش ِل همسا ركذ ىلع علطا

 رصع يف هنأ دكؤملا نم نأ الا بوبحم خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 ذ يناميلا نوراه نيبو هنيب فاخا عوقول ، ةايحلا ديق ىلع ناك ناسغ مامألا
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 ةنس يفوت يذلا ، روكذملا مامإلا مايأ هتافو نأ هارحتأ يذلاو ، ناسغ مامإلا مابأ

 فالخلا نأ . هلل ا هجر) يلاسلا نيدلا رون ةمالعلا هرهظتسإ امف ، نيتئامو عبس

 نأ كلذ ، رظن هيف } انهملا مامإلا مايأ ناك . يناميلا نوراه نيبو بوبحم نبب

 دحأ بوبحمو ، نيثالثو عبس ةنس تامو ، نيتئامو نيرشعو تس ةنس عيوب مامإلا
 يلو ؛ نامع لإ هنع ملعلا اولح نيذلا ةسمخلا نمو ، هبيبرو عيبرلا ةذمالت

 ننامثو ىدحا ةنس وللا ، رباج يبأ نب ىسوم خيشلا مهنيب نمو : ةياور

 لإ هغرولبف ۔ هئالمز نم بوبحمو ، ةنس نيعستل ا زواجو ربكو خاش امدعب } ةئامو

 . ملعأ هللاو ، دعبلا نم عون هيف انهملا مامإلا ماي

 الو ، عيبرلا توم دعب ةكمب ماقأ ًابوبحع نأ ، ةتس يبأ ةمالعلا لوق قبس دقو
 ۔ نامع لإ ةرصبلا نم هعم لقتنإو ، ةليوط ةدم عيبرلا مزال هنأ كش

 : هصن ام انباحصأ رثأ يلو

 ربحو نايفس هاوخأ ناكو ‘ ةرصبلاب مهل راد عيب , دارأ 3 بوبح نب دمحم نأ

 لبق ربح غلبف ، نايفس نم رفصأ ربح ناكو ، امهتصح عيبب الكوي نأ ادارأ

 ، رغصأ وه يذلا غلب اذإ : ةرفص وبأ لاقف ، ةرفص يبأل كلذ اوعفرف ، نايفس

 . ه أ . غلبي مل نإو ، ربكأ وه نم ىلع مكلا زاج
 هيدلو غولب لبق تام ليحرلا نب بوبع ةمالعلا نأ رثألا اذه نم ذخؤي

 . ملعأ هللاو ، امهنم انس ربكأ ًادمحم امهاخأ نأو ، ربحو نايفس
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 يوزنلا ر ذنملا ن ربش خيشلا

 ، دايز ينب دج ، يرقعلا يوزنلا رذنملا نب ريشب رذنملا وبأ ةمالعلا خيشلا َوُه

 ذ عيبرلا ةذمالت نم ناك ، بلاغ نب يؤل نب ةماس يتب نم “ عفان ينب نم وهو

 ؛ ؛ (هللا هجرر) عيبرلا نع ، نامُع لإ ةرصبلا نم ملعلا اول نيذلا ةعبرألا دحأو

 عبارلاو ب يحشفلا العملا نب دمح : ثلاثلاو ؛ رباج يبأ نب ,ىسوم : يناثلاو

 . ينالعجلا رينلا نب رينُمْلا

 مامإلا رصع كردأ دقو ‘ هنامز يف نامُع ءاملُع رابك دحأ ريشب خيشلاو

 نيذلا ، ىدنلجلا ينب ةميزه دعب ةمامإلا ةداعإ يف زراب رود هل ناك مث ، ىدنلجلا

 (هللا هخر) ىدنلجلا مامإلا لتق دعب ، ةنس نيعبرأ ىلع ديزت ةدم نامُع ىلع اوبلغت

 ماق مث ، رظنلا نب دشارو ، ةدئاز نب دمحم ، ةربابجلا ءالؤه نمو 0 رافلجب
 ةزاجملا ةعقو تناكف ، ىدنلجلا ينب ىلع فعض لهأ ذشموي مهو نوملسلا
 اوعمتجاف نوملسلا عجرو ، هعم نمو رظنلا نبا ىلع ةعزهلا تعقوو ۔ ةرهاظلاب

 يبأ نب ىسوم لإ مهنم جرخ نم جرخو ، امامإ هنومدقي نميف ، رواشتلل حنج
 لجرلا وه ريشب خيشلا ناكو ، حنم لإ هولمحف ، ةلع هب ناكو ، يكزاي رباج
 يبأ نب ىسوم نيملسملا خيش يأر نم ناكو ، ةروشللاو عامتجإلا اذه يف يناثلا
 هفاخي ناك ال ، ركسعلا نع مهقرفيو ءاسؤرلا ضعب يلوي نأ : (هللا هجر) رباج

 الهأ هاري نم ميدقت نم نكمتيل ى ةيحان مهنم لجر لك لوف ، ةلودلا ىلع مهنم
 هل لاقف ، هتيحان لإ مهنم لك جرخف ، رفنلا كيلوأ بايغ لاح يف ، كلذل
 ، ةلودلا هذهب ريست نأ ، يلع ابأ اي كانوجر انك دق : كلذ دنع ريشب خيشلا

 اي يرظن ناك امإ : ىسوم هل لاقف ، ةلودلا ىلع نوفاخي نيذلا ءالؤه لإ اهتددرف
 هدعب رمألاو ، هسفنل رمألا اذه بلطي لكو اوعمتجإ مهنأل ، ةلودلل مكحلا ابأ

 نأ لبق مهلزعب لسرأ مث ، رمألا ىوقي ىتح انهوجو نع مهانقرفف ،۔ فيعض
 . هنم دارملا ه أ . اولصي
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 مه رر ةقراشلا انباحصأ رثأ يف ريبكلا خيشلا وأ خيشلا مسا قلطأ اذإو ,
 نم رقعلاب يذلا خيشلا دجسم بسني هيلإو ، اذه ريشب خيشلا هب دارلاف ، (هللا
 خيشل ا ركذ نأ امل ‘ ءاملللا ضعبل مالك انباحصأ تافلؤم ضعب يفو ، ىرزن

 خيشل ادجسم بحاص ‘ يوزنلا يرقعلا وهو ۔ هلقنلا دحأ هنأ : لاق ، اريشب

 جلف نم ‘، ريشب ةدابب ةفورعملا ‘ همساب ىمست ةداب هلو ، ىوزن رقعب يذلا

 ، ةخيبسلا دنع ءاعدلا دجسم ؛ دجملا اذه ريغ نادجسم هلو : لاق ، ترض

 يف م همساب ىمسي ، ريشب دجسم : هل لاقي دجسم هلو ، ةعرازلا ةراح نود
 . ه أ . توض ىلع فرشلا ، لئام مقوس ىلع فرشلا ثديحلا

 ىنبف ، ريشبل اوصخر دق نيملسملا نأ : " ءايضلا " يف يبتوعلا ةمالعلا لاق

 . ه أ . ريبكلا دجسملا لإ لوصولا نع فعض هنأل ، ادجسم

 دجسم نم بزقلاب .دجسم ءانب عنم يف ةلئسم رثأ ىلع هنم لوقلا اذهو

 نأل ، ينبي نأ هلف ، دجسملا كلذ ىلإ لصي نأ ردقي ال ينابلا ناك نإ الإ ، رخآ
 . خل إ ... ريشب خيشلل اوصخر دق نيملسلا

 هءانب يف ريشب خيشلل اوصخر نيملسملا نأ ، هيلإ راشأ يذلا دجسللا لعلو

 وه . ريبكلا دجلاب ينعيو ، رقعلابب هيلإ بوسنملا خيشلا دجسم وه ، هانبل
 . هللا دنع ملعلاو ، عماجلا دجسم

 مامالا مايأ ۔ ةرجهلل ةئامو نيعبسو نامث ةنس يف ريشب خيشلا ةافو تناكو

 . (هللا امهحر) يصورخلا بعك نب ثراولا

8٥ 
٢٢٩١ 

  



 يوكزإلا رباج يأ نب ىسوُم خيشلا

 : ليقو ؛ ةبض ينب نم ، يوكزإلا رباج يبأ نب ىسوُم ةملعلا خيشلا : َوُه
 نع ملعلا اولخ نيذلا ةعبرألا ءاملعلا دحأ ناك ، بلاغ إنب يؤل نب ةماس ينب نم

 يف نيروهشللا ءاملُملا نمو ، نامُع لإ ةرصبلا نم ۔ هلل ا هخر) بيبح نب عيبرلا

 دعب ةمامإلا تماق هسأر ىلعو ، ناوألا كلذ يف نيملسملا عجرمو ‘ هنامز

 . ىدنلجلا مامإلا لتقب اهعاطقنإ

 يف (هللا هحر) يراجهلا يصورخلا ناطحق نب دلاخ ، ناطحق وبأ ةملعلا لاق
 ، نامع ىلع ةربابجلا تلوتسإ 3 للا مهجرر هباحصأو ىدنلجلا لتق امل : هتريس

 لهأ نم اهيف ناك نم رخآ ناك ىتح ، روج لهأ اهتالو ناكو . اهيف اودسفاف
 نامع لهأ هللا ذقنأ مث ، نامُع لهأ يف مهتريس تفرع دقو ، ىدنلجلا ونب روجلا

 نوملسملا كلمو . مهكلُم تلازأف نيملسلا نم ةباصع تجرخف . قحلا لهأ ةفلاب

 ِف ساللا عمتجإ املف . ايلُلا مهدي لعجو ، اهيف مهتوعد هللا رهظاف ، نامع

 لاجر ، نامع لمأ نم ركسعلا رضحو ۔، سانلا طلتخإ ، م١) ىوزن يف ركسعلا

 ذ ةلودلا ىلع رباج يبأ نب ىسوم فاخف . ةلودلا ىلع نونمؤي ١ال ، ةثدحأ مهل

 نوكي الو ، ةلودلا ىلع اوبلغي نأ اورضح دق اوناك ، نامُع لهأ نم ءاسؤر
 انيلوو ، اذكو اذك ةيرق انالف انيلو دق : لاقف ، ةنتفلا عقتو ، لوق نيملسملل

 ىوزن نافع يبأ نبا انيلوو ، مهفاخي ناك نيذلا ددع ىتح ، اذكو اذك ةيرق انالف

 : ريشب لاقف 4 اهرازوأ برحلا عضت ىتح : لاق هنأ بسحأو ذ فوجلا تايرقو

 هل لاقف ، هلل دمحلاو ، هركن ام انيأر دقف . بحن ام ىرن نأ وجرن انك دق

 ، ركسعلا نم مهجرخي نأ دارأ امنإ هملعأ مث ، بحت ام ًالإ انلعف ام : ىسوم

 يف ,رباج يبأ نب ىسوم بتك ، ىوزن نم اوجرخ املف ، ضعب نم مهضعب قرفيو
 امنإو 3 للا هجر) ىسوم مهالو ناك يتلا ىرقلا اولصي نأ لبق اولزعف ، مهراثآ

 ۔ حم يل : ليفو )١(
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 نم همب اذهب ينثدح ۔ نملسُملل اهلاتحإ ش للا هجر) هنم ةليح هذه تناك

 . عرولاو ملعلا لهأ نم نبملسملا

 مهبجعت مل ثادحأ هنم نيملسملل رهظف ، ركسعلا يف نافع يبأ نبا يقبو

 جرخ املف 4 مهنم ةليح ، مههوجو نع ىوزن نم هوجرخاف ، هتريس اوضري ملف
 نبإل ناك ولف ، امامإ بعك نب ثراو اومدقف ، أمامإ مهسفنأل اوراتخإو اوعمتجإ

 ام ساللل اورهظي ىتح } بعك نب ثراو هيلع اومدق ام ، ةمامإ لصأ نافع يبأ

 . هيلع اوجتحيو ، هلزع هب لح

 ؛ شيج دئاق وه اغإو ۔ اماما نكي مل ، نافع نب دمح نأ : راثآلا ضعب يلو

 . ه أ . اهرازوأ برحلا عضت ىتح ، عافدلا ىلع عيوب هنأ : لبقو

 . نوملسُملا مهب رفظ نأ دعب ىدنلجلا ينب مايق ةيشخ كلذ لعلو

 ِف تافڵؤُم ، رباج يبا نب ىسوم خيشلل نأ : انباحصأ تافلؤُم نم مهفنو

 ، هريغو " عرشلا نأيب " يف ءيراقلا دجي ام اريثكف ، انيلإ لصت مل نكل ، هقفلا

 . ........ باتك نمو : مهلوقك ، هنع ةروثأم لئاسم

 ةنس (هللا هجر) يوكزإلا رباج يبأ نب ىسوم نيملسملا خيش ةافو تناكو

 خيرات يف دوقعم لصف ، انباحصأ ريسلا بتُك ضعب يلو ؛ ةئامو نينامثو ىدحإ
 رباج يبأ نب ىسوم خيشلا ةافو خيرات ركذ نأ دعبف .< ءاملكلا نم ريثك تايلر

 نب دمحم تامو ؛ نيتئامو نيتنثإ ةنس بجر يف ىسوم نب ىلع تام : هلوقب هفدرأ
 نب ىسوم خيشلا انبإ امهلعلف ب نيتئامو رشع ةنس ةدعقلا يذ نم ٢٣ موي ىسرم

 ۔ نيتئامو نيثالثو ىدحإ ةنس يفوتملا يلع نب ىسوم خيشلا الاخو ، رباج يا

 . ملعأ هل او

+: 0:     
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 يحشنلا يدنكلا ىلعملا نب دمح

 ةلقن دحأو ۔ عيبرلا ةذمالت نمو ، يناثلا نرقلا ي لئاوألا نامع ءاملُع نم

 ، رباج يبأ نب ىسومو ، رذنملا نب ريشب ، هئالمز عم نامُع لإ ةرصبلا نم ملعلا
 ؛ ةمامإلل يوكزإلا رباج يبأ نب ىسوم خيشلا هحشر دقو ب رينلا نب رينملاو

 هلضفو هملع الولو . هتقو يف مهنالضفو ملعلا لاجر دحأ هنأ هرمأ نم رهاظلاو

 عطق ىلع ال نكل ، قفاو هنأكو ، ةمامإلل نيملسملا خيش هحشر امل ، هتنامأو
 هاضتقإ رماإل ىرشلا عطقي ىتح } ةمامإلا رمأ هيلوي نأ ىسوم هركف ، ىرشلا

 . هل ةعيبلا رمأ متي مل كلذبو ، لاحلا

 ، رظنلا نب دشار مهو ، ىدنلجلا ينب نم ةاغبلا لاتقب مكح نم لوأ وهو
 هجر) ىددللا مامالا لتق دعب . نامع ىلع اوبلغت نيذلا ، هدئاز نب دمحمو

 مهومزهف ، ةرهاظلا ضرأ نم ةزاجلاب اوقتلاف ، مهيلإ نوملسلا راسف ، للا
 . رظنلا نب دشار راد اوفسنو

 يبأ نعو : هصن ام . " ةيافكلا " باتك نم هنظأ ، انباحصأ رثأ ضعب يفو
 ماق نم لوأو ، نيملسملا نم خيش هنأ ملعاف ، العلا نب دمح امأو ، ميهاربإ

 نيذلا ةعبرألا دحأ وهو ، نيملسملا ةلودب مايقلا لإ اعد نم لوأو ، ميكحتلاب

 نمم ، اهصنب دحأ انل اهظفحي مل ءايشأ اذه دعب انعمسو ، قارعلا نم ملعلا اولح

 . ه أ . هللا لإ هرمأ مّلَعو هلوق لبقُي

 ةيالو لامعأ نم نتحبلا يداوب ةدلب يهو حشف لإ بوسنم وهو

 نب دمح ةيالو دعب اهنأ يرحتلا ىلعو ؛ هتافو خيرات ىلع فقأ ملو س قاتسرلا

 هللاو > هللا هحر) بعك نب ثلررارلا مامألا ة هعيب لاإ ش نيملبلا رومأ ‘ نافع يبأ

 . ملعا
:: 
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 يالعجلا رينلا ن ربنملا خيشلا

 نب بهو نب راسو نب كلملا دبع نب رينلا نب رينلا ديهشلا ةمالعلا خيشلا َُه
 مهللا هجر) ناك ؛ ينالجلا يمايرلا ماير نب يمرضح نب ىح نب تلص نب ديبع

 ءاملعلا دحأ اضيأ وهو ۔ ىوري اميف نينس رشعو ةئام شاع دقف } نيرمعلا نم

 . نامع لا ةرصبلا نم بيبح نب عيبرلا مامألا نع ملعلا اولقن نيذلا ةعبرألا

 خيراتلا يف رهش دقف ، هتافو خيراتو ، رينملا رمغ نع ليق ام لوح ةفقو انهو
 نب فيهألا هداق يذلا شيجلا يف ناك . مهللا هرر رينلا خيشلا نأ ينامُلا

 ، امدب اوقتلاف } نام نم هجارخإو روب نب دمحم ةيغاطلا ةلتاقل يئانهلا ماحج

 يف ، امد نصح ىمسملا نصحلا يقرش عماجلا دجسم برق 4 ، بيسلا يمر

 مهنمو ، نامع لهأ نم ريثك اهيف لتق ، ةميظع ةكرعم مهنيب تعقوو ، مبدفلا
 ةنس رخآلا عيبر نم نيرشعو تسل ءاعبرألا موي كلذو ، رينلا نب رينلا ةمألعل
 . نينس رشعو ةئام رملا نم هلو ، ةنس يتئامو نننامث

 روكذملا خيراتلا يف امدب لتق يذلا رينلا نإف ، رظن هيف يدنع لوقلا اذهو
 نب رينلا وه نوكي نأ دعبتسملا نم لعجي ، هنم ةيصوب اهب َنفُدَو نالعج لإ ليحر
 يبأ نب ىسومو ۔ رذلا نب ريشب هئالمز عم ‘ عيبرلا نع ملعلا لح يذلا ذ ريللا

 امك ، رخآلا لبق امهدحأ ناصخش امهلعلف ، يحشفلا العملا نب دمحمو 7 رباج

 . ردابتلا وه

 ، رينملا كانهو < هتافو خيرات فرعن الو { عيبرلا ةذمالت دحأ } ريللا كانهف

 دعبي 3و تمهف امبسح ۔ ليوط نمزب لوألا نع ارخأتم ناكو ، امدب لتف يذلا
 امهنيب اوطلخف ، متلعلا لهأ نم امهالكو { هل ماسم وأ ، هدافحأ نم هنأ
 ۔ امهءابأ ءامسأو ، امهءامسأ يف لصاحلا هابتشإلل . ًادحاو ًاصخش امهولعجو

 . امهدلب مساو
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 نأ : " ةيماللا حرش " يف فاصو نبا اهركذ ةياور ، اذه يلوق ديؤي امو

 لمحي تام وه نإ ىصواأف ، هيف تام يذلا هضرم راحصب ضرم . رينلا نب رينملا

 س هللا وجرأ ينا ۔ اوفاخت ال : لاقف ، ريغتت نأ فاخن اننإ : هل ليقف ، نالعج لا

 ، توعدو لا تيلص امو ، تيلصو الإ ترهطت امو ، ترهطتو الإ تغ ام ينأل

 . همالك ه أ . ريغتي ملو نالعج لإ لمُح هنأ : ليقف

 . امدب لتق يذلا رينملل ًاضيأ ىوري مالكلا اذهو

 ؤ فاصو نبا ةياور بسح . راحمب تام نيرينلا دحأ نأ ىرت تنأف

 نينامث ةنس امدب لوتقملا ريملا نأ عم ۔ عيبرلا ةذمالت دحأ هنأ نظلا بلغأو

 خيرات يف فالخ الو ، ةروهشم هتصق ، نينس رشعو ةئام غلبي رمع نع ، نيتئامو
 . هتافو عضومو

 ريُملاو ، راحصب يفونملا ريملا نوكي نأ دعيي ال ، نيتياورلا بسحو
 يناثلا لبق لوألا نوكيو ، نالعج لإ هتافو دعب امهنم لك لمُح ، امدب لوتقملا
 ، امهنم لك ةافو ناكم نييعت يف نيتياورلا نيب عمجلا لصحي كلذبو ، ليوط نمزب
 . راحصو امد امهو

 نالعج لإ بيسلاب هتافو عضوم نم ، تيم وهو رينملا خيشلا لج يفو
 لثم نع هلأس لئاسل هباوج يف ، (هللا هحر) يليلخلا ققحللا راشأ ، اهب هنفدو

 امثأ ىرت مأ ، هلهأ دنع ربقي يكل { دلب لإ دلب نم تيلا له زوجيأ وهو ، كلذ

 هيف ليق دقف ، رخآ دلب ىلإ دلب نم تيلا لج امأ : باجأف ؟ كلذ لعف نم ىلع
 لماحل هيف عفن ال امب سانلا فيلكتو . ءايحألا ىلع ةقشلا نم هيف امل ، ةيهاركلاب

 ىكحي ام حص نإ ، ينالعجلا رينلا نب رينلا خيشلا ةصق يف ناكو ، لومحم الو

 لوأف لاح لك ىلعو { يناعملا هذه لثم نم ءيش ةحابإ ىلع هب لدتسي ام ، هنع هنع

 ةبيرقلا عضاوملا يف ًالإ ۔ دلب ىلإ دلب نم تيملا لمحي ال نأ كلذ يف هارن ام
 . راصتخاي ه أ . دحأ ىلع ةرضم الو ، اهيف ةقشم ال يتلا
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 نع ملعلا لج يذلا وه سيل { امدب لوتقملا رينُملا نأ ، لوقلا ديؤي امو
 رذنملا نب ريشبو 4 يحشفلا العملا نب دمح : مه اذه ءالمز نأل ، عببرلا

 ةنس يفوتلا ، رباج يبأ نب ىسومو { ةئامو نيعبسو نامث ةنس يفوتلا ، يرزنلا
 الو ، يكزابب بئاغلا ةالص عيبرلا ىلع ىلص يذلا وهو ، ةئامو نيناملو ىدحا
 تارشعب هذيمالت ةافو لبق كلذ لملو 4 (هللا هجر) عيبرلا ةافو خيرات لرعن

 عيبرلا نأل ، هعجارف ، هتافو ديدحت لإ ريشي ام هتججرت يف تركذ دقو ، نينسلا
 حصأ ىلع ، نيعستو ثالث ةنس قوتلا ، ديز نب رباج مامإلا باش وهو كردأ
 ةافو لبق دلو هنأ لمتحملا نمق ، رباج ةايح مايأ اباش عيبرلا ناك اذإو ، تاياورلا

 رينملا نأ حضاولا نمف حص نإ ۔ ريدقتلا اذه ىلعو ، ةنس نيرشع وحنب ، رباج

 هلهؤي ال نس كلذو ، ريغص لفط وهو هكردأ وأ ، عيبرلا كردي مل امدب لرتنلا
 ‘ ةرصبلاب هسفن عيبرلا نع هذخأي نأ نم الضف » عيبرلا ةذمالت نم ملعلا ذخأي نأ

 نيتئامو نينامث ةنس لتق هنأ كلذ ليلدو ليق امك ۔ نامُع لإ هئالمز عم عجرير

 . ابيرقت ةئامو نعبس ةنس هدلوم نوكيف اذه ىلعو ۔ ، نينس رشعو ةئام هرمعو

 ، باحصألا بتُك نم هريغو " عرشلا نايب " يف ءاج ام وهو رخآ ليلدو

 : (هللا هخر) ىدنلجلا مامإلا ركذي وهو لاق ، مصألا نامثُع ةمالعلا ًأضيأ هاكحر

 ، مساقلا نب هّللا دبعو ، قارعلاب بيبح نب عيبرلاو ، بجاح همايا يل نأ
 ةيطع نب بيبشو ‘ ينارحبلا دايز نب فلخو ، يناسارخلا ةيطع نب لالهو

 نب رينملاو ، يوزنلا رذنملا نب ريشبو ، يوكزإلا رباج يبأ نب ىسومو ، ينامُلا
 . ه أ . ينالجلا ربلا

 نمم ناكو : ليق ، ىدنلجلا مامإلل رصاعُم رينملا نأ : رثألا اذه نم مهفنو
 ناكو { ةئامو نيثالثو عبرأ ةنس ، رافلجب (هللا هحر) مامإلا لتق دقو ، مامإلا عياب
 ةئام مامإلا دعب شاع دق نوكيف ، فالخ نودب ، نيتئامو نينامث ةنس ريللا لتفم

 اذه يفو ، مامإلا لتق لبق اهشاع يتلا ةدملا كلذ لإ فضأ ، ةنس نيعبرأو تسو

 . لمأتلا ىلع ىفخي ال ام دعبلا نم
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 رينملاو ۔ سابعلا ينب نم ةفيلخ لوأ ۔ حافسلا مايأ لتق ىدنلجلا ناف ، ًاضيأو
 ىدنلجلا عياب نمم رينملا ناك اذإو ، مهنم ةفيلخ عسات وهو ، دضتعملا مايأ لتق
 نأل ةيم يبب ةلود مايأ نم ةريصقلاب تسيل ةدم كردأ هنأ دبالف ، هعم لتاقو

 دعب ، ةئامو نيثالثو نيتنثإ ةنس يف كلذو ، دمحم نب ناورم لتقب مهتلود ءاضقنإ
 يركشيلا زيزعلا دبع نب نابيش لتاق يذلا ، ىدنلجلا مامإلا ةعيب نم ةدحاو ةنس
 نب رينملا نوكي نأ دعبتسملا نمف نذإو ، ناورم نم براهلا ،‘ يرفصلا يجراخلا
 نينامث ةنس ۔ امدب لوتقملا رينلا نب رينملا وه ، ىدنلجلا مامإلل رصاعملا ‘ رينلا

 لإ جاتحي خيراتلاو ، هيلع رابغ ال هنإف ، هتلق اميف فصنملا رظنيلف ، نيتئامو

 ف مالك ، حهّللا هاقبأر يشلاطبلا سماش نب دمحم ةمالعلا خيشللو
 نيبو ، نامع لهأ نيب تراد يتلا ةكرعملا ركذي وهو ، (هللا هجر) رينلا خيشلا

 ْ لئابقل ا سوؤر ِف هيلا يئانهل ١ ماحج نب فيهأل ا ريسمو ۔، روب نب دمح دنُج

 ؛ لاقف ، (بيسلا) امدب مهلاتتقاو

 لئاه سيخ مخض ركسع يل لئابقلا يذ سوؤر يف راسف
 عبت نالعج لهأ نم هل نميف عرولا ربحلا لضافلا رينم مهيف
 تمت نينس نم رشعو ماع ةئام نبا وهو اخيش ناكو
 روكذملا يلع بعرلا لخدف روب نبا ىلإ رمألا غلبف
 فقي ال هشيجب هعبتي فيهألاو )١( ابراه اهنم رفف
 اوقلطني هفلخ نكلو هب اوقحلي ال نأب يأرلا يف ناكو

 ابهاذ يضمي نامع نمو مهنع ابراه يلوي وأ ائيشف ائيش

 لجو زع هناحبس ةدارإ لجألل نكلو هنع اوعجريف

 امد ىلع اوقحل دق هب ىتح امدقت مهريس يف اوعرساف
 اومحتلاو اهحوس يف اومدطصاو مهنيب ام لاتقلا بشنناف

 )١( مظنلا يف اهركذ مدقملا ، ىوزن نم : ينعي .
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 اربص مهنم لكلا ثيح لتقلاو ارثك حارجلا نيقيرفلا يلو

 : لق ن ىمل

 البلاو لاكنلاو نامع لمأ ىلع ىربكلا ةرئادلا تناكل

 (٢ر ماحح ىتف مرقلا لتقو مازهنإلا رشأ اومزهناف
 هتبكنل اوبكن دق مهريغو هتريشع نم كاذك ةلجو

 % ٥٣ ج

 ىضقو كانه ىلتقلا ةلمج ي ىضترملا رينملا خيشلا . لتقو

 اميدق اوركذ نامع لل امولُعلا اولح نمم ناكو
 مالعأ نع ءاج دق يذلا بسح ماير ينب نمل هنأو

 ركنتسا مهلوقل يننإف رظن هوركذ اميفو تلل
 روب نبإل ناك نامز لاإ رينم ىضترملا ءاقب فيك
 لوألا ءالجألا رصع يف ملعلل لمَح نمم هنأ تملع دفو

 اعورألا ىدنلجلا دوعسم ليلس اعياب نميف ناك دق هنأو

 للضملا روب لجن برحو لضفألا ىدنجلا ةعيب نيبو
 هنيبأ ام حضاو رمأ كاذو ةنس نوسمخ مث ماع ةئام

 روب نبا ىلإ هريسم دنع رينم يف ركذي انه اهو
 ركفب مهلاقم ىلإ رظناف رشعو ةئام نبا هنأب
 اوركداو اوهبت امو اذه اوركذ اعيمج مهتيأر دقو
 )٣( يلج وهف مهؤامسأ تقفتاو لوألا ريغ ريخألا كي نال

 ديؤي ريخألا تيبلاو . هلل دمحلاو هتركذ ام نيع وه انه خيشلا هاكح امف
 لمُح اهنمو . هيف تام يذلا هضرم راحصب ضرم رينلا نأ اهتركذ يتلا ةياورلا
 لضافألا ضعب يل هاكح ام كلذ لإ فاضي 0 نانثإ امهنأ ليلد اذهف 4 نالعج لإ

 ۔ ماح نب فيهألا نب دمح نب فيمهألا نب دمح رقصلا وبأ ةبقع نم « يئانهلا ماحح نب فيفألا دئاقلا )٢(

 . رشاعلا ءزجلا . بهذلا لسالس )٣(
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 ،دحلا ردنب يف هولزنأو ، ةنيفس يف لمح تام امل رينملا نأ : ةفرعلا يوذ نم

 وهف يناثلا امأ ؛ راحصب يفوتملا وه اذه لعلف ، اهب نفدف نالعج لإ لمح
 ، روهشم هربقو نالعجب نفأو ، ريعب ىلع لمُح هنأ رهش دقو ، امدب لوتقملا
 دنع ملعلاو ، رينلا ةيضق يف هتمهف ام اذه ، هربق عضوم فرعي مل لوألا نوكيو
 ، روب نبا ةبراحمل ةمامإلاب عيوب رينلا خيشلا نأ تاياورلا ضعب يف تدجوو .4 هللا

 . ميغ نب نازع مامإلا لتق دعب

 ؤ هيبنت

 امهأ يردأ امف ، رينملا نب لالهو { رينملا نب ءالعلا : نامزلا كلذ ءاملع نم
 ؟ هريغ مأ ، ةججرتلا هذه يف روكذملا رينلا نب رينملا انبإ امه لهو ؟ ال مأ ناوخإ

 ربخ ءاج ال ، ىوزنب عماجلا دجسملا يف ارضاح ناك دقف ، رينملا نب لاله امأ

 ملعلا خئاشم ةلخج نم ناك مث ، ةعمجلا ةالص تقو ۔ رفيج نب انهلا مامألا ةافو

 مامإلا ةافو دعب امامإ هنومدقي نميف ، ةروشملل هيف اوعمتجإ يذلا تيبلا يف
 . انهملا

 كلام نب تلصلا ىلع نيدقاملا نم ناك دقف } ريللا نب ءالعلا امأو

 ، بوبح نب دمحو ۔ رذلللا نب ريشبو ۔ يلع نب دمحمو هنأو ، ةمامإلاب

 هجر) كلام نب تلصلل ةعيبلا ِف نيمدقملا مه اوناك ، مكحلا نب هللا ديبعو

 . هللا

 ادم نب دمحم مالا خيشلا لوقي ، امدب ريسلا خيشل ا لتق يفو

 ضرأ نم حال قربل تقرأ ] : اهلوأ يتلا هتديصق يف ؤ مهللا هجر) يبعانلا

 : ءاملُكلا نم ًاريثك اهيف ركذ ؤ 5 نامعن

 دلخلاب برحلا يف هلل هسفن ىرش دشرلاو. ةبانإلا وذ رينم امأو

 نايغطو رفك سأر روب نب دونج دصقلا نع نيلداعلا ةاوغلا لتقب
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 لفاسألا نيلذرألاب ىتأ ةادغ

 لذارأ ماوت نم سانأ مونشل
 ىوزن ادصاق نعرأ شيجب راسف
 ىوهألاو ةلالضلا سأر اهب ثاعف
 ًارمشم داهجلل رينم ماق
 ىرثلا ىلع اليتق ءاجيهلا يف ردوغف
 رحبلا يلي امم نالعج هتدلبو

 رغ رشعم ىلإ يكازلا هميخ ىمس
 هلثم سانلا يف سيل يلو مادا
 هلضف نيبت دق يضر يفح

  

 ن

 لفاحملاو الفلا ضرع مهب بوجي

 نازع لتق ىلع املظ ىدعلا اوناعأ

 ىوجنلاو رسلا ملاع نم ىتأ ءاضق
 نأشلا دمس يف نيدلا مامإ ىدرأو

 ىرولا ديس ىفطصملا نيد ةرصنل
 ناميإو قدص جاهنم ىلع اديهش
 ردت مل تنأ اذإ عمساف هبصنمو

 نادبحو مايرا نم موق ةلالس
 هلصأ ةعاضق نم ينس يمس

 ناهربو ملعو نيد يذب مركاف
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 ناليغ نب مشاه خيشلا

 ذ اجيس لا ةبسن . يناجيسلا ناليغ نب مشاه ديلولا وبأ ةمالعلا خيشلا : وه 7

 ضمب يل هركذ ام لا ، بستني ةليبق يأ لاإ يردأ الو ، لئامس لامعأ نم دلب

 . يميلس هنأ : : لضافألا

 هوخأ ناكو اجيس نم ميمه ينب يفاسمب لزني ناك هنأ ، رثألا يفو

 يف ملعلا لاجر نم ‘ ناليغ نب مشاه نب دمحم هنبإو ، ناليغ نب كلما دبع

 رخآ يف ، نامعب هنامز ءاملع رابك نم دودعم ًامشاه خيشلا نأ الإ ، امهنامز

 ذيمالت نم ، نامثُع نب ناميلس خيشلاو وهو ، ثلاثلا نرقلا لوأو ، يناثلا نرقلا

 اميفو ، ةئامو نينامثو ىدحإ ةنس يفوتلا ، يوكزإلا رباج يبأ نب ىسوم خيشلا
 ، هدعب اوءاج نيذلا ةمئألا رصاعو ، نافع يبأ نب دمحم ةمامإ كردأ هنأ ودبي

 يف تام هنأ نظأو ، ديح نب كلملا دبعو . هللا دبع نب ناسغو ‘، ثراولا مامإلاك

 خيشلا هدلول الإ } انهملا مامإلا مايأ اركذ هل دجأ مل ذإ ، كلملا دبع مامإلا مايأ

 ، دايز وبأ مهنم ، امدب ملعلا خئاشم نم ةلجو وه رضح يذلا ، مشاه نب دمحم
 خيشلا ناك ولو ، نآرقلا قلخ ةلئسم يف ، بوبحم نب دمحو ، زرحم نب ديعسو
 . ةيناعلا ةلئسملا هذه يف هركذ درول ، ايح مشاه

 نب سابعلاو ، يلع نب رهزألاو ، ىسوم نب دمحم : ءاملعلا نم هرصاع نو
 : يكلا ءاملُع نم مهو ، رفعج نب ديعسو ، يلع ينبإ دمحو ىسومو ، رهزألا
 هيخأ عمو ، هعم فلتخإ دقو ، رشبملا نب ديعس ملاعلا { ًاضيأ هرصع ءاملع نمو

 زو : ديعس لاقف ، حيرجتلاو ليدعتلا ةلئسم يف ، ناليغ نب كلملا دبع خيشلا
 ،۔ ليدعتلا يف زوجي ام : كلملا دبع لاقو ، نينثاب ليدعتلاو ، دحاوب حيرجتلا

 : نينثإب ةءاربلاو ، دحاوب زوجت ةيالولا نأ انعمس : مشاه لاقو ، حيرجتلا يل

 هنبإ { مشاه خيشلا ذيمالت نمو 0 ، يرشربلا نسحلب نب دجأ ملاعلا اضيأ هرصع
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 لهأ مامإ ۔ زيزعلا دبع نب ناميلسو ، يلع نب ىسوم ةمالعلاو ، مشاه نب دمحم

 . يلئومسلا ترولاطو ، تومرضح

 امع : ناليغ نب مشاه ذ يلئومسلا تولاط لأس : نامعنلا نب رباج لاق

 ، ءاملا لا اهب جرعي امنا ‘ ًادودم الح ةالصلا تسل : لاقف ؟ ةالعلا عطفي

 ۔ ه أ . هروجف اهعطقيو ، بلقلا رب اهلصي اغإو

 للخُي له ، نيضراعملا نع : (هللا هجر) مشاه َلْيُس ، اضيأ رثألا يلو
 . ه أ . رينم لإ كلذ عنصي ادحأ تيأر ام : لاق ؟ امهرعش

 ، امدب لوتقملا سيل هنأ ، ريللا خيشلا ِف هتلق ام باوص كل رهظي اذهبو

 نرقلا نم يناثلا فصللا ءاملع نم وه يذلا ، مشاه خيشلل هترصاعُم ليلدب
 . يناثلا

 ءيش بذ ‘ هقفلا يف باتك وهو ، نيرخأتملا انباحصأ تافڵُم ضعب يلو

 يناثلا نرقلا ءاملُع نم هنأ ودبيو ، هفلؤُم فرعأ ملف ، هرخآ نمو ، هلوأ نم

 اناك ۔ يمايرلا ينالجلا ريللا نب ب رينملاو ، ناليغ نب مشاه نأ : لاق ‘ رشع

 نم ‘ ةليسف يتئام وغ سرغ دق هدجوف ، نالعج يف رينملا مشاه رازف ، ناروارتي
 ةلسفلا هذه : مشاه لاقف ، قيرطلا ضعب لظي روزلا فرطو ، قعلبلا لخن عون
 ؛ ةدحاو ةليل يف قيرطلا اهروز لظي ةلخن لك يشخب رينم رمأف ، نكلو 7 ةنيز
 اهل عطقي هدلو مشاه رمأف ، ةقان هدنعو ، ناليغ نب مشاه راز رينم نأ يورو

 زاوج ىلع ليلد كلذف : روكذملا فلؤملا لاق ؛ رثكأو عطقأ : هل لاقو ، ردسلا

 . ه أ . سانلل توق هيف نأل ، زوجي ال : لوقو ، ردسلا عط

 وأ ۔ مشاه نب دمحم نع ، زرحم نب ديعس ينربخأ : هصن ام انباحصأ رثأ نمو

 لم+٨ عطقي ناكف ، ناليغ نب مشاه ىلع لزن رينلا نب رينم نأ : ۔ هب قثي نم

 وأ ۔ مشاه نب دمحم هل لاقف ، رثكأو عطقأ : عطاقلل رينُم لوقيو ، ردسلا رينم
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 ءايشأ امأو ، ردسلا نم جرخ ام هركي : لاقف ؟ ردسلا عطق هركي سيلأ : هريغ
 . ه ا . الف سانل ١

 ، هناوخال هحئاصن امأ ح هتافلوُم نم ءيش ركذ ىلع ، ةمالعلا اذهل علطأ ملو

 مل اذكهو . باحصألا رثأ يف ةريثكف ، ماكحألاو نايدألا لئاسم يف هتبوجأو

 تناكو ، ديج نب كلما دبع ةمامإ مايأ اهنأ يرحتلا ىلعو . هتافول اخيرأت دجأ

 ، نآلا لا فورعم هعضومو . هربق اهب ں نأل [ اجيس دلبب _ ودبي اميف _ هتافو

 . ملعأ هللاو ۔ ىوري اميف _ هيبأ ربق :7 مشاه نب دمح هدلو ربق اذكهو

 تيأر مث ، هب يتفرعم مدعو . مشاه خيشل ا بسن نع ةجرتلا لوأ تركذو

 . ه { . . يميمه : ليقو ذ يرق هنأ : انباحصأ بك ضعب ِف

 ينب يفاسب لزني ناك هنأ رثألا يف رهش امل . ۔ يميمه هنأ باوصلا لعلو

 . ملعأ ١ هلل او ، اجيس نم ‘ ميمه

 خيشلا نأ : " رظنلا نبا ةيمال حرش " يف (هللا ههر) ةمئألا بطق ركذو
 لاقو ، نامع لإ ةرصبلا نم ملعلا اولقن نيذلا ةسمخلا دحأ ، ناليغ نب مشاه

 ، كلذ نم رثكأ ةلقنلا نأ لإ ريشي هنأكو . ه أ . هل موهفم ال ددعلا نأ : ًاضيأ
 . ملعأ هللاو

 {ؤ هيبنت

 وه سيلف ،‘ ناليغ نب مشاه نب دوعسم خيشل ١ ركذ ذ رثأل ١ ِف دجوي امثيح

 نب ناليغ نب مشاه نب دوعسم وه اغإو ۔ يناجيسلا ناليغ نب مشاه ةمالعلا نبا

 مه ةثالنلا ءالؤهف ؤ ، مشاه نب دوعسم نب ناسغ هنبإو ، يولهبلا ناليغ نب ناسغ

 هديفحو . دوعسم هنباو 3 ًامشاه ينعأ ، ، مهنامز ِف ملعلا لاجر نم اضيأ

 ّ يناجيسلا ناليغ نب مشاه خيشلا نامز نع رخأتُم مهنامزو ، دوعسم نب ناسغ

 هيقفلا هيلع در دقو ، رشاعلا نرقلا ءاملع نم ۔ اذه يولهبلا مشاه خيشلاف
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 " لدعلا جاهنم " فلؤم اهركذ ةلأسم يهو ۔ رايخلا عيب ِف ىوتف دادم نب دجا

 يذلا لاق ، رايخلاب عيبملا لاملا ةاكز يف ، يولهبلا ديعس نب رمغ خيشلا وهو

 يف ةاكزلا يرتشُمْلا ىلع : لوقي ناك ، دادم نب دجأ هيقفلا خيشلا نع ظفحأ
 ةاكز ال نأ : هلوق يولهبلا ناليغ نب مشاه ىلع بيعيو ذ رايخلاب عيبملا نمل

 . ه أ . رايخلاب عيبملا نمث يف يرتشُملا ىلع

 نأ الإ ں ةنس يأ يف ، يولهبلا ناليغ نب مشاه خيشلا ةافول اخيرات دجأ ملو
 . ابيرقت رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصللا ءاملع نم هنأ ، يدنع دكؤلا نم

 سمخ ةعمجلا موي ، ءاضقلل بصن دقف ۔ مشاه نب دوعسم هيقفلا هنبإ امأ

 ةلود روهظ لبق كلذو ، ةرجهلل فلأو عست ةنس . ةرخآلا ىداج نم ةليل ةرشع

 ، تقولا كلذ يف نأل ، فئاوط ءارمأ نامز ىمسي نأ حصي نامز وهو . ةبراعيلا
 دشرم نب رصان مامآلا ةعيب ىلإ ، رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصللا ف ةصاخو

 مكاح تخت نامع رمأ مظتني مل } فلألا لعب ننالثو عبرأ ة هنس } هللا هج ر)

 . ةيحان ىلع بلغ لك ءارمأ اهمستقإ دقو ۔ فورعم وه امك ، دحاو

 رصع كردأ ىتح ، ةدم ءاضقلا يف يقب ، مشاه نب دوعسم هيقفلا نأ ودبيو

 لا ؤ هللا هجر) دشرم نب رصان مامإلا نم باتك يفف ؛ دشرم نب رصان مامإلا

 : يلي ام هنم ركذأ ، كلام نب فيس نب ناطلُس ، الهب ىلع هيلوو ، همع نبا

 نالف ، هانه ينب لأسي كتقث (لسرأ) 3 ۔ عّلط تنأف “ ًاشيحو لاح يف تركذو

 ناك نإ الإ ، اهنع انانغأ هللاف ، كدي اهيف سمغت الف { اكلُم اهيعدي دحأ ناك

 ۔ كلُم اهيف مهل ام هانه ونب ناك نإو ّ رمأب مشاه نب دوعسم انخيش اهيف كرمأي

 يف ةمهتلاو ، لاملا تيبل اهزوح كيلع قيضي الف ، بئاغ اهنأ ةيضاق ةرهشلاو

 انخيش يناتفأ ، باتكلا تبتك امدعبو ؛ نادبألا يف ةمهتلاك اهنأ : لوف لارمألا

 لاق ۔ دمحم نب هللا دبع انخيش اهيف باجأ لاومألا هذه نأ : ناضمر نب دوعس
 اهتلغ نأ _ ناضمر نب دوعسم خيش هنأل { نرقلا دمحم نب هللا دبع هنظأ : خساللا
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 رصان مامإلا ةلاسر نم هلقن تدرأ ام ه أ . مالسلاو نيملسملا ةلود زع يف ذفنت
 . هللا هجر)

 رهش نم اتيقب نيتليلل تبسلا موي ، مشاه نب دوعسم خيشل ا ةافو تناكو

 . ةرجهلل فلأو نيعبرأو تس ةنس ‘ لوألا عيبر

 الم خيشلا هركذ يذلا ، مشاه نب دوعسم نب يلع خيشلا لعلو

 جلف يف هاوتف ركذو ، " نيربتعملا ةرصبت " يف يربعلا ديعس نب ميهاربإ
 ، دوعسم نب ناسغ خأ رهف هيلعو ، اذه مشاه نب دوعسم خيشلا نبا وه ۔ الهبب

 . ملعأ هللاو ئ لسلستلا ىلع دحاو تيب نم ءاهقف ةعبرأ نونوكيف

 ناليغ نب مشاهو ، يناجسلا ناليغ نب مشاه نيخيشلا يمسإ قافتإ لجألو
 ذ علطنل ا ريغ ءيراقلا ىلع لكشي النل ، امهيلع هيبنتلا تببحأ ، يولهبلا

 . هلل ُدمَحْلاو
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 ميهاربإ نب ةيداه خيشلا

 نادلب نم ، اجنف دلب ىلإ ةبسن ، يئاجنفلا ميهاربإ نب ةيداه ملاعلا خيشلا وه

 يبأ نب ىسوم خيشلا مايأ ناكو ة لئاوألا نامع ءاملع ن٥د وهو 4 لئامس يداو

 . ناليغ نب مشاه خيشلاو ، يوكزإلا رباج

 يبأ نب ىسوم نع ‘ ناليغ نب مشاه نع : باحصألا رثأ يف دجوي امو
 يف اوقرتفاو اوفلتخإ مهنإف ، نامُع لهأ يف لوقت ام : عيبرلل تلق : لاق ، رباج
 ، هنم اوأرباف ، هنم ءيرب نمو ، هولوتف هالوت نم : لاقف ؟ ةيطع نب بيش رمأ
 ام : لاقف ؟ أحالصو ةفلإ هيف وجرأ ينإف ، فكلا يف لوقت امف : تلقف : لاف

 لهأب ملعأ متنأ : لاقف ، يلع فلاخي الو ، يبحاص : تلق ؟ ريشب لوقي
 ، كلذ رهظأ ، رباج يبأ نب ىسوم مدق املف ؛ ييأر كلذ سيلف انأ امأف ، مكدالب

 . ه أ . )١( هنود اوناكو ، هباحصأ ةيداه عباتو ۔، ةيداه هعباتف ، ةيداه يلو

 نم يناللا فمللا ءاملع نم وهو . ةيداه خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 نب ىسوم خيشلاك . هرصع ءاملع ضعب نبو هنيب ةنراقلا بثتسحع يناثلا نرقلا

 . ناليغ نب مشاه خيشلاو ، رباج يبأ

 نب دمحم خيشلا ، ملعلا لاجر نم ةبراعيلا ةلود مايأ اجنف دلب نمو

 ، رشع يناثلا نرقلا نم لوألا فصللا ي 7 يبادهلا ديعس نب دمحم نب هللا دبع
 يف ملعلا خئاشم ضعب اهيلع ملكت . هيلع تضوع ةلأسم ىلع قيلعت هل تيأر

 نب دمح ةقثلا خيشلاو ، يدادلما ريشب نب دمح نب هللا دبع خيشلاك . هنامز

 يميلسلا ملاس نب حلاص نب ملاس خيشلاو ۔ ، يبراحملا ديعس نب دمحم نب ديعس

 . هللا ءاش نإ يناثلا ءزجلا نم هلع يف خئاشملا ءالؤه ركذ يتأيسو ، يبادنلا

:9 :8 
 )١( ةيلقع نب بيبش خيشلا ةهجرت ل مالكلا اذه مدقت .
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 يوكزإلا يلع نب ىسوم خيشلا

 ناك ، يوكزإلا ةرزع نب يلع نب ىسوم يلع وبأ ليلجلا ةمألعلا خيشلا َوُه
 مهو ذ مهنامز ءاملع ةلجأ نم ۔ يلع نب رهزألاو ‘ يلع نب دمح هاوخأو وه

 . بلاغ نب يؤل نب ةماس ينب نم : ليق اميف

 ،هنم ةرشع ثالثل : ليقو ْ ةرخآل ا یداج نم رشاع ةليل ةمالعلا اذه ًدلْو

 ، رباج يبأ نب ىسوم خيشلا ذ همأل هدج ةافو لبق ، ةئامو نيعبسو عبس ةنس

 فصنو نيتنسب ثراولا مامإلا بصن لبقو ، رهشألا ضعبو نينس ثالث وحب
 . ابيرقت

 . ءاملللا ريهاشم نم ريثكل ا هنم جرخ يذل ا ۔ يكزا ةنيدم هطو ِف اشن

 نب يلع ةمالعلا هدلاو نع ملعلا ذخأ ىسوم خيشلا لعلو ، لاجرلا لوحفو
 ناليغ نب مشاه ةمالعلا هخيش نعو ۔“ ملعل ١ خئاشم نم هريغو ، هرزع

 نم رصاع ‘ ركبم نس يف وهو هنارقأ قافو ملعلا يف رحبت هنأ ودبيو ، يناجيسلا

 يف تامو ، رفيج نب انهملاو ، ديج نب كلما دبعو ، هللا دبع نب ناسغ ةمئآلا
 . هنامز

 ، هنامز يف نيملبلا خيش وهف ، هيأر لإ نوعجري ءاملُملاو ةمئألا ناكو

 . دقعلاو لحا بحاصو

 رخآ همسج فعض دق . هللا هجر) ديح نب كلملا دبع مامألا نأ يور

 ذ يأرل ا يوذو ءاملثلا ضعب ن أو .هرصب فعضو ۔ عمل ا هنم لقثو ‘ هرمغ

 . تام ىتح هلزع لحتسي ملو ، ةتباث هتمامإ نأ ىأرف هنع يلع نب ىسوم اولأس

 نع دصي ۔ ريشب نب رذنُملا هنظأ نيملسُملا ضعب ناكو : نسحلا وبأ لاق
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 باشلا اذه : لوقي ناكو ، كلملا دبع لزعي مل ذإ ، ٥آر اذإ يلع نب ىسوم

 . لبجلا لزعن مل ذإ ، انع دصي

 ۔ هللا هحرر) يبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلا لوقي كلذ لو

 : ديج نب كلملا دبع مامإلا ركذي وهو ، " رردلا كلس " ل

 مامإلل لزعلا دارأ نمم مالعألا دحأ نأ لينو

 يضرملا نم لزعلا ري مل ذإ يلع يبأ نع دصي ناك
 البجلا نلزعن مل ذإ دصي الجرلا اذه نإ ىسوم لاقل
 ركذ اذك رذنم ريشب ىتف ركذ يذلا لجرلا كاذ لعو

 يف ، هللا هاقبأر يشاطبلا سماش نب دمحم ةشعلا خيشللو
 : (هللا هخر) ديج نب كلما دبع مامإلا هركذ دنع ، " بهذلا لسالس"

 رصبلاو هيلع عمسلا لقثو ربك دق نأ لإ قحلاب ماقو

 دشأو تلص ةفعض نم رثكأ دجو هب يذلا هفعض ناكو

 لجرلا يف هيأر ام اورظنيل يلع نب ىسوم كاذ نع اولأسو
 امنأب مهل ىسوم لانف

 الحي نل لزعلا نإ لاقو

 نسحلا وبأ هلاق اميف ناكو

 ارذُم ريشب ىتف هنظأ

 امدهنت نل مامإلا ةمامإ

 لوملا ليبس ىلإ ىضم ىتح
 نطفلا لهأ ءاملعلا ضعب ناكو

 اردص دق امل ىسوم نع دصي
 يلجنم فعض لجأل همامإ لزعي امل هآر امنيح يأ
 البجلا نلزعن مل ذإ دصي الجرلا اذه نإ ىسوم لاقو

 ىتح نسلا يف نعط دق { رفيج نب انهملا مامإلا ناك : " عرشلا نايب " يلو

 هيلإ عمتجاف ، هل ًايضاق ىسوم ناكو ، (هللا هجر) يلع نب ىسوم ةايح يل ب دعقأ
 فعض دقو ، نسأ دق لجرلا اذه نإ ، يلع ابأ اي : هل اولاقو ، سانلا نم ةعامج

 نوكيل ۔ هناكم هنوميقُي مامإ ىلع نوملسلا عمتجإ ولف ، رمألا اذهب مايقلا نع
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 ىسوم لعجف ‘ هيلع لخد ىتح ىسوم جرخف 4 رمألا اذهل طبضأو ، هنم ىوقأ

 نإ ، يلع ابأ اي : لاقف “ هدارُم مامإلا فرعف . هلاح رظنيل ، هبطاخُيو هلأسي

 نولعجيلو ، ةدحاو ةنس مهرمأ مقتسي مل ، نوديري ام ىلع نامُع لهأ تدعاس

 الو ، كعضوم ىلإ عجرإ ؟ يلإ لوصولا يف كل نذأ نم نكلو . امامإ ةنس لك يف
 لبف ىسوم تام مث ، ثبلي ملو ، هنيح نم ىسوم جرخف ، لوقلا اذه دعب ثبلت
 .هأ. مامألا

 رخآلا عيبر نم : ةياور يفو ، لوألا عيبر نم نولخ لايل نامثل هتافو تناكو

 ،ةنس نوسخو ثالث هرمُغو ، نيثالثو ىدحإ ةنس : ليقو ، نيتئامو نيثالث ةنس

 هلئاق نم 5 وهو ۔، ةنس نوثالثو ىدحإ هرمع نأ : تاب ياورل ا ضعب ِف رهش دقو

 كرتو ۔ كلذك هرمغ نأ نظف ، نيثالثو ىدحإ ةنس هتافو خيرات نم ۔ هيلا ىرس

 ، ىسوم نب ىسوم خيشلا : مهنم ، مهنامز يف ملعلا لاجر رباكأ نم اوناك دالوأ

 . يلع نب ىسوم نب دمحم هوخأو ، تلصلا مامإلا ىلع هجورخ يف هثدح الول

 مامإ مايأ تومرضح راز يلع نب ىسوم خيشلا نأ : راثآلا ضعب يف دجويو
 يمرضحلا سيق نب ميهاربإ مامإلا دادجأ نم هلعلو ، تومرضح بهذلا ةمئأ نم

 . (هللا هجرر

 نب دمحم رباج وبأ خيشلا ذ تقرلا كلذ ف تيبلا اذه نم ملعلا لاجر نمو

 امأ ، يلع نب ىسوم هيخأ لبق تامو ، ءاملُملا ريهاشم نم ناك ، هرزع نب يلع

 اذه ناكو ، مهئاهقفو نيملسلا مالعأ نم وهف ، يلع نب دمحم نب ىسوم هدلو
 ض ليلقب تلصلا مامإلا لازتعإ دعب ، ىوزن ىلإ يكزإ نم ءاج ، هيقفلا خيشلا
 كرتو ‘ (هللا هجر) )٢( رقصلا نب نازع ةمالعلا 69 ةكيرت هتخأ تيب ف لزنو

 نب دمحم هدلو تيب يف وهو . مامإلا ىلإ اعرسُم راسو ، مهلاحر نوطحي هباحصأ
 ، ةمامالا تيب نم هجورخ ببس نع هلأسو ، نادنس : هل لاقي عضومب 4 تلملا

 ةلمرألا هانعم : ةكيرتلا )١(

 . نآلا لإ ًافورعم لازالو ، ىوزن رقع نم هقفالغ يف ، حهّللا هخر) رقصلا نب نازع خيشلا لزنم ناك (٢)
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 لازتعإ يف لادج امهنيب رادف ، قيرطلا يف دايز نب ناورم هيقلو هدنع نم عجر مل
 خيشلا لاقو ، لزعي ملو ، هسفنب لزتعإ تلميلا نأ : ناورم لاق ، تلصلا

 راكنإلا رهظأو ، هلوق ناورم ىلع ركنأو ، ةعاسلا هدنع نم تجرخ : ىسوم

 ةالص)ر ةالصلا رصق الو ، ةاكزلا ذخأ هل زجي ملو ، رظنلا نب دشار ىلع

 ، هتمامإ هركو ، رظنلا نب دشار ةعيابم نع عنتمإ نم خيشلا اذه ناكو ، ةعمجلا

 ، تلص نب ناذاشو ، ميمت نب نازعو ، يضاقلا ۔ يبضلا دمحم نب رمع مهنمو
 . مهريعر

 نيدوجوم اولازال ، يلع نب ىسوم خيشلا ةيرذ نأ : انءاملُع ضعب تعمسو

 هيبأ نم رهشأ مهدنع وهف ، ىسوم نب ىسوم خيشلا ىلإ نوبستني مهو ، يكزا
 . يلع نب ىسوم

 بسنيو ، يكزإ لهأ مومر يف ، مهنم ضعب اهبتك ةعقر ىلع تعلطإ دقو
 خيشلا لعلف ‘ بسللا اذه لصأ يردأ امف ، هركن ىلإ يلع نب ىسوم هدج

 هظفل نأ م ْ مهل دج مسا ذ هركن لإ نوبستني اوناك ْ هبراقأو هرزع نب يلع

 ، ةرزع لإ نوبستني كلذ دعب اوراص مث ، يركبلا لصألاو ، فيحصت يركللا

 ىلإ نوبستني اوناك امدعب ، يناثلا مهدج ناكف ، هرزع نب يلع خيشلا دلاو
 الف ، طقف لقان انأ امنإو ، هريغبو اذهب ملعأ هللاو ، يركبلا وأ ، يركللا
 نوطب ىلع ملكت امنيح لاق ، يبتوعلل " باسنألا " يف تيأر مث ، ةذخاؤُم

 نب سيقلا دبع نب ىصفأ نب زيكل نب هركن ينب مهتلجج نم ركذف ، سيقلا دبع
 نم موق نامُبو : لاق ، رازن نب هعيبر نب دسأ نب هليدج نب ىمعد نب ىلأ
 .هأ. مهنم موق نميلابو { هركن

 بتاكلا مهركذ نيذلا مه ، نامعب يبتوعلا مهركذ نيذلا هركن ونب له نكل
 بتاكلا هاكح ام كل لقنأ نآلاو ؛ كلذب ملعأ هللا ؟ مهريغ مأ ، يوكزإل
 : هصنو ، روكذملا
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 ملاملا خيشلا اندج نأ : (هللا ههر) هّللا دبع نب حلاص يدلاو يل لاق

 جلف مدخ يذلا وه ب هللا هجر) يوكزإلا يركلا هرزع نب يلع نب ىسوم
 نيملسللا راثآ يف ةروكذملا ةروهشملا مومرلا كلذكو .‘ روهشملا مرلا ا ۔ بوبح

 ، امهلوح ام لعلو ، براقع ةربغو ، نيفلح ةعلق لثم ، هركن ينبل ، هلل ا مهجر)

 نمو ، ثانإلا نود روكذلل ، هركن ينب نيب مّرلا اذه مسق نأ : يل لاق هنأ نظأو

 نب حلاص نب هللا دبع هللا لا ريقفلا هبتكو ذ ملعأ هللاو ، همهس تام ، تام

 هتبتك اع ذخوي الو ، هديب يركللا حلاص نب دمح نب دج نب دوعسم نب هللا دع

 . ه أ . ائيش هيف تفرح يلعل ، باوصلاو قحلا قفاو ام لإ ان انه

 ءازجأ ضعب يف ءاج ام هل لدي ، اذه هللا دبع خيشلا هركذ امو + . (تَظ (

 لابجلا يبرغ نم دحلاو : هلوق اهنم ۔ مومرلا نم ريثك ركذ يف ، " عرشلا نايب"

 لإ ] هركن يبب مر وهف وهف ‘ قرافلا نم قرش امو ‘ قرافلا يقرش نمو “ ةيبرغلا

 . اراصتخإ هتكرت ةيقب مالكللو ، ه أ . براقعلا يقرش يذلا يقرشلا قرافلا

 نب حل اص نب دمح خيشل ا طخب ، بتكل ا ضعب ِف هتدجو ام ىنعلا اذه يفو

 : يوكزإلا ىسوم نب دجأ نب رماع نب ناميلُس

 « نيملسملا نم اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل ، ميجرلا نمحرلا هللا مسب )
 ىسوم نب دجأ نب رماع نب ناميلس نب حلاص نب دمحم هللا لإ ريقفلا انأو
 هبقفلا ةقثلا خيشلا فيلأت ، " راصتخإلا " باتك يف تدحو ينأب ، يوكزاإلا
 يف ، (هّللا هجر) يوكزإلا ىسوم نب دأ نب رماع نب هللا دبع نب ديعس دلاولا

 : اذه وهو ۔ ةليوط ةلأسم نم ، هنم هتلقنف ‘ مومرل ١

 لهأل برغ امف ، لخن : اهل لاقي ، ةبقع العأ نم يكزإ لهأ مر تدجو
 امف ، ًاضيأ برغي مث عمز ونب مهو ، نأشلا دمس لهأل وهف ، قرش امو يكزا

 ونبو ، عمز ينبل هنإف ، كلذ نم الع امو ، يكزإ لهأل اردحنم ءالا نم حفس

 : هل لاقي لبج لإ يهتني الع امف ، برغ نم هدحو . هتيب لهأو راوس مه عمز
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 نم ءالملا يراجت مهلو ‘ قرشلا نم يكزا لهأل يتلا عمومرلا دودح هذهف { فوع

 ، فزانمو ، رضيخألا : هل لاقي عضوم لإ اردحنم ، اذه مهمر طسو يف 3 مادنع
 لاقي ناجلف اهنمو ، براقعلا اهنم “ جالفأو عرازم مرلا اذه يف مهلو ، ىرطأر

 لاقي جلفو ، ةريشك رابأ كانهو ، ةيوصلا : هل لاقي جلفو ، نيعرتخلا : امهل
 مل ام اهنمو ، همسإ انفرع ام اهنم ، ةريثك رابأ مرلا اذه يفو ، ةبيشخلا :هل

 مر دودح هذهف ، ةريثك فزانم كانهو ، لفسأ يتلا ةرغلا يفو ، همسإ لرعن

 ام اذهف ، نداعملاو عرازملا نم اهيف لخد امو ، برغ ىلإ قرش نم ‘، يكزا لهأ
 7 ملعأ هللاو ، هتدجو

 ديؤلا مامإلا طخ نم خسن هنأ ، باتكلا اذه ف ًاضيأ تدجوو : لاق مث

 : ( هنع يضرو هللا هجر) دشرُم نب رصان

 : دعب امأ ، فلخ نب دمحم يلاولا ىلإ ، دشرُم نب رصان نيملسللا مامإ نم )
 نوكيف ، عرازمو ىوطأ يف عازن مهنيب ، ءارضخلا لهأو ، هرزع ينب لاح

 ال ا ةبيشخلاو ، هبيشخلا يف اوعرزي نأو ، براقع يف اولسفي نأ ءارضخلا لهأ عنمت

 نم رثألا يف اندجو انأل ، هلخن ةبقع لإ حنم ءارفص نم ةمرص لسفي ادحأ عدن

 قرش امو ، يكزإ لهأل برغ امف لخن ةبقع نم يكزإ لهأ نم يسيمشلا ةخسن

 ينب يف ىضرن الو ، رثألا يف ائيش مهل اندجو امف ، ءارضخلا لهأ امأو ، عمز ينبل

 . ( ملظلاو روجلا عنماو ، لكشي اميف نيملسملا لس تنأو ، ةليعلا ةرزع

 وهو ، يسيمشلا دجأ نب رمغ خيشلا نع هلعل ، بوسنم باتكلا اذه نمو
 لابجلا نم ءاملا نم حفس ام ‘ يكزإ لهأ مر دح نأ : نامعب روهشملا يضافلا

 لهألو ، نأشلا دمسو يكزإ لهأ نيب كانه دحلاو ، يقرشلا يكزإ لهأ ندعم

 يلي ام لفسأ نمو ، يكزإل وهف ، اهنم برغ امو . لابجلا هذه يقرش دمس
 : هل لاقي عضوم ىلإ هدح كلذ نم لفسأ مث ، حيلملا قراف لإ يهتني ، قرشلا

 : هل لاقي ينس لهأل عضوم كلذ لفسأ نمو يضلا لهأ دح نم . ةملظلا
 ام اذهف ، عمز ينبل وهف همرضخلا رئبو ، هقشلا : هل لاقي عضوم مث ، ةمرخلا
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 هلل او ؤ هتدجو امك رثأل ا نم هتلقن ۔ 01 ا مهر) نيملسُملا راثآ نم هتدجو

 ، يوكزإلا ىسوم نب دحأ نب ناميلس نب حلاص نب دمحم هلل ريقفلا هبتك ، ملعأ
 . ه أ . ملسو هلآو يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ، هدحو هلل ًادماح

 ملاغلا خيشلا طخب هتدجو ام انه لقنأ ّ ركذي ءيشلاب ءيشلا نأ امو ، اذه

 ةفرعم يف ، م١) يدمسلا يديعسوبلآ هللا دبع نب ملاس نب سيه نب دمح

 : اهيف ةباتكلا نع نوملسلا فقو يتلا عضاولا
 جلفلاو . ميزخ ىمبلا جلفلا تاينقم ةيحان نم هيف بتكي ال يذلا امأ : لاق

 نمو ، يبغلا جلف نم ةيبرغلا ضرألاو ، نينيعلا ىمسملا جلفلاو ، هرابك ىمسلا

 ىمسلا جلفلاو ، يبيضلا ىمسملا جلفلاو ، برقعلا ىمسملا جلفلاف ، كنض ةيحان

 يف فاحجلا ىمسملا جلفلاو ، اشاحولل نبطايشلاب ىمسملا جلفلاو ، ىضيمحلا
 نم هيف بتكي ال يذلا كلذكو ، كنض جالفأ كلذكو ، لفاس نم كنض يداو

 يبغلا ىمسملا جلفلاو ، ةنينسلا ةيرق نم لومحملا ىمسملا جلفلا ، كنض ةيحان

 ةيرق نم رطيرط ىمسلا جلفلاو ، يزومرهلا ىمسملا جلفلاو ، هنينسلا دلب نم
 نم ينايرلا ىمسملا جلفلا ىوس نهيف بتكي ال ، هنينسلا جالفأ عيججو ، هنينسلا
 . ملعأ هللاو ، هيف بتكي هنإف ، هنينسلا

 : هيف ةباتكلا نع نوملسُمْلا فقو يذلا ةفرعم

 ؛ لخنلاو ، نيضرألا نود ، ضورعم وب جلف كاذ . اهيلي امو .اهيحاونو وانس

 ؛ اهدحو وانس نم ناجلفلا ناذه ، لخنلاو ، نيضرألا نود ، يلظنحلا جلفو
 هذهو ة كلذ ريغو ة رابآو ،‘ رودو “ لخنو ‘ نبضرأو ، ءام نم 0 هريدسلا ةيرقو

 ، رودو ، لخنو ، نيضرأو ، ءام نم ‘ ميخاخصلا ةيرقو ؛ وانس يشعن ةدلبلا
 ، ءام نم ۔ يارلا ةيرقو <> ةريدسلا ةيرق يشعن ةدلبلا هذهو ، كلذ ريغو . رابآو

 نب دج ديسلا يضاقلا هيقفلا ةمالعلل ، " ديعسوبلآ خيرات نم ذبن ۔ ديفملا زجوُم نا " : باتك يف هتججرت رظنا )١(

 . يديعسربآ دمح نب فيس
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 لا ميخاخملا ةيرق يبرغ ةدلبلا هذهو ، كلذ ريغو ۔ رابآو ، رودو 0 نيضرأو

 ريغو ‘ رابآو ، رودو ، نيضرأو ، لخنو { ءام نم 4 رضيخلا ةيرقو ؛ شعلا
 ، ءام نم ‘ ةليثل وب ةيرقو ؛ قرشلا ىلإ يفاولا ةيرق يشعن ةدلبلا هذهو ، كلذ

 ةكيبشلا ةيرق يشعن ةدلبلا هذهو ، كلذ ريغو ، رابآو ، رودو ، نيضرأو ، لخو

 ريغو } رابآو ، رودو ، نيضرأو ، لخنو ، ءام نم ، يدشارلا ةيرقو ؛ برغلا لإ
 ، رودو 3 نيضرأو ، ءام نم ‘ جالفأ ةيرقو ؛ وانس ةيرق ةدلبلا هذهو 3 كلذ

 . ليهسلا ىلإ يدشارلا ةيرق يقرش ةدلبلا هذهو ، كلذ ريغو ، رابآو ، لخنو

 : ءارضخلا ةيرق يحاون ةفرعم

 ، كلذ ريغو ، رابآو ، رودو ، نيضرأو ، لخنو ، ءام نم ، يحشاولا جلف
 ،۔ ءام نم ‘ عرتخملا جلفو + ةيغشفلاو ، ءارضخلا ةيرق يليهس ةدلبلا هذهو

 جلف يليهس ةدلبلا هذهو ، كلذ ريغو ، ليخنو ، رابآو ، رودو ، نيضرأو

 ، كلذ ريغو ، رابآو ، رودو ، نيضرأو ، ءام نم ، ةبشخلا جلفو ؛ يحشارلا
 ، ليخنو ، نيضرأو ، ءام نم ، حيلملا جلفو ؛ عرتخملا جلف يقرش ةدلبلا هذهو

 ة قزل جلفو ٠ سوبلا يبيضم يشعن ةدلبلا هذهو ، كلذ ريغو ۔ رابآو ، رودو

 جلف يشعن جلفلا اذهو ، كلذ ريغو ، رابآو ، رودو ، نيضرأو ، لخنو { ءام نم
 ، ءام نم ‘ ، ىقتلملا جلفو ب قرشلا ىلإ نأشلا دمس يليهس وهو 4 حيلملا

 ةيرقو ؛ نأشلا دمس يشعن ةدلبلا هذهو ، كلذ ريغو ، راب ٦و ، رودو “ ، نيضرأو

 ، رابآو ، رودو ، نيضرأو ، لخنو ، ءام نم ، سوبلا ةضور يهو ، ةضررلا
 . ىقتلملا جلف يشعن ةدلبلا هذهو ، كلذ ريغو

 ۔ حليوملا جلفو ، يلا ةيرق نم ، نينيعلا ىمسملا جلفلا ، رسلا ةيحان نمو

 . جليوملا جلف يقرشو يشعن ينلا ، لخو ، ىوأ اهيف ينلا ، بيطلا ةربغو
 . زئاجلا قيرط ىلع . ءاملا ديوس يلي ام ، فيلسلا يداو يف يذلا نالبقلاو

 ، جلفلا اذه نم ‘ ةرصبلا ىمسي يذلا ءاملاو ، يقارعلا جلف يقس نم رهيوطلاو

 ، يبغلا جلف يقس نم ، ةقيوعلا ىوس ، روحفلا يبرغ يتلا ، ليخنلاو ، ضرألاو
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 ۔ نينيعلا ةيرق يشعن يذلا ، ةدعاج وبأ جلفو

 6 قيوفلاو ، برقعو ، يضيمحلاو ، يخيبسلا ، كنض ةيحان نمو

 جلفو ، ةنينسلا جالفأ نم ، يبغلاو ، رطيرط جلفو ، لومحلاو ، يزومرهلاو
 نم دوسألا جلفو ، براشم يبرغ وه يذلا ، نيطايشلاب ىمسُي يذلا ، اشاحرولا

 ، بصعلا ىمسللا لاملا ، اهسفن كنض يف يتلا لاومألاو ، حتفلا جلفو ۔ ةراحلا

 . جربلا يقرش وه يللا

 جلفو ة طيلللا جلفو ذ هرظانم ليحو ذ روباخلا دلب } لقني ةيحان نمو

 . لدخو ذ درجأل او { حليوللا لدح جلفو ‘ جيريوصلا

 ، هرابكو ، ةرهولاو ، يشبحلاو ، تابو ، تامريجه تاينقم ةيحان نمو

 اذه ، نابلك نيتدلبو ، هيف بتاكُي ال ءيشو ، هيف بتاكُي اهنم ءيش ، نكسمو
 ، كلذ فرعيل هتبتكو ، نيدهتجللا انفالسأ هللا محر . هنيعب ًارطسُم هاندجو يذلا

 . يدمسلا يديعسوبلآ هللا دبع نب ملاس نب سيه نب دمحم هدبع هلل لقألا انأو
 اميف ، يدمسلا يديعسوبلآ سيخ نب دمح ملاعلا خيشلا نع هتدجو ام ىهتنإ

 وأ ، راركت نم ولخي ال مالكلا ضعبو ، ةلوهجلاو ةهبتشملا لاومألا نم هبتك
 . هتدجو امك هتبثأف ، عضاوملا ءامسأ يف هابتشإ

 لد نإ هنإف ، عوضوملا اذه يف يديعسوبلآلاو يوكزإلا ناخيشلا هبتك امو

 مهجر) ميوقلا بهذلا اذه لهأ ، انباحصأ عرو ةدش ىلع لدي اغإف ، ءيش ىلع

 رومألا " : & هلوقب المع تاهبشلا مهيقوتو ، مهنيد يف مهزرحت ىلعو ، للا
 كيلع لكشأ رمأو ، هبنتجاف هيغ كل ناب رمأو ، هعبتاف هدشر كل ناب رمأ ، ةثالث

 ، " كبيري ال ام لإ كبيري ام عد ": % هلوقو ، " هللا لإ هلكف وأ ، هنع فقف

 يف لوخدلا نعو } رابآلاو عرازملاو نادلبلا هذه يف ةبتاكملا نع اوعنتمإ كلذل
 يف اهونود مهزرحت ةدشلو . اهبابرأ لهُج وأ ، ةبوصفم اهنأل امأ ۔ كلذ نم ءيش
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 ، اهيف لوخدلا نع مهل أريفنتو ، ةريصب ىلع اونوكيل ، مهدعب يتأي نل راثآل
 . نيلماع ءاملغ نم مهرد هللف ، نيملسملل ةحيصنو

 نادلبلا هذه رمأ ِف لوخدلا نم ءامللا فوقو نم درو ام نأ ملعاو

 تناك نيح ، رصعلا كلذ يف اذه ناك اغإ ، اهيف ةبتاكملا نعو ‘ رابآلاو عرازملاو

 تءاجو ، ةليوط ةنمزأ اهيلع ىضم نأ امو { ةفورعمو ةملاق اهتهبش يف ةجحلا
 ، اهيف فرصلنلاو . اهل يديألا لوادتب لوألا اهلاح ىفتخإو ، لايجأ دعب لايجأ
 يف نأشلا وه امك ، اهتريغ اهماكحأ لعلف ، لوألا لاحلا نع اهمكح ريغت دقف
 ةباتكلا نع نوملسملا فقو ، حئاوجلا ببسب اهبابرأ لهج نأ ام ، ةنطابلاو ، دبدب
 . ثيراوملاو عويبلا اهيف ترجو ، كلذ دعب ترمع مث ، اهيل

 ةدم اهلك ةنطابلا رمعت ملو : (هّللا هجر) يماسلا نيدلا رون ةمالعلا لاق
 هجر) يرفافغلا ميثع نب نافلخ نب نانس نب فلخ خيشلا زاجأ مث ؤ ةريثك ماوعأ

 ريخ هنم لكوي نئلو : اولاق ، ريقفلل رشعلاب لسفت نأ ءاملعلا نم هريغو ى (هللا
 ، لفلا لبق ، ةنطابلا ءاج ءاملعلا دحأ نأ كلذ ببسو .، ابارخ نوكي نأ نم

 كربأ امف ، صيخرتلل ًاببس اهيلع هرورم ناكف ، هللا ءاش ام ًالإ ةلخن اهيف دجي ملف
 . هأ. مودقل ا كلذ

 نع ، دادم هيبأ نع ظفح ، دادم نب دحأ خيشلا نأ ، رثألا يف هتدجو امو

 ، مفيس لشم ، رثألا اهب قطن يتلا ةبوصغلا لاومألا نم لكألا نأ : هللا دبع هيبأ

 يف امب ىلوأ دحأ لك نأل ، هل اكلم هيعديو هدي يف وه نم ، لالحو زئاج ، حاهجو
 نأو ، اهلهأ ىلإ تدر دق نادلبلا كلت لمعلو ۔ هكلاه نم هيلع فلغ وأ 7 هدب

 ، مفيس يف تاعويبلا يف سانلا نيب بتاكُي ناك جرفم نب دجأ هيقفلا خيشلا
 نادلبلا كلت نأ نكب هنأل ، هيلع فلخ وأ ، هدي يف اع ىلوأ دحأ لك نأ هتجحو

 هيبأ نع " دادم يدلاو نع تظفح ام اذهف : لاق ، اهلهأ ىلإ تدر دق ةبوصفلا

 . هأ . ملعأ هللاو ؤ يتفنو لمعن اذهبو ، هللا دبع
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 لجأل اهيف عرزي نأ ريقفلل زئاج هنأ : تولس ةيرق يف ًاضيأ هباوج نمو

 زئاجو ، ةبوصغم اهنأ رثأل ا اهب قطن دق ناك ولو ، اهل كلملنلا ىلع ال ، هرقف

 . بحلا كلذ نم يفوتسيو ، تولس ةيرق يف عرازلا ريقفلا كلذ نيادُي نأ ينغلل

 . دادم نبا هيقفلا باوج ه أ

 ةمجرت يف ، ةهوبشملا وأ ، ةبوصغملا لاومألا نع انه هتبتك ام لجألو اذه
 ضعب نع عضزلا اذه ِف هتلقنو هتدجو ام ةبسانل كلذ اغإ ، ىسوم خيشلا

 خيشلا نع هتدجو ام هيلإ تممض مث ، حلاص نب هللا دبع خيشلا وهو ، هدافحأ

 . ةدئافلل امامإ ئ يديعسوبلآ

 ةرزع نأ رثألا نم تمهف دقل ب ؛ يلع نب ىسوم ةمالعلا ركذ لإ دوعأ نآلاو

 ، هيبأ نع ، يلع نب ىسوم : هصنو ، ملعلا لاجر نم وه ۔ ىسوم خيشلا دج
 تماق دق " لقت مل كنإ : هباحصأ هل لاقف ، ةالصلا ماقأ ةديبع ابأ نأ : هدج نع

 . ه أ . ةماقإلا دعي ملو ، ةالصلا تماق دق : لاقف ؟ " ةالصلا

 نب ىسوم عماج ىمسُمْلا ، " عماجلا " باتك تافلوُمْلا نم ىسوم خيشللو
 نم ريثك يف هنع تثح دقف ، ةدوقفملا بتكلا ةلمج نم هنظأ باتكلا اذهو ، يلع

 ةبتكمو ، ةفاقثلاو يموقلا ثارنلا ةرازو ةبتكمك ، اهيلع تعلطإ يتلا تابتكلا
 ، تاطوطخلاب ناترخازلا ، ةصاخلا يديعسوبلآ دوعس نب دجأ نب دمحم ديسلا

 لضافألا اهباحصأ نواعتب ، اراركتو ارارم اهترز يتلا ةصاخلا تابتكملا يف ىتحو

 ملف ، اريخ هللا مهازج ، ةوافحو بيحرت نم مهنم هتدجو امو ، يعم رايخألا
 فرعي ال نم هركتحإ وأ دقف هلعلف ، هنع ثحبلا ةدش عم ، باتكلا اذهب رفظأ
 . هله أو ملعل اةميق

 ةمالعلا هوخأو ، يلع نب دمحم ةمالعلا هوخأ ، يكزإ ءاملع نم ، هرصع يلو

 نمو ، انباحصأ رثأ يف ةريثك ةبوجأ هلو ، هنامز ءاملع نم ناك ، يلع نب رهزأ

 نب دجأ نب دمحم نب ريشب نب ديعس نب دمحم نب سيخ نب دمح خيشل ١ هتيرذ
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 ۔ هطخ نم هتلقن يذلا ، اذه هبسن هيف ركذو ، هدي طخب يهو ، ةطوطخلا بتكلا
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 بوبخ نب دمح خيشلا

 نب بوبحم نب دمحم } هنامز يف نبملسُمْلا خيش . إةماهفل ا ةمالعلا خيشلا َوُه

 ، هنامز ف ءاملَلا رهشأ نم “ يموزخلا يشزقلا ةريبه نب فيس نب ليحرلا

 ملعلا يف للا برضم ناكو ، ىوتفلاو يأرلا يف مهعجرمو ، نيملسملا خيشو
 . ىوقتلاو دهزلاو

 نب ناسع مامإلا مايأ ۔ ودبي اميف أشن دقو ، هدلوم خيرات فرعأ تسلو

 ، رفيج نب انهلا مامإلا رصاعو ‘ ةئامو نيعستو نتنثإ ةنس عيوب ؛ يذلا ْ هللا دبع

 نعيابلا ءاملعلا سأر ىلع ناك ثيح ، كلام نب تلصلا مامإلا مايأ همجن قلأت مل

 ةنس . اهعباوتو راحص ىلع ءاضقلا هدلقو ، نيتئامو نئالثو عبس ةنس تلصلل

 . نيتئامو نيسو ىدحإ

 تاياكحلا نمو < مهللا هجر) .يوكزإلا يلع نب ىسوم ةمالعلا هخايشأ نم

 ادصاق راحص نم جرخ . مهللا هجر) بوبحم نب دمحم خيشلا نأ : ةيورملا

 ناكو ، ليللا تقو دلبلا لصوف ، يلع نب ىسوم خيشلا نع ملعلا ذخأل ، يكزإ

 اذه نأ ، فدصلا نسُح نمو ، دجاسملا ضعب يف لزنف . ًادحأ اهب فرعي ال

 ماق ليللا رخآ ناك الو ى هيف تابف ، ىسوم خيشلا هيف يلص يذلا وه دجسلا
 املف ، نافراعتي ال اناكو ، هللا ءاش ام ىلصو ىسوم خيشلا ءاج مث ، دجهتي
 هلعلو ، معن : لاق ؟ نالف تنأ : رخآلل امهنم لك لاقو ، احفاصت رجفلا ايلص
 ، هتنبإ ىسوم خيشلا ىلإ بطخ هنأ ىوريو ، هدنع ملعتو ، همزال تقولا كلذ نم

 ّ اهبلإ اهمأ تقاتشاف ةليوط ةدم تضمو ‘ راحص لإ اهلقن مث ب اهب هجوزف

 ىلإ راسف ، ريسأ انأ لب : لاق ؟ تنأ ريست وأ اهترايزل ريسأ نأ امأ : اهيبأل تلاقف

 ضعب يف يشمب وه امنيبف ، دمحم خيشلا لزنم فرعي ال ناكو ، راحص لصو نأ
 لاقف ، قيرطلا ف طقس كوش دوع ىلع نارواحتي نييبص دجو ، قرطلا
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 ، رادجلا نم هعضوم رثأ اذهو ، رادجلا اذه نم طقس كوشلا اذه نأ : امهدحأ

 هجرخن نأ جاتحيو ، قيرطلا يف حيرلا هاقلأ لب : رخآلا لاقو ، هيف هدرن نأ يغبنيل

 ، بوبحم نب دمحم انبإ نح : الاقف ، امهلأسو امهدنع فقوف ، رخآ ناكم لإ اهنم
 : امهل تلاقف ، امهدج ءيجم امهمأ اربخاف ، تيبلا لإ امهعم راسو امهنضتحاف
 ريغ لزنملا بحاص نأل { كانه ةردس تحت وأ ، دجسملا يف سلجي نأ هل الوف

 ، تيبلا جراخ ادعاق هفيض ىأرو ؤ بوبحم نب دمحم خيشلا ءاج مث ، رضاح

 الو ، قح ىلع اهنإ : ىسوم خيشلا لاقف ، اهفنعو هتجوز مالو ، لزنلا هلخدأف
 . ه أ . اهيلع مول

 ديرف وه : بوبحم نب دمحم ةمألعلا ركذي َوُهَو قيزر نبا خرؤُما لاق
 ، كلام نب تلصلا ةعيب ِف نيملسملا سيئ سيئر ناكو ْ دمأل او ملعلا ِل هرصع

 ةنس ‘ مرحملا رهش نم نولخ لايل ثالثل ةعمجلا موي ، راحصب مامإلا لبق تامو

 . رازي روهشم راحصب هربقو ، نيتئامو نيتنس

 راحص نم نيحزتللا نبملللا نم لجر موي تاذ هاتأ هنأ ب هع ىكح امو

 : لئاسلا لاقف ۔ اعيرس هباجأ ءيش نع هلأس املك ناكف . ءايشأ نع هلأسي

 هتلكأ ام : لاقف ، لجرلا هينعي ام (هللا هجر) خيشلا مهفف ، تكسو ، بجعلا

 بيجت ، هنم بجعلا : يأ ‘ كمسلا لكأ دصقي لئاسلا ناكو ‘ . ةدحاو ة ةرم لإ

 هتلكأ ام : لاق ؟ كمسلا مهلكأ رثكأ اهلهأو ، راحصب تنأو اعيرس بارصلاب

 .هأ. ملعأ هللاو ، هنع ىكحُي اذكه ، ةدحاو ةرم أل

 لئاسلا نأ : _ ةفرعملا لهأ ضعب يل اهركذ ۔ ةصقلا هذهل ىرخأ ةياور يلو
 ّ بتكف 4 ةفرعملاو ملعلا لمهأ نم وهو ‘ اهلهأ ريغ نمو “ نامع جراخ ناك

 اهعيج ىلع باجأف ، لئاسم ةدع نع هيف هلأسي اباتك بوبحم نب دمحم خيشلا

 اهرخآ ف بتكو ، اهيف هركشي خيشلل ةلاسر بتك هتغلب املف ، هيلإ اهلسرأو
 ةلاسرلا سفن يف 77 كمسلا لكأ ينعي هنأ دمحم خيشلا مهفف 3 . (ابجع)

 . ه ا . (ةدحاو ةرم نمسلاب)
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 ناكو ، نيتئامو نيسو ىدحإ ةنس ، راحص ءاضق دمحم خيشلا يلو دقو
 تسلو ، تلصلا ةمامإ تقو وه اذهو ، نبتئامو نيعبرأو عست ةنس اهمدق دق

 هلعلف ، راحص لهأ نم هنأ كش الب وهف ، راحص مدق هنأ : مهلوق ىنعم يردأ

 . روكذملا خيراتلا يف عجرو ، نامُع نع ابئاغ ناك هنأ وأ ، مامإلا ةرضح نم مدق

 . ملعأ هللا

 نب دمحو ، زرحت نب ديعس : مهنم ، نوريثك ءاملعلا نم هرصع يف ناكو
 حرش " يف فاصو نب دمح لاق ؛ ةقثلا ىمسيو ، بوبحم نب ربحملاو ، مشاه
 ءاج دقف . دهل ا يب للا هب برضل هلل ا هجر) بوبحم نب ربح ناكو : " ةيماللا

 ىتح : ليقف ، اهارتشا هنأ : عئابلا لاقو ، لجر نم ةمأ ىرتشإ نميف ، رثألا يف
 . كلذ ِف قدصي ال ، ربح للم نوكي

 هانبإ : مهرهشأ ، هنامز لهأ نم ريثك ملعلا هنع ذخأ : ( هتذمالت (

 مامإلا دلاو ، بوبحم نب دمحم نب هللا دبعو ، بوبحم نب دمحم نب ريشب ناتمالعلا
 نب تلصلا رثؤُمْلا وبأ ةمالعلاو ، رقصلا نب نازع ةمالعلاو ، هللا دبع نب ديعس

 يماسلا يراوحلا نب لضفلا ةمألعلا اضيأو ، (هللا مهر) يصورخلا سي
 . " عماجلا " فلؤُم يوكزإلا رفعج نب دمحم رباج وبأو ، يوكزإلا

 دق } ليحرلا مأ يهو ۔ هيبأ ةدج نأ : بوبحم نب دمح انثدح : رثؤملا وبأ لاق

 اوموصي نأ مهرمأف ، اهنع ديز نب رباج اولأسف ، موصلا قطت مل ىتح تربك
 . كلذ اولعفف ، ناضمر رهش نم اورطفأ اذإا ، اهنع

 مالسإلا يف نيكرشُمْلا لخدي بوبحم ,نب دمحم ناك : ًاضيأ رثؤملا وبأ لاقو

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لق : مهل لوقي ناكو : لاق ، رضاح انأو

 ،هللا دنع نم دمحم هب ءاج ام نأ دهشأو ، هلوسرو هدبع ادمح نأو ، هل كيرش

 لهأ باوث نأو ، همراحم نم هنع ىهنو رمأ امم هب ءاج امك . نبلا قحلا وهف

 ، رانلا وهو ، هطخس هتيصعم لهأ باقع نأو ، ةنجلا وهو ، هاضر هلل ةعاطلا
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 تعلخ إ دقو ، هتلمجب كرشلا نم تجرخ ,دقو ، هتلمج مالسألا ف تلخد دفو

 هدبع ادمح نأو ، هل كيرش ال هدحو هللا لإ هلإ الو 3 هللا نود نم دوبعم لك

 يف هب ىمسي يذلا همسإ ريغ مساب هامس . لوقلا اذه هيلع الت املف }، هلوسرو

 ، بينمو ، يدنه } هب مهامس ام ناكو ، كمسإ اذه : هل لوقيو ، كرشلا

 اولصف اوبهذإ : لاق مث ، هب مهامس ناك ام تظفح ام اذه ، ناميلسو ، حلاصو

 ناكو ، اوملعتت ىتح مكدوجسو مكعوكرو مكمايق يف هللا ناحبس : اولوفو
 ، ةملك ةملك مهنقلي ناكو ، لوبلاو طئاغلا لثم ۔ ساجنألا اوقتإ : مهل لوفب
 ۔ هل كيرش ال هدحو هللا لا هلا ال نأ دهشأ : لق : لوقي بوبحم ناكو : لاق

 ، نيبملا قحلا وهف ، هللا نم ًدمحهب ءاج ام عيجج نأو ، هلوسرو هدبع أدمحم نأو

 . ه أ . كرشلا نم جرخ دقف { ، كلذب رقأ اذإف

 ۔ مالسإلا يف دنهلا لهأ لخد ال : ليق : " ءايضلا " يف يبتوعلا ةمالعلا لاق
 مكمايق يف هللا ناحبس : اولوقو اولصف اوبهذإ : بوبحم نب دمحم مهل لا

 . ه أ . اوملعتت ىتح ، مكدوجسو مكعوكرو
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 بوبخ نب دمحم نب ريش خيشلا

 يموزخمل ا يليحرلا بوبحم نب دمح نب ريشب رذنُمْلا وبأ ةمالعلا خيشلا َوُه

 مامإلا دلاو بوبح نب دمع نب هللا دبع خيشلا هوخأو وه ناك ً“ يشرقلا

 لمأ يف لضفلاو ملعلا يف ةياغلاو 3 نامُع ءاملع رابك نم - هللا دبع نب ديعس

 . امهنامز

 ريكنلا هل نمل ريكنلا كرت ] : هلوق ، هنع ةروثأملا ريشب خيشلا دعاوق نمو

 ةجح ريكنلا هل نمل ريكللا كرت ] : ةياور يفو ؛ [ ةجح ريكللا راهظإو ، ةجح
 هبلع عالطإلا ءاش نمف ، اهلمح رسفي مالك ةلمجلا ةملكلا هذهلو ، [ هيلع
 . هيفشي ام دجي ، " عرشلا نايب " نم عبارلا ءزجلا عجاريلف

 باتك : يهو ، دجوي مل اهرثكأ ، ةريثك ًابتُك ةمألعلا اذه فلأ دقو
 ثودح " باتكو ، ديحوتلا يف " فضرلا " باتكو ، لوصألا يف " ناتسبلا "
 6 ديحوتلا يف وهو ، اضيأ " فنأتسملا باتك " ىمسي باتكلا اذهو ، " ملاعلا
 باتكو ، " ةنسلاو نآرقلا ماكحأ " باتكو ، " ملاعلا ثودح " باتكو
 ديسلا يلاعم ةبتكعب دجوي ، " اهماكحأو رادلا ءامسأ " باتكو ‘ " ةمامإلا "

 ؛ ( ١٣٥٨ ) مقر تحت اطوطخم ب يديعسوبلآ د نب دوعس نب دأ نب دمحم

 . ( ةعنصلا راثآ نيبُم ، ةجحلا مالعأ ميقُم هلل دمَحْلا ) : هلوأ

 : (هللا هحر) يلاسلا نيدلا رون ةمالعلا لاق ؛ " هنازخلا " باتك ًاضيأ هلو
 باتك هتافلؤُم نمو ٫؛ ارفس نيعبس ِف هنأ ركذي دوعسم نب دمح انخيش تعمس

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم ةخسنل هنم دجوي ‘ اطوطخم لازال ." هبراحلملا «

 مقر تخت “ يديعسربلآ دوعس نب دجأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكعو ، ةفاقثلاو

 وهو ، (هللا هخر) يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا ةبتكم ًاضيأو ؤ )٧٧)

 رمألا يف : اهلوأ ، اباب نينامث نم رثكأ ىلع لمتشي باتكلاو ، ديج طخب
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 ، ةيابجلا زاوجو ، ةيامحلا ريسفت يف : اهرخآو . ركنملا نع يهنلاو فورعلاب

 نم ةريثك تادايز هيف ىري بكلا اذه ىلع علطلا نأ الإ ، ةاكزلا ىلع ميدقتلاو

 عماج " باتكو ۔ " عرشلا نايب " باتكك . ليوط نمزب هدعب تنلأ يتلا بكلا

 نم هيفو ، اهريغو ‘ " ءايضلا " باتكو ۔ " ربتعملا " باتكو ، " رفعج نبا
 ّ عساتلا نرقلا ءاملع نم ىتحو ‘ هدعب امف ، سداسلا نرقلا نم ءاملع تاباوج

 ريغ نظيف ، يناجيسلا ليلخ نب دأو ، يقابلا دبع نب يلع نب دمحم نيخيشلاك
 لمع نم هنأ لب ، كلذك سيلو . ءاملعلا ءالؤه نع ذخأ فلؤملا نأ فراعلا

 نم ريثك يف نأشلا وه امك ، لئاسملا كلت هيف داز ءاملعلا ضعب نإ وأ ب خسانلا

 ملسي ملو ، امهريغو ۔ " عرشلا نايب " باتكو ۔ " عماجلا " باتكك ملا

 . انملع اميف دحأ هطاعتي ملف ، " ةماقتسإلا " باتكك ‘ ليلقلا الإ ةدايزلا نم

 ضب ماك يف هتدجو ام الإ { ريشب خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 نيعبسو ثالث ةنس يف يأ ، تلصلا مامإلا لزع دعب تام هنأ : لئاوألا ءاململا
 . هللا دنع ملعلاو ابيرقت اهدعب اميف وأ ، نبتلامو
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٢٥٥



 رغصل ا ن ن ازع خيشل |

 ، يرقعلا يوزلا رقصلا نب نازع ةيواعم وبأ ةمألعلا هيقفلا خيشلا َوُه

 تسلو ، نآلا لإ اهب افورعم هلزنم لازالو - ىوزن رقع نم ۔هقفيلغ هنكسم
 يدنع اميفو ، يصورخ هنأ : لاق اضعب نأ بسحأو ، بستني ةليبق يأ ىلإ يردأ

 هالك يف نأ ًالإ اهيلع تعلطإ يتلا } رثألا بك ِف خرص الوق كلذ يف دجأ مل

 يدزأ هنأ ، رقصلا نب نازع نب رقصلا ملاعلا هركذ دنع ، قيزر نبا خرؤلا
 ضعب مهركذ دنع عضاوملا ضعب يف دجن اننأل ، يصورخ هنأ ريشي ام ، يدمح

 صورخ ينب نأ كش الو ، يصورخ لدب ، يدمحي هيف نولوقي صورخ ينب ةمئأ
 ينب نم ملاع لوأ وه نازع ةمالعلاف . بسللا اذه حص نئلو ، دمحيلا نم

 رثؤملا وبأ ةمالعلا هرصع يف ناكو ، نامُع ءاملع رباكأ نم دعي ب صورخ
 ةليبقلا هذه نم ريفغلا مجلا امهالت مث ، يولهبلا يصورخلا سيه نب تلصلا

 لآ تيبب كيهانو ۔، ءاملعو ، ةمئأ ، فرشلاو ، لضفلاو ، ملعلا يف ةقيرعلا

 . مهنم ليلخلا

 : " نايعألا فاعسإ " باتك يف ، يبايسلا دوه نب ملاس ةمألعلا خيشلا لاق

 ةلببق رسيأ مهو ۔، ىوقتلاو ، نيدلاو ، ملعلا باب يف ةليبق فرشأ صورخ ونبو

 ىلع اطلست مهنم نامُع لهأ ىشخي ال ذإ ، اهنم مهتمامإ ىلع نوينامعلا قفتي
 اذه ىلع هب نوبلاطي الو ، ةثارولاب كلملا نوعدي الف ، هيلع نوضعي الو ، كلللا

 . هأ. مهنم نامُع ةمئأ رثكأ ىرت كلذلف ، هجولا

 ال ام ) : ةلأسم يف اهب درفت ةدعاق هلو ، رثألا يف ةريثك ةبوجأ نازع خيشللو

 كلذ ركذ ، كلذ ريغب وه لاقف . ءاهقُفلا نم ريثك دنع ، ( هلهج سانلا عسي
 عجارف ، " ناهربلاو ليلدلا " باتك يف ، (هللا هجر) ينالجراولا بوقعي وبأ
 يف لوقب مهنم دحاو لك لاق ، ةرشع ةمئأ مهو : لاق ؛ تئش نإ كلذ ليصافت
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 لوقي نأ ملاعلل لح ٬ل : هلوق وهو ۔ (ظ) ديز نب رباج مامإل ا : مهلوأ ، ةلأسم

 وبأ : يناثلا مامإلاو ؛ خلإ ... كرذع تعطق الإو ، يملع لثم ملعإ : لهاجلل
 ۔ كيفشي ام دجت ، " ليلدلا " باتك عجار ، رقصلا نب نازع ةيواعم

 ، دحاو نيبج يف نينيعك ىوري اميف ۔ يراوحلا نب لضفلاو ، نازع ناكو
 عوقو لبق نازع تامف ، امهلضفو امهملول ، نامُع يف لثملا امهب برضل اناكو
 ، عضوو بخو “ دعقو اهيف ماقف ذ يراوحلا نب لضفلا خيشلا اهكردأو ، ةنتفلا

 وه امك ۔ ةنتفلاب دوصقملاو ، راحص نم عاقلا ةعقوب لتقف ، هتروث نع يشي ملو
 نب تلصلا مامإلا لزعل ، رظنلا نب دشارو ، ىسوم نب ىسوم جورخ ۔ فورعم
 . كلام

 لفحج ماهل يف هيلإ اوبد لفقت مل ةنتف باب تلصلاو
 لقعت الو نيد يذب اوسيل لذر عاعر نم فيفل يلو

 لزعي مل مهل مامإ وهو لوحتلا ىلع تلصلا عمف

 نيتسو نامث ةنس ، راحصب (هللا هخر) رقصلا نب نازع ةمألعلا ةافو تناكو
 نأ : ةياور يفو ؛ ننس تس وحنب ، بوبحم نب دمحم هخيش ةافو دعب ، نبتلامو

 مامإلا لزع كردي مل هنأل . حصأ لوألاو ، نيتئامو نيعبسو نامث ةنس هتافو
 . ملعأ هللاو ، نيعبسو ثالث ةنس تلملا

 ة
٢٥٧ 

 



 يراوحلا نب لضفلا خيشلا

 ، يماسلا يوكزإلا يراوحلا نب لضفلا دمحم وبأ ةمالعلا هيقفلا خيشلا َوُه

 . ثلاثلا نرقلا ِف نامُع ءاملع رهشأ نم ، بلاغ نب يؤل نب ةماس ينب نم

 خيشلاو هنأ : مهللا مهجرر ة ةقراشملا انباحصأ نع ں© ,رثألا بك ِف ءاجو

 ناك ، امهلضفو امهمليلو ، دحاو نمز يل اناك ، (هللا هجر) رقصلا نب نازع
 تام نازع نأ الإ ، دحاو نيبج يف نينيعلاك امهنأ ، نامع يف لثما امهب برض

 ةنتفلا هتكردأ دقف . لضفل ١ امأو ك هتيالو ِف نوملسلا فلتخح ملف ، ، ةنتفلا لبق

 عيابو ، ميمت نب نازع مامإلا ىلع جرخو ‘ ,دعقو اهيف ماقف ، نامعب ةعقارلا

 . راحص نم عاقلا ةعقو ِف همامإو وه لتقف { ينادحلا هللا دبع نب يراوحلا

 ، رظنلا نب دشارل هتعيابمو ، ىسوم نب ىسوم ةيضق يه : ةروكذملا ةنتفلاو

 هدلو تيب لإ ، ةمامإلا تيب نم هجورخو ، تلصلا مامإلا لازتعإ وأ لزعو
 ، مهدعب ءاج نمو ، ةيضقلا دهاش نث نامُع ءاملع فلتخإو ، دمح وا ، ناذاش

 نورخآو ، هجورخ ىلع هأطخ ضعبو . لزتعي مل هنأو تلصل ا برص ضعبف

 ، عيمجلا نع فقو ضعبو ، امهنم اوأربتف امهجورخ يف ًادشارو ىسوم اوأطخ
 ىلع ىسوم نب ىسوم بوص نب لضفلا ناكف ، امهالوتو امهبوص ضعبو
 اهنم ، هيلإ اهبتك ةريس يف دشارل رصتنإو ، رظنلا نب دشارل هتعيابمو هجورخ
 : هلوق

 كيلع مهل امو 4 اهيلع عمتجي مل ةمامإلا نإ كيلع نوجتحي مهنأ انغلب )
 . نيملسلا عيمجل ةك رتشُم تسيل ةمامالا نأل ، كعم نم ىلع الو ، ةجح كلذب

 . نيملسمل ا نم اهنع ب بئاغ الإ اهنع جرخي ملو ، دقعلا مهنم رضح نل يه اغإ

 -- ي لوألا ةمامإب نيدي { اهلهأل ءيطخُم دناعُم ، اهلهألو اهل داضُم
 ىفاوتي ىتح دقع ال تناك ولو ، هورظتني نأ نيملسملل نكي ملف ، بئاغلا امأو
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 ةوعد هذهو ، أطخأ دق ىضم دق نمو ، ةمألا عيج ناك ، نيملسلا عبه امهب
 مالسإلا يف مدقلاو ملعلا لمهأ نم رضح نمل وه اغإ دقعلاو ميدقتلا نأل . ةلطاب

 ىسوم نب ىسوم همايأو هنامز يف نيملسمل لا مامإ اهمدق دقو ، نيملسللا مالعأو
 ىلع مدخلا هنأل ، لوأ هعدقت ناك ، رضح ن هفلاخ ًادحأ نأ ولو ، هعم نمو

 ةفحت " باتك تثش نإ عجار ى ةلاسرلا هذه يف جاجتحإلا لاطأ دقو ، ( عبمجلا

 . باحصألا بك نم اهريغو ‘ " عرشلا نايب " باتكو ، " نايعألا

 نب لضفلا عماج " ىملللا “ " عماجلا " باتك ، لضفلا خيشلا تافلؤم نم

 ةئالث يف ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هتعبط دقو ، دحاو دلجي ، " يرارحلا

 اتيل خسنلا صعب يف تدجوو ، ةرازولاب ةطوطخم ة ةخسن هنم دجوي ، ءازجأ

 : هذه يهو ، باتكلا اذه ظيزقن يل

 لضف اي لضفلا فرعاف يراوحلا ليلس لضفلا هفلأ لضفلا ميظع باتك

 اولسي هب ىتح بابلألا يوذ رسي لثم ادبأ هل ام فيرش باك

 اولخي ال بلقلا ىلع قيض يف هيناشف لقع هل ال نم ركذلا يف هب يرزيو
 لغ هبلق الع مثأ نم زاح امل لذلاو ةوادعلا يبر نم هاشغيو

 نب هللا دبع خيشلا وهف ، تايبألا بتاك امأ ؛ همسإ ركذي مل ، اهلئافو
 ; هنع اهلعلف ، فلاو ةئامو نيرشعو عست ةنس يف }“ يمضهجلا دشار نب رماع

 نب رماع نب هللا دبع خيشلل خوسنم ذ باتكلا اذه نم ةخسن ىلع اهبتك دفو

 نب دمحم نب دشار نب هللا دبع خيشلا وه خسانلاو ذ يمضهجلا مناغ نب دشار

 ظبرثت رقت يف رخأ تيب ٠,أضلل ةخسنل يفو ب يمنيهجا تاكرب نب يلع

 ؛ وهو ، بذكلا

 لصألا عم مولعلا لك نم عرفلا ىوح لضفلا يوذ دنع لضفلا ميظع باك

 . هلئاق ركذي مل اذكهو
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 ، ميمت نب نازع مامإلا ىلع هجورخو ، )١( يراوحلا نب لضفلا خيشلا رابخأو
 ينادحا هللا دبع نب يراوحلل هتعيابمو ، ىسوم نب ىسوم خيشلا لتق ببسب
 مهئاقتلإ مث ، راحص لإ اوجرخ اهنمو ، لقنيب تناك ةعيبلا نأ : ليق ، ةمامإلاب

 نم عاقلاب كلذو ، يئانهلا ماح نب فيهألا ةدايقب ، ميمت نب نازع مامإلا شيجب

 نب يراوحلا اهيف لتق ، ةروهشم ةعقو تناكف ، روهشم رمأ ، راحصب بتوع رهظ
 . ةركنُم ةزه دعب ، امهشيج نم ريثكو ، يراوحلا نب لضفلاو ، هللا دبع
 اهيفو ، نيتئامو نيعبسو نامث ةنس لاوش نم نيقب لايل عبرأل نينثإلا موي كلذو
 : تايب نم ، يديدحلا ليمج نب دمحأ لوقي

 حاطبلا ىللإ مايخ عاق حابص نم عاقلاب كل اي
 حاقو ىلإ اهاط نيب نم فوع ماه ليخلا تلعنأ
 حاطنلا ىلإ لهجب اوعدت افوع ناب اناتأ امل
 حامرلا نم باغ دسأ يل تابرقمب مهيلا انرس

 حالسلا يرهاش لفحج يل تلص نب دسألا انمدقي

 ، تيبلا رخآ لإ ... [ ةانه نم دسألا انمدقت ] : ةفحتلا يف امك : ةياور يفو
 نأ داكت ، دحاو نمز يف ، نامعب ةروهشم عئاقو سه نم ةدحاو ةعقولا هذهو

 : يلاوتلا ىلع اهركذأ ، ىرخألا ولت ةدحاولا ، ةبراقتُم نوكت

 : نتضورل ا هتديصق ف ديرد نبا اهامسو ۔‘ فونتب ةضورل ا ةعقو ` نها دحا

 نم هيلع نيجراخلا نيبو ، رظنلا نب دشار نيب يهو ۔ [ افازن اماه نيتضورلاب نإ ]

 ينب ىلع ةميزهلا تناكف ، مهعم نمو ، كيتعلاو ، مهف نب كلام ينبو ، دمحيلا
 . مهلاجر نم ريثك ريمأو لتفو ، دمحيلاو ، كيتعلاو ، كلام

 ، قاتسرلاو ينوس نيب ليقو ، ينيعو ينوس نيب ، قاتسرلا ةعقو + ةيتاثلا و
 نمو ، تلص نب ناذاش ميعزلا جورخ ةعقولا هذه ببسو ۔، يباوعلا يه ينوسو

 )١( نيملا : يهو ، وجلا : مويلا ىمست ماوتو ؛ ماوت لإ يراوحلا نب لضفلا جرخ : قيزر نبا خرؤُمْلا لاق ،
 هف رظناف ، همالك ه [ . هراطقلاو } ىرعصو .
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 نب دشار اهيف رهظ { ةريبك ةكرعم مهنيب تعقوو ، رظنلا نب دشار ، ىلع هعم
 ‘ اهلبق يللل الو ؤ ةعقولا هذهل اخيرات دجأ ملو ، ناذاش شيج مزهناو ذ رظنلا

 عبس لاإ نعبسو ثالث ةنس نيب اميف : يأ ، دشار ةمامإ لالخ كش الب امهر

 . نيتئامو نيعبسو

 نيبو ، ميمت نب نازع مامإلا شيج نيب ، راحصب عاقلا ةعقو : ةثلاثلاو
 . نيتئامو نيعبسو نامث ةنس يف ، يراوحلا نب لضفلاو ، هللا دبع دبع نب يراوحلا

 نب هللا دبع نب ميمت نب نازع مامإلا نيب ، نأشلا دمس ةعقو : ةعبارلاو
 ةعقو تناكف ‘ روب نب دمحم ةيغاطلا نبو ، ،۔ يصورخلا دجأ نب حلاص نب ميق

 ىلإ هسأر لمُحو ، هباحصأ نم ريثكو ، (هّللا هجر) مامإلا اهيف لتق ، ةمبظع
 هتعيب تناكو ، فورعم هربق عضومو : ليق ، دمس يف هتثج تنفأأو 7 دادغب

 هنم نيقب سمخل رفص يف اضيأ لتقو { نيعبسو عبس ةنس رفص نم نولخ ثالثل
 نامع تدقف يللا ش ةثراكلا هذه عوقوب ًاللج رمألا ناكف . نيتئامو ننامث ةنس

 ىدحإ ىلع ، دمس تيمس كلذبو ، نمزلا نم احدر ، ةمامإلا بصنم اهببسب

 . نأشلا دمسب تاياورلا

 تيمُس ذئموي نم دمس تناكو : (هللا هجر) يماسلا نيدلا رون ةمألعلا لاق
 . ه أ . ميظعلا نأشلا نم اهيف امل ، نأشلا دمس

 ، طوطخم ءزُج يف اهيلع تعلطإ ، ىرخأ ةياور ، كلذب اهتيمست يف تدجوو
 نب دوعس نب دجأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ۔ فلؤمل ١ لوهجن ، نيفرطلا بهاذ

 خيشلا ةبتكمب ، ًاضيأ باتكلا سفن نم ىرخأ ة ةخسن يفو ذ يديعسربلآ ا دج
ّ 

 لعج دقو . هقفلا يف وهو ّ لمتكُم ريغ كلذك . يثراحلا دج نب ملاس ةمألعل
 مساي ، نأشلا دمس تيمس اهنإ : فلؤملا لوقي 4 بابلا لدب مسقلا ةملك ه
 : ىمسي ، ، شعنلا لإ ليهسلا نم دتمُمْلا ، مضاهجلا ةلحّم نم بيرقلا لبجلا

 . ه أ . نأشلا
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 ، نأشلا نأ : اضيأ تعمسو ، لبجلا اذه برق تناك ةكرعملا نأو : ليق
 يه : نانرجو ، منص مسا هنأ : نانرج مسإ يف ليق ام ريظن وهف إ منص مسإ
 . ملعأ هللاو { يكزا

 ايس ارثأ نهدعبأو ، ةأطو نهدشأ يهو ، بيسلاب امد ةعقو :ة سملذخلاو ٠
 يتلاك ، روب نب دمحم وهو ، يجراخ ودع نيبو مهنيب اهنأل ، نامع لهأ ىلع

 لاجرو . مهنم رايخألا لتقو ، مهتعزه دعب ةسارشب مهيلع ضقنإ دقف ، اهلبق

 ضرألا يف ثاعو ۔} راهنألا سمطو ، نيعألا لمسف ، هلاثمأو فيهألاك ، برحلا

 ` . اداسف

 : نهالوأ ، ابيرقت تاونس نامث لالخ ، سمخلا عئاقولا هذه تفدارت دقو
 عماجلا دجسمو ، امد نصح برق ۔، امد ةعقو : نهارخآو ، فونتب ةضورلا ةعقو

 يف امهل امو ‘ ناديجللا نارثآلا ناذه يفع دقو ، نصحلا يقرش هنأ : ليق يذلا

 طابر نصحلا اذهب ناك دقف ، امهمسا الإ قبي ملو ، لفاح خيرات نم يضاللا

 ، نامُع نم يلحاسلا طشلا نوزغي نيذلا ، دنهلا نم جراوبلا دصل ، نيملسلا

 يف مهتدراطل راغص براوق يهو 0 تآذشلا مهل ذختاف ، ناسغ مامإلا مايأ

 باتك نبطبارُملا ءاملُملا نم ةعاج فلأ تقولا كلذو ، نصحلا اذه يفو ، رحبلا
 . انباحصأ بتك يف روكذلا ، " خايشألا "

 ينب نم ةربابجلا ءاليتسإل ببسلا يه تناك ‘ ركذلا ةفنآلا عئاقولا هذهو

 ذ رصعلا كلذ ِف ، نامع ىلع ةعطقتُم تارتف ِف ، هيوب ينبو 3 ةطمارقلاو ةماس

 . هدحو هلل رمألاو
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 رثؤملا ون خيشلا

 هجر) يولهبلا يصورخلا سيخ نب تلصلا رثؤُملا وبا هيقفلا ةملعلا ر
 يلوصألا ةمالعلاك ، نوريثك ءاملع هنم جرخ يذلا دلبلا ، الهب هنكسم . مهللا

 ذ راثآلا هل دهشت يذلا ۔“ رثؤملا يبأ ةجرتلا هذه بحاصو . ةكرب نب دمحم يبأ

 الب وهو ، هدلوم خيرات فرعأ الو ، ىمعأ ناكو ۔ هيواتف ةرثكو ، هملع ةعسب
 ۔ ثلاثلا نرقلا ءاملع نم كش

 مامإلا ةعيب رضح نمم ناكو ، بوبحم نب دمحم خيشلا ذيمالت نم وهو
 ، مد يبوث يف عقوف ، انهملا تام ال ، ةروشملا يف انك : لاق ، كلام نب تلصلا

 ‘ رومأل ا تعطقنا دق : لاق وأ ؛ تلمعلل اوعياب دقو تعجرف ۔ هلسغأ تبهذف

 ؟ سانلا نم كجرخأ ام وأ ؟ تنك نيأ : هلل ادبع ابأ ينعي يل لاق وأ ذ لاسف

 مامإلا ةعيب تناكو ، ينباتتساف ، هلسغأل تبهذف ، مد يبوث يف عقو : تلق

 ۔ نيتئامو نيثالثو عبس ةنس تلسلا

 لتق دعب ، هنامز يف تامو ، ميمت نب نازع مامإلا مايأ ل رثؤُمْلا وبأ شاعو
 نب يراوحلل هتعيابمو ، يراوحلا نب لضفلا جورخو ، ىسوم نب ىسرم

 نم هجورخ ناكو ، ليوط مالك يراوحلاو لضفلا جورخ يف هلو ، هللا دبع
 ابأ لعلو ، نيتئامو نيعبسو نامث ةنس نم ، هنم نيقب عبرأل لتقو ، لاوش يف يكزا
 . ليلقب عاقلا ةعقو دعب تام رثؤملا

 امف ، ةنسلا كلت نم ، لاوش يف رثؤُمْلا يبا توم ناك : يراوحلا وبأ لاق
 ناكو ؟ اهيلت يللا مأ . لضفلا اهيف جرخ يتلا ةنسلا يه له . يردأ
 . هنع ذخأو همزال نمو “ هتذمالت نم يراوحلا ربأ

 سيخ نب تلصلا رثؤملا ابأ عمس هنأ : يراوحلا وبأ ينربخأ : مهضعب لاق
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 س الهب سود نم ، هدلب لهأ نم لجر ىلع ، هناسل نم أباتك يلمي ، (هللا ههر)
 ملظ ىلع نيملاظلا نيعي ناك هنأ لاقيام ىلع دلبلا يف هقسف رهش نمي

 يبأل تل 4 كظفحو هللا كايح : مهللا هج ر) رثؤملا وبأ هيلإ بتكف ، دابعلا
 : ليق دق : لاقو أبضغم يلع لبقاف ؟ ةيالو هللا كايح سيل : كلذ نيح رثؤملا

 رثؤملا يبأ نع ‘ يراوحلا وبأ يل ىور اذكه ؛ ةيقت رابجللو ، ةيقت محرلل نأ

 . ه أ . (هللا هجر)

 اهب هلو ذ . رقعل اب هكسم ناكو ۔ ىوزن لا الهب نم رثؤللا وبأ لقتنإ دقو

 باب برق 3 ، رقعلاب نفدو ،۔ ىوزنب يفوت هنأو - تعمس اذكه _ هيا بسن دحسم

 . ملعأ هللاو ئ رثؤم

 وبأ ناكو ا ؛ الهبب هفيلخ ةلحم هيلإ بسنت ، تلصلا نب هفيلخ : هدالوأ نمو

 نب تلصلا ىلوتيو ، رظنلا نب دشارو ، ىسوم نب ىسوم نم أربي نمم رثؤلا
 لاف , هباتسإ ىنح © هلوتي يل هنأ انغلبو : (هللا هجر) ديعس وبأ لاق ؛ كلام

 نب لضفلا هامس كلذلو ، كلام نب تلصلا رثؤُمْلا وبأ هب باتتسا امب ملعأ

 . هسفن خيش : يراوحلا

 مامإلا اهثعب يتلا ةيرسلا نع ، رثؤملا ابأ لجر لأس : يراوحلا وبأ لاق

 هل لاقف ؟ اهيف تُك وأ : لجرلل رثؤملا وبأ لاقف ، يكزإ لإ ميمت نب نازع
 نم لهف : لجرلا لاقف !؟ ىلب ، كالب اي : رثؤملا وبأ هل لاقف ، معن : لجرلا
 وبأ لاقف ؟ ةبوت سيلف : لجرلا لاق !؟ ىلب ، كالب اي : رثؤملا وبأ لاق ؟ ةبوت

 فرصناو انفرصنإ ىتح ، انم رضحمب كلذ ناكو !؟ ىلب ، كالب اي : رثؤملا
 . ه أ . ةبوتب كلذ يف هباجأ رثؤملا .ابأ نأ ملعن ملو ، لجرلا

 نيبو ، مهنيب لاتقلا عقو ّ يكزا لإ تلصو ال ، ةروكذلا ةيرسلا هذهو

 دنع ىسوم خيشلا لتقو { مهنيب اميف لتقلا رثكو ، ىسوم نب ىسوم باحصأ
 دقو ؛ بورحو نتف نم نامع ىلع عقو ام عقو كلذ ببسبو ، ةدرلا تايصح
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 ذ ميغ نب نازع عيوب امل : لاق ؛ انه هتبثأ نأ بحأ ، رثآلا يف مالك ىلع تعلطا

 ميق نب نازع ةيلوت ف ناك دقو ذ هلزع مث ذ رهشأ ءاضقلا ىسوم نب ىسوم لو

 يف ميمت نب نازع بتاع نم ضعب نم ، مالك ءاضقلا ىلع ىسوم نب ىسومل
 ، اهنفد بجي ينلا بابسألا نم ىسوم نب ىسوم ىلع اومقن اميف ، كلذ
 لاقف ، مهنيد يف كلذ مهعسو ام ، قحلا ةوعد لهأ دنع 3 اهتتامإو ، اهرتسو

 يف هبتاع نم لاقف ، هلمعتساف هتبوت مامإلا عم حص : كلذ يف هبتاع نمل نازع

 مأ ةبوتب نازع مهيلع جتحاف ، نامع ف هثدح رهظ امك هتبوت رهظي : كلذ

 ىلعو ، نيملسملا ىلع اهجورخ يف ، (اهنع هللا يضر) ةشئاع ةديسلا نينألا
 يف يهو . اهتبوت اوعمس امنإ : لاقو ، لمجلا موي ، بلاط يبأ نب يلع مهمامإ

 ، جورخلا كلذ نم ةبوتلا ترهظاأف ، (كثِظر رساي نب رامع اهبتاع نيح ، اهجدوه
 نيملسل لا نأو ، اهتبوتب احرف رامع ربكو ، رامع اهرظان نيح ، اهجدوه يف يهو
 جتحإ امث ، ظفللا نم اذه وحن وأ ، هيلع ةبوتلا رهظتف ؤ اربنم ىقرت نأ اهوفلكُ مل

 مأ ةبوت ىلع رامع ريبكت نإف : هبتاع نم هل لاقف 4 هبتاع نم ىلع نازع هب

 رمآفأ : نازع لاق ، اهتبوتل راهظإ ، (اهنع هللا يضرر) ةشئاع ةديسلا نينمزلا

 نازع مهعطقف ، ىسوم نب ىسوم ةبوت راهظاي ركسعلا يف اوربكُي نأ نيربكلا
 ةلزنمك ال ملعلا يف هتلزنم تناكو ، املاع اهيقف : لاقي اميف ناكو ، ةجحلاب

 ىلع لو ، ىسوم نب ىسوم ميمت نب نازع لزع امو : لاق ، رظنلا نب دشار
 نم هقفأ _ انغلب اميف ۔ نازع ناكو ‘ يلع نب دمحم نب ىسوم همع نبا ءاضقلا

 ، ملعو ، ةقيقد ليح هل ناكو ، نامع ةمئأ نم ، ىوزن يف ةمامإلا حولب كنإ

 . ه أ . هقفو

 امل ميق نب نازع نأ : ۔ هنم تلقن يذلا ألا اذه نم رخآ عضوم لو

 نم ساتب دشار جرخف ، ، سبحلا نم رظللا نب دشار جرخأ ذ ةمامإلاب عبرب

 نادملا نم لتقو مهمزهف ۔ راحص يل او مهلتاقف ا ، راحص ركسعب عقواأف ‘ نادحلا

 ،انجُسف ۔ ديعس نب هلل ١ ديبع هدنعو » اريسأ ًادشار مهنم ذخأو ٠ ةميظع ةلتقم

 ناك نأ لعب ۔ ثادحأل ١ لمأ ةلزنم ، لبق نم مهديق ناك نم عم ‘ دشار ديقو
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 ورمع نب ناميلس اهيف ناكو ، راحص نم ردسلا ةعقو دعب ةعقولا هذهو { ًامامإ
 . ه أ . ًاسوبع ناكو ، يدمحيلا رظنلا نب تلصلاو ، يدمحيلا

 ذ ىرخأ ريسو ، " تافملاو ثادحالا " باتك : رثؤملا يبأ تافڵؤُم نم

 :ذ تيبلا اذه اهنم ۔ ةباتكلا تقو ينرضحت مل ةءاربلاو ةيالولا يف ةديصق هلو

 قلخنو يربن شرعلا بر نود اهب ةوقو لوطو لوح انل اولاقو
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 ي اعسلا نسحملا نب دمح خيشل ا

 لاق ؛ يوزنلا يلاعسلا نسحلا نب دمحم نسحلا وبأ هيقفلا ملاعلا خيشلا َوُه

 ةمامإلاب عيوب هنأو ، كلام نب تلعملا نب دمح دلو نم ، يصررخ هنأ : مهضعب

 لا دضتعُملا دونج تلصوو : لاق ؛هرحيب لتق دعب ، نيتئامو نينامثو نبتنلإ ةنس

 ۔ مامإلاو مه اولتقإو ‘ رازنلا لئابق مهتدضاعو ۔ هرحيب رأث ذخأ يف ، نامع

 ىتم ‘، لاتقلا نع فكيو رومألا نهادُي مامإلا لزي مل مث ، عئاقولا مهنيب تلازالو
 يف نفدو ۔ (هللا هجر) تام نأ لإ لاخلا اذه ىلع لازالو “ اليبس هل دجي مل

 اهب )١( هربقو ذ هروحلا نم بيرق ، ىوزن لاعس نم ،© هيعشعشلا : هل ل اقي عضوم

 . ه ا . فررعم

 هجر) يملاسلا نيدلا رون ةملعلا لاق ؛ يفوت نأ لإ ، ةمامإلا يف ىقب هنأكو
 ، ىوزنب نسحلا نب دمحم ىلع ةمامإلا اودقع مهنأ ، خيراوتلا ضعب يلو : مهلا

 نيتنسب روب نبا بورح دعب كلذو ، نيتئامو نينامثو نيتنثإ ةنس يف هرحيب لتق دعب
 ، مهبراحي رئاجلا ناطلُسلاو ، كلذ دمب ةمئألا تعباتت مث ، رهشألا ضعبو

 ، مهتوق نيملسملا لإ تعجرو ، هللا جرف ىتح ى هنوبلغيو ، مهبلغيو ، هنومراقيو
 . ه أ . اريثك دمحلا هلو ، ةنملا هللو

 هجر) يمدكلا ديعس يبأ خايشأ نم وه . اذه نسحلا وبأ ةمألعلا لعلو

 ، حور نب دمحم هللا دبع وبأ امأو : " ةماقتسألا " باتك ِف هلوق ليلدب ذ مهللا

 ، ليوطلا نامزلا امهانبحصو ‘ امهاندهاشف ، نسحلا نب دمحم نسحلا وبأو
 . ه أ . اننيد رمأ ةماع انذخأ امهنعو ‘ ليلقلا ريغ ريثكلاو

 دمص لها نم مهو س ، يكزل ةيحان نم ۔ رفم نم اومدق ٠ موق نع هتلأسو : مهللا هحر) ديعم يأ ةبوجأ ل ءاج )١(

 ، ءاملا ىحر اذحب مهضعب ىلصو . ارصق ، للا هخر) نسحلا نبدمحم ربق ددع مهضعب ىلصا 3 ىرزن
 ؟ ةمات مهتالص نوكت له . امامت لاعم نم ، يداولا لفسأ ل يللا
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 الإ ، عبارلا نرقلا نم لوألا فصللا ءاملع نم ديعس ابأ نإف ، كلذ دعبتسأ الو

 ، كلام نب تلصلا نب دمحم ةيرذ نم مامإلا اذه نأ : ليق اميف رظنلا يغبني هنأ

 لبق ، نيتئامو نيعبسو سمخ ةنس تام (هللا ههر) كلام نب تلصلا مامإلا نأ عم

 . ملعأ هللاو ، دعلا نم عون هيفف ، نينس عبسب نسملا يبأ ىلع ةمامإلا دقعت نأ

 : نيبوصنملا ةمئألا نم مهللا هجر) حور نب دمح هللا دبع وبأ ركذو

 هنأو ، قاتسرلا ةيدوأ نم ، حشف لزانلا ، يدمحيلا يصورخلا نسحلا نب دمحم

 . ه أ . ةمامإلا نع لزتعإ مث ، ءارشلا ىلع عيوب

 !؟ نانثإ امهنأ مأ ۔ ةججرتلا بحاص وه له ، يردأ تسلو

 نب دمحم نب هللا دبع نب ديزي نب دمحم : ةرتفلا هذه ف نبوصللا ةمئألا نمو

 برجلا تدتشإ الو ، دادغب ناطلُس هبراح دقو : ليق ، يدنكلا ناميلس نب ديزي

 . هتمامإ خيرات ركذي ملو ، زومره لإ نامع نم ديزي نب دمحم بره . امهنيب
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 ىر احيلا ناطحت ونا خيشلا

 اذكه _ يصورخلا يراجهلا ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ هيقفلا ةملعلا َرُه

 ، عبارلا نرقلا نم لوألا فصللا ءاملع نم هنأ : ردابتي اميفو ابوسنم هتدجو

 نع ملعلا اذخأ دق . ينالصلا رضخلا نب ناسغ كلام وبأو ، ناطحق وبأ ناكو

 ، بوبح نب دمحم نب هللا دبع خيشلا امهو ، نامُع يف امهنامز ءاملغ رهشأ
 . بوبحم نب دمحم نب ريشب خيشلا هوخأو

 يف ، ىسوم نب ىسوم مالك ًابقعتُم ، (هّللا هجر) ناطحق يبأ مالك نمو
 ضعب يف لقعلا ريغتو ، ةنامزلا دح لإ راص هنأب ، تلصلا لزع هلالحتسإ
 ، كلام نب تلصلا نأ نامع لهأ اي متملع دقف : ناطحق وبأ لاق ، تاقوألا

 ، لقعلا حيحص ‘ ةبثألا يف سانلا لإ زربيف ، لدعلاب ساللا نيب مكب ناك

 . ه أ . الوق ىلع دهاش هللاو ، رصبلاو ، عمسلاو ، ناسللاو

 هنم دجوي ۔ " ناطحق يبأ عماج 5 مل ا ح " عماجلا " باتك هتافلم نم

 يهو ، )٣٦( مقر تحت ، يديعسوبلآ دوعس نب دأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ةعطق
 جاهنم " باتك فلؤم ، يولهبلا رمع نب ديعس نب رمُع ةمالعلا خيشلا طخب
 ، ةئامعستو نيثالثو ثالث ةنس ، ليعامسإ نب دمحم مامإلل اهخسن دقو ، " لدعلا

 يف باب : اهلوأ . ديج طخب يهو ، )٣٧( مقر تحت ، ىرخأ ةعطق ةبتكملابو

 ؛ لحي ال امو ةليحلا نم لع ام باب : اهرخأو ، روذنلا ي باب : يناثلاو ، ناعإلا

 غعيشلل هبوسنم ، بتكلا اذه ظبيرتت يف تيملا هذه تدجرو

 ١ يهو “ (هللا همح)) نافلخ نب هعيبر نب دمحم

 قئاف مظنلا يف وهو ىفصُم دهشك قئاش بلقلا يف ناطحق يبأ بانك

 قطان قحلاب يماسلا فرشلا هل هنأ ةعيرشلا يف ىنعم لك ىوح
 قراش دشرلا كل هيف ىدهلا رونف ةمكح حاص اي كينغت هلئاس
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 ًابلاط بتكلا لإ اجاتحم تنُك ناف
 هريغ بلطت جاتحت ل كيفكيف

 الماعو هيف هلل ًابغار نكف

 ىدولاو هيف ام ظفح يبر لأسأف

 ًادلاخ ناطحق نبا ينعأ هفلَوُم

 نكي مل عرشلا يف يتفملا ملالا وم
 انهالإ يبنلا يداهلا ىلع ىلصو

 . هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 قئاقحلاو انملا هيف هب كيلع
 قئاقد يخأ اي هيف بتكلا نم
 قفاوملا ليلخلا وهف عمتساف هب
 قزار وهف ىضرلا هنم ينقفوي
 قباس لضفلا هل يكازلا ىضترُملا وه
 قذاح وهو هرصع يف اذإ هاوس

 قراب حال ام لآلاو هباحصأو
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 يوكزإلا رفعج ني دمح خيشلا

 ءامللملا ريهاشم نم ۔ يوكزإلا رفعج نب دمحع رباج وبأ ةملعلا خيشلا َوُف

 نرقلا نم ريخألا فصللا ءاملع نم وهو ب نيديجملا نبفلؤُمْلا نمو ‘ هنامز ل

 ءاملع نم هريغو ، بوبح نب دمح ةمالعلا هخايشأ نم . مصأ ناكو ، ثلاثلا

 . يوكزإلا يبضلا يضاقلا دمحم نب رمع ًاضيأو ، هنامز

 نب ديعسو ،‘ بوبحم نب دمح لأسأف كشلاب ينتعأ تنك : رباج وبأ لاق

 . .ءاهقفلا نم مهريغو ، ةبقغ نب حاضولاو ، مكحلا نب ناميلسو ، زرحم

 نم وهو { " رفعج نب عماجب " فورعملا ، " عماجلا " باتك ب هتافلم نم
 ، اعفن اهمعأو ، اهلجأ نمو ، نامُع لهأ انباحصأ عم ةروهشملا بّ{نلا

 ، هترابع حوضوو ، هبولسأ نسُحو ، هتسالسل كلذو . ا نآرق : هنومسلو
 ةلوهسل ، لصألا ىلع قلطي مسإلا اذه لعلو ، هيف راركتلاو ديقعتلا مدعو
 تادايز اهرهشأ ، لئاسم راركتو يشاوحو تادايز هيلإ تفيضأ مث ، هظفح
 باكلا نأ الإ ، ةديفُم تادايز كش الب يهو ‘ هللا هجر) يراوحلا يبأ ةمالعلا

 ريغ نمو ‘ مهلوقبو ةدايزلا نمو ۔ ,مهلوقب تادايزلا هذه لاخداب ، هريغب طلتخإ

 الإ مهدصق امو ، نطفلا قذاحلا الإ هزيمي ال لصألا راصف ، هدايزلاو باتكلا

 باتكلاو ، 4 أوُِمَع امم تاَجَرَد ْلُكِلَو ل ، رثألا نيودتو ، ملعلا رشنو ، ريخل
 : ةثلاثلاو ، ماكحألا يف : ةيناثلاو ، نايدألا يف : ىلوألا ، رابك عطق ثالل ِل عنب

 ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةددعتُم ءازجأ هنم دجوي ‘ املا ل

 ةرازو تماق دقو ؛ يديعسوبلآ دوعس نب دجأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمو

 يقابلا عط متي نأ ىسعو ۔ هءازجأ ضعب رشنو عبطب ، ةفاقثلاو يوقلا ثارثلا

 . هنم

 ، نامزلا كلذ ءاملع تلغش يتلا ثادحألا كلت . للا هجر) رباج وبأ دهاش
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 يف ، رظنلا نب دشارو ، ىسوم نب ىسوم ةيضق يهو ، نمزلا نم ًاليوط احدر

 ، رظنلا نب دشارو ىسوم لوتي ناكو ، كلام نب تلصلا مامإلا ىلع امهجورخ
 ذ اضيأ امهالوتي ناكف . دمح نب رهزألا ةمالعلا هدلو امأ { ثادحألا كلت ىلع

 هتيالو ىلع هدلاو لوتي ناكو ] ملسأ فوقرلا ىأرو ة كلذ نع عجر مث

 . رظنلا نب دشارو ، ىسوُم نب ىسوُمِل

 دري ، دشارو ىسوم نم أربي نمم وهو ، هللا هجر) رثؤلا ابأ ىرن كلذل
 ،هبلإ اهبتك ةلاسر يف ءايشأ يف هئطخُيو ، رفعج نب دمح رباج يبأ ىلع اريثك

 : هلوق ، همالك ضعب نمف

 كيف لوقلاو ، لوعت كيف ثيداحألاو ، لوطت كيف رابخألا نإف ، دعب امأ )

 انلعل ، رسيألاب يفتكنو ، رثكألا ىلع برضن انأ الإ ، عفتري كيف رمألاو ، عستي
 ، هلئاق تنأ امع لئاس هللا نأ ملعاو قحلا لإ ةعجر وأ ، ةبانإو ةبوت كنم ىرن

 ، ثناح ريغ امسق مسقأو ، بئاغ ريغ الوق لاق دقو ، هلعاف تنأ امع كفقومو

 : هناحبس لاقو ى .4 نوُلَمعَي اوناك اًمَع َنيِعَمجأ مُهلسَل َكْبَرَوف )» : لاعت لاق
 مامإ يف هانيَصحأ ءيش ًلُكَو مُهَرانأو أوُمَدَق ام بتكتو ىتوملا يحن نحت انإ !ط
.). } 

 ءزجلا ، " تاباوجلاو ريسلا " باتك تئش نإ عجار ، ةليوط ةريس يهو
 ۔ لوألا

 نرقلا رخاوأ ف اهنأ ‘ يرحتلا هجو ىلعو ‘ هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 . ملعأ هللاو ، عبارلا نرقلا لئاوأ ىلإ ، ثلاثلا

 , نامز هالعأ نم ًاملَع ناك ، يوكزإلا دمحم نب رهزألا { ةمالعلا إدلاو وهو

 . رفعج امهدلاوو ، رفعج نب ديعس هوخأ ناكو ؛.هنارقأ نيب أروهشم أهيقفو
 ةلل خيشلا لوقي ؛ يكزإب نميلا ةلحم نم ًاعيج مهو ، ملعلا لاجر
 : يكزا ءاملع ركذ يف ، يشيقرلا ملاس نب دمحم
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 ال يهف ءارهزلا نميلا ىلإ نمبو
 راخفلا يف رثآم نم اهل مك يلاعملا يف قباوس نم اهل'مك
 نب دمحم نع يذلا ريبكلا عماجلا كبسح
 مهلك رفعج هوبأ مث ديعس هوخأو

 راصبألل لكت تاجرد يلاعملا يف ىقر رهزأ هنباو

 ةكماردلا نمو ب يكزاإب نميلا ةلح نم ، يكمرد : رباج وبأ ةمالعلاو : لبق

 باتك هتافلؤم نم ، يوكزإلا يكمردلا دمح نب ملاس نب دمحم هيقفلا خيشلا

 رون ةمالعلا ةبتكمب ، هنم ةيناثلا ةعطقلا ىلع تعلطإ ؛ " روثأملا عرشلا ي رونلا "
 . رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم نظأ اميف وهو ۔ هللا هجر) يلاسلا نيدلا
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 نامئَع نب ناهبن خيشلا

 نم ، يوزنلا يدمسلا ( هللا دبع وبأ ) نامثع نب ناهبن ةمالعلا خيشلا َوُه
 باطقألا دحأو ، رمعملا ينب دج وهو ، ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصللا ءاملُع

 ةيحانلا نم ، مهنامز يف نامُع لهأ رومأ رادم مهيلع ناك نيذلا ، ةثالللا

 : ثلاثلاو ؛ سيخ نب تلصلا رثؤملا وبأ : يناثلاو ؛َوُه : مهدحأ ؛ ةيملعلا

 . يوكزإلا رفعج نب دمحم رباج وبأ

 ، للا مهب برضل ، نامعب ةثالنلا ءالؤه ناك : هللا هجر) ديعس وبأ لاق

 ذ مصأ لإ ، نامزلا كلذو .۔ رصعلا كلذ ِف تعجر ۔ نامع لهأ رومأ نأو

 هللا ذلبع وبأ ناكو ٤ مصأ : رفعج نب دمح رباج وبأ ناك .ب ىمعأو ] جرعأو

 . ىمعأ : سيخ نب تلصلا رثؤملا وبأ ناكو ٤ جرعأ : نامثع نب ناهبن

 يمهو ، نامُعب ةعقاولا ثادحألا لوح ، نامثُع نب ناهبن ةمألعلا فقوم نعو
 ديعس وبأ لوقي ؛ كلام نب تلصلاو ، رظنلا نب دشارو ، ىسوم نب ىسوم ةيضق
 لهأ يف لوق هنع انغلب هنأ هنم ملعن الف ، نامثُع نب ناهبن هللا دبع وبأ امأو : هيف
 ملعن مل كلذكو ، هانكردأ يذلا اننامز لهأ عم ةلماخ هرومأ تناكو ، ثادحألا

 اندنع كلذو ، باوصلاو أطخلا ةرثك هيلإ نوفيضيف ۔ باحصأ ريثك هل ناك هنأ

 نم دحأ نع هتيالو انذخأ انأ ملعن الو ، هلاوحأ نسحأ نم ۔ ۔ هللا ءاش نإ

 رهاظب هانيلوت ولو ، نيذلا ف رمأب هيلع نعطي هنأ دحأ نم ملعن الو ، نيملا

 لا ةيالو هل دقتعن مل انكلو ذ روهشملا ة هحص قيرط نم ًازئاج كلذ ناكل ۔ رومأل ١

 ال نأ وجرأو ، كلذ ىلع هانيلوت ، انئايلوأ نم كلذ ىلع هالوت نمف ، اذه انموي

 . ديعس يبأ مالك . ه أ . نامثُع نب ناهبن نم أربي انئايلوأ نم دحأب هللا انولبي

 الو ، هتافو خيرات تفرع الو ، نامثُع نب ناهبن خيشلل فيلأت ىلع فقأ ملو
 . بستني ةليبق يأ ىلع
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 يراولا نب دمحم يراوحلا وبأ خيشلا

 ، يرقلا نامثع نب يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ ةملعلا هيقفلا خيشلا َوُه

 ؛ عبارلا نرقلا لوأ كردأ اعرو ، ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصللا ءاملع نم

 نب ورمع نب كلام نب ةرق ينب ةليبق لإ وه له ، (يرقلا) هباستناي يردأ تسلو
 بوسنم هنأ مأ ؟ ةروهشملا رازن نب ةعيبر لئابق ىدحإ ، سيقلا دبع نم ، هعيدو
 . كلذب ملعأ هللا !؟ رخآ عضوم ىلإ وأ ، ىوزنب (يرق لبج) ىمسملا عضولا لإ

 ينب ةيرقب نأ تعمس دقو ، ىوزن نم ةبيرقلا ، فونت ةيرق نم هنأ رهشو

 تيب ، ىمسي تيبو ، يراوحلا يبأ دجسم ، ىمسي دجسم ، مدك نم ار حبص
 نم هلصأ لعلف { هيلإ بسنت ، ليخنلا نم نيتاسب : يأ ، لاومأو ، يراوحلا يبأ

 نم لوأ ، نامثع نب يراوحلا : وه رخآ ملاَع ىلإ ةبوسنم اهنأ وأ 7 ةيرقلا كلت
 يراوحلا يبأ ملاعلا لإ ةبوسنم وأ ، هللا دبع نب ديعس مامإلا ىلع ةمامإلا دفع

 .۔ باتكلا رخآ هركذ يتأيسو ، دايز نب ناورم

 ملعلا ذخأ اهبو ، ىوزنب شاعو أشن ، يراوحلا ابأ ةمالعلا ناف 8 لك ىلعو

 ، يوك زإلا رفعج نب دمحمو ؛ بوبح نب دمح خيشلا : مهو ، هخويش نع
 ، سيه نب تلصلا رثؤملا وبأو ؛ نامثُع نب ناهبنو ؛ " عماجلا " باتك بحاص

 . هل ةمزالُم مهرثكأو ، هخويش صخأ وهو

 ، رغصلا ذش هامع ناكأ يردن الو “ ىمعأ : هللا هجر) يراوحلا وبأ ناكو

 ، يراوحلا ابأ نأ : (هللا هجر) ديعس وبأ ىور !؟ كلذ دعب هل ثدح ءيش مأ

 مزلأف ، ايضاق ناكو ، يوكزإلا رفعج نب دمحم رباج يبأ لإ ةأرمإ هيلع تعلر
 لاق امب هربخأو ناهبن ىلإ ءاجف ، هفلخي نأ دارأو ، نيميلا يراوحلا ابأ ، رباج وبأ

 )١( ةبراعيلا ةلود مايأ ، ريشب نب ديعم ةمالعلا خيشلا : حبص ينب ةبرق نمو .
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 رباج وبأ دارأو ّ يراوحلا وبأ رضح املف ، كينيع هرأ : ناهبن لاق ۔ رباج وبأ

 لإ رباج وب ا رظنف !؟ ينيع لإ رظن اف ، ىمعأ ان أو ينفلحت : هل لاق ، هفلحُث نأ

 . ىنعلاب . ه ا . هفلح ملف ، هبياغ هذهو ، هبهاذ هذه } معن : ل اقف ، هينيع

 هذه عوقو لبق ، ىمعأ يراوحلا ابأ نأ ، رباج وبأ فرعي ال فيك نكلو

 . رظن عضوم كلذ ، ةصقلا

 يبأ ةيالو نع ، (هللا هجر) نسحلا وبأ لئس : (هللا هجر) ديعس وبأ لاق

 نيتس هتبحص ، لوتأ نمف ، يراوحلا ابأ لوتأ مل اذإ : لاق ، (هللا هخر) يراوحلا
 . ه ] . ؟ ةوفه هنم ملعن مل ، ةنس

 َوهَو ، " يراوحلا يبأ عماج " ىمسُمْلا باتكلا ، يراوحلا يبأ تافلؤم نم
 اضيأو ، " رفعج نبا عماج " باتك ىلع تادايز هلو ‘ ءازجأ ةسمخ ف عوبطم

 ذ ماكحألاو نايدألا لئاسم يف هتبوجأ امأ { ماكحألا ف ةيآ ةئامسمخلا ريسفت

 . ةريثكف

 ، ثلاثلا نرقلا رخاوأ ف اهنأ 3 يرحتلا ىلعو » هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 . هللا دنع ملعلاو ذ ليلقب هدعب اميف وأ
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 حير نب دمع خيشل
 يوزنلا يدنكلا يبرع نب حور نب دمحم هللا دبع وبأ هيقفلا ملاعلا خيشلا َوُه

 يف همالك نم رهظي اميف ، عبارلا نرقلا نم لوألا فصللا ءاملع نم ، يدمسلا
 لاق دقف ، يمدكلا ديعس يبأ اخيش ، دشار نب يقشمر خيشلاو وهو ، ةطمارقلا

 وبأو ، حور نب دمحم هللا دبع وبأ امأو : " ةماقتسإلا " باتك يل ديعس وبأ

 ريشكلاو ، ليوطلا نامزلا امهانبحصو ۔ امهاندهاشف ، نسحلا نب دمحم نسملا

 اهلاق ةديصق نم لوقي هيفو ؛ امهنع اننيد رمأ ةماع انذخأو ، ليلقلا ريغ
 : ةءاربلاو ةيالولا يف
 ناضقني ال تفلس لوصأ تاساسأب نايبب رظن نباو مهيف لدعلا ليل ناعبتي ىسوم نباو تلص خبشلا روأ ي ناربجلا يقشمرو حور نب ناد يذلاب
 نافلسلا هانب دق رقتسُع قح لا

 ن ّ ل و مهيف تاريخلا يلوأ نم
 نامصتخي مهيف واعد لىا بلك ناقفتُم امهيف نيد لصأ ف امهو نايعلاك تارهاطظ تانيب واعد نم
 نارذعب باوصب تلل يضقي 7

 نايلاوي هلو فعضو تايقتب
 ناعلخيو اضقلا يل اعطق ىنبا حبحم نانهشي رظن نباو ىسوم نب ىسوم ىلعو

 عبارلا ءزُجْلا۔تنش نإ-عجار ، تيب نينامث ىلع ديزت ۔ ةليوط ةديصق يهو
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 " عرشلا نايب " : باتك نم

 ، حور نب دمح نع ‘ ۔ نسحلا وبأ لئس : هللا هجر) ديعس وبأ خيشلا لاق

 . يراوحلا وبأ ةملعلا هخايشأ نم “ ًاقح يضابأ كاذ : لاقف

 ، ىوزن دمسب حور نب دجسم ب ، حور نب دمحم خيشلا لاو

 نب دجأ خيشل ١ >7 " عرشلا نايب " باتك ءازجأ ضوعب نم ةخسن تدجوو

 اذهو ذ يدكل ١ حور نب دمح ملاعل ١ خيشل ا دجسم خوسنم “ يفيسل ا رصان

 تيبل نأكو ، ةعامجلاب رومعم ، ادوجوم لازالو ،‘ طيلسلا تيب يلامش دجملا

 الاطو ٢ حورلاب دالوأ : مهل لاقث ، ةليوط ةدمل تعباتت ةيرذ حور نب دمح

 ، يردأ ال نكل ، اهيلع تعلطإ يتلا بتكلا نم عضوم ريغ يف ارك مهل تدجو
 . ؟ هريغ لاإ مأ ، يدنكلا خيشلا اذه لإ نوبوسنم مه له

 اهيف نابأ ، تلصلا مامإلا مايأ ، نامعب عقاولا ثدحلا يف اهبتك ةريس هلو
 . ةدوجوم يهو 4 هبهذم نع

 نب دمح خيشلا اخأ هنظأو ، حور نب دلخ خيشلا ذ نامزلا كلذ ءاملع نمو

 ارماع لازالو ، ىوزن ةيالع نم ، ةدملا ةلحمب ، دل دجسم بحاص وهو ، حور

 . يدنكلا دلخ نب ديلولا خيشلا دلاو هنأ نظأ اميفو ، اذه انتقو لا
 : هصن ام ، انباحصأ ح ضعب ِف هتدجو امو

 يف سانلا مدقتي ناك ، دلخم نب ديلولا : هل لاقي لجر نع ىوري : ةلئسم
 الو ، هيلجر دعبو ، مدقتي ناك هنأ : ليقف ، ىوزن دمس نم ۔ ريبكلا دجسلا

 نإف ، كلذ زيجي رثؤملا وبأ ناكو ، كروت اذإ امهدمي ناكو ، اهيلع كروتي ردقي
 . ه أ . هفلخ ىلص نم ىلع ضقن الف }، ةالصلا يف ءالؤه نم دحأ أ

 هعم جرخو ، ىسوم نب ىسوم عياش يذلا َوُه ، اذه دلخم نب ديلولا لعلو
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 جرخ امل ىسوم نأ : ةينامُملا ريسلا ضعب يفف ، تلصلا لزع ديري ، قرف لإ

 ، يحجنفلا ديعس نب هللا دبع كلذ ىلع هعبات تلصلا مامإلا لزع ديري

 . يدنكلا دلنخغ نب ديلولاو ذ ينادحلا هللا دبع نب يراوجلاو

 دلخم نب ىسوم يلع وبأ خيشلا : تقولا كلذ يف ملعلا لاجر نبو
 خيشلا لاق ؛ (هللا هجر) يمدكلا ديعس يبأ خيشلا رصع يف ناكو ، يدمسلا

 دنع يتلا ، ةجرشلا يف انرص اذإ ىتح ، تولس لإ ديعس وبأ جرخ : ىسوم

 ، رصقو رصعلا انب ىلصف ، رصعلا ةالص تقو كلذ ناكو ، بجش نبع بافل
 ، ةالصلا ةيقب نيتعكر نحغ انمتأو ، تؤلس لاإ جورخلا هعم ديرب ناك نمو وه

 .هأ. معن : لاق ؟ رصقلا نوكي انه اه : هل تلقف

 ، ىوزن نطوتسإ ، (هللا هجر) ديعس ابأ خيشلا نأ : رثألا اذه نم ذخؤي

 خيشلا طخب ، " ةماقتسإلا " باتك نم ةخسن يفف ؛ اضيأ تولس نطوتسإ هلعلو

 باتك رخآ يف لاق ، يوزنلا ناضمر نب دوعسم نب حلاص نب دوعس
 ديعس نب دمحم ديعس يبأ يضرلا يلولا ملاحلا خيشلا فيلأت ، " ةماقتسإلا "

 . ه أ . يتولسلا يوزنلا يمدكلا

 . ديلخ نب ناسغ نب كلام خيشلا ، حور نب دمح ةمالعلا خايشأ نم

 هجر) تلصلا مامإلا لزع ةيضق يف ، هذيملت ىلإ باوج هنم دجوي امك

 ، ةمامإلا تيب نم لزتعإ كلام نب تلصلا نأ : لئاق لاق نإف : هيف لوقي 4 (هللا

 ذ ميق نب نازع وهو ‘ هب قثي نم هتمامإ ىلع فلخ دق : هل ال ؟ هتمامإ ىلخو

 هجر) ثراولا مامإلا نأ انغلب دقو ، هتمامإ ليزي امث ، راد لإ راد نم هلوحت سبلو

 نأ ملعن ملو ، لبإلا نابلأ برشيو ، هزنتي ةمامإلا لزنم نم جرخي ناك : (لا
 كلام نب تلصلاو ‘ هتمامإ كلذب تلازالو ، كلذ هيلع باع نيملسملا نم ادحأ

 ، نادنس : هل لاق ىوزن نم عضو ، هدلو تيب لإ نيملسملا تيب نم جرخ امإ

 ليزي ام كلذ سيلو ، سرف ناديم ةمامإلا لزنم نيبو ، كلذ هلزنم نيب نوكب
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 كلذ دعب انغلب ، ىوزن نم ‘ ةمامإلا لزنم يف رظنلا نب دشار راص املف ، هتمامإ

 ناكو ، م١) يوكزإلا يلع نب دمحم نب ىسوم لصو هنأ ، مايأ ةثالثب وأ نيمويب
 ههر) رقصلا نب نازع ةكيرت هتخأ ىلع لزنف ، ىوزن ىلإ ، نيملسملا مالعأ نم
 ، كلام نب تلصلا لإ ىضمو ۔ نوطحي هباحصأ كرت هنأ انغلبف ، هقفالغب { (هللا

 ، هدنع نم عجرو هيلا لصوف ، نادنس : هل لاق عضوع “ دمح هدلو لزنع وهو

 نأ انعم حص دق هنأ : ن اورم لاقف اغلب ام ىلع دايز نب ناورم هيقلف

 : دمحم نب ىسوم هل لاقف ؟ لدع يدهاشب ةمامإلا نم أربت دق كلام نب تلصلا

 انغلب اميف ىسوم رهظأف ‘ ناورم لوقل دار هنأك ، هدنع نم تئج ةعاسلا

 ةالص ۔ ةالصلا رصق الو ، ةاكزلا ذخأ هل زجي ملو ، رظنلا نب دشار ىلع راكنإلا

 . ه أ . انغلب ام ىلع ۔ ةعمجلا

 . هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 . ديلولا نب نسحلا نب دمحم خيشل ا ،۔ ىوزن دمس ءاملع نمو

  

 )١( ۔ رهظي اميف ۔ يلع نب ىسوم نب ىسوم ، مع نبا : ًوُه .
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 دلاخ ن دمح خيشل ا

 هبسن نأ : ليق ، يولهبلا يصورخلا دلاخ . نب دمحم هيقفلا ملاعلا خيشلا َوُه

 نأ لإ ءاضقلا يل رقتسإ هنأو ، هنامز ةاضق نم ناكو ، ناذاش نب ليلخلاب لصتي

 ثلاثلا نرقلا رخآ ءاملع نم هنظأو ، ديدحتلاب هنامز فرعأ تسلو ، تام

 دلاخ نب دمح نب دجأ ركب وبأ خيشلا ذ نامزلا كلذ ف ملعلا لاجر نم

 بوبحم نب دمحم نب هّللا دبع نب ديعس مامإلا مايأ يف ناك لوألا دلو هلعلو

 كلذ نم عنتماف ش فوجلا ىرق ضعب لوتي نأ مامإلا هرمأ دقو ذ هللا هجر)

 نيب هرذعي ملو ، سبحلاف امأو ، هب كرمأ ام لعفاف ، تئش نإ امأ : مامإلا هل لاقف

 ، مامإلا نم رظنلا هيلع عقو دقو ، كلذل حلصي هنأ ىأر ذإ ، ةيالولا وأ سبحلا

 " حاضيإلا " باتك يف ديعس نب ىيحي ايركز وبأ خيشلا هاكح

 نرقلا ءاملع نم ، دلاخ نب دمحم ىمس ، هنامز ءاهقف نم رخآ ملاع كانهو

 ، ةئامعبرأو نيعبرأو سه ةنس يفوتملا ، ديعس نب دشار مامإلا رصع يف ، سماخلا

 يضاقل ١ خيشل او ، وه فلتخإ دق ، اذه دلاخ نب دمحم خيشل ا ناكو ‘ ةياور ىلع

 دعب كلذو ، دشار مامإلا ةارش ةلئسم يف { شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع وبأ

 امأ ىرشلا نم هيلع اوناك ام ىلع مهنأ : يلع وبأ خيشلا ىتفأف ، مامإلا توم

 . هأ. مهنع طقس دق ىرشلا نأ : ىتفأ دقف ، دلاخ نب دمحم هبقفلا

 ش ىمعأ هنأو ، دلاخ نب دمحم : ءاهقفلا ن نوركذي ذ يناملا رثألا يلو

 . انه هتركذ يذلا ريغ وهو ۔ دبدب دلب نم وهو
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 نب ديعس نب دمح ديعس وبأ ‘ ةماهفلا ١ رحبلا ربحل او » ةمالعل ١ خيشلا َوُه ١

 . ءارمحلا لامعأ نم مدكو . (هللا هخر) يمدكلا يبعانلا ديعس نب دمحم

 بهذلا ةمئأ نم نمو ۔“ نيرصبُملا نققحُملا نامُع ءاملع رابك نم ، ديعس وبأو

 .ماكحألل هطابنتسإو ، هقفلا لئاسم هتاجيرنت يف هيقفلا ملاعلا وهف ، مهب ىدتقُملا

 باتكك ذ هتافلؤم كلذب هل دهشي ۔ ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ ِف ءامللا رصبأ نمو

 نبإل ،:" فارشألا " باتك ىلع هبيقعتو ، " ربتعملا " باتكو ، " ةماقتسالا "

 ، ةديفملا هتبوجأب نوحشم رثألاو ، هتافلؤُم نم كلذ ريغ لإ ، يروباسينلا رذنلا

 نم لحاطفلا ءالؤه فصيو ىطاعتي نأ يلثل ىنأو ، هب فرعي نأ نم رهشأ وهو
 . مهل اثمأو ذ يلع نب ىسومو ، بوبحم نب دمحمو ، ديعس يبأك ، انئاملع

 هجو ىلع يدنع اميفو ، هتافول الو ، ديعس يبأ دلوم اخيرات دجأ ملو
 ناك ،۔ ديعس ابأ نأ : مهلوق نم اذخأ ، ةئامثالثو سخ ةنس هدلوم نأ يرحتلا

 هجر) هللا دبع نب ديعس مامإلا نجس يف نيسوبحملا ىلع انيمأ ، ملُحلا غلب نأ ذنم

 اهنأ ، ديعس مامإلا ةعيب 3 (هللا هخر) يلاسلا نيدلا رون ةمالعلا ردق دقو ، هللا

 اذه ىلعو ۔ ةئامثالثو نيرشعو نامث ةنس لتو ، ةئامثالثو نيرشع ةنس ي

 هللاو ، ابيرقت ةنس نيرشعو ًاثالث ۔ مامإلا لتق امنيح ۔ ديعس يبأ رمُع نوكيف
 . ملعأ

 ناك ، حض ديعس ابأ نأ : ليق : هللا هجر) يماسلا نيدلا رون ةمالعلا لاق

 ، ةرو ةلخن ذئموي ديعس يبأل ناكو .3 ملحلا غلب نأ ذنم ، نيسوبحملا ىلع ًانزاخ

 هلو ، ءالح الو ، زبخ الب ةلخنلا رمث نم لكأي هنأ : ليق ، بنعلا ةرجش يهو
 6 هملع لجأل هنذخأ دقو . أنيش نهلام نم لكأي ال ، تارسؤم ةوسن ثالث

 ۔ ليق اميف ةوسكلل ةرمخلاو ، ةنسلا ىلع ةلخنلا ةرمث مسقي ناك هنأ بسحأو
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 ةالوو ، دوجلا ءارمأب كنظ امف ، نيناجسلا نزاخ اذه ، هلقع نل دهزلا وه اذه

 . مامإلاب كنظ ام لب ، ماكحألا ةاضقو ، ىرقلا

 للكلا تاوذ ديغلا اوقرافو لكألا توقب ايندلا نم اوضر

 لفغد ميعن ضافضفب الو لجنلا نويعلاب مهبلتخت مل
 لزهلا لوقو وهللا نع مص لجز ءانغ نم عامس الو
 لسنع يبحرأ ليلتلا يلاع لتفأ ىدنلع لك اوفلأ دق

 لفلا نم ىوصلا سومطم لكو لورج داجن لك هنوشفي
 لحرتلاب هللا نيد زعو لضفتلا يفو لضفلا بلط يل

 .. ( لوطتلاو ةطسبلا يلوا +: ىلإ

 ` ماظنلا رهوج ` باتك يف هلو

 ةمعنلل اركاش ناك كلمي همركو ةلخن ديعم ربا

 هتاجوز ىنغ نم ال هبايث هتمرك نمو هماعط اهنم
 لالحلا وهو هنع نفعي لاملا اهعم تاجوزلا هل تناك

 ديهشلا مامإلا : امهدحأ ، ىدملا ةمئأ نم نيمامإ ، ديعس وبأ رصاع دقو

 ديلولا نب دشار يضرلا مامآلا : يناثلاو ، بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس

 ، بورح روجلا ءارمأ دحأ ، هيجو نب فسوي عم ديعس مامإللو 4 (هللا امههر)
 بك . هل هتبراحُم يفو ، لطابلا ىلع قحلا رهظو . هللا هجر) مامإلا اهيف رصتنإ

 لوقي ، فلسلا ةريس مهعابتإو ، نيملسملا ةريس نسُح ، هيف هل رك ، أباتك هبل
 : هرخآ يل

 رمأ ىلإ َءيِفت ىتَح » ، يغبلا لهأل نيملسملا ةبراحُم كانبراحو .... )
 ئ قحلا ءايحإ :7 انحاورأ وأ كحور ىنفت وأ ، اندنع كلذل ةياهن ١ل { ) هللا

 الو ‘ ًالايع كل يبسن الو ، ًالام كنم لحتسن الو ، هللا ءاش نا “ لطابلا ةتامإو
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 كنم لحتسن الو ، ارجش كل دضعن الو ، الخ كل رقعن الو }، اراد كل فسن

 6 انيلإ ًانماتسُم لتقن الو ، ًابئات ًايلوُم لتقن الو ؤ ، حيرج ىلع زهجن الو ، امارح

 كلذ لعف ناف ، لام الو ، سفن يف “ ، هيلع ىدعتي ادحأ وعدن الو ، هلام منغن الو

 امع لوأ وهف ۔ ، لام هدي يف ناك نمو ، انعم حص اذإ إ قحلا هل انذخأ ، دحاب دحأ

 . هأ.( .. .. ةجحب الإ الام ليزن ال انأل ، هدي يف

 ىنلأو ، هدعب نم دشار مامإلا مث ،۔ ديعس مامإلا ةريس ، ديعس وبأ دهاش دقو

 ءارمأ ءاليتساو ، رخنلا يداوب هئاجتلإو ، هل هتيعر نالذخ ركذو اريثك هيلع

 . ةمامإلا طوقس دعب ، نامع ىلع روجلا

 لاعفأ دهاشو ، دشار مامإلا دعب ، تاونس ةدم شاع ، ديعس ابأ نأ ودبيو

 نيذلا ، روجلا نيطالس نع لس هنأ : رثألا يف دجوي ام ليلدب ءارمألا كوأ

 ؟ ةليغ هلتق ءاثعشلا وبأ زاجأ يذلا ْ رابجلا ةلدرخ لنم نونوكيأ ، هنامز ف اوناك

 . ةلدرخ نم دشأ مُه : لاقف

 ) نامُع ىلع روجلا ءارمأ ءاليتساو ش دشار مامألا جورخل خيرات دجوي الو

 ٠ مهضعب لوك نم ١ذخلا ةئامثالثو نيعبرأو نيتنثإ ةنس كلذ نإ ، نظأ اميفو

 ربلا اخأ نيعبرألا دعب نيماعو رخؤُمْلا عيبر نم أموي نيرشعل
 يربخ ذخف رفك مث قافن رادب اهنإف نامع ماع ةئامثالثو

 نايب " باتك ىلع فيضلا ركذ : (هللا هجر) يماسلا نيدلا رون ةمألعلا لاق
 ذ كرش رفك ١ل ۔ قافن رفك راد تراص نامع راد نأ دجو هنأ : " عرشلا

 وه تقولا اذهو ، ةلامثالثو نيعبرأو نيتنثإ ةنس ، رخآلا عيبر نم اموي نيرشعل

 نب دشار مهمامإل نامُع لهأ نالذخو ، نامُع ىلع روجلا ناطلُس ةبلغ تقو

 . ه أ . خيراتلا قايس نم رهظي اميف ، ديلولا

 . نيمدقتملا نيتيبلا يف ءاج امل قباطُم وهو
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 يدنكلا يبرع نب حور نب دمحم ملاعلا خيشلا ، ديعس يبأ خايشأ نم
 هتديصف نم لوقي امهيفو ، دشار نب يقشمر خيشلاو ، يوزنلا يدمسلا
 ؛ ٥ءاربلاو ةيالولا يف

 ناربجلا يقشمرو حور نب ناد يذلاب
 ناعبتبي ىسوم نباو تلص خيشل ١

 نم عبارلا ءزجلا ِف ةدوجوم ذ ةليوط ةديصق يهو ‘ اهنم ضعب مدقت دقو

 " عرشلا نايب " باتك

 ةمألعلا نأ : مهللا هاقبأر يدنكلا ناميلس نب دوعس ةمالعلا خيشلا ينربخأ

 ديعس يبأ ةديصق ىلع فقو امل } هللا هجر) يدتكلا رصان نب ديعس خيشلا

 . " ةماقتسالا " باتك كنم انيفكي : لاق ، هذه

 ءاملع نم نأ امك ى ، نسحلا نب دمحم نسحلا وبأ خيشلا ، اضيأ هخايشأ نمو

 نب دمحم نب هللا دبعو ، يوكزإلا ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربإ وبأ هنامز
 ، يلئامسلا ةدئاز نب دمحمو ، نامثع نب يراوحلا دمحم وبأو . رثؤملا يبأ

 يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم وبأ يلوصألا ةمألعلا مث ، ، مهريغو

 . هرصع يف اونأك نيذلا ءاملعلا رهشأ نم وهو ، يولهب

 ةيضق يف ، هكرب نباو ، ديعس يبأ : نيمامإلا نيذه نيب ريبك فالخ عقو دفو
 ثدح وهو ، كلام نب تلصلا مامإلاو ، رظنلا نب دشارو ، ىسوم نب ىسوم

 جهن ىلع هيف ءاملعلا راسو ، ليوط نمزب نيملاقلا نيذه دوجو لبق ، عفو
 . ءاملُملا كوأ رصع ضارقنإ دعب ءاج يذلا ، ةكرب نبا ةمالعلا لوقل فلاخُ
 ،۔ فعضو ربك دق . مهللا هجر) تلصلا مامإلا نأ كلذو ، ثدحلا اودهاش نيللا
 لقعل او “ رصبل او { عمسل ١ لبق نم سيلو ذ نيلجرل ١ لبق نم هفعض ناكو

 اذا ناكف . نيلجرلا لبق نم هفعض امإو ذ ساوحلا هذهب عتمتُم وهف ذ ناسللاو

 ىسوم نب ىسوم خيشل ١ ناكو ئ اهنالمحع نيلجر نب ةانق ىلع ىشم ذ يشلا دارأ
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 هعم نمو وه جرخ مث ، هثدحأ اثدح مامإلا ىلع حضوي الو ، مامإلا ىلع نعطي
 تيب نم جرخف ، هجورخ مامإلا غلب ، قرفب لزن الو ، ىوزن ًادصاق يكزإ نم
 عضوع ۔“ ۔ تلصلا نب دمحم هدلو تيب لإ : ليقو ، ناذاش هدلو تيب لإ ةمامالا

 نيتنثإ ةنس ، ةجحلا يذ نم نولخ ثالثل سيمخلا موي كلذو ، نادنس : هل لاقي

 مث . ًامامإ رظنلا نب دشار عياب تلصلا جورخ ىسوم غلب الو ، نيتئامو نيعبسو

 . للا هجر) يملاسلا نيدلا روث ةمعلا لوقي كلذ يفو ، ىوزن لإ اولحترإ

 " ماظنلا رهوج " باتك يف

 اعلط نيح كاذ يف هدلاو اعبت ىسوم لجن ىسوم تيلو

 يش ريغ نم هرمأ نع هلزعي يكل تلصلل شيجلاب رسي ملو
 نوجش اذ سانلا يف ادغ اقتف نيدلل يف هتنتف ترثأو

 اوقفوو مهضعب زاف نيبزح ×!اوقرتفإ نامع لهأ اهلجأ نم
 ىقش هنم ءيرب نمو ىدهلا ىلع قفوملا ديعس يبأ بزح

 ، ءيربتُمو ، لوتُم نبب ام مهف ، ثدحلا اذه يف نامزلا كلذ ءاملع فلتخإو

 قحلا لمتحت واعد اهنأل 3 ًأضعب مهضعب لوتي ، اذه مهفالتخإ ىلع مهو ، فقاوو
 ، دشارو ىسوم نم ةءاربلا الإ ري ملف ، ةكرب نبا ةمالعلا ءاج ىتح ‘ لطابلاو

 مزلأف ، امهنم ةءاربلا لإ عسي الو ، مامإلا ىلع امهجورخب نايغاب هدنع امهنأل
 ىلع هعباتو 3 ًاربي مل نمم ءيربو ، مهعسو ام نيملسملا ىلع قيضو ، كلذ سانلا

 ئ يويسبلا نسحلا وبأ خيشلا هذيملت : مهرهشأ ‘ هنامز ءاملع نم هدع كلذ

 ، ةلاقملا هذه درل ، (هللا هجر) ديعس وبأ ىدصتو ؛ ةيقاتسرلا مهتقرف تيمسو

 نب دمح خيشلا : ا : مهنم . ءاملللا نم ةلح كلذ ىلع هعباتو ، ةعدب اهلعجو

 روهشمل ١ هباتك كذ ذ ِف فل او ‘ ةيناوزلل ١ مهتقرف 7 ّ يبرع نب حور

 ةماقتسالا "

 باتكل ، هل ,فصو يف 4 مهللا هج رر يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا لاق

 ديعس نب دمحم ديعس يبأ ، ةملظلا نم اهذقنُمو ةمألا يتفُمل ، " ةماقتسإلا "
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 ىلع مكحلا يف ‘ فلسلا ةريس فلاخ نم ىلع درلا ىف هفلأ : (كلظ) يمدكلا

 جرخ ىتح ‘ لوقلا هيف عسوأو ، كلام نب تلصلا مامإلا نامز يف نيجراخلا ضعب

 رصقتو ، راكفألا هيف راتحت ، نيدلا لوصأ يف القتسُم اباتك راصو ، دوصقلا نع
 دقو ، ةماقتسالا لهأب ةصاخ ةمعنو ، ةماع ةكرب راصف ، راظنألا ههنك كرد نع

 تحت نأ ريغ ، لوط نم هيف ام عم ، هيلع ءانثلا ىلع اثيدحو أمبدق خياشملا قبطا
 كرحت املك ، هلاح ىلع هوقبأف ، دئارف فرح لك تحتو ، دئاوف لوطلا كلذ

 ىلع ةمعنو ، هفلؤمل ةمارك وهف ، رظنلا دعب هتمه هب تدعق ، راصتخإلل كرحتم
 . ه أ . ( هعابتإ

 يبأ تاباوج نم ۔ ديفلا عماجلا " باتكو ، " ربتعملا " باتك : هتافلؤم نمو
 ، فارشإلا تادايز هلو ، ةفاقثلاو يموقلا ثارّلا ةرازو امهتعبط دقو ، " ديعس

 نب دمحم رذنملا نبا وهو { انموق ءاملع ضعبل ، " فارشإلا " باتك اهيف بفعن
 هيف عجج ، ةئامثالثو رشع ةعبس ةنس يف يفوتلا ، يروباسينلا رذنملا نب ميهاربإ
 ةعمللا " باتك يف (هّللا هر) يلاسلا نيدلا رون ةمالعلا لاق ، ةمألا بهاذم

 ، برقو ، فعضو ، ححصنف . اهركذ ةلئسم لك يف ديعس وبأ هبقعت : " ةيضرلا

 . ه أ . دُبر

 يتلا بتكلا بحاص . رذنملا نبا : هلوقب يبهذلا هفصو ، اذه رذنملا نباو
 باتكو ، " طسوألا " باتكو ، " طوسبملا " باتك : اهنم ، اهلثم فنم مل
 . ه أ . " ملعلا لهأ بهاذم ىلع فارشإلا "

 نب فيس ةمالعلا خيشلا طخب هتدجو اذكه . ةزمهلا ركب وه ۔ فارشالاو

 ريثك . " ربتعملا ٠ باتكو , ةماقتسالا " باتك ظرق دقو ذ يحاورلا زيزعلا دبع

 كلذ نمف ، ليوط نمزب فلملا دعب اوءاج نيذلا . باحصألا ءاملُع نم

 نم ، ىدش رمحلا يلع نب سيمخ نب رصان ةمالا خرشلا ظيزثن

 ؛ لاق ، رشع يناثلا نرقلا لوأو ، رشع يداحلا نرقلا ءاملغ
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 ىقلي سيل ةماقتسإلا باتك
 تماقتساف ةعيرشل ١ ملع ىوح

 هذختاف كتايح هب كيلع

 ريظن وأ هبش بتكلا يف هل
 رودت هتماقتسا بطق ىلع

 رونو ناهرب وهف كراعش

 ؛ هريغ لقو

 لصأ لك ةماقتسالا باتك

 ملع لك ةءاربلا يف حبصأو
 ديعس وبأ هيقفلا هفنصُم

 ءارش هكلام رفسلا اذهو

 سيه ىتف هيقفلا يتفُمْلا وه

 هاوح دق ةيالولا يف عرفو
 هانس هب ءاضأ دق صيوع

 هارث ىدن باط يم دكلا وه

 هادي تمرك دق ءايلَكلا وخأ

 هالغ تكمس ملاع يلو

 باتك وهو ۔ باتكلل خسانلا هنأو ذ اهمظان تايبألا هذه مقار

 نب ناميلس خيشلا وه هخسانو ، تايبألا هذه هنم تلقن نيذلا ، " ةماقتسإلا "

 ، أنطومو ًادلوم يرعلا ىوزنلا ريفخلا يبأ نب دشار نب رمع نب دشار نب رماع
 . ه أ . ًانكسمو ع يجولفلاو

 سيه نب رصان ةمألعلا خيشلا : [ سيه ىتف هيقفلا .... ] : هلوقب ينعيو
 . يدشارمحلا

 سيمخ نب عاج ناهبن ول ديسلا ةماعلا ۔ًأضيا هظفو .
 ٠ لتف ، (هللا همح)ا) يصورخلا

 اجدلا قسغ نإ سمشلا يرزيو سمشل اندلا يف ةماقتسإلا رفس نأ ألإ
 اجلبأ مث ىري اهنم هب اذهو ةملك هيف ىرت ال نأ اهرت ملأ

 اجس اذإ ميهبلا ليللا يف قرشُيو هراهن رون لهجلا مالظ / قش
 اجردم ارود يملعلا كلفلا ىحر هبطقب تراد يضرألا زكرملا وه

 اجتلم ةداعسلل ديعس ليلس دمع مضخلا ملل ملا .
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 هجوم ةقيقحلا راونأب روفي
 ديؤم ميوقلا نيدلل جاتلا وه

 هلثمك ارفس يانيع تدهش امن

 امسلاب ملعلا لثم نأ هلامأف

 اجومت امل ءاملا 5 قرغيو

 اجوعم هوتأ امل هموقم

 اجح اذ جاتلاك يانذأ تعمس الو

 اجربأ بكاوكلا لثم هباوبأو

 } ١ ربتعملا " باتك ظيرثت رقت يف ١ضل هلو

 ىدلا يلوأ نيد لوصأ بات اذه
 هل امسا / معنو اربتعم هامس

 مكحُم فلؤملاو فلؤُمْلا معن
 هل امع ىجحلا يوذ لوقع .

 ةدالب َتلَق تلق ارحُ تل نإ

 همسإ رحبلا الو هكردت سمشلا ال

 ةرم موي لك لفات سمشلاو
 حضوم قئاقحلل فتهي قحلا
 اهمامزو اهكلف ةداعسلا نإ

 اكسمتم هب ذخو كيلإ هذخ

 هاضنو هصن ديعس وباو
 هامس مث هامس ذإ هالح

 هالحأ ام هاوقأ اهم فيلات

 هاتأ بيجعلا بجعلا نم هيف

 هانسك ال تلقف اسمش تلق وأ

 ايم روحبلاو فسكت سمشلاف
 هايضب مئا ١ ٥ ذهو اقح

 هانم حيحصل ا نم ديرمل ١ يطعي

 هارذب اهرانمو اهليبسو
 هارأ ةاجنلاف هيف ناك ام

 ، ي وزللا ي دصلا دوعسم نب يلع نب رملع هيقفلا ملاعلا خيشللو

 ةماقتسالا ١ باتكل ظيرقن

 ىقر دقو نيدقرفلاب ىقر نم ىلر
 ةلالض لك روجيد هب رانأ

 هؤامس حاص لدعلا رون حبصأل

 تقرشأ ةماقتسإلاب ىدهلا سمشل
 هطارص ميقملا رفسلا وه كاذك
 امك اربتعم مسإلا ( معن هامسف

 ' ربتعملا ١ } باتكو ح '

 رثألا نم ماتخلا ضف نم شرعلا ىلع
 رظنلا يف رمألا لكشُم بيرُم لكو
 رشتناو علطت امل هتعلطب
 رفك ذإ كشلا سعسع اهايض الجو

 ربتعمو ًاراخف ًأجاهنم غيزلا نع
 رطتسم مظنلا يف هانعم نم مدقت
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 ًالعاج نوكلا ف سمشلل نم ناحبسف
 ًابناد رهدلا يف قافآلاب قرشتس

 (١)اهلثمك وهو روجيدلا ف بهذتس
 اهباهذ ليحتس سومش كلتو

 اجنلا اهوحن نمل لوملا نم ةاجن

 دمحم اهيف لح ًاضرأ هللا ىقس

 اجدلا ةملظ نم قافآلا تملظأ دق

 ةركب لك يف هللا مالس هيلع
 تعفرت روصق يف ندع تانجب

 رقتسمو اهيلإ ىرجَم هتمكحب
 رظنلا نع بيغملا تقو يف برغتو

 رهظ دق هللا نم مكُح (٢ر اهبهذيس
 ردك نم طق اهسم ام اهزكرمب

 روصلا وأ موسرلا اهنم تبهذ ولو
 رقس ىلطصم نع ماع دق اجرلا رحبب
 رصتنم ةداعسلل ديعس ليلس

 رفس الو ءايضلا حال ام هالولو

 رمث وأ دوعلا اشن ام يشع لكو

 )٣( رفظ دقل تامعالاب هنكاسم

 نب ناطلُس ةمألعلا خيشلا طخب ، " ةماقتسالا " باتك نم ةخسن يديب ناكو
 ، هدافحأ ضعب نم ةيراعلاب اهتذخأ . يشاطبلا ناطلس نب كلام نب تلص نب دمحم

 باتك مت ] : هرخآ يف لاق دقف ، باّكلل ظيرقت (هللا هجر) خيشللو
 راشملا ، ميوقلا يقيقحلا بهذملا لوصأ عيمجب عماجلا ، ميركلا ، " ةماقتسالا "

 ديعس يبأ ينابرلا ملاعلا خيشلا فينصت ، ؟ َميِقَسُملا طارصلا اندها ط ب هيلإ

 } ارعش كلذ يف ته ذهو ذ يناملا يمدكلا ديعس نب دمح

 هخسن مت دق رفسلا اذه نأ ١لأ
 انميهم اداهتجإ لآ مل ينأل و

 هنأل داهتجإلا قحتسي دقو
 هب يذلا ليلدلا وهل هنأ الإ

 )١( هلثمك يهو : ةخسل ل .

 )٣( ىرخأ ةخسن يل :

 معاون روح ذناحيرلاب هتيحو
 )٤( هل اظفاحم : هبلع انميهُم .
 )٦( هكولم : طارصلا جهن .

 الصفُم داهتجإلا بسحب ءاجف

 الجنإ يل اميف فيرحتلا نم ر هيلع
 )٥( الصوم ميوقلا يفينحلل ىتأ

 الصوت ميقتسُملا )٦( طارصلا جهنل

 )٢( هبهذيس : باوصلا لعلو ، لصألاب اذك .

 رفظ نمل راد يهو ندع ةنجب
 )٥( ليصأتلا نم : الصوم .
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 هريثك (٧ر) تاهرت تلضأ دق مكو
 اهرون خسني نيدلا سمش سمللا وه
 مليع ظفل نم نونكملا ؤلؤللا ره
 ةلفتك طيحملا رحبلا نطمطمغ

 هنإو زنك وهف هرخداف ال

 هنوكل ليزجلا لاملا وه كاذف
 كرتاف قحلاب تلف دق يللا سيا

 هتالص مث دمحلا يبر هللف

 نمو مهمتاخ ثوعبملا اميس الو

 نم مث لضافألا بحصلاو لآلا عب
 بئات مث رفغتسُم (6هر اهمظانو
 اهلك هاياطخ نع اوفع هللا نم

 )٨( الوغت ريفغ مج نم هيلاوح
 اليلأ لهجلا نم الي هقارشا

 ١) .رالّوعملا هيلع لعجاف الأ (٩ر مضخ

 ١: !)الوحت ريمللا بذعلا (١١ر) هروهيتب

 الصحت هنم قافنإلا ىلع "ديزي

 الصوم دبؤملا ريخلاب لوقلا لإ
 (٤١ىلب ىلب باوجلا نإ(٣١ )معن لاقم

 المجُم نييبنلا ىشغي هميلستو

 السرأ سنإلاو نجلا ا نيلقثلا لإ
 الت مهايإ عبتلا يف هناسحاي
 المؤُم بونذلا لك نم هللا لإ
 السوت هيلإ يغبي نم باخ الف

 : هتالص يف أرق مامإ يف ، هدلو لإ ًامظن : (هللا هخر) ديعس يبأ باوج نمو

 > لاقف ؟ ال ما موقلا ةالص ضقنت له ، 4 قَلَغ ني ناسنإلا َقَلَع ط

 ةددشلا ءارلا حتفو ءاتلا مضب) ةهرت عجج : (اهديدشتو ةلمهلا ءارلا حتفو قوف نم هاخا ءاتلا مضب) تاهرت( ) ٧

 ةقرفلا لبللا لإ ةراشإ . كلاسلا اهيف لضيف . مظعأل قيرطلا نم بعشت ، راغص قئارط يهو : (اضبأ
 ا ۔ ىمظعلا ليبسلا نع

 ينلا نع ، دوعسم نبا
 نع ، لئاو يبآ نع ، اهيف ثيدحلا ءاج ينلا ، % هنأ نم ةماقتسالا لما اهيلع

 اوعدي ناطيش اهنم ليبس لك ىلع . .لبُسهنمه“ : لاق مث ًاطخ طخ هنا .
 نَع مكب قرف لبسلا اوعبت الو هوعبتاف اميقتسم يطاَرِص اَذَم ثأو ) : ةبآلا هذه الت مل ."هب
 . ملعأ هللاو ‘ ( هليس

 ، اهنع لاحلا باصتنإ زاجو . ةلوغيم : ىنعم ، تاهرت نم لاح : (ةمجعلا نيلاب) ًالوغت ، كالهإلا : لوقلا ) ٨(
 . هكلهأ هلاغ اذإ نم ، كلهلا : لوغملاو ، لاخلا عضوم يف ، ردصم وأ ةفصلاب تصصخت اهنأل . ةركن يهو
 . رحبلا : مضخ ) ٩( ۔ ملعأ هللاو
 دامتعإلا ىلع هيبتلل ‘ نبتفصلا نيب ضارتعإ : [ الوعلا هيلع لعجاف الأ .... ] : هلوقو ؛ دامتعإلا : ج (١٠)

 )١٢( راص ىنعمب لمعتست : الوحتو . ۔ عفترملا رحبلا جوم : (قوف نم ةانثلا ءانلاب) (١١) ٣
 )١٣( بجاولا باوج يف هنأ الإ ، ىلبك ةملك : (نيعلا رسكتو نيحنخب) معن .

 )١٤( هيلغ : يأ . ممخلا. تكبو : كل لاقي ام بجوي ۔ دحجلاب دوقعم ماهفتسا باوج : ىلب .
 )) ۔ (هللا هحر) مظانلل وه قيطللاو . هأ. ملعأ هللاو ، فبلألا : مظلار

-٢٩١ _ 



 معنت ةءارقلا يف اطخاف امامإ اممات مامإ نع يب تلاس
 املم اقلخ قلخلا هلإ هارب اذك قلغ نم ثاَسنإلا َقَلَح ناب

 امدقم وأ اعبات اوناك موقلا نم ةعاج ةالص دسفت ً لهف تلقف

 امظنُم الوق نايسنلا ىلع كاذك اطخلاب ظفللا ىلع اذه يف ليق دقف

 امعنم هرظناف نيضاملا ءاملعلا نم عساو كلذ يف يأرلا فالتخإ ناب

 ةمألعلا خيشلا ينربخأو ، ديعس يبأ خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 ةنس اهخيرات ، ديعس يبأ نع ةداهش رثألا يف دجو هنأ : يثراحلا د نب ملاس

 ةافو لبق يفوت دقو ، دوجوم يح ةنسلا كلت لإ وهف ، ةئامثالثو نيسو ثالث

 عضومو ، مدك نم ضراعملا دلبب نيفورعم هربقو هدجسم لازالو ، ةكرب نبا
 ةلخللا عضوم ن او : ليق ، هيلع تفقوو هترز دقو ، دجلا يشعن ربقلا

 شعنلا ةهج ىلع ، هتنس توقل امهلعجي (هللا هجر) ديعس وبأ ناك يتلا ، ةمركلاو

 يملاسلا نيدلا رون ةملعلا امه ركذ دو ۔ ربقلاو دجسلا نم ديعب ريغ

 ٠ لتف ، (هللا همح))

 همعنلل اركاش ناك كلمي همركو ةلخن ديعم وبأ

 هتاجوز ىنغ نم ال هبايث هتمرك نمو هماعط اهنم
 لالحلا وهو هنع نفعي لاملا اهعم تاجوزلا هل تناك

 ىلع ًانزاخ ناك ديعس ابأ نأ : " نايعألا ةفحت " باتك يف اضيأ هلو
 ةلخن ذئموي ديعس يبأل ناكو : لاق ؛ هللا دبع نب ديعس مامإلا مايأ ، نيسوبحللا

 الو زبخ الب ةلخنلا رمث نم لكأي ناك هنأ : ليق ، بنعلا ةرجش يهو ، ةمركو

 لجأل هنذخأ دقو ، ائيش نهلام نم لكأي ال ، تارسؤم ةوسن ثالث هلو ‘ ءالح

 اميف ةوسكلل ةرمخلاو ةنسلا ىلع ةلخنلا ةرمث مسقي ناك هنأ بسحأو ، هملع

 ، دوجلا ءارمأب كنظ امف ، نيناجسلا نزاخ اذه ، هلقع نم دهزلا وه اذه ۔ ليق
 : مامإلاب كنظ ام لب ۔ ماكحأل ١ ةاضقو ذ ىرقلا ةالوو
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 للكلا تاوذ ديغلا اوقرافو لكألا توقب ايندلا نم اوضر

 لفغد ميعن ضافضفب الو لجنلا نويعلاب مهبلتخت مل
 لزهلا لوقو وهللا نع مص لجز ءانغ نم عامس الو

 رم دقو ‘ رظنلا نبا خيشلا ةيمال نم يهو ، تايالا رخأ ىلإ
 . ْ ماظنلا رهوج ` باتك نم ۔ تايلا ةبسانمل اذه ترركت 9 ركذ

 : هامس . خيراتلا ِف باتك ديعس يبأل نأ ريش ام ۔ راثآلا ضمعب يفو

 خيرات ، روكذملا باتكلا اذه نع ، رثألا اذه بحاص لقن دقو ، " تاخراتلا '

 الو ، باتكلا اذه ىلع علطأ ملو ، هتافو خيراتو ، يلع نب ىسوم خيشلا دلوم
 . انه هتركذ ام ريغ ، هتايوتحم نم ءيش ىلع

 ٤}٠ هيبنت
 صم ٠

  

 ابأ نأ ، ديلولا نب دشار مامإلل ، ديعس يبأ خيشلا ءانث نم ، يل ردابت يذلا

 ديلولا نب دشار مامإلا دعب عيوب يذلا ، دشار نب صفح ةمامإ كردي مل ديعس

 ، ةئطختب الو بيوصتب هتمامإ ركذي ملف ۔ يرحتلا ىلع ۔ ةنس ةرشع ثالث وحبب
 ، هيلع ىنثأ يذلا ، ديلولا نب دشارو ، هللا دبع نب.ديعس نيمامإلا ركذ امك
 تس ةنس لإ ‘ نتسخو ثالث ةنس نب اميف تام هنأ كلذ لدف ، هدعب شاعو

 اميف ةصاخو ، وه ام وهو ، كلذ ركذ هتاف ال هكردأ ولو ابيرقت ۔ نبسو
 نسحلا يبأ هرصاعم لماحت ىلع تكس ام ، ايح ناك ولو ، ةءاربلاو ةيالولاب قلعتي

 ، ةيقاتسرلا ةفئاطلا نم تملع امك نسحلا وبأو ،۔ صفح مامإلا يف يويسبلا

 : هلوقب ، هلل ا هجر) يلاسلا نيدلا رون ةمالعلا 3 صفح يل همالك بقعت يذلاو

 ليبق نم ل ا ٥ ارأ امو ۔ صفح ىلع هيف ام هيفو ۔ نسحل ١ يب ا مالك اذه (

 انوكي مل نمامالا نأ ثيح . رظنلا نب دشارو ، ىسوم رمأ ِف ش ولغلا ِف مهتفلاخم

 . ه أ . ( مهتعدب ىلع
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 ،هنبا ًاصفح نأ : ليق يذلا 4 ديعس نب دشارو صفح : نيمامإلاب ينعيو

 ، ديعس نب دشار مامإلا نأ : نسحلا يبأ ةجرت يف ، كلذ فلاخي ام تركذ دقو

 )١٦( دشار نب صفحل ابأ سيل فالخ نودب سماخلا نرقلا ةمئأإنم وه يذلا

 . ةئامثالثو نيتسو ثالث ةنس ، يهيوبلا ةلودلا دضع دئاق ، رهطملا هلتاق يذلا
 ِل نمطي نسحلا ابأ نظتأ ، هتمامإ ِف نسحلا وبأ حدقي يذلاو ۔ ، عبارلا نرقلا ف

 ۔ لمأت ليق امك ۔هوبأ ناك ول نإ ، هابأ كرتيو ، صفح ةمامإ

 نبا وه صفح مامإلا نأ : سيطارقلا وأ بتكلا ضعب يف تملطإ يننأ ركذأو
 نأ كلذ دكأتيو ، لاكشالا لاز دقف ، ةياورلا هذه تحص ناف « ديلولا نب دشار

 . دشار نب صفح يف هيأر نم بيرق ، ديلولا نب دشار مامإلا ف نسحلا يبأ يأر

  

 ليزي ام تدجو دش . ديعس نب دشار مامآلا نبا وه سيلا . صفح مامإلا نأ : هتبتك ام تبك نأ دعبو )١٦(
 دمحم نب ديعم نب دشار نب هللا دبع نب ديعم نب دشار : وه ادشار مامإلا نأ كلذ هلل دمحلاو لاكشإلا

 نبا سيلو ، (لوألا) دعس نب دشار نبا وه صفح مامآلا نأ ,يل ردابت اميف كلذب رهظف ، يدمحلا
 ، دشار نب صخح مامإلا خأ نبا اذه ىلع وهف ى سماخلا نرقلا يل امامإ بوصللا ، (يناثلا) ديعم نب دشار
 نبا هنكل . حيحص ديعس نب دفار نبا هلأ : صفح بسن ي هولاق امف . دشار نب هللا دبع ديفح : يأ

 بسر ، (لوألا) ديعس نب دشار نيمبإلا هباشت نم مهيلإ مهولا ىرس دقو ، ظيناثلا) ال (لوألا) دشار
 ، ديعص نب دفار مامإلا وهو . انمز رخأتملا اومدقف ، ادحاو اصخش امهولطجف . (يلاثلا) ديعس نب دشار

 لب ٠ كلذك سيلو ٠ صخ ابأ هولعج نأب كلذ ىلع اودازو ۔ دشار نب صخح مامألا ٠ هيأ معو هفلس ىلع

 . يل ردابت ام اذه . صخح خأ نبا نبا هنأ
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 يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ يلوصأل ا ةملعلا خيشلا َوُه

 هتسردم راثآو هتيبو هدجسم ل ازالو ‘ الهب ةيرق نم “ حرضل ا هنكسم 4 يولهبلا

 عبارلا نرقلا ءاملع نم وهو ۔ تعمس اذك ۔ نآلا لإ ةفورعم ةيفاب

 ذ () بوبحم نب دمحم نب هلل ا دبع نب ديعس مامإل ا : هخايشأ نمو

 . ناورم وبأو ش ينالصل ا دمح نب رضخلا نب ناسغ كلام وبأ ةمالعلاو

 ابلاط ، كلام يبأ ىلإ ددرتي ناك هنأ ، ةكرب نب دمحم يبأ نع عر : رثألا يلو
 هيلإ لبقأ ، هتدارإ ققحتو ، هتبغر هدنع روصت املف ، هعفادي وهو ، هنم ملعلل

 . ه أ . همركأو هملعف

 ، يثراحلا يلع نب حلاص خيشلل ترج دق ، ةصقلا هذه لثمو ٠ ( تظ)

 . يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحُملا هخيش عم

 يف هلاومأ دقفتي نأ دارأ اذإو : ليق ، ًارسؤم اينغ ةكرب نبا ةمالعلا ناكو

 تناك كلذل ۔ سرف ىلع بكري ‘ رجشلاو لخللا نم نيتاسبلا يهو ، دلبلا

 ضعب مهو ، اهجراخ نمو نامع نم ، ملعلا بالط نم اريثك مضت هتسردم
 ، ملعلل مهبلط ةدشلو : ليق ؛ هنع ملعلا ذخأل اوءاج نيذلا ، ةبراغلا انباحصأ

 الف ، مهيوذو مهبراقأ نم لئاسرلا مهيتأت تناك هنأ ، هنع لغاش مهلغشي اللو
 ناح الو ‘ هبلق ردكيو هلاب لغشي ام اهيف دجي نأ ةيشخ . هتلاسر مهدحأ حنفي

 ۔ ةراس ريغ وأ ، ةراس رابخأ نم اهيف ام اودجوو ، مهلئاسر اوحتف مهليحر تفو

 . يويسبل ١ نسحلا وبأ خيشل ا : نيروهشملا هتذمالت نمو

 ريبك فالخ عقو دقو ،۔ دحاو رصع ِف ، ديعس وب او ذ ةكرب نبا ناكو
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 ، ىسوم نب ىسوم ةيضق يف كلذو ، رخآلا ىلع امهنم لك عنشو . امهنيب
 نمزب امهدوجو لبق تناكو ، كلام نب تلصلا مامإلاو ، رظنلا نب دشارو
 مامإ ىلع جراخلاو ، عاججإلاب مامإ تلصلا نأ : ةكرب نبا اهيف لاقف ، ليوط

 مزلأف ، عامجإلاب ةبجاو عامجإلاب يغابلا نم ةءاربلاو ، عامجإلاب غاب ۔ عاججإلاب

 ةءاربلاو ةيالولا هيف زوجي لعفلا اذه نأ : ديعس وبأ لاقو ؛ مهمزلي مل ام ساللا

 ةلمتحُم واعد اهنأل ، فقاولاو ءيربتلاو يلوتملا ةيالو هيف زوجي امك ، فوقولاو
 ۔ قحلا يف لصأو ، جرخ يأر لكلو ، يأرب ذخأ دق مهنم لكو ، لطابلاو قحلل
 . هفلاخ نم ةئطختب نادو ، كلذب نادو

 ، ماقملا اذه يف اولاطأ دقلو : (هللا هجر) يلاسلا نيدلا رون ةمألعلا لاق
 ، فيناصت هيف اوفنصو ، فيلأت كلذ يف اوفلأو ، مارملا قوف جاجتحإلا اوطسبو
 باتكو ‘ مامإلا كلذل ، " ةماقتسإلا " باتك ىلع فقيلف ، هيلع مُه ام ءاش نم

 " ةنزاولا " باتكو ذ يدنكلا هللا دبع نب دجأ ركب يبأ خيشلل ، " ءادتهالا "

 نم لض نم لاوقأب ، هفلاخ نم لاوقأ ةنزاوم يف هفلأ ، ةكرب نب دمحم يبأ مامإلل
 ، سيه نب تلمصلا رثؤملا يبأ مامإلل ، " تافصلاو ثادحألا " باتكو ، ممألا
 . ه أ . ةديفُم ريسو ‘، ةديدع لئاسر عم

 امهنيب اميف جاجتح الا ةدشو ، ةيضقلا كلت يف امهنيب فالخلا عاستإلو

 } ديعس يبأ ىلع لماحتلا نم ۔ هنع يور اميف ةكرب نبا ةمالعلاب لاحلا غلب دقف

 : هلوقب

 ' امف ، نآلا امأف ، هتلاهج رهاظتو ، هتدالب ةرثك يمدكلا ىلع ركي انُك )

 يف بكرُم قمحلاو ، ميلعتلاب ىوادي لهجلا نأ كلذو ، هتقاهح رتاوت الإ هيلع ركي
 . ه أ . ( هبحاص لاوزب الإ لوزي ال ، عابطلا

 نإ هتجرت يف يتأيس ّ مالكلا اذه ىلع لوطم قيلعت ، مصألا نامثع خيشللو

 : ليق ذ ةكرب نبا لبق ديعس وبأ قفوت نأ لاإ 0 اذكه امهنيب لاحلا لظو ، هللا ءاش
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 فرعو ‘ ديعس يبأ توم دعب اهيلع علطإ ١ الو ۔ ديعس يب ا بك ِف أرقي ال ناكو

 . ملعأ هلل او ، ٣7 اهيف ام

 م ةيزعتلل م ةكرب نب دمح وب ا راس ‘ هلل ١ هجر) ديعس وب ا يفوت ال هنأ يورو

 : لاق مث ، دمح وبأ اهأرقف ، هتايح يف ديعس وبأ اهبتك ، ةدوسم سلجللاب دجوو

 تليق نميف ۔ اهانعمو ۔ بسح أ اميف ۔ ةيماع ةملك يهو ‘ ( يمدكل ١ حور ام )

 . نيهلا لجرلاب سيل هنأ وأ ، انأش لجرلا كلذل نأ :۔هيف

 ٠ هتافلاللم
  

 فورعملا ، " عماجلا " باتك اهرهشأ ، بتُك ةدع ، دمحم وبأ ةمالعلا فلأ
 مث ، هقفلا لوصأ ِف باوبأب ردصو ۔ اهتلدأب لئاسلا هيف عضو “ دمح يبأ عماجب

 " رفعج نبا عماجل حرشلا " باتك اضيأ هلو ، عورفلا باوبأ كلذ دعب ركذ
 باتكو ، " ءيدنبملا " باتكو ‘ " ةنزاوملا " باتكو ۔، " دييقتلا " باتك هلو
 . رثألا يف ةريثك ةبوجأو ىرخأ لئاسر هلو ، " ديلقإلا " باتكو ، " فراعتلا "

 يغبني ل { ءايشأ ةثالث اوكرت نامب نيمئاقلا نأ : ةكرب نبا ةمالعلا لوق نمو

 : يهو ، اهكرت مهل

 هيلع نوريشي ‘ ةاقُث نونوُماَم ءارزو مامإلل نوكي نأ يغبني ٥٠ل)زول 6 لاا

 . كلذ اوكرت دقف } :

 ىلع نونمؤي ، انوُمأَم ةقث الجر الإ هيلع عفري نأ يغبني ال : ربنملا : ىتلا
 الو ةقث ةقث ريغ هيلع نوعفري مهلعلو ذ كرت دقف ، ه ءاَعُ

 . ساللا ىلع ملكتيف ‘ نومأم

 ، عرولاو ، لضفلا لهأ هل نورظني ال .ةثارو راص دقف + ليدعتلا : ثللا
 . ه أ . نامب تكرت امّم ءايشألا هذهف . نيحلاصلاو
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 ، ةثارو لعجي نأ نم الضف ،ديعب نمز ذنم ىفتخإ دق ليدعتلا نأ( تك (

 لأسي يذلا وهف ، ضاق وأ لدع مامإ لبق نم بوصنم “ لدع لجر وه لدعلاو

 الو ءوسب فرعي ل ، روتسم لك انباحصأ دنع لدعل او خ هدلب دوهش ليدعت نع

 . اذه ريغ لاوقأ هيفو ، ةبير

 هل يلاؤس دنع ‘ هللا هجر) يثراحلا دمحم نب ملاس ةمالعلا خيشلا تعمس

 ،ىوعد يف ةداهش هدنع لجر نع الدعم لأس ماكحلا ضعب نأ : ةلأسملا هذه نع

 كتيب يف نإ : لاقف ؟ اذامل : دهاشلا هلأسف }، هلدعأ ال : لاقف ؟ هتداهش لبقي له

 . مقُحْلا نم أرئاط نيثالث تيبر دقل ةل ، مهعورزو سانلا تويب نوقرسي ب أصل نيثالث
 : لاقف ، دهاش ةلادع نع لأس رخآ الدعم نأو ؛ مهعورزو سانلا تويب نم لكأي

 ، هتيب بازيمل ، لاملا تيب نم سامحم يل نيط ذخأي هتيأر ينأل . هتداهش لبقأ ال

 ، (هللا هجر) يليلخلا مامإلا لاق : خيشلا لاق ؛ لاملا تيب ليكو نذأتسي ملو
 ال نأ داكن ، اذه لثم انعمس اذإ وأ ، رثألا يف اهانيأر اذإ اننإ : تاياورلا هذه ف

 .هأ . قدصل

 لمعلو ، نوئخ ظفحلاف ، نايسللا نمآ الو ، ظفللا نود ىنعلاب تيتأ دقو

 لوبق مدع يف ، دحلا اذه لإ مهددشتو مهطايتحإ دصقي ب للا هجر) مامإلا

 كش الب يهف ، ةبوذكم اهنأ وأ ، ةفيعض تاياورلا كلت نأ ينعي الو ، ةداهشلا

 . رثآلا يف ةدوجوم

 مايأ ِف لجر ةداهش لدعم حرط : لاق ۔ هللا هجر) نسحلا يبأ نعف

 هنأ ريغ ابيع هل اودجي ملف ، هتداهش لدعلا حرط ببس يا هناوخا رظنف ك ةلودلا

 ، لدعم لاعس لهأ يف ناك : ليق : " ءايضلا " باتك يف يبتوعلا ةمالعلا لاق

 عورز ىلع نودغي ًاصل نوتس هعم كلذ : لاقف ، هل ليقف ، مهنم الجر لدعي ملف
 .هأ. ساللا
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 . ه أ . مقُحْلا ذختي ال رظن هسفن يف هل نم : ليق : بابلا اذه يف هلوق نمو

 ٠ هتذلولم
  

 ؛ " دييقتلا " باتكو ؛ دمحم يبأ عماجب فورمملا ، " عماجلا " باتك

 باتكو ؛ " فراعتلا " باتكو ‘ " ًادتبملا " باتكو ٫ " ةنزاوملا " باتكو

 . ىرخأ لئاسر اضيأ هلو 2 " ديلقإالا .
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 ىويسبلا نسحلا وبأ خيشلا

 ، كبسلا نسُحب زاتمت يتلا { ةديفُملا فيناصتلا بحاص . ةمالعلا هيقفلا - َوُه

 نب يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ خيشلا ، ىنعلا حوضوو ، بولسألا ةقرو
 يف قيزر نبا خرؤملا لاق اذكه ، يدمحيلا يدزألا يويسبلا نسحلا نب دمحم

 . يليكش هنأ ايسب لهأ عم روهشملاو ، دمحيلا ىلإ هبسن

 صخأ وهف ف { يولهبلا ةكرب نب دمح وبأ يلوصألا ةمالعلا : هخويش نم

 رصتناو د ةءاربلاو ةيالولا ف ‘ هبهذع ارثأتو هل ةمزالُم مهرثكأو ‘ هخويش

 . (هللا هج ر) يمدكلا ديعس يبأ ىلع ًأدر ودبي اميف ۔ اهبتك ةلاسر يف هخيشل

 نسجلا وبأ ناكو ، يوزنلا نسحلا يبأ نب دمحم ةمالعلا : هخايشأ نم نأ امك

 ، ضرألا يف هل اوبتك ، هءاتفتسإ اودارأ اذإ انايحأ اوناكو 3 عمسلا ليقث ، مصأ

 . رثألا ِف اذكه . ضرألا ِف هل اوبتك اع مهيتفيف

 ، نسحلا يبأ عماج ىمسُملا ذ " عماجلا " باتك ، نسحلا يبأ تافلم نم

 ، يويسبلا رصتخُمب فورعملا ش " رصتخُملا " باتكو ، ءازجأ ةثالث ِف عوبطم

 لئاسم نم ريثكل عماج ۔ ادج ديفُم باتك هراصتخإ ىلع وهو { اضيأ عوبطم

 . ديقعتلاو راركتلا نم لاخ ، ةرابعلا سلس ، لوانتلا لهس ، ماكحألاو نايدألا

 ءاملع نم وهو ۔ (هللا هجر) يحللا حاضو نب حلاص ةمالعلا خيشلا لاق

 : هصن ام ۔ عساتلا نرقلا

 يبأ خيشلل . " رصتخُمْل ١ " باتك نأ } هلل ١ مهمر) . انخايشأ نع انظفح (

 : يهو لئاسم ثالث 7 ْ لمعلا هيلع هلك . هللا هجر) يويسبلا نسحلا

 ةسخ هرثكأ نأ : " رصتخُملا " باتك يل ركذ ، ضيحلا يل ب ىلاا ةلنسمل
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 . ةرشع هرثكأ نأ ىلع لمعلاو ؛ أموي رشع

 باتك يف ركذ ، ضعبل امهضعب نيجوزلا ةيطع : ةيتاثلا ةلئسملاو
 يف هيلع اهدرف ، ةيطع هبحاص نيجوزلا دحأ ىطعأ اذإ هنأ : " رصتخُملا '
 ، ةحصلا يف ةيطعلا هيلع در اذإ هنأ : لمعلاو ؛ كلذ زاج ، ضرلا يف وأ ةحصلا

 . تبثي ال ۔ ضزلا يف هدر امأو ، كلذ تب

 ىلع ، هتجوز ىلع لجرلا فلح اذإ : اهيف لاق يتلا يهو : ةثلاثلا ةلئسملاو

 : لمعلاو ؛ اهل قادص ال نأ ، هيف هتصعف ، هنع اهعنمب زوجي امث ، هنم اهعنمب ءيش

 ( قادصلا اهل نأ ىلع

 ذيمالت نم وهو . (هللا هجر) يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا ركذو
 نم اهجرخأ خيشلا نأ : اهيف راشأ ، ةعفشلا ف ةلأسم } حاضو نب حلاص خيشلا

 . اعبرأ تراصف ، ركذلا ةفنآلا ثالثلا لئاسملاب اهقحلأو ، " رصتخللا " باتك

 نب دمحم خيشلا باوج نم ةلئسم : هصن ام . " زاجيإلا " باتك يفف
 اذإ ةعفش هل له ، عئابلا توم دعب هتعفش عيبب ملَع نميف ، يقابلا دبع نب يلع

 لطبت اهنأ : " رصتخملا " باتك يفو ‘ هيف فلتخي ام اذه نأ : باوجلا ؟ اهبلط

 تومب توفت اهنأ : لمعلاو ؛ اهيلع لمع ال يهو ، يرتشلاو عئابلا توم
 هل ام ذإ ، توفت الو ةعفشلا لطبت الف ، عئابلا توم امأف ، عيفشلا وأ يرتشلا

 ةلئسملا هذهو ‘ هدي نم هجورخو } هلام هعيبب بابسألا هنم تجرخ دقو ، ببس

 ال يتلا ثالثلا لئاسلاب اهقحلأو ، " رصتخُملا " باتك نم خيشلا اهجرخأ دف

 ، ةيطعلاو ، قالطلاو ، ضيحلا ةلأسمك . " رصتخُملا " باتك ف اهيلع لمع
 لمعيو ، نهيلع لمع ال ." رصتخملا " باتك يف لئاسم عبرأ اهب تراصف
 ام ، امهريغو ۔ "عرشلا نايب " باتكو ذ " فنصملا " باتك يلو ب نهلالخب

 . يقابلا دبع نبا مالك ه أ . ملعأ هللاو ؤ عئابلا تومب توفت ال : لوأ تلق

 ءاملُع نم َوُهَو ، (هللا هحر) يلمازلا ديعس نب حلاص ةمالعلا خبشلا نعو
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 : لاق & ابيرقت نرق وحنب ‘ يقابلا دبع نبا دعب ءاج نمو ، ةبراعيلا ةلود

 باجاف س" رصتخُملا " باتك يف نهب ذخؤي مل يتلا لئاسملا نع لس دقو )

 ، ةعبار ةلئسم دازو ۔ ، حاضو نب حلاص خيشلا اهركذ يتلا ، ۔ ثالللا لئاسلاب

 تام اذإ هنأ : " رصتخُملا " باتك بحاص اهيف لاق يتلا ، ةعفشلا يف يهو

 بلاطلا وأ ، يرتشملا توه الإ لطبت ال نأ ىلع : لمعلاو ؛ ةعفشلا تلطب عئابلا

 .هأ .( اهل

 ، ةلئسملا هذه ركذ ىلإ قوبسم ، للا هخر) يلمازلا خيشلا نأ ىرت تنأو

 ، يقابلا دبع نبا مالك ىلع علطي مل هنأكو ، " رصتخملا " باتك نم اهجارخإو

 . هللا دنع ملعلاو ،۔ ثالثلا لئاسلاب اهقحلأ ، حاضو نب حلاص خيشلا نأو

 يف طيلخت عقو هنأ ودبي ، هيرصاعُم دعبو ، يويسبلا نسحلا يبأ نامز نعو

 . اهيلع هيبنتلاو ، اهدنع فوقولا يغبني ةظحالُم يهو ، كلذ يف ةيورملا رابخألا

 ، هب أيدتقُم ، هل اعبات نوكأف ، اهل هبنت ًادحأ نأ تيلو { اهنم لكشأ ام حاضيإو

 تنسحتساف ، اننيب ترج ةركذُم يف كلذ لإ حلأ ّ ءاهبلا خئاشملا ضعب نأ الإ

 . أباوص نوكي نأ ىسعو ، يدنع ام قفاو هنأل ، هنم كلذ

 نأ : يور ام ۔ يدنع اميف رظن عضوم اهنأو ، اهيلإ ريشأ يتلا ةظحالُمْلاو
 هيبأ دعب عيوب هنأ : ليق يذلا ، دشار نب صفح ةمامإ ِف نعطي ناك نسحلا ابأ

 ۔ رهظي اميف نسحلا وبأ الف ٫ ًابيرقت سماخلا نرقلا فصتنُم دعب ديعس نب دشار

 نرقلا ةمئأ نم ، دشار نب صفح مامإلا الو ، سماخلا نرقلا فصتنُم ىلإ شاع

 نبا وه 1 صفح مامإلا سيلو ، عبارلا نرقلا يف اشاع امهالك لب ، سماخلا
 نرقلا نم طسوألا ثلثلا يف هتمامإ تناك يذلا ، ديعس نب دشار مامإلا

 . كش نودب ، سماخلا

 نع هلأم يذلا لئاسلل هباوج يف ، هسفن نسحلا وبأ هب حرص ام ، كلذ نايب
 هخيش نأ : باجاف ؟ ال مأ ، ةحيحص هدنع هتمامإ تناكأ ،‘ دشار نب صفح
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 نمو ‘ ديلولا نب دشار مايأ ناك ام نامض همزلأ ةكرب نبا : ينعي هلعل

 نامث ةنس ‘ هللا دبع نب ديعس مامإلا لتق دعب ، دشار مامإلا ةمامإ نأ فورعلا

 : اهيف ليق يتلا ةنسلا يهو ، ابيرقت نيعبرأو نيتنثإ ةنس ىلإو ، ةئامثالثو نيرشعو
 لهأ نالذخو ‘ اهيلع روجلا نيطالس ءاليتسإب : يأ ، قافن راد تراص نامع نأ

 ( . مهمامإل نامع

 نب دشار مامإلا مايأ هدوجو دكؤي ام ، نسحلا يبأ نم باوجلا اذه يلو

 دعب نيعبرأو نيتنثإ ةنس لإ ، نيرشعو نامث ةنس نيب اميف : يأ ، دبلولا
 بوصنم مامإ ةمامإ يف نعطي ناك نسحلا ابأ نأ : ليق ام اذه نيأف ، ةئامثالللا

 نم رثكأ يضُم دعب كلذو ، دشار نب صفح وهو ، سماخلا نرقلا فصتنُم دع
 . نسحلا وبأ هرصاع يذلا ، ديلولا نب دشار ةمامإ ىلع نرف

 رصع يف مث ، هّللا دبع نب ديعس مامإلا مايأ ناك ، ديعس ابأ نإف ، اضيأو
 يبأ نارقأ نمو ؛ هيلع هءانث ليلدب ، هدعب شاع دقو ، ديلولا نب دشار مامإلا

 ءالؤه ةرصاعُم تقوو ، نسحلا يبأ خيش ، ةكرب نبا ةمالعلا : هيرصاعُمو ديعس

 رصاع يذلا نسحلا وبأ لهف ، عبارلا نرقلا فصتنم لبق وه ، ضعبل مهضعب
 نرقلا نم تانيعبرألا يف ، دمحم ابأو ، ديعس ابأو ، ديلولا نب دشار مامإلا
 ماق كانهو ، ابيرقت سماخلا نرقلا فصتنم ىلإ شاعو ، رمُملا هب دتمإ دق إ عبارل
 ةئامعبرأو نيعبرأو سه ةنس ةمامإلاب عيوب هنأ : ليق يذلا ، صفح ةمامإ يف نعطي

 اذهف ، هنبإ اصفح نأ : ليق يذلا ، ديعس نب دشار مامإلا توم دعب ۔ ةياور يل

 . هدعبتسأ ام

 ، ديعس نب دشار مامإلا نبا وه سيل ، دشار نب صفح نأ ، رهظي اميفو
 ءاملُقلا ءالؤه نيب ةنراقملا نم هتمهف ام ليلدب ، ليوط نمزب دشار مامإلا لبق هنأو

 . دشارو 6 ديعس ] نبمامإلا رصع ِ ٤ ةثالللا

 يف ريثألا نبا هيلإ راشأ ام نأ يدنعو ، صفح ةمامإ يف نسحلا يبأ ىوتف نمو
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 حيحص لوق وه ۔ ةئاملالثو نيتسو ثالث ةنس ثداوح ي اهنأ ، صفح ةمامإ

 ، اهريغو سراف مكح يذلا ۔ يهيوبلا ةلودلا دضع نئل ‘، ودبي اميف باوصو

 ةنس نامع لإ اشيج لسرأ يذلا ره ،‘ نيعبسو ثالثو نيثالثو نامث ةنس نب اميف

 نب صفح مامإلا لتاق يذلا . هللا دبع نب رهطملا ةدايقب ، ةئامثالثو نيتسو عبرأ

 . دشار

 نيسو سش ة ةورح . تناك ، ةمامإلاب صفح مامإلا ةعيابُم نأ هارعتأ يذلاو

 دعب ، نامع ىلع هللا دبع نب رهطملا ءاليتساي هتمامإ تلازو 3 ابيرقت ةئامثالثو

 عبرأ ةنس كلذو ، هدنجو رهطملا اهيف قوفت ، مامإلا نيبو هنيب ةيماح ةكرعم
 كلذ نأ : ريثألا نبا دنعو ، نينس نامث هتمامإ ةدم نوكتف }، ةئامثالثو نيتسو

 ۔ نيتسو ثالث ةنس

 وهو ۔نينس نامث ةمامإلا ف شاع صفح مامإلا نأ : قيزر نبا خرؤُمْلا لاق
 نيتسو عبرأ:ةنس هتمامإ تهتنإو ۔ نيسو س ةنس عيوب هنأ ، هتيرحن امل قفاوم
 ةنسلا يف نامُع لإ رهطملا جورخ نع : هيوكسم نبا هركذ امل اقفو ، ةئامثالثو
 نبا لاق ، نيتسو ثالث ةنس كلذ نأ : زيثألا نبا هلاق ام فالخب ، ةروكذملا

 ، ةئامثالثو نيتسو عبرأ ةنس ثداوح يل : " ممألا براجت " باتك يف هيوكسم

 مساقلا وبأ هريزو جرخو ، كارتألاب عاقيإلل قارعلا لإ راس دق ةلودلا دضع ناك

 غلب رهطملا ناك دقو : كلذ دعب لاق نأ لإ ؛ .... نامع لإ هللا دبع نب رهطلا

 لإ اعجار ًافكنإو ، ةارشلاب عقوأو ، اهلابج 7 ، دارأ ام نامع حالصإ نم

 ۔ هنم دارملا ه أ . ةلودلا دضع لإ ريسملا ىلع ادماع ، ناجرأ

 ليلدبو ، عبارلا نرقلا ةمئأ نم صفح مامإلا نأ هتركذ ام كل نيبت ذإو

 هلأس نم ًاباوج ، عبارلا نرقلا ءاملع نم وه يذلا ، يويسبلا نسحلا يبأ ىوتف
 ىلعو ، حصي مل هنإف لوألا دقعلا امأ : لاق ، صفحل ةعيبلا كلت ةدقع مكح نع

 . خلإ ... تباث ريغ ادقع هتيأر ، هيف لخد نم ضعب ركذ ام
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 نع تاسارد " هباتك يف ، يئاطلا دمحم نب هللا دبع / ذاتسألا حضوأ دقو
 : لاقف ، صفح مامإلل هلاتقو ، نامع رهطلا لوخد ةصق ۔ " يبرعلا جيلخلا

 ماع . هللا دبع نب رهطملا مساقلا يبأ ةدايقب اشيج زهج ةلودلا دضع نإ

 ، راحص لإ راس مث { ناكفروخ ءانيم ىسر ريبك لوطسأ يف جرخف ، ٦٣
 ، نييئاطلا دالبو ةقيض ربعف . هتاوق لازنإل ارقم اهذختإ يتلا ، رمغد لإ اهنمو

 شيج اهيف لسبتسإ ، ةريبك ةكرعم تراد كانُهو ، نامع لخادب امد لإ هجنإر

 ۔ ه٦٣ ٤ ماع ةماتلا ةرطيسلاو ، درو مامإلا لتق نم نكمت رهطلا نأ لا ى مامإلا

 اونلعأو ، مهسفنأ اومكحي نأ اوررق نيينامعلا نأ : كلذ لبق لاق دقو

 . هأؤد. ةمامالاب دايز نب درو ةعيابمو ، ةلودلا دضع ةعاط نع جورخلا

 دايز نب درو ةعيابمو ] : هلوقل ، يئاطلا هللا دبع خيشلا مالك ىلع أبيقعتو
 نع رداصم نم انيدل ام نأ كلذو ، حاضيإ لإ جاتحي لوقلا اذهف ، [ ةمامإلاب

 دنع هركذ ءاج اغإو ، دايز نب درو همسإ مهتمئأ نم امامإ اوركذي مل انباحصأ

 نأ : ةئامثالثو نيتسو ثالث ةنس ثداوح ِف لاق دقف ۔ هريغو ريثألا نباك مهربغ

 نب درو همبإ أريمأ مهل اولعجو ، ةارشلا نم ريثك قلخ اهب عمتجإ نامع لابج
 ريسف ‘ مهتكوش تدتشاف ، دشار نب صفح همسإ ةفيلخ مهل اولعجو . دايز

 هلعل نافرج يحاون لإ غلبف ، رحبلا ي هللا دبع نب رهطملا ةلودلا دضع

 مزهنإو درو لتقو ، اهب نم لتاقف ، امد لإ راس مث ، اهلهأب عقوأف ناكفروخ
 . همالك ه أ . نميلا ىلإ صفح

 نب صفحو ، اريمأ دايز نب درو مهتيمستو ، ةارشلا رمأ هفصو نم مهفنو
 امك امامإ نكي ملو ، هشيج دئاق ًادروو 8 مامإلا وه ًاصفح نأ ، ةفيلخ دشار

 اهنم ، كراعم ةدع رهطملا نيبو هنيب تراد دقو ، صفح وه مامإلا لب۔لبل
 ىدحإ يفو تحص نإ ىرخأ ةياور ىلع ۔ امد يداوب وأ ، امدب اهنمو ، ىرزنب

 . دايز نب درو هدئاق لتقو ش مامإلا شيج مزهنإ كراعلا هذه
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 .دالبلا ىلع رهطلا ءاليتساو ، ةميزهلا كلت دعب لاتيلل رمش مامإلا لعلو
 باطخلا نب رمُع مامإلل ةعيبلا تددج امك . ةيناث ةرم ةعيبلا هل ددجن نأ نودب

 مهنيب ةكرعم ِف هل ةنهابللا ةميزه دعب ، عساتل ا نرقلا ةمئأ نم وهو ۔ :يصورخلا

 . نظأ اميف تممجخ

 لوقت ام : وهو ، يويسبلا نسحلا يبأل لئاسلا هيلإ راشأ ام وه كلذ لعلو
 مامإ عجري ، هتمامإ تددجو عجرو بات نإ ، دشار نب صفح يف خيشلا اهيأ

 ضعب ركذ ام ىلعو 4 ، حصي مل هناف ، ، لوألا دقعلا امأ : لاق ؟ ال مأ نيملسملل
 . خلإ .. . الكشُم ًارمأو ، تباث ريغ ًادقع هتيأر ، هيف لخد نم

 مامإلاو نسحلا يبأ نامز نييعت ، باوجلاو لاؤسلا اذه داريإ نم يدصقو

 ةصاخبو ، دحاو رصع ِف امهنأو ۔ ايخيرات تباثلاو بوصألا هجرلا ىلع ۔ صفح

 . ليق امك ۔ سماخلا نرقلا نم ال ، عبارلا نرقلا نم طسوألا ثلثلا يف

 ش ةمجزتلا هذهب ةدراولا تايلورلا ضعب ىلع تاهيبنت

 نييئاطلا يداوو ةقيض هروبعو ، رمغدب رهطملا لوزن ةياور ١ لألا هيبنتلل
 دئاق رهطملا نيب ، نييداولا نيذه دحأ يف تعقو ةكرعم نأو ، امد يداوو

 نب صفح مامإلا شيج دئاق ۔ دايز نب درو ةدايقب نامع لهأ نبو ۔ ةلودلا دضع

 اهعوقو دعبتسأ ال تنك نإو ، أنيش هنع فرعأ ال ةكرعملا هذه عضوم نإ دشار
 نمو نظأ ام ىلعو ، يوارلا ةراشإ بسح ، نيروكذملا نيداولا نم ام عضوم يف
 يداو ةيدوأ دحأ وه يذلا ، هبحرلا يداوب نأ تعمس دقف ، ينم مزج ريغ

 اهبلإ راشملا ةكرعملا لعلف ، حصنم نم بزّقلاب ، ةريبك ةربقم كانه نأ ، نييئاطلا

 اذه ىرأ ملو ، ةبيرق نادلب وأ ٤ ئرق ,ليق اميف ۔ كانه سيلو ۔ ناكلا اذهب يه

 . هللا دنع ملعلاو ، هيلع تفقو الو ، ناكلا

 نأ ٠ _ همسا نآل ١ ينرضحي الو بكل ١ ضعب ف تدجو ث يتاذلا هيبنتلا

 . ملعأ هللاو ‘ ةرهاظلا مهنكسم نأو ش ةرق ينب نم وه ٥اب 59 نب درو
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 ىلع ۔ ديلولا نب دشار ةمامإ لاوز نأ ىضم اميف تركذ : ثلاثلا هيبنلا

 باتك لا فيضُملا لوق نم ًاذخأ ل ةئامثالثو نيعبرأو نيتنثإ ةنس ناك ۔يرحللا

 ّ كرش رفك ال ، قافن رفك راد تراص نامُع راد نأ دجو هنأ ، " عرشلا نايب "

 ٠ مهضعب لوقلو ، ةئامثالثو نيعبرأو نيتنثإ ةنس رخآلا عيبر نم اموي نيرشعل

 ربلا اخأ نيعبرألا دعب نيماعو رخُمْلا عيبر نم أموي نيرشعل
 يربخ .ذخف رفك مث قافن رادب اهنإف نامع ماع ةئاملاللو

 ةيعرلا نالذخب ، ديلولا نب دشار ةمامإ ةياهن وه ۔ ودبي اميف تقولا اذهف

 ةلودلا زيُم بقلُمْلا ىرأ اميف وهو ، نامع ىلع روجلا ناطلُس ءاليتساو ه
 ىدحإ ةنس ، سراف نم اهريغو نامرك ىلع همكح ًادتبإ يذلا ، يهيربا

 ماد اعرو ‘ ةلودلا دضع هوخأ وأ نيسو تس ةنس لإ ‘ ةئامثالثو نيرشعو

 نب صفحل نامُع لهأ ةعيابُمب ىهتنإو ، ةنس رشع ةثالث ةدم نامُع ىلع مهبلغت

 هتمامإ تهتنإو ، نينس نامث ةمامالا ف يقبو ؤ ،۔ نيسمخو سش ةنس ةورح ‘ دشار

 ةنس ثداوح يف ريثألا نبا هركذ امل اقفو ، نيتسو ثالث ةنس ، هل رهطلا لاتب

 اولعجو . ةارشلا نم ريثك قلخ نامع لابجب عمتجإ هنأ ، ةئامثالثو نيتسو ثالث
 تدتشاإف ، دشار نب صفح همسإ ةفيلخو ، دايز نب درو همسا اريمأ مهل

 . خلإ ... هللا دبع نب رهطُمْلا ، ةلودلا دضع مهيلإ ريسف ، مهتكوش

 اودرطو ،دالبلا اومكح دشار نب صفح مهتعيابع نامع لهأ نأ عقاولاو

 ةركلا هيوب ونب داعأ مل . ننس نامث مامإل ١ مكح مادو ، مهضرأ نم نيهبيربلا

 ةدع مامآلا نيبو هنيب تعقوو ‘ روكذملا هدئاق ةلودلا دضع لاسراب ، نامع وزغل

 يبب بلختب ةمامإلا تلغحاإو ّ يرقلا دايز نب درو هدئاق اهادحا ِف لق ، كراعم

 بصنم نع لزع شاعف ، كراعملا كلت دعب مهتمواقم مامإلا عطتسي ملو . هيوب

 ش يرحتلا ىلعو ٤ هتافو خيرات ىلع الو ، هنع ربخ ةدايز ىلع فقأ ملو ‘ ةمامإلا

 . ملعأ هللاو ، عبارلا نرقلا نم ريخألا ثلللا ل اهنأ

٥00 
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 يدنكلا ميهاربإ نب دمح خيشلا

 نب دمحم نب ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم / يضاقلا ةمالعلا خيشلا َوُه

 ءاملع نم وهو ۔ مهللا هجر) يوزنلا يدملا يدنكلا دادقملا نب هللا دبع

 . سداسلا نرقلا لئاوأ لإ شاعو ، سماخلا نرقلا نم يناثلا فمصناا

 نكي مل ولو ، هرصع يف نيفْلوُمْلا رابك نمو ، هنامز ءاملع رهشأ نم ناكو
 ةقراشملا انباحصأ دنع وهو ، ىفكل " عرشلا نايب " باتك ًالإ تافلؤملا نم هل
 نمل اعجرم ناكو . ًاءزُج نوعبسو نانثإ هؤازجأ غلبتو ذ ملعا ىلع ران نم رهشأ

 باتك لإ ءازجألا ددع يف هيلع دزي الو “ نفل نيفلؤُمْاو ءاهقفلا نم هدعب ءاج

 باتك فيلأت دعب اوءاج نيذلا ءاملُملا نم نيفلملا نأ الإ ؛ " ةعيرشلا سوماق "
 . هلضفب نوفرتعيو ، هنم نودمتسي ، هيلع لايَع مهلك ، " عرشلا نايب "

 : (هللا همحل) يملاسلا نيدلا زون ةماعلا لوقي

 عرف لك دنع لوصألا ىوح عرشلا نايبل نمز الو

 يبأ فيلأت ، " عرشلا نايب " باتك : " ةيضرملا ةعمللا " باتك يف لاقو

 يف هنأ : لاقيو ، ادلج نيعبسو نينثإ يف ، ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع
 نم ءامللا ضمب هلدبأف } ةاكزلا ِف دلج هنم بهذ هنأو ذ ادلج نعبسو ةثالث

 مع ، ةكربلا رهاظ باتكل هنإو ، هعورفو عرشلا لوصأل عماج أضيأ وهو ، هدعب
 ، ةمعللاب ةفورعملا ةديصقلا ًاضيأ هفلَوُملو ، قافولا لهأ دمتسإ هنمو ، قافآلا هعفن

 ةفورعملا ةديصقلا هلو ، ادج ةليوط ، هعورفو عرشلا لوصأ يف زجر يهو
 انعتم) بطقلا انمامإ مهرخآ ، ةعاجج اهحرشب ىنتعإ ، ةنج+ا فصو يف { ةيريبعلاب
 . ه أ . قيقحت اهرثكأو 3 حورشلا طسبأ هحرشو { (هتايخب هللا
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 ؛ ناءزُج ، " عرشلا نايب " باتك نم بهذ يذلا نأ باوصلا : (تظ)
 نم رشع عباسلا ءزُجلا وه وهو ، ةاكزلا باتك نم : لوألا ءزُجلا ، امهدحأ

 نم ‘ ح١) يبعاللا دادم نب هللا دبع نب دادم ةمالعلا خيشلا هلدبأ دقو ، باتكلا

 نم هغارف ناكو ‘ رشاعلا نرقلا لوأو ، عساتلا نرقلا نم يناثلا فصللا ءامل

 ةئامعستو عست ةنس مرحملا نم تيقب ةليل ةرشع يتنثإل سيمخلا موي هفبلأ
 : نورشعلاو عبارلا ءزجلا وهف ، باتكلا نم دوقفملا يناثلا ءزُجْلا امأ ؛ ةرجهلل

 يصقشلا دايز نب رمُع نب هللا دبع ةمالعلا خيشلا هلدبأ دقو 3 . جحلا ماكحأ يل

 يف ، يلخنلا مالسلا دبع نب ةدجن خيشلا لوقي كلذ يفو ؛ "ر يرلهبا
 ٠ اهلاو ، " عرشلا نايب " باتك ءازجأ ددع يف اهمظن يتلا هتديصق

 انيقيلا كربخأ هيف يندجت هنع تلأس نإ عرشلا ناي

 ` لذ ، نيرشعلا و ثلاثلا ء لا ركذ 2 دف

 نيفراعلا لوم دوُجلا فيلح ًارط ءاملُملا ةودق فنصو
 انيبلاطلا داز دايز ليلس ينعأ هللا دبعب رمع ىت
 انينغ هب يصاعملا نع نحنف ًاليدب ءازجألاو جحلا ءزجل

 ءاملُملا ضعب هيف داز دقف ، باتكلا اذهب ةقراشملا انباحصأ ءانتعإلو اذه

 نمو : مهلوقو ۔ باتكلا لإ فاضملا نمو : مهلوقك 4 ، ةريثك تادايز 3 خاسلاو
 يشاوخلاك تادايزلا هذه اولعج ، كلذ يف مهتقيرط ىلع اذكهو ، ةدايزلا
 نمز نع ليوط نمزب نيرخأتُم ءاملُمل ةبوجأو لئاسم هيف دجت ام اريثكو ، باتكلل
 ةطلتخُم ةدايزلا تراصو ۔ ةدئافلا ديزمل هباب يف اهنم ءيش لك اولعج ‘ فلملا

 . هنم اهنأكو باتكلاب

 خيرات ف نايعألا فاحتإ “ باتك نم ، ينالا ءزجلا نم ، اهعضوم ِف هللا دبع نب دادم خيشلا ةججرت عجار (١)

 . هللا ءاش نا ، " نامُع ءاملع ضعب

 يف نايعألا فاحتإ " باتك نم / يناثلا ءزُجلا نم ، اهعضوم يف دايز نب رمُع نب هللادبع خيشلا ةججرت عجار )٢(
 . هللا ءاش نإ ، " نامُع ءاملع ضعب خبرال
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 خيشلا : وهو ۔ يكزا ءاملع ضمب 4 " عرشلا نايب " باتك رصتخا دقو

 . رابك عطق عبرأ يف ، ىسوم نسب ىخا نب رماع نب دخأ نب هللا دبع نب ديعم
 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي ، " راثآلا يناعم نم راصتخإلا " :

 ذ يديعسروبلآ دج نب دوعس نب دجأ نب دمح ديسلا يلاعم ةبتكعو قلا

 يف ، يرورسلا يميلسلا حلاص نب ملاس هيقفلا خيشلا رصتخُمْلا اذه رصح دفو دقو
 . هيلع فقأ ملو ۔ نيتعطق م

 هامسو ، " عرشلا نايب " باتك بوب يذلا نأ ى بتكلا ضعب يف تدجوو
 فلم { يدنكلا ىسوم نب هللا دبع دبع نبا دحأ ةمألعلا خيشلا وه ، مسألا اذهب

 ىتتعإ دقو ، " عرشلا نايب " باتك فلؤئ مع نباو ، " فنضُملا " باتك

 لئاسم يف هيلإ عوجرلاو ، باتكلا اذه ةءارق راركتب هللا مهجرر) انؤاملع

 ديعس نب دوعسم نب دمح ةمألعلا خيشلا نأ : ليق ؛ ماكحألاو نايدألا

 نيعبسو اثالث : ليقو ؛ ةرم نيتس هتءارق ررك “ هللا هجر) يحنملا يديعسروبلآ

 اميف _ يسماشلا شيرف نب ملاس هيقفلا خيشلل . ، هسفنب هركذ لوألا ددعلاو ، ةرم

 . ملع ا هلل او تعمس -

 ِف دئاصق ءاملفلا ضعب مظن امك } مهنم ريثك هظرق ، هب ا ديزملو

 لو٥ ، رونملا ظيرقتلا نرمف -٠ هللا ءاش نإ اهضعب ركذنس ، هءازجأ ددع

 ٠ مهضعب

 رثألا نيب دق عرشلا نايب باتك

 ىدهلاو لصفلاو مكحلا هيف رفسلا وه
 دمح ماملا خيشلا هفلؤُم

 ةدنك لآ نم يدزألا ملاَملا وه

 دقو دمس نم ضملڵاب هنكسمو

 رمقلاك ةعيرشلا رارسأ حضوأو
 رشبلا ىلع أرينُم ارفس هب مركاف
 ركفلاو دجملا وذ ميهاربإ ةلالس

 رفظلاو زوفلاب نرلا هدمغت
 رفتحُم كلانه ربق هنمضت

 مهنإ لب ، كلذك سيلو ، دزألا نم ةدنك هلعج ‘، مظانلا اذه ىلع ذخؤُثو
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 مهفاف ، بجشي نب أبس يل ًالإ اعمتبي ملو ، نالهك نم دزألاو ، أبس نب ريه نى

 . كلذ

 نبي م٥س ٣ هيقفلا ديسل ، بتكلا اذه اوظر٥ نيللا نمو

 : لتف ، يتاهبللا ناهبن نب رمع نب نالهك يلاعملا ىلل ناطلسل
 رثنلاو مظنلاب ماكحألا اووذ ديري املك عمجي عرشلا نايب باتك

 رشحلاو ةمايقلا موي زفت هاوح امب املاع نكو هيف اراق نكل

 ركفلا يوذ تابجعم لدع راثآو ةمكحو ناعم هيف تعمُج دفن
 ربت نمو نيجل نم يدنع عفنأل هنإف لامب هنع لغتشت الف

 ربقلا يفو ةايحلا يف هيدل اذهو هريغل تامملا دعب ىتفلا لامف

 ؛ رخأ لقو

 لفأتو بيغت ال تلجت سمشو دمرسم رون عرشلا نايب باتك
 لجعم فتح يتاعلا ملاظللو ىهلا يلوأل ىدهلا هيف دجت علاط

 ٠ هريخفلو

 مجرتُم ىنعمو ناجرمو رونو مظنم رد عرشلا نايب باتك

 ؛ رخو

 بتكلا يف عرشلا نايبب هبسحف هب زوفي ازنك ًارخدُم ناك نم و
 ىيولهبلا دايز نب رمع نب هللا دبع هيقفلا خيشلا لفو

 بدن ىتف نم رخاز ملع رحب ىوح بتكلا رهوج نم عرشلا نايب باتك
 بسر ىلع نخسر دق زع مئاعد اننيد ناكرأو هيف انتعيرش

 بطقلا ىلع تراد بهثشلاك هباوبأو رهاوز موجنلا لثم هلئاسم
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 دمحم هيقفلا خيشلا هفلؤم

 اهب دمس نمو ىوزن هتدلبو
 ةليلج امولُع هيف دجت علاطف

 امزالُم اموي تشع ام هب كيلع

 انديد كل هتريص نإ كناف

 هسردب الإ سفنلا نلغشت الف
 ثراول قزر تم امإ كلامف

 هتعجج امإ نيدلا لاصخ تعج

 هتدجو انامز يسفن هب تلغش

 اوعبرأ ملعلل بالطلا اهيأ ايف
 مكدهجب هولبقتساو هلضف ىلع
 هريغل ًابرض ريسلا يف اونعمت الو
 هسردب الإ ملعلا لاني سيلو
 هنيد ءايحإل ًاجاتحُم ءاج نمل

 هباوث قحتسي ال همتاكو
 اذكه رانلا نم ًاماجلإ مجليو
 همالس مث هللا ةالص هيلع

 قراب حولت وأ دعر نح امو

 برعلا ةدنك نم ميهاربإ ةلالس

 برغلاو قرشلا يف ملعلا هنم عرفت
 بصلا يذ بلق نع سؤبلاو ىسألا ليزت
 برك نمو حيبق لهج نم وجنتل
 بللاو لقعلا لماك اي ىنملا تغلب تغلب

 ىبري يك ظفحلل سردلا نانع قلطأف

 برتلا يف كندخ تم امإ كُملعو
 برلا نع الضف ءايلعلا نم تلنو

 بذعلا درابلا نم يبلق ىلع ذلأ

 يبنأ .يذلا باتكلاب متفقو ام اذإ
 بكلا لضفأ نم وهف هومأست الو

 يسح مكبسح تلف دق امك اولوقو

 بحصلا نم نيدتجُملل هقافنإو

 بخصلا بذاكلاب سيل ًايضر ًافيفع
 بنذ ىلع ًابنذ دادزي لب هللا نم

 بنكلا فلاس ي هللا لوسر نع يور
 بجحلا نم ءاضأ ردب ام رهدلا ىدم

 برغلا لإ راهنلا سمش تحنج امو

 ۔ اضيأ دايز نب رمع نب هللا دبع خيشلا اهلاق ، ةزوجلا هذهو
 ' عرشلا نايب١ باتك ءازجأ ددع يف

 ارسي ام ىلع هلل دمحلا

 عرشلا نايب ءازجأ ددع يف

 هيقف ملاع خيش فيلات
 اميهاربإ نبا كاذ دمحم

 ارسفُم انه هانصخل امظن

 عرفلاو اهلصأ يف اهل امظن
 هيبن عرو يضر ربح
 اميهف نك ةداملا ةدنك نم
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 ىوزنب ةلحم دمس نم

 راثآلا سرد نع اهفلأ
 اهدرس يف اهتمظن ةزوجرأ
 انيعبس عم نانثإ اهتدع

 مولملا بلط يف اهلوا
 ديحوتلا هب يناثلا كلذك

 تافص نم هيف زوجي امو

 ةيالولا يف ءازجألا ثلاثو

 ةمئألا ريس يف اهعبار

 لوصألا ةلمج اضيأ هيلو
 تابوتلاو دهلا يف اهسماخ

 رفسلا يفو ةين يف اهسداس

 ةربابجلا يف مكحلا هيفو معن
 ةراهطلا يف ءازجألا عباسو
 هاومألا ِف نماثلا كلذك

 ةبانج نم لسلا يف اهعسا
 ةالصلا يف ءازجألا رشاعو

 اهدح يف رشع يداح كاذك

 ةالصلا يفف رشعلا ينار
 ةعامجلا يفف رشعلا ثلاثو

 رجفلا .يتعكر رشع عبار
 ةعمجلا ةالص يف رشع سماخ

 لفاونلا يفو حيوارتلا يلو
 تيملا ةالص يف رشع سداس

 ىتف اي ةاكزلا يف رشع عباس
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 ىونملا اهبف ناكو اهب شاع
 راقتفاو نيدلا سومط نعو
 اهدعو اهمسر يف ام نايب
 انيعجأ رودبلاك عرشلا يف
 موكحملاو تايآلا خسانلاو

 ديجملا وه انالوم ديحوت
 تاذلا تافص وأ لعف تافص

 ةياهنلا يفو تاءاربلا يلو
 ةمألا ةادُه نيدلا ةمئأ
 لوسرلاو هللا نيد لوصأ

 يتأي هيف لامعألا لئاضف

 رطخلا يذ مضخلا رحبلا بكارو
 هرهاقلا دابعلا يف نيرئاجلا

 هراتخي نمل تاساجللا يلو

 يهانمڵلاو ضرفلا ءوضولا يفو

 هباصأ نمل مميت يو
 تاسلا ةلمجو اهضرف نم
 اهلفن يف ال ضرفلا ناذآ يلو
 تابثإلا يفو ضرفلا ضقني ام
 ةعاطتساب ةالصلا ` ةعامَج

 رفسلا مث ضيرملاو رتولاو
 هعم عومجّم نيديعلا يف كاذك

 لباولا ءاقتسإو فوسكلا يلو
تيبلا ٤5 هنفدو هلسغو



 ةاكزلا يفف رشعلا عساتو

 مايصلا يف نورشعلا كلذك
 جحلا ضرف نيرشعلا يناثو
 هلئم وهف نيرشعلا ثلاثو

 ءازجلا مكح يف نيرشعلا عبارو

 ءامد نم مرحُملا مزلي ام

 روذنلا يف نيرشعلا سماخو
 ناميإلا يف نيرشعلا سداسو
 حابذلا ِف نيرشعلا عباسو

 اضقلا رمأ يف نيرشعلا نماثو
 رمألا ف ىتأ نيرشعلا عسات

 يواعدلا يفف نوثالثلا مث

 ةداهشلا يف هولتي هدعبو

 ءاوتسإ ىلع نيثالثلا يناث
 ناميإلا يف هولتي هدعبو
 ذافنإلا يف نيثالث عبار
 ضعب نع مهضعبل مهملظ نع
 ةلاوحلا يفف نيثالث سماخ

 باودلا ةلمج نم مهريغو
 يفف . نولالللا . مث اهعباس

 لالحلا يذ حابّملاو مومرلا يفو
 نامثلا عم نولثالللا مث

 ضورعلا يذ ضعب نم اذ ريغو
 لسفلاو انبلاو دودخلا يفو
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 تاقييلا يف ضرفلاب اهميلست
 مامتلاب نورشعلاو يداحلاو

 جثلا مث جعلاب همارحإ
 هلصأو هعرف هيف جحلا يف

 اضغلا عطق يفو جحلا يف ديصلا يف
 ءازجلاو كاذ يف هلعف نم

 ريفكتلاو ءرملا فاكتعإ يفو
 ناميإلا بلاطل اهئنح يف
 حاص تابرشألا مث ديصلاو

 ىضترُملا ةاعد نيدلا ةمئأ

 ركن نع هب يهنلاو فرُملاب
 يواستلاب سانلا نيب مكحلا يف
 هداهشإ ىري وأ دري نميف
 ءايشألا ىلع تاداهشلا هيف

 يناع رمأل تالاكولا يلو
 ذاقنإلاو سانلا نيب مكحلا يف

 ضرفلا ميظع يف ضرف كاذو
 هلافكل او مث نويدلا يفو

 رشبلا ثادحإو نيثالثلا دعب

 باكرلاو ريمحلاو ةاشلاك

 يفص اي يلاوصلا مث دجاسم
 لابجلا مكح عم لهسلا تايدوأو
 ناتسبلاو لزنملا ةعفش يف

 يضورع عمتساف زوجي اميف
لقعلا اذ اي دامسلاو عرزلاو



 لامُملا يف ءزُجلا نوعبرألاو

 مسقلا نوعبرألاو دحاوو
 عويبلا يف يناثلا نوعبرأو
 عويبلا يف نوعبرألاو ثلاثو
 ىتف اي نوعبرألاو عبارو
 فلسلا يف نوعبرأو سماخو
 نوعبرألا مث سداسلا كلذك

 حاكنلا يف نوعبرأو عباسو
 ءافكألا ِف نماثل ١ هدعبو

 ضيرملل جيوزتلا هب اضيأ
 هيف حاكنلا يف دري اير
 قادصلا ِف نوعبرألاو عسانو

 ةرشاعملا ف نوسمخلا كلذك
 قالطلا يف نيسمخلا دحاوو

 راهظلا يف نيسمخلاو ينالو
 تادعلا ي نيسمخلا ثلاثو

 ةدعاوُملا نع هللا ىهن امو

 ضيحملا يف نيسمخلا عبارو
 كيلامملا يف نيسمخلا سماخو
 دلولا قحل يف نيسمخلا سداسو

 ميتلا يف نيسمخلا عبسو
 مصألاو مث طيقللا يلو

 رارقإلا يف نيسمخلا نماو
 اياصولا يف نيسمخلا عسانو
 هلثم اقح نوتسلا كلذك
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 لاومألا يفو تاراجإلا يو
 مكحلا هيلع يرجي امو هيف
 عويبملا يف فرصلاو ابرلا يلو
 عون لك ضورعو لوصأ عيب
 ىتش فورص عم عويبلا يفف
 فلت نإ نهرو تاراجتلا يلو

 نوقتعي ثيح ديبعلاو قتعلا يف
 حافسلا ميرحت دعب عاضرلا يلو

 ءايلوألا مث نوعبرألاو
 ىضيرق اوعمتساف مجعأو
 هيفتقي ثيح بويعلا نم

 قاست ذإ ديبعلاو ليخنلا نم
 هرراضُملا ككرتل ةجوزل
 قالغإ نم ناك وأ هذخأو

 رايخلا يفو ءاليإلاو علخلاو
 تاجروزلل ةدعلا ِف درلاو

 ةدئاف اهيف سيل ذإ ةدع ىف

 ضيضكلا رطخلا سافنلا يلو
 كيلاعص مهنأل ز مهجيروزت
 دلت ام عازتنإ يفو دلاوو
 ميمحلا عم لقعلا بهاذو

 مكبألا مكحو ىمعألا كلذك
 رادلا ىنكُسو تايطعلا يفو

 ايانملا ةفيخ نم اهظافلأ

هلصأو هعرف تابجاولا



 انيتسلا دحاو اياصولا يفو

 ذافنإلا يف نوتسلاو يناثلاو

 نادلبلا ةلمج نم اهريغ وأ

 ثاريملا يف نيتسلا ثلاثو

 ةنامألا يف نيتسلا عبارو

 ' تاطقللا يفو بصغلاو قرسلاو

 نامضلا يف نيتسلا سماخو
 لالحتسإ يف مث زوجي اميف

 ءامدلا يف نيتسلا سداسو

 تايدلا يف نيتسلا عباسو
 ةمامالا يف نيتسلا نماثو
 ةاضقلا يف نيتسلا عساتو
 داهجلا ايف نوعبسلا كلذك

 ةبراحُملا ف نوعبسلاو يداحلاو

 داسفلاو يغبلا لهأ كاذك

 دودحلا يف نوعبسلاو ينانلاو
 اتزف ام اذإ ملعلا بلاط اي.

 يلاقلا ماقملاب ترفظ دقف

 اباوث دجت اهيف امب لمعاف
 موللا رهوج اهيف ناف
 راثآلا نم خيشلا اهزربأ
 ملاع فافع يذ ربح لك نع
 قحلا ميقتسُملا . طاريصلا ىلع

 هديبغ يبأ نع يعيبرلا نع
 يعملألا يضرلا سابع نبا نع
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 انيبرقألا مث نييبنجألل

 دادغب ىلإ ىصوملا دلب نم
 يناعلا يصولل زوجي اميف
 ثارتلا يذ دنع هيف لوعلاو

 ةنايخ الب تاعيدرولا يفو

 تاراعلا يف ءيشلا ريعتسُمو

 ناوخإلا ىدل فراعت يفو

 لاومألا يف سانلا عيمج نيب
 ءاموسلا ةمآسلاو لتقلا يف

 تابثلا يف صاصقلاو شرألا يف
 ةمالعلا يذل نيدلا ةمامإ

 ةالولا يفو لدعلا ةمئأ

 دانعلاو رفكلا لهأ داهج

 هبطاق اعيمج كرش يذ لكل
 دابلا يف ملظلا نيرهظُمْلا
 دودعملا نم ءاج ام رخآ

 اتزحو اهل اموي اهعمجب
 يلآلا قرشُم ملع زنكو
 اباقعلا . نمأت هلالا نم

 موظنملا ؤلؤللاك لئاسم
 راونألا ىلع ولعت اهراونأ

 مئاقلا ىضرلا بوبحَم نيدب
 قدصلاب هريغ نم ىتأ اميف
 هديعسلا شئاع نع رباج نع

عفرألا ماقملا يذ ردب لهأ نع



 نح لك . هللا هيلع ىلص نيمألا رهاطلا لوسرلا نع

 نيتملا ةوقلا يذ هبر نع نيكملاو حورلا ليئاربج نع
 الاضفأ هملع نم انصخ ذإ لاعت هناحبس هدمحن
 لقعو لماك , مس نسخب لهجل ا تاملظ نم انجرخأ
 مئاهبلاو تيملا دامجلا نع مراكملاو دوجلا وذ انزيم

 يعادلا بيجن وأ ةايحلا ىدم عاطقنإ الب هلل ًدمَحلاف

 ةمادنلاو زوفلاو ازجلا موي ةمايقلا ىدل رشنلاو رشحلل
 ميحرلا رهاطلا يبنلا ىلع ميركلا دمصلا ةالص ديب

 راصنألا يوذو مهيرجاهُم رايخألا هبحصو هلآو

 . (هللا همح)) دايز نبا خيشلا ةزوجلا تمت

 نب ملاس خيشلاو ذ يلخللا مالبلا دبع نب ةدحن ملاغلا خيشلا مظن دقو

 ، " عرشلا نايب " باتك ءازجأ ددع يف ، ةديصق امهنم الك ، يوزنلا روبخص

 : .يلختلا ملسلا دبع نب ةدجن خيشلا ةديصق علطم اذهو
 انيقيلا كربخأ هيف يندجت هع تلأس نإ عرشلا نايب

 انيفتقي اءزج مث اءزجو ًاءزُج نعبس هدادع تبأر

 انيأر خوسنم مث خسانو هيف ملعلا بالط اهلوأف

 ٠٤ ىوزذنلا روبخص نب ملاس هيكذلا خيشل ذلا ةديصق علطم ١ذهو

 اردق اهفرشأو ًاعفن اهرثكأو اهريخ بكلا نم أرقت .نأ تئش اذإ

 ارثن اهزجوأو امظن اهبرغأو اقطنم فرشأو اظفل اهبرعأو
 ارسي اهبقعأو الصأ اهقتعأو ةححم ىدهأو امهف اهبرقأو

 اردب اهرونأو اسمش اهحبصأو ةبتر فرشأو املع اهنسحأو
 اركذ ىرولا العأ ميهاربإ نبا هيبلا دمحم هيقفلا فيلات كبسحف
 ارفس اذبح اي عرشلا نايب باتك ةدنك لآ نم ملعلاو ىجحلا ليصأ
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 ىرخأ اهدعب تتأ ءازجأ ةمهو ةعبسو اءزج نوتس اهؤازجاف
 اركلا عبتاف ركلا يآ ريسفتو ابغار هبلطاف مليلا يف اهلواف

 ارمغ همكح يف تنُك نإ هخوسنمو ةيآ خسانو مهفاف هقلخ يو

 اركش هل عضخاف هللا تافص هيفو انبر نميهُمْلا ديحوت يناثلا يلو

 يضاقلا هيقفلا ديسلا نأ الولو ، اتيب نيعست ىلع ديزت ، ةغيلب ةديصق يهو

 ‘ هتافلؤم ضعب ِف اهلبق يتل او اهتبثأ ، يديعسروبلآ دمحم نب فيس نب دح ةمالعل ١

 . ةلماك اهتركذل

 ِف (ةمعنلا) ةامسُملا ةزوجرألا ،اضيأ " عرشلا نايب " باتك فلؤُملَو

 ةفورعملا ة هديصقلا هلو ۔ ادج ةليوط يهو ، هعورفو عرشلا لوصأ

 : اهل ، ةنجلا فصو يف ةيريجلاب

 اهريجُم تنأو يسفن ىلع ديهش لئاق انأ يذلاب يلزج ُدمَحْلا كل

 ، ةديصقلا هذه سيمخت اهيف۔ ةعدق قاروأ ىلع تملطا ‘ نمز ذنم تنك دقو

 ۔ مظانلا وه نم يردأ الو ، اهرثكأ بهذ دقو

 : " ةيضرملا ةعمللا " باتك يف ، هللا هحر) يلاسلا نيدلا رون ةمألعلا لاق
 طسبأ هحرشو ‘ بطل ا انماما مهرخآ ۔ ةعاج ةيريبعلا حرشب ىتتعإ دقو

 . هأ. اقيقحت اهرثكأو ‘ حورشلا

 نولخ لايل رشعل ءاثالثلا ةيشع ، (هللا هحر) ميهاربإ نب دمحم خيشلا يلوت

 . ةرجهلل ةئامسخو نامل ةنس ناضمر رهش نم

 نكاسل ا ۔ نامثع نب دمح نب ىسوم نب نامثع هيقفلا طخب ابوتكم دجو امو

 ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأ هيقفلا ضرم : لاق ، ىوزن رقع نم ةمرجلا ةلح

 رشعل ءاثالثلا ةيشع يفوتو ۔ هنم نقب لايل عبسل نابعش رهش ف ذ هلل ا هجر)
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 نب دمحم هللا دبع وبأ يفوتو ؛ ةئامسخو نامث ةنس ، ناضمر رهش نم نولخ لايل
 همع نبا يفوتو ؛ ةئامسمخو عبس ةنس ةرخآلا ىدا رهش نم فصللل 4 . رمع

 يضاقلاو ، ىسيع نب دمح هللا دبع وبأ يضاقلاو ، يلاعسلا ميهاربإ نب دمحم

 مهنأك ىتح } ًاعباتُم مهتوم ناكو ذ يحللا رباج يبأ نب رمع نب دجأ ركب ربأ

 . هأ . اوبذاجت

 يلع يبأ يضاقلا ةافو ، اهركذ يتلا ةدُمْلا يف هيلع كردتسُو : ()
 ةليل رشع عبرأل ءاعبرألا موي يف ، يراجهلا دمحم نب رصن نب دجأ نب نسحلا
 ، ةئاممخو نيتنس ةخسن يفو ، ةئامسمخو ثالث ةنس ناضمر رهش نم تلخ

 . يحنلا رباج نب رمُع نب دحأ ركب وبأ يضاقلا اهيف يفوت يتلا ةنسلا يهو

 اهنأ ئ يدككلا ميهاربإ نب دمح خيشلا ةافو خيرات يف ، ىرخأ ةياور كانهو

 . ةئامسمخو نامث ةنس ناضمر رهش نم تلخ ةليل ةرشع يتنإل ءاعبرألا ةليل
 . ىرخألا ةياورلا ركذي ملو 3 " ةمغلا فشك " باتك فلؤُم رصتقإ اهيلعو
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 ىراجهلا دحأ نب نسحلا يلع وأ خيشلا

 دمحم نب رصن نب دجأ نب نسحلا يلع وبأ هيقفلا ملاكلا خيشلا َوُه

 ىلع قلطي مسإلا اذهو ، صورخ ينب يداوب ، راجه دلب لإ ةبسن ، يراجهلا
 وبأ بسني اهيلإو ، ةنساوحلا يداوب ينلا ، راجه : اهنم ، نادلبلا نم ددع

 . س ةباتكلا تقو ينرضحت مل - اهريغبو خ لخن ةيالوب ىرخأو ٤ دربمل ١ سابعل ١

 . دلاخ يب راجه اهلعل : يراجهل ١ خيشل ١ ركذ دنع ، قيزر نبا لاق

 ةاضق نمو ، سماخلا نرقلا ءاملع نم وه ، يراجهلا يلع وبأ يضاقلاو
 نسب داجن يضاقلا خويش نم وهو ۔ ةريثكف هتبوجأ امأ ، فيلأت هل دجأ ملو ، هنامز

 . يحللا ميهاربإ نب ىسوم

 عبرأل ءاعبرألا موي ه هللا هججر) يراجهلا يلع يبأ يضاقلا ةافو تناكو

 نيتنثإ ةنس ةياور يفو ، ةئامسخو ثالث ةنس ناضمر رهش نم تلخ ةليل رشع

 ٠ ةئامسخو
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 دمحأ نب نسحلا يلع وبأ خيشلا

 نامثع نب دمحم نب دجأ نب نسحلا يلع وبأ يضاقلا هيقفلا ةمالعلا خيشلا َوُه

 ءاملُ رهشأ نمو ، سداسلا نرقلا ءاملع نم وهو ، (هللا هخر) يوزنلا يرقعلا

 هتقفن ىلع ةسردم اهب ىنب دقو ، ىوزن نم رقعلاب هنكسم 4 هنامز يف نامغ
 ىلع هتدعاُم هناوخإ ضعب دارأو ، اهب سيردتلل ردصتو ۔ ملعلا بالطل ةصاخلا

 عنتمإف ، ليللاب جرست يتلا ، حيباصملا تيزو ، ذيمالتلاو ، ةسردملا ىلع هقفني ام
 فلأب ةيلالبلا نم ةدحاولا ةلخنلا ينم ذخؤت ماد ام : لاقو ، كلذ لوبق نم

 . دحأ نم ةنوعم لإ يل ةجاح الف ، مهرد

 ، يدنكلا ميهاربإ نب دمحم ةمالعلا خيش وه : ليق ، اذه يلع وبأ خيشلاو ,
 ، ناذاش نب ليلخلا مامإلل ا ايضاق ناك ًاضيأو ، " عرشلا نايب " باتك فلؤئ
 نب ليلخلا مامإلا يضاقو { " عرشلا نايب " باتك فلؤُم خيش يلع يبأ نركلو

 خيشلا ةافو نأ ليلدب ْ لوقلا اذه دعبتسأ ينلعجي ام ۔ رظن هيف يدنع “ ناذاش

 ةنس ، ميهاربإ نب دمحم خيشلا ةافوو ، ةئامسخخو نيعبسو تس ةنس اذه يلع يا

 وحنب “ هخيش ةافو ىلع تمدقت ذيملتلا ةافو نأ دعلا هجور ‘ ةئامسخو نامث

 يذلا ، ليلخلا مامإلل ايضاق يلع وبأ نوكي نأ دعبتسأ امك ، ةنس نبتسو نامث

 امبسح . ةئامعبرأو نيرشعو سخ ةنس يفوتلاو ذ ابيرقت ةئامعبرأو عبس ةنس عيوب

 . مهللا هجر) يلاسلا نيدلا رون ةمالعلا .هردق

 ملاعم " باتك فلؤُم ذ يمرضحلا ريزواب ضوع ديعس / ذاتسألا نأ الا

 ، ليلخلا تومل ۔ اسا ةمالعلا ريدقت ىلع ةظحالُم ىدبأ ۔"'ة ةيبرعلا ةريزجلا

 كلذ ىلع ليلدلا نم هدروأ اب ، ةحصلا نم ديعب ريغ همالكو

 يمرضحلا مامإلا ركذي وهو ، " ةيبرعلا ةريزجلا ملاعم " باتك بحاص لوفي
 ةفحت " باتك بحاص هحجر ام نأ : (هّللا ههر) ينادمهلا سيق نب ميهاربإ
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 ضراعتي ، ةئامعبرأو نيرشعو سه ةنس ‘ ناذاش نب ليلخلا ةافو يف ، " نايعألا

 ، يمطافلا رصنتسُملل وعدي ناك يحيلصلا نأ نم تبث ام عم ‘ احضاو ًاضراعت

 نلعأ يحيلصلاو ، ةئامعبرأو نيرشعو عبس ةنس ، رصم يف مكحلا لوت يذلا
 هنذأتسي رصنتسُملل بتك هنأو ، ةئامعبرأو نيرشعو عست ةنس ، نميلا يف هتروث
 دجنتسي ناك قاحسإ ابأ نأ نيح يف ۔ نيسو ثالث ةنس ، ةوعدلا راهظإ ف

 ةايحلا ديق ىلع ليلخلا نوكي نأ بجيف ، اذه يحيلصلا ىلع ناذاش نب ليلخلاب

 دقل ، يحيلصلا ىلع هب ينادمهلا داجنتسإ حصيل . .نيسو ثالث ةنس دعب ام لا

 ةداعإ لإ جات ليلخلا ةافول نذإ " نايعألا ةفحت " باتك بحاص حيجرت ناك

 ۔ ه أ . رظن

 ، يحللا ميهاربإ نب داجن ملاعلا خيشلا نأ ، راثآلا ضعب يف دجوي + (تظ )
 نيعبرأو عبرأ ةنس ، ناذاش نب ليلخلا مامإلل ءاضقلا ىلوت ، داجن لآ خئاشملا دج

 ، ةروكذملا ةنسلا كلت لإ ايح ناك ، ليلخلا مامإلا نأ ىلع لدي ام 4 ةئامعبرأو

 ةمامإو ؤ ليلخلا ةمامإ نيب لخادتلا لجأل لاكشإ نم لوقلا اذه يف ام عم

 عبرأ ةنس لإ ايح ليلخلا ءاقبو ، لوقلا اذه ةحص ضرف ىلعو ، ديعس نب دشار
 " ةيبرعلا ةريزجلا ملاعم " باتك بحاص لوق دكؤي ام كلذو ، نيعبرأو

 اننأ الإ ّ ةليوط ةدمب نيرشعو سخ ةنس نع ةرخأتُم ليلخلا ةافو نأ 3 يمرضحلا

 كلذ ىلع ًالدتسُم ۔ نيسخو ثالث ةنس دعب ام لإ يقب مامإلا نأ هقفاون ال

 اميف ۔ هنم ةلفغ هذهو ، نيسو ثالث ةنس يف ، يمطافلل يحيلصلا :7

 ، يحيلصلا ىلع ليلخلا مامإلا قاحسإ وبأ دجنتسي نأ نكمملا نم ذإ

 ، اهدعب اميف وأ 3 نيرشعو عست ةنس ‘ نميلاب هتروث يحيلصلا نلعأ ام 5

 ليلخلا ءاصقتسا ليلدب ‘ ايح ليلخلا ءاقب ضارتفال “ نيعبرأو عبرأ ة ةنس ىتح

 مزلي يتلاو ، ةياورلا تحص نإ ، ةروكذملا ةنسلا يف ميهاربإ نب داجن خيشلل

 ، ديعس نب دشارو ، ناذاش نب ليلخلا :امه ، دحاو رصع ِف نمامإ دوجو اهلئاق

 مامإلا ةيضق يف دشار مامإلا هبتك ام كلذ دكؤي ، ليلق لبق كل تركذ امك

 ثالث ةنس لاوش رهش يف ، رظنلا نب دشارو ، ىسوم نب ىسومو ، تلصلا .
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 كلذ لإ فضأ ۔‘ ءاململا نم ددع رضحب ، ينوسب هلزنم يف { ةئامعبرأو نيعبرأو

 ، ةدحاو ةنسب ينوسب دشار مامإلا باتك دعب داجن خيشلل للخلا ءاصقتسإ ةياور

 مامإلا ةافوو ، ىوزنب نيعبرأو سه ةنس ليلخلا ةافو ةياور ةلب نبطلا داز امو

 تبيرق وأ ۔ يحيحص ناخراتلا ناك نإف ، ًاضيأ ىوزنب نيعبرأو سش ةنس دشار

 ةيناوزن لا نامع لمهأ قارتفإ لا دوعي كلذ نأ هليلعت نكميف . ةحملا نم

 رون ةمالعلا كلذ لإ راشأ امك. امامإ بصنت ةقرف لك تراصف .} ةيقاتسرو

 ، ةيناوزنلا ةفئاطلا نم ديعس نب دشار مامإلا نوكيف 3 (هللا هخر) يلاسلا نيدلا

 لعلو ، هيلع ىرخألا ةفئاطلا بضغو ، هركذ مدقلا هباتك نم كلذ حبلُب امك
 نم نوأربتلاو ‘ تلصلا مامإلل نولوتلا مهو ، ةيقاتسرلا ةفئاطلا نم ليلخلا مامإلا

 نإ دحاو نمز يف نيمامإلا نيذه دوجو نوكي نأ دعبي ال مث ، دشارو ىسوم
 ، رخآلا مامإلا دض بزح لك ، نيبزح ىلإ نامُع لهأ قارتفإو ۔ ريبعتلا حص
 مامإلا ةمواقُم نم سابعلا 2 دنُج نكمت يف ىوقألا لماعلاو ببسلا وه نوكي
 . ىرخأ ةرم هل نامُع لهأ ةعيابُمو هتدوع مث ، هرسأو لبلخا

 هتافو خيرات ىلع تفقو ام : لاقو ، ليخلا مامإلا ، قيزر نبا خرؤلا ركذو
 . ملعلا لهأ نم دحاو ريغ نع ، ىوزنب هتافو تناكو ، ةنس يأ ل

 ،۔ نامع نع نييسابعلا ءافلخلا يغب عزاعز تدكر الو : اضيأ لافو

 نب ليلخلا ىلع ةمامإلا نامُع لهأ دقع ، ناودعلاو يغبلاب اهنع مهتدام تعطقناو

 نويع رقأف ، حلاصلا فلسلا رثأ عبتاو ، فاصنإلاو لدعلا ةريس راسف " ناذاش

 شاعف ، ةيوسلاب مكحلا يف ، يوقلاو فيعضلاو ، ينغلاو ريقفلا لعجو ، ةيعرلا
 ه أ . ةنس نيعبرأو اعضب رهشألا ىلع هتمامإ تناكو ‘ اميرك تامو ۔ اديمح

 . همالك

 سماخلا نرقلا لوأ يرحتلا ىلع اهنأو ۔ هتمامإ ةدُم لوط ىلع لدي وهو

 ةماما تقو ىرت اي يمه لهو م ابيرقت ةئامعبرألاو نيعبرألا ةنس دعب ام لإ يتح

 هتمدق يذلا ليلعتلا يف لعلو ؟ اهعفد لإ ليبس ال يتلا ، ديعس نب دشار مامألا
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 وهو ، لاكشالا اذه لح ام ۔ دحاو تقو ِف نمام دوجوو ۔ قارتفالا ببسب

 ،ثحبلا اذه إيف يدنع نم هتلف امو ، هعوقو نامزلا كلذ يف دعبتسي ال رمأ

 . هللا دنع ملعلاو ذ ةمدقتُملا تاياورلا نم هتمهف ام ءوض ىلع كلذف

 نب نسحلا يلع وبأ خيشلا نوكي نأ يداعبتسإ نم 0 مدقت ام كل نبت ذإو

 فلؤُم خيش وه ، ةئامسخو نيعبسو تس ةنس يفوتملا ،۔ نامثع نب دمحم نب دجأ

 نم كلذ ىلع ًالدتسُم 3 ةئامسخو نامث ةنس يفوتملا ، " عرشلا نايب " باتك

 ذ " عرشلا نايب " باتك فلؤُم خيش لعلف ذ ةدعابتُملا نيخيشلا ةافو خيرات

 يراجهلا دمحم نب رصن نب دجأ نب نسحلا وبأ خيشلا وه ، ليلخلا مامإلا يضاقو
 ، يوزنلا يلع وبأ هخيش نأ مهضعب نظف . ةئامسخو ثالث وأ نبتنثإ ةنس يفوتلا

 ،امهءابأ ءامسأو ، امهءامسأ يلو ، ةينكلا يل امهقافتإل ، يراجهلا يلع وبأ ال

 وحنب ، " عرشلا نايب " باتك بحاص ةافو لبق ، يراجهلا يلع يبأ ةافو نألو
 ، ليلخلا مامإلا ءاصقتسإ ةياور يف دعلا امنإو ، هيف دعب ال اذهو ، نينس سخ

 يلع يبأ خيشلل ، ةئامعبرأو نيعبرأو سخ ةنس _ ريدقت رثكأ ىلع ۔ فوتُملا
 نيعبسو س ةنس يفوتملا ، يوزنلا نامثع نب دمح نب دحأ نب نسحلا
 . ةنس نيثالثو ةئام مامألا ةافو دعب يأ ، ةئامسخو

 أطخ ناك نإو ، هّنلا نم قيفوتبف ًاباوص ناك نإف ، هتلق اميف رظانلا لمأتيلف
 نيب ةنراقُملا ىلع كلذ يف تدمتعإ اغإو ، يريغ ةفلاخُم دصقأ ملو ، ينمف
 باتك فلؤمو ‘ يوزنلا يلع يبأو ذ يراجهلا يلع يبأ ] ءاملعلا ءالؤه تايفو

 . (هعساو ةجر هللا مهجر) ناذاش نب ليلخلا مامإلا ةافوو ‘ " عرشلا نايب "
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 يدثكلا ىسوم نب دمحم خبشلا

 يدخكلا هللا دبع نب دمح نب ناميلُس نب ىسوم نب دمحم ةمألعلا خيشلا َوُه
 باتك فلؤُم ّ ميهاربإ نب دمح خيشلاو وهو ۔ للا هجر) يوزنلا يدمللا

 ءانبأ ، " فنصملا " باتك فلؤُم ْ هللا دبع نب دجأ خيشلاو ّ " عرشلا نايب"

 ّ هللا دبع نب دمح نب ناميلس يف ، ، ميهاربإ نب دمحم خيشلاو وه يقنلي ذإ ، مع

 . هيخأ نبا هنأ رهاظلاف ، ىسوم نب هللا دبع نب دجأ خيشلا امأ

 باتك هتافلؤم نه ا سداسلا نرقلا ءاملع نم وه ، ىسوم نب دمح ةمالعلاو

 ، دجوي ملو دقُف باتكلا اذه نأ الإ ، ًاءزُج نيس يف هنأ : ليق ، " ةيافكلا "

 ةمألعلا خيشلا ينربخأ اذكه " نامُمل مجعلا بورح يف قرتحإ هنأ هنادقف ببسو

 نب دمح ديسلا يلاعم ةبتك هنم دحاو ءزج دجويو ۔ يدنكلا ناميلُس نب دوعس

 نب دمح وه ، " ةيافكلا " باتك فألَُم نأ : ليقو ، يديعسربلآ دوعس نب دها

 باتك فلؤث لبق ، " عرشلا نايب " باتك فلؤُم نأ : ليق 3 ، يسوم نب هللا دبع

 " فصُملا " باتك فلؤُم لبق ، " ةيافكلا " باتك فلؤُمو ، " ةيافكلا "

 . ءاشي نم هلضف يتؤي هلل او ، دحاو تيب نم مهلكو

 ركذي ، ةديصق نم مهضعب لوقي ،" ةيافكلا ٦ باتك فلام يفو
 ؛ نامع لها بتك ضباهيف

 امكحأ ةيافكلا اومسي ةدنك لإ ادمحم ينعأ رصعلا ديحو خيشو

 اموق نامئُمل جات اهتدعك ادحاوو اءزج نوس هؤازجاف

 . يدنكلا ىسوم نب دمحم خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 و
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 ح

 يدخكلا هللا دبع نب دمحا خيشلا

 نب ىسوم نب هللا دبع نب دجأ خيشلا ةكاردلا هيقفلا ةملعلا ملالا َوُه
 نبا نبا وهو ، يجولفلا يوزنللا يدتكلا دادقملا نب هللا دبع نب دمحم نب ناميلس

 ۔ " عرشلا نايب " باتك فلؤُم ، ميهاربإ نب دمحم خيشلا مع

 ءاملا نمو ۔ سدابلا نرقلا ءاملع نم ذ هللا دبع نب دجأ خيشلاو

 نع ملعلا ذخأ ، فيلأتلا يف نيديجملا نيققحُمْلا نمو ، هنامز يف نيروهشملا

 عم فالخ ىلع ناكو ، يوزنلا يقفالغلا حلاص نب دمحم نب دأ خيشلا ةمالعلا
 ةالغلا مُهو ، ةيقاتسرلا ةفئاطلا نم ذيملتلاو { ةيناوزنلا ةفئاطلا نم هنأل ، هخيش

 ةلاسر يف امهنيب فالخلا رهظيو ، رظنلا نب دشارو ، ىسوم نب ىسوم رمأ يف
 نم رقعل ١ لهأل هبرح ِف ۔ ناسغ يبأ نب دمح مامإلا ةريس ِف ، هخيش اهبتك

 ۔ ىوزن

 ىلع ذيملتلا اذه در دقو : مهللا هجر) يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا لاق

 ِف حدقي هخيش نأ ريغ ۔ ةمامالا لصأ ةحص ملس ول املسم غيلب ًادر ،۔ هخيش

 . ه أ . مهتمامإ لصأ

 باتكو ؛ ةءاربلاو ةيالولا يف ، " صيصختلا " باك ، هتافلؤم نم
 جاجتحإلا هيف لاطأ . ةيقاتسرو ةيناوزن ىلإ نامُع لهأ قارتفإ يف ، " ءادتهالا "
 يف ، " ريسيتلا " باتكو ؛ ضئارفلا يف ، " ليهستلا " باتكو ؛ نيقيرفلا نيب
 باتكو ؛ " رصتقملا رهوجلا " باتكو ؛ " ةرربلا ةريس " باتكو ؛ وحللا
 اذام يف يردن ال : مهللا هجر) يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا لاق ؛ " ةريخذلا "

 ؛ تومرضح لهأ نم انباحصأل هفل دقو ، ةبيرغ يناعم هيلإ ليحي هنأ ريغ ؟ هفلأ

 يلاعم ةبتكمب دجوي ، فيطل ءزُج يف ، وحنلا يف ، " بيرقتلا " باتك أضيأ هلو
 : هلوأ ۔ ]٦٠١[ مقر تحت ، يديعسوبلآ دوعس نب دحأ نب دمحم ديسلا
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 ّ مالكلا يناعم نسحو ‘ زاجيإلاو ةغالبلاب تابطاخملا نيز يذلا ه هلل ُدمَحلا (

 ، ةملظلا حيباصم هلآو ه دمحم ةمألا يبن ىلع هللا ىلصو { زاجُمْلاو ةقيقحلا
 ، بيذهتلا ةياغب وحنلا يملعتُمل هتمسر .‘ " بيرقتلا " باتك اذهف : دعب امأ

 يف هبلاط ةينلا صلخيلف ۔ ًاذقنُم مهفلا يف لهسأو { ًاذخأم برقأ نوكي نأ ءاجر

 ةنوعملا يلو هللاو ، موصخلا ءارمو باجعإلا سند نع ههزنيو ، مولُملا قيف
 نم اذه نأ ملعاو ، هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ ، هيلإ برقُي امل ، قيفوتلاو هيلع
 دقف ، هيناعل ربدتلاو رظنلا ةمادإو ، هيف ركفتلا لإ هبلاط جاتحي ، ةيرظنلا مولُلا
 ، ةوهشو ، ةيرقو ، ةدمو ، ةدج لإ ملعلا بلاط جاتحي : ءاملُملا ضعب لاف

 ، لاصخلا هذه هل تحص نم نأ يرمعلو ، حصان ملَعُم لإ ةماخلا يل اهماو

 . ه أ . ( خلإ ... حالفلاو زوفلا هل متو ، حاجنلاو رفظلا هل يجر

 ينغ وهو ‘ ًاءزُج نيعبرأو دحاو يف ، " فنصملا " باتك ۔ هتافلؤم نمو

 ، ًابيوبتو فيلأت اهدوجأو ، ةقراشملا انباحصأ بتك رهشأ نم ، هب فيرعتلا نع

 ةعنص يف هقوفي ال ۔ ابلاغ راركتلا نم لاخ ۔ ةعلاطُم اهلهسأو ، ةرابع اهحضوأو

 باتك رصتخإ دقو ‘ " نبلاطلا جهنم " باتك لا ، كبسلا نسحو ، فينصللا

 ءاملع نم ، يراحصلا يمرضحلا ريشب نب هللا دبع هيقفلا خيشلا ، " فنصلا "
 ءزج نم اضوع بابلاو ، بابلا نم اضوع ةلأسملا هيف لعج ، رشع يناثلا نرقلا

 دج نب دوعس نب دجأ نب دمح ديسلا يلاعم ةبتكع هنم ةعطق دجوت ، باتكلا نم

 ةعطق هنم دجوي امك ؛ فلؤُمْلا طخب يهو ، ]٨٤٧[ مقر تحت . يديعسوبلا
 ، باتكلا ةبطخ يف فلؤُملا لاق ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم ىرخأ

 : ةلمسبلا دعب

 ، زيجولا برعلا مالك حصفأ لعج يذلا ، زيزعلا يوقلا 4 هلل ُدمَحلا )

 امل ينإف : دعبو . 4 ةاَيَح صاصقلا يف مكَلَو ظ : : هاوس انل هلا ل نم ۔ ۔ هلوقب

 زاجيإلا نع هفينصت يف لدع . هللا هجر) " فصُملا " فنصم خيشلا تيأر
 هقفلا باعيتسا هدارُم نأ تملع . راثكالاو مالكلا ِف ةلاطالا لإ ، راصتخإلاو
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 نايتإلا نع هزجعل ال فيعضلا بلاطلا نع لاكشالا ةحازإو ، فيرشلا

 قح كلذ ىلع هللا تدمحف ۔ ماظنلا كلس نع هوهسل الو ا مالكلا نم زجوُمْلاب
 اذه هفينصت نم ترصتخإ ،} هدصق م نمل رصانو نعُم ريخ هتيأرو .هدج

 ذ ءيواسملا ة ةوه يف طروتلا نم تزرتحإو ، بدألا تمزنتلإو 3 يواحلا رصتخُملا

 ؛ ليق امك ، نيقباسلا ةبتر نع روصقلاب رقم
 سيعانقلا لزبلا ةلوص عطتسي مل نرق يف زل ام اذإ نوبللا نباو

 بابلاو ، بابلا نم اضوع ةلأسملا تلعجو . هراركت تذبنو ، هرايت تمعف

 باتك نم رصتخُملا ، " نبمثلا دقعلاب " : هتيمسو ، باتكلا نم ءزُج نم اضوع
 ةلاقم نم اديرب ں كوكشلا نم أميلس هللا دمحب ءاجف ، نيم ريغب " فنُصُملا "

 هبالط يلع قشي ثي ال ىتح ، بحأ ام يل بيج نأ هللا لأسأو ، كوفأ لك

 ، ديجملا هللا لإ ريقفلا انأو ، هبانتجإ يلع زعي ال ىتح ، هركي ام يلإ هركيو

 انطوم راحصو { ًادتعو الصأ يمرضحلا ديعس نب دوعسم نب ريشب نب هللا دبع
 . ه أ . ( ًادقتعُمو ابهذم يضابألاو ، ًادلومو

 هيفو } ةمامإلا يف : لوألا بابلا { اباب رشع ةسخ ىلع لمتشت ةعطقلا هذهو

 يف : نيتسلل ةلمكملا ةلئسملاو ، ةروشملا يف : ىلوألا ةلئسملا ، ةلئسم نوتس
 يف : يناثلا بابلا ؛ ءزُج ةباثم بابلا لعج فلؤُملا نأل ، ةربابجلا ببسب نامضلا
 ىلع وهو ، داهجلا يف : لوألا ةلئسملا ، ةلئسم نوعبرأو ثالث هيفو ، داهجلا

 يف : ثلاثلا بابلا ؛ صوصللا عبت يف : نوعبرألاو ةثلاثلا ةلئمملاو ، هوجو ةعبرأ

 ، مكاحلل يغبني اميف : ىلوألا ةلئسملا ، ةلئسم نوس هيفو ، ماكحألاو يواعدلا

 فيلأت ف ىرج اذكهو ، نيجوزلا نيب ةضوافملا يف : نيسمخلل ةلمكملا ةلئسللاو
 . جهللا اذه ىلع ‘ هباتك

 يشلطبلا سملش نب دمحم ةمالا خبشلا اهلاق ةديصق ٠ ذهو

 : يهو ،" فنضلا ا باتك ءازجأ يف ، (هللا هاقلا
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 رصحنُم ريغ ًادمَح هلل ُدمَحلا

 ىلع مالسلاو هيلع ءانللا عم

 اهمدقأ تايبأ ضعب هذهو

 فنصُملاب رفس ءازجأ مظن ِف

 امو باتكلا ءازجأ لوأ ملعلا يل
 يفو هيلع ثح هبلاط حدىو

 ننس يفو اهيناث ضلئارفلا يلو
 يفو سوفنلا بادآ مث ىحللا يلو
 تاراهطو ثلاث اهنم تاساجنلا يلو
 يفو ينملا يذملاو لوبلا ةساجن
 يفو ءوضولا ركذ يف هنم عبارو
 هتنو هنم ننس ضئارف
 يفو ةالصلا ركذ يف هنم سماخو
 امو طورشلا ركذ اهتيقاوم يلو
 اهتءارق ريبكتو مايقلا يلو
 اهسداس ءازجألا نم ةاكزلا يفو

 رقب نمو لبإ نم لماوعلا يلو
 رثأ نم رطفلا ةاكز يف ىتأ امو

 امو ءاج رهشلا مايص يف عباسو
 ىلع فالخلاو ردق ةليل لضفو
 ضرم نم راذعألاو موصلا دسفُمو

 مهترمُعو ءازجألا نماث يف جحلاو
 ىنم موي مارحإلا يفو فوقولا يلو
 تيبلل ةرايزلاو يعسو فاوطلا يلو

 ىلع دعب ميلستلاو ربقلا ةرايز

 رضم نم ثوعبملا ىلع ةالصلا مث

 ررغ ةداق ةامك بحصو لآ

 رصبلاو ملعلا لهأو نيئراقلل

 يرس لجأ ركب يبأ مامإلل ىعدي
 رطخ نمو لضف نم ملعلل ناك دق
 ررغلا ةداسلا ءاملعلا بتارم

 رعشلل قرفلا لالخلا كاوسلا يلو
 رفظلل عطقلاو , متاخ ممعت

 رذق نم لسغلاو اهماكحأو
 رضولا كرشُملا مث مدلا ةساجن

 رثألا نم هيناعمو هماكحأ

 ريغ نم هورعي يذلاو ضقانو
 ربخلا نم تءاج ننُس ضلئارف
 رتتسُمل رتس ةلبق نم جاتحت
 رفسلاو فوخلا ةالص مامإلا يلو

 رقبلاو لبإلا ةاكزو دقن ةاكز
 رمثلاو نيدقنلا نم باصنلا يفو
 ردق نم عاصلاب هل مك اهعفدو
 رطفلا قلاخلا دنع لضفلا نم هل

 رثألا يف ملعلا لهأ نيب اهنييعت
 ربك نمو ضيح نمو عاضر نمو
 رمع وأ ناك جحب نيمرحُملاو

 رعشلل ريصقتلاو رحنلاو يمرلاو
 ردصلل ناك فاوط قيتعلا

 رمغ ىلإ ركب يبأو ىرولا ريخ
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 يفو فاكتعإلا روذنلا يف عساتو

 امب روذنلاو يناوغلا فاكتعإ يفو

 يفو نيميلا ظافلأو نيميلا يفو
 عم ةمامإلا ركذ يف هنم رشاعو

 يفو روهظلا رمأ يفو ءارشلا يفو
 ىلوتي نمو ىمظُلا ةعيبلل دقعلاو
 يفو مامإلا يلاو يفو مامإلا يفو

 نم ةمامإلا رمأ هب لوزي امو
 افرتقُم ءاج ام اذإ مامإلا يفو
 لهو هيف دحلا ميقي نم همكح ام

 يفو داهجلا لضف يفو داهجلا يفو
 يفو نيمركألا نيملسُملا ةريسو

 يفو نيكرشُملا ف ىفطصُملا ةريسو
 امو هنم يبسلاو مهمئانغ يفو

 اذإ ةاغبلا موقلا ةبراحُم يفو

 مهلخن عطق عم مهحالس يلو
 مهربدُم عابتإو مهرود مدهو

 عم نمض رشعلا يناث فرعلاب رمألاو
 نمو نيديلاب هنمزلي نم ركذو
 يفو قاعزلاو حونو خارصلا يفو
 يفو ءاضقلا رمأ يف رشعلا ثلاثو

 يضاقلا نمو مهبادآ يفو ةاضقلا ِفو

 ايضر دق نامصخلا اذإ صخش مكحو

 اهعجأ ماكحألا يف رشعلا عبارو
 هبرقأو هيلهأال ضاق مكحو

 رشبلا ىلع بدن بجاو نم ريفكتلا

 رمملا ف موصلاب وأ جحلاو قتعلاك
 رمث وأ ناك دوقن نم اهريفكت
 رضحلاو ودبلا يف اهلضف اهبوجو
 ردتقم ريغ ليج دهع يف نامتكلا
 ررغ ةداق ملع لهأ نم دقعلا

 رمغلا يف هاراش نمو مامإلا يضاق

 رصبلاو عمسلا باهذو لقع باهذ

 رضولا انزلاو فذقك ادح هاشاح

 ريغلا اذ دعب نم ةعيب هل ىقبت

 رشعلاو يداحلا ءزج دهاجُملا رجأ

 رطخلاو لضفلاو مهل ةنايد
 رضحلاو ودبلا يف مهيف هماكحأ

 رمسلاو ضيبلا مكحب هنم هوقاذ

 ريسلا يف لدعلا مامإلل اوفلاخ ام

 ركلا مراصلاب مهقانعأ عطقو

 ررشلاو رانلاب مهلاومأ قرحو

 ررضلاو توقمملا ركنملا نع يهن
 ركذ نمو ىثنأ نم بلقلاو لوقلاب
 رذقلا نم هيكحي ناك امو ءانغلا

 رشبلا ف ناسحإلاو لدعلاو ماكحألا
 رجش الب ضام همكح يللا
 روصلا يف لدعلاب ىضقو همكحب

 رمألا مكاحلا مكحب لحي امو

 رغبملاو متيلا يذ ىلع هنم مكحلاو
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 ىلعو ةمذ يذ ىلع هنم مكلاو
 ىو موصخلا رارقإو يواعدلا لو
 ةداهشلا ف هنم رشعلا سماخو

 ةفص عم ليدعتلا يفو اضيأ حرجلاو
 دلب نم مصخلل ةنيب لهو

 طلغ يف مث روز ةداهش يلو
 تدرو نإ ناميإلا يف رشعلا سداسو
 هب سيلو ناميإ هيف يذلا يلو
 ةيناغل يطو ىلع نيميلا يلو

 يفو قادصلا رثك يفو قالطلا يلو

 ميرح ,ميرحلا ركذ يف رشعلا عباسو

 ميرحلا ةعس مكو جالفأل ميرحلا يلو

 يف لئاجألا حتف يفو يقاوسلا يلو
 اهتمرح لاومألا يف رشعلا نماثو
 دلب يف سانلا نيب فراعتلا ِلو

 عم دجاسملا ركذ يف رشعلا عساو
 يفو مومرلا مسق يفو مومرلا لو
 ءاملعلا زوج اميفو يلاوصلا يو
 هزُج اهنم نوكلا رضلاو مئاهبلا يلو
 داسفو اهداسفإ اهسبح اهلادحأ

 يفو هنع لوفكملاو ةلافكلا يلو

 تمزل نم لام يف ءامرّملا صصح
 لمع يف نورشعلاو يداحلا ىتأ دفو

 امهمكُحو تاداعقو ةحنمو

 ناينلا ةرجأ عم راهنألل رفحلا ةرجأو

 رفسلا ةبيغ ِف هلهأ نع باغ نم

 رثألاو حرجلا شراو حورجلا ىوعد
 ربخلا يف ناصقنلاو ديزلاو دوهشلاو
 رذحلا لضافلا يقنلا نيمألا لدعلا

 روصلا يف مكُحْلا لصفل دالب لل
 رذتعم وحن نم تتأ نإ ةبوتو
 رجش يف نيمصخلا نم ىوعد عطقل
 رشعلاو قاتعإلاو جحلاب بصنلاو
 اهضيح يف
 ررغلاو عيبلا يف نبغ يفو در
 ردجلاو ناطيحلاو رئبلاو رحبلا
 ردق نم عرذلا ِف هلام وأ

 ررضلا ةيشخ اضيأ لئاجألا دس

 رشألا ملاظلا بوصغو اهلحو
 رمثلاو لاومألا نم عافتنإلاو
 رذه نعو وغل نع نوصلا اهميرح
 رجشلاو ردسلا عطقو اهيف ثادحألا

 رظن نم عنملا لاقمو اهعيب نم
 ررضلا يف ماكحألاو نيرشع
 ريغ نم هاقلت امو اهيف لح
 رمث وأ ناك دقنل ليفكلا ضبق

 ردقلاب لكلا ضبقو نويدلا هل

 رجشلاو لخنلا يف ىرولل لماعو
 رجألا يفو تاعارز يف ةكرشو
 رصق نمو لوط نم دحلاب

 و .

 ربدلاو ءاج سافنو
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 يفو لامجلا ءاركإو لامحلا يفو
 يف قطني نورشعلاو يناثلا ىتأ دقو
 تفلت نإ ماكحألا يفو اهنم ضرقلاو
 تذخأ نإو اهيناعمو ةيراع

 تدجو نإ زنكلاو ةطقل ةيده

 ىتأ وهف نيرشعلاو ثلاث ءزُجو
 امو تانبلا دأو يفو تانبلا ينو

 تبجو نإ دالوألل ةيابرلا يو

 ىلع ليكولا لعج يفو ميتيلا يفو
 ىتأ هنم نيرشعلا عبار يف عيبلاو
 يفو عيبملا ضبق يف ةراجتلا يفو
 هنع يذو روبجّمو مصألا عيب
 نبغ عم هيف شغ عيبلا يف بيعلاو
 ىتأ وهف نورشعلاو هنم سماخو

 دبعلل كعيب عرزلا عيب ءاملل عيبلاو
 ضارقلا ماكحأو ضارقلا يفو

 فلس يف طرشلاو فلس يف لوقلاو
 اكرشلا يف نورشعلاو هنم سداسو
 طلغ نم ضعبلا هيف ناك نإ مسقلاو

 ءام ةمسقو راجشألاو لخنلا ةمسقو
 امو عيفشلا مث ةعفش يف لوقلاو
 ةلمكم نيرشع دعب عباسو

 هلعفي ناسنإلل زاج ام لكو
 يف ةيطعلا ظافلأ ةيطعلا يلو

 لإو اهظافلأ يفو اياصولا يفو

 ردقلا ف طورشملا فلاخ نإ ريجألا
 رظحلا عقوم نم اهظفح ةنامأ

 رذح ظفاح نم ببس ام نودب
 رصحُس ناك تقوو نامضلا ىلع

 رشألاو كرشلا لهأ ةمالع هيف

 رطع مهل قح يفو نيدلاولا يف
 روسلا يف كاذ نم ىتأ ديعولا نم

 رغصلا ةلاح يف اهب قحأ نمو
 ردتقم لدعلاب مكاح نم ماتيألا

 رشبلا ديس نع تتأ وهانم يفو

 ررغلاو عيبلا مكُحو ءابرلا عيب
 رزجلاو تفللا عيبو يبص ىمعا
 رمثلاو لصألا عيب بّغملا عيب

 رجش لزنم ضرأو لخن عيب يف
 ركذلا مراصلا عيبو قيقرلا
 رظتنم هنم حبرو ضارقلا طرش يفو
 رصحنم ريغ نامزل هنوكو

 رجتشم لك يف مهنيب مسقلاو
 رشعلاب نبغلا دحو نبغ هيف وأ
 ردجلاو ناطيحلاو لخنلاو رئبلا
 رمثلاو راجشألا نم عافتشإ هيف
 رمغ نم رارقإلا يف كلذ ناف
 رطخلا همقس يف وأ هنم ةحص يف

 رمقلا ةليط ىرمعو ىنكُسو ىبقر
 ربتعم ريغ وأ اربتعم ناك ام

-٣٣٢ _



 تعقو نكت نا اياصولا ف نماثو

 نفك يف جالفأللو قيرطللو
 مهلك ماحرألاو تابارقلا يلو
 مهموصو ريفكتو ةاكزلابو
 ةلمكم نيرشع دعب عساتو

 ىلع موقي صخش لإ اياصولا يل
 هنم ذفنيل يصوُملا فلخ ام عيبو
 هبصاعو ضرف نم ثيراوملا يلو
 ةجراخ ثاريم هتاجوز ثاريم

 ثرإو ءالولا ثاريم بجحلاو درلاو
 يفو قيقرلا ركذ يف نيثالثلا ءزُج
 اولعف نإ وفعلاو مهبيدأت ركذو
 تقطن يذلا لضفلاو قتعلل ةت قتعلل ركذلاو

 ِف ربدملا عيب ف ربدملا 5

 مهلسغو ىتوملا يف نيثالثلا يداح
 للع وذ وهو أضيأ تام نم لسغو
 ىدل تومي نم طقسو يبصلا لسغ
 ةيزعتو تيم ىلع ةالصلا يلو
 يفو حاكنلا ركذ يف نيثالثلا ينا
 يفو نيدهاش يلوو ةبطخو
 هتمرح ركذلا يف تدرو نم ركذو
 هب ءانزلا لجأ نم مرحلا ىتأ نمو
 هب جاوزلا نوثالثو ثلاثو
 نمب جاوزلاو رسب ىمسُملا لو
 تيقب ةدع يف يتلاو ترد ام رأ

 رضم نم ثوعبمللو نيملسشلل
 رشبلا نم ىتومللو روبقللو
 يرح نيبرقألا فونص نم اهب نمو
 رمعلاو تيبلا جحو ةالصلابو
 رذحلا مئاقلا يصولا كاذ فصو يف
 رغصلا ةلاح يف اوقب ام هدالوأ

 رثألا ىلع هاياصوو هنيد
 ركذ وأ 1 ءاسن نم هماحرأ

 ربتعم ريغ قالط وأ ةعجرب
 رثأل ١ ف ل ومعمل ١ امهيأ سنجل ١

 ررض الب مهنم ةمدخ مهب قفر

 ردقلاب بيدأتلاو رضلا بجومل
 روسلاو يآلا تامكحُم هركذزب

 رمعلا ةليط يف تربد يتلا يطو
 رفحلا نطاب يف مهنفدو مهنيفكتو
 يردج وأ ناك ماذج لثمك ودعت

 رفسلا ةبحص يف مهو هقافر
 رمحلا ءاضقنإو توم دعب هلهأل
 رثألا نم هيناعمو هماكحأ

 ردق نم هاندأ مكو قادصلا ركذ

 ررغلا هتامع نمو تاهمأ نم
 رظنلاو نيفكلاو جرفلاب سملأو
 رمغ نع عنملا لاقمو ةعتمب
 ربخلاو رمألاب ترد لامحلا اهيف

 ررغلاو بيعلا حاكنو اهضقت مل
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 صرب نم جيوزتلا هب دري امو
 يفو عاضرلا ماكحأو عاضرلا يفو
 ىتأ قادصلا . نوثالثلاو عبارو

 ىلع هوعقوأ ام اذإ قادصلا يلو

 نم ذخأت دوخلل ًازئاج ادغ امو

 مهليخن نم قادصل اهضبقو

 تتأ قوقحلا نوثالثلاو سماخو
 عاجو نكسم يف اسنلا نيب مسقلاو
 هتجوزل ًاقافنإ جوزلا ىلع امو
 امو بحتسإ هنم امو عامجلا يلو
 هب قالطلا نوثالثو سداسو

 ةبجاوو ينسلو ةعدبل
 عم ةيافكلاب هنم ناك ام ركذو

 ديك اهئاضعأ نم ضعبلا هقالط
 يفو ةاتفلا قيلطتب نيميلا يفو
 ناك لعفب قالطلا نوثالثلاو عباسو

 هديق هنم لعفب وأ اهلعف وأ
 اذإك ىتمأ وأ مل اذاي ةقالط

 اهيدهي ةلاسرلاو باتكب هقالط
 ادلو يلمحت مل نأك لامحلاب وأ
 هب رايخلا نوثالثلاو نماثو
 ىلع ديزملاب عالتخإو هريغ وأ
 ىدمو هظافلأ مهئاليإ ركذو

 امو راهظلا ظافلأو راهظلا يفو
 مهمايص وأ قاتعب هريفكت

 روعلا ىمعلا لثم هب دري ال وأ

 ربخلا يف ميرحتلا بجوُم هرادقم
 رشبلا ليس نع هرادقمو هيف

 ربخلا حضاو نم همكح امو مرح
 رملاب دودحملا لجآلا اهقادص

 ردقلا نم يطعت مكو ديبع نمو
 ررغلا هتاجوز ىلع جوزل هيف
 رطع سبلم ليقم تيملاو

 رسيلاو رسعلا لاح ردق معطم نم

 ررض ىلإ ىدأ نإ ةهاركلا هيف

 رثألا حضاو نم هماسقأ ركذو
 رصحنم ريغ قالطك ةهوركم
 رتتسم ريغ يلجتملا هحيرص
 رعشلاو سأرلاك وأ لجرلاو نيعلاو
 رمع وأ ناك ديعسل هءاطعإ

 رشألا اهلاخ وأ اهمع نم
 رمحلا وأ ليخ ىلع تبكر نأك

 ردجلا لإ دعصأ وأ حطسلا علطأ مل

 ربخلا حضاو { اهيفو اهيلإ
 ركذ وأ كنم ىثنأب ءيجت نأ وأ
 ررض نم رهملاب ءادتفإلاو علخلاو
 ردقلا نع وبري اهرهم نم ناك ام
 رثألا يف نينج فورحو مهالا
 رصحنم كاذ يف لجأ نم ناك دق

 ردقلاب نيفورعم نيتس معط وأ
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 امو ءاسنلل دادتعإ ركذ هيفو

 رشعلا لايلب اهجوز يفوتملا ةدعو
 اهتدع مايأ اهل زوجي ايو
 هب ضيحملا نولثالنلاو عساتو

 يفو ءاسنلل ضيحًم لقأ يو
 اسفنلا ةدم ىصقأو سافنلا يو

 امو عامجلاو موصو ةالصلا نم
 يفو نيعبرألا مامت دودحلا يفو

 مهرب وأ دلجب ءانزلا دح

 ةمرحمب ناز ةيطول دحو
 هدي نم عطقلاو ةقرس ي دحلاو

 هب ءاج لتقلا نوعبرألاو يداحلاو

 ةيدعتو اطخ هماسقأ ركذو

 رشبلل زاج دق امو اهيف عونمملا
 ررغ رهشأ نم ةعبرأ

 ربخلا يف عونمملا امو سابللا نم
 رذقلا هحير عم همكح هفصوو

 رغصلا ِف ضيحلا ءيجًُمو هتاقوأ

 رضولا اهضيح يلايل يف اهمكحو
 رطولل جوزلا ءاضق هيف حابي

 ركنلل نيناجلا ف دحلا ةماقإ

 رمحلاو لبإلا لثمب ناز دحو
 ردغلا نم ناز ف دحلا بجومو

 رشألا براشلا دحو فذق دحو
 ربخلاو نآرقلا يف لتقلا ةمرحو
 نلا يف لكلا لقعو دمع هبشو

 رصقلاو لوطلاب اهدح اهدادعت يو حورجلل تايد ركذ هيفو

 رتتسم ريغ افشك رمألا فشكيل ةلكشمل حاضيإ قمُملاو ضرعلاو
 ربدلاو ردصلا يف نئاك ذفانو ةفئاجو اضيأ ةموُمأم مكحو
 ركبلاو لصألاب هناحبس هلل هل عاطقنإ ال ًادمَح هلل ُدمَحْلاو
 ررغ ةداس بحصو يبنلا اهنراقي ميلستو ةالصلا مل

 ةديصقلا تمت

 نب رصان نب هللا دبع نب رصان هيقفلا خيشلا طخ ‘ ( نيتيبلا ٠ نيذه تدجوو

 لوقي . " فنصملا " باتكو ، " عرشلا نايب " باتكل ًأظيرقت يبحرلا ىسيع

 ‘٫ يفاخلا ميثع نب نافلخ نب نانس نب فلخ خيشلل امهل : خسنل

 ينالب املو

 زج ة براي

 دجأ مل مكحل اب هللا

 ةجهم ةماركلاب

 فنصُمْلاو يل .عرشلا نايب لثمك
 فنصُملاو ازجلا موي يف فلَوُمْلا
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 رشع يناثلا نرقلا يل اناك ، ناهيقفلا ناذهو

 . هللا ءاش نإ هعضوم ِف

 امهنم دحاو لك ركذ يتأيسو 4

 اهتدجو . " فنصملا " باتك ءازجأ ددع ِف ‘ ى رخأ هديص هذهو

 طخب { مهللا هجر) يديعسوبلآ رصان نب دجأ هيقفلا خيشلا دالوأ ةبتكع

 ب رصان ةمالعل ١ { يهو 4 هللا هجر) ناهبن يبأ نب

 نع هدنع دعقأ تنك نم ينلأسي

 يتلا يه فنصملا ءازجأب تينع

 ًادجأ ينعأ هللا دبع نبا كاذف

 الئاس ناك يذلل يلاقم اذهو

 ةرشعو اءزج نورشع اهتلمجف
 لوأ وه يذلا يف يلوق لوأو
 ىوح دق ضئارفلا اهيناثف ًاضيأو

 اهلك تاراهطلا هيف اهثلاثو
 دري نمل ةالصلا هيف اهسماخو
 اهضرفو ةاكزلا هيف اهسداسو

 ةضيرف وهو جحلا يف اهنماثو
 همكحو فاكتعإلا يف اهعساتو
 نملعاف ةمامإلا ءزُج اهرشاعو

 اندنع وهف رشع يناثلا امهدعبو

 نكي نمو ءاضقلا يف رشع ثلاثو
 يفو عدُمل يواعدلا يف رشع عبارو
 هدعب تاداهشلا يف رشع سماخو

 دري نمل نيميلا يف رشع سداسو

 ملسُم لاومأ مكح رشع عباسو

 خيشلا طخب ١

 كلا يف ثحبلاو ءازجألا ددعلا

 برألا ىتفلا يقتلا خيشلا اهفنصُم

 بدألاو لقعلا لماك ىسوم نبا ليلس
 بعت الب هنع ل اس دق ام نبي

 بهشلاك ةسخو ءازجأ ةتسو

 بلطلا يف ثحلاو ملعلا يف اهلوأف
 بدألا يفو كاوسلا يف هنم باوبأو

 بحأ نمل ةالصلا هيف اهعبارو
 بلقنم لك يف شرعلا برل يلصي
 بجو نإ رطفلاو موصلا يف اهعباسو
 برعلا فرشأ نم ثوعبملا ةمأ ىلع

 ببسلاب ثنحلاو ناميإلاو رذنلا يفو

 بعت امف داهتجإلا ءزج رشع يداحو
 بدألاو يهنلاو فورعملاب رمألا يفف
 بصتنإ دق دالبلا يف ضاق سانلا ىلع

 بلط نإ مصخلاو ماكحألاو مكحلا
 برعلا نع تالداعلا تانيبلا يو
 بصن نمل لاقملاو ماصخ نيمي
 بجع الب اهيف لوقلاو اهماكحأو
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 اهمارح نم اهلح يف رشع نمالو
 اهلك دجاسملا يف رشع عساتو

 اهمكحو باودلا يف اهنم نورشعو
 اهلك تاراجإلا نورشع يداح
 درت نأ ةنامألا نورشع يناثو

 ىتف اي مكحلا يف نورشعلاو ثلاثو
 ءارشلاو عيبلا يف نورشعلاو عبارو

 هلثم عيبلا يف نورشعلاو سماخو
 لست نأ مسقلا يف نورشعلاو سداسو

 هناف اياصول ا نيرشع عباسو

 هلثمك اضيأ نورشعلاو نماثو

 هرطشب اياصولا نيرشع معساتو
 درت نأ نبثالثلا ءزج اهدعب نمو

 يذلا يف نيثالثلاو اهنم يداحلا يلو
 تتأ اذك حاكنلا نيثالثلا يناثو

 هلثم نوثالثلاو اضيأ ثلاثو

 يذلا يف نوثالثلاو اهنم عبارو
 يتلا ةجوزلاو جوزلا قح ۔ سماخو
 يذلا يف نوثالثلاو اهنم سداسو
 هلثم نوثالثلاو اضيأ عباسو

 درت نأ نوثالثلاو اهنم نماو
 يذلاو علخلاو ءاليإلا يف كلذف
 يذلا يف نوثالثلاو اهنم عساتو

 دري نمل اموي دحلا نيعبرألا يلو
- 

 امدلا يف فنصملا ءازجأ رخآو .

 بصغ نمل اهيف لوقلاو اهبوصغمو
 بهذ نإ قحلاو (لاملا) عيج مكحو
 بكر نمل اهنم سانلا رضي اميو
 بهذلاو بحلاب لامعلا ةرجأ يفو

 بشنلل ةعيدولاو موق ةنامأ

 بهأ اذإ ميتيلاو دلو لك ىلع

 بذكلا كرتي نأو تاراجت عيبو

 بنتجاو هرذحاف عيبلا يف ابرلا ركذو

 بهو نإ لوقلاو عويبملا ةعفش يفو
 بسح نمل اضيأ رارقإلا يفو ليلج
 بهي نأ ءاش نمو يصوي نأ ءاش نمل
 بسنلاو ثرألاو ثاريملا يفف رطشو

 برعلاو مجاعألا كيلامم مكحل

 بجش اذإ تيم ليسفت يلو تومي
 بدألاو ملعلا يلوأ نع هيف لئاسم
 برش نمل عاضرلا مث ةعتُم يلو
 بكترإ اذإ قادصلل ءاضق ديري
 بلطلا يف ۔ نوثالثلاو ناتقفن اهل

 بجو اذإ قالطلاو اقالط ديري
 بضغ اذإ ثالثلا قيلطت مار نمل

 بطو هل عمساف مظنلا يف هل ينايب
 بجت نمل ءاسنلا تادعو لات

 بنتجيل ضيحملا ماكحأل ديري
 بدألاو برضلاب هللا دح ةماقإ

 بحأ نمل اهيف شرإلاو اهماكحأو
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 ابلاط ملعلا فلأ دق نم هللا ىزج
 اطعلاو دوُجْلا وذ شوعلا هلإ هازج

 ًاسرعم روحلاب تانجلا هلخدأو

 الُملاو زعلا وذ شرعلا هلإ ىلصو

 بلط امنيح هسرد نع هءايحإل
 بلقنم لك يف ناسحالاب هأفاكو

 بهذلاو ردلاو توقايلا ررس ىلع
 بكسنإ امو ثيغ لهنأ ام دجأ ىلع

 اذه يردا الو } اعيب اتيب ]٤٨[ يمهو تمت َ : ۔ رصان خيشلا وهو ۔ ۔ خسانلا لاق

 ِف ءزُج ْ " فنصمل ١ " باتك ف سيلو ، هتدجو امك هتبتكو ، نمل مظنل ١

 . همالك ه أ . ريسلا يف الو ، ةءاربلاو ةيالولا يف الو ، ديحوتلا

 دقو } طقس وأ لقث نم ولخت 'ل ةديصتل ١ نم ةخلل ا هذه تايبأ ضعبو

 نامثع نب نافلخ نب انهم خيشلا ةبتكمب ، ةيناث ةخسن ىلع اريخأ تعلطإ

 . فيحصلتلا نم ةيلاخو اطخ دوجأ يهو ‘ يصورخلا

 رخآلا عيبر نم فصلل نينثالا ةيشع ۔ هللا دبع نب دجأ خيشلا ةافو تناكو

 . ىوزن دمس نم ضمل اب هربقو ْ ةئامسخو نيسخو عبس ةنس
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 يوزنلا ديعس نب نسحلا يلع وبأ خبشلا

 يرقنعلا شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع وبأ خيشلا يضاقلا هيقفلا ملاعلا وه
 نب ليلخلا نيمامإلا رصاع ، سماخلا نرقلا نم لوألا فصللا ءاملع نم ، يروزلا

 مامالا توم دعب ، هيقفلا اذه ىتفأ دقو ، هدعب شاعو ، ديعس نب دشارو ، ناذاش
 نم هيلع اوناك ام ىلع مهنأ ، مامإلا اذه مهاراش نيذلا ةارشلا يف ، دشار

 ۔ مهنع طقس دق ءارشلا نأ ىتفأ دقف ، دلاخ نب دمح هيقفلا خيشلا امأ ، ءارشلا

 يأ ۔ ةئامعبرأو نسو ثالث ةنس .۔ يلع يبأ يضاقلا خيشلا ةافو تناكو

 سش ةنس مامإلا ةافو تناكو ۔“ ابيرقت نينس نامث وحنب دشار مامإلا ةافو دعب

 . ةئامعبرأو نيعبرأو

 ، يراحصلا يبتوعلا ملسم نب ةملس ةمالعلا ، يلع يبأ خيشلا ذيمالت نم ,
 . امهريغو ، " ةنابإلا " باتكو ، " ءايضلا " باتك فلؤت
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 يوزنلا ديعس نب ىيحي ايركز وبأ خيشلا

 يرقعلا شيرق نب ديعس نب ىيحي ايركز وبأ هيقفلا ةمألعلا خيشلا َوُه
 ۔ نظأ اميف ناوخإ ، يوزنلا ديعس نب نسحلا يلع وبأ خيشلاو وهو ، يوزنلا
 . هنامز ءاملع ريهاشم نمو ۔ سماخلا نرقلا ءاملع نم ايركز وبأو

 ةرازو هتعبط دقو . " ءاضقلاو ماكحألا ِف حاضيإلا " باتك هتافلؤم نم

 نب دجأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب أطوطنخم دجويو ۔ ةفاقثلاو يمونلا ثارثلا

 فقأ مل ، " ةمامإلا " باتك ًاضيأ هلو ؛ ]٨١٢[ مقر تحن تحت ، يديعسوبلآ دوعس

 هتافلُم نمو : ليق ؛ ةمامإلاب قلعتي اميف لئاسم نيفلؤملا ضعب هيلإ ليخو ، هيلع

 خيشلل ، " عاضرلا ماكحأ يف عاقرلا " باتك ريغ وهو ، " عاقرلا " باتك
 نب داجن يضاقلا خيشلل نأ راثآلا ضعب يفو ؛ رظنلا نبا دج ، دجأ نب هللا دبع

 . ه أ . ديعس نب ىحي ايركز يبأ ، باتك ىلع تادايز ، داجن نب ىسوم

 وبأ خيشلا وه وهو ۔ هنامز ءاملع ضعب لا اهبتك ة هريس ۔ ايركز يبأ خيشللو

 : اهيف لاق ، هل هباتك ىلع اباوج ؤ يلخللا ترلاط نب دمحم هللا دبع

 الو ، دي الو ، لاح ةلودلا هذه يف كل حلصي مل هنأ تركذ ام امأو .... )

 ،اهلدع كاوسو تنأ كلمش دقل يرمُكلف ، ةوظح اهيف كل راص الو ، لايتحإ

 نسحت عم ، مهريقفو مهينغ ، مهريبكو مهريغص ، اهلضف نامع لهأ ةفاك ًمعو
 نمآو ، داسفلا عيمج كلذب عفتراف © هلابقإو هتين بيطو .، هلاعفأو مامإلا اذه عنص

 ،ةدعاُم اهيف كل مدقت ام هللا دمحب ۔ ةلودلا هذه نأ عم ، دابلاو اهيف يراقلا

 هسفن لذب الو ، اهيلع صرح ن تنك الو ، ةدضاعم الو اهرمأ يف ةنوعم الو
 نأ ىضرت الفأ { فافعو اعروت كينعي ام تمزلو { ًافافك كلذ تلعج لهف 8 اهيف

 ، هتشيعم هايند يف ةصغنم ، اهرشو اهتيذأ دباكيو ، اهرح ىلصي كريغ نوكي

 اهرح نع لزتعُم ، اهماعنأ ضاير يف ملاس تنأو ، هترخآ هتوفت نأ فوختم
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 باتك كلذكو ‘ مامإلا هب كيلإ بنك ام هللا دبع ابأ اي تددعأ الف { اهمالكو

 ىلع تفقو دقلو ، هتجحو كل اهحضوأ يتلا هتريسو ، كيلإ يضاقلا ركب يبأ

 ابجع هتيأرف ، امهيلع صورخ إينب ىنعم يف دفاولاو ، امهيلإ دراولا كباتك يناعم

 لإ ًانوكرو ، ، جاجتحإلا نم أطلخ هيف تدجوف ، هرظنت نل ًاركفو ، هربدت نل
 دنع هيلإ بتك نمل اناهربو ، هلحتنإو هبتك نم ىلع ةجح ، جاجوعإلاو نونظلا

 ، هتريشع ىلع اخيش تلصلا نب دجأ ميدقت نم هيف تركنأو ، هلمأت نم

 ..... هدلب يب هل مادختسإلاو

 لأ ا كيدلو كل هلعف مزاللاو ذ كيلع كلذ ِف بجارلا ناك هنأ ملعاف

 ال نأو 3 هلحو هباوص فرعت ال ام ىلع مدقتت الو ، هلدع فر ال ام ىلع مجهت

 عضاوملا ضعب يف فذح عم . اهنم دارملا ه ا . ... ملعب الإ ملكت

 ، ةريسلا هذه يل ايركز وبأ ةمالعلا هيلإ راشأ يذلا . مامإلا وه نم يردأ الو

 ىلع بلغي يذلاو 4 نامُع لمهأ ةفاك مع اهلضفو اهلدع نأو ، هتلود فصوو

 تس ةنس يفوتملا ، يلع نب دشار مامإلا وأ ، ديعس نب دشار مامإلا هنأ ، نفلا

 ؛ ابيرقت ننس عبرأب ايركز يبأ ةمالعلا لتق لعب يأ ذ ةياور ىلع ةئامعبرأو نيعبسو

 . ةئامسخخو رشع ثالث ةنس اهنأ 7 يلع نب دشار مامإلا ةافول ىرخأ ةياور يلو

 ركذي ملو ، ةئامعبرأو نيعبسو نيتنثإ ةنس ، الوتقم ايركز وبأ خيشلا تامو
 . هلتاق الو هلتق ببس

 ٠؛ هظوحلم

 هبتك . دجأ نب ديعس نب ىح ايركز يبأ يضاقلا نم اباوج رثألا ِف تدجو

 امهلبق نمو ، دمحم نب نامعللا ينبإ ،۔ دمحو “ دجأ ركب يبأو ذ هللا دبع دبع يبأ لإ

 : دجأ نب ديعس نب ىحي مهيخأ نم ، )١( تومرضخ ناوخإلا نم

 )١( سداسلا نرقلا يف ، تومرضحب مابش نيطالس نم . دجأ نب دشار دلاو ، دمحأ هوخأو ، نامعنلا نب دمحم ،
 ۔ تومرضح ةيضابأ نم اعيج مهو . ه٥٠٦ ةنس لتق 4 اذه نامعنلا نب دجأ نب دشار نب ميهاربإو
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 اميف ، هتعاط موزلب مكيصوأو ، لاعت هللا مكيلإ دأ ينإف ، مكيلع مالس

 نآرقلاب اونوكت نأو ى مكيلع هذخأ يذلا هقاثيعب ءافولاو ، مكؤسيو مكرسي

 نيلداع ركنملا نعو ، نيرمآو نيلماع فورعلابو ، نيكسمتُم هدودحو ، نينمتم
 . راربألا فلسلاب اودتقت نأو ، نيسأتُم نيعبتُم و لوسرللو ، نيرجازو
 راد ىلإ اودهو ، مالسإلا عئارش اوحضوأ نيذلا ، رايخألا ليبس اوكلستو

 هالوو ، مدنو لض هنع بغر نمو ‘ ملسو دعس مهليبس كلس نمف ، مالسلا
 ناطيشلا نم مكرذحأو ّ 4 ًاريصَم تًءاَسَو َمْنَهَج { هالصأو ، لوت ام هللا

 لإ مكليمتسي وأ ، ىوقتلا نع مكلزتسي نأ ۔ هدئاصمو هرورغو ۔ هدئاكمو

 ، تاعاطلا ضعب نع مك زفتسي وأ ، تاقبولا ضعب ف مكننتفي وأ ذ ءاوهألا ضعب

 . 4 ثورَصنت ال مث : َءاَلوأ نم هللا نود نُم م مُكَل اَمَو رانلا ُمكْسَمَف ط

 اهمظعأو ، اردصم بتكلا لجأ ناكف مكدوعس هللا مادأ مكباتك , لصو

 ام ينرسو ، هعلطمو هلحمب ترشبتسإو ، هعضومو هدرومب تدعسو ، ارطخ يدل
 حالصلا نم هب هللا مكحنم امو ، مكلاح ةماقتسإو ، مكتمالس ملع نم هتعلطإ
 بهذلا مككولسو ‘، مكنيد يل داشرإلل مكتيادهو ، مكنيب تاذ (حالصا)

 هبلحتنمل جهبلا ، هليبسو هراونأ حضاولا ، يلجلا يفينحلا نيدلاو ، يضرلا
 هؤادعأ ريثكلا ، هولماحو هكلاس دقاللا ، هوعبتمو هلهأ ليلقلا ، هليلدو هؤايض

 دابلا نم رايخألا اهب هللا صخ ةفص كلت ، هوفلاخو هونعاط رفاولا ، هوضغبمو
 ريثك مج يف لسرلا هيبن ناسل ىلع لزنلا هباتك يف لاقف ، دالبلا يف هتوفص لهأو

 : ه يبلا لاقو ، نيملاظلا نم ريثكلاو ، نيحلاصلا نم ليلقلا فصوب تايآلا نم
 6" ةدحاو ةقرف الإ ۔ ةكلاه اهلك ، قرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتس "
 ىلع ةمألا تعمتجإ نم " : ! لاقف ؟ هّللا لوسر اي ةقرفلا هذه نم : لبقف
 " : ي لاقو ٫ ةيفينحلا ةفئاطلاو ، ةيفصلا ةقرفلا كلت نم نحنو ، " اهضغُ

 نم : . : لبقف ذ " يتمأ نم ءابرغلل ىبوطف ‘ ادب امك ابيرغ دوعيسو ذ ًابيرغ مالسألا

 6كرتب نيح هللا باتكب نولمعي نيذلا " : ة لاقف ؟ هللا لوسر اي ءابرغلا
 هونوصو هوظفحاو ، مكنيد ىلع اوتبثأف ؛ " عطقي نيح مالسإلا لبجب نوكسمتيو
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 نإف ، رورغلاو ايندلا ىلإ نوكرلاب هوجزمت الو ، ردكب هوبوشت الو ، هوعبض الو
 ۔ قتفلا عيج سأر اهل بحلاو { نردلل عاد اهيلإ نوكرلا

 ، رهاشلا ملظلاو ، رماغلا روجلا نم ، دالبلا كلت يف مكارتعإ دق ام متركذو

 ، ةنامألا ةلقو ، ةنايخلا راهظاو ، روجحلاو لالحلا طالتخاو } روجلا روهظو

 ، أجنلُملا هللا لإف { نيقيلا لهأ ىلع كشلا لهأ راهظتسإو ، نيطالسلا روجو

 هقيفوتو ، هتيادهو هداشراب الإ ةعاطلا كردت الف ، ءاجرلاو لمألا يذ عطقنو

 ضعب فذح عم ه أ . ( ... ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ، هتمصعو

 . هنم مالكلا

 امف ،۔ اذه ريغ اتيش دجأ نب ديعس نب ىحي هيقفلا اذه نع فرعأ تسلو

 ؟ هريغ هنأ مأ ، اوهس َبِتُكو لوألا وهأ يردأ
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 يحنلا رباج يبأ نب رمُع نب دمحأ ركب وبأ ةمالعلا خيشلا
 يحنلا راج يا ن رمع ن دمح راج وا ةمالعلا هوخاو

 يأ لا يردأ تسلو ۔ سماخلا نرقلا ءاملع نمو ۔‘ حنم ةنيدم نم امهو

 ، رظنلا نب دشارو ۔ ىسوم نب ىسوم رمأ يف ةالغلا نم ًاضيأ امهو ، ابستني ةليبق

 يفو ، يصورخلا دشار نب ناميلس نب يلع نب دشار مامإلا نمز يف اناكو

 ، ىسيع نب دمح هللا دبع وبأ يضاقلا هيقفلا مهنم ، ءاملغلا نم ةلمج امهرصع

 رصن نب دجأ نب نسحلا يلع وبأ يضاقلاو ، ةنامسخخو ىدحإ ةنس يفوتلا

 ، يدنكلا ميهاربإ نب دمحم ةمالعلاو ، ةئامسخخو نيتنثإ ةنس يفوتملا ، يراجهلا
 ةنس لتف يذلا ، يحنما ىسوم نب داجن ةمالعلاو ، ةئامسخو نامث ةنس يفوتلا
 . ةئامسخو ةرشع ثالث

 ينلا ، يلع نب دشار مامإلا ةبوت ىلع نييحنلا نيتمالعلا ينعأ رضح دقو
 نيتنثإ ةنس لوألا عيبر نم رشع يداحلا موي ب ، ىسيع نب دمحن يضاقلا اهبتك

 . ملعلا خياشم نم ةلمج اهرضح امك ، كلذ ىلع ادهيشو { ةئامعبرأو نيعبسو
 : نايعألا ةفحت يفو ، يلاعسلا قاحسإ نب هللا دبعو ، دواد نب يلع مهنم
 يضاقلا لمع نم اهنأ لاق لب 3 اهبتاك ركذي مل ذ ًاضيأ ةفحتلا يفو { (يلاقنملار

 يضاقلا لعلو ، رخآ ردصم نم الوأ هتركذ امو ، دجأ نب نسحلا يلع يبأ

 . ىسيع نب دمحم هيقفلا وهو ، اهبتاك ىلع اهالمأ يذلا وه نسحلا وبأ

 تس ةنس ةياور يفو ۔ ةئامعبرأو نيعبسو تس ةنس ةدعقلا يذ رهش يلو

 يضاقلا ذئموي مهؤاسؤرو 7 ةيقاتسرلا ةفئاطلا ضعب جرخ ، ةئامعبرأو نيعستو
 اوجرخ ، نايحنملا رباج يبأ نب رمع نب دجأ ركب وبأ يضاقلاو ، ىسوم نب داجن
 ؟ مهنيب ىرج اذام ملعأ هللاو 8 يلع نب دشار مامإلا لزع نوديري قاتسرلا إ
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 يف ، هللا هج ر) رباج يبأ نب رمُع نب دجأ ركب يبأ خيشلا ةافو تناكو
 نيتنثإ ةنس اموي رشع يتنثإ ناضمر رهش نم يقب دقو { ءاعبرألا موي ةوحض
 يف ىوزنب نفد دق ناكو ، هربق يف ناسغ يبأ نب دمحم هيلع ىلصو 7 ةئامو

 جلف هنع ذفني يذلا قيرطلا يشعن ، شبنخ نب دمح مامإلا ربق هيف يذلا عضرلا
 . رباج يبأ هدلو ربق اذكهو ذ قتنفلا

 نب دمحم نب رمغ صفح وبأ ، ملعلا لاجر نم ، ركب يبأ خيشلا براقأ نمو
 مهتملك هيلع تعمتجإ نم ىلع اهيف دري ةريس هلو ، يحلملا رباج يبأ نب دجأ

 ، كلام نب تلصلا رمأ يف عقاولا ثدحلا يف مهقافتإو ، نامُع لهأ نم

 يف هيلع درف ، قافتإلا كلذ وه ري ملف ، رظنلا نب دشارو ، ىسوم نب ىسومو
 هيأر نع اهيف نابأ ةباتكلا تقو ينرض مل ۔ ةليوط ةلاسر يهو ، ةلاسرلا هذه

 . دشارو ىسوم رمأ يف ةالغلا نم ناكو ، ةيضقلا كلت يل
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 يوزنلا ىسوم نب نامثُع خبشلا

 ، يمرجلا نامثع نب دمحم نب ىسوم نب نامثُع دمحم وبأ هيقفلا خيشلا َوُه

 نرقلا رخآ ءاملغ نم وهو ، ىوزن نم رقعلاب ةلحم يهو ، ةمرجلا لإ ةبسن
 . يرحتلا ىلع ۔ سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلاو ، سماخلا

 . ماكحألا يف هفلأ هنأ رهظيو ۔ هيلع فقأ مل " فينلا " باتك ، هتافّلؤُم نم
 لجرلل زوبيأ ۔ بسحأ اميف ملعملا ۔ دمحم نب ركب ابأ تلأس : هلوق ، هلئاسم نمف

 نب دمحم هللا دبع وبأ كلذ لعف دق : لاقف ؟ ةلاجأ زئاجلا قيرطلا يف حتفي نأ
 نامث ةنس ف ، هرصمو ، ٥هرصعو ‘ هنامز ةودق وهو ‘ هلل اهججر) ميهاربإ

 نم ، ةجرشلاب ةفورعملا ةلحملا نم ، ةيقرشلا زئاجلا قيرطلا يف ، ةئامسخو
 ةيقاسلا نم بقنف . ةرجازلاب ةفورعملا ، لبجلاب ةلصتللا نيضرأل ١ يبرغ ، ىوزن

 طسو يف ىرجي ، ةراخا يقرشو ، قيرطلا اذه يبرغ يه يتلا ، مين يذب ةفورعلا
 : راطإلا ؛ هنطاع ةرجش نم اراطإ اهيف سرغو ‘ ........ ناك هلعلو ، قيرطلا

 هجو ىلع ةطسبنُم ، ناصغألا ةريثك : يأ ، هنطاع ةرجش : لاقي ۔ مركلا نابضق
 . هأ. ضرألا

 امك ۔ اهيف تام ه يتلا ةنسلا ي هنأ ، ةلاجإلل خيشلا حتف خيرات نم ذخؤيو

 ، ىرخألا تافلملا نم ائيش نامثُع خيشلا نع فرعأ ملو ۔(١) هتجرت يف مدقت
 . ةئامسخو نيثالثو تس ةنس رخآلا عير رهش نم ةعمجلا ةليل هتافو تناكو

 . ةدحاو ةنسب دمحم نب شبنخ مامألا ةافو دعب كلذو

 نامثُع نب دجأ نب دمحم نب دحأ ملاعلا خيشلا ، نامزلا كلذ ءاملع نمو

 تسلو ۔ هيلع فقأ مل { " ةنزاوملا " باتك هتافلؤم نم ، يوزنلا يرقعلا يمرجلا

 . ملعأ هللاو ؟ هريغ هنأ مأ ، لوألا ديفح وه له ، يردأ

 )١( ةرجهلل ةئامسخر نامث ةنس هتافو .

٣٤٦ - 



 " دمح وبأ " ينامُملا يلع نب نسحلا خيشلا

 نأ ألإ _ باحصألا رثأ نم هيلع تعلطإ اميف اركذ ةمألعلا اذهل دجأ مل

 نمو : " ةيناطحقلا ةفيحصلا " هباتك يف لاق قيزر نب دمح نب ديج خرؤملا

 ناكو ‘ " لافغإلا نع حاضيإلا " باتك بحاص ۔ نسحلا نب دمحم ةلماسنلا

 نب ورمع نب ةيواعم ونب مه : لماسقلاو ، اهمايأو برعلا بابنأب املاع اهيقف

 . هأ . مهف نب كلام

 ةباتك يف أطخ عقوو ۔ ةججرتلا بحاص ۔ اذه همالكب دصقي قيزر نبا لعلو

 ينم اذهو ْ نسحلا دمح وبأ باوملا نأ عم ، ، نسحلا نب دمحم هامس ذإ ، همسا

 ۔ لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو ، يرحتلا ليبس ىلع

 تافلؤم نم انيلإ لصو اميف 7 ًاركذ هل دجأ مل ، نقتملا ملاعلا اذه ناك اذإو
 يرزجلا نبا ةمالعلا اذهف ، انريغ دنع هركذ درو دقف ، نييناملا انباحصأ
 ني نسحلا : هصن امب . "ءارقلا تاقبط " روهشلا هبايك يل هل مجرت يعلاشلا
 " ءادتبإلاو فقولا " باتك بحاص ۔ يرقلا يناملا دمح وبأ ديعس نب يلع

 : : رخآلاو ؛ ( ......... ) : امهادحأ ، ناباتك فوقولا يف هل ققحم ، لضاف مامإ

 : ىلإ هيف فقولا مسق دقو ، دافأو هيف نسحأ ، طسبأو هنم متأ وهو ، " دشرلا "

 متاح ابأ عبتإ هنأ معزو ، موهفلا مث ، حلاصلا مث ، يلاكلا مث ، نسحلا مث ، ماتلا
 الو ، ارق نم ىلع ملعأ الو ، ةئامسمخلا ديعب رصم لزن ناك دقو ، يناتسجسلا

 ،"ءارقلا لاح " هباتك نم فقولا لصف ِف هركذ يواخسلا نأ ريغ ؟ هيلع أرق نم

 ال ًاقساق ناك نَمَك انيم ناك نَّمَقأ » : لاعت هلوق ىلع فقولا هعنم هيلع ركنأو
 موََلاَو 4 هللاب ب َنَسَأ نَمُك » : لاعت هلوق ىلع فقولا زاجا هنأ عم ، 4 نووس

 . ه نووسي ل ط ب ءادتبالا زاجأو ذ 4 نووسي ل هللا ليبس يف دَهاَجَو رخألا

 . ه أ . امهنيب قرف الو
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 دمحثغ خيشلا ، " ةينسحلا ةنازخلا سراهف " باتك فنصُم اضيأ هركذو

 ينامعلا ديعس نب يلع نب نسحلا دمحم وبأ وه : لاق ثيح ، يباطخلا يبرغلا

 6" تاءارقلا لوصأ " باتك هل ، ةرجهلا نم ةئامسمخلا دعب ايح ناك ، يرقلا

 اذه لمتشي ، طابرلاب يكلملا رصقلاب ، ةينسحلا ةنازخلا يف اطوطخم دجوي ، ناءزُج
 نم ، راصمألا ةمنأ ةينامثلا ءارقلا ةءارقو ، تاياورلا دوجو ىلع فيلأتلا
 6 اهنم رهتشإ ام انيبُم ، اهتاياور رثكأ ًابعوتسُم ، قارعلاو ، ماشلاو 3 زاجحلا

 دنسلاب يورم ، فيرش ثيدح ةخسنلا رخآ يفو ، ضوفرملاو لمعتسللا نبب أزيمُم
 ماع ةرخآلا ىداجج يف خرؤم عامس هدعبو ، .... (هظ) رمُع نبا نع ، لصتلا

 نم غارفلا خيرات الو ، خسانلا مسإ اهيف دري مل ، ةقيتع ةخسنلا ۔ ه ٦

 يفرشم طخب ةبوتكم ، يرجهلا سداسلا نرقلا ىلإ عجرت اهنأ حجرملاو ، اهتباتك
 ةخسللا نم لوألا ةقرولا يفو ، رهألاب نيوانعلاو ، دوسأ دادمب لوكشم ، قيقد
 دجأ يدعسلا ناطلُسلا ةبون يف تناك اهنأ ديفي ، بهذلا ءام بوتكم دييقت

 . ه أ . يبهذلا روصللا

 اوبلط ، هناظم نم يناملا ثارتلا عمجب نيمتهُملاو ذ رمألاب نيينعملا تيلو

 فلأ يذلا نفلا ةردنو ، ةيناملا تافلملا نيب هتردنل ، باتكلا اذه ريوصت

 اذه نع ةيمهأ لقت ال يللا ش ىرخألا هتافڵلؤُم نع ثحبلا اذكهو ، هلجأ نم

 . باتكلا

 : لاقف ، يناملا خيشلا اذه ، " نيفلؤُمْلا مجعُم " باتك بحاص ركذ دقو
 ، ه ٠ ٠ ٥ ةنس دعب رصم لزن ،۔ يرقم دمحم وب أ ين امعلا ديعس نب يلع نب نسحل ١

 " دشرملا " باتكو ، " ءادنبإلاو فقولا " باتك هفيناصت نم
 يف ، "دشرملا " : لاقف ، " نونظلا فشك " باتك بحاص اضيأ هركذو

 . هأ. ةيرجه ٠ ٤ ه ةنس يفوتلا يناملا ظفاحلا مامإلل ّ ءادتبالاو فقرلا
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 ذ باوصلا وه لوألا نأ بسحأو ئ رظن ، هاكح يذلا هتافو خيرات ِف نأ لا

 . ملعأ هللاو
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 يتتوُملا ملسم نب ةملس خيشلا

 نب ةملس رذنملا وبأ ، ةباسنلا ، عرابلا يوغللا ، هيقفلا ةمالعلا خيشلا َوُه

 ، راحص لامعأ نم دلب ، بتوع لإ ةبسن ، يبتوعلا يراحصلا ميهاربإ نب ملسم
 . سماخلا نرقلا نم لوألا فصللا ءاملع نم وهو ‘، اهنم قرشلا ةهج لإ

 يرقعلا شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع وبأ خيشلا هيقفلا يضاقلا هخايشأ نم

 . ةئامعبرأو نيسو ثالث ةنس يفوتملا ، يوزنلا

 نيلوُمْلا نمو ، نامع يف هنامز ءاملع رهشأ نم ، يبتوعلا رذنملا وبأ خيشلاو
 . فيلأتلا ف نيرثكملا ، نيديجملا

 لازيال ، ًاءزُج نيرشعو ةعبرأ يف ، هقفلا يف ، " ءايضلا " باتك هتافلؤم نم
 ديسلا يلاعم ةبتكعو ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي ، اطوطخم
 ز ماكحألاو نايدألا ىف يف عساو باتك وهو . يديعسوبلآ دوعس نب دجأ نب دمح

 نبا عماج " باتك مث : " ءايضلا " باتك ركذ نأ دعب لاق ۔ بكلا ضعب يلو

 ، ةعطق نورشعو ةعبرأ ، هؤايض وهو ، " بهذملا نبا " ةخسن يلو ، " بذهلا
 دعب فلأ ، يبتوعلا ةمالعلا نأ ، رثألا اذه راشأ دقف ، لوألا نم حصأ وهو
 مل ، فسألا عم نكل ، " بهذلا نبا ءايض " هامسأ اباتك ، " ءايضلا " باتك
 . تافلؤملا نم ريثكلا دقف امك 4 دقف هلعلف 3 ، هنم ءيش ىلع رثعن

 ةبتكمو هنم ةليلق ءازجأ ضمب لإ ، دوجوم وهف ، " ءايضلا " باتك امأ

 ءزُجْلا اهنم ، هءازجأ نم ددع ، يديعسوبلآ دوعس نب دحأ نب دمحم ديسلا يلاعم

 : ةلمسبلا لعب ‘ باتكلا ةبطخ ِف { هللا هجر) فلَوُمْلا لاق ش لوألا

 ز ادودحم نسلألا هفصت الو ئ ادوجوم نيعألا هكردت ل يذلا ‘ هلل دمَحْلا
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 همعن ىلع هدجأ ، ادولوم الو ادلاو ةقيلخلا هفرعت الو ، ًادودعم ركفلا هفيكت الو

 ادج ، هءالتبإو همقن نم هب ذوعأو ، هءالبو همسق نمح ىلع هركشأو . هلالآو

 ‘ ًاقزار هدبعأو ْ اقداص هدجأو ، ًاقلاخ هدحوأ ذ ودب دعب ادوعو .دج رثأ

 الب لوألا ، َوُه الإ ةلإ ال نأ دهشأو ۔ ًاقحُم هب نيعتسأو ّ اقثاو هيلع لكوتأو

 ، ريبدتلا مكحاف ربدو ريدقتلا نسحأف ردق يزلا ، ةياهن الب رخآلاو ، ةياغ

 ءيش هلئيك َسيل ) ، ريبخلا وهف ةلهج اهملعو ، ريدق اهيلع وهف ءايشألا كلمر
 هبيبحو ، يمألا يبنلا ، هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو ، 4 ريصبلا عيمسلا َرُهَ
 هب حضوأف ، يوبنلا ناهربلاو ، يلجلا نايبلاو ، يبرعلا نآرقلاب هلسرأ ، يفصلا
 نم هب ىدهو ذ هتلاسر هتلصوو ذ هتوعد هتغلب نم ىلع ‘ ةحمللا هب ماقأو ، ةجحلا

 هيلإو ، ًاعداص هرمأبو ، ًاعئاط هلل لزي ملف ، ةلاهجلا نم هب رصبو { ةلالضلا

 . ًايداه هتمألو ، ايعاد

 هتدجو ام ، هفينصت ىلإ ينادحو ، هفيلأت ىلإ يناعد باتك اذهف ، طب اهل
 ، هيلمحتمو بهذملا باهذو ، نيدلا راثيإ سومطو ، نيملسلا راثآ سورد نم

 دوجوو ، هيلع ةردقلا عم ، هءايحإ نع كاسمإلا تيأرف © . هيلحتنمو هيبلاط ةلفو

 صقنو ، يتفرعم فعض ىلع هتفلأف ، امؤلو مذو ّ ًامؤشو ابنذ ، هيلإ ليبسلا

 ، مدقتلل ال ملعتللو ، رخفلل ال رجألل ابلاط ، ينايب ةلقو ، يناسل ةلكو ، يتريصب

 نكل . فيلأت نونفلل عدتبُم الو ، افينصت مولُعلل عدُم ريغ ، ةسايرلل ال ةساردللو
 هءايضب حبصتساألو ّ ىسنأ اميف هيلا عجرأو ذ ًاسنأ هيلا عزفأو ، اسفن هب يحأل

 ، نونع وذ نايسنلاو ،۔ ضرتعُم ككشللا ذإ ، ايدتقُم هيف اب حبصأو ، ايدنهُم
 امإ : سابع نبا لاق ؛ نايسنلا ظفحلا ةفآو ، ةفآ ءيش لكلو ، نوئخ ظفحلاو

 هيلإ دهع هنأل ، ًاناسنإ ق مدآ يمُسو : لاق ، ىسني هنأل ، ناسنإ ناسنإلا يمس
 ؛ رعاشلا لفو ؛ ىسن

 ناسنإلا يمُس امو بلقتي هنأ الإ بلقلا امو هيسنل ألإ

-٣٥١



 ؛ يئاطلا لقو

 امنإف دوهعلا كلت نيسنت ال

 .. هنم دازملا ىهتنإ

 يسان كنأل اناسنإ تيمُس

 . 6 ذلا ا طنب 6 ز يف اتايبأ دح هزأ ت ا اذ انلا ق

 ٠ باتكلل ظيرقت وه ٣٦ د

 يخأ برولقلا يف ءايض باتك اذه

 ىدُه هيف ناك ذإ ءايضلاب هتيمس

 ةفرعمو ابخ هب يسفن تصصخ

 هل قحو هيف امل ابخ هاوهأ

 ةدئافب ايندلا هذه نلدعأ ال

 نم لضفأ ملعلا يف ةلئسم لكو
 ةفرعمك الام ىأر لقعل ابت

 هترثك مايألا ىلع ىنفي لاملا
 امكتحم لاومألا ىلع ىضقي ملعلاو
 ةرخاو ايند ف كيج ملعلاو

 هروصت ول باسح هيف لاملاو

 ادغ داعملا يف ارخذ عفنأ ملعلاو

 عبتُم ملعلا لهأل عوط لاملا وذ هب تلمع ام راختفإ جات ملعلاو

 مهنأ ملعلا لهأل آ رخف ال

 اولمع امب ابابرأ نونوكي اوداك

 هقلاخ ردي مل املاع نكي مل نم

 بدأ نمو , ملع نم هيف امب مركأ
 ط ا ةملظ نم ءايضو ىمعلا نم

 بتكلا قدصأ

 يبرأ نمو يمه نم وهف ىوهلا
 بذكلا يف ءرملا رفكو تقدص ر

 بهذلاو توقايلاو ضرألا رهاوج
 ببس يف طق املع لاملا لدعي ام
 بقحلاو مايألا ىلع ىقبي ملعلاو

 بشللل : طق مكح ملعلا ىلع امو َ ُ ٣ . ٠

 بعت يفو مثإ يف كيدرُي لاملاو
 بلقنم موي اراقتفإ دو لاملا وذ

 بسح وذ لان اركذ عفرأو معن

 بصتغم ريغ راقو جات ملحلاو

 بعللاو دجلا يف رقتفُمو مهل
 بلط وذ راح ام اذإ ةادهلا مُه

 ل نو مجع نم ليق مر
 بذكلاو قحلا نيب قرفلا الو اقح

 نم هتفنصو هل
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 بيرلاو يهنلا باكترإب لحي مل ام ةظفاح قولخملل هللا ةعطف

 بدأ الب شام رجاف لهاجل بذك الب ايندلا يف رسيأ توملا
 يب ملعو املع ينملعو يرمُغ للز نمو غيز نم هللا انذاعأ

 . هلل دمحلاو ، اهتدجو ىتلا تايألا تمت : خسنلا ل

 : اهلئاق فرعأ ال ` ءايضلا ` باتك ظيرقت يف ىرخأ تايلا هذهو

 بيرق نع اهعلط دجت علاطف بولقلا ءايض بتكب كيلع
 بيصن نم "مهدنع هل سيلف بولقلا ءايض علاطي مل نمو

 بوردلا لحم يف هدادرتو ن هراركتب نمأيت الف
 بيغملاب حصان نطعم ىلع دورشلا در قذحلا نم ناف
 بيذو رسن نيب ام ردوغل ةاعرلا ظفح ةلالك ولو

 اهنم ، دزألا نم ةليبق يهو { ةيحاط نم يدنع اميف ۔ يبتوعلا خيشلاو
 . يحالطلا هشرب نب بك

 لازال ، " ةغللا ي ةنابإلا " باتك ، " ءايضلا " باتك ريغ نم ، هتافلؤُم نمو
 . عوبطم وهو ، " باسنألا " باتكو ، اطوطخ

 . هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

9 
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 داعألا هبر ذو يحنلملا ميهاربإ نب دا خيشلا

 كلذ لسلست دقف ، لضفو ملع تيب ، مهركذأ نيذلا خياشملا ءالؤه تيب
 مهو ، كلذ نم دعبأ هلعلو ، عباسلا نرقلا لإ سماخلا نرقلا لئاوأ ذنم ، مهيف

 ةليبق يأ لإ يردأ تسلو ،دالبلا نم ةيناميلا ةلح مهنكسمو ،۔ حنم لهأ نم

 ال ةمئألا ضعب ىتحو ‘ ءاملكلا نم مهريغ نم ريثك ِف نأشلا اذكهو ، نوبستني

 مهرابخأ ءافتخإ يف ةلب نيطلا داز ام كلذو ، ةليبق يأ لإ مهبسن نوركذي

 : لاقو .داح ينب خئاشم ضعب هتافلؤُم ضعب ِف قيزر نبا ركذ دقو ۔ مهريسو

 ؤ صورخ ينب ىلع ميدقلا يف دمحيلا مسإ نوقلطي ام ابلاغو ، يدزأ يدمحي هنإ

 . ملعأ هللاو ذ ارثؤُم هدجأ ملو ، كلذب مزجلا عيطتسأ ال ينأ عم ، مهنم مهلعلف

 ةمالعلا خيشلا تيب ريظن مهف ، ءاملع ةدع تيبلا اذه نم لسلست دقو

 امو نماثلا نرقلا ِف ، دادم لآ خئاشللا تيبو ‘، هيرارذو يرقعلا حلاص نب دمح

 ۔ رشع يناثلا نرقلا ىلإ هدعب

 نيع ، حنم ةيرقب نأ : يقابلا دبع نبا خيشلا طخ نم ، لوقنم رثأ يفو .
 . مهيلا ةبوسنم اهلعلف داجن ينب نيع , يمست

 ليق يذلا ، ميهاربإ نب داجن خيشلا لوألا مهدج وه : ۔ يعم اميف ۔ مهلوأو
 نب ىسوم نب داجن ةمالعلا خيشلا مث ، ناذاش نب ليلخلا مامإلا ةاضق نم هنأ

 روهمجلا وبأ يضاقلاو ، داجن نب ىسوم نب نالهك يلاعملا وبأ يضاقلاو ش ميهاربإ

 نب ىسوم نب يلاعملا يبأ نب ىسوم مامإلاو ، داجن نب ىسوم نب نالهك نب رمعم
 نب ىسوم نب دابل نب ىسوم نب نالهك نب ىسوم لاكيلما وبأو ، ميهاربإ نب داجن
 خيرات نم كلذ رهظي امك ، مهنم مهيلع تفقو نم رخآ وهو ، ميهاربإ نب داب
 ، مهتركذ نيذلا ريغ نم ، نورخآ مهنم لعلو ، دعب اميف اهركذنس يتلا ، هتافو

 . مهريغ رابخأ تباغ امك ، مهرابخأ انع تباغ نكلو
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 الو ۔ ليلخلا مامإلا يضاق ۔ ميهاربإ نب داجن خيشلا : : تركذ امك _ مهلوأو

 ، سماخلا نرقلا ءاملع نم هنأ الإ ، هتافو خيرات نع الو ، اتيش هتايح نع فرعا

 نب داجن يضاقلا ملاعلا خيشلا هديفح مث ، ةنس نوتسو ناتنثإ رمملا نم هلو تامو

 نب دجأ نب نسحلا يلع وبأ يضاقلا : هخايشأ نم « ميهاربإ نب داجن نب ىسوم

 نم داجن خيشلا ناكو ‘ ةئامسخو ثالث وأ نبتنثإ ةنس يفوتملا ، يراجهلا رصن
 دمحم نب شبنخ مامإلا ةاضق نمو ۔ رهظي اميف ناسغ يبأ نب دمح مامإلا ةاضق

 نيتفئاطلا ءاملع نيب فالخلا هيف مدتحإ دق تقولا اذهو ۔ هركذ يتأيس امك ۔

 نب دشار ةمامإو ، ناسغ يبأ نب دمحم ةمامإ تقو نأو ، ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا

 . رهظي اميف _ لخادتُمو فدارتُم ذ يلع

 نب شبنخ مامإلا ةعيبب ماق يذلا وه ، داجن خيشلا نأ : بتكلا ضعب لو

 هيلإ ضوف نمو ، هتاضُق نم ناكو ، ةئامسخو رشع ةنس يفوتملا ، ماشه نب دمحم
 نييعت ةمئألا ءالؤه تقو نيعتو خيرات ل ، تاياورلا براضتت انهو ب نامع رومأ

 مث ، ناسغ يبأ نب دمح مامإلا ةاضق نم وه ، ىسوم نب داجن خيشلاف ، . احضاو

 نب دشار ةمامإ تقو وه هنيعب تقولا اذهو ، دمحم نب شبنخ مامألا ةاضق نم

 ةرشع ثالث ةنس يفوتلاو ، ةئامعبرأو نيعبسو ثالث ةنس بوللا ، يلع

 ىسوم نب داجن يضاقلا جرخ : لاق خيراوتلا ضعب يفو ۔ ةياور ف - ةئامسخو

 ةنس دشار مامآلا هلتقو ، ةئامسخو ةرشع يتنثإ ةنس نينثإلا ةليل { ادورطم ًابولغم

 ۔ ةنسلا كلت يف مامإلا تامو ، ةئامسخو ةرشع ثالث

 رمأ يف ةالغلا مهو ۔ ةيقاتسرلا ةفئاطلا ءاملع نم خيشلا اذه ناك الو

 نب دجأ ركب وبأ يضاقلا وه جرخ كلذلف ، رظنلا نب دشارو ، ىسوم نب ىسوم
 نيعبسو تس ةنس ‘ قاتسرل ا لإ امهعم نمو ۔ يحللا رباج يبأ نب رمع

 ةنسلا نم ةدعقلا يذ رهش يف كلذو ، يلع نب دشار مامإلا لزع يف 7 ةئامعبرأو
 لتق لبق ، ركب وبأ يضاقلا يلوت دقو ؟ مهنيب ىرج اذام ملعأ هللاو ، ةروكذلا

 اتنثإ ناضمر رهش نم يقب دقو ‘ ءاعبرألا موي ةوحض كلذو . ةدُمب داجن خبشلا
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 يبأ نب دمحم هيلع ىلصو ىوزنب نفو ، ةئامسخخو نبتنثإ ةنس نم اموي رشع

 ره ةمئألا ءالؤه تقو نأ ، الاكشإ رمألا ديزي امو ؛ هربق يف يصورخلا ناسغ

 نرقلا رخاوأ يف يلاتسلا رعاشلا مهحدتمإ نيذلا ، ةنهابنلا مكح دوجو تقو

 . لخادتُم عيمجلا يف خيراتلاف ، سداسلا نرقلا لوأو سماخلا

 رشع ةس ف فوسل ا ذ دمغ نب شبنخ مامآل ١ نأ ة كلذ ديؤي اممو

 ِف اضوفمو ذ ًايضاق ىسوم نب داجن خيشلا لعج ۔ ةمامآلاب عيوب ؛ امل ل ةئامسخو

 : كلذ ِف هدهع اذهو ذ رومألا عيج

 نب دمحن نب شبنخ مامألا لوقي ام اذه . ميجرلا نمحرلا ه هللا مسب )

 نبب امكاحو ، قحلاب ايضاق كتلعج دق ينإ : ىسوم نب داجن يضاقلل . ماشه

 . ، اهلابجو اهلوهسو . اهرخو اهرب ۔ نامع رومأ عيج كتيلوو ، لدعلاب سانلا

 دمحم هيبن ةنسو ، رابجلا هللا باتكب { اهكتيلو يتلا ةيالولا هذه يف لمعت نأ ىلع

 . جتلإف هيلاو ، قتاف هللاف ، راهنلا ءوض نع ليللا مالظ لصفنإ ام ، كو راتخلا
 يلعلا هللاب الإ ةَوق الو لوح الو 4 مصتعاف هبو ، لكوتف هيلعو ، فتكاف هبو

 . ( ميظعلا

 : ماشه نب دمحم نب شبنخ مامإلل ىسوم نب داجن يضاقلا ماهفتسا

 نم يلوأ نأ يل تلعج دق ۔ كرصنو هللا كزعأ مامالا اَهُيأ تنأ .... )

 6 اهيلع ينتيلو يتلا دالبلا رئاس يف ، يدنع تاقثلا نم ، يعم ةيالولا قحتسي

 نم مهعم هتيأر نملو ، ةقفنلا مهل ضرفأ نأو ، مهنم تدرأ نم لزعأ نأو
 . نيملسملا حالص هنم اوجرأو { ىرأ ام ردق ىلع ، نيمدختسللا

 ؛ سانلا نب مكح نمم ، هب ةناعتسإلا يل زوجي نع نعتسأ نأ م تلعجو

 وأ ناك ًافيرش ، ةبيرقلاو ةديعبلا عضاوملا نم ، يل دفو نم فيض أ نأ يل تلعجو

 مهل يرتشأ نأو ، ةمعطألا رئاس نم ۔ ۔ ىرأ ام ىلع ۔ نيملبللا لام نم ، ًاعيضو

 6 ىرأ ام ردق ىلع مهفّيضأَو ، مادإلا رئاس نم مادالاو ، نيملسملا لام نم ةمعطألا
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 ة نيملا لام نم تيأر ام مهغلبأ نأو ، يعم ءانمألاب كلذ ىلع نيعتسأ نأو

 . اهلك ماداإلاو ، اهلك ةمعطألا رئاس نم

 نم هارأ ام ردق ىلع ‘ ءارقفلا ىلع نملبلا لام نم قدصتأ نأ يل تلعجو

.2 

 . نبمأ ةقث يعم وه نع نيعتسأ نأو ، فونصلا رئاس

 هفرصأو هقفنأو ، هيلع يرتشأو ّ نيمل بلا لام ىلع ضرتقأ نأ يل تلعجو

 نم ضوملا درأو ، مهتلود ًرِعَو ، نيملسملا حالص هيف وجرأو ، هيف ىرأ اميف
 ةمعطألا رئاس نم ، نيملسملا لام نم لكآ نأ يل تلعجو ؛نيملسلا لام

 . تيأر ام ردق ىلع ئ ماداإلاو

 رئاس نم ۔ نملا لام نم لصح ام ، دقنب ىرأ ام عيبأ نأ يل تلعجو

 م اضورعو مهارد نملدل ١ ذخأو ذ اهيلع ينتيلوو يدي ِف يه يتلا ‘ اهلك دالبلا

 ءانمأل اب نعتسأ نأو ‘ مهتلود عو ‘ نملا حالص هيف اوجرأ اميف هفرصأو

 . كلذ يل يعم

 اوجرأ اميف يفاصلاو ، نيملسملا لام نم ناك ام عيجج قفنأ نأ يل تلعجو
 ىلعو ، نيمأ ةقث يعم وه نب كلذ ىلع نيعتسأ نأو ، مهتلود زعو حالص هيف
 . نمأ ةقث يعم وه نم ۔ ءاطعلاو ذخألا

 ، رحبلاو ربلا يف ، نيملسللا ةلود ًؤِعل ، هيلإ جاتحت ام يرتشأ نأ يل تلعجو
 ةلود ًرِعل ، هيلإ جاتحت ام كلذ ريغو ، ديدحلاو ، ساطرقلاو ، تالآلا عي نم
 عيمجب نيملسملا لام نم نمثلا عفدأو ، .......... نيملسللا لام ىلع ، نيملسلا
 يتلا تابجاولا عيج ضبقأ نأو { .......... نيعتسأ نأو ، اضورعو ادقن ، كلذ

 نأو ، مهتلود ًرِعَو ، نيملسملا حالص هيف اوجرأ اميف اهفرصأف ، كيلإ اهعجرم
-.. ٠ 

 . نبمأ ةقث يعم وه نع كلذ ىلع نبعتسأ
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 هارأ نمل ، هارأ ام نيملسملا لام نم قلطأ نأ يل تلعجو ؛ ءارقفلا ىلع اهقفنأو

 . هوجرلا دحأب كلذل ًاقحتسُم > ساللا نم

 رئاس نم ، نيملسملا لام نم يلإ عفدي ام عيج ضبقأ نأ يل تلعجو

 زِعَو ، نيملسملا حالص هيف اوجرأ اميف هقفنأو ، هضبقي نم رمآ نأو ، فونيملا
 اميف هنمث قفنأو ، هعيب ديرأ ام ۔ تدرأ ام هنم عيبأ نأو ، هب نبعتسأو ‘ مهتلود

 . نيمأ ةقث يعم وه نع كلذ ىلع نيعتسأ نأو ،۔ يملسلا حالص هيف اوجرأ

 لام نم ، برحلا يف اهب ناعتسي يتلا تالآلا عيج لمعتسأ نأ يل تلعجو

 ؛ اهريغو برحلا تقو يف ‘ سانلا نم تيأر نم هيطعأو ، يفاصلا نم ، نيملبلا

 ، تالآلا عيجو ، جيناودلاو ش حمارلاو ذ تاوذشلا لمعتسأ نأ يل تلعجو

 ،اهريغو تاناتفخلا نم ، رحبلا ةدعو ، نيملسملا لام نم ، باشخألاو

 حالص هيف اوجرأ امو ، نيملسملا مدخ يف ، رحبلاو ربلا يف اهمدختساو

 نعتسأ نأو ، هتبراحُم بجت نم براحأ نأ يل تلعجو ؛ مهتلود ًزِعَو ، نيملسلا

 . نيمأ ةقث وه نع كلذ ىلع

 تمدقت نمم ‘ يحاونلا رئاس نم ۔ نبثدحُملا ةانجلا ذخأ يل تلعجو

 نم هميدقت ىرأ نم مدقأ نأ يل تلعجو ؛ هذه كمايأ يف نكت ملو { مهتيانج
 نأو ، رهش لاإ موي نم مهتاقفن ۔ نيملبلا مدخ ِف ۔ نيمدختسملاو ركاسعلا

 . ءانمألاب نيملسملا مدخ نم ‘ هريغو كلذ ىلع نبعتسأ

 يل مادخلا نم تبأو ، هتابثإ ديرأ نم ، ركاسعلا نم بتكأ نأ يل تلعجو

 طقسأ نأو ، بيرقو بيرغو ، ريثكو ليلق نم ، هتابثإ ديرأ نم ، نيملسملا مدخ
 ىرأ نم نمؤأو ‘ نيملبلا لام نم ‘ هتدايز ىرأ نم ديزأو » هطاقسا ىرأ نم

 هقاقحتسا ردق ىلع ،۔ هتبقاعُم بجت نم بقاعأر ، هتفاخا بجت نم فيخأو ، هنامأ

 لوق يف ، هدح بجي نم دحو ، هريزعت بجي نم ريزعت يل تلعجو ٫ ةبوقعلا يف
 يلوأ نأو ، نيمأ ةقث يعم وه ن تيأر نم ، كلذ ىلع نيعتسأ نأو ، نيملسىلا
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 نمم ، هعسي ال ام لإ ، هيف ىدعتي الو ، هب موقي نم ، ءانمألاو تاقثلا نم كلذ

 . نيمأ ةقث يدنع وه

 ةقفنلا مهيلع يرجأو ، هديرأ اميف يننومدخي ًامادخ ذخآ نأ يل تلعجو
 . نبمأ ةقث ةقث هعن يعم وه نع كلذ ىلع نيعتسأ نأو ، نيملسلا لام نم ‘“ ناويدلاو

 لام نم ، نيملسملا مدخ يف هتبثأ نم ىلع ‘، قافنإلا يرجأ نأ يل تلعجو

 رومأ ىلع نيعتسأ ن او م ىرأ ام ردق ىلع .‘ ريثك وأ ليلق نم “ نيملا

 . نيمأ ةقث يعم وه نب نيملسلا

 ، مهل حالصلا هيف اوجرأ ام ، نيملسملا رومأ يف دمتعأ نأ يل تلعجو

 ةقث يعم وه نمب كلذ ىلع نيعتسأ نأو ، مهرومأل ةماقتسالاو ، مهيلع عفنلاو
 . نيم أ

 ةقفنلل .......... ، نيملُملا لام يل { يل هتلعج ام ذخآ نأ يل تلعجو

 ، قفتي امو انأ تدرأ ام ، نيملسملا لام نم يدي تحت نم ، ًارخآو ألوأ ، نيدلاو

 كلذ ىلع نيعتسأ نأو ، هتقو رعسب تدرأ فونصلا يأ نم ، نيملسملا لام نم
 . نبمأ ةقث وه نه

 يتترمأو ، اهيلع ينتيلو يتلا ، نيملسملا مدخ يل نيعتسأ نأ يل تلعجو

 ، قافنإلاو ، ءاطعلاو ، ذخألاو ، فرصتلا يفو ، اهيلإ ليبسلا ينتدجواأو ، اهب
 نمب ، مهتلود ٌرِعَو ، مهرومأ حالصب دوعت ينلا ں نيملسملا مدخ نم كلذ ريغو
 . نمأ ةقث يعم وه

 ، نيملسملا مدخ يف ‘ يعم نيمدختسملا نم ىرأ نم ىلع قفنأ نأ يل تلعجو

 ال نأو , ىرأ ام ردق ىلع . ةمدخ يف اوهجوت وا . ر اورف رأ اوُضرم نإ

 نيمأ ةقث يعم وه نب كلذ ىلع نيعتسأ نأو ، مهيلع مهتاقفن عطقأ
 )١( مهرفسو مهضرم دارأ هطل : هريغ لال .
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 ، هتلاكو يل زوبت نم ةلاكوو ، ءاسنلا نم اهل يلو ال نم جيوزت يل تلعجو
 ِف بابغألاو ماتيألل ءالكو لكوأ نأو > هتلاكو يل زوجحم .......... ا نهجوزت ِف

 ةقث يعم وه نم كلذ ىلع نيعتسأ نأو ذ مهلاوحأ حالصب دوعي امو ۔ مهلاومأ

 . نيمأ

 « نامع يف يتلا يفاوصلا ضورأ عيمج رجؤأو عطاقأو عرازأ نأ يل تلعجو
 نمب هريغو كلذ عيجج يف نيعتسأ نأو ، ةرجأب ةعطاقُم وأ ةكراشُم نم يل قفتي اع

 . نيمأ ةقث يعم وه

 اوجرأ اميف هفرصأو كلذ نم نيملسملل لصح اع ضبقأ نأ يل تلعجو

 . نمأ ةقث يعم وه نع كلذ ىلع نعتسأ نأو ، نيملا حالص هيف

 ترمأ نأ ىلإ ، كلذب طخ ريغب ، كنع قلطُي ام عيج ملسأ نأ يل تلعجو
 . نيملسملا لام نم ، هيلإ ميلستلاب

 جيتحأ اذإ اهرخسأو ، نيملا مدخ ِف ْ باودلا رجأتسأ نأ يل تلعجو

 ىلع ، نيملسملا لام نم ، ةرجألا مهيطعأو ، اهريخست زوجي اميف ، اهترخُس لا
 مدخ رخسأو ‘ لاجرلا رجأتسأ نأو ‘ مهترجأ .......... ذ هارأ ام بسح

 مهمدخأو ، نيملسملا لام نم ، مهترجأ مهيلإ عفدأو ، رحبلاو ربلا يف ، نيملسلا
 . هارأ ام بسح ىلع ./ اهايإ

 ام ، هلعفأ نأ يل هلعجت نأ كل زوجي ام عيجج ، نيملسملا لام يف يل تلعجو

 يعم وه نع كلذ ىلع نبعتسأ ن أو ذ مهتلو ٥ عو ذ نيملسمل ١ حالص هف اوجرأ

 . نيم رمأ ةقث

 لام يف هلعفت نأ كل زوجي ام ، نيملسملا لام يف يل تلعجو
 . ( .... نيملسملا

 نيح ، ىسوم نب داجن دمحم يبأ يضاقلل ، دمحم نب شبنخ مامإلا لاقف
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 عيج تزجأو } دمح يبأ لجألا يضاقلل تلعج دق : هيلع طرتشاو ، همهفتسإ

 ...۔...... ۔ نيملسملا ةعاج نم ينرضح نم ةروشمب ۔ باتكلا اذه يل ام

 ان هللا لأسن ، ةنس ةئامسمخو .......... بجر نم نيقب نإ لايل عبرأل ءاثالثلا

 عابتإلاو ، ريذنلا .......... باهولا زيزعلا .......... ، ءانثلا نسح ، هلو

 ةمئألا راثآو ، .......... قورافلا رمعو ، (غض) قيدصلا ركب يبأ ةريسل
 . ه أ . ( .......... نيمدقملا

 ملو ، عضاوملا نم ريثك يف ىرت امك ۔ ضايبلا اهيف رركت ، قاروأ نم هتلقن
 ديسلا يلاعم ةبتكمب ةدوجولاو 4 ةخسللا هذه ريغ نم ، ىرخأ ةخسن ىلع علطأ
 . )٧٣( مقر تحت ، يديعسوبلآ دج نب دوعس نب دجأ نب دمحم

 قئاقحو ةلكألا " باتك : ىسوم نب داجن ةمألعلا خيشلا تافلڵؤُم نم
 م لوصألا ِف وهو ، هنم لوألا ءزُجلا ىلع تعلطا خ ءازجأ ةدع ِف " ةلدألا

 : هلوأ ، (هللا هجر) يماسلا نيدلا رون ةمالعلا ةبتكمب كلذو

 يذلا هلل دمَحْلا ، لكوتن هيلعو ، نيعتسن هبو ، ميجرلا نَمحرلا هللا مسب )
 ميظعلا ،۔ دودحم صخش هيلإ نيعألاب رظني ال يذلا ميركلا ، دوجو هل حبقتسي ل

 ، دوجولاو لزألا يف عزاني ال يذلا زيزعلا ، دولوم هل سيلو دلاو هدلي مل يذلا

 ، ثراو ادبأ هثري ال يذلا يقابلا رخآلاو ، ثداوحلا هتاذب موقت ال يذلا لوألا

 ...... رادقمو نامزب ال مئادلا ، رارطضإو باستكاي ال ملاعلا ، ناوعأب ال رداقلا

 ، ماظنلا رهاوج نم ديفيو ، مالكلا نم لمعتسي ام نسحأ ديحوتلاف { دعبو

 ، مانألاب ههبشو ، هيف دحلأ نم لوق يفنو ، ماركالاو لالجلا يذ حدم هنأل
 لصأ وهف ، ماعنآلاو ءالآلا وذ هللا لاعت ، مالكلا لوصأ يف ، هتفص ريغب هفصرو

 ، اهدوقمو ، اهماوقو ، اهماعدو ، اهمركأو ، اهفرشأو ، اهلجأو ، موللا
 (... هميظعتو هظفح ىلع بظاوو ، هميهفت يف صرح .، هللا هقفو نمف { اهمامزو
 . باتكلا اذه ةمدقُم يف ءاج ام رخآ لإ
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 . هيلع فقأ مل ، " ةلاوحلا " باتك ًاضيأ هلو

 ركذو ، ةءاربلاو ةيالولا يف ، " داشرإلاو رئاصبلا " باتك } هتافلؤم نمو
 ةبتكمب ، يناثلا ءزُجْلا ىلع الإ هنم فقأ مل ، ءازجأ ةسه يف هنظأ 8 لالضلا قرف

 ضعب هظرَف دقو ، ( ب ٣٣٦ ) مقرب پ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 : لتف ، فلالملا نمز نع نيدفأتملا

 يداه ةماقتسإلا جهن قيرطل داشرإلا رئاصب باتك اذه

 داحلإلا كلاسم نيكلاسلا لال ضلا قرف ىلع در نم هيف مك

 دامعألا كماسلا فيرشلا ي ضابألا نيدلا ةبسن نم هب مكلو

 داولا بكوكلاك اهلك ب هكاذملا نيب بهذم نم هب مركأ
 خيشلا وهو ، فلؤُملا دلب سفن نم اهمظانو ، هذه نم رثكأ تايبألاو

 ، اهنم تلقن يتلا ةقرولاو ذ يحنللا لمرح نب ملاس نب هللا دبع نب فلخ نب يلع

 . ةرجهلل فلأو ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس ناضمر ١١ اهخمرات

 : انموق نم جاتل ا نبا ىلع اهيف دري ‘ لوصأل ١ ِف ةل اسر ًاضيأ هلو

 نهربُملا ، رانملا ليبس انل نيملا هلل ُدمَحلا ، ميجرلا ن نمحرلا هللا مسب )

 حايتلإك ، ةحئاللا قئاقحلا انل ءيشُشْلا ّ راصبألاو يديألا يوذ .جهاس انل

 هلإ ال نأ دهشأو ، راونألا ءايضو ، ةلدألا مايقب ، اهنيهارب انل حضوملا . رامقألا

 ةبلالعلا يف هل صلخُم ةداهش . راهقلا دحاولا ، هل كيرش ال هدحو هللا وه لإ

 راكبإلاو يشعلاب ، غلاوبلا ججحلاو ، غباوسلا معنلا ىلع ىلع هدمحن ، رارسالاو

 . يبتجُمْلا هلوسرو ، رازنو نمي نم ى ةيربلا ريخ ادمحم ىفطصا هنأ دهشأو
 . راكنإلاو دوحجلا لهأ دهاجو هرمأب عدصف { راتخللا هنيمأو { يضترللا هيفصو

 هلآو ، رايخألا ةرربلا ءايفصألا ةجرد اهب غلبي ‘ ةالص هيلع هللا ىلص

 . راربألا هتريخو ، ءابجنلا هترتعو ، نيفطصُملا
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 فلكُمْلا عسي ال اميف دادعتسإلا " ةلاسرب فرعي رثأ ىلع انفقو انإف ، دعب امأ

 يف رظنلا انلجاأو ، اهيلع انفقو املف ، دالا موي هل ةجح اهفلؤُم معزي ، " هلهج
 لجرلا نع ، اهدعاوق ةربع ، جاهنملا لبس نع ةجراخ ءايشأ اهيف اندجو ، اهيناعم
 انحرشو ، قحلا نيهارب هيف انل نيبت ام ، اهضقن يف انصخلف ، جاتلا نباب فورعلا

 بماذمب انم ملع ريغ نم . قدصلا يوذ ةلدأ نم ، هنافرع انل حص ام هيف

 باوص هللا نم انوجر نكلو ، قرتفُمْلاو اهليواقأ نم عمتجملا الو ، قرفلا
 يدبم انكلام قيفوتب ، قفألا .......... انناهرب يف قحلا روهظو ، قطنملا

 .......... ءيرابرو ، حابشأل ا

 بيرق ، اهمارم لهس : امهدحأ ، ناقيرط داعملا يف صالخلا نأ ركذ ام امأف

 . ةدحاو اهتياهنو ، اهلين رعو ۔‘ .......... اهكولس

 ، قحلا نع فودصو ۔ اهلئاق نم اطخ ةلاقملا هذه نأ اوملعإ : باوجلا

 نايوتسي فيكو ‘ امهتياهن يف ةدحاو نانوكت ىتمو ‘ اهلحتنم نم لالضو

 نأ امهيف هدنع ةياهنلا نأ يدنع بجوي رظنلاو ، امهيتفص قافتإ عمتجيو

 ِف هصخ يذلا همظنو هحاضياو ۔ امهعمجت اهنأو ۔ همعزب ةنجلا لا امهعجرم

 اهلسالس رشابلا ، اهيلع قوطلا ، ميحجلا يف ميقملا قفالا نأ لدي ، امهانعم

 ةيلاعلا ةنجلا لإ ، اهمغو اهمومسو اهقابطأ قيضأ نم جرخي ، اهلبكو اهلاكنأو
 ءاهتنإ هدنع يذلا وهو ۔ هانحضوأ يذلا اذه ۔ اهميعنو اهروحو اهررصق

 . هللا ءاش ام الإ امهيتفص

 دعابتل ديعبلا نوبلاو ، امهيفانتل ديدشلا قرفلا امهنيب نأ ، تاهيه ، تاهيه

 رتفي ال منهج ران يف ىرخألاو ، اهميعن دفني ال ةنج يف امهدحأ نأل ، امهلح
 اهرون رهاقلا ناهربلاب جمي ب اهقيرط حضتيو ، أقح هتلاقم تناك ولف ، اهميه

 يرابلا مراحم كهتُملا ، اهقسافو ةمأ يبن كلذ يف يوتسي ال ، اهقيقحتو
 نم نيبو هنيب يوسي نأ هللا اشاح } اهثدحمو مئارجلا مئاظع يتآلا ، اهبكترمو

 ال ذئنيحف ، اهنايبو اهغيلبتل هاضترإو ةوبنلل هصتخإو ۔ اهناهربو ةلاسرلل هافطصإ
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 ةبجاولا تاضدرنفملاب لماعلا نيبو ، اهئامظعو يصاعملل بكارلا نيب قرف

 يف اذه دنع هلل ةمكح يأو ، اهلاسرإو ءايبنألل هثعب نم ه هلل ةجح يأف } ,اهمزاولو

 مكح هدنع ىوتسا اذإ & ةمألا ىلع 4 هلل لدع يأو ذ اهلازنإو بتكلل هيحو

 ضقني همظن زجعملا باتكلاو ، ةضقانتُم ةربحملا هتلاقم نأ الإ { اهيصاعو اهعيطُم

 ةلا صع نَمَو ل : لجو زع هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا اهيناعمو هتلاسر

 هناحبس لاقو ، 4 َنيهُم َباَذَع هلو اَهيِف ادلاخ اران هلخدي ُهَدوُدُح ُدَعَََو هَلوُسَرَو
 نمف ، « ادأ اهيف َنيدلاَح َمُنهَج َراَ هل اق هَلوُسَرَو للا صعَي نَمَو » : لاعتو
 اهرونب ةحئاللا ةلدألاو ، ديعولا اذه ىفنو ، اهءاجرإو اهيوشح نم اذه ريغب لاق

 هللاو ، لوقن اذكه ، اهتاممطو اهتاملظ يف ةغئازلا قرفلا نم ناك ، اهءايضو
 . ملعأ

 6هب اوءاج امو ، 4 هلُسْرَو هبنكَو هتكلنالَمَو هللاب ) نامإلا : هلوق امأو

 !؟ رانلا يف دولخلا نم صالخلا اهتدئاف

 اهيشنم نم ةمالعو إ اهدقتعم نم ةواشح ةلاقملا هذه نأ اوملعإ : باوجلا

 اهخسفب نادهشيو ، اهدرو اهضقنب ناقطني ةنُسلاو نآرقلا نأل ، اهدنسمو

 لعفو ملعو لّمَعو لوق نامبإلا " : 8 يبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلا ، اهدهو
 وهو ، هلعف ةيربلاو ةفاكلا ىلع مزالو ، هضرف ةمألا ىلع بجاو ناعإلاف ؛ " ةينو

 رسلا يف ةينلا روضح ، اهلك حراوجلاب لمعو ، ناسللاب رارقإو ، بلقلاب قيدصت
 . اهلعفو اهصالخإو ، نالعإلاو

 ةلدألا حضوتو ، اهقوقحب عملت ، نيهاربلا كلذ ىلع نيبن ۔ هللا قيفوتب نغو
 نم نامبإلاب بلقلا ,قيدصت ىلع ليلدلا امأف ؛ اهقيقحت نيهارب قطنب ، ةرهابلا

 يف نوعراسي َنيِذّلا كنّحَي ًال لوسرلا اهْيَاَي ) : همسإ زع هللا لوق ، باتكلا
 : هزكذ لج لاقو ، 4 مُهُبوُلَف نيؤت ملو مهب هاَفأب امأ ولاق َنيِذَلا َنِم رفكلا
 لاقو ، “ ناميالاب ُرَمِطُم هلقو ةركأ نم لا هناميإ دعب نم ے هللاب ب فك نَم ط
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 لخدي املو املسأ أوُلوُف نكلو اونمؤت مل لق انمأ بارعألا تلاق ) : همسإ زع
 ۔ » مكبولق يف ناَمبإلا

 هلوق ، نرلا كلملا هللا باتك نم ‘ ناعإلاب نابللا رارقإ ىلع ليلدلا امأو

 ليعامساو ميهاربإ ىلإ لزنأ اَمَو انيلإ لرنأ اَمَو هللاب امأ ولو { : همسإ زع

 نم ثوُبلا يتوأ ا اَمَو ىَسيَِو ىَسوُم يتوأ اًمَو طاَبسألاَو بوقعيو قاحسإو

 ىَلَع لزنأ اَمَو اَنيَلَع لزنأ اَمَو هللاب انمأ لق ) : لاعتو هناحبس لاقو ، « مه

 ىَسيِعَو ىسوم يتوأ امَو طاَسَألاَو بوقعيَو قاحسإو ليِعاَمسإَو ميهارب
 : اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ " : يبنلا لاقو ، مهُتر ني نوينلا

 ، مهلاومأو مهئامد ينم اونقح ، اهولاق اذإف ؤ هللا لوسر ينإو . هللا لإ هلإ ل

 حضاو ‘ اهنيهاربب ةقطان ، ةرهاق ةحئال ةلدأ هذهو + " هللا ىلع مهباسحو

 عيجو ، ندبلا ىلع ناعإلاب لمعلا باجإب 4 هللا باتك نم ليلدلا امأف

 هلوق 3 اهب ,حناللا ءايضلاو ةرهاقلا ةلدألاب انهربُمو رسف ى ، اهلك حراوجلا

 أولَعفاَو مكبر أوُدُبعاَو اودُجساَو اوُعَك را اونمأ َنيِذلا اهيا { : ,لاعتو هناحبس

 ، 4 ةاكَرلا أوتأو ةالصلا أوُميقأَو » : لجو زع لاقو ، 4 نوُحلفت مُكَلَعل ريخلا

 نم كلذ ريغو ، حراوجلاو ندبلا عيج ىلع ، داهجلاو جحلاو مايصلا ضرف هلثمو
 مل نمف ، حضاحضلا عزاوقلا يف ىقلُم هلمع ناك اهكرت نمف ، ةمزاللا ضلارفل
 مايصلاو ةالصلاو ةراهطلا لثم ، هندبو هحراوج عيمجب هلمعب ناعإلا قدصي

 لمعلاب لاعتو كرابت هللا رمأ ام ، اهلك تاعاطلاب لامعألاو ، داهجلاو جحلاو

 ، اهرسأو اهعاب اهنع ا هللا ىهن ام ، اهلك اهلعفو مراحملا عيقج نع ءاهتنإلاو ، هب
 ناكو ۔ َبنِمَُّمْلا ملس ًايقترُم نكي مل { لمعلا نود اهدحو ةفرعلاب هسفنل يضرو

 كلذ ىلع ليلدلا ‘، نيقتلا تافص نع كلذب لوحتيو . هنامبال هنم ًابيذكت هكرت

 ىَلَع ًةَحِشأ دادح ةنِسلأب ب مُكوَقَلس فوخلا َبَقذ اذاف ) : همسإ زع هللا لوق
 . اريسي هللا ىَلَع كلذ تاكَو مُهَلَمعأ هللا طَبحأق اونمؤي مل ك كوأ ريخلا
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 اَمَو رجألا مويلابَو هللاب امأ لوفب نم سانلا نمو { : هنأش لج لاقو

 انو مهنأ الإ نوُعَدخَي 7 اونمأ َنيِذلاَو ةللا نوُغِداَحُي ٭ نمؤم مُم

 ُمُن أو لوّّرلابَو هللاب انمأ نوُنوُقَيو ط : لاعتو هناحبس لاقو ، « نورعشي
 ، حضوأ ناهرب يأف ؛ ّتنموُملاب ,كأو اَمَو كلذ دعب نم مهس قيرف ىلو
 . اهنم دارملا ه أ . ( .... نيبلا نهربملا نايبلا اذه نم . نيبأ ليلدو

 ، ةيؤرلاك ، اهيف فلتخُملا لئاسملا نم اريثك اهيف ركذ 0 ةليوط ةلاسر يهو

 هذهو ؛ كلت هتلاسر يف جاتلا نبا ىلع اهيف در ، اهريغو ، دولخلاو { ةعافشلاو

 ثيح . "ةيضرملا ةعمللا " هباتك يف يلاسلا نيدلا رون ةمالعلا اهركذ ةلاسرلا

 . نيفلاخُملا ىلع درلا يف داجن ةريسب ةفورعملا ةريسلا هلو : لاق

 : لاق ، همسإ ركذي ملو ، داجن يضاقلا لإ ، مهضعب اهبتك ةلاسر هذهو

 لبق نم هنع ضار ينأ نظت الف } ءايشأ هنم هراك ينأ ، هملعأ يذلاو .... )

 تيأرف ؤ لبقي ملو ۔، هتحصنو هتملك ال هلوبق نم ًاسايإ هنع يلفاغت اغإو ، نيدلا

 اذهو ةعقرلا هذهب تدرأو ، هيلعو ينفن ىلع يلفاغت دنع تفوغختو ، لفاغتلا

 نم يلع بجح امم اجراخ نوكأ نأو ، ، يبر لإ ةرذعمو يل ةجح . مالكلا

 ، يسفن تششغو هتششغ دق نوكأف ، يسفن يف ام هنع رتسأ ملو ، ةيحصللا
 ةروشع مالكلا مدقت دقو ، ةحيبق مأ اهآر ةنسح ةحيصللا كاخأ ضعحعأ : ليقو

 نع ىنغتسي دحأ ناك ولف ، 4 رمألا ش مُهرواَشَو ) : لاعت هللا لاق ، نيملسلا

 . نامزلا اذهل هأ فيكف و هللا لوسر ىنغتسإل ، ةروشلا

 وأ املاَع ثغأ : ليق دقف ؛ لاؤسلاو هنع ثحبلاو ، ملعلا ميلعت نياو _

 يقابلاو ّ ملعتُمَو ‘ ملاع ، ةثالث سانلا : ليقو ؛ كلهتف ثلاثلا نكت الو ،

 . جمه
 ناك دهعلا نإ دهعلاب أوُفوأَو » : لاعت هللا لاق دقو ، دهعلاب ءافولا اضيأو .

 . « ًالوسَت
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 هللا لاق دقو ذ ةرخسملاو بذكلا جرخف جرخي ذ ةغرافلا عاقرلا ِف اضيأو

 . بذكلا وخأ ماهبإلا : ًاضيأ ليقو < 4 موق نم ةوق رخسي ل { : لاعت

 نوذخأيف ، داهجلاو وزغلا لإ جيرختلا يف ، سالا رومأ ضيوفت يف اضيأو
 ربجي ال اضيأو ؛ ةلودلا رمأ يف الو ، نيدلا رمأ يف حلصي ال ام نولعفيو اشرلا

 لكلا قاسي الو ، ةارش ريغ وأ اوناك ةارش ، هربج زوجي ال نم ، جورخلا ىلع
 الف ةلعب لتعا نمو ، يراشلا ريغ نم يراشلا فرعي نأ ريغ نم ، ةدحاو اصعب
 حازت نأو ، مكل سيل ام اوبلطتو مكلام اوعيضت الو ، هرمأ نيبتي ىتح هيلع لجعي
 ؛ جورخلا يف نيملسملا نم ةداعلا هب ترج ام ىلع . اهريغو ةقفنلا جرخي نم ةلع

 نوهراك مهو ، بجاو ريغ نم ، ةنوعملا مساب مهلاومأ سانلا نم اوبلطت ال اضيأو
 الو اهلدع فرعي ال نم لإ ، سانلا رومأ ضوفنت ال أضيأو ؛ نوعجوتيو نولأتيو
 . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا اوكرتي الو ، ةقث ناك ولو ، اهطئارش

 ،۔ مهرمأ لمهت الو مهنع لفغت الف ، ةالولاو ةاضقلاو دالبلا دقفت يف اضيأو
 . مهناطوأ نم نبملسللا اوفيخت الو

 الف ، نويدلا يف اضيأو ؛ هرمأ (ىغلي وأر ىقلي الف ةرهش لبق نم اضيأو
 دحأل ناك اذإ ، قوقحلا لطم يف ًاضيأو ؛ ةرورض ريغ نم سانلا دنع نم نادتسي
 ءوس نم اذه ناف ّ ملأتيو اوكشيو هقح ىفالتي عجري ىتح لطامُي الف ، نيد

 يف مهدشأ ماكحلاو ةمئألاو ، ةلماعلا ءوسب نوفصتي ال نوملسللاو " ةلماعلا
 . هركذأ مل كلذ ريغو ، كلذ

 .يدنع ام مهتفرُعو ، لبق ذ ,ق نم اهيف مهل تملكت دق ‘ ءايشألا هذهو

 لوبقلا سيلو ، مالكلاب لوبقل ا نورهظي مهو ، ىرخأ دعب ةرم مهتحصنو
 لوق يف لعفلاو لوبقلاب نامبإلا نأل ، لعفلاب لوبقلا امنإو ، هدحو مالكلاب
 . ( .... انباحصأ

 ، دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ، َنيِمَلَعلا بر هلل دمَحلاو ، ةريسلا تمن
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 . ه أ . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ، ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 يبأ نب دمحم مامالا ةاضق نم ، داجن خيشلا نأ ىضم اميف تركذ دقو
 مل ‘ هل هضيوفتو هدهع تركذ دقو ، دمحم نب شبنخ مامألا ةاضق نمو ، ناسغ

 ةبوت نم رهظي ًاضيأو ؛ هل دقاعلا وه ناكو ۔ ، شبنخ نب دمحن مامإلل ايضاق ناك

 وأ ةمئألا ءالؤه لعلو ‘ هتالو وأ هتاضق نم داجن خيشلا نأ ، ، يلع نب دشار مامآلا

 ةيقاتسرو ةيناوزن لإ موئشملا قارتفإلا نأ وأ ، همكح ةدم لطت مل ، مهضعب

 6 ردابتملا وه اذهو ، دحاو تقو يف رصملاب نبمامإ دوجو يف ببسلا وه ناك

 زييمتلا رسعو ، مهدعب ءاج نم ىلع ، برطضاو خيراتلا لخادت كلذ لجألو
 . ۔ هللاب ذايعلاو ءارآلا فالتخإو ةقرفلا ةرمث نم اذهو ؤ مهمكح تاقوأ نيب

 يبأ نب دجأو ، ىسوم نب داجن نتمالعلا نيميعزلا نيخيشلا رمأ نم رهاظلاو

 هنأل ، هتريسب نييضار ريغ ، يلع نب دشار مامإلا عم فالخ ىلع امهنأ ، رباج
 رمأ يف ولغلاب ةفوصولا ، ةيقاتسرلا ةفئاطلا نم امهو ، ةيناوزنلا ةفئاطلا ةمئأ نم
 لإ موقلا نم امهعم نب هيلع اجرخ كلذلو ، رظنلا نب دشارو ، ىسوم نب ىسوم
 يف متي مل مهرمأ نأكو ، ةئامعبرأو نيعبسو ةتس ماع ، هلزع نيدصاق ، قاتسرلا

 نع ضار ريغ هنأ ، ةروهشللا هتبوت يف دشار مامإلا مالك نم رهظي امك ، هلزع

 : لاق ثيح . داجن يضاقلا

 ةريسلاب يملع دعب ، ىسوم نب داجن ىلع ريكنلا يكرت نم بئات ينإ .... )
 هايإ يتيلوتو ة كلذ ىلع هل يتيالو نمو “ لدعل او قحلل ةفلاخُم { اهراس يتل ١

 . ه أ . ( .... هلعفو هثادحأب يملع دعب

 لاق » يدزألا دشار نب ناميلس نب يلع نب دشار : وه ‘ دشار مامإلاو

 . يدمحي يصورخ هنأ : (هللا هجر) يفيسلا سيخ نب دمحم خيشلا

 ، يلتسلا ديعس نب دمحأ خيشلل ةبوسنم اهتدجو تيل هذهو

 ؛ ىسوم نب داجن خيشلا اهب حدمي
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 يراج ةقالطلا ءام ههجو ىلع كرابم ًحملا حاضو ضيبأو

 راضنو ةضف نم اهنوكم اهغاص ءاملا نم ىفصأ ميش هل
 راقوو ةفع ِف ةزرطم ةحامسو ةدجن ِف ةزربم

 رامغ ضوخو لاوهأ درو ىلع ممصم ءيرج مادقم عورأو

 رارغ ريغ مونلا قوذي سيلو هكسم دازلا نم هيفكيف تيي

 تبسلا موي كلذو ، يلع نب دشار مامإلا هلتق ، الوتقم داجن خيشلا تامو

 ركذي ملو ، ةئامسخخو ةرشع ثالث ةنس بجر رهش نم تيقب ةليل ةرشع ثاللل
 يف هدعب مامإلا تامو ، ةنس نوتسو ناتنثإ هرمعو ‘ دلب يأ يف الو ‘ كلذ ببس

 . ةنسلا كلت

 ، خايشألا نم ةلمج يل اهاورو ، نسلألا اهلوادتت ةياكح ، هلتق يف ىوريو
 رهاظ يف مهتداهشب ةنيبلا موقت نمم ًاسانأ نأ كلذو : ةقث نع اهعفري مهضعب
 بجوي اع ، خيشلا اذه ىلع مامإلا دنع اودهشي نأب مهنيب اميف اورمأت ، مكحلا

 خيشلا ىأر هنأ ، مامإلا ربخأو مهنم دحاو كلذل درجتف ، هيلع مجرلا دح ةمافإ

 هنأل ، هيلع دحلاف الإو ةنيبلا مامإلا همزلاف ، ةأرماب انزلا ةشحاف بكتري وهو
 ، نالفو ، نالف مهو ، كلذ ىلع نودهشي دوهش يدنع : مامإلل لاقف ، فذاق

 مهيلإ لسرأف ، مهلدعيو مهيضتري مامإلا ناك نمم ، لاجر ةعبرأ مهنم دع ىتح
 نع هلأسو خيشلا رضحأ كلذ دعب مث ، هدنع اودهشف ، لجرلا لوق نع مهلأسو

 ةلاقم نع هربخي ملو ؟ ةلوبقم مهتداهشو ، لودع هدنع مه له ، دوهشلا كنلوأ

 اودهش ولو : مامإلا لاقف ، ةلوبقم مهتداهشو لودع يدنع مه : لاقف ، لجرلا
 اودهش دقف : مامإلا لاقف ، معن : لاق ؟ مهلبقت له كسفنب تنأ ، كيلع

 عيلخ تنأف الإو ، دحلا مقأ : مامإلل لاقف ، ةشحافلا بكترت كوأر مهنأ ، كيلع

 . تام نأ لإ مجرف ، مجرلاب هيلع مكحف ، نيملسلل دنع

 : ليقو ، لئامسب مرصلا حيس ىمىللا عضولاب ليق اميف كلذ ناكو

 ,, يو : ليق ش روكذلا حيسلاب نفد هنأ : لاق ًاضعب نأ بسحأو ، نصحلا
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 هب ناكو ، هسفن خيشلا مامإلا ىتفتساف ، هانملظ : دوهشلا دحأ لاق. مجرلا

 له . . لاخا كلت يف مهدحأ وأ دوهشلا عجر اذإ . ةلئسملا يف مكحلا نع قمر

 اورمتساف ، مكلا ضما نكلو ، نالوق ةلئسللا ف : لاقف ؟ ال مأ مكحلا ضع

 . تام ىتح هجر د

 نأو ، دحاو نم رثكأ ةداهشلا نع عجارلا نأ ديفي ام ، ةيتآلا تايبألا لو

 نع اوعجر امل مهلعلو ، كلذ ىرج فيك ، ملعأ هللاو ، هب مهقحلا مامإلا
 . ًاماصق هب مامألا مهلتق ، ةداهشلا

 ، هب اولتق ذ اوعجر مث ؤ مجرف ‘ ةعبرأ انزب نصح ىلع دهش نإو ذ رثألا يفف

 خيكللو ب ؛هب نولتقي الو هنودي : ليقو ۔ مهل اثوروم ناك نإ ، هنوثري الو

 > ةلئسملا يف هلوق ، " مامثإا حتف ` هباتك يف يرخالا ةمالعلا

 انز ىلع نصحُم يف اودهش دق نمألا دوهشلا نم ةعبرأ

 مدنلاب بآ لكلاو اوعجرف مجُرف هيلع مكحلا ىرج دقو
 انودي هل لب ضعب لاقو انولتقُب هب مهناف

 اعقو فالخ الب مهلاريم اعنتمإ هيثراو اونوكي نإو

 هذه وه له ، لتقلا ببس اوركذي مل { هلتقل نيخرؤُمْلا نأ ركذلاب ريدجلاو

 اوتكسو ، اذك ةنس يف اذك رهش ي هلتق مامإلا نأ : اولاق لب ؟ اهريغ مأ ةيضقلا

 ، ةماعلا دنع ةروهشملاو ةروكذملا ةصقلا يه ببسلا ناك اذاف ، كلذ ادع امع

 ةلزنم هولزنأ وأ ۔ طقف لتقلا اوركذو اومهبأف ، ببسلا ركذ اوهرك مهلعلف
 . مهتداهش يف بذكلاب مهفارتعإو دوهشلا عوجر ببسب ، دودحلا ال ، ليتقلا

 ، سانلا اهلقانتي ةياكح يه اغإو { ةروثأم اهدجأ مل ۔ تركذ امك ةصقلاو

 يل تايبأ ىلع ۔ ةباتكلا تقو ۔ يعالطاب تسنأتسإ مث ؤ اهركذ يف ًاددرتُم تنكو

 مامإا اهب حد ؤ نيدخلتملا ءارعلشلا ضعبل ةديصق نم ، ىنعملا

 اهلا ، (هللا همحز) يبرعيلا فيس نب ناطلس نب بدرعلب
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 ملعيو نيبئاتلا بنذ رفغيو محريو بوتي باوت هللا وه

 ٠١ اهنمو

 متك سيل اهلضف ريخ ةيصو احصان كيف يبأ يناصوأ برعلا ابأ

 مزلأ قحلاف قحلا ناك ثيح نكف اندلا يف يدعب تشع نإ يدلو ايأ

 منغم ريخلاف ريخلاب ستتبت الو برعلب مث هللاب اقثاو نكو

 اوملكتو انزلاب دوهش هيلع تتأ يذلا ىسوم لجن داجنك نكو

 اومدت مث مكحلا هيلع ىرجأف مهمامإ عم ارهط ةقث اوناكو

 مركتم لضاف . يلو ماما مهدنع وهو هب امكح مهقحلاف
 ممذُم نوتخلا ءرملاو ليق امك اهتاقث لاجرلا تاوادع رشو

 ملستو اوجنت ملعلاب ادغ كاسع ًاصلخُم هلل ملعلاب الماع نكو

 مسرتت اهتايبأ ةعبس تتأ يدلاو ةحيصن يذه ىدلا ماىإ

 : ليق ، هءادعأ هل اهربد خ ةرماؤم ة هيحض ةمالعلا اذه سفن تبهذ اذكهو

 . ةديكملا هذه اوربدف ، هل هضيوفتو مامالا عم هتلزنم مدقتل ، هودسح مهنأ

 ريخلا ةاعو نوحلاصلاو ءاملغلا ىلتبإ دق مكو ، كلذ نع مهلئاس هللاو

 ءانبأ نم ۔ نيدقاحلاو نيطلسُملا ءارمألاو ، نيدساحلاو رارشألاب { حالصإلاو

 مئارجلا هذه لثم باكترإ ىلإ ظيغلا مهب غلبيف ، ةناكملاو هاجلا يوذو { ايندلا
 . ةعشبلا

 داجن نب ىسوم هدلو نأ : يرور ام “ ةربدُم ةصقلا هذه نأ ىلع لدب امو

 هدلاو لتق نمث لتق ىتح تام هنأو ذ ًاماع نسخو ةتس غلب رمغ نع يلوت يذلا

 ملو ‘ مامإلا هلتق هدلاو نأ كش الو ، ةدايسلا يعدي نم ، الجر رشع ةينامث

 . ةلتقلا مه مهنأ لدي امب ريشت ٠ ةصقلا نأ لإ ّ رشع ةينامثلا رفنلا ءالؤه هلتقي

 يلاتلابو { ةقيقحلا ىلع نيلتاقلا مه اوناكف ؤ ةرماّوُمْلا يف اوكرتشإ ةباصع مهنأو

 . ةدايسلا يعدي نم مهنأ مهتفصب ‘ ءامعز ءايوقأ مهنأ ينعي ام

-٣٧١ _



 رمأو ، ىوزن لإ لئامس نم جورخلا لإ عراس (هللا هجر) مامإلا نأو : ليق
 ببسب . رمأ ثودح عقوت هلعلو ۔ هقيرط ِف ريسلا ذغأو ، اروف ليحرلاب هباحصأ

 اوتفتلإ ، قرفو ةكربلا نيب ، ةماحلا حيسب هباحصأو وه ناك الو ، خيشلا لتق

 رطلا هنم ناكف ، ًالوهم ًارمأو دوسأ ًاباحس يداولا العأ اوأرف ، مهءارو.ىلإ

 ؤ ضوخلاو ، دبدبو ، اقيقو ، لئامسك ، نادلبلا نم اريثك رمد يذلا ، ميظعلا
 ‘ لئامس نصحب ركسعلا ديقع ةجوز نأ : ليق ۔ لزانملاو لاومألا حاتجإو ، امدو

 . نصحلا ةذفان نم ءاملا فرغت تناك

 يه تسيل اهناب ، خيشلا لتق ةثداح دعب ، ةحئالا هذه عوقو حص ناو

 : ببس اهل ركذي مل كلت نإف { (هللا هحر) تلصلا مامإلا مايأ تثدح يتلا ةحئاجلا

 ىدحإ ةنس لوألا نإف ، نامزلا نم فصنو نينرق براقي ام امهنيبو ، هذهك
 ةنس يهف ،} ةحئاجلا هذه اهببسب عقو : ليق يتلا لتقلا ةيضقو ، نيتئامو نيسو

 عقو ،ام ببسب لوأل ١ اولعجف ، امهنيب اوطلخ مهنأكو ، ةئامسخو رشع ثالث

 ةقيقحب ملعأ هللاو ، نينسلا نم تائم امهنيب ذإ ، كلذك سيلو ، خيشلا ىلع
 . لاحلا

 نب نالهك يلاعملا وبأ يضاقلا هيقفلا إ داجن لأ نم ملعلا ليه خ نمو

 ةينامث لتقو ، هدلاول رأث يذلا ، داجن نب ىسوم هابأ تركذ دقو ، داجن نب ىسوم

 يبأ نب ىسوم مامإلا دلاو وه ، اذه ىسوم نب نالهك يلاعملا وبأو ، الجر رشع
 . هللا ءاش نإ هركذ يتأيسو ، داجن نب ىسوم نب يلاعلا

 هذه هل تدجو لا ،۔ ةريس وأ ذ ًافيل ت ىسوم نب نالهك يضاقلل دجأ ملو

 َ : هذه يهو ، هتوم دنع اهبتك هنأ : ليق يتلا ، ةبوتلا

 كيرش ال هدحو ، هللا لإ ةلإ ال نأ دهشأ انأ ميجرلا نمحرلا ه هللا مسب )

 نب دمحم هب ءاج ام عّج نأ دهشأو ، 8 هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو ، هل
 او ، كلذ يف كش ال ، هب ءاج امك ‘ ًارسفُمو المجُم قحلا وهف . ، هللا دبع
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 دوبعم لك علخأو ، 4 مالسإلا ه هللا دنع نيدلا نإ !» و ، قح باسحلاو ثبلا

 نيد ينيدو ۔ نيدلا موي ز كلامو ذ َنِمْلاَكلا ٤ 77 هللا لإ ةلإ 7 هللا نود نم

 موي لإ ، نيرخآلاو نيلوألا نم ، هللا ءايلوأ عيج ىلوتأ ً مهيأر ييأرو ، مالسإل
 ال ام عيج ِف ىنيدف } ناك نم ًانئاك ؤ اهعاطقنإ لإ اينألا لوأ نم ، نيدلا

 لاعت هلل نئادو ْ مهلوق مهن يلوقو ، نيملا نيد همكح ملعأ الو } هفرعأ

 ، لاعت هللا لإ ةبوتلاب نئادو ؛ .......... كرت وأ ، ةين وأ ، هب يندبعت ام عيمجب

 اهليلقو ، اهريبكو ءايشألا ريغص نم ‘ هنم ةبوتلا يلع بجي ام عي نم

 بج ام لك نم صالخلاب نئادو ، كلذ عي نم هللا لإ بئات انأف ، اهريكو
 وأ ۔ نامض وأ ، شرإ وأ ّ ةيد نم ، يلام وأ ْ يسفن ِف هنم صالخلاو ‘ يلع

 وأ هتركذ ذ هتلهج وأ هتملع ‘ هللا دابع نم دحأل يلع قح لكو ، نيد وأ ، ةعبت

 دنع هلل يلع بجي ام ىلع هءادأو هميلستب نئادو ، هنم هللا ىلإ بئات انأف ، هتيسن

 لوتم الو ، ربكتسُم الو فكنتسُم ريغ ۔ مهتحيصنو نيملسملا لوق لباقو } هللا

 هدهشأ انأف ، لعف وأ لوقب قحلا هيف تفلاخ ائيش ينم ملَع نم لكو ۔ ززعتم الو

 هيف نيملسلا ةحيصن لب اقو ، هنم هللا لإ ا تبتو ، هنع تعجر دق يسفن ىلع

 نم لكو ۔ هلل ا اهقلخ ةعقب لكو ، هللا دابع نم دبع لكو ، كلم لك نأ دهشأو

 هللا لإ تبت بت دق ينإ ًاعيج مهدهشأف ، ، يلع اهب دهشأو ، ةيصعم يل مهنم ملع

 ۔ تلعف امع ًادغ ةقطانلا يحراوج عيججو ذ كلذ ىلع ىلع يبلق دهشأو { اهنم

 عيج نم ه هلل بئات ينإ اهعيج دهشأو ، تبسك اع هلل ا دنع اهسفن ىلع ةدهاشلاو

 يصاعلا نم ًاريغصو ذ ًارهجو ارص 3 يصاعلا نم ينم هيلع اوعلطإو ذ هوُمِلَع ام

 ، يتبوتل لوبقلاو ، هيضري امل قيفوتلاو ، يرمُع ةيقب يف ةمصعلا هلأسأف أريبكو

 ، املح مهب هملع دعب مهعسروو ب املع دابعلا بونذب طاحأ { هللا لإ ةلإ الف

 ّ ىلعألا نملڵاو 4 ىلعألا فرشلا هل هناحبسف .ب ةجر مهل رفغو { مهنع حفصو

 ينإ هللا ناحبس ۔ 4 ةرخألاو ىلوألا يف ُدمَحلا هل أ ) و &“ ىلبي ال يذلا زعلاو

 يل رفغت ا داو ْ يسفن تملظو ذ ا اءوس تلمع ينإو ، نلاظلا نم تنك

 خ هللا لإ تبت بت ‘ هللا ناحبس . هللا لإ ةلإ ل { نيرساخلا نم نكأ ينجرتو
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 لوح الو ، هلل ١ رفغتسأ ئ اهوركم هلل ا دنع هئيس ناك ام لك نم هلل ١ رفغتسأو

 . ه أ . ( ميظقلا يلقلا هللاب الإ ةوق الو

 . ةنس نوسخو ر رمُل ا نم هلو يفوت هنأ آ ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 نب رمعم روهمجلا وبأ يضاقلا : يلاعملا يبل يضاقلا كلا نمو
 ةنس ‘، لوألا ىداج نم نولخ لايل عبرأل ةعمجلا ةليل يفوتملا ، ىسوم نب نالهك

 نب داجن نب ىسوم نب يلاعملا يبأ نب ىسوم هوخأو ، ةئامسخو نينامثو عست
 6 ةئامسخو نيعبرأو عست ةنس امامإ بصن ز يذلا ى ميهاربإ نب داجن نب ىسوم

 اذه دهش دقف ، نانمُع لهأ نيب هتورذ قارتفإلا هيف غلب تقو يف هتمامإ تناكو

 ، ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا نيتفئاطلا نبب قارتفإلا دشأ سداسلا نرقلا ينعأ ۔ نرقلا

 نب دمحم : ةرتفلا كلت يف نيبوصنملا ةمئألا نمف ۔ امامإ بصت ة ةقرف لك تراصف

 رشع ةنس يفوتملا ، ماشه نب دمحم نب شبنخو ، ، يصورخلا ناسغ يبأ

 نب ناميلس نب يلع نب دشار ةمامإ تقوب هتمامإ تقو نرتقإ يذلاو ، ةئامسخو

 رشع ثالث ةنس يفوتملاو ، ةئامعبرأو نيعبسو ثالث ةنس بصن يذلا ، دشار
 » هيبأ دعب عيوب ؛ يذلا ، شبنخ نب دمح مهنمو “ لزع مل مامإ وهو ۔ ةئامسخو

 مهنمو ، قتنغلا جلف يولع ، ىوزنب نفدو ، ةئامسثخو نيسو عست ةنس يلوتو
 نب داجن لآ هتيب لهأ ةلسلس يف هركذن يذلا اذه ، يلاعلا يبأ نب ىسوم

 عست ةنس لتقو ، ةئامسخو نيعبرأو عست ةنس ةمامإلاب عيوب دقف ، ميهاربإ
 ، ةنطابلا امأو ذ لخادلا نامع ِف ةرصحنم هتمامإ نأ بسحأ اميفو ، نيعبسو

 نب دمحم كلملا ودبي اميف اهمكحيف } اهالاو امو ، ينوسو ، لخنو ، قاتسرلاو
 . يصورخ هلعلو ، دمحيلا نم وهو ، ناذاش نب كلام

 لخن ةيحان ىلإ هريسم ، يلاعملا يبأ نب ىسوم مامإلا مايأ ثادحألا مهأ نمو
 و كلما هيلإ جرخو ۔ كلام نب دمح كللا لاتقل ريبك شيج ِف ‘ قاتسرلاو

 مهضعبو ، ةعيبر رماع ضعب هعمو ‘ مهنم لقألا الإ ۔ دمحيلا لاجر ةلمج
 نع مهسفنأ اوفعضتساإ دق اوناكو ، هوب ةبقع برق ، وطلا دلبب اوقتلاف ؤ . مامال ١
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 ، ةبقعلا مهلقث اوطعأو ، ةمالسلا يف اوعمطو ، عوجرلا ىلع اوعججأف ، برحلا

 عقوو ،۔ دمحيلا لاجرو ودبلا مهيلإ تلصو . ةبقعلا ىلع اياطملا تراص املف

 يبأ نب هللا دبع وبأ هوخأو 4 يلاعملا يبأ نب ىسوم مامإلا لتقف ، لاتقلا مهنيب

 الإ جني ملو ، شطعلاو عوجلاب تام مهضعبو ، هركسع نم ريثك قلخو 4 ل
 عست ةنس رفص رهش نم ٢4٩ ءاعبرألا موي ةعقولا هذه تناكو ، ليوط رمع وذ

 ةعقو لشم ، نامُمب ةروهشللا ةريبكلا عئاقولا نم يهو { ةئامسخو نيعبسو
 . راحصب عاقلا ةعقوو ، ةرهاظلاب بيطلا حيس ةعقوو ، فونتب ةضررلا

 يف ٦ ليمج ني نلفلخ ةملعلا خيشلا لوقي ٦ ةعقولا كلظ يفو

 : يلاعملا يل نب ىسوم مامإلا ركذ دنع ،۔" رردلا كلس" هبتك

 ةريخألا همايني يف هيلع ةريبك ةعقاو تعفرو

 انامز هبرح يف مهرظن انامغ ىلع ناك كلم نم
 هيلج اهراونأ مهيلإ هيظعولا حئاصنلا لسرأو
 اولتقو هبرح نع اومزهنإو اولتتقإ مث هيلع . اوجرخف
 هيلي امو مهعمج ضفناو هيخأ عم مامإلا لتفو
 هوب دح يلا وطلا ةيرق نم ةبقعلا لوح ةعقولا تناكو

 تضقنإو تلو نورقلا سداس نم تضم نيس دعب عست ةنس

 هيف ، نينس ثالثب هيلع مهجورخ لبق . اباتك مهل َبَتَك دق ، كلملا ناكو
 : هيف لاق ، حئاصنو ظعاوم

 انوفدم ناك ام اننيب اوثعبت ال نيلاوم الهم انمع ينب ألهم
 انوذؤتو مكنع ىذ ألا فكن نإو مكمركنو انونيهت نأ اوعمطت ١

 سرح ۔ ءايقتألا ءالضُلا ءالجألا خياشملاو ،دجمألا لجألا انديسل ردصتي
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 لبق تبك دق ينا ۔ مهماسقأ ريخلا يف لزجأو . مهماعنأ غبسأو ذ مهمايأ هللا

 اوعجري ملو ، قدصلا ناهرب راهظإو ، قحلا حاضيإ هيف بلطأ اباتك 8 اذه يباتك

 اوعدي ، قاقش نم قافشالاو ةجاحلاو } ، عفني حاضياب اوتأ الو } عطقب اباوج يل

 لاق دقو ، ، عفني ال ةحيصللاب يلصتتو ذ عمسي ١ل يمالك ناك نإو ، ةدواعملا لإ

 قحلاو ¡ " لطابلا يف يدامتلا نم ريخ قحلا لإ عوجرلا " : و هللا لوسر
 هحرشأ الوأ هتحرش يذلاو . جلجلت فشك املك لطابلاو 4 جلبت فشك املك

 ال لطابلاو ، ىنفي ال حضاو قحلا نإ ، ةفيرشلا مهترضح ىلع ةريغ ، ارخآ

 ةفحت " باتك عجار . ( خلإ ... ىرخألا امهادحأ هبشت ال ناتفئاط امهنإف ، ىفخي
 " نايعألا

 هنأ ركذو ، هيلع نيمئاقلا ىلع جاجتحإو ، حئاصن ىلع يوتحي باكلاو إ
 نم رهظيو ، مدك يف لاتق مهنيب عقو هنأو ، باتكلا اذه لبق اباتك مهيلإ بتك

 ؛ قحلا بناج يف فوقولاو ، عامتجالاو ةفلألا لإ مهوعدي هنأ ، مهيلإ اذه هباتك
 هتكلالمو هللا تدهشأ دقو ، ًامكُح كنيبو ينيب تلعج دقو ) : هلوق نمف

 ءافعض اونمؤتو ، قحلا اولبقت نأ ، هلسرو هتكئالمو هبتكبو هب مكلأسأو ، مكيلع

 ، قحلا لوبقو . مكسفنأ ىلع ناميإلاب قيثاوملا مهوطعتو ، ةيحان لك نم نيملسلا

 ناو ) : هلوقو ؛ ( قحلا دنع ًاعيج نوكنو ، لوبقم قحلاو ، عمتبغنو اوعمتجيو
 لل إ نئادو © أطخلاب فرتعُم ، ريصقتلاب رقُم انأف ، هيلع انأ اميف ، نعاط يلع نعط

 مهنم تنك هلل اموق تدجو نإو ، تاعبتلا نم صلختلاو ، تابجاولا ءادأب لاعت

 ۔ ( مهلو

 نامُع " هباتك يف ، مهللا هجر) يبايسلا دو نب ملاس ةمالعلا خيشلا لاق

 قالخألا نسح ، ًالداع اكلم ناك : كلملا اذه ركذي وهو ، " خيراتلا ربع
 سفن ةمامإلا يف مزلي الو ، ةعيرشلا تابجاوب امئاق ، ةدؤتو ةانأ اذ ، الداع
 6دالبلا ىجو ، هيراج يف عرشلا ىرجأو ، هّللا قوقحب ريمألا ماق ذإ ، دقعلا

 . هيلع نيمئاقلا ءالؤه ىلإ حئاصن هل تناكو ، لجو زع هللا قح نم مزل ام ىدأو
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 مل ججحب مهيلع جتحإو ، مهنيب ةنتفلا ةراثإ نم ًاداعتبإو ، اصعلا قش نم افوخ
 مهيلإ رذتعإ دقو ، هلاوقأ لإ اوتفتلي مل مهنأكو ۔ اهل اوملسي ملو ، اهولبقي

 مايقلا بجوي ام ًاوُدَع الو ، اهل ًاباوج اوركذي ملو ، قحلا نع ةجراخ ريغ راذعأب

 ناكو ، هب نيملسملا ىضر نم ةحص ريغ ىلع { رمألا ىلوت هنوك لعلو ، هيلع
 نم ةلدألاب جاجتحإلاب نوحشم ، شاقنلاب لفاح خيرات نع ةرابع مهيلإ هباتك
 مامإلا وه لجرلا اذه نأ { رابتعإلل هلك (يلاسلا) مامإلا هدروأ ، ةنسلاو نآرقلا

 جورخلا ال ۔ هترصانُم بجت يذلا ‘ ةماقتسالا يف حيجرلا ، ةمامإلا حيحصلا

 ةجح هيلع مقت ملو ، ام ءيش يف ةميرج هيلع دعت ال لجر لاتق حصي الو ، هيلع
 لد دقو ، قحلل هدايقنإو ‘ تاعاطلل هلاثتمإو ، تابجاولاب هناعذإ عم ، ةيعرش

 ۔ راصتخاي ه أ . هتماقتسإ ىلع اذه هباتك

 ، كلملا اذه هب فصو امب 4 فلؤُملا خيشلا اهادبأ يتلا ةظحالُملا هذه نإ

 . هللا قوقحب مايقو ّ رومألاب ة ةريصبو ، ةنسح قالخأو ، ةدومحّم تافص نم

 يف حيجرلا ‘ ةمامالا حيحصلا مامإلا وه لجرلا اذه نأو ، ةعيرشلا تابجاوبو

 اذه نم برتقأ ينأ عم ، كلذب هل هفصو يف باصأ دقلف ؛ خلإ .... ةماقتسإلا

 نم اماهلتسإ ، مهيلع دوقعلا ةمئإلا نم هريغك مامإ هنأ : لوقأ نأ داكأو ، يأرلا

 قحلا لوقي ۔ فصنُم لداع مكاح نع لإ ردصت داكت ال يتلا ، كلت هتلاسر
 دجأ ىتح ‘ هتماماي لوقلا نع فقوتأ نأ ينلعج يذلاو ، هيلإ اوعديو ، هب لمعيو

 ريغ فرفلا بسحب كلملا نإف ، كلملاب هل مهفصو وه . هرربي ام مالكلا اذهل

 رمألاب نيمئاقلا باقلأ يه امنإ ۔ كلملاو ، ناطلُسلاو 4 مامالا نأ ولو ، مامإلا

 . ًايهنو ارمأ عرشلا ماكحأ ذيفنتو ، نيدلا يف ةماقتسالاو ، هللا ىوقت ةدمعلاو

 ترفظ مث ، ةمامإلاب ىمستي ملل ولو ، نيدلا يف مامإ وهف ۔ كلذب فصتإ نمل

 ۔ كللاب بقلُملا لجرلا اذه بصنم حضويو 4 لاكشإلا ليزي امب هلل دمحلاو

 ام ريسلا ضعب يفف ، مامإلاب ًامستُم مهل هتابطاخُمو هلئاسر ”٣ يف درو دقل

 : هصن
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 هلهجب ضئاخلا ىلإ ، ناذاش نب كلام نب دمحم نهرلا دبع مامإلا نم )

 عئابلا ، هاوهو هيغ يف يدامتُملا ، هادر ةكلهم يف كمهنُمْلا ، هاوغ تارمغ

 : ٥ اوغأ نمو “ يلع نب دشار نب ديعس 4 هايند ةحيضفب هنيد ةمالس

 ينلا بناجو . هعمتساو لدعلاب ماقو ، هعبتاو قحلاب لمع نم ىلع مالس

 للا ىلصو ، نيملاعلا ٤ بر 4 هلل ُدمَحْلاَو ، هاداعو لطابلا نع فناجتو ، هاماحتو

 اذه امو ، حضاو وهو قحلا نع يماعتلا اذه امف : دعب امأ ، نيمألا هلوسر ىلع

 ماتخو ، حيبق وهو بذكلاب سسجتلا ىتم لإو ، حضاف وهو لطابلا يف يدامتلا

 بذكلا لامعتسإ ىلع مكأرج يذلا امو ، حيرص وهو لطابلاب قلا سبلب
 ذ مكاسنأف ، نايغطلاو مثإلا يف كامهنإلا ىلع مكل ءيش يأو ، ناتهبلاو
 يف ، مكنع هملحو ، مكايإ هللا لاهمإ مكرغ ، ناطيشلا بزح مكريصو . هللا
 ؟ ةلجاعلا نع ، هنيهاربو هجججب نيمئاقلا ، هنيد راصنأو هللا بزح فقوت

 ام ءاسو ، هيلع متنأ ام ۔ هللاو - سنب ، مكركم فشك لإ ةردابملاو ، مكروما
 ىلع ‘ حابتسُي ال يذلا روجحلملا نوعدت ، هيلإ ساللا متوعدو ، هب متسبلت

 مظعأ ىلإ فوخلاب نوعوفدلا ، ةيقتلاب نوقوثوملا مه ذإ ، حالصلا لهأو نيروتسللا
 متنأو ، ةوعدلاب مايقلا نورهظتو ، اهلهأ نم متسلو ، ةمامإلاب نومستت ، ةيزر
 ءايحإب نوهوفتتو ، ةيعرلا نورداصت متنأو ، لدعلا نوعدتو ، اهلصأل نوققاشُم
 و ، مالسالا نيد نوفرعت ال إ مكنأكف پ ةيلبلا مظعأ ف مكنم سانلاو ، ةوعدلا

 ن مَبِسَحْفَأ ، مالعألاو ءاهقفلا ة ةريس طق مكتغلب الو ‘ ماكحألا قئاقحب متعمس

 نأو ، قافنلا ةغاف بذكلا نأ متملع امأ ، نوُكَجرت ال هيلإ متنأو اثَبَع مكقلخ هللا

 ةوعدلا تفلب دقو الأ } قاقشلاو يغبلا ةياغ ، رمألا يلوأ ةعاط نع ع انتمآلا

 هللا ةعاط لا مكوعدن انإو ۔ مالسإلا ِف لهاجت الو لهج الف م ةحمللا تماقو

 نم هيلع متنأ امع عوجرلاو . ق دمحم هيبن ةنسو هباتكب لَمَملاو ، هلوسرو
 منلبق نإف ، ماثآلاو ملظلاب سانلا فسعو 0 مارحلل ةيابجلاو ، ةمامإلاب يمسللا

 نإو ، مهيلع ام مكيلعو . نيملسملل ام مكلف ، كلاهلا لبس متبنجتو ، كلذ

 نود مكيديأ يف قحلا نأ متلقو ، مكروجفو مكركمب متكسقتو ، مكروجب متعنتمإ
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 ذ هلهأو قحلل مكنم ادر 0 انم هولبقت ملو ، انيديأ ِف قحلا نأ متلق ناو ذ مكريغ

 نيملسملا ةبراحُم مكانبراحو ، مكنيبو اننيب ًامكُح هانلعجو ب مكيلع هللاب انعتسإ

 كلذل ةياغ ال } مكحاورأو انحاورأ ىنفتو ى هللا رمأ لإ اوئيفي ىتح ، يغبلا لهأل

 الو ، لايع الو } ةيرذ مكل يبسن الو “ الام مكل لحتسن ال انأ ىلع ، اندنع

 ؛ نوملسلا هزاجأ ام الإ } مكيف زيجتسن الو ، أبيآ ًارذتعُم الو ، ًابئات ايلو لتقن

 ىلع ةجحلا تماق اذإو : للا هجر) ريشب رذنملا يبأ خيشلا ةريس يف اندجو دفف

 0 مهقرفو مهعماجم لإ برحلاب ذئنيح نوملسملا دصق ، مهيف ترهشو نيغابلا
 . مهل برحلا نم ، كلذب لإ مهيلع مهيغب ةيافكب نوملسلا عمطي ال ام لكب

 هايلا سبحو ، مهنع داوملا عطقو ، مهنوصح مدهو ، مهقيرعتو ، مهقيرفتو
 ، مهريغل وأ مهل ناك ، مهيلإ كلذ نم ءيش لصي نأ ، ةلومحلاو مهنع ةمعطألاو

 . ه أ . ( .... مهايإ هللا رمأ لإ اوفي نأ لإ

 ٠ يلع نب دشار مامإلا نبا هلعل ئ اذه دشار نب ديعسو

 كلام نب دمح وه ، دحاو لجر نم ناترداص ۔ اهلبق يتلاو ةلاسرلا هذهف

 : ريسلا ضعب نم يل رهظ اميفو ؛ كللاب هريغ هامس يذلاو ، مامإلاب يمسلا

 يبأ نب دمحم مامإلا هنيعب وه ، كلام نب دمحم مامإلا وأ ، كلام نب دمحم كلل نأ
 نبتيبلاب ةرتصملاو ، كلملا لإ ةبوسنملا لوألا ةلاسرلا نأل { يصورخلا ناسغ

 يبأ نب دمحم لإ ةبوسنم اهتدجو ، [ انيلاوم الهم انمع ينب الهم ] : نيروكذلا
 : اهصنو . ناسغ

 لبق مهيلا اهبتك ّ خئاشملا لإ ‘ ناسغ يبأ نب دمح ديسلا ةريس )

 : هيلع مهجورخ
1 

 انوفدم ناك ام اننيب اوثعبت ال لاوم الهم انمع يب اله

 انوذؤتو مكنع ىذأل ا فكن ناو مكمركنو انونيهت نأ اوعمطت ١ل
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 ةريسلا تمت ) : اهرخآ آ يفو ، كلملا لإ ةبوسنملا ةلاسرلا اهنيعب يهو

 ، هبتك رخآ مهيلإ اهبتك ناك ، لصيفلا ةريسلا هذه تناكو ، ( هدجو هللا نوعب

 لضافلا خيشلا بتك يف تدجو ) : اهخسان لاق ؛ هوب ةبقعب هيلع مهجورخ لبقو
 : نولوقي نامُع لهأ نم ةلمُجو ، هفالسأ نأ انربخأ ، ىحي نب دشار لمكألا

 هللا دبع نب ىيحي خيشلا ناكو ، ةمحلم هيلإ تبتُك نم ، ةريسلا هذه تناك
 ةبنامث كلذل يضم دقو ۔ اهانبتك اندنع تراد ذمو ، اهيلع نيظفاحم هدلاوو

 هأ . ( ةنس نوتسو

 وه ، ناسغ يبأ نب دمحم ناف ، ةريسلا هذه نم هب تللدتسإ ام حص ناف

 يذلاو ، ىوزن نم رقعلا لهأل برلا بصن يذلا وه نوكيو ، كلام نب دمحم
 ،هل رصتني ، " فنصلا " باتك فلؤُم ۔ يدنكلا هللا دبع نب دجأ خيشلا ناك

 نب دمحن نب دجأ ركب يبأ هخيش ىلع اهب دري ، اهبتك ةلاسر يف ، هنع عفاديو
 . ملعأ هللاو يرقعلا حلاص

 نب نالهك نب ىسوم لاكيملا وبأ يضاقلا هيقفلا ذ دجن لأ تيب نهو

 لاوش رهش يف يفوتملا ں يحنملا ميهاربإ نب داجن نب ىسوم نب داب نب ىسوم
 فيلأت ىلع هل علطأ ملو ، مهنم تفرع نم رخآ وهو ، ةئامتسو ةرشع سخ 7
 . لئاسر و
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 يلئامسلا رظنلا نب دمحأ خيشلا

 ملاحلا نب دجأ نب هللا دبع نب ناميلّس نب دجأ خيشلا هيقفلا ةمالعلا َوُه

 نم مهو / هيلإ نوبستني يذلا مهدج وهو ، رظنلا نب ناميلُس نب رضخلا ريثكلا
 الو ، عماجلا نم بيرق ، ةيقوفلا ةيباجلاب هنيبو دحأ خيشلا أشن اهبو ، لئامس
 . هتافو الو ، هدلوم خيرات فرعن

 نرقلا نم ينالثلا ثلللا ءاملع نم هنأ ، هتايح رصق نم يل ردابت يذلاو

 ةنس ف ذ ناميلُس نب رضخا هذَج اح ةافو خيرات ف رظانلا نأ عم 4 سداسلا

 لإ برقأل اوه هتركذ ام لعلو ، كلذ دعبتسي ، ةئامسخو نبثالثو ثالث

 نم ، " مئاعدلا " باتك حراش ، فاصو نب دمحم خيشلا نأ ليلدب ، باوصلا

 ، يرقعلا نامثع نب دمحم نب دجأ نب نسحلا يلع يبأ ةملعلا خيشلا رصع كردأ
 هللا دبع يبأ نب ن امث ةمالعل ١ ىرأو ، ةئامسمخو نيعبسو تس ةنس ينوت يذلا

 يذلا ، " جاتلا " باتك نم نيرشعلاو سداسلا ءزجلا يف ، (هللا هجر) مصألا

 ، " مئاعدلا " باتك نم تايبأب دهشتسي ، ةئامتسو ىدحإ ةنس هفيلأت نم غرف

 ة افو نب رصحُش > رظنل ١ نب ١ نمز نأ كلذ لدف ذ اهيلع فاصو نب ١ حرش نمو

 ال ۔ سداسلا نرقلا نم ريخألا ثلثلا يف . فاصو نبا ةأشن نيبو ، ِهدَج ُذَج
 خيرات ةفرعم مدعلو ؛ عباسلا نرقلا يف شاع ، رظنلا نبا نأ : ضعبلا همهوت امك

 . هنمز نم نيبيرقلا نيبو هنيب ةنراقملا لإ كلذ ينرطضإ . هتافوو هدلوم

 يف لاق يذلا ، هيبنلا حيصفلا رعاشلاو ، هيقفلا ةملعلا پ رظنلا نبا خيشلاو
 هتيانع فرص دقو 3 ءارعشلا ملعأو ، ءامللا رعشأ : هنأ ملعل ١ لهأ ضعب هقح

 ةيآ ، ةركاذلا يوق ناكو ، اماع رشع ةعبرأ زواجتي ال هرمعو ، رعشلا مظن لا
 ةثالثلا نم ناك ام ‘ تيب فلأ نبعبرأ برعلا رعش نم ظفح هنأ : ليق ، ظفحلا يل

 ۔ هتليل يف ةديصقلا مظني ناكو ، ىصحت الف ، رابكلا دئاصقلا امأو ، دحاولا لإ
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 نم ريثك بهذو ، هراعشأ تقرفت دقو ، هقفلاو ديحوتلا يف هرعش رثكأو
 نب دمحم خيشل ا وهو ، هرعش نم يقب ام عمج نم هللا ضف ىتح . هدئاصق

 باتك هامسو ، اهنم هدجو ام عمجف ، ىوزن قوسب رازبلا ۔ فاصو
 ، " ةباصإلاو لحلا " باتك هامس . ًارصتخُم احرش هيلع لعجو ۔ " مئاعدلا "

 : باتكلا ةمدقُم يف هلوق نمف

 نم هوفنصو ۔ بتكلا نم ملعلا لهأ هفلأ اميف ترظن يناف ، دعب امأ .... (

 تدجوف 4 رثنلاو مظنلا نم هورثأو ، رعشلاو زجرلا نم هونودو ، بدألاو ملعلا
 نسحأ نم ، (هللا هجر) رظنلا نب دجأ ركب يبأ لإ فاضللا { " مئاعدلا " باتك
 تيأر املف ) : لاق نأ لإ 4 ) .. .. فينصتو ىنعم اهلجأو ذ ًافيلأتو امظن بكلا

 ىلوتسإ دق ، بدألاو ملعلا ةردك نم هيف امو ، بتكلا لجأ نم باتكلا اذه نأ
 يرطاخ هيف تذحلش . فيرحتل او مالكل ١ بلقو ‘ فيحصتل او ليدبتلا هيلع

 نملعتمل ا ىلع ىفخي ام هنم ترسفو . يرصبو يملع ةلق عم 4 ،۔ يركفو

 تقبسو ‘، ملعلا يف هتجرد تلع نمل هلعجأ ملو ، ملعلا نم نبلقُمْلا ، نيئشانلا
 لهأ لاؤسو ، رتافدلا نوطب نمف ۔ هترسف ام لكو ‘ مهفلاو بدألا يف هتلزنم

 . ه أ . ( خلإ .... رئاصبلا

 نبا رعش عمج يذلا وه هن هنأ . ةمدقملا هذه يف ركذي مل حراشلا نأ ظحالنو

 ، هريغ هل عماجلا نأ ديفي همالك رهاظ لب ، " مئاعدلا " باتك هامسو ، رظنلا

 ‘ " مئاعدلا " باتك تدجو ) : هلوق نم كلذ ذخؤي “ " مئاعدلا " ه " هامسو

 ، ( فيحصتلاو ليدبتلا هيلع ىلوتسإ دق . رظنلا نب دجأ ركب يبأ لإ فاضلا

 هيلع قرطت هنأو ، مسإلا اذهب هامسو هريغ هعجج دق رظنلا نبا رعش نأ لدي اذهف
 نم ذخؤي امك ، باتكلل هحرشب كلذ ىفالتي نأ وه دارأف . فيحصتلاو ليدبتلا

 نبا ناكو ، ريصقلاب سيل ًانمز مئاعدلا مظان خيشلا نيبو هنيب نأ اذه هفصو
 ديق ىلع ناك يذلا ، يلاتسلا رعش نم تايبأب اذه هحرش يف دهشتسي فاصو

 ةيماللا ةديصقلا اضيأ فاصو نبا حرش دقو ، سداسلا نرقلا لئاوأ ىتح ةايحلا
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 باتك ىلع هحرش نم أسماخ اءزج حرشلا اذه لعجو ، ةءاربلاو ةيالولا يف ينلا
 : هلوأ ." مئاعدلا "

 ، ءالآلاو معنلاب هقلخ ىلع لضفنتملا ، ءاقبلا ةموميدب درفنملا هلل ُدمَحْلا )
 ۔ ( خلإ .... ماظعلا يدايألاو ذ ماسجلا ننملا يذ

 ملالا خيشلا ، نورق ةعبرأ نم رثكأ ، ليوط نمزب فاصو نبإ دعب ءاج مث
 يشيقرلا نامثُع نب ركب نب نسحلب نب دخأ نب هللا دبع نب دجأ نب فلخ هيقفلا
 ، دشرُم نب رصان مامإلل ايلاو ناكو ، رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم ، يوكزإلا

 باتك حرشف ، اهريغو ، تايرقو ، رافلج ىلع ، فيس نب ناطلُس مامإلا وأ
 مئاعد حرش يل مالظلا حابصم " باتك هامس ، عطق عبرأ يف ، " مئاعدلا "

 : باتكلا اذه ةمدقُم يف لوقي ں فاصو نبا حرش نم عسوأ وهو ، " مالسإلا

 ، راثآلاو موللا ي تمظن يتلا راعشألا ةلمج يف ترظن ينإف ، دعبو .... )

 رظنلا نب دجأ ركب يبأ رعش نم ، حصفأ الو ، حضوأ رعش ىلع فقأ ملف
 فاضي ۔ دحاو حرش ريغ ، حرش ىلع هل فقأ مل ينأ ريغ ، يناملا يلئامسلا

 امبرف ، فيرحتلاو فيحصتلا نم ولخي ال كلذ عمو ۔ فاصو نب دمحم لاإ

 يتلا راعشألا نم هيلع تفقو اميف تدجوو ، هلئاق ريغ لإ لوق هيف فيضأ
 ، ةريثك ريسافت اهريغو ، ديوجتلاو وحنلا نم ، ملعلا نونف نم ءيش يف ، تليل
 ، ةموظنم ريغ ارثن تناك ولو ، انموقل يتلا بتكلا يف تعلاط ينأل كلذو

 دف ، رافظو ، رافلجو ، تايرقلاب مهترواج ينأل ، ةرسفُمو ةحورشم اهتدجوف
 باتك حرش يف تعرش ‘ يدلب ىلإ تعجر اذإ ينأ ، يدلخ يف راد كلذ
 . هنم دارملا ه أ . ( .... " مئاعدلا "

 ّ هلل ا هجر) يكلاملا سيمخ نب رماع ةماعلا خيشلا فصو شو
 ٠ لتف ‘ هيلع يشيقرلاو ة فاصو نبا يحرشو . " مئاعدلا " باتك

 ابقث ام نونكملا هرهوجو هيف ام كردي سيل رحَب مئاعدلا نإ
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 ابرك الو هألج يشيقرلا الو هدصاقم فاصو نبا باصأ امو

 نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب اهنم ، حرشلا اذه نم خىن ةدع دجوتو

 ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ىرخأو ،۔ يديعسروبلآ دوعس نب دحأ

 نب دمح نب نمجرلا دبع ملاعلا خيشلا طخب ، )١٠٩٨( مقر تحت امهادحإ

 ٢٧ خيراتب ، يشاطبلا نالهك نب برعلب نب دمحم نب برعلب نب دمحم نب برعلب

 . فلأو ةئامو نيعستو عبرأ ةنس ناضمر

 . (هللا هخر) يسوفنلا يبرغملا يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ ةمالعلا خيشللو
 ضعب حرش يف مئاحلا ءافش " : هامس ‘ " مئاعدلا " باتك ضعب ىلع حرش

 يلاسلا نيدلا رون ةمالعلا ةبتكع طوطخم دلحُم ىلع هنم تملطا خ " مئاعدلا

 : باتكلا ةمدقُم يل هلوق نمف ۔ للا هجر)

 عم انيفلاخُم فيلاوت ىلإو ، اهتلق عم انباحصأ فيلاوت يف ترظن ينإ ، .... )

 .ةميق اهالغأو ، ةبتر اهالعأو ، ةجرد اهعفرأو ، ةلزنم اهفرشأ تيأرف ، اهترثك
 ، اعقوم سوفنلا ىف اهالحأو ، ةعنص اهمكحأو . انايب اهزجعأو ، ًاظفل اهزجوأو

 " مئاعدلا " باتك ، ةعفنم بولقلا يف اهاقبأو ، اظفح نيئدتبلا ىلع اهرسيأو

 ءاملع نم ادحأ نآلا لإ دجن مل يذلا ۔ لضافلا لجرلا ، يناملا رظنلا نب دجأل
 ملاع لجر نم ، هرد ه هللَق ّ اتايبأ عورفلا لئاسم مظني نأ ىلع ردتقإ ، ةمألا هذه

 ، هتاراشإ ق قشرأ ام مظان لجر نمو ۔ هملعأ ام رعاش لجر نمو ۔“ هرعشأ ام

 طعي مل كلذ يف وهو ، فاصو نب دمحم ًالإ هلحل ضرعتي ملو ، هتاراعتسإ حلمأو

 اذه ِف باتكلاو ۔ ريسفتلا نم رم هطئارشب هل افو الو ، نبيبتلا نم هقح باتكلا

 ٠ مش يبل ةمفنك

 رامضألا ف تانسحلا لواطتك تلواطتف هصقن بيابم تيسك

 نم مكف ۔ هل حمسي هلل او مدقتل او قبسلا ِف لضفل ا هلف ‘ لاح لك ىلعو

 عجو ‘ هقلغتسم حتفف ، هقسن ليدبتلا لوغو ۔، هقرط فيحصللا ادش دق تيب
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 حضوأو ، اهرانم عفر ةلوهجم ةلحم نم مكو ، هديق دراش ىنعم نم مكو { هقرتفث
 . هأ. ) خلإ .... ، اهراثآ

 دقف ، [ الامجلا دعتساف جحلا مزع ] : جحلا يف يتلا ةيماللا ةديصقلا امأ

 ، يصورخلا كرابم نب سيه نب رصان نب دمحم نب روصنم ملاعلا خيشلا اهحرش
 ديسلا يلاعم ةبتكمب هنم ةخسن دجوتو ، ناهبن يبأ ةمالعلا خيشلا خأ نبا نبا وهو

 ناهبن يبأ نب نافلخ نب ىح خيشلا طخب 7 يديعسروبلآ دوعس نب دجأ نب دمحم

 ريوصتب ، دجأ نب دمح ديسلا يلاعم ماق ، طخلا ةدوج ىلع ًاظافحو ؤ يصرزخلا

 . ًاريخ رشانلاو فلؤُملا هللا ىزج ، هرشنو باتكلا

 باعرلا 4 هلل محلا [ : ةءاربلاو ةيالولا ف يتلا ةيماللا ةديصقلا حرش دقو

 عساو حرش وهو ، (هللا هخر) فسوي نب دمحم خيشلا ةمئألا بطق ، [ لضفملا
 دجوي ، " فاصنإلا يف فاعسإلا " باتك هامس ، رابك تادلجُم عبرأ يف ، لوطم
 تحت ، يديعسوبلآ دج نب دوعس نب دأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب هلمكأب
 لضافلا ديسلا وه ‘ ةديصقلا هذه حرشل بلاطلاو ؛ ٧٨٨( لإ )٧٨٥ مفر

 : بطقلا لإ هتلاسر هذهو ، مامإلا نب سيق نب نازع نب دوه نب لصيل

 ۔ رصعلا ديحو ۔، اتتودقو انخيش بانج لإ ۔ ميجرلا نمحرلا ه هللا مسب )

 مامإ ، كالهلا نم ةمألا يداه ، ينابرلا رحبلاو ، ينارونلا ربخلا ، رهدلا ديرفو
 فسوي نب دمحم ، ضرفلاو ةنسلا ءايحإل ضرألا يف ةفيلخلا ، كالمألا ةرربلا
 قرشأو ، هرارسأ ليبسلس نم هيلع هللا ضافأ ، يبعصملا يضابألا ينجسبلا
 . ......... هراكذأ عماولب هركفو هرس سدقو ، هراونأ سومش هبلق ءامسب

 ديربلا اذه ديب ، كيلإ نيتموظنم لاسرإ ، لابلا ثعاب نم انيلع ضرع هنأ مث
 همهفي ، ًاديفُم احرش انل امهحرشنتل ، يكملا حلاص دمحم خيشلا ، كيلإ لصارلا
 نبا ةيمال امهنم ةدحاوف 4 ًاديلب نهذلا دساف ناك ولو 0 نيديرملا نم لك

 نايب " باتك بحاص ./ ميهاربإ نب دمحم خيشلا مظن ، ةيريبعلا ةيناثلاو 3 رظنلا
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 . امهحرش لإ كباحصأ بولق تقوشت دقو ، ةنجلا فصو يف يهو ‘ " عرشلا

 نم امهيف امل بعوتُم الو ، ماظنل ا ىنعمب قث رال ريغ مهعم دوجولا امهحرش ذإ

 ريغ هجوأ ةثالث ىلع هليصفت ديرنف ، ةيمالل ١ حرش 3 ذ مامتلا ىلع , ١

 يناعملا ملع نم هب قحلي امو ، هبارعإ يف : لوألا ؛ ًاثوخ اهلعجت لب ،۔ ةك

 ، رهاظلا هانعم يف : ثلاثلاو . هتغل بيرغ ف : يناثلاو ؛ قطنملاو ناسبلاو

 ةمئأل هركذ عم ۔ اهلوأ ِف انل نيبو ؤ ، رضاحلاو يدابلا همهفب ، . رهاشلا هربخو

 فيعضلا مزلي امو ، ةءاربلاو ةيالولا طورش ش نيدتهملا لبس فلاخ نمو ۔“ نيدلا

 نودقتعي امبر ، بهذملا لهأ ءافعض نم اريثك نإف ، ءافلحلا يف هدقتعي نأ

 ، مظانلا خيشلا لوق رهاظ ىلع لب ، ةجحم ناهرب الو ، ةجح ليلد الب تاداقتعإ

 ىلع مهدامتعإ رق امرو ، مهيلع امو مهل امب ، ( ملع ) ريغ نم نوأربيو نولوتيف
 . ......... ةيمانم تاراشإ مهدحأل فشكنت ، جاهنملا اذه

 هب ىرج امبسح 4 ةنجلا تافص اهيف حضون نأ اندارم ، ةيريبعلا امأو

 يف نودو رابخألا هب تدرو امي اهيلع ىشحتو ، ليصفتلا ىلع ، خيشلا
 ف ابعوتُم هديرن لب ، ةغللا الخ ام ، تيبلا بارعإ كرتب سأب الو ، رافسألا

 ‘ ليكولا معنو انبسح وهو ۔ ليبسلل ًاعيج انيداه هلل او ‘ طقف ةنجلا فصو

 قيفوتلاو ءاقبلاب كل يعادلا ب هلل إ ريقفلا كبحم نم ؛ مالسلا ليزج كيلعو

 عير'رشاع خيراتب ، ينامُملا يضابألا نازع نب دوج نب لصيف ، نيدلا يف كيخأ
 . هأ. ) فلأو ةئامثالثو عبرأ ةنس رخآلا

 : حرشلا اذه ةمدقُم يف ، (هللا هخر) بطقلا لاق

 ، رصعلا ةصالُخ ينم هبلط ، رظنلا نبا ةيمال ىلع حرش اذهف ، دعب امأ )
 نمو ، يناملا يبهولا يضابألا ينازعلا دو نب لصيف نيدلا رون ملاعلا ، عرولا
 ةوخأل هتفعسأو ۔ ناسحا لك مهيلاو يلا هللا نسحأ ، نام لمأ نم هعم

 الو ‘ يارخأو ينيدو ياينل هب يل اعد يذلا ، حلاصلا هءاعد مانتغإلو ، نيدلا

 ه أ . ( ... نيدلاو اينلا يف ، كلذ لثم كلو ، نيمآ : اولاق الإ ةكنالملا نظأ
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 . راصتخاي

 نع دجن مل يذلا ‘ رظنلا نبا خيشلا ىلع مالكلا ةمتت لاإ نآلا عجرنو

 ، " رابخألا ةنازخ " نع مهضعب لقن دقف ، هتافو نع امأ ؛ ةيفاو ارابخأ هلاح

 ضعمب دي ىلع ، ةيحض بعذي نأ ةمالعلا اذه ىلع ردقلا ءاش ذإ ، هلتق ةصل

 اذه مامأ قحلا هلوقل ، لئامسب رابجلا ةلدرخ يناهبنلا هلتق دقف ، ةاغطلا ةربابجلا

 لإ هتخأ ةنبإ رهم عفد نع خيشلا عانتمإ يهو ، ةروهشم ةصق يف ، رئاجلا ريمألا
 لجر اهجوزت ، رظنلا ينب نم ، دشار نب دمحم تنب ةشئاع اهمساو 3 رابجلا اذه

 رهم فصن ذخأي ةلدرخ ناكو ، ةضف ةيدمحم نيس رهم ىلع ، رظنلا ينب نم
 نم كلذ ريغ لإ ، لجآلا يف مصاخ تقلط اذإو ، تجوزت اذإ :لجاعلا نم ةأرلا

 نم اهرهم فصن ذخأي ايدنج لسرأ ذ ةأرملا كلت تجوزت الو 7 همل

 املف ، هترضح لإ هنوعدي ةلمُج ًادنُج لسرأف 0 خيشلا اهعنمف ، دحا خيشلا

 انك : هل هلوق ضعب نمو “ هيلع ظلغأو هددهتو ۔ مهاردلاب هبلاط هيدي نب فلر

 نم رمألا : خيشلا لاق ، كمد ًالإ انيفكي ال نآلاو ، طقف نيسمخلا ك اندرأ
 هذه نم هوقلأ نأ ، دنجلا ضعب لإ راشأف ؟ يب ازهتوأ : لاقف ، كل ال ، كقلخ

 اتيم ضرألا لإ عقوف ، ولعلا ةديدش هرصق ةوك تناكو ۔ هوقلأو هوفتكف ، ةوكلا

 . ةنس نوثالثو سه رمثلا نم هلو ، (هللا ههر)

 ةروصقم لباقملا ‘ عُبرُمْلا جربلا ةوك نم هومرو ‘ هتمامعب فتك هنأ : ليق

 يبرغ ، قيبينسلا ىمللا لاملاب نفدو ، جوراصلا دجسم اهب يذلا { زنرلا

 بيرق ذ لجخلا ىمسىلا عضرلاب هنكسم ناكو ئ لئامس ةلافسب ، ةطبعلا دجسم

 . خياشملا ضعب ينربخأ اذكه ، سيه دجسم نم

 هبتك تذخأق . اهيف ام ذخؤيو هراد لخدن نأ ةلدرخ رمأ ‘ لك املو

 ، اهنم ةيحان ىلع بلغت مهنم دحاو لك ، ءارمأ اهيلع ذئموي نامعو ، تقرحأو
 نيعبرأ - ليق اميف _ لالضلا لويذ تبحسو ‘ ملظلاو فمسعلاب سانلا ِف اوراسو

 . ةنس
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 . هتاقلاهم

 لهأ ريس يف نامجلا كلس " باتك ؛ " مئاعدلا " باتك ادع ام ، هفيلأت نم

 باتكو ؛ ةقورحم سيرارك ةعست 7 هنم دجوي مل : ليق > نادلجُم ، " نامع

 ، " رثألا نم فلتخُمْلا عج يل رصبلا ة آرم " باتكو ؛ " ديلقتلا مذ يف ديصرلا "

 ، ركذي رثأ اهل قبي ملو . ةنيمثلا تافلؤملا هذه تبهذ دقو ؛ تادلجُم ةعبرأ

 ءاعنشلا ةميرجلا هذهبو ، ءاملعلل مهداهطضاو ، روجلا ءارمأ طلستل كلذو
 . ىرخأ 7 نم هتنازخ هتوح امو ۔ خيشلا تافلؤم نم ةيملع ةورث تعاض

 : هيثري ايركز نبا خيشلا ل

 هرباحّمو همالقأ هدقفتو هرتافد هيلع ينثت نم كبسحف

 هرخاوأو هل ينثت هلئاوأ نسلأ رهدلاو مايألا ينبل مكف

 نم وهو ، يقابلا دبع نب يلع نب دمحم ةماعلا خيشللو

 : رظنلا نبا خيشلا يف هلوق ، عساتلا نرقلا ءاملع

 رطخ اهل مالعأ كنع ترصاقت لجر نم رظنلا نب اي كرد هلل
 رردلا كرعش يف تمظن دق رعشلاب هلئاسر ًاموُظنم عرشلاب تيتأ
 اورخف ذإ ساللا عيمج تومس امك ةبطاق ندُمْلا لك لئامس تمس

 رجحلا انراجحأ ىلع ترانتسإ امك ةلفغُم تناك دقو ترانتسإ كب

٠ 

 الو ‘ رعشلا ملعت هنمو ، لهذ نب ناميلُس نب كرابم هيقفلا ملاعلا مهنم

 ، يلذذلا رمع ول خيشلا مهنم لعلو 4 ائيش نيرخآلا هخايشأ نع فرعن

 >+ هلوب ، ةيناحلا هتديصُ يف هاثر ىذلا

 حفست نيعلاو ضرألا يف هنساحم تبيغت امل هللا دبعل لوقأ
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 بغي مل كصخش باغ نإ رمع اا
 هل نمف كدجأ مل نإ رمع ابا

 ةبيصُم لك نيدل ١ ِف تنوه دقل

 ىوقلا لدتعُم فيسلا لصن رغأ

 هءافص لهأ هللا بحل يداع

 ىقتلاو ربلا نمض ربق هلل
 هركذ نإ هربق اكنض ناك نل

 اهب رمُغ وبأ ضرأ تسدق دقل
 هبابر ناد يمسولا نم ..ه هاقس

 قراش رذ ام هللا هيلع ىلصو

 حفني كءانث نم رشن سانلا نع
 .حفصتي نمو نيكسمو ميتي
 حرقم بلقلاف هللا دبع ةبيصم

 حمرش نسلا كحاض ايحملا ليمج

 حدميو ةلالا تاذ يف متشيو

 حفطي بهاوملاب رحبو لخب
 حيفأ ضرألا نم قرخ هب يجشيل
 اوحلفأو اعيمج اهولهأ سدقو
 حلد نزملا نم يكامس شجأ

 حدصي كيألا ىلع يرمق به امو

 ناكو ، هللا يف خأ هل ناك ، رظنلا نب دجأ ركب ابأ نأ : فاصو نبأ لاق
 ، اهرخآ يف هاثرف ، ةديصقلا هذه لمع يف وهو هيعن هاتأف ، لخن ةيرقب نكسي
 . هأ. رمع وبأ هتينكو ذ هلل ا دبع همسا ناكو

 نب رضخلا ريبكلا ملاعلا : مهنم ، ءاملع ةدع رظنلا نبا تيب نم جرخ دقو

 7 دبع وبأ : هخايشأ نم « ةئامسخو نيثالثو ثالث ةنس يفوتملا ، ناميلُس

 ركب يبأ نب دحأ يضاقلاو { ةئامو ىدحإ ةنس فونلا ، ىسيع نب دمحن

 نب دجأ نب هللا دبع خيشلا مهنمو { ةئامسخو نبتنثإ ةنس فوملا يحنىلا

 ِف ةبانإلا " باتك : هتافڵلؤُم نم ۔ امدب ةاضَّنلا يضاق ، ناميلس نب رضخلا

 ، " عاضرلا ماكحأ يف عاقرلا " باتكو ، تادلجُم ةعبرأ ، " ةباتكلاو كوكصلا
 . رصبلاو ملعلا لهأ دنع ، رثألا ف فنص ام لجا

 ، رظنلا ونب : مهل لاقيف ، ىلعألا مهدج لإ نوبسني ، ءالؤه رظنلا ونبو
 بتُك ضعب يف هتدجو يذلا نأ الإ ، بعللا نم : قيزر نبا ركذ ام ىلع مهو
 نأو ، مهف نب كلام نب ةميلس نم رظنلا ينب : نأ لدي ام ، نيرخأتملا انباحصأ

 يف مهولتق ، ريمُع لآ نم ةثداح مهيلع تعقو ، لئامسب مهنم اوناك نيذلا
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 ، هقفلا يف باتك وهو ،۔ هنم لقنأ يذلا ردصلا اذه نمف ، لئامبب مهضباقم

 ضمب تذخأف ،۔ ةمطقتُم هقاروأ نم ريثكو ، هفلؤُم فرعأ ال ، نيفرطلا بهاذ

 . ىنعلاب همالك

 ءاملع ركذ لإ يهتنإ ىتح } مهتافلؤمو نامُع ءاملع ضعب ركذي وهو لاق

 همالك ضعب نأ الإ { حلاص نب ملاس خيشلا مهنم ركذف ، رشع يناثلا نرقلا نم

 يميلسلا ملاس نب حلاص نب ملاس خيشلا امأو ) : لاق بارطضإ نم اولخي ال

 . ماير ينب نم ، مهف نب كلام نب ةميلس لسن نم هلصأ ، يرورسلا يبادنلا

 مهلتق ، رظنلا دالوأ نم مهف ، قعلا يداوو رورسب مه نيذلا ةميلس ينب عبجو
 ماتيأو ، له امهب ناتأرمإ ألإ دحأ قبي ملو ، لئامسب مهضياقم يف أكتف ريمع لآ

 ىتح ، مهريغ الو ريمع لآ ، دحأ مهفرعي ملو نويبادنلا مهوفخأو ، راغص
 رورسب نيذلا ةميلس ونب مهف 3 نيبادنلا دنع مهتيرذ ءالؤهف ، لماوحلا تعضو

 ءاملع اووتسإ ، رظنلا همسإ مهدجو ۔ ملعلا لجأل مهومدقف ، قعلا يداوو

 روجلا نمز يف ريمُع لآ مهلتق ، ةبيجع ةصق مهيلع تعقوو ، لئامسب

 يلع نب حلاص نب ملاس ) : رخآ عضوم يف لاقو ؛( لئام ب مهضياقم ي
 لجأل ، تاملكلا ضعبل ليدعتو فرصت ضمب عم ه . ) خلا .... رظنلاب

 . انايحأ بسنلا يف طيلختو ةرابعلا ف بارطضإ

 نم موهفم ىنعلا نأ الإ ، ماير ينب نم اوسيل ، كلام نب ةميلس ينب ناف
 ينب نم مه . قعلا يداوو رورسب مه نيذلا ةميلس ينب نأ : هلصاحو ، همالك

 ، مهنم ضعب ىجنو ، لئامسب يعاجج لتق ةثداح مهيلع تعقو نيذلا ، رظنلا

 لإ مهباستنإ ناكو ، اولسانتو اوبشف ، نامزلا كلذ يف نويبادنلا مهاوآف

 ينب نم مه نيذلا ، رظنلا ينب لإ اوبستني ملو ، ةميلس ينب لا : يأ 3 لصألا

 " ةلعأ هّلار 7 هنع تلقن يلا فلملا مالك نم هتمهف ام اذهف ۔ اضيأ ةميلس

 ‘ لئامسب رظنلا ينب نم ةيقابلا ةيقبلا ىلع ، .ريمع لآ نم ةثداحلا هذه عوقوبو

 ريمع لآ ناكف ّ رابجلا ةلدرخ مايأ ، هبتك قارحإو خيشلا لتق ةثداح دمب
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 . رظنلا ينبل ةبسنلاب ، يناثلا ةلدرخ ، ةرجلا هذه مهباكتراي

 ، ليلقب ةبراعيلا ةلود روهظ ليبق اهنظأو ، ةثداخا هذه خيرات ىلع فقأ ملو
 ۔ ملعأ هللاو ؤ ننسلا نم تائع خيشلا لتق دعب كش الب يهو

 » روبجلا لاتس ةروصقم ِف مهضعب ، رظنل ١ ينب روبق نأ ۔ دلبلاب رهش دقو

 نظيو ، تعمس امبسح . ةنينجلا ةروصقع نورخ آو ؤ ,ةرابصلا ةروصقمب مهضعبو

 نأ خيراتلا ركذي ملو ، رظنلا نبا خيشلا لتق امل ولتق مهنأ سانلا نم ريثكلا

 ِف اكتف ريمع لآ مهلتق نيذلا مه نيروكذملا نأ ردابتُملاو هعم لت ادحأ

 ريمُع لآ ةصق لمعلو ‘ ظيقلا تقو اهنونكسي يتلا مهلزانم يف : يأ ، مهضيافم
 نم نظف ش ةروهشم ةلدرخ ةصق تيقبو ، ، رهدل ا رم ىلعا تفتخإ رظنل ١ ين عم

 . ملعأ هللاو ، ودبي اميف كلذك سيلو ذ ةلدرخ دي ىلع ولتق مهنأ مهدعب ءاج
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 يلاعسلا دمح نب ميهاربإ خيشلا

 . يوزنلا يئالعلا يلاعسلا دجأ نب دمحم نب ميهاربإ هيقفلا خيشلا َوُه

 فشك " هباتك يف يوكزإلا ديعس نب ناحرس خرؤُملا ملاعلا خيشلا لاق
 نب دشار نب دجأ نب دمح نب ميهاربإ هيقفلا ؤ نامع لهأ ءاملع نمو : " ةمغلا

 .هأ. يوزنللا يلاعسلا نسحلا نب دمحم نب دجأ نب دمح نب دشار نب دمح

 بصن يذلا مامالا وه هنأ . اذه يلاعسلا نسحلا نب دمحو : (تلق )

 . يصورخ : ليق اميف وهو ، هرحيب لتق دعب ، نيتئامو نينامثو نيتنثإ ةنض

 رصع يف ناك ، سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم ميهاربإ خيشلاو

 : لاق ، هنع هتاياور ضعب نمو ، يلؤمسلا مي ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع خيشلا

 ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع يضاقلا خيشلا عم ىوزن رقع دجسمب ترضح

 هدي ي الام هتجوز يضقي نأ ديري ، دلبلا لهأ نم لجر رضح دقو ، يلؤمسلا

 ال ، رايخلا عيب نأ : هللا دبع خيشلا هل لاقف ، لجاعلا اهقادص نع رايخلا عيبب

 لجألا ىلإ ، هلاج فوقوم وهو هبحاص هليزي الو ، عيبلا الو ءاضقلا هيف زوجي
 نم دحأ الو م هيف مهعم خيشلا لخدي ملو لجرلا عجرف ش رايخلا هيف َلعُج يذلا

 . ملعأ هللاو ، هتظفح ام اذهف ، ةعامجلا

 نب فيفعلا نب دجأ ركب وبأ خيشلا ذ اضيأ ميهاربإ خيشلا رصاع نمو

 لايل رشعل 4 ، ميهاربإ خيشلا يفوتو ۔ يصررخلا يلاعسلا دمح نب دشار نب دجأ

 ربقو ك حنع هتافو تن اكو ، ئ امسخو نتسو س ة هنس مرحلا رهش نم نقب

 . ملعأ هللاو ، مع ءانبأ ودبي اميف ۔ امهو ، ىوزن لاعسب
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 يلؤمسلا دمح نب هللا دبع خيشلا

 ، يلؤمسلا رمُع نب ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع يضاقلا هيقفلا خيشلا َوُه
 . سداسلا نرقلا ءاملع نم

 نب دجأ نب ديعس نب مالسلا دبع هيقفلا خيشلا : ءاملُلا نم هنامز يف ناك

 ، رظنلا نب هللا دبع نب دأ نب رمُع نب دمحم نب رمو ، حلاص نب دمحم
 ، يتاهلقلا يدزألا ديعس نب دمحمو ، يدمحيلا يولهبلا دمحم نب ديزي نب يداعو
 . ليلق لبق روكذملا يلاعسلا دجأ نب دمحم نب ميهاربإو

 عست ةنس لوأل ١ عير رهش ِف ، دمح نب هلل ادبع خيشل ا ةافو تناكو

 ف ةبوجأ هلو ‘ ءاهقفلا نم وهف هللا دبع نب ىحي هدلو امأ ، ةئامسخو نبنامثو

 . هتافو خيرات فرعأ ملو ‘ رثآلا

 هللا دبع نب كلام خيشلا - رهظي اميف ۔ دمحم نب هللا دبع خيشلا ذيمالت نمو
 ۔ ةنطابلا نم ىرل لامعأ نم دلب يهو “ نافضغ لإ ةبسن ۔ ينافضفلا رمُغ نبا
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 يولهبلا دمح نب دزي خيشلا

 ىتل ، تحسلا يودعلا يديزيلا يولهبلا دمحم نب ديزي : ةياور يفو
 ، سداسلا نرقلا ءاملُع نم وهو ۔ ابوسنم هتدجو اذكه . دزألا ديص نب دمحلا

 : ةلمسبلا دعب هلوأ ، وحنلا يف رصتخُم باتك اهنم ، وحنلا يف تافلم هلو

 هزوعي الو ، راتسألا هيفخت الو ، راطقألا هيوحت ال يذلا هلل ُدمَحلا )

 ىلع فدارتيو ، مايألا رورم ىلع فعاضتي ادمَح ، بره هزجعي الو ، بلط

 ، ىبجُملا هيبنو ، ىفطصُملا هلوسر ىلع هللا ىلصو ، ماوعألاو روصعلا رورك

 اجارس هلعجو . اريذنو ًاريشب هلسرأ يذلا ،۔ ىدهلا حاتفُمو ؤ . ىجلا حابصم

 مهاجنو ، ةنتفلا نم هللا مهاج يذلا ، قحلا رانمو ، قلخلا رايخ هلآ ىلعو 0 ارينُم

 . اريثك اميلست ملسو ، ةنحملا نم

 6 مالكلا عيج دسفأو { مانألا ةفاك ىلع ىلوتسإ دق نحللا تيأر ، دعبو

 ‘ ةرصتخُ الوصأ هيف حرشأ نأ تبغر ۔ ماوعلا دنع ةكحض وحنلا راصو

 ملعملا ىلع فخيو ، اهنيقلتو اهذخأ ملعتُملا ىلع نوهل ۔ ةرصتقُم الوصو

 يبلا نع يور ) : لاق نأ ىلإ ، ( .... قيفوتلاو ةنوعملا هللابو ، اهنايبو اهحرش
 خيش ىلعملا اذه دخأ ، " هناسل نم حلصأ ءرمإ هللا محر " : لاق هنأ ۔

 : لقف ، ينوكسلا فسوي نب دمحأ نب ميهاربإ رمع ولا نيرحبلا
 هناقتإ يف ةجف بجاو مالكلا ملع

 هنأشل امظعم فطصُملا يبنلا لاق
 هنال نم حلص ا اءرمإ هلل ١ محريلف

 ىلع بذك دقف { نآرقلا يف هناسل حلصي مل نم : لاق هنأ ۔ نسحلا نعو
 ًافحصُم مولفلل ناك . ًافراع بدألاب نكي مل نم لك نأل ، دمعتُم ريغ هللا
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 دقف ، لالح ميرحت نم الو ، مارح ليلحت نم اولخي الو ، ًافرحُم مالكللو
 دنع اعمتجإ ، ( فسوي وبأر يضاقلا ميهاربإ نب بوقعيو ، يئاسكلا نأ : يور
 لوقي ام : يئاسكلا هل لاقف ‘ وحللا ىلع ىرزي فسوي وبأ ناكو ‘ ديشرلا

 ، هدبع لتق لجرلا امهيلع ىعدإف ، لجرل دبع لتقب امهتأ نيلجر يف يضاقلا
 لتاق انأ : لاقف ، رخآلا لأسو ، هدبع لتاق انأ : لاقف ، امهدحأ يضافلا لأسن

 ام سنب : يئاسكلا لاقف ، ًاعيمَج : لاقف ؟ يضاقلا اهيأ لتاقلا امهيأ ، هدبع

 اذهو : يئاسكلا لاقف ، هدبع لتاق انأ : لاق يذلا : لاقف ؟ رظنلا نعمأ . تلل
 دعو دق ، هدبع لتاق انأ : لاق يذلا نأ تملع امأ : ديشرلا لاقف ، أطخ اضيأ

 لإ هفاضأو ، لتقلاب رقأ دق ، هدبع لتاق انأ : لاق يذلاو ، هلتقي ملو . هلتقب

 . ه أ . ( خلإ .... هسفن

 : هلوق ذ باتكلا باوبأ لوأو

 . فرحو ذ لعفو ذ مسإ : ءايشأ ةثالث مالكلا (

 : ربخلاف ؛ نمو ، ءاعدو ، يهنو ، رمأو ، رابختسإو ، ربخ : ةتس يناعلاو
 ؟ ورمع مدقأ ؟ ديز بقذأ : رابختسإلاو ؛ ورمع مدقو ديز بهذ : كلوقك
 مدقأ : رمألاو ؛ ؟ كوبأ امو ؟ كمسإ امو ؟ لام كل له ؟ءيش كدنعأ

 تييل : ينمتلاو ؛ لبقأ ديز اي : ءاعدلاو ؛ بهذت ال ، مدقت ال : يهنلاو ؛ بهذا

 ۔ ( مالكلا يناعم عيجج اذهف ؛ همركنف اندنع اديز

 ، دحأ : كلذ يف لاقف ، روهشلاو مايألا ءامسأ يف اباب هرخآ ىف دقعو

 : لوقت امك . دوحأو دحأ : ريثكلا يف : (لاقّيور ؛ ليلقلا يف ، داحآو ، نادحأو
 : مهضعب لاق ْ نشألا مويلا يكح دق هنأل ، انثأ : هعجو ، نانثاو ب دوسأو : دسأ

 ۔ تاواشالثلاو ناواثالثلاو ءاثالثلاو ، أطخ اذهو ، نينثإلا عج ي نباثألا

 سخ يو ، ليلقلا ف ةسخأو ، ناسخأو سيمخلاو ، ناواعبرألاو ءاعبرألاو
 اهتحتف تثش نإو ، (ميملا مضب) ناعمُجو عمُجو نانعُّمجلاو ةعمجلاو ؛ تاسيو
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 يفو ، ليلقلا يف ناتبسلاو ، تبسلاو ؛ اهتنكسأ تنش نإو ، ناعَمَج : تلف
 . ناتبسو توس : ريثكلا

 ؛ مراحم : تئش نإو ، تامرحمو نامرحمو مرحم : روهشلا عمَج يف لوقتو

 ، ليلقلا يف هعبرأو ناعيبرو عيبرو ؛ رافصأو نارفصو رافصأو نايرفصو رفصو
 بجرو ؛ (لادلا حتفب) تايداجو نايداو ىداجو ؛ تاعيبرو عبر : ريثكلا يفو

 نانابعشو نابعشو ؛ تابجرو بجر : ريثكلا يفو ، ليلقلا يف باجرأو ، نابجرو
 لاوشو ؛نيضامرو تاناضمرو ناناضمرو ناضمرو ؛ نيباعشو تانابعشو

 وذو ؛ ةدعقلا تاوذو ةدعقلا اوذو ةدعقلا وذو ؛ ليواوشو تالاوشو نالاوشو

 . ه أ . ( .... كلذ مهفاف ، ةجحلا تاوذو ةجحلا اوذو ةجحلا

 6 ديزي نب يداع خيشلا دلاو ، وه خيشلا اذهو . هتافول اخيرات دجأ ملو
 . هللا ءاش نإ هركذ يتأيسو ، " ةيناولحلا " حراش

© © 
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 يبجشلا دمحأ نب دمح خيشلا

 ، يوزنلا يبجشلا دجأ نب ميهاربإ نب دجأ نب دمحم هيقفلا ملاعلا خيشلا َوُه

 حاتفُم " باتكو 4 ظعاوملاو دهزلا يف ، ” بولقلا مهارم " باتك فلو

 . هفلأ اذاميف يردأ الو ، هيلع علطأ مل ، " ةعيرشلا

 ثارتلا ةرازوب ةخسن نم رثكأ هنم دجويف ، " بولقلا مهارم " هباتك امأ
 ةخسن دجوتو ؛ )٣٣٥( مقرو ، )٣٣٨٤( مقر تحت اهادحإ ، ةفاقنلاو يموقلا

 خيشلا طخب يهو . يديعسوبلآ دوعس نب دجأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب هنم

 فصوي باتكلا اذهو ، (هللا هجر) يشاطبلا تلص نب دمحم نب ناظلُس ةمألعلا

 دقو ، مصألا هللا دبع يبأ نب نامثع ىلع ادر هيف نأ باحصألا بتك ضعب ل
 يتعجارُم ءانثأ يف مث ، مصألا خيشلا ىلع ادر هيف دجأ ملف . باتكلا تحفصت

 : هصنو ، هريغ وأ ، خسانلا مالك نم هنأ ودبي 3 ، هلوأ ين امالك تبأر ، هيف

 ميهاربإ نب ي دجأ نب دمحن خيشلا فيلأت ، " بولقلا مهارم " باتك اذه )

 هازجو ۔ هللا هجر) مصألا هللا دبع يبأ نب نامثع نع درلا هللخ يفو س ينامغلا

 . ه أ . ( هللا ءاش نإ اريخ

 ريسفت در رثكألا يف هنكل ، هيلع ال ، مصألا خيشلا نم درلا نأ كلذب رهظف

 لوأ ءاملع نم وه يذلا ، نامثع خيشلا لبق فلؤملا نأ ًاضيأ لدو ، ، حيضوتو

 . سداسلا نرقلا ءاملُع نم هلعلو ذ ملعأ هللاو عباسلا نرقلا

 . هتافو خيرات ىلع فقأ ملو
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 يدزألا دعيس نب دمحم هّللا دبع وبأ يلوصألا ملاعلا هيقفلا خيشلا َوُه
 ندملا مدقأ نم تناك ، رحبلا لحاس ىلع ةنيدم ، تاهلق لإ ةبسن ۔ يتاهلقلا

 تدجو ينإ لا ، بستني دزألا نم ةليبق يأ لا يردأ الو { نامعب ةروهشملا

 : يتاهلقلا خيشلا نأ ، ناهبن يبأ نب نافلخ نب ىيحي نب دمحم خيشلا طخب

 . يصورخ

 نمز نم يل نبت امبسح ، سداسلا نرقلا نم يناثلا فمللا ءاملع نم وهو

 6 يلاعسلا دمحم نب ميهاربإ خيشلاك ، هرصع يف اوناك نيذلا ءاملعلا ضعب

 نم ريخألا ثلثلا يف يفوتملا ، يلؤمسلا ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع خيشلاو
 . سداسلا نرقلا

 هخيشل أخيرات دجأ مل اذكهو ، هتافول الو ، هدلومل اخيرات دجأ ملو
 ۔ ديعس يبأ نب ناميلُس

 يوغل كلذ لإ وهف ف © هنامز ءاهقف يروّهشم نم هنأ عم 0 ۔ يتاهلقلا خيشلاو

 : باتك ةتافلؤُم رهشأ نم “ ، فرلأتلا ِف نبنقتُمْلا نيفلَوُمْلا نمو ، خرؤُم ْ بيدأ |

 طوطخم وهو ۔ " ةمألا قرف نايب " باتكو 4 : لوصألا يف ، " نايبلاو فشكلا "

 جراخ تابتكمب دجوي اهضعبو ، ةليلق خسن هنم دجوي ، نيريبك نيئزج يف عقي
 ، هنف يف ةردانلا تافألَوُمْلا نمو ‘ انباحصأ دنع ةروهشلا بكلا نم وهو ، نامع

 لإ ، مالسإلا لبق ةلاضلا ممألا ضعب ركذ امك ، ةمألا قرف نم أريثك ركذ ثيح
 تالاقم " هباتك يف يرعشألاك ، تالاقملا بانك نأش كلذ يف هنأش ، كلذ ريغ
 هباتك يف يدادغبلاو ؛ " لحنلاو لليلا " هباتك يف يناتسرهشلاو ؛ " نييمالسإلا

 ؤ هلوقب ، مهضعب هظرَف دو " قرلا نبب قرفلا ٠
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 اباتك اذختم تنك . ام اذإ

 هف بتكلا يف ام عيمَج نال
 نايبلا فشك ىوس ذخأت الف

 نامزلا ىدم هاوس بلطت الف

 نپ ملس نب دمحم نب ملاس هيقفلا خرشلا ۔ بتكلا اذه ظ٥ نممو

 فذاؤُملا نمز نع نيرخأتملا ءارعلشلا نم وهو ، يوزنلا روبخص
 : لقف ، نورق ةحبل نم لكبا

 هفنص فشكلا باتك باتكلا اذه

 هتبسن تاهلق لا هيقفلا معن

 ًاسرتحُم بيجلا يقن ايقت اربح

 اهفرشأو ًافيلأت بتكلا نسحأ نم
 انقلاخ ديحوت عم يآلا لكشُم يل
 امو نيدحلُملا عيمج لوق درو
 اهب ءيضتسي ملع سمش دري نمف

 ايو لوقعلا بابرأل سيلجلا معن

 اعبتم نآرقلابو كيلع هب
 تفغش ايند نع سفنلا ىوه عدراو
 مهتبحص ءادلاف اهلهأ نع رفو

 مهب اههبشأو ايندلاب سانلا هبشأ ام

 مهل ىري يبيرجت سانلا برج نم
 اهرظنم ءالفدلا رجش مهنأك

 هتجاحل تآ مهنم ىتأ اذإ

 تعجر ةجاح هيلإ كتعد ناو
 هتمه نيدلا ال نم ةبحصب امف

 ام دجأ راتخُملا ىلع ةالصلا ملث

 املعلا ةودق ديعس نب دمحم

 املع ةمالع هب مركأف اراد

 امدن الو الف ال شحاوفلا نم

 املك هظفل يف اهزجوأو املع
 ملظلاو راونألا قلخ هناحبس
 امهتاف ناهرب الب هولوأت

 امزتلم فشكلل نكيلف ىمعلا نم

 امكح هراطسأ توح سينألا معن

 امصتعاف هللا لبحبو امهيرثأ

 امدنلاو نارسخلا ثروي اهبحف اهب
 امزهنُم داسآلا نع رفت امك

 املس دق نيد نم يذلا اذ نمو

 امتك ًاشحاف ارش هللاب ذوعأ

 امعط نإ مسلا يهو نيعلا يف قوري
 امستبُم نالذج اطسبنم كاقلي
 اممغ هقالخأ نم ةشاشبلا كلت

 اميش هل ضرع ىلع ظفاحي ملو
 امعط وأ ءاملا سمو مامغلا داج

 نأب ، رشنلاو عبطلا نم هظح لاني يك ، باتكلا اذهل ظحلا نسُح نمو
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 ،هب متهي نم كانه هل هللا ضيق دقو ، نامع جراخ خسنلا ضوعب هنم دجو

 ذاتسألا ۔ ليلجلا دبع نب دمحم / لضافلا ماق دقف 3 تاعوبطملا ملاع لإ هزرئو
 هعبطو ، هنم ناثلا ءزُجلا قيقحتب اروكشم _ سنوتب بادآلا ةيلكب دعاسُملا

 اذه ي ةَقْلْوُمْلا بتكلا نيب باتكلا ةميق ىدم رهظت ، ةمدقُم هل بتكو ، هرشنو

 باتكلا جهن يف ضافتسإ نأ دعبف ، بتكلا كلت نم هريغب هتنراقمو ، نفلا
 هضرعتسإ نأ دعبو ، ةيمالسإلا قرفلاب هنم قلعتي اميف ةصاخو ، هتيعوضومو
 : لاق ۔ تافلوُملا نم هريغو

 نبو ۔“ " نايبلاو فشكلا " باتك نب نأ ، ضارعتسإلا اذه نم نبتنو )

 ه نيباتكلا قلطنُم يف رهظي اهبش ، يدادغبلل ، " قرفلا نيب قرفلا " باتك
 ركذ مث ، ةمألا ماسقنإ يف روهشملا ثيدحلا نم نالجرلا قلطنإ دقف ، امهبيترتو
 قرفلا ىدحإل ةاجنلا قيقحتب امهنم لك متخو ، ةلاضلا قرفلل امهنم لك
 ، يتاهلقلا دنع ةيبهولا وأ ةيضابألاو ، يدادغبلا دنع ةنسلا لهأ يهو ، ةيمالسالا

 هيلع ام ةحصل جاجتحإلاو 3 نيفلاخملا ىلع درلا يهف ف ، نبباتكلا نم ةياغلا امأو

 . ( هريغ اهيف فلاخو ‘ يتاهلقلا اهركذ يتلا قرفلا ركذ مث { فلَُمْلا

 لثمب هنأ يف ، هنم هانققح يذلا مسقلا وأ باتكلا اذه ةميقو ) : لاق نأ لإ

 ةيضابألا ةياور نمضتي هنأو ، ةفلتخملا ةيمالسإلا قرفلا يف ةيضابألا رظن ةهجو

 ملع هيلع لصو ام ىلع انعلطي هنأ يف باتكلا ةميق نأ امك ، ميكحتلا ةثداخ

 نم أئيش انيلإ لقن هنأ يفو ، نامُع ةيضابأ ، ةيضابألا دنع هيف فيلأتلاو مالكلا

 نأ ، ةنهارلا ةلاخلا يف عيطتسن ال اننكلو . هل نيقباسلا ةيضابألا ءاملع تافلؤم

 اغثو ، يصخشلا هريرحت نم وه ام رادقمو ، هريغ نع يتاهلقلا ذخأ ام ىدم نبتن

 ، قرفلاو مالكلا يف يضابأ طوطخم مدقأ باتكلا اذه نأ ، ةميقلا هذه يف ديزي

 يلو مالكلا ملع يف ةيضابألا تفلأ ام ىرخأ بتُك ىلع انعلطإ ولو ، انيديأ هتلان
 . ه أ . ( ةريثك ءايشأ عوضوملا اذه نع فروعن نأ اننكمأل ، قرفلا

 نأ : ةمدقُمْلا هذه يف هريغ نع ، ذاتسألا هلقن ام ىلع ابيقعتو ، لصتخلب
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 نب ناطلس وهو . ةبراعيلا ةمئأ نم يناثلا مامإلا دهع يف ناك ، يتاهلقلا خبشلا
 ءاملع نم يتاهلقلا نإف . هلئاق نم اطخ لوقلا اذهو . يبرعيلا كلام نب فيس

 ۔ نورق ةعبرأ نم رثكأب ، ةبراعيلا ةلود روهظ لبق كلذو ، سداسلا نرقلا

 باتك نم دجوي هنأ ، يافكلا نع ًالقن ذ اضيأ ليلجلا دبع / ذاتسألا ركذو

 ، )٢٦٠٦( مقر تحت ، يناطيربلا فحنلاب ةظوفحم ةخسن ، " نايبلاو فشكلا "

 نم غرف دقو ، اهاوس ناملكورب ركذي ملو ، ةديحو اهنأ : يفافكلا لوقيو
 ةقرولا يفو ، فلأو ةئامو نيتسو عبرأ ةنس لوألا عيبر نم عبارلا يف اهخسن
 : يلي ام ةريخألا

 ريقفلا يدي ىلع ‘ نايدلا كلللا هللا نوعب ، " نايبلاو فشكلا " باتك مت )

 هللا دبع نب كرابم مداخلا ، هبر وفع يجارلا ، هبنذ نم بئاتلا } هلا لا

 ، دوملا ، ةقنلا ، لجبملا ، لجألا ، هيجولا { حيصفلا خيشلل هتخسن ، يرزنلا

 ، نيملسللا ةفاكلو انل هللا لأسن ، يشاطبلا دمحم نب نهرلا دبع . هيزنلا ، مهفلا

 هنإ ، لمعف ملعو ، ملعف ظفحو ، ظفحف ىعوو ، ىعوف عمتسإ نمم نوكن نأ
 . ه أ . ( نانم ميرك

 فشكلا " باتك نم ناتخسن { ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكعو

 عبرأ : ىرخألاو ، فلأو نيتئامو نيعست ةنس : امهادحإ خسن خيرات ، " نايبلاو

 دوعس نب دجأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب دجوي امك ، فلأو نيتئامو نينامثو
 يئزج ىلع لمتشت ، دحاو دلجُم يف امهادحإ ي ًاضيأ ناتخسن ، يديعسربلآ

 نيتئامو نيرشعو عبس ةنس : اهخسن خيرات ، )٧٧٧( مقر تحت باتلا
 ةخوسنم خ ( )٦ ٣١ ١ مقرب لوألا ءزُجلا ىلع لمتشت : ةيناثلا ةخسنلاو ذ فلاو

 ةرازو يتخسن نمو ، اهتقباس نم مدقأ يهو ، فلأو ةئامو نيعبسو عبرأ ةنس
 نب هللا دبع خيشلا وه خسانلا ، حضاو ليج طخو ب ةفاقثلاو يموقلا ثارث

 . يوربالا يركسملا نانس نب يلع نب هعيبر نب هللا دبع نب ديعس
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 اهأشنأ يتلا ، " ةيولكلا ةماقملا " باتك يتاهلقلا خيشلا تافلؤُم نمو

 : اهلوأ ، ةيضابألا بهذم نع هولك لهأ ضعب ع وجر ببسب

 هنأ ، ناميإلاو ةماقتسإلا لهأ نم لجر ثح ، ميحرلا نَمحرلا هللا مسب ر
 محنقي ، تآشنملا بكري ، ناوخإلا ةرايزل ، ةولك لإ نامع ضرأ نم جرخ
 . نيعلا باهذو نيألا دعب ، اهرصم ىلإ لصو نأ لإ ، لاومألا قفنيو ، لاوهألا
 نع لأسيو ، اهدجامأب فرعتيو ‘ اهدهاشم ِف رودي قفط ۔ اهرصم نياع املو

 اهكولم نع ربختسيو ، اهرابكو اهراغص نع يصقتسيو ، اهدجاسم ةمنأ
 هيف عمتجإ دق يدانب وه اذإ ، رودلا عراشم يف رودي وه امنيبف ، اهرابحأو
 توصو ، قلذ نابلب يداي ، مهنيب سلطتُم خيشو ، يدابلاو رضاحلا

 ، ةلذو راه فرج لإ هاوهتسإو هلذتسإف ، ناطيشلا هيلع ذوحتسإ دق ۔ قلصهص

 : لوقي وهو ، ناصغألا رمثي مامكألاو ، ناقربزلاب ةلاهألا ةطاحإ هب اوطاحأ دق

 معزيو ، ناتهبلاو روزلاب هتريقع أعفار ، ناميلُس نب ديلولا يضاقلا ةلالس نم انأ
 ام عبتُم ّ ناقرفلا ف عدتبُمو ، صنلل فلاخُم وهو ، نآرقلاب نيدتقُملا نم هنأ

 هينيع نيرظانلل ليخي ، ناطيشلا فراخزل حناجو ، نرلا قلاخلا هنع هاهن

 ، يداسلا ةطهر نم حبقأ ، هشرط هلقع ي نأ نطفلا لقاعلا لمأتيو ، هشحو

 ربغُم دسجلا بلهأ 4 مل هلقع يفو ، ممص هينذأ ىدحاب يداني بمار هنأك

 نبب هتمس ‘ ةقدانزلا ةئيه هيلع ، روعألا لاجدلاك ، هقفنعلا ضيبُم ، رعشلا

 . فالخلا لهأ نم كاكللا حدعو ت فالسألا ءاململا مذي فافد ةمس نيرضاحلا

 ، نيملسملا لوقب ءيزهتسي ، ةيوغلا ةيفوصلا يأر ديؤيو ، ةيوشحلا لوق ىلإ حنجيو
 نم صقرلا نأ معزيو ، ءافعضلاو نبيمألا ىلع فرخزُي ، نيدلاب كسمت نم دنفْيو
 هءارتفالو ، نوققحُم هلوقلو ، نوقدحُم هب شابوألاو ، ءافولا لهأ ةميش

 نيزي ۔ هلجرو هليخب ناطيشلا مهيلع ضكر دق ، نوقرطُم همالكلو ، نوقدصُم

 ، لوقعلا مهنع تبزع نم اي ، هلعف ءوس يرماسلل نيز امك ۔، لوقلا مهل

 ينإ مكدهشأ ، اوعمساو مكل لوقأ ام اومهفاو ّ اوعمتجاو يسلجم اورضحإ

 هللا دبع بهذم تلزتعاو “ ديدجلا بهذملاب تبهذمتو ، ديلولا بهذم تكرت
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 لهأ بهذم ‘ ضاخملاو ضيحملا ِف حاكنلا لهأ بهذم تعبتإو ، ضابأ نبا

 ، ةيفوصلاك " ةقراملا قرفلا عيج تدقتعإو ، ضاكترإلاو صقرلاو بعللا

 تاذ ةنجلا لخدأو { رانلا نم جرخأ ينأل 4 ةقدانزلاو ، ةيرهدلاو ، ةيقلاوجلاو

 ديؤي الو ، هلاقم يف بذكي ال نب مكل تأدتقإ هللاو دقلف ، ةقهاشلا فرلا

 مكارخأ يف مترفظو ، حالفلاو حالصلا مكاينُؤ يف متلن متأدتقإ ناف ، هلاعي دب
 يبأب ىكملا هيقفلا نم نايبو ، ةفرعل بهذملا اذه تفقلت ينأل ، حاجنلاو زوفلاب

 نإ نولاب ال } نيلوق ةلئسم لك يف همامإال صقي ، نيلوح هيلع تأرق ، نايلع

 ال اهيف متنأ ، ةَدوُدمُم اما ألإ إ مكسمت نل رانلاف ، هدودح يرابلل متعيض
 لمهأ بهذم . ةارشلا بهذم نع ,اوعجرا ّ نودنف ل يصاعلا ىلعو 4 نودلخ

 ، اهنم دارملا ه أ . ( خلإ .. . هارخأ يف مهقلاخ ةيؤر نيدحاجلاو { ةءاربلاو ةيالولا

 . اذه نم لوطأ يهو

 نب نسحلا يبأ نب دجأ نب رمع نب دشار خيشلا ه ةماقملا هذه حرش دقو

 فللا ءاملع نم رهظي اميف وهو ‘ يوزنل ١ يريمحلا رظنلا نب دجأ نب هللا دبع

 يح ةئامعبسو رشع ةنس لإ هنأل ، نماثلا نرقلا لوأو ، عباسلا نرقلا نم ريخألا

 نب نسحلا يبأ نب دجأ نب نسحلا يبأ هيقفلا خيشلل ارصاعُم ناكو ، دوجوم

 ءاثالثلا موي ةوحض فونلا ذ مهللا مهجر) حلاص نب دمحم نب دجا نب ديعس

 رشع ةس وأ ، رشع ةعبرأ ةنس ةدعقلا يذ رهش نم نولخ لايل سمخ

 ةماقُملا " حرشي نأ رمغ نب دشار خيشلا نم بلط يذلا وهو ، ةئامعبسو
 حراشلا لاق م " ةيولكلا

 ننبلا يذ ذ لاعسلا ذ يقابلا ‘ ميدقلا ذ لاوز الب مئادلا ‘ هلل ُدمَحلا (

 انلعج ذإ هدجأ { ماقملا رعشلاو ، مارلا تيبلا بر ، ماعنإلاو ءالآلاو 4 ماسجلا

 ال هدحو ، هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ، ؤ دمحمب انصخو ، مالسإلا لهأ نم
 ركو ، ناديدجلا فلتخإ ام . % هلوسرو هدبع ادمح نأ دهشأو ، هل كيرش

 : لدعب امأ ، ناوأو نح لك ِف ‘ نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو ذ نارصعلا
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 ةبرغلا ف ذئموي انأو ، نامع لهأ نم ، ناوخإلا ضعب ينلأس دق ناك هنإف
 ، انموق ليواقأ نم هتنمضت ام هل حرشاو ، " ةيولكلا ةماقملا " هل حشوأ نأ

 ،ةيوشحلا قرفلا نم مهريغو ، ةيلبنحلاو ، ةيعفاشلاو . ةيكلاملاو ، هيفنحلا

 غولب مامتب ، هدوُجو هللا ماعنإ نم ايجار ، هدوصقم رفظلا ىلع ًالوعم تضهنف

 ، لوغشم ذئموي بلقلاو اهتحشوف ، دادسلاو تاريخلل قفوملا وهو ، دارللا

 ضعبل اهتركذف ، لوفقلا ىلع ةيحانلا كلت نم تمزع دق انأو اهضعب تحرشو
 هللاو ، اهتداعإ يلع اوحرتقإو ، ناسحإلا ةياغ اهونسحتساف ، ناوخإلا

 . ناعتسُملا

 تعمتجإ (نأأ) ، قحاللا ذفاللا هللا مكو 4 قباسلا هللا رسأ نم ناكو

 يف ددسلا 4 مانألا يتفُم ، عورألا لحالحلا { يعذرللا عقصُمْلا ۔ ملاعلا هيقفلاب

 لصألاو ، ميمعلا بسحلاو ، ميدقلا رخفلا يذ ، ماكحألاو عئارشلا اياضق

 تلازالو ، هرخفم مظعو ، هرصنُع باط يذلا 4 يهشلا قطنملاو ‘ يكزلا

 ةودقو ، ةيضابألا ةلملا جارس ۔ ةقروُم هدجي نانفأو ، هقرؤم هدعس سومش

 نب ديعس نب نسحلا يبأ نب دجأ نب نسحلا وبأ ، ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا نبتباصعلا

 ام ينم سمللإف 3 ۔ حلاصلا لمعلل لاعت هللا هقفو ‘ حلاص نب دمحم نب دجأ

 يه ذإ { هتوعد تيبلف ، نولوألا هب راشأ ام ينم بلطو ‘ نومدقتملا هسمتلإ

 نع حزحزو ، احرف هب راشأ ام دروأف ، نيملسملا نم هريغ ةوعد نود { ةبجاو
 . ًاروتف دابأو ، ارورس بلجو ، ًاحرت بلقلا

 ملعإ ؛ [ ناميإلاو ةماقتسإلا لهأ نم لجر ثدح ] : هلوق امأ ١ حرشلا
 أشن هنأ قفتإف ، ةيضابألا بهذم ىلع اوناك ةولك لهأ نأ كايإو هللا اندشرأ

 ترضح املف ، يروباسينلا كراب نب ناميلُس نب ديلولا دالوأ نم لجر مهنيب
 عي ىلع هيصو هلعجف ، كراب هدلو ىلإ دمع . ةافولا ناميلس نب ديلولا

 دق لجر لإ دمعف ‘ ةريغلا هاخأ تلمحف ، ىوتفلاو بهذملا يف همدقو ‘ ءايشألا

 نم لقتنإو هيلع أرقف ، نايلع وبأ : هل لاقب نظأ اميف قاريلا لهأ نم درو
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 بولق دسفأو ، سانلا عاعر كلذ ىلع هعباتو ، نايلع يبأ بهذم لإ هبهذم
 مهب خرصتسيل ، نامع لهأ لإ كراب هوخأ لسرأف ، دالبلا بارخ دارأو ، دابلا

 ىلع ، نامُع لهأ يأر قفتإ ، كراب باتك لوصو دنعف ، هعبات نم ىلعو . هبلع
 ، يحنلا يرشبلا رمع نب دمح هللا دبع يبأ هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا ديمعت
 دمتعاو ۔ كراب خيشلا باوج اودرف ، ًاملع مهرثكأو انس مهرغصأ ذئموي وهو

 ، ءالجألا خياشملا مايأ ف كلذو ، م١) دودملا ىلع ، يحنملا رمغ نب دمحم

 ، يرقلا حلاص نب دمحم نب دجأ نب ديعس نب مالسلا دبع : ءالبلا ، ءاهقفلا

 يجشلا ديعس نب دمحمو ، يئالعلا يلاعسلا دشار نب دجأ نب دمح نب ميهاربإو

 يبأ نب نامثعو ش )٢( يرقلا حلاص نب دمح نب دجأ نب ديعسو ‘ يعاضلا

 نب هللادبع نب دجأ نب رمع نب دمحم نب رمعو ّ يرزعلا مصألا دجأ نب هللادبع

 ديعس نب دمحنو ، يدمحيلا يولهبلا دمحم نب ديزي نب يداعو ، ينيدلا رظنلا
 . يدزألا يتاهلنلا

 ْ يتاهلقل اديعس نب دمحم ةمألعل ا هيقفلاب عمتجإ ، ت اهلق لإ لصو املف

 ْ ةولك يمه يللا ‘ جنزلا دالب لاإ ةدصاق بكارم ِف هلسرأو ز هرمأب ماقف

 ينب نم ذخف ، براحُم ينب نم ، نييرشبلا نم لجر وه ، رمُع نب دمحمو
 لجرلاب عمتجإ ذ ةولك لإ لصو املف املف ، نامع دزأ نم ، مهف نب كلام نب ءانه

 هدنع عمتجإ دق ناكو ، هظعو لاإ غصي ملف ، هظعوو هلداجو هنجوف . دترُملا

 ئ ةيضابألا بهذم لإ اوعجرو ۔ كلذ دعب هوفلاخف ، هدادترإ ناوأ نوليلق ة ةمذرش

 . تاياورلا حصأب ملعأ هللاو ، تام نأ ىإ ًاريصُم كلذ ىلع وه ماقأو

 ديعس نب دمح هيقفلاب عمتجإ ، نامع لإ يرشبلا رمُغ نب دمح عجر املف

 هربخأف ، دالبلا لهأ دادترإ ببس ناك فيكو ْ ةصقلا عيمجب هربخأف ذ يتاهلفلا

 . دترملا ببس يف ، نامع لهأ نم لجر لوصو هل َنكُذ نبح مزهنإ نايلع ابأ نأ
 . رفاس : يأ . دم ، نامُع لهأ ضعب ةغلب رفللا : دودملا )١(

 ،۔ هريغو خيراتلا اذه نمو ، ه ٥٧٨ ماع لوألا عببر رهش يل ، (هللا هجر) دجأ نب ديعم خيشلا ةافو تناك )٢(

 . سدابلا نرقلا ءاملع نم يتاهلقلا خيشلا نأ ۔ انيقي ۔ فرعن
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 نم انموق هلحتسي ام اهيف ركذي ، ةماقملا هذه يتاهلقلا ديعس نب دمحم أشنأف

 هت رب هللا هدمغت هنأ الإ ، ماكحألا يف عدبلا نم هنع اوهن امو 4 مارخا باكترإ

 لك هرون نم ءاضتسُي ، مهفلاو بترلا يوذ حابصمو 4 . مكحلا عوبني وهو
 ضرغلاب تأي مل 3 روجسملا بذعلا هرح ةلاضف نم الإ ىقستسُب الو ، ورجبد

 غلبأ ملو ، اهايإ اهعدوأ نكي مل ، ءايشأ اهيف تدروأف ، نونف مولعلل ذإ ى

 نإ اهحرشأسو ، لابلاو رطاخلا لاغتشإو ، لاوحألا رذعتل ، دارُمْلاو ضرفلا ,
 . جاجوعإلاو غيزلا اهيف بناجأو ، جاجتحإلاو ةلدألاب لاعت هللا ءاش

 نب ناميلس نب ديلولا هدلاو وهف ، [ ديلولا بهذم تكرت ينإ ] : هلوق امأ

 نمل لاقي دقو ضابأ نب هللا دبع بهذم نع ‘ هدلاو بهذمب ب ينكو ّ كراب

 ول هنأل ، كلذ انحضواف ، بهذم يذ بهذم : رخأتُملا ملاعلا نع هبهذم عفري

 ثالث . قرفلا ةلمج نأل ، ديلولا بهذم فرعي مل ، كلذ ىلع دحأ فقو

 ، ضابأ نب هللا دبع ركذب انيتأف ، هيديلولاب فرعت ةقرف اهيف امو ‘ ةقرف نوعبسو

 بسني دقو ، ةيضابألا بهذم كلذ نم دارُملا نأ ، كلذ ىلع فقي نم فرعيل

 كلذلف ، ءامسألا نم هريغ نود مسإلا ةرهشل ، هب يدتقملا ريغ لإ بعنملا

 هذه يف ريثك كلذو هللا دبع لإ بسن ملو 3 ،ضابا لا ةيضابألا بهذم بسل

 امإو ، لبنح لإ أوُبِسن ، ةيلبنحلاو 4 ۔ عفاش لإ اوبسن ، ةيعفاشلاك : باقلألا

 نم ، ضابأ نب هللا دبعو ؛ لبنح نب دجأو ، يعفاشلا سيردإ نب دمحم ، دارُمْلا

 ءادعأك انؤادعأ : لوقي ناكو ، سيق نب فنحألا طهر ‘ ديبع نب ةرُم ينب

 ديحوتلا مهعم نأل ، مهيثراوُمو مهتحكانُم مرحُب ال ناك نكلو ، ه هللا لوسر
 دارملا ه أ . ( معنلا رافك مهو . مالسإلا ةوعدو ى لوسرلاو ، باتكلاب رارقالاو

 . ةيمالسإلا قرفلا ضعب تالاقم نم ائيش هيف لوانت ، رصتخُم حرش وهو ، هنم

 نمف ، رعشلا مظن يف نيعرابلا . ءاحصلا ءارعشلا نم يتاهلقلا خيشلاو

 ، مهرن ام ركذو ، نيناطحقلا حدم ِف ‘ " ةيناولحلا " ةديصقلا ۔ روهشملا همظن

 ركذأ ، تيب ةئاغامث غلبت ةليوط يهو ، مهب قيلي ال اع نييناندعلا اهيف ركذ هنأ الإ
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 : اهلإ ، اهنم اضعب

 ناولح نطب نم يحلا راد يح لأ

 ينادلا ثملدلا حطبألاف ىوللا يحو

 ينادخأ إ دهعمو يبابحأ فلاب

 نأ ليبق عيمجلا يحلا اهب تركذ

 نجد دق ليللاو مهلا ريمس تب
 نأو ىدرلا فوخ عاتراو أفسأ ىكب

 دقعلا لصتُم لمشلاو اهب يدهعو
 دقلا ةزوزهم فارطألا ةمعن

 درفلا عزجألا يف يبظلا نيعب اونرتو
 بعالمو عبرأ , نم اهنسح اي
 برابرلا لاجحلا بابر حراسم

 بقار ةبقر نيشخُي الو نزرب
 سناوألا يناعم تحضأ نإ ورغ الف

 سلئاوملا تامعانلا نوصفلا تاوذ

 سئافنلا يلُحلا ناولأب اوهزتو
 اهتارمس يف ترماس املاط دفن

 اهتارمق نم قارشإلا ىجلا اولجێو
 اهتارظن ٍ نم نيعلا ظحل دوزت

 ابضاوق اضيب ظاحلألا انم نللس

 اببالج سومشلا لثم نع نرسحو
 ابئاوذ نوتملا قوف نم نلبسأو
 بعالملاو ابرلا كلت يباب ابف
 ًابحاس ةلاطبلا لايذأ تررجو
 ابرابر ًاضيب رامقألاك دئار

 نارق فانكأب مهيعارم يحو

 نامار حفس نم خرملاو ىمحلا يداوو
 ناسرأ تررج وهللا يف اهب رايد
 نطشلاب نذأيف مهيف ىدرلا ثيعي

 نسولا هنيع قذت مل ميلس يناك
 ينازحأ قوشلا جيه امل يلثمك

 دخلا ةحضاو لك اهيف براضم
 دهن لفك يف نابلا نصغك سيمت
 نارجهو دصب لصو نم كيزجتو
 براضمو رودأ نم اهبيط ايو
 بعاوكلا تاسنآلا يناوغلا ىنغمو

 ناعيرب بابشلا درب يف نلتخێو
 سماوشلا ناسحلا ديغلا عترمو
 سباوحلا لامرلا نابثكب ءونت

 ناريصو ءابظ نم شحو قعتارم
 اهتارشن نم كسيلا رشن معاون
 اهتارمث ينتجن يشلا ناسح

 نابلاو ضغلا ربنعلاو ابكلا رشنو
 ابراضم بولقلا انم اهل نلعج
 براغملاو انحاورأ اهقراشم

 ناحيرو حور درولا ءامب لعت
 ابعاوكلا ترحس اهيف ابصلا نامز

 بقارملا رويغلا شخأ ملف ترزو
 ناصحأو نهناز دق يهن تاوذ
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 ايغ اهب لالضلا سارفأ تيرجأو
 ايهن اهعم قطأ مل تاركس يبو
 اير ىوه نم ىنفش مارغ طرفو

 برغب لومحلا كلت يبأب ايف
 بنشأ روحأ فرطلا ضيضغ لكو
 بذعم نم هل اسعت ىوهلل ايف
 ىونلا تطش دقو يفرط مهوحن امس
 ىوهلا ديب مهدعب اريسأ ترصو
 ىوللا اولزن ذإ عزجلا كاذل ىوهأو

 لطاوهلا فكأ تداج دقو لوقأ

 لزانملا طحش دعب ىملس نأ ىرت

 لهآ ريغ اهدعب ينإ ملعتو

 ميتف ىملسب بص ينإ الا
 مكحت مكحتلا دعب يتجهُم يلو
 مسقنم اهبح يديأب يبلقف
 اضموأو حال قربلا ام اذإ نحأ

 اضورو لاصولا ىنعم ايحلا ىؤرو
 اضمغأف نفج لك يف ىركلا بهو
 اهران بطرلا لدنملاب تدقوأ ناو

 اهراٹتنإ انيلإ تجاه ابص تبهو

 اهراهدزإو ىمحلا فانكأ تاضورو

 فداورلا اير نيحشكلا ةموضهمو

 فلاوس نسحو فاطعأب ينثت
 فلاخ ةعورب ًارعذ .ترشن اذإ
 احنج ليللا اذإ اهيف ىلع اك

 اح اقرطمو ايح اركبم ىرأ

 اير هناصغأ ندم بابش قورب

 نامالس ىملسو . ىدعس اهبارتأو
 بنيزو بابرلاو ىميلسب ترس
 برقت دعب يحلا رايد تطشف

 ينانضأف نهدعب يبلق كلمت

 ىوجلاو قوشلا ةكهن ينتزعو مهب
 ىوللا نكس نم لجأ نم ىوهلا قاشأ
 نافخب ءيضُمْلا قربلل عاتراف
 لئاصألاب ابصلا حير انل تبهو

 لبالبو ىوج نم يب امل قرت
 نالكث ةرسح راكذتلا يل جيهت

 ملعتو يب امب يردت اهتيل ايف

 ملظتو روجت تناك ولو يضقتو

 ناولسو ربصو يل ءازع ياف
 اضرعم نجدلا يف دعرلا توص هقهقو
 اضقنف ولسلا دقع ىوهلا ضفو
 نالصف عيجارت وأ لاكتلا نينح

 اهراوأ رايدلا داترُمل تكذأو

 اهرارضخإو ابصلا مايأ تركذت

 ناوشن سأك براش ينأك تلظف

 فشارملا ءايمل نيقاسلا ةجلدخ

 فطاوعلا ءابظلا دايجأك ديجو

 نانسو فرطلا روحأ ينيعب اونرتو
 احفنت امل كسبلا تيتف جيرأ
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 احتفت يحاقألا رون اهرغث ىكح

 احشوم نغأ يجزُي ارذؤجالو
 اللهتُم ًارهزأ نيبج كيرت
 الحكُم يلباب ١ رحسب افرطو

 لخلخملا اير فرطلا ظحلا ةضيضغ

 للجنسلاك ةلوقصم اهبارت
 لذعو بيقر شاو نم شحأ ملو
 عجاضملا اهيدل يب تنأمطإ املف

 عئادوو ىوهلل رس ىصلحأو
 عف ادو بحن امع ذلا ذ الو

 يتبابصو اهب يدجو اهل تشب
 ةبآك نم هتيدبأ امك تدبأو

 يتحابإك اهل رارسأب تحابو
 هبئاوذ فحو ليللاو اهل تلقل
 هبراشمو ىوهلا ىنجّم انل باطو

 احملم نسحأ طق اهنم ىرأ ملو

 نانيف بلئاوذلا فحو ِف ردبلاكو

 البقُمو ًاحضاو .أليسأ ادخو

 اليلأ رعشلا نم ًايجوجد األيلو

 لبقملا ءايمظ باينألا ةرشؤم

 ناظقي لك ىوهلا ساك تنفرتأ دقو

 عماسملا ليصاألاب اثيدح تذلو "

 عنام بئاغرلا نود نم قبي ملو
 ناريغو شاو لك انع لفغو
 يتشاشح هيلع اهنم يوطنت امو
 يتنامأو اهل يرارسأب تحُو
 نارس طق اننيب ام متكني ملو

 هبهايغ بيقرلا نيع ترتس دقو
 هبلاط انأ امب لخبت ملو تداجو

 ناندع نب دعُم نم تلاقو تضفغف

 ؤ لتقف ، قيليال امب نييتاندلا ركث ، انهو

 رخافملا يذ نم تنأ ام اهل تلف

 رئاخألا ماركلا لسن نم تنأ الو

 رعابو ءاشا لهأ موق كموفف

 رثآملاو ىلُملا لهأ نم تنأ الو
 رئاشعلا نيب لضفلا يذ نم تنأ الو
 ناذوحو لوقب نم ماشب ىعرمو

 نسحت مل 6 تايلا نم ريثك يف وحنلا اذه ىلع ىدجو
 ٠۔ م خ مد 6 اها ريا

 اعصنأ ةليذولاك ًانيبج تدبأو ًاعقربو اعانق تضنأ دقو تلاقو
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 اعمقُم انانب يرجش ىلإ تدمو و
 اعل ال كريشع اذ نم مأ تنأ نمف

 يعمساو رثآملا ينع ينقتاف الأ
 يعنقاف ثيداحألا قدص نم قحلابو
 عنمملا باجحلا لهأ لوألا نبا انأ
 دزألا ةحود نم ءامشلا يف تأوبت

 دمحلا لإ نيقباسلا يعاسملا لهأو
 دجنلاو ليخلاب ضرألا لالخ اوساجو
 للحلا قزم يذلا ايقيزُمك نمف
 لأس نم لك هدوج ىنغاف داجو
 لثملا برضي ىرولا نيب ىدنلا يف هب
 ماع لثم نم نزملا ءام رماعو
 رتاوتُملا بيصلا ماقم موقي
 رقافملا لهأ هيوحي امب ينغيف

 بكاوملا ثيل فيرطغلا ةثراحو

 بهاوملا ثيغ تسدلا يف ىجألا ردبو
 بئاغرلا رايتخإل هيتحار ىلع
 هلالخ ركذأف لولهبلا ةبلعثو

 هل الو هبش قلخلا يف هل سيلف
 هلام لاني نأ اموي هللا ىآ

 لحملا نمز يف بكرلا داز نزامو
 لثملا عطقنم سانلا يف الثم ىضم
 لذبلاو لضفلاب مايألا ينب معو
 لئاوألا كولملا ناسغ ناسفف

 لباوذلا صالدلاو اضيب كرتلابو

 اعفدم هنع دجت مل نإ ام تلق دقل
 نالذج سفن يلو اه اه اهل تلق

 يعفراو رخافملا ينع يطظفحاف الأ
 عرشملا ءاوللاو يلاعملا نبا انأ

 ناطحق لآ نم رغلا كولملا نبا انأ

 دجملاو لثوُمْل يماسلا فرشلا يلوأ

 دعبلاو برقلا ىلع ايندلا اوكلم مه

 نارطقلا نم جوجأي دس اون
 لوألا هءابأ راثآ ىدنلا ىف افق

 لوخ مهمغر ىلع ناندع لآ هل

 نايع بهاوملاب هيدي اك

 رطاوملا باحسلا يديأ تفلتخإ اذإ
 رئاخذلا ىنسأ دمحلل رخدمو

 نآمظ ةعاجملا يداب بغس يذو

 بزاوللا نينسلا يف اياربلا ثايغ
 بلاطملا ماحدزإ دنع امرك ىرت .

 نافك حشرت فرعلا لاجسب هل

 هلاصخ ادع تئش ام اذإ ددعو

 هلاجو هدوج يراب هيبش

 نابلك رازن انبل نم فناوع

 لخبلا لتاق ىدجلا يلؤم ىدنلا ديفم

 لهسلاو رعولا يف نابكرلا هدشانت

 ناويك جرب هنود ادجم أوبت

 لباوذلاو ةلولسم ابظلاب اومَح
 لهاوصلاب ةفوفحم ىلُملا روصق
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 لطابو مانألا يف طسقب اوراسو
 معنلاو سؤبلا يف نيمويلا يوذ لثم نمو
 مركلاو لئاضفلا يف هيباك نمو
 مرتحُم رهدلا ىدم مهيناغم راجف

 فراطفغلا ءامسلا ءام اونب نحن

 فراخزو ةنوضوم ررس ال
 فطاوعو ةمقن اياربلا يف ال

 مهرجو داع لبق نم ىرولا انكلم
 مجعأو حيصف نم اياربلا اندسو
 ملُش لوأ دعب انكو انلطف

 انبر شرعلا وذ ضرألا قوف أشنأو
 الجأو ىرولا قوف انلضفو
 ال هبهاوم نم اهيف ضيلو
 اهروصق لالخ يرجت اهراهنأو
 اهريبعب تجرأ دق اهؤاجرأو

 اهريمز عامتسإي ينضت ريمازم

 ءارهز مث ةشيع نيف اهب اننأ
 ءامش نتيقاويلاك اروصق لجن
 ءاوح هللا جرخأ ,دق انلبق نمو

 لئابقلا لاقتنإ هللا ىضق املو

 لبانقلاو انقلاب ًاكولُم انجرخ

 لواقملا زونك نم تارخدئو
 دقرف لك نع سمشلا دصي شيجب

 ناسغ كالمأ لثم يحب ىڵأق

 مأس الب طعُمو َنَس الب ديفُم
 معن ىروس ٠ ًالاقم فرعي ملف داوج

 ناكلم نيذه لثم دمل لهف
 فلاوسلا كولُملا ايقيزُم لهأو
 فراطمو تيشحأ اياشح اهيلع

 ناسحاي يحنو لالذاب تيمن

 مرحم لك نم كلُملا ميرح انطحو !

 مركتلاو ىدللاب يعاسملا النو

 نارخف ةيربلا نود انل ناذف

 انلحأ اهيفو ناسحإ راد انل

 انلثمك ميعنلا راد هل اذ نمف

 ناميأو لامش نع نم لكأ ىنج
 اهروتس يف ةروصقم اهنادلوو
 اهروكو يف اهريط يناغأ نأك

 ناديع منرت وأ قوشم داوف

 ءادغر مث ةنومأم ةمعن يفو

 ءاش امك هلالا اهنم انجرخأف

 ناجوز ةلالجلا راد نم مدآو
 لئاضفلا راشتنإو نيتنجلا نع
 لهاوصلا قاتعلا درجلاو ضيبلابو
 ناودع ةجر ضرألا جرن انرسو
 دقرم لك نم مصعلا هنم رعذيو
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 دروم لك نم هاومألا دقنتسيو

 دحوُم لك ضرألا يف اهب هوفي
 عبابتلا نوُمظعألا كولملا انمو

 عئارشلا َنبملاَملا يف تعرش مهل

 عداص نقحلاب نآرقلا مهركذب

 دادش نب لحملا يماسلا ثراحلا امس

 دايم لك ىرولا ليم نم موقف

 دالبإو رض دعب اياربلا شارو
 براغملا ضرأ راعذألا وذ فراشو

 بلاوذلا ثعش سانسنلا نم موقب

 بئاصعو ةمأ نم مهب بجعاف
 ليحارش نباو دعب نم ةهربأو
 ليزاعم ءاقللا دنع فشك الو

 ليجعتب مامحلا يعاد مهنذآف

 ادحلا غلب دق نينرقلا يذ لثم نمو

 ادنُجلا برغملا ىلإ لكني ملف داقو

 ادصق ىرولا يف ىدلا راثآ حضوأو

 هرامس دجم تاذ انم سيقلبو

 هؤالتعإو هنأش ميظع شرعو

 هزاشت ءيش لك نم تيتوأ دقو
 جاتلاو مظعُمْلا دجملا وذ ةدنكو

 جاهنم حضوأل جاهنم فرشأو
 جالو عورأ لك اهيلع ليخب

 ناديدجلا ماقأ ام اهيلع ىقبنو

 عنام كلذل نأ ام ةطسب أونوُأ

 عماه رطقلا اهلثم ًاشويج أوُماقو

 نافرع دعب ؤرمإ اذه ركنم لهف
 داترفم فرشأل ىصقألا دمألا لإ

 داتعم ريغ ىلإ هايارس ثبو

 ناجيت راد ف سانلا عمجب لحو

 بئاجعلاب الفاق اهنم لبقأف

 بئارتلا نيود مهنم مههوجو

 ناجلاو سنإلا قلاخ يهلإ زعو
 ليكاثم ريغ كلملا زايتحإل اومس

 ليم الو سكن ريغ اشويج اوداقو

 ناهيا ةدعق كاذ ذإ اودعقي ملو

 ادسلا انبو ىدملا ىصقأ ىلإ زاجو

 ادع مهل قطي مل اموق فداصف

 ناميلس كلُم نود اكلم كلمت

 هؤاقترإ ماري ال لحَم يف امس

 هؤايض نضيفتسُّس دينع كلمو

 ناوعأو دنجو راصنأب تّرعَو

 جاهو ةيربلل جارس ريخو
 جال د أو ًودعل ١ ضرأ لا دعم

 نالوخو كولملا ءانبأ ديصلا نم
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 فجري ضرألا يف راس نالكثع وذو
 فرصت ةنعألاب افلأ نونامث

 فرع ناندع لآ يف هلثم لهن

 بسحلا ووأ ماركلا يموق مكيلأ

 بلكلا نم مانألا يفشت مهام
 بضفلا عم ءامد يمهت مهفايسأو

 ابهاومو امعنأ اياربلا اودافأ

 ابراضم ارط راطقألا اوكلم مفو
 ًابزاوش ابق ليخلا قاتع اومسو

 ابسانم نولوألا نوقباسلا مُه
 ًابهاذم نولدعألا نوقداصلا مُه

 ابقانم نوفرشألا نومعنملا مم
 ءامظُملا ةداسلا نوكلاملا

 ءامغ وهو بطخلا نوبطاخلا مه

 ءامس ءامسلا قوف 'مهدجمل

 اعمساف انيف هللا لوسر لاقو

 اعقومو بولقلا يف ىآرم نسحاو
 ىعو وأ نقتأف بل اذ ناك نمل

 ًاعمجأ براي راصنألا محراف ١لأ

 ًاعم مهءانبأ ءانبأ مهدعب نمو

 اعترمو هيف نونغي اعدتبىو
 مساوملا يف يترجه الول هللا وف

 فحزي قباوسلاب رطق لك قيفو
 فصوي سأبلاب ليغلا دسأك اهيلع

 نامعن ءايحأك يح لهو كلمب كلمب

 بترلاو دجملاو سأبلاو ىدنلا لهاو

 نالهك نب ديز ءانبأ مهلثم نمف
 ابئاتكلا روغثلا يف اوداقو اوداسو

 ابئاجع رومأ ايندل ا نم اودبأو

 ناحرسو هيجولا ىمني مهدهزل

 ابتارم نولوألا نوقطانلا مُه

 ابهاوم نولزجملا نومعنملا مُه

 نابثك ضارضر سانلاو مجنأ ميف

 ءامركلا ةداقلا نولتاقلا مُه

 ءامد يهو برحلا نوجلاولا مه

 نازيم حجرأ رخفلا ِف ار

 اعفنأ ربلا نم ناهرب ةلاقم

 اعصرم ناوجرألاك ؤلؤل نمو
 ناقتإب يبنلا لاق ام قدصو

 اعساو كلضف ناك ذإ مهءانبأو

 اعرشم دلخلا ةنج يف مهل ءييهو
 ناصلخو لالجلا اذاي يتوفص مهف

 مشاه لسن نم خيشلا نأو مهيلا
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 متاكم ريغ راصنألا نم تنكل
 محار محرأو لوأ مهبو يبو
 يتشاشح هبلع تمضنإ يشرك مه
 يتنامأل تنصحأ يرس هبيعو
 يتبارق ينتفج ذإ يرصنب اوماقو

 ًايداوو ابعش راصنألا كلس ولف
 ايلاوعلاو ابظلا ينود اوبصن مه

 ًايصاع ناك نم ضرألا يف مهل نادو

 اعرسُم داقنإف رعشلا نانع تكلم

 اعرتم شاج يذلا رحبلا نم تحتف
 اعرشم كلذ دنع هم تضبنإو

 رخافم ة ناطحقل ترشن

 ارطاع ةيربلا يف اركذ تريسو

 ًارفاون اروز هنع اموق عمسأو
 اخيرصت هلل نوعدي اوخرص مم

 ًاخيودت رفكلاب ناد نم اوخود مُهو

 اخوسنم ةلالضلا نيد اوكرت مهو
 ملعلا مهدازو ىوقلا مهراعش

 مرغلا مزل نإ مجلا ءاطعلا لذبو

 مسو ةحراج لك يف ىدنلاب مهل

 ملع ملعا هللاو مهنكلو
 يناوخإو مانألا نود نم يابحا
 ينيالو لهأ رايخألا يترتع مهو
 يتعاطب وادو ينووآو ينومَح
 نابرق بئاونلا تاذل دنع مهو

 ايداغ ضرألا يف راصنألا عم تنكل
 ايداعألا ينع هللا يف اوعنم مهو

 نارفغب هلإلا ينع مهيزجيو

 اعوط يركفل هيفاوق تنادو
 اعفأ ثبلا ىأر ثافن ةثفنب

 نايدص لك ةلغ نم يوتري هب
 ارثام مهنم باقعألل ترثأو

 ارظاون اءوض راصبألا هوحن ىرت
 نارج مقر اهتارج ىلع ثأك
 اخوفاي هلل كرشلل اوخدش مُهو
 اخيرات ضرألا يف يف مالسالا اوخرأ مه
 نابرق لضفأ هلل مهنابرقف

 ملحلاو حفصلاو ناسحإلا مهبأدو

 مزألا نمزلا يف مايألا ينب ضعو
 ينافلا ضرعلاب ركذلا يقاب لك اورش

 ،لزفغلا يف : اهنم وه امي ، " ةيناولحلا " ةديصقلا نم هترتخإ ام مت
 تبأ ملف ، نييناندعلا هب لوانت ام امأ ؛ هرثكأ تكرت دقو ، رخفلاو ، بيسللاو
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 رثكأ اهلمكأب يهو ، اهب الإ تايبألا لمكت ال يتلا راطشألا ضعب لإ ائيش هنم

 ۔اهتقرو ظافلألا ةبوذعو ، ةغالبلا ثيح نم “ ةعئار ةديصقلاو } تي ةئاغنامل نم

 نعطلاو ، ةهج نم راختفإلا نم اهيف امل ، ىنعملا ثيح نم اهيلع ضرتعم
 اذه لثم نم ردصت مل اهنأ تيلو ، ىرخأ ةهج نم سانلا باسنأ يف ضارتعإلاو
 رفغو هللا هحماس) ءاملعلا ضعب تالز نم لإ يرظن يف يه ام ب ليلجلا ملاعلا

 . (هل

 باتو ‘، هل اهنأ : ليقو < هيلإ تبسن اغإو ‘ هل تسيل ةديصقلا نأ : ليقو

 ترشتنإ ام دعب كلذو ، هنم طرف ام ىلع مدنو ‘ ءاجهلا نم هنم ناك امع

 . ه أ . )١( هيلع هللا بات ، بات نمو ، اهدر كلمب ملو ، سانلا يف ةديصقلا

 لوق كلذ نمف ذ نورخآ هضراعو ‘ ىغعملا اذه ف مهضعب هاراج دقو

 مذ يف ةيتطحتلا ىربكلا ةنفملدلا " تيمس ةديصق يهو : مهضعب

 : هذه يهو ، اهلئاق فرعأ تسلو ،" ةيتاطحتقلا حدمو ةيتاندلا

 انينغيو ناندع لآ مكرخف نع انيفكي دنهلا فويسب انراخف

 انييمجعألا يف مكلئاق دعل انتبسن لصأ الول نميهُملا هللاو
 انوجهي نيح هاف نميهُملا ضف مكلئاقل انلق نإ ةمالم ال
 انيواسم مرج الب متركذ دقف جرح الف مكيواسم انركذ ناو

 نيبت سمشلاك ًارخفم مكاهف مكرخفم راعشألا دشن مترشن
 مكؤسي ام يدبنس اليلق أله
 اذإ دوه نب ناطحقل ىقلت تسىلل

 ال نإ بوبحملا دهاشلا درونس
 اهب نأ تايآلا مكحُم انب ارص

 مكلوأال « ريح مهأ ) : لق ملا

 نوزحَم رورسملا ىرت ليلق امع
 انونجم طق ًامذ كمصخ تفصنأ

 انونسمو اليزنت , لضفلا مكيلع

 انيضرتو مكيزخت صنلاب ءايشأ
 انيهاربلا اوفخت ال 4 عت موق مأ ط . ه ى و, ۔

 )١( ءاش نم هعجارلف " نامعللا قئاقش " هباتك ىلع هقيلعت ل ، للا هجر) دشار نب دمحم خيشلا كلذ ركذ .
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 مكلضفأ يدهملا انل رقأ دقو
 هب تعمس دق ام مكدئاصق يلو

 هركنن سيل لضف نييبنلا يفو

 تكتف امدعب الإ نيدلا اوفرعت مل

 رسق ىلع متملسأ كلذ دنعف
 مكرهظأ نيب نم ادجأ متدرط

 مك رهظأ نبب نم تجلبنإ ام اذإ ىتح

 العو اننيب نم ىدهلا رون حالو
 مكيدكاأب متيكذ أ نيبلا لك

 اعم ليلخل او ىحيب متلعف اذام

 مكدئ اكم تر اد ةنمآ نب ابو

 مكلئاضف نم مكيف لزنأ هللاو
 ىدُه هيف هللا يحو سيو هط

 ال ناكو مكانقبس دق ىقنلابو

 هنيم نآرقلا مكيواسم يفو
 مكلئاق ` حيو مترختفإ يبنلابو
 دقو يبنلا انيوآو انرصن انإ

 نم لوأ راهطألا رفنلا ةعبسلاو
 امك نيترمجلا تحت ليللا مهافأو
 ربخ نم ناك ام لباق يف ناكو

 انوفبت قبسلل متئج ذإ قبسلاب
 انباتو ًاضيرعت حئادملا نم

 ايف مكنود نم مهرخفم نكل
 انيريجُملا اودعي ل راَجلا رخفمو

 انيدايأ اعوط ىري ليلخلا اذك

 انيراب طق ابيبح هاعد الو

 انييبنلاو ًاقح هللا متبراح

 انيناميل ١ ن اطحق عر اوص مكب

 انيد اوملست امل ةينملا فوخ

 انيد ايأ ل ول هلتق متمرو

 انيدانت يف ترانأو هتاكشم

 انوفطت هللا رونل اوقيطت ملو
 اينافأ ىتش اقرح مكركم نم
 انيماي نباو ىسومو ىسيع حورلاو

 نيساي تلق مكيف لزنأو هط
 انيساوطلا انززعف ارط قلخلل

 انونسمو اليزنت لضفلا مكيلع
 انيدايأ اقح تنيب دق هيفو
 نيناجم امهب اننولاخت لهأ
 انيفان نيدلا ةافج اي هل متنك

 نيناوقلا كيتاه نيدلا نم ىتنب

 انوميم نيدلا هجو حبصاف يكحي

 انيدلاو هللا ىضرأو ًاشيرق ىجشأ
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 ايو يمشاهلاب مكرخافت امف
 انتمقن فيس ملع انللس امل

 مكرئامض يف افوخ رفكلا متنطب
 انديس هللا لوسر تام نيحف

 مهدلاوو اهيطبسو لوتبلابو

 اودرو ول ءاملا دورو مهومتعنم

 مهبونج متقرحأو مهومنبلص
 مهلئاوأ يف ماشه لاعف اير

 مهلك سانلا قارتفإ لصأ ناكو

 هل نلج اثادحأ نافع نبا ىلأ

 مكلو مكنيب اميف كلذ ناكو

 مكدنع رمألا انكرت . متفلتخإ امل

 مكل ناكل ناطحق كلُم متلن ول

 نمز نم رودقملا مكلذ نكل
 هلب هلك اذه رمملا ةعيض اب

 مكقرحت نارينلا تسيل نأ تمعز

 مكل سيل هلل امه نانلبقلاو
 اهتنادس تناك ةكم لقت نأو

 اوفرتعاف كاذ متلن ةعازخ نمف

 مهرهاص نيح ايصق اهولحنإ مه
 اهنفس اهكمس اراهج متمده دفو

 مكبسح ناندع نم رعشلا لئاق ا اي

 قفأ كيو ناندع نم رعشلا لئاق اي

 ابجع او باسنألا يف كلوق تطلخ

 انيمشاهلا يف مكل لاعفلا رش

 انيديأب يضري ام هللا لمكأو

 انيفان نيدلا راعشل مترصو
 انوفخت ناك دق ام لك أ مترهظأ

 نييمطافلا { لكبو ز ھمتركم
 انوحيجو ًانوحيس كلذ رض ام

 انيداعُم . ارط مهل مترصو
 انيه هللا هاري ديزي الو

 انوردت ناك ول اذكه مكلجأ نم

 انوفدم برتلا تحت حبصأف ًافتح

 انوئيرب ىنعملا كلذ نع نحنو
 انيجان ماثآلا نم انرصو ىوقت

 نييمدآلا يف ىري لعف رشأ
 انيكمت مايألا نم اولانت هملف
 انونجَّم مظنلا اذ اي كلاخأ نكل

 انينطي سيل أقح لهجلا وه اذه
 انيس ال نيعاس ال ناراف ضرأ ال
 انيلاو تيبلا رمأل متنكو مكيف
 7 لوقلا نسخب مهل اونوك

 انيمهرجلا يفن دعب نم هوبأ

 انيطاسألاو اهنم نكرلا متسدو

 انيواودل ١ متشلا نم متألم دقف

 انييمدآ5لا يف مكباسنأ تعيض
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 ةبسانُش ناندعو ىرسك نيب له
 افرش اهب يغبت انباسنأ تطلخ

 مهلخدت تمر اكولم انم تذخأ

 نإو هاوس ام كرتاو كرخفب عنقاف

 هنيعت نأ الإ رخفلا يعدت ال
 انبجنأ كالمألا اونب كولُملا نحت

 نمي ىلإ ماش نم ضرألا اوخود مه
 مهتوطسب ايندلا ندُم اوحتفتساو

 مهل ليسرلا باب يفو ورم باب يف
 تدجو امل مكالولو مكو مهو
 هتيمَح تراث نزي يذ نبا الول

 ًارمز هباوبا مكدفو تحازو
 مهب تئجو ناندع ناعجش تددعأ

 مهعجأب ناندع ناعجش سيلو

 انلئاوؤ تناك مكناعجش لكل

 ًارختفُم ينونلا كرعش يف تبا
 دقو لوحفلل اذ اي كراكبأ تضرع
 هب ديصت نأ يغبت كرعش تبصن

 هتعسلل ال لصب ترفظ نكل

 تركذ الو تناك ال ةيمأ امو

 اودغو ىفطصُملا يبللاب اوبذك مه

 دقو يصولا نعل ىلع اوماقأ مهو
 مهلوأل لعف ىلع يسفن فهل اي
 مهركذل , يكبم نجش الب تكبأ

 يندعاست هيفاوق ينم رعشلاف

 انيهابت يك ىرسك كلملاب تئجف
 انيعي رعشلا باوج نأ تلخو

 انيتاوي ال اذهو مكيلَوأ يف
 انود ىرولا نيب ام كراخف ىحضأ

 انييعت مدف اي هل ىقلت تسلو
 انونامي كالمأ ناطحق لآ نم

 ايزاغ شيجلا رثأ شيجلا اوعبتاو
 ايداعم اوراص مهل دض لكو

 انييبت كفنإ ام اهطخ دهاوش

 انيماح ضرألا كولُم نم مكؤابآ
 انونضم نادوسلا نم متعنم امل

 انيثمو انايحأ رثنلاو مظنلاب
 انيرابت لهج نم دئاصقلابو

 ايارم روث يبا عبسل ارط
 انيكبم ناجسألاو لتقلاو رسألاب

 انون لقن مل يفاوقلا يف اننأك

 انوع مكرعش يفاوق روكب اودر
 انون الو انم اكمس دصت ملف

 انيوهت نوهلا ۔ دعب كديزي قار

 نيطايش تقبأ دق نيطايش أل
 انيقلم نارينلا يف هللا فحصُمل
 انونامث ادع تلمك دق نينس

 انيدلاو مالسإلا مده مشاه يل

 انيجشي هللاو ام ةسانكلا يفو

 انونكم ردصلا ِف هتددعأ ملعلاو

٤١٨



 انيدهي قيفوتلل هللا لأسأو امب بونذلا لك نم هللا رفغتسأ

 هنأ 3 هرمأ نم رهاظلاو ئ اهلئاق فرعأ مل ، فسألا عمو “ ةديصقل ث

 ةيناطحقلا مذ يف ىربكلا ةغمادلا " تيمُس يتلا ، ةيتآلا ةديصقلا هذه اهب ضراع

 + هذه يه 90 قيزر نبال اهنأ نظأو ذ اهلئاق ركذي مل اذكهو ، " ةيناندعلا حدمو

 ًانونضم بابحألل تنك لم تبع ام

 ةبرامل ضرف نع نتلفاغت الر
 ادبأ دفرتسُم ىلع تننم الو

 افرش يغتبا ًاروط تيدعت الو
 احرف هتيتوأ . امب لظأ او
 ةشحافب يتآ الو تسيأ الو

 انفرصت يف ءاطب موق نحنو
 انتميش ناك امل ربصلا امنإو

 انل قيس قافآلا ىلإ انجرع ولف
 اطخ ىلع انونجَم مولن ال
 تضرع ةبس ينتبضغأ امنإو

 مهبسن نأ نم اندر نكي ملو

 جرح الف اولاق ام ناك دقو امأ

 امو 7 جم امل ربكأ هللا

 عستُم بلقلا ِف ٬ل لقعأ فيكل

 انل ريظن ٣ ا انأ ملعت موقلاو

 اندعاق سانلا مايق لك لرطب
 انفئاخ لذلا شيع لكأي سبلو

 انخراص روذحملا ال موقلا اننإو

 انونكم رارسألا نم تذبن الو
 انونسم تعيض الو تملع اميف
 انونمَّم ناك ىلأ ناك ام ناك ذم

 انينطتو ًاريهطت يريغ كلُم يف
 انوزحَم تاف ام ىلع تيبأ الو

 انيقيتو امهو اهفرعتف انم
 انينعي سيل امع ضرعتلا نع
 انيلافسلا : نبهافسلا انيلع ىرج

 انيذؤي تامألاو ةوبألا يناد

 نيناجملا انمن نإ نيناجملا نحت
 انييمطافلا يل انباحصأ ضعب نم

 انوبسي نأ نم ةرذاحُم لإ
 انيطايشلا يزجت نأ نيطالسلا ىلع
 انيراب سانلا لوقي امم لحا
 انيفشي فيسلا نود ملكتلا الو
 انييمدآلا يف انل هيبش الو
 انيشام سانلا يعاس قبسيو ًادجَم
 انيداص بصغلا ءام برشي سيلو
 انيجار بويخملا الو ءاقللا موي
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 ةمعاطُم انيعاطم تبلط نإو

 افرش انباسحأ لإ ترظن ناو

 اهسلاجُم يف ريخب انيلع ينثت
 انلئاضف نم, ؤلم تاوامسلا كلت

 انمرك هلل او الضف هلل او

 انتمارك نم انيف لزنأ هلل او

 انتعاط هركلاب مكمزلأ هّللاَو
 اهتلمج تا ايآلا انطعي مل هلل او

 ةمركتو افيرشت ملك هللاو
 ترشن ; يتلا فحصلا انلو روبزلا انل
 لق لئاضفلا كلت نع لهاجت نمف
 هزواجن يك انع قشني رحبلاو
 نم قلخي هللا نذإب انيف لضفلاو

 انجئاوح ىضقت نأب ىلوأ نحنو

 مهلك هللا قلخ لضفأ نحنو
 ربطصمل ربص ال نيح انلثم نم
 ةيشامو انالمح سانلا برقي
 اهتلمج هللا تويب لك ناو
 هتيآاب ايحأ يذلا انم ناو
 ال ناقرشمڵلاو انل ناتلبقلاو

 ةفقاو رمألا تحت سنإلاو نجلاو
 ةفصاع حيرلاو ةفكاع ريطلاو
 دقو لابجلا مشلا انعم تبوأو

 الضافي نم مأ انرخافي نمف
 انرثاكي نم مأ انرظاني نم ما

 انيعاطملا ميعاطملا انم تدجو

 انيعاركلا سانلاو سوؤرلا انتيأر
 انيداعأ ًابوضخَم رطقي فيسلاو

 يدايأ نم ؤلم ضرألا هذهو
 انيش ام ملعلا يف انغلب هللاو

 انيساي هللا انيف لزنأو هط

 انوعيطت نأ الإ هوعيطت امف

 انيضريو اماوقأ ً“ بضغيل لإ
 انيجانم ىندأ وأ نيسوق باق نم
 انيقارفلاو ارط ليجانألا انلو

 انيساوطلا ارقي وأ ميماوحلا ارقي

 انيقست راجحألاو هانبرض اذإا

 نوريطي اريط هخفنيو نيط
 انينامأ ىطعن نأب ىلوأ نحنو

 انيماسأ يف ىتحو هجو لك يف
 انودعي سانلا ف دحأ ال نيحو

 نيبارق انابأ حبذن نحنو
 انيناغم هيناغمو انتويب

 اييبت دهملا يف هملكو ىتوملا
 انيم نم روطلاو انل نابرغملاو
 انيهان يهن وأ انرمآ رمأل

 نيوهتو ادش انتعاطب يرجت
 انيداعي نم اي انل ديدحلا نال

 انيراقب نم مأ انلزاني نم ما
 انيذاحُي نم مأ انلواطُي نم مأ
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 انيراقي نم مأ انرعاش نما مأ انلداجُي نم مأ انلجاسُي نم م

 .انيرابي نه هنم فعضأو القع انتبترا وحن يقرتملا فعضا اس
 انيلبي برتلا ال انقلخي رهدلا ال انقرحُت رانلا ال انقرغُب ءاملا ا
 انيماي نباو فانم انمو انم هترتعو انم ىفطصُمْلا دجأو

 انوراهو ىسوم مكل انركذ متنش اذإو همأ انمو انم حررلاو
 انوناق مالسإلل فرعت تنك ام ام دانتلمو انينامأ الول نحنو

 انيتايو انايحا نميهُملا ىلإ انجئاوح يف انع دعصي ليربج

 انولهأ يولعلا ملاعلاو هللاو انملاع يلفسلا مْلاَعلا ىفطصمو

 انيلصملا يف اودعت يك انتويب امأ متيلص اذإ نولبقتست

 انيعاسمم يف الإ نوعست لهو انفواطم يف الإ نوفوطت لهو

 انيماوح متلبقو 0 ميظعلا رجألا بلط انثادجأ لإ "متعب مكو
 نولوقت ام لضف نييبنلا لثم مكلا مكل انلف اذإ يرعش تبو
 انييصولا لثم مككولُم يف له اولسف ىلوألا نييصولا انركذ نإو
 انووحت سيل لضف تاوامسلا بر ىلإ ءامسلا وحن انددرت لو

 انيماسي ال ماس لك ىمس نمف بعت الب ادييأت تاوامسلا انفط

 يردأ تسلو ، نيتضزاعتنملا نيتديصقلا نيتاه نم هتدجو امن
 ملو ، ادحاو اكلسم ةديصقلا هذه مظان كلس دقو ؟ ال مأ ناتلماك امُه له
 . هريغ لإ هادعتي

 رعاشلا ، ةيفاقلاو نزولا ىلع اهضراع دقف ، " ةيناولحلا " ةديصقلا امأ
 نم يهو ‘ " ةينارونلا ةيسدقلا " ةديصقلا اهامسو ، قيزر نب دمحم نب ديج

 اهتسالس الو ، اهتغالبو ، " ةيناولحلا " ةديصق ةوالط اهل سيل مظنلا ثيح

 الوطم احرش اهحرش دقو ، اهيف رهاظ عضاوملا ضعب , يف فلكتلاو ذ , اهماجسنإو

 امف ةصاخو ) هريغو ناكلخ نبا نع ا ذخأ » رابخألا نم اريثك هنمض
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 اماهنم ركثنسو ۔ هذه يهو ۔ ةيسابعلاو ةيومألا نيتلودلا كولم ركذب قلعتي

 ؛ مقملل بدشتي

 ناندع لآ نع يسدقلا حطبألا لس

 ناهربب يمشاهلا ثيدح اوصنو

 يناشلا ىلع ًطخس تاينيدرلا اوزهو

 ىرقلا ىظل هيف دنلاب اودقوأ لهو
 ىرسلا لبق هفلخ نم لإ لوقي
 ًارثوكو كانه نم أنانح /ىظحتل
 هؤامس نصح ضرأ ايح هللا ىعر
 هذاذر اوفضي هنم ثيبش نطبؤ

 هؤاول بيلك يراضلا ىح نيأو
 اهليده فحص ريطلا هيف ارقت ىج
 اهليقم عم ةحرم هيف شحوللو
 اهليفب يهو داسآلا ىلع رمت
 راد نم موقلا ةينبت اذبح ايو

 يراز نع ةيقرلاو فوط ربكتو
 راونأب نيملعتلا . يناغم تحالو

 رطف نع لجلجملا رطقلا بكن امو
 رشتنإ امب اهيف نيرحبلا توط امو
 رثأ مهل فيطقلاو نامُع ءاجرأب

 يردب اهب مهش لك رايد معنو
 رمسلا انق نآ ريطلاو اهللظي

 رهف لإ أرخف روصنملا رثأ امو
 لقاعم مهيلا تغخلإ فئاطلابو

 لهاوصلا ميكشلا اهيف مهل تكالو

 نآرفو يحوب اركذ اوعمتجإ له
 نافجأ نطب نم تايجيرسلا أولسو
 نأش يذ لك ىلع ًاناش مهل ناف

 ىرقلا نم ىعسي دفولا اهيلإ ءاجو
 ارجهم رورسلا هاوفأ فشارو

 نارين بئاوذ ءاحطبلا تخرأ اذإ

 هؤامو صحألا اوهزي هدتحمب
 هزارث يكذلا قرع ىرث يطوو
 ناصغأ رضخ يف رمسلا ىنثتت هب

 اهليهص دنع درجلا هيلع ىنتو
 اهليحر دنع عمدل اب هدوزت

 ناعذاي يحوت رعذلاب ةلسلسم

 راجلل ةيرضلاو تيرخ نطبو
 راردمب بابرلا تاذ تيقس لإ

 نابهش ارط طخلا يحاون ىنهتو

 رطولا امحلاو ةنونيب نع ناب الو
 ربخلا ةحص عم سيقلا دبعل اميدق

 ناهرب لك ىلع فاض مهن اهربف
 ركب ونب كيرعلا دامآو ركبل
 رمجلا جهو ةداقو ىبظ رجو
 نايبب طاحي طش اهل دالب

 لزامو ىرف اهنم مهل تقارو
 لهام نهتاج يف نقفدو
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 لمانألا ىنحت رضخلا نهكيأ نمو

 ضرعلا ةرهاط باسنألا ةيرهنو
 يضري امب صنت اهنع تركذ اذإ

 ضمولاب قربلا ىلع يرزت تمستبإ اذإ
 بئاحس بارتست ال اهعق ارب

 بجاورلا اهيلإ رولب مالقأو
 بعالتملا اهدق ىنثت ام اذإ

 اهفاصوأ ىدل لوفأ
 ببشي بابشلا فل نم لك اهب

 بهيغ نج نإ رشبلا شرفب تيب

 بلقتي محاج . يف اهمرفىو
 نايتف بابلا نسحلاب تبس ةاتف

 ناو ىوهلا يف هوطخ نم مهبتاعب

 نابيش ةوطس سأبلا يف مهل مرفب
 اهيلايل لآل امايا سنأ ملو
 اهيلاوغ رشنك ىوقت اهتجرأو

 اهيومت سيل اهبارتأ ىلإ تلاو
 دورلا ةرحلا ةيرهفلا ربخ نمو

 دؤاد جسن مهسبل لآب ىتأ

 دودخأ ران هكحت مل مهطخسر

 لغش يفل كنع ناندع ونب نلاقف

 لصن يف عبصأ لك مهنم رت ملا

 ضحملا دتحُمْلاو نسُحْلاب ةزربم
 ناسمش نوكلا يف مجنلا كشي ال اهب
 بكاوك :بارتست ال اهدنالق

 بجاوحلا اهنم نيداصلل نانونو
 نابثكب ىرزتو نابضقب ىرزتف

 رفسي نيح . اههجو لإ حصلا مو
 ركعأ ليللا ةملظ نم اهقرفمو
 نايبتب يحوت نسُحلا يف ةروس اهل

 برام لصولاو وهللا يف اهل سيلو
 بهشأو لوهص ىوحأ اهرياسي
 نافوطب بعي رحب هعمدأو

 نارجهو ذصّرتب مهيلع تلسو
 ناديمب مارغلا بوحرس رجي ملو
 ناليغ ءارآ قشعلا يف مهءارآو
 اهيلالك اهرشك ةاهمب تهز

 اهيت هب تسامف ىوجن اهتقروأو
 ناوخ ريغ ابصلا تانامأل ىتف

 ديناسملا ىنسأب اهنع مكربخأس

 دومغم ريغ ىدرلا فيس مهدي يلو

 يناجلا نم ًاقفر ناندع يب تلقف

 يلغت هلجارم طاخسأ داقياي

 لكلا نع باطخلا ضعب يحرشإ تلقف
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 يلهأ نمو ينم ظيغلا ظاوش تلاقف

 يجاهلا بلاثلا اذ مسإ ام اهل تلقف

 يجاد بهيغ ال حبصلاك مكدجمف

 يجاهلا جارعمب اومسي نأ ءاش نمف

 ناطحق لآ لإ يشّسْلا وه تلاقف

 نآلا ربخلاب مسآلا تفرع تلقف

 ناعملب نايبلا فشك رفسم هب

 هبقام صونت لخ نم نسحيأ
 هبلاط وه امب لخبت ملو تلاقف

 هبراشم تاغئاس قيرب تصغف

 رخافملا يذ نم تنأ ام اهل لاقو

 رياخألا ماركلا لسن نم تنأ الو

 رعابو ءاش لهأ موق كموقو

 عئاش ةيربلا نيب هدجم امأ

 عجاشو ناسللاب سكن نعطيأ

 بواجف انم قلخلا ريخ كي ملأ
 بقانملاو ىللا وذ انم ةبيشو

 بسانملا يكاز رحلا فانم دبعو

 انم الملا ميكح عم يصق سيلأ
 ىنسألا فرشلا زئاح انم بعك امأ

 انكر الملل ادغ انم بلاغ امأ

 لوهجم ريغ ادغ انم رضُم امأ

 ليوحتب لوحي ال دعم انمو

 ناطحق ءانبأ ضعب نم يتاوجهل

 جاوزأو مذ دارفأ ف لاق امو

 جاتلاك رخفلا ةهبج يف مكرخفو
 ناتهب ظاقيأ ظافلألا عدوي الف

 ناولح نطب نم يحلا راد يح الا
 نايبتو نايب يف ريهش كاذو

 نازيمب لوقأ ام نز لجأ تلاقف

 هبطاخت دا دولاب ا ادور بطاخ

 هبسانم كوب أ نمم يتلخ ايأ

 ناندع نب يع ذولل ١ دعم ركذب

 رثآملاو ىللا لهأ نم تنأ الو
 رئاشعلا نيب لضفلا يذ نم تنأ الو
 ناذرجو ماشب نم لوقب ىعرمو

 ٥اد اهو عماسم هيلإ نم اوجه

 علاشوو ىلل ١ لايذأل عشروو

 ناحيبذلا هيمتني ادجو ادعم

 بتارملا يلاع هللا دبع دجملا وذو

 بهاوملاو ىرقلا وذ انم مشاهو
 نازخل ءانثلا نازخ كت الف

 ىنفي ال دمحلا هل انم ةرُم امأ

 ىنهن هب انم مهشلا يؤل سيلأ
 ناطلس لك رهاب انم رهف امأ

 لومحّمو عوضو يف رازن انمو
 لوسلا ةياغ ىللا وذ انم ناندعو
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 لوطلاو لوطلاب دجملا يل هلثم نمل
 مذلا اذب انم مدفلا صخي ال ملف

 ملكلا نم مالكلا ضعب اذ يردي ملأ

 مثألل وهف ءيس ءيش لك امأ

 انيش اننأ ول فاصنإلا ىتف لافو

 انيساجهلاب مهنيس انكرتل اذإ
 انيشام نود اولهجي مل مهبكارو
 يجاهلا انريع رعذلاب مأ رقفلاا
 جاتحمل زنك سابعلا ونب انمو
 جاتلاك هانيلتجإ نيريبكلا حلصو

 اودون اذإ مهنم نوعرف امأ تلافو
 دوهشم لعفلاو ءانجولا رقع نمو

 ديعاوملا رورغ اولاق ءاهفس نمو
 ارحب رئاحبلل . نم مهنم اا

 ًأرصعأ زربأ مانصألا ةبعكلا لو

 ىرتشاو رفكلا زرحأ ذإ ىدلا عابو

 بلانملا كرتف ىفك اهل تلف
 بلاعم نم اندلا ف بزح لخي ملف
 بلاغ لآ هلوح ردخل يليمف

 انقلا مهنيمي يف اثاثح اوءاجل

 انلعم دمحلا اوذخ ينم مهل تلقف
 اندج نعاطب عمست ملأ اولاقف

 انس مهلجأ ىحضأ نمل تلقل

 انزح ًالمتشم طخسلا اذهب كارأ

 ناندع لآ لإ ًابألث هللا ىحل

 مهس هبان نعو مرق نع ضرعيو
 ملعلا مليع ىتف نم اذه ,نسحي

 نامياي ءافولا ىعري نم هللا ىعر
 انيشاو شخن مل ناش ام مهل عن
 انيشان نود اولهجُي مل مهيشانف

 نامصخ ذناقيرفلاف الدع تنأ نكف
 يجاد سناد ءيس لعفب مأ ىرت

 يجارلا نع تثح نإ يلع انمو .

 ناريبكلا هاوح احلص ىوح اذ نمف

 دودخأو بشت ران مهل نمو
 دور بعاك مهمسط نع نصت مل نمو
 نافطغ فايسأ قربلاك اوأر ةادغ

 ىرتفاو بئاوسلا رفكلاب بيسو
 ارزأت ماثألاب يحل نبا وه

 ناند ةفالس الإ هنيد امف

 بقانملا ىنسأ ملحلا لهأل دعي
 بياطأ مارك نم بزح لخي ملو
 نابشو بيشب اوليم مهل يلوقو
 انثلا انسم يلع ىقلي مهلكو

 ىنحنإ انقلاب مكفك يف انقلا لامف
 نارم ةيرحب ال بلث ةبرحب
 انسألا حملألا وه الوق ذخو تاهف

 اندللا كرت نعاط نم لجأ لاقف
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 انس انلان ًانسال ًاناسل نسو
 حئاضفلا ءوسل يضفلا رذ تلقف

 حلاص لك مكنأش نع انل تاهو

 حئارقلا حارق يواح ؤرمإ تنأف

 الوأ بابلا لخداف يهلإ مسب
 العلا هب انلن هللا ليلخ انمف

 الوطأ بابلا انل قاحساي ىحضأو

 ركن الب انم طابسألاو بوقعيو
 رمألا يف ناكيرشلا نوراهو ىسومو
 رته الب ريهشلا ناميلس انمو

 رهطملا . هوبأ انالومو ىحو
 رهبأو اءوض راونألا نم ىهبأو
 رهزي ناشلا وذو ىهزن نأب انافك

 انم ىفطصُملاو سايلإ انمو ىسيعو
 انلن هدبعب الع نم انع .هاف امو

 انمألا اهل انقّسو انسألا انل تقاسف

 رذعلا كل انم لسرلا عيمج رضحو
 رخفلا انل انم راتخملا ىوس الولو

 رفو هل وهو بابلا اذه مت دقل

 سانلا ىلع فاخ ريغ انم فصاأف

 سأبلا ةورذ ىقترُملا فوع نبا انمو
 يسان هسني مل هللا ديبغ انمو

 مهفلا وذ ةديبع يعدي يذلا انمو

 مهشلا يشرقلا ةماغرضلا ثراحلا ىتف

 مسإلاب ةماسأ يماسلا ىتفلا انمو

 ناودعب ادعم وزعي نم رهاجو

 حطابألا لهأ مشلا شيرق ليلس
 حئادملا تيبل اباوبأ هبترو
 نابحس ندخ حصفم نم عمتسإ لاقف

 الضفأ ناك املك ءيش مدقأو

 الثئؤم ادجم ليعامساب انلنو

 ناسنإ ريغ انلضف يسان ملعيل
 يردت هب روبصلا بويأو طولو
 رخفلا وذ دؤاد مث بيعش انمو

 ناميلس لثمك ءيبن كلم نمف

 رونأ سمشلا نم انسألا انرخفمف

 ركنيو انأش ناشلا وذ اندحجيأ

 ناردب حنجلا يف متلا ردبو اناف
 ىنهن اننأ هب ال نإ ورغ الو

 ندللا انقلا كاه نيصلا رغثل انلقو

 ناكلخ نبا يوريو يوري رباج اذب
 رثكلا هنود ىذلا رثكلا انعنميف

 رهزلا مه موقب ماوقأ !زهتأ
 ينابر لك انباب يناث لخديو
 سابع نباو يلع يماسلاو نامقلو
 سأبلا وخأ ورمع نامثُع وبأ انمو
 نامثع نبا انم وهف ذاعم لجنو

 ملعلا نع تثحب نإ رحب ملعلا يلو
 ملحلا وخأ يلع يصاعلا يبأ نباو
 نأشلاو لخلا مسيم يف هرخفمف
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 دمحي ةثالث لعف هل انو

 دشنت تئج اذإ ناذاعُم انمو

 ديسو بطق وهف انم لكلاىو
 روسملا راخفلاب انم رؤسو
 رهشم مسإ نادوعسم نانلإو

 رطعمل بعصُم ريمع لجنو
 مركم بهوو تارابه انمو
 مخفملا وهف تمخف يذلا لكو

 مظنت رثنلل تايباحصلا حدر

 ركب يا تنب يهو انم ءامسأف

 ركش وذ ةماسأ انم اهابترإ امو
 رذنلا ف صنلاو كسنلا تاذ ةيأر
 ىربكلا انتجيدخ يل لق اهلثم نمو

 ارشن مف نيتلوخلا رخف وطي ملو
 اردلا ةرد ىلع ينثي نم رثنو
 دجأ ةليلح انم ةنوميمو

 دتهي ةعابض ىتفتسإو لض نمو

 ىدصلا يوتري هب يورت امب هنف
 كش الب ناترغلا كافك انمو

 كبسلا يف ربتلاك نركذي ىتم ثالل
 كرشلاو ئذبملا بيرلا نم ندعب
 انم ىفطصُملا تنب ءارهزلا ةمطالو

 ىنفي ال مطاوفلا تايقب رخلو

 دمحم فيرشلا مسألا مهلكو

 دقرف كاذ ذإ دجملا يف دقرف اذف
 ناعملب فشي , يرهزلا ةمرخُمو
 رشنت بيشملا مالعأ ملعللو

 رت حال بكوك ام امهرخفف

 ناطيغو عوبر يف نم هرخفمب
 مليع ةثالثلا نم ديلو لكو
 مجمجت ال دجا عم ةبحص مهل

 ناذآب خصي بلق ين زذأ خص 5

 رخفلا يذ ةملس تنب انم ءامسأو

 ركن الب سمش دبع انم ةمأو

 نارفغ ضحم اهل ىجري ةيرافغ
 ارخفلاو لثؤملا دجملا تزاح دقو

 ارطع انتمازخ اهاركذ عاضنيو

 نارخف ةيقر يداهلا ةنبإ رخفو
 دجمُمْلا موركلا تنب ةنوميمو
 دمح جوز يهو انم شئاعو

 ناجرمو رد مظن هنع رثنو
 كسللا ِف هارت اذ نمو

 كلُملا كلام اعئاش ارخف نهابح

 نايظ ةليلم انهم ةيلاعو
 انسألا اهرخفمف ارخف اهب انافك

 انهف اهفيرعب انم ةعرافو
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 اندأ انتاليتف نم يراردلا كمسو

 ملعلاب بع يذلا يميمتلا انمف

 مكحلاب قرشلاو برغلا لهأ هقفم
 ميلا رخازلا ىوس ىعدي ال ملعلا يفف
 دمح يعفاشلا مامألا انمو

 ديؤُمْلا ليحرلاو انم بوبحو
 دقرف كمسلا يف سابعلا وبأ انمو
 ريسلا لصف يذلا قاحسإ نبا انمو

 رهتشإ ملاعلا يف ملبلا يف هلثم نمف
 رخف ىدهلاب هحلص نم ىتف لكو
 مليع ملعلا يف نيدلا باهش انمو

 ملعم ملعلاب يروثلا اننايفُسو

 مكحُم ناميلُس يماسلا يبأ ظفلو

 مقارألا فيس نبا انم ةمقلعف

 مئالل سوسبلا برح يف غصي ملف
 محالملا ثيل قاربلا ىتف انمو

 ىح يذلا يلئاولا بيلك انمو
 امنرتلا هيف ريطلا

 املسم بطق لك هيلإ ءاجو
 يعترإ ابظلل ىمحلا ساد اذإ لوقي
 يعم ادغ نم هدنع نامأ ضحمف

 عردملا يوانملا ماه هب دقأ

 لئابقلا عيمج يف متعمس له الا

 هتعمس ا دقو

 نافرع تايانكلاب يتاوللا فرعو

 مسالا رن ملسم يعاسملا يكز

 ملحلا وذ ةميرك يماسلا يبأ نباو

 ينارثأ يميمتلا لاق ملاع مكف

 دجمُملا يلبنحلا مامإلا انمو

 ديس دمحم بوبحم نبا انمو
 ناكامسلا ثيح ينوبلا ىتفلا دجمف

 ربخلا ىكح ذإ ىفطضُمْلا يزاغم كاحو

 رردلا فذق دقل رحب هنأ الأ

 نالصف ملعلاو مهشلا شيرق نم مهل
 ممتم ليمجلل ديعس انمو

 ممعم راخفلاب انم نورصعو

 نايدصل تارف يزوجلا ىتفلا انمو

 مراوصلاب ىدعلا قانعأ ذذجم

 مئازعلاو ابظلاب ايانملا ضاخو

 ناحور نبا يل لق قاربلا هبشي نمف
 امس ةزع هضرأ تليخف هاج

 امعنم شحو لك هيف رداغو

 ناقذأ راشبأ ناعذإالاب غرمٌي

 ىعجساو لكافألا يف ىنغ ريطللو
 عقلب لك يف مصخلا راصأ يفيسف
 يناوان نيح هتيوان ءرمإ حيوف

 لئاوألا يف اكتاف امرق لئاوك
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 لئاو مادقأ تاماهلا تساد هب

 لبانقلاو انقلاب يداعألا ىدروأر

 'اكرشلا اوبناج نم برحلا ثريل انمو
 اكد مهسأبب مهيصايص اوكدو.

 ًاكته يشتخّي الف قدص نع هاف نمو
 برحلاب لضاني ال يلع انمف
 برغلاو قرشلا رهاب انم سابعو
 بعرلاب ضاف ام ضايفلا انتحلطو

 دجأ ةيؤر هتتاف يذلا انمو

 ىدنلا يف ةبيتق ضفح يبأ ركذو
 دفدف لك يفو عبر يف ثبللا ره
 ارخفلا زرحأ يذلا لضفلا وبأ انمو

 يرعشلاك كرابملا يماسلا ىتفلا دجمو

 اطي يذلا سيق لج انم فخاو
 دجمُم يحيرأ ىسوم نبا انمو

 دنهُمْلا ىوري هيورن امب هنف
 دمحي لعفلاب وهو راحصب ىضف

 دحجي سيل اهنأش قرف ةعفوو
 ديلاو فيسلا هنأ مرق كش اىو

 دمخت برعي ءاجيه ام هالولو

 يراضلا فلخ ىغرلا ماصمص درجو

 لئامشلا يشو رهدلا يف مهسبلأو

 ناوشن وشن هل اهيت مهيحاصف

 مهولاغو ايرح ىدعلا اولاغو

 ا قحمت مهنع اقدص ءيبنأس

 ناوخإل نوئخ ال بيدأل خصف

 برضلاو نعطلا يف رايطلاو ةزمحو
 بضعلاب ماهلا قلافلا ريبزلا انمو
 نابجب انابج ءاجيهلا يف قلي مو

 دقوتملا كرعملا

 دحوم لكل يرسي جرأ هل
 نادفأ كاكد نيصلا لهأ هتمسو

 اردغ ىدعلا ةانق نم ًانيعط تامو

 ارمسلا ةدعصلاو دنهلا ضيب ىضري ىتف

 ناعج وهف ىغولا موي يفو ملحب
 دمع قيرفاغلا مامإلا انمو

 دقوتت اهنارين هتدعصو
 ناجشأب يكبت ضيبلا هيلع اديهش

 باهش بيبش

 دمع اهاتف لوألا يه كلتو

 ديؤملا مامإلا وهو برعي للا
 نايد لك ى ىفطصملا يمس نع لسف

 ر اتيب مصخ لك يرف س ل قو
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 راع ىلع ميقي ل اعاجش ن اكو

 رارف .ريغ ىغولا رج يف وه نمو

 ركب وبأ وهو بلا مامالا انمف

 ركن الب انم قورافلا انديسو

 رهدلا يف ناريزولا ءارهزلا يبأل امه
 ارخف امهب ىفك ارخف امهب ىفك
 ارعشلا مثلي هب ىحضأ انزكرمف
 ارحلا رخفملا ىرت انزح امهب امأ
 ملعلا مليع الملا وذ يلع انمو

 متك الب انم ملعلا يلع لآو
 مش بجن ةداس نم مهب الهأف

 ام ىتف كشي ال ضابأ نباو
 ىنملا ديلا بارضلا موي هل دمن

 انسألا فرشلا يذ هللا دبع لثم نمف

 كلم ةيواعم برح ىتف انمو

 كشلا هنيابي ملح ىلإ ىزعيو
 كتف كتاف لإ يرطي ال لاص ناو
 انم كلملا هنوعدي يذلا دبعو

 ىنفأ ابظلاب مكو ىنغأ ىدنلاب مكف
 انرق الو ةادعلل اشبك قيي ملو
 يناو هوطخ ال بدنلا ديلولا انمو

 يناث رمُع ىلإ ال يردت كسنلا يفو
 ناسحإ لك ىلع فاض هناسحإ

 يراو هل دانز نم هيلع ينثيو
 نابضع هافك ءاجيهلا انق ِف نمو

 رمألاو يهنلا ف قيدصلا لهجي نمو
 رخفلا يف نييلولا نيريبكلاك نمف
 ناراج معن اي برتلا يف هناراجو
 اردق امهب انل يرابلا عفر دقل

 ارطي يذلا انم نيرونلا وذ نامثعو

 نافع نبا يرسلا نامثُمك اذ نمو

 مقرلاك ملعلا ةهبج يف هنأ الإ
 مجنلا ةرك يف رخفلاب مهلكو
 ثالحَم كامسلا لح ام ثيح مهل
 ىنفي ال دمحلا هل باسنأ يميمت
 اندللا انقلا ناعطلا موي هب ىضرنو

 ناه امب ساقي ال ثيدح يف ىتف
 كلسلاو ردلا يه ءارآ مظن هل

 كلفلا الو ركذ رحبلل ال داج اذإ

 ناكلم بدنلا هنبإو ديزي انمو

 انمألا هبابحأو افوخ ىدعلا ىدجأف

 انصح الو يوانملل اروس قبي ملو
 ناورم نبا سأبك سأب هل اذ نمف
 ناميلسك نمو ناميلس انمو

 ناورم نب زيزعلا دبع ىلعلا يذ ىتف
 نانرج لقعمب لآو هلو ىضق
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 روهشم رصنل اب روصنملا ىتفلا انمو

 روذحَم سأبلاب هللا دبع بدلا وه
 رودلا اههاوفأ قاوبأ تذخأ هب

 دمحن وهو مرقلا ريمألا انم
 ديؤم بطق قاحسإ ربأ انمو
 دهشت يهف ةيرومع هنع لسف

 برحلا ونب هوبقل دق دمتعئو
 بطقلاك ةحلط لجن انم دجأو

 برحلل هنم ةرصن نامُع ضرأل

 ماحج ةلالس اماوقأ عجر

 ماصمصب روب نب ماوقأ لزانف

 ماغراب روب نبإل نامغ تنادو

 لدع دق ةمامإلا ِف ديعس انمو

 لثملا برضي ملاع ربح لك هب
 للخلا ثدحي ال نيدلا لهأل لبلغ
 مسجلل حورلا يه ًاحاصفأ تزح دقل

 مكحلا مكح نع تضرع ال تحرسر

 مجنلا ةرك الع تي نم كنال

 مذلا نسحي له فاصنالا ىتل لاقر

 متخلا هل نمُم دج دعم سبلأ

 مصخ

 ريهامجلا هيلع ينثت رفعج وبا
 رون هدجم ىفطصُملا هيبأ يمس

 نادغب ضرأ يلئاس اي اميس الو

 ديسو مهش نومأملا ىتفلا انمو
 دمحي لعفلا هل ىنكي مصتعئو
 نابلصو دادش مور انفب هل

 برضلاو نعطلا عم ىنفي همزع امو
 بحسلاك ليخلاب ءاج رون نبا هنعو
 نامسر نانرجب مهينابم ةادغ

 ماغرض لك يدرلا يقاسلا فيهألا وه

 ماسجأو ماه قوف بضعب ىدوأف

 نآتش ةعنش نايحلا ىوط نأ لإ

 لتق دق فيسلاب قاتسرلا ةعقو يفو
 لمعلا صلخأ كسان همامإ لاقو

 ناهدب يقارعلا برحلل كي ملو

 ميلا ىلع قوفي ملع نع تقفدو
 مهش ىتف لك مويلا كيلع ىنل
 نايكذ ءايكذألا يف افلتخإ امو

 مجنلا رخفي مهب موق يف هللا كل
 مجنلا دجس ام هللا ةالص هيلع

 نامهش كابارتسإ ال مهش تنأ نكف
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 : اهدخآ يف لوقي
 بضع مكل يهف ناندع ا ينب اهوذخ

 برحلا يه حافكلا جاه نإ شيجلا يه

 برق اهباق يفو ًأالن تدعب دقل

 يميلست كاه ثراح اي هل تلقف

 ميخلا بيط اي دمَّحلا كاهو لاقف

 موجسمب ندج بحسلا ام دجأ ىلع

 برض ىدعلا سؤر يف مكابظك اهل
 برحلا تمقافت نإ اهودشناف الأ

 ناعرفو كامس اهيلاعم نودو
 ميخفتب هيلع ينثا هتعدوو
 ميظعتب فشتسملا مالسلا ىنسأو

 نارجف ةنجدلا طيخ ابذتجإ امو

 6" ةيتارونلا ةيسدقلا ` ةامشملا ةديصقلا نم هترتخإ ام مت

 . ابيرقت تيب يتئام ىلع ديزي ام كلذو ، قيزر نب دمحم نب ديمح رعاشلل
 ىلع ارصتقُم ، ددعلا اذه نم لقأ وهف ، " ةيناولحلا " ةديصقلا نم هتلقن يذلاو

 ءاجه نم امهيف امع ًاضرعُم ، رخفو بيسن نم ، نيتديصقلا نم هلقن نكمأ ام
 . بدألاو ملعلل ةمدخ ، ناكمإلا بسح ، بلثو

 ، " ةيناولحلا " ةديصقلا بحاص { يتاهلقلا ىلع قيزر نبا ضارتعإ ءاج دقو
 نب ليعد ضارتعاي هيبش وهف ، نورق ةتس وحن يتاهلقلا توم ىلع ىضم نأ دعب
 ىلع ‘ نيتئامو نيعبرأو تس ةنس تام يذلا ، يدزألا ينميلا يعازخلا يلع

 كلذز ، ةئامو نيرشعو تس ةنس ىفوتملا ، يرازنلا يدسألا ديز نب تيمكلا
 نم هموق بقانم اهيف ركذ ىذلا ، ةينونلا هتديصق لق تيمكلا ن
 : اهلوا ، ناطحق نم لضذأ مهاو ، عم نب راذن ينب

 انيملسم لوقب سأب لهو انيدم اي انع تيح الأ
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 ` اهنمو

 انيدتهُملا يديأ هيلإ ريشت مجن لكو ءامسلا رمق ال

 انينطاق ةكمب مهنكسأو ارازن يمس اذإ هللا تدجر

 انييجلا انلو افقلا سانللو تاصلاخ مراكملا لعج دال

 انيمجعألا لوحف نم جلاوف رازن نم نئاجه تبرض امو
 انيغلبُم اوفليف ةرهطم قاتع ىلع ريمحلا اولمَح امو
 انيرجأو نيدوسأ لئالح رازن ينب ءاسن تدجو امو

 :ذ اهلوا ىتلا ، هتديصتب لبعد هضقانف

 ار انيعبرألا رم موللا كافك انيعظ اي كمالم نم ييا
 انورقلاو بئاوذلا نيشي يلايللا ثادحأ كنزحت ملا

 انيدم اي انع تيح دقل يموق تاورس نم ًرفلا يحا
 انيرخاف مجاعألاب متنكو مكنم ليئارسإ لآ كي ناف

 انيئساخلا دورقلا عم نخسُس يتاوللا ريزانخلا سنت الل

 انيلبس امو نمدق راثاو موسر مهل جيلخلاو ةليب
 انيجه انترصنل انكلو رتو بالط تيمكلا بلط اىو

 انيرخاف ةوبنلا رصن ىلإ يموق نأ رازن تملع دفل

 ؤ اهنمو

 انيبتاكلا انُك نيصلا بابو ورم بابب نوبتاكلا نحلو

 حرش نم غرف امل ، قيزر نب دمحم نب ديج فلؤملاو رعاشلا نأ ودبيو
 : هامس يذلا هباتك فيلأت يف أدتبإ ، " ةيناولحلا " ةديصقلل ةضراعملا هندبصف

 دقف ، مهرثآمو مهكولمو نييناطحقلا بسن هيف ركذ ، " ةيناطحقلا ةفيحصلا "

 )١( انيعبرألا رم بيشلا كافك ] : ىرخأ ةباور ل [ .
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 : روكذملا هباتك ةمدقُم ِف لاق

 ةيحتلا هيلع تقلطأ نمل ، ناطلُسلاو دجملا ضع َلَمَج يزلا ه هلل ُدمَحلا (

 > ناهرلاب ةيبرعلا مهتنسلأ ذحشُملا ، نأشلا ةمظعب نعللا تيبأب

 ةنايص هب أولدأف ، نيملا رصنلاب مهفحتأ ام ىلع هدجأ { ناسللا ةقالذب ىلوطلا

 ،ندُملا مامز مهكلم نم ناحبسف ‘ ناجيتلاب سوؤرلا مهتسائرب اوزهو ، نيصلا

 مالسلاو ةالصلاو ، ناطحق لإ مهبسن لسلستب نملا داوطأ نماب مه اوناكف

 6 ةاروتلا يف هؤانث يراسلا ، دمحم انديس . دجمألا مظعألا بطقلا ىلع
 دمحلا ماجسنإ عم ، مهرخافم قورب ةقلأتُملا هلآ ىلعو 4 ناقرفلاو ، ليجنالاو

 : دعب امأ ، ناعمللاب رتاوتُمْلا

 ينأ ، ةيناندعلا ةفيحصلا ةبطخ يف ، ةيناهربلا فاصنإلا ةنللأب تلق دقف

 ، ناطحقو دعم ينب نع ‘ نايعألل ةرابع ، ةميدقلاو ةثيدحلا مهبقانم رابخأ حرشأس

 لاعت هللا ءاش نإ عراش نآلاف ، ةيناندعلا بقانم نم يل هللا رسي ام تمقأ الو
 نيتليبقلا نيتاه نأ ةقيقحلا يفو ، ةيناطحقلا ةينميلا بقانم ركذ نم رسيتي اميف

 ، نامزلا ميدق يف امأ ، ىوجنلاو رسلا ملاَع ددمب ، ىوصقلا ةياغلا رخفلا يف اتغلب

 ، نأشلا ةمظعب نعللا تيبأب ةيحتلاو ، ناجيتلا ةطاينو ، ناطلسلاو ةوقلا ناف

 ةعاجشلا لإ ، ناندع نب دعم ينبل ، نامزلا كلذ يف نكي ملو ، ناطحق ينبلف

 هقار } ةمدقلا برعلا عئاقوو خيراوتلا ىلع علطإ نمو ، ةرهاظلا ةوقلاو ، ةرهابلا

 ةقيرطلا نع ةلوليملا لإ ىبأ نإو ، .......... باجحلا هل فشكنإو ، باوصلا

 مل نَمَو ، روزلا بهايغ يف يرسي ، ةينسلا ةقيقحلا لهأ دنع ,وهف ، ةيوسلا

 راص ، ناندع نب دعم ينب نأ لوقأ ينأ مث ، 4 رو نم هل امف ارون ل ُهَل هللا لعجي
 هيلع ، رشبلا ريخ ىلع ، ناقرفلاو يحرلا لوزن دعب ، يمانلا دجلاو دجملا مهل

 امهب هقفتلا لإ جاتي الو ، هيبنلا امهلهجي ال نيتللا نيترجهلاب ، نايدلا ةالص
 تحرب امف ، ةفالخلا نأش ، & هللا لوسر ضبق امدعب مهل ناك مث ، هيقفلا

 مهل الإ بطخ الو ، َنينوُمْلا ريمأب دحأ مهلبق يعد امف ، ةفاضإلاب مهيلإ يرست
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 . نيمألا يبنلا دعب ربانملا ل

 نأشلا نم ةبطخلا هذه يف ۔ هانييب امك ميدقلا يف ۔ مهل ناكف ، نميلا امأو

 لضفأ هيلع 4 رشبلا ريخل راصنألا مه أوناك ۔ مالسإلاب هللا ىتأ الو ، ميظعلا

 ةذبهج لكل ًاهيبنت لاقف 4 ميركلا هباتك يف هللا مهحدم دقو ، ميلسنلاو ةالصلا

 ةياهن هحدم اوغلب دقو } هنأش لج ل اقو ، 4 عت عبت 7 ة مأ ري ريخ مُمَأ { : : عقصمو

 الَو مهيلإ رجاه نم نوُبحُي مهلبق نم ناميإلاو رادلا ؤ وًوبت ر نيللاو { : ةباغلا

 مهب ناك ولو مهِيشنأ ىَلَع نورلؤُيَو وتوأ اّمُ ًةَجاَح مهرودص يل ذ نرذجب
 يبنلا مهيلع ىنأ دقو ، 4 ثوُحِلفُملا ُمُه كيلوأ هيسفن حش قوب نمو ةصاَصخ
 رد 4 7 ًاحيجر تاحلاصلا يف مهنازيم ناك ذا . ًاعرص ءانث ثيدحلا ل &

 ، نيمألا دمح نهب مهدمحف . حئاصنلا بذع لالز مهترصنب اوقبس دقل ، نمبلا

 . نيرهاطلا .يبيطلا هلآ ىلعو ، 8 نيملاعلا بر لرسر

 رازن مهتلضان امل ، عئاش رخف نميلل نكي مل ول ، ةلمُجلابو { ..........
 مهتلضان امل ، حئال دجم ضيف رازنل نكي مل ول كلذكو ، عئاشو هل رخفب

 هل نم هب أبعي الف ، ليثأ دجم هل ال نم مولعملا نم نإف 4 حضاو دجُم دجب نميلا

 ببس لاصتإلاب لصفني الو ، رخافتلا ثحب لوطي ءافكألاب نكلو ، ليوط عاب
 دنع ي مكرك ںاإ { : لاعتو هناحبس هلوق ‘ نيرخافتُملل مسح 7 رفانتلا

 هنم دارملا ه [ . ( باوصلا ضحم لصحي ، باهولا مالكب نإف ، « مُكَقنأ هلل

 هتديصق يف لماحتلا يف لغوأ هنأ ىأر هلعلو ، فصنم لدتعم مالك وهو
 مهنم ركذف ،۔ ناطحق بقانم ِف هفلأ يذلا اذه هباتك ِف كلذ كرادتف ، ةيناندعلا

 كلذ كردتساف ، نييناطحقلا يف هلاق ام ىلع بتوع هنأ : ليقو ، مهريغو ةعبابلا
 . هفيلأتب

 ، ًاعرصت ال ًاعولت ، " ةيناولحلا " ةديصقلا ةضراعُم يف ليق يذلا مظنلا نمو
 لادتعالا لإ هنكل ، ةضراعُملا اهب دصق هنأ ولو اهلئاقو ، ةينآلا ةديصنلا هله

-٤٣٥ _



 ةهازنو ظفحت عم نكل .{ انايحأ راختفإلا ىلإ لوقلا هرج نإو وهو ، برقأ باتعلاو
 مالكب هبشأ اهنأ يدنع اميفو ۔ اهلئاق ركذي ملو ، كلذ هل قحو ، عضاوتو

 امل كلذو ۔ للا هخر) يرفاغلا ميثع نب نافلخ نب نانس نب فلخ ملاعلا خيشلا

 هلوق ليلدبو ، هراعشأ يف هلمعتسي ام اريثك ناك خيشلا نأل ، سانجلا نم اهيف

 وهف ، هدج نافلخ نإف ، [ نافلخ نب ليلس نم اهومكنودف ] : ةديصقلا رخآ

 لإو ، كاذف هتننظ ام حص نإف ، يرفافغلا ميثع نب نافلخ نب نانس نب فلخ

 ؛ هذه يه ةديصقلاو ، هلئاق ىلع دودرم ًطخلاف

 يناذآ ديصلا ةداسلا مذ نإ الأ

 ينايحأ مويلا كلذ يعدر نكلو
 ناندع نب ًدعُم لقع وخأ اوجهيأ

 ناطحقو دوه ناوخإ اذ دنع مهو

 مهلك مهل دج رباع امأ

 ناشلا وذ ناندع دج ليلخلا سيلأ

 ناوشن طهر هل اهبش هل اوتاهف

 ينادرأ ةحيصنلا تاحاسب تررج

 نر حور مهنم ىسيع كلذك
 نارمع نب وهو هللا ميلك كاذك

 نارمع رمغاب هنم مهعبرو
 نارهز لآ اي هللا بيبح مهنمو

 ناميأو قدص لهأ عم هلثم نمف

 ناطحق تاداس كلُمْلاب نرخفي نإو

 يناث ال سيلو درف هب نحنو
 ناميلس مهفو بلق مكل لهف

 ناع مهلك مهكلُم عم مكرافكف
 ناف هرجأ امف ناميلس كلُمو

 يناذآ رقولا فلأت نأ هل تداكف

 ينايحأ نزحلاو ثبخلا فالخ تباطف

 ناندع رخفلاو دحلا ف ُمُهل مهو

 ناطحق فحجأ ماهفإلاو لضفلا ابأ

 ناد ىجحلل ىجحلا بابرأ سفنأف

 يناشلاو دولا وذ نابلق هب ليمي

 ناوشن ناركس عبط يهلإ مكاقو
 ينادرأ ةينملا فيس ىرأ نأ لإ

 ناجر رخفلا ةبسن يل مهل هب

 نارمع دلخلا ةنج يف هرمع هب

 ناسغ لآ اي تهبش ام لثم نمف

 نارهز قار ةرضن نم مكدوعل
 يناميأب تررب فلحأ نإ كلذب

 ناطحق ةدهع هنم اناوس اولاقو

 يناث الو مانألا يذ نم عدار الو

 ناميلس عم مككلُم نوكي

 ناع ىلعلا برل نايصع رسأ يفف

 ناق هقلاخ لضف نم هعمد الو
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 يناق ىقتلاو , ىدهلا زنك هكلو
 نايصعب شيرق نم طهر ءاج نإو
 يناجلا هلعافل بوسنم كلذف

 ناج هسرغ ءرمإ لك ازجلا مويف
 نالهك لآ اي مامعألا اومتشن الف
 ينازلاو صللا ةفرح بابسلا اولخو
 نادمغب ليصألا دحبلا ووذ متنأو

 نادلاو دعلا يذ نود مترصن متنأو

 نارجف رهدلا ةملظ يف مكل حالف

 يناهوأ رغلا ةداقلا متش نكلو

 ناولح نطب همظن يف يذلا سيلف
 نارجأ عوطلاو عمسلا يف مهل ضعبو
 نافلخ نب ليلس نم اهومكنودف

 ناقاذم هيف ريخلا لك معط نمو
 نابضغ بضغأ شرعلا وذ هب هيلع

 ناج الو هاوس سنإ ىلإ سيلف
 يناجلا لداجتلل ءيربلا متشف

 نالهك لقعلل لهكلا ناكم مكيفف

 نازو رسخأ نزولل مكنزاوف
 نادمغ لضفلاو رخفلا فيسل مكيفو
 نادو بلقلا رمضم يف هل انيفف
 نارخف معلل رخفلا ناكمو معن
 يناهوأ رعلا يذل لاط انلا يف لهف

 ناولح نميهُمْلا عرش يف نيلاقم
 ينارجأ ةرسملا ناديمب كاذف

 نافلخ ةحاصفلا عرض نم رد اهل

 . عذقلاو متشلا نع ةديعب ، اهارت امك يهو 0 ةديصللا تش

 ٦ ىنعملا ١ذه يف لصفلا لوقلاب ىتل و خ فصت لب براق دقلو

 : لوقي ثيح ، يطمللا يميلسلا دوعسم نب سيمخ نب رصان خيشل
 ةرخاف نم رازنو اننيب ام
 اوكلم امثيح اهوكلم مه مه

 انتبسن ءادبم ىلإ انعجر ناو

 مهو نيقتملل انلك .يف رخفلاو
 الدب هب يغبت ال قحلا وه اذه

 مهموقب يموق ترصتنإ امبرو
 هترصنو اينامي انيار مكف
 هب فحت ايرازن انيأر مكر

 ينيرامت ال مه مهو نحن نحنف
 نيصلا ىلإ اهانكلم نحن نحنو
 نيط نمو ءام نم لكلا ةبسنف
 نيدلا يفو ايندلا يف ةيربلا ريخ
 نيناجملا تافارخ كنع لخو

 نيناميلاب مه اورصتنإ امبرو
 نيهايشلا دعم ينب نم تحبصأ دق

 نيطالسلا دوه ينب نم بئاصع
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 نبمايماو انيف ريسايملا لثم مهو كاذب اذه امك اذهب اذه
 نيكاسملا هايارب نيب تاوقألا هتمسق تاقوألا مسق دق هللاو

 نيراودلا ف باسح الإ قبي مل هب نامزلا رم مهرثكأ تقوف
 نبح ىلإ مكاينؤو ىقبأ ىرخألاو هنسحّي ناك دق ام ءرملا ةميقو

 مالكلا مت اهمامتبو ، يميلسلا خيشلا اهمظانل ةعئارلا تيملا هذه تمت

 . يتاهلقلا خيشلل ةججرت ىلع

 : هصن ام ةعيدقلا قاروألا ضعب يفو

 نب دمح امأو : يقابل ا دبع نب يلع نب دمح يضرلا خيشلا طخب تدجو (

 لوق وه ، رظنلا نب دشارو ، رفعج نب دمحم يفو ، هيف انلوقف . يتاهلقلا ديعس

 .هأ. ( هديب دابع نب دمح هبتك . نيملسملا

   

٤٣٨



 . ء

 مصالا هللا دبع نب نامثع خيشلا

 يبأ نب نامثُع دمحم وبأ : ليقو . هللا دبع وبأ ليلجلا ةمالعلا خيشلا ر وه

 عقو ببس لجأل ‘ مصألاب بقلُملا ، يرقعلا يوزنلا يرزعلا دجأ نب هللا دبع

 سداسلا نرقلا نم ريخألا فصللا ءاملغ نم وهو ، مصأب سيلو . هترضحب
 . عباسلا نرقلا نم لوألا ثلثلاو

 عساو ، يلوصأ ، ةكارد ، هيقف ، هنامز ءاملع رباكأ نم هللا هجر) ناك
 . امهريغو ‘ هقفلا ملعو ذ مالكلا ملع ِف عالطإلا

 باتكو ؛ دح او ءزُج ذ ديحوتل ١ ف ." رونلل ١ " باتك : هتافلؤُم نم

 ثارتلا ةرازو امهتعبط دقو ؛ ناءزُج ، ماكحألاو نايدألا يف ، " ةريصبلا "

 > هلوق ،" ةريصبلا ` باتك يذ مهضعبلو { ةفاقئلاو يموفل

 نايدألا ةريصب باتك ارقاف نايدألا ضئارف ملع : تئش نإ

 ّ " جاتلا " " باتك اهنم ٫ ءاقبلا اهل رق ول ، ةديفملا ةريثكلا فيناصتلا هلو

 : ليقو ۔ ًاءزُج نيعبرأ ِف هنأ : ليق ۔ ؛ بهذملا ِف ةروهشملا بكلا نم وهو

 نوسخو دحاو هنأ : ىرخأ ةياور يفو ؛ نوعبرأو ةينامث : ليقو ؛ نوعبرأو دحاو
 الإ نآلا ىتح هنم علطأ ملو ، باتكلا اذه ءازجأ نم ريثكلا دقف دقو اءزُج

 ش 51 ءزجلا امُهو ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ة ةرازو ةبتكمب ۔ نيئزج ىلع

 ىدحإ ةنس ءزُجلا اذه فيلأت نم غرف دقو ، نورشعلاو سداسلا ءزجلاو

 . ةنس نيرشعب هتافو لبق يأ ، ةئامتسو

 نبال ، " مئاعدلا " باتك نم تايبأب دهشتسي فلؤملا نأ ءيراقلا ظحالو
 ، فاصو نباو ، رظنلا نبا نأ لدي ام ، اهيلع فاصو نبا حرش نمو 7 رظنلا

-٤٣٩ 

 



 لمعلو ؛ سداسلا نرقلا يف يرحتلا ىلع امهنأو ، مصألا هللا دبع يبأ لبق

 نم هلو لتق دقو ؤ سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف شاع رظنلا نبا ةمالعلا

 يف ، " مئاعدلا " باتك حراش ۔ فاصو نبا هالتو ؛ ةنس نوثالثو سخ رملا

 دق ." جاتلا " باتك فلؤُم نوكيو ، سداسلا نرقلا نم يناثلا فمللا

 يبأ هيقفلا نمز يف ناك فاصو نبا نأ ليلدب ؛ هنمز نم بيرق هنأ وأ ۔ هرصاع

 . ةئامسخو نيعبسو تس ةنس يفوتملا ، نامثع نب دمحم نب دجأ نب نسحلا يلع
 تنك نإو ، رصعلا كلذ يف هنأ ، فاصو نبا نمز نم هتيرحّن امل قفاوم كلذو
 . هتافو خيرات ىلع رثعأ مل

 لوصأ يف ، "ةنابإلا " باتك ، اضيأ مصألا ةمالعلا تافلؤُم نمو : ليق

 نم ءيش ىلع الو ، هيلع علطأ مل باتكلا اذهو ب اءزج نيس يف وهو . ةنايدلا

 باتك اضيأ هلو ؛ هقفلاو لوصألا بتك يف هل ريظن ال هنأ فصو دقو ، هءازجأ

 ۔ هدجأ مل ، " دوقعلا "

 ، يتاهلقلا يدزألا ديعس نب دمح خيشلا : ءاملعلا نم هرصع يف ناكو

 ديعس نب دمحمو ، " ةيناولحلا " ةديصقلا حراش ، يولهبلا ديزي نب يداعو
 مالسلا دبعو ، يئالعلا يلاعسلا دشار نب دجأ نب دمحم نب ميهاربإو ، يبجشلا

 نيعبسو نامث ةنس يفوتملا ، يرقلا حلاص نب دمحم نب دحأ نب ديعس نبا
 نيتنثإ ةنس يفوتملا ، يرقلا حلاص نب دمحم نب دجأ نب ديعسو ‘ ةئامسخو

 . ةئامتسو نئالثو

 هيخأل ، ابيرقت نيدلا لوصأ يف مصألا نامثُع خيشلا اهفلأ ةلاسر هذهو
 : اهلوأ ، ليلق لبق روكذملا ، حلاص نب دمحم نب دجأ نب ديعس

 نيملسملا لوصأ لوأ : مصألا هللا دبع يبأ نب نامثع دمحم وبأ خيشلا لاق )
 ٤ 4 ءيش هلنمك َسيل ط دحاو هنأ } لاعتو هناحبس مهيرابل مهديحوت ف

 اذإ ، ةيادب الو ةياهن وذ الو ، مهو يف مسقنم صخش وذ ال كلذ يف مهبهذمو

٤٤٠



 يف مهبهذمو ؛ تفصو ام هل دبال ءيش لك ذإ ، 4 ءيش هلئمك َسيل ) : اولاق
 نإو ، تانئاكلا تادوجوملا يف ةتباث ءايشألا ذإ ، ءايشألاك ال ءيش لاعت هنأ

 هيفن ءيشب سيل ام ذإ ، هنع رابخإلا نكميل ءيش : اولاق امإو ، اهناولأ تفلتخإ

 سفن ذإ وه : يأ ، هسفن يف مهبهذمو ؛ هتابثإ يرابلا تاذ يف مهبهذمو ب أسأر

 ۔ مليلا وه عمسلا يف مهبهذمو ؛ ظفحلا وه نيعلا يف مهبهذمو ؛ هنيعب ءيشلا

 ‘ ةوقلا ديلاو ذ ةرخآلا ةنمو اينألا ة هنم هاّنُم هاديو ، هملع هرصبو ، هملع هعمسل

 ضبقلاو . هتردق ضبقلاو ۔ ءايشألل هكلُمو هتردقو هتوق نيميلاو ، معنلا يدايألار

 هجوف ، هجولا يف مهبهذمو ؛ ءاشي نم ينغُي نأ طسبلاو ، ءاشي نم ىلع رتفي نأ
 مكف : يا « هللا ةجو م ) : لاعتو هناحبس هلوق نم هجولاو ، هللا وه هلا
 يفو ‘ 4 4 هللا بنج يف { : لاعتو هناحبس هلوقل بخجلا ف مهبهذمو ؛ ؛ هللا

 يف مهبهذمو ؛ ةمايقلا موي ءاضقلا لوه وهف ، قاسلا يف مهبهذمو ؛ هللا ىنر

 ، نينمؤملا كحضأ : يأ ، يرابلا كحض يف م هبهذمو ؛ هرمأ ءيجم ، نابتإلا

 ملع يف مهبهذمو ؛ ءاشي نم يكبيو ءاشي نم كحضف ، نيرفاكلا ىكبأو
 كلذكو { هريغ وه ءيشب ال ، هسفنب ملاعلا هنأو ، ثدحم ريغ ميدق هنأ ، يرابلا

 كلذكو ، هريغ وه ءيش ال ، هسفنب ديرُمْلاو ، هسفنب ريدقلاو ، هسفنب ريصبلا

 الب ، ءاش امك ، ءاش فيك ملكتملا هنأ ، مالكلا يف مهبهذمو ؛ ثدحم ريغ مبدق

 همهفأ ، اتوص هعمسأ : ليقف ؛ مالكلا اذه يف اوفلتخإ مث ، نييمدآلا مالكك ءيش
 ،م١) كلذل ةيفيك ال ، ءاش امك هملك : ليقو ؛ يحرلاب 7 ليقو ۔ مالكلا هب

 نورخآ فقوو ؛ قولخ ريغ ميدق وه : ليقف ؛ ؛ هللا مالك يف اوفلتخإ كلذكو

 ،هيحوو ، هللا مالك وه : لوقنو ، قولخم ريغ الو ، قولخم لوقن ال : اولاقو

 هءانغتسإال ، يرابلا مالكب ةطونم ريغ اهنأ ، فورحلا يف مهبهذمو ب هليزنتو

 ، هيلعف ءامسأو ، ةيتاذ ءامسأ ، نيهجو ىلع ‘ ءامسألا يف مهبهذمو ؛ اهنع

 اهنأ ، ةعيدقلاب مهانعم سيلو ، ةميدق ريغ مهدنع ةيلعفلاو ، ةميدق مهدنع ةيتاذلا

 ؛ نارمع نب ىسول هللا مالك يف سانلا فلتخإ ) : فلَوُملل " رونا " باتك يفف ؛ ًاطقس مالكلا يل نأ رهاظلا )١(
 (٢٭9%) ىَّسوُمِل هللا نم مالكلا نا : مهضعب لاقو ؛ لجو زع لاق امك ، ًاميلكت هملك هللا نأ : مهضعب لاقف
 .هأ. ( ًاملكتُم هفن هعمسب ملو 3 مالكلا هب همهفأ ، اتوص هعمسا . ماهلإ

٤٤١ 



 قلخ املف ، ةمولعملا هتافص عيمجب يرابلا لزي مل لب ، هل يناثلاك هللا عم لزت مل

 يف اوفلتخإ مث ، هوفصوو اهب هومسف ، تافصلاو ءامسألا هذهب مهملعأ ، قلخلا
 . وه يه ال : لاقُي ام هللا ءامسأ نم نإ :ليقف ؛ هريغ مأ ، وه يهأ ، هّللا ءامسأ
 ؛ هريغ يه : لاقي ام اهنم نأ : ليقو ؛ وه يه اهنم نأ : ليقو ؛ هريغ يه الو

 ؛ ةيلعف تافصو ‘ ةيتاذ تافص ، نيهجو ىلع اهنأ ، تافصلا يف مهبهذمو

 لاوحأ فالتخإل ، ىتش هوجو ىلع ءايشألا ، لاعت يرابلا ةدارإ يف مهبهذمو

 مودعمو ، دوجوم نئاك ، نيهجو ىلع يهو ، اهتامودعمو اهتادوجوم يف ءايشألا

 يرابلا دري مل ءيش اهنم ، هوجو ىلع مولعملا مودعملا يف يرابلا ةدارإف ، مولعم
 ، نوكي ال هب هملعف ، نوكي ال ، هملع ضماغ يف دوجولا لإ مدعلا نم هجارخإ
 اذهف ، نوكي ال نأ دارأ ام نوكي فيك ، يرابلل امولعم ناكل ناك ول هنأو
 ءايشألا نم مولعم ءيش هنأ ، هب يرابلا ملع ِف نوكي ال اميف نيملسملا بهذم

 لاعت يرابلا ملع يتلا ‘ تامولعملا تامودعلا نم هجوو ۔ نوكت هل اهنأ ملَع يتلا

 ملَع يذلا تقولا يف نوكت نأ اهيف هتداراف ، اهنيوكت دارأ ا ، نوكت ال اهنأ

 تادوجوملا يف مهبهذمو ؛ اهدجوي نأ لبق هملعك ، اهدجو اذإ ، هيف اهدوجو

 فالتخإل ، ةفلتخُم هوجو ىلع اهتلمج يف يرابلا ةدارإف 7 ةفلتخُم هوجو ىلع

 نم ائيش ركذأ ينأ لإ ، يناسل ةلالكل اهتلمج طبحأ نا ردقأ ال ، اهتادوجوم

 ، هنيوكت هل لاعت يرابلا ةداراإف ، دوجوم رهوج لكو < هركذ هللا ردق ام ، كلذ

 هتيبوبرو هدوجو ىلع هتلالدو هتردق راهظإو ، دوجولا ىلإ مدعلا نم هجارخإو
 نيفلكملا ةنجلاو ، ةيرشبلا ناويحلا لاعفأ ريغ ، ناك ضرع لك كلذكو ۔ ىلاعت
 ىلع ةلالد « ناويحلا لاعفأ يه يتلا ، ضارعألا هذه يف يرابلا ةدارإف ، فلتخت
 ىلع ناويحلا لاعفأ يه يتلا ضارعألا لاعت هتدارإو ، تادوجوملا دوجوك هتيبوبر

 ةدارإ كلذ عيحج ِف نيملسملا بهذمف ‘ ريطلاو باودلا لاعفأ هجوف ؛ نيهجو

 ،٥هءاشو ، كلذ عيحج هتردق ، ءاضقو ، باتكو ۔، ملع ةدارإ ، مهلاعفأل يرابلا

 ىلع مهلاعفأ ذإ ، نيبرض ىلع نيفلكملا لاعفأل لاعت هتدارإو ، ةدارإو ، هنوكو

 ةدارإ ۔ نيملسملا بهذم يف ةعاطلل يرابلا ةدارف ، ةيصعمو ، ةعاط : نيبرض

٤٤٢



 ىتأ نمم ةعاطلل ديرُم ، رمأ ام ايضار كلذب هللا رمأ ةدارإو ، باتكو ةئيشمو ملع

 لاعفأل لاعت يرابلا ةدارإ ف مهبهذمو ، اهب تأي مل نمم اهديرُم ريغ ،اهب

 ، هتيصعم ةطوخسم اهب ىضقو ، باتكو ةئيشمو ملع ةدارا ،نيصاعلا نم يصاعلا

 ءايشألل هقلخف ، اهدادضأو ءايشألا قلخ هنأل ، اهل ًادضو ةعاطلل الخ

 ، اهلعف نمع ايضار ، اهب ًارمآ يصاعملا دري ملو . ةغلاب ةمكح اهدادضأو
 ةيناحورلا لامفأل هتدارإك ، نيناجملاو لافطألا لاعفأل لاعت هتدارإ يف مهبهلمو

 ملع ةدارإ كلذ يف مهبهذمف ، ةكناللا لاعفأل لاعت هتدارإو ، ةفلكم ريغ ينلا

 ؟ يرارطضا مأ يرايتخإأ ، رمألا اذه يف اوفلتخا مث ، باتكو قلخو ةنيشمو

 يف مهبهذمو ‘ نوراتخُم ليقو { ةعاطلا ىلع هللا مهلبج ، نوروبجت موف : لاقف

 هقلخ كلذ عيهج لكو ، يصاعمو ، تاعاط : نيبرض ىلع نيفلكلا ليعا قلخ
 مهبهذمو .‘ دعب الو كلذ لبق ال ، لعفلا دنع ، ةيصعم وأ ةعاط نم لاعت يرابلا
 ةعاطتسإ يف مهبهذمو ، دعب الو كلذ لبق ال ، لعفلا دنع نالذخلاو قيفوتلا ل
 ، )١( [هدعب الو هلبق ال ، لعفلل لعفلا عم ةعاطتسإالاف] ، لعفلا دنع دنع نيفلكملا دابعلا

 ربجلا نم هركذ نم هركذ يذلا نيفلكملا يف لاعت يرابلا لاعفأ ِف مهبهلمر

 ىلع ًادحأ ربجي مل لاعت هللا نأ : اولاق نأب ، رارطضالاو رايتخالاو ضيرعتلا

 لإ نيرطضم مهلعج الو ، دابعلا لإ رمألا ضوف الو ، هتيصعم ىلع الو 7 هنعاط
 رمأ هنكلو ، مهيلإ رمألا ضوفي ملو مهربجي ملو ، هنع اوهنو هب اورمأ ام لاعلأ
 ضوف ولو ، باقعلاو باونلا لطبل مهربج ول ، مهدنع كلذ ريسفتو ، نيرمأ نيب
 نيفلكملا فيلكت يف مهبهذمو ، َئدُس مهلعجو اثبع مهقلخ دق ناكل ، مهيلإ رمألا

 نم باقعلاو باوللا اوقحتسي يكل ، يرايتخإ فيلكت هنأ ، سنإلاو نجلا نم
 هتحرو هتنمو هللا ملعبو ، نمآو عاطأ هرايتخايف مهنم عاطأ نمف ‘ يرابلا

 ملعبو ، هللا ملعبو رفك هرايتخايف ، رفكو ىصع نم لكو ، عاطأو نمآ هقيلولو
 ةفاك دابعلا بيصت يتلا بئاصلا عيج يف مهبهذمو 4 . رفكو ىصع ال هتجحو هللا

 اهب هللا رفكُل ، هبونذ نم فلس امل ةبوقع ءرملا بيصي ام اهنم ، هوجو ىلع

 )١( باتك نم ةدايز ، نيسوقلا نب اه ٠ هف رظنف ، قايللا اماضتلإ . “ روللا .

٤٤٣ 



 هل ةبوقع كلذ ناك .3 ًاقفانُم ناك اذإو ، باوللل ًاقحتسُم ًائات ناك اذإ ، هاياطخ
 ، لاعت هللا ءالتبإ كلذف ، (مالسلا مهيلع) ءايبنألا بيص امو ، رانلا باذع ريغ

 لشم ىلعف ، نيناجملاو لافطألا بيصي ام كلذكو ، ةمايقلا موي رجألا مهل رفويل
 نم ةئيس بسكي مل نم بيصي ام كلذكو ، مالسلا مهيلع ءايبنألا بئاصم
 يف مهبهذمو ، كلذب مهضوعيل : اولاق ، باودلا بيص امو ، نينمّوُملا نيغلابلا
 هفلكي مل لفطلاو ، هيهن بكترإ نم لإ بذعي ال لاعت هللا نأ ، لافطألا باذع

 بونذب بذعي الو ، يهنلاو رمألا يصعيف ، ءيش نع هاهن امو ، ءيشب هللا

 ميعن ءاقب يف مهبهذمو ، ناينفي ال ناتيقاب امهنأ ، رانلاو ةنجلا يف مهبهذمو ۔ هيوبأ

 ، ءانف الب يقابلا وهو . هءاقبب مهاقبأ يذلا وه لاعت هللا نأ ، ةنجلا لهأو ةجلا

 الولو ، ىنفي ال مئاد هنأ ۔ باقعلاو باوثلا يف مهبهذمو . ادبأ ٥ءاقبب نوقاب مهن

 6 باوث هباوث هبشي ال لاعت وهو ، )١( َباقع ، هباقعو يرابلا باوث هبشل كلذ

 انقلُغ امهنأ : ليق دقف ؟ ال مأ اتقلخ رانلاو ةنلا يف مهبهذمو ، باقع هباقع الو

 . » اعيمَج اهنم ًأوطبها اق » : لاعت هلوق ، ةنجلا يف مهتجحو پ اتدعأو ًاعيج

 اهعوقو ىلاعت يرابلآ ةفرعم ف مهبهذمو ، ءيش نم الإ نوكي ال طوبهلاف

 اوفلتخإو ، ًاباستكإ ةيناثلاو ؤ ًأرارطضإ لوألا : نيتفرععب لاق نم مهنمو . ًاباستكإ

 ، فرع مهب هنأ : موق لاقف ؟ اوفرع هب هلسر مأ ، هلسرب فرُع هناحبس يرابلا يف
 مهبهذمو ، اوفرَع هبو ، فرُع مهب هنأ : موق لاقو ، اوفرَع هب مهنأ : موق لاقو
 ىري ال هنأو ، ةدهاشملاو ةيؤرلا نود ، قلخ اع هيلع لالدتسإلاب فرعي يرابلا نأ
 هذه يف ةقيلخلا فلتخإ مث : ، مهأدب امك قلخلا ديعي هنأو ، ةرخآلا يف الو ايندلا يف

 مدعلا نم هجرخأ دوجوم لك ديعب هللا نأ : موق لاق ، ليواقأ ةثالث ىلع ةداعالا

 تاوذ ديع هللا نإ : موق لاقو ، ءيش نود ائيش نونثتسي ال ، دوجولا لإ

 ِف مهبهذمو ذ ةكئالملاو نجلاو سنالا ديع هللا نا : موق لاقو ، حاورألا

 ، باسحلا يف يباحُي ال لاعت هنأو ، كلذ نم رثكأ ال ‘ دحاو ثعب هنأ ، ثعبلا

 هب عقو نم هنأو دحأ بنذب ًادحأ ذخأي الو ، 4 اتيش َسانلا ملظي ل ث و

 مهباولو نيقولخملا باق (١)

٤٤٤ 



 لهأ جورخ نم ، كلذ ريغ نوكي ال }، ةنجلا لخد محر نمو ، محري ال باذعلا

 ، رانلا نم راللا لهأ جورخ الو پ نوُفِلاَخُمْلا معز امك ۔، ةخجلا نم ةجلا

 نأ مهبهذمو ، دوحج رفك ال 4 ةمعن رفُك رفاك ، قساف قفانملا نأ مهبهذمو

 (لهأل) اهنأ ال ، هلمع يف ةدايزب ، هنع هّللا يضر نمل يهو ، قح ةعافشلا
 نموي ثزولاَو ط : لاعت هللا لاق امك ، قحلا وه نازيملا يف مهبهذمو ، رئابكلا

 هللا يضر نم هنم يقسي ى قح ضوحلا يف مهبهذمو ، كلذ ريغ ال ب . 4 قحلا
 هقلخ سلاجي الو ، ةمايقلا موي ةنجلا يف ىريال هنأ ، يرابلا يف مهبهذمو . هلمع

 لب ، لوقعلا دوعقلاك ، شرعلا ىلع دعاق الو ، ةروصب سيل ذإ 4 يسركلا ىلع
 ةردقلاو كلُملاب هؤاليتسإو هدايقنإو شرعلا ةلذ وه ، شرعلا ىلع يرابلا ىوتسا

 ال هريبدت كلذ اغإ ۔ ناكم لكب انعم هنأ ، لاعت يرابلا ي مهبهذمو ريبدتلاو

 الو هل ةيفيك ال هنأ } لاعت يرابلا يف مهبهذمو ۔ صخشب سيل ذإ ، كلذ ريغ

 هكردت الو ، مهماهوأ هب طيحت الو ، 4 ءيش هلئمَك َسيَل ل 3 ، مهوتي الو ديد

 اهبلقتك بلقتت ال ، هقلخ هتافص يف مهبهذمو ، هناحبس هتافص دحت الو ، مهلوقع

 ام ىلع ضام كلذف ، ةوادع وأ ةيالو هنم ، لاعت هللا ملع نم لب ، ، نيقولخلا نم

 ، هتنج هتخحرو ‘ هران هتوادعو } هتنج هتيالوف ، ملَع امل فالخ ال . . هنم هللا ملع

 ، هران هضفلو ، هتنج هتبع كلذك ۔ رانلا هطخسو ۔، ةنجلا هاضرو ۔ هران هبضغو

 امإ ، هلل قلخلا بح يف مهبهذمو ، نيقولخملا نم هلحمك هب لحي ال كلذ لكو

 ۔ بحف هيلع معرلا عقيف صخشب سيل ذإ ، هميظعتو هحدمو ۔ هتعاطل مهبح

 . نكي مل أشي مل امو ، ناك هءاش امو ، نئاك وهف هللا ملع ام لك يل مهبهذمو

 ملع املكو ، نقولخللا لمع نم ءيش وأ ةقدص وأ ءاعد نم عفاد كلذ عفدي ال

 هنأ هللا ملَع ام لك نأ 4 نيفلكُملا يف مهبهذمو { ادبأ نوكي الف نوكي ال هنأ هللا

 نأ قلخلا ردقي الو ، مهنم هللا ملع امع ةلاحم ال نئاك كلذف ، رفكي وأ نمؤأ
 قباس هللا ملع نوكي نأ ريغ نم ةدارإو ، ٥هءاشو مهنم هلا ملع امع اوجرخ

 ال نمآ نم لك نأ مهبهذمو ، تاعاطلاو يصاعملا نم اولمع ام لإ )١[ دابلا

 )١( دابعلا قئاس : باوصلا لعلو ، لصألاب اذك .

٤٤٥ - 

 



 رفكي اذه نأ٠ هللا ملع اذإ ، ًادبأ نيؤُي نا ردقي ال رفك نم لكو ى رفكي نأ ردقي

 وهف هلاوحأ يف بلقتي هنأ هللا ملَع نم لك نأو ، نمآف نمؤي اذه نأو ، رفكف

 ، هتيصعم وأ هتعاط نم هلعف اودارأو دابعلا هءاش ام لك نأ مهبهذمو ۔ كلذك

 ّ ةعياض يهف هللا ةئيشم تفلاخ ةئيشم لك نأو ، هقلخو هملعو يرابلا ءاش دقف

 ىلع اضيأ كلذ يف لاعت يرابلا ةئيشمف ، نيهجو ىلع هولمعو دابعلا هءاش امو

 اهردقو اهبتكو اهقلخو اهدارأو هللا اهءاش دابلا نم تناك ةعاط لكف ، نيهجو

 ملو ، اهب ىتأو اهلمع دارأو ، اهلعاف نم نوكت نأ اهيضرو اهّسحو اهب رمأو
 ملعو لاعت هللا اهدارأ نيصاعلا نم تناك ةيصعم لكف ، اهب تؤي مل نم اهدري

 االو ةبحم الو رمأ ةدارإ ال 3 ، ملع ةدارإو ملع ة ةئيشم اهءاشو اهبتكو اهقلخو اهب

 هناطلُسو هكلُم يف نوكي نأو ، اهلعاف اهيلع ًابقاعُم ةطوخسم اهدارأ لب { اضر

 6 )) هناطلُسو هكلُم يف نوكت نأ اهدري مل ول هنأل ، اهل ًادضو ةعاطلل افالخ

 نم ، ُءاَشَي نَم يدهَيَو ُءاَشَي نَم ُلِضُي ) : هلوقل هلالضإو يرابلا يف مهبهذمو
 هنلر سيلبإ نأو ، دتهي مل لضي هنأ ملع نمو ، لضي مل يدتهي هنأ هللا ملع
 نأو ، ةكرش كلذ يف سيلو . مهرايتخإ ءوسب مهلضُ هللاو ، رافكلا لض هللا

 ، ةكرش كلذ يف سيلو ، مهيدهي لاعت هللاو ، مهرايتخإ نسحب يدهي % سبلا
 قلخ هللا نأ مهبهذمو ، ةنكمألا يف انكراشي ملف { ناكم لكب انعم هللا نأ امك

 : هلوق نأو ، مهلمع نعو مهنع ينفلا وهو ، مهظحل مهفلكو ، مهعفنل (قلخلا)
 نيفلكُمْلا ىده هللا نأ مبهذمو ، « نوصت لإ سنإلاو نجلا تقلخ امَو ط

 ةداعسلا ىدُه لب ،ةداعللا ىدُه ل نايبلا ىدُه ّ مهرفاكو مهنيؤُم ، نعجأ

 ، ردق اهب) ةردق الو ؤ ملع هب املع قلخي مل هللا نأ مبهذمو ، نينموملا هب صخ
 ملاَكلا وه لب ۔ ملكت اهب أفورح الو ، ءاش اهب ةئيشم الو ، دارأ اهب ةدارإ الو

 نم امهو ب رشلاو ريخلا قلخ لاعت هللا نأ مهبهذمو ، هضفنب رداقلاو { هسفنب

 . هللا نم رفكلاو ، هللا نم رشلا قلطي ال نكلو ، لمع دابعلا نمو ، قلخ هللا
 او ، رفكلا قلخو رشلا قلخ لاقي نكلو ، هب رمأ لاعت هللا نأب مهولا عقيف

 ۔ ًاضبأ فلؤملل ، " رولا " باتك نم )١٥٦( مقر ةحفص تنش نإ عجارف ، ةحضاو ريغ ةرابملا )٢(

٤٤٦ 



 يف مهبهذمو ، امهقلخ : لاقُي امك ، امهعنصو رفكلا لعفو رشلا لعف هنأ قلطأ
 نم لكأ ، بصاغ قراس لكو ، هريغ قزار ال ، قزرلا قلخ لاعت هنأ ، قزرلا
 امف ۔، دابعلل هقلخ يذلا هللا قزر لكا دقف ، هسفن هب ايحأو هدسج هب اذغف كلذ

 هللا نأب لوقلا قلطب ال نكلو ، هللا ريغ قزار ال ذإ ، هيلع مارح هسفن هب اذغ

 مهبهذمو ۔ همرحو هلحأ امم هقلخ . هللا نم هلك قزرلا ناك نإو . مارحلا قزر

 يف اقرتفإ نإو ، ىنعملا يف ,امهنيب قرف ال دحاو امهنأ ، مالسإلاو ناميإلا ل
 هنأ هيف ًأوفلتخإ مث ؤ . ملسُمْلا ر َوُه نمؤملاو ؤ نمَوُملا َوُه ه ملسُملا نأو ذ مسإلا

 الو ديزي : موق لاقو ، صقني الو ديزي ال : موق لاقف ؟ ال مأ صقنيو ديزن
 الو أزجتي ال ءزجل ا يف مهبهذمو ، صقنيو ديزي هنأ : نوفلاَحُمْل ا لاق ، صقنب

 يف مهبهذمو . هللا هملع ال فالخ ال هدارأو هءاشو يرابلا هملع كلذك ، مسقني

 ىقبي ام اهنم هنأ : لبقو ں نيفو ىقبت الو رهاوجلا ىلع يرطت اهنأ ضارعأ
 ةطقنلا كلذ لوأ ، رهاوج ةينامث نم قلخ هنأ مسجلا يف مبهذمو ، نبتلو

 ال اليوط اطخ اتراصف ىرخأ ةطقن اهيلإ تفيضأ مث ؤ 00 : هذه يهو ب ةيودللا

 لإ طخ مث . :: هتروص هذهو ، ناتطقن طخلا يفرطو ، قمع الو هل ضرع

 _- : هتروص هذهو ، هل قمع الو ضرعو لوط هل راصف رخآ طخ خلا
 . اقيمع قيمع ًاضيرع ًاليوط امج راصف ، هقوف نم رخآ حطس حل حطسلا لإ فيضأ مل

 ةلالدو هتردق راهظإل قلخلا قلخ هللا نأ مهبهذمو ۔ تح ` : هتروص هذهو
 يرابلا دعب نأو ذ امدق هدنع ناك تاوم نم قلخلا قلخي قلخي مل هنأو ، هتيبوبر ىلع

 دعب الو ةفاسملا برق وه سيل ، نيقولخملا نم هبرقي نمُم يرابلا برأ
 ، هرمأ ءييجُ هئيجم نأو لقنت ةطاحإ سيل كلذك ۔ هريبدت نكلو { ةفاسملا

 ، مهلاب يمارلاك هللا لعف وهف ، دبعلا لبق نم دلوت 7 دلوتلا يف مهبهذمر

 ۔ همهسل هقالط كلذكو ، همهسل هقالطإ امنإو ، لاعت هللا نم ةباصإلا

 تاوامسلاك قابط عبس يهو ۔ ةطباه الو ةدعاص ال اهنأ ؤ ضرألا ِف مهبهذمو

 نأ مهبهذمو ، ضعبلا اهضعب لا تايذاحتُم تارواجتُم ال } اضعب اهضعب قوف

 ةلزنمك ضرألاو تاوامسلا نأ مهبهذمو . ةبقلاك فاق لبج ىلع اهلايذأ ءامسلا

٤٤٧



 تقولاو ءاوهلا يف اوفلتخإ مث ، طيسب قيقر مسج ءاوهلا نأو ، ضيبلا يف ةحُملا
 لبق تقولا : موق لاقو ، تقولا لبق ءاوهلا : موق لاقف ؟ هبحاص لبق قلُح امه
 ، ضارعألا تفلتخإ اغإو ، ةفلتخُم ريغ ةلثامتُم رهاوجلا نأ مهبهذمو . ءاوهلا

 ‘ ضرألاو ءاملا نأ مهبهذمو ، ضرع لقعلاو ضرع حورلا نأ مهبهذمو

 ، ةتيم ماسجأ ئ حيرلاو رانلاو ءاملاو ذ موجنلاو رمقلاو سمشلاو خ راهنلاو ليللاو

 ذ ناولألاو فيلأتلاو ذ عامتجإلاو قيرفتلا نأ مهبهذمو ذ ةردقلا اهكرحت

 ءايض نأ مهبهذمو ذ ضارعأ مهريغو ذ دابعلا ليعافأ نم “ تاكرحلاو موعطلاو

 ءايضو . رمقلا رونو ، سمشلا رونو { رانلا ءايضو ، ليللا ةملظو { راهنلا
 رحو ، رهدلا ثادحأ نم ناك ام لكو ، ةايحلاو توملاو 4 ضارمألاو ى موجنلا

 كردت اهنأ ذ ساوحلا ِف مهبهذمو ذ ضارعأ كلذ لك ۔ سمشلا . رحو ۔ رانلا

 هللا نأ مهبهذمو ش تاكردلا كردت اهريغب ١ل { اهسفب تاكردلاب س تاكردللا

 ِف مهلعج لب ۔ ةيصعم ىلع الو ؤ ةعاط ىلع سنالاو نجلا نم ادحأ ربجي مل لاعت

 مهنم لمع نم نأو ، رومألا مهيلإ ضوفم الو ، نيروبجُم ريغ نيراتخُم فيلكتلا
 نسحو هتعاط ىلع بام ] دومح وهو ، دهم هسفنلو ] عاطأ هرايتخابف ، ةعاط

 وهو & كلهأ هسفنلو ب ۔ ىصع هرايتخ ايف ‘ ةيصعم مهنم لمع نمو ۔“© هرايتخإ ١

 فلك لاعت هللا نأ مهبهذمو ، هتيصعم ىلع بقاعُم }، هرايتخإ ءوس ىلع مومذم

 هصعي ملو ذ ًاروبجَم عبطُمل ا هعطي ملو ‘ اريذحت ىهنو “ ًارييخت رمأو ‘ اريسي

 هناطلُسو هكلُم ِف ديزي الو 3 نصاعلا ة ةيصعم لاعت هصقنت ال هنأو ، ةبلغ يصاعلا

 قلخلا قلخي مل لاعت هللا نأ مهبهذمو ؛ قلخ نمع ينغ هنأل ، نيعيطُمْلا ةعاط

 وأ ۔ زجع نع مهب ىوقيل ال و ، ةشحو نع مهب سنأتسي الو ، هيلإ مهنم ةجاحل
 ، نوجاتحُم هيلإ مُه لب ، كلذ نع لاعت ، مهب زتعي وأ ، ةلق نع مهب رثكتسيل
 هللا معن ىصحت : لاق نم نأو ، ةغباس ىصحت ال مهيلع همعنو ، نورطضُم هيلإو

 اهغأو لقعلا اهلضفأو ‘ تاومأ ريغ ءايحإ مهل هقلخ اهلوأو ‘ رفك دقف ۔ هيلع

 ال هل هللا اهقلخ يتلا هحورو لكو ، خسانتت ال حاورألا يف مهبهذمو ، مالسإلا
 ۔ ( .... هريغل

٤٤٨



 ، (هللا هحر) مصألا نامثع خيشلا فيلأت نم يه ىتلا ، ةلاسرلا هذه تم
 ءاملع نم ۔ ى وهبلا درو نب ديعس نب رمع هيقفلا خيشلا اهمظن و

 م تايبألا ضعب نآلا اهنم ركذأ ، تي ةئامسمخ غلبت ةزوجرأ يف ، ، عساتلا نرفلا

 اذه و ۔ هللا ءاش نإ مظانلا ةججرت دنع ۔، اهرثكأ وأ ، اهلك اهركذأ نأ ىسعو

 : اهلإ

 ريبكلا نميهُملل ُدمَحلا
 روهدلا يقاب اريثك ادمح

 ءاضرلا هدعب نوكي ادمح

 مالسلاو هللا دمح دعبو
 باتكلاب لسرُملا دمحم
 باحصألاو هللا هيلع ىلص

 كالمألاو دعب نيلسرملاو

 لوصألا نم اروثنم تدجو

 مامإلا هفنص دق رثنلاو
 روهشملا همسإ مصألا كاذ

 ءانخ نعو وغل نع مسأ
 لالضلا نع ىفخي هحرشو
 حماُملاك راصتخإ هفنص

 لوصألا لهجي هيلع افوخ

 ةرربلا مولُملا لهأ نع هاور
 هلل ةزوجرأ هتزجر

 بآملا يف وفعلا أوُجرأ نكل
 لصألا ساردنإ فوخ هتزجر

 مولعلا بلاطل هتزجر

-٤٤٩ 

 ريبدتلاو ةردقلاو نملا يذ

 روشنلا ىلإ اذه انموي نم
 ءانثلا هل يقابلا انبر نم

 مانألا ديس . يبنلا ىلع
 بارعألاو رضحلا عيمج لا
 بدألاو ملعلاو ىقتلا لهأ

 كاسنلا ةلمجو ءايبنألاو

 لوسرلاو هللا نيد لوصأ
 مامهلا ملاَملا كاذ نامثُع

 ريبك ملاع ىوزن رقع نم
 ءاسللا ابس نم هلصأو

 ل اهجل ١ ةبصع قوفل ١ لهأ

 حلاص نبا هللا يف هيخال

 الوفغ ةلاهج يف ىقبيو
 هرجفلا دادترإلا لهأ دادضأ

 يه ابم الو ح لم اب اط ال

 باقعلاو وفعلاو ازجلا موي
 لقنلا ظفح هظفحي نم داع نم

موشغلا ملاظلا لوهجلل ال



- ٠ ٥ ٤ _ 

 ميدملا بلاطلا داؤف ىلع ميلعتلل لهسأ هتزجر

 رافسلاو راضحلا ابيغ راهنلاو ليللا يف اهسردي
 دجاسلا مايصلا يف اماع نيتس دباعلا رجأك اهم ةلئسم

 همظنو هرثن . يف اودهتجاف هملع لهج لهاجلا عسي ال

 باهولا كلملا ميظعلا نم باوثلا مظعأ اوزوحت ىتح
 اموجن ىمعلا دعب اوحبصتل امولُملا يتوخإ اي اوملعت
 لالجلاو ةزعلا يذ نيدب لالضلا يف ناك نم اوملعو
 الطاع وأ ةرسيم اذ ناكأ ًالئاسُم مكءاج نم اوملعو

 ليثم هلضف يف هل امو ليلد ىرولل داه ملعلاف
 يهاس وأ ادماع تللز امُم يهلإ يتوخإ اي اورفغتساف

 لطخلا ميظع نم يل اورفغتساف للزلا ريثك دبع يننأل

 ديجَم رهاق بر ديحوت ديحوتلا يف تزجر ام لوأ
 دالوألاو ناوخالاو معلاو بألا هنع تيفن

 يصاعلل نكي دوبعم لكو صالخإلا ةروس يف ىفن امك

 اهرخآ يف لوقي
 رابجلا نميهُّملل دمَحلاو يرابلا يلعلا قيفوتب تمت

 يراقلل اهتأشنأ ةزوجرأ راستعإ الب يبر اهلهس
 المكأ نماث دعب نورقلا نم البقأ دق عسات لوأ ماع ف

 اشنو عرعرت دولوم ريخو ىشم نم ريخ راتخُملا ةرجه نم
 ريذن نم هللا هيلع ىلص ريشبلا لمزملا دمحم

ءايلوأل ١ عيمج ًارط هلآو ءايبنأل ١ مث كالمأل او لسرل او



 ماوعألاو مايألا تماد ام مالسلاو ةالصلا مهبلع
 رثألا نم ةحيحص ةدايز ردقلاو ءاضقلا يف تفضأ دفر
 اهتمظن اهمهف دارأ نمل اهتذخأ دق عرشلا نايب نمف

 ءامسلاو شرعلا بر ءاضق ءاضقلاب نمؤن يرا

 هلقنأ نأ تببحأف هيلع تملطا ] مصألا هللا دبع يبأ خيشلل مالك اذهو

 : لاق ‘ اه

 خيشلا مالك هنأ اوركذ ذ يبلق هركنأ امالك نبملبلا راثآ يف تدجو ينإ (

 هنأ ، يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس يبأ يف ، ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم يأ

 ، لجو زع هللا نم ماهلإ وه امإ ، دابعلا هملعي يذلا ملعلا نأ : ديعس وبأ لاف ال

 توكلم ميهاربإ يرن كلذكَو { : ("لَلار ميهاربإ ةصق يف لاعت هلوقب جنحاو
 ابكوك ىأر ليللا هبلع نَج اَمَلَف ٭ َينقوُملا َنِم نوُكَيلَو ضرألاو تاّراَمُسلا
 لاق دمح ابأ خيشلا نأ تدجوف . « َنلفألا ثحأ ال لاق لقأ ًمَلَف يئر اَذَه لاف

 رهاظتو ، هتدالب ةرثك يمدكلا ىلع ركنن انك : كلذ دنع ديعس يبأ خبشلا يل

 ىوادُي لهجلا نأ كلذو ، هتقاح رتاوت الإ هيلع ركنن امف نآلا امأف ، هنلاهج

 مالك عم ، هبحاص لاوز عم ألإ لوزي ال ، عابطلا ف بكرم نملو ميلعتلاب
 ... اذه ريغ هل

 هفلؤم طخب ، " جاتلا " باتك يف دجو هنأ : مهضعب لاق ، رخآ عضوم لو

 نيملسملا راثآ يف تدجو : لوقلا اذه ، مصألا هللا دبع يبأ نب نامثُع هبقفلا

 هلوقب جتحإو ، هللا نم ماهلإ ملعلا نأ : لاق امل ۔ ديعس نب دمحم ديعس ابأ نأ

 بأ أل لاق لقأ ملف ير اذه لاق ًابكوَح ىأر ليللا هيلع َنَج املف ) : لاعت
 دنع ديعس يبأ يف ، ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمح وبأ خيشلا لاق ، « َنيلألا

 امف نآلا امأف ، هتلاهج رهاظتو ، هتدالب لماكت يمدكلا ىلع ركنن انُك : كلذ

 ىوادُب لهجلا نأل ، هل ءاود ال قمحلا نأ كلذو ، هتقاه رتاوت لإ هيلع ركنن
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 ريغ مالك عم ، هبح اص ل اوزب لا ١ لوزي ال { عابطل ١ ِف زكرُم قمُحل او خ ميلعتلاب اب

 لا دير ناك ام ملعأ هلل اف ، همالك هيلع عطقف لخ ادلا هيلع لخ د ىتح ‘ اذه

 . همالك غ ارفتسإ

 قطني نأ { هتيارد نسحو ذ هلقع لماكت عم دمحم يبأ خيشلل ىرأ تنك امف

 فلكلا ملكتي ال نأ ، هللا نيد لصأ نم نأل { ملعو قح الب ديعس يبأ خيشلا يف

 لمعي الو ، ملعو قحب الإ عمسي الو ملعو قحب الإ رظني الو ، ملعو قح الب
 هملعي يذلا ملعلا نإ : لاق ديعس وبأف } . ملعو قح ألإ دقتعي الو ، ملعو قح الإ

 ال دابعلا نم ادحأ نأل { لاق امك كلذف ۔ اماهلإ هللا لبق نم كلذ اوتوأ دابعلا

 لاقيف ، لاعت هللا نم ماهلإلاب الإ تامولعملا عيجج نم هلقعيو هملعي ملع ىلع ردقي
 : لاق نإف ؟امُه ام مولعملاو دابعلا هملعي يذلا ملعلا نع انربخأ : دمح يبأل

 انربخأ : لاقف { ملاحلا هملع ام مولعملاو ، هب وه ام ىلع مولعملا نيبتي ام ملعلا

 وهأ ، هب وه ام ىلع مولعملا دبعلا نيبتو { ملاعلا هملَع يذلا مولعملا اذه نييبت نع

 ثداح ريغ نم “ د وجرلا لا مدعلا نم هجرخأو ذ ءيش هل نم دبعلا هثدحأ ءيش

 : لاق نإف ؟ هب وه ام ىلع ، مولعملا اذه ةفرعم هل لاعت هماهلاب ، هللا نم فطل

 اينغتسُم فلكملا دبعلا لعج دقف ، ماهلإو فطل ثداح اذه يف هلل سيلف 3 ، معن

 لهأ (لوق) فالخ اذهف . ءاش ام هتردقب ثدح وه دبعلا نأو ، هبر نع

 تامولعملا نبيبت ىلع ردقي ال دابعلا نم ًادحأ نأل ٤ ميصخ ال : لاق نإو ، ديحوتلا

 يناع ، هنم فطل ثداحو ‘ لاعت هللا نم نوعب الإ هيلع يه ام ىلع اهملعي يتلا

 نمث ناك امهم لقعلا نأل ، لطابلا نم قحلا زّيمو كلذ ملَع ىتح هدبعل ماهلإو
 لعفي نأ ردقي ال كلذ لكف . ضرع هنأ : ,لاق نم دنعو { رهوج وه : هب لاق

 هللا همهلي ماهلإو ، لاعت هللا نم فللب آ دابعلا نم دحأ يف هعضيف اتيش

 : ىلاعت هللا لاق دقو ، كلذ ذئنيح دبعلا ملعيف ى . همهلي نأ ءاش ام ، قولخملا

 هيف وه ام دبعلل نيبو دبعلا مهلأ لاعت هللا ينعي ، . اَهاَوقتَو اهَروُجف اَهَمَهلأق ط
 هببس ناك ‘ كالهلاو روجفلا لمع نإ ال ، هبنتجيف هكاله هيف امو ‘ هعبتيف إ هاوقت

 ، هبنتجيل روجفلا هل نيب امإ ، كلذ نع هللا لاعت ، هل ًانيزُمو ، هب رمأ ، هللا نم
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 الب نوقلخُي امنإ دابعلا نأل ، لاعت هللا نم ماهلإ كلذو ، هعبتيف ىوقتلا هل نيو
 نم ًافطل ثداحب ، هللا نم ةيادهلاو ، داشرلاو ، نييبتلاو ، ثداح لقعلاو ‘ لفع

 اوربتعإ لاقف ، رابتعالاو ركفلاب رمأ لاعت هللا نأل ، دبعلل ًاماهلإو ، لاعت هللا

 نمف ، 4 ىَدَّلْل انيلَع نإ إ » : لاعت هللا لوقل ؤ ، متربتعإ اذإ مكادُه يلع ناف

 لبق نمف كلذل ، هل لاعت هماهلاي 3 لطابلا نم قحلا هللا هارأ ، ربتعإو ركفت

 در نمو ، ىدتهإ باوصلاو قحلا لإ ماهلإلاو نايبلا ىدُه وه يذلا هبر ىده
 يف ىلاعت لاق امك ، ىوغو لض ، باوصلاو قحلل هل هماهلإو هل هنايبو هبر ىدُه
 امأو )» : ىلاعت لاقف ، نايبلا وه يذلا 4 مهبر ىدُه اولبقي مل ثيح ، دومث مرق
 ، مهبر نم قحلا نايب اولبقي ملف ، ىدهلا ىلَع ىمعلا اوُبحَساَق مُهانيَدَهف دوم ذومث

 امل قيفوتلا هلأسأ هللاو ، كالهلا نم هللاب ذوعأ ، نيكلاهلا نم اوحبصأو اولضف

 عقو يتلا } ةلئسملا هذه يف ديعس يبأل هيف رصتنإ يذلا همالك ف أ . ( .. هيضر

 ةمألعلا راشأ فالخلا اذه لإو ، ةكرب نب دمحم يبأ ةمالعلا نبو هنيب ج اهيف

 ذ هلوقب ، " ماظنلا رهوج " هباتك يف ، (هللا هجر) يلاسلا نيدلا رون

 ديعس يبأ خيشلا بهذم يف ديمحلا نم ماهلإ ملعل
 تابثلاو حيقلتلل لخنلل تابنلاك ميلعتلا هدنعو

 دهجاف لاني دجلاب لاقف دمحم وبأ خيشلا فلاخو

 .. تايالا رخآ ىلإ

 يف بسحف سيل ، دمحم يباو ، ديعس يبأ نيخيشلا نيب فالخلا نأ لإ

 فالجلا عقو امنإو ؤ مصألا هللا دبع وبأ هيقفلا اهركذ يتلا 3 ةلئسملا هذه

 نم احدر نامع ءاملع تلغش يتلا ، ةلئسملا كلت يل هقاطن عستاو امهنيب

 ، ىسوم نب ىسوم ةيضق يف فوقولاو ، ةءاربلاو ةيالولا ةلئسم يهو ، نمزلا
 كلذ يف ةروهشم ةلئسم يهو ، كلام نب تلصلا مامإلاو ، رظنلا نب دشارو
 . هلل دمَحْلاو ، ديعب نمز ذنم اهرثأ ىفتخإ دقو ، رصعلا
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 ضعبا ، " ديحوتلا ف سودرفلا " باعك فلم ىلع در ، نامثع خيشللو
 : هلوأ ش انموق

 نب ديعس نب مالسلا دبع هيزنلا عرولاو هيقفلا ملاعلا لجألا خيشلا فقو ام
 خيش ، لجألا خيشلا لإ هذفنأ ى سودرفلا " باتك ىلع ، حلاص نب دحأ
 ,7 ، ىوزن ةيرقب نكاسلا ، مصألا هللا دبع يبأ نب نامثُع ، ةيضابألا بهذم

 هرييغت ىأر امف ، ةلمج نامُع ءاملُع نود ، ديحوتلا يف ملاع هنأل ب باكلا ىلع
 هآر باتكلا ىلع نامثُع فقو املف ، هرخأ هريخأت ىأر امو ، هريغ باتكلا نم

 ام لوأف ، نيملسملا لوقب يل ناب ام هنم تريغف : لاق ، اعضو بتكلا نسحأ نم

 : نبملسملا راثآ يف هتدجو يذلاف ، نيركاشلا دمَح هلل ُدمَحْلا : ابوتكم تدجو

 طرتشإ 3 باتكلا بحاص بطخ نأ دعب مث ، ةجح هل ظفحأ ملو ، زوجي ال هنأ

 مارح كلذف ، هيدلاو ىلعو ‘ هيلع محرتي ىتح “ هباتك أرقي ال نأ ءيراقلا ىلع

 ىنعي إ نأ 7 ٠ ايلو هل نوكي نأ لا هل رفغتسيو ، دحأ ىلع دحأ محرتي نأ زوجي ل

 ِف هللا هطخ ءيش لوأ : هلوق امأ ؛ ةرخآلا يف ال اينلا راد يف هجر دق هللا نأ

 نأ دهش نمف ، يبضغ يتحر تقبس . انأ الإ هلإ ال هللا انأ ينإ ، لوألا باتكلا

 ,5 كلذك سيلف ، ةنجلا لخد { أ هللا لوسر ادمحم نأو ، هللا الإ هلإ ال
 ُدَهشَن ولاق { : نيقفانملا نأل { ، حلاصلا لمعلاب اهعبتي اهعبتي ىتح هباتك ف ُهللا لاق

 4 نوُبِذاكل تيقفاُملا نا دهشي هللاو ُهَلوُسَرَل كنا إ ملع ُهللاَو ه هللا لوُسَرْل

 امل ةئجرملاو ؛ « ةنج مهَناَميأ اوذَحَنا ) ، ذإ رانلا مهل دعأو هللا مهبذكاف
 لوأ نأ : هلوقو ، كلذب ناميإلا باوث اوقحتسي مل ، لمع الب لوق ناعإلا : اولاق

 ، ملعأ هللاو ، تقولا هللا قلخ ام لوأ : ليقو ، اذه ليقف ، لقعلا هللا قلخ ام

 امإو ۔ كلذك سيلف ۔ هلهأ ىلع هتقفن دبعلا نازيم يف عضوي ام لوأ نأ : هلوقو

 : رعاشلا لاق ، اومعز امك ، يقيقح نازيم ال ، قحلا وه نازيملا

 انزتإ ام هللاو الف ىقبي سيل امو هلدعيل ىقبي يذلا تنزو ينإ

 مأ ۔ ىرخأ ةفك يف ةرخآلاو ، نازيملا ةفك يف ايندلا عضو دق اذه نورتآأ
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 ، بيغلا كملعب مهللا : هلوقو ؛ باوصلاو لدعلاو قحلاو زييمتلا امهني
 ملعلاب هلأسي ىنعلا ناك ناف )١( يل اريخ ةايلا تناك ام ينيحأ يلع كندب

 قحب كلأسأ : هلوقو ؛ هتردقو هملعب يرابلا لأسي نأ زوجي ال كلذف ، ةردقلاو
 هذه بر مهللا : هلوقو ؛ كلذ زوجي الف ، ةيلابلا داسجألا لإ ةعجارلا حاورألا

 اهب ينعي هنأل ، كلذ زوجي الف ، اهل باجتسملا قحلا ، ةقداصلا ةماتلا ةوعدلا

 ، هاوس بر الف ، ربكأ هللا ، هنم ربكأ بر الف ، " ربكأ هللا ، ,ربكا هللا " ناذألا

 هذهب كلأسأ : هلوقو ؛ هيلإ تفنلي ال مالك اذهف 4 هللا لإ ةلإ ال : هلوفل

 : هلوقو ‘ كلذ زوجي الف ، تنأ الإ ةلإ الب كلأسأ : هلوقو ؛ زوجي ال ، ءامسألا
 كاضرب ذوعأ ينإ مهللا كلذكو . كلذ زوجي الف ىنسحلا كئامسأب كلأسأ ينإ

 كريجتسأ ينإ مهللاو ، كلذ زوجي الف { َكَوُقُع نم َكتافاَعُمِبَو ، كطخس نب

 جاجخلل رفغا مهللا : هلوقو ۔ كريختسأ ءاخلاب زوجيو ، زوجي الف ،} كب

 اومدقت يصوصخ سانل اعد ه يبنلا نوكي نأو ، كلذ زوجي الف 4 نيملعملاو

 .معف
 دجسم يف يلصيو ‘ رقعلاب نكسي ناك ‘ للا هحر) نامثع خيشلا نأ ىوري

 نأ خيشلا ردقي ملف ، قيرطلا ف دجسملل ةصفر دجسملا ليكو دازف ، ةنذاوشلا

 . تام نأ لإ ، هيف ةالصلا نم عنتماف ، هلوق عمسي ملو ، هناسلب لاقف ، اهريغ

 هانب نم ىلع ًاراكنإ ، دجسللا اذه ءانب يف ةلاسر فلأ هنأ : ىرخأ ةياور يلو

 يوزنل ١ يرقملا ميهاربإ نب دمحم نب دجأ هيقفلا خيشلل نأو . هلصأ ريغ ىلع

 اضيأو ذ درل ااذه ىلع علطأ ملو ، هيلع در 0 " بولقلا مهارم . باتك فلو

 ةراتو ، ةصفرلا ةدايز ىلع ةراتف ۔ ثدحلا ددعتب تددعت دق راكنإلا ةصق لعل

 . هلصأ ريغ ىلع ، دجسملا ءانب ىلع

 دجأ نب هللا دبع يبأ نب مصألا نامثع هللا دبع يبأ خيشلا ةافو تناكو

 )١( ريغملا عماجلا " هباك يف يطويسلا هاور ثيدح نم ةعطق وه " .
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 نلالثو ىدحا ةنس ّ ةرخألا ىداجج نم نيقب ةليل ةرشع ثالثل ، يرزعلا

 لنع . ةنذاوشلا دجسم برق ّ رقعلا ةلحع نفأو ذ (هللا هجر) " ةئامتسو

 . ملعأ هللاو ، ةياور يف هتدجو اذك ، فورعم اهب هربقو ، ىدنلجلا ةسردم

 " لدعلا جاهنم " هباتك ِف ذ يولهبلا دعملا ديعس نب رمع خيشلا ركذو

 دق هللا : لوقي م هاري الو هبطاخ اصخش مونلا ف ىأر ٤ للا هجر) خيشلا اذه

 نيرشعو عبرأ ة هنس . دحألا 7 ظيقلا نمز ِف ايؤرلا هذه تناكو ،۔ كل رفغ

 . ملعأ هلل او ؤ ابيرقت ننس عبس وحنب هتافو لبق ي أ ئ ةئامتسو

 تاينلا نوري نويناوزنلاف ؛ تايللا امأ : هلوق ، ةينلا يف هنع ىوري امو

 روث ةمللا كلذ مظن دقو ، مالكلا لإ كلذ نوري ال نويقاتسرلاو ؛ بولقلاب

 ؛ لتف ، " ماظنلا رهوج هباتك ف ذ (هللا همح)) يملسلا نيدلا

 بلقلاب يهو
 مهدنع ىوزن لمهأو

 نالل ابو

 بلقلاب
 طقف قطنلل ناسللا امنأل
 انبجوي نابللاب فيكف

 ناسلللا قطن نإ هنكل
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 نامع نم سانلا ضعب لوق ي
 يبلق هيلإ لام يذلا وهو

 طبض ًامتح هل بلقلاب دصقلاو

 انمزلي هارأ الف ادصق

ناسحالا وهف هاون امب



 يولهبلا ديب نب يداع خيشلا

 مدقت دقو ، يولهبلا يدزألا دمحم نب ديزي نب يداع هيقفلا ملاعلا خيشلا َوُه
 لوألا فصنلا ءاملُع نم هنأ رهظي اميف ۔ اذه خيشلاو ؛ دمحم نب ديزي هيبأ ركذ
 . عباسلا نرقلا نم

 يف وهو . " يتاهلقلا خيشلل ةيناولخلا ةديصقلا حرش " باتك : هتافلؤم نم
 نب دوعس نب دجأ نب دمحم ديسلا ةبتكم دجوي ، اطوطخ لازال ، دحاو دلجُم

 . ةفاقثلاو يموقلا ثارلا ةرازو ةبتكمو ، )١٥٥( مقر تحت ، يديعسوبلآ ده

 ضرتعإ نإف : اهيف لوقي ، فلؤُمْلا ريغل اهنأ اودبي ، ةمدقُم حرشلا اذهلو
 ، هرخافم ركذي نأ ءرملل زوجي له : لادج وذ لئاق لاقو ۔، لاحم وذ ضرتعم

 ألإ لانت ال ةرخآلا لانم نأب انتديقع ةحص عم كلذ ، هل معن : انلق ؟ هرثآم ددعيو

 نم برملا هب ترختفإ اميف ةجحلا نكل . ايندلا يف رخفلاب ال ةلاصلا لامعألاب

 ، سابع نبا نعو ، " رخف الو نيحيبذلا نبا انأ " : ٣ يبلا لاق ، ةياورلا قيرط
 لاقف ؟ ساللا ريخ نم ، هللا لوسراي : لاقف } ٤ هللا لوسر لإ ماق الجر نا

 هنأ ، قدنخلا موي ي هنع يورو . " رخف الو سانلا ريخ انأ " : % هللا لوسر

 برعلا حصفأ انأ " : كي لاقو ، " بلطلا دبع نبا انأ بذك ال يبل انأ ": لاق

 برعلا حصفأ انأ " : ي لاقو ، شيرف نم يناديم يورو ، " شيرق نم ينأ ديب
 ليمج٨ا هبدأ نسُح ىلع لاد ، هنم عضاوت اذهف ، رخف الو : هلوق ، " رخف الو

 : رعاشلا لق اق

 ليمج فيرشلاب عضاوتلا نإ

 ف هللا لاقو " اوفرعت اوملكت " : : انيبن لاقو ؛ ريخ ةعاطلاب راختفإلاو

 هللا دنع مكَمَركأ نإ أوفَراَعَل َلئاَبكو ابوعش مكاَنلَعَجَو » : ميركلا هباتك مكحُ
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 يف هتعاط يلع ءازجلا نم هتقيلخ اهيف هللا دعأ امو ، ةرخآلا يف ينعي ى « مكاقتأ
 ُلعأ : دحأ موي نايفس وبأ لاق ، راختفإلا يفو ؛ ةرخآلا لإ برد ايندلاو ، ايندلا

 الو ، ىزع انل : نايفس وبأ لاقف ، " لجأو العأ هللا " : 8 يبلا لاق ، لبه
 ءاوس ال " : أ يلا لاقف , لاجم برخلاو , ردب مويب دحأ وب « مكل

 نايفس وبأ هب رختفإ ، شيرقل منص ناك لبهو ، " رانلا يف مكالتقو ةنجلا يف انالتق

 ةنجلا ي نينمؤملا ىلتق نأو ، " لجأو العأ هللا " : هلوقب ة هلا لوسر رختفإو

 ةيلهالا يف برعلا ترختفإ دقف ، رانلا يل نيكرشُملا ىلتق نأو . مهريصم

 . يبنلا ىلع يدنكلا يمرضحلا نب ءالقلا َدَفَو امل هنأ كلذ نمف 4 مالسالاو

 هرهتناف ، ىعست ةمسن ىلبحلا نم جرخأ يذلا وهو { أرقف ؟ نآرقلا ًأرقتأ : لاقف

 : لاقف ، معن : لاق ؟ رعشلا نم يورتأ : لاق مث ، ي يبلا

 لعنلا عفري يكو ىندألا كتيحت مهدو قبتساو ناغضألا يوذ يحو
 لست الف ثيدحلا كنع اوسبح نإو امركت فعاف رجهلاب اوشخد نإف

 لقي مل كءارو اولاق يذلا نإو هعامس هنم كيذؤي يذلا ناف

 مث ، " ًارحسل نايبلا نم نإو ، ةمكحل رعشلا نم نإ " : و يبلا لاقف

 هنأو { ارارم اذه داعأو ، [ لقي مل كءارو ولاق يذلا نإو ] " : % لاق

 لط يف يشمب هعم راسو هتقان ءالعلا بكرف ، نايفس يبأ نب ةيواعم هدنع لسرأ

 دق سمشلا نإف ، ينفدرت امأ : ةيواعم لاقف ، رلا ديدش فلئاص موي يف هتقان

 ، افرش كيفكي يتقان لظ نأو ، كوللا فادرأ نم تسل : ءالعلا لاقف ؟ ينتلآ

 . شيرق نم هبسن لإ تفتلي ملو ، هنع هسفن عفرو ، هيلع رختفا فيك رظناف

 :هل تلاقف 5 هللا لوسر ىلع تدفو يئاطلا متاح داوجلا ةنبإ نأ : ليقو
 دحأ اهباع الو ، لوقلا اذه ق يبلا ركني ملو ، يئاطلا متاح داوجلا ةنبإ انأ
 : لوقت ى لامألا بردملا هب برضت اهوبأ ناكو ، ًالطاب لقت مل اهنأل ، كلذب

 لاصخلا ةقيلخلا يف هللا بكر دقو ، رختفُملا رختفي ال فيكو ، متاح نم دوجا
 . مذلا بجوتسي ام اهنمو ، حدملا بجوتسي ام لاعفألا نمف ، ةليذرلاو ةمركلا
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 نمو ، دري ال ام رخفلا نم مهل قبس دقو ، ناطحقب رخفلا نوكي ال فيكن

 هللا لوسر مهرخفاو . هللا باتك مهيف قطن دقو ، هسفنب ىرزأ دقف مهرخال
 ةللاو اور نأ نوبحي ي لاجر { : ميركلا هباتك مكحُم يف لاعت هللا لاق ، ق

 تحت كنوُمياَ ذإ نمُْملا َنَ للا يضر دقل ) : لاقو ، 4 نيرهطملا بل 1

 ريخ هتقيلخ ىف هللا ملع ولو ، 4 م موَق مأ ريح - مُهَأ » : لاقو ، 4 ةرجشلا

 هموقو اميت هلالج لج انير فصو امك ى ًالثم مهب برضل ۔ . 4 مب موَف ) نس
 : لاق هنأ : هللا لوسر نع ةياور تدجو ينأ بسحاو ّ ًاحرش مهركذب هونو

 يف ةياور هذهو ، " ناندع دلو اميف ةوسقلاو افجلاو ، ناطحق دلو اميف دوجلا "

 ۔ اهمانسو اهناسل ةدنكو . اهبانو برعلا سأر ريح " : ي لاقو ، عضوم ريغ
 ءانبأو ‘ راصنألل رفغا مهللا " : " ۔ لاق مل ، " اهتماهو اهتصرع دزألاو

 يف برعملا لضنا ناغ :اي لاقو ، " مهناريجو . مهئانبأ ءانبأو ، راصنألا

 ناك نشم " : ؤ لاقو . " ، " ةيقب سانلاو مالسإلا يف مهنسحأو ذ ةيالو ةيلهاجلا

 رادلا وءوَتَت َنيِذَّلا ۔ ناسغو راصنألا ببح ، رخألا مونلاو ه هللاب ن

 يف يتعيشو ، قحلا يف يناوخإ مُه ، ينورزأو ، ينورصنو ، ينووآ ى ناَميإلاو
 راصنألا نمو ، " هللا مهجر ، يتعافش يف يتمأ نم ةنجلا لخدي نم لوأ ى ةرخآلا
 ، ةنيدملا لإ اورجاه ىتح ةك هعم اوماقأو ، ةبقعلا ةليل : يبنلا اوعياب نيذلا

 : مهرعاش ل . مهريغل ةرصنلاو ةرجهلا عمتبت ملو ، نورجاهُم راصنأ مهل

 رشاعملا يف انلثم ايح ىري ملف ةرجهو ارصن ءاويإلا عم انعمَج
 رباقملا لهأ ريخ نم انتاوأو ىضم نم ءايحأ ريخ نم انؤايحأف

 ۔ ءادهش ، ءايقتأ مهف ، الجر نوعبس . ةبقعلا ةليل اوعياب نيذلا راصنألاو .

 نويردب مهف ، ريثك مهرخافم يف برعلا دنع دهاوشلا نم مهلو ، ءالضف
 ِف ي يبنلا عم انك : لاق هنأ ، هيبأ نع ، ريبج نب دمحم نع ةياور ؛ نويبقع

 ، باحس مهنأك نميلا لهأ مكتتأ " : و لاقف ، دفو لبقأ ذإ ، هتاقرط ضعب

 نم لجر لاقف ، " ضرألا يف نم ريخ " : لاق وأ ، " ضرألا لهأ ريخ مه
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 ، ةرم دعب نم ةرم هداع مث ، . ه هللا لوسر ضرعأف ؟ هللا لوسراي انمو : هموق

 ، ةدئفأ قرأو ؤ ابولق نيلأ نميلا لهأ نإ " : لاقو ۔ " مكنمو " : ۔ لاق

 : 8 لاقف ؟ لضفأ سانلا يأ : ٤ لسو ، " ةينامي ةمكحلاو ، نامي ناميإلا

 جرخأ ، مالسإلا قرأ املك ، هلل زونك نميلاب نإ " : ةي لاقو ، " نميلا لهأ "

 مويلاو هللاب نمؤي لجر راصنألا ضغبي ال " : و لاقو ،" أزنك مهنم هللا
 نمو ۔ هاقلب ىتح هللا هضفغبأ ذ راصنألا ضغبأ نم " : لاقو ذ " رخألا

 مينغ الو ، نمؤُم :آ مهبح ال " : لاقو ، " هاقلي ىتح هللا هبحأ ن . مهبحأ

 تنكل ةرجهلا الول " : ٤ لاقو ، " قافن مهضغُبو ، ناميإ مهبحو ، قفانم لإ

 . مهتيرذلو ، راصنألل رفغا مهللا " : : & لاقو ، " راصنألا نم الجر
 اوقفنأو ، تلذخ ذإ ينورصنو ، تدرط ذإ ينووآ مهناريجلو ، مهيلاوملو
 : ةي لاقو ، )١( " يتبيعو يشرك راصنألا " : : كي لاقو ، " دجأ مل ذإ يلع
 ةرجاهملا محراف ةرخآلا شيع شيعلا " 3 ۔ لاق مث ّ " راصنألا ف مكحلا "

 ام أوقَدَص لاَجر ظ : راصنألا ف هللا لاق" ۔ ج لاق مث ش )٢( " راصنألاو

 ءاَرَو نم َكَنوُداَتُي َنيذلا إ إ ث : ميمت ينب يف هللا لزنأ مث . 4 4 هبّلَع هللا أوُدَهاَع

 ال مركأ » : ميق ونب ةءارق يف تدجوو ، " » نولقعي ال مركأ تارجحلا
 مهو ] ةيلهاجلا يف ًرِعَو ، مالسإلا يف فرش مهل جرزخلاو سوألاو ، نولقعي
 ذ عت نم اوعنتمإ مهنأ : لاقيو ّ اجرح مهزعأو ، ةزوح ةيلهاجلا ن برعلا عنمأ

 ، دلاخ همساو برحلا يف عت نبا اولتقو ، لبج الو لهس عي نم عنتمي ملو
 اهيف عمط الو ، كولملا نم هريغ نيصلا وزغي ملو نيصلا ازغو ، هنع اوعنتماو
 يذلا وهو ، اهباب ىلع بتكو ۔ اهب رفظ الإ ةنيدمب هتازغ يف رمي ال ناكو ، هريغ

 حول ي اباتك ورم باب ىلعو ، ديدح نم خول ف اباتك دنقرمس باب ىلع بتك

 ؛ كلذ يف هلو٥ نمو ،فلوُمْلا نمز لإ : يأ ، مويلا لا قاب وهو ، ديدح نم

 بهذلا زنكو ريرحلا بايث ةعي يل نيصلاب تبثأو

 )١( راصنألا بعش تذخأ ي ابعش راصنألا تذخأو . ابعش اوذخأ سانلا نأ ولو " : همامت " .

 )٢( ةرجاهُملاو راصنألا يف كرابف ، ةرخآلا ريخ ًالإ ريخ ال مهللا " : اذكه 4 ثيدحلا اذهل ىرخأ ةياور يف " .
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 رثكأ : لاقيو ، ةنس ةئامعبسب ثعبب نأ لبق يبنلاب نمآ عب نأ دجويو

 : هرعبش يف لوقي ىذلا وهو ، كلذ نس

 مسنلا يراب هللا نم لوسر هنأ دمحا ىلع تسن
 ممألا راخ نم هتيأو روبزلا يف تيمس ةمأ هل ا

 مجألا دسأ دزألا هراصنأو هموق مه شيرق لاف

 مرحلا دعب لحلاب لحأ ذإ هنووأي ديدانص انمو
 ممص اذ هلوق ىدل اوناكو راجلا شيرق هتدرط اذا

 مع نباو هل اريزو تنكل هرمغ لإ يرمع ًدُم ولف
 مجع وأ برع نم ضرألا ىلع نم لك هتعاط تبزلأو
 مخو توم سأك مهيقسأ نيكرشُملا ىلَع اباذع تككر

 مغ لك هردص نع جرفأو رومألا ماظع ي هرزاؤأ

 ميركلا هباتك مكحُم يف لاقف ، ايندلا يف رخفلا ۔ همسإ زع ۔ هللا ركذ دقو
 ةيطم ايندلا تناك نإف { 4 دالوألاو لاّومألا يف ُاَكَتَو مكنيب رخافت {

 زاف دقو ، ةليمجلا قالخألا نم مهيف بكر ام اهيف اهؤانبأ رختفإ دقف ، لهاجلل

 ، ةقباسلاو رخفلا هلف ددؤسلاب رخفلا ناك نإ ، ايندلا رخافم عبت وهو لجرلا
 لبق لوسرلاب نمآ هنأ ، حيحصلا ثيدحلا ف ءاح دقف ۔ نيللاب رخفلا ناك ناو

 . ةجح هرعشو ۔ : هلعبم

 ، هدادجأو ، هموقبو ، هسفنب رختفي دحأ لك ۔ هللا مكديأ تيأر املو

 يرطاخ دوو ، باسنألاب يتفرعم ةلق عم ، ةركاذُمْلا هجو نم تيأر ، هفالسأر

 ددع ركني ال يتلا ، قباوسلا نم يموقل دجوي اميف افرط ركذأ نأ ، ينايب ةلقو
 همظن يذلا رعشلا ناك دقو ، برعلا ناويد رعشلا نأ : ليقو ، ظفحأ ام مهرثآم

 ةديصقلا يف ، ةيناطحقلا بقانم هيف عمج دق ، ديعس نب دمحم هللا دبع وبأ خيشلا

 دقو ؛ ديزي نب يداع ديسلا اهحرش دقو ؛ " ةيناوللا " ب ةفورعملاو ، هل يتلا
 > امث ول لاق ، عضوم ريغ ي هتحدمو { رعيشلاو ءارعشلا تركذ
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 هراكملا ىتؤت نيأ نم ىللا ةانب ىرد ام رعشلا اهنس لالخ الولو

 مهو ، هلصأ مه ذإ ، رختفي نأ ، ةينسلا رخافملا هذهب هموق يف ناك نمل قحيو

 ، ةرخآلا لانم مهل اوجرأو ، ايندلا فرش ةيناطحقلا هللا دماحمب تلان دقف ، هنم

 ة لوسرلل مهقيدصتو ، هتعاط ىلع مهتوبثو ، هتجح مهمايقو ، مهيبن مهرصنب
 . هفرعي ال ام عدُم وهو الإ ، برعلا نم دحأ مهرخافُي ال يدنعو ؛ اريثك ًاميلست

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ، قيفوتلا يلو هنإ ، ةيادهلاو ةريخلا هلأسن هللاو

 . ميظعلا

 : لاقف ، " ةيناوللا " ةديصقلا حرشب ديزي نب يداع ديسلا أدتبإ

 . 4 راصبألا هكردت ال ط يذلا هلل دمحلا . ميجرلا نمحرلا ه هللا مسب )

 هقحلت او . راهن الو ليل هريغي الو ى راكفألا هريغن الو ، راطقألا هكلمت الو
 هتمكح روهظب دوجوملا ا ، هتمعن مومعب دومحلا ، رظاونلا هقُمرت الو ، رطاوخلا
 ّ :ماسلا رورم ىلع ومني ًادمَح ، هتجرب قزرلا طسبو ، هتردقب قلخلا قلخ يذلا

 يذلا ، دحاولا كيلملا ، هللا لإ هلإ ال نأ دهشأو ، ماوعألا رورك ىلع اوكزيو
 ةفاك لإ لسرملا ّ قحلاب عداصلا ،هيبن ادمحم نأ دهشأو ، كيرش هل سيل

 ام ق ، مارحلاو لالحلا ملاعم هل نيبو ، مالسإلا عئارش هب حضوأو ، قلخلا
 حبتافمو ، ىجأللا.حيباصم هلآ ىلعو ، قفش ءاضأو ، قسغ ىجدو ، قلف ادب
 : دعبو ، اريثك ًاميلست ملسو ، رايخألا راربألا ةمئألا ،۔ ىدلا

 لضفلاو ، بادآلاو ىجحلا يوذ دنع ، بادآلا ةيدنأ ضعبب ىرج هناف
 نب دمحم هللا دبع يبأ ، لضفألا ديسلا ، لجألا خيشلا ةديصق ركذ ‘، بابللا

 ىلع ةيناطحقلا راختفإ يف ، " ةيناولحلا " ب ةفورعملا ةديصقلا مظان ، ديعس

 ريغ ةتباث هرماوأو ،‘ ةضرتفُم ةبجاو هتعاط نم راشأف ‘ .......... ةيناندعلا

 نأ . قوقعلا نم برض هتفلاخُمو ، قوقحلا بجوأ نم هتعاطو ، ةضقنم

 ، اهيفكي ام ةصق لك نم حضوأو ، اهيف نيروكذملا باسنأو ، اهبيرغ جرختسإ
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 نونكم رهظأو ، اهباسنأ عيج عدوتسإو ، اهباجعو اهبيجع بلارغ نيأ ك

 اهنيزأو ، بارعألا نم اهيف ام فشكأو ، اهنئازخ باوبأ حتفأو ، اهنلاد
 ؟ .......... اهراونأ نيملاعلل ءيضأو . اهرامقأو اهسومش علطأو . بارعألاب

 نم ائيش ، اهحرش يف ركذأو ، هعجو ملعلا ريثأت ، ةديصقلا هذه حرش يف ينبو
 نم 7 ّ تاغللا بيرغو { اهرابخأو 3 اهصصقو ّ اهراعشأو ، برعلا لاثأ

 ، هباقع ميلأ نم ابراهو ، هباوث ليزج كلذ يف هللا نم ابلاط © تاياورلاو تابآل

 تسل ينأ يدنعو ‘ ركذلا ال ركشلاو ، رخفلا ال رجألا الإ كلذب تدص اهو
 امو ؛ .......... نادي هتلوانت دق ام ىلإ يل سيلو ، نادملا اذه يف لوجي نم
 ةيلخ _ ، ملعلا لهأب هبشت نمم نوكأ نأ لإ . ةديصقلا هذه حرشل تيدص

 : لاق هنأ يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج دق هنأل { مهفلاو ملعلا لهأ

 ل رشأ الو رطب باتكلا اذه فيلأت لإ ينعدي ملو ، " مهنم وهف مرفب

 اطخلا نم ائيش اذه يباتك يف دجو نمف " رفظلاو زوفلاو ، رطولا غولب توجر

 ةلقل ، يترذعم لبقيو ، يتوفه رتسيو ، يترثع لقيلف ، للزلاو غيزلاو ، لطخاو
 . نيؤُملا هيخأ ةروع رتس نم " : ليق دق هنأ ًالإ , يتريصب فعضو . يتفرعم

 ةيادهلاو ؤ حاضيإلاوإ ةنابإلا ىلع ةناعتسالا هللابو ، " ةمايقلا موي هتروع هللا رتس

 دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو ، ىفكو يبسح وهو ، حالصإلاو ةماقتسإلا ىلع
 عضاوملا ضعب يل فذح عم ه أ ۔ ( اريثك اميلست ملسو ّ ىفطصملا

 ؤ اهعلطم وه و ، ةديصقلا تايبأ ضعب ىلع هحرش نم اتيش ركذأ انُه اهو

 نارق فانكأب مهيعارم يحو ناولح نطب نم يحلا راد يح الأ

 نامار حفس نم خرماو ىمحلا يداوو ينادلا ثمدلا حطبألاف ىوللا يحو

 ناسرأ تررج وهللا يف اهب رايد ينادخأ دهعمو يبابحأ فلام

 اذهو ، عيراصم ةتس تيب لك ، ةسدسُم ةديصقلا نأل ، دحاو تيب اذه
 ش ازاجيإو ديكوت مالكلا اهب حتفتسي ر ةملك الأف ، (الأ) : هلوق امأ ؛ تيبلا ريسفت

 اي نأ : نييوحنلا ضعب لاقو ، ايو ، الأو ، ايأو ، ايب مهمالك نوحتفي مهنأل
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 نوكيو اذه اي الأو اذه اي : اولاق مهنأك ‘ مهمالك حاتفتسإل الأو ، ءادنلل

 ٢ رعاشلا لوقك بجعللاف ذ بجعتلاو ءاعأل او رمألل

 تلو فيك اهب انايند لتاقو تلحّم نم ىزللا هللا لتاق الأ

 ٠ ل ‘ بجعللاو فيهلتلا ىنعع نوكتو

 علض يهو الفلا يط اهتفلكو يبئاكر كيف تينضأ امبر الأ

 ` سيقلا رملإ لظو

 يلابلا للطلا اهيأ احابص معنأ الأ

 ؤ ريثك لو

 حلمتي نمل احلم الو ءيشل ةذل يرمظلا ةنبإ دعب ىرأ ال الأ

 >؛ رعاشلا لق ، ال الأ : لوقتف ، الأ عم ال دازت دقو

 دنه ىللإ ليبس نم ال الأ لاقو هفيسب اهنع سانلا دوذي ماقف

 :ة ديبل لفو

 لطابو لالض مأ ىضقيف بحنأ لواحي اذام ءرملا نالأاست الأ

 .اديز مركأ الا كلوقك ، لاح يف هيبنتو ، لاح يف اله ىنعمب الأ نوكتو
 موي الأ ) : لاعت هللا لاق ، بطاخُملا هبني هنأك ؤ مالكلا ءادتبإل ةلص الأ نوكت

 ، « مهيلع فوخ ًال هللا ءالو ث الأ { : لاقو ، 4 مُهنَع ًافوُرصَم َسَل مهيتأت

 هللا وق امأو " ايفن لو اهيبت لأ لعجي ال الأ : لاقيف ؟ كلذ ناك له : لوقتو
 + نأل ، ماهفتسإلا فلأ هيلع تلخد هذهف ، قلخ نم ملعي الأ ط : لاعت
 لأ )ط :٢ثكلار ميهاربإ انديس نع ةياكح ، لاعت هللا لاق ، ماهفتسالا ظفلب رمأت
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 أ نوكتو .ب اودُجسإ : يأ ذ 4 اودجس الأ ط ّ اولك : يأ ّ « نولكات

 لشم ، ينمتلل نوكتو ، كمركنف اندنع لزنت الأ : كلوق لثم ، ًاضيأ ضرعلل
 ىلإ الأ ط : لاعت هللا لاق . ماهفتسإلل نوكتو ، هبرشنف ًادراب ءام الأ : كلوف

 دعب قيقحت فرح ، فلألا ةروسكم ةددشم الإ نوكتو ، 4 ر وُمَألا ريصن هللا
 لإ تيأر ام : كلوقك . ءانثتسإ نوكتو .هللا لإ ةلإ ال : كلوقك ، دحج
 . أزاجإو ًاراصتخإ هتكرت ، اذه نم رثكأ اهيفو 4 أديز

 اذإو { : لاعت هللا لاق ۔ ةيحتلا نم رمأ لعف يحف ، (يح) : هلوق امأو ا

 ذ اديز يح : تلق ، يحُي نم ترمأ اذإف 3 « ي نساح ةي ي

 : يلتسلا ل ؛ 4 مَالَس اهيف مُهَُحَتَو )» : لاعت هللا لاف

 اناب اهنيب بيبح دهعل أيعر انازحأ كتداز نإو رايدلا يح

 ؛ رعاشلا لق ؛ دولخلاو ءاقبلا : ةيحنلاو

 ةيحتلا الإ هتلن دق ىتفلا لان ام لك ن

 . هيلإ ليبس الو اقبلا : ينعي

 : نويوحنلا لاق ؛ هب نولحيو نولزني يذلا مهعضوم : (يحلا راد) : هلوقو

 : مهضعب لاقو ب لزانملا : رادلا : مهضعب لاقو 4 نكاسملا : رايدلاو رادلا
 } رعاشلا ل ب عمجلا عمج : رادلاو ؛ لزانملاو نكاسملا : رادلا

 اولعف ام بابحألا نع ينربخت رادلا تلأس
 اولحر دقو امايأ يحلا خانأ يب نلف

 اولزن لزانم يأو مهبلطأ نياو تلق
 اولعف ام هللاو اوقل مُه روبقلب نلق
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 ؤ رعاشلا لقو

 عبتك اونعظ ذإ رادلاب امف ًاعارس اولمتحاف يحلا دجأ

 . مهلئابقو برعلا نوطب : ءايحألاو ، ءايحألا دحاو : يحلا

 ؤ هريغ لقو

 اومانو قيقعلاب انوظقيأ دقل اقنلا ىلع لوزنلا يحلا يبأ رمم

 اهنأ يردأ الو ، ةنيدم وأ دلب مسإ ناولحف ، (ناولح نطب نم) : هلوق امأو
 ٠ ىئناطلا هلالا دبع نب متاح لق ؛ )١( ماشلا وأ قارعلاب

 ىمست ةماقم اهيف أشنأو ، تاماقملا بحاص اهركذ دقو ، .......... (
 يحلا راد يح الأ ] : هلوقل " ةيناولحلا " ةديصقلا تيمُس امنإو ، " ةيناولحلا "

 ،اهطسو : ناولح نطبو ، كلذب " ةيناولحلا " تيمُّسف ، [ ناولح نطب نم

 6 ضرألا نوطبو ، 4 ًةَكَم نطبب ط : لاعت هللا لاق ، هطسو ءيش لك نطبو
 ` لا ، اهنم ضفخنإ ام : ةيدوألا نوطبو

 زشاونلا تافرشمڵلاف اضغلا تاذف زعلاف يميلس نم موق نطب افع

 ،هبف لوقلا ىضم دق يح : (ناًرق فانكأب مهيعارم يحف) : هلوق امأو

 أوُُك » : لاعت هللا لاق { مهيشاوم اهيف نوعري ينلا نكامألا : مهيعارمو

 ؤ ارعش غامشلا ل . 4 > اوَعراَو

 عفنلاو رضلل كايحأ نم كايحو هدابع رمأ كاعرتسإ يذلا كاعر

 )١( ةعاضف نب فاحلا نب نارمع نب ناولحب تيمُس ، قارعلا ناولح ، عضاوم ةدع يه : توقاي لاق : ناولح ،
 نامُمب لعلو . ه أ ، روباسينب ةديلو ؛ رصم لامعأب ةيرقو ؛ همساب تيمسف 0 اهايإ هعطقأ كولملا ضعب ناك

 هيلع علطن مل ‘ ناولح ىمس عنوم .
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 : يغهتلا لق

 اعدوُم لإ هاقلأ ال تنك ناو هتدهع زاجحلاب اردب هللا ىعر

 كاعر : هلوقو ، " هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك " : " : ثيدحلا لو
 لك فشكو . راطقألاو يحاونلا يهف : فانكألا امأو ب ؛ هللا كظفح : يأ ب هللا
 ، هللا فنك ِف نحن : مهلوق نم ، هظفح : هللا هفنكو ، هتيحانو هبنج : ءيش

 > لق ، يحلا تويب لوحو ، ةيشاملا لوح ةريظحلا : فينكلاو ، هظفح : يأ

 اولومت وأ اولمرأ امإ سانلا امك مهتدجو فينكلا باحصأ نأ الا

 ۔ لكو

 اعتربملا فينكلا حيرلا ترذ اذإ كلامل نايكبي له ياني

 فانكأو ، هدئاز امو سانلاك : يأ ، سانلا امك : لوألا تيا يف هلوق .

 . هيحاون لبجلا

 ؟ .......... نب ميمت لو

 فانكألا بصخُم لزانملا بحر لزيالو ديعسلا ديعلا اذ كانهو

 ، هوحنو عاتملا طاقسأ هيف لعجي ليوط ءاعو : (فاكلا رسكب) فينكلاو

 ريفصت فينكف ‘ املع ءيلم فينك : )١( دوعسم نب رمغ لاق 3 فيك هريغصتو

 ، فاتكأ عمجلاو ، نابناجلا : نافنكلاو ، حدملاو ميظعتلا هجو ىلع ، فيكلا
 نإ هنع لأسأ انأو ، لزنم وأ ، دروم عضوم وأ ، لبج هنأ يردأ ال : (٢٣) نارقو

 نب سابعلل ليق هنأ : ليقو ، » ملع ه هب َكَل َسَل اَم فقت ًالّو ) : لاعت هللا ءاش
_ 

 )١( دوعسم نبا ل رمع لاق : باوصلا .

 )٢( ۔ ةماميلاب ةيرقو ، فئاطلاب داو : توقاي لاق : نارق
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 لاقف ، ملعأ هللا : لاقف ، ةلئسم نع لتُس سالا نب هللا دبع نأ : بلطُمْلا دبع
 ش رعاشلا لق ، هلهأ لإ ملعلا در 3 خب خب : سابعلا

 هلتاقم تبيصأ يردأ ال هركيو امدقتم ىري نأ ىوهي ناك نمف

 امأو ، يح ريسفت رم دق ، (ينادلا ثمدلا حطبألاف ىوللا يحو) : هلوقو

 نبا لق ؛ روصقم وهو ددجلا ىلإ هنم جرخي ثيح ، لمرلا قرتسُم وهف : ىوللا
 ؛ ديرد

 ىوللاف ريدسلا نيب ةعتار اهملاب ءيش هبشأ ةيبظ اي

 ذ هريغ ل

 هناطق تليازتو هناطوأ تلخ مسر ىوللا يف كربصب ىولأ

 نأل ، ءافلاب ىوللا ىلع فطعلاب بوصنم وهو ، حاطبلا دحاو : حطبألاو

 كنأل ، هيلع لعفلا عوقوب بصنلا هعضوم ىوللاو ، فطعلا فورح نم ءافلا
 ءاحطبلاو ‘ ركذُم حطبأل او ؤ اديز عضوم ، هعضوم ىزللاف اديز يح : لوقت

 ٠ يمشلا لظ ؛ ةفورعم ةكم ءاحطبو { ةثنؤُم

 حاطبلا شير طعملا اهترسك سراف نم كلابأ ةمكح

 ة هريغ ل

 اهراد نم حطابألا حفس و .................................

 ، كيبن ثُعد : لوقت ، قالخألا نبل : ةثامدلاو ، نيللا وهف : ثمدلا امأو

 ٠٤ ديرد ند لد ؛ هل نل : ي ]

 ثعاثعلا فوقحلا عيراسأ لثمب ثئامدلا حاقأ نع أماثل تطامأ
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 : ثامد عمج مث ، ثامد : ثمد عمج مث ، ثمد اهدحأو : ثئامدلاو
 وهو : ثعثع عجج : ثعاشعلاو ، ةنيللا ةلهسلا ضرألا : ثمدلاو ، ثئامد

 : ينادلاو ، تابن هب ب سيل يذلا بيثكلا رهظ : ليقو ، لمرلا نم بكارتُملا

 ۔ « ن ناد نيتنجلا ىنج َجَو > : لاعت هللا لاق ، ناد وهف وندي اند : لوقت ، بيرقلا

 ِف صمن الو بعت ةنجلا يف سبل هنأل ، مئانلاو دعاقلاو مئاقلا هلاني بيرق : يأ

 ؛ يبنتملا لق ؛ شيعلا بلط

 ناد بيرق هل ديعبلا لك رفظم ديعبلا دلبلا اهب يمري

 : اضيل لقو

 ىبأف هتلبق ابنف هتشمَح ىأنف هتيندأ ىندف هتيئان

 هعضوم يداولاف ، (نامار حفس نم خرملاو ىمحلا يداوف) : هلوق امأو
 ثمدلا حطبألاف ، ىوللا يحو : هلوق نم مدقت ام ىلع فوطعم وهو ، بصلا
 نايدولا : عمجلاو ، دحاو يداولاو ، ىمحلا يداو يحو : لاق هنأك ينادلا

 َنيِذَلا ةوُمَو )» : لاقو ، 4 اَهرَدَقب ةيدوأ تلاَسَف » : لاعت هللا لاق ، ةيدوألاو
 ٠٭ سيقلا وره لو . رخصلا اوعطق يأ ذ 4 داًولاب رخصلا اوباج

 ليعملا عيلخلاك يوعي بئذلا هب هتعطق رفق ريعلا فوجك داوو

 ، هعنعو هيمع نم لا اهيف ىعري ل يذلا ّ عونمملا ىعرملا : ىمحلاو

 ماعلل ١ نم ضيرمل ١ بيبطل ١ ىمخحو ذ ةيعرل ١ نم هعنم ام : كلمل ١ ىمحو

 + ديرد نبا لش ؛ ةلعلا ديازت ةفاخم هنم هعنم اذإ : بارشلاو

 بيبط بارشلا كيمحي كنأك ًأابحاش كمسجل ام ىميلس لوقت

 ؛ رعاشلا لقو

 ىمَح ام حيبتست وأ اهمارل ةجهم هنع رادقملا ىمح ولو

٤٦٩



 . ران رجش لك يف لاقي رجش : خرملاو ، روصقم : ىمحلاو . عنم : ىج
 ةرثكب نافورعم امهالكو ‘ ةرجش : اضيأ رافغل او ، رافغل او خرملا دجمتساو

 ٠ سيآلا ورم لق ؛ رانلا

 ردحنم مهرثأ يف بلقلا ما رشع مأ مهمايخ خرسا

 ز لقو

 دُضخي مل عورخ وأ رشع ىلع تقلع جيلامدلاو نيربلا اك

 وه : ليقو ، شرملا وه : عورخلاو ، رخشألا وه : رشعلا نأ : ليق
 ۔ ملعأ هللاو ، مسمسلا

 ّ لبجلا نم ءاملا هيلع حفس ام وهو . لبجلا لفسأ وهف : حفسلا امأو

 اوماقأو ، انلبجّت : لاقيو ضيضحلا : هلفسألو ، هرعرعلا : سأرلل لاقيو

 : يلاتسلا لاق ؛ لبجلا حفس دنع ضرألا رارق وهو : ضيضحلاب

 مير ةمارب اوطعي وأ حفسلا ىلع قشاع عمدلا حفسي له اهدعب ىرت

 ناديدجلا اهيناغم ديدج ىلبأ نامار فانكأ نم لزانملا يح

 وهو : فلأم عمج : فلآملاف ، (ينادخأ دهعمو يبابحأ فلآم) : هلوق امأو

 لاق ؛ هيف كبابحأ فلأت تنكو ، هنكستو ، هفلأتو ، هفرعت تنك يذلا ناكملا

 ة (ديرد نبا) رعاشل

 ىركلا بيط اهنافجأ افج امل ًافلام ينيع ديهستلا ذختاو

 } لظب اضيأ فلالا وهو : كفلأيو هفلأت يذلا : فيلألاو

 حونت ميفف دام كنصغو رضاح كفلإ كيألا مامح اي الأ
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 ركاتت امو ، فلتئإ اهنم فرعت امف ، ةدنجُم دانجأ بولقلا " : ثيدحلا يلو

 ٠ لتف ، رعاشلا همظنف ، " فلتخإ اهنم

 فلتخت ءاوهألاو ضرألا يف هلل ةدنجم دانجأل بولقلا نإ

 فلتؤُم وهف اهنم فراعت امو فلتخُم وهف اهنم ركات ام

 : بابحألاو ، ، مهفالتنإ : يأ ، 4 مهفاليإ شيرق فليإل .» : لاعت لاقو

 نحن ) : - لاعت هللا مهنعل دوهيلا نعًةياكح لاعت هللا لاق ، بيبح ع

 . « نوبحيو مُهُحُي موَقب هللا يتاي فوسف » : لاقو ، هايحو هللا
 هللا نإ ! ط : لاقو ذ 4 هللا ُمكببحُي ينوُمبتاق هللا نوبحت متنك نإ !» لافو

 ىفو ۔ نآرقلا يف ريثك اذه لشمو ، “ 7 هليبس يف نولتاقي يذلا بحب

 : سيقلا ورمإ ل رشلا

 ۔.۔.......۔۔۔۔.۔.۔۔.۔............ لزنمو بيبح ىركذ نم كبن انفل

 ؛ لكو

 نامزا ذنم هتايآ تفع عبرو نافرعو بيبح ىركذ نم كبن افق

 ؛ هريغ لقو

 اهنونج نجي نأ لإ قوشلا نم تبأ دق سفنلاو روغلاب انبابحأف

 . ىبنتملا ل

 بونذ نيرظانلا نويعل الو بولق نيقشاعلل ام يليلخ
 بيبح بحملا ىقلي ال ناك اذإ ىوهلا ضغبأ ام قاشملا رشعم ايو

 : أضيل لو
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 ` ل ؛ لوعفملا : بوبحملاو ] لعافلا : بحُمْلاو

 بيبحلا تقملا نم وندي دقو ابحو َئوه نامزلا كمشج

 دوهعملا مسإلا : نويوحنلا لاق ، هتفرعو هتدهاع ام وهف : دهعلا امأو
 ةرم هيف كلوزنب هتفرعو هتلزن يذلا ناكملا : دهعملاو ، ماللاو فلألاب فّرعُمْلا
 : همسإ رطملا نم لوألاو ، رطم هلبق مدقت دق يذلا رطملا : داهعلاو ، ةرم دعب

 `؛ ةبور لق ؛ داهعلا مث ، يلبولا مث ، يمسرلا

 همدق لاطو همساور تفع همسر ليحملا دهعملا فرعت له

 :ج رعاشلا لاق ؛ دهاعم عمجلاو ، دحاو دهعملاو

 ميمذ نبقشاعلل اهدهع امف هداهعب ايحلا اهايح دهاعم

 كل ناك امع عوجرلا هنم تدرأ اذإ ، كبحاص ىلع هذخأت يذلا دهعلاو

 : لاقو ، . 4 يِسنف لبق ني َهَدَأ ىلإ اندهع دقلو » : لاعت هللا لاق ، هيلع

 : لاعت هللا لاقو ،هنع ًالوُسم : يأ 4 الوئسم ناك ًهَعلا نإ هلاب أوُفوأو <
 هللا لاق ، باحصألا : نادخألاو ب 4 مهس قيرف ُهَدَبَ ادهع ًوُدَهاَع ًاَمَلُك وأ ,

 ؛ بحاص : يأ ، ندخ : نادخألا دحاوو ۔ 4 ن نادخأأ تادخم الو ط : لاعت

 ؛ ديبل ل

 عراعرلا بابشلا نادخأ نإ الأ ىضم يذلا بابشلا رثأ ىلع يكبن

 لاق ؛ راد عج : رايدلاف ، (يناسرأ تررج وهللا يف اهب رايد) : هلوق امأو
 ؤ يمشلا

 مجعتسُملا اهعبر تماوص لأسأو ملسو كارألا يذب رايدلاب فق

 : عمجلا يف لاقو ، 4 َسييِثاَج مهراد يف أوُحَبصأق » : لاعت هللا لاق
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۔
 

_
 

_

_

_

 

-

 

 ، ءاوس هلك } فيفختلاو ديدشتلاب تررجو ۔ 4 َنيمثاج مهراد يف اوحبصأف {

 :+ سيقلا 'ورمإ لظ ؛ دحاو ىنعع ، هتبحس : ءيشلا تررجو

 لحرم طرم لايذأ انرثأ ىلع انءارو رجت يشمأ اهب تجرخ

 لحرملاو ، ملعملا زخلا : : طرملاو ، (طرم لايذأ اهرثأ ىلع) : ىوريو
 بع انألا ةاَيَحلا اَمْثأ )» : لاعت هللا لاق ، يهلي ام لك : وهللاو ى طوطخ هف

 > ديرد نبا لق ؛ 4 مكنيب ُرَحاَفَتَ ةنيزو هو

 وهل بلقلل تشع ام ميالو ابصلا فلخ تلزام كشيعو

 . هريخ لد

 بناج ةلاطبلاو ينم روهللو هعيضأ ال بناج ينم هل
 نم غارفلا : ةلاطبلاو ، ةجوزلا : تيبلا اذه يف وهللا نأ : ليقو . ، لاغشألا ن

 ّ لطاعو ّ لاطبو ،& لطاب لجر : لاقي اضيأ ، ةلطعلا ةأرملا ينعي ىمسنر

 هانذَختأل ًاوهل ذختن نأ اندرأ ول ) : لاعت هللا لاق ، هل لغش ال : يأ ، لاطعو

 لإ اهبسن دق لاعت هللا نإ ، ةجوزلا يه : وهللا ، ةيآلا ريسفت يف ى ، 4 انل نب
 نم هانذخنأل ًاوهل ذختن نأ اندرأ ول ) : هلالج لج هللا لاقف 3 دلولاو ةبحاصلا

 : سيقلا ؤرمإ لق ؛ 4 لع انك نإ نئل
 يلاثمأ رسلا نسحي ال نأو تربك ينإ مويلا ةسابسب تمعز ال

 ؛ هريغ لقو ؛ حاكنلا : رسلا

 ليبس مالكلا يف فلخل سيلف اهيأرب انيلع وهل تبلغ دفل
 ، ناسنإلا هب ىهلي ام لك : وهللاو ، دلولا : وهللا نأ : ةيآلا ريسفت يف ليقو
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 ذ رعاشلا لاق ؛ هب يرجتل ةبادلا قنع يف لعج ام : نسر عج : ناسرألاو

 نسرلا ةعولخَم ةرهُم اهنأك ينسو تريط ةاتفل ىدف يسفن

 : هريغ لفو

 نسرلا عولخَم هللاو نكأ مل نسحلا هجولاو رمخلا الول انا
 ؛ يبنتملا لقو

 ناسرإلا نع ينغي اهؤاعدف اغولا بانذأب تطبر تيلح نإ

 ؛ يمشلا لق

 ناسرألا ةرورجم تالماه يباصتلا ليخ ليجا ينوعدف
 ىلع ، يولهبلا ديزي نب يداع خيشلا حرش نم . هلقن تدرأ ام ىهتنإ

 . هيلع ءيراقلا علطيل ، " ةيناولحلا " ةديصقلا
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 ي دعملا يلع ن رمع خيشل ا

 رمغ نب يَلَع نب رمغ نب يَلَع نب رمُع ديعس وبأ هيقفلا ملاعلا خيشلا َرُه
 . يلَع نب ورمَع نب يَّلَع نب ورمَع : ىرخأ ةياور يفو ، يدقعلا يلبولا يقاتسرلا

 نيبو هنيب ةنراقلا بسح ۔ سداسلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ءاملُع نم وهو
 ، يلئومسلا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ملاعلا خيشلا وهو ۔ هنامز ءاملع ضعب
 ملو ۔ ، عباسلا نرقلا لوأ لا شاع هلعلو ‘ ةئامسخو ننامثو عست ة ةنس يلولا

 . هتافول اخيرات دجأ

 نم ب فلؤمو هيقفو ملاَع ،‘ قاتسرلا ةنيدم ءاملع دحأ يدقعملا خيشلار {

 ديسلا ةبتكمب دلجُم ىلع هنم تملطإ ، " ةلصلاو ةالصلا " باتك هتافلؤت

 نم لوألا هنأكو ، )٩٠٧( مقر تحت ، يديعسوبلآ دوعس نب دحأ نب دمح
 ءزُجلا اذه هلمكأب وه له يردأ تسلو ، بيوبتلا نم هتمهف امبسح ، باتكلا
 اضيأ هفيلأت نمو ، تافلُمْلا نم عاض اميف تعاضف ، ءازجأ ةدع هنأ مأ ، طقف

 ." يدتعملا . ةروثنم اضيأ هلو ، هيلع فقأ مل كلذك ۔ " بدألا ةرهز " باتك

 . اهيلع علطأ مل

 ،` فلسلا باب يذ ينئثاصلا ديعس نب ملس خيشلا لوق نمو
 ٠؛` نلريحلا ةلالد ١ هتزوجزإ نم

 ةروهشم انيك يف يدقعملل ةروثنملا يف لوقلا اذه تدجو

 ريغ ‘ ةرثانتم ةبوجأو لئاسم ۔ فلؤملا عمجي ر نأ وه : ةروثنملا ىنعمو

 عويبلا يف ةلب اهفدريو ، ةالصلا يف ةلئسم ركذي ًالثمف ل ةبوبم الو ة ةبترم

 ... اذكهو ، ةعفشلا وأ ؤ ةطْللا .ي مث ئ ةاكزلا ِف ىرخأو

٤٧٥ 

 



 " ةلصلاو ةالصلا " باتك ىلع هتمدقُم نم

 قلخلا ع دتبُم ح .......... لضفتملا معنملا ۔ ل اعُمْلا ريبكل ١ هلل ُدمَحلا (

 هنيعتسأو ، هيدايأو همعن ىلع هدجأ ، .......... ، مهرئارسب ملاعلا ، لاثم الب

 لا ةلإ ال نأ دهشأو ، هيدهتسأو هيلع لكوتأو هب نمؤأو ، هيضري امب لمعلا ىلع
 نأ | دهشأو ح .......... ريغ . رارقإلا ةصلخُم ةداهش ، هل كيرش ال هدحو هللا

 هللا ىلإ 7 ظ ث » اريذنو ارييش قَحلاب ط هلسرأ هلوسرو هدبع ادمحم

 ں 4 نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو ايح ناك نم ًرذنيَل ط ، 4 ارينُم اجاَرسَو ه هنذاب

 اميلست ملسو هلآو دمحم . هبيبحو ، هيفصو ۔ هيبنو ، هلوسر ىلع هللا ىلص

 . ( خلإ ... ا

 ِ ديحوتلا ف : يناثلاو ْ ناسنالا قلح ف : هباوبأ لوأو

 خيشلاو ْ يولمهبلا ديزي نب يداع خيشلا ذ يدقعملا خيشلا يرصاعُم نم

 انأو ةلأسم ترج : اذه كلام خيشلا لاق ؛ ينافضغلا رمغ نب هللا دبع نب كلام

 ىلع لماح اهنأ ترهظأو لجرب تجوزت ةأرمإ يف يهو ، لبو ةيرق يف رضاح

 اهجوز بلطت تعجرو ، اهلح تعضو ىتح اهجوز تلزنتعإ ةأرملا نأ مث ، رهش

 هلبق جوز اهل ناك اهنأ تلاقو ، لماح اهنأ ملعت ملو ، هب تجوزت اهنأ يعدتو
 ديعس يبأ خيشلا باوج نم ناكف ؛ هنم لماح اهنأ ملعت ملو اهنع تام هنأو

 . يلئامسلا دمح نب هللا دبع دمحم يبأ خيشلاو . يدعملا يلع نب رمغ

 وهف رهشأ ةتس مات لبق هب تءاج اذإ دلولا نأ : يلاعملا يبأ نب رمعم يضاقلاو

 . لماح اهنأ ملعت مل اهنأ اهاوعد يف ريخألا جوزلل اهيلع نيمي ال نأو ، لوألل

 ةدع يضقنت ىتح ، ريخألا اهجوز نم اهيلع ةدع الو اديدج أجيوزت اهجوزتيو
 : الوق اهيف نأ هللا دبع خيشلا عفرو ؛ نيملسملا ضعب لوق ىلع اذهو ، لوألا
 اهنأل ، هيلع اهل قادص الو ، هيلع مرحت اهنإ ، الماح ترهظو ةأرملا جوزت اذإ هنأ

 ديدج حاكنب هيلع اهودر مهتيأر دقو ، مارح لماوحلا جيوزت نإ : لاقو ، هترغ

 . ه أ . مهدنع دهاش انأو ؤ لوألا لوقلا ىلع
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 نب دمحم نب رمع ملالا خيشلا عباسلا نرقلا ينعأ نرقلا اذه ءاملُع نمو

 فيقوتلا اذه ىلع تعلطإ دقو ، دجأ نب ناسغ يبأ نب دمحم خيشلاو { بلهلا
 هتردنلو ، امهنامز ةاقث نم امهريغو نبهيقفلا نيذه ةداهش هيفو ، هركذ يتآلا

 : هلوأو ، ءيراقلا هيلع علطيل ، هنيودت تببحأ هتيمهأو

 : ميجرلا نمحرلا هللا مسب ، ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ )

 نب دشار نب هللا دبع نب دمحم نب دشار نب زيزع نب ديزي : اندنع رقأ
 ةحص يف ، هسفن ىلع اندهشأو ، ينامعلا ديز نب هللا دبع نب رمُع نب هللا دبع
 مارحلا دجسملا رامعل ، فقوأو ؤ ىطعأو ،۔ بهوأ دق هنأ ، هلقع تابثو ، هندب

 نهقوقحو نهدودحو ، نهردسو نهلخنو نهضرأ ، نيتقعلاو ميرب ، هحالصلو
 نم مهاسروب دآ نم ، بوبض جلف ءام نم نهبرش ، )١( .......... نهقرطو

 وهو ، قورشلا لإ هنمثأ ةثالث الخ نم ليللا يفو ، بورغلا لا هنمئأ ةثالث عفري
 ، ليبقلا عفرم عضوم لإ ، اهلك ةدعصلملا ةقعلاب ةلصتملا نافقولا عم 0 هنملأ ةش

 دقو ، اهقرطو اهيراجمو اهلولحو .شرفملا راثآ فصن عم ليبقلا فصن نهبرش عم
 نم ًالَو ، ةعمُس ًالَو ءاير ال ۔ اصلاخ لاعت هلل لاملا اذه ، زيزع نب ديز لعج
 يقاب ، فقوأو ، ىطعأو ، بهوأ مث ، ثراو نع ءاجلإ الو ، ناطلُس روج

 نيكيرش اَمُه ، .......... اهبرش عم ةيقابلا راثآلا فصن عم ........... شرفملا
 دجسملا يف جاحلا ةياقس عم ، .......... ءاملا .......... ةياقسلاو روطفلا
 ، ىطعأو ، بهروأ مث مارحلا هللا تيب يف ةدايز اذهو 3 هريغ يف ال ؤ مارحلا
 ةردسلاو ، اهيف يذلا سدشلاو ، اهلخنو ، اهضرأ ، فزينملا ةفورعملا يرطلا

 يتلا ، دفيدف ىمسي يذلا ، قيرطلا نم ايلغلا يوطلا عم ريوغلا يف ، اهيف يتا
 : ةبحرملا دجاسم رامعل نهفصن ، اهيف يذلا رئبلا عم ، زيزع نب ديز اهكلم
 ، هلل هلك اذهو ، هولكأي ......... مهل يرتشي ، ةعمجلا موي نهراَّمعل نهفصنر

 ، زيزع نب ديز ىصوأ دقو ، اهيف هللا ركذيو ، اهيف ىلصي ىتح ، هتويب رامعلو
 ۔ ىرت امك ًاضايب هل تلعجف . هبلع لباقأ الصأ دجأ ملو ، مارخنإ ةقرولا نم عضاوملا هذه يف دجوت )١(
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 دنع ةنس لك لسريو لاملا رمتُي نأ ، هريغ مكح يف لاملا اذه لازنإ نأ
 اوردقي مل نإو ، مارحلا دجسملا ىلإ نامع نم نوجرخي نيذلا ، جاجُحلا
 لإ هلصوي نم هملس الإو ۔، اولعف هب اورمعيو هوذفني نأ ، لاملا اذه ةرمث اولصوي

 لاملا اذه ةرمثب لصاولا ردقي مل نإو ، لصاولا رضحب ذفنيو ، مرحلا" رمأب مئاقلا

 ّ هلل مهرمأ هيلع عجا امو ‘ نيملسملا ىلإ لاملا اذه ةرمث يف يأرلاف ، هذفني نأ

 . هناحبس هلل ةزعلاو ، هتعاط لإ ينيدهيو مهيدهي لاعتو كرابت هللاو

 يبأ نب دمح خيشل ا ح باتكل ااذه ِف امب ، زيزع نب ديزي : ىّلَع ً دهش

 بلهُرل ١ نب دمح نب رمعو ، سيق نب دمح نب سيق خيشل او ، دجأ نب ناسغ

 ملالا

 ، رقص نب شبنخ نب دمحم خيشلا ، زيزع نب ديزي : رارقإ ىلَع دهش
 نب دمحمو ، دشار نب دمحم نب رمُغ نب دمحمو ، رهزأ نب دمحم نب ديعسو

 ْ رمغ نب هللا دبع نب ديعسو ۔ ثراح نب ديعسو ۔ رمغ نب دايزو ، ديعس

 يبأ نب ماقمو ‘ هلل ا دبع نب مساق نب دروو ۔ يلع نب دمحم نب دشار نب دمحمو

 ۔ (قرش وأ) فرش نب هلل ١ لبعو ۔‘ نيدم نب هلل ا دبع نب دمحمو م برعلا

 ، للهم نب دمحمو ، رمع نب دحأو ، يدايزلا مساق نب دروو ، يلع نب ميهاربإو
 يذ رهش نم تضم دقو ، ةعمجلا موي ةد اهشلا تناكو ، مهرمأب مهنع بتكو

 نم ‘ ةنس نيعبرأو ةينامثو ةئامتس ةنس روهش نم ۔ ةليل رشع ةسخ ةجحلا

 . ملسو هلوسر ىلع هللا ىلصو ." ةكرابُمْلا ةرجهلا

 نب يلع يبأ نب دجأ نب رمُغ نب ديعس نب هللا دبع نب ديعس نب رمُع هلقن
 ......... نب دايز نب دخأ نب دعم نب دخأ نب رمُع نب دعم

 يذلا ، هفيرشلا ةكم مرحل يذلا ، شرفملا ىمسملا لاملا ةمسق ةفرعم

 ، مرحلا يف هب جرسُي ، جرسلل تيزلا وهو ......... ثلثلا ، ةربغلاب ىلهب ةيرقب
 ذ ناضمر رهش ِف ] روطفلل ثلثلاو » مرحلا ِف هنم برشي نمل ، ءاملل ثلثلاو
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 ۔ ياج ريصلا نم ةصاخ ، نامُع لهأل 4 مرحلا يل هب رطف

 خيشلاو ، دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا نع ى ًارثؤُم هتدجو اذكه
 نب رمُع نب هللا دبع هبتك . ملعأ هللاو ، (هللا امهجر) دجأ نب دايز نب ديعس
 . ه أ . ( هديب دجأ نب دايز

 نب دجأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب ، طوطخم ريبك دلجُم نم هتلقن
 ، رشاعلا نرقلا ءاملع ضعب فيلأت نم ٠ هنأ ودبيو ‘ يديعسوبلآ دح نب دوعس

 ْ نيفرطلا عطقنم هنأل { هفلؤُم الو ‘ باتكلا مسإ فرعأ تسلو ، هقفلا ف وهو

 ضعب يف ًاضايب ,لقنلا اذه يف ىرت كلذل ، هقاروأ ضعب ةضرألا تلكأ دفر
 ّ ىرخأ ة ةخسن ىلع علطأ مل ينأل } اهغارف ىلمأ نأ عطتسا ملو ؤ ، عضاوملا

 ةرخازلا ةبتكملا هذهب ةدوجوملاو ، ةديحولا ةخسنلا هذه اهيلع لبانأ

 . ًاريخ اهسسؤم هللا ىزج ، مهريغو باحصألا تافلؤم نم خ تاطوطخملا
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 ناهبن نب رمُع نب ناهبن نب نالهك يلاعملا يبأ نب ناهبن ملاس وبأ : ةياور يفو
 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةفرعملاو ملعلا لاجرو ءاهقفلا نم وهو ، يناهبنلا

 يذلا ، ناهبن نب نالهك ناطلُسلا نبا وهف ، ةيكولم ةرسأ نمو { ابيرقت عباسلا
 عباسلا نرقلا نم سداسلا دقعلا يف ناهبن نب رمُع ديسلا هوخأو وه نامع مكح

 ءارمأ نم پ يتسوكلا دجأ نب دومحم نامع لإ ءاج امهدهع يفو ، يرجهلا

 قيرط نع اهنم عجرو ، رافظ لإ راس مث ، تاهلق ىلإ هركسعب لصوف }، زومره
 ‘ ةليوط ةصق ِف ش دازلا ةلقو ذ شطعلاب فالآ ةخ هركسع نم تامف . ربلا

 . ةئامتسو نيتس ةنس كلذو

 هراثآ نم هيلع تعلطا يذلاو ‘ هنامز ءاهقف نم دودعم ۔ ملاس وبأ ديسلاو

 ؛ اهركذ يتأيس . ءاضقلا بادآ يف + امهادح) }، ناتديصقو ةبوجألا ضعب ةيملعلا

 ة هذه يهو ، ثيراوملا يف : ةيتاثلاو

 الصف دق يذلا هلل دمحلا

 دمع ىفطصملا يبنلا ىلع

 انيب اميف راتخملا نيبف

 اورطس دق هدعب نوعباتلاو

 لقننو مهرثأ اوفقن نحنف
 مهفي نم تنك نإ يلئاس اي

 فانصأ اندنع نوثراولا

 دحجي ال مهضرف ماهسلا اووذ
 ثلاث فنص ماحرألا اولوأ مث
 ماكحألا يف ماهسلا ووذ امأ

 الزنأ اميف ثاريملا يوذ ضرف

 دجمملا لضافلا مانألا ريخ

 انسحأو ننس ىنسأ نسو
 اورسفو مهبتك يف هلاق ام
 لأسن هوبجو ا امعو مهنع

 مهفمو حضوم ينإف عمساف
 فالتخإ مهيف ام ةثالث

 اوددع دق مهدعب تابصعلاو

 ثراولا يدنع رهف مهنم ماح نم
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 دجلا مث بألا مث جرزلا
 تلجأ دق ةوسن نامث مث

 همعت ال الأ لوألا ةجوزلا
 دقف هنبإ ةنبإ مث هتنإو
 بسحاف تاوخألا ثالثلا مل

 مأو بال ىرخاو ىرخأ
 انونبلا اندنع تابصعلاو

 ثاريملاب دجلا مث بألاو

 ببحملا خألل ءيش سبلو

 لفسألا مث خألا دعب معلاو
 همع نباو ءرملا مع دعبو
 ماحرألا يوذ نع تلأس ناو

 تخألا مث خألا تاب م
 تامعلل ناثلثلا اندنعو

 لاوخألا اونبو نهونب مث
 عمسي نم اي ماحرألا اولوأ فرعاف

 ةلصفم اهلك كتتأ دفو

 فعضلا وهو نمللا ماهسلا اأ

 مهفاف هنم فعضلا مث سدُسلاو

 عرقي ضرف تاجوزلل نملا
 انينبلا عم جوزلا ذخأيل

 هدرفنملا هتنبإ ضرف فمصللاو
 تيملا نب ةنبإ دعب هب مكحا
 لهجت ال بأ نم وأ ةصلاخ

 دلولا روكذ نم تابصعلل

 لعب دعي مألل خألاو

 تلاو ملاع لك لوق يف
 همأ دعب ناسنالا ةدجو

 ددعلاو باسحلا يف اس نلمك
 بألل مث مألل ةدحاو

 ملخ اي ةوسن تمت
 انوعجأ ننبلا اونب مث

 ثاررولا ردجأ نينبلا دعب

 بأ نهم دج دنع هيب الو

 لعت ال هينب نم روكذلا نم
 همكح يف هتنبو هنبإ مع
 يمالك عمتس اف تانبلا اونب

 يتفم لك دنع ءاوس مهو
 تالاخلاو لاوخألل ثلثلاو

 لاثملا يف ءرملا مع ةنبإ
 عبرأ تاجرد انيدل مهن

 ةلزم لك لهأ زيمو مهناف
 فصلنلا وهو فعضلا فعضو هنم

 مهناف كاذ فعضلا فعض فعضو

 عرشي نينبلا مدع عم عبرلاو
 انيتأ دق فمللا الاو اعبُر

 ةدجوم نم امو نبإلا ةنبإ مث

 تيص ربح لك نع هتخأل
 لزنم باتكلا يف اذهف مهناف
 دج وأ بأ مع مهدعبو
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 مسقي نيوبألا ضرف سدسبلاو
 دلولا مدع دنع نايطعيو

 يقب ام طعاو لاملا ثلث مألل

 مسقلا يقاب جوزلا ضرف دعبو

 ملعي نم هلاق نينبلا عم
 دشرلا اذ اي فلخ ام لك

 : من , كيو عمسا هابأ قدص مث ى

 مالل هثلث دعب بألل

 هتصح سدس نيثلثلا ةلمكت هتنبإ عم هنبإ ةنبإ قحلتو
 اهتمقر اهدعبو اهماقم اهتمقأ يتلا تخألا اهدعبو

 مكحُملا باتكلا يف نهل ضرف ملعاف ندري نإ نالثلاو
 اضرألا ءامسلاك نلعجت ال اضعب ضعب بجحي دقف مهناف

 نبط لك لوق تانبلا عم نبإلا تانبل ءيش سيلف
 كلاهلا تاصلاخ دوجو عم كلذك بأ نم تاوخألاو

 رجتحي اهل ابصع يقب امل ركذ اهعم نهادحأ سيل ذإ
 بأو مأ نم صلاخلا اهبجحي بجع الف بأ تخأ ىرت مكو
 مجلا ءارثلا سدس هل لقف مأل خأ نع تلاس ناو
 عيمس مكاح بر لوق يف عيمجلاو نينثإلا فثلللاو
 ءاشي نمل فيحصت هيف ام ءاوس مهنيب هيف مسقلاو

 يراقلا نهذ ذحشت ةمكحُم راصتخإ ىلع تءاج هذهف
 ادف شفت وأ ناخت ال يك اددع أتيب نيسح اهتلجا
 ةعست ال لوألا ىلع ةدايز ةعبس اهيف لخدأ اذ دعبو

 مكحا مث تنمض امع ملعلا اذ مهفتساو اهلضف تيده ملعاف

 لسرلا ريخ ىفطصملا يبنلا ىلع لصألاو ودغلاب ةالصلا مث
 يدتقمو يعبات نما هرونب يدتهُّملاو هبحصو هلآو

 " ةديصقلا تمت١

 ٠ هذه يهو ّ ةيطعلاو رارقإلاو ةداهشلا ِف ‘ ى رذلا ةديصق ًاضلل هلو

 مرجملا ىوأم يهو اران كارشب ملعي مل امب يضقي نمل الوق
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 ةلاهج دابعلاو كسفن تكلهأ
 قداص ةبوت هلل اصلخم بت
 ىوهلا عبت نمف ططشت الو لدعاو
 يذ عمس عمساف نامصخلا ىتأ اذإو
 ةعاس كلذل اربتخم ناتر
 ىلع ةنيب همزلاف ىعدا نمل

 ةيلأ كيو راكنإلا يوذ ىلعو
 هلوقب رجي نم ةداهش هدراو

 مهدنع ةداهشلا دودرم مصخلار
 ةداهش زيجأ الف ليكولا اذكو

 مهيصوو ةثالث ليكو ال
 بعل وأ هينبل دهاشب تيتأ اذإو
 اذإ يزجت ال ناوسللا ةداهشو

 ىقتلا ووذ عيطتسي ال امب الإ
 ةداهش زيجأ الف نورضاحلاو

 يذلاو مامإ وأ ضيرم الإ
 نعو لجر نع نالجرلا دهشيلو
 يفو ىننألا نع ىثنألا ةلدعلاو
 يف نامصتخي نانثإ كاتأ اذاو
 هب اودهش ام ضماو دئاهشلا لها
 هنإف هيدي يف كت نمو اذه
 امنإف كنم لقعلا نيعب رظناو

 ةداهش لودعلا نم كتتأ اذإو

 يف يهف ةءاربلاب ىرخأ كت
 تباث يدنع رارقإلاب قحلا

 مأشأ لوهج نم كيآرل ًاحبق
 ملستو جنت قحلا ليبس دصقاو
 مهفاو مهفاف هادرأ همكح ي

 مكحاو قفرب امهمالك لقع
 مكحاف رئارسلا كل نيبت ىف
 مهردلا ريشع ولو هيعدي ام
 معنملا كيلملا انقلاخ هللاب
 مرغم همعفادو مهتمو ًاعفن

 مرحمل فراقم لك كاذكو
 ملعاف ةلاكولا ىطعأ نمل هنم

 مجعألا مث هوتعملاو متيلا يذ
 مولم ريغ هددراف هدي

 معطم ىندأب ولو لاجرلا مدع
 منغت يلوقب ذخف هيلإ ارظن
 مدقم لك لاق كلذك مهنع
 مهفاف ردخ تاذو ءاضقلا يلو

 ملعتف

 ملف

 دهاش يزجي تام نم

 نادهاشف ةايحلا لاح

 مهفتساف هنايعديو قح
 مثعلتت الو امهنيب طسقلاب
 مسوتف همصخ نم هب لوأ
 ملسم دبع لك اوجني لقعلاب
 مظعألا عينشلا ثدحلاب كيبت
 ملساو اهعدف ةضراعم اذه

 ميق ربح لك كلذ لاق دق
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 ةبوصغم مهسأب تفرتعا اذإو

 مهدنع كلذ كيلع متي نأ ام
 الف ىصوأ وأ رقأ / ضيرملا اذإو

 هءارشو هعيب كردي ضقنلاو

 هلايعو هسفنل هنم دال امب الإ

 هلحنو ريغصلا دلولا ةيطعو
 اذإ ةتباث ريغ ةيطعلا لقو

 هزارحإ نكيلو لفطل لإ
 هلثمو لوبقلا هيفكي جوزلاو
 يذلا تام وأ توملا هاتأ ىتح

 ًاملعتم اهفقاف لوصأ يذه

 يهللاو فراعملا لهأ اهب لأساو

 ههجول نيصلخملا دح هدحاو

 ادب اه يبر هللا هيلع ىلص

 ملعت مل ةلوهجم وأ كاوسل

 مهفتو ةنطفب يلإ لدعف
 ممتأ لب هلاعف هيلع لطبت
 ملظت ل هءاضقو هءاطعو

 معطم وأ برشم نم
 مركتملا بألا نم ناتبثي ال
 مدقتي ملو ىطعملا زرحي مل
 مكحاو كلذب لقف غولبلا دعب

 ملعي مل نمو هتجوز مكحلا ي
 ممتم ريغ ءاطعالاف هاطعأ

 ملعت ريغب ًاملع ىرأ نأ ام

 مصعتساو العلا اذ كبر دهتساو

 ملسو يبنلا ىلع لصو اركش
 ملظم ليل داوس حالو حبص

 احرش خسن ا ضعب ِف اهيلع تدجوو . اتيب نوعبرأ يهو ‘ ةديصقلا تمت

 حرش هذم ركلا ذ هريغ وأ مظانل ا وه له ئ حراشلا مسا ركذي ملو ّ ارصتخُم

 ٠ لؤاا تيبلا

 هرجملا ىوأم يهو اران كارشب ملعي مل امب يضقي نمل الوف

 ِل نوكتو ، ريخلا يف نوكت : ىرشبلاو ب ردصملا ىلع : (الوقر) بصن
 باذعب مُهرُشََف ط : لاعت هللا لاق { دحاو ىنعمب ةراشبلاو ىرشبلاو 3 رشلا
 :ىوأملاو ؛ 4 راَهنَلا اَهبحَت نم يرجت تاج مويلا ُمُكاَرشُب »» : لاقو ، 4 ميلأ
 ؛ هريصمو هعجرم : يأ ّ (مرجملا ىوأم) : هلوق ىنعمو ب ناسنالا هيلإ ىوأ ام

 . ريصملاو عجرملا : يأ ذ 4 ىَّوأَملا [ك يه ةنجلا ناف { : لجو زع هللا لاق

 : مسألاو ؛ مرجم .وهف ، ًامارجإ هرجي مرجأ : لاقي ، بنذملا : مرجملاو
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 . هأ. بنذلا وهو : مرجلا

 ٠ ` عرشلا نايب" باتك ظيرقت يذ تايلالا هذه هلو

 رثنلاو مظنلاب ماكحألا ووذ ديري ام لك عمجي عرشلا نايب باتك
 رشحلاو ةمايقلا موي زفت هاوح امب املاع نكو هيف انراق نكف
 ركفلا يوذ تابجعم لدع راثأو ةمكحو ناعم هيف تعج دقف

 ربت نمو نيجل نم يدنع عفن ال هنإف لامب هنع لغتشت الو
 ربقلا يفو ةايحلا يف هيدل اذهو هريغل تامملا دعب ىتفلا لامف

 . يناهبنلا ناهبن نب ملاس يبأ هيقفلا نع ، رثألا نم هتدجو ام اذه

 ركذلاب ريدجلا نم ناك ۔، هيقفلا ديسلا اذه نع ةزيجولا ةمجرتلا هذه ةبسانعو
 ۔ اهءافخو اهضومغ نم مغرلا ىلع ‘ ةنهابنلا كولم رابخأ نم ءيشب مالالا

 وهو ‘ " نايعألا ةفحت " هباتك يف هللا هجر) يلاسلا نيدلا رون ةمألعلا لوقي

 : ةنهابنلا ةلود ركذي

 رهقو ، رمألاب دادبتسالا ىلع ةينبم ءالؤه ةلود تناك ثيحو ........ (

 هركذ ام الإ ، اركذ مهكولم الو ، اخيرات مهتلودل دجن مل ، ةيربجلاب سانلا
 رثكأ انع تباغ كلذلف ، خيراتلاب نونتعي ال نامُع لهأو ، هناويد يف يلاتسلا

 .هأ [.( مهريغ رابخأب فيكف ، ةمئألا رابخأ

 ةنهابنلا رابخأ نيودت نع مهضارعإو ، نيمدقألا انئاملُع دنع رذعلا ناك اذإو

 مهراهتشاو ، ةيربجلاب سانلا مهرهقو { رمألاب مهدادبتسإ لجأ نم وه ، مهلاثمأو
 امو ، دئاوف نم خيراتلل ام عم فاك ريغ رذع اذهف ، فسعلاو ملظلاو روجاب
 ةظعلل مهنم رش وه نم رابخأ هللا صق دقو ، ربعو تاظع نم هيلع يوطني
 ةفلاسلا ممألا رابخأ نم ءيش لإ ةيوبنلا ثيداحألا تراشأو ، رابتعإلاو
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 نمو ، اهب اوفصو يتلا ةريسلا كلت ىلع ةنهابنلا لك نوكي ال دقو ، اهلاجرو
 يف ىتحو لب ، دحاولا تيبلا يف انايحأ نوكي نأ ، اهب ملسملاو ةيعقاولا رومألا

 مهيف ىرتف ، قالخألا ينيابتم ، عئابطلا يفلتخم لاجر ، دحاولا لجرلا ءانبأ

 6 ليخبلاو داوجاو ، نابجلاو عاجشلاو ، هيفسلاو ميلحلاو ، لهاجلاو ملاعلا
 . كهتنلا قسافلاو عرولا يقتلاو

 مارك ، بسنلا يف نيقيرع ةنهابنلاك موقب كنظ امف ، كلذك رمألا ناك اذإو

 نم رثكأ نامع اومكحو هولانف ، كلُملا لين لإ ممهلا مهب تمس [ داجغأ

 ىلع مهنم نوكي ال نأ ، مكحلا نع اهيف نودعبي تاونس اهللختت ، ةنس ةئامسخ

 رعاشلا مهفصو نيذلا مهو ، لضفو ملع لهأ لاجر ةنمزألا ضعب يف لقألا
 : هلوقب يلاتسلا ديعس نب دمحأ خيشلا

 اهناويإو 0 يلاعملا .تيبو - اهناجيتو كولملا ىلح
 اهناسحاإو ةافكلا ملحو اهمادقإو ةامكلا سأبو

 اهناهبآ ثرألا ىوح نأ ىلل تهتنإ ىتح دزألا اهثراوت
 اهنابشو كيتعلا لوهك هب ىماست كيتعلا ريمأ

 اهناطحق دجملا ىلإ اهامن ةبصع نم كنإ ذناهبأ
 اهناسنإ نيعلا نم تنأو اهلك برعي يف نيعلا مه
 اهناونع كنيمي يف ىدب ىللا تامركم تبلط اذإ
 اهناكمإ كنيمي نم ىتأ ةجاح تبعم اذإ تنأو

 : اضيأ لقو

 ليمجف مكلعف امأو كازف مكراجن امأ ناهبن ينب متنأو

 لوفأ نهل ام لضف حيباصم برغمو قرش لك يف مكل تءاضأ

 هذه اموق نإ ؛ هريغو يواذيكلا رعاشلاك هدعب ءاج نم كلذب مهفصو امك

 ليلدلا نم انيفكي ذ ءامرك لضافأو ۔ ءاملع لاجر مهنم نوكي نأ دعبي ال مهتفص
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 ۔ مهنم هيقفلا ديسلا اذه دوجو كلذ ىلع

 ، رفظُمْلا نب ناميلس نب رفظُملا روصنملا وبأ ناطلسلا عرولا ديسلا مهنمو
 ملالا خيشلا كلذ ىكح ، نيملسملا ةاقث نم هنأ ، رثألا يف هركذ ءاج يذلا

 ، لاجرلل بهذلا سبل ةزاجإ يف ، هيواتف ضعب يف ؤ يديعسوبمأ ملاس نب بيبح

 ، يلاسلا نيدلا رون ةمألعلا نأ لإ ، روكذملا ناطلُسلا لعفب كلذ ىلع دهشتساو

 روكذملا ناطلُسلا ادقتنإ ، (هللا امهجر) يثراحلا حلاص نب ىسيع ريمألا ةمالعلاو

 هلبق اهاكح دقو ، بيبح خيشلا اهاكح يتلا ، ةلأسملا كلت امهتبوجأ يف ابقعتو

 ثيح ، عساتلا نرقلا ءاملُع نم ۔، يقابلا دبع نب يلع نب دمحم ةمالعلا خيشلا

 : يهو ۔ رثألا نم ةلئسملا هذه ىلع قلع

 . ملعأ هللاو ۔ بهذ ةقلح هنذأ يفو ةالصلا هل زوب ال لاجرلا نم غلابلا امأو

 خيشلا لوقو ، هتزاجإ تدجو دق : يقابلا دبع نب يلع نب دمحم لاق )
 سبل نم وه ام اذه نأ : لوقي . هزيجُ يذلا لوقلا بحاصو ، قيلاو نسحا
 ديسلا ينذأ يف ناك دق كلذكو ي طقف متاخلا لاجرلا سبل اغإو © لاجرلا
 نب ناميلس نب رفظملا نب ناميلس نب رفظلا روصنملا يبأ ناطلُسلا موحرملا

 ، ًاعروتم للا هخر) ناكو ، بهذ ةلطن هدي يفو ، بهذ اتقلح ناهبن نب رفلا
 هنأ : يل لاق هنأ ينظ رثكأ يلو ، ةالصلا امهب هل زاجأف نيملسملا ضعب لأسف

 يف ةقث ناكو ، هيف ةلطنلاو بهذلا اتقللاو تامو ، دجأ نب درو خيشلا لأس

 لايل عستل تبسلا ةليل تامو ، نوملسلا هب رمأي ام ىلع ًاظفاحم أعروتم ، هنيد
 نبا ةمألعلا مالك ه أ ح ، ( ةئامنامثو نيعبسو عبرأ ة ةنس رخآلا عيبر نم نقب نإ

 هب هرمأي ام ىلع ةظفاحللابو 3 عرولاب هفصو يذلا ناطلسلا اذه يف يقابلا دبع

 . هب عمتجي نمو هل ارصاعم ناكو ۔ نوملسلا

 ةفزاجم هيف ، ةروج ةملظ مهنأ ةنهابنلا ءارمأو كولم عيج ىلع نذإ مكحلاف
 ماكح الا ميقي مهنم نيطالسلا ضعب نأ رثألا يف ىرنو ،۔ مهضعب قحل طمغو
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 ، مهاوتف دنع فقيو ءاملُلا يتفتسيو ، نيملسُملا رمأ تحت جرديو ، ةيعرشلا
 . ناميلُس نب رفظُمْلا نب ناميلُس ناطلُسلل كلذ عقو امك

 جاهنم " باتك فلؤُم ،۔ يولهبلا دعملا ديعس نب رمع ةمالعلا خيشلا لاق

 نم بلط ، نامع كلم ذئموي وهو ۔ رفظُم نب ناميلس ناطلسلا نأ : " لدعلا

 دمحم نب حلاصو ذ حاضو نب حلاصو ذ جرفم نب دجأ { ذئموي ملعلا خئاشم

 نب درو خيشل ١ مهعمو ىوزنب اوعمتجاف ، ىوزنب ةعمجلا ةالص ةماقإ م مهريغو

 . ه أ . زوجت ١ل اهنأ مهتملك تعمتجاو ‘ اوبأو كلذ اوركنأف .دجأ

 نب دمحم نب ديعس نب ناضمر نب دوعسم ةمالعلا خيشلا : اضيأ ةنهابنلا نمو

 نب دمحم نب لهذ نب ناهبن نب دمحم نب ناهبن نب رفظم نب ناهبن نب رمغ نب دحأ
 ، دشرم نب رصان مامإلا ةاضق نم ناكو ۔‘ (هللا هجر) نامثُع نب ناهبن نب رمُغ

 . ديعس نب ناضمر نب رجنخ هيقفلا هوخأو

 يبأ ناطلُسلاك ، لاونلا لذبو لاعفلا مركب ةنهابنلا كولم نم رهش نمو

 ىماح نم مهنمو ؛ حالف نب رارعو ، نسحم نب حالفو ، رمع نب برعي برعلا
 عرفت ةنهابنلا نمو ؛ نامع جراخ نم نيمداقلا ةازغلا ةمواقمل ىدصتو نطولا نع

 . ةيبرعيلا ةلودلا.يف ملع نطاسأو ىدُه ةمئأ هنم ناكف ۔ نوميللا يبرعيلا تيللا

 طمغو روصق ، مهريغو ةنهابنلا رابخأ نيودت مدع نأ : لاقي نأ قحلا نمو

 دجو ، ريفو بدأو ، ريزغ ملع كلذ ببسب عاضف ، خيراتلل لامهإو ، مهقح
 رهدلا يوطو ، مهرثأمو مهراثآ تفتخاف ، رخافمو رثآمو ، مركو ملحو ، ديلت
 نم رثكأ ماد كلُم ةليصح نأ كش الو ، مهداسجأ ىوط امك . مهرابخأ

 ىلع ءاليتساو ر ، ماجحاإو مادقإو ، لوزنو دوعص نيب هيف مه } ، ةنس ةئامسخ

 ةازفلا عمو 0 انيح ةمامإلا عم عارصو 4 ىرخأ ةرات هنع مهداعبإو ، ةرات كلُمْل

 ءاضقلاو اهل يدصتلا مث ، اهنيح يف تابلقتلا هذهل نوكي نأو دبال ، رخآ انيح

 نوئش ميظنتو رومألا رارقتسإ نم اهبكاوي ام عم ، مكحلا ىلع ةرطيسلاو اهيلع
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 دومحمو ‘ حلاطو حلاص نم ريبك رثأ هل نوكي نأو دبال كلذ لك ، ةلودلا

 ثحابلا اهنم ديفتسي ةعساو اقافأ خرؤملل حتفي ، دودرمو لوبقمو ، مومذمو
 دحأ لواح ولف ، موقلا ءالؤه رابخأ رثكأ يفتخت نأ ردقلا ءاش نكل ، ءيراقلاو

 ، بناوجلا قلغم ، ىقترملا رسع رمألا دجول ، مهنع بتكي نأ رضاحلا انرصع يل

 ثحابلا اهيلإ عجري يتلا رداصملا دوجو مدعل كلذو ، ريسيلا ءيشلا الإ مهللا

 . بتاكلاو

 : هصن ام ، " نايعألا فاعسإ " هباتك يف يبايسلا دو نب ملاس خيشلا لاق

 ، ناهبن لآ كولم يف لودج يلإ لصو رغصلا مايأ يف ناكو ...... (
 يدنع لودجلا كلذ يقبو ، هكلم ةدُّمو ، نامع يف مهنم دحاو لك ةمصاعو

 ۔ ه أ ) كلذ ىلع عالطإلا يبحم ديفأف نآلا هتدجو ينتيلو ، ينم عاض مث ةدُم

 ق نامُع رعاش لب ةنهابنلا رعاش ، يلاتسلا ديعس نب دجأ خيشلا نأ ىوريو

 ًابايثو رانيد فلأ “ يناهبنلا رمغ نب برعي برعلا وبأ ناطلسلا هيلا ىدهأ . هتقو

 : اهعلطم ىتلا ةينابلا ةديصقلا هحدم يف مظنب ن لبق كلذو ، ةرخاف

 بشأ ملو ربكأ مل يناك ىتح يبرأ نم تاذللاو ضيبلاو تربك
 ناك املف ،} ءانسح : اهمسإو هتنبال اصيمق بايثلا كلت نم رعاشلا لصفف

 ىلع تملسف ‘، ىوزنب كلذو ةرامإلا تيب لإ رعاشلا ةنبإ تضم ديعلا موي
 عامتسال ىلصملا ىلإ اتجرخ املو ، اير : اهمساو هتنبإ ءاذح تسلج مث ناطلسلا
 ايوق ابذج هتبذجف ، كوش تاذ ةريغص ةرجشب رعاشلا ةنبإ صيمق قلعت ، ةبطخلا

 ليذ قاقشنإ تأر ام اهل تلاقو ناطلُسلا ةنبإ اهيلإ تتفتلاف ، هرثكأ قشنإ ىتح
 ، عينصلا اذه هب يتعنص ال صيمقلا اذه ىرتشإ كوبأ ناك ول : اهصيمق

 ةالصلا تضقنإ املف ، اباوج رعاشلا ةنبإ رحت ملو ، مالكلا كلذب اهتلجخاف

 اهيبأ تيب ىلإ تراس مث ، ةرامإلا تيب لإ ناطلّسلا ةنبإ تعيشو ، اتعجر ةبطخلاو
 ؟ ةب اي كءارو ام : اهوبأ اهل لاقف ۔ ضرألا لإ اهسأر ةقرطم هيدي نيب تدعقو
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 اناسك كابأ نأ اهل يلوقو يعجرا : اهل لاقف ، ناطلُسلا ةنبإ اهل هتلاق اع هتربخأف

 ام لثم اهل تلاقو تعجرف ، مكيلع انل لضفلاف ىلبت ال ًاللح هانوسكو ىلبت ةلح
 ىلع ناطلُسلا ةنبإ تلخدو ۔ اهيبأ تيب ىلإ ةعرسم تجرخ مث ، اهوبأ اهل لاق

 اهمالك يف تقدص دقل : اهل لاقف ، رعاشلا ةنبإ اهل هتلاق امب هتربخأو ةبضغم اهيبأ

 ًاللح هانوسكو ، ىلبت ال ًاللح اهوبأ اناسك دقل ى انيلع مهل لضفلا ناف ةينب اي

 . تلق ام اهل تلق ام كنيلف 3 ىلبت

 هأ ع و - نهبن نب رمع نب دمحم ناطلسلا ولتسلا حدم اهلو

 : اهلوا يتلا هتديصق يف ةداعس هتدلاو يف

 بونت نم بئاونلا يردت لهو بوطخلا عقت نمب ملعت ملأ
 بوصت انلضفأو انتلخأ ىشفت ثادحألا امنأكو ىلب

 . ةئامسخو ىدحا ةنس كلذو ذ عئار بوكرمو ، مهرد فالآ ةثالثب هزاجأ

 مهزئاوج ذخأف . مهئارمأو ناهبن لآ نيطالس نم اددع رعاشلا حدم دقو

 ملو ، مهيلع هحئادم رصقو ، روهشلا ميرك قوس يف هرعش قفنو © ةينسلا

 وهو ، مهريغ نم ءا رشلا ضعب ةرم تاذ حدم ٨ ه : ليق

 ؛ اهلؤا ةديصقب يسيئرلا هللا دبع نب دمحم ريشملا

 بيبآشلا لهنم رطقلا فكاوب يبوص ايحلا رد نم فيصلا ةنزماي

 . انريغ ىلإ حيدملا فرصت مل : هل لاقو رمع نب ناهبن ناطلُسلا هيلع طخسف

 ةلاقإلا هنم دجأ خيشلا بلطف ، كيفكي ام كيطعن ملأ ، هيلع كثفاكن ملا

 اداوج الجر ، رمُع نب برعي برعلا وبأ ناطلسلا ناكو ، هحماسف . ةحاسملاو

 . فايضألا مركيو ، دوفولاو ءارعشلا زيجي ، ًاعرك
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 ليج } اعئار اسرف هيلإ ىدهأو قارعلا لهأ نم لجر هيلع دفو هنأ : ليق
 هلثم ‘ سرفلا كلذ عم رخآ ًاسرف هيلإ داق هنأ معزو ، ضكرلا عيرس 4 ةروصلا

 نع ناطلُسلا هاطعأف ، قيرطلا يف هيلع تام هنأو ، يرجلا ةعرسو ةروصلا يل
 هنأ معز يذلا سرفلا نع هاطعأو ، رانيد فلأ نيرشع هيلإ هادهأ يذلا سرفلا

 . ىرخأ رانيد فلأ نيرشع قيرطلا يف هيلع تام

 نم ريثك رابخأ تفتخإ امك ، انيلإ لصت مل يتلا مهرابخأ نم ليلق اذهو
 نب ليلخلا مامإلا نأ : مهلوق نم خيراتلل انلئاوأ لامهإ ىلع لدأ الو ، ةمئألا

 ؛ ةيناث ةرم نامع لهأ هعيابف } نامع لاإ هودر مث كرتلا هرسأ ذ يصورخلا ناذاش

 ادرفنم يشجع ليلخلا مامإلا اودجو ۔ سابعلا ينب دنج مهب دوصقملاو - كرتلا لهف

 هوداتقاف { هتيب يف وأ ، هدجسم يف هيلع اومجه وأ ، هورسأف ضرألا نم ةالف ِل
 ف اريسا عقي ا هتريشعو هموق ينارهظ نبو ۔“ ةلود مامإ وهو ۔ اوءاش امك اريسأ

 لعب لإ اذكه عقي كلذ نظأ ل { ةمواقم ىندأ نودبو ةطاسبلا هذهب ودعلا دي

 . هليلخ نع ليلخلا لهذيو هليقم نع ماهلا ليزي برض
 نرقلا فصتنم دنع هنأ ، يل رهظي اميفف ، ةنهابنلا كلُم ءادتبإ نمز نع امأ

 نب نلهبن دمحما نلطلسلا ٹ ىنر يلتسلا مهرعاش نأل ، يرجهلا سماخلا

 ؛ اهن يتل ةديصقل هذهب ه ٤١٧١٦ ةنس ۔ رمع ني دمحم نب رمع

 اهريصم هيلإ هوركم ةفاخم اهروفن ةايحلا ركذ نم سفنلا يه

 ‘ رمع نب برعي برعلا ا نلطلسلا حدم ، ه ٩٠ ةنس يفو

 ؛ اهلو يتلا هتديصق يف ، ۔ ىحلا ديعب هانهو

 بشأ ملو ربكأ مل يناك ىتح يبرط نم تاذللاو ضيبلاو تربك

 ني رمح نب دمحم اهب حدم }ه٥ ١6١ ةنس اهت ىرخأل ةديصقو

 ة اهل ، ةدعس : اهمدو هتدلاو يف اهيف هازع امك ، ناهبن
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 بونت نم بئاونلا يردت لهو بوطخلا عقت نمب ملعت هملأ

 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ناك . مهل يلاتسلا حدم ءادتبإ نأ : كلذ لدف

 . نامع نادلب رثكأ ىلع نيرطيسم اوناك مهنأو ْ سماخلا

 نكي مل ناذاش نب ليلخلا مامإلا دعب ، هنأ حيحصلاو ، قيزر نبا خرؤلا لاق
 ةنهابنلا ناكو ، ةنهابنلا ىلع ةرهاق ديو ، ةرهاب ةوق ، ةعيبلا مهيلع ةعقاولا ةمنألل

 نوصحلا نم نصح لك ىلعو ‘ نامُع نوصح رثكأ ةملطصم تقولا كلذ يف

 مامإ ةلوص نوفاخي الو ، امامإ بصن نمب نونرتكي ال ، مهنم مكاح اهوكلم يتلا
 نامزلا مهيلع لاطف ، مهيلإ سانلا رثكأ ليمو ، مهديدعو مهددع ةرثكل ، مهيلع

 مهتعاط يفو ، نوصحلا ضعب يف نيبوصنما ةمئألا تيقبو ، نأشلا اذه ىلع مهو
 مهل ةعيبلا رنكأو ، نوصحلا نم ةنهابنلا جارخإ ىلع مهل ةردق ال ، لاجرلا ضعب
 نأ لواعي ، برحب مهدحأ دصق نم لك ىلع اوفلاحت دق ةنهابنلا ناكو { اعافد

 اذه لجألف ، برحلاب دصقي يذلا مهبحاص عم اونوكيل ، مهنوصح نم مهجرخي
 ۔ ه أ ،۔ نامزلا كلذ يف مهتوق تدتشاو ، مهتكوش تيوق

 نم هدجن ام وهو ‘ نامزلا كلذ يف لاحلا دهاش هديؤي قيزر نبا هركذ امو

 لصاح وه امك ، رخآ مامإو مامإ نيب وأ ، يناهبن مكاحو مامإ نيب خيراتلا لخادت

 يذلا ، يصورخلا يدمحيلا دشار نب ناميلس نب يلع نب دشار مامإلا تقو يف

 ةنس : ليقو ، نيعبسو تس ةنس يفوتو ، ةئامعبرأو نيعبسو نيتنثإ ةنس لبق عيوب
 تقولا اذهو ، ىسوم نب داجن خيشلا ةجرت يف رم امك ، ةئامسخخو ةرشع ثالث

 ذ مدقتلا خيراتلا يب ىوزنب يلاتسلا مهحدم نيذلا ، ةنهابنلا دوجو تقو وه

 نب هللا دبع نب ديعس نب دشار مامالا وهو ، هلبق يذلا مامإلا يف نأشلا اذكهو

 لخادتلا اذه لجألو ، ىوزنب يفوتلا ، يدمحيلا دمحم نب ديعس نب دشار
 نب ىسوم مامإلا ةعيب ىلإ اهدعب امف ةرتفلا كلت يف ةمامإلا دوجو يف بارطضإلاو
 مكُح دوجو نيبو ، ةئامسخو نيعبرأو عست ةنس ، داجن نب ىسوم نب يلاعملا يبأ
 نرقلا لوأو سماخلا نرقلا رخآ يف ، ىوزنب يلاتسلا مهحدتمإ نيذلا ، ةنهابنلا

-٤٩٢



 خيرات نإ ، اهريغو ىوزنب ةنهابنلا دوجو عم ةمامإلا رقم ناك نيأف ، سداسلا
 مامإلاك ، ةمئألا خيرات يف ىتح عقاو اذهو ، لخادتم ةنهابنلا مكحو ةمامإلا
 يذلا ، شبنخ نب دمحم مامإلاو ، ناسغ يبأ نب دمحم مامإلاو ، يلع نب دشار
 ةيناوزن لإ نامُغ لهأ قارتفإ ببسب كلذ نأ ، (هللا هجر) يلاسلا خيشلا هللع

 ةمئألا ضعب مكح نب خيراتلا لخادت ببس ام نكل ۔ ملسم رمأ اذهو ۔ ةيقاتسرو

 ةنهابنلا نأ : لوقلا ىلإ عوجرلاب ألإ لاكشالا اذهل جرخم ال ، ةنهابنلا مكح نيو

 ۔ ىرخأ ةيحان يف مامإلاو ، اهيلع نوبلغتي يتلا يحاونلا ىلع ًاماكُح اوناك

 كلذف ، ماع ةئامسخ نم رثكأ ماد مهمكح نأ ةنهابنلا نع ليق ام نأ مث

 مامإلا دعب ناك _ ليق اميف ۔ رمألا ىلع مهؤاليتساو مهروهظ نأل ، ديعب ريغ
 مامإلا ةافو نأ تدجوو ، رشع يداخا نرقلا لئاوأ ىتحو ۔ ناذاش نب ليلخلا

 ش ةليوط ةدمل رمتسي ةرات مهمكح نأ لا ذ ةئامعبرأو نعبرأو سج ةنس ليلخلا

 هل لدب امك } اهلك نامع ىلع نوبلغتي ة هنو آو ، كلذ نم سكعلا ىلع ةراتو

 ، نسحم نب حالف ناطلُسلا حدم يف ، يويلحملا نيسح نب ىسوم رعاشلا لوف
 : اهلا يتلا هتديصق نم ، دلاخ ينب يداو ىلإ شيجلاب هريسم ركذيو

 نابلاو لثألا لظب اهنم فشتساو نابلاو نابلا موسر يذهف جرع

 :اهيف لوقي
 نابحس ظفل يكاحي حالف ايلع ف ةهيدبلا ىنعم هددرت رعش

 يناث نم كاذ يف هل سيلو ادرف اهب راصو ءايلعلاب درفت كلم
 نالعجف روص لإ قايس ىلإ دمس لإ الهب نم شيجلاب ترسو

 نارهز نب رصن ينب يف انثلا روهشم كلام قاتسرلا كلام هب شيج

 ناحرس مرقلا ليلس سامش اونب دنس ىتفلاو يدعو رصانو
 ناخيش نب بدنلاو ةعيبر اونب ةكرعم لك يق انقلا نوفع رملاو
 ناليج نب دنج يف شمهد لآ يف ةبطاق نادحلا عم ورمع لآو
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 ةفراطغ يف ًاعيج يشحو لآو
 مه دانعلا لهأ مه تلص لآو

 ىلع نومدقي ريمع لآ هيفو
 رمغ ينب عم زيزع لآ هيفو
 مه خاروصلاو ليكشو رفاغو
 اونبو يدع انبإ يف ةربع لآو
 اونبو الملا بابرأ زرحم لآو

 ناليف لآ نم وأ ركشي لآ نم
 نابيش نب لهذ اونب هيفو هيف

 ناسرفب يوهت رمض لهاوص
 نايبذو سبع عم ريج لآ عم
 نالهث ناكرأ نم تبثأ عورلا ي

 ناوعأو راصنأ ريخ مه ةانه

 نأشلاو رمألاو يهلا لهأ شاطب
 نافلخ دسأ يقالتلا يف مه سبح اونبو ةلج ميهش لآ هيفو

 ناطلسلا اذه عم ، اهبرغو نامع قرش نم لئابقلا هذه لثم عامتجاف

 رصتقي اروطو ؛ اهلك نامع ىلع همكُح ذوفن ىلع ليلد ، هءاول تحت مهئاوضنإو
 اذكهو ؛ اسأر مكحلا نع نودعبي انايحأو ، نامع ندم ضعب ىلع ةنهابنلا كلم

 ةلدرخو ربج ثدح امك ، رخآ أنيح مهنيب اميفو ، أنيح ةمامإلا عم عارص يف مه
 ايقتلاو ؤ رخآلا ىلع امهنم لك جرخف ۔ فالخ امهنيب بشن ثيح ۔‘ ةعامس ينبإ

 6 هبحاص نيوخألا نم لك لتق ، لاتقلا عقو الو ، امهيشيجب ىلعألا تروراقب
 . امهنم نيملسلا هللا حارأو

 ، حالف نب.رارع ناطلُسلا دلاو وه ۔ افنآ روكذملا نسح نب حالف ناطلُسلاو

 اهنصح يف ، ةرهاظلا نم تاينقم دلبب هتماقإ رثكأ ناكو ، مركلاو دوجلاب روهشلا

 . دوسألا : ىمسُملا روهشملا

 ناطلُسلا اذه هبلجف ، نامُمجب دجوي ال ناك (وجناملا) ءابمألا رجش نأ ىوري

 جوزت هنأ كلذ ببسو ‘ نادلبلا ةيقب ِف رشتنإ مث ذ بخغأف تاينقم ِف هسرغو

 : هل تلاق هعم ترقتسإ املف ، تاينقم دلبب اهنكسأو ، دنهلا كولم نم كلم تبب

 اهترمث ةفصو ، اذك اهتفص ةرجش اهيف ىرأ ال نكل ۔ راد ريخ رادلا هذه نإ
 مهل زهجو ‘ هباحصأ نم الاجر لاحلاب رارع ثعبف “ معطلا ةذيذل يهو اذك

 يف هسرغب رمأف ، ءابمألا نم ريثك رجشب هوفاو ، اوعجر املو ، دنهلا لإ ابكرم

-٤٩٤



 ۔ ةياورلا تهتنإ ، رثك ىتح نامع يف هسرغب سانلا عباتتو ، تاينقم

 عست ةنس ججحلا رهش نم نولخ لايل رشعل حالف ناطلُسلا ةافو تناكو

 . ةئامعستو نيعستو

 مامإلا ةمامإ نيب يتلا ةرتفلا يه ، نامُع ىلع ةنهابنلا اهيف بلغت ةدُم لوطأو

 ةنس : ليقو ، ةئامسخو نيسو عبس ةنس يفوتملا ، ماشه نب شبنخ نب دمحم

 عست ةنس ةمامإلاب عيوب يذلا ، يراوحلا نب كلام ةمامإ نيبو ، نيثالثو سخ

 ۔ مامإ .ركذ اهيف رهظي مل ، ةنس نيسو نيتئام ىلع ديزت ةدُم يهو { ةئاغاملو
 لا راشأ ، ةرتفلا كلت يف مكحلاب اودبتساو ، نامُع ىلع اورطيس ةنهابلا نأكف
 مامإلا توم دعب ةرتفلا ِف اضيأو ، هريغو " ةمغلا فشك " باتك بحاص كلذ

 ليلدبو ، يصورخلا باطخلا نب رمُع مامإلا عيوب نأ لإ ، يراوحلا نب كلام
 تارتف ىلعو ۔ مهمكح نامز جراخلا نم نامع لإ تءاج تاوزغ ثالث

 دجأ نب دومحم همسإ زومره ءارمأ نم ريمأ جورخ : ىلألا ةوزغلا
 يلاعملا وبأ ديسلا ذئموي نامع مكاح ناكو { ةئامتسو نيتس ةنس ، يتسوكلا

 ، تاهلق ىلإ هشيجب زومره ريمأ لصوف ، ناهبن نب رمع هوخأو ، ناهبن نب نالهك
 ىرجو ۔ نامع لهأ نم هعم نع ‘ يناهبنلا ناطلسلا نيبو هنيب ءاقللا ناك اهبو

 امهنيب عقي ملو ، زومره ريمأ بلاطم يناهبنلا ناطلسلا ضفرف ، باطخلا امهنيب
 ، اريثك اقلخ اهنم لتقف ، رحبلا قيرط نع رافظ لإ هشيجب دومحم راس مث ، لاتق
 قيرط نع جرخي شيجلا نم ًابناج رمأ ، عجري نأ دارأ املف ، ةليزج ًالاومأ بلسو
 ، مكيتآ نأ لإ اهب اوميقأ : مهل لاقو ، تاهلق ىلإ رحبلا قيرط نع رخآلاو ، ربلا
 لاجر ةرشع رافظ نم بارعألا لاجر نم ذخأ دقو ، ربلا شيج عم وه ىضمو
 هل قرط ىلع هب اوذخأف قهاش لبج مهل ناكو ، قيرطلا ىلع هولدي ، ءالدأ

 نوددرتىي نيرئاح اوحبصأف 7 اليل مهنع اوبره ربلا هب اوطسوت املف ، اهب يدتهي
 الإ اعيج اوكلهف ، ءاملاو دازلا مهيلع ذفن ىتح ، ةيلاخ يايفو ، ةيلاع لامر يف

- 
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 امف ، مهيلع ىرج امب ربخأف ، نامع لصو نأ لإ ددرتي يقب ادح او الجر

 ، زومره لإ هتنيفس بكر مث ، رافلج لصو ىتح راسو ، هلتق نامُع لهأ بحأ

 . مهيلع ىرج اع مهربخيل

 مث مهنفس اوفرأ . تاهلق اولصو ال مهنإف ، رحبلا قيرط اودصق نيذلا امأو
 مهيلع جرخو ‘ دلبلا يف خيرصلا عقو ، اهنم اوبرتقإ الو ، يويط ىلإ اودصق
 ممولتقف ، مهنفس نيبو مهنيب اولاحأو ، حمرلاو فيسلاب مهوردابو ، لاجرلا
 هنصح ىنب يذلا ، لبجلا ءاذحب يهو ، ةروهشم يويط يف مهروبقو ، اعيمج
 لا يأ ) ةياغلا هذه لإو ، رحبلا لحاس ىلع وهو ، برقم نب يلع نب هللا دبع

 ، كرتلا روبق : اهنومسي ، ( قيزر نبا وهو هنع لقنأ يذلا فلَُمْلا نمز
 لهأ ذخأ دقو ، ةسمخلاو ةعبرألا كرتلا ءالؤه روبق نم ربق لك يف نأ نومعزيو
 لجرلا الإ ں زومره لإ مهنم عجر ًادحأ نأ ملعأ الو : لاق ، ًاعيج مهنفس يويط
 . همالك ه أ ، زومره لإ مث ، رافلج ىلإ ىضمو ۔، ربلا لهأ نم اجن يذلا

 جورخ : يهف ، ةنهابنلا مايأ تعقو اهنأ تركذ يتلا ةيتاثلا ةوزغلا امل
 ىمسملا يناثلاو ، ةيادلا نب دجأ نيدلا رخف ىمسي مهسيئرو زومرهو زاريش لهأ

 ناطلسلا ةلود ف كلذو ْ سراف ةئامسخو فالآ ةعبرأ مهو ۔“ نيدلا باهش

 نم ةنس رشع ةعبرأ ىضم دعب ‘ ةئامتسو نيعبسو عبرأ ةنس ، ناهبن نب رمغ

 ، ءاكرب لامعأ نم ، مصاع يح ي يناهبنلا ناطلُسلا مهاقتلاف ، ىلوألا ةثداحلا

 ملف .3 مهتملك قفتت ملو ّ مهناطلس عم اوفلتخإ مهنأ لا ، نامع لهأ نم هعم نع

 نامع لمهأ لذاخت ببسب عاطتسا يذلا ذ يزافلا شيجلا اذه دص ىلع ردقي

 لإ اوجرخ مث 3 ، رهشأ ةعبرأ اهب اوماقأف ، ىوزن لاإ هقيرط قشي ةش ر نأ ذ مهقارتفاو

 ، مهتكوش هللا رسكو ، ةيادلا نبا تامو ، اهيلع اوردقي ملف ، اهورصاحو ءالهب

 . ريثك ءالغ ساللا باصأو

 ةنس كل ذو ةمهن نب ه اش رون ، زومره ناطلس جورخ ٠ ةثلاثلا ٥ وزءلا 39

 مكاح ناكو ، اهلبق يتلا ةثداحلا نم ةنس نيعستو ةئام دعب ، ةئاغامثو نبتسو عبرأ
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 ةياور يفو ، ناهبن نب رفظم نب ناميلُس نب رفظم نب ناطلُس ديسلا ، ذئموي نام

 دي نم اهذخأو نامع لإ جرخ ۔ همهن نب هاش رون زومره ناطلُس نأ : ىرخأ

 شيجب جرخ دق ناكو ، ناهبن نب رفظم نب ناميلس نب رفظم نب ناميلس ديسلا
 ، سراف فلأ نم رثكأ هليخو ، لجر فلأ نيرشع قوف هنأ : ليق ، مبظع
 لإ ناميلس دمو ، اهرضحو اهودب ، نامع نم برعملا هدنع تعمتجاو

 ، ءالهبب هماقم رثكأو ، نامزلا نم هللا ءاش ام نامُغ يف هاش رون ماقأو ، ءاسحإلا

 ناسغ وبأ ناكو ذ بيلك نب ناسغ مهيلع رمأو ، همدخ نم اضعب اهيف كرتو

 عجرو ، اهكلمو هراد ىلإ ناهبن نبا لصو كلذ دعبو ، صاخلا ناميلس ريزو
 لإ عجر لب ، نامُع يف زومره ناطلُس رقتسي ملو ، نوكي ام نسحأ لإ هكلم
 نم دشار نب ناضمر خيشلا ىلع ضبق هنأ ، هلاعفأ حئابقو هروج نمو . هدلب
 ، (هللا هجر) ناضمر خيشلا تامو ، زومره لإ هعم هذخأو ، قح ريغب ، ىوزن

 بسني يذلا وهو { ةئاغامثو نيتسو سه ةنس ججحلا موي ، رئاجلا اذه نجس يل
 . ىوزن نم قتنغلا جلف ىلع يذلا ناضمر دجسم هيلإ

 هاش رون لوخد نم ةنس نيرشعو ىدحإ يضم دعب هنأ ل ردابتملا نمو اذه

 مهلاومأ قيرغتب مكحلا ليلدبو ، ةمامإلا روهظب ةنهابنلا رمأ فعض دق ، نامع لا
 دمحم نب باطخلا نب رمُغ مامإلا هقيرغتب مكح يذلا } ةئاغامثو نينامثو عبس ةنس

 . (هللا هحر) يصورخلا

 : هللا هج ر) يقابلا دبع نب يلع نب دمحم ةمالعلا خيشلا طخب دجو اممف

 ىداجج رهش نم نولخ عبسل ءاعبرألا يشع يف ؤ ميجرلا نرلا 4 هللا مسب (

 دهاجلا يضاقلا خيشلا ماقأ ، ةيرجه ةنس ةئامنامثو نبنامثو عبس ينس نم ةرخالا

 > جرفم نب دجأ نب ناميلس نب دمحم هللا دبع وبأ ، نامع بطقو مالسإلا فيس

 ، نامُع لهأ نم نيملسملا نم ملظ نل اليكو جرفم نب دأ نب رمع نب دمح
 نب رفظُملا ناطلسلا نل نم ، ناهبن لآ نم كولملا ةداسلا مهملظ نيذلا

 نكلمل ا ، هدلو دلوو ،هلىن نم ملظ نم رخآ لا ، ناهبن نب رفظُم نب ناميلس
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 نب حلاص نب دجأ ماقأ كلذكو ، ناميلس نب ماسحو ۔ ناميلس نب ناميلس

 نب دجأ خيشلا ماقأو ذ مهركذ مدقلا كولملل اليكو ؤ ، جرفم نب دجأ نب رمغ

 دقف ، ناهبن لآ لاومأ يف مكحلل ، جرفم نب دأ نب رمُع نب دمحم نب حلاص
 ناهبن لآ لام عيمجتب رمغ نب دمحم نب حلاص نب دجأ يضقف ، كلذ اندنع حص

 ، ركسو رمتو لالغو ، ةينآو ةحلسأو ، تويبو ليخنو ، نيضرأو لاومأ نم
 ءاضق ۔ ةعتمأو ثاثأو ىوطأو رودو تويبو ءام نم ، ناك ام انئاك مهلام عيججو

 نم ، نامع لهأ نم نبمولظملل ءاضقلا اذه رمُع نب دمحم لبقو ۔ امات ابجاو

 ، نيمولظملل حيحصلا نئاكلا ءاضقلاب لاومألا هذه تراصف ، رضح وأ مهنم باغ

 هضبق مامإلل زاج ، هبر لوهجي لام لك راصف ، مهتفرعم تلهج دق نومولظلاو
 نم هل وهف هتبثأو هقح حصأ نم لكو ، نيملسملا ةلود زازعإ يف هفرصيو
 طخ ملو ةئزجتلا كردت مل نإو ، كلذ كردأ نإ هطسقب اهيف هل ًازجيو ، مهلاومأ

 لاومألا ضبقي مامإلاو ، ءارقفلل لوهجلماو ، مولعم ريغ بيصنلا كلذف ، اهب
 ،نيملبللا ةلود زع يف هلعجيو ، هل بر ال نم لامو ‘ ءارقفلا لاومأو ، ةنيعملا

 ىَلَع هُمْثإ اَمْلإَق هَعمَس اَمَدعَب هلَدَب نمف ) : هيف مكحلاو ءاضقلا اذه حص دقف

 . ميلَع عيمس ةللا نإ ةَنولَدَني َنيِذَلا

 ذ ًادماح ; هديب يقابل ا دبع نب يلع نب دمح لاعت هلل ريقفل ١ هرررحو هبتك

 . ميظعل ١ يلعل ١ هلل اب ل ١ ةوق الو لوح الو ْ ًارفغتسُم ] ًاملسُم ئ ًايلصُم ش ًادحوُم

 . هذديب هبتكو ذ جرفم نب دجأ نب رمع نب حل اص نب دجأ ، كلذ عيمجب دهش

 طخب هبتكو » جرفم نب دجأ نب رمغ نب دمحم . ةقرول ا هذه ِف امب دهشو

 . ه ] ، هدي

 تام يذلا ، ناهبن نب رفظُمْلا نب ناميلُس ديسلا توم دعب مكحلا اذه ناكو
 نب ناميلُس نب رفظُملا ديسلا هدلو توم دعبو ‘ ةئاغامثو نيعبسو ىدحإ ةنس

 . ةئامنامثو ننامثو عبرأ ةنس ‘ رفظملا
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 ف ملعلا خياشم نم بلط يذلا وه اذه . رفظُملا نب ناميلس ناطلُسلاو

 ةماقإ ، مهريغو ، دمحم نب حلاصو ، حاضو نب حلاصو ، جرفم نب دأ : هنامز
 اوركنأف ، دجأ نب درو خيشلا مهعمو ىوزنب اوعمتجاف ، ىوزنب ةعمُجلا ةالص
 . ه أ ، زوجت ال اهنأ مهتملك تعمتجاو .3 اوبأو كلذ

 نب ناميلس نب دمحم خيشلا نأ : هانعم ام باتكلا نم رخآ عضوم يلو

 اهريغو راحص يف ةعمُجْلا ةالص نع لأس . هللا هخر) يوهلبلا جرفم ني دجا
 : لاق ةلئسملا يف فالخلا ركذ نأ دعبو ، هريغو لدعلا نامز يف نامُع نادلب نم

 ، رحبلاو ربلا يف نامع تايرق نم اهريغو راحص يف اهتالص بجوأ ًاضعب نأ
 . أرصم نامع لك : لاق ضعبو ۔، رظنلا نبا خيشلا لوقب لدتساو

 ىلع زربملا ، هنامز يف ملعلاب روهشملا ملاعلا اضيأ اهزاجأ دقو : لاق مث

 ِف رفظُملا نب ناميلس اهنع هلأس امل ، ج رفم نب دجأ . هناوأو هرصع ي هنارقأ

 هنم ققحتو اهتزاجإ ىلع دمتعاو خيشلا اهزاجأ املف ، اهتالص دارأ ذإ ، امهتايح

 ۔ ه أ ، اهبلط امدعب اهنع نوه ذئنيحف ، كلذ

 ناطلُسلا دنع ملعلا لهأ نم هناوخاي هعامتجإ لبق اهزاجأ خيشلا لعلو

 هللاو ، لوألا هلوق نع عجرو ، كلذ ىلع مهقفاوف ، اهتزاجإ مدع اوأرف ، ىوزن
 . كلذب ملعأ

 نب ناميلس نب نسحم نب ناطلس : مهلوأف ذ نيريخألا ناهبن ينب كولم امأ

 ، ةئامعستو نيتسو عبرأ ةنس ،} دمحم نب تاكرب مايأ يف ، ىوزن كلم } ناهبن

 نيعبسو ثالث ةنس رخآلا عيبر نم تيقب ةليل ةرشع يتنثإل نينثإلا ةليل تامو
 رفظم ناكو .ب رفظمو “ ناطلسو ۔ سامهلط : مه ؤ ذ دالوأ ةثالث كرتو ۔، ةئامعستو

 ، ليلقب هيبأ دعب تام دقف ./ همايأ لطت مل هنأ لإ ، كلما يف مهيلع مدقتلا وه

 . ةئامعستو نيعبسو تس ةنس مرحلا رهش يف كلذو

 ناطلسلا اذه توم دعب هنأ ، ةميدقلا قاروألا ضعب يف هيلع تعلطإ اممو
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 ديعس نب دمحم نب دشار نب رماع نامُع لهأ بصن .3 ابيرقت رهشأ ةتس وحنب
 نيعبسو تس ةنس بجر رهش نم رشع عساتلا ةعمجلا موي كلذو .۔ امامإ

 ال ةقرو نم كلذ تلقن ، صورخ ينب يداو نم بقل ةيرق نم وهو ، ةئامعستو
 تسلو ‘ .......... دبع نب رمُغ نب هللا دبع نب رمغ اهبتاكو عاطقنإ نم ولخت

 ، همايأ لطت مل وأ ، رهتشي مل هنأكو ، هتركذ ام ريغ اتيش مامإلا اذه نع فرعأ

 ريغ وهو ، يصورخ هنأ نظلا بلغأو ، وه لئابقلا يأ نم فرعأ ال اذكهو
 يالا ، (هللا ههر) يماسلا نيدلا رون ةمالعلا هركذ يذلا ، دشار نب رماع مامإلا

 ديلولا نب دشار نب رماع كلذف ، ةئامعبرأو نيعبسو ةتس ةنس امامإ بصن
 ملعأ هلل او ۔ صورخ ينب نم ةارشلا ةمئألا رخآ هنأو ذ يصورخلا

 نم بلقتت مهلاوحأ نأ } يضالا ف مهمكخ نابإ ۔“ ةنهابللا رمأ نم حضاولاو

 مهل تحنس ىتمف ، مهل ةيتاوملا فورظلا بسح سكعلابو ، ةرامإ ىلإ كلُم

 اولخي داكي ال ابل اغو ، اهضعب ىلع وأ ، اهلك نامع ىلع اوبلغتف اوبثو ةصرف

 ، نيمايملا ةبراعيلا ةلود مايأ ءانثتسإب ، مهترطيس ضعب هيف نوديعتسي نمز مهنم
 ِ ملعأ هللاو ‘ تملع اميف ركذي نأش اهيف مهل نكي ملف

 اه ريغ ائيش ناهبن نب نالهك نب ملاس يبأ ديسلا هيقفلا رابخأ نع فرعأ الو

 لوأ ىلإ ، عباسلا نرقلا نم ريخألا فصنلا يف شاع هنأ يرحتلا ىلعو ، هتركذ
 . ملعأ هللاو نماثلا نرقلا
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 دجأ ن نسحل ا و خيشل ا

 نب دمحم نب دأ نب ديعس نب نسحلا نب دجأ نب نسحلا وبأ هيقفلا خبشلا

 نم راص يذلا ، يوزنلا حلاص نب دمحم خيشلا ةمالعلا ةيرذ نم َوُه ، حلاص

 ، نيلالثو ىدحإ ةنس يفوتملا . اذه مهدج : مهلوأ ، ءالجأ ءاملُع ةلسلس هتيرذ

 نب ديعس وبأ هيقفلا خيشلا تملع اميف : مهرخآو ، ةئامسثو نيثالثو تس رأ
 نب دمحم نب دجأ نب ديعس نب نسحلا يبأ نب دجأ نب نسحلا يبأ نب دحأ

 ذ خئاشملا ءالؤه بستني ةليبق يأ لإ يردأ تسلو ۔ حلاص نب دمحم نب دجأ

 ، يريه هنأ : هدالوأ ضعب وأ اذه دمحم خيشلا يف لاق قيزر نبا خرؤملا نأ لإ

 نب نالهك ىلإ عجري مهبسن دزألا نأ ولو ، دزألا نم مهنأ كلذب دصقي هلعلو

 هللاو ، دزألا نم مه نامُع نمب ىلع بلاغلا نأل ، أبس نب ريح ىلإ سيلو ، أبس

 . ملعأ

 نرقلا ءاملع نم هنأ لإ ں اتيش هنع فرعأ ال ك دأ نب نسحلا وبأ خيشلاو

 ةنس ةدعقلا رهش رهش نم نولخ لايل سمخ ءاثالثلا موي ىحض هتافو تناكو ذ نماثلا

 . ةيرجه ةئامعبس دعب ةرشع سه

 يبأ نب مساقلا وبأ هيقفلا : تيبلا اذه نم .۔ . نماثلا نرقلا ءاملع نمو

 نب دمح نب دجأ نب دمح نب دجأ نب ديعس نب نسحل ١ يب ا نب دج ا نب نسحل ١

 . ةئامعبسو نيعبرأ ةنس ةعمجلا ةيشع يفوتملا ، حلاص

 يبأ نب دجأ نب ديعس وبأ هيقفلا خيشلا : نماثلا نرقلا يف ، اضيأ مهنمو

 نم نقب ل ايل رشعل هتافو تناكو ذ مهرخآ وهو ۔ ليلق لبق روكذملا ُ نسحلا

 . ةئامعبسو نيتسو ىدحإ ةنس ناضمر رهش

 يكتع : هنأ تيبلا اذه نم خئاشملا ضعب بسن ركذ قيزر نبا تيأر مث
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 حلاص نب دمحم نب دجأ نب ديعس مساقلا وبأ ةمالعلا : مهلئاوأ نمو ‘ يدزأ

 . هللا هجر)

 : باجأف ؟ ةالصلا ِف ثبعلاو لمعلا ني قرفلا نع : خيشلا اذه لس دقو

 لمعلا نأ هارأ يذلا نأ لإ ، ًأرطسم ازييمت هيف دجا ملو ، يفخ امهنيب قرفلا نأ

 . ملعأ هللاو ، هيلإ هنم دصق ريغب ناك ام ثبعلاو ، دصقب ناك ام

 نامث ةنس لوألا عيبر رهش نم اتلخ نيتليلل دحألا موي ةوحض هتافو تناكو

 نو تون
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 يولهبلا ديعس نب رمع خيشلا

 نم ، يولهبلا درو نب دشار نب ديعس نب رمع صفح وبأ هيقفلا خيشلا ر
 ءاهقف نم وهو 9 عساتلا نرلا لوأو ؤ نماثلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ءا

 يف اهرثكأ ، هقفلا يف زيجارأو دئاصق هلو ، رعشلا لوقي نمب ناكو ب هنامز
 هّللا دبع يبأ نب نامثُع ةمالعلا ةجرت يف همظن نم ًانيش تركذ دقو . نايدألا
 رمُع خيشلا اهمظنف ، " لوصألا " يف نامثع خيشلا اهفلأ ةلاسر يهو ، مصألا
 قحم يمل مجحإا فيلات ۔ " لاصخلا رصتخُم " مظن هلو ، ءيراقلل اليهست
 ٠ هلل ٠ يمرضحلا سيق نه ميهاربإ

 يراوجلاو كالفألا رخسم يرابلا يلعلا هلل دمحلا
 راجشألا يف رايطألا تنغ .اام رادقم الو دح الب ادمح
 رئارسلا ملاع ميدق بر رهاقلا كيلملل يدمح دعبو
 ميكح ديس لدع مامإ ميهاربإ لاق دق ام ركذأ
 لضافألا هب تءاج يذلا يوري لداعلا يمرضحلا مامإلا كاذ

 هابثأ نع لج ىلاعت بر هللا مب لاق لوق لأ
 ميدقلا ربدملا ملاعلاو ميحرلاو نهر لاو لوطلا يذ

 درف بر وهو يبر هلل ًدمَحلا لاق هللا مسب دعبو
 هتايآ يف لاق دق هناحبس هتافص نع نسلألا تلك دف
 ليلجلا نميهملا هناحبم ليم الو هبش هل سي
 مايألاو لكلا يلايللا لوط ماعنلا ىلع ادج هدهأ
 دحو هبو يبر هللاب دهشأ لاق دمحلا دعبو اضيأ
 هدنع كيرش ناث هل الو هدحو يبر هللا نأ دهشأ
 هلوسر ايداهو ارشبُم هل دبع هنأ يبللابو
 ريبح هيلاع ميظع بر ريدقلا دحاولا هلع ىلص
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 ميهاربإ قاحسإ وبأ لاق

 ساملطنإ ة ٠ . اذه ت ةن ٥

 راصمألا رئاس يف همدعل

 ادبأ هنع ةبغرلا ةفيخو

 لالض ةبصع نم اهدينفت

 افاعُضلا اوبلغي مهنم تيشخ

 فاعُضلل نيدلا نبي ىتح

 نيقيلا نم / كشلا اوفرعيو
 الاصخ ارصتخُم هتفنص

 فانصألا ةلمج نم هتنمض

 هلوأ يف لوقلا تأدب دقو

 نيدلا اذه لقعم دناف

 هفرعي يذلا ألإ يدتهي ال
 نايدألا يلوأ نع باتكلا اذ يف
 اقيفوتلا لأسأ يبر هللاو

 ميركلا كلملا هلإلا وهف

 ميكح ملاع سيق ليلس
 ساسألا بهذملا اذه لوصأ

 راطسألا يف لاق ديقي ملو
 ادنفت وأ ةوعدلا لقعم ي

 لاهجلا ةقرفلا فالخلا لهأ

 افانصأ هلك اذه تفنص

 فالخلا ةمئأ اوكرتيو

 نونظلا نم ٍ قحلا رهظيو

 الاصفا الصفُم هتبوب

 فالسألا نع نيدلاو هقفلا يف
 هلهج نم عسي مل امم ركذب

 : اهرخآ يف لوقي ، ةليوط ةزوجلا يهو

 لاصخ نم تدجو يذلا مت

 فينصتلا نم تاراهطلا مث
 ميهاربإ وهو سيق ليلس
 مامتلاب ملعلا اذه فنص

 اريصع هل مظن نم تغرف

 لاوش يفو تبسلا ةيشع

 ماوعألا سماخ ماع رهش نم

 نييبتلاو هقفلا باصن وهو

 هفصوأ املك اذهب ينعأ

 نآرقلاب صوصخملا ةنس نم

 اقيرطلا يب كلسي هنأو

 ميحرلا نميهُملا هناحبس

 لامكلاب لكلا تاولمصلل

 فيفعلا لداعلا مامإلا نع

 ميكح ملاع تومرضح نم

 ماكحألاو نيدلا يف يذلا لك

 لايل نم ثالث تيقب نإ

 مامت ةلئام نامث دعب
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 ناندع نم ثوعبملا دمع نآرقلاب لوسرلا ةرجه نم

 كالمألاو لسرلاو ءايبنألاو كالفألا قلاخ هيلع ىلص

 كالمألا اهبرل تحبسو كالفألا تراد ام هلآو

 مالظلا يف راونألا تحالو مامغلا يف قربلا ءوض حالو

 : هلوق ، ةزوجلا هذه مامت وه يذلا ، بابلا اذه تايل رخأو

 ميكح ملاعو ربدُم ميدق دحاو نم هناحبس

 ريشُملاو ؛ءافكألاو لسنلاو ريزولاو بحاصلا نع لج

 خ هلل ١ هجر) يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا . " لاصخلا رصتخُم " . مظن دقو

 لوألا كرت مكو ، هلثم لإ قبسي مل امب ءاجف ۔ " لامكلا ج رادم " : هامس

 َ . رخآلل

 رصتخلم` : اهيف مظن ،ةزوجأ ، ديعس نب رمع خيشلل ًأضلأد
 : اهل ، تايلا ضعب اهنم ركأل ،" ىويسبلا

 رجاف يوغ ناطيش لك نم رهاقلا يوقلا هللاب ذوعأ
 مثآ دوسح زامه لكو مل اظ موشغ ,رابج لكو

 امئاق 7 ءايحألا يف تمد ام امئاد اريثك ادمح هدمحأ

 دوبعملا ةزعلا وذ هناحبس دودحم هدمحل يهتني ل

 امنفغلل ادهاج ةالصلا ضرف املعي دارأ نم ملعيل مث

 بتعم كيلع ام يمظنب لمعاو بغري نمم تك نا عو عمسأ

 ربتخملا مام" الا ىلع يويسبلل رصتخُم نم هتمظن ينأل

 احيصف ًانيبُم ًأبوبُم احيحص ًارصتخُم هتدجو

 ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوت ج لصألاك اباوبأ اهلعج .‘ ةليوط ةزوجرأ يهو
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 : اهرخأ يف لوقي ، )٩٩٨( مقر تحت ، ةفاقثلاو يموقلا

 نعاطل انيد يف نعطم ال
 راربألا يف كش هيف كش نم

 نآرقلاو ليربج يف كشو
 مالع رهاق نم هناحبس

 نتاف دغول دحح ا و الك

 راتخملاو باحصألا يف كشو

 ميظع يرابلا يف كشو
 ماكحألا يف دجوي يذلا اذه

 أضعب ةديصق لك نم ركأل ، اهريغو ةالصلا يف ىرخأ داصق هلو
 ؛ ةلصلا ىيف ةديصقلا هذه : نهلؤا ،۔ هبيترت بسح يلاوتلا ىلع ،۔اهنم

 رزولا فلاس ىلع يكبأ ال فيك الا
 ةضيرف لك نوواغلا عيض دقو
 ادهاجُم امامإ اينللا يف ىرأ ملو

 ةلز لك نع فيسلاب مهعدريو
 ًافسأتم ايكاب ارح ىرأ ملو

 اننيب راص دق شرعلا هلإ نيدو
 مهبر نيد اوعيض دق ىرولا لكف
 هبزحو هلإلاب اونيعتسي ولو
 مهرمأ رهظأو يبر مهقفول
 " هبر لماع سانلا يف يذلا اذ نمف
 اقبلاو زعلا وذ شرعلا هلإ لاعت

 ًاصلخُم هللا يقتي ال نم نكلو

 اهنض رمضيو ًالاوحأ رهظيو
 يدتهيو ميظعلا لضفلا نع غوري
 مهنيدو نيملُملاب ائزهتسمو
 ةليضفل إيجتري نمم داع الف

 ابلاط هلل هللا نيد رصنيو

 رتولاو لفنلاو سمخلا تاولصلا الو

 رهشلا يب موصلاو لكلا تاوكزلا عم

 رفكلاو قسفلاو ملظلا لهأ دهاج

 رجألا بلاط ىدهلا قرط مهيدهيو
 يرجي هعمد امئاد يكبي نيدلا ىلع

 رقحلابو ءافجلاب اديرف اميتي

 رسع وذو ينغ ايندلا مهبحب

 رجفلا نم حاحص تاين صالخاو
 رصنلاو زعلاو نيدلاب مهديأو
 رسخلاب عجرأو تاين صالخاي
 ربحلا لداعلل نالذخلاب فصولا نع

 ربص الب شيعي فرح ىلع نوكي
 ركملاو ردغلاب نيدلا لهأ لتاخي
 ربكلاو بجعلاو تالزلا قرط لا
 رجهلاو حبقلاو شعحفلاب مهرهاظي
 رعولاو لهسلا ِف هللا دودح ميقي

 رشحلا يف وفعلاو رابجلا كلملا ىضر
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 هلثمو اذهل ىجري نم داع امل
 هبزحو مامإلا دقف ىلع اهارو
 اهريغو ةالصلا كرت ىلع ءاو
 مهتالص كرت سانلا زاجتسإ فيكف

 اهدودح متي ال يلصي نم ىرأ

 مهتالصب اوبطوخ ام مهنأك
 مهتاولص نم ضرغلا نوفرعي الو
 مهضرف نودؤي ًأنابشو الوهك
 ةدعقب ديصقلا مظن ءادتبإ ناكو
 هتمظن ديصقلا اذه ذئنيحف

 هلسغو سابلل يركذ لواف
 اهلك دجاسملا دنع ةنيز اوذخ

 مأ الو يهنل ىجري نم داع الو
 ١)رسكلا نم ميوقلا نيدلا ىلع ًأهاوو
 رصع يل هلل لكلا تابجاولا نم
 رذع الب هلالا .نيد مهعييضتو

 يردي ال تقولاب وهف يلصي ٣ نمو

 رمُعلا يف هلل ضرفلاب اودبعتسا الو

 رهطلا ديسلا نع اهيف ًاننُس الو

 رغصلا يلوأ بعلا لثم داقتعإ ريغب
 رجهلا يف نرقلا عسات ماع نماثب

 رصعلا يف ملعلاب لهجلا لهأل انايب
 رفغلاو وفعلا وذ لج يهلإ لوقل
 رذقلا نم تارهاطلا بايثلا كلتف

 ٠ اهرخأ يف لوئي ، تيب نيعبسو ةئام نم رثكأ ، اهتايبأ ددع غلبيو

 ىحضلاب رهزت سمشلاك اهكنودف
 ةياده مانألل اريم اجارس

 اهديشن دنع نوؤارلا اهب هيتي
 ىقتلاو ملعلاو بابلألا يلوأ رست
 اهلثم ليق الو تءاج اهلثم امف

 اجدلا يف رهزت مظنلاب اهلئاسم
 اهمظن لكاشي لثم اهل سيلو
 اهنيبج لالهلاك ءاديغ ردص ىلع
 هعولط دنع ردبلا لثم هجو اهل

 رهدلا ةمئاد راونألا ىلع رونت

 رضحلاو ودبلا ىلع أرس يفتخت الف

 رعش يذ لك اهفيلأت نع زجعيو
 ردغلا يلوأ نيدسفملا لك دمكتو

 رصم الو ماشب ىقلت الف يرصعب
 رهزلا مجنألاك ليللا يف يدتهي اهب
 رذشلاو ردلاو توقايلاب مظنلا نم

 رعشلا ةمجحاف نيدخلا ةرفعزم
 ىرفملا مراصلاك فنألا يف اهنينرعو

 ليلدب ؛ هدعب شاع هنأكو ، هرصع يف هنأل ، (هللا هج رر يراوحلا نب كلام مامإلا لإ ريشب مظانلا لعل )١(
 . اعم نيدلا ىلعو ، هبزحو مامإلا دقف ىلع هفهلت
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 سدنسو ريرحلا لايذأ بحستو

 . اهتاوطخ يف نابلا نصغك سيمت

 اهلصوو اهاقل نم ىهشأ يمظنف
 ابرقت يبرل الإ هتلق امف
 هريغ هولتي مث ديصق اذهف
 هلثمك ةاليلا ماكحأ نبي

 يبنلا ىلع ةالصلاو يلاقم إاذهف

 يقلاخ كالمأو ًاميلستو ةالص

 باحصأو هيبنب , دتقم لكو
 اجدلا قسغ ام هللا ةالص مهيلع

 يقلاخل يدمح دعب يلاقم اذهف

 رطقلل ةمامغلا يف هارت قربك

 رطعلاب حفنت ناولألا ةفعضم
 رصقلا يف دئارخلا نبب تشم ام اذإ

 ركفلاو لقعلاو ملعلاو ىقتلا لهأب
 ركذ الو رخفل يدصق امو اعوطو

 رطسلا رخآ هب افوقوم نونلا ىلع
 رثنلا الو ماظنلاب يردي سيل نمل
 رشحلا ىلإ ارط رايخألاو دمحم
 ربصلا يلوأ ماركلا نييبنلا لكو

 رصنلاو رجهلا يلوا انيداه

 رفقلا ةمهملا ِف نابكرلا ترج امو

 رتخلا يلوأ تافص نع لاعت هلإ

 رصتقا ، هذه يه نونلا ةيفاق ىلع اهنا اهركذ يتلا ةديصقلاو
 ؛ تايمللا ضعب ىلع اهنم

 ناجلاو شرعلا بر هلل ُدمَحلا

 ىلع ةالصلاو يبرل يدمح دعبو

 مجع نمو برع نم لكلا هلآو
 بذك الو كش الب اقح لوقأ

 دقو ةالصلا يف اديصق تمظن دفو

 ررض نم فاخ ام اذإ يلصملاو
 دسأ وأ هيذؤت برقع وأ صل /

 رطم وأ ناك قيرحك وأ ليس /
 هقرطب سفنلا كاله نم فئاخ و

 نالعإو رارسإب اليزج / ادمح
 ناندع لآ نم ىفطصملا دمحن

 ناميإو نيد اذ ناك نم لكو

 ناتهبو بير الب امظن ملعلا ي
 يناث هدعب ديصق اذهو ىضم

 نارفكو غيز الب ةالصلا ف

 نابعث لكأ نم فئاخ وأ عبس و
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 هزرحب مث عطقيف بلك هيتأي

 اهعطقيف ىلص نا عرص فاخي

 نارمع حطس وأ فرش ف ناك وأ

 ناروع ضعب عيرص ثيغتسمو

 نابرخ عرز وأ هل ماعط ىلع

 ؛ اهرخأ يف لوقي

 ررض نمو اضيأ هعفديو عطقي

 اتديصق تمن دق هلل ُدمَحْلاو
 انقلاخ ءاش نإ اهدعب نمو اضيأ

 هتمأو يداهلا ىلع ةالصلا مث

 ناجرمو تيقاوي مظنك امظن

 ناوخإل { ىقبت ةثلاث ديزأ
 نآرقب اصوصخم رهطلا دمحم

 ، ٦ءا رقلا يف + يهو “ اهيلا لشلا يتلا ةثللا ديصقلا ه 3

 ؛ لوأو ، دوجسلاو ، عوكرلاو

 اركش هللا تدمَح دقو لوقأ

 امظن نيدلا ف اقداص . الاقم

 رد مظنك نتديصق تمظن

 ًاملع تايوطم ثالث نرصف
 يناعملا لزغ نم نهل تمرب

 كولس يف لئاسملا تفلأو

 ابيغ نيدلا لهأ نهسرديل

 اونوكي رفس ىلع وأ اروضح
 اقح نيدلل يف مئاعد نهف

 : اهلو ، هدمح نمل هللا عمس

 ارهجو أرارسا ءامعنلا ىلع
 ارعش نيدلا يف ًالئاسم تمظن

 ىرخأ مظنلا تأدب امهدعبو

 ارهز لكلا ةالصلا يف لئاسم

 ارتب نهل قاطي ال اكولس
 ارثن نك دق امدعب ادوقع

 ارجف مث ءاسم وأ ءاحض

 ارفق ضرأب ةاشم وأ اباكر

 ارمأو يهن الثامم نيوح
 ارحبو اري اهرونب معت

 ارسك نهل بحي كش الب
 ارخف ديرأ نهمظنب تسلو

 ارقأ نيح .ةمايقلا موي ادغ
 ارزو ت ھكع ام هتنمض دفو
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 ارجأ تلق دق امب ينطعيو يبونذ يل رفغي نرلا ىسع

 }؛ اهنمو

 ارقت نيح اهنم هللا مسبو يهف باتكلا ةحتفو

 ارثك هيلع سيل نآرقلا نم ةالص يف رسيت ام !أرقيو
 ىرصتف ةدساف هيلع نوكت اطخ وأ دمعب اهكراتو

 : اهرخآ يف لوغي
 يدصقو ةنلاث تممتآأ دقو

 ةالص هعبتأ مظنل ١ دعبو

 اضيأ لسرلاو ىفطصُملا لآو

 دبع لكو هلإلا كالمأو

 ارمع تددم اذإ ةعبارب

 اردق سانلا العأ راتخملا ىلع

 ارضحو اودب ايبنألا لكو
 اربا دق ضلئارفلاب يقت

 : يهو ، ليلق لبق اهيلإ زاشل يتلا يهو ، ةعبار ةديصق هذهو
 ٠: كلذ ريغو ۔ ميلستلا و ، تيحتلاو ، دوجسلا يف

 انيدو ًاصالخ ا دمحلا لوقأ

 اركش هلل اقداص ألاقم

 ىتح رغلا ماركلا هترتعو

 يبر نجرلل دمحلا دعبو

 انيضم دقو تأدب ةعب ارب

 ضرفو ننس نم باوبألا نم
 راصتخإ ىلع ةالصلا ف لكو

 يبر لوحو هلالا قيفوتب

 يبر وفع اوجرأ ملعلا تمظن

 ماظع تاليقث رازوأب

 انيلع اضورفم شرعلا برل
 انيمألا يب اوفقيل هوعدأو

 انيبلاطلل مهملع رطسأ

 انيبغارلل ةديصق تمظن

 انيشح دقو ةالصلا يف ثالث

 انيوح دق ةتسو ةينامث

 انيملاَعلا هلا هتوقو
 انيتأ نإ ةمايقلا موي ًادغ

 انيد شرعلا برل صلخن ملو
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 انيلسرُملا هاجب انمحريو بنذ لك رفكي نأ هاسع
 انيعباتلا لك لآلا هاجو بحصو يداهلا دمحم هاجو
 انيدهازلا هلإلا ٍ دابعو مهيلع ةمئاد هلللا ةالص

 انيركاشلا يزجُم هللا دمحو يبر هللا مسب دعب اذهف

 نيغلابلا مانألا لك ىلع ضرف لك هيف هللا باك
 انيقزارلا , ريخل هودؤي ضرف لكل ةالصلا لهأ ىلع
 انيدجاس ةعبس ءاضعألا ىلع اورخي نأ اوماقو اوعكر اذإ

 انيلدبُم اوديعي نايسنب اطخ وأ ادمع هوكرت ناف

 ؛ اهرخأ يف لوقي

 انونظلا اوسأت ال ردلا دقعك امظن هللا دمحب تمت دقن
 نويعلا هب وقت ًامظن يتا يرمع دم ام اذإ يبلق يلو

 انلع هيدايأ يطعملا وه يلوطو يلوح ال هللا لوحب
 ان وكت نأ ةدايزلل يدصقو تامكحُم عبرأ تممتأ دقن

 : يبر لوحب نهدعب ێيتأيس
 هادبمو اذه دعب نم اسماخ ًاديصق
 انيملاَع ةديصقلاب اونوكت ىتح هادبم ةعامج ةالص

 نيعمجأ ةيربلا ريخ ىلع قورب تحال ام هللا ىلصو
 انيحلاصلاو ءايبنألا لكو اضيأ كالمألاو لآلا كاذك

 ةديصقلا يهو ، ةعشا او ةعامجلا ؟ةالص يف 6 . ١ضلل لفو .

 : ( اذه حب نمأسمخأديصق ) : لوقب اهيلإ زاشل يتلا ةسماخلا

 راسيألاو رسعلا يف هل ادمح يرابلا ديعملا هلل دمحلا
 رابج رهاق ميظع بر هئامعن ىلع اركش إ هل ًادمَح

 رادقملاو فصولاب هل دح يهتني ال امئاد اليزج ادمح
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 عطاس رون نآرقلا هلضف نم

 يذلا ملعلاو هللا نيد لصأ وه

 الهج انك لوسرملاو هالول
 ال ىدهأ يزلا هلل ُدمَحلاو

 ينصخ دق يلا هلل دمَحلاو
 سماخ اذه مث عبرأ تممتأ

 امسلا بر نم زوفلا نهب اوجرأ
 اهب ىظحأ ةعافش لوسرلا نمو
 هراثآ اوفتقاو هيلع اولص

 اهنسأو ةعامج يبنلا ىلص

 مهضعب نع مهضعب ةيافكلا ىلعف
 اهلعف يف ابغرم كاذب تبجو
 اهلضف نع اهتاجرد تفعض دق

 مهمامإل مهروجأ لثم كاذكو
 اومدقف ةالصلا اوكزت مكرس نا

 راكنإ نمو رمأ نم هيف مك
 راربألا ةلمج اياربلا نيب

 راجفلاك راثآلا نع ايمُع
 ر اون ل ١ نم رون هل انبد

 راثآلاو ملعلا مظنب هنم

 راتحملا فئاخلل ىده هيف

 راسعإلاو رمألا قيض موي نم
 رايخألا هلآو هيلع اولص
 راجلا ةلمجو نيعللا اوصعاو
 رارقإلا يلوأ ىلع كاذب تبجو

 راتخملا ةنس طقست ماق نإ

 راطسألا يف فورعم اهباوثو
 راثالا يف روهشم اهباوثو
 رازوألا نم دض هداسفو
 رابحألا نم اربح مكتالصل

 يراق اريبك اخيش اووتسإ ناف الضاف ةعيرشلاب ملعأو ىقتأ

 رارشألا نم ًادغو اونمأت ال مكنيمأو مكنيمض مامإلا نإ
 راثكإ الب درفنم ةالصك هفلخ اوزاجأ ةقث نكي مل نم

 ` اهنمو

 راصمألا ةعبسلا يف تبثمف اهتالص ضرف ءارهزلا ةعمُجلاو

 راجفلا ةمئأ فلخ ناك وأ هل لاو وأ لدعلا مامإلا فلخ
 رابجلا هريغو يقنلا فلخ هرصمب ةالعلا ىلص ملاع مك

 رارسإ الب ارهج اهب بطخي ةبطخب نوكت ًاضيا مهتالصو
 راهجاإالاب نآرقلا ةءارقب ًانلعُم رهجي دعب نم مهماماو
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 اهروضح دنع مث رسيت امم

 عبي الف ءادنلا عمس نم كاذكو
 ةبطخب ناذألا لصتم نوكيو

 ةنس اهيف تاصنإلاو لسغلاو
 بطاخ ةبطخ دنع دسفي وغللاو
 ةعمج هيلع الف ضيرملا امأ

 زئاج اهورضحي اونوكي نأ الإ
 ةعمجل مؤي ال رفاسملا اذكو

 ةعمج لضفأ لدعلا مامإلا ارور
 مهدنع ىلوأ وهف لضفأ ناك نم
 امثيحو مامإلا دنع اهبوجوو
 اهلص مدعأ لدعلا مامإلا اذإو
 اهالص تقول تدسف نا كاذكو

 ةضورفم اهتالص ناتعكرلاو
 اهداسفإ نم تقولا دعب ملعلاو

 ةعمج هيلع تدسف نمو أضيأ
 هنمو هلالا قيفوتب تمت

 هب ادبأ سداس اذه دعب نم
 تنمض دق ةديصق كيلإ اهذخ

 ينتجي اهاتأ نم ةقيدحلا لثم

 يهتشي ام هل ةهكاف لك نم
 هلضف ركذاو شرعلا هلإ ركشاو

 دمحم يبلا ىلع ةالصلا نثاو

 راضحاإالاب تقرلا " ِف اهل يدون

 راردم مهتالصب ةماقإب
 راخبألاو رطعلاب مهودغو
 رارشألا امك يغلت الو تصناف

 رافسلاو نايبصلاو دبعلاك
 رادخألا يوذ ىلع سيل كاذكو
 رايخألا لضفلا نيرضاحلاب

 يراشلا ىقنلا هيلاو فلخ وأ
 رافغلا لا دفو مهمامإو

 راصمألا يف دحلا ماقي هيف
 رارسإلاو دمحلا لضفب يعبرأ
 راهجإ الب عبرأ اهلادبإ

 يرابلا لوق نآرقلاو دمحلاب
 راثكإ الب اهلدبي لثملاك
 رايخألا ةعامج دنع نشي ال

 راهق دحاو ميظع بر
 رافكلاو لادبإلاو ضقنلا يف
 رامثألا بيط نم يهتشت ام

 راهنألاو لوكأملا بيط نم
 راهنألا نم برشاو لكو فطقاف
 راحسألاو رصعلاو ىحضلا تقو

 راجشألا يف يرمقلا درغ ام

 مل فنألا عمو ، سمخلا دئاصقلا هذه نم هتزتخإ ام مت دقو
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 : هلوقب خيشلا اهيلإ زاشل يتلا ، ةسداسلا ةديصقلاب رذلظل

 (١) رافكلاو لادبالاو ضقللا ِف هب أدبأ سداس اذه دعب نم

 : باتك فّلؤُم ، يولهبلا يدعملا ديعس نب رمع وه سيل ، خيشلا اذهو
 . ةنس ةئام نم رثكأب اذه نع رخأتُم يدعملا خيشلا نأل ، " لدعلا جاهنم "

 يأ نم هبسن تفرع الو ؤ ةجرتلا بحاص خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

  

 )١( تارافكلا ينعي هلعل . " رافكلاو " : هلوق .
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 ، ىضم اميف مهل مجرتأ مل ، للا مهجر) نامُع ءاملع نم ددع ءالؤهو
 ىلع ىواتف مهنم ريثكل نأ تملطإ مث 4 مهنع ةديفُم تامولعم دوجو مدعل

 اذه متخأ نأ تببحأف ۔ اهيلع ضارتعإ وأ ذ ةبوجأ ىلع حيحصت وأ 3 لئاسم

 كلذ لإ ًافيضُم ، مهنم هيلع تعلطإ نم ءامسأ هيف ركذأ ، لقتسُم لصفب ءزجلا

 زاربإ ىلع اصرح ، ةافو خيرات وأ ، رثأ نم ى مهنم دحاو لك نع تدجو اب
 ، هتدجو امك ۔ طقف همسا ركذب ولو ذ مهنم روهشلا ريغ ع ركذو ْ مهءامنأ

 : قيفوتلاو نوعلا دمتسأ هنأش لج :71 نمو ۔“ فورحلا ىلع كلذ ابترم

 نسحلا يبأ خويش نم + (ابوثعي و) يفوجلا هللا دبع نب ميهاربإ ٭
 ۔ عبارلا نرقلا ءاملع نم نسحلا ابأ نأ ىضم ام تملع امكو ۔ ينايسبلا

 هجر) ناليغ نب مشاه خيشلا مايأ ناك هيقف + يرشوبلا نسحلب نب دمحل ٭
 . هللا

 . هيقف ؛ ىحنملا رمغ نب دمحم نب دمحل ٭

 . حنم لمهأ نم روهشم هيقف > يحنم رلج ٣ ني دمحم نب دمحأ ;٭

 . سداسلا نرقلا يف هنظأ

 . هنامز ءاهقف نم : يوزلا (نكب و) ركب يل نب دمحم نب دمحل ٭
 : هخايشأ نم ؛ عبارلا نرقلا ءاهقف نم : دلاخ نب دمحم نب دمحل

 ِ هكرب نب دمحح وبأ

 نم لوألا فللا ۔اهق نم ، ىوزن دمس نم ` ماعملا دمحم نب دمحأ ٭
 . ةعيبلا دعب هل بطخو ، شبنخ نب دمح مامإلا ةعيب رضح ، سداسلا نرقلا
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 نم: ي وزنلا ي رطلا ى دلا (ركب وبلا حلص نب دمحم نب دمحل ٭

 فلؤُم خيش وهو ، سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف هنامز ءاملغ يروهشم

 . " فنصُملا " باتك

 تس ةنس رفص رهش نم تلخ ةليلل نينثإلا ةليل فصتنم هلل ا هجر) يفوت

 رمغ نأ ل دي امث ، ةنس نيرشع وحنب هذيملت ةافو دعب . ةئامسخو نعبسو

 . ملعأ هللاو . باش وهو يفوت هلعلف ، اريثك لطي مل " فنصملا " باتك بحاص

 هتبوجأ نم دجوي + (هللا دح و) نلسخ يبل نب دمحم نب دمحل ٭

 : اذه وهو هيلع تضرع ةلئسم ىلع باوج

 امامإ نوملسملا دقع دقو ۔ هقلطأ مث ، ودعلا هرسأ اذإ مامإلا يف فلتخإ )
 لاق يناللا وه : لاق نم لاقو ، لوألا وه مامالا : لاق نم لاقف ، هريغ

 ذ كرتلا هرسأ امل ۔ ناذاش نب ليلخلا مايأ ِف ترهظ دق ةلأسملا هذه : ركب وبأ

 كلذ ِف ملعأ سيلو : لاق ، يلع نب دمحم وه ۔ هدعب امامإ نوملسلا دقعف

 رصعلا لهأ نم عقو فالتخإلا لب ، تباث هنأ الإ ، نيملسملا لوق يف ًافالتخإ
 . ( ملعأ هللاو ، ليلخلا ىلإ سانلا ةلوليم ةرثكل

 نم وهو ۔ عباسل ا نرقلا ءاملع نم ` ي وزنل ى .زّططلا حلص نب دمحم

 وأ ئ مرح رهش نم تبسلا موي هتافو تناكو ئ ليلق لبق روكذلا لوأل ا دافحأ

 ّ ةئامتسو ننامثو ىدحإ ةنس ۔ رفص

 ، " رايدلاو لزانملا " : هباتك يف ذقنم نب ةماسأ هركذ > يتاملا نوز ٭

 : يتاضلا نوذلل يلع ول سيئرلا ل : هلوقب

 متاك انأ ام نيعلا / عومد يدبتو ملاعملا ينم ربصلا دوقع لحت

 مساوط يهو يحلا رايد موسر تدب اذإ ءازعلا راثآ سمطتو
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 مئاه لدبملاب يبلقو ءابظ تلدبت مث سنألا ءابظ نم تلخ

 : لاقف ." نيفلَوُملا مجعُم " : بحاص هركذو

 ، رعش ناويد هراثآ نم ۔، رعاش : يلع وبأ ذ ينامُل ا دربهم نب نوزبأ (

 . ه أ ، ) بجاحلا نباب فورعملا دجأ نب دمح هعمج

 هل دروأو ، " تايفولاب يفاولا " : يف يدفصلا حالصلا اضيأ هركذو
 دعب ، ( يسوجلا يلاكلا ) : هلوق ، هبسن ِف داز هنأ لا هراعشأ نم تاعوطقم

 . هريغل اهدجأ مل ةدايزلا هذهو ، يلع وبأ ، ىناملا دربهم نب نوزبأ : هلوق

 : بجاحلا نباب فورعملا ، دجأ نب دمحم لاق : ۔ يدفصلا : ينعأ لاق مث ,

 دعب ةديصقلا يب رتو ، يلع يبأ يفاكلا رعشب عمسأ ، نامعب يلوصح لبق تنك

 سفنلا نوكتف ، اهفّلؤُم نع يل اهيوري نهب اهب يباجعأ طرفأ تنكو ظ ةديصقلا
 ، اهيف عقي فيحصت نم اهتمالسل ، صرحأ اهطبض ىلع ةركفلاو ، طشنأ اهظفخ
 بجعُم ريغ هتدجوف ، هتسلاجُم نم نكقأ مل ، هعم تعمتجإ املف ب هتدصقف

 ؛ هل دشو ، هسنج ءانبأ ةداع ىلع ، هسفن رعشب

 بدان نم اهنادقف ىلع مأ بغار نم ثكان ةدوم يف له

 بقارم ريغ تارثعلا عبتتي اعلوم بتاعت نأ كديفي له مأ

 بكارلا ضارتعإ هنديد بئذلاو ًانديد ةهافسلل كضارتعإ لعج

 ؛ اهنمو

 بقاثلا باهشلا ىلإ ءايضلا يدهت ةميش ينتملع ةوتفلا نا
 يبلاوس ءابظلا قادحإو يملق ابظلا له نم لك بلسي لازام
 بئاشلا راذعلا يف يبابش انفد ىوهلا يف فرصتلاو فرصتلا وهف
 بجاح وأ بجاح نم يملأتو رظان وأ رظان نم يملظتف
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 بهاذلا نامزلا ينب قيرط اوكلس مهنأل نامزلا ينب رذع تلبقو

 بزال ةبرض ردغلاب اوكسمتو مهريغل ءافولا ضفر ىلع اولبُج

 ٠: هرعش نمو

 انضلا هيف ولو يب كءافج مزلأ

 ىذألا هرجاوه يف كرجه مومف

 ىضرلا تارامإ نم نولتلا سيل

 ًادماع ظقيتلا يف ةءاسإلا يدبت

 اننيب اميف نيبلا ثيدح عفراو

 ىنملا هلئاصأ يف كلصو ميسنو
 نولت بيبحلا لم اذإ نكل
 انسحت نأ ىركلا يف نسحت كارأو

 انه نمو كانه نم اديدج أبتع يل تمر كيأر تفطعتسإ اذإ يلام

 ؛ هلوق نمو

 نايتفلا قئارط ريغ دولا يف اوكلست نأ مكيلع راغأ ينإ

 نارملا . يلاوع جاجعلا تحت فخأ مل ام مكباتع رم فاخأو

 يناجلا مكفاطعتسإ لإ اقوش يب نكل مكتفطعتساف نجأ مل

 يناجلا قيقشلل مترفغ اله مكقيقش تسلأ يناجلا ينوبهو
 يناج ةمادنلل ناج تاوفه مكنم زواجتلا لايذأب اوطغ

 نارفغلا ةذلب زوفي اميك مزاح ةبوقعلا هرك امبرلو
 يناوه راد تببحأ مكبرقلو يتمارك راد تضغبأ مكداعبب

 } هنمو

 ريغلل مايألاو كاشخأ ترصف تضرع اذإ ىولبلل كوجرأ تنك دق
 رطملاب ضورلا ىذأتي امبرف بجع الو اوجرأ نأ يمكحو ىشخأ

 ج هنمو

 نوكي ثيح قيفوتلا نسحأ امو قفوم ريغ تالعلا ىلع كارأ
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 نوهي هنم بعصلا ناك تئش ولو هتوف دعب نم رمأل ١ يفالت ديرن

 نيجع وهو لولبملا لخنت تدب اهنيجع تلب نيح موق ٫ءاهلبك

 ٠ هنمو

 ىقئاس يراقتفاو يئاجر يمدق اهترز ضرأ يأ يلوبق ىأب
 قراس ةعيدو اهيف يننأكو زرحتم ادي اينالا امنأكف

 ؤ هلوثو

 انيش لذعلا اذه سيل الهم لذاعلا اهت
 ايهتي ال اذ نإ اولس يفلكت ل

 ٠؛ هلوفو

 ايادهلا ىدجأ اهباتع دعأ ينإف يتبتاعم تلم الف

 ديص١٢١ نم لصحام دضن دقو ، ديصلا نم اموي فرصتو

 : هيفطع زهت سلكلاو لتف ، هيدي نيب

 ءابلظلاب ابطظل ١ نع انلغتشاو ينانقلا انرزو انقلا انرجهو

 ةليلق اتايبأ لإ ، بجاحلا نبا نع ًالقن ل هرعش نم يدفصلا هركذ ام اذه

 مدعو هتردنل انه هركذب سأب الو } رعاش ىرت امك وهو ۔، اهنع تضرعأ

 ۔ بجاحلا نبا هب بجعأ دقو اميسال ، هرعش ىلعو هيلع عالطألا

 . ىوزن دمس نم : يدنك دلخم نب ريشب ٭

 مايأ ناك ، ثلادلا نرقلا ءاملغ نم : ىلعملا نب نلمعذلا نب راج
 مشاه خيشلا ىلإ عفر يذلا وهو ، يلع نب ىسومو ، ناليغ نب مشاه نيخيشلا
 . تقولا كلذ يف راحص ءاملُع اهيف فلتخإ يتلا ةلأسملا كلت
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 تانسحلا لمعي يذلا يف ، راحص لهأ نم نوملسملا فلتخإ : رباج لاق

 هتانسح ِف رظني مث ،۔ توع ىتح هيلع ىصحت اهنإ : مهضعب لاقف & تائيسلاو

 لمع مث ، ةنسح لمع اذإ : نورخآ لاقو ؛ هب يزج رثكأ امهيأ ، هتائيسو

 تلأسف ، لئامس لإ راحص نم انجرخف : رباج لاق ؛ ةنسحلا ةئيسلا تح ، ةئيس

 اذه عقو دقف ، اذه نع اوفك : لاقف ؟ كلذ نع ، (هللا هجر) ناليغ نب مشاه
 . قيفوتلا هللابو ، ةقرفلا عقت هلثمو اذه دنعو ، مهبحن ملف انيلإ اوبتكو ، راحصب

 ، ةارشلا نم رخآ باتكو ، راحص خايشأ نم باتك انءاج : يلع وبأ لاقو
 الو ‘ قارف الو { ةءارب هيف غلبي الو ؤ مهل هانهرك ءيشو ، مهنيب اميف باتع هيف

 . )١( خلإ .... بيرق هيف كردلاو ، رمألا نم ميظع

 ة هنامز كردأ نم هنأكو ، عيبرلا نع لئاسملا ضعب ىور ، اذه رباج خيشلاو

 نأ : رباج نب دشار ينربخأ ، حبسملا نب دمحم خيشلا لاق : رثآلا يف دجوي امو

 ضعبل هضف مهرد ةئامعبرأب خ يلع نب ىسوم لا ثعب ۔ نامعللا نب رباج هدلاو

 . هينعي ام

 دودعم وهو ‘ نامز يأ يف الو 4 اتيش هنع فرعأ ال + رشبملا نب رفعج %

 ءاملع نم ‘ ۔ يوك زالا رشبلا نب ديعس ةمألعلا وخأ هلعلو ٦ هنامز ءاهقف نم

 . ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصللا

 . يكزإ نم : كيز نب رفعج ٭

 . نلمعنلا نب دمحم نبي رطفيج ٭

 نرقلا نم لوأل ا فصللا ءاملع نم ` (دمحم و) نشع نب ي لوحلا ٭

 نب هللا دبع نب ديعس مامإلا ةعيبب اوماق نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناكو ، عبارلا

 . ةمامإلا هل دقع نم لوأ وه لب ۔ هللا هجر) بوبحم نب دمح

 )١( (هللا هحر) يلاللا ةمالعلل ، " راونألا قراشم " باتك نم يناثلا ءزُجْلا ل ، ةلئسملا ريرقت تش نإ عجار .
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 م " ةماقتسالا " باتك ِف ديعس وبأ هع لاق م اذه يراوحلا خيشلاو

 نم أربي ناك هنأ هنع انغلبف ، نامثع نب يراوحلا دمح وبأ امأو ..... ( ,

 ، كلام نب تلصلا نع فوقولا لإ بهذي ناك هنأ بسحأو ، دشارو ىسوم

 . ه أ ، ( ... يلو انل وهو ، رهاظلاو ةعيفرلاب نامثع نب يراوحلا ةيالو انذخأو

 . نأشل ا دمس نم ` ى دا ريج ن دمحم نب ى ل دوحل ;٭

 . رهلا نب دمحم نب يلاوحلا ٭

 لزني ناكو ، ماوت نم : يميمهلا (هللا دبع ولا) بتاك نب تاتحلا ٭
 ىلع اودفو نيذلا دفولا دحأ ناك . لئاوألا انباحصأ ءاهقف نم ، ىوزن دمسب

 . (هللا هجر) زيزعلا دبع نب رمُع ةفيلخلا

 . (يلع وبا) يوزنلا ديز نب نصحلا

 نب مشاه خيشلا رصع يف ناك ، هنامز ءاهقف نم هيقف + رمع نب نسحلا ٭
 : هصن ام رثألا يفف ، ناليغ

 ] زرحم نب ديعس وأ » رفعج نب ديعس : هلعل [ رفعج وبأ فلتخا .... )

 ةيالولا يف ، رمغ نب نسحلاو وه فلتخإ ۔ مشاه خيشلا رصع ف امهالكو -

 اذإو ‘ ةيالولا ف رهف ] ءارشلا هسفن ىلع عطق نم لك : نسحلا لاق ۔ ةءاربلاو

 هنم تملع نم ًالإ وتأ ال : رفعج وأ لاقو ؛ ةيالولا يف وهف ، ايلاو مامإلا لو

 نكس ىتح ۔ انسح مشاه ناعأف ، هللا هج ر) ناليغ نب مشاه لا اعزانتف ٤ اريخ

 كلح ام : هل انلق اريخ هنم تملع نم ألإ لوتأ ال انأ : مشاه لاق مث ، نسح
 ، ةقرفلا نورذح اوناك فيك رظناف } ةقرفلا تيشخ : لاق ؟ نسحلا تخعأ نأ

 . ه أ ، ( ةشحولا بجوي ببس لك نوبنجتيو

 يناثلا فصللا ءاهقف نم ، ىوزن رقع نم ` يصورخلا ٠ ومس نب الح
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 ، كلام نب تلملا لزعو ، دشارو ىسوم ثادحأ دهش ‘، ثلاثلا نرقلا نم

 ةلمج عم هنجسو ، رظنلا نب دشار دونج هرسأف ، فونت نم ةضورلا ةعقو دهشو
 . هقلطأ مث ، ىوزنب ىرسألا

 ملو ، هنامز ءاهقف نم دودعم وهو ذ رثألا ِف هركذ ءاج ٠ ى وهبلا لطخللا ت

 . هرابخأ نم ءيش ركذ نع الضف ، هدوجو ناك نمز يأ يف الو ، هابأ اوركذي

 ,نرقلا نم لوألا فمللا ءاملع نم ` ) نمح ول ( دشل ر ني يقشمر +

 أضيل وهو ، ًامامإ هوعيابو ديلولا نب دشار اوبصن نيذلا ءاملُملا نمو 3 عبارلا
 ؛ ؟ةديصف نم هيف هلو٥ نمو ۔ يمدكلا دعس يبل ايشا نه

 ن اربحل ١ يقشمرو حرور نبا ناد ي ذلاب

 ناعبتي ىسوم نباو تلص { خيشل ١ رومأ ِف

 ءاهقف نم اودبي اميف وهو ۔، هبسن الو هيبأ مسإ فرعأ ال ، هيقف > يه رلا ٣

 رثألا اذه ليلدب ، يناثلا نرقلا نم يناثلا فصللا

 : (هللا امهجر) يمارلا نع ، ناليغ نب مشاه نع ، دايز وبأ ربخأ ..... )
 ريغل اثبع كلذ ناك اذإ ۔ هالص تضقتنإ ، ةالعلا ِف هسأر قوف هدب عفر نم

 . ه أ ، ( ةالصلا حلاصم

 .هتديصق يف يشيقرلا ةماطلا ه ركذ دو ، يكزإ ءاملغ نم وهو

 ؛ هيف هلوقب ، ( رازنلاب اعبرأ هللا ىعراي ) يكزإ ءاملع ركذ يف اهلاق يتلا
 يراوحلاك اذكهو يداعألا يف مار هيماسي ال يمارلا

 ءامدق نم وهو “ هيبأ لاإ بوسنم ريغ ، همسإ درو اذكه > يتلا ردأ 9

 نم لجر وه : مهللا هجر) ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ هنع لاق ؛ باحصألا

 هنع يور ، نيملسملا خئاشم نم هتكردأ نم رايخ نم ، نامع لهأ نم نيملسملا
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 ثيدحلا اذه

 ّ . هللا يضر) ةشئاع ىلع نذأتسإ ، نامع لهأ ءاسن نم ةوسن نأ )

 : نلق ؟ قتنأ نم : تلاق مث ، نهيلع تملسو ۔ اهيلع نلخدف ، نهل تنذأف
 لها نم يضوح دراو رثكي : لوقي ا يبيبح تعمس : تلاقف ، نامع لهأ
 . ( نامع

 نم ، يلع نب ىسوم ةمالعلا وخأ : يوكلا هرذع نب يلع نب هالا ٭
 . نيروهشلا مهءاملُع نمو ‘ هنامز ءاهقف

 نم يناثلا فصللا ءاملع نم -+ ى ويسبل نلميلس نب دمحم نب ره اا ٭

 ميغ نب نازع مامإلا اوعياب نيذلا ءاملُملا ةلمج نم ناكو ، ثلاثلا نرقلا

 اناكو ، ىوزن رقع نم : هبقع نب حاضولا هول و حاضولا نب ديذ٭
 ني حاضول نب اديز نب حاضولا هنبإو ‘ كلام نب تلصلا مامإلا اعياب نم

 . اضيأ هنامز ءاهقف نم . هبتع

 نرقلا ءاهقف نم ، ىوزن رقع نم “ ١ حلص ٣ ( هبؤم نب ايز ٭

 ّ ةمامالاب كلام نب تلمعلا نعياملا ءاملعلا نمو “ ثلاثلا

 . الهب ةنيدم نم وهو ، هنامز ءاهقف نم + مامز نب ديعس نب ممذ ٭

 يج ةمألعلا دلاو بسحا اميف وهو ، يكزإ نم + لكب يبل نب ديعس ٭
 : باتك يف ديعس وبأ هركذ يذلا ، ركب يل نب ديعس نب دمحم ميهاربا
 . هيلع ىنثأو ، " ةماقتسإلا "

 نب نلميللم ناورم ولو وهو ‘ ( رطج وجل ) مكحلا نب ديعس٭
 امأ ، ناوخإ ناريخألاو ، ىوزن رقع نم : مكحلا نب نملا هوذل و ، مكحلا
 نرقل ا ءاملع نم اميج مهو ؟ال مأ امهوخأ وه له يردا الف ، ديعس خيشلا
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 بحاص ، يوكزإلا رفعج نب دمحم ةمالعلا نأ : رثألا نم دافتسيو ، ثلاثلا
 . هريغ مأ اذه وه يردأ تسلف ‘ مكحلا نب ديعس هخويش نم ٠ عماجلا " باتك

 . نم اثلا نرقل ا ءاملع نم ` ىتيبضلا دمحأ ني دعس ×٭

 نب ديعس هيقفلا خيشلا مهءاملُع نمو : قيزر نب دمحم نب دي خرؤُمْلا لاق
 ىدامج رهش يف ةعمجلا ةليل يفوت ، يريمحلا ينايبضلا حلاص نب دمحم نب دجأ

 . ةئامعبسو نيعبسو عبرأ ةنس ةرخآلا

 . ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ١ ىوكلا رفعج نب ديعس ٭

 نب ىسومو ، يلع نب رهزألا ىلإو ، هيلإ ناليغ نب مشاه خيشلا بتك دقو
 مهنم لاؤس باوج يف ، يكزإ لهأ نم مهو ، رفعج نب سايلإو ، يلع نب دمح
 : هل

 الف ، توملا دنع هسفن هنم أاربأف ، هدلول نيد هيلع لجر يف متركذ .... )
 . ه أ ) ملعأ هلل او ، ل اا كلت يف ة ارب هل ىرأ

 : باتك بحاص ‘، رفعج نب دمح ةمألعلا اخأ هنظأ ، اذه ديعس خيشلاو

 رباج يبأ يف ۔ يشيرلا خيشلل تايلل عم كانه هتركذ دقو . " عماجلا "
 : اهنم يتلا 9 6 دمح نب رهزأل ١ هنباو ۔ ديعس هيخ أو ش رفعج نب دمح

 رابح لا نم مهلك رفعج هوب ا مث ديعس هوخ و

 ، نماثلا نرقلا ءاهقف نم هنظأ + يئاطلا يرشوبلا يلع يل نب ديعس ٭

 نم يزجي اميف ، هنع باوج رثأ ىلع ، رثألا يف هركذ ءاج ، ليلقب هدعب اميف وأ
 رمُع نب دمحم خيشلا اضيأ هركذو ، تارافكلا قيرفت يف ، اهريغو بوبحلا

 . " زاجيإلا " باتك يف يناجيسلا
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 ملعلا لاجر نم ًاعيج مهو :+ نلميللمو رشبم هادلوو رشبملا نب ديعس«
 يبذع نم وهو ۔‘ هنامز يف نامع ءاملُع رباكأ نم ديعس خيشلاو ب مهنامز يل

 » دودوم وبأو ۔ ناليغ نب مشاه خئاشملا ءاملكلا نم هرصع يفو ، يك زاب

 نب هللا دبع نب ناسغ مامإلا دنع ةرم تاذ اوعمتجإ دقو ، بيعش نب مساقلاو

 مامإلا مهلأسف ، يصورخلا يدمحيلا يحجفلا دجأ نب دمحم نب هللا دبع نب دهأ
 لإ لصو اذإ : اولاقف ؟ ةاكزلا هنم ذخأ فيك ۔ ةراجتب دنهلا دالب نم مدقي نمع

 هيلع لاح ىتح عاتملا عبي مل نإو ، هنيح نم ةاكزلا هنم ذخف ، هعاتم عابو نامع
 مدقي نم امأو ، ةدحاو ةنس ةاكزلا هنم ذخ مث ، عابي امك هعاتم موقي ، ، لوحلا

 اذإو ، لوحلا هيلع لوحي ىتح ةاكزلا هنم ذخؤي الف ، عاتب فاريسو ةرصبلا نم
 . ه أ ، ( عبي مل وأ عاب ، هنم تذخأ ، لوحلا هيلع لاح

 نم + ( رفعج ول ) يوزنلا ديعس نب دمحم نب زرحم ني ديعس
 : ناهيقفلا هادلوو ، هنامز يف نيروهشملا ءاملُملا دحأو ، ثلاثلا نرقلا ءاملع

 . ديعس نب لضفلاو ، ديعس نب رمع

 ، ءاملغلا نم هريغو ، بوبحم نب دمحم ةمالعلا ، زرح نب ديعس خيشلا رصاع

 ناكو ، ىوزنب هيخأ ةنبإ جوز ألجز نأ : هنع ىوري اميف ۔ دمحم خيشلا ركذ
 بألا مدقف ، اهجوزب ةيضار يهو ةأرلاب جوزلا لخدو ، ابئاغ قاتسرلاب اهوبأ
 ينوتأف ْ حاكللا تزجأ دق ينأ ريغ ، اهجيوزت يف هلكوأ ملف انأ امأ : لاقف

 ، هيلإ اوبهذف ، زرحم نب ديعس رفعج يبأ لإ اوبهذإ : مهل تلقف ، ينولأسف
 لاق ، هداسف ىلع مدقأ الف انأ امأ : لاقف ، كلذ يف انرظانتف 3 . رفعج وبأ يناتأف
 : رفعج وبأ لاقف ، رفعج ابأ تعباتف ، اضيأ انأ تببحأو : هللا دبع وبأ
 . ه أ ، ينفلاخ نب يلابأ امف ، ءيش ىلع يتتقفاو

 ءاملُع نم - (مستل 9;)) يبجشلا هلل دح نب دمحم نب ديعس
 ناضمر نم تلخ ةليل رشع ىدحإل نينثالا موي هتافو تناكو ش سداسلا نرقلا

 . ةئامسو نيعبسو نبتنثإ ةنس
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 . ىوزن رقع نم > تاتحلا دمحم نب ديعىم ٭

 ۔ ءاربإ نم ١ يتا رثإا لضفلا نب ٥ةوعس ٭

 نم يناثلا فصنلا ءاملع نم +: (نوهمجلا و) يتولسلا دلاخ نب ةملس ٭
 . يناثلا نرقلا

 نع ، يحشفلا العملا نب دمحم نع ، يتولسلا خيشلا اذه ظفح اممو

 عقي مل ام ‘ ةعجرلا رقمللف ، هللا دودح نم ناك ام : لاق هنأ ، بيبح نب عيبرلا

 قراسللو ، نصحلا ىلع دحلاو ‘ نصح مل يذلا ىلع طوسلا ، دحلا لوأ هيلع

 . ه أ ، ( هدي ىلع ةديدحلا عقت مل ام ، رارقإلا دعب ةعجرلا

 نرقلا نم ريخألا فصنلا ءاملع نم : ( ناورم ول ) بيبح نب ناميلس ٭
 نب دمحث نب ناسغ كلام وبأو ،۔ وه ملعلا ذخأ } عبارلا نرقلا لوأو ، ثلاثلا

 هللا دبعو ، ريشب نيخيشلا نع ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأو ْ ينالصلا رضخلا

 . بوبحم نب دمحم ينبإ

 :۔ ةياور يفو ۔ ؛ ةكرب نب دمحم يبأ ةمالعلا خيش وه ، اذه كلام وبأ خيشلاو

 . رثؤملا يبأ خيشلل تالاؤس هلو ، بيبح نب دمح نب ناميلس ناورم يبأ مسإ نأ

 نم : مكحلا نب رذنملا هوذخلاو ، ( ناورم وب) مكحلا نب ناميلس ٭
 مامإل ا ةعيب رضح نمُم ن اورم وبأو ؛ ثلاثلا نرقل ا ءاملع نم ىوزن رقع

 . هللا هجر) كلام نب تلصلا

 هجر) يحنبلا حاضو نب حلاص خيشلا فيلأت ، " ةرصبتلا " : باتك يفو

 نب ناميلس ناورم ابأ نأ : ليقو ، ةلأسم ، عساتلا نرقلا ءاملع نم وهو هلا

 لسرأف ، جحلا ناديرُث نظأ ام ىلع - ةرصبلاب اناك ۔ ، يلع نب ىسومو س مكحلا

 ، هلام نم ءزجب لجرل ىصوأو ، تام لجر يف تعقو ةلئسم يف يضاقلا امهيلإ
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 : =. ...... : مكحلا نب ناورم يبأل ى يلع نب ىسوم لاقف ، هذه ريغ مسي ملر

 نهرصف ريطلا نم م ةعبرأ ذخف : ةيآلا هذه الت مث عبرلا هل : ناورم وبأ لافل

 ح ......... كلذب يضاقلا بجع ة ، « اءزج لهس ّ لبج َلُك ىلَع لجا م ك

 هدابع نم هل اوُلَعَجَو « : لاق ىتح اهيف ينرظانف 3 ةلأسملا يف يراوحلا يأل ركذر

 . ه أ ، 4 اءزُج

 باتك فلؤُم هنأ مهوتي الف ، روكذم ريغ كلذ لئاق ، اهيف ينرظانف) : هلوق

 نب ىسوم وأ ، ناورم وبأ وه سيلو ، نورق ةدعب مهدعب ءاج هنأل ، " ةرصبت '
 . امهنامز كردي مل يراوجلا ابأ ناف ، يلع

 ءاملع نم وهو ، ىوزن رقع نم : ( نلمثع ول ) نلمثع نب نميلس٭
 مامإلا يضاق وهو ، ثلاثلا نرقلا لئاوأو ، يناثلا نرقلا نم يناثلا فصللا

 يف هجارخإل ، حنم نم مطخلا جلف يف هاوتفب مامإلا ذخأ دقو . هللا دبع نب ناس
 ىتفأف ، هناكم فرع ملو ، لويسلا هتحاتجإ نأ دعب ، نمثلاب ىوزن لهأ ضررزاأ

 . )١( خلإ .... هنم مامإلا لبقي ملف ، ىوتفلا نع عوجرلا دارأ مث ز ، زاوجلاب

 ةمالعلا نع ، ناليغ نب مشاه خيشلاو ، وه ملعلا ناميلُس خيشلا ذخأ دقو

 . يوكزإلا رباج يبأ نب ىسوم

 . بستني ةليبق يأ لإ الو خيشلا اذه ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 ىوعد يل ،} رثألا يف هركذ درو اغإو , ، همسإ فرعأ ال ١{ ى رصلا رعاشلا ٭

 نيبو ، اذه رعاشلا يخأ ينب نيي ، (هللا هجر بوبحم نب دمحم خيشلا اهب مكح
 نرقل ١ ِف شاع نمم وهو ۔ اذه ريغ انش هنع فرعأ هل و ؤ رهزأل ١ نب سابعل ١

 . ثلاثلا

 وهو ، يط يف ةرصبلاب لزني ناك : ( حوث و) ناهدلا حون نب حلص
 )١( نايعألا ةفحت " : باك يل ةلماك ةصقلا عجار " .
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 : عيبرلا لاق ، بيبح نب عيبرلا خويش نمو ، ديز نب رباج مامإلا ةذمالت نم
 . مامضو ئ حون يبأو ئ ةديبع يب ا نع ‘ هقفلا تذخأ ام رثكأ

 ، سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملُع نم : يحنملا دمحم نب حلاص ٭

 بحاص خيش / ىوزنلا حلاص نب دمحم نب دجا ركب يبأ خيشلل ًارصاعُم ناك

 خئاشملل هباوج اهنمو ، رثآلا يف ةبوجأو لئاسم هل ، هيقف ، " فنصملا " باتك
 . مد أ لهأ ، كلام ينب

 : قيزر نب دمح نب ديح خرؤملا لاق ١ رفصلا ني نازع ني رفصلا ٭
 مل ، يدمحيلا يدزألا رقصلا نب نازع نب رقصلا : ريهاشملا مهئاملع نمو
 . ه أ ، هتافو خيرات ىلع فقأ

 تقو ۔ ماوت ىلإ ةيرسلا رمأ ، انهملا مامإلا هالو يذلا ، نازع نب رقصلا لعلو
 نازع نب رقصلا دجو ، رقصلا نب نازع ةمالعلا دلاو وه ، ىدنلجلا ينب كرحت

 . انه روكذلا

 لئاوأو ، يناثلا نرقلا نم يناثلا فصللا ءاملع نم + يلومسلا تولاط ٭

 . ناليغ نب مشاه خيشلا نمز يف ناك ، ثلاثلا نرقلا

 نب مشاه لأس ذ يلؤمسلا تولاط نأ : نامعنلا نب رباج نع ۔ رثألا يفو

 امإ ، دودمم البح ةالصلا تسيل : مشاه لاقف ؟ ةالصلا عطقي امع ، ناليغ
 . ه أ ، ) هروجف اهعطقيو ‘ بلقل ا رب اهلصي اغإو ، ءاملا لإ اهب جرعي

 نم هنظأو ، وه نمز يأ يف يردأ ال ١ يكنضلا رفيج نب نمحرلا دبع ٭
 : لاق ؟ يه فيكو يه ام مامإلا ةعيب نع خيشلا اذه لس دقو ، لئاوألا ءاملفلا

 ، م١) قوقحلا ةماقإو ، ركنملا نع يهنلاو ، فورعلاب رمألا ىلع مامإلا عيابي نأ يه

 ام فلختيو ، حلصو زمألا هل ماقتسإ ام ميقي اعفادم نوكي مث ، تاقدصلا ضبقو

 . دودحلا ةماقإو : باوصلا لعل )١(
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 مامإلا عالا عياب نأ وه : لاق ، ىرشلا ةعيبف : هل ليق 3 حلصأ فلختلا يأر

 . ركنملا نع يهنلاو ، فورعملاب رمألا ىلعو ، هلوسر ةعاطو ، هللا ةعاط ىلع
 ، كرفنتسإ اذإ هعم رفنتو ، كرمأ اذإ هعيطت نأ ىلعو . هللا ليبس يل داهجلاو

 . نيقداصلا ةارشلا ىلع ام كيلعو ، مئال ةمول هللا يف كذخأت ال نأ ىلعو

 رمعو ، ركب ابأ ينعي : لاق ؟ (نيقداصلا ةارشلا) : لوق ىنعم امف : لبق
 . (هللا امهجر)

 . وه نامز يأ يف يردأ ال ، هنامز ءاهقف نم : مكحلا نب ردتقملا دبع «

 . ىوزن نم هنظأ { زفيج نب ردتقملا دبع ٭

 . ي وزنلا مكحلا نب هذلا دع ٭

 ‘٠ يصورخلا سيمخ نب تلصلا ظوملا يلل نب دمحم نب هللادبع ٭

 نب ديعس مامإلا اوعياب نيذلا ءاملُلا ةمدقُم يف ناك ، عبارلا نرقلا ءاملع نم

 فصللا يف امهتمامإ تناكو ، ديلولا نب دشار مامإلا مث ، (هللا هجر) هللادبع

 نم بشغنذلاب تعقو ةنتف ِف الوتقم خيشلا اذه تامو عبارلا نرقلا نم لوألا

 لتقف ، ةنتفلا كلت فكل ، هعم ,نمو ، هللا هجر) دشار مامإلا جرخف ، قاتسرلا

 اميف ۔ دشار مامإلا ةمامإ نأ لإ ، هلتق خيرات ىلع علطأ ملو . اهيف خيشلا
 ۔ نوعبرأو نانثإو ةئامثالثو ، نورشعو ةينامثو ةئامثالث ةنس نيب يدنع

 يناثلا فصنلا يف ، هنامز ءاملع ريهاشم نم : يوكلا ةرذع نبي يلع ٭
 ءاملعلا ةلمج نم وهو ، بعك نب ثراولا مامإلا مايأ يف ناك ، يناثلا نرقلا نم

 روصنملا نب رفعج نب ىسيع لتق يف ، مامإلا مهرواش وأ ، مهاتفتسإ يذلا
 خيشلا لاقف ، راحص نصج هنجسو ‘ مامإلا شيج هرسأ نأ دعب 3 يسابعلا

 نجسلا يف يقبف ، كل عساوف هتقلطأ نإو ، كل عساوف هتلتق نإ : هرزع نب يلع
 مامألا كلذب ملعي ال ثيح نم 4 ۔ هولتقف اليل مامإلا ةارش ضعب هيلع روست نأ لإ
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 ٠. راحص يلاو الو

 ، يلع نب رهلا هيقفلا هيخأو ، يلع نب ىس ةمألعلا دلاو ًاضيأ وهو
 نم ، يشيقرلا ةمالعلا خيشلا لوقي مهيفو ، يلع نب دمحم هيقفلاو

 ذ يك] ءاملع يف هتديصق

 راخزلا هرحبب قيرغ مك ملع رحب ةرزع نب يلعو
 يراس لك هب يدتهي ملَع ىسوُمَك اذ نمو هنبإ ىسوُم مث

 راخفلا يراجم يف سانلا قبس يلع نب دمحن هوخأو
 يراجم نم هل امو ربح وهف يلع نب رهزأ سنت ال مث

 . هرزع نب يلع خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 مايأ يف ناك + ( نسحلل ول ) يقمعلا ريياج نب دمحم نب يلع ٭
 نب ىسيع نب دمحم نب ىسيع نب دمحم : نانثإ امهو ، ىسيع نب دمح يض اقلا

 ىسيع نب دمحم :: يناثل او ؤ ةئامسخو نيعبسو عبس ةنس يفوتلا ذ يرسل ا رفعج

 تام امهدحأ ناكو ، ةئامسخو ىدحإ ةنس يفوتلا ، يويط دلب نم ، يويطلا

 مسإ يهو ، قمع لإ بوسنم وهو ؟ نسحلا وبأ رصاع امهيأ يردأ امف ، الوتقم
 يبب يداوو » ةريصمو ْ قاتسرلاو ، راحص ةيالوب اهنم ۔ نادلبلا نم ددع

 . قمع امهنم ةدحاو لك ىمست ناتدلب اهبو روصو ۔ دلاخ

 . ( نايدلا ولا ) يرسلا نمحرلا دبع نب يلع ٭

 عياب نمم ، ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصللا ءاملع نم : ريزهلا نب ناع ٭
 وهف “ مساقلا نب تلصلا دعب } ةمامإلاب عيوب يذلا هلعلو ، ميق نب نازع مامآلا

 . يدمحي يكلام نذإ

 . ديسل نب نازع ٭
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 نب دمحم هنع ىور ، ثلاثلا نرقلا ءاملع نم + هعيبر نب هذلا دج ٭

 . نآرقلا قلخ يف ةلئسم ، ناليغ نب مشاه

 . يوزنلا مكحلا نب هللا دع ٭

 . عاشذ نب دمحم نب هللا دبع ٭

 . دبدب لامعأ نم ، ديمث دلب نم : ديز نب هتاغ »

 ريشتو ، نمز يأ ِف الو ، دلب يأ نم هنع فرعأ ال ©٠ دمحه ن هت خ ×٭

 ة ثلاثلا نرقلا ءاملع نم وه يذلا ‘ يراوجلا يبأ نمز نم بيرق هنأ راثآل ١ شضهب

 ةعيب نع اوعتتمإ نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناكو ، ثلاثلا نرقلا يف هنأ تركذت مل

 ايلاو اضيأ ناكو ، تام نأ ىلإ ، تلصلا مامإلا ةماماي اوكسمتو ، رظنلا نب دشار

 ةنس يفوتلا ، بوبحم نب دمحم ةمالعلا وه يضاقلاو ، راحص ىلع تلصلا مامإلل
 ىلع هتيالو يفو ، اذه هنادغ خيشلا هيلع ىلصو ، مرحملا رهش يف ، نيتئامو نيتس

 ةنس ةرخآلا ىداتجج نم تلخ ةرشع يتنإل دحألا هادغ ةفجر اهب تعقو ، راحص

 . نيتئامو نيتسو سخ

 نم `> ىز)حصل يحصل (كللم بل رضخل ني دمحم نب نلض ٭

 ، بوبحم نب دمحم ةمالعلا هخويش نم ، ثلاثلا نرقلا نم ريخألا فصللا ءاملغ
 نب دمح يبأ ةمالعلا خيش وهو ، بوبحم نب دمحم انبإ هللا دبعو ريشب هادلوو

 . يولهبلا ةكرب

 رضخلا دحسم نأ تعمسو ۔‘ ملعلا لاجر نم رضخلا هدح نأ } ردابتي اميفو

 نأو بايثلا رصقي ، اراصق ناك : ليق اميف هنأو ، هيلإ بوسنم نالصب

 . ملعأ هللاو ش دجسبلاب دوجوم بايثلا اهيلع رصقي يتلا ةاصحلا

 نع هعفري امالك ئ هللا هاقبأ) يليلخلا دج نب دجأ ةمالعلا خيشلا يل ركذو
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 نم كلام ابأ" خيشلا نأ : مهللا هحر) يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا

 . ه ا ، نالص لا لقتنإ مث ‘ الهب

 تحص نإ ، هدح نكسي ناك ثيح ۔، نالص 9ً لقنتن ١ مث ،الهبب اشن هلعل و

 . ه أ ، هللا دنع ملعلاو ، رضخلا هدج ىلإ دجسملا ةبسن ةياور

 ءاملع نم + (هبض ينب نم) يبضلا ي وك3إا يضاقتلا دمحم نب رمع ٭

 ، يوكزإلا رفعج نب دمحم ةمألعلا خايشأ نمو ، ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصللا

 نب دشار ةعيب نع اوعنتمإ نيذلا ءاملعلا دحأ وهو ۔ " عماجلا " باتك فلؤُم

 .وه هعياب ، ةمامإلاب يصورخلا ميق نب نازع نوملسملا عيابو لزع املف پ رظنلا

 : يأ ، ةنسلا كلت يف تامف . ًارهشأ لإ كلذ دعب ثبلي ملو ۔ هتاضق نم ناكو

 عجر مث ، هيلع ةالصلل يكزإ لإ نازع مامإلا راسو ، نيتئامو نيعبسو عبس ةنس
 . ىوزن لا

 ؛ (هللا همحز) يشيقرلا ةملعلا لوقي كلذ يفو

 رابكلا يعاسملا فيلح د محم نب رمُع هنامز يضاق مث

 رافغتساو هيلع ةالصل ي كزإل تام موي نازع ءاج

 . يلع نب ىسوم نب دمحم نب رمع ٭

 . يوكا ةبقع نب مساقلا يبل نب رمع ٭

 . يحنملا دمحأ نب دمحم نب رمع ٭

 . هريغ مأ لوألا وهأ يردأ ال : ( صفح و ) يحنملا دمحم نب رمع ٭
 نامثل سيمخلا موي ةكمب يفوت ، سداسلا نرقلا ءاهقف نم + ةدئاز نب رمع ٭
 . ةئامسخخو نيعستو ىدحإ ةنس ، جحلا رهش نم نيقب لايل
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 نم : يدآاا رفيج نب دمحم نب (ورم) : ىرخأ ةياور يفو ، رمغ ٭
 ۔ نأشلا دمس

 . ةفيثح يلل نب ءالعلا ٭

 وه ناك ، ثلاذلا نرقل ا نم لوأل ا فصللا ءاملع نم : نمح نه ءالملا ٭

 . يلع نب ىسوم خيشل ١ مايأ ذ ميغ نب ةدعسمو ۔ ةوعس نب دلاخو

 . عبارلا نرقلا ءاملع نم : يقاتسرلا دمحل نب مه٭

 . نمز يأ يف هنع فرعأ ال ، اضيأ قاتسرلا نم { ثزاولا نب مه٭

 نب دلاخ اذكهو ش يلع نب ىسوم خيشل ١ نمز ِف ٠ 9 وس نج مساقلا 3

 ۔ امهرابخأ نم ءيش ىلع فقأ ملو ، ناوخإ امهلعلو ، ىسوم خيشلا مايأ ، ةوعس
 . امهتافو خيرات ىلع الو

 . ىوزن دمس نم : بيعش نب مساقلا ٭

 . الهبب حرضلا نم ` رفصلا ن مساقلا وبل ٭

 ناكو 3 عبارلا نرقلا يف هنامز ءاهقف نم + إ ديلخ ول )الملا نب سيك٭

 نب دمح نب هللا دبع دمح وبأو ش ركب يبأ نب ديعس نب دمح ميهاربإ وبأو . وه

 ف ، لاعسب اوعمتجإ نيذلا ءامللا دحأ ناكو ، دحاو نمز ِف مهلك ذ رثؤملا يبأ

 نب دمحم نب رهزألا اضيأ مهيفو ، كلام نب تلصلاو ، دشارو ، ىسوم ةيضق

 . يتفضذلا رمع نب هللا دبع نب كلام ٭

 نب دمحم خيشلا ةججرت يف هركذ مدقت دقو : ديلخ نب نلسغ نب كلام

 . حور
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 نب دمحم هللا دبع وبأ هخويش نم + ايع ,) يثعسل دمحل نب دمحم ٭

 . يدمسلا ديلولا نب نسحلا

 . يلؤمسلا ركب يل نب دمحم ٭

 . يلخنلا معت ني دمحم

 . يرسلا نسحلا نب دمحم

 . يولهبل دلخ نب دمحم ٭

 . ىوزن دمس نم : ( هللا دبع وبا ) ديلولا نب نيحلا نب دمحم ٭
 . يمدكلا ديعس يبأ مايأ هنظأ ١: عابذز نب دمحم ٭

 لوألا فصنلا ءاملع نم + ) هللا دح ول ( يل ومسل هدثا) نب دمحم ٭

 مل ، يوكزإلا ديعس نب دمحم ميهاربإ يبأ ىلإ اهبتك ةريس هلو ، عبارلا نرقلا نم
 . ةباتكلا تقو ينرضحت

 يبأ خيشلا مايأ ،۔ سماخلا نرقلا ءاملع نم ; يلخنلا تولاط نب دمحم ٭

 - رهظي اميف ۔ هخايشأ نمو ، " حاضيإلا " باتك فلؤُم ، ديعس نب ىيحي ايركز
 ("لار رضخلا نأ : ربخلا اذه هنع هتياور نمو ، يلخنلا لضفلا نب ةدجن خيشلا
 . ملعأ هللاو ، نامع ىرف نم ، رسلا لهأ نم

 نمز يف ، ةفيذح يبأ نب ءالعلا هيقفلاو ، وه ناك : هشبر نب دمحم

 رهاوج " هباتك نم نماثلا ءزجلا ف ، يغئاصلا يلع نب هعج خيشلا ركذ ، دحاو
 اطخ بوسنملاو ئ رابكل ١ عطقل ا نم ۔“ ةطوطخم ةعطق رشع ةعبرأ غلابلا . " راثآل ١

 : هصن ام ، ناديبع نبا لا

 تيلص اذإ ينأ : هفيذح يبأ نب ءالمعلل تل : هسابر نب دمحم لاق ..... (
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 ىتح ةداع كلذ ذختت ال : لاق تاعكر ثالثب اهرثأ ىلع رتوأ نأ بحأ ، ةضيرفلا

 . ه أ { ) نتناحيرلا نايمسث نيتعكرلا نتاه نأ وجرأ : هريغ لاق ، نتعكر عكرت

 ءاملع نم : يوزثلا يتوجلل نسحلا يلل نب ليعامه نب دمحم«

 ةنس خ ةرخآلا ىداج رهش نم اموي رشع يتنثال هتافو تناك ش سداسلا نرقلا

 . ةئامسخخو نيعبسو تس

 ۔ ىوزن دمس نم ١ نسلسج نب هللا دبع نب دمحم«

 . ىوزن نم ١ ي رعلا نلمثع نب دمحم«

 نب ىسوم ةمالعلا وخأ:(رباج ولا) يوكلا هرزع نب يلع نب دمحم٭
 . يلع نب رهزألل او ، يلع

 . ىوزن دمس نم :{ يلع نب ىسؤم نب يلع نب دمحم«

 ْ هرح رهش نم نقب قب لاي ايل تسل نن ل ١ 7 يفوت ذ سداسل ١ نرقلا ا ءاملع نم

 نم ددع هيلإ بسن ذ ىوزنب عضوم ¡ جولفو ؛ ةئامسخو ننامثو سه

 " فنصملا " باتك بحاص مهنم ‘ ءاملعلا

 ىلع دلب يهو ، يويط لإ ةبسن ١: يويطلا يضاقلا ىسيع نب دمحم٭
 نرقلا نم يناثلا فصللا ءاملع نم وهو ، تاهلق نم بيرق رحبلا لحاس
 . ةئامسخخو ىدحإ ةنس ، رفص رهش يف هتافو تناكو ، سماخلا

 . فيحصت هلعلو . ه أ ، يويط نم يرطبلا ىسيع نب دمحم : ةخسن يلو

 لإ ةبسن : ىرسلا رفعج نب ىسيع نب دمحم نب ىسيع نب دمحم«
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 وهو ، هرهاظلا ىرق نم ، يبغلاو ، يقارعلاو ل نينيعلا : ىرق ثالث يهو ، رسلا
 ، دشار نب ناميلس نب يلع نب دشار مامإلا ةاضق نمو ، سماخلا نرقلا ءاملع نم

 نب دجأ نب نسحلا يلع وبأ يضاقلا هل اهلمع يتلا هتبوت نع مامإلا هلأس يذلا وهو

 هباجاف ، ةئامعبرأو نيعبسو نيتنثإ ةنس ، رخآلا عيبر رهش يف ، يراجهلا رصن

 . ةصلخم حئاصنو ، ليصفتو حيضوتبو ، غيلب باوجب ىسيع نب دمحم خيشلا

 امو : " نايعألا ةفحت " هباتك يف ، (هللا هحر) يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا لاق
 ريغ ، صالخإلا قدص نع ةرداصلا ، ةغيلبلا حئاصنلا هذه دعب ناك اذام يردن

 دابعلا دجاسم قيرط ىلع عضوم يف ،ىوزن يف ، (هللا هجر) لتق هنأ تدجو ينأ
 . ه أ . هلتاق ىمسي ملو ، ةقفالغ ةريظح ىلع رت يتلا ، ةريبكلا ةربقملا يبرغ

 ةنس اهنأ ۔ ىسيع نب دمحم خيشلا ةافو خيرات ىلع تعلطإ دقل : (تْض )
 هنإف ، هلبق روكذملا يويطلا ىسيع نب دمحم خيشلا امأ ، ةئامعبرأو نيعبسو عبس

 لتقلا ركذي مل نيخيراتلا نم لكو ، ةئامسخو ىدحإ ةنس ى رفص رهش يف يفوت
 ناك نإو ، نيعبسو عبس ةنس يف وهف ، يرسلا ىسيع نب دمحم لوتقملا ناك نإف
 . ملعأ هللاو ، ةئامسخو ىدحإ ةنس يف وهف ، رخآلا

 ،دلب يأ نم الو ، نمز يأ ف هنع يردأ ٬ل ۔ ديز نب هل اغ ني دمحم 9

 دلب نم اذه هنادغ خيشلاف ، هركذ مدقملا ديز نب هنادغ خيشلا نبا ناك ناف

 . ملعأ هللاو ، ديمث

 مايأ ناك ، ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصللا ءاملع نم ١ رصن ني دمحم

 . (هللا هخر) يلع نب ىسوُم خيشلا

 فصللا ءاملع نم : ىوزن قوسب رازبلا ‘ يوزلا فاصو نب دمحم

 نب دجأ نب نسحلا يلع يبأ هيقفلا رصع ِف هنأل ، سداسلا نرقلا نم يناثلا

 . ةئامسخخو نيعبسو تس ةنس يفوتملا ، يرقعلا نامثُع نب دمح
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 نباو ؛ مصألأ هللا دبع يبأ نب نامثع خيشلا ةججرت يف هركذ قبس دقو

 ةرازو هتعبط دقو . عطق ثالث يل ، رظنلا نبال ؤ " مئاعدلا " حراش وه لاصو

 ةيالولا يف ، " ةيماللا ةديصقلا " حرش اضيأ هلو ؛ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 " مئاعدلا " .حرش نع ًالقتسُم ًاحرش اهحرش دقو ۔ ًاضيأ رظنلا نبال ، ةءاربلاو

 . ملعأ هللاو ن سداسلا نرقلا رخاوأ يف اهلعلو ، هتافو خيرات ىلع فنأ ملو

 نم ، روهشم ملاع : يتاجيسلا يميمهلا ناليغ نب مشاه نب دمحم«
 نب مشاه ةمألعلا هيبأ نع ملعلا ذخأ ة ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصللا ءاملع

 اوعمتجا نيذلا ءاملعلا دحأ ناكو ۔ ج يلع نب ىسوُم ةمالعلا خيشلا نعو ناليغ

 . نآرقلا قلخ ةلئسم يل امدب

 ايز وبأ : : مهنم ‘ لزنم ِف امدب خايشألا عمتجإ : يراوحلا نب لضفلا لاق

 . خايشألا نم مهريغو بوبحم نب دمحو ؛ مشاه نب دمحمو ؛ زرحم نب ديعسو
 ١ ،۔ قولخم نآرقلا نأ لوقأ انأ : بوبحم نب دمحم لاقف ، نآرقلا يف ىف اوركاذتف

 نظف ‘ اهب ميقأ الو نامع نم جرخأ انأ : لاقو ؤ مشاه نب دمحم بضغا

 اهيف ينأل ، نامُع نم جورخلاب ىلوأ انأ لب : لاقف ، هب ضرعي هنأ بوبحم نب دمحم

 مث ، مويلا لبق تم ينتيل : لوقي وهو تيبلا نم مشاه نب دمحم جرخف ، بيرغ
 نم عمتجاو ، هلوق نع بوبحم نب دمحم عجر مث ، كلذ دعب اوعمتجإ مل ، اوقرفت
 هللا مالك نآرقلا نأو ، قولخم هللا ىوس امو ، ءيش لك قلاخ هللا نأ : مهلوق
 نم ىلع دشلاب انهملا مامإلا اورمأو ، اه دمحم ىلع هليزنتو هباتكو ، هيحوو
 . )١( همالك ه أ . قولخم نآرقلا نأ لوقي

 نب " ، ثلاثلا نرقلا ءاهقف نم + ىيحي نب انهم ٭

 ةبقع نب حاضرولا دايز يبأو . مكحلا نب ناميلُس ناورم يبأ نعو ، بوبحم

 . رينُم نب العُمْلاو
_ 

 )١( عرشلا نايب " : باتك تش نإ عجار " .
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 هلعلو ، ءازوجلا وبل : ةخسن يفو : (يلاوحلا و) ديز نب ناوره٭
 يرقلا ىمعألا نامثع نب دمحم يراوجلا يبأ ريغ وهو ، ىمعأ ناكو ، فيحصت

 . فونت دلب نم ، ىوزنلا

 يأ يف هنع فرعأ الف : دايز نب ناورم يزاوحلا ول خيشلا امأ
 نم دودعم هنأ ، رثآلا نم ةريثك عضاوم يف هتدجو ام الإ ، دلب يأ نم الو ، نمز
 مدك نم ةيرقلاب نأ : هتياورب قئأ نمم خئاشللا ضعب تعمسو ۔ ءاملعلا ةلمُج

 لامو ، يراوجلا يبأ تيب : ىمسي تيبو ، يراوحلا يبأ دجسم : ىمسي دجسم

 ةبوسنم يه له يردأ تسلو ، يراوحلا يبأ لام : ىسمي (ليخنلا نم عطق يأ)
 نم امهدحأ وأ امهلعلف ؟ ناورم يراوحلا يبأ لإ وأ ، يرقلا يراوحلا يبأ لإ
 ءاملُغ اهنم نأ لدي ام ، ددم نب دمحم خيشلا لوف يفو ، مدك ءاملع

 : ةديصق نم هلوق وهو ، نورينك

 ارخفمو ادجم مالسإلا ينبل ونب ةمج خئاشم انم مدك يلو

 لوألا فصنلا ءاملُع نم هنظأ : يقاتسرلا ينيعلا ناميلم نب دمحم ٭
 :هلوق ، يناجيسلا ناليغ نب كلملا دبع خيشلا نع يور دقف ، ثلاثلا نرقلا نم

 . هلبق وأ هرصع ِف هنأ ليلد وهف ، قاتسرلا نم ينيع نم ‘ ناميلُس نب دمح نأ

 جهنم " باتك فلؤم اهركذ ، ةينلا يف ةلمُجلا هذه . يقاتسرلا خيشلا اذهلو

 : هريغو ‘، " نببلاطلا

 لك نأ ، هذه يتعاس يف ، اذه يماقم يف تدقتعاو تند دق ينإ مهللا )

 ةيطع وأ ، هتمص موص وأ ، ضئارفلا عيج نم ، اهتلعف ةضيرفو ، اهتيلص ةالص
 لوق وأ ، هتركذ ركذ وأ ، اهب تقدصت ةقدص وأ . اهتقفنأ ةقفن وأ ، اهتيطعأ
 وأ ، مايق يف ، اهتكرحت ةكرح وأ ، هتجرخ جورخ وأ ، هتلعف لعف وأ ، هنل
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 وأ ، عمس وأ ، رظن وأ ، ةفايض وأ ، ةجاح ريغ وأ ، ةجاح يف ، يشم وأ ، دوعق
 وأ ، مزال نع لفاغت وأ ، يهن وأ ، رمأ وأ ، مون وأ ، عامج وأ ، برش وأ ، لكأ
 ة تادابعلا عيج نم هلوسرو هب هللا رمأ ام عيج نم ، كلذ ريغ وأ ، بابحتسا

 ناك ام هنأ 3 بدأو ،۔ بابحتسإو ، بدنو ‘ ةنسو ، ضرف نم “ تاعاطلا رئاسو

 ريغ ناك امو ، هل ةبرقو ، هلوسرلو هلل ةعاط ، ضرفلل ءادأ وهف ، ضرف نم
 ف هركذأ مل وأ ، هتطرشو هتركذ ام ‘ كلذ ريغو ۔ ةلفانو ۔ ةنس نم ، كلذ
 ، كلذ ريغ ناك امو ، ًاباقع بجوي ، هيف ام ۔ لاعت هلل ةبرق وهف ، اذه يداقتعا
 ، يداقتعإ يف لخادو ، هنم هناحبس هللا لإ بئات انأف ، اباسح بجوي ، هيف ام
 داقتعإلاو ، ةينلا هذه يف هتركذ ام لكل يترشابُم دنع ، ةينلا هذهل اركاذ تنك
 تدقتعإ دقف ، لاغتشإ وأ ، ةلفغ لاح ى وأ ، ًايهاس وأ ، ًايسان تنك وأ " اهل
 ءاضقنإو ، يلمع عاطقنإ لإ ، ايندلا راد يف ، ينم نوكي وأ ، ناك ام ىلع ةيلا
 .هأ.( ميظعلا يلقلا هللاب الإ ةوق الو لوح لو ، يلجا

 . هتافو خيرات ىلع الو ، فيلأت ىلع هل فقأ ملو

 وه يردأ ال : ( هللا دبع ول ) ينيعلا انهملا نب نميلل نب دمحم«
 . هريغ مأ لوألا

 ، ىمعأ ناكو ، هللا دبع نب ناسغ مامإلا ةاضق نم ` هللا دع نبي حبسم ٭
 اهب يذلا يداولا نأو : ليق ، هربق اهبو ، لئامس لامعأ نم ، ليه دلب نم وهو

 . هتافو خيرات ىلع فقأ ملو ، بوسنم خيشلا يداو : ىمسملا
 ، هيب الو هلو ‘ ءاهلا نم اضيأ وهف : حبسملا ني دمحم هدلو امأ

 ۔ ثلاثلا نرقلا ءاملع نم امهو ، رثألا يف ىواتف

 نم وهو ‘ اذه ريغ هبسن نم فرعأ ال + ميمت نب ميملا حتفلا ةدعسم
 ىلعو ، ثلاثلا نرقلا لئاوأ كردأ امرو ، يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع
 نيتنثإ ةنس “ هللا هجحر) يصورخلا هللا دبع نب ناسغ مامإلا ةعيب تناك هسأر
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 ذ ةزع مهدشأو ، ةعيبلا دنع نيرضاحل ا ءاملعلا زربأ نم ناكو ذ ةئامو نعستو

 ف اقرغ ثراولا مامإلا توم يهو . ةأجافملا ةلزانلا كلت دنع ، ايأر مهبوصأو

 ، دقعل او لحلا باحصأو نايعأل او ءاململا عمتج ف ، ىوزنب هوبلك يداو ليس

 لاقف ، توض جلف دنع ءاحطبلاب مهعامتجإ ناكو . امامإ هنومدقي نميف رواشتلل
 لاق ، نوتأي رسلا لهأ لإ بتكن : ةدعسم خيشلل 4 نامثع نب ناميلس خيشلا

 وأ ) ، سانلا انيلإ عمتجي ىتح ، رمألا اذه رخؤن نأ نامثع نبإ ديري امإ : ةدعسم

 اناسغ اوعيابف ، رمألا عطقن انكلو ، انيلع اوفلتخيف ، ( سانلا ءاغوغ : لاق

 . ثراولا هيلع عيوب ام ىلع ، ةمامإلاب

 وهو ، ةقلطُملا در يف دحاو نيمأ ةداهش ةزاجإ يف يأر ةدعسم خيشللو
 هجر) يلاسلا نيدلا رون ةمالعلا راشأ كلذ لإو ، باحصألا هيلع ام فالخ

 ` ةعجرلا يف هذ وكي ." ماظنلا رهوج " باتك نم ، ددعلا ماكحأ باب ف ْ هللا

 نيمأ دهاشب مهضعبو نيدهاش نود يزجي سيلو
 هدعب هاوسو ميمت لجن ةدعسم نع ىتأ دق لاقم وهو

 باوجلاب ضري مل مهعيمج باحصألا رئاس نم هريغف
 ركذلا لوقي لدع يدهاشب رمألاو درفنُس هب وهف
 نالف ال لاق ام ثيح ال نآرقلا رمأ ثيح نحنف

 اع ، ريخألا تيبلا ىلع ًاقلعُم ، يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا لاق

 ىوذ أوذهشأو » : لاعت هلوق : ينعي ، (نآرقلا رمأ ثيح نحنف ) : هلوق : هصن
 لوق وه امك . ةعجرلا ىلع داهشإالاب رمألا انلعج اذإ اذهو . 4 مكنم لدَع

 : ةمألا ءاملع نم ريثكو ، ةفينح يبأو ، ةيمامإلا دنعو ؛ ةمألا روهجو انباحصأ
 جاتحي الف 3 بولطم لاعفو ، بوبحم رمأ ةعجرلا نأو ، قالطلا لإ عجار كلذ نأ

 نم هظحال ام ‘ ةيآلا ليوأت نم ظحالي ةدعسم خيشلا لعلف ، داهشألا لإ
. ه أ ، ملعأ هللاو ، مهانركذ



 . هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 نسحلا وبأ : هخايشأ نم “ عبارلا نرقلا ءاهقف نم `> نيعم نب نيعم ٭

 ` تايلا هأه ًاضيأ هل تدجوو ، رثألا ف لئاسملا ضعب هل دجوي ، يويسبلا

 ول ةمادن نم اهل اي تدافأ دييقتلا فقاوم يي اجرف

 دودحلا ضرفب اوملعي مل نبح ًابطخ مظعأ نيمرجُملا ةرسح
 دوعسلا مويب اخاب اورش ذإ مهيلع ًالابو مهطيرفت ناك

 ديرم دبع لاعفأ نم اهنأ يصاعملاب مهفارتعاب يناد

 ديعم نم لهف اهريغ نم ناك ام ىلع سفن لذع لدعلا ف سي

 دونكلا لعفب اهركم الو ال يوغمب انيف هلإلا ملع سب
 دوبعملا انبر تالاسرب انيلع ذ تاحضاو قحلا ججح

 يدوهعم نم ذوعأ يبربو يدشرل تيدتهإب هقيفوتبل
 دوعصو هبونذ نم طوبه يف دبع مرج نعف يديس افع نا
 ديبعلا بونذ .نم هللا ءيرب لدع قلخلا يف هللا مكح لك

 يدوعقو يضهنمو يمايق يف هيلإ ريقفلا انأ ينإ ريغ
 دودكملا ىلع ةجح امهف يهنو رمأ ريغ دبعلا ىلع ام
 ديطو رمأ لك نايبت هيف اطخ يهللاو هنم رمألا ف نإ

 ، اذه ريغ ءيش ىلع هل علطأ ملو ، اهيلع تعلطإ يتلا تايلا هه تهت
 . هتافو خيرات ىلع فقأ مل اذكهو

 نب دمح ةمألعل ١ هخايشأ نم “ ثلاثلا نرقلا ءاهقف نم ١ ىيحي ن ىهلم +

 : هصن ام ، " عرشلا نايب " باتك يفف ،۔ بوبحم

 لزي مل هللا إ : لاق هنأ ، بوبحم نب دمحم نع ‘ ىحي نب ىهلم ظفح ) ,

 نب ىهلم هلأس دقو ، بوبحم نب دمحم نع ، قاحسإ نب بوقعي ظفحو ب ؛ ًاملكتُم

٥٤١



 : ل اقف & هلل ا دحح نمك وهف ‘ هلل ا تافص دحج نم : لاقو } ىيحي

 . ( معن : هللا دبع وبأ

 ءاملُملا ةلمج نم دودعم هنأ لإ ًاعنش هنع فرعأ ال “ هذلا دبع نب مركم ٭

 . هنع ءيش ركذ نودب ۔ انباحصأ رثأ ِف مهركذ درو نيذل ١

 هنأ هل مهركذ ريغ 3 ًاتيش هنع فرعأ ال كلذك ۔ ءاربإ ةيرق نم > افنكم ول ٭

 . ءاملعلا نم

 ءاعبرألا موي تام ۔ سداسلا نرقلا ِف ءاهلا نم ` دمحل نج لضفملا 9

 . ةئامسخو نيعبسو تس ةنس لوأل ا یداجج رهش نم نولخ لايل عستل

 . هتافو خيرات الو » هنامز فرع ا ل { ىوزن رقع نم ` مكحلا نج رذنملا 3 ٢

 نب لآاذم: ةخسن يفو ،ىوزن رقع نم : ( حلاص و) رفيج نب لزانم ٭
 . ناسغ مامإلا مايأ امهدحأ ناف ، نانثإ اناك نإف ، رفعج

 ءاهقف نم : ( يلع وا ) يوزنلا يدمسلا يدنكلا دلخم نب ىسوم ٭
 ه رثأل ايف هنع دجوي اغو ، يمدكل ا ديعس يبأ مايأ ناك ، عبارل ا نرقلا يف هنامز

 باقث دنع يتلا ةجرشلا يف انرص اذإ ىتح ، تولس لإ ديعس وبأ جرخ : لاق

 نمو وه رصقو رصعلا انب ىلصف ، رصعلا ةالص تقو كلذ ناكو ، بجش نيع
 : هل تلقف ‘ ةالصلا ةيقب نيتعكر نحن انممتأو ، تولس ىلإ جورخلا هعم ديري ناك

 . ه أ . ( معن : لاق ، رصقلا نوكي انه اه

 . ىوزن نطوتسإ ديعس ابأ خيشلا نأ رثألا اذه نم ذخؤي

 ، سماخلا نرقلا ءاملُع نم : ( دمحم ول ) يلخنلا لضفلا نب ةدجن
 مل ، هل مامإلا نم لاؤس ىلع باوج هلو ، ديعس نب دشار مامإلل ًارصاعُم ناكو

 . ةباتكلا تقو ينرضحي

٥٤٢



 نم لوألا فصللا ءاملُع نم -+ ١ د عمسم ول ( ديمحلا دبع نب نامعنلا ٭

 . هللا دبع نب ديعس نلداعلا نييضرملا نيمامإلا رصع يف ناك ، عبارلا نرقلا

 عيمجلا هللا محر) دشار مامإلل نيعياُمْلا ءاملعلا ةلمج نمو . ديلولا نب دشارو

 . (ةعساو ةمحر

 نمو ، ثلاثلا نرقلا ءاملغ نم ، ىوزن رقع نم : ةبقع نب حاضولا٭
 ، ديز هذل : مث مُه ءاهقف لاجر هتيرذ نم لسلست دقو 0 رثَوُملا يبأ خويش

 نب حاضرولا , ناكو ، سالا نب حاضولاو ، ديز نب سابلاو
 . كلام نب تلصلا مامإلا اعياب نم ، دايز هنبإو ةبقع

 : لاق هنأ ، ميمت نب ةدعسم نع . ، هبقع نب حاضولا ظفح : رثألا نمو

 ، اهب لخدو اهتريشع نم لجر اهجوزت دق تيفحب ةأرمإو ، ماوت ىلع انررم
 كلذ يف انعم نكي ملف ، انولأسف ، هيلع جتحا : لقي ملو ، كنضب اهيلوو
 - رغصألا ةديبع ابأ مساقلا نب هّللا دبع انلأسف ؤ ةكم لإ انلصو ىتح ، باوج

 . ه أ . قرفي ملف

 هيخأ ركذ مدقت دقو _ ى وللا ى دمل ي دنكل دلخم ني ديلولا ٭

 . عبارلا نرقلا يف امهنامز ءاهقف نم امهو ، دلخم نب ىسوم

 يف هنع فرعأ ال : يدلا لضفملا نب رمغ نب ناميلس نب بلهملا ٭
 . ملعلا لاجر نم هنأ : هنع اوركذ ام الإ ، دلب يأ نم الو ، نمز يأ

 نرقلا ءاملع نم : ( ناميلس وب ) نميلسم نب ديعس نب داده٭
 ّ يتتوعلا ةمالعلا ,هخايشأ نم ، نمزلا كلذ يف نيفورعملا ةاضقلا نمو ۔“ سماخلا

 نيدل رون ةملعلا هانع ى ٦١ وه نظأ اميف _ اذه داده خيشل او

 رهوج` بيتك نم ةينلل بب يف هلوب ، (هللا همح)) يملاسلا

 ٠.تايملا لو ( ةريبك هش داده عو):" ماظنلا

-٥٤٣



 ازربُي نأ ىأر اذإ ةينب ازرتحي نأ ءرملل يغبنيو

 العف ابنذ ليق يحاونلا ضعب لإ ةين ريغب جراخف
 هريسم ىري ةين ريغ نم هريبك هنأ داده نعو

 املغلا ضعب ةلز نم هارأ امنإو ههجو يردأ تسلو

 مكحُمْلا اهعضوم نع لزت مدقلا لثم مهفلا لزي دقو
 دعقملا كاذكو حابملا نم ددرتلاو جورخلا امنإل

 لعفلا كاذ هيوني ضراعب لحي وأ مرحي امنإو
 حانج هباكترإ يف سيلو حابش ةين نم الخ امف

 وهف ةعاط نكي مل ام ) : " نيبلاطلا جهنم " باتك بحاص مالك يف لعلو

 جهنم " بايتك نم يناثلا ءزُجْلا يفف داده خيشلا لوق ىلع لدي ام ، ( ةئيس

 : هصن ام ۔ " نبل اطلا

 لاعت هللا ركذب ناك ولو { ةين الب ءيشب ظفلي ال نأ دبعلل يغبنيو ..... )
 ذ ًاوغل نوكي ةين ريغب ملكتلاو ، ديحوتو ةدابع هركذ نأل ، كلذ ِف ةين مدقي هناف

 . ه أ. ) .... “ ةئيس وهف ذ ةعاط نكي مل امو

 ، ةئيس وهف هللا ركذب ناك ولو ، ةين الب ظفلتلا نأ : همالك نم موهفملاف

 نم لقأ سيل . ةين الب جورخلاف هيلعو ، ةريبك مأ ةريغص يهأ ، ىردي ال نكل
 . ةين الب ظفللا

 ضعب نم هذخأ دق هنإف ، داده خيشلا لإ بسن نإو ، لوقلا اذه نأ نظأو
 " ءايضلا " باتك فلؤُم ذ ملسُم نب ةملس هخيش نع هلعلو ْ هخايشأ

 امو ۔ ديعس نب داده ناميلس وبأ يضاقلا هنع ينلأس امو : هصن ام رثألا يفف

 وأ داقتعإ الب العف لعفي وأ 3 داقتعإ الو ىنعم الب هللا ركذي نأ زوجي له : لوقت
 ئ هل ىنعم ال ءيشب ظفلي نأ زوجي ال : لاق ؟ ال مأ مثأي ، ، ةين ريغب ملكت وأ 3 لعف

٥٤٤



 نوكي : ليق دقف ، ةعاط نكي مل امو ، ةعاط ال أوغل نوكي ، هل ىنعم ال ام نا

 . ه أ . ملعأ هللاو ، ةئبس

 . هتافو خيرات ىلع فقأ ملو ، يوزن داده خيشلاو

 نم : يلومسلا رمع نب ميهاربإ نب ىيحي نب هللا دبع نب ىيحي
 ني ىيحي : راثآلا ضعب يفو ذ عباسلا نرقلا ف هنأ ودبي 6 هنامز ءاهفف

 نابراقتُم نانثإ امهف ؛ يل ومسلا رمع نب ميهاربإ ني دمحم نب هللادبع
 . بسللا ل

 ، حيها ربلل نبي دمحم نب هللا دبع يضاقلا خيشلا ىلع مالكل ا مدقت دقو

 نرقلا نم يناثلا فصللا ءاملُع نم هنأو ، هتافو خيرات تركذو ، هتجرت يل
 . سداسلا

 ہ ج ح
 .ةمأل

٥٤٥



 ةمتاخلا

 ، ىيحي نب هلا دع نبي ىيحي خيشلا ةجرت ىلع مالكلا مامتبو اذه

 هعجج يل رسيت ام مت دق ، ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع نب ىيحيو
 نرقلا ىلإ ، مهنم هيلع تعلطإ نمب ‘ نامُع ءاملع ضعب خيرات نم هليصحتو
 . يلئامس ملاعل يه ۔‘ اذه يباتك يف ةججرت لوأ نأ قافتإلا نسح نمو ، عساتلا

 ، نامُع لهأ نم ملسأ نم لوأ ، () يئاطلا ةبوضغ نب نزام يباحصلا وهو
 . اهيلإ مالسإلا لخدأو

 اذه مامتل اناكف ، ىحيو ، ىحي : اَمُه نييلئامس نيملاعلل ، هيف ةخجرت رخآو

 يفو ، ايندلا هذه يف ةبيط ةايح ينييحي يأ هللا لأسأ ، ماتخلا كسم ءزجلا
 ابنألا يف ةافاعُملاو ، ةيفاعلاو ، وفعلا يل هنأش لج لاعت هلأسأو ، ةيقابلا
 يلامعأ رئاسو ، ميركلا ههجول اصلاخ ، اذه يلمع لمج نأو ، ةرخآلاو

 ، دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ، ريدج ةباجإلابو ، ريدق كلذ ىلع هنإ ، ةحلاصلا

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 رهش نم ، نيرشعلاو عساتلا نينثإلا موي ةوحض ، هريرحت نم غارفلا ناكو
 كلذو ، ةرجهلل فلأو ةئامعبرأو رشع ىدحإ ةنس روهش نم ، كرابلا ناضمر

 نب دمحم نب لاله نب دج نب دوعس نب دأ نب دمح مامهلا ديسلا يلاعم ةبتكم
 . هللا هظفح) يديعسوبلآ ديعس نب دجأ مامالا

 ناضمر رهش ؛ءاهتتإ عم ، هريرحت نم ءاهتتإا ةبسنمبو
 ناضمر رهش عيدوت يف ، تايلا هذهب همتخل ن بسن . كرابملا
 نب هذلا دبع نب فلخ نب يلع خيشلا مظن نم يهو ؤ هذضف نايبو

-٥٤٦ 



 : هذه يهو ، ةبؤديلا ةلود ميل ، يحنشلا لمح
 اعرسأف راز موصلا رهش نإ الأ
 عدومو رئاز نم هب مركأ
 قدصم دابعلا لعف ىلع ديهش
 اهروحو هيف تانجلا تفرخزت
 تقلفت ميحجلا باوبأ كلذك

 ةفعب هيف ماص دبل ىرط
 ةربعب هيلع كاب ىتف نم لهل
 اصلخُم كلملا كلام يجاني تابو

 رصقم هيف لظ دبع حيو ابو هلعف ءوس نم هيراب ىلإ باتو
 يعد نم ريخاي هللا اي براي
 همايص ينم كنم لضفب لبقت
 ارتاس حفصلا نم ابوث ينسكاو الأ
 لئاط كوفع عسوا يف لمأ يلف
 قراش رذ ام لك يهلإ يلصو

 اعدوو اقح لاحرتلاب نذآو
 امشق ملآملا تانجد ميغل
 ىعس امب لك رشحلا مويب مهيلع
 اعوضت اهنم رطعلا جيرأ ريبع

 اعتمم اهيف راص دق نم حيو ايف
 اعد هقلاخل هيلايل لوطو
 اعيشو تاحلاصلاب هعدوو
 اعلقم هيصاعم نم افوخو ءاجر

 اعمدأ هيف هطيرفت ىلع ىرجأو
 اعيضو نيملاعلا بر فلاخو

 اعرضت دبغل ًوجرم مركأو
 اعسوملا ميمعلا زيجلا يل فعاضو
 اعزنم وفعلا نم اسأك ينقساو لأ
 اعدصت باقعلا فوخ نم يبلقو

 اعملأو قرب حال ام ىفطصملا ىلع

  

٥٤٧



    
  

 , نايعألا فاحتإ " : باتك نم لوألا ءزُجْلا ا
 , هفلؤم طخب ، " نامع ءاملغ ضعب خيرات يف ٠

 ,إ نإ ۔يناثلآ ءزُجلا هيليو ، (هنع هللا اف اا
 ذ . ينب نم خئاشملا ةمجرت : هلوأو ۔ هللا ءاش ا

 ; نب جرفم نب دأ خيشلا : مهلوأو ، جرفم (
 ,/ يولهبلا درو نب رمُعغ نب دمحم نب دجأ

 ,/ نم ملعلا يوذو ، يدزألا يدمحيلا ا
 ; امل ، قيفوتلاو نوعلا هلأسأ هللاو ، هدافحأ أ

 . هاضريو هبحي |
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 ،۔ لمعلاو لوقلا يل قحلا ةباصإ لاإ انقفوو ّ باوصلا ةجع لا اندهإ مهللا

 . ميقتسُم طاَريص ىلإ ُءاَشَت نَم يدهت كناف

 :دعبام

 : باتك نم لوألا ءزُجلا يف هتركذ ام ىلع } ًاكاردتسإ هتبتك ثحب اذهف
 ، ةثالثلا ةمئألا تركذ امنيح ‘، " نامُع ءاملع ضعب خيرات.يف نايعألا فاحتإ "

 ًاطالغأ نأو ، ناذاش نب ليلخلاو ، ديعس نب دشارو ، دشار نب صفح : مهو

 ۔ ححصت ; نأ بجي ميهافمو ، مهنامز نييعت ِف ًاطيلختو 3 نيخرؤُمل ا نم تعقو

 ، نيروكذملا ةمئألا يف هيلع هيبنتلا يغبني امم هنأ : نيعتسأ هللابو لولف
 نأو ، كلام نب تلص نب ناذاش نبا وه . ليلخلا مامإلا نأ : مهلوق : الوا
 عيوب ، ديعس نب دشار مامإلا نأو ؛ ةئامعبرأو عبس ةنس تناك ةمامإلاب هتعيابم

 ۔ دشار نب صفح هنبإ ‘ دشار مامإلا دعب اوعياب مث ى ليلخلا توم دعب

 ش رهاظ اطخ اذهو خ نيخرؤملا دنع مهنامز نيعتو ۔ مهعباتت درس ناك اذكه

 : مهلوق ش اطخلا ف مهعوقو بابسأ نمو ۔؛ هفلس ىلع انمز رخأتملا اومدق ثيح

 . ةئامعبرأو عبس ةنس عيوب ليلخلا مامإلا نأ

 ةظفل تطقسف ، ةئامعبرأو نيعبرأو عبس ةنس هل ةعيبلا نأ > يدنع اميفو

 ۔ مهنم رخأُمْلا ميدقتب « بقع ىلع اسأر ةمئألا نامز خيرات بلق ام ، (نيعبرأ)
 مامإلا نبا وه ، دشار نب صفح نأ : مهنظ بابسألا كلت نمو ، مدقتملا ريخأتو
 وه دشار مامإلا نأ : حيحصلاو ، هيبأ دعب ةمامإلاب عيوب هنأو ، ديعس نب دشار

 دمحم نب ديعس نب دشار نب هللا دبع نب ديعس نب دشار وهف ، صفح خأ نبا نبا
٥٥١ 

 



 . ناوخإ هللا دبعو صفح همامآلاف ، يدمحيلا

 . ديعس نب دشار ىلع ليلخلا ةمامإ ميدقت : اضيأ - طلغلا بابسلا نمو

 عقوف ب ليلخلاف { ، دشارف { ؤ صفح : اذكه مهنامز بيترت يف بلوصلو

 نم ليلخلا تسن برق ِف ًاضيأو ذ اعم مهبسن يفو ُ مهنامز نيعت ف أطخلا

 . كلام نب تلص نب ناذاش

 مهرابخأ نم مهبنإ امل ًاحاضيإو ذ ةثالثلا ةمئألا ِف لوقلا لمجُمل اليصفتو

 دحاو لك نامز ف تعقو نئارقب الدتسُم _ ثداوحلا ريس نم ‘ . هتمهف امب -

 ۔ أطخلا دينفتو باوصلا نبيبت دصقلاو ‘ يل ناب امبسح . مهنم

 ةمئألا لوأو ، عبارلا نرقلا ةمئأ نم ، دشار نب صفح مامإلا نأ : لوقاف
 ، ديعس نب دشار مامإلا دلاو ،هللا دبع نب ديعس معو ۔ نيروكذملا ةثالثلا

 مرحملا رهش لوأ يف يفوتملاو سماخلا نرقلا نم طسوألا ثلثلا يف بوصنملا

 هيبأ مع ةمامإ ةياهن نم تضم ۔ ابيرقت ۔ ةنس نينامثو ثالث دعب ۔ ه ٤٥ ٤ ةنس

 امل [ ةئامنالثو نتسو ثالث ةنس هتمامإ تهتنإ يذلا ذ دشار نب صفح مامألا

 شيج ىلع قوفت يذلا ۔ يهيربلا ةلودلا دضع دئاق ۔ هللا دبع نب رفظُمْلا هلتاق

 ، نيقيرفلا نيب تراد ةيماح ةكرعم يف ، يرقلا دايز نب درو هدئاق لتقو { مامإلا
 ةعيابُم نيبو ، صفح ةمامإ ةياهن نيب ام ، ةرتفل نامُغ ىلع اهدعب نويهيوبلا ىلوتسإ
 سراف يف مكحلا ىلع ةلودلا دضع ءاليتسإ ناكو ؛ ديعس نب دشار هيخأ نبا نبا
 ةلودلا دضع دئاق لوصو ناكو ، ه٢٧٣ ةنس تامو ، ه٨٣٣ ةنس ۔‘ اهريغو

 ةنس دعب كلذ ناك ، هيوب لآ بلغتب ، دشار نب صفح ةمامإ ةياهنو ، نامع لإ
 . نينس ثالث زواجتت ال ةدمب } ةئامثالثو نيتس

 : فرصلا هللا قزر ، " مالسإلا لود خيرات " : باتك فلوُم لاق
 راسف ‘ ةلودلا دضع ىلع نامرك لهأ (١) ضقتنإ : ه٦٣ ٠ ةنس ِف ..۔..۔ (

 . ٩٤٧( ص ، ٢ ج ، طيسولا مجمُملا) :: رظنا ، هتعاط اوعلخو ، هيلع اوجرخ : ناطلسلا ىلع موقلا ضقنلا )١(
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 تضقننإ “ ءانثألا هذه يفو ذ ةنيكسلا لإ اودلخأ ىتح ۔ نيرئاثلا لتقو مهلا

 لتاقف ، هللادبع نب رفظُملا ةدايقب ًاشيج اهيلإ لسراف ، ةلودلا دضع ىلع نامُع

 ۔ ه أ . ( اهيراجم لإ هايملا تداع ىتح ۔ ، نيفلاخُما

 ءاج ام ، عبارلا نرقلا ةمئأ نم ، دشار نب صفح مامإلا نأ ىلع لدي اغهو
 : يويسبلا نسحلا يبأ خيشلل مهضعب لاؤس نم ، " نايعألا ةفحت " : باتك يف
 هدنع دقعلا نأو ، لاؤسلا اذه ىلع خيشلا باوجو ، صفح ةمامإ ةدقع نع

 يذلا ، ةكرب نبا هخيشك . عبارلا نرقلا ءاملع نم تملع امك وهو ۔“ لكش

 . هدعب تامو ، يمدكلا ديعس ابأ خيشلا رصاع

 نب ديعس مامإلا مايأ ناك ، (هللا هجر) ح١) ديعس ابأ نأ مولعملا نهو
 نرقلا نم لوألا فصنلا ةمئأ نم امهو ، ديلولا نب دشار مامآلا مث 3 هللادبع

 ، هل نامع لهأ نالذخب ديلولا نب دشار ةمامإ ةياهن نأ ى رحت 3- عبارلا

 ` مهضعب ذهل ،ه٣ ٤٢ ةنس كلذ ناك ۔ روُجْلا ناطلُسل مهترصاُسو

 ربلا اخأ نيعبرألا دعب نيماعو رخؤملا عيبر نم اموي نيرشعل

 رداو ذخف رفك مث قافن رادب اهنإف نامع ماع ةئامثالثو

 مهو ‘ روجلا ناطلس ءاليتساي كلذو ، كرش رفك ال { قافن رفك : : يأ

 يف نامع تيقبو ، قارعلاو سراف يف ةلودلا دضع مكح مايأ ، سابعلا ينب دونج
 ةنس دشار نب صفح مامإلا بصن ز نأ لاإ 3 ابيرقت ةنس ةرشع ثالث ةدمل مهيديأ

 . نيسو سخ

 هدئاق لسراف ، نامع وزغل ةركلا داعأ } ةلودلا دضع نأ + ردابملا د

 هدئاق لتق دعب ‘ هشح مزهو ، صفح مامإل ١ لتاق يذلا ذ هللا دبع نب رفظملا

 عيوب نأ ىلإ ، نامع ىلع اهدعب هيوب لآ ىلوتساو ، ه٣٦٣ ةنس ، دايز نب درو
_ 

 ىلع . ه ا٧ ةنس مرحملا رهش نم نيرشعلا موي لإ ناك ، يبرع نب حور نب دمحم : ديعس يبأ خايشأ نم (١)

 . ةايحلا ديق
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 ةمامإ يف يويسبلا خيشلا ىوتفب رهظف ، سماخلا نرقلا يف ديعس نب دشار مامإلا

 ىلع نامع لهأ ضاقتنإ نم ، " مالسإلا لود خيرات " : فّلُم هلاق امو
 عبارلا نرقلا ةمنأ نم صفح مامإلا نأ : روكذملا خيراتلا يف ةلودلا دضع

 ،} ه٤ ٤٥ ةنس عيو هنأو ش سماخلا نرقلا ةمئأ نم هنأ : ليق امم اذه نيأو

 هنأ + حيحصلاو ، صفحل ابأ هنأ اونظ يذلا ، ديعس نب دشار مامإلا توم دعب

 اومهوو ‘ امهبسن اوبلق امك ، امهدوجو نمز خيرات اوبلقف ۔ صفح خأ نبا نبا
 ميدقت يقو ْ تلسلا مامإلا نب ب ناذاش نم ليلخلا مامألا بسن برق ِف ًاضيأ

 بسن يف مهلوقف ، أطخ يف أطخ وهو ، ديعس نب دشار ةمامإ ىلع }، هتمامإ نمز
 عبس ةنس ةمامإلاب هتعيابم نأو ، كلام نب تلص نب ناذاش نبا هنأ : ليلخلا
 طيلختو طلغ اذهو ، ديعس نب دشار اوعياب تام املو ، إ(ه )٠٧ ٤٠ ةئامعبرأو

 .وهو ۔ هنامز كردأو هرصاع ، هلبق مامإ ىلع ليلخلا وهو ، انمز رخأتُمْلا مهعدقتب

 نب ناذاش هدج نم ليلخلا تبسن برق : يناثلا طلغلاو ؛ ديعس نب دشار مامألا

 نيسمخو ةئام ىلع ديزت يتلاو ، امهنيب ةليوطلا ةدُمْلا نم مغرلا ىلع ، تلص
 نكل ، هدافحأ نمو ، تلص نب ناذاش ةيرذ نم ليلخلا مامإلا نأ حيحص + ةنس

 نب ليلخلا : هلعلف ، هبلصل هنبا سيل هنأ ، لاوحألا نئارق نم ردابتي اميف
 هدج نيبو هنيب هئابأ ءامسأ نم ددع طقسف ، (لوألا) ناذاش نب تلص نب ناذاش

 ، ةنس نوسو ةئام هنباو بألا نيب نوكي نأ لوقعملا نم سيل ذإ ، ىلعألا
 نب رمغ : هنأ ، يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلل مهبسن يف نأشلا اذكهو

 ذ ةمامالاب عيوب ; يذلا ،} كلام نب تلص نب ناذاش نب دجأ نب دمح نب باطخلا

 ةتس براق ام ىلعألا هدج نيبو هنيب نوكيف ۔ ةلاغامثو نينامثو سخ ةنس

 لوقي الو ‘ ، ىفخي ال ، ناكمب دعلا نم ليلخلا بسنو ۔ بسنلا اذهو ، نورق

 . ًارباكُم لإ هلبقيو ، هب

 ميعزلا نأ : ناذاش هدج نم ليلخلا بسن دعب يف هتركذ ام ىلع ليلدلا نمو
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 ةسايسلا ف فورعم رود هل ناكو ، تلملا مامإلا هيبأ ةايح ِف بشو أشن ناذاش

 ةريبك ةكرعم تناك ےک . ميمت نب نازع مامآلاو ذ رظنلا نب دشار مايأ

 ، عاقلا ةعقو يف 3 يديدحلا ليج نب دحأ : ينعي ۔ رهظي اميف ۔هايإو ، قاتسرلاب

 . ه٨٧٢ ةنس

 حالسل ا يرهاش لفحج ي تلص نب دسألا انمدقي

 بورح يف هركذ دري مل ، هنامز ءاسؤر نيب ، هتقارعو هترهشو هتماعز عمو
 دقعت نأ نكمي فيكف ثلاثلا نرقلا ةياهن غلبي مل هرمُع نأ لدي ام ، روب نبا

 ليلخلا ةعيب ب نأل ، ابيرقت ةنس نيسو ةئام يضُم دعب ، ليلخلا هنبإ ىلع ةمامإلا

 ۔ ه٤ ٤٥ ةنس فوملا ، ديعس نب دشار مامإلا توم دعب ه ٤٧ ٤ ةنس ةمامإلاب

 نيعبراو نبتنثإ ةنس ثداوح يف ، ريثألا نبا هركذ يذلا نأ ١ يدنع اميفو

 نم اريثك لتقو نامغ : ينعي دلبلا دشار نبا َكْلَمَو : لاق ثيح . ةئامعبرأو

 ، هلابج لإ هريسو ، راجيلاك يبأ نب رفظملا يبأ ريمألا ىلع ضبقو ۔ مليدلا

 مامإلا وه ، لامعألا باحصأو ، مليدلا نم ملقب طخ نم لك هعم نجسو
 تامو ، ه ٤٣٥ ةنس قارعلاب رمألا هل بتسإ راجيلاك وبأو ، ديعس نب دشار

 . نامرك يحاونب ه ٠ ةنس

 ىلع قبطني ، ه٤ ٤٢ ةنس ثداوح يف } ريثألا نبا هركذ يذلا خيراتلا اذهو

 لب ّ روكذملا خيراتلا ِف عيوب إ مامالا نأ : ينعأ تسلو ،۔ ديعس نب دشار مامإلا

 هركذأ الو رداصملا ضعب يف تعلطإ يننأ يظفح يفف ، ةدمب كلذ لبق امبر

 ىلع ش نامزألا ضعب ِف رصحنأإ ، نامع ىلع نبلغُملا مكح نآ ريشي ام ۔ نآلا

 ةوقلا دجو امل ‘ (هللا هجر) مامإلا لعلو ، اهريغو راحصك اهنم بناج
 . مهلصاأتساو مهيلع فحز ا مهلاتقل

 هناف ، هلابج لإ هريسو ‘ ، ريمألا ىلع ضبق هنأ : مامإلا يف هلوق نم ذخؤيو

 لدي 7 اهتمصاعو ةمامالا يسرك يه ذأ ، اهالاو امو ىوزن : لابجلاب ينعي
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 . رحبلا قيرط نم مهبرقل ، وجلا ضرأو راحصب اوناك هيوب لآ نأ

 ةنس ليلخلا مامإلا ةعيب تناك ، ه ٤٥ ٤ ةنس دشار مامإلا توم دعبو

 ، كلذ دكؤي ام انباحصأ رثأ يف تدجو ىتح ، هارأ تنُك ام اذهو ، ه ٤٤٧

 : هلل ُدمَحلاو

 ءاملغ نم ۔يدقعملا يلبولا يقاتسرلا يلع نب ورمع خيشلا ةروثنم يفف
 ليلخلا مامإلا رصع يف اوناك نيذلا ءاملعلا ضعب نم ةلاسر ۔ سداسلا نرقلا

 يف ناك نمو ، ديعس نب دشار مامإلا ةريسب ءادتقإلا ىلع اهيف هثحي ، (هللا هجر)
 دعب ، ه٣٥٤ ةنس يفوتملا ۔ ديعس نب نسحلا يلع يبأك ، ءاملُعلا نم هرصع
 ةعيب اهتبقعأ يتلاو ، هتافو دعب مامإلا ةارش يف ىوتف هلو ، دشار مامإلا ةافو

 نم هتلقن يذلا ، رثألا مالك نم هتمهف امبسح . ةليلق ةدُم دعب ليلخلا مامإلا
 : دشار مامإلا يف هلوقك ، يدقعملا ةروثنم

 نم نورظتني ٠ ىرايح نوملبللا يقب ٠ هللا هجر) هليبسل ىضم املف ۔۔.. (

 ، كيلع مهتملك تعقوف ، هبر نيدل.ةزعلاو ةوقلاو ، هسفن يف حالصلا هيف نوكي

 . )١( ( ةلاسرلا كلت يف ءاج ام خلا .... مهسفنأ ىلع ةمامإلا كل اودقعو

 ّ ليلخلا ةماما ىلع ،۔ ديعس نب دشار ةمامإ مدقت ِف حيرص همالكو

 ،۔ دشار نيمامالا خيرات ف نوخرؤملا هيف عقو يذلا اطخلا اذه ببسبو

 نيعتف ۔ هسكع باوصل او دشار ةمامإ ىلع ذ ليلخل ا ةمامإ ميدقتب ّ ليلخل او

 آ . هل دنتسم ال . ه ٤٢٥ ةنس هتافوو ذ ةئامعبرأو عبس 7 ليلخلا مامإل ا ةعيب

 . طبضُم خيرات دوجو مدعل ] يرحتل او نظل ١

 ًالبلق اقراف كانه نأ هنم لدتسي ؛ خلإ .... حالصلا هيف نوكي نم نورظتني ىرايح نوملسُمْلا يقبو : هلوق )١(
 ‘ مهللا هجحر) ليلخلا مامآلا ةعيب نأ دكؤي ام كلذو ‘ ليلخلا مامإلا ةعيبو ، دشار مامإلا توم نيب نمزلا نم

 . ملعأ هللاو ، ابيرقت نتسب دشار مامإلا ةافو لعب يأ .ه٤ ٤٧ ةنس
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 رثكأ نم (نيعبرألا) ةظفل تطقسف ، ه ٤٧ ٤ ةنس هتعيب نأ حيحصل او

 : ةيتآلا ةلدألل هفالخب رمألاو ، ءارولا لإ خيراتلاب اوعجرو ، تاياورلا

 ةريزجلا ملاعم " : هباتك يف ، يمرضحلا ريزواب ضوع ديعس / ذانسألا لاق

 ، ليلخلا ةافو نم ، " نايعألا ةفحت " : باتك بحاص هحجر ام نأ ..... )
 ناك يحلملا نأ نم تبث ام عم ، احضاو ًاضراعت ضراعتي ، ه٢٤ه٥ ةنس اهنأ

 نيح يف ، ه٣٥٤ ةنس نميلاب هل ةوعدلا رهظأ يذلا ، يمطافلا رصنتسُملل وعدي
 نأ بجيف ، اذه يحيلصلا ىلع ، ناذاش نب ليلخلاب دجنتسي ناك قاحسإ ابأ نأ

 دقل ، يحيلصلا ىلع هب ينادمهلا داجنتسإ حميل ةايحلا ديق ىلع ليلخلا نوكي
 لإ جاتحي ليلخلا ةافو ديدحتل ، " نايعألا ةفحت " باتك بحاص حيحصت ناك

 . ه أ . ( .... رظن

 ىلع الوأ دجنتسا ۔ (هللا هجر) يمرضحلا قاحسا ابأ ناف : لاق امك وهو

 لوفي كلأ يفو ؛ ه ٤٥ ٤ ةنس يفوتملا يدمحيلا ديعس ,نب دشار مامإلاب يحيلصلا
 : دشار ماهإا ىلع اهيف يثثي ةديصق نم ، (هللا همحز) قاحسا ولا

 امزارملاو اَهسلا ولعت ةمه لا ىقتلاو ملعلا ىوح ام اهنم يح الأ
 امئاشألا حازأ دق ادجَم هيلإ ايعاد قحلل قحلا فيس لس نمو

 امئاق ماق ذإ قحلا ىحضأف لدعب ىرولا يف ماق امئاق ىوزنب امامإ
 امظاعت تومرضح يف مكركذب يهدزن كرمعل انإ ًادشار ايأ

 امحازت مكنع هلأسن هب انطحأ انضرأب ملأ ينامغ ام اذا

 : ىخأ ةديصق نم لقو

 دفولا اهيأ ًادشار نامع مامإ ةيحت مالسلا ينع اوغلبأ الأ
 دصق مهلو مهل ادو هحناوج تنمضت دق نمو ارط هتبحصو
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 درفلا دمصلا هناص ديعس ليلس ىهنلا اذ ةيحتلاب اوُصخو ًاعيمَج

 هب دجنتساف ، ناذاش نب ليلخلا نوملسُمْلا عياب ، دشار مامإلا توم دعبو

 يمطافلا رصنتسُملل نميلاب ةوعدلا رهظ رهظ يذلا ، يحيلصلا ىلع ًاضيأ قاحسإ وبأ

 لإ ةمامإلا يف هءاقب ىرحتأ يذلا ، ليلخلا ةمامإ تقو كلذو ، ه ٤٥٣ ةنس

 ٠ هربق اهبو ىوزنب هتوم ناكو ة طبضلاب هتافو خيرات فرعأ الو ه ٤ ٧ ةنس

 ، ه ٥١٣ ةنس تامو ٥ ةنس ، يلع نب دشار مامإلا ، هدعب بصن دقو

 . تاياورلا حصأ ىلع

 يبأ راعشأ نب عمجلا نكميو : ًاضيأ " ملاعملا " باتك بحاص لاقو

 . ه أ . لاجرلاو لاملاب ةرمو ، لاملاب ةرم هدمأ ليلخلا نأ ، ليلخلا يف قاحسإ

 رداصملل اعبت ‘ اضيأ اطخلا نم ملسي مل ." ملاعملا " باتك بحاص نأ عم

 : قاحسإ يل لوقب لدتسإ دقف ، اهنم ىقتسإ يتلا

 يتوعد فيسلاب ترهظ أ هقيفوتو يتوقو يلوحب ال يهلإ لوحب

 يتدينه نم اعبزأ اوفقت نيسمخو عبرأ ماع يفو لاوش خيراتب

 أدبم يه . مهللا هجر) قاحسإ وبأ اهيلإ راشأ يللا ۔ه٤٥٤ ةنس نا

 ةمامإ مهميدقت ةجيتن ، قئاقحلا سيكعت نم كلذو ، نامُع ةمئأ نع هلالقتسإ
 نم عنام ال هناف هركذ قبس امك ۔ كلذ سكع عقاولاو ، هريغ ىلع ليلخلا
 هل ليلخلا مامإلا دادمإب كلذ نوكي نأ ، اهدعب امو ةدُمْلا كلت يف هتوعد راهظإ
 . لاجرلاو لاملاب ىرخأ ةراتو ، لاملاب ةرات

 باتك بحاصك ّ نيخرؤملا نأ ىري ‘ ةثالثلا ةمئإلا خيراتل ناعماي عبتتملاو

 اورخأو ، أنمز ريخألا اومدقف ، اطخلا ىف اوعقو 4 ، قيزر نباو ، " ةمغلا فشك "

 ؛ دشار نب صفح مث ، ديعس نب دشار مث { ، ليلخلا : مهلوأ اولعجو 4 مدقملا

 يبأ حدق ليلدلاو ، دشار نب صفح : مهلواف ، امامت كلذ سكع باوصلاو
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 دئاق ةلتاقُم اضيأو ، عبارلا نرقلا ءاملع نم وهو ، هتمامإ يف يويسبلا نسحلا
 نب دشار هيخأ نبا نبا مث ؛ كلذب هتمامإ ءاهتنإو ه٣٦٣ ةنس هل ةلودلا دضع
 ام ليلدلاو ، سماخلا نرقلا ةمئأ نم وه يذلا ، دشار نب هللا دبع نب ديعس

 ، ه٤ ٤٣ ةنس لاوش رهش يف ، " ينوس " ب هلزنم يف هدي طخب , مامإلا اذه هبتك

 اوعياب مث ؛ ه٤ ٤٥ ةنس يفوت مث ، رظنلا نب دشارو ، ىسوُم نب ىسوُم ةيضق يل
 سيق نب ميهاربإ قاحسإ وبأ هب دجنتسإ يذلا ، ناذاش نب ليلخلا هدعب
 هبتك ام ليلدبو ، ه ٤٧٢ ةنس يفوتملا ، يحيلصلا ىلع ب (هللا هجر) يمرضحلا

 رمأ اذهو ۔ دشار مامإلا ة هريسب يدتقي نأ 3 ليلخلا مامإلل نامع ءاملع ضعب

 صن يتأيسو ذ هلل ُدمَحْلاو ح )١( لاكشإلا لازو ، باوصلا ناب دقو ْ حضاو

 : اهيلإ راشُمْلا ةلاسرلا

 هيلإ بتك نمم - ناذاش نب ليلخلا مامالا ىلإ ميجرلا نمحرلا ه هللا أ مسب )

 ادمح ، َوُه الإ هلإ ل يزلا . هللا كيلإ دمحت اناف ؤ كيلع مالس ۔ نيملسملا نم |

 انسفنأو كيصونو . ٣ دمع ىلع ةالصلا هلأسنو ، الهأ كلذل وهو . اريثك
 كثحنو ، لوئسم هنعو فوقوم هيلعو } رئاص هيلإ تنأ ام ركذاو ذ هللا ىوقتب

 ضرتفاو ، هتمأ نم هيلع هللا كظفحتسإ ام ىلع ةظفاحُمْلاو ، هللا ةعاط ىلع

 هللا ذخأ اميف ، رجز هنع اميف ءاهتنالاو ؤ رمأ هب ام نايتاي ، . هتدابع نم كيلع

 . قالخألا نم كل ىضرو ، قاثيملا نم كيلع

 كايإو اناغو ، ةمكجلا كايإو انحنمو ، ةمصعلا كلو انل هللا بهو : دعب امأ

 قاروألا هذه يف ، يشاطبلا دماح نب دوه نب فيس . ةقثلا ، ثحابلا . بتاكلا ، خيشلا هررح ام ىلع تعلطا )١(
 » قباللا مهنم نم نايبو 4 ناذاش نب ليلخلاو ، ديعم نب دشارو ، دشار نب صفح : ةثالثلا ةمئألا خيرات نم

 مهلفغ ءابآ دوجو ةرورض نايبو ، نوخرؤُملا امهيف عقو نيذللا ، سبللاو اطخلا ديفتو . قحاللا مهنم نمو
 مامإلا ءابآ ةلملم كلذكو . نامزلا نم امهنيب ام دعل ، تلصلا نب ناذاشو ‘ ليلخلا ماملا نيب ، خيراتلا

 . يصورخلا باطخلا نب رمع
 اذه ىلع علطا نأ لبق نم م كلذ ضعب نم يفن يف ناك دقو ، احيحص هتدجو . خيشلا هركذ ام لكو

 ناميلُس نب دح نب دحا دملا هررح . قيفوتلا يلو لاعت وهو ، رطاوخلا دراوت ىلع ه هلل دمَحْلاف ، ريرحتلا
 . ه٧١٤١/ رخآلا عيبر/٢١ خيراتب ، هديب يليلخلا
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 . راوبلا راد لاإ ريصملا نمو “ رانلا نم

 هيف ردك ال ‘ ، حيصف رين نيدو ، حيحص لصأ ىلع كايإو انُك دقف ، دعبو

 انم لوألا هسسأ ، ىّرغو لض هفلاخ نمو ، اجن هليبس كلس نم . ةهبش الو

 رايخأ نم ، انلبق ناك نم هيلع ىضم مث ، ف لسرملا انين نيد ىلع . رخآلل

 دق نمي ، مهنم انكردأ نمو ، انفالسأ نم ، سابتلإ الو كش يلوأ اوسيل ، سانلا
 نب نسحلا يلع يبأو { مهللا هجر) ديعس نب دشار مامإلا : لثم نم ، انبحص

 لهأ نم ‘ مهتلزنم يفو مهلثم ناك نمو ، ديعس نب داده ناميلُس يبأو ، ديعس

 هصحُي ملو ، همسإ ركذن مل نم ، نيدلا يف ةريصبلاو عرولا لهأ نم ، مهرصع
 ّ هللا ه ر) ديعس نب دشار مامإلا لزي ملف ، (أعيج مهيلع هللا ةح رر ۔ اذه اباتك

 ًادهاجُم كلذ ىلعو ، ايعاد هبر نيد لإو ، العاف هيبن ةنُسلو ، ًالماع هلا باتكب

 ، هيف هفلاخ نم هيلع داعُم ْ ًاكلاس ىدلا ةمئأ راثآ ىلعو ْ امئاق هبو ، ًارصنتسُمو

 هيف ، هيلع دجو الو ، بير الو كش هنيد ي هطلاخي مل ب هيلإ هباجأ نم هل ايعاد

 هلو ، نوضار هنع نوملسُمْلاو ، هيلع اعت هللا هضبق نأ ىلإ ، بير الو لخدم

 هلهأو نيللا نع هازجو ، (هل رفغو هللا هجر) { نولماع هتعاطبو ، نورزاؤُم
 . اريخ

 نم نورظتني ، ىرايح نوملسُمْلا يقب ؤ (هيلع ا هللا ةجر) هليبسل ىضم املف

 ، كيلع مهتملك تعقوف ، هبر نيدل ةزعلاو ةوقلاو ، هسفن يف حالصلا هيف نوكي
 ىلع ةجحو } مهعبتا نمل ةودق مهمايأ يل اوناك دقو ، كيلإ كلذ عم اوعمتجاو

 ، كيلإ اوعمتجا املف ، هلهأل ةجح نامز لك ءاهقُف نأ دجوي دقف ، مهفلاخ نم
 ، كنع مهنأ تباط ىتح ، كرمأ اوأربتسا ، ةمامإلل حلصت كنأ اورظنو

 ۔ مهتلمج نم ترصو ب تلئربو تيلوتو ، هيلع مُه يذلا بهذملا تدقتعاو

 . مهل ايلو كولعجو ، كولو نأ دعب 3 مهسفنأ ىلع ةمامإلا كل اودقع

 ، قدصلا لهأ نم ىضم دق نم رثأ تعبتاو ، قحلاب ۔ هللا دمحب ترسف
 ّ مهيف رمأل ا كل داقنإ هبو ، نوملسُمْلا كعاطأ كلذ ىلعو ، مهليبس تكلسو
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 ، أرهق ,فيسب اهذخأت ملو ، دابعلا سفنأ كب تنأمطإو ، دالبلا كب توتساو

 ، كنيد يف كشلا ترهظأ ، مايألا هذه يف ناك املف ، اربج اهلهأ نم اهتكلم الو

 نأ دعب ، رظنلا نب دشارو ، ىسوُم نب ىسوُم ، نيملسُملا ودع نم ةءاربلا يف
 امهنم تنربو ، كترضحب ةمامالا كل اودقع نيذلا ، ةعامجلا كعم اوئرب
 ةيالولاو ، هنم اوئرب نمم ةءاربلا كمزلت مهبو ، ةجح كيلعو كل مهو ، مهلوقب
 ، نيملسُمْلا نم نيلدع لوقب مزلت ةءاربلا نإ : نوملسُملا لاق دقف ، هولوت نمم
 امهعمسو ۔ امهدهاش نم مزل ذ ثدحُملا نم كلذ ىلع ائربو ، ثدحلا اتبثأ اذإ

 . هثدح ىلع هنم اربو ، ثدحلاب هيلع ادهش يذلا ، ثدحُملا اذه نم ةءاربلا

 ذ ةءاربلا ىلع ة ةهححب ؛ اوسيل ةمامالا كل اودقع نيذلا ةعامجلا نأ : تلق ناو

 نب دشارو ۔ ىسوُم نب ىسوم : ينعأ ۔ هنم اوئربو ثدحلاب هيلع اودهش نمُم

 . ةمامإلا دقع كل حص مهبو ، كل ةجح مهلعجت نأ كل زاج دقف ۔ رظللا

 ، لاومألاو ، ءامدلا يف ، سانلا ىلع ماكحألا نم ، ةمئألل زوجي ام كل زوجيو 0

 | . هركذ انمدق نمم ، ةءاربلا يف كيلع ةجح نونوكي الو ، كلذ ريغو ، جورفلاو
 | كلذ ىلع نيملسُمْلا نم عاجإللو ، اهل عفاد ال يتلا ةرهشلا عم

 نم مهريغبو ، مهب ةرهشلا كل تماق دقو ، ةرهشلا موقت مهب نإف : اضيأو
 ، ىسوُم نب ىسوُم رمأ نع مهعفدي الو ، ةرهشلا موقت ةماعلاب نإف ، ةماعلا
 ميدقتو ، (هللا هحر) كلام نب تلصلا مامإلا ىلع امهجورخو ، رظنلا نب دشارو
 لهأ يف اهماقأ ةجح ريغ نم ۔ هتايح يف هيلع امامإ ، رظنلا نب دشارل ىسوُم

 عفاد كلذ عفدي ال ، امهنمز لهأ يف كلذ ارهاش ، هتلودل امهباصتغاو ، هتكلمم
 هيلع رومأل ا نم ءيش ف لوعي الو ، هيلإ تفتلي ال ‘ رباكُم لا ١ قحل ١ لهأ نم

 . هلهجو هيغب رومألا بكتراو ، هبلق ىلع ناطيشلا بلغ دق

 نم هنأ : هل باوج يف ، رثؤُمْلا يبأ نب دمحم نب هللا دبع نع : اضيأ دجويو ا
 ةرهش - رظنل ١ نب دشارو م ىسوُم نب ىسوُم : ينعأ - امهثدح هعم رهش ناك
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 فقوف ذ ةرهشلاب امهنم ةءاربلا كعسيب : لئاق هل لاق مث ، هيلع ةجحلا اهب موقت

 . ًاكلاه ناك پ امهنم ةءاربلا دعب كلذ ىلع امهنع

 ةريس يف { مهللا هجر) دمحم نب يلع نسحلا يبأ خيشلا نع : ًاضيأ دجويو

 : ينعأ . ۔ ةصاخ نيلجرلا نيذه نع فوقولا ينعسي لهو : تلق ، ةلأسم ، هل

 ، ةجحلا كيلع مقت مل ام ، معن : لاقف ؟ رظنلا نب دشارو ، ىسوُم نب ىسوُم
 ، مهلوق در كل سيل نيذلا نيملسُملا ةعامَج : لاق ؟ يه ام ةجحلاف : هل تلق

 :لاقهنأ ة يبنلا نع ليقو ، مهراثآب ذخألاو ، مهل عابتإلا كيلعو
 ّ نانثإ ناك ولو ، قحلا ىلع ناك نم : لاق ؟ ةعامجلا نمو : هل ليقو ، ةعامجلا

 مهتي نم ‘ دابعلا ىلع تمكحو ْ دالبلا رمأ تيلو كنإ مث ، ةرشع دجويو

 هجر) نسحلا يبأ خيشلا نع دجوي دقف . مهنيد : نبملسملا ىلع فالخلاب

 نإف ۔ كلذ نم بيتتسأ ،۔ لو اذإ مامإلا نأ : ، " ةمامإلا " باتك يف ، هللا

 ملف , ةوعدلا لهأ نم هتيلو دق نم نأ تججتحإ ناف هنم ءيرب الإو ، بات

 فالخلاب نوملُملا همهتي نم نأ : مهفلاو لقعلا لهأ نم دحأ لاق الو ؤ ملعت

 لو بل يذل غبسي ال ءيش اذهو ى مهتوعد لهأ نم نوكي ۔ مهنيد يل مهيلع

 كحصننو كل لب ‘ هيلع كلماجن نأ انل الو ، هلعف كعسي ال ءيش اذهو ى ۔ مهف

 كلذ رهظن نأ انيلعو ، هللا انملع ام كمتكن الو كيقنن نأ انل سيلو ۔ هيف

 يه ام ريغ ىلع اهلوأت نمف ، اهنم أنيش الو ، انتحيصن درت نأ كل الو ، كيلا

 نع يهن دقو ، « همِضاَوُم نع َمِلَكلا نورَحُي » : لاعت هللا لاق دقف 3 هيلع

 َنإ ًرَظلا َنُم م اريثك اوبنتجا اوا نيذلا اهيأاي » : لاعت هلوق ، نظلا ف ليوأتلا
 . هركذ انمدق نمُم ادحأ لوت مل كنأ : تلق نإف ، ۔ ةيآلا 4 مثإ ُرَظلا ضعب

 رمأ يلوت نأ كعسي فيكف ۔ .......... كيلع وهف ، كرمأو كريغ هالو امناو

 ٠ تل ناف 3 هالو هنأ معزت يذلا ‘ كبحاص الو .۔ تنأ هالوت ال نم نيملسملا

 ، كل قيضأو ، كيلع دشأ ناك ، كلذ هل تلعج نم هالو الو ، هلوت مل كنإ

 نم ريغ لوت ، ةيالولا ف بغر نم لك ناك اذإ ، كيلع نيملسُملا ةجحل ىوقأو
 ، هسفنل وه لعفو ، كرمأ نم كلذ نوكيف ، هتيلوت نم رمأب الو ، تنأ هالوتت ال
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 كنعو ‘ مامإ تنأو ، هيلإ كلذ بسني إنم ريغ نامعب سيلو { هيلإ بغري امبو

 ، كنيد يف كشت الو ، قحلا عجارو ى هللا قتاف ، كدعب لمعي اهبو ، راثلا ذخؤت

 ۔ ..........۔ نيملسملا ىلع فالخلاب مهتي نمم ، ، هتيلو نم لزعاو

 ءادتقإلاو ‘ موقألا قيرلطلا لا عوجرلاو ‘ للا ىوقتب مامإلا اهيأ كيلعف

 ليزنت ه هفلخ نم لو هيدي نيب نم ُلطاتلا 4 هيتأي ل ط يزلا ذ مكخُمْلا هللا باتكب

 ذ كفألا نم هتبحص نمو ، كفالسأ ىلع انعط كب ىفكف ، 4 يمح ميكَح م

 اودتقاو ْ , هلوقب كذخأو, ش . مهنيد ِف مهيلع فالخلاب هومهتي نمم لامعتساو

 مهنإ ٭ نوُمَلعَي ل -د ءاوهأ ع عبتت الَو { لاعت هلوقو ‘ 4 طرف هرمأ نو

 ُيلَو هللاو ضب ءالو مهضعب ملاظلا نإو اتيش هللا ٤ َنِم كنع اوغب نل
 نأ كسفنب رذحاو ، هدنع ًادحأ هرمأ يف كرشتًالو ، هدحو هللا قتاف ، 4٩ َنقُملا

 ةلولغم مامالاب ةمايقلا موي ىتؤي : لاقث هناف ٠ ىدلا ةمئأ ة هرمز ريغ ِف ادغ رشحت

 هلدع هكف .۔ الداع ناك ناف ۔ ، منهج روسج نم رسج ىلع فقوي ىتح “ هادي

 . ًافيرخ نيعبس رانلا ِف يوهي ىتح ، رسجلا كلذ هب فسخنإ الإو

 ذ جاجلل او بضغلا كليمتسي الف . رسجلا كلذ نم كسفنو ۔ هللا هللاف

 لهأب ءادتقإلاو ، قحلا لإ ةعجارُمْلاب كيلعو ، جاهنملا دصق نع كلناغيزيف

 هالوو ، ىوغو لض مهفلاخ نمو 4 اجن مهليبس عبتا نم نإف ، قدصلاو عرولا
 ش نقلا لدعب كشلا نم هللاب ذوعنف ْ اريصم تءاسو منهج هالصأو ذ لوت ام هللا

 ىنأف لالصلا ًالإ قحلا دعب اَداَمَف » : لاعت هلوقو ، نبقتُمْلا ليبس نع غيزلاو
 يف ةهبشلا كشن لخدق } نبقيلا دعب كشلا لإ عجرت نأ كايإف ، 4 نوفَرصت

 دق نمل ةقرافُم كلذ ناف ، فالتخإل او ةهبشلا ىلع كسفن لمحتو ‘ نيدلا

 . فالسألا نم نيحلاصلا نم ىضم

 رواشي ىتح . هب لمعي نأ هل نكي مل ، ايأر ىأر اذإ ماملا نأ : دجوي اميف
 يأرو هيأر عمتجإ ناو ، هب لمع ذ هيأرو مهيأر عمتجا نإف } نبملسملا هيف
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 ، هب لمعي مل ۔ دحأ كلذ ىلع هعم عمتجي مل نإو ، ًاضيأ هب لمع ، مهنم رثكألا

 نيب فالتخإلا هيف ف زوج اميف كلذ امنإو ، هدحو كلذب درفني نأ هل نكي ملو

 نوملسُملا همهتي نم ة ةقفاومب مامإلا اهيأ تنأ تدرفنإ دقو ، نيملسملا

 اميف مهناحتمإو ، هيلع مه امع ، مهل ثحب ريغ نم ، مهنيد يف مهيلع فالخلاب
 ، نيملسملا نم دحأ كلذ ىلع كعبات هنأ ملعن ملو ، دسافلا مهنيد نم هنودقتعيا

 ّ ةقفاومب هتقفاوُم الو 3 لوقب سيل هلوق نم لإ ، نيدلا يف عرولاو هقفلا لهأ نم

 كعباتف ، اهرورسو اهتاذلب ايندلا هتمعأ دق ، اهرورغو ايندلا لإ نكر دق نمم

 ايندلا مهترغأ دق مهنإف ، مهب رتغت الف ، اهكلُمل ابلطو ، ايندلا يف ةبغر كلذ ىلع

 . ةرخآ الو مهيف كل عفن الف ، اهيلع الإ كلذ عم كوحلاصي ملو ، اهيلإ اونكرو

 نب هللادبع نع دجوي دقف ،ىجحلاو هقفلا لهأو ، ىدهلا ةمئأ عابتاب كيلعف
 الو عبتن نأ انيلع امنإف ، اوعدتبت الو اوعبتا : لاق هنأ ، هللا هجر) دوعسم

 . عدتبن

 انرسي ، انيلع كبيع اديدش ، انيدل اميرك ۔ مامالا اهيأ - تحبصأ دقو

 ، ىنعملا اذه يف كل ةبتاكُملا ىلع انلمحي ملو ، كدساف انعوسيو ، كحالص

 ، كيلع ,ةقفشلاو ، كيف ةبغرلا انب تعزن لب ‘ اهيلإ اليم الو } اينألا ف ةبغر

 قاثيم ُهللا َذَخَأ ذإو { : لاعت .هلوقل ةمقنلا لولح نم افوخو ، ةنتفلا نم ارذح

 هب اوَرَتش ثاو مهروهظ ٌءاَرَو هوُذَبَق هَلوُمَكَت لو سانلل هنم باتكلا اوتوأ نيذلا

 مهفصو نيذلا َكَلوأ نم نوكن نأ هللاب ذوعنف { ، نورتشي اَم َسنبف اليلق انمن

 . هباتك يل مهمذو ، هللا

 ، كلوبق يف ءاجر ، ىنعملا يف ًاراصتخإو ، انم كل ةحيصن اذه انباتكو
 وهف ، هتلبق نإف ، قدبملا لهأ لوقب كذخأو ، قحلا ىلإ كعوجر يف اعمطو
 ةحيصللا ضرف انع طقسي هبو ‘ كيلعو انل ةجح وهف ، هتددر ناو ] كيف ءاجرلا

 . كيلإ
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 هلآو دمحم هيبن ىلع هللا ىلصو ، هتاكربو هللا ةحرو كيلع مالسلاو

 . تاملكلا ضعب فذح عم . ه أ . ملسو

 ، هتلاسر ف هحيرصت نم ةلصاح ةدئافلا نأ لإ همسا ركذي مل خيشلا اذهو

 سش ةنس ىفوتملا ، ديعس نب دشار مامالا توم دعب اهنإ ؤ ليلخلا ةمامإ نمز نع

 . ةرجهلل ةئامعبرأو نيعبرأو

 : هريغو ، " ةمغلا فشك " : باتك فلؤُم لوق لاكشإ لحني ، كلذبو
 نيعبرأو عبس ةنس اهنأ : باوصلاو ؛ (ه٧٠٤) ةئامعبرأو عبس ةنس ليلخلا ةمامإ

 نأب ، ةلب نطلا دازو بارطضإلا لصحو ‘ (نيعبرأ) ةظفل تطقسف ۔ ةئامعبرأو

 ،هدلو هنأ مهنم انظ ، ديعس نب دشار : دعب ، دشار نب صفح ةمامإ اولعج
 ةثالثلا ةمئألا خيرات اوسكعف ، ليلخلا ةمامإ دعب ۔ ديعس نب دشار ةمامإ اولعجو

 ، مهلوأ هنأ حيحصلاو ؛ مهرخآ ، صفح : وهو لوألا اولعجف ، بقَع ىلع اسأر
 نبا ةعيب ، ةليوط ةدُم دعب هالتو ؛ ه٣٦٣ ةنس لإ يقبو ه٣ ٥٣ ةنس عيوب

 ةنس ةمامإلا يف تام يذلا ، دشار نب هللا دبع نب ديعس نب دشار هيخأ نبا
 :لوق نم كلذ ىلع لدأ الو ، ليلخلا مامإلا ليلقب هدعب اوعياب مث ؛ ه ٤٥

 : ليلخلا مامإلل ةلاسرلا هذه بحاص

 نأ

 ناك نم هيلع ىضم ، حيحص لصأ ىلع كايإو انُك دقف ، دعبو ..... (

 نم ،۔ انبحص دق نمم ، مهنم انكردأ نمو ، انفالسأ نم سانلا رايخ نم ، انلبق

 يبأو ، ديعس نب نسحلا يلع يبأو 4 هللا هجر) ديعس نب دشار مامألا : لاثمأ

 هللا باتكب ، ديعس نب دشار مامإلا لزي ملف ، ، مهريغو ، ديعس نب داده ناميلُس

 ،هليلا هللا هضبق نأ لا ، ايعاد هبر نيد لاو ، العاف هيبن ةنُسلو . الماع

 ، نورظتني ىرايح نوملسُمْلا يقب ، هليبسل ىضم املف ، نوضار هنع نوملسُمْلاو

 ، كيلع مهتملك تعقوف ، هبر نيدل نوفلو ، هسفن يف حالصلا هيف نوكي نم
 . راصتخاب . هأ . ( ..... مهسفنأ ىلع ةمامإلا كل اودقعو
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 ، دشار مامإلا توم دمب ليلخلا ةمامإ نأ . كشلا لبقي ال حيرص اذهف

 ،۔ ديعس نب نسحلا يلع يبأ ملاعلا خيشلا ناف ‘ ًاضيأو ؛ ه٤ ٤٥ ةنس يفوتملا

 . ملعأ هللاو { ليلخلا ةمامإ تقو ، ه ٤٥٣ ةنس تام

 : داهجلا يف جراخلا ركسعلل ، ناذاش نب ليلخلا مامإلا نم ةلاسر هذهو

 : داهجلل جراخلا ركسعلل ، ناذاش نب ليلخلا مامإلا لوقي ام اذه ..... )
 هللا دبع ابأو ، دجأ ن نب مهلد ديز ابأو ، ديعس نب ىحي مكيلع ترمأ دق ينأ

 عابتاو ؤ ة دمع هلوسر ةعاطو ‘ هللا ةعاطب مكايإو مهترمأو ، دشار نب دمحم

 الو ، مهودع برح يف ، هب اوراشأ اميف ، مهب ءادتقإلاو ، ىدهلا ةمئأ راثآ
 نم لإ ، مهيلع ةجحلا ةماقإ يفل غالبإلاو ‘ جاجتحإلا دعب لإ اودع نولتاقي

 دنع هبرح ةزاجاي نوملسملا لاق ؛ ثدح هنم ناك وأ ، اهدرف ةجحلا هيلع تماق

 الو ‘“ ًالايع الو ة ةيرذ هل اوبست الو ؤ الام ةلبقلا لهأل اومنغت ال نأو ، اهبوكر

 ةماقإ مكدصقو نكيلو ، اروظحم مكريسم يل اوكهتنت الو ى اروجحَم اوبكرت
 . نيملاعلا بر ةعاطب لمعلاو ، نيدلا

 مكيلع بجاولا كلذف ، مكيلإ هتدهعو ، مكيلع هتطرش ام متيتأ نإف
 ركس وأ ، هومتمنغ لابم وأ ، هومتكفس مدب ، كلذ متفلاخ نإو ۔، ..........

 ينود ۔‘ مكلاومأ بلص يف ‘ مكيلع كلذ نامضف . هومتيتأ لطاب وأ ، هومتبكر

 ، مكيلع مهتمدق نيذلا ۔ موقلا ءالؤه ةعاط مكتمزلا دقو ۔ ۔ نملسُملا لام نودو

 ةفلاخُم نم ، هنع مكوهنو ، نيبملا قحلا نم هب مكو رمأ امب 3 مكيف مهترمأو

 . ( .......... ، مهنالذخو ، مهنايصع مكيلع ترجحخو ّ نبملاقلا بر

:: 
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 امهو _ يثللا ةبوضغ نب نالم يبحصل ةمجرت ظ ١ ٦\ ( مقر ةفيحص

 : هب قحلب

 ام ، " ناجلا ماكحأ يف ناجرملا ماكآ " : هباتك يف يفنحلا يلبشلا لاق

 دبعتي ادجسم ىتتباف اعضوم ىتأ ، هموق نع ىحتت امل ًانزام نأ ىوري : هصن

 : ينعي ۔ هملظ نم ىلع ًاقحُم وعدي مل ى اثالث هيف دبعتي مولظم هيتأي ال وهف ؤ هيف

 لا ، ًاصربم : ىعد دجسملاو ،‘ صربلا نم ىفاعي نأ داكيف ۔ هل بيجتسأ الإ

 . مويلا
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 ىرتعلا يعفايلا رذنملا نب ريشب خيشلا ةمجزت ۔ )٢٢٠( ةر ةفيحص
 ؛ هب قحلي اممو ، يوزنلا

 : ۔ دادم نب ناميلس : ينعي ۔ هركذ مدقت نم يل ىور : باتكلا فلؤُم لاق

 يانلا مل ، يوزنلا يرقعلا رذُصلا نب ريشب لجألا ديسلا ريبكلا خيشلا نأ

 : فورعملا ، () يرازنلا يرضُمْلا يشرقلا يرهفلا يبعكلا يماسلا

 9 ، ليقع قيرط يف اوناك املف ، لزانم هوخأو وه اجاح جرخ هنأ ، يعادلا

 لاق ، نيقيرفلا نيب راص اذإ ىتح خيشلا لزنف ، هنم اوفاخف ، ريبك وزغ مهيلع
 مكل ا امف : لاق ، هّللا فرعي ال يذلا اذ نمو : اولاق ؟ هللا نوفرعت امأ : موقلل

 اذإ ىتح ، مهوكرتف 3 بعرلا مهبولق يف هللا ىقلأف ، هللا تيب جاجُح نوذخأت

 اذا 7 ْ . هللا لوسر همانم ِف ةكم ناطلس ىأر ْ (ةمركُّملا) ةكمب اوناك

 رذنملا نب ريشب نع لأساو فاوطلا تأف . ةنحلا لهأ نم الجر ىرت نأ تببحأ
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 تنأ : هلأسف ، الوأ لزانم يقلف ، حبصأف { ةنجلا لهأ نم لجر هنإف 3 يناملا

 ، ريشب ىكبف ْ ىأر امب هثدحو ،هاتأف ، فاوطلا ف وه ب ،ال : لاقف ؟ ريشب

 . ه أ ، ( ملعأ هللاو ، كلذ مكل : لاقو
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 نب دمحم نب ريشب رذتملا ول خيشلا ةمجزئ + (٥٢؛) مقر ةذبحص

 ؤ هب قحلي امم ‘ بوبحم

 ،هتهج نع هبلقت نأ ،‘ لاؤسلا يف سكعلا : لاؤسلا سكع يف لصف )

 لخد امل هنأ 3 (هللا هجر) ريشب رذنملا يبأ نع يور امل ، هتقيرط نع هليحتو

 اهب هلوصو دنع . هباحصأ نم لم يف ، ةرصبلا يف هدجسمب وهو ، يئابجلا ىلع

 'اهسكعف / هباجأف { ةلأسم هيلع ىقلأو ، سانلا رخآ فقوف { ةثر ةئيه ةئيه اذ ، ابيرغ

 ىتح سانلا ىطختف } يلإ يلإ : : لاقو هيلإ هدي دمو يئابجلا ماقف ، هيلع ريشب

 ليقف ، هلزنم ىلإ هب ىضمو هديب ذخأ مث ، هتيلكب هيلإ لبقأف ، يئابجلا لإ سلج
 سكع امل هنأ : لاق ، هل همايقو ، ماركإلا كلذ هل هماركإو هلعف يف كلذ دعب هل

 . ملاع هنأ تملع ، لاؤسلا يلع

 ۔ كلذ يف دادم نب دمحم لق 3 هلوأ ىلإ ءيشلا رخآ در : سكعلا

 ايبر املاع ناك نم ريغ هعطتسي مل لاؤسلا سكع نإ

 ايمئف ارهام هال وأ سكعي مث درلا نسحي
 ايمأ ًارمإ الإ هارت ال ائيش نسحي داكي ال يذلاو
 ايبص نوكي نمو .ريرغب اخيش نسلا غلاب ناك ول هسق
 ايتأملا اهقيرط نايبو ملعب ةادهلا سكعي امنإ

 م

 املع ىعدا : نيملعَّسل ا نم دمح يب ا باحصأ ضعب نع يكح امك
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 ام ردي ملف ، لصفلاو لصألا نع دمح وبأ هلأسف ، لأسي نأ ىعدتساو

 : لصفلاو ؛ لقعلا : لصألا : لاقف ، دمحم يبأ لإ امهنع لاؤسلاب داعو ، امه

 نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب ، " ءايضلا ءايض " : باتك نم . ه أ ، ناسللا
 / . ( يديعسوبلآ دوعس نب دها

70 
 امه ، ي وكإ رفعج نب دمحم خيشلا ةمج رئ : )٢٧١١( قر ةفيحص

 :- هب قحلب

 نب دمحم خيشلا طخب ، ةخسن يف هتدجو ، " عماجلا " باتك ظيرقت

 ؛ همظن نم ظيزقتلا و ، يليكشلا ىسيع

 رظنلا لهأل نيدلا مئاعد ....... فينم رفس هل ايف
 رطولا ليل يلدملا هنإف ىُملا هنم لنت حاص اي همزلاف

 رردلل دجت هرحبب صغو ةسرد بظاوو سفنلا ديقو
 رصقي ملو لوقلا لمجأ ذإ ةفلأ يذلا هللا محرف

 رهطملا ىفطصملل ًارواجم ادغ سودرفب هللا هنكسأ

 رطقلا دعب بحصلاو لآلاو انبر هلع ىلص دمحم

  

 ظيرزقت يذ تايلا . ةفاقثلاو يموقلا ثارثلا ةرازو ةبتكمب ىرخأ ةخسن يفو

 : خسانلا وه مظانلاو ؤ رطج نبل ،۔` عماجلل ` باتك
 نانم رهاق بر نوعب نايدألا عماج خسن مت دق
 يناملا رفعج نب دمحم ٣ ملاع خيش فيصت

 نايبتلا نسجأب ةضورعم تححصو هباوبأ تلمكأ دقو

 ناسحإلا يذ هللا دبع ليلس حلاص يثراحلل هتخسن
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 ناطلس لداع نم هب مركأ ىدلا يذ فيس نب ناطلس رصع ىف

 ناصقن ام ريغ فلأ دعب نم ًالَكُك اماع نوتس تضم دقو

 ناهبن يبأ يجح ليلس هبتاك فلخ نب ملاسو

 " ربتعمل ا " باتك نم ةخسن ىلع ابوتكم هتدجو ام `١ هب قحلي اممو

 : ةفاقثلاو يموقلا ثارثلا ةرازو ةبتكع

 ديعس يبأ فيلأت ، رفعج نب دمح هفلأ ام ضعبل “ " ربتعملا " : باتك اذه (

 باتك هب ينعي باتكلا نمو : لوقي هدحت ثيحف ۔ هللا هجر) ديعس نب دمح

 ليصفتلاو ذ هريغ لاق ، لاق ، ديعس وبأ خيشلا ملكتي نأ دارأ اذإو ۔ ۔ رفعج نبا

 . ه أ ، (هللا هجر) ديعس يبأ مالك نم راكذألاب

 ينالهبلا حلاص نب ميدع نب ملاس خيشلا اهفقوأ ّ باتكلا نم ةخسللا هذهو

 نب ديعس ةمألعلا خيشلا كلذب هيلع دهشو ملاس نب رصان خيشلا دلاو ۔

 . هللا هجر) يليلخلا دجأ نب نافلخ

7950 
 قحلي اممو ، ي ولهبلا ةكرب نبا ةمالعلا ةمجرت )٢٩٥( قر ةفيحص
 ٠ هي

 عمج ` : باتك اظيرقت يف 3 ۔ ةيتألا تايبالا هأه ىلع تحلط , )

 : هذه يهو ؤ روكذم ريغ مظنلاو ۔ ٠ ةكرب نبا

 ةكرب نب دمحم لإ يزعملا دمحم وبأ خيشلا نسحأ دق
 هكلهلا هعم جاومألا مطتلملا رخازلا ز مضخلا رحبلا ملاعلا

 ةكرعملا يف هفويس اهنأك هعماج يف ذظافلألا ىرت امأ

 هكرت نهم هنيد نع ايفام هبهذم نع غيزلا لهأ برضي
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 هكلهأ يوغ غاب همأ نإ رتاب ضام نيدحلا مرامب

 هكلسو همأ دق نمل ىبوط هفيلات يف لوقلا قدصب ىتأ
 هكمم ىتح نآرقلا حضاوب هقيمنت يف نيدلا سأ لصأ

 ۔........... عاججإلا ةحصب ىفطصُمْلا يبنلا يداَهلا ةنُسو

 ةكربلاو ىدهلاو ءافشلا ىقال هليصات يف ركفلا لاجا نمف
 هكلسم مار نيح بوش هيف ام هلك لاقملا بذع هنأل

 تيملا ضب فذح عم تهتتإ

 ، يدقعملا يقاتسرلا يلَع نب رمع باتك نم نيملسُمْلا ضعبل ةروثنم نمو
 راحص دجسم نإ : لاق ، دمحيلا قاتسر نم (لبو) ةيرقب ، هديب هبتك

 . ه أ ي هيف يلص > ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمح وبأ ناكو ۔ بوصغفم

280 
 دعس نب نسحلا يلع ول خيشلا ةمجزت ، )٣٣٩( قر ةفيحص
 : هب قحلي اممو ، يوزنلا

 بتك نم لإ ، هللا هجر) شيرق نب ديعس مساقلا يبأ خيشلا باوج نمو )
 ناك لجر يف 4 مهللا هدعسأ) مساقلا وبأ خيشلا لوقي ام : (ةولك) لهأ نم هيلإ

 فيك ؟ال وأ هتملآ ملعي ملو ، يبصب تعقوف هدي كرحف ، قيرطلا يف امئاق

 ، ملآلا ةحصب الإ ، انامض كلذب بجوي ال مكحلا : لاق ؟ كلذ يف مكحلا
 ۔ ملألا نع لجرلا هلأسف ، تفتلإ ، لجرلا دي هب تعقو امل يبصلا نأ تيأرأ

 ۔ ملآ مكح بجوي امُم هتافتلإ سيل : لاق ؟ مكحلا فيك ، هملآ هنأ : لاقف

 نأل ي لدع ةنيبب كلذ ةحصب ألإ هلوق لبقي مل ، هملآ هنأ هل لاق ول كلذكو
 . ( ملعأ هللاو ، هسفنل ًايعدُم هملآ هنأ : هلوق
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 امم ۔ نله ني ملس يمل ديسل ةمجرت ٠ ٨ ٤\ ٦ ( مقر ةفيحص

  

 ذ هب قحلي

 : ناهبن نب ملاس يبل ةبوت هذهو

 ليمي ال يذلا لدعلا هناحبس ليلجلا زيزعلا هللاب تنقيأ
 ليكرلا / معنو هللا يبسح ليفكل ا ينفلا وهو هقلخ نع

 باسحلا مويل سانلا دعوأو بارت نم مدآ انابأ ًاشنأ

 ليكولا معنو هللا يبسح باذع امأو ميعن ابأ

 ةليوط ةديصق يهو

 : وحنلا يف ةديصق ،أضيل ناهبن نب ملاس يب ديسللو

 ملست لهجلا ىلإ وعدي ام لك عدو ملعو ملعت هللا كاده ملعت
 ملعت هنع لسو حابصمو ليلد هنأب ملعاو وحنلا ملع ملعت

 يمعلاب تنأ امو جاتحم وحنلا لاإ هملع مج ولو ملع ىخأ لكو

 مقراو لوقلا عَو عمساف ةبوجأو لماوعو فرحأ نع يلأستأ
 هلثم مزج طرشلا باوج ىنب

 عمتساو فطعلا ىلع مزج اف هدعب امو

 دزت نإو ءادتبإ هعفراف تئش نإو

 هبر نسحيف نسحي نم كلوقك

 مركي لضفلا يوذ مركي نم كلوقك
 مهناف فرللا ىلع هبصناف تئش نإو

 ` اهنمو

 ةعبس دعب تتأ نإ بصناف ءافلابو

 ملاَع إ لك اذ لاق , يهنو رمأو
 ةسمخ كرمعل تمت دقل يفنو

 ملس او لعفلا عف ١ عفر اف ءاف فرحل ١ ىلع

 مهفتو ةنطف اذ نكف هيل

 ملعتل ا ليلقاي ضرعو نمت
 مكحم لوقلا برعم حيصف بيدأ

 ملعاف بحصلا كماهفتسا اهسداسو
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 ملعتو دفتساف انايب لوقأ ام كدقو ءاعدلا يدنع اهعباسو

 " ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوت ، اتيب نيسمَح رادقم يهو
 ۔ )١٩٦٨( : مقرب

 ة اهرخا يف لوقي

 ملس بعصأ ملعلا اذهو ملف ىدهلاو ةباصإلا هللا لأساو سقف

 ملعتملا بلاطلا ركف ديؤي ًاقئار لوقلا مكحُم امظن كنودو
 مرضخ يأ نم رلا اذهأ لوقي مهلكف هنع رصعلا ءاحصف لسو

 معفم مراضخلا لك ىلع ربم مرضخ يأ مرضخ نم مهل لقف

 ے ٬ے
09 

٥٧٣





 سمےهللا
 عوضوم ١

 يلوعملا رصان نب ملاس نب رصان خيشلل ظيرقت ٭
 يثراحلا ناميلس نب دج نب ملاس خيشلل ظيرقت ٭

 يئاطلا ةبوضغ نب نزام يباحصلا +

 . لكوتملا نب حلاص يباحصلا ;٭ ا

 يحاطلا ةشرب نب بعك يباحصلا ٭
 .. ةنيدملا هعم اومدق نيذلا دفولاو ينامُملا يحاطلا حربي نب دسأ يباحصلا

 .. هعم اوملسأ نيذلا دفولاو يناملا يدزألا ذايع نب ةملس يباحصلا

 ينامُملا يحاطلا دسأ نب حربي

 ... ينادحا نازه نب ةيلسمو ، يلامثلا سلع نب هللادبع نايباحصلا ٭
 م ( بلهُمْلا دلاو ) ينامُملا يكتعلا ةرفص وبأ يباحصلا ٭

 يدبعلا سابعلا نب راحص ٭
 ينامعلا يديهارفلا ورج نب يماح ٭

 ينامعلا يئامدلا دادش وبأ

 يعباتلا يناملا روس ني بعك ٭
 يناملا هللا دبع ٭

 ..... يناملا ةيداه نب نسحلا +

 يناملا نافع نب دؤاد ٭

 ينامُملا يلجعلا نابح نب شيرق ركب وبأ
 يناملا لهس نب دمح

 .... يثراحلا هللا دبع نب دحأ خيشلل ظيرقت  

 . يناملا فيرطغ نوراه وبأ ر    

0٧٥ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 عوضزلا

  
٥٧٦ 

 ةحفصل

 ٦٣ |................ يناملا ناليغ نب بوقعي ٭

 ٦ يناملا دؤاد نب رمع

 ٦٥ يناملا ةسبنع نب رمع

 ٦ ٩ [... يناملا دمحم نب يلع +

 ٦٧ |.................... : ينامعلا دمحم نب نرلا دبع وبأ
 ٩١٨ ]|...................... يضاقلا يناملا نامثُع نب ميهاربإ نب نسحلا دمح وبأ

 ٩ ٩٦ |.................. يناملا دمحم نب دلاخ نب مساقلا نب قحال مساقلا وبأ

 ٠ ٧ |............. ينامألا دمحم وبأ

 ٧١ ينامعلا يمامحلا رتشألا
 ٣ يغارملا بويأ وبأ

 ...|٣ ...... ينامعلا نيسحلا وبأ وأ ، نسحلا وبأ د

 ٧٤ ينامعلا يدزألا ديز نب رباج مامإلا
 ٨٦ |.. يديهارفلا بيبح نب عيبرلا مامإلا 9

 ٩٠ |......... يديهارفلا دجأ نب ليلخلا 1

 ١٠٧ |.. دربملا سابعلا وبأ 3

 ١١٣ /. ينامفلا ديرد نبا

 ٨٤ ٩١ | ................ . ةيطع نب بيبش ٭

 ١٨٨ | يراشلا ةزه وبأ
 ٢١٠ |. دودوم نب بجاح دودوم وبأ
 ٢٩١٣ /. لاله ينب لوم دودوم وبأ

 ٢٩١٤ بئاسلا نب مامض

 .٢١٦ يئاطلا ملاس نب رايخلا ٭
 .|٢١٧ ليحرلا نب بوبحم خيشلا ٭

 .[... يوزنلا رذنملا نب ريشب خيشلا ٭
   ٢ ٢ ٢ [................. . يوكزالا رباج يبأ نب ىسوُم خيشلا %

  

  



  

 عونضللا

 يحشفلا يدنكلا ىلعملا نب دمحم خيشلا ٭

 ينالعجلا رينلا نب رينُمْلا خيشلا ٭

 ...... ناليغ نب مشاه خيشلا ٭

 ميهاربإ نب ةيداه خيشلا ٭
 يوكزإلا يلع نب ىسوم خيشلا ٭
 بوبحم نب دمحم خيشلا ٭

 بوبحم نب دمحم نب ريشب خيشلا
 رقصلا نب نازع خيشلا 5

 يراوحلا نب لضفلا خيشلا ٭

 رثؤملا وبأ خيشلا 9

 يلاعسلا نسحلا نب دمحم خيشلا ٭

 يراجهلا ناطحق وبأ خيشلا

 يوكزإلا رفعج نب دمحم خيشلا ٭
 نامثع نب ناهبن خيشلا

 يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ خيشلا ٭
 حور نب دمحم خيشلا

 دلاخ نب دمحم خيشلا ت

 يمدكلا ديعس وبأ خيشلا 9

 ةكرب نب دمح وبأ خيشلا ع

 يويسبلا نسحلا وبأ خيشلا

 يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلا
 يراجهلا دجأ نب نسحلا يلع وبأ خيشلا

 دجأ نب نسحلا يلع وبأ خيشلا ج

 يدنكلا ىسوم نب دمحم خيشلا ج

٥٧١٧ 

 ا... ٢٩٥

٣٠٠ |.. 

٣٠٨ |.... 

 .|أ٢٣٢

٢٤ 

٢٢٥ 

٢٣٧ 

٢٣٨ 

٢٥٠ 

٢٥٤ 

٢٥٦ 

٢٥٨ 

٢٦٣ 

٢٦٧ 

٢٦٩ 

٢٧١ 

٢٧٤ 

٢٧٥ 

٢٧٧ 

٢٨١ 

٢٨٢ 

٣٢٠ 

٣٢١ 

٣٢٥     

  

  

  

  

  

  

  

  

 



    

 ةحفملا عوضزلا

 ٣٢٦ |...... يدنكلا هللا دبع نب دحا خيشلا ٭

 ٣٣٩ ل........................ ااا يوزنلا ديعس نب نسحلا يلع وبأ خيشلا +

 ٣٤٠ |......... يوزنلا ديعس نب ىح ايركز وبأ خيشلا ج

 ، يحللا رباج يب ا نب رمغ نب دج ا ركب وب ا ةمالعل ١ خيشلا ٭ ١٦٣

 ٤ ٣٤ |................ يحللا رباج يبأ نب رمغ نب دمحم رباج وبأ ةمالعلا هوخأو

 .|٣٤٦ ل يوزنللا ىسوم نب نامثع خيشلا ٣

 ذبنت ( دمحم وبأ ) ينامُملا يلع نب نسملا خيشلا ٭

 ٣٥٠ |......... يبتوعل ١ ملسم نب ةملس خيشل ا 3

 .. داجمألا هتيرذو يحلملا ميهاربإ نب دابن خيشلا
 .. يلئامسلا رظنلا نب دجأ خيشلا

 ٢ ٣٩ |......................... يلاعسلا دمحم نب ميهاربإ خيشلا ج

 ......نا يلؤمسلا دمحم نب هللا دبع خيشلا

 ٤ ٣٩ | ...................ل. ااا يولهبلا دمح نب ديزي خيشلا +

 ٣٩٧ [... يبجشلا دجأ نب دمحم خيشلا

 ٨ ٩ ٣ |..................لا ا يتاهلقل ا ديعس نب دمحم خيشل ا ٣

 ذل مصألا هللا دبع نب نامثُع خيشلا ٭
 ٤٥٧ |............ يولهبلا ديزي نب يداع خيشلا

 ٧٥ ٤ |....................... ي دقعلا يلع نب رمع خيشل ا ٣

 ٤٨٠ |............ ناهبن نب ملاس وبأ ذيسلا

 © ٩ ٠٩ | ............ للا دجأ نب نسحل ا وب أ +

 ٣ ٠ ٥ |.................... يولهبل ا ديعس نب رمغ 3

 ٥١٥ |........... لصف :2

 ٥٩١٥ |.. ( بوقعي وبأ ( وجلا هللا دبع نب ميهاربإ 9

 ه. يرشوبلا نسحلب نب دجأ

 ٥ ٥١ |................ _ يحلل ١ رمغ نب دمحم نب دح أ

٥٧٨ _ 

  



  

 عوشلا
 .ں دجأ

 يحنلا رباج يبأ نب م دحا

 يوزنلا (ركب وبأ) ےب / 7 ب دحأ

لل دمحم نب ح
 ملع

 , رزلا ركب وبأر حلاص نب دمحم نب دح

 ! يوزنلا يرقعل د وبأر ناسغ يبأ نب 7 / دجأ

 زب دحأ نب ديعس نب نسحلا يبأ نب

يجت
 ن

 نب دمحم نب دأ نب دمحم نب دجأ نب

 يدنكلا دلخي نب ريشب ٭

 ىلعلا نب نامعنلا نب رباج ٭
شبملا نب رفعج

 ر

دايز نب رفعج ٭
 

رمح نب رفيج .
 نامعنلا نب 

 (دمحم وبأ) نامثع نب يراو ٭

 رب ير
. _ . 

 يدزالا رفم / 7 نب يراوحلا ه

 ا للا دبع وبأ) بتاك نب تاتا .

 يميمهل ) يوزنلا دايز نب نسحل

 رمُع نب نسحلا ٭
 (يلع وب

 يصورخلا ةوعس نب دلاخ

 يولهبلا لطخألا 3

 (نامثُع وبأر دشار نب يقشمر ٭
   يمارلا

٥٧٩ 

٥١٥ 

٥١٥ 

٥١٥ 

٥١٥ 

٥١٦ 

٥١٦ 

٥٩١٦ 

٥٩٦ 

٥١٩ 

٥١٩ 

٥٢٠ 

٥٢٠ 

٥٢٠ 

٥٢٠ 

- 

٥٢١ 

 -]5آا

٥٢١ 

-5 

٥٢٠١ 

٥٢٢ 

٥٢٢ 

٥٢٢     

  

 



 عونضاللا

 يناملا روزأ

 يوكزإلا هرزع نب يلع نب رهزألا
 يويسبلا ناميلس نب دمحم نب رهزألا ٭
 هبقع نب حاضرلا هوبأو حاضولا نب دايز +

 (حلاص وبأ) هبوثم نب دايز
 مامز نب ديعس نب مامز
 ركب يبأ نب ديعس

 (رفعج وبأ) مكحلا نب ديعس
 ينايبضلا دحأ نب ديعس ٭

 ...... يوكزآلا رفعج نب ديعس
 يئاطلا يرشوبلا يلع يبأ نب ديعس ٭

 تاتحلا دمحم نب ديعس ٭
 يناربإلا لضفلا نب ةوعس
 ( روهمجلا وبأ) يتولسلا دلاخ نب ةملس
 (ناورم وبأ ) بيبح نب ناميلس
 (ناورم وبأر مكحلا نب ناميلس
 . (نامثُع وبأ) نامثُع نب ناميلس

 ... يربعلا رعاشلا
 (حون وبأ) ناهدلا حون نب حلاص ٭
 ن يحلملا دمحم نب حلاص 7
   _ رقصلا نب نازع نب رقصلا >

 د ناميلسو رشبم هادلوو رشبلا نب ديعس :

} ......... 

 ..ا|٥٢٢

٥٢٣ 

 .|إ٥٢٣

٥٢٣ 

٥٢٣ 

٥٢٣|.. 

٥٢٢٣ 

٥٢٣|... 

............... ...... ٥٢٤ 

٥٢٤ 

 ...ا٥٢٤

٠.................... 

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

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

| ............... ..... 

٥٢٦|. 

٥٢٥ 

٥٢٥ 

٥٢٥ 

٥٢٦ 

٥٢٦ 

٥٢٦ 

 ..|أ٥٢٦

 ..|اا٥٢٧

٥٢٧ 

٥٢٧ 

٥٢٨ 

   ا. ٥٢٨

  

  



  

 عونضزلا

 يلؤمسلا تولاط

 يكنضلا رفيج نب نهرلا دبع ٭
 مكحلا نب ردتقملا دبع ٭

 رفيج نب ردتقملا دبع ٭
 يوزنلا مكحلا نب هللا دبع

 سيه نب تلصلا رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع
 يوكزإلا ةرزع نب يلع ٭

 (نسحلا وبأ) يقمعلا رباج نب دمحم نب يلع
 (نايدلا وبأر يرسلا نرلا دبع نب يلع ٭

 ربزهلا نب نازع
 ديسأ نب نازع ٭

 .. هعيبر نب هلل ا دبع %

 يوزنلا مكحلا نب هللا دبع
 عابنز نب دمحم نب هللا دبع ٭

 ديز نب هنادغ

 دمحم نب هنادغ

 ىراحصلا ينالصلا (كلام وبأ) رضخلا نب دمحم نب ناسغ

 يبضلا يوكزإلا يضاقلا دمحم نب رمع ٭
 يلع نب ىسوم نب دمحم نب رمع ٭
 يوكزإلا ةبقع نب مساقلا يبأ نب رمع ٭
 يحللا دجأ نب دمحم نب رمغ +

 (صفح وبأ) يحنلا دمحم نب رمع ٭
 ةدلا ز نب رمغ +

 . يدزألا رفيج نب دمحم نب (ورمع) وأ رمغ ٭
 ةفي ذلح يب أ نب ءالعلا ٣

0٥0٨١ 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



    
٥٨٢ 

 ةحفملا عونضزلا

 ٥٣٣ نامثع نب ءالمعلا ٭
 ٥٣٣ . يقاتسرلا دجأ نب مهف
 ٥٣٣ |.. ثراولا نب مهف
 ٥٣٣ |....................ااا .. ةوعس نب مساقلا 3

 ٥٣٣ |............. بيعش نب مساقلا &

 ٥٣٣ |......... رقصلا نب مساقلا وبأ

 ٥٣٣ |............................. (ديلخ وبأ) الملا نب سيك 5

 ٥٣٣ ينافضفلا رمع نب هللا دبع نب كلام ٭
 ٥٣٣ |........... ديلخ نب ناسغ نب كلام

 ٤ ٥٣ |.....................ا اا (يلع وبأ ) يلاعسلا دجأ نب دمحم

 ٤ ٥٣ |............................... / يلؤمسلا ركب يبأ نب دمح ج

 ٤٣٥طھ... يلخللا مات نب دمحم ٭

 ٣٥؛٤ھ.... يرسلا نسحلا نب دمح اج

 ٥٣ ٤|ا......... يولهبلا دلاخ نب دمحم ٭

 ٥٣٤ ...... . (هّللادبع وبأ) ديلولا نب نسحلا نب دمحم ٭
 ٥٣٤ |............ : عابنز نب دمح ٭
 ٥٣٤ |.. (هللادبع وبأ) يلؤمسلا هدئاز نب دمح ٭
 ٥٣ ط |.................. يلخللا تولاط نب دمحم ٭

 ٥٣٤ ا... هسابر نب دمحم

 ٥٣٥ | ............................. يوزنلا يتوجللا نسحلا يبأ نب ليعامسإ نب دمحم ٭
 ٥٣٥ |.. ساسج نب هللا دبع نب دمحم ٭

 ٣ يرقنعلا نامثُع نب دمحم

 ٥٣٥ | (رباج وبأر يوكزإلا هرزع نب يلع نب دمحم ٭
 ٥٣٥ |....................... يلع نب ىسوم نب يلع نب دمحم ٭

 ٥٣٥ |...................... يميمهلا نارمع نب دمحم ٭

  

  

  

  

  

    

   



 عوشضللا

 يجولفلا رظنلا نب رمع نب هللا دبع نب دأ نب رمغ نب دمحم ٭
 يويطلا يض اقلا ىسيع نب دمحم ٭

 يرسلا رفعج نب ىسيع نب دمحم نب ىسيع نب دمحم ٭
 ديز نب هنادغ نب دمحم

 .... رصن نب دمحم

 يوزنلا فاصو نب دمحم ٭
 يناجيسل ١ يميمهل ا ناليغ نب مشاه نب دمحم ن

 ىح نب انهم
 (يراوحلا وبأ) دايز نب ناورم
 . يقاتسرل ١ ينيعل ا ناميلس نب دمحم

 (هللادبع وبأ) ينيعلا انهلا نب ناميلُس نب دمحم

 حبسم نب دمحم هدلوو ‘ هللا .دبع نب حبسم ٣

 ميغ نب ةدعسم

 نيعم نب نيعم
 ... ىجي نب ىهلم
 هللا دبع نب مركم
 فنكم وبأ

 دجأ نب لضفملا

 مكحل ا نب رذنُمل 3

 ( حلاص وبأ ) رفيج نب لزانم

 ( دمحم وبأ ) يلخنلا لضفلا نب ةدجل
 ( دوعسم وبأ ( ديمحلا دبع نب نامعنلا ج

 ةبقع نب حاضول 3

   يوزنلا يدمسلا يدنكلا دلخم نب ديلولا
٥٨٣ 

     . .... ( يلع وبأ ) يوزنلا يدمسلا يدنكلا دلخم نب ىسوُم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 ةحفملا عوضزلا

 ٥٤٣ |.. يدزألا لضفلا نب رمغ نب ناميلس نب بلهُمْلا ر

 ٤٥؛٣| . ( ناميلُس وبأ ) ناميلّس نب ديعس نب داده 3

 ٤٥ ٥ |................... يلؤمسلا رمع نب ميهاربإ نب ىحي نب هللا دبع نب ىحي
 ٥٤٥ |................... يلؤمسلا رمع نب ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع نب ىحي

 ٥٤٦ ةماخلا

 ٥٥١ |............ ةديفمو ةمهُم تاكردتسإ

 ٥٥ ...... سرهفلا ٭

  
٥٨٤ 

    





 ٢٠١٠/٧٥ : عاديإلا مقر

٥٨٦




