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 ، هدعب يبن ال نم ىلع ,مالسلاو ةالصلاو ‘ هدمح قح هلل دمحلا

 ۔ نيعباتلاو هبحصو “ هلآ ىلع ق 0ں© نيمأل ١ يبنلا ۔ دمحم انديس

 . نيدلا موي ىلإ مهادّهب ىدتهإ نم ىلعو

 . دعب امأ

 نم لوألا ءزجلا ريرحت مت دق ، هنم نوعو ‘ هللا نم قيفوتبف
 ٠ باتك

 [ نامع ءاملع ضعب خيرات ىف نايعألا فاحتإ ]
 ةمجرت : هلوأو ‘ هنم يناثلا ء زجلا ةباتكب ئدتبأ نآلاو

 دمتسأ ، (َكيع) هللا نمو ؛ نييولهبلا جرفم ينب نم خئاشملا

 ( . هاضريو هبحي امل . قيفوتلاو نوعلا

 1 قيفوتلا يلو هللاو

 يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس
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 جرفم ينب نم حئاشملا ٠ ٠٩٨ ٠ ۔ خ &٤ : ۔“

 ينب تيب نم لسلست هنأ ‘ رثألا بتك ضعب ىلع علطُملل ودبي

 ، ملعلاب اوفرع ‘ ءاهقف ةاضقو ۔ ءاملع لاجر ‘ ءالؤه جرفم

 فصتنم نم ءادتبإ ۔ ابيرقت ۔ فصنو نينرق ةدمل اوعباتت لضفلاو

 . يرجهلا رشاعلا نرقلا رخآ ىلإ . يرجهلا نماثلا نرقلا

 نيذلا ، دادم لآ خئاشملا تيب ريظن ، مهلسلست يف مهف

 : وه ‘، مهنم لوألا دجلاو ؛ نامزألا كلت يف مهوبكاوو مهورصاع
 درو نب رمُع نب دمحم نب دمحأ نب جرفم نب دمحأ خينشلا
 ضعب يف قيزر نبا خرؤملا لاق اذكه ‘ يدزغلا يدمحيلا يولهبلا

 . دمحيلا : ىلإ هل ًابسان ‘ خئاشملا ءالؤه ضعب ركذ امل ‘ هتافلؤم

  

 ، دمحأ نب جرفم نب دمحأ ةملعلا دج وه ‘ اذه دمحأ خيشلاو

 هدافحأو هدالوأ نم نأ امك ؛ دمحأ نب ناميلس نب دمحم مامإلا دجو

 ۔ مهنامز ء املع ريهاشم نم اوناك ، هقفلاو ملعلا لاجر نم ددع

 مهدوجو بسح ‘ يلاوتلا ىلع مهنم هيلع تفقو نم ءامسأ درسأ
 ۔ هللا ةنيشمب ۔ ادحاو ادحاو مهركذ ىلإ دوعأ مث رصعلا كلذ يف

 مهلوأف : ۔ ناكمإلا بسح ۔ اهتلق ىلع ‘ مهرابخأ نم ءيش ركذ عم
: ۔ يدنع اميف -



 جرفم نب دمحأ نب ناميلس خيشلا

 نب دمحم نب دمحأ نب جرفم نب دمحأ نب ناميلس خيشلا وه
 يف ةبوجأ هل . هنامز يف ملعلا لاجر نم ناك ؛ درو نب رمع
 يذلا ، ناميلس نب دمحم خيشلا ةماعلا يضاقلا دلاو وهو ؛ رثألا

 مع اضيأو ؛ هركذ يتأيسو ، لزتعإ وأ لزع مث ‘ امامإ بصث
 نب دمحأ نب جرفم نب دمحأ نب جرفم نب دمحأ ةماعلا خيشلا

 . دمحم

 رخآ م ه٨ ٠٩ : ةنس ‘ دمحأ نب ناميلس خيشلا ةافو تناكو

 ؛ ه٩٣٨ : ةنس اهنأ ، " ةفحتلا " : باتك يفو ؛ ةجحلا يذ رهش

 . برقألا وهو ‘ ه٩٦٨ : ةنس هتافو نأ : ىرخأ ةياور يفو

 رثكأ اونوكي مل نإ ، ةوخأ ةثالث اذه دمحأ نب ناميلس خيشللو
 : مهو ، كلذ نم

 ‘ جرفم نب دمحأ خينثلا دلاو ، دمحأ نب جرفم خيشلا : مهلوأ

 . ليلق لبق روكذملاو ، هنامز يف روهشملا هيقفلا
 نب دمحأ هيقفلا خيشلا دلاو 4 دمحأ نب دشار خيشلا : مهيناثو

 هلاقتنإ دعب ىوزن نكس ي ذلا ؤ جرفم نب دمحأ نب دشار

 . ىلهُب هنطو نم

 خئاشملا دلاو ، جرفم نب دمحأ نب رمع يضاقلا خيشلا : مهثلاثو
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 وهو ، دمحأ نب رمُع نب دمحم : مهو ‘ ةثالثلا ءاهقفلا
 نب دمحم دهاجُّملا يضاقلا همع نبا هماقأ يذلا

 نم ناهبن لآ كولم هملظ نمل اليكو ، دمحأ نب ناميلس
 وهو ، دمحأ نب رمع نب دمحأ : يناثلاو ؛ نيملسملا

 ؛ ناهبن لآ كولمل اليكو اضيأ ۔ يضاقلا هماقأ يذلا

 نب دمحأ نب رمع نب حلاص هيقفلا خيشلا : ثلاثلاو

 هيدلو ركذو ۔ هللا ءاش نإ ۔ هركذ يتأيسو ، جرفم

 يف مكح يذلا ، رمع نب حلاص نب دمحأ : نيهيقفلا
 ؛ يصورخلا باطخلا نب رمُع مامإلا مايأ ةنهابنلا لاومأ

 جاجحلا ةلمج نم وهو ، رمع نب حلاص نب ديعسو

 فالخ عقو دقو ، تايرق برق ةنيفسلا يف اوقرغ نيذلا
 ۔ نامزلا كلذ يف ءاملعلا ضعب نيب ، مهيف مكحلا يف

 . هركذ يتأيسو

 خيشلا : وه ، تيبلا اذه نم هتفرعم ىلع تفقو نم رخآو

 نب دمحأ نب رمع نب دشار نب رمع نب دشار نب دمحأ هيقفلا

 نرقلا رخاوأ . ىوزن نم توض جلف يف مكح يذلا ، جرفم

 . يرجهلا رشاعلا

 امك ۔ دوع أ ظ مهنم هتفرع نم راصتخاب تركذ نأ دعبو 6 ا ذه

 : يلاتلاك مهو ، ةدح ىلع مهنم دحاو لك ركذأ نأ - اقباس تدعو
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 دمحأ نب جرفم نب دمحأ خيشلا

  

 نب جرفم نب دمحأ نب جرفم نب دمحأ ةملعلا خيشلا وه

 لوألا فصنلا ءاملع نم وهو ؛ درو نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 . هرصع ءاملع رباكأ نم ناكو ؛ يرجهلا عساتلا نرقلا نم
 . باحصألا بتك علاطي يذلاف ؛ هنامز يف ىوتفلل ردصت نممو

 عجرم وه خيشلا اذه نأ ىري ، هدعب اميفو ى هنامز يف ةفلؤملا
 . ىوتفلا يف سانلا

 دعملا هللا دبع نب ديعس نب رمُع ةماعلا خيشلا ىرن كلذل

 : باتك فلؤمو ‘ يرجهلا رشاعلا نرقلا ءاملع نم ، يولهبلا
 ابلاغ ردصي ، ارابك تادلجم عبرأ غلبي يذلا ، "" لدعلا جاهنم "

 خيشلا باوج نم ةلئسمب ‘ روكذملا هباتك باوبأ نم باب لك
 اذه تازيمم نم نوكي نأ ريدصتلا اذه داكيو ، جرفم نب دمحأ

 هقفلا باوبأ نم اريثك ىوح دقو ‘ هريغب هبتشي الف ‘ باتكلا

 . اطوطخم لازال وهو ، عماوجلا نم ربتعيو ، هلئاسمو

 ؛ جرفم نب دمحأ خيشلا تافلؤم نم ءيش ىلع علطأ ملو 0 اذه

 نم ريغص ًاءزُج ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب نأ آلإ

 ةبوجأ هذه ) : هلوأ يف خسانلا لاق ؛ )٢٥٥( مقر تحت ‘ هتاباوج

 . ( هطخب اهتدجو ، جرفم نب دمحأ خيشلا

 . خيشلا تمدخ نأ دعب ) : باتكلا رخآ يف اضيأ ۔ لاقو
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 ۔ لماعلا ‘۔ ملاعلا خيشلا تاباوج تمت ، هيوذ نم خناشملا ةلمجو

 ، هللا همحر) جرفم نب دمحأ نب جرفم نب دمحأ ، لماكلا ‘ لضافلا

 هخسن خيرات الو ‘ همسإ خسانلا ركذي ملو ؛ ( هاوأم ةنجلا لعجو

 . باتكلل

 نب دمحم خيشلا وهو ‘ " زاجيإلا "" : باتك فلؤم ريشيو

 : باتك ىلإ اهبسني 0 اذه هباتك نم لئاسم يف ، يناجيسلا رمع
 نم هنأك > هتراشا نم تمهف ام بسحو ۔“ " رثآملا ره ١ وج ١

 . باتكلا اذه ىلع علطأ ملو ، جرفم نب دمحأ خيشلا فيلأت

 عضوم يف ركذ ،۔ اضيأ ۔ " زاجيإلا " : باتك فلؤُم تيأر مث
 خيشلا : وه ، " رثآملا رهاوج " : باتك فلؤم نأ دكؤي ام ، هنم

 . "ا زاجيإلا " : باتك نم ةاكزلا : باب يفف ؛ جرفم نب دمحأ

 خيشلا نع ۔ "ا رثآملا رهاوج " : باتك نم ةلأسم ) : هلوق

 نيرشعو ةعبس هترذ نم باصأ لجر نعو : جرفم نب دمحأ
 معنف : لاق ؟ ةاكزلا هيلع بجتأ ، () هزمق ةيرجأ ةثالثو ، ايرج
 . ه أ ، ( ملعأ هللاو ، هيف بجت ام لك نم جرختو ، هيلع بجت

 نب ناميلُس ناطلُسلل رصاعُس ‘ جرفم نب دمحأ خيشلا ناكو
 : ةنس يف يفوتملا ) ، ناهبن نب رفظملا نب ناميلس نب رفظملا

 : ةنس يفوتملا ) ۔ ناميلس نب رفظملا ناطلسلا هنباو ؛ ( ١

 . نمزب امهتوم لبق دمحأ خيشلا ة افو نأ نظأو « ( ه ٤

 هلباقيو ى سايدلا دعب نبتلا نم هتيفصت لمكتست مل يذلا بحلا : ةماعلا فرُع يف : ةزمقلا )١(
 . يقانلا بلا
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 ناطلئسلا نأ ) : هريغو ‘ " لدعلا جاهنم " : باتك يفو
 خئاشم نم بلط ، نامع كلم ذئموي وهو ، رفظملا نب ناميلس
 نب حلاصو ،‘ حاضو نب حلاصو ‘ جرفم نب دمحأ : ذئموي ملعلا
 اوعمتجاف ، ىوزنب ةعمجلا ةالص ةماقإ ‘ مهريغو ، دمحم

 كلذ اوركنأف ، جرفم نب دمحأ نب درو خيشلا مهيفو ، ىوزنب
 . ه أ ، ( زوجتال اهنإ مهتملك تعمتجاو ‘ اوبأو

 ،انههركذأام. جرفم نب دمحأ خيشلا ماكحأ صعب نمو

 : هصنو

 ۔ قافتإلا ركذ هيف عقو ام اذه . ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 ۔ لاعس لهأ هابج نم خناشملا نيب ، قاقشلاو ةعزانملا كرتو

 دقف . يبوخلاو توض جلف يف ، ىوزن رقع هابج نم خئاشملاو
 ، توض ةيقاس نم رقعلا لهأ هعطقي امم ، يبوخلا جلف لهأ ركنت
 دقو ۔ مهجلف صقن اوكشو ، مهيلع راضملا يفو ‘ ردملا يفو
 : لثم ، خئاشملا نمز يف ةفلاس ماكحأ نيجلفلا نيذه يف ىضم

 ۔ هدعب نم ، نسحلا يبأ هيقفلا خيشلاو ، ىسوم نب داجن يضاقلا

 ةلبخأ يف هوكرت نيح ردملا عفرب ، نمزلا كلذ يف اوُمكح دق ناك
 آلإ ردمي ال نأو ، ردملا عفرب مكحلا حصف ، ةضرتعُم اهوثدحأ

 . ةيقاسلا نم زرغأ ردملا نوكي ال نأو ، يقرشلا بناجلا

 نم تجزخ اذإ ةيقاسلا نأ ‘ رثألا هب ءاج امب قافتإلا ناكو

 ةيقاس ۔ ةيقاسلا لهالف ، لاومألاو كالمألا يف تلخدو ، يداولا
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 . ( دحأ ىلع ةرضم الب اهوزرغيو ‘ مهتيقاس اوعطقي نأ ۔ توض

 . نيملُسلا ةعامج نم رضحملا حص دقف ) : لاق نأ ىلإ

 نب رمع نب مساقلا يبأ ملاعلا خيشلا نم رضحمب كلذ ناكو
 ، فيفعلا رمع نب دمحم هيخأو ، فيفعلا ميهاربإ نب دمحم
 خيشلاو ، | يبجشلا دمحم يبأ نب نسحلا يبأ نب ميهاربإ خيشلاو

 نب دمحأ : نيهيقفلا نيخيشلاو ‘ دمحم يبأ نب نسحلا يبأ

 نب رمُع نب مالسلا دبع : هيخأ نباو ، مالسلا دبع نب نمحرلا دبع
 نب دمحأ نب رباجو ، يجولفلا دمحم نب رمعو ‘ نمحرلا دبع
 . يناقوحلا دوعسم نب بيلك نب دوعسمو ، يولهبلا رباج

 نب رفظملا نب ناميلس نب رفظملا ديسلا ةكلمم يف اذه ناكو
 ة ةجحلا يذ نم نيقب نإ لايل نامثل ‘ تبسلا راهن خيراتب ، ناهبن
 ة فيعضلا دبعلا هبتكو ، ةرجهلل ةنامنامثو نيرشعو تس ةنس

 نب جرفم نب دمحأ نب جرفم نب دمحأ ‘ فيطللا هبر وفع يجارلا
 دهشو ، هديب بتكو ، يولهبلا درو نب رمع نب دمحم نب دمحأ
 نب نسحلا يبأ نب ميهاربإو ، فيفعلا رمع نب مساقلا وبأ ، كلذب
 . ه أ . ( يبجشلا ديعس نب دمحم يبا

 نم ، ةنس ةئامو ةنس نوتسو نانثإ ىضم نأ دعبو 0 اذه
 اذه برق ‘ ةثدحُم رابآ يف رخآ مكح ىرج دقف ، مكحلا اذه خيرات

 نب دمحأ يضاقلا خيشلا :: وهو ، خيشلا دافحأ ضعب نم ‘ جلفلا

 يف كلذو ۔ جرفم نب دمحأ نب :رمع نب دشار نب رمع نب دشار
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 . هركذ يتأيسو ‘ ه ٩٨٨ ةنس

 فلؤم هركذ ام۔ اضيأ ۔ جرفم نب دمحأ خيشلا ماكحأ نمو

 نب دمحأ خيشلا لمع دقو ) : هلوقب ‘ "" لدعلا جاهنم " : باتك

 ونب هجرخأ ، ىلهُب نم نييزجلا جلف يف ، (هللا همحر) جرفم

 ة هيلع هوطلخو ‘ بوبض جلف ىلع ةدايز هولعجو ‘ درو نب دشار

 ، ( كلذ ، (هللا همحر) خيشلا ركني ملو ، نآلا ىلإ هنيعب مئاق وهو

 .ه أ

 ، ناميلس نب رفظملا ديسلا ينلأس ) : لاق ،هتبوجأ ضعب نمو

 نم ‘ ليكو الو يصو الب ، همتي لاح يف ‘ هلام نم ىضق امع

 ريغ دق وهو ‘ ءالكولل مهتماقإ زوجي نمم ، نيملُملا ةعامج
 اندهشأو ، عيبو مسقو ، هلام نم ىضق دق ام ، مظلا غلب نيح
 ةعبرأ غلبي ضقنو ريغ ذنُم مويلاو ، لاجرلا غلابم غلب موي كلذب

 هجورخ دعب ‘ ىلهُب هلوخد نامز هدنع رضاح انأو ، ةنس رشع
 هبلط دقو ، هبلطم موي ىلإ هرسأو ، هريغ ينمتكتسإ دقو ، اهنم
 ، عيبلاو ، ءاضقلا هيلع متي له : لأسو ، هراهظإ دارأو ، مويلا

 ؟ ةلاكو الو هنم ةياصو ريغب هلام يف هيلع فرصي امو ، نهرلاو
 هذه ىلع ، رصبلاو ملعلا يلوأ نع ‘ رثألا نم هتفرع امب هتبجأف

 كلذ عيمجو ‘ نهرالو ‘ عيب الو ‘ ءاضق هيلع متيال 4 ةفصلا
 . ه أ ، ( هنم ىضرب وه همتي نأ الإ ضقتنتُم مع - ٠٩

 : جرفم نب دمحأ خيىثلا لاق ) : " زاجيإلا " : باتك يفو
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 هللا مادأ ناميلس نب رفظملا روصنملا وبأ ، مظعُملا ديسلا ينلأس

 ۔ هسفنب وه بلطي ملو ، هلبق نم الجر لسري عيفشلا نع ۔ هزع
 هتظفحو ‘ رثألا نم هتفرع يذلاف : باوجلا ؟ هماقم موقي هلسرأ

 مل اذإ ، هماقم موقي ، هليكو وأ عيفشلا لوسر نأ ۔ رصبلا لهأ نع
 ۔ ءاوس اذه يف ةلاكولاو رمألا ىضمو ، ليكولا وأ لوسرلا اناوتي

 . ه أ ‘ ( فالتخإلا نم كلذ يف ءاج اميف تكرتو

 يف تدجو ) : ۔ًاضيأ ۔۔ " زاجيإلا " : باتك فلؤم لاقو
 نب كلام مايأ يف ۔ هبتك : هلعل ۔ جرفم نب دمحأ خيشلا باوج

 ؟ لامب مهعفديو . هودع حلاصي نأ مامإلل له : تلق ، ي را ىحلا

 حلاصي نأ ، (8) هللا لوسر دارأ امك ‘ كلذ زوجي معن : لاق

 نع ليق كلذكو ؛ ةنيدملا رامث نم ء يش ىلع ‘ قدنخلا موي هودع

 ةربابجلا ىلإ نوعفدي ، نامغب مهتلود مايأ اوناك مهنأ : انباحصأ
 ۔ ( ملع أ هلل أو ، مهىىفلأ نع مهرش هب اوعفديل ‘ لاملا نم ًانيش

 .ده أ

 اهب نعط يتلا لئاسملا ةلمج نم يه ةلأسملا هذهو : تلق

 ثيح . دمحم نب تاكرب مامإل أ ىلع . دادم نب دمحأ هيقفلا خيشلا

 نمو ، دمحم نب تاكرب لاق نإف ) : اهبتك يتلا هتريس يف لاق
 ۔ قدنخلا ماع ةنيدملاب اوطاحأ امل بازحألا نأ : هتعدب ىلع هعبتا

 ىلع ‘، يرازفلا نصح نب ةنييع ةحلاصُمب ، () هللا لوسر رمأ

 . هتمجرت يف كلذ ركذ يتأيسو ، خلإ ... ةنيدملا رامث ثلث

 خيشلاو ؛ دمحأ نب درو هيقفلا خيشلا هدلو : هذيمالت نمو
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 نب دادم نب دمحم خيشلاو ؛ يحنملا حاضو نب حلاص ةماعلا

 : لاقف ، امظن هخيش لأس دقو . يبع انلا دادم نب دمحم

 ىوزنب اعبرأ يليلخ ايأ

 ىولعلاو اهلفس اهايقساو

 اوفع حسي نانح لك نم
 أوطق نيجروخلا راشعلا لثم
 ًاأوثد اهاقس .نيح اهثدو

 ىوضألا تاذ ءاروحلاف دجنلاف

 اًاوحلا يحاسملاف اقرف داجو

 اونالا برم قدولا قعبنم
 أوفخ هاجد يف وفخي قربلاو

 ًأودح باحسلل ودحي دعرلاو

 ىورت ىتح يحلا يناغم ىقس

 : لاق نأ ىلاإ

 ىوعدلا دهجب ملعلا بلاط اي

 ىوتفلا رومأ كتيعأ تنأ نإ
 ىولألا مامزلا يف بابه تاذ

 ىونأو هوشن هيلإ ضآ

 أوضن يراهملا ريهامج اوضني

 ۔ لصألاب ضايب )١(

 اوجش اهيتبضه يف اًّيضقو
 ىوصقلا كلتو ايندلا ةودعلاو

 اوطخ اوطخيو ًافاكوت حنمي

 اودع اهادعو باضهلا ىقس

 ىوحألا تاقريلا يصان ثيح نم

 ىأوحلا دؤوكلاف يدبلا ىلإ

 اوحط بئلتي بابرلا ينإو

 اوجد اوجديو اتيثدت ثدي
 اولج يجايدلا فارعأل اولجي

 ىودأ اودأيو انايحأ خصي
 ىوثم يل دمعم ذإ دمعبمب

 اوجشلا ةآللاك دآو لحراف

 اورقلا ناتألاك ًايبحرأ وأ

 ىوضن أيذر ناك ام دعب نم

 ىوهت ام لنت ىلهُب ىلإ دصقاو
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 ًأوزح مولغلا زاح يذلا ىلا

 وسأ بوطخلا اوسأي يذلا ىلا

 اوجفلا داصملا نعم نم هيمنت

 ًاوغل هيدل تأت الو لأساف

 ىوهتساف ةضف وأ بهذ نم
 ىوني ام هتين يف ناكو

 ىوري ارعش لاق نمع هلسو
(١) 

 ىولبلا ليزم ركب يبأ ىلا
 اوهب تويبلا يف تيبب مركأ

 اوبأ تمرك تاهمأ نم

 اوهز اموق عدوأ لجر نع

 اوعب هاعبف نيمألا هب

 ىورشلا عيبل ال رايخلا عفر

 اًوضو ىون ذإ ءاجهلا نم

 اوحن حجنأو تيده انل نيب
 اوفر وفريف بضلا ءاتفتو
 اوذح وذحت راتخملا ةنسو

 اوجش اهادحو ًاصالق داح

 ىوضر باعش نم تافعنشلاب

 . لاؤسلا اذه ىلع ، خيشلا باوج ىلع علطأ ملو

 : ةيتآلا هتديصقب ۔ ًاضيأ ۔ هاثر دقو

 يرجي برس اهعمد نيعل نم آلأ
 تردابت اهتدعاس نوؤشلا ام اذا

 هنأك لازيال بلقل نم ايو
 يننأك نيدقرفلا ريمس تيبأ

 اهموجن نأك ءايخط ةيجادب

 )١( لصألاب ضايب .

 رطقلاو روملاب نوجلا يلازع حسك
 رمحلا اهعمدأب ًاوهر اهعمادم
 رمسلا ةفقثملا نعط هرواعت

 رمح ةعبرأ ًمَنس ىقست ميلس

 رخص ىلإ لاوط سارمأب نطبر
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 تدقوأو ليهس ي رعنشلا ضراع دقو

 ةرود يدجلا ىلع شعن ونب رادو
 براض ليللاو مهلا ضورأ تبف

 .: لاق نأ ىلإ

 جرفم نب دمحأ ى دوأ كي ناف

 ى ذألاو سؤبلا نم الاقنت نكلو

 ىدهلا ىلإ عاد فرعلاب رمآ ىتف

 هدابع نيب هللا مكحب عودص

 ىدهلا بكوك ىدنلا رحب ىدعلا مامس

 ىرشلا دسأ ىرذلا يماس ىرولا مامإ

 تدقوأ برحلا اذإ بايهب سيلو

 هلوفأو هريس نكل ردبلا وه

 هرزج رحبلا ةفآ نكل رحبلا وه

 لكلكب حلأ بطخ نإ هاننزر

 هسمر نهر هربق يف ىوث ةادغ

 عماج كدعب لمشلا تاتشل امف

 هنكر دهناو مالسإلا لبج ىوه

 بغب ملف نويعلا ىأرم نع تبغ ننل

 تلقونتو هترثأ ام فخي ملو

 لئاضف نم هتيتأ ام سنن ملو

 رسنلا ىلإ غصم مجنلاو اهءازوجل

 ردكلا ةعلوملا نارودك ًنيطب

 رجفلا حضو ادب ىتح هنامثجب

 ركن الو بوطخلا يف عدبب سيلف

 رضخلا سدنسلاو سودرفلا ةنج ىلإ

 ركنلا نع هان تاريخلا ىلإ عيرس

 رسألا دصحتنُس قحلا ىتأمب ميلع

 رفع نع ةنجادلا ىلج ادب ام اذإ

 رضلاو سؤبلا ىدل ثيغ ىرقلا ميظع

 رمغ شناط الو ديدعرب سيلو

 رهشلا نم لامكلا ظح هل اذهو

 رزج يذب سيل ملعلا رحب دمحأو

 ركبلا ةيغارب تءاج ةنتف نإو

 ربق نم تسدقو لىواث نم تكروبف

 ربج نم كدعب مظعلا ضايهنإل الو

 رشحلاو ةمايقلا ىتح افسأ اوف
 رطعلاو دنلاك هاّير ذإ كؤانن

 رطس ىلإ ارطس مالقألا ربز هب

 ردق نمو ليلج ملع نم تيطعأو
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 رغغلاو نيكامسلا ءعون نم فطوأب ًأيواث ءالهب فلخ اربق هللا ىقس

 لوق ىلع ۔ ةدايز تايبأ ةثالث ، دايز نب رمع نب هللا دبع لاقو

 : دادم نبا

 هبرغ وحن نم دابعلا دجسم ىدل

 مطالتُم رخاز ملع رحب ىوح

 هدوحل نيب راص ىتح ضزألا نم

 : دادم نبا لوق ىلإ عجر

 هدوجت ًاوهر ءاونألا تلاز الو

 الباوو الطو اناتهتو اماجس

 ربنعو كسمو ناحير لازالو
 اهداجو عيبرلا بوص امظعأ ىقس

 اقراشم ىقسأو اهاورف اهاقس

 هباوث راد نمحرلا هنكسأو

 لزنم مركأ سودرفلا ةنج نمو
 بكوك حال ام هللا هيلع ىلص

 هنوصغ قوف يرمقلا درغ امو

 ةعاس نميهُملل عاس فاط امو

 ۔ اذه نم لوطأ ةديصقلاو

 ربق نم كروبف ربق ىرث يف ىوث

 ربش ىلع ارحب مض ربقل تبجع

 رشحلاو ةمايقلا موي ىلإ دقف

 رغ بحس نم نوللا رغأ لكب
 ركب ةيداغ لك هيلع تنحو

 رثنلا ةبيط جيرلا ارو هيلع

 ردسلا يذو ليلظلا لاضلا يذ عقدمب

 رطقلا لبس نم نالطه هعجضمل

 رصأ نم مدقت ام هنع رفكو

 رهف يفلس نم راتخملا ىفطصملا عم
 رحشلا ةيدوأ نود قرب حال امو

 رجح وأ ةماهت نم وجشل يكبي
 رجحلاو نكرلاو بابلا نيب عيباسأ
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 اميفو ۔ جرفم نب دمحأ خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 هللاو يرجهلا عساتلا نرقلا نم طسوألا ثلثلا يف اهنأ هارحتأ

 . ملعأ

 . جرفم نب دمحأ نب درو هيقفلا خيشلا هدلو ركذ يتأيسو

 



 دمحأ نب ناميلس نب دمحم خيشلا

 نب ناميلس نب دمحم ‘ دهاجملا يضاقلاو ، ةملعلا خيشلا وه

 وهو ۔ مدقت امك فورعم بسنلا ةيقبو ، يولهبلا جرفم نب دمحأ
 . هلبق روكذملا 4 ج رفم نب دمحأ نب جرفم نب دمحأ ةماعلا مع نبا

 نم يناثلا فصنلا ءاملع نم ‘ ناميلس نب دمحم خيشلاو

 ، ةمامإلا ةدوع يف نيدهتجملا نم ناكو . يرجهلا عساتلا نرقلا

 دمحم نب باطخلا نب رمع مامالا اوعياب نيذلا ءاملعلا زربأ نمو

 . ه٨ ٨٥ ةنس يصورخلا

 ناك ، ناهبن ينب كولم لاومأ قيرغت ، رمع مامإلا دارأ املو
 بتكو ، قيزغتلا مكح ذافنإل نيديؤملاو ، نيمئاقلا نم خيشلا اذه
 : هصن ام ، كلذ يق يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خينشلا

 نولخ عبسل ۔‘ ءاعبرألا يشع يف ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 ةنام نامثو نينامثو عبس ينس نم ۔ ٥ رخال ١ ى دامج رهش نم

 ةالصلا لضفأ اه رجاهم ىلع) ةيدمحم ‘ ةيوبن ّ ةيرجه ةنس

 بطقو ‘ مالسإل ١ فيس ، ده اجملا ‘ يضاقلا خيشلا ماقأ ة ( مالسلا ق

 ماقأ ۔ جرفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم هللا دبع وبأ ، نامع

 نيملسملا نم ملظ نمل اليكو ‘ جرفم نب دمحأ نب رمع نب دمحم

 نم “ ناهبن لآ نم كولملا ةداسلا مهملظ نيذلا . نامع له أ نم

 رخآ ىلإ ، ناهبن نب رفظملا نب ناميلس نب رفظملا ناطلسلا نأل

-٢٣ _



 ، ناميلُس نب ناميلُس نيكلملا ، هدلو دلوو ، هلسن نم ملظ نم

 ٠ ناميلس نب ماسحو

 اليكو ، جرفم نب دمحأ نب رمع نب حلاص نب دمحأ ماقأ كلذكو

 نب دمحأ ىضقف ، كلذ اندنع حص دقف ، مهركذ مدقملا كولملل

 ۔ لاومأ نم ‘ ناهبن لآ لام عيمج ، رمُع نب دمحم نب حلاص

 ، رمتو ، للغو ، ةينآو ، ةحلسأو ، تويبو ، ليخنو ضورعو

 ۔ رودو ، تويبو ، ءام نم ‘ ناك ام أنناك ، مهلام عيمجو ، ركسو
 . ابجاو اتباث ءاضق ، ةعتمأو ‘ ثاثأو ة ىوطأو

 ۔ نامع لهأ نم نيمولظملل ءاضقلا اذه . رمع نب دمحم لبقو

 مهنم روكذلل ‘ رغص وأ ، مهنم ربكو ، رضح وأ ، مهنم باغ نم
 حيحصلا نئاكلا ءاضقلاب لاومألا هذه تراصف ، ثاثإاو

 زاج ، هبر لوهجم لام لك راصف ‘ مهتفرعم اولهج دق ، نيمولظمل

 ةلود زازعإ يف هفرصيو . هضبق (هرصنو هللا هزعأ) مامإلل
 نم هل وهف . هتبثأو هقح حصأ نم لكو 0 اهب مايقلاو ‘ نيملسملا

 كردت مل نإو ، كلذ كردأ نإ ۔ هطسقب اهيف هل أزجيو ، مهلاومأ
 ۔ مولعم ريغ ‘ هبيصن بيصنلا كلذف ، اهب طحي ملو ، ةئزجتلا

 . ءارقفلل لوهجملاو

 لامو ‘ ءارقفلا لاومأو ، ةبيغّملا لاومألا ضبقي نأ مامإللو
 اذه حص دقف . نيملسملل ةلودلا زع يف هلعجيو ‘ هل بر ال نم

 ىلع هملثا امناف هعمس امدعب هلدب نمف ل : هيف مكحلا ق ء اضقلا
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 ۔ () » ميلع عيمس هللا نإ هنولدبي نيذلا

 نب دمحم ، هيلإ رطضملا ۔ ىلاعت هلل ريقفلا ، ه ررحو هبتك

 ۔ املم ، ًايلصُم . أ دحوم ۔ ًادماح ، ه ديب يقابلا دبع نب يلع

 ۔ ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ،} ًارفغتس

 ۔ جرفم نب دمحأ نب رمع نب حلاص نب دمحأ كلذ عيمجب دهش

 نب رمُع نب دمحم ةقرولا هذه يف امب دهش ) : هديب بتكو
 . ه أ ، ( هدي طخب بتكو ، جرفم نب دمحأ

 مامإلا ةلود يف ءاملعلا خيش ، ناميلس نب دمحم ةماعلا ناكو

 نمو ، هل نميألا دعاسلاو ‘ يصورخلا باطخلا نب رمع

 هلا ودقعف ۔ نوملسلا هراتخا دقو ؛ هنامز ةاضق يروهشم

 هتمامإ تناكو ‘ ةرجهلل ةنامتامثو نيعستو عبرأ ةنس ‘ ةمامإلا

 مث ، لزتعإ وأ لزع هنأكو يصورخلا باطخلا نب رمع ةمامإ دعب
 . فيرشلا رمعل مهتعيابم دعب ‘ ىرخأ ةرم هل اوعياب

 ۔ هتافو خيرات ىلع الو ‘ ةيناثلا هتعيب خيرات ىلع فقأ ملو

 نرقلا لوأ وأ ة يرجهلا عساتلا نرقلا رخآ اهنأ : يرحتلا ىلعو
 نب دمحم مامإلا ةعيب يف ركذ هل نكي مل ذإ ‘ يرجهلا رشاعلا
 نم ءيش يفالو ‘ ةرجهلل ةئامعستو تس ةنس ۔، ليعامسإ

 همسإ درو ي ذلا ؤ ناميلس نب دمحم نب هللا دبع هدلول نا ۔ هماكحأ

 ، رايخلا عيب ميرحت يف ، مامإلا اذه مكحل نيححصضُّسلا ءاملعلا نيب

 ( ١ ) ةرقبلا ةروس : ١٨١ .
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 . ملعأ هللاو

 اهب بطخ ۔ ةبطخ هذه : هصن ام 4 بتكلا ضعب يف تدجوو

 ربنم ىلع . (هلل ١ همحر) ج رفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم

 نينامثو سمخ ةنس ‘ (ىلاعت هللا اهسرح) ىلهُب عماجب ‘ بشخلا

 : يهو ، ةرجهلل ةئامنامثو

 لك عضعضتو ‘ هتردقل ءيش لك عضخ يذلا هلل دمحلا )

 صنارفلا تدعتراو ‘ هتنيشمل رومألا تداقنإو ‘ هتزعل قولخم

 ة هتيتوربجل ًالالذتسإ تاوصألا تعشخو ‘ هتبيه نم اقرف

 أرارقإ كولملا تنعذأو ۔ هتمظع رونب سدانحلا ترانتساو

 0 هتينادحوب اهنم املع ، حيبستلاب ةكقالملا تبواجتو ، هتفرعمب
 غابسإل اببس راطمألا تلزنأو ، هتمحر يدي نيب حايرلا ترجو
 . ه أ ، ( هتوفص لهأل اماركإ نانجلا تفرخزو ، هتمعن

 اهلقن يل رسيتي ملو ، ظعولا يف اهنأكو ‘ ةليوط ةبطخ يهو
 . ةعطقتُمو ةميدق اهنأل ‘ طوطخملا نم اهلماكب
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 دمحأ نب رمع نب حلاص خيشلا

 نب دمحأ نب رمُع نب حلاص يضاقلا هيقفلا ملاعلا خيشلا َوُه

 مع نبا وهو ، يولهبلا درو نب رمع نب دمحم نب دمحأ نب جرفم
 نب جرفم نب دمحأ ةماعلاو ؛ دمحأ نب ناميلس نب دمحم مامإلا

 . امهركذ مدقملا ۔ دمحأ

 : مهنم ، هنامز ء املع نم ةلمج ‘ حلاص خيشلا رصاع دقو

 ۔ يحنملا حاضو نب حلاص ةماعلا خيشلاو ، ناروكذملا همع انبا

 فصنلا ءاملع نم وهو يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خينشلاو

 ۔ هيرصاعُس ةايح نم ًاذخأ يرجهلا عساتلا نرقلا نم يناثلا

 يفوتملا . حاضو نب حلاص خيشلاو ، ناميلس نب دمحم خيشلاك

 . ه٥٧٨ ةنس

 ، هنامز رخآ كلذ لعلو ، ماذجلا ةلعب خيشلا اذه يلتبإ دقو

 مزلو ، ةلعلا هذه لجأ نم سانلا لزتعاف ۔ ءاضقلل هتسرامم دعبو

 ملعلا لهأ نم هناوخإ هدصقي ناكف ، ىلهُبب هلام يف هلزنم

 . ةركاذملل

 : (هللا همحر) يقابلا دبع نب يلع نب دمحم ملاعلا خيشلا لاق )

 رصنو ، اهاداع نم هللا رقع ۔ ىوزن رقع يف اندنع ةلأسم ترج

 ةفرغ ينبي نأ دا رأ . رايس نب مساق دلو نأ : كلذو ۔ اهالاو نم

 ناكو ؛ ىوزن رقُعب يذلا ، هنذاوشلا دجسم يبرغ هتيبو ، هتيب يف
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 ، خيشلا همامإو دجسملا ميقو ، دادم نب هللا دبع ذنموي يضاقلا

 همحر) يبجشلا نسحلا يبأ نب دمحأ نب دمحم ديهنشلا 0 ملاعلا

 قيرطلا نيبو اهنيب ةفرغلاو ، قيرط تيبلاو دجسملا نيبو (هللا

 . هيلع دجسملا باحصأ ركنف ‘ زيلهدلا حطس

 بلطو « دادم نب هللا دبع يضاقلا ىلإ ، دمحأ نب دمحم ءاجف

 : هلعل دمحمو هللا دبع هيلإ ءاجف ، ةفرغلا ىلإ هدنع لوصولا هنم
 هللا دبع امهرمأف . رضاح امهدنع انأو ۔ دادم نب دمحم هوخأ

 داز وأ ىستأ نإف . دجسملا ىلإ ثدحلا لوط عرذي : لاقو ‘ ءانبلاب

 . رضلا فرص ثدحلا لوط

 : ينباجأف ؛ كلذ نع هلأسأ دمحأ نب درو خيشلا ىلإ انأ تبتكو

 كلذ تركذف ، ىلهُب ىلإ ۔ تجرخ : يأ تددمو ‘ زوجيال هنأ

 ًالزتعّم ناكو ‘ جرفم نب دمحأ نب رمع نب حلاص حلاصلا ملاعلل
 ركذف ۔ رانلا نمو اهنم هللا انذاعأ ۔ ماذجلا ةلع لجأ نم هلام يف

 نم ، حارقلا دجسم راج رمأ ، دمحأ نب رمع يضاقلا هابأ نأ : يل
 ملف ، ةفرغلا كلت انأ ترظنف ، اهانبف ةفرغ ينبي نأ ، ىلهُب ةيرق

 رادجلا عفر عرذأ ةثالث رادقم الإ ۔ عيش دجسملا نيبو اهنيب نكي
 . ( ملعأ هللاو .دجسملا رادج قصالُم اهزادج امأو ، دجسملا نع

 . همالك ه أ

 اذخأ ۔ ه٥٧٨ ةنس لبق اهنأ ةلأسملا هذه عوقو ديدحت نكميو
. ه٤٧٨ ةنس ، دمحأ نب درو خيشلا ةافو خيرات نم



 نأ دعبي الو ‘ حلاص خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو ، اذه

 نبا ربق : ىمسي اربق اهلاومأ ضعبب نأ تعمس دقف ؛ ىلهْبب هتافو

 ة هل لاملا كلذ نإو ؛ هربق هلعلف ، نآلا ىلإ افورعم لازال 4 جرفم

 ام اريثك سانلا نإف ‘ لاوحألا نئارقب ًالالدتسإ ۔ هلزنم ناك هبو

 ةربقملا ىلإ هتوم دعب هلمح وأ ، موذجملا نم برقلا نوماحتي

 . لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو ۔ هعضوم يف نفف ، هتاراوُمل

 تيب نا ) : ىلهُب ةيرق نم ، ةفرعملا لهأ ضعب يندافأو
 : ربقب فورعملا ربقلا نأو ، حارقلا دجسم برق ، حلاص خيشلا

 نأ : اضيأ ركذ امك ؛ هيشحلا : ىمُصلا لاملا يف ‘ جرفم نبا

 ، فرغملا وأ حارقلا ةراح نكسي ناك ‘ جرفم نب دمحأ خيشلا

 برق ‘، ةنهابنلا نيبو مهنيب ترج ةكرعم يف الوتقم تام هنإو
 نأل ، مسبإا اذهب َيمُّس دقو ؛ رشح ناتسُب : ىمسملا لاملا
 . ه أ ، ( هنم ابيرق تعقو ةكرعملا

 ،۔ دادم نب دمحم خيشلا ، هذيملت ةديصق يف ركذ دقف ، هربق امأ

 ٠ يهو ش اهب هاثر يتلا

 ربق نم كروْبف ربق ىرث يف ىوث هبرغ وحن نم دابعلا دجسم ىدل

 برق ةنيفس يف قرغ يذلا ، رمغ نب ديعس خيشلا خأ وهو
 ءانثأ يف كلذو ، ىلهُْبو ىوزن لهأ نم ةع امجو وه ‘ تايرق

 ۔ ىلاعت هللا ءاش نإ ۔ ةصقلا هذه ركذ يتأيسو ؛ جحلا ىلإ مهريسم
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 فالتخإ ركذو ؛ يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا ةمجرت يف
 نب رمُع نب دمحم : يناثلا هوخأو ؛ ىقزغلا كنلوأ مكح يف ءاملغلا

 ، دمحأ نب ناميلس نب دمحم يضاقلا خيشلا هماقأ يذلا ، دمحأ

 . - هركذ رم امك ۔ نيملسملا نم ناهبن ينب كولم هملظ نمل اليكو

 ، رمع نب حلاص نب دمحأ هيقفلا دلاو وه ، اذه حلاص خيشلاو

 ، ناهبن لآ لاومأ قيرغت مكح ، ءاملعلا نم هريغو وه رضح يذلا
 نمو ‘ (هللا همحر) يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا مايأ

 . مكحلا كلذ ىلع نيعقوملا

 نع مامإلا هلأس ، ليعامسإ نب دمحم مامإلا مايأ ناك امل مث

 خينثلا هباجأف ؟ لاومألا هذهل ۔ باطخلا نب رمُع مامإلا زوح ببس

 : هصن امب دمحأ

 نم اذه يباتك ىلع فقاولا ملعيل ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 بر باتكب نيلماعلا ‘ نيلاو رمألاو هقفلا يلوأ . نيملسملا

 دق هنأ : (! دمحُم ، نيلسملا ديس ةنس نيعبتُملاو ، نيملاقلا
 ة نيملُسلا مامإ ، مركملا ‘ مامهلا ، مظعملا مامإلا ينلأس

 هللا هزعأ ليعامسإ نب دمحم ‘ نيملاعلا بر نيب كسمتملا

 زوحو ‘ ناهبن ينب لاومأ نع ۔ هدضو هضغاب لذأو ، هرصنو

 دمحم نب باطخلا نب رمُع : لثم ، ةمألا نم مدقت نمم نيملسملا

 مدقت امب ظفح يدنع لهو ‘ اهل مهزوح ببس فيكو ‘ يصورخلا
هجو يأبو ‘ اهولحأ اذامب ‘ نيضاملا ةمغلاو نيملسملا نم



 طوطخ اهيف ةقرو يف ‘ هترظنو هتظفح امب هتبجأف ؟ اهيف اولخد
 مهنإ ، رايخأ ءاهقفو ، رابحأ ءاملع مايألا كلت يفو ‘ نيملُسلا
 اوكفسو ، نيملُسلا لاومأ اوذخأ مهنأ ، ناهبن ينب يف اورظن
 ۔ مهلاومأ يف ءامدلاو لاومألا نم هوفرتقإ ام لك راصو ۔، مهنامد

 ءامدلاو لاومألا نم هوباصأ ام عيمج فكت ملف ، مهلاومأ اورظنو

 ، اهايإ مهوطعيل ‘ هقح قح يذ لك اوفرعي مل اوراصو ‘ لتقلاو

 وهف ، لهأ هل فرعي مل ءيش لك نإ : اولاقف ، الهأ اهل اوفرعي ملو

 ىلإ هعجرم ، ءيش لكب ىلوأ مامإلا نأو ، ءارقفلا ىلإ عجار

 ۔ كلذب ىلوأ وهف ، اهريغو ، اياصوو ، تاقدص نم ‘ ءارقفلا

 . نيملْسلا ةلود زع يف هلعجيو

 باطخلا نب رمُع مامإلل اهولحأو اهوزاجأ ، ةجحلا هذهبف
 ملو ، اذه انموي ىلإ ، مامإ ىلإ مامإ نم لقتنت تلعجف ، يصوزخلا
 ءايقتألا ءاملعلا نم ةلمج ناوألا كلذ يف ناكو ، دحأ كلذ بعي

 . مهنع يظفح اذهف ، ءاحصفلا ءاغلبلا

 قحأ قحلاو ، اهركذ مدقملا ةقرولا يف ۔ مهطوطخ ترظن دقو
 هيلع ‘ هللاب الإ يقيفوت امو ‘ لالضلا الإ قحلا دعب امو ، عبتي نأ
 ۔ ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ‘ بينأ هيلإو ، تلكوت

 نب رمع نب حلاص نب دمحأ هنارفغو هبر ةمحر ىلإ ريقفلا هبتك
 هلآو يبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو 0 هديب جرفم نب دمحأ

 . ملسو
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 لاومألا هذه زوح ۔ هللا هزعأ هركذ مدقملا مامإلل تزجأ دقو

 راربألا ءاملعلا نم . ماكحألا نم مدقت امل ءافتقإ ، اهركذ مدقملا

 ٠ اهل هزوح يف ‘ جتحُمل مامإ ىلع ةجحالو 0 رايخألا ءايقتألا

 مكخو ، نيضاملا ةمغلا نم هريغ رثأ يفتقُم وه ذإ ، اهايإ هعنمو

 يف جتحُمل ةجح الو ، نعاطل نعطُم هيلع الو ، نيمدقتملا ءاملا

 . ملعأ هللاو 3 كلذ

 نب حلاص نب دمحأ هبتك ، ىدهلا عبتإ نم ىلع مالسلاو

 ، هلآو ، يبنلا دمحُم هلوسر ىلع هللا ىلصو ، هديب دمحأ نب رمُع

 . ريثك اميلست ملسو

 ، رمع نب قناش نب مساقلا يبأ طخب ، ةروكذملا ةعقرلا نمو

 اذه يف هرطسو . هنابأو ، حلاص نب دمحأ ملاعلا هب ىتفا ام
 وبأ ، ىلاعت هلل ريقفلا دبعلا هبتك ؛ باوصلاو قحلا وهف ، باتكلا
 . هديب رمع نب قنئاش نب مساقلا

 ، ةملعلا ملاعلا خيشلا هرطس ام ، يدل تباثو ، يدنع حيحص
 امو ، باتكلا اذه يف ، حلاص نب دمحأ ، ةماه ىوتفلل وه يذلا
 قحلا وهو ، نومأملا ةقثلا وهف ۔ نيملسملا ءاملع نع هفقلت

 . هديب متاخ نب دشار نب ملاس ، ىلاعت هلل ريقفلا هبتك ؛ باوصلاو

 هذه يف ، حلاص نب دمحأ هيقفلا هب ىتفأ ام ‘ تباثو حيحص

 نب رمع .نب ديعس نب دلاخ 0 ىلاعت هلل ريقفلا هبتك ب ةقرولا

 . هديب ليعامسإ
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 هذه يف ّ حلاص نب دمحأ هيقفلا هب ىتفأ ام تباثو حيحص

 . ه أ ، ( دمحم نب مساقلا يبأ نب ناميلس هبتك ، ةقرولا

 ىلعو ب رمع نب حلاص خيشلا ة افو خيرات ىلع فقأ ملو ‘ ا ذه

 . يرجهلا عساتلا نرقلا رخآ اهنأ يرحتلا
 وهو حلاص نب دمحأ هدلو ةافو خيرات ىلع فقأ مل اذكهو

 عيوب يذلا ‘ ليعامسإ نب دمحم مامإلا رصاع نمم هنأ ، ىرت امك

 . ه٩ ٢ ٤ ةنس تامو ‘ ةرجهلل ةنامعستو تس ةنس
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 دمحأ نب جرفم نب دمحأ نب درو خيشلا

 نب دمحأ نب جرفم نب دمحأ ةماعلا نب درو هيقفلا خيشلا وه
 ، يرجهلا عساتلا نرقلا ءاملع نم وهو ؛دمحم نب دمحأ نب جرفم

 يذلا ، رماع نب سيمخ نب نسحلا يبأ مامإلا رصع يف ناكو

 ةئامنامثو نيثالثو عست ةنس ، ناضمر رهش يف ى ةمامإلاب عيوب
 . ةرجهلل

 ينب لخن يشخب . نسحلا ابأ مامإلا ‘ خيشلا اذه ىتفأ دقو
 نيذلا ة تلص ينب دنع مهكارتشإ لجأل ۔ تلص ينب مدخ ۔ عيبر

 ؛ خيشلا اذه ىوتفب ، مهليخن عطقف ، هوُبراحو مامإلا ىلع اوغب
 نأ امبرو ، رثألا يف ةريثك ةبوجأ هلو . هرصع ءاملع نم ناكو
 نم ‘ انباحصأ رثأ يف هركذ درو يذلا ، " رثآملا " : باتك

 . باتكلا اذه ىلع علطأ ملو ، هفيلأت

 ؛ يحنملا حاضو نب حلاص خينثلا يرصاعُم نم ‘ درو خيشلاو

 ؛ امهنامز خويش ىلع ةءارقلاو ، ملعلا ذخأ يف هتامز نمو

 نمو ۔هل مجرتملا دلاو ۔ جرفم نب دمحأ ةملعلا خيشلا : مهنمو

 . ةبراقتم امهتافو تناكو ،‘ ىوتفلل ردصتلا يف ،۔ هنارقأ

 لاوز دنع ۔‘ ء اعبرأل ١ موي « (هلل ١ همحر) درو خيشلا يفوت دقف
 نيعبسو عبرأ ةنس ‘ ةجحلا ي ذ نم نيقب لايل ثالثل ۔ لا

 ةنس ، حاضو نب حلاص خيشلا يفوت مث ؛ ةرجهلل ةنامنامثو
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 مايأ ثالثل ، ءاثالتلا موي ‘“ ة رجهلل ةنامنامثو نيعبسو سمخ

 . ةروكذملا ةنسلا نم ، ةرخآلا ىدامج رهش نم نيضم

 رشع يناثلا نرقلا يف ، جرفم ينب نم ملعلا لاجر نمو
 يجوفملا يلع نب هللا دبع نب َيلع : خئاشملا مهف ، يرجهلا
 نب رصانو 0 يجرفملا حلاص نب هللا دبع نب دمحأو ، يولهبلا
 ، هعضوم يف ۔ هللا ءاش نإ ۔ مهركذ يتأيسو 0 يجرفملا ناميلس
 خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتكلا اذه نم ، ثلاثلا ءعزُجلا نم

 . "" نامع ءاملع صعب

 ذخويو ‘ ًادج ةليلق يهو ‘ مهرابخأ نم هيلع تعلطإ ام اذه
 ۔ نعم نم جرفم ينب نأ : مهيف دادم نب دمحم خيشلا لوق نم
 هلوق ليلدب ، ىلهُب نم حامجب مهضعب لزانم لعلو

 يحاونلا هنم تفع دق حامجب عبرل لق

 حافصلا ضيبلاو درجلا لهأ كناكُس نيأ

 حامرلا رمُّس هنوذ يمحت رثألا ماوسلاو

 حابص يح نمو ليهابعلا نعم ينب نم

 حابصلا ناسرفو رغثلا ىلع نيميقملاو

 . مهف نب كلام نب نعُم : وهو

 : جرفم نب دمحأ هخيشل هلاؤس يف اضيأ ۔ هلوقو

 ىولبلا ليزم ركب يبأ ىلإ آًاوزح مولعلا زاح يذلا ىلا
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ً ّ - 1 ً 

 وبأ تمرك تاهمأ نم اوجفلا داصملا نعم نم هيمنت

 م : ىلا . 1 قاقتشإل ا "" : هباتك يف ديرد نبا مهبسنو نب كلام - ‘ ةاقتىش ةك ,ف

 نيب ىرأ اميف هافانُم الو ، دزألا نب رصن نب بعك نب نارهز

 . ملعأ هللاو ة بسنلا فرع نمل نيلوقلا
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 داذم لآ نم خئاشملا

 نماثلا نرقلا لوأ نم ءادتبإ ة تيبلا اذه نم لسلست دقل

 ، نوريثك ءاملع ، يرجهلا رشع يناثلا نرقلا رخآ ىلإ ‘ يرجهلا

 ۔ ةاضقلاو ‘ ءاهقفلا : مهنم ناكف ، ةفرعملاو ملعلاب اورهش

 . ءابطألاو

 وه ۔ يدنع اميف تيبلا اذه نم ملعلا لهأ نم لجر لوأو
 دنس نب دادم نب ةلاضف وأ ، دنس نب ةلاضف : لوألا مهدج

 ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم نب دمحم خيشلا لوقي ؛ يبعانلا

 ` . هتمجرت يف ةيتآلا هتديصق نم ، يبعانلا

 بعان لآ نم يداعلا بصنملا ىلإ ةلاضف لآ دالوأ نم يليلخ

 داًدمل بقعلا نأكو ، ةلاضف نب دادمو ، ةلاضف نب دمحم مث

 مث ، ةلاضف نب دادم نب دمحم مث يل ردابت اميف ۔ دمحم هيخأ نود

 بحاص ‘ () ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم ةملعلا خيشلا هدلو

 : يضابأل ا بهذملا ةلمح ركذ يف ۔ ةينونلا ةديصقلا

 ينافجأ رهشأو يضمغ ىضنف اضأ نامعن ضرأ نم حال قربل تقرأ

 مامإلا رصع اكرلا . دادم نب هللا دبع هدلوو ، اذه ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم خيشلا )١(

 مهاردلاو رمتلاو بحلا سانلا نم ذخاي مامإلا اذه ناكو ،۔ رماع نب سيمخ نب نصحلا يبا
 . دعس يبا نب ناميلُسك ة ءامظلا نم امهريغ و ، نيملاعلا نيذه ةرضح يف ة تاوكزلا ىلع

 ملو ؛ مهريغو ؛ ناميلس نب بجرو ؛ جرفم نب دمحأ نب دروو ؛ دمحأ نب رمعو ؛ هيدلوو
 - رثألا يف امه ا. هيطع ركني نم مهنم عمسي
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 . ىلاعت هللا ءاش نإ ۔ دعب اميف اهمامتب اهركذنسو

 رعاش وهو ، دمحم نب دادم نب دمحم ناهيقفلا هادلو مت

 ليلجلا ديسلا يلاعم ةبتكمب دجوي ، رعش ناويد هل ‘ هيقفو
 ريغ هنأ الإ ، )٦٢٥( مقرب ، يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم

 . لماك

 ة ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم نب هللا دبع هيقفلا هوخأو

 نم امهو ‘ هللا دبع نب دادمو « هللا دبع نب دمحم ناهيقفلا هادلوو

 نب دمحم مامإلا مكح اوححصو اورضح نيذلا ءاملعلا ةلمج

 ةنامعستو عست ةنس ، هحاور ينب لاومأ هقيرغت يف ، ليعامسإ

 نب ناميلس ناطلسلل مهترصانُمو مهجورخ ببسب ‘ ةرجهلل
 . هللا ءاش نإ هعضوم يف هركذنس امك ، يناهبنلا ناميلس

 نب دادم نب دمحأ ركب يبأ هيقفلا دلاو وه ، اذه دادم خيشلاو

 نعطي ناك يذلا . ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم نب هللا دبع

 يتأيسو ، دمحم نب تاكرب هدلوو ، ليعامسإ نب دمحم ةمامإ يف
 . ۔ هللا ءاش نإ ۔ كلذ ركذ

 اذه نم ءاملعلا رخآ وه . دادم نب دمحأ : ينعأ ‘ هيقفلا اذهو

 نم يننكمأ ام اذهو ‘ يرجهلا رشاعلا نرقلا ةياهن دنع ، تيبلا
 . هللا دنع ملعلاو ، يل رهظ امبسح ۔ ىرت امك مهبسن درس

 نرقلا لوأ نم ءادتبإ ۔ فلألا ةياهن دعب مهنم رهش نم امأ
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 عرولا ملاعلا خيشلا : مهلوأف ، هدعب امو ، يرجهلا رثع يداحلا

 نب دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم نب دمحأ نب رمع نب دمحم
 همحر) دشرم نب رصان مامإلا يضاق ۔ ةلاضف نب دادم نب دمحم

 ردابت اميف ۔ امهو ، رمع نب دمحم نب هللا دبع هيقفلا هدلوو ؛ (هللا
 بحاص ۔ ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم خيشلا ةيرذ نم ۔ يل

 . ليلق لبق اهيلإ ترشأ يتلا ۔ ةينونلا ةديصقلا

 خيشلا ۔ ةبراعيلا ةلود مايأ : ينعأ ۔ رصعلا كلذ يف مهنمو

 نب ناميلسو ؛ دادم نب دمحأ نب دادم نب هللا دبع نب دادم

 نب رصان خيشلا هيقفلا هدلو مث ؛ دادم نب دمحأ نب دادم نب دمحم

 ۔ رصان نب هللا دبع ناهيقفلا هادلوو ؛ دمحم نب ناميلس

 نب ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا مث ؛ رصان نب ناميلسو -
 وهو ۔ ةبراعيلا ةلود رخآ اهيضاقو ىوزن يلاو رمع نب دمحم
 ۔ رصان مامإلا يضاق ۔ رمع نب دمحم ةملعلا خيشلا دافحأ نم

 . دمحأ نب دمحم نب ناميلس خيشلا : مهنمو

 ۔ مهنم ملعلا لهأ نم هتفرع نمم ۔ الجر رشع ةينامث ءالؤهف

 ينع باغ ام ألإ ، ةبراعيلا ةلود رخآ ىلإ ، لوألا مهدج ذنم

 ۔ يعالطإ ةلقلو ، يعم اميفو ، كلذ يف رذعلا يلو ، مهنم هتفرعم
 ةلود ضارقنإ دعب ، مهنم ملعلا ىلإ بسني دحأ ىلع علطأ ملو

 . داعيم ىلع اهعم اوناك مهنأكف ، ةبراعيلا

 ۔ ليصفتلا نم ءيشب خناشملا كنلوأ رابخأ ىلع ملكتأ نأ لبقو
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 ، اهيلإ عجرأ يتلا رداصملا ةلق نم مغرلا ىلع ، عاطتسملا ردقبو

 قافتإلا ةرثك نأ : وه ، هيلع هبنأ نأ الوأ يغبني امم هنأ : لوقأ
 ءامسأ زييمت انايحأ بعصلا نم لعجي ، اهراركتو مهئامسأ يف

 عه ةنراقملاب الإ ، ةحضاو ةفرعم مهنمز ديدحت ةفرعمو ، مهضعب
 نب دمحأو ، دادم نب دمحم : مسإ رثألا يف دجن : الثمف ؛ مهريغ

 يف ةوخأ ةثالث مهنأ ءيراقلا نظيف ، دادم نب هللا دبعو ، دادم

 ، ةهباشتُم ابلاغ مهئامسأ نإف ، كلذ ريغ عقاولاو ، دحاو نمز

 ة رظن ىلإ جاتحي رخآلا هيمس ىلع انمز مهنم مدقتملا ةفرعمو
 ام اذهل بسنيف ، رخأتُملاو مهنم مدقتملا نيب طيلختلا يف عقوألاو

 دلوم خيرات دجن ال كلذلو ضومغلا اهفنتكي مهرابخأ نأل ، هريغل
 نع الضف . مهتافلؤم ركذ الو ، هتافو خيرات الو ‘ مهنم دحأ

 . ًاردان الإ اهدوجو

 اهيلإ اولقتنإ مهلعلو ، ىوزن نم رقعلا مهنطوم ۔ دادم ونبو

 نطب وبأ وهو ، بعان ىلإ ةبسن ، بعنلا نم موق مهو ، مدك نم
 مهباستنإ يفو ، روهشملا ىلع ةينميلا لئابقلا ىدحإ ‘ ةعاضق نم
 نب دمحم نب دادم نب دمحم ملاعلا خيشلا لوقي بعان ىلاإ

 : ةلاضف نب دادم

 بعان لآ نم يداعلا بصنملا ىلإ ةلاضف لآ دالوأ نم يليلخ

 بذاك ريغ هءوض قرب عباتت ىمحلا ىلإ ناسنؤت له ارظناو افق

 نم تاراتخم عم ‘“ هتمجرت يف اهركذنس ة ةليوط ه ديصق يهو
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 : ىرخأ ةديصق نم لاقو ؛ هرعش

 اماشأ وأ قرعأ ناك نم مال ا ءارعش غلبم نم

 امجرملا لزابلا يل اوطحف يبعانلا رعاشلا انأ ينأب

 نب دادم ةملعلا . هدلا و اهب يثري 0 ة ديصق نم هلوقو

 : دادم نب دمحم

 بأ نمو يقت رب نم هللو بعان ةباوذ نم ربح هللف

 بلطم ليمأتل وأ يلج سيفنتل هتءزر خيش يأ خيش هللو

 بهشأ نول نع نيتسلا ادع نأ ىلإ ًاخراش ملعلاب ضاف رحب هللو

 : ىرخأ ةديصق نم هلوقو

 ارخفمو زع مالسإلا ينبل اونب ةمج خئاشم انم مدك يفو
 ٠ و , <

 ةملعلا ريغ نم ، نيريثك ءاملع مدكب مهنم نأ ىلإ ريشي هنأك
 دقف م دايز نب ناورم يراوحلا ابأ مهنم لعلف ؛ يمدكلا ديعس يبأ

 تيبو ‘، يرا ىحلا يبأ : دجسم ىمس اميدق ادجسم اهب نأ تعمس

 . يراوحلا يبأ تيب : ىمسي

 حاوللا نبا رعاشلا لوقي ‘ بعان ىلإ دادم ينب باستنإ يفو

 ۔ دادم نب هللا دبع نب دادم نب دمحأ خيشلا ءاثر يف يصوزخلا

 : لاقف ، هينبإ ركذ دقو ۔ يرجهلا رشاعلا نرقلا ءاملع نم

 ءايلعلا ةورذ بعان . تاورس دمحأ ينبإ هللا دبع دادم
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 ءايشألا نم هب ماق ناك دق ام لك يف امكيبأ ماقم اموق

 ءابألا رثآم جهن دمحلاف امك ودعت ال ءابألا رثآمو

 ءارضلاو ءارسلا يف هلل نماك رس دام ونب متنأ

 ءامدق ةداق ةودق ماق دق هناكمب ةودق مكنم تام نإ

 ينارلل بكوك حضوأو الإ بكوك بيغت نإ بكاوكلا لثم

 نرقلا لوأ نم ، مهنم ملعلا خناشم ىلع مالكلا ىلإ ادوعو

 ديعب ، ةبراعيلا ةلود رخآ ىتحو بسحأ اميف يرجهلا نماثلا

 مهنم ولخي داكي ال ‘ ابيرقت يرجهلا رشع يناثلا نرقلا فصتنم

 نودلقتيو ‘ ىوتفلا يف نوردصتي ‘ ةَلجأ ءاملع مهنمو الإ نمز
 هتفرعمل ‘ فوسليفلاب تعني مهنم اضعب نأ ىتح ، ءاضقلا بصانم
 رومألا يف اريبك ارود مهل نأ لدي امم ، رارسألا ملعو ‘ بطلاب

 هيف امل ، ةمألا ةداق مُه ءاملعلا نأ كشالو ، ةيسايسلاو ةينيدلا

 . ةرخآلاو اينثلا ريخ

 دنس نب دادم نب ةلاضف : مهدج ۔ تركذ امك ۔ مهلوأو

 .، ٥ارحتأ ام نا ، هيف شاع ي ذلا نمزلل اخيرات دجأ ملو ؛ يبعانلا

 . ليلقب هلبق وأ م يرجهلا نماثلا نرقلا لوأ يف هنأ
 دجأ ملو ؛ ةلاضف نب دادمو ؛ ةلاضف نب دمحم : هادلو مث

 . ةيملعلا ةيحانلا نم ركذ 4 ةلاضف نب دمحمل

 هلو . ًاهيقف ناك هنأ رهظيف ، ةلاضف نب دادم خيشلا هوخأ امأ

 . رثألا يف ةبوجأ
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 : باتك ءازجأ ضعب يف ، ةلاضف خيشلا ةبوجأ نم دجوي ام امأ
 ثلث ۔ بسحأ اميف خسانلا تادايز نم يهف ‘ "" عرشلا نايب "

 سداسلا نرقلا لئاوأ يفوت ، "" عرشلا نايب " : باتك فلؤم
 نماثلا نرقلا ءاهقف نم ‘ اذه يدادملا خيشلاو ‘ يرجهلا

 ة دمحم هيخأ نود هل تيبلا اذه يف بقعلا نأكو ،‘ يرجهلا

 . ملعأ هللاو هتمهف اميف ۔ هيلإ عجرت مهبسن ةلسلسو

 يلاتلا دمحم نب دادم ةملعلا خيشلا هديفح : مهنم ناكف

 . هركذ
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 داذم نب دمحم نب داذم خيشلا

  

 نب ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم هيقفلا ةملعلا خيشلا وه

 وهو ة يرجهلا عساتلا نرقلا ءاملع نم ؛ يبعانلا دنس نب دادم
 نب نسحلا ابأ مامإلا مث ، يراوحلا نب كلام مامإلا رصاع نمم

 . ه٩٣٨ ةنس عيوب يذلا ة سيمخ

 نأ ة نيملُملا نم هب قثأ نم ينثدح ) : هصن ام رثألا يفف

 سانلا نم ذخأي ناك ، رماع نب سيمخ نب نسحلا ابأ مامإلا
 : ءاملغلا ةرضح يف ، تاوكزلا ىلع ، مهاردلاو ، رمتلاو ‘ بحلا

 .دادمو ؛ حلاصو ‘ دمحم : هيدلوو ، ديعس يبأ نب ناميلس

 .هأ .[ ( دادم نب هللا دبع : هدلوو

 هنأ هل هدلو ءاثر نم ذخؤيو ، هيقف ةمالع ، دادم خيشلاو

 نمف ، رعشلا مظني نمم ۔ اضيأ ۔ وهو ؛ ةدابعلاو دهلاب هفصي
 : يضابألا بهذملا ةلمح ركذ يف ، ةديصقلا هذه همظن

 ينافجأ رهسأو يضمغ ىضنفاضأ نامعن ضرأ نم حال قربل تقرأ

 يناجشأو يمه حيربتلاب ددجو يناجشأو يمارغ يجادلاب جيهو

 اركنذتف ةنزُم نم هتحاسب اريغت عبر ركذ نم ىوج يب امو
 ناكس دعب ايلاخ ارفص حبصأو ارفقأف تايراذلا هيلع ترجو

 مسيمب بولقلا يبست ةمعنم مسبم تاذ ةلفط دوخ ركذ الو

 نافرط هجولا نيز ردبك هجوو مظنم ردك سارضأ جيلفتو
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 او , ويلل يركف راح الو رذلا ترق

 و راون ىكباو يبلق ىجش نكل يداول ىشباد ىبلق ىجش نهو

 رئاصبلا لهأ دعب نم ى دلا و
 ٠ ٠ . ٠ ٥ ٥ س

 : روفن يناجش دترُمل لوقأ
 لا , نيرصبملل تقرشأ دقو

 : دصتاأ 27 و ةيادهلا لبنس نع فدصتأ

 يلوأ فالخلا لهأ ىلإ اوبصت

 لهجلا يوذ تعطأ ىتح ى يلا له

 , لضاخلا لاوقأ تفلاخ لقنلا ىف لضاخ 0

 او ملعلا وذ لاق دق ام تفلاخ ,

 : راغلل لهجلا اياطم تبكر ىوصقلا ةياخ /

 لس د حيصنل يصنلا لوق عبتي نمو

 7 وبأ يضابأل ا نيلا لمح دقل

 نر ذ ا نم يقنلا يكازلا ملاعلا ن

 7 عب

 : ے امس 1 : علا ىوح پبدانلأي امس بط نم ملعلا .

 ناطحق هال هفرعأف دلاخو

 ح إب نوعباتلا معن كنلوأ

 ديؤم ربح لك نع اولمح دقل
 بوبحم نبا قحلا ةلمج عمسا بوبحم

 ربتلا لو نيج يربص ليع الو

 راص ىنفت يرمق حون الو
 ج ,نم ىرج دق اعمد ضيغو

 ناريث وت يبلق ىلع راصف
 7 حال بهذم نع هضارعأ

 ن حضواأب هيف ىدلا نابو

 : / _ سفنلا كنم تعب دقل ججح

 2 يلوا نيملسملا نيد تركنأو

 ش م انل اوأبلاب تحبصأو
 : 7 اليلد اوتاه انل تلقو

 يم لك يف يغبلا لاجم تلج
 7 نمو نيحصانلا لوق لبقيو
 ناهرب ينيد قيدصت ىف كيبنأس

 نامياو مل اصالخإ قاف ىتف ناميا و لعب صالخ ه
 دهملا يقتلا ربحلا دمحم

 نس ةموزألا يماس كلام يبأ

 , س يش ناورم يبأل لهو

 ناوس 3 شولا هلإ مهازج

 7 ينبإ هللا دبعو :

 نازعو موللا صن دق لضفلا نع

-٤٥ _



 يرقملا ةنطفلا ون لضفلا يراوحلا ليلس

 رقعلا ةيرق يف ليق دق لزنم هل

 ربحلا نع تلصو نازعو لضفو

 ركذلاو ةوالتلا وذ يلع نباو
 يلع يبأ يعملألا يوكزإلا نع
 يل نيبأ اميف رمعلا دادع نم ىوح
 لجألا هكردأ مث امامت انينس
 لجو هكلم يف زع بر ةفاخم
 هاوثم ناك دق روكذملا دحألابو

 هاشفت هنم ةمحر ىلاعت كيلم

 ربخلا وذ لاق دق روهشملا دحألا نم

 رشعلا ىلإ ماع دعب ولتت نورشعو

 مراكألا نيملُسلا مامإ ىسومو
 مشاه نب يفصلا ربلا دمحم

 يكابلا عشاخلا تناقلا معن مشاهو
 كالمأو كيلم نم مالس هيلع
 ىوثم هل كلتو اجيس هتيرقو
 ىوزن نم رقعلا ةيرق يف لزنم هل

 رثآملا يذ نع ناربحلا لمح دقو

 رقصلا ىتفلا لجن ملعلا رحب نازعو
 ناته لك نم هللا اهاقس ىوزنب

 ربلا بوبحم نب يكازلا دمحم

 ناهيقفلا معنف انيد اعفر انل

 لتبتْملا دهازلا ىتسوُم مهفلا يخأ

 () ناصقن ريغ الماك اماع نيثالث

 لجو يف حبصي مث يسمي ناك دقو
 نايد كلملا كلام ميظع هلإ

 هافوت عيبر نم موي نماثب
 نادلوو دلخ نيب ميعن رادب
 رهدلا نم تضقت دق نيتنام ىلع

 ناندع ديس قلخلا ريخ ةرجهل
 مراكملا ىوأم يضرملا ةنطفلا وذو

 ناميلسو مشاه نع المح امه
 يكازلا قداصلا رباصلا يلولا معنو

 نابكرب باكر تراس ام رهدلا ىدم

 ىوري دق نامثع نب ناميلس امأو
 نامثع نبا كاذ نيلا مامإ معنو

 رصانعلا ميرك ىَسوُم يقتلا فيلح

 )١( هتمجرت يف هتركذ امك ‘ ةرجهلل ةنامو نيعبسو عبس ةنس دلو ، يلع نب ىسوم خيشلا ،
 ةثالث : اذه ىلع هرسف ؛ هتافو يخرؤم قافتإب ، ةرجهلل نيتنامو نيثالئو ىدحإ ةنس يفوتو
 خيرات نم ‘ مهولا هيلإ ىرس ؛ ةنس نيثالثو ىدحإ : هرمع نا : لئاقلا لعلو ؛ ةنس نوسمخو
 ۔ ملعأ هللاو ، هدلوم خيرات ىلع علطي ملو ، هتافو

-٤٦ 

 



 رئاخألا ماركلا ديصلا ىلإ هامن

 هراجنو الغلا يماس رباج يبأ

 هراقعو هتيب يرمعل اهيفو

 رذنم نب ريشب عم ىسوم صن دقو

 رصبتّملا ملاعلا ليحرلا نبا عم

 ملعلاو ةنايدلا وذ ىوزن رقع نمف

 ملحأب حشف هراد العملا نباو

 دشرلاو ةبانإلا وذ ريتُم امأو
 دصقلا نع نيلداعلا ةاوغلا لتقل
 لفاسألا نيلذرألاب ىتأ ةادغ

 لذارأ ماوت نم سانأ مؤشل

 ىوزن ادصاق نعرأ شيجب راسف
 ىوهذلاو ةماضلا سأر اهب ثاعف

 ًارمشُم داهجلل ريتُم ماقف
 ىزثلا ىلع اليتق ءاجيهلا يف ردوغف

 رحبلا يلي امم نالعج هتدلبو

 رغ رشعم ىلإ يكازلا هميخ يمس
 هلثم سانلا يف سيل يلو مامإ

 هلضف نيبت دق يضر يفح
 رمذ ىتف لك رايخألا لمح دقو

 رجألاو قحلا بلاط ىيحي نباو ىوح

 ناصحاو فافع وذ يحيرأ بأ

 هراد يكزاإب اومسي ةبض ىلإ

 نايبتو مول يف ىّسوُم لثم لهف
 -رين نب ريتُملاو ىلعملا نباو
 نايفس دلاو نايفس وبأ كاذف
 ملحلا وخأ ريشب يماسلا رذُّملا وبأ

 نالهك نب ديزب اومسي ةدنك نمو

 دلخلاب برحلا يف هلل هسفن ىرش

 نايغطو رفك سأر روب نبا دونج

 لفاحملاو الفلا ضرع مهب بوجي
 نازع لتق ىلع املظ ىدعلا اوناعأ

 ىوجنلاو رسلا ملاع نم ىتأ ءاضق
 ناشلا دمس يف نيدلا مامإ ىدرأو

 ىرولا ديس ىفطصملا نيأ ةرصنل

 ناميإو قدص جاهنم ىلع ديهش
 يردت مل تنأ اذإ ملعاف هبصنمو

 ناديحو ماير نم موق ةلالس
 هلصأ ةعاضق نم ينس يمس

 ناهربو ملعو نيد يذب مركأف
 يرصبلا عروألا ىقتلا يذ بيبح نبا نع

 ناميإو نيدل يواحلا عقصملا نع
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 رباج ينامثلا ربحلا ملاعلا نع

 رئاصبلاو ىدهلا يذ نامُع مامإ

 بجع ال ليق دقو قرف هتيرقو
 بطخلاو لئاسملا رحب نم فقلت

 سابع نبا يعملألا يعذوللا نع

 سأبلا يف دسألا مه يردب نيعبسو

 ىرولا ديس دمحأ نع ىوح ام ىوح

 ارصنع ةيربلا ىكزأ ىفطصملا نع

 رمع نع فقلت سابع نبا امأو

 رضم نم ةمورألا يفاصلا قداصلا نع

 مشاه لآ نم راتخملا دمحُم

 متاخ نييبنلل ميرك لوسر

 دمحأ مطلا ىوح دق ليربج نعو

 دهشت قلخلا هل بر نع ليربجو

 هاركذ لج هريغ هلإ ال نأو
 هاشغي موللا الو الك دلو الو

 دقحلا يلوأل اننيذ يف نعطُم الف

 يبهذم لهأ نم ناوخإلا رشعم ايأ

 بهلتلا تاذ رانلا باذع متيقو

 رئاخألا ليلس ءاثعشلا ةرحلا يبأ

 ينابر ملاعملا يف ديز نبإك نمف

 بدألاو ملعلاب نمحرلا هصخ نمب

 ناميإو ملعب ارخف ىرولا قافف

 سانلا مركأ ىفطصملا جوز شناعو

 نارمب نعط موي يقالتلا ةادغ

 ارثؤم نينمؤملا مأل ملعو
 ناته لك ىمه ام ةالص هيلع

 رشبلا مركأ ىبتجملا يبنلا نيدخ

 ناندع لآ نم ثوعبملا ىدهلا يبن

 مجاعألاو اهبرع اياربلا ريخو

 نايحأ لك يف هللا ةالص هيلع

 دمحُس عيفشلا يداهلا مساقلا وبأ

 يناث هل سيل شوعلا هلإ نأب
 هابشأو دن كلملا يف هلال نأو

 نادحو كلملا كلام ميظع هلإ

 دشرلا نع نيدناحلا فالخلا لهأو

 نأشلاو لضفلا يذ هللا ليلخ نيدو

 بلطم لك يف تاريخلا ىلإ متي
 ناميإو نيدب متزف مكل انينه

٤٨



 اوكسمتف ىفطصملا نيئب مكيلع

 اوكوهت موق ءاوهأ اوعبتت الو

 هقلخب لج نمحرلا اوهبش مهو
 هقرطو لالضلا لبنس ىلإ اولامو

 رصبلا هكردي سيل يبر كرابت

 رشبلاك وهسلا ةلفغ هيرتعت نأو

 روصملا عيدبلا يرابلا قلاخلا وه

 ربدم رومألل ميحر فوؤر
 هرانب دولخ ال نأ مهلوقو
 هرادل درن انإ انفلا رادب

 رمقلا ةروس يف لاق ام اوأرق امأ

 ربتعم نجلا ةروس يف مهل امأ

 لأس يف هللا لزنأ ام اوفلاخ دقو

 لدب مهضرف نم تاف دق يذلا اوضقيل

 دجاسملا دنع ءارغلا ةليل يفو

 دراوشلا لامجلاك اهيف نورودي

 رهطلا ةنسم نأ صقرلا لضف ركلا يفا
 ركذلل سردلاك مومذملا بعللا مأ

 ةنسلاو ةعامجلا نحن مهلوقو
 ةنجلا مهلوقع مهنم تبلس دقل
 دمحلا يذ نميهُسلل أركشو ًأدمحف

-٤٩ 

 اوكلهتف نيلهاجلا اوعيطت ال هب

 نايدأ قيرفتو قيفلتب اوءاجو
 هقحب اوفختساو هارن اولاقو

 نارسخو رفك ليصحت ىلإ اولآف

 رظنلا هب طيحي نأ اولع ىلاعت
 نايسنو وهسو وهل نع سدقت

 نامتجو عمس تالا نع هزنت

 هراكتنإ ميظع نم انبستكإ ام ىوس

 نادلوو ناسح راكبأب يبحنو
 رمزلاو نباغتلاو هط ةروسو
 نارينب ًادولخ يصاعلا دعو امأ

 لمعلا ىدل ةالصلا لضف مهكرتب

 ناقرف ليزنتب لهج يذل أابتف
 دباع ةنيهك خيش مهب موقي
 ناحلإو صقر مث فوفد برضب

 رعشلاب زجرلاو فدلا برض دهأزلا مأ

 نارسخ ةقفصو ءاعنش ةعدب ايف

 ةنجلا اندعومو ىهن يذلا يتأنو
 ناع مهل كفي مل ىراسأ اوحضأف

يدبْملا ةزعلا وذ لج اناده ام ىلع



 نايغطو رفك تاملظ نم دشرلا ىلإ يدهملا رهازلا رهاطلاب انفرشو

 قراب ضمروأو ىمسو حس امو قراش رذ ام للا ةالص هيلع

 ناديدجلا رادو يرمق به امو قئاس رعاشملل ايده قاس امو

 . ةديصقلا تمت

 ىلع فقأ مل اذكهو ؛ همظن نم اهريغ ىلع علطأ ملو ، اذه

 عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا ء املع نم وهو ؛ هتافو خيرات

 . يرجهلا

 انبإ هللا دبعو ‘ دمحم : ناتمالعلا ‘ ناهيقفلا ، هادلو امأ

 يناثلا فصنلا ءاملع نم امهف ، ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم

 . يرجهلا عساتلا نرقلا نم

 



 دمحم نب داذم نب دمحم خيشلا

 نم ؛ ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم نب دمحم خيشلا وه

 .۔ يرجهلا عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع

 فرصتلا ىلع 0 را دتقا وذ يوغل ، غيلب رعاشو ، هيقف وهو

 بيرغلاب يتأيو ‘ قري ًاروطو ، لزجي ًاروطف ، رعشلا نونف يف
 ثيح ، هسفنب هرعش فصو امك وهف ش انايحأ لهىسلابو &“ انايحأ

_ 

 : لوقي

 امرعأ ًادَّيأ اهب ءاج لاقي ىتح تصوعأ تنش نإو

 امود دروأ بوصي [احيرس ًاعناط هتلهسأ تنش نإو

 اه ركذأس ‘ ىنعملا اذه يف اهلوقي ّ ةليوط ة ديصق نم امهو

 : اهلوأ ، هرعيش نم تاراتخم عم اهلماكب

 ىونلا ي ديأ كلامجب تمر

 يوعدري ال كركذب ىنم

 ىوجلا ءاجرب هداتعإ ا ذا

 ىقتلي نأ روزلل قح دقو

 لالدلا ضعب كمرص كي ناف

٥١ 

 امنيأ يتبحص نع تييحو

 امعخألا كبر نم تيقلو

 املس يلتقت نأ لح له
 امرغم مكب أبص بحلا نم
 الس وأ كاذغمب ملأ

 امركُي نأو مالسلا درب

امرصُي نأل الهأ ناك امف



 نيقتت .امأ كنع هللا افع

 هداق ىتف نيمحرت ابأ

 ريرسلا ءابظ نم ةيبظ امو

 نداش الو اهنم نسحأب

 امسلا ردب هباشي هجوو

 اهدقع اهبنارت نيزي

 رباح يتيدربب اوطختو

 بيضخ فكو بيحر ردصو

 عصان درب نع مسبتو
 بالملا قيحس باضرلا هاقس

 اقنلا صعدك ميمع فدرو

 معان ىرك بر معن ايأ
 مكبح ىلع تيصع حالو

 نييرعشلا هل تلعج مهو

 ماهسلا لثمك فاوق برو

 ماخلا ءارعش غلبم نم

 يبعانلا رعاشلا انأ ينأب

 هبر ىلإ ضيرقلا اودرو

 هتلزناف هيلإ تومس

 اهتيلج انأ نإ يفاوق
 دي اذ هنيهل اولذو

٥٢ 

 امزلت نأ مزالملا انيف

 املستساف بحلا ىوج كيلإ

 امزخألا هب ىعرتو دورت

 اميهأ هل افقح ببرت

 امحسأ هب يرادملا لطت

 امضهأ اهل فيطل جشكو
 امجحأ نأ دعي مل نايدثو
 امفيس نم عفادملا هتقس

 امدنعلا هتونق يكاحت

 امسبملا همغالم نيزت

 امعفأ اهل نيدعاس ىللإ

 اميد ذإ نوجلا ايحلا هاقس

 امعطت نأ نيعلا هب تيفن

 امشجم هل تمج ليلو

 امزرملاو كلجأل ًأريمس

 7 وأ قرعأ ناك نم

 امجرملا لزابلا يل اوطحف
 امصعتسإ دق ضيرقلا ناف

 امرقم هلتللذف نالف

 امليدلاو مورلا درطت تدغ

٣ امنيه اذإ ضيرقلا حسي



 ماسحلاك مراص لوقم هل
 دعقم يف نينامث برو
 اهراوس عثفادأ تبف

 لاقي ىتح تصوعأ تنش نإو
 اعناط هتلهسأ تنش نإو
 ضيرقلا رارس يدل ناو
 ادعقم هل تدعق ام اذا

 رشعم نم رعشلا ىلع راغأ
 نوري ال رشعم نم بضغأو
 ًاعناض مهنيب ام حبصأو

 ميرك لحم يدنع رعنشللو

 ةجابله لك نع هيلعأو
 ههجو يف تلخ هتنج اذا
 هداشنإو ىشعأك تسىلو

 قرأم نم يب امو تقزأ

 هدصق.هل ءانع ناكو

 قاطي ال ام لوقلا يفو لاقف
 ماقس امأو مارغ امأ

 بلاط ةوخن وخأ امأو

 همه مكبحاص ناك امو

 اوعطقف قراس هنكلو

 ةقوس نم ردلا عياب نمو

-0٥٣ _ 

 اميز تتأف اهب تبهأ

 امرضخلا مرضخلا عفاد امك
 امرعأ ًادَّيأ اهب ءاج

 امود وأ بوصي ًاحيرس
 امتكي نأ ردجأ رسللو
 امزرأ هترد تحسمو

 امرجم هعنادب نوري

 امهرد مهدنع هتميق

 امهلم افق .مسر عاض امك

 امفثأملاو رجهلا هبنجأ

 امرغم هفلكأ يناري

 امجحم هبجاح قوف امف
 امهفي نأ قح امو ىرسكل
 امدعي نأ صرحلا مدعي نلو
 امجعألا حصفملا مهفي لهو

 اموزألا اهب صخأ سمخ

 امد ورقي رتولا وخأ امأو
 امنيأ هةغلواحي كلمل

 امغرم هل امغرف ءيشب

 امأشألا سئابلا هفك هل

 امنزأ نم ردلا لواح نمك

اممي نا ةبيرضلا دقي



 ةافَعلا بأد كلذك ناكو

 لاعفلا نسحب ءيّصلا يزاجأ

 ؤرمإ ينأ مظيل نكلو
 مهلاعفأب اموق وجهأ نإو
 ةردق ىلع ًفعأ فعأ نإو

 نيبناجلا يف نوكأ انيحو

 ةطخ ينماس نمب اوطسأو .

 ضيرقلا تاضحان نم ءابهدب

 اجهلا دج دج اذإ تسلو

 اهلمح قلطأ مل ةمه يلو

 فنفن ىلع ترجز سيعو

 اهمارا بسحت ءاديبو

 اهناطيخ نطارت ناك
 ةلفايز ءابيصب تعطق

 ايفوم اهتورذب ينأك

 ىوصلا تاذب أضوحن ديزي

 : سرفلا تافص يف اهنمو

 ةعيم يذب تحبص ثيغو

 نجملا رهظ لثم ةهبج هل

  

 امرجُم هب نوقتي ال

 امنإ هلوس هل طعمب

 امقلعلا هتعرج تنش ولو

 امخوتسم لوقلا ثفر ىرأ

 املؤم مهل اقداص لقأ

 امركأ مهلثم نع فكلا ىرأ

 امسيم مهل يمحأو افاعذ

 امظعم ينمشجو ادوؤك

 امشكأ هل افنأ رداغت

 امحفم الو ناسللا ءييع

 امزرملاو مجنلا اهتلمحف

 امننجم اهتفلكو ءاهر

 اميص لهنم ىلع الاجر
 (ا١ امهيح ىلع نج ثيداحأ

 امزوع نكت مل ةيلامج
 امخضأ ةدج يذ رهظ ىلع

 امرجع اذإ مالسلا قدي

 امضهأ نكي مل اظشلا ميلس

 امردأ افق يف تبكر دق

 )١( ءاميه : ىمسملا هطلو : تلق ؛ ( عضوم مسإ : امهيح ) : لصألا شماه يف ءاج .

٥٤ 

  

 



 انصلا ةاهم لثمك نيعو
 ميدألا تبس لثم ةلفحجو
 راذعلا ليوط راثعلا نيمأ

 ثالثلا ريصق ثالثلا ليوط
 ثالثلا قيقد ثالثلا ظيلغ

 دوعرلا مزهك هنم عمستو
 بيئكلا ةارسك ةوهص هل

 () نيتدهفلا لهر دضع ىلا
 ريبعلا قدمك رفاح هل

 اسنلا درع نيتامحلا ديدش
 هبرغ يف فكفكأ اعينص
 ه تلمأت نا انل هيفو

 ةعبس يرمع نم رم ننل
 ةافص ينم رهدلا برج دقف

 أءعرمإ ينم سانلا سرام دقو

 )١( ضذزألا يف بهذ : مود .
 )٢( هصن ام ناويدلا شماه يف ءاج :

 امقدش هل اقدش نأ ىلع
 امفلا اهيلإ مضف تنا

 امجلأ اذإ ماجللا ريصق

 (اا١ امود اذا ثالثلا ضيرع

 (" امعنأ نمل ثالثلا قيقر

 امحمح اذا تافصاقلاو

 امزحأ هلثامي ردصو
 امرضتسا اذإ هاوش لبع

 امزحلا هب قدي بآو
 امظيش انرأ اجعلا نيمأ
 امجلأ نأ لبق هل يرقنب
 امرَقي نأ عوجلا نم ءافش

 املعم اهب تنج نورشعو
 املكت نإو نيلت نأ تبأ
 ( امغيض ةضقاضق اًربزه

 ؛ غسرلاو . بيصلاو ‘ رهظلا : ثالثلا ريصق ؛ نطبلاو قحلاو ، نانذألا : ثالثلا ليوط (

 ة بوقرعلاو ةيصانلا : ثالثلا ظيظ ؛ رفاحلاو ‘ ردصلاو ، ةهبجلا : ثالثلا ضيرع
 . ه أ ، ( نينذألاو ، نوفجلاو ‘ ةبنرألا : ثالثلا قيقر ؛ ناذخفلاو
 يف ةقدو ، ريبعتلا يف زاجيإ عم “ ةسالسلاو ةعورلا ىهتنم يف ، ةعبسلا تايبألا هذهو

 . فصولا
 يتحللا ناتمحللا : ناتدهفلاو ؛ نيتدهفلا ميظع : يأ ، نيتدهفلا لهر ) : هصن ام شماهلا يف )٣(

 ۔ ( سزفلا نابل يف
 )٤( دسألا ءامسأ : مغيضلاو ۔ ةضاضقلاو ، ربزهلا .

 



 امعنم يل لان نمل انيلو يتدش يغتبي نمل ديدش
 امركم ينءاج نم مركأو يندو نمل دادولا يفصأو
 امصعنأ ةنوآو يسؤُب نوكي ًارمف يرهد تبرجو
 () امعشقلا هركو يف نيدرأو ىدملا نغلب ايانملا تيأر

 ؤ" امثيم هنصح نم نلزناو هبابسأ نمر دق نصحلا اذو
 امربم هلبح نم ضقنت نونملاو ًالفاغ ىتفلا شيعي

 امزهي نأ دغلا نم كشوأف اهريداقم هتأطخأ ناف

 امدق دق ناك يذلا يقليو تومي نأ اهدعب هب ىرحأو

 امُجنألا غلب ولو هبصُي ابراه هفتح نع دغي ىتم

 فصنلا ءاملع نم هنأ ۔ تركذ امك ۔ دادم نب دمحم خيشلاو

 ضعب نأ ، مهضعب مالك ريشيو ، يرجهلا عساتلا نرقلا نم يناثلا
 نيتسو عبرأ ةنس ‘ اهمظن قأ ، هسفنب خيننلا اهخسن ه دئاصق

 . اهرخآ نم ةعطقنم ةقرو نم كلذ تلقن ؛ ةرجهلل ةئامنامثو

 فصو اذإ هنأ الإ ، ةغللا بيرغل لامعتسإلا ريثك هرعش يف وهو

 بذعو ، هرعش قرو ، ةداجإلا لك داجأ م هبش وأ ، ةعيبطلا

 يهو 4 ةينابلا ةديصقلا ه ذه ، كلذ نمف ، هذخأم لهسو ‘، هبرشم

 هرعش ررغ نم

 بعان لآ نم ي داعلا بصنملا ىلا ةلاضف لا دالوأ نم يليلخ

 )١( نملا رسنلا : معشقلا .

 )٢( ه | ، يريمحلا دادش نب مثيم : وه ، امثيم .

٥٦ 

 



 ىمحلا ىلإ ناستؤت له ارظناو افق

 هبوص لوأ يشعنلا لبجلا ىلع

 امهيلك نييداولا العأب لاسو
 .اهعوبر داجو اهيناغم ىقسأو
 اهعاعب ايرثلا هيف تمر ءونب
 اهتاصرع يف قربلا فاشكنإ نأك

 هنزم بوص نم قدولا باكسنإ نأك

 ةيور الاجس اهيقسي لازامف
 اهتاوبر تستكاو تعاطأ نأ ىلإ

 اهتابنج نم نك ناعم يورتل

 اهنامس بغ رقعلا نأك ىتحو
 براوم ريغ رهدلاو اهب اندهع

 ىنملا كردي نلو انينمت ام انل
 اهدعأ لالخ يف آلإ ريخلا له

 تبعنشت نإ ىأثلا بأر اهلوأف
 نسحم لك ىلع ىنسحلاب كفطعو

 لهاج شاط نإ لهجلا شيط كدصقو

 بلطم لك يف صرحلا نبا أدتالو

 انع امدعب هظح قال بر ايف
 ةصاصخ كترتعاو رمأ قاض نإو
 ىنغلا سمتلاو هللا دالب يف حسو
 لبقم رمألاو رمألا نعدتالو

٥٧ 

 بذاك ريغ هءوض قرب عباتت

 براغملا وحن دس دق هرخآو

 براوغلا ديدش فاجر رقعلا نم

 بلاوحلا نعثرم يلازعلا ميزه

 بناحسلا ريغ طارشألا نم تداجو

 بعاول فكأ يف ضيب قيراخم
 بقاوثلا كولس نم رد طقاست

 بلاخ ريغ اهقرب اعابت اثالث
 بناذملاب اهلمح يشو يبارز
 بعالملا تابيط ضايرلا ناجه

 برام ةنج باشعألاو بصخلا نم
 بنارتلا تاحضاو ايانثلا قاقر

 بئاغرلا لاذتبإب الإ مزحلا وخأ

 بلاط لك ىلع بعص اهكاردإو

 براقألا يف اهللا ءادسأو رومأ
 بغاشملا لوهجلا بغش نع كحفصو

 بزال ةبرض لهجلا شيطو ملحب

 بعاوكلا راسي ىقال ام كبسحف
 بغال ريغ هظح قال بر ايو
 بجارهلا تالمعيلا روهظ لمعأف

 بهاذم تاذ هللا دالب ناف

بناقملا كيلس نم ىدعأ هيف نكو



 اربدم تاف نإ رمألا نبلطت الو

 بلطم ريغ يف رمألا نبلطت الو

 اهلانت نأ ةبتر نم نسأيت الو

 زجنم تسل ام سانلا ندعتالو

 ىقتلاو ملحلاو ملعلا لضفب كيلع
 ىذألا نم نصح نمحرلا ىقت ناف

 ةنيز ملعلاف ملعلل ابلاط نكو

 عزانم نم ىتفلل نوص ملحلا يفو
 هسفن ضرعي اضيرع كتالف

 عسل براقع نع هنص كضرعو

 اعزفم رمألا ةلهم يف دجت لهمت

 هديرت رمأ لك يف ًأسيك نكو

 ابذهم ارح تبحاص اذإ بحاصو

 ةميمن لكب ءاشم كت الو

 هلك حزملا يف رشلا عامج نإف

 ةرظن برايف هضضخغاف كفرطو

 حصان كل هشتغت نم بر ايف

 هنإف ءارملا كايإ كايإو

 ةبير لك ىلع اعاقو كتالو

 ةلابن اذ عرمإ الإ نبحصت الو

 اظقيتُم القاع اميلح اميلع

 ايسان كفطعل ًاراضن كت الو

 بهاذك كيلإ ىعسي لبقم امف

 بكاوكلا سامتلإ ىوهي نمك ىحضتف

 بطاخ مث اهبابسأ اهل ءيهو

 بحاص ةلخ نملاب ندسفت الو

 بطاعملل انمآ راسي اذ شعت

 بطاعملا عيمج نم نمأو نيصح

 بتارملا عيمج ولعت هتبترو

 بثاوم وأ هشطب ديدش ميصخ
 بغاشم ةاذأ يذ لوهج لكل

 براقعلا بيبد نم ىشخت تنك اذإ

 بزالم قيض لك نع ةحودنمو
 براجتلا لعف سايكألا دمحي دقف

 بساكملا فع ضرعلا يقن ايقت

 بحاص لك ىلع حازم كت الو

 بناج لك ىلإ ًراظن كت الو

 بحاص ةليلح نم ًأليو كل تنج

 بصان لك عم كيمري ةلخ يذو

 بناجو هيلإ حنجت ال رشلا وه

 بيار لك ىلإ ابوسنم كت الو
 براوم ريغ ءانحشلا نم اميلس

 بحاصف كاذب رفظت نإف افيفع

 بلاكتلا ديدش ًاعانم كفلإل
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 ًابلاغم اروخف الاتخم كت الو

 هلانت ديعبلا ءاطعم كت الو

 هضيب كرتي ودلا ماعن لعفك

 اهنبرقت ال تاوسلاو- كايإو

 مهلك نوعسي سانلا تيأر امأو
 امزالم ًاسلح تيبلا ءانفل نكف

 مهرمأ نيزأ سانلا تيأر يناف
 مهرادو كيو سانلاب نقثت الو

 السرمو ًارم سانلل ًأطلخُم نكو
 دقتعاو فعاو دقتفاو ضمغاو ضخغاو

 مهنأشو ىتش سانلا رومأ ناف

 اولصاو أنت نإو اولم مهتأت ناف

 امك ًاينغتسُم نوقلي نم نولجي

 لئاقو بيغملا يف لاق نيب مهف
 لياس كناقل نع لاس نيب مهو

 مهل لقو مهنع سأيلا اياطم دعف
 هدحو هللاب نغتساو مهدفر عدو

 اقلاخ كرتتو اقولخم لأسستأ

 هقزر نئازخ نم الضف هللا لس
 هناطع نم بستحت مل امب كبثي
 هقانخ نيب رعشلا تلعج مهو
 هتيفن يلبابلا معطك مونو

 بلاغ بلغأ شروعلا هلإ نإف
 براقملا بيرقلل وفجتو ربب
 براوهلا تايداغلا ضيب نضحيو

 براقو ددسف ارش اهمساب ىفك
 بدانجلا وزن نوزني ةنتف ىلإ
 بضاغو تعطتسإ ام مهاذأ بناجو

 بطاعملل يده ام ىدهأو مهيلإ

 برادملا بيبطلا ةارادم قفرب

 بغار ريغ ابغار اديعب ابيرق
 بطاخو جلو ملحاو دصتقاو دجو

 بناجعلا لجأ نم ينابملا بيجع
 بسانو كاحف اولاق لقت مل نإو

 بلاطملا مج نوقلي نم نولمي
 بتاعو روضحلا يف تاع نيب مهو

 بقار كقارف يف قار نيب مهو
 براق نب داوس نع ينغي هللا ىسع

 بهاوملا مج شرعلا هلإ نإف
 براغملاو اهقرش يف ام كلم هل

 بغار ةبغرو حاحلإو دهجب

 براوكلا رومألا لاقثأ جرفيو
 بقاوثلا موجنلا مأ تروغ دقو
 بناج لك نم ماونلا عجه دقو
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 هنأك ليهس نم حمل بقارأ

 دكاور يهو ليللا موجن نأك
 هتززه يبعازلا قرزك رعشو
 براق نيب نم نووارلا اهدشانت

 لفاحم يف تدشنأ ام اذإ لاخت
 اهلاحتنإ فوخ نيداشلا اهمتكأ

 اهلثمل يبر هللا دمحب ينإو

 بتاك ةنطف رعشلا نونف يف يلو

 ينتأي رعشلل عدأ ام ىتم ينإو
 هشأج قرف شايجلا رعاشلا اذإ

 فدارتُم نم تنش ام ىتم ينإو

 حباس حرقأ يرج عيرسلا يف يلو

 دنهم بضع عطق يباضتقإ يف يلو

 ةباغ ناحرس يرج حيرسلا يف يلو

 بذاع لحن نم يرألاك هنأ ىلع

 هنأ بسحي ءاركن يخأ لكل
 درزم رعش كيوري نم كنودو

 لئاق لوق نم لخي مل هنأ ىلع
 يعديف موري ال نمم يناعد

 ةليل بطاح لثم الإ وه لهو

 لفاغ وهو هلبح يف ارق ام ارق
 هب توطناف هردق يرادي ماقو

 بهار ةرانم يف يكذي لابذ

 بعاوكلا روحن يف رد قناخم

 بنارغ تامكحُم نم ىتأ بيرغ

 براسو ةالفلا يف راسو راقو

 بهاذم زارط وأ قفأ بكاوك
 بذاكتلا فوخ ءايشألا متكت دقو

 براعألا يف تدشنأ ام اذإ لوؤق

 بدأ ةرمأو بودأم ةعاطو

 براوغ يذ ملظم رحب عافدك

 بزاونلا ءابظلا نيب هبلطيل

 براقتم نمو سواكتم نمو

 بهانم وطخ دم ديدملا يف يلو

 بكاوم ريع لوط لاوطلا يف يلو

 بحاوصلا نود ىع دق اعرذ ىار

 بصاو هللا هقاس باذع طوسو

 بناعل بيع سمنثلا يف لهو بيصم

 بنارألا كوسم نم ىهوأ رعشلا يفو

 براحم وأ ةنطب ىزنت جادم
 بكانعلا جسن لثم ًأالاقم يلإ

 بناج لك نم ءاملظلا اهب تلاوت
 بئاجعلا مأ ءايهدلا هلبح يفو

 بنارتلاو اهللا نيب ةقناعُم
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 : اضيأ ۔ لاقو

 انايحأ نيعلا ىكبأو مارغلا جاه

 هقراوف يجزت قراوب تتاب

 ةيبار سأر نم هبقرأ تبو

 ينركذف ًايشعن روكلا نم ادب

 ةيحاض ناوضر يبناج يف نأك

 مدك ىلإ ىوزن نم براضملا ىقس
 هبراوغ آبوهرم نوجلا حبصأف
 هب نكدس ارقش ةنصحأ نأك

 ةفكاع ءاملظلاو ألألت قرب

 يدبك يف ترداغ دق كبسح قرب اي

 ينركذف ًاينامي آحيلم ادب

 اهريغ ءاعرجلاب ةرمع راد اي
 اهنكاسب ىنغت دقو ءالخ تحضأ

 اهرظنمك ىقلت ال ةرمع نامزأ

 هضراوع لوقصمب كيبتست اذإ
 ةلذاخ ءاسعولاب ءامدأ ديجو

 ةيداغ رم هالج راوسلا لثم
 اهنكسم ءاسنخ ةروعذم نيعو

 ىلع حال متلا ردبك اهنم هجولاف

 اتامغن ضرأ نم ًانهوُم ىرس قرب

 انايرع فكلاب ًاعمال هلاخت

 اناريغ قربلاب ًافلك ىأر اذ نم

 اناطق نيطقسلا نميأ ىلع ًايح

 اناجيتو ًافايسأ دنهلا عباط نم

 اناوضر نزملا اياورب ىحتنإ مث

 اثالغو ايريغ ريعلا ىلإ يمري

 اناريعو ىلجعلا نم اقلب نيغبي

 اناحيس ضرألا نوتم قوف دمت

 انارين ءاشحألا نطاب يفو اعدص

 اناطَق نيطقسلا نميأ ىلع ايح

 اناتحت حيرلا رمو باحسلا بوص

 انايحأ وهللاو ابصلا دوهع ىلع
 انايدأ كتناد ذإو ىهلمو انسح

 انابلاو كسملا جمي ناتم يذو

 انايور فعنلاب ايطال تفلاح دق

 اناتهت برتلا يجاسب هيلع يرست

 اناطيغو اصايعأ ةرجو نطبب
 انانفأ بلقلا يشغي نجدلا نم قتف
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 : لاق نأ ىلإ ، ةأرملا نساحم فصو ركذ يف ۔ اذكه ۔ رمتساو

 يلصو مكلصوب يلخبت ال هللاب
 اقلق مكل يكبي ًقفترم لازال

 رهس همونو ررغ هعمد

 يترماسُم يبح ىلع ليلدلا نإ
 رحس اهنانفأ يف عنصت قرولاو
 ًاقفترُم ءايلع ىلع داكأ ال إ

 اهبسحأو يدخ ىلع فيكو اهل

 مكترجه لبق نم نكن مل انتيل اي

 مكب تبقصأ دق ىونلا نإ تيل وأ

 ينعياش ناك يئازع نإ تيل وأ
 ينهنهن ناك يبيشم نإ تيل وأ
 ةيعامط نع الإ بحلا لوأ ام

 ةفرتعو نانح ةبيبشللو
 ىلع نانبلا فارطأب يميلس تضع

 ةبئاش كيف تارعش ىرأ تلاق
 هعبتي بيشلا طخو نإ ترد امو

 دقو كامسلا ماه تزواج ةمهو

 اناب ذإ كيكبي امف بابشلا ناب
 هل ناف هاركذو بابشلا عد

 اناريح ليللاب مكل تيبي ابص

 انارح قوشلاب اقرتحُم دجولاب
 اناح نإ دعي مل ررض هعاش دق
 اناقرغ ءارضخلا يف حبسي مجنلل

 اناحلأ يعرنثلا اهمنرت يف يل

 اناجم ندوع دق رداوب يمحأ

 اناجرم ردصلا يحاوضو يرجحم يف

 انافرعو دو مكل لمتحن مل

 انايلو الطم مكبح نكي ملو
 اناعضأ تعدو ذا ةبورعلا موي

 اخزغ فازغلاب لزاغأ نأ نع

 انافيذ كيقسي هرخأو اءدب

 انانح بيشلا دعب تنأ دجاوأ

 اناولأ راص دق يرعش ترصبأ نإ

 اناولأ نوللا دعب كسأر راصو

 اناشغي ليللا حنج راهنأ اذإ مه

 اناويك سأر يف اهيسارم تسرأ
 اناكرأ سأرلا بيشم كنم ناخو
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 انازحأو اباصوأ بلقلا نع اولجي مهركذ نإ موق بقانم ركذاو
 انابرق هللا هجول اهوبرقو مهسفنأ هلل اورش مارك موق

 : تيب ةدايز ، رمع نب هللا دبع لاقو

 اوعمتساف قدصلا لهأو ينيد لهأ نم

 مهربقأ ضرألا نوطب موقب مركأ
 مكفلاس جهن اومأ سانلا اهيأ اي
 ننف ىرذ يف نصغ كرحت امف

 مكرزام اودش مكرثآم اوطوح
 مكمراوص اونس مكمنارص اوبش

 مكلوأ لعف نم اودتقا نيعبزألاب
 ةردخم نافخ يذب دىسأك اونوك .

 اوردتباو دلخلا نانجل اوردابو
 ظقب مزاح ن رمألا ردصي ال

 افلس مكل اوناك يلوألاب اودتقإ الأ

 اوذختاو هللا ليبس يف اودهاجف

 نادللا رمسلاو ضيبلا اولعج دق

 مهبرج ناك نم مههبشي امف
 داوعو رامغلا ضاوخو رادجلا لهأ
 مهمداقم ضيب مهمنازع بلص

 مهمفونأ مش مههوجو ضيب
 ةمركم طاوح ةمحلم داسآ

 اناطح نب نارمع خيشلا ةلاقم

 اناودعو املظ مهنيد اوسبلي مل

 اناقيإو اصالخإ ةريصبلا يوذ
 اناصغأ ءاحودلاب كرحو ألا

 اناعطتو ابرض مكرتاوب اولس
 اناوعأ رمألل مكمزايح اودش

 اناوخ ناك نميف هللا كراب ال

 اناطوأ شيخلا ءابأ يف تلعج دق

 اناعطتو ابرض مكتلم ء ادعأ

 انال ةنؤل وذ نإ ةيندلا ىبأي
 اناورمل تناك ةعيب اوثكن ذا

 اناديم تاراغلل ةطيسبلا ضرألا

 انانكأ سمشلا رحل يسقلا فارطأو

 انافخ دنع ليغ داسآب لا

 انايحأ رغثلا نعطو راركلا
 اضلذخو الذ مهمواقُم ىقلي

 انادقو نعملي مهنويع رمح
 انارهز نوفلي ةملظم عانم
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 هتبل حمرلا ضاخأ نم مهنمف
 همظعأ نمحرلا ىقس لالب وبأ
 هركذأ تسل ريدح نب ةورعو
 لكوالو عان انب فوع نبا الو

 اودغ ةامكلا اذإ ىتف جلبكالو

 لشف الو ديدعرب بهو نبا الو
 هلمحت موقلا مامإ ضابأ نباو
 مهلايص يشحم نويمرضحلاو

 امهل له ميهاربإو ىيحي نبا لثم
 رهزلاو مقامقلا مشلاو مراضحلا مه

 مرك مهميخو مرح مهامح
 اونمأ اذإ سنأ اوعزف اذإ نج

 مهل ىرقلا يداو يفو ديدق يفف
 ةيساوس اوقال ةيضابأ رهز
 مهل ناورهنلاب ةموح اهلبقو
 مهدهشمب مهاىشغت هللا ةمحرف

 مهنكسم سودرفلا يف هللا ريصو

 رضم نم سانلا ريخ دمحأل اراج
 تعلط ام قلخلا هلإ هيلع ىلص
 () تعنص ام جاوزألاو بحصلاو لآلاو

 انارمم نارملا ىلع الهس ناكو

 اناتهتو اباكستو الهنو الع
 انازحأ هاركذ يل جيهو لإ

 انابرخ وجلاب تأر ةازيلا اذإ

 اناسرفو انالجر برحلا ةموح يف
 انادحوو ىنثم اومح ةامكلا اذإ

 اناطيخ ءادعألا اهب ىقسي ءادرج

 انارَقأ نارقألا تقتلإ اذإ سوش

 انايدأ نيدلا لهأ صن اذإ لثم

 اناطحق لاقأ نم مراضخلا

 اناكرأ نوعدي مهب رواغم
 اناسحإ ناسحإلاو ربلاب نوزجي
 انانعأو مالسإلا ىمح حابأ ىمح

 اناورم نباو أبر ناورم نوعدي

 انارفك نايتفلا ةلمج تسبلأ دق
 اناميإو ارب مهبر مهدازو
 انانطب دلخلا نانج نم اولزنأو
 انامثجو اقارعأ ةيربلا ىكزأ

 اتابسح رهشلا يقاب قفوأو سمش
 اناحلأ كيلا قيوف مامحلا قرو

 : ةماقتسإلا لهأ حدمي ، زجرلا نم لاقو
 )١( تحدص : باوصلا لعلو ‘ لصالاب اذك .
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 يمسولا كداج دنه راد اي

 يمه هقدو ميزه لك

 يود هلو حيحس هل

 يبرغلا حرابلا اهاحم اراد

 ءييض هل نيدجألا ىلع

 يرهد اهلاغ اياقب آلإ
 يحو دماهو دكارو

 يوثلا لجترُسلا لجرملاو

 : لاق نأ ىلإ

 يرجب اهلوقو انل تلاق

 يونعم بجعي قطنمو

 يرس اي كنيد ام تنأ نم
 يعفر اندجم سانأ انإ

 يبوبحم رونأ اننيدو

 يضرم هنيد يف مهلكو
 يضرلا هدج مث هانبإو
 يلعلا كلملا هيلع ىلص
 يلولا هناد ام ننادو

 يقنلا رصبتشلا تناتقلا

 يكزلا ىتفلا صفح وبأ كاذ

 يلولاو ءاوخلا كداجو

 يطارشا ةكربلا يمومحم

 يجللا هرعق يف ىود امك

 يقرشلا جحنارلاو هرمت

 يرود اهب ام ءالخ تحضأ

 يوثلاو ليخلا ماصم ثيح
 يلصلا نطاقلا ماق ثيحو

 ..ه .............................. ... .......٠..0٠.٠.٠.....

 يردب هنسح نم اههجوو

 يدب اهلزنم يف نحن ذإ
 يدن رشعم انأ يمن اي
 يبعان بعانلا بعن ام

 يفو مهلك ليحرلا لآ
 ينابر كاذو دمحم

 يبنلا هب ناد امب اند

 يرمقلا اضغلا العأ يف حان ام

 يميتلا ىفطصملا نيدخ كاذ

 يدهملا انل يداهلا رمعو

 يصرم هلوق قح مامإ
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 يفصلا نمتؤملا رماعو

 يلم دع قحلا رينم ينيد
 يبسار كاذ بهو نبا انم

 يوس مهنيد ريدح انبإو
 يمئثقلا رتسفشلا هفتل
 يمكلا ىتفلا سابع نبا كاذ

 يرح هنإ املع هولاوأ
 يدبعلا راحص هلثمو

 يدنكلا ىتفلا قحلا بلاطو

 يروس راتخملا هلبقو
 يرج دسأ بورحلا يفو
 يماسلا رذسلا نب ريشب
 يرزعلا ىتفلا نامثع خيشلاو

 يرقلا حلاص نبا انخيشو
 يحسنفلا لجرلا العملا نباو

 يكزلا بعك نبا هلبقو
 يكحم هلعف انهملا مث

 يبرلا ىتفلا ىسوم هدجو
 يرضنللا دمحأو هدلوو

 يليهلا ىتفلا حبسم نباو
 يمثقلا ىتفلا ملم نبا كاذ

 يعذول ملعلا عيمج واح

 يضرلا ةمألا يده نيمأ

 يمهذزلا حدست امك سيل

 يدعسلا رهزألا ضابأ نباو

 يفحلا ديز نب رباجو
 يمشاه ةبىننللا يف رهزأ

 يردب مهلك ًأربح نوعبس
 يقرفلا دحوألا نامع خيش

 يمرضح ديشرلا لناوو

 يدزألا ةبقع نب جلبو

 يبأ حللص قح مابإ
 يعملأ نييأألا يف يتودقو

 يرقعلا دمحأ نب نسحلاو
 ينامثع دمحأ هلبقو

 يرسلا يتفلا ناهبن ربحلاو
 يقتلا كلام نب تلصلاو

 يلو حلاص ىدنلجلا مث
 يكزإ هراد يلع نباو
 يناججحس مولعلا مشاهو
 يلؤُمس نيدلا تاتش ييحُم

 يبتوُع مالعألا ملاعو

 ءيس ءاملغلا يف هل سيل

 يلك هملع نف لك يف
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 يريمح رضنلا نب دشارو
 يدنكلا ملاعلا يدمسلاو

 يدلخم ملعلا كافك دقو

 ينيعلا ملاقلا مامإلا مث
 يلخنلا لضافلا نب ةدجنو

 يضرلا انخيش يمدكلاو

 يرسلا ملاغلا ىسيع نبا مث
 يرد بكوك مولعلا ييحم

 ينس ملاع حور نبا مث
 يولهب وهو ضع تلصلاو
 يذوحأ رقصلا لجن دحوأ

 يرونأ جلبأ دمحُس
 يماسلا ملاعلا يراوحلا نباو
 يوكزإا رباج وبأ مث
 يرو مهحدق مولع اشح
 ءييع امهنع يناسل نا
 يعلا ينارتعاإ اذا يتودق مه

 يفرشم مالعألا يف زهو

 يجوعأ ةيرجلا ا دواعو

 يوايند قحلاب لهاج وا
 ىنصلا رداغي امك اقل

 يرملا التمإ اذإ هبجعي

 يجولفأ نيدلا يف هلثمو

 يحيرأ عرشلا نايب ييحم
 يدقعم نيلا يف هلثمو

 يلع هونصو دمحم

 يلبولا ةمكحلا يف هبرتو
 يوايسب مولا هل صن
 يرق مهل نويحنملاو
 يمرصلا دلاخ نباو بهشأ

 يوحنلا مركمو دمحم

 يقفالغ نازع خينثلاو

 يلو انل يراوحلا نباو
 يرهزا موللا رهزو
 ىرسلا سدنلا كاذ لضفلا

 7 رفعج نب دمحم

 يدب مهناش نإف ردأف
 يدن مهتيصو مهتوصو
 يود هوأد رهد ركو

 ينابر نيدلا لصا صنو
 يند انقحلي نأ تاهيه

 ينرج همأ طرش لاكا

 ىوغ هلهجل فلاخم

 ىثرحلا هقلح نود شاجو
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 يريط هموشيخ نم راطو

 يرقلا هب لاس نم هاتو
 ي دشفه مراص وأ ةيدهم

 | يجللا اهفذقي ةرذ وأ

 يرففاعم قن هنأك

 يمع همدقي نم لض دق
 يده اهنأك اهكاهو
 يطخ هزه يف نرام نوأ

 يسيطن عمصأ اهب ءاج

 . اذه نم رثكأ يهو ‘ ةديصقلا تمت

 هنأكو ، نامُع ءاملع ضعب اهيف ركذ ‘ ىرخأ ةديصق هذهو

 : ضرتعم ىلع اهيف دري

 هسفنب ثيبخلا ءارزاإل تبجع

 لوقمل ينوصو يضارعأ كرغأ

 يتحيصن تلبق نإ حيصن ينإف

 لهاون ماوض نع ديذن ينإو
 ةديصق لوقأ نأ ميعز ينإو

 اهريسم اياطملا رهظ ىلع اقيفخ
 ىرأ دقو يلع ا٧لالدأو امولأ

 هنيرع يمحي نيلبش ابأ اربزه

 اندلا قربلاف نانمس يبناج ىمح
 امنأك نيترازلا لثإ رداغو

 ادغ دقو لوعولا مدألاب رواجو

 ىرأ دقو ينم ءادعألا كردي امو

 ارقوأ مذلا نع اضرع هضيرعتو

 ارف ًأبناج هتممي اذإ اماسح

 اركوبحلا كيلإ ىدهأ نأ كاياف

 ارمغم وأ الهاج ينم ناك نمل
 ارهشأ قنارغلا ضعلا اهب ريسي

 . اروهجت اهيف ديرغلا دشاللا اذإ

 اردصم ثيل بابلا تابتع ىلع
 اروسق ليغلا يف لاتخإ ام اذإ اديدش

 ارعرعو افرع ءايلعلا ةورذلا ىلاإ

 ارقبع يشو وأ طيرلا نوصم نيسك

 ارفنُم ردس ناريص هتبيهل

 ارقشأ نوللا حضاو درو لئاخم
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 هرصخ برقأ ليخلا قاتع دبي
 همامأو هفلخ نم ىصحلا نأك

 اقباس حبسي ليخلا مامأ هارت

 لجرم يلغ وأ مجنلا ضاضقنإ لوقت

 مكبيصت نأ مكل ىلوأ مكل ىلوأف
 اردقم ايرإ نيندألا ىلع تسلأ

 هتيمر دصق ريغ نم ىوع واعو
 ةيدعاص ةروشحم هل تدبت

 لحنتم لوقم اهارب ًاقاقد

 هطوحي يفرشملا دحك ناسل

 امراص زه قطنم يف هزه اذإ

 مهدج دج ذإ ماوقألا ملع دقل

 رصان برقأو ىلجلل عفداو
 تدغ اذإ يفاوقلل اليبس ىدهأو

 ةيده حيدملا باوبأل ىدهأو

 رعاشل لاضنلا دج اذإ ىمرأو

 هتلخف ثاغتسا مث يل ضرعت

 ةبيرغ تويبلا يف انوص رثكأو
 ةعانق تيب ءانفإ يف مزلأو

 دجت ملأ هانه اي يل ةلناقو

 ةحار تيبلا يف نإ ينيرذ تلقف
 يتصاصخ دسي ام اتوق ينافك

 ارصخأ وه نإ نهالوأ قبسيو

 ارك اذإ نهب وحمي بعال ىرك
 ارطمت ودعل دهجي نإو اذغم
 ارعسم ءابأ تقال دق حيرلا وأ

 اروجت اريب تباص ول رقاون
 ارقمم نيباصملا قلح ىلع اباصو

 ارظطقتف هسأر يف ةعراقب

 اربعكم فيظولاو رافقلا ديعت
 اردصأ رمثلا دروأ ام اذإ ديجم

 ارونف حال مجرلا مجنك نانج
 ارتبم لقايصلا هنع تلج ماسح
 ارعشأو بطأ نم يمارتلا ةادغ

 اريسم ايجراخ اتيب برغأو
 اربنم علطت وأ اكلم علاطت

 اروصم ازخو ةاشوم ادايج

 اربدأ قعاوصلا سم قطي همل اذا

 ارعشأ راقلا هسماقر لذلا نم

 ارهمتف اريظن اوفك دجت مل اذا

 ارضح لخابملا الإ دجأ مل اذا

 ارمعم ءوسلا رمعم الإ كتمدع

 ارظنمو ارقو يجابيدل انوصو
 ارتستأ نأ بادآلا نم يبسحو
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 يتفيحص يف يل طخ دق يذلا نإو

 يتيطم هيلإ دهجأ مل انأ اذإ

 اهكافُم اليلخ يبادآب يبسحو
 ةثارو يبنلا ثاريمب يبسحو

 مهيبأ نع انؤابآ اهثراوت
 ارباجو عيبرلا اهنم يل رهظتو

 ًامشاه ناليغ نبا خيشلا يل رهظتو

 دمحم ينباو رقصلا نباو ناهبنو

 رحبأ ةثالث نامثع لآ نمو

 رظان رظنأ رضنلا نباو ناسغو
 هلبق تلصلاو تلصلا نيسنت الو
 ثراو ثروي ام الإ ملعالو

 ادجاس هلل ليللا تيبي مامإ
 الضاف يراوحلا نب لضفك سيلو

 رين نب رينّملاك الدع ىرأ ملو
 انتامُحو انمالعأ نيسنت الو

 مهنأك نيملعم اعيمج اوحارو

 مههابج قوف ضيبلا قيرب نأك
 هبحصو فوعو سادرم لثم نمف

 يلوألا لاسعو فاوط لثم نمو

 سمهكو بيرق عم ريدح لآو
 املاع نامثع نب ناميلسك لهو

 اردقم اقزر نمحرلا نم يتأيس
 ارسيم يتيب طسو يناتأ اليحر
 ارتفد تعلاط تيلم رتفد اذإ

 ارصبم بلقلا كرتت ملع رتافد
 اربحملا مالكلا يتؤت ةربحم

 ارذنمو ريشبلاو ليحرلا لآو
 ارهزأ نبا مامإلاو ىسومو ىتىومو
 اربحمو ريشب ىسنأ نأ هللا ىبأ

 اربقأ نيريسلا ةيدجو ايلع
 ارضنأو انيجل هيداو لاس اذإ
 اريختم ارهاط ايقت اماما

 اريخت ام اذإ هيعاول بعك نب
 ارفعُم نيبجلا رح هتاضرمل
 ارمنت ًافسخ ميس ام اذإ اداوج

 ارهزأ ليللا ةيخط يلجي رغأ
 ارونسلا حايصلا موي اوسبلأ اذا

 اريثع دساوأ نافخ ىلع دوسأ

 اروهنكلا ءيضت ضاونأ عماول

 ارمّوُم اريمأ راتخم لثم نمو

 ارش نمك اوفع دلخلا تابيط اورش

 اربصأو فعأ ام ىدنلجلا لاو

 ارحبت مولعلا رحب يف وه اذا
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 انخيشو يويسبلا ّيلعك نمو
 ادمحم ينعأ ميهاربإ نبإك نمو
 دمحأ يلاعىللا خيشلل سنت الو

 حلاص لآ نم خايشألل سنتالو

 : هريغ نمو

 دمحم نبا سيطنلا ىتف ركذاو

 ملسم نبا كاذ ينابر ةملسو

 : عجر

 دمحُم هلإلا دبع يبأك نمو

 مهريغو رضخ نباو ورمع نب ورمعو

 رهزأ لآ نم خايشأال سنتالو
 ةمج خناشم انم مدق يفو
 اخئاشم تومرضح العأب ددعو

 زرحم نب ديعس انخيش سنتالو

 دمحأو رصنو حون يبأك نمو
 مشاه لضفلا يذو ريخ يبأك نمو

 مركمو حور نبا خيشلل سنتالو

 اكلام يراوحلا نبا نيسنتالو

 جرفم نب دمحأ سانب تسلو
 اخناشم مهيوذ نم سانب تسلو

 ارقوأ ملعلل صن ام اذإ مضألا
 ارخفمو اثيدح اوباط هتوخأو

 ارىشعم لضفملا لآ نم سنتالو

 ارثؤم املعو افورعمو احالص

 ارثوك ملعلل هللا دنع كلذف

 ارخفمو ًاملعو ًانيأ ءايضلاب ءاضأ

 اركذتو ىهن ناميلس ليلس
 اركذأ نأ ىوس ركذأ مل موقلا نم
 اريخت ىسوم نبإك ىدفملا لآو
 ارخفمو ادجم مالسإلا ينبل اونب

 اريمح ةلالس نم ًازعو اذالم

 ارفعج بساسلاو يلع لآو
 ارهزأ نب لضفو نامس رفعجو
 ارهظم ايقت يراوحلا لجنو
 اربحم اميلع ًابضع مدك يفو
 اركسصُملا سيمخلا يدهي ىدُه مامإ
 ىزثلا انكس ام دادم يبأل الو
 ارضح دهعلا ىلع مالعأ ملاعم
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 لفاحم رودب بيراحم ماوق

 يضر مهماكحأو يده مهسلاجم
 اوثراوت دق انؤابأ مهلبق نمو
 اومدهو نيملاظلا ءانب اودهو

 مهلاعف ريغل مهيرطمب تسلو
 مهتثرو ام انتثروأ نإ دادمأ

 ةيشع لك نمحرلا نم تيقل

 ارصبأ نهآر نم ءامس موجن

 ارهوجو ارد لاؤسلل نوضيفي
 ارونم اليلج املع مهنابأل
 ارصيقو زيوربأ ىرسك نئادم

 اربخم تنش نإ موقلا يف دجت لئاسف

 اردجاو ركشل افإلوأ ناك امف

 اربنعو ًاكسمو ًاناحيرو امالس

 ، تايبأ ۔ اهلبق يتلا نمو ، اهنم تكرت دقو ، ةديصقلا تمت

 . راصتخإلل ابلط

 : جحلا ىلإ هريسم يف اهلاق هنأكو ‘ ىرخأ ةديصق هذهو

 اهباذكت كسفنب دجأ

 اهل ىنأ كسفنل ىنأو

 تابيطلا يف كل ىضم دهعو
 ةضور يف حرمت يلايل
 بابشلا نونج ىملسب ىهذزيو

 بابشلا ليخ كضفر دعب نمأ
 نيضراعلا بنئاش ًاءرمإ كتأر

 طمش نهنم كتادل ناو

 بابشلا يف ةمسق اهل نإو
 ةصخر ةضغ ةجن ربخ

 اهبارعتو اهلل سنتو
 اهبالطتو ىليل فلكت

 اهبارآ نيضقت امدقو

 اهباجعإ سفنلاب بهذيو

 اهبارتأ هيف اهدعسيو
 اهبارطأ كسفن دواع

 اهبابسأ كنم تعطق دق
 اهبالصأ ضقني زئاجع
 اهبارضأ هيف اهدعي مل
 اهبارتأ لفنرقلا جت
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 اهبارتأ نيب تلتفنا اذا

 ةنج ذختت ملو كتبس

 اهذغي مل قلخلا ةيخابل
 حاقللا ءاعرب نهتمت ملو
 تلبقأ نإ تيبلا اهب نيزي
 تلبسأ اذإ اياوزلا ءيضت
 مورألا ناك رفق ءاديبو
 ه قارقر لآلا نم حالو
 نودنسملا رجه اذا تعطق

 ناجهلا تاورس نم ءابهصب
 تالئاشلا فنحلا مدقأ اهب
 ليسلا ةافصك ةململُم

 ةناع اخأ تيطتمإ ينأك

 بذاع هل عاطأ عابر

 اعرش اهلش اذإ داكت

 حارملا لوط دعب اهترداغف

 ريجهلا ريسو ريسملا لوطو

 نيلسملا ديس ىلإ ناكو
 تجرجر هب يمشاه ىلا
 ههجو ىلع يمشاه ىلا
 ىرولا ريخ رهطلا دمحم

 اهبايطت نهيف جرأت
 اهباصوأ سفنلا عجار دقف

 اهبان الو حاقللا روكب
 اهبارعم يحلا حوار اذإ

 اهبارحم نسحلاب قرشيو
 اهباوبأو روتسلا اهيلع
 اهبادحأ رمحأ اذإ اهنم

 اهبايصو لاجرلا ةارس

 اهبايه ةريجهلا باهو
 اهباتجتو ةالفلا دقت

 اهبانذأ ريسلا جرم نم

 اهباهنأ جعاونلا ييغي

 اهباهلا رخصلا يف رش
 اهبازنحو يهانتلا لقبو
 اهبارقأ دقنت دشلا نم

 اهبادأ محللا قرتعا دق

 اهباعتأو يلظملا صنو

 اهبابلأ ةيربلا ريخو
 اهباروأو بولقلا ةانح

 اهبارآو سوفن حاجن
 اهباسحأ برعلا عقر اذا
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 مشاه ينب نم ىرللا هتمن
 ةبيط هب تباط باطلا وه
 ةرتف ىطع باتئلاب ىتأ
 نولطبملا هبذكف انيبم
 تاظع مهيلع اولتي حبصأف

 تاظعوملا مهيف تعفن امف

 ليلصلا تاذب مهامر نأ ىلإ

 لكيه ىلع يمك لكب
 مهتامه ريواغم اهيلع

 ةدجن وخأ رمذ موقلا يفو
 تاصألا لثمك صالد هيلع

 ةونع ىلع شيرق تنادف
 ةليق ونب راخفلا زاحو

 هلإلا لوسرل مهلاوياب

 يف يعسلاو روجلاو قسفلا ىلع

 هلإلا لوسرل مهقيدصتو
 هيده ىلع مهيف حبصاف
 همه هتلالد انيبم

 ةليق ونب هيدل ىحضأو
 ىرولا هلإ هيلع ىلصف
 ةكياأ يف حان ام رهدلا ىدم

 ةحالن حودلا ىلع تبهو

 اهبابرأو يلاعملا ةانب

 اهبايطأ بيطلا ىلع باطو

 اهباحصأ لهجلا يف سبلف

 اهبارعأو شيرق فولج
 اهبادآ ريخلا ىلع لدت

 اهبببسأو قدص تايآو

 اهباده ليخلاب ررجت

 اهبارحأ بتكت ليخو
 اهبارضتو ةامكلا ناعط

 اهباسك مناغملا بوهو

 اهباتجيو لوضفلا :دشي
 اهبابلأ رفكلا لواح دقو
 اهبالط مراكملا ةانب
 اهبابكأ لاط ةمأ ىلع
 اهباب يدتهي ال بهايغ
 اهباذك يآلا بذك دقو
 اهباجح سمشلا يقي ال امك

 اهبابشتو رومألا حالص
 اهباغ اهفنكت دوسأ
 اهباقعأ بقعت ةالص

 اهبارطم تايشعلا فوته

 اهبال اهب يرجي رجفلا عم
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 بايغأ سمشلا بيغ ام اهبايغ و بحصلاو لالا عم نيعباتلا

 ل ١ ة

 : اضيأ ۔ لاقو

 نم ميظعلا هلل دمحلا ننمل

 نسملا عيمج ارط هحبس

 نوكم كلم ديع لك
 نيعناو هبشلا كارد 7

 ن يفخ ضاميإ ملعي

 :27 مل وأ كرس نم تنلعأ

 ن هلإاب رقم دمح
 ه يسفنل كوعدأ بر اي

 7 و ينمهي مل م
 %" ىورا مجلا كلضف نم

 7 ,7 ىوه نمو ينعقوت نأل / ١

 7 : يهلإ محراو

 و ةمحرب امهقساأف
 2 نأ تدرأ نإ رشحلا يف

 ذ او يهلإ اي باسحلا ء ٣
 ينمحرت نأ مهللا ,

 ن , دابعلا بر نميهشسل

 نفوم ءا جر يذ بلق لك
 نيال نع لج ةناح

 ر و يفنلا نامز نع
 نيرل بولقلا يف تاضماغل

 نموم ليلذ دمح "

 ا ريمضلا صلاخ ن ١

 :7 ينعأو ليبنلا 7

 7 او يهلا اي يئاعذ بجأ

 رضي امو رانلا محاج ن
 ينغي نا ناطينثلا 7 مو
 :" امو ينقوعي ي

 ينزخت ١ يقلا ف ترص
 ينثو يلع او يهلإ محراو ينقو ينع افعا ها مهرا

 7 / هيفاك تنأ ام

 يد نيحلاصلا ليبس لعجاو
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 ييحت يف لوبقلا كلأسأ

 ينزخت ال يقلاخ اي ينزخت ال

 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ابرطت نأ كلونو تبرط
 و زاجحلا العأب قرب كقاش
 ريبخل عملك ريبضلا ء ىصي

 بور نينح رده دعرللو

 رايح ضرعأ كربلا وأ
 سيجللا يوطلا دهك دهي

 لاقألا يوأ هيلإ ىوات
 جسنتو بونجلا تاحفن هجسنت

 :7 ١ ٣ ي رمك هترم ا فيصلا يوك هترم

 مويفلا ردب موركلا ىورف
 رم ناوضرل ناكو
 ابديهلا هيشم بده يذب

 موجنل اهتفلخأ ةنمد ىقس
 ِ نم قبي ملف توقأ

 يع و ريرىللا تايبظ نم ءانبع .
___ 

 ِ يلوو يبر هللا ىلمع

. 7 
 ابضنتل َ ا صرخلا مرضتسإ امك

 - ٍ ابنجم ادرب اضراع ىري

 بصم (١) عمق اذ بواجت

 : و ابدعر اهتلجل ىح اف

 ٧رعر ىور دمي مرهو . اب رغ أ

 ىضقي نأ نيشخي قراوف
 بصلا يديأ هيشاوح اوفرتو

 تم هب ام ىلع يجزي

 بكسي ناب قلخأف لامش

 ح اينسصاف ىوزنو

 7 بشخلا يدب رجو

 ذل داهولا دهي

 , ينلا حربلا اهب ترجو

 ؛ربرلا اهب وعدت نيعلا ىوس

 ابيزأ اهل الفط ببرت
 ابهذت نأ لواحت ام اذا

 ( ر : ةعمقلا : هصن ام 4 لصألا شماه يف ءاج ١) . مانسلا سار : ةعمقلا : هصن
 )٢( ريدهلا : بدعرلا .
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 عابسلا نويع هيلع فاخت

 بويغلا لحم يف هرمضتو

 بابرلل الزنم نكت مل نأك
 ةلوبطعل ىنغم كت ملو

 ىنحنملا ىلع دنه راد ايأ

 تاسلا كب لحت مل نأك

 ةرح ةمعنم دنهو

 بيثكلا تانكاس نم ءانغك

 نيدربألا هب ىعرتو دورت

 ىونلا الإ هباشم اهيفو

 دارجلا ردص ةنيهك ايلحو
 رباح يذ يدربك اقاسو

 اهقاش اذإ عيجضلا يطاعت
 هتقذ اذإ اهيفب نأك

 بولقلا بح لدلاب ديصت

 اهتربح دراوش رغو
 يطملا تاورس ىلع افافخ

 هلهأ نم صتغإ سلجملا اذإ
 تدشنأ نإ نرقلا ىلع الاقث

 مامغلا يرأك قيدصلا اهاري

 . ةديصقلا تمت
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 ابأثألاو لثإا هفحلتو

 ابنيز الو ادنه وحي ملو

 ابصلا حير كمارغ تجاهو

 ابهذملاو طيرلا اهب رجت
 ابيصلا فكاولا ايحلا تيقس

 ابعلم الو ىهلم تنك امو

 ابصلا لدب نويعلا قورت
 ابثشعم ابناج تفلأ دق

 ابلحلاو ةعيقبلا يمارح
 ابكنملاو فداورللا الاو

 ابرشم ابصلا ءامب اهجوو

 ابعك نإ دعي مل نييدثو
 ابيطأ وأ ةمادملا لثمب

 ابنرز وأ كسملا نم اتيتف
 ابلقلا لوحلا دبعتستو

 ابرزغملاو قرنثلا اهتمميو

 ابرطتسإ .اهل خيصملا ام اذا

 ابحلاب اهل اودشو اسولج
 ابتعم اهدنع دجي املو

ابرصأ ولو ودعلا ىشعتو



 : اضيأ ۔ لاقو

 يملسلا اي فونتب ىملس راد اي

 مدقلا لوطو تالالعلا ىلع

 مفيس نم ىرذلا خيرامش يقسي

 ماركلا ناسحلا ديغلا لزانم

 : اضيأ ۔ لاقو

 نمز ذم تفع دق دنه راد اي

 نطوم ياو ينابأ نطوم
 ندبلا تاسنألا دازتسمو

 نطقلا تامعانلا نبم ثيح

 نفيز جير لك اهتجستناو
 نجدم راس لك نم اهل ايقس

 نصغم برم دريخآملا يهاو
 نسحلا مألو دنهلل راد

 نسحملا ةنباو داعسلو

 نيلألا ريغو دعبلا نيلألاو
 نثشي مل منع يدوعب اوطعت
 نطف بحر تيبلا بحرب اوطست

 نتفُم اهفرط نم رتافب

 نيل فاص ربولاك دراوو

 يملسأو ىملس ںأد اي يملسأ مث

 مهدأ باحس يف قرب حال الم

 مدا نود حلملا ضاير ىلإ

 مظيش دعج لك ىعرمو معن

 نكست مل نأك ارصع دمعمب

 نفصلا لويخلا بابرأ لحم

 ننغلا تاحناسلا ىعرمو معن

 نتهم داغ لك اهيلع ىفع

 نكدألا ماغرلا نونثع يرذ نم

 نيع يلازعلا فاكو لكو

 نولت وذ رهدلاو اهل ايقس

 نيعأ مأو رمقلا ةنبإلو

 نسح شيعي اهيف اونغ اوناك

 نفاي مل اهشيع يدعس نامزأ
 نمكم نم تدب عيراسألاك وأ

 نيلتلاب بلقلا ميلح يبست

 نتسملا تاذب ءامدأ ديجو

 نجرملا ةيصحلا قوذعك وأ
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 نيقملا رمقلا لثم هجولاو

 نمكم دهنب نيز دق ردصلاو
 نكعلا نسحب يوطم نطبلاو
 نسولا ديعب اهاف امنأك

 نيبأ لابج نم تءاج ءابهص
 نميلا نيمي نم راس بوص نم

 ينفش ًادمعو ينع هتجرف
 نسنسلا بيلص طاش اسنلا درع

 نجلع ناوطسألاك قنعو

 نسرمو ةحناش ةرغو
 نرمم جلمدم رفاحو

 نقرزم قئؤم شاشملا بلص

 نقنقلا تاتصنإ عمسلل تصني

 ينزل نيح مهلا يرقأ كاذب
 ندرأ ةاش راروقإك روقاف

 نيزأ قوشم لك نم نيزأ
 نمثملا رجاتلا قاقح لثم

 نميلا دورب يماسقلا يط

 نساي املو فلخي مل حيرلاو
 نهدم ءامب يقاسلا اهجش دق

 ينمه مه بر نكلو اذ عد

 نزوشع ىطملا يداع لكب

 نزيألا دخ لثم دخب ومسي
 نكرملا بنجملاك ةهبجو
 نزل وذ الو قيض ال ريكلاك
 نفذألا يكرلا ساظطلمك بأو

 نجنحلا وخر ذاحلا عيصن يطاح

 نولت اذ ناك مصخ زازل

 نجحلاو ىرسلا بادت لوط نم

 ۔ فيحصتلل اهتكرت ، اهريغ تايبأ اهنم يقب دقو . تمت

 . قاروألا مارخنإو

 : ةديصق نم هلوقو

 اهارذ ىلإ تخنأ دق فرحو
 هنع بنذلا تيفن دق ءامو

 طايسلا مركلا نم نايتفب
 طارملاك لساوع دقع ىلا
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 هيلإ ًالمه اطقلا برس ىرت

 رفق سرتلا رهظ لثم قرخو

 هيف ماوبألا حناوص نأك

 تايواهبو ةيتفب تزجاأ
 يراهملا بلص نم ءاجوع ىلع

 جوده ةرفقم لك ضراعي

 انيع نهسناكم نم زربتو

 بيرق نم انعمس اننش اذا

 يفاوقلا ةحضاو لك دشنتو

 يزربه عورأ مشأ لكل
 هيف ءاوخلا تقلأ عنقو

 مادا نم لفسأ داولا ضوعب
 امقرو امقع اهعقو زربأف

 دونع ةنطبم لك سبلأو

 هبف حاوزألا كلهت بهسو

 هيف راتحملا بكارلا لظي

 ينم ءانحشلا وخأ وجري امو

 ينتبرجو رومألا تبرجو

 ينع ناينثلا رعاشلا لزي

 طاطعلا بقع يف درولا عارس

 يطاوقلا لجحلا هزوجب لظت

 طايذ يذ ةرجوب بكر ىغر
 طاسبلا رهظ ىلع اهمسانم

 طالملا راوم عبضلا وخرو

 طالس اهمسانم ةيراعو

 طايعلا نم تاسنناكلا مدأو

 طالعلا ءاعفس لك منرت

 طابإلا لفغ ةديرج لكب

 طانس الو دبأ ال ميرك

 طابش نم سمخل اهلماحم

 طاطح يداو ىلإ هنميأو

 طايعلا مدب اهنول عبشت

 طايرلاك عصاون نم ابورض
 طايخلا مس اهبهم نوكي

 يطابتلاو قئاوعلا زاش ىلع

 طاطمشإ ىلإ يافق تنمأ دقو
 طارخنإ اذ ائيرج ينتفلأف

 طابرلا عصق نع ريعلا لولز

 . ةديصقلا هذه تايبأ نم هترتخإ ام مت
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 : هلوق اهنم ‘ رقعلاب ةعقو اهيف ركذي ، ةديصق نم تايبأ هذهو

 جف لك نم ءادعألا شاجتساو

 وجلاف نيرحبلا يصاقأ نم
 اودع وجلا قتاسر انتتأو

 افويس نايداولا لاس نيح

 اماوقأ اوعمج دق موق لك

 امالطصا انم نوغبي اقح ءاسحإلاف
 اماير انددع امو مايرو
 امايص تانفاصو ًاحامرو

 : يهو ں ماقملا بسانتي ام ةديصقلا نم راتخن نأ سأب الو

 امامإ كارأ ىتم يرعش تيل
 ليق ام لثم مأ تنأ دهعلا ىلعأ

 انيلع لالدلاب نيلدت مأ
 مكيدل يبح ناك مأ متدنع مأ

 مالسب مكيلإ انثعب ول

 لبح لك مكلبحب اندقع وأ
 بارغ حيصي نأ انيشخ دق
 متضقنو ومتنخو همتلخب ول

 متحرطأو اندوهع متذبن وأ
 ام ةبحألا لصو ىسنأ تسل

 ءايض متنأو مكاسنأ فيك

 دولا صلاخ نم ديكلاب امسق

 كيلعن كذبن دوهعلا تذبن ول

 اماوعأ مكبحب انفلك دق

 امالظ مع مكلاصو ىيغابل
 امامرأ مكلبح راص مأ كيو

 اماثأو اهتللض دق ةلض

 امالسلا اودرت نأب متلخبل
 امارصنإو ىون الإ متيبأل
 امازل ناكو انلصو يف نيبلا

 امامذ انضقن امو انيفول

 امازتلإ ءافولا ىلع انمقأ

 امامح مامح ةكيأ يف بواج

 اماقمو ًادعقم بلقلاو نيعلا

 اماقأف اشحلا طلاخ يذلا

 اماركإ مكده ع تنخ امل
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 سانلا هل مؤي يذلا رمعلف

 لإ بلقلل كاركذ يرجي ام
 ناير ضورلا نم يعترت ةيبظ
 تناكو تنك مايأ يل اركذاف

 افولأم رهدلا كلذ هللا ىعرف

 شيعلا ةذل نمو ابصلا نامز نم

 اباطر تناك بابشلا نوصغ ذا

 رعلا ةحاس يف يدرب يبحسلو

 ىشالت دوسحلا يب رم اذاف

 نيجزي بعاوك ضيب يتادلو
 انمظتنإ ثيدحلا انمض اذاف

 ركذلا قلح مهمه يامادنو

 فرعلاو ادنلاب نوصاوتي

 فورعملاو ربلاب ماحرألا نولصي
 نيدانلا يف تمق اذإ مهنم ىرت ام

 دوجلاو زه ىدنلا اذإ ماركو
 ودع رضل اولبقأ اذإف

 قيدص عفنل اولواح اذإو

 مهف مولغلا تصن اذاو
_ 

 امايقو ادجس نولصملا

 اماجست يعمادم تلهتساو
 اماضهألا نكستو ىمازخلا

 امالغو انشان شيعلا ةذل

 امايأ انرصع مايأو
 اماود شيعل ىرأ نأ امو

 اماين تناك لاذعلا نويعو

 امايأ حلاص رهالا اذإ

 ىماعت رويغلا يب رم اذإو
 اماوقو ةلك نهيلع
 اماظتنإ ثيدحلا نم كولس يف
 امادفلا اوركاب برشلا اذا

 اماعنألاو ربلا نودسيو
 اماحرأ مهريغ قع نا
 اماسب َأعررأ الا

 اماركلا نيقهرملا لاجرلا
 اماغر ماغرلا عم هورداغ

 ؤ) اماجثإ اومجثأف هوعفن
 امالعألا لواطت ملع مالعأ

 فارصنخإلا 7 : كيرحتلاب مجللا . " هحرشو سوماقلا " يفف ؛ اوعرسأ : ي : اومجثا (١)

 . ه أ ‘ ء يشلا نع
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 اعرف اولع عورفلا 'تدع اذإو

 اياندلا ىرخأ نيب ناتشلو
 برحلا تضع اذا مه ام مهو

 ةموح نم نوشغي باغ دسأ
 ءابهش رضحت نيح نوماحملاو

 مهادم لاني نل نويبألاو
 أدهع قيثاوملا يف نويفولاو

 بردلا اذإ اريبخ مهب أبنت لس
 عافد اذ ةجارجر مهتتأ اذإ

 رامغألا هلبانتلا اهبرش يوتحي

 اجهر ليخلا كبانس ترانتسإو
 جف لك نم ءادعألا شاجتساو

 جإ)اف وجلاف نيرحبلا يصاقأ نم
 اودع فوجلا قتاسر انتتأو

 لجرلاو ليخلاب حاطبلا نودري

 فويس نايداولا لاس نيح
 اضيبو ةاضالا لثم اصالدو

 تامجأ يف نمهني ًادوسأو

 رصنلا انل ناكف انب اوراد مث

 امادق (ااسمادق ازعو
 امادقلاو امكاح تلمأت نا

 امارجإلا تقلأو بانب
 اماتق يمكلا سبلأ اذإ سلبلا

 اماذحلا ءاسنلا تدبأ اذا

 اماوس اوماسي نأ برحلا ىحر يف
 امالحأ اغولا يف نوثيكملاو

 امارض نودقوتسملا اهاشح

 امادم اهيف نونملل ىرت

 اماجرلا اهيف نوبرقي ال
 اماهجلا حايرلا عفدت ام لثم

 اماوقأ اوعمج دق موق لك

 امالطصا انم نوغبي اقح ءاس

 اماير انددع امو مايرو
 امايهلا حيصنلا دروت امك
 امايص تانئاصو ًاحامرو

 امامسلا ىقب ارمس ًاجاجرو

 امالطص)لا مجأت ال اشابكو

 اماقتنإ يزجي هللاو مهيلع

 )١( رضنلا نبا لاق ؛ ميدق : يأ . سومدق بسحو ؛ سومدق زع :
 رجنلا يذ سومدقلا بسحلا يف ريخلا هبر ىيحاف تييح

 (هفلوُم) ه أ ؛ فرشب سانلا مدقتي يذلا : ميدقلاو مادقلاو ب ىرخأ ناعم هلو ّ
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 ليتق واث نيب ام اولوتف

 ال ليخلا نم ىرقع تحيبتساو
 ادودص دضت مهليخ ىرتف

 باقعألا ىلع نهيشم نرقهقتي

 سمشلل للظت ةعقو اهل اي
 ادسأ رقعلا رواغم اهيف ناك

 أرامذنأ ةيتف رقعلاب نإ
 رضتحي نيح شاأجلا يرضاح
 مهب تيمر ول سأبلا اولوأ مه

 نولأي ال ثناغملل بأرلا ووذو

 مهيدل بيرغلا راجلا ىرتو
 اولح ثيح اهلهأ هللا ىقسف

 امايق عيطتسي ال ريسكو
 اماعط تاعماخلل لإ حلصت

 امايق اطهر نيأر ىراذعلاك

 امازهنإ الإ نقطي ال ذا
 امايغ حامرلاو ضيبلا نم
 اماحو مح نيح توملا درت

 امارك هوجولا ضيب خويشو

 ; امامحلا نابجلا رذاح اذإ سأبلا

 امايه هورداغل ىوضر ناكرأ
 اماربإ وأ كاذ نم اضقن

 اماون هبرس يف انمأ

 امايقلا نينطاقلاو مهينعاظ

 . اهنم تايبأ ضعب فذح عم تمت

 ۔ أضيأ ۔ لاقو

 ءامسأ لآ نم افع

 ةضررلاف فوجلا حفسف

 فاغلاف دمس ى وصقق

 نيميجللا العأ نمو
 )١( لصألا يف ضايب .

 رمغلاقف روكلا ريمغ

 ردسلاو ءاعرجلا نم
 ردكل ذ ن قلاف

 صقلاف ءارغملاف

 رفش اهل ام رايد
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 توجل فانكأ ىللإ

 ارفَق تحبصأ دالب

 ضفرت ضراع اهاقس
 دعرلا بواجت نأك
 قربلا قئاقع ناك

 ليخلا نم قلبلا وأ
 صتغت ناعيقلا هب

 ءون وأ ءازوجلا نم
 وأ ينابزلا ءون نمو

 اهيلازع تق شنإ دق
 يفو الإ ةعلت نم امف

 راونلا نم لازالو

 نلزخغ و ليثأإمت

 ناذآلا يف ناجرملا اهل

 كسملا نهضارعأ نمو

 تزتها امك نيشميو

 سيواسو يلحللف

 تاللا يف يلحلا نأك

 رودب نههوجو نأك

 رهنلا هجاو ام ىللا

 رفقلا دلبلا ثيغف

 رزخغ ميد هنع

 ردهلا ه تافاح ىلع

 رجن اهلس فويس

 رق ش قتقع اهتقفن

 ربغلاف داولا ىجنشيو
 رثب هؤام ايرثلا

 رفغلا هب شاج ابمب

 رحبلا اهل حاتمإ وأ
 رد خلا اه ذانطب

 رضن بكوك اهيف
 رصعلا كثلذ كروبف

 ر فق اهنك سم

 رطقلا اهثفارطأ

 رضخلا سدنسلا اهيلع
 رذشلا 4هةاب سوكعم

 رطعلاو روقا-كلاو

 رمس ىغولا يف حامر
 ردكلا اطقلا وغلي امك

 " ردب " ةشغأل نم
 رعشلا اهناز مث
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 فيهلا نهروصخ نأك
 يدرب قوللا نأك

 ىوزرألا لزني داكي
 وهل يف نهاننفلأ
 بيشلا ىنح نا املف

 درملل وهللا انكرت

 وهللا ضاير انيلخو

 رغ راح هابر
 رفغلا هوحن اونحيو

 رفس ىلجناو انوصغ

 ،امهيف رعاشلا عدبأ دق ، اهيلت يتلاو . ةديصقلا هذهو

 ه نكامألاو ، عاقبلاو ،۔ دهاعملا نم اريثك هركذلو ، ةعيبطلل هفصوب
 : نادلبو ، ةيدوأ نم ‘ اهبراق وأ ، اهب امو ‘ ىوزن هنطو يف
 رعاشلا ىنغت دقف ، اهريغو ، (ىوضر) رضخألا لبجلاو ، فونتك
 ةعيبطلا هتحوأ امب ۔ ةعيبطلا ءارعش نم هريغك ، جهتبُم هنطوب
 : يأ ة نانقلا ىلع هبهلتو ، قربلا فصوف ‘ ةداقولا هتحيرق ىلإ

 . ريجهلاك : ةيدوألا ناليسو ، رطملا باكسنإ مث ، لابجلا يلاعأ
 : هذه يه ةديصقلاو ، كلذ ريغ ىلا 4 ضيبألاو ۔ حاطبلا يداوو

 ةُبهيغ لطم ليللاو تقرأ
 هْبديه نعثرم قاطن يذ يف
 هبقرأ مانأ ال يليل تبف
 هةببص تامكآلا لضأ دقو

 هُبدح لاس عاقبلا اذإ ىتح
 هبعش ًارجه ريجهلل لاسو

 هْبوح ينتكحاض راطتسإ اذإ

 هْبهل اريطتسم نانقلا ىلع

 هْبكسنم هنوج يلازعلا يهاو

 هُبرام فونت نم ىضقت امل
 هُبيزأ ريمغلل هتزفحو
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 هُْبقع هنم باقعلا بقاعو
 هُبدح موجنلا ىلعأب ادودحم

 هبرغز هنم ضيبألل ضيبأو
 هبرغ ارصع ناوضر نم ءاجو

 هُبضنتو هتوبو هلشخو
 هةُبنحت تافصاق عقو نأك

 هبعلم ارفق بعلملا حبصأو
 هْثوت حرق ربض ناك
 هبقعي الف مرلاو مظطلاو

 هُْبيزأو هنج هنع لازو
 ةبنذم تابنلا يلاع نم فتلاو

 هّبلصو هبارقأ ةقهاز
 هبعلت اروطو اروط اهبعلي
 هبتنت الملا ضرع اهل ىحنأ
 ةبصع تلاوت دقو هنأك

 هبرقي نم هلهج هادش ىقلي

 : هلوق نمو

 دجاسملا رون رصعلا ءاهقف ىرأ
 انتاضق نم ادحاو اهيقف نأو

 هدابع نع ىمعلا هللا عفدي مهب

 مهدنعو باطخلا لصف مهدي ىع

 هْبيصو هزشن ءافجلا اوكشي
 هُبلكأ حاطبلا يداو نع رفو
 هُْبكوكم ةرضخم ةقرزم
 هلخو هحلطو هئنشو
 هةْبصعيف هذاخآ نم ذخأي
 هْبجش نيبجش يذ نم فيخو

 هبشخ ءوس بنج ىقلم حودلاف
 ةيشع هاسك عاقلا اذإ ىتح

 هبعشو هتايرق تجستناو
 ٠هُبقحأ بيثكلا بنج نم عاصناو
 هُبتعتو هضغبت ةناع يف
 ُهُبرق طشي نأ فاخي اذا
 هبذهي وأ قيهنلا عطقي
 هبضغ اطيشتسم رزج ريمأ
 هبدأ ميتش قلخلا ءانشم

 درام لك ىلع الكث اوحبصأ نإو
 دباع فلأ نم ناطيشلا ىلع دشأ

 دئادشلا دنع نيجاللا أجلم مهو

 درابملا عقو لثم عقو لوقلا نم
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 اهنوض سانلا ىلع يتآلا مجنألا مه

 رضاح فلأ ىلع يضقي مهدحاوف

 : اضيأ ۔ لاقو

 ةافجلا لعف نم نه ثدالث

 يداملا ةلعيح دنع ككرتو

 يلصت ام رخأ حسملا كرتو

 تاهرتلا ثيدح يف كضوخو

 دناعم ريغ رامقألا ركني لهو
 دهاش فلأ ىلع يبري مهدهاشو

 ةالصلا يف لوأ هجولا حسمك

 ةالصلا ىلع يحب ىدان اذإ

 ةافجلا لعف نم نه ثالث
 تابجاولل طبارم تنأو

 ، هريغو ‘ " عرشلا نايب " : باتك يف ةدوجوم ةلئسم يهو

 : اهصنو

 نأ تعمس : " خايشألا " : باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نمو )

 دعب ةهبجلا حسم كرتو « نذؤملا عابتإ كرت : ءافجلا نم اثالث

 .ه أ } ) ةالصلا لبق اهحسمو ‘ ةالصلا

 : هنمز يف نيحلاصلا لاجرلا ضعب يثري لاقو

 نوحلاصلا لاجرلا بهذ

 براس كعمدف اوبهذ

 ينوربخ رباقملا لهأ
 نوقطنت ال مكلاب ام

 ةحاصفلا دعب متسزخأ

 ءابطخلاو ءاحصفلا متنأ اه

 رئافحلا تحت اوبيغو

 رهاس فرطلاو مهقارفل
 رباقملا لهأ مكنع

 رصانت نع ,متلغش مأ

 ربانملا فرش يف
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 اهنم نولعألا متسلوأ

 اهنم نولؤألا متسلوأ

 ملكلل نوسللا متسلوأ

 اهنم نورخلا متسلوأ

 ىهنلا لمهأ متسلوأ

 نورخاو نوقتألا متسلوأ

 روبقلا لهأ ام هللاب
 اهنافرع مهل تدبأ

 مه فرعب نور دألا
 مهلثم الإ نحن ام

 مهوحن انارت ام قأ

 مهبلا لجع حنار نم
 اولتيو انلناوأ يضمت

 الو يضاملا عجري ال

 نم نمحرلا رفغتساو
 اضرلا ةمتاخ هلأساو

 ىلوم كينغي ال موي يف
 اعد ام كبر ةالصو

 ادمحم يبنلا ىشفغت

 : ىنعملا اذه يف ۔ اضيأ ۔ لاقو

 رخافملا ةرخافُم يف

 رضاحملاو سلاجملاب
 رهامملا ييعي ي ذلا

 رثثاكملا ةرثاكم يف
 رئاصبلاو ركفتلا يوذو

 رماولاب اهنم
 رجاوهلا ماوص كالوأ

 رنارضلا ديك اونيبتف

 ركانملا نع نورجازلاو
 ردانملا ةردانم ىننأ

 رباكلاو رغاصألا يضمن

 ركاب ريسلا ذغم وأ

 رخآ نيضاملا لوأ

 رباغ نيقابلا نم ىقبي

 رجانحلاب ذخأ لبق نم
 ربإاكلاو رئاغصلا بسك

 رنارجلل اوفعو المع

 رصان كيوأي وأ هنع
 رئاط توص ةكارألا قوف

 ركاوبلاو لئاصألا دنع
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 رماه نيدخلا ىلع يعمد

 يناف ربص اذ ناك نم
 اورش موق ىلع يفهل
 لازيال دلخ نانجو

 رمعم نب برعي اي
 ةداهشلا قزر اديس اي

 ال ءايلعلا ىللإ امسو

 بورحلا ثيل ىلع ىيفهل

 نيب نم انرداغ
 كبر نانج وحن تيضمو
 ا سادرم تبحاص

 حجر نيع نيب ام
 اهرايطأ ةنج يف

 ةهافرو ةمعن يف

 مورقلا مرق ىلع يفهل
 لفاحجلاب لفاحجلا فل

 امدق ءاجيهلا ىلإ ىضمو
 ابشلا يضام ًادلقتم

 اتلصم ةهيركلا ىشغي

 دجملا ءانب الإ همه ام

 ةحجاحج تاداس ميعزو

 اهتيدسش ةدش اي

 رماخم ىوجو سواسوو
 رباص ريغ ةيزرلل

 رباحملا دوس مهسوفنب

 رابم ادبأ اهميعن
 ضافملا مج اديس اي

 شاملاو مراكملاو

 رجاز رجز اهنع هينثي
 رمآ ريخلل لعافو
 رجاحملا ريغ اشحلا مرطضم

 راش دلخلاب ايضار

 رساي نب رامعو افاحزو
 رظاونلا جحعد اهلافكأ

 رهازملا نيكاحي فته
 ضاح هاوهت ام لك أل
 راخ ديغلل فلاو

 راسصلاب ركك سلاو
 رباصم ادلج يلثني ال

 رظاونلا ينثعي قنور ا ل

 رطاخملا لحفلاك فينلاب
 رافملا دسفأ

 عاسم ةسمالق

رطانقلا ةيقلم برحلاو



 ءايلعلا كب تغلب ةمه اي
 نيفرتملا اهيف تبهرأ
 هتمحر كيلع هلإلا عسو
 كامسلا ءون نم تيّقسو

 صم -

 رصاحو داب ينف

 رجاوفلا ةدنفأ تعدرو

 رباقملا يف كربقو

 ركاوبلاو حناورلا نم

 . تايبألا صعب فذح عم تس

 ناحرس ديسلاو ‘ دمحم نب دادم هيقفلا خيشلا هابأ يثري لاقو

 : سيئرلا

 اهلعلف ةودغ رباقملاب فق

 يتربع تجاهف اهب تفقو دقلو
 المأتم اهب فقف لوطلا نه

 اهلولطو ىوهلا تاراد كنع عد

 ىرثلا ىلإ نيمزأتم ىلع حفساو

 اهلثم ةيزرال ةيزرلا نمو
 يحفساف كحيو تنش امهم نيع اي

 امهيربق يف نيدرف ىلع يكب
 ايلختو حصانت نسحب ارمع
 اهلهأل تارماعلا روصقلا اكرت

 يثف دارفأ ةلهأ دقفل ىكب

 هونصو سيئرلا ناحرسل ىكب

 يداوص كيلع دابكأ فهل اي
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 دابك ءادو ملأ نم كيفشت

 يداوف نكي امب يلع تمنف
 دادجألاو ءابألا عراصمل

 داعسو ىوهلا ةمطاف لحمو
 دابكألا م تفي نويعلا ءام
 دادوو ةحيصن لهأل يدقف

 داهجأ نم عمدلا يف يمأست ال

 دادس يأرو ملع يف نيدرف

 داعيم ىلع اناك امنأكف

 دابعلا دجاسمب ارواجتو

 يدانلا نيزو ىلفجلا سلجملا
 دادم ىلع يفسأ اي دادم

دامج ريغ لهنت عمادمو



 ارداغ مولع يلبج ىلع يفهل

 امهيفنك يف تنك مولع يلبج
 امهاركذ نم كفنأ ال تيلآ

 ارباص ينارأ امف تربص نئلو

 ىستكإ دق نامزلل ام اترسح اي

 ىقتلا يوذ بولق امهدعب تركنأ

 ابقانم تركذ امهتركذ اذإو

 اجلمو نيقراملل اجش اناك
 امهيلثم دجاوب تسل هللات

 ةملم لكل نمو مولعلل نم

 تحبصأف مولعلا تاعاضب تراب

 لئاعو باسحلا ةلئاع براي

 نم راشعملاب راشعألا نع ينغي

 لخنتم نع ضاتعإ ضيرقلا اذإو

 ةيبرع دئاصقل نم دادم

 ةمولعم اهتلق دق ةميكحو

 يداو ةرخص ءادعألا ىلع تناك

 كلاه ءيش لكف ندعبت ال

 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 بذعلا داؤفلل يموقل ايأ

 داصح موي زج عرزك يبلق

 يداغ انأ ذإ فيرلا ضاير ىعزأ

 يداسو حيرضلا يف دسوأ ىتح

 داسحلا فنأ مغزرأل الإ

 داذح بايث امهتوم دعب نم

 داهزلا حلاصو نيملاعلاو

 دادعتلا ىلع اهترثكب تبرأ

 دادشخألا ةنحسو نيقراطظطلل

 داعم موي سانلا دوعي ىتح

 داشر لك هجول ليلدلا نمو

 داسك قوسب امهدقف دعب نم

 دافصألاو برضلا يف ابسحأ دق

 داحالا يف برضلاو اهنابسح

 داود مأ نباو لخنملا قاف

 دالب لكب اهدراوش تراط

 يداش لفاحملا نيب اهب ودشي

 يداوغ ءامب اجوزمم يزألاو

 دارولا لهنم امتح توملاو

 بلقتملا هفيرصت يف رهدللو

-٩٢ -



 هباصم لاح نزملا يكاحي عمدو

 هراجن ميرك ريرحن عرصمل

 هلايز ينحري ينليزي ام ىتم

 : لاق نأ ىلإ

 اهلدب هيبطت نمم انأ امو
 تضرعت جودحلا رم ينقاشالو

 تضرعت دمعب اولاق نإ تجتهإ الو
 ةلكأ يف تقرشأ رودب تحالو
 ةلابت ءابظ ينارلا اههبشي
 سلاجم رودب يبلق اجش نكلو
 ىدنلا عجتنمو يدانلا ةنيز مه

 مههوجو ناك ماوقأ يسفنب

 هبر تايآب ماوق جلبأو

 يقتيو ىشخي هللا رمأل عيطم
 هلاأتم لقاع روبص روقو
 دبعتم دهاز يقن يقت

 تدأكت دق يتلا ىوصقلا ةياغلا هل

 اقباس زرب ليخلا داوج يرجك

 بكست نأشلا اهل فزني ىتم نيعو

 برغم يسم اقراط يناتأ مهو

 بجعأو كاذل ركهأ ينتأي نإو

 بضخملا نانبلاو ماشولا تاوذ

 )١( بجرملا يرجاهلا لخنك مقرب
 بنيزو بابرلا بارتأ كيبستل
 بذهملا يمحتالا ليذ نبحسيو
 بشعم ضورلا نم رهز يف نهل ابت

 بهذم بوث تسبلأ وأ اهقوف ىرج

 بهيغ لك ةليل يف اجد ام اذإ
 بقرتم فئاخ ميلح روقو
 بدأتم ملاع فبرظ فينح

 بذهم رح هللا ىوقتب ميلع
 بيهتملا ةباعلتلا ىلع ادوعص

 بهلملا ءابإلا ميرصتك دنشب

 ؛ حيرلا اهضفني النل . صوغخلاب دشت مث ، اهتافعس ىلإ اهقوذع مضت نأ : وه ، بجرملا لخنلا )١(
 ، بيجرتلا : ليقو ؛ قراس وأ ، لكأ اهيلإ لصي الئل ‘ قوذعلا لوح كوشلا عضوي نأ : ليقو

 ۔ نيتعش تاذ ةبشخبو ، اطقستالنل ، ةراجح نم ءانبب ةلخنلا (بكوت : يأ ) دمعت نأ : وه
 ۔ (هفلؤم) ه أ ‘ ( ةماعلا فرع يف ) لاجسلا وهو
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 اورصقف ادهج نوعاسلا اهوحن ىرج

 بعانةباوذ نم ربح هللف

 هتنزر خيش يأ اخيش هللو
 اخراش ملعلاب ضاف ارحب هللو

 احنار وحي مل ملعلا نونف ياف
 ىقتلاو نيدللو ايندلل كانئزر
 هلودس ىخرأ ليللا ام اذإ تيبي

 هربص لوط نم بارحملا ىدل نأك

 ةنأ دعب هفوخ نم ةنا ىلع

 هبيذت نآرقلا تاوالت داكي

 هنأب نظ نآرقلا أرق ام اذإ

 همه ددج ليللا ىرسم دج اذإ

 هؤاعد نيعكارلا مون رئاطي

 مهاجد لوبقلا راونأ فشكي

 مهؤاكب ناسحلا روحلا جيه دقو
 تدب دقو ميسنلا حاورأل اوحارو

 مهل ىرسلا بيط نإ مهارس باطو

 هنودجاسلاو ليللا نوعكارلا مه

 فناخ ةوعد ليللاب مهبر اوعد

 كراتك اوسيل هللا بزح كلنلوأ

 بلهم حرق ءادعت نع يرجلا نع

 بأ نمو يقت رب نم هللو

 بلطم ليمأتل وأ يلج سيفنتل

 بهشأ نول نع نيتسلا ادع نأ ىلإ

 بكرم ةيأو تاريخ ةيأو

 يبكساف عمدلاب تنش امهم ينيعف
 بوصتملا هعمد نم فكاو هل

 بجشم روعأ ركذلل هليترتو
 بهذم لك يف ماونلا بهذ اذإ
 بوأتملا تناقلا ىرسم بيط ايف

 برغم ءاقنعك هنع ىركلا راطو

 بتعم هيواأتو تابخإو فوخب

 برقتلا ناوأ اذه اوفق ليقو

 بجعم ةنيزب اقارشإ نقرشأف
 بهشأ حبصلا نم فورعم لناوأ

 بيطم دفول بايطأ بيط ايف

 بكنم يشم ال مادقألا ىلع ايثج

 بأدي قوشلا هبلق لمحتي ىتم

 برشمو لكأل هالوم يضارم

 : ملعلا لهأ نم ىضم نم يثري لاقو
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 تاربعلا ةريثك نيعل اي

 ملعلا دقتفاف مولغلا لهأ تام

 ملعلا ةاور اندقف امل انأكو

 دقو انهبتناف رهدلا انرغ
 ىلوألا ماركلا ىلع انفسأو

 ضرألا عم نونملا دي مهتبيغ
 ملعلا رثكأ مهدقفل اندقتفاف

 ءاهفس يف لوجن انيقبو

 شيعلا دغر يف نيلهاجلا ىرتف

 ملعلا بلط نم ريقحلا ريقفلاف
 ملاعلا رقتحي عيضولا هيفسلاو

 مدفلا لهاجلل لاومألا زونكو

 يف بلقلا رناح ملعلا وخأو

 ملعلا لهأ ءالذألاو ءالقألاف

 ارم ولحلا لدب دق رهدل اي

 ملعلاو لضفلا يوذ نم لصولا عطق

 ىشاعت فرعل هتنج اذإ نم
 ءايهد تقرط نإ تابنانلا يف يهو

 ىلوم ظئافحلا لهأ ىلوتو

 مهيلع يرجت نويعلا عومدف
 اتاومأ ضرألا رئافح يف اوحبصأ
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 تاقثلا نيققحملا داقتغال

 تاريخلل بالطلا لَقو

 تاملظلا يف ضوخن اندع
 تاركس يف نيلهاجلا عم انرص
 تابكنلا مظعأ رهدلاو اوداب

 تاوغألا ةلمج نم اوراصو

 تارغ يف كاذ نم انكو
 تاريعلاو لامجلا باعصك

 تارسح يف مولعلا لهأو

 تاداسلا نم انخلا لهأو

 ةاذقلا لثم ريصي ىتح

 تابيطلاو ءارضخغلا لكأو

 تاقرطلا يف لوجي شاعم رض
 تاندلا ةافغطلل زعلاو

 تاصعظفملا بئاجعلاب ىتأو

 تاركنملا هجولل ىقبأو

 تاملظلا يف ريصبلا يشاعتك

 تابنانلا يف كيلع نوع

 تاحلاصلا سفنألاب ىلوأ وه

 تارطاملا بئاحسلا لاجسك

تايلابلا مظعألل ايقسف



 : لاقو

 ةعض يف اوسمأ سايكألا ىرأ يل ام

 ةعدو ميعن يف نيلهاجلاو

 : لاقو

 تحبصأ دجاسملا نأ انزح ىفك

 هريخب قاس مويلا نالف اولاقو

 تلبقأ مويلا هريع نالف اذهو

 لزنُم ركذل الإ تلعج امو

 ظعاوم عجسو نأرق ليترتو

 : لاقو

 ةيده ةالصلا تاقوأ لئاوأ

 ةمحر جراعملا يذ نم اهطسوأو

 هنإ هللا نم وفع اهرخآو

 بئاصم كيلع فطعت ال كرذحف

 اهكاردنإ يف يتلاو ايتللا نإف

 اهظعفب الإ تاريخلا كردت نلف

 اهب زرتحاو اهتاقوأ ىلع اهمداأ
 اهنأ يه ىدهلا ناميإ دعاوق

 )١( ةمرلا ببسب لصألا يف مارختإ .
 )٢( ةمرلا ببسب لصألا يف مارختإ .

 ةعيضم رادب اوحضأ دقو ًالذ

 ةعس يفو دغر يف مهشيعو

 نايذهلاو رجهلل تذختإ دق
١ ) ) 

 ...... ....٠

 ناصح فلأ راجتلا لسرأ دقو

 )٢(

 تلجو نويعلا يف تلج هللا ىلإ

 تلوت ىمعنب ىلوألا كردت نلو
 تدعت بونذ نإ روفغ وفع

 تلحو ةالصلا كرت ىلع تلوت

 يتلا وأ ايتللا لعف نم كرذحف

 يتلا يهو يتلا يهف اهتاقوأل
 تلصأو لالضلا تيغاوط ناكم

 تلجو اناكم تلح دق هلل ا ىلإ
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 ةياده نانجلا باب ىلع تلدو

 ىصر اهطسوأو رون اهلوأف

 دغ يف زوفلا يه ايندلا يف رونلا يه

 هدحو هللا ىضر اهيف ابلاط نكف

 : ملعلا بلط يف لاقو

 اشيإ نبا ىلع هلإلا ىحوأ دقل
 ديدح يلعن ذخ دوواد ايه

 ىتح ملعلا بالط يف دهاجو
 سون لابجب وأ نيصلا نيصب
 ينإف ةرجضم كلخدت الو

 ملعاف ميلعتلاب ملعلا نإف
 انامز سابع نبا ثكم دقف

 موي لك رجاوهلا هيلصتو

 اءزج وحي مل ىتفلا زجع ولو

 رابطصإو داهتجاب نكلو

 ريخ لكل هلإلا هقفوي

 املع هللا لضفب هل حيتي

 املع تمر ام اذإ سايت الف
 ريخ لكل هاده دبع ىلع

 تلدو الك تاريخلا ىلع تلدو

 ةبتر غالبإو وفع اهرخآو

 ةبهإب اهذخف ىقثولا ةورعلا يه

 ةماقملا رادب اريخ هب لاني

 ةمحرو رورس نم ىجرت ام لنت

 ديجملا هقلاخ ةالص هيلع

 ديدح نم كل اصع ذخو دجو

 ديبألا دبألا ىلع امهديبت

 دونهلا دنه وأ نيدسلا وأ

 ديلبلا ددع نم زجعلا تيأر
 دوقولاب لعشت رانلا لثمك
 دومعلاك ةباحصلا باب ىلع

 ديصولا بابلاب سمشلا رحب
 دوهشلا ألملا نع ظفحي ملو

 دومىىلاب ال همزع ةوهشو

 دوحجلاب ال قداص بلقب

 ديزم لضف نم هلل مكف
 دوسحلاو ي داعألا مغر ىلع

 دوجو ناسحإب هفعاضي
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 يوحتل ادهتجم هللاب قثف
 ادهج لابهلا نسحي مل نمف

 يدودو اي ملع لك بئارغ
 ديفتسُمب مولعلا نم سيلف

 : (هعجضم هللا درب) ۔ ًاضيأ ۔ هلو : خسانلا لاق

 مهبر ىلإ سانلا دجو ام

 ىدهلا قيرط لبُس مهيدهي

 ىدهلا نإف مظعلا مظت
 جلا ةروس نم كيجني هناف
 هلهج هريص لهاج مك
 اهنأ همأ ىنمت ىتح

 هملع يف ملاعلا ىرت امأ
 اولوخ ولو لاهجلا ووذ امو
 مهبسك يف طزلا لثمك الإ

 مهبايغ هابشأ مهراصح

 تبان رجش مه انإو
 ةدجن مهب مار نم لوقي
 مهتهكاف تنأ ام اذإ امأ

 مهرادهدب أرابهأ كوءعاج

 مهنع ادحاو اديرف شعف

 : (هللا همحر) ۔ اضيأ لاقو

 رفقاف مولعلا لهأ نم مسرلا افع

 ملع نم برقأ ةليسو
 ملظلا نع مهاهنيو اقح
 ملعلا يف ةمكحلاو رونلاو

 ملظلا نم كيمحيو له
 مخثإ٧او لهجلا نيب ناريح
 مقعلا نم ءارخصك تناك

 مجنلاك تاريخلا ىلإ يدهي
 مهدلاك تاريخلا نم ارتو

 متغلاو ناشبحلاو فلغلاو

 معلاك سانلا يف مهدحوو

 مغلا بثألاك وأ ورسىلاك

 مع نم تسدق ال مع اي

 مضقلاو مضخلاو الح اميف

 مرلا يذو مطلا يذ ليسلاك

 مصعلاو نابقعلا عم رطو

 اركنت دق مهنافرع نم حبصأف
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 هنأك دغو لك مهنم لدبو

 هنيبج ناك يفايذ لكو

 زربم لك لتحم هب يدهعو

 ةبيرضو ابصنم نيمركألا نم
 ةوبأ باطو ًابيدأت سانلا الع

 لمز ريغ لمدع ملع ثرؤُم
 اوثراوت دق هل ءابأ ليقت

 ةنيقو فدل تسيل مهسلاجم
 ىهللاو ملاعملا بابرأل نكلو

 اهنوركذي مهنيب ملع رثام
 مهنيب درولا ربنعلا ميرص نأك

 مهثاثأ راجتلا نوص هنونوصي
 هلهأ ريغ يف ملعلا اذه عضاوو

 عنام لثم هلهأ نع هعنامو

 انهلإ نم ةلحنالإ ملعلا امو
 ىذألا ىلع لامجلا ربص هل لواحف

 لبذي ناكرأك وأ ىوضر لثم نكو
 هنززه تافصاعلا حايرلا ام اذإ

 : ىنعملا يف هلوق نمو

 ينإف باتكلاب ملعلا اوديق

 اردمأ رطقلا هلب حير ةمامس

 اربيخو هاطن يف ميرح قدم
 ارهزأ ليللا ةملظ يلجي رغأ

 ارعسم ينيدرلا حمرلا ةيلاعك

 ارثؤم املعو ًادهز ىرولا قافو

 اردكأ ريغ ىور بذع لهنم هل
 ارمثُم ًاليبن املع مهءابأل

 ارمزم هيفكب داوعأ برضالو
 ارونأ ملعلا اهناز اسأك نوريدي

 '١روكت رايخلا اهاندأ مار اذإ

 ارفذأ نيراد كسم نم ابختنمو
 ارصبتُملا ةمكحلا اذ هنولويو

 ارهوج نتنلا اذ ريزنخلا دلق نمك

 اربغأ نيلايعاد زاكر ةاكز

 ىرولا ةلمج ىلإ ىوقتلا هتليحر

 ىرز نمل الامتحاو انيزر املحو
 اربرب رشاعم يف انكس تمر اذإ

 اروزأ لوهلا ىلع انكر اهل ماقأ

 تومت ًانيح بولقلا تيأر دق
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 الإ ةباتكلا لمهأ نم لق
 اتوق رتافدلا يف ملعلا لعجاف
 ايحتو انيح بولقلا تومت دق
 اهاقلأف اهاعو ةمكح يذ بر

 رامض لثم ةيدل نع تدغف

 : هلوق نمو

 ملاع هيقف ىوس نطبغت ال
 هلامب ريقفلا ىساو ىنغ اذ وأ

 هليل عطق نارقلا ءيراق وأ

 : تايبأ نم هلوقو

 اربخ سانلا تيلب دق يناف

 يف امو نا ملاع نم امف

 اسؤُب دشأو ةشيع ردكأو

 ارضو ارش مهنم ىقليو
 ربص لوط نم ؤرمإ تام ولف

 : ۔ اضيأ ۔ هلو

 رايدلا لهأ قاوشألا ينتركذ

 ًأدوُمه دالبلا تحت تاسراد

 )١( هرخآ يف عطقنم تيبلا .

 تومأملا همولع نم هتاف

 توق رتافدلا يف ملعلا امنإ

 تومي ال نم زعو تحيرأ اذا
 تو تبملا هيأر هاهلأف

 تيتش بلق نيرصعلا اهيعي ال

 نايبو ةمكحب مانأل ١ قاف

 نازيملا يف هانع لج نوكيل
 نأرقلا ةوالتب ىركلا ىفنو

 ارط سانلا تربخ دق ينإو

 اردص هنم قيضأ مويلا اياربلا

 اردق لقأو ةنحم رثكأو

 راذع هيدل نولبقتي الو

 (١) نوُملاَعلا تامل

 يراوتملا ىزلا تحت تاسراد

 يراوسلا لويسلاب نيردي سيل



 حورذ حير لك رمو ال

 ملظ يف دوعرلا توص دعب
 اهيلع رمن ىلبلا راد كلت

 أبابي ابارخ اندعب تحبصأ
 تاظع مهيف نيدماه اوحبصأ

 بيجُس مهنم بيجي له مهدان
 مه اهف مهلك اودمه

 اورعش امو مهلك اوحبصأ
 رادب يخأ ايندلا راد سيل

 رارقلا راد كيو رادلا امنا

 الو اهيف نونكاسلا ربحي

 روطو يراوجلاب نوهلتي

 : ةديصق نم ۔ اضيأ ۔ هلو

 رهدلا ثداحل لاجرلل اي

 بقع هل راود رهدلاو

 هل نيلوقلا باقر تعضخ

 اهتانكو نم ءامصعلا لوانتو
 غ اذإ ارسق ءابزلا لزنتو
 مهلك بلهملا لآ هل ادغو

 راصعألاو رابغلا فونصب
 راطمألاو حايرلا رمو ليللا
 راحسألابو ةرم ىحضلاب

 ىراذع ءاسنو لاجر نم
 راكذتلاو تاظعوملا يوذل

 راتسلا ي ذ بوجحملا برو ال

 راحص يلاوح وأ نيرادب
 يراحصلا نيب مدرلا تحت ثكملاب

 رادب اهنع ةادغلا رادبف

 رابجلا نميهشسلا راد يه

 رادكلا ةرارم اهيف نوقلي
 راوجلا روهظ يف نوهلتي

 رحنلا اىلع يمهت عمد دالو
 رخصلا دماج ىظشت اهنم

 رعو قهاش نعرأ سأر يف

 ركولا نع ادمع اهب ىأنو
 رمُع ىلإ اهتينم يرست تد
 رقعلا ةموحب نونملا بهن

 خيننلا وهو ، امهخسان لاق ‘ اهلبق يتلا و ، ةديصقلا ه ذه ق
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 © دحألا موي ‘ رصعلا دعب ، اهنم غارفلا ناكو ) : هصن ام ، هسفن

 نيعبسو نينثإ ةنس روهش نم ‘، لاوش نم تلخ رشع ينثي
 هنامنامثو نيعبسو عبرأ يف انه اه اهتلقنو . ةيرجه ةنامنامثو

 ، هل هللا رفغ) دادم نب دمحم هبتك ، () دمحم انديس ةرجه نم

 . ه أ ، ( (تاملىُسلاو نيملسملا عيمجلو ، هيدلاولو

 « هذه هتباتك نم ديفتسن دقف ، هتافو خيرات ىلع فقأ مل املو

 . دوجوم يح . ةرجهلل ةئامنامثو نيعبسو عبرأ ةنس ىلإ هنأ

 عباسلا ءزجلا فلأ ‘ دمحم نب دادم هيقفلا هدلو ناك دقو

 ةنس ‘ " عرشلا نايب " : باتك نم دوقفملا ، ةاكزلا يف رىشع
 ليعامسإ نب دمحم ةمامإ لئاوأ يف ، ةرجهلل ةئامعستو عست
 . ي رضاحلا
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 دمحم نب داذم نب هللا دبع خيشلا

 نب دمحم نب دادم نب هللا دبع هيقفلا ةماعلا خيشلا وه

 يناثلا فصنلا يف ، هنامز ءاملع ريهاشم نم ؛ ةلاضف نب دادم

 نب دمحم هيقفلا هيخأ ركذ مدقت دقو ؛ يرجهلا عساتلا نرقلا نم

 . هراعشأ نم اريثك تلقن يذلا ناويدلا بحاص ‘ دادم

 ۔ يولهبلا دمحأ نب درو : خئاشملا ء املغلا نم هرصع يف ناك

 ۔ يحنملا حاضو نب حلاصو ، يوزنلا رمع نب دمحم نب حلاصو

 . هنامز ءاملع نم مهريغو ، يقابلا دبع نب يلع نب دمحمو

 دمحأ نب دمحم نب باطخلا نب رمُع مامإلا رصاع نمم هنأ امك

 ، مامإلا اذه مكح اوححص نيذلا نم ناكف ، (هللا همحر) يصوزخلا
 ةنامنامثو نينامثو عبس ةنس يف ةنه ابنلا لا ومأ قيرغت يف

 : مكحلا اذه يف هلاق اممو ‘ ةرجهلل

 ۔ كالمألاو لاومألا عيمج نأ ، يدل تبثو ‘ يدنع حص دق )

 هدلو ىلع ‘ ناهبن نب ناميلس نب رفظملا ديسلا اهفلخ يتلا
 تكلهتسإ دق ، اهلك ناميلس اهفلخ مث ، هئاكرشو ناميلس
 مهنم لوهجملا . سانلا ملاظم نم اهاينج يتلا ، نويدلا تانامضب

 لكف ‘، مامإلل كلذ مكح راصو ‘ نيلا اهقرغتسإ دق اهنأل ، مولعملاو
 مكح يف قحلا هبجوأ امب هطسق هلف ، هني ىلع هنيب حصأ نم
 ، هديب دادم نب هللا دبع ، ريدقلا هبر ةمحر ىلإ ريقفلا هبتك ؛ هللا
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 ةنس ، رفص رهش نم تيقب نا ةليل ةرثع ثالثل ، تبسلا موي

 . ه أ 0 ( )٣( دمحم انديس ةرجهل ةئامنامثو نينامثو عبس

 بيبط ۔ آضيأ ۔ وهف ؛ هنامز يف ءاهقفلا رباكأ نم هنأ امكو

 يف هلوق نمف ى ءايميكلا ملع يفو ، رسلا ملع يف دي هلو ، رهام
 : كلذ

 فشاو مث رضيخألا دبعلا ذخ

 ثلثو ةيناثب هيق سو
 اطيبع امد اهمد يكاح

 اخبط متي نيح مدنعلا وأ

 امدق جمي نيح داصزفلا وأ

 ًاحاكن بلطي ملل دبعلا معنف

 مل ام ثيحب ةاتفلا معن ايو
 أليلح اهل ناكو اهقشعت
 امالغ اهدلوأو اهلبحأف

 موشغ رهد نم فاخأ تسلو

 اهوبأ انأ مث سمشلا يتنبف

 اركش مث ًادمح لوقي راصف

 هرجش مد نم ةبرشب ٥هادص

 ةرشعو سمخ ىلإ ةعبارو
 ةرفش هتباص اذإ ناىناب

 هردق فرعي نم ليهأ دنعف

 هرمخ دشأ ناكف باوثأب

 هرح نيقاسلا ةضع نم ىوس
 هرك دبعلا حاكن ىوس ديرت

 هرسو هرئارس اهالوأو
 هردم ًاسطن القاع اميلح

 هرسك فاخأ تسلف دحأ نمف

 هرسع فاخأ تسل دازلا لقو

 هرش فاخأ تسل بانلا ليصع

 هرم سانلا تامل انالولو

 هردقو لوط وذ لج يبرل
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 خيشلا وه ، هل رصاعُم ملاع لجر ، ىنعملا اذه يف هبطاخيو
 : لوقيف رضنلا يبأ نب دمحأ نب جرفم

 الح ردبلاو يرتشملا ام اذا

 تناك جربلا يف دراطعو اعم

 يل ادب دلو نم هللا كاعر
 اعيرس انعمجي نمحرلا ىسع
 اهاصع تقش ةمّلع ايأ

 يبلق كايقل نم تشحوأ دقل
 يتاوللا تيقاوملا يف ءاعو
 اميف تنأ ةليسولا معن انل

 سيلجلاو لصاوملا معن ايف
 سينألا اهل حص لصولا يف اكذ

 سيفنلا يلاغلا رهوجلا هيفب

 سيع كنم ىوزنب تبأ اذإ

 سولج هب ماخلاو هاون

 سورط :هلو هؤايض تنأو

 سوفنلا اهب بيطت اهب لحت
 سوبع نمز ينبان دق هب

 نرقلا رخاوأ يف كلذ لعلو ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 ۔ ةرجهلل ةنامنامثو نينامثو عبس ةنس ىلإ هنأل ‘ يرجهلا عساتلا

 باطخلا نب رمع مامإلا مكح هحيحصتل كلذو ، دوجوم يح

 خيشلا هاثر دقو ؛ ةروكذملا ةنسلا يف ، (هللا همحر) يصوزخلا

 : تايبألا هذهب ، يقابلا دبع نب يلع نب دمحم ملالا

 هليبسل ىضم اجولفم طارقب
 ىضم ًاجولفم سيلاطوطسرأ كلذكو

 ةجش يف كلاه يلع وبأو
 يذلل الإ ءادلا ءاود نإ ام

 آاسبيم تام هللا دبع كلذكو

 نوطلالفأ تام دق ًامسربمو

 نوطبم مهسونيلاجو اضيأ
 نونم هترواس ةفالخلا عمو

 نوكيف نك مودعملل لاق نا

 نوزخم هقلح يف هناسلو
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 () هلثمك ميكح الو ميكحلا وهف

 ىضترملا هيقفلا دادم نبا كاذ

 ةماهف هرهد يف ةملاع

 امد انرجاحم انم هكبتلف

 هبط يف رهام مكو مكلف
 همالسو هبر ةمحر هيلف
 ةمحر نميهملا نم كيلع بهذاف

 نوزم راخفلا موي هب تهات

 نوُمأم بذهم -) مولعلا رحب

 (, نونكم هبلقب مولعلا رد

 نويع هيلع اهعمدأ رذتلو
 نوفدم هحيرض نطبب ىدوأ

 نونح روكولا يف قرب حال ام

 نوزحملا كدعب ينأب ملعاو

 نيخيشلا دلاو وه ،۔ دمحم ني دادم نب هللا دبع خيشلاو

 . امهركذ يتآلا ، هللا دبع نب دادمو ؛ هللا دبع نب دمحم : نيهيقفلا

 )١( هلثم : ىرخأ ةخسث يف .
 )٢( بنهُم رغا ملع : ىرخأ ةخسث يف .

  

 )٣( ناوُصمو رهطُس مولعلا رحب : ىرخأ ةخسث يف .

١٠٦ 



 د اذم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا

  

 نب دمحم نب دادم نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا خيشلا وه

 رشاعلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم ؛ هلاضف نب دادم

 ، هيبأ ةايح يف ملعلاب رهتشإ دق ۔‘ ليلج ةمالع وهو ؛ يرجهلا

 . هنم املع عسوأ هنأو

 . هدعي اميفو ‘ هرصع يف ةفآلا بتكملا ىلع علظطُملاف

 ، يتاجيسىلل ‘ " زاجيإلا " : باتكو ، " لدعلا جاهنم "ا : باتكك

 ةجحلا عم ‘ امهيف ةريثكلا هتبوجأ لالخ نم كلذ كردي ؛ امهريغو
 . هل هرصع ءاملع مارتحإو ، ه اواتف يف نايبلا ةوقو

 ، هللا دبع نب دادم هيخأ نم نسأ ، رهظي اميف اضيأ ۔ وهو
 ىوتفلا يف نيردصتْملا ءاملعلا نم امهالكو ؛ دب اميف هركذ يتآلا

 . امهنامز يف
 ، دادم نب هللا دبع خيشلا هيبأ عم ‘ دمحم خيشلا رضح دقو

 يذلا ، ناهبن لآ نيطالس لاومأ قيرغت مكح ‘ ءاملعلا نم هريغو

 رمأب ، جرفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم ةملعلا هيقفلا هب مكح
 نينامثو عبس ةنس كلذو ‘ يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا

 : هصن ام رثألا يفف ؛ ةرجهلل ةنامنامثو

 ، دادم نب هللا دبع ، ريرحنلا ملاعلا خيشلا طخ نم لقن اممو )
 نب ناميلس نب دمحم ملاعلا مودخملا خيشلا هرطس ام يدنع حص

٠٧ ١



 : هتمدقم يف لوقي 3 )٧٣٦)( مقر دلجم يف

 ينمهلأ ، هتينادحو ةينارونلا لوقعلا مهلأ يذلا نإف : دعب امأ )

 ىلع ًالمتشُم ، ةيثالثلا لاعفألا ةينبأ يف ايفاش ارصتخم فلوأ نا
 . ه أ ۔ ) خلا ... لسكلاو 4 حتفلاو ش مضلا : ثالثلا تاكرحلا

980 
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 داذم نب هللا دبع نب داذم خيشلا

  

 نب دمحم نب دادم نب هللا دبع نب دادم خيشلا هيقفلا ملاعلا وه

 هريغك ، ىوتفلا يف ردصت نممو ۔‘ هنامز ءاهقف نم ناك ؛ دادم

 ىضم دقو ؛ نامزلا كلذ يف نانبلاب مهيلإ راشي نيذلا ءاملغلا نم

 . هللا دبع نب دمحم خيشلا هيخأ ركذ

 نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم ‘ هللا دبع نب دادم خيشلاو

 هلو ، ماكحألاو نايدألا يف ةريثك ةبوجأ هلو ‘ يرجهلا رشاعلا

 وهو ‘ " عرشلا نايب " : باتك نم ًادوقفم ناك ءزُج فيلأت

 لوألا ءزجلا ‘ " عرشلا نايب " : باتك نم رشع عباسلا ءزجلا

 يتنثإ ۔ سيمخلا موي رصع هفيلأت نم غرف دقو ؛ ةاكزلا باتك نم

 . ةرجهلل ةئامعستو عست ةنس ، مرحُسلا نم تيقب ةليل ةرشع

 نب دمحم مامالا ۔ اهيف مكح يتلا ةنسلا يهو : ( تلق )

 ناطللللا عم مهمايقل ، هحاور ينب لاومأ قيرغتب ، ليعامسا

 . ناميلس نب رفظملا هيخأو ، يناهبنلا ناميلس نب ناميلس

 طخب اهنأ نظأ ۔ روكذملا عزجلا نم ةخسن ىلع تعلطا دقو

 : اهرخآ يف بوتكم ۔ فلؤملا

 هللا ىلإ ريقفلا دبعلا هفلأ امم ، ةاكزلا يف لوألا ءزجلا مت )
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 هللا دبع ابأ خيشلا نأل ؛ دادم نب هللا دبع نب دادم ، ىلاعت

 ةثالث فلأ ۔ " عرشلا نايب " : باتك بحاص ، ميهاربإ نب دمحم
 دق هلعلو ، ةاكزلا نم لوألا ءزجلا دجن ملف ، ةاكزلا يف ءازجأ

 ، ةاكزلا نم لوألا ءزجلاب : هتيمسو . ءزجلا اذه تفلأف ‘ بهذ

 ة رهوجلاك فدصلا سيل يرمعلو ؛ " عرشلا نايب " : باتك نم

 . مرحُسلا نم تيقب نإ ةرشع يتنثإل ، سيمخلا رصع همامت ناكو
 .هأ .4 ( ةرجهلل ةئامعستو عست ةنس

 ىلإ ةبوسنم ، ءزجلا اذه نم ةديدع خسن دجوتو ، اذه

 طخب ، ءزجلا اذه نم ةخسثب ترفظ يننأ الإ ، دادم خيشلا هفلؤم

 يلعوبمأ بجر نب سراف نب دمحم نب هللا دبع نب دعس خيشلا
 . ه٩٧١١ ةنس اهخسن خيرات ، يلئامىلا

 نم ءزجلا اذه نأ ‘ يوري نم تعمس ) : خسانلا لوقي

 . ه أ ، ( ملعأ هللاو ، " عرشلا نايب " : باتك ةديوست

 مل ‘، (هللا همحر) ‘ " عرشلا نايب " : باتك فلؤم لعلو
 . دادم خيشلا نأ كُبيو ، اهلاح ىلع تيقبف ، ةديوستلا كلت بذهُي
 تفلأف ] : هلوق ليلدب ، ةديوستلا كلت نم دوقفملا ءزجلا اذه فلأ

 ؛ { رهوجلاك فدصلا سيلو ] : اعضاوتم هلوقو ؛ ( ءزجلا اذه

 راشأ يتلا ةديوستلا كلت نم ناك ولو ؛ هفيلأت نم هنأ لدي امم
 لاق امل ، " عرشلا نايب " : باتك بحاص نع اهنأ . خسانلا اهيلإ
 سيلو ) : هباتك فصو يف 4 هللا دبع نب دادم هيقفلا خيشلا
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 ۔ ملعأ هللاو ، { رهوجلاك فدصلا

 لناسملا ىلع هتبوجأ امأ ؛ رخآ فلؤم ىلع هل علطأ ملو

 هريغو ‘ "" لدعلا جاهنم " : باتكك ، رثآلا يف ةريثكف ، ةيهقفلا
 ،ةلئسملا هذه اهنم ركذأ ، لاثملا ليبس ىلعو ؛ باحصألا بتك نم

 : يهو ‘ اهيلع هباوجو

 هيلع عاب لجر نع ة شمهد نب لماز ‘ هيقفلا خيشلا ينلأس (

 ءاجف ، ثرإاب هيلإ لآ لاملل عئابلا لجرلاو ‘ عطقلا عيبب ، لام

 ؟ ةيصولل لاملا ذخأ بلطي كلاهلا يصو

 نع هتظفح يذلا : ۔ باوصلاو قحلل قفوملا هللاو باوجلا
 يفكت لاومأ ۔ يصوْملا : هلعل عئابلل ناك اذإ هنأ ، اهافش انخايشأ

 لاومأ عئابلل نكي مل اذإو ، لاملا ذخأ يصولل سيلف ، ةيصولا

 ىلع حصي ام ملس ءاش نإ ، يرتشملل رايخلاف ، ةيصولا يفكت
 نم ملس ام لثمب عئابلا ىلع عجرو ى ةيصولا نم عيبملا لاملا
 ۔ عيبملا لاملا اذه يف ةصصخم ةيصولا تناك اذإو ؛ ةيصولا

 ملس ءاش نإ ، رايخلا لمازلف ۔ شمهد نب لماز هارتشإ يذلا
 يصولل سيلو ، ةيصولل ملس ام لثمب عئابلا ىلع عجرو ، ةيصولا
 نم لاملا ىلع حصي ام يرتشملا ملس اذإ ضقن عئابلل الو
 . ملعأ هللاو ، ةيصولا

 قفاو ام لإ ‘ يلوق نم ذخأت الو ، نيملسملا لاَنس نم ددزاو
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 نب هللا دبع نب دادم ، ىلاعت هلل ريقفلا دبعلا هبتك ۔ باوصلاو قحلا

 . ملسو هلآو ، يبنللا دمحُم هلوسر ىلع هللا ىلصو ‘ هديب دادم

 نب هللا دبع نب دادم ‘ هيقفلا خألا هب ىتفأ ام ، تباثو حيحص

 ، لمعلا هيلعو ، قحلا وه ذإ ، ةقرولا هذه يف ، دمحم نب دادم

 نب دادم نب هللا دبع نب دمحم ‘ هللا قلخ رقفأ هرطس ، ذخأن هبو

 . هدحو هلل ًادماح ، دمحم

 نب دمحم : ناربحلا ‘ ناملاعلا ‘ ناخيشلا هب ىتفأ ام
 نم ، باتكلا اذه نومضم يف ‘ هللا دبع نب دادمو ‘ هللا دبع

 هبتك ، ذخآ هبو ، لمعأ هيلعو ، قحلا وه ‘ باوجلاو ةلئسملا

 . هديب ناميلس نب دمحم نب مساقلا وبأ ، لقألا دبعلا

 ة باوجو ةلئسم نم ‘ انخايشأ دنع حص ام 0 تباثو حيحص

 دابع رقفأ رقفأ هبتك ۔ باوصلاو قحلا وه ذإ ، باتكلا اذه يف

 . ( هدحو هلل ًادماح ‘ هديب دمحأ نب دايز نب ديعس ، هتمحر ىلإ هللا

 . ه أ

 ليعامسإ نب دمحم مامإلا مهعمج نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناكو

 " هتلغ ميرحتب مكحيو ، رايخلا عيب نع يهني نأ دارأ امل ، ىوزنب
 هيقفلا خيشلاو ؛ يوزنلا يرقعلا هللا دبع نب دادم خيشلا : مهو

 يضاقلا خيشلاو ؛ يوزنلا رمع نب ناميلس نب دمحم نب هللا دبع
 نب رمع خيشلاو ؛ يولهبلا ناسغ يبأ نب درو نب ناسغ وبأ
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 نب نسحلا يبأ نب دمحم خيشلاو ؛ يولهبلا دمحأ نب دايز

 مامإلا مكحف ‘ رصبلاو ملعلا لهأ نم مهريغو ؛ حاضو نب حلاص
 ححصو ‘ مارح ابر اهنأو ، رايخلا عيب ةلغ ميرحتب روكذملا
 نيقب لايل تسل ، () تبسلا راهن كلذ ناكو ، مكحلا اذه ءاملعلا

 .ةرجهلل ةنامعستو نيرشعو نامث ةنس ۔ ةرخآلا ىدامج رهش نم

 ، ةلأسملا هذه يف ءاملعلا نيب فالخلا نم ءاج ام لجألو ، اذه

 تاعويب يف رايخألا ةنازخ " : باتك يف ءاج ام انه ركذأ

 يوزنلا ناسغ نب هللا دبع نب دمحم ةمالعلا خيشلل ، " رايخلا
 دقف يرجهلا رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم وهو ، ينيسارخلا

 : روكذملا هباتك نم لوألا بابلا يف لاق

 لهأ نيب فالتخإ ۔ هميرحتو هليلحت يفف ‘ رايخلا عيب امأ )
 رخآ يف هوثدحأ امنإو ، نامزلا ميدق يف نكي مل هنأل ، ملعلا

 ضكرو ‘ هلعف نم اريثك مهل نيزو ، ناطيشلا مهاوهتسإ ، نامزلا

 نأ يحتسيو ‘ ارهاظ ابرلا ديري ال يذلا ، هلجرو هليخب مهيلع
 قيرطلا نع هب داحو « هلدأو رايخلا عيبب هملعاأف ، ًآرهاش نوكي

 هذه يف اميس ال ‘ تاراجتلا يف تاهبشلا رثكأ نأ يرمعلو ب هلزأو

 . ( تاعويبلا

 . وه هب مكح امو ‘ ليعامسإ نبدمحم مامإلا ةريس ركذ مث

 ميرحتو “ رايخلا عيب نع يهنلا يف ۔ ءاملعلا نم هرضح نمو

 )١( ءاعبرألا راهن : ىرخأ ةخسل يفو .
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 نم ، ةلأسملا هذهب مكحلا اذه هلقن دعب فلؤملا فدرأ مث ؛ هتلغ

 : (هلل ا همحر) نسحلا يبأ نب حلاص خيشلا باوج

 نم ءيش هدنع نمع ‘ مالسلا دبع نب دمحم دلاولا ينلأس )

 كسمتأ نأ يل زوجيأ : لأسف ؛ هدي يف ام لغتسي وهو ، رايخلا عيب
 ؟ ال مأ يدي يف ام لغتسأ و ، هب

 زئاج هنأ : ۔ باوصلاو قحلل قفوُملاو يداهلا هللاو باوجلا
 هل يهو ‘ ةلغلا لغتسيو ، رايخلا عيب نم ، هدي يف امب كسمتي نأ

 الو ، اهلغتسإ ةلغ در هيلع الو ، كلذب هترمأ دقو ، بيط لالح
 هلةلغلاو ‘ هل يذلا غلبملاب الإ ، رايخلا عيب نم هدي يف ام كفني

 ؛اهدر هيلع الو ، ةلغلا يف ضراعُس هيلع الو ‘ هديب تلازام

 وه نم ، هيلع ىضم ام ىلع / رايخلا عيب ةزاجإب نوُمكاح نحنو

 نم لوقب اوذخأ اذإ ، نيرخأتملا انخايشأ ءعيطخث الو ، انم ريخ

 امأو ؛ هلهأ ىلإ غلبملا درو ‘ ةلغلا ميرحت يف ، نييملسلا ليواقأ

 ، رايخلا عيب ةزاجإو ، ةرمثلا ليلحت ىلع نوميمو ، نوغبتّم نحن

 ةلنسم يهو ، هنم دارملا ه أ ، ( ‘ انماكحأ ترج اذه ىلعو

 : باتك نم ‘ ءاش نم اهعجارْللف ، اراصتخا اهتكرت ، ةليوط
 . " رايخألا ةنازخ "

 همحر) هللا دبع نب دمحم يخأ تدهاش ) : دادم خيشلا لاق

 يبرغلا بناجلا يف دجسملا ليوحت ، دوم دجسم لهأل زاجأ ، (هللا

 . ه أ } ( يقرشلا بناجلا يف ناكو ‘ انترضحب هولوحف
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 نبا خيشلا تاباوج نم ‘ ةلأسملا هذه تظفح دقو : ( تلق )

 دادم نب هللا دبع نب دمحم ةملعلا خيشلا نأ ) : لاق دقف ، ناديبع

 ۔ احرص دجسملا اولوحي نأ ، دوم دجسم لهأل زاجأ ، (هللا همحر)

 . ه أ ‘ ( خيشلا هب مهاتفأ ام ىلع نآلا وهف ، ادجسم حرصلاو

 لوقي ، خيراتلا اذه تاطوطخملا ضعب يف تدجو : ( ةدئاف )

 نب هللا دبع نب دادم هيقفلا طخب ۔ هتدجو بيجع ربخ : هخسان

 دادم ٠

 ، ةرجهلل ةئامنامثو نيعستو عبس ةنس يف سانلا ىلع ىرج )

 [ تعقو ] 0 ءاثالثلا ةليل ، ةرخآلا ىدامج سماخ ۔، ميظع رطم

 يداو ۔ يداولا ةفاح ىلع يتاوللا تويبلا تدجو ؛ ةميظع ةفرج

 اميف ، ةرهشلاب انغلب اميف ناكف ، رادلا دجسم ىلإ تلصوو ۔ هوبلك
 تذخأو ، تايبأ ةينامثو تيب يتنام : تويبلا نم هفرجلا تذخأ

 تلخدو ‘ دنهلا دجسم رادج تذخأو ‘ يريمعلا نصح رادج
 . ركسع ناتسب رادج ىلع ‘ عرشلا ةراح روس تمدهو ، ةيناديملا
 ۔ كلذ نم مهسفنأ ىلع اميظع ًافوخ ‘ هقفيلغ ةراح لهأ فاخو

 دجسم يثعن يه يتلا ‘ ةيشحلا يف عقو نأ ىلإ اهنم لصوو
 . رقعلا دجسم عماج تلشو ، جلف نيتاسب رادج تمدهو ‘ ةراجحلا
 اهيف يتلا ةفصلا عم ، هيف يتلا هداربلا عم يبزغلا حرصلا

 بناج عم ‘ ةيناثلا ةفصلا بناج عم ‘ ربنملا ترسكو ‘ بارحملا
 نزاخم عم هلك قوسلا ةلمحو ‘ ةيسثعنلا ةيقرشلا ةفصلا نم
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 هاشحلا تويب تذخأو ة ةبيضغ ةراح تذخأو ‘ ةعبرأل ١ عماجلا

 لمحو نصحلا تويب نم ‘ قوسلا نم اهلباقي ام عم ‘ اهلك

 ، ةلخن فلأ رادقم ضيبألا يداوو هوبلك يداو ، اعيمج نايداولا

 ىلإ نيميجللا نم ليغلا لصتاو ، نيترم مويلا كلذ يف ءاجو
 . ه أ .[ ) قوسلا

 لا } هللا دبع نب دادم خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو ‘ اذه

 ةنامعستو نيرشعو ةينامث ماع ىتح هنأ ‘ روهشملا نم نأ

 نب دمحم مامإلا ةمامإ تقو كلذو ، دوجوم يح ‘ ةرجهلل

 . ةرجهلل ةئامعستو تس ةنس امامإ بصل يذلا ‘ ليعامسإ

 يفوت هلعلف ، ةرجهلل ةئامعستو نيعبرأو نيتنثإ ةنس يفوتملاو
 . ملعأ هللاو ، مامإلا اذه مايأ

 موي يفوتملا ، هللا دبع نب دادم نب هللا دبع خيشلا دلاو وهو

 عبرأ ةنس ، لاوش رهش نم تيقب ةرشع ىدحإل ‘ سيمخلا

 . ةرجهلل ةنامعستو نيعبرأو

 هيقفلا خيشلا وهو ‘ دادم نب دمحأ خيشلا دلاو ، اضيأو

 نب دمحم نب دادم نب هللا دبع نب دادم نب دمحأ ركب وبأ ةملعلا

 نم ردابتي اميف وهو ؛ هلاضف نب دنس نب دادم وأ ، هلاضق نب دادم

 نم برقي ام ىلإ ، يرجهلا رشاعلا نرقلا نم طسوألا ثلثلا ءاملع

 عجرمو ۔‘ هنامز ءاملع رهشأ نم ناك ؛ روكذملا نرقلا ةياهن
 نب دمحم مامإلا ةمامإ مايأ نم ة م كردأ دقو ، هتقو يف ىوتفلا
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 . هتريس نم ءيش ىلع ملكتو ، ليعامسإ

 ةبتكمب دجوي ، " داوجألا زنك " : باتك : اهنم ، ( هتافلؤم )
 عومجم وهو ‘ (ب )٣٢٩ مقرب ،۔ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 . ةيهقفلا لئاسملا يف تاباوج

 ثارتلا ةرازو ةبتكمب ‘ "" دابعلا ةنازخ " : باتك هل ، اضيأو

 : هخسان لاق . ةفاقثلاو يموقلا

 ۔ داوجلا خيشلا تاباوج ۔‘ "" دابعلا ةنازخ " : باتك اذه )

 جيسن ة ةملعلا ‘ ةم لك مومغملا نع ح رفملا “ ةمألا ينابر

 همحر) دادم نب هلل ا دبع نب دادم نب دمحأ ، ه رصع ديحوو ، هرهد

 دمحم نب هللا دبع ةماعلا ملعلا خيشلل خوسنم ، (هنع يضرو هللا
 . ه أ ، ( يوزنلا يدادملا

 ةنازخ ' و ‘ "ا داوجألا زنك '' : نيباتكلل لمأتملاو ، اذه

 ىلإ هباشتلا اذه يتاعد دقو ؛ دحاو باتك امهنأ ىري ‘ "" دابعلا

 ناكو ؛ امهؤامسأ تفلتخإ ، دحاو باتك امُه اذاف ، امهنيب ةنراقملا

 يف هبيترت لعلو ‘ "ا داوجألا زنك " : وه ‘ باتكلل لوألا مسإلا
 هنأكو ، هركذ يتآلا خسانلا مالك نم ودبي امك ، مظنم ريغ فيلأتلا

 : باتكلا ةبطخ يف هلوق نمف ، هيقف لجر

 هحتف نأ امل باتكلا اذه خسان ، هبر ةمحر ىلا ريقفلا لاق (

 هباوبأ لئاسم ضعب دجوف ، باوجلاو ةلأسملا نم ، هيف ام رظنو
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 ة فينصتلاو فيلأتلا يف اهنسح عم 0 ًةقفتُم ريغ ، فيلأتلا ةفلتخم

 هانيمس نأ ، هب فورعم هل مسإ ىلإو ، هخسن ىلإ انسفنأ انتعدف

 0 ملاعلا ‘ ةمألا ينابر خيشلا تاباوج ، " دابعلا ةنازخ " : باتك

 . ه أ ، ( دادم نب دمحأ ، داوجلا ، ملعلا

 ةليطو ، ليعامسإ نب دمحم مامإلا ةايح نم اتقو كردأ دقو
 ٥ هدعب شاعو ؛ ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب هدلو ةماما مايأ

 مساقلا نب رمع وهو ، هدعب بوصنملا مامإلا ىلع هنانث ليلدب
 اذه ناكو ، نرقلا دمحم نب هللا دبع مامإلا اضيأو ، يليضفلا

 هدلو ىلعو ‘ ليعامسإ نب دمحم مامإلا ىلع بيعي 0 هيقفلا
 . هدنع ةءاربلا اهب ابجوتسا ارومأ . تاكرب

 : هباتك يف ، (هللا همحر) يملاسلا نيلا رون ةملعلا لاق

 : " نايعألا ةفحت "

 اثادحأ ، ليعامسإ نب دمحمل ركذي ، دادم نب دمحأ هيقفلا ناك )

 ۔ مهيرصاعُم ضعب نم هريغ ناكو ؛ هدنع ةءاربلا اهب بجوتسإ
 اهملسي ال ‘ ججحب هل جتحيو ‘ كلذ يف ليعامسإ نب دمحمل رذتعي
 ، هوجولا نم هجوب زوجتال اهنأ ىريو ‘ دادم نب دمحأ هيقفلا
 . داهتجإ الو يأر عضومب تسيل اهنإو

 نأ : هتريس يف دادم نب دمحأ هيقفلا هركذ ام حص ناف

 ةءاربلا يف باصأ دق هيقفلا ىرأف ، هلعف دق ‘ ليعامسإ نب دمحم

 هدلقي نأ هريغل سيلو م رصأف كلذ نم هباتتسإ دق ناك اذا ، هنم
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 نمب صاخ ءيش كلذ امنإو ، ليعامسإ نب دمحم نم ةءاربلا يف

 . بتي ملف هنم مامإلا بّوتو ، ثدحلا ملع هدنع حص

 نم ةاكزلا ‘ ليعامسإ نب دمحم ابج : دادم نب دمحأ لاق

 روجلا نم عنم ريغو ‘ مهل ةيامح ريغ نم ‘ ربجلاب هتيعر

 . ملظلاو

 امب ، لخنلا ةرمث نم ةاكزلا ءارش ىلع هتيعر ربجو : لاقو
 . مهل هنم ربجلاب ةميقلا كلت ذخأو ، ريناندلا نم هلامع هموقت

 ۔ لخنلا ةرمث ةميقب ، ريناند ةاكزلا ريغ ريشاعملا ابجو : لاقو
 ريناندلا نم ، هلامعو هناوعأ هموقت امب ‘ هتيعر لاومأ نم
 ۔ مهريغو ، لمارألاو ، نيغلابلاو ، ىماتيلا هتيعر نم ‘ ربجلاب
 ۔ هلايعو ، هفايضأو ‘ () هراطخلو ، هناوعأو ، هلامغعو ، هسفنل

 . ةينلاب ضرقو ارده

 ردقملا مرغملا يهو ، هرسكلا ذخأو ‘ جارخلا ابجو : لاقو
 ةيشخو ، فوخلا ىلع ‘ ربجلاب هتيعر لاومأ نم ‘ ةربابجلل
 اذه ، ( هتيعر لاومأو ، هتيعرو ، هسفنو « هتلود ىلع ةملظلا

 . همالك

 يف لاطأ دقو ( : (هلل ا همحر) يملاسلا نيلا رون ةملعلا لاق

 . نيقيرفلا دنع ةملسم روُسأب ، ءايشألا هذه لاطبإ ىلع لالدتسإلا
 . ءابرغلاو فوُيضلا : مه نييناملا فرغ يف- راطخلا )١(
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 ال اهنإف ، رومألا هذه ضعب يف ، هل رصتنملا لوقي ام يردأ الو

 كلذ عوقو نوركني مهلعلو ، نيملُسلا لاوقأ نم ءيش ىلع جرخت
 نع روثأملا يأرلا ضعبب . صخرتلاب يقاوبلل نوجتحيو ، هنم

 . هيلإ ةرورضلا لجأل ، نيملسملا

 نأ مامإلل سيلو ، الصأ ناعمتجي الف : جارخلاو ةيابجلا امأف
 رابجلا عنمو .0 اهامح اذإ الإ ، اهجارخ رابجلا ذخأي ، اضرأ يبجي

 نم اهضعب فصنأو ، اهملاظم نع ديلا عفرو ، اهجارخ نم
 ماقأو ، اهامح دق هثل ‘ رهقلاب ةيابجلا هل بيطت انه اهف ضعب

 . لدعلا اهيف

 ال كلذ نإف ، اهيف ةاكز ال يتلا لاومألا نم روشعلا ذخأ كلذكو
 بيتتساو ، هلعف دق ًادحأ نأ اذه حص نإف ، يأرلا لبقي الو ، زوجي

 نوكي ال كلذ نكل ، نيملسملا دنع عيلخ نوكي هنإف ، بتي ملف
 . ةمرح مظعأ مهنإف ، ةمألا ىلع اصوصخو ، ىوعدلاب

 نم هل صخرو ‘ جتحإ نم هل جتحإ دقف : ضرقلا امأو
 نب دمحأ هيقفلا كلذ ىري الو ، ةلودلا ىلع فوخلا لجأل صخر

 . صخملاو لماعلا نم أربي ناك لب ، دادم

 ، هريغ ىلع باحصألا ناك نإو هنإف : رامثلل صزخلا امأو
 ميلست ىلع ةيعرلا ربج نكل ، يأرلا ةرئاد نع جرخي الف

 ال ءيش ، لخنلا سوؤر يف ةصوزغملا ةاكزلا نع ، ريناندلا

 انع باغ دقو ، رمألا نم مهدنع ناك امب ملعأ هللاو ، زوجي
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 ، ( ملعأ هللاو ، همكح انمزلي الف ، هملع انع باغ امو ، مهرمأ

 . (هللا همحر) يملاسلا نيلا رون ةملعلا مالك ه أ

 الو باحصألا رثأ ضعب يف اهلماكب ةروكذم ةريسلا هذهو

 مامإلا ىلع لماحت نم اهيف ام ىلع ‘ اهنم اضعب ركذأ نأ سأب
 ةماعلا لاق امك ، كلذ نأ الإ ، هنم ةءاربلاو ، ليعامسا نب دمحم

 نم ةءاربلا يف هدلقي نيأ هريغل سيل نأ : يملاسلا نيدلا رون
 ثدحلا ملع هدنع حص نمب صاخ كلذ امنإو ، ليعامسإ نب دمحم

 ۔ راصتخإب اهركذأ ، هذه يه ةريسلاو ؛ بتي ملف هنم مامإلا بوتو

 : عضاوملا ضعب يف فذح عم

 دعب ، لدعلا راونأ رينم هلل دمحلا ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 ۔ اهلافآو اهفوسخ دعب اهرامقأ علطمو ، اهلالحمضإو اهؤبخ
 اهمالعأ عفارو ‘ اهلالحنإو اهساردنإ دعب ‘ لدعلا قئارط حضومو
 اهسورد دعب ‘ لدعلاب اهماكحأ عراشو ۔‘ اهروثدو اهطوقس دب
 نيهاربلاو ‘ ةغمادلا ةلدألاو ، ةغلابلا ججحلاب اهديؤم ، اهرويغو

 ديجملا نآرقلا يف ةمكحملا تايآلاو ، ةرهاقلا دهاوشلاو ، ةرهازلا

 نم ليزنت هفلخ نمالو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال أ : يذلا
 ۔ هل كيرش ال هدحو ‘ هللا الإ هلإ ال نأ دهشنو ، 0ا) ديمح ميكح

 عيمج نم هيفصو « ممألا ىلإ هلوسرو هدبع ‘ () دمحم نأو

 تقطنو ، لقاسعلا تقرقرت ام ، هيلع هللا ىلص ‘، مجعلاو برعلا
 نم نينربُملا ‘ هباحصأو ماركلا هلآ ىلعو ‘ لواقملاو هافشلا

 )١( تلصف ةروس : ٤٢ .
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 : دعب امأ ... ماذملاو سندلا

 ،مهملع ام سانلل اونيبي نأ ، ءاملعلا ىلع قاثيملا هللا ذخأ دقف
 اوتوأ نيذلا قاثيم هللا ذخأ ذاو « : () لاقف 3 ملعلا نم مه اتآو

 : (٤ي) يبنلا لاقو ، () 4 هنومتكت الو سانلل هننيبتل باتكلا
 ، لعفي مل نإف ، هملع رهظي نأ ملاعلا ىلعف ، عدبلا ترهظ اذإ "
 ىقبت نأ لإ ، "" ةمايقلا موي ىلإ ، نينعاللا ةنعلو ، هللا ةنعل هيلعف

 لوقل م كلذ يف هملع رهظأ نإ ، هلامو هسفن ىلع فاخي « هيقت
 الو اوعبتا : ليقو ؛0» « ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ ط : () هللا
 . اهتاثدحُم رومألا رش : ليقو ؛ اوعدتبت

 ، ليعامسإ نب دمحم نم ةءاربلا 0 هلل هب نيدن يذلا اننيد نمف

 عنم نمو ‘ مهل ةيامح ريغ نم ‘ ربجلاب هتيعر نم ةاكزلل هتيابجب
 ۔ نيملضُسلا راثآ يف ءاج دق هنأل ‘ [ مهنع ] ملظلاو روجلا
 ." فنضُملا " : باتك يهو ‘ ةحيحصلا مهنع ةروهشملا

 نم اهريغو ‘ '' ءايضلا " : باتكو ‘ "" عرشلا نايب " : باتكو
 . نيملىُصلا راثآ

 اضرأ ابج مامإ اميأو : (هللا همحر) ليحرلا نب بوبحم لاق

 فعضب ‘ ةملظلا ةيابج نم مهعنمي ملف ، ةربابجلا نم هريغ اهابج
 سبلنالو ، هنم أربنو هعلخن ‘ قساف رئاج مامإ وهف ، ةنهادّم وأ

 انماكحأ فلتخت الو ، هملعن نحنو قحلا متكنالو ‘ لطابلاب قحلا

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٨٧ .
 )٢( نارمع لآ ةروس : ٢٨ .
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 . سانلا ىلع

 ىتح ةقدص الو “ ةيزج اوبجت ال نأ : نيملسملا راثآ نمو

 ملظلا نم اوبج نم اوعنمتو اومحتو ‘ ًاماكح سانلا ىلع اونوكت

 . ناودعلاو

 مل ‘ اضرأ نوبجي مهتابج اوثعبي ال نأ : نيملىُسلا ني نمو
 . اهوعنمي ملو ، اهومحي

 هتيعرل هربجب ، ليعامسإ نب دمحم نم ةءاربلاب هلل نيدنو
 نم هلامع هموقت امب ، لخنلا ةرمث نم ‘ ةاكزلا ءارش ىلع

 مامإلا نم ربجلا نأل ، مهل هنم ربجلاب ةميقلا كلتل هذخأو ، ريناندلا

 ۔ اهضبق دعبو اهضبق لبق ‘ رمتلاو بحلا نم ‘ ةاكزلا ءارش ىلع
 ال ، كالمألا يف ءارشلا ىلع ربجلا ذإ . نيملسملا نيد يف زوجيال

 ةكرحلا نيح يف الإ ۔ نيملىّسلا عامجإو ، ةنسلاو ، باتكلاب زوُجي
 ة قح ميلست نع عنابلا نم عانتمإلاو ، ررضلاو ۔ ةركحلا : هلعل ۔

 ىلع ‘ ربجلا اهيف بجي يتلا ةكرحلاو ؛ هريغل هميلست هيلع بجاو
 نود عيبلا نع عنتُّسلا عنابلا ىلع ، ررضلا نيح يف عيبلا

 ۔ ءارشلا نع عنتمإ اذإ يرتشملا ىلع ةكرح الو ، يرتشملا

 ءارشلاو عيبلا مرح دق هللا نأل يأرلاب فالتخإ اذه يف سيلو

 هلوقل لسملا هيبن ةنسو ، لزنملا هباتك يف ‘ يضارتلا ريغب

 آلإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونمأ نيذلا اهيأ اي )» : (كي)
 لاومأ ذخأو عيبلا مرحف ، () ك مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ

 )١( ءاسنلا ةروس : ٢٩ .
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 ةنسلا تصخ مث ؛ يضارتلاب هلك كلذ لحأو ة يضارتلا ريغب سانلا

 ۔ ماعطلل ركتحُسلا يف ، يضارتلا ريغ ىلع عيبلا ربج ةحابإ

 ةدش نم ، سفنألا ةايحل ررضلا نيح يف ، عيبلا نع عنتُملاو
 . كلذ ىلع ةمألا عامجإو ، توملا فوخو 0 عوجلا

 نم هيلع ام ميلست نع عنتمملا يف ، عيبلا ربج تبث كلذكو
 يف ، يرتشملا ىلع ربجلا ةجح تتبثف ، عامجإب ، مامإلل قحلا
 : )٣( يبنلا لوقل ، ةنسلاو باتكلاب ‘ كالمألا نم اهريغو ةاكزلا

 نم ةمألا عامجإبو ، هسفن ةبيطب الإ ، ملسم ءرمإ لام لحيال "
 ( . " ةماقتسالا لهأ

 هتيابجب ۔ ليعامسإ نب دمحم نم ‘ ةءاربلاب هلل نيدنو
 لاومأ نم ، لخنلا ةرمث ةميقب ، ريناند ةاكزلا ريغ ريشاعملا

 نم ربجلاب ‘ ريناندلا نم هلامغو هناوعأ هموقي امب ، هتيعر
 . هسفنل ، مهريغو ، لمارألاو ،‘ نيغلابلاو ‘ ىماتيلا هتيعر
 ، ةينلاب اضرقو ارده .۔ هلايعو ، هفايضأو ، هراطخو ، هناوعأو
 ة لطابلاب اهلكأو ، سانلا لاومأ ذخأ ، هباتك يف مرح دق هللا نأل
 مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونمأ نيذلا اهيأ اي أ : (كيَك) هلوقل
 نإ مكسفنأ اولتقت الو مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب
 هيلصن فوسف ًاملظو اناودع كلذ لعفي نمو ٭ اميحر مكب ناك هللا

 اولكأت الو { : () لاقو ؛ 0) 4 اريسي هللا ىلع كلذ ناكو اران

 نم اقيرف اولكأتل ماكحلا ىلإ اهب اولدتو لطابلاب مكنيب مكلاومأ
 )١( ءاسنلل ةروس : ٣٠٢٩ .
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 نا » : (كي) لاقو ؛ 0ا) نوملعت متنأو مثإلاب سانلا لاومأ
 أران مهنوطب يف نولكأي امنإ املظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا
 مكؤامدو مكلاومأ " : )٣٤( يبنلا لاقو ؛ 0"» ًاريعس نولصيسو

 لاقو ‘“ "" اذه مكرهش يف ‘ اذه مكموي ةمرْحك ‘ مارح مكيلع
 اذإف ، هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح ، سانلا لتاقأ نأ ترمأ " : ()
 اي : ليق ‘ " اهقحب الإ مهلاومأو مهؤامد يلع تمرح ، اهولاق

 ىنز وأ ، ناميإ دعب رفك " : () لاق ؟ اهقح امو ، هللا لوسر

 ؛"" ناودعو ، ملظو ، ًادمعت سفن ريغب سفن لتق وأ ‘ ناصحإ دعب
 دعب لدعلا مامإلل ، ىلاعت هللا اهضرف يتلا ةاكزلا اهقح كلذكو

 . ةنسلاو ، باتكلابو ، ةمألا عامجإب ، عنملاو ةيامحلا

 ادع امف ، ةفلتخم هوجو ىلع ، لطابلاب سانلا لاومأ لكأو

 ، () هيبن ةنسو ، هللا باتك يف ، تاللحُملا نم لالحلا هوجو
 ۔ ةماقتسإلا لهأ نوملىُصلاو ، هلوسرو ، هللا مرح دقف ؛ لطاب وهف

 ام لإ ‘ ءيش اهنم لحيال ، اهريثكو اهليلق ، سانلا لاومأ لكأ

 وأ ، اهيلع عمتجملا هتنئس يف هلوسر هلحأ ؤأ ، هباتك يف هللا هلحأ
 لاح يف لكلا ‘ سفن ةايحل هلكأ ةزاجإ ىلع ةمألا تعمجأ

 ردقب ، توملا نم كالهلا فوخ عم ، ديدشلا عوجلا نم هرارطضا
 ةبيطو يضارتلا ريغب سانلا لاومأ لكأ راصف ، هسفن هب ييحي ام
 لهأ نم ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلاب زوجيال ، امارح سفللا
 ۔ سفنلا ةايحل عوجلا نم رارطضإا لاح يف الإ ‘ ةماقتسإلا

 )١( ةرقبلا ةروس : ١٨٨ .
 )٢( ءاسنلا ةروس : ١٠ .
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 نم ةجح ، ةمألا عامجإ نأل ، ةلبقلا لهأ عامجإب ، ةايحلا رادقمب

 ىلع يتمأ عمتجتال " : () يبنلا لوقل ۔ () هللا حجح
 مل نإو ، () يبنلا نع فيقوت وه عامجإلاو ؛ " لالض
 مكانلعج كلذكو )» : (كّيَي) هللا لوقلو ، اهنيعب ةياورلا هنع لقنت

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ
 ةمأ ةداهش لعجف ، لودع آلإ ءادهشلا نوكي الو ، () اديهش

 . (8) لوسرلا ةداهشك ، () دمحم

 جارخلا هتيابجب ، ليعامسإ نب دمحم نم ، ةءاربلاب هلل نيدنو
 ةيشخو ، فوخلا ىلع ‘ هتيعر لاومأ نم . ةربابجلل ةرسكلاو

 كلذ نأل ، هتيعر لاومأو ، هتيعرو ، هسفنو ، هتلود ىلع ‘ ملظلا
 نواعتلا (ةليب) هللا مرح دقو ، ناودعو مثإ وه ، هرسكلاو جارخلا

 : (كيت) لاقف ، ةملظلا ىلإ نوكرلا مرحو ، ناودعلاو مثإلا ىلع
 هللا نود نم مكل امو رانلا مكسمتف اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو

 يف مثآلا ةعاط هللا مرح دقو ، () 4 نورصنتال مث ءايلوأ نم

 وأ مثأ مهنم عطتالو )ل : () لاقف ، هرفك يف رفاكلاو ، همثإ

 نيذلا ٭ نيفرسملا رمأ اوعيطت الو )ل : () لاقو ، (” اروفك
 ال " : )٢( لاقو ، ١( نوحلصي الو ضرألا يف نودفي
 ةعاط ال هنأ ةمألا تعمجأو ، " :قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط
 هبلطي يذلا نأ ، ةمألا تعمجأ دقو ، قلاخلا ةيصعم يف قولخمل

 ١٤٣. :ةرقبلا ةروس )١(

 ١١٣. :دوف ةروس )٢(

 )٣( ناسنإلا ةروس : ٢٤ .
 )٤( ءارعشلا ةروس : ١٥١ ١٠٢ .
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 ۔ مثإ وه ۔ سانلا لاومأ نم هذخأيو ، ةيعرلا نم ملاظلاو رابجلا

 كلذ نإو . لطابو ‘ ركنمو ، ةيصعمو ۔، ملظو ،۔ يغبو ، ناودعو

 مرح دقو ، كلذ ريغب لوقي نأ دحأ ردقيالو ‘ ىوقتالو ربب سيل
 . هتنُس يف هلك () هللا لوسر همرحو ‘ هباتك يف كلذ للا

 نمف ؛ كلذ ميرحت ىلع ۔‘ ةماقتسإلا لهأ نم ةفلاسلا ةمألا تعمجأو

 فوخلا ىلع ۔‘ ربجلاب سانلا دنع نم ‘ يغبلا لهأو ةربابجلل ابج
 ىلعو ‘ سانلا ىلع فوخلا ىلعو ۔‘ هلامو ، هسفن ىلع ‘ مهنم

 ملظلا ىلع ةربابجلا ناعأ دقف ۔ هريغ وأ مامإ نم ، مهلاومأ

 عاطأو ، هرفك يف رفاكلاو ، همثإ يف مثآلا عاطأ دقو ، ناودعلاو

 عبتاو ، هركذ نع هبلق هللا لفغأ نم عاطأو ، نيفرسملا رمأ
 هلعفب هلوسرو هللا ىصعو ‘ مهملظ ىلع ةملظلا ناعأ دقو ؛ هاوه

 . نيملسملا نيد يف علخلاو ةءاربلا قحتساو ‘ اذه

 ةيعر يف ةاكزو جارخ عمتجي ال نأ : نيملُسلا نيد نمو
 ىتح ‘ ةقدص الو ةيزج اوبجي ال نأ : نيملىُملا نيد نمو ؛ ةدحاو

 ملظلا نم ، اوْبج نم اومحيو ‘، اماكح سانلا ىلع اونوكي
 سانلا لاومأ هذخأب ۔ ليعامسإ نب دمحم لض دقو ؛ ناودعلاو

 ، هناوعأو . هسفنل ، دجاسملاو ، نيغلابلاو ، لمارألاو ، ىماتيلا

 ة فوخلا ىلع ۔‘ ةربابجللو ‘ هفايضأو ، هراطخو ‘ هلايعلو
 هلوسر ةنسو ‘ هللا باتك ، هذه هلاعفأب فلاخو ‘ ملظلا ةيشخو

 ، املاظ ، ًاقساف هذه هلاعفأب راصو ، نيملُسلا نيو ، ()

 ۔ كلذ يف ةجحلا ، هللا لزنأ ام ريغب مكح دق هنأل ، ةمعن رفك ارفاك
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 مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو ) : () هللا لوق

 هللا لزنأ امب مكحي مل نمو { : () هلوقو ؛ ؤ) 4 نورفاكلا
 امب مكحي مل نمو ا : () هلوقو ؛ 0 نوملاظلا مه كئلوأف
 مكخلا نإ ) : () هلوقو ؛ (, » نوقسافلا مه كنلواف هللا لزنأ

 يف رايتخإلا دحأل سيلو ، هللا ىصع نمل ةعاطالو ، ( 4 هلل لإ
 موقل امكح هللا نم نسحأ نمو ا : (كي) هللا لاق ؛ هللا مكح
 .() ؟ نونقوي

 ، ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب نم ‘ ةءاربلاب هلل نيدنو

 ة لطابلاب سانلا لاومأ هذخأ يف ، هايإ هبيوصتو ‘ هيبأل هتيالوب
 ،ةهراطخلو ‘ هناوعأو ، هلايعو ‘ هسفنل ،‘ ناودعلاو 3 مثاو

 نم نأل ، ملظلا ةيشخو ، فوخلا ىلع ‘ ةربابجللو ، هفايضأو
 اهيأ اي » : (كي) هللا لوقل ، هلثم عدتبم ، قساف وهف قساف ىلوت
 هلوقو ،(`) & مهيلع هللا بضغ اموق اولوتت ال اونمأ نيذلا

 . () » مهنم هنإف مكنم مهلوتي نمو { : (كي)

 ، ليع امسإ نب دمحم نب تاكرب نم ، ةء اربلاب هلل نيدن كلذكو

 ، ربجلاب سانلا نم ، ليعامسإ نب دمحم هيبأل ، ةاكزلا هتيابجب
 ۔ هتلالضو ، هذه هتعدب ىلع هايإ هبيوصتو ، هتع اط يف هلوخدو

 (١) ةدملا ةروس : ٥ .

 (٢) ةدفاملا ةروس : ؛٤۔

 )٣( ةدفاملا ةروس : ٤٧ .

 ٠ )٤؛( ماعنألا ةروس ; ٠٧ .
 )() ةدفاملا ةروس : ٠ .

 )٦) ةنحتمملا ةروس : ١٣ ّ
 (٧) ةدقملا ةروس : ٥١ .
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 . ًاقساف دمحم نبي تاكرب راصف

 ؛ دايز نب رمُع نب هللا دبع نم ‘ ةءاربلاب هلل نيدن كلذكو

 ۔ ليعامسإ نب دمحمل امهتيالوب ‘ ناسغب نب دمحأ نب دمحمو
 ۔ هتعاط يف امهلوخدو ۔ امهبيوصتو دمحم نب تاكرب هدلوو

 ةبوت ريغ نم ، ةريسلا هذه يف اهتركذ يتلا ، هتلالضو هقسف ىلع

 . امهعم هنم حصت

 ،۔ ةمامإلل هيمستب ، دمحم نب تاكرب نم ‘ ةءاربلاب هلل نيدنو
 ةعاطلا هل نأو ، سانلا ىلع ةتباثو ةزئاج هتمامإ نأ : هناعدابو

 نب تاكرب نأل ‘ سانلا نم ربجلاب ةاكزلل هتيابجبو ، سانلا ىلع
 ال لب ......ا ؛ نيملىُسلا دنع لدع يلوب سيل ، دمحم
 اهعرفو ، اهلصأ نم ةدساف هتمامإو ‘ ةمامإلا هل زوجت

 هللا لوقل ، ةماقتسإلا لهأ نم ةمألا عامجإو ، ةنسلاو ، باتكلاب
 لاق امامإ سانلل كلعاج ينإ ) : (٢كا) ميهاربإ هيبنل ، (كت)
 نأ ةمامإلل اهيزنت ، () نيملاظلا يدهع لاني ال لاق يتيرذ نمو
 ىمىىتي نأ ملاظلا هلل ا عنم دقو ۔ ملاظ اهب ىمىستي وأ . تاع اهلاني

 ىلع هعبتا نمو ، ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب لاق ناف ، ةمامإلاب
 ماع ةنيدملاب اوطاحأ امل بازحألا نأ : هتلالضو هذه هتعدب

 ۔ يرازفلا نصح نب ةنييع ةحلاصُمب () يبنلا رمأ ، قدنخلا
 بتكف ‘ حلصلا اذه يف باتكلاب رمأو ، ةنيدملا رامث ثلث ىلع

 (َت) ذاعم نب دعس كلذ دعب رواش مث ، دعب رقي مل هنأ الإ ، هرمأب

 . ١٢٤ : ةرقبلا ةروس )١(
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 زوجي الف ، هب هللا كرمأ حلص اذه : دعس هل لاقف ، حلصلا كلذ يف

 يبنلا هل لاقف ؟ احالص انل هارت ًانيش وأ ، هتيأر ايأر وأ ‘ هفالخ انل

 نب دعس هل لاقف ؛ كلذب هللا ينرمأي ملو ، هتيأر يأر لب : ()

 عمطي ال ، ةيلهاجلا يف انك نحنو ، كلذب ىضرنال : () ذاعم
 وأ ءارشب الإ ، انرامث نم ءيشب ، يرازفلا نصح نب ةنييع انيف

 : () يبنلا هل لاقف ؛ مالسإلابو كب هللا انزعأ دقو فيكف ، ىرق
 . هب رمأ ناك يذلا حلصلا كرتو ، كاذو كنأش

 جارخلا يبج هتزاجإ يف ، رمألا اذهب عزانُملا اذه جتحإ نإف
 فوخلا دنعو ، ةيعرلا نم وأ ‘ مامإلا نم فعضلا دنع ‘ ةربابجلل

 زئاج اذه نأ : لاقو ، دابعلا نم اهيف نم ىلعو 0 دالبلا ىلع مهنم
 يأرلاب فالتخإلا هيف زوجيو " داهتجإ عضوم هنأو ، يأرلاب
 . داجنألا ءاملعلل

 يف ، حلصلاب هيأرو ، )٤٤( يبنلا رمأ خسن دق : هل انلق
 ىلع اونواعتالو » : () هللا لوق ، ةنيدملا رامث ثلث
 وأ مثأ مهنم عطتالو { : (كّت) هلوقو ؛(') 4 ناوادعلاو مثإا
 نيذلا ٭ نيفرُملا رمأ اوعيطت الو أ :(كي) هلوقو ، (") آروفك
 موي )٤٤( يبنلا ناكو ، () { نوحلصي الو ضرألا يف نودسفي
 ، ةنيدملا رامث ثلث ىلع ، يرازفلا نصح نب ةنييع ةحلاصُمب رمأ
 يف هيأرب )٤( دهتجاف ، ايهنالو ارمأ كلذ يف هللا نع دجي مل

  69ةدناملا ةروس : ٢ .

 )٦( ناسنإلا ةروس : ٢٤ .

 (٣) ءارعشلا ةروس : ١٥١ _ ١٥٠٢ .
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 : باتك يف دجوي امب ‘ دمحم نب تاكرب جتحإ نإف ؛ ةثداحلا كلت

 نب ىسوم نب داجن يضاقلا خيشلا نع ‘ " عرشلا نايب "
 : اذه وهو ، يحنملا ميهاربإ نب داجن

 ، هب يناتفأو يراجهلا يلع ابأ يضاقلا هنع تلأس اممو

 لق اذإ . رمألا يلوأ نع : هتلأس ۔ هافاعو هللا هديأ راحصب نحنو

 داسفو ، نيملسملا باهذ ، مهيلع هتلق يف اوفاخو ، ماعطلا مهيلع

 نأ مهل زوجي له ۔، مهتعامج قرفتو ‘ مهتملك تتشتو ، مهتلود
 : لاق ؟ ماعطلا مهدنع ناك اذإ ، مهل ماعطلا عيب ىلع سانلا اوربجي

 مهنأ : اولاقو ، كلذ نع اوعنتمإ نإ تيأرأ :تلق ؛ كلذ مهل زئاج

 ؛ كلذ مهل زناج : لاق ؟مهتويب لخدت نأ زوجي له ، مهدنع ماعطال

 هجولا ىرت فيك ‘ ماعطلا مهعيب نع اوعنتمإ نإ تيأرأ : تلق
 : ينعي ‘ فصنلا مهنم ذخأ ، اوعنتمإ نإ : لاق ؟ هيف ةليحلاو

 امب ال ‘ رعسلا لدعب ، نمثلاب ماعطلا نم مهدنع دجوي ام فصن
 انإ : اولاق نإ تيأرأ : تلق ؛ مهيلع هب نومكحتيو ‘ مه هنوري

 ؟ ريخأتو ةنيسنب مكعيابن الو ، دقنلاب الإ مكعيابن ال انأ الإ ، مكعيابن
 مل نإو ، نمثلاب ماطعلا مهدنع نم اوذخأي نأ مهل زوجي : لاق
 اذإ اذه لكو ‘ مهوطعأ مهنكمأ اذإف ، نمثلا دقن تقولا يف مهنكمي

 ۔ دحأ هركنيال “ نيب كلذ يف ررضلاو ۔ ررضلا كلذ يف اوشخ

 . كلذب لوقي وه ناكو

 ٥ه زوجو ۔ كلذب ينرمأ و ۔ هب يناتفأو ّ هنع هتلأس ي ذلا اذه
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 اضفعم اوناك ةع امج نم رضحمب ‘ هلوقب هيف تلمعو 4 يل

 . نيرضاح

 يف ، يراجهلا يلع يبأ ىوتفب ، دمحم نب تاكرب عزان نإف
 عيب ىلع ‘ مهتيعرل ةلداعلا ةمألا مهو ‘ رمألا يلوأ ربج ةزاجا

 ض ماعطلا رمألا يلوأ ىلع لق اذإ ، مهدنع دوجوملا مهماعط
 ال يذلا ، نيبلا ررضلا دنع . مهتيعر دنع نم ماعطلل اوجاتحإو

 نأ نيملسملا لاومأو ، ةلودلا ىلع فوخلا وهو ، دحأ هركني

 ةربابجلا ةبلغ لجأل ، بطعت نأ نادلبلاو ةيعرلا ىلعو ، بهذت
 نإ ۔ نيملسملا ةلود باهذو .4 مهكلمتو ، ةلودلاو ، ةيعرلا ىلع

 . مهل ماعطلا عيب ىلع مهوربجي مل

 ، يأرلاب ماعطلا عيب ىلع ربجلا ، يراجهلا زاجأ فيك : لاقو
 عيبلا ربج نأ : متلق متنأو ، دحأ هركني ال يذلا ، نيبلا ررضلا لجأل

 لوقب ، كلذ يف متججتحإو . نيدلاب زوجي ال يضارتلا ريغ ىلع
 لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونمأ نيذلا اهيأ اي { : (كّك) هللا
 : () يبنلا لوقبو ، () 4 مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الا
 معن : هل انلق ؛ " هسفن بيطب الإ . ملس ءرمإ لام لحي ال "
 نيح يف الإ ‘ نيدلاب زوجي ال عيبلا ىلع ربجلا نأ : لوقن كلذك
 يف راريض الو ررض ال " : () يبنلا لوقل ى ررضلاو ةركجلا
 الو ، اهركني ادحأ نأ ملعنال . ةحيحص ةياور هذهو ‘ " مالسإلا
 . اهيلع عمجُم يهو ‘ اهدري

 . ٢٩ : ءاسنلا ة ںوسص ) ( ١
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 نأ : ۔ يراجهلا لبق نميدقتُملا نيملسملا رثكأ لاق دقو
 ۔ بهذت نأ نيملضُسلا رومأو ، ةلودلا ىلع اوفاخ اذإ ررضلا

 ۔ مهيلع ةربابجلا ةبلغ لجأ نم ، بطعت نأ دالبلاو ةيعرلا ىلعو
 ۔ يراجهلا هطرش امك " دحأ هركني ال يذلا ، نيبلا ررضلا حص اذاف

 هتلق يف اوفاخو ‘ ماعطلا مهيلع لق اذإ هنأ ‘ ررضلا رسف امكو

 اورش اذإ ‘ رمألا يلوأ دنع ناكو ، نيملسملا رمأ باهذ ، مهيلع

 رسكو ‘ مهتلود زازعإ كلذ يف اوجر ‘ ةيعرلا دنع نم ماعطلا
 عيب ىلع سانلا ربج رمألا يلوأل زاج ، مهنع مهبرح لهأ ةكوش
 نع سانلا عانتمإ نأل ، ادوجوم مهدنع ماعطلا ناك اذإ ، ماعطلا

 ةركحلاو ‘ ةركح وه ، ررضلا نيح مهدنع دوجوملا ماعطلا عيب

 ربج ةنسلا تصخف ، ررضلا دنع ، )٣( هللا لوسر نع ةمرحُم
 . ررضلاو ةركحلا دنع عيبلا

 زوجيو ، قحلل قفاوم وهو ، هيأر يف يراجهلا قدص دقو
 دق امل ۔ عضوملا اذه يف ةنايدلا زوجي الو ، يأرلاب فالتخإلا هيف

 ررضلا دنع عيبلا نع عانتمإلا ميرحتو ، ةركحلا ميرحت نم تبث
 . ماعطلا يف عيبلا ربج راصف 0 () هللا لوسر نع 0 نبلا

 ۔ توملا هنم فوخملا ‘ عوجلا نم سفنألا ةايحل ، هنم ضرقلاو

 . يأرلاب زئاج ، ةلودلا ةايحلو ، نيلاب زئاج

 بوبحم نب دمحم نب ريشب خيشلا ۔ يراجهلا لبق لاق دقو
 ،ةيعرلا دنع نم ‘ ءارمألاو ةمألل عيبلا ربج زاجأو ،(هللا همحر)

 نم فوخلا عم ‘ مهتلود فعضو ۔‘ ماعطلا ىلإ مهنم ةجاحلا دنع
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 همناا هارت ام لكو ‘ ةبراحملا ةريس يف هلوق وهو ‘ ةربابجلا
 6 ةمعطألا راكتحإ عنم نم ، ةماع نيملسملل احالص ، ءارمألاو
 دوعيامو ت مهنم مهيلإ ةجاحلا دنع ، مهضرأ نع اهلمحو

 6 مهنع مهبرح لهأ ةكوش رسكو 0 مهتلود زيزعت نم نيملسملل

 . كلذ مهل عسوُمف

 يف ، بوبحم نب دمحم نب ريشبو ، يراجهلا ةلأسم نأ ًالإ

 ؤ فعضلا دنع ، ةيعرلا دنع نم مامإلل ماعطلا عيب ربج ةزاجإ
 ةلود باهذ ىلع ، هنم فوخلا دنع ، ماعطلا ىلإ مامإلا ةجاحو
 عفنيال ‘ دحأ هركت ال يذلا ، نبلا ررضلا دنع ، نيملُسلا

 العفي مل امهنأل 0 ليعامسإ نب دمحم هدلاو الو ، دمحم نب تاكرب

 نب ريشب خيشلا لوقبالو ‘ يراجهلا لوقب المعي ملو ، كلذ
 . عضاوملا ضعب يف فذح عم ‘ ه أ ‘ ( بوبحم نب دمحم

 ام ىلعو ۔‘ ردقلا اذهب اهنم تيفتكاف ، اذه نم لوطأ ةريسلاو
 نب دمحم مامإلا ةمامإ يف حدقو ، ديدش لماحت نم ‘ اهيف

 نم انيش بتكأ انأو ًادُب دجأ مل ۔ دمحم نب تاكرب هدلوو ، ليعامسإ

 علطيل ، ةريسلا هذه ضعب ركذأ نأ نم ، هيقفلا اذه ةمجرت

 ال مهنإو ، مهنيد يف ، (هللا مهمحر) انئاملع بلصت ىلع ءيراقلا

 هثدح حص اذإ ۔ مهتمئأ نم مامإل ولو ، مهدنع ةنهادّم الو ، ةالاوم

 نيمامإلا يف نعط يذلا هيقفلا اذهك ، مهنم دحأ دنع وأ ، مهدنع
 . نيروكذملا
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 ، (هللا همحر) يملاسلا نيلا رون ةملعلا لاق امك ، كلذ نأ الا

 نم ‘ ةءاربلا يف ، هدلقي نأ هريغل سيل هنأ ) : ةيضقلا كلت يف

 ۔ ثدحلا ملع هدنع حص نمب صاخ كلذ امنإو ‘ ليعامسإ نب دمحم .

 . ه أ ، ( هلعف ىلع رصأو ‘ بتي ملف ، هنم مامإلا بوتو

 ةءارب مهنم رهظت مل ، ءاملع امهرصع يف نأ كشالو

 نب هللا دبع ملاعلا خيشلا ةمجرت رظناف . نيروكذملا نيمامإلل
 مامإلا يف ، رطاعلا ءانثلا نم هلاق امو ، يولهبلا دايز نب رمع

 ء يربتُملاو يلوتْملاف ۔ هجلاومو ‘ هل هءاعأدو ، دمحم نب تاكرب

 . هملعب صوصخم امهنم لك

 نع ًاباوج ۔ ةريسلا هذه رشأ ىلع بتكأ نأ . بساتي اممو

 : هصنو ، دادم نب دمحأ هيقفلا خيشلا

 ة ثالثلا قالطلاب فلح نميف ، يطخب ، ينم اباوج تبتك ينإ )
 دسفي ال هنأ ، [ نرقلا ] دمحم نب هللا دبع لدعلا مامإلا رضحمب

 بتكو ‘“ هللا ردق مث ،۔ اهداسف ىلع نيعي الو ‘ نيملُسلا ةلود

 نب هللا دبع مامإلا جرخأو ، ىلهُب نصح ، دمحم نب تاكرب لوخد
 اذه راصف ، فيسلاو ، ةبلغلاو ، رهقلاب نصحلا نم ، نرقلا دمحم
 ۔ اهريغو يفاوصلا هنم لبقيو ، دمحم نب تاكرب مدخي ، فلاحلا

 ۔ نصحلا نم طبهي تاكرب دارأ اذإ ۔ ىلهُب نصح هل ضبقي راصو

 له ‘ ههبشو اذه ىلع ةنيب هل ةنوغملاو ، دلبلا روس ىلع روديل
 ؟ ال مأ ثالثلا قالطلا فلاحلا اذه ىلع عقي
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 هنم نيبتو ، هذه هنيمي يف ثنحي : كلذ يف باوجلا ينم ناكف

 نب تاكربل ىلهُب نصح ضبق نأل ، تاقيلطت ثالثب ۔ هتجوز

 ينأ مث ، نيملسملا ةلود داسف ىلع ةناعإلا ربكأ نم وه ، دمحم

 ، اطلغ ، ةلأسملا هذه يف ۔ اذه يباوج نأ تيأرف ، كلذ يف تركفت

 . أطخ نوكي نأ تفخو

 ` لدعلا مامإلا نوكي نأ : ةلاسملا هذه يف ينم باوجلاو

 6هتلودب دمحم نب تاكرب هبظ امل ،(هللا همحر) دمحم نب كلا دبع

 نم قحلا بلط نأ دعب ‘ ةبلغلاو رهقلاب ىلهُب نصح نم هجرخأو
 ؤهيلع هل ةنوعملاو ‘ هيلع هل رصانلا بلطو دمحم نب تاكرب

 تقرفتو ، اروهقم ىلهُب نصج نم جرخأو ، كلذ ىلإ بجي ملف
 ،هل رصانلا بلطو ‘ ةمامإلل ءاعألا كرت ، هتلود تبهذو ، هناوعأ

 ة نيملىُسلا ةلود تبهذو ، هتمامإ تلاز دقف ، ةيعرلا هتلذخ امل

 اذه ىلع عقي الف ، نيملسملا ةلود ىلعو ‘ هيلع روجلا لهأ ةبظب
 ىلهُب نصح هضبقو ، دمحم نب تاكربل هتنوعمب ، قالط فلاحلا
 اهتقو يف نيملسملا ةلود تبهذو ، ةمامإلا تلاز نأ دعب نم ، هل
 ىلع ناعأ الو ‘ فلاحلا اذه اهدسفي مل نيملسملا ةلود نأل ‘ اذه

 ، دمحم نب تاكرب اهدسفأ لب ،۔ نيعلا ةمناق تناك نيح ، اهداسق

 اذه ةنوعم سيلو ، ةمناق ةلودلا تناك نيح ، اهيلع هناعأ نمو
 ةلود باهذ دعب ۔ هملظ ىطع ‘ دمحم نب تاكربل ۔ فلاحلا

 الو ‘ نيملُسلا ةلودل دسفمب ‘ مهمامإ ةمامإ ةلازإو ۔ نيملسملا
 ملو ، ةناعالا لبق تبهذ نيملسملا ةلود ذإ ، اهداسف ىلع نيعُمب
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 ةلودل دسفّملا نيعملا اذه ةنوعم نيح ۔ نيعلا ةمناق نكت

 0 (يج هلل صاع ، دمحم نب تاكربل نيعُملا اذه لب ۔ نيملسملا

 . هل ىلهُب نصح هضبقو . هل هتنوعمب ، () دمحم هلوسرلو

 وه سيل تاكرب نأل ‘ هل ةنوعملا نم ‘ رافغتسإلاو ةبوتلا هيلعو
 ىلوت نمو & ........................ هرخآو هلوأ نم ‘ نيملسملل مامإب

 ، ةيقت ريغ نم ‘ ةمامإلاب هل اعد وأ ، هبوص وأ ، دمحم نب تاكرب
 ۔ ه أ ، ( هنم أربن نحنو ، لض دقف ، هاركإ الو

 : هصنو ، هنم رخآ باوج اذهو

 نب دمحم نب تاكرب بتك نم ۔ بتك هدنع عقو ي ذلا امأو (

 عقو هكالمأ نأل ، دمحم نب تاكرب اهيطعي نأ زوجي الف ، ليعامسإ
 مساقلا نب رمع ، يلولا لدعلا ‘ نييملسلا مامإ نم مكح اهيف

 وأ ، ءارقفلل اهنأ اضيأ ۔ نيملسملا نمو ‘ هتلود مايأ ‘ يليضفلا

 ضوع ‘ نيملسلا ةلود زازعإ يف لعجي ‘ نيملسُسلا لام تيبل
 اب نامضلا كلذو ، هلام تكلهتسإ يتلا 0 ملاظملاو تانامضلا

 لوسر باحصأ مكح امك ‘ هبابرأ نيب هتمسق الو ‘ هبابرأ فرعي
 امب ، هتماقتسإ مايأو ، بلاط يبأ نب يلع ةفالخ مايأ ، (ة٤َ) لا
 لاومأ نم ، (اهنع هللا يضر) ةشئاعو . ريبزلاو ، ةحلط هابج
 زع يف لعجت ، نيملُسلا لام تيبل ةيابجلا كلت نأ ، ةرصبلا لهأ
 نأ ، بتكلا هذه هدنع يذلا ‘ لجرلا اذه صالخو ؛ نيملُملا ةلود

 دمحم نب هللا دبع ، يلولا لدعلا ، نيملضُسلا مامإ ىلإ اهغلبي

 . ه أ ۔ ( ۔ هللا هظفح ۔ نرقلا
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 ةضورعم ۔ مالسلا دبع نب دمحم ‘ هيقفلا طخب ، ةيصو هذه و

 : يهو « دادم نب دمحأ ملاعلا خيشلا ىلع

 ّ مظعأل ١ مودخملا ، ىصوأو هب رقأ ام. باتكاذه (

 جيحص وهو ، ناذاش نب يدُع نب ناطلس نب دوعسم نب ناطلس
 : مالسإلا ةلمجب رقمو ، ندبلاو لقعلا

 هيلا جاتحي امو ، هنفكو هرطعب ءادتبإ : ۔ هركذ مدقملا - ىصوأ

 سأر نم ، هيلع يتلا تانامضلا عيمجو ، هلام سأر نم ، تيملا

 . هلام ثلث نم هتيصوو ‘ هلام

 ازري ام ءازعب ، دوعسم نب ناطلس : ۔هركذ مدقملا ۔ ىصوأ

 وأ ، فلأ ةنام ناك نإ 0 مايألا ةثالثلا يف ، مادإو ، رمتو ة بَح نم

 ثالثب ىصوأو ؛ ريثكو ليلق نم أزري ام ‘ شيأ رانيد فلأ يتنام

 يبنلا ربق ىلإ ةرايز ةجح لكلو 0 مارحلا هللا تيب ىلإ تاجح

 رانيد فلأ نوعبس اهترايزو ، ثلثلا نم ةرجأ لك ضرفو ، ()

 لك ةرافك ، ةالص نيسمخ ةرافكب ىصوأو ؛ ( تباث ) يزومره
 نيسلا نم طقس هنأل تبثي ال ) انيكسم نيتس ماعطإ ، نهنم ةدحاو

 ماعطإ ةدحاو لك ، تاظلغُّم تارافك نيرشعو ةسمخو ؛ ( فرح

 ةدحاو لك ، ةلسرم نيمي ةرافك نيرشعو ةسمخو ‘ انيكسم نيتس

 ؛ ( تبثي ال : لوقو ، لوق ىلع تباث ) نيكاسم ةرسثع ماعطإ
 ة ناضمر رهش لدب نع 0 ارهش رسع ينثإ مايصب ىصوأو

 ال نيذلا هبراقأل ىصوأو ؛ ( تباث ) نيملسملا يأر ىلع ةرجألاو
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 ۔ ءارقفلل ىصفأ و ؛( تباث ) يزومره رانيد فالا ةرشعب ،هنوثري

 ءارقف نم هللا هقزر نم ىلع قرفي يزومره رانيد فلأ نيسمخب
 هيلع نأ رقأو ؛ ( فرح نيسلا نم طقس هنال تبثي ال ) نيملسملا

 ىدؤي . يزومره رانيد فلأ يتنام ، ليبق نب دشار نب فلخل
 رقأو ؛ رقملا مسإ ركذي مل هنأل تبثي ال ) لاملا سأر نم ‘ هتثرول
 ؛ ( تبثي ال ) رانيد فلأ نيعبس ، ليخمش نب رمُع نب ديبعل هيلع نأ
 ال ) رانيد فلأ نعبرأ ، ينابيسلا دمحأ نب رمعل هيلع نأ رقأو
 ةئامنامث ۔ نامهد نب يدع نب ناطلسل هيلع نأ رقأو ؛ ( تبثي

 َ مهفرعي ا سال ‘ نامض هيلع نأ رقأو ب ( تبثي ال ) رانيد فلأ

 نم ، نيملسملا ءارقف ىلع قرفيو ، رانيد فلأ ةنامثالث وهو

 ، رمن نب ناحرس نب مهبل هيلع نأ رقأو ؛ ( تبثي ال ) لاملا سأر
 فلأ ةئامسمخب ىصوأو ؛ ( تبثي ال ) رانيد فلأ نوسمخو ناتنام

 هراد لهأ نم ‘ ملقلا يدؤي نم لك ىلع قرفت ، يزومره رانيد
 ؛ ( يصولا مسإ ركذي مل هنأل تبثيال ) ريقفلاو ينغلا ‘ لخن

 يدؤُي نم لك ىلع قرفي ‘ يزومره رانيد ةنامثالثب ىصوأو
 ؛ ( تبثي ال ) ريقفو ينغ نم ، تاملسملا لهأ نم ، جارخلا

 نم ، يفأ لها ىلع قرفي 0 رانيد فلأ نيسمخو ةنامب ىصواو
 ۔ يزومره رانيد فلأ نيسمخب ىصوأو ؛ ( تبثيال ) ريقفو ينغ
 ىصوأو ؛ ( تبثيال ) ريقفو ينغ نم ، ىربخ لهأ ىلع قرفت
 ريقفلاو ينغلا ۔ يوطلا لهأ ىلع قرفي ۔ يزومره رانيد ةنامثالثب
 ۔ ينطابلا مصاع نب دشار ةثرول هيلع نأ رقأو ؛ ( تبثيال )

 نأ رقأو ؛ ( رقملا مسإ ركذي مل هنأل تبثي ال ) رانيد فلأ نيسمخ
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 ال ) رانيد فلأ نيسمخ ، ينطابلا ليضف نب لضف نب دشارل هيلع

 ؤ نودؤي نيذلا 0 ءاكرب نيينطاب نم همدخ ةيقبل ىصوأو ؛ ( تبثي

 ىصوأو ؛ ( يصُملا مسإ ركذي مل هنأل تبثي ال ) رانيد فلأ ةئامب
 قتعيل ، هللا هجول اوقتعْيو ، هلام نم اورشُي ، مادخ ةرشع قتعب
 ىصوأو ؛ ( تبثي ال ) رانلا نم هنم اوضع مهنم وضع لكب للا

 رانيد فلأ نيسمخب ‘ هلام ىشخ يذلا ۔ اجنف بحاص ۔ باده نبإل

 يشخ نم ىلع قرفت 4 رانيد فلأ يتنامب ىصوأو ؛ ( تبثيال )

 قرفت ، رانيد فالآ ةرشعب ىصوأو ؛ ( تبثي ال ) لئامس نم هلام
 ىلع قرفت ‘ رانيد فالآ ةرشعو ؛ ( تبثي ال ) يكزا ءارقف ىلع

 ؤ حنم نم هلام يشخ نمل ىصوأو ؛ ( تبثيال ) حنم ءارقف
 مهلزنم نم بيرق 8 دالبلا يبرغ وه لاملاو ‘ رانيد فلأ نيعبرأب
 ةسمخب ، ىلهُب يبرغ يذلا ، مفيس ءارقفل ىصوأو ؛ ( تبثيال )
 6 ينيعو ، ينوس ءارقفل ىصوأو ؛ ( تبثيال ) رانيد فالآ
 ءارقفل ىصوأو ؛ ( تبثي ال ) مهيلع قرفتو ‘ رانيد فلأ نيثالثب
 ةسمخب ‘ ةعلقلا ءارقفلو ؛ ( تبثي ال ) رانيد فالآ ةسمخب ، ابرملا

 ال ) رانيد فلأ نيرشعب ، لبو ءارقفلو ؛ ( تبثيال ) رانيد فالآ
 ؛ ( تبثي ال ) رانيد فالآ ةسمخب ‘ يقانم ءارقفلو ؛ ( تبثي

 ؛ ( تبثي ال ) رانيد فالآ ةعبسب ‘ قيوسلا ةنطاب ءارقفل ىصوأو

 هنأل تبثي ال ) رانيد فلأ ةئام ، لخن عماج دجسمل هيلع نأ رقأو
 ال ) رانيد فلأ ةنامب اضيأ ۔ هل ىصوأو ؛ ( رقملا مسإ ركذي مل

 نب ملاسل هيلع نأ رقاو ؛ ( يصوُملا مسإ ركذي مل هنأل تبثي
 ؛ ( رقملا مسإ ركذي مل هنأل تبثي ال) رانيد فلأ نيتسب ‘ تبس
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 ريقفلاو يفغلا . بعنلا ىلع قرفت ‘ رانيد فلأ نيعبرأب ىصوأو

 ةسمخب ىصوأو ؛ ( يصوملا مسإ ركذي مل هنأل تبثيال )

 تبثي ال ) حبص ينب ىلع قرفت ۔ يزومره رانيد فلأ نيرشعو
 ؛ ( اذه ىلع اريثك قسن ول كلذكو ، تباث ريغ قسن ىلع هنأل

 ؛ ( تبثي ال ) نييريرسلا ىلع قرفت ‘ رانيد فلأ نيرشعب ىصوأو

 رقأو ؛ ( تبثي ال ) ودبلا ىلع قرفت ‘ رانيد فلأ نيسمخب ىصوأو
 تبثي ال ) رانيد فالا ةرشع ‘ ديعس نب دمحم نب ناسل هيلع نأ

 . بنجم نب دشارل هيلع نأ رقأو ؛ ( رقملا مسإ ركذي مل هنأل
 . ( تبثي ال ) رانيد فلأ نيرشعو ةسمخ

 بوتكملا عيمج نأ ، دوعسم نب ناطلس : ۔هركذ مدقملا ۔ رقأو

 لك ‘۔ جارخلا اوملسيو ‘ ملقلا مهيلع يذلا ‘ تاتامضلا نم همدخل

 نم ۔ ىصوأ وأ رقأ بوتكملا ناك ءاوس ، لاملا سأر نم كلذ
 فلأ ةنامسمخ ‘ هللا دبع نب ناىضل هيلع نأ رقأو ؛ لاملا سأر

 ةنبال هيلع نأ رقاو ؛ ( رقملا مسإ ركذي مل هنأل تبثي ال ) رانيد
 هيلع نأ رقأو ؛ ( تبثيال ) رانيد فلأ ةئامعبس ، كلام نب دوغسم
 . ( تبثي ال ) رانيد فلأ نيسمخو ةنام ، يرحبلا دمحم نب دشارل

 . خيشلا هتبثي مل ، هتكرت ، اذه وحن ىلع رارقالا نم ريثكو

 ۔ هدعق وأ هتلاغ قرفت ، هعنمو هزوحب ، تايقنلا هلامب ىصوأو

 يف ةنسو ؛ رعلا نم عماجلا دجسم يف ، ةنس لك ، جحلا موي

 ؛ تاملسملا دجسم عماج يف ةنسو ؛ ضيزغلا نم عماجلا دجسم
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 اذه ىلع نوكي ؛ وظطلا عماج يف ةنسو ى .يفأ عماج يف ةنسو

 ااذه وحن ريثكو « ) يصقلا مسا ركذي مل هنأل تبثي ال ) لاحلا

 . ةلاطإلا فوخ هتكرت

 هيف هادتبَم بتكي مل رارقإ لكف ، ةقرولا هذه يف ترظن دقو
 ، ةقرولا هذه يف ةبوتكملا تانامضلا كلذكو ؛ تبثيال رقملا مسإ

 هتثرو ىلع مكحي الف ، حيحص كظفلب رقملا مسإ روكذم اهيف ناكو
 ىصوأ : ةقرولا هذه يف بتاكلا بتكي مل هنأل ، هتوم دعب اهءادأب

 وأ اتباث ناكأ . ةقرولا هذه يف ام ذافنإب ‘ ينالوفلا نالف نب نالف

 هده يف ام ذافنإب صوي ملو ‘ يصولا تام املف ؛ تباث ريغ

 ة تانامضلا هذه هسفن ىلع بتك ذُم نينس شاع دقو ‘ ةقرولا

 نم هتثرو ىلع تبثي الف ، هيلع ام ملسيو يفو ام رادقمب شاعو
 لومعملاو ‘ نيملسملا يأر رثكأ يف ، تانامضلا كلت ميلست ، هدعب

 حصي وأ ، ةقرولا هذه يف ام ذافنإب رقملا يصوي نأ الإ ، اندنع هب

 كلذ ىلع قاب وه تانامضلا نم ةقرولا يف ام نأ ‘ لدع يدهاشب

 : ةيصولا كلذكو ؛ تام نأ ىلإ ، ينالوفلا نالف نب نالف ، كلاهلا

 ، اذكو اذكب ، ينالوفلا نالف نب نالفل ىصوأو.: بتاقلا بتق اذإ
 . ايح بتاكلا نكي ملو ‘ يصوُملا مسإ ركذي مل هنأل ‘ تبثي الف
 وُه رقملاو يصولا نأ ‘ نظلاب مكحلاو يصولا مسإ بتكيف

 قحلا نم ينغي ال نظلا نإو 3 زوجيال ، ينالوفلا نالف نب نالف
 .ه أ. ) ملعأ هللاو ، () ًانيش

 ( ١ ) مجنلا ةروس ٢٨٠0 .
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 : دمحم نب دابع هدلو طخب ةدايز هذهو

 نب دوعسم نب ناطلس ‘ مركألا مودخملا ، دنع انرضح دقل )

 يدلاو طخب ۔ اهب ىصوأ يتلا ‘ هتيصو تبثأ دقو ، ناطلُس
 . رفسلاو ، رضحلاو ، مقسلا يف ةتباث يهف ، مالسلا دبع نب دمحم

 ةدايزب ىصوأو ‘ انرضحمب ةبوتلا ددج دقو ، تامملاو ۔ ايحملاو
 "ضرفو 0 () انيبن ربق ىلإ نيترايزو ، مالسإلا نيتجح
 تبثي ال ) رانيد فلأ نيعبس ، نيتجحلا نم ةجح لك ‘ امهترجا
 لك ، ةظلغُم ةالص ةرافك نيسمخبو ؛ ( يصوُملا مسإ ركذي مل هنأل

 ؛ (تبثي ال ظفل قسن ىلع هنأل تبثي ال ) انيكسم نيتس ماعطإ ةالص

 ةرشع ماعطإ ةلسرم نيمي لك ، ةلسرم نيمي ةرافك نيسمخبو
 ينثإ موصبو ؛ ( تبثي ال ظفل قسن ىلع هنأل تبثي ال ) نيكاسم
 هثل تبثي ال ) نيضامر رهشأ نع 0 ًطايتحإو الدب ، ارهش رشع
 ، مظعألا موذخملا ، انالوم فرتعاو ؛ ( تبثي ال ظفل قسن ىلع

 ديسلا تنب هرمن نم ، هلاخ تنبإل ، ناطلس نب دوعسم نب ناطلس
 يف يذلا ‘ لجآ و لجاع نم ‘ اهقادص عيمجب ، برعلب نب كلام
 موذخملا ۔ اثلوم ىصوأ و ؛ ( ظفللا ا ذه تبثي ال ) اهتجاوز ةقرو

 تنب ةعفان هتقلطُمل ، ناطلس نب دوعسم نب ناطلس ، مظعألا

 ۔ هيلع اهجوزت يذلا ، اهقادص عيمجب ، كلام نب دوعسم نب دمحم

 ال ) هلبق نم اهلصو يذلا يف ، اهيلع باسحلاو ، لجآ و لجاع نم
 نب ناطلس ، مظعألا موذخملا ، انالوم ىصوأو ؛ ( ظفللا اذه تبثي

 ۔ سانلا نم هضرق : هلعل هضبق نم لك نأ ، ناطلس نب دوغسم
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 . ( هدحي مل هنأل قيدصتلا اذه تبثي ال ) يعدي اميف قدصُم وهف

 ثلث يف هاياصو عيمجو ، هلام سأر نم لكلا ، تانامضلا نأو
 ؛ ( تبثي ال ) ءارقفلا عيمجل وهف ، ثلثلا نم ىقبي امو ، هلام

 نب دوعسم نب ناطلس ، مظعألا موُدخملا ، انالوم ىصوأو
 لقي مل هنأل تبثي ال ) ةيرال ةنامثالث ، يجنرفلا نضيرفل ، ناطلس

 . ه أ ( ةنامثالثب

 هذه رمأ يف ، ديعس نب دمحم ىلإ ، دمحأ خيشلا باوج نمو
 : ةيصولا

 ةيصو لاح يف ، فيرشلا كباتك يف هتحرش ام بحُسلا مهفو )
 طخب يه يتلا ۔ ناطلس نب دوعسم نب ناطلس ، مظعألا ناطلسلا

 تدجوف ، اهيف ترظن دقف ، مالسلا دبع نب دمحم هيقفلا كدج

 ىصوأ : كلذ يف بتاكلا بتكي ملو ، اياصوو تانامض اهيف ابوتكم
 وأ اتباث ناكأ ۔‘ ةقرولا هذه يف ام ذافناب ، ينالوفلا نالف نب نالف

 ام يفوي نأ نكم ام رادقمب ، نينس رقملا شاع دقو ؛ تباث ريغ
 كلت ميلستب هتثرو ىلع مكحي الف ، كلذ دعب رقملا تام من ، هيلع

 لوق رثكأ ىلع كلذو م هسفن ىلع اهبتك يتلا تانامضلا

 . اندنع هب لومعملاو ، نيملسملا

 ىلع كلذ تبثي الف ، رقملا مسإ بتكي مل : اهنم عضوم يفو

 بوتكم تباث وه ام ، ةيصولا كلت يف تبتك دقو ؛ رقملا ةثرو

 لجأل ، ( تبثي ال ) هقوف بوتكم ، تبثي ال يذلاو ؛ ( تباث ) هقوف
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 ۔ تبثي ال رارقإ ىلع قسن ضعبو ، همسإ ركذي مل رقملا نأ
 ام ذافنإب صوي ملو ‘ رقملا مسإ اهيف بوتكم تانامضلا ضعبو

 ۔ هدعب نم هتثرو ىلع ؛ اندنع كلذ تبثي ملف ۔ ةيصولا كلت يف

 . ملعأ هللاو

 هثاروو ، ةيصولا هذه ذافنإ يف لوخدلا كرت كيلع ۔ يأرو

 هلل ا و ، ةرخآو اين . كل ملسأ اهيف لوخدلا كرتو ‘ اهذافناب ىلوا

 . ه أ ظ ) ملعأ

 تببحأ ۔ ةيصولا هذه ةباتك رثأ ىلع اتبتُك ۔ ناتلأسم ناتاهو

 : امهو ، هنم تلقن يذلا لصألا يف امهدوُجول ، امهركذ

 لام نم يصولا عاب اذإ : هللا دبع وبأ لاق : ىلوألا ةلأسملا
 عم هتياصو ذفنت نأ لبق ، هتيصو ذافنإو ، هنيد ءاضق يف ، كلاهلا

 هعيبف ‘ ۔ عيبلا دعب نم ‘ مكاحلا عم هتياصو تحص مث ‘ مكاحلا

 . ءادن ريغب وأ ، ءادنب ناكأ ، زئاج

 : تلق ، نييملسلا راثآ نم ةميدق ةروثنم نم : ةيناثلا ةلأسملا
 : لاق ؟ هاياصوو تيملا نيد ءاضق يف ةعرسلا دح نوكي مكو
 هب رومأملا نكلو ‘ مولعم موي الو ، دودحم تقوو ، دح كلذل سيل
 ءاضق اولجع " : ثيدحلا يف نأل ۔ ةيصولا ذافنإ ليجعت ‘ يصولا

 يفو ؛ هربق شر سبي لبق : ليق دقو ؛ " هتيصو ذافنإو ، هني
 ،۔ ضذزألاو ءامسلا نيب ةقلعم هحور نوكت دبعلا نأ " : ثيدحلا

 . ه أ ، ( قيفوتلا هبو ، مكحأو ملعأ هللاو ، هنيد ىضقي ىتح
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 اميفو ؛ دادم نب دمحأ ةماعلا خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 تبتك نم رخآ وهو ، يرجهلا رشاعلا نرقلا رخاوأ اهنأ : هارحتأ

 نمم ، ةرجهلا نم فخلا ةياهن لبق ، دادم لآ ءاملع نم هنع

 . نييرجهلا رشاعلاو عساتلا نينرقلا يف اوشاع

 6 هدعب امو ، يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف مهنم ناك دقو
 ءزجلا يف ۔ ىلاعت هللا ءاش نإ ۔ مهركذ يتأيس ، ءالجأ ءاملع

 ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتكلا اذه نم ، ثلاثلا

 نب رمُع نب دمحم ةمعلا خيسشلا : مهلوأو ؛ " نامع ءاملع
 همحر) يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا يضاق « دادم نب دمحا

 . (هللا

١٤٨



 ناميلس نب عنام نب دمحأ خيشلا

 نب عنام نب دمحأ ‘ هيبنلا عرابلا رعاشلاو ، هيقفلا خيشلا وه
 نب دشار نب دمحم نب هعيبر نب يدُع نب دادم نب (') ناميلس

 عساتلا نرقلا ءاملع نم ؛ يوزنلا يرقعلا ناسغ يبأ نب ةعيبر
 . يرجهلا

 يف ةيناجرملا ةديرفلا " : اهامس ، وحنلا يف ةموظنم هل
 تيب ةنامثالث ىلع لمتشت ‘ " ةيبرعلا نايبو وحنلا لماوع

 ةليل ةرشع تسل ة سيمخلا موي اهمظن مامت ناكو ‘ اتيب نيعستو

 ۔ ةرجهلل ةنامنامثو نيعبسو نيتنثإ ةنس ، بجر رهش نم تلخ
 مقر ، يديعسوْبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوت
 نب ديعس نب حلاص خيشلل ةخوسنم ، )١١٥٥( ةطوطخملا

 نم رشع سداسلا : خيراتب ‘ يكنضلا يصقشلا حلاص نب دمحأ

 خسانلا و ؛ ةرجهلل فلأو ةنامو نيعبرأو ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج

 . انكسم اهنم ةيالعلاو ، انطو يكنضلاو

 : اهنم باوبأل ا صعب ىلع رصتقأ ۔ هذه يه ةديصقلاو

  

 مكحلا دحاولل دمحلا دعب تينثو مدقلا يذل اركش هللا دمحب تأدب

 : هصن ام ‘ ينيسارخلا خيشلل ، " رايخلا تاعويب يف رايخألا ةنازخ " : باتك يف ءاج )١(

 . ه أ ، ( عنام نب دمحا با عتام نب ناميلس نب عتام)
 ۔ ( هفلؤم ) ، ( دادمو ، ناميلس ) : مسإ نيب طقس ، لوألا ( عنام ) مسإ لعلف
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 ًايلصُس ماظنلا يف لاقم ريخب

 هبحصو ارط لآلاو هترسأو
 ةديصق تمظن دق ينإف دعبو

 ةمكحو املع بابلألا يوذ ديزت

 الماوع اهيف مهفلا لهأل تمظن

 مجعلاو برعلل ثوعبملا دمحأ ىلع

 ملقلاو فيسلاو فورعملاو لضفلا يوذ

 مهف نمل نايب اهيف ةربحم
 مكحلا نم دجم باوثأ مهوسكتو

 ممألا نم نيفراعلا رست تءاجف

 ملكلاو وحنلاو بارعإلا فرعي اهب

 : بارعإلا نايب ةفرعم يف لوألا بابلا

 هضعبو مالكلا يف عفر وحنللف
 اذكه مضلا هعفر ورمعو ديزف
 اهريخأ رسكاف ءامسألا ضفخن نإو

 مهلوق وحن لق مزجلا اذه دعب نمو

 متي يك ظفللا برعي ضفخو بصنب

 مقتسإ هحتف ىدل مسإ بصن تنش نإو

 منتغاو لصألا مهفاف ورمعو ديزك

 متع انب رم نيح ورمع زعي ملأ

 ۔ ربخلا ةفرعم يف يناثلا بابلا

 ةصقب اموق تربخأ نإ كلذك

 هنباو بلهّملاو ورمع رفاسو
 مغأ اسرف ابكار ديز ءاج لقف

 مجعلا و طبقلا و نادوسلاو جنزلا ىلإ

 : رابختسإلا ةفرعم يف ثلاثلا بابلا

 هل لق ءرملا ربختست نأ تنش ناو

 ةفرح كل لهو اذه اي كمسا امو

 دلاخو ًأديز تيل ينمتلا يف لقو

 مصخلا ديسلا اهيأ ءيش كدعأ

 مثق اي لمتساف تربختسإ اذإ اذهف
 ملعلا هنباو اندنع مالسلا دبعو
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 انرسيف ىنغ وذ انايأ تيلو

 ملكلا رهوج نم بارعإلا طبنتسأل

 معنلاب ةشيعملا دك نم ملسنو

 ۔ ةزيجو تارابعبو ‘ صيخلتب ، [باب نينامث نم رثكأ يهو
 : اهرخآ يف لوقي

 نم نؤوعب مالكلا مت دقف دعبو
 هنأب ملعاو وحنلا ملعب مركاف

 ةعلط ردبلاك هللا دمحب تءاجو
 لقان ريغ حصفم بط ةجيتن
 رهاوج حاحصلا اهيناعم اهيفو

 ًادهىُس اهيف تب دق ةليل مكو
 اهبالط يف يقلاخ اوعدأ تلزامو

 اهنتإف أنسُح رلا مظنك اهذخف

 يننإف اهيف تأطخأ دق تنك نإو

 لقف لئاس اهتايبأ نع لأس نإو

 اهمتخ نورىثع مث اتيب نوعبسو
 اهمسا لقف اهمسا ام أموي ليق نإو

 سداسل سيمخلا موي اهخيراتو

 اهدعب نيماع مث اماع نيعبسل

 دمحأ ةرجه ءارغلا ةرجهلا نم

 دمحُم يبنلا يداهلا ىلع ىلصو
 اهميسن بهي اميلستو الص

 معنلا ىلط ليزجلا ركشلاو دمحلا هل

 مطتلُم كلاسملا رعو ىدملا ديعب

 ميشلا و نسلا يف راكفألا اهب يهابي

 مظتنُمو انسح قاف نامج دقعك
 متألا رمقلاك سرطلا يف اهرطسأب

 مكترُم ليللاو ليللا موجن يعارأ

 مدن يذ ريغ ًابناد حابص لكب

 مثتلمل بايإلا مثل نم بيطأل
 ممللاو بنذلا رفغي نم ىلإ بينأ
 مرخنم ريغ اهدع نيئام ثالث

 مقر ام لثم اهنابسح دجت دعف
 مسق اذإ مولغلا ناجرم ةديرف

 مضألا نم نولخ دق لايل رشعو

 مرج الف نينم نم نامث اهيلت
 ممألا ديس ىفطصملا هلإلا لوسر

 مكحلا دحاولا العلا تاوامسلا هلإ

 مهبلا ةحجاحجلا بحصلاو لآلا ىلع
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 نم رثكأ تركذ امك يهو ‘ ةديصقلا تايبأ نم هترتخا ام مت

 . تيب ةنامثالث

 لك ةيصاخو ، رمقلا لزانم ركذ يف ، ىرخأ ةموظنم خيشللو
 : هذه يهو ‘ اهنم ةلزنم

 القنإ مث اعمسإ يليلخ اي

 اذإ رسلا ايعراو يل ايغصاو
 هضرع انوصو رسلا امتكاو

 يف رسلا ميظع نأ املعاو

 امو سمشلاب صتخي ام هنم
 اعطاس اريم ردبلا لعجاف

 هربد ذإ هللا رس وهف

 الماك يرسي نيح ءايضب

 هردق ميظع رس هلف

 ةعرسب اهيف لامعألا لمعاف
 هتمش ناقربز ام اذاو

 لجألا ملعلاو رسلا لاقم نع
 لوألا ملع يف رسلل امتنش

 لبخلا باحصأو لهجلا يوذ نع

 لمج رسللو ليللا منأ
 لجأ ردبلاو تاعاسلاب صخ

 لعتشي رونب ليللا ىجد يف
 لزألا ريبادت وذ يبر لج
 لحمضي نأ ىلإ ردبلا ةليل
 لجألا ربحلا اهيأ اي يل غصاف

 لمحلا جرب يف طارشألاب لح

 للحلاو هيف باوثألا سبلت
 لمعو افطع تنش نإ اسنلل

 للزلا كايإو مونلا مزلاف
 لزن نيح لصاح دعس وهف
 لمعلا تنش نإ لمشلا عامتجإل

 لهتسإ نيح الزان ايرثلاب
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 هنأ تامسلطلا نلمعاف

 يفو تنش اذإ دومحم وهف
 ةودغ كولملل هيف عساو

 رمق اموي لح ام اذإو
 نماك اضغُب سانلا نيب قلي
 الو هيف ةجاح ىضقت سيل

 اهلح اموي ةعقهلا اذإو

 جزتمُم اندنع موي وهف
 ةعنه يف هتمش ام اذاو

 ًافطاع اهيف جيوزتلا لمعاف

 ةدوُمحم هب لامعأ لك
 اذإ جيوزتو دبع ءارش نم
 اهب نيعارذلاب لح اذإو
 ةحلاص ةيناحور هيف

 هتنياع نإ ةرثنلا يف مث
 جزتمُم دراب دعس وهف
 ةقرف اموي تنش نإ هلثم

 انز وأ مارح يف انوكي نا
 هلعجت نأ شرعلا بر شخاو

 لقف نيجوز نيب قرفُي نم
 ترعس اهيف برحلا ام اذإو
 زان ًاردب تمش ام اذإو

 لهتباف باجُم هيف اعذلل
 لدتعم دعس ناوخإلا ةبحص

 لهتباو هيف ناوسنلا بطخاو
 لزي مل سحن وهف اأناربد
 للز يلوق يف سيل أقارتفاو
 لمأ هيف ام بلاطلا غلبي

 لفأ دق وأ علاط ناقربز
 للخ نم هيف سيل سوحنب
 لمك دعىللاب سيل دعس وهف
 لجع يف ىضقت تاجاحلل عساو

 لسو بوثلا سبلاو رفاس مث

 لدجلا كنع عدو ًاجيوزت تنش
 لصتم امادقلاب عس وهف

 لعف ءاش اميف حلاصلا لمعل
 لفأ دق وأ هدهعب ءاشعلا تقو

 لهو عيرفت هيف سوحنب

 لجزو نسح تاذ دوخ نيب
 لحلا اذ يف امهلصو نعظطقاف

 لضلُملا هللا نعل لالح يف

 لبخلا سنب ايف .نوعلم كاذ

 لطبلاب اهيف بلاطلا رفظ
 لزن دق سحنف فرطلا هتيب
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 لوخلا يرشت الو عيبلا ضفراو ادبأ اموي هيف رفاست ال
 لصتم سحن مويلا كاذ نإ هبرق شخاو ناطلسلا رذحاو
 لصألا يف وأ اجألا يف ناقربزن اهلزني نإ ةلوشلا اذكو

 لعف دضللو رغألا حلاص هلف جازتماو دعس هيف

 لحيو ءاش نمل دقعلا لمعي هلاعفأ يف رشلا ىوقأ وهو
 لجرلا اذه اي هسبلت ال مث ادبأ ابوث هيف لصفت ال

 ةموظنملا هذهل حراشلا مالك نم نيش ركذأ نأ سأبال انهو

 : ةلزنملا هذه تايبأل هحرش يف لوقي

 نب نسحلا نب دمحم لاق ؛ روجيدلا : هلثمو ‘ ليللا : اجدلا

 : ديرد

 ىجدلا لايذأ حبص ةرط هنول يكاح يسأر ىرت امأ

 : رعاشلا لاق ؛ دحاو : ليصألاو ؛ لاصآ عمج : لصألاو

 لضألا يف لصالص نيب ام اهب تب لايل كلل

 يف ،(ا) ( اليصأو ةركب هوحبسو { : () هللا لاقو
 . رعاشلا لاقو ؛ ("» « لاصآلاو وذلاب { : عمجلا يفو ؛ دحاولا

 : فلخ نب دشار بيبطلا وهو

 اليصأو ةركب ًانيخس اهيلع هرازإ تحت ربلا فيغر طحف

 (١) بازحألا ةروس : ٤٢ .

 (٢) فارعألا ةروس : ٠! دعرلا ةروس ؛ : ١٤ رونلا ةروس ؛ : ٣٦ .
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 هسبل ام : سابللاو ؛ ةرورضلل يناث نب دشار خيشلا هرغصف
 : رعاشلا لاق ؛ ةعاجش وأ ، نيد وأ ، عبط وأ ، بايث نم ناسجإا

 للحلا نم رومغم ناك ولو راع هسبالم ىوقتلا للح نكت مل نم

 : (ك) هللا لاق ، نجلاو سنإلا ىلع قلطُي لجرلا مسإو
 مهودازف نجلا نم لاجرب نوذوعي سنإلا نم لاجر ناك هنإو )ا
 اهصاوخ ىلع ملكتو ، ةلزنملا ةروص بتك مث ،(ا) ( اقهر
 . ( ًآراصتخإ كلذ تكرتف ، هتداعك

 : لاق مث

 لجرلا اذه اي مويلا كاذ ممن رمق اهبج لح ام اذإو

 للع نم جالعلاب يوادتو اهلك هيف لامعألا أدبت

 لصفتُم هنع سحنلا عيمجف لح ةربزلا يف ردبلا ام اذإو
 لجرلا اذه اي رمألا حالصب يدتباو رفاس مش جوزتف
 لبإو ديبعو ليخن نم اشت ام رشأو تنش ام عب مث
 لحم ريغ نم رجفلا عولط نم تعلط آموي ةفرصلا اذإو
 لصيف يرامتف رمتسم نماك سحنب جوزمم وهف

 فرصلا : هصن ام ‘ ةلزنملا هذه يتيب ىلع حراشلا مالك نم
 : ناميلس لاق ؛ نامزلا ثداوح : فرصلاو ؛ ءامسلا يف مجن

 فرصلاو رهدلا ثداح نم مصتعمو البلا نم نامأ الإ هبرق امف

 . ٦ : نجلا ةروس )١(
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 : رعاشلا لاق ى ميدقلا رمخلا : (داصلا رسكب) فرصلاو

 بحاصلا ىوس نامدن ترتخإ الو يمه ةعشعشم فرص ىلإ تفرص الو

 : (ا) يرماعلا لمرح نب هحرس نب ناميلس لاقو

 فرصلا لسلسلا نع يكحي هموُعطمو رهاوج دوقع يكحي هموظنمو

 مث ؛ ةعتمأو ضورع يف ، سانلا هب فراصتي ام : فرصلاو

 : لاقف ۔ هتداعك ةلزنملا صاوخ ىلع ملكت

 هتمش ريرهمز ام اذإو
 همكح ديعس مويلا كلذ

 هتيب لخداو ناطلسلا رزو

 هنأ هيف ميلعتلاب أدباو
 هتمش ناقربز ام اذاو

 هنإ هيف ةقرفلا لمعاف

 ةليل ارفغ لح ام اذإو
 هلك عس مويلا كاذ نأ

 ةعرس هيف ناوخإلا رذنأف

 يدتباو هيف ةعنصلا لمعاو
 لزان اموي ناك ام اذإو

 لفأ وأ اموي ءاوعلا لزن

 لمك دعسلاب سيل جازتمإب

 لجوو اسأب هنم ىشخت سيل

 للحو ابايث سبلاو ديج

 لزنو هيف كامسألاب لح

 لمعلا لك يف سحنلا رمتسُم
 لزي مل دعس وهف راهن وأ
 لفغ دق هنع سحنلا تقو نأ

 لشفلا تيقو تاريخلل عساو

 لهتباو ............... مث سابلب

 ءاش نإ _ هركذ يتأيسو ، ةبراعيلا ةلود ةاضق نم : يرماعلا لمرح نب هحرس نب ناميلس )١(
 ءام ضعب خي رات يف نايعالا فاحتإ " : باتكلا اذه نم ثلاثلا ءزجلا يف ىلاعت هللا
 . ٢٨٢ : ص ‘ 'ا نامع
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 هلعف بيرق ريخلا ىلإو
 لقف ردبلا للك ام اذإو

 الو اناطلس هيف طلاخت ال

 لقف بلقلاب لح ام اذإو
 حلاص ديعس بلقلا لقو
 امدلا جارخال دومحم وهف

 هبرشت نأ .ليهستلا اذكو
 يذلا ضغبلاو دقحلا ليزتو
 هتمش ام اذإ بوثلا سبلاو

 هب تنش ام لامعألا لمعاف

 دقو مويلا كلذ دعس وهف

 هتجاح ىلإ يعاسلا غلبي
 امتع ًاردب تمش ام اذاو

 هنأ مكحاف ةدلبلا يف وهف

 هب حص دق قيرفتلا هبو
 ةداغ أموي هيف جيوزت نم

 نماك ضخغبب هتداع مث
 الو هيف ةعنص ربدت ال

 هلزني نأ حباذلا اذكو

 ام لمعت ةيناحور هيف
 أعم طخسلاو ضغبلا جيهيو

 اشعلا تقو يف تمش ام اذإو
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 لطب هيف ام رشلا لعف نود
 لمتشإ فيجرتب سحنلا عقو
 لجرلا اذه اي تاجاحلا بلطت

 لحم ريخ يف لح دق هنأ
 للكلا رون هدسفي يذلل

 للعلل داصتقاو ماجتحاو

 لع لك يفشي حلاصلا لمعل
 لعشلا جاعزإ ةنتفلا جعزي
 لبجلا نود ًاغزاب مناعنلاب

 لجر اي داسفو حالص نم
 لجرلا بلق نم نازحألا بهذي
 لذجب هيف بولطملا ةياغ
 لعتشي رونب يرسي اعلاط
 لوح هنع امف سحنلا نراق
 لحم ريغ نم جيوزتلا لمعي

 ليحلاب هتمرو هنهرك

 لدبو ًاقارف الإ تبأو
 لبج وأ لهسب هيف نعرزت
 لمح دق سحنف ليللا رمق

 لمعلاب اعرش ةقرفلا ثروي
 لفسلاو ارط ضرألا سولمب

لقف لح علب يف ارمق



 هنكل جزتشم هنلا

 هدض يتأيو ءيشلا لعفي

 هاطش يمنيو عرزلا نسح
 همكح دوعسلا دعس اذكو

 هلثم سحنب دعسلا جزام

 هل تنش نمل دولا لمعت

 هنأ هيف ةعنصلاب أدباو

 قداص ينإف لمعاو هرش

 هب تمش ابخ دعس اذاو

 ةعرس اجايه برحلا تجاه
 بلاط هيف لان ام لني مل
 ًاسمتلم لقو عرفلا لأسا مث

 هتاجاح نع لئاسلا دعبي

 هل ابوبحم بوبحملا اقلو

 لثم رشلاو ريخلا لعف نيب
 لغتسي عرزل دومحم وهف
 لوط لامعأ برحلا يف هلو

 لزن اموي هب ردبلا ىرت نإ
 لثتمي بيرق دعسلا اذكو
 لدجب هومصاخ موق هيفو
 لمتحاو ينع هلقناف نسح

 لغزلاب يضرأ تسل يلاقم يف
 لفأ ذإ احابص ردبلا علاط
 لعفلا حبق عم ةنتفلا اذكو

 لجعلاب اهيف حبرلل ةجاح
 لهت لاله هنراقُي نأ

 لطع دق هيف ناك ام رسيو
 لصح دولا هلو هنع دص

 ةبتكمب دجوي اطوطخم لازال حرش اهيلعو ‘ ةديصقلا تمت

 . يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا

 ىلع تعلظطإ ينأ الإ ‘ خيشلا اذه ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 نم وهو ‘ ناميلُس نب عنام خيشلا ، هدلاو ءاثر يف ، هل ةديصق
 ، هتافو ركذ اهيفو ‘ هل هناثر نم ًاذخأ ، هتامز يف ملعلا لاجر

 : هذه يه ةديصقلاو ، اهتايبأ ضعبل قيلعت اهيلعو

 سورطظطلا رثأ هتومل تامف سيمخلا موي عنام يفوت
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 سينأ الب حيرضلل ىدوأ نابعش خلسل نيقب نإ عبرأل

 سومشلا ةقرشم ماوعألا نم رشع ريغ نينم نم عستل
 سيفنلا قلخلا وذ ربحلا انوبأ ىدوأ راتخملا دمحأ ةرجهل

 سيرب ةيهادل مجر ىدل ىقلم ضرلا تحت سرأ ةادغ

 سييبدرد هيلع تراد ىحر نوحط ىدل نونملا هتقلأو

 سوظطفلاب هتعرج نأ ىلإ كورع ةقبطمب هتسادف

 ردصم : سوظفلاو ؛ ةمزالملا ىمحلا : كورعلا ةقبطملا

 ؛ سطافلا : وه ،۔ تيملاو ؛ تام اذا : آاسوطف لجرلا ؛ سظطف

 ىحر ىدل : يأ ة ىحر تعن : نوحطلاو ؛ ةينملا : نونملاو
 ليبس ىلع ۔ عجولا ةدشب هيلع تراد : سيبدردو ؛ نوحط
 : نملا خيشلل لاقيو ؛ ةميدقلا : سيبدردلاو ۔ ةراعتسإلا

 . سيبدرد : ةنملا ةمخضلا زوجعلاو ؛ سيبدرد

 ةيهادلاو ؛ ربقلا : مجرلاو ؛ بهذ : يأ . سرلأ ةادغ : هلوقو

 ۔ سيبر : هل لاقي ‘ عيظف ركنم لكو ؛ ركتعلا ةديدشلا : سيربلا
 ؛ ملاعلا : ربحلاو ؛ به ذ : ي أ ۔ ىدوأو ؛ ةيهادلا ةغلب صتختو

 . ةنام عمج : نينملاو

 نيعستو ةنامنامث : يأ ة رشع ريغ نينم نم عستل : هلوقو
 . ربقلل : يأ ۔ حيرضلل : هلوقو ؛ ةنس

 مسإ سرظطلا نأل ، بتكلا رثأ : يأ سورطلا رثأ : هلوقو

 . لئاسرلاو قاروألاب صتخيو ‘ سورط هعمجو ‘ باتكلل
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 سيردلا لثم يقل حور الب انيدل يقبو هرمع تنفأف

 قلخلا بوثلا : سيردلاو ؛ هب يمرملا ءعيلثلا : ىقللا

 . طوسبملا بوثلاب صتخيو ، عطقتملا

 سيهدلا نابثك هيلع لاهش اتيم ربقلا يف ًاسطاف حبصأف

 ضزألا : يهو ، (لاعف نزو ىلع) ساهد عمج : سيهالا

 . ةبلصلا

 سيبدلا انفب عنام انوبأ فتح تام ذإ هصخش بيغو

 . تيبلا : (رسكلاب) انفلاو ؛ سوُمد : هعمجو 4 مالظلا : سمللا

 سوؤكلا ىألم انفلا دي هتقس امل ناسحإلاو لضفلا تامف

 سيمط ثدج ىلإ ىدنو ىجح ىدوأو انل ءيضي انس ناكو

 ؛ مركلا : ىدنلاو ؛ لقعلا : ىجحلاو ؛ رونلا روصقم : انسلا

 . ربقلا : ثدجلاو

 سومرلا تحت ىرثلل اعيرص ىنمأ موي ةطيسبلا تملظاأف

 . بارتلاو روبقلا : شومرلاو ؛ ضرألا : ةطيسبلا

 سيلجلل مت ردبك ءيضي نيح لك يف انلامج ناكو
 سيسرلاب ةينملا هتفوت امل حاضولا ههجو اندقف

١٦٠ -



 . ةرارحلا نم ىمخلا رثأ : سيسرلاو ؛ ضيبألا : حاضولا

 سوؤرلاو لمارألل تارق رحب ضيغو حيبصلا هجولا ىضم

 ؛ مهل ميق ال نيذلا ءارقفلا : لمارألاو ؛ بذعلا : تارفلا

 . سيئر عمج : سوؤرلاو

 سيبللا رمأل او ء اوأللا ى دل رخذ ع ارقفلاو ء ابرغللو

 . ةدشلا يف يهتنملا : سيبللا رمألاو ؛ بدجلا ةدش : ءاوأللا

 سؤبو ةبغسم موي معطيو اياطعلا يطعي هدعب اذ نمف

 . ةدشلا : سؤبلاو ؛ ةعاجملا : ةبغسملا

 سوبعلا ظفلاب سيل يقن يقت نم كلذ هلل ايف

 سوبع يذب سيل لعفلا ليمج داوج نم كلذ هلل ايو
 سيسخلا لعفلا يوذ نم أربيو ابخ نيدلا يف ىقتلا يوذ بحي
 سوبدجلل أيهت ذإ هانس ريم ردب هنأك هارت

 سورطلاو فحاصملا سيطارق هيدي يفو هيدل ةربحمو

 سومط نم اهيف سيل ىقبتف اطوطخ اهب طخي مالقأو
 سيسنلا ملأ نم تام نأ ىلإ ملع لك ةباتكلاب ديقو
 سييئبللو فيعضللو هيلع يكبت مالقألاو بتألل لقف
 سوردلاب ةساردلا يآ تفع امل ءارقلاو ءاملللو

 سيسبلا يف جرخأو ىوث ةادغ ارط ءالقعلاو ءالضفللو
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 تقو لكب هايكبأ ينأ

 امدق رغلا ةاقثلا تكب دقف

 ءالخ ىحضأ هعبر رت هملأ

 نيكاسملا ىوأم هؤانف ناكو
 ءالخ هنف ًاعقلب حبصأف

 يروز نمحرلا ةمحر اي ألا
 هيلع اثيغ بكسنإ نزم ايو

 ىسمأ يف أسمر نمحرلا ىقس
 وفعب هايإو انلخدأو

 نح ام مهللا يبنلا ىلع لصو
 حان ام بحصلاو دمحم لآو

 . ةديصقلا تمت

 سييجبلا عمدلاب تاولصلا ىدل

 سيئر لاضفم لكو هيلع

 سيمخلا موي يف تاكربلا نم

 سيئبلاو ةبيدجلا ةنسلا يف

 سيسح نم كلانه هل سيلو

 سيبكلا دحللا يف سوُمرملا ىلإ
 سيبيلا الكلاو هللا نذإب

 سيطولا رح نم هاقوو يبأ

 سوفنلا يذل نيحلاصلا نانج
 سيعب داح ىدح وأ دعر

 سيرشلا ننف ىلع يرمق

 لوقي . تاطوطخملا ضعب يف ‘ ىرخأ ةديصق تدجوو

 : () عنام نب ناميلس نب دمحأ هيقفلا خيشلا لاق : اهخسان

 ارهظم تيبلف ارس ادنلا يناعد

 الئاس ندرت ال ربصأ يل لاقو

 ةلذو ًاراقتفا ىشخأ الأ تلتقف

 امب ذخو كنع ريذبتلا عد لاقف
 هلامب آلإ ءرملا ام هل تلقف

 اربخُم انيقتلا امل هتييحو

 ىرذلا فرشأ يف نيرادلا الع نم لنت

 ارذبُم ارط لاملا تلذب ام اذا

 ارمضم دصقلا يف هللا ىضريو بح
 ارذعتأ نأ قافنالا نم ىشخأو

 ۔ ( هفلَوُم ) برقألا َوُهَو ؟ هل مجرتملل مسإلا يف ريخأتو ميدقت عقو له ، يردا تسل )١(
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 ةجاحو لقو لالذإ ةفاخم
 هلضف رتمت هللا اوجرأ يل لاقف

 نم قحتست هكاطعأ يذلاب قثو
 هب درأ مل نإ ىشخأ ال لهو تلقف

 هلذبب اوجرت تنك نإ ىلب لاقف
 يل لاقف داقتعإلا فيكو تلقف
 يل لاق تلق ام ريغ له هل تلقف
 ءايرلا وه لاق ربكلا فيكو تلقف
 ءانثلاو ركشلا هركي نم هل تلقف

 هؤانث قاب هللا تنأ كركشف

 يغتبت ركشلاو حدملاب نحرفتالف

 ةيجس نم هتيلوأ ام دسفتف
 اورثكأو كيف حادملا بنطأ ولو
 مهزاج كوحن حدملاب اودفر نإو
 ةرذو ديعص نم اردق عضوأو
 ةفاخم كيلع ينثي نم ماركإو
 ةدرب هاطعأ نيح أبعك رت ملأ

 دقو هناسحاب اناسح مركأو

 ىدنلا يذ ةليضف يف ليلد اذهف

 ام فعضب نيملسملا فاك مث دجف

 سباع بطخلا يف يأرلا نهو كتالو

 ىدنلا سلجم يف بابلألا يلوأ محازو

 ارسيت دق يذلا تقفنأ اذإ

 ىرتمإ الك ليزجلا مجلا هناسحإو

 ارفوأ هوجرت نيح اديزم هيدل
 اركنمو اروز عيمستلاو ركذلا ىوس

 اركشتو دوست يك ًادمحو راخف

 ارملاو تقملاو نملاو ىذألا كرتب
 اربكتت نأ فورعملا ةفآ معن

 اركذتل ًابجع ركشلاو ءانثلا بحو

 ىري دق نيركش ركشلا لاقف ينبجأ

 ىرتفم لوقلاب كايإ ىرولا ركشو

 اربكتم ىرت نأ اشاح دجملا هب
 ىرقلاو لعفلا حلاص نم ةمركمو
 اركذو كنع بجعلا فنأق كحيدم

 ىرولا فعضأ ؤرمإ ينإ لقو ريخب
 ارجؤُم وفعلاب هللا ينبثي مل اذإ

 ارثكم هيف نك حدملا دعب مذلا نم

 ارَقوُم هاتأ امل ىدّهل يبن

 ارثكأو هادن نم هيلع ضافأ

 ارصع لضفلاب مؤللا لهأ كي ملو

 اربصتُم ىدن مهنم هب تحنم

 ارعزأ ردصلا قيض اهجو سانلا ىع

 ارمشو تامركملا يف مهسفانو
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 هلذب دنع ىدنلا طرش امو تلقف

 ةشاشب لاق رافسألا امو تلقف .

 يذلاب تدجو نإ نغتسأ لهو تلقف

 درت نأ هللاب نغتست معن لاقف

 ىنغلا ةبسكم حشلا نبسحت الف

 يل لاق رصبتلا ىنعم امو تلقف
 انمدم عرزلاو راجشألل كيقسو

 هفيصم دنع عورزملل كدصحو

 سبايو بطر لك اهنم طقلتو

 يوتحتو اهنم رقفلا لهأ يطعتف

 يدترتو كنع ربكلا بوث علختو

 ىفغلا بلط يف قافآلا ىدل رفاسو

 ةنس دازلل بحصلا دنع كطلخو

 ىهنلا يوذ دنع ردقلا ريقح ناهم

 ةهزنل اعيمج امزع اومزع نإو

 أرىصُم تنك ولو ربصاف اوفرسأ نإو

 مهنيب دازلل رمألا كودلق نإو

 نم رادو مهنم رقفلا لهأ دنع نكو

 مهنم ضعبلا ول اوماص مه نإ مصو

 هنبحصت ال جابلهلا نع رفو

 انمؤم ناك نم ناوخإلا نم خآو

 ًاملجُمو ىتسوُم ترفاس اذإ ءييهو

 ارفسم كفيض كاقلي نأب لاقف

 ارصم تنك ول كنم دايأ نسحو

 ارتقم لاحلا يف تنك ول يدي هتوح

 اردقم اقزر هللا هجو كدوجب

 ارصبت رح لام ينفي دوجلا الو

 ىرثلا و نمدلاب لاومألا ةلباقم

 اربأ كلخن علطلا ناوأ دنعو

 ارمثم ناك ام راجشألا نم ينجتو

 ارضخأ ةفولعلل ............ وهزو

 ارفوُم ليزجلا لعفلاو رجألا ىلع

 ارثئدتُم ايحلاو ءاخسلا بوثب

 ارشلاو عيبلا يف قيفوتلا ةين ىلع

 ىردزم حبصتف درف نلكأت الف

 ارصبتم نكو رذحاف ىجحلا لهأو

 اربصاو مزعلا ىدل مهنع يوزنتالف

 ارجضأ حاص مهنم مهيف كنم دجت

 اربجُم تنك اذإ الإ نلبقت الف

 اربجتم ًافرتُم اينغ نوكي

 ارطفُم دعب نكف ارط اورطفأ نإو

 اررغّم ًارغ تنك نإ ةرم ىوس

 اريخ رسلا متاك انيزر انيمأ

 اررذم ابيط مث الحكو اطشمو
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 اركاذ كفلا يف كاوسملاب نتستو

 فحصم هلل كانمي يف كاذ عمو

 ةرات ةعيرشلا بتك يف رظنتو
 العلا وذ درفلا دحاولا هللا ىلصو

 . ةديصقلا تمت

 ارفىُس حبصت نيح أنهو كهلإ

 ارهطنم ىحُضل ا تقو دهأرقتل

 اربدتُم نك ليزنتلا ىدل أروطو
 ارطمأف دعر نح ام دمحأ ىلع

 طوطخم يف ‘، نييرخأ نيتديصق ىلع ‘ كلذ دعب هل تعلطإ مث

 هلاق اممو : خسانلا لوقي ؛ ميقس طخبو ، قاروألا قزمتُم ميدق

 : يوزنلا عنام نب دمحأ يقتلا ملاعلا خيشلا

 هناثدح نم كيري نامزلا نا

 ةبيجع لك تيأر تيقب ننلو
 () امدلب الفط سمألاب نكت مل وا
 ةفطن ذ امدق تنكو تيسن ذ دقلف

 هبيطو بابشلا نمز ىلع يكبت
 ةبعشل نونجلا نم بابشلا نإ
 ةدع ركفتلاو هان بيشلاو

 هبابش نسحب اوهزي نمل ًالوق

 حباس كلبق يغلا روحب يف مك
 لزي ملو بابشلا درب يف لاتخي

 مايألا اهرمك رمت ابون
 ماوعألا كب ترم نإ رهدلا يف

 مالك كيدل ام ىقلم دهملا يف
 ماثآلا رفغتل تركدأ اله
 مالغ تنأو تلو ةراضغو

 ماركلا هلهأل هيف بيشلاو

 مالمو ةأرج بابشلا عمو
 ماهج بابشلا نإ قفأ ابجع
 ماوع هنأك بابشلا نمز
 مامح نونملا نم هاتأ ىتح

 لاذلاب) امهادحإ ۔ ناتملك : مذلبلاو ، مدلبلاو ؛ لوألا باوصلاو ؛ امد لب : ىرخأ ةخسن يفو )١(
 وه ام اهنم راتخن ‘ "" برعلا ناسل " : باتك بحاص اهركذ ، ةدع ناعم امهلو ‘ (ةطوقنملا
 ، تكسف قرف اذإ : لجرلا مدلب : (ةلمهُملا لادلابو) ؛ ديلبلا : مذلبلا نأ : مظانلا دارم ىلإ برقا
 . ( هفلؤم ) ، ملعا هللاو ، هدارم نم نابيرق ناينعملاو
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 نأ نا ‘ ةليوط يهو ‘ ردقلا اذه ىلع اهنم ترصتقا دقو

 . ةقزمتم هقاروأو ، أدج ميدق ، هنم لقنأ يذلا باتكلا

 : اهعلطمو ‘ ماللا ةيفاق ىلع يهف ‘ ةيناثلا ةديصقلا امأ

 لشو وأ بص دق بيص هنأك لمهنت نيعلا عومد كنم لاب ام

 نب فيس نب دمح / يضاقلا ةماعلا هيقفلا ديسلا ناك املو

 يف نامجلا دتالق '' : هباتك يف اهضعب ركذ دق 3 ي ديعسولآ دمحم

 تدجو مث ؛ اهنم هتبثأ امب تيفتكا ، "" نامع ءارعش ضعب ءامسأ

 : اهلوأ ‘ ىرخأ ةديصق هل

 انوجملا اورذو اوملعت ينب

 متملع ول اقح نيصلاب ولو
 دقن زونك مولغلا نأ الأ

 ًاموُجن اينلا يف ءاملغلا ىلأ

 مهوسلاجُمو ىدُه مهسلاجم
 اسيلج ىحضأ ءنمإل ىبوطف

 انيعمجأ ملعتلا يف اودجو

 انونف وأ انف زيربألا نم

 انيملاعلل اهرونب ءيضت

 انيملُسلا هلإلا يدهي مهب
 انيمثلا رذلا يغتبي مهيدل
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 يدنكلا دمحم نب ىسوم خيشلا

 نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم نب ىّتسوُم هيقفلا خيشلا وه
 رهظيو ، رعاشو هيقف ب يوزنلا يدمسلا يدنكلا يلع نب دمحم

 ؛ ظعاوملاو ، دهزلاو فوصتلا ، هركذ يتآلا هفيلأتو هرعش ىلع

 ظعاوملاو دهزلا يف رئاصبلا ءالج " : باتك هتافلؤم نم
 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوي ، ' تاياورلاو
 . ي ديعسوُلآ

 : باتك بحاص مع ءانبأ نم ۔ خيشلا اذه نأ : ليق

 ءالج "ا : باتك فلؤم نأ : تاياورلا ضعب يفو ؛ "" فنصلا "

 نب ىسوم خيشلا وه ، " تاياورلاو ظعاوملاو دهزلا يف رئاصبلا
 نب ىسوم خيشلا وه : رخآ عضوم يفو ؛ ىَتسوُم نب دمحم
 تعلطإ نيتللا نيتخسللا يف دوجوملا نأ لإ ؛ ىتسوُم نب هللا دبع

 نب دمحم نب ىَّسوُم خيشلا : وه ، باتكلا اذه فلؤم نأ ، امهيلع
 وه حرصو ۔ افنآ رم امك ۔ًيلع نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع

 . باتكلا ةبطخ يف ، هسفنب كلذب

 ."" فنضُملا " : باتك بحاص مع نبا هنأ : لوقلا نإف ، هيلعو
 ۔ " فنصضُملا " : باتك بحاصف ؛ بسنلا يف هعم قفتيال هارأ

 نب دمحم نب ناميلس نب ىتسوُم نب هللا دبع نب دمحأ خيشلا وه
 ةنامسمخو نيسمخو عبس ةنس يفوتملا ؛ دادقملا نب هللا دبع

 . ةرجهلل
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 شاع نمم هنأ ۔ هارحتأ اميف ۔ وهف ، ةمجرتلا هذه بحاص امأ

 نب دمحم خيشلا رعشب دهشتسي هنأل ، يرجهلا عساتلا نرقلا يف

 ة هرصاع دقف ، يرجهلا عساتلا نرقلا ءاملع نم وه يذلا ، دادم

 : يتالا هلوقل ، هرعش يف هلجاسو

 ارُخ شعت نيلا نم للقأ همظن يف يدنكلا نسحأ دق

 6" فنصملا " : باتك بحاص مع نبا هنأ : لئاقلا لعلو

 اميسال ، "" فنصملا " : باتك بحاص تيب نم هنأ كلذب دصقي

 فلؤملا ناك ول نأ قفتيو ، نورق ةثالث نم رثكأ امهنيب نإف

 نب هللا دبع نب ىسوم وأ ، ىتسوُم نب دمحم نب ىتسوُم خينشلا

 امك نيتخسنلا يف ام هدري نكل ۔ تاياورلا ضعب يف امك ىَّسوُم
 : لاق ثيح ‘ ةمدقملا هذهب هباتك أدتبإ دقو هريرقت رم

 انبو ‘ آداتوأ لابجلا ، ًاداهم ضرألا لعج يذلا هلل دمحلا )

 ، نيط نم مدأ روصو ‘ نيعم الب قلخلا قلخو ، دادش اعبس
 وه آلإ هلإ ال هناحبسف ، نيهم ءام نم ةلالس نم هلسن لعجو
 ىري نأ لجو ، ساندألا نع سدقت ، هكلُم يف هل كيرشال دحاو
 بر هللا كرابت رمألاو قلخلا هلالا ل “ساوحلاب كردي وأ ، نيعألاب

 انلعج ام ىلع ركشلا هلو ، نيرخآلاو نيلوألا بر ، () 4 نيملاعلا
 هللا ىلص ، نييبنلا متاخ . دمحم ىلع هللا ىلصو « نيدتهملا نم

 امأ ... نيعمجأ مهيلعو هيلع ملسو ، نيرهاطلا هلآ ىلعو ، هيلع
 : دعب

 (١) فارعألا ةروس : ٥٤ .
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 عبتملا باهولا زيزعلا هلل اب مصتعملا ۔ باتكلا ا ذه فآأ دقف

 نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم نب ىسوم ، يدبألا هللا ةعاطل

 . ه أ ۔ ( يدمسلا يدنكلا يلع نب دمحم

 خيشلا مظن نم تاعوطقمب دهشتسي تلق امك ۔ وهو

 : دادم نب دمحم لاق : هلوق كلذ نمف ‘ يدادملا

 امالظلا كنع اولجي ارون سكت مايق يخأ اي ليللا عم م

 اماون ًالفاغو الوذع كنع عدو يبنلا ةنس عبتاو

 امانملا ىشغت نيح هللا كركذ رثكأف هنع تلسك ام اذإو

 اماطحلا بحت ايهال ًايهاس انيزح ًابينك ًأالفاغ نكت ال

 اماًسب اكحاض ساانلا عم دغا ق ح لق كيلملل رمأل ١ ضوف

 : اضيأ ۔ لاقو

 معنلا كلتل يهلإ تدمح ةمعن يل هللا ثدحأ اذا

 مني مل رفاغ ىلإ تأجل يرطاخ يف مهلا رثك نإو
 مصنتع أ هب هثل ١ ريغب ة وق الو يل لوح الو

 : هسفن : ينعي يدنكلا لاقو

 دماح هل ينإو تركش ةمعن ينسبلأ هللا اذ

 دجاس هل يرهدو مهأ ام لك نم هللا رفغتسأو

 دحاولا وه هلا ريغب ةوق الو يل لوح الو
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 : يدنكلا لاقو

 .رورغلا راد يهو رادل فأ

 موق نيب اهتلخد راد بر
 ريرس قوف تنك تم ام اذاف

 ايانملا ريرس ىلع ىسوم ليق

 : دادم نب دمحم لاقو

 ىّتسوُم ربق ىلع عسوأ ىتموُم بر
 ماع فلأ انرمع يف انثبل ول

 يناغألاب ةوشحم ايندل اي

 اهينبل ةلاتق رثذ مأ

 اهيلع رمتسم ءرملا امنيب
 ادرف ترص اذإ يسفن محراف بر

 روبقلا نوطب اهلهأ ىوح دق
 رورملا ريثك مهنيب ام تنك

 ريرسلا قيوف نم موق اي ليق

 ريشب نب دمحم اوفعي حار

 ريسي ءيش لثم هانيأرل

 رورغلاو اهوهلب انتنتف

 روبدلا داهش يف مسلا طلخت

 ريفحلا ءاوس يف توملا وه ذإ

 روبدلا تحتو ابصلا حير تحت

 تعمس : لاق ، () باطخلا نب رمع نعو : فلؤملا لاق

 شيعت نيدلا نم للقأ " : لاقف ، الجر يصوي ى (8) هللا لوسر

 : كلذ يف لوقأو ، " توملا كيلع نهي بونذلا نم للقأو ، ارح

 ارح شيعت نيلا نم للقأ

 هدعب امو توملا لهسيو

 : دادم نب دمحم لاقو

 ارسي لانت بنذلا بنتجاو
 ارجأ هدعب هنم قلتل
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 همظن يف يدنكلا نسحأ دق

 ةقاف الو رع نم سيلف

 ارح شعت نيلا نم للقأ

 ارسي اهدعب قلتو الإ

 لبق روكذملا تيبلا يف هلوق نمو ، نيتيبلا نيذه نم لدتسنو

 : ليلق

 ريشب نب دمحم ىعسي ثيح ىّسوُم ربق ىلع عسوأ ىتسوُم بر

 . رعشلا ناضراقتي اناكو ، دحاو رصع يف اناك امهنأ

 نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوي ، رعش ناويد ىسوم خيشللو
 . ميدق طوطخم وهو ، )٢٢٨( مقرب ، يديعسوبلا دوعس نب دمحأ

 ًالإ ۔ لقنلل حلصي ام هنم قبي ملو ، ةقزمتُم هقاروأ نم ريثكو
 : يتأي ام اهنم ركذأ ، دئاصقلا ضعب

 رابجلا ةردقب رودي كلف
 افلك دق امهالك ناجلوتي

 مهراصبأ رئاح بكر سانلاو

 هنيب ام مهو () مهب ريسي بكر
 اهرورغ نسحب اينلا مهتلغش
 ابصلا يف يباصتلاو ةلاطبلا ووذف
 ابصلا مايأ وهللا تبحص دقلو

 الماع ةلاطبلا يف يليذ تبحسو
 )١( مهب ريسي نمز : ىرخأ ةخسن يف .

 راوخألا عطاس حبصو ليل

 رامعألا ةدمو سوفنلا ضبق

 رادقفلا نم يتأي ام دورول
 يراس وأ جلدمب نورعشي ال
 راطوألا ةرثك عم مهجهن نع
 راصبألا عم مهرئاصب تيمع
 رارشألا قئارط هيف تكلسو
 ىراذع بابشلا خرش عم تعلخو
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 هنإو بابشلا ركس يف تحمجو

 يتباوذو رضان يدوع مايأ
 اهردخ يف ةديرخ لك رادزأ

 اجلا ليل اهرعشب كيرت دوخ

 : لاق نأ ىلإ

 يضراوع بيش تيأر نيح تعجرو

 يعدار يدشر نيح تلدعو
 ىهنلا يلوأل ةرشع نسحأ بيشلاو

 امنإف بابشلا مايأل ادعب

 بذعم مولظلا ق يسفن تملظو

 يتفيحص رشن دنع يرعش تيلاي

 هنيمي باتكلا ذخأ يذلا منغ

 : اضيأ ۔ لاقو

 حابصلا نيبو ءاسملا نيب انأ

 حابصو ئسم يب رم ام لك

 ام اذإ عورزلاو عرزلاك انأ

 راقع بارش نم اركس دشأل
 ںاَقلا غبصك (ا١) "ةكلاح ا" ءادوس

 لامسلا ةلفغ يف ينروزتو

 يراسلا رينملا رمقلا اههجوبو

 راقوو يحملت دعب تففكو
 رايخألا قنارط هيف تكلسف

 راطخألا رمشغت بابشلا عمو

 راقو ريغب اهتدم ترشاع

 رانلاب هبنذ نم بتي مل نإ

 يرابلا تيصع دقو صالخلا فيك

 يراسيب مأ نوكي نيميلا يديب

 راربألا عم ىجنو ةداعسب

 حاورألا ضبقل ىضاقتأ

 يحاورو يتينم هيف تلق

 يحاوضلا يف تضم اهكاردإ نآ

 )١( "ا ةكلاح '' : ةملكب اهانلدباف . عضوملا اذه يف ةعشب ةملك يهو ‘ " ةملظم " : لصألا يف ،
 اولاق امك ؛ كلاح دوسأ : داوسلا فصو ةغلابم يف مهلوقل ؛ داوسلا عم كلحلا بسانت لجال :

 هفلؤم ) ه أ ي ققي ضيبأو ، ناق رمحأو ، عقاف رفصأ ( .
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 ينانه هيف نوكي شيع يأ

 ىلوت رمغو يضتقي كلف

 ىقلم لنابحلا يفو ديص الأ

 يداسف ميرغلا نع يتالفغ
 ينتتأ هنع تلفغ ام اذاف

 يبنذ تركذت اذإ دبع انأ

 قاب بنذلاو رمت تاوهش
 هوبستكإ امب ىرولا مولأ نل

 يلعف ءوس ىلع يتمول املا

 تلذو بابشلا ةرم تبهذ

 ابيشم بابشلاب تضوتتو
 ايلم اهيف تفقو رايد نع

 اهيف سانلا عزانت ايند يه
 موقو قحب رشعم اهزاح

 تءاجو اهونيزو اهوفرخز
 باهذ يف مهدعب يهو اوبهذ

 ًايط سرظطلاك ءامسلا يوطن موي

 ضرأ ريغ تلدب ضرألا ىرتو
 افص هلل دابعلا مويل

 ميقم مايقلا يف دلخلا ةلج
 ران طسو يف يقشلا ناهنيو

 يحارم اهيف نوكي ةايحو
 حاجنلا لين ءاضتقإلا عمو

 يحاونلا لك معي يميرغو
 يحالص نم هقحب يمازنتلإو
 حانجلل يندوقت تاوهش

 يحل سفنلل تنك ىياياطخو

 حامرلا زخو داؤفلا يف هزخو

 حابم لالح .نمو روجف نم

 حارتب تنج ام سوفنلا ىلعو

 يحازمو يتلاطب عم يترش
 حازتنإاو حاورلاب ًارذنُم
 يحارتقاو اهب يتيغب لنأ مل
 حافصلا فويسلابو يلاوعلاب
 حالسلاو مهلهجب اهوذخأ

 حابصلا تقو لبق كلهلا ةحيص
 حابصألا قلاف لاق اذكو

 حايرلا ريس لابجلا ريستو
 حاطبلا ريغ حاطبلا كاذكو

 حالفلا طسق ديعسلا ئفويو

 حالم تانيزُم روخ نيب
 حايصلا ريثك اهدقو مئاد
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 يرشح موي أيجتُم يل نك بر

 : لاقو

 نأ ىلإ تربتعإ امف يب ربتعإ
 هدادلا يقب ام يتبحأ نع ادرفم

 يتالفغ ىدهلا نع ينتلغش

 ينترشاب يتفيحص نإ يترسح

 نهر سانلا سفنأو نهر انأ
 ينأ كشهلملاو هللا دهشأ

 يجرزفب وأ يرظانب وأ ..................
 بنذلا فرتقّمو أطخلا لهأ انأ

 باذعلا ميلأ نم سفنلا يل به

 حالصلا له ] بسحو يبسح تنأ

 بارتلا وشحو ىرثلا نطب ترص

 بارتغا ندخو ةشحو اخأ ر
 يب امل تددتعا امو يتايح يف

 يباقع لامشلا يفف يلامشب
 باسحلا موي نيميلا لهأ ريغ
 يباستكاو يمئارج نم بننات
 يبارشو يمعطمو يناسلو
 باتملا لهأ تنأو يهلإ

 يباتك نيميلاب كنم ينطعاو

 : جحلا ىلإ ُريسم يف ۔ اضيأ ۔ لاقو

 يلآ تكرتو يلزانم ترجه
 هيإ تلقو صولقلا تبرقو
 تلهتساف ةبحألا تعدوو

 يفايفلا زاوجأ بوجأ ترسو
 موي لك رجاوهلا اهمشجأ

 ضرعو لوط يف ضزألا عطقو
 يحلط يهو لهانملا اهدروأ

 يبانج يداو تغلب املف

 لايزلا ىلإ ناجهلا تجيهو

 يلاحترإ ةبيقحلاب اومله
 يلالاك عمدب اهعمادم

 لاقتناو زخوو فاجرياإب

 لاوزلا تقو يف لآلا ضوخو
 يلاعألا بكترتو اهلفاسأ

 يلايللا رهس نم نيألا يكشت
 لالكلابو ءانعلاب تخانف
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 وتأ ترصو صولقلا تعدوف
 اهيف ترص ىتح رحشلا ضزأب

 يبر روزأ قيتعلا تيبلا ىلإ
 رب رحبلا تلق رحبلا اولاقف
 ىتح هيف ةمالسلا عم تزسف

 يرابت ءانجو لكب تحذف
 ارهش جالدألا ىرسلاب لصاون

 هيلإ ىوهت يذلا تيبلا ىلا
 يسيع لحر ةكم نطبب تططح

 ىعسأ تجرخ مث تيبلا ترزف
 يبحو ينجش برزثيب تلقو
 لامج ىلع بايذ ينلمحو
 ايتللاو ةقشملا ىلع تلصو

 يداعالا نم كيلملا ينصلخو

 اياربلا ريخ ىفطصملا ترزو
 قحب هلسلا هللا لوسر

 اعيمج مهرذني نيلقثلا ىلإ
 هيلإ ىحوي ام لك ىدأو
 7 هللآ 4ه نيد رهظأو

 لسنلا هلإلا متخ هب
 يبونذ نم يبلقو هيجانأ
 يبر هللا يبن اي يل لسف

 ج لدف ىلع يباحيصأ لابحلا ة

 ياس ب تقلع يتلا يترجهب

 +رلا ريخ ىفطصملا ربقو
 يلاك هللا هيف ريجهتلا الك

 :: رشع يف ديبز تغلب
 ٭ رصقلاك _ ةماهت ضراب
 د أابجل يع تقوملا مرحلا ىلا

 لاجرلا - . ٠

 : ةدنفأ راصبألا ىدم

 يلاس نيلهألا نع اهب تنكو

 لالجلا اذو ءالعلا اذ اوعداو

 ) اأمتحا ق مزعب هغلبأس

 لامجلا بصن ىلع يفغلب

 لاتقلا ةاناعم نم وهو

 لابنلاو ةنسألا زخو نمو
 ياازعاك يدخ قوف يعمدو

 لالمل حلا نم مارحلا زييمتو

 :7 ا قدص مهدنع اولتيو

 وعلابو فويسبىلاب دهاجو

 لالضلا يلوأ درو هب ماقو
 لاؤسلاب ءاش نمل هعفشو

 لهي نع درأ نإ رذاحا
 وم هل نوكأ نأ كبرو
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 هيلع انقلاخ هللا ىلصف

 هيبحاصو يبنلا تعدوو

 ظاكع ىلإ جيجحلا عم تدعو

 يبر عينصب يكسانم تيضق

 : اضيأ ۔ هلو

 هبكارم بعص وهللا نإ يريجس

 هلالضو هلهج نم بتي مل اذإ

 هبابش خرش مايأ هب سي
 ابصلا ةرمغ يف نالخلا عم هاتو

 اهذلأ ام ابصلا مايأ هللف

 اهوهلب تضقت انيلايل كاذك

 ينعوري ام ابصلا رصع أءرمإ تنكو

 ىدهلاو ةريصبلا نيع تيمُع دقو

 ةتافتلإو ةرظن يل تدب نأ ىلا
 يب ملأ دق يذلا ام يسفنل تلقف

 يتدج قلخأ رهدلا الإ وه امو

 ةلض تاف دق رمكلا نأ تنيبت

 امدعب ةباثإلا يسفن نم تكرادت
 ينرسي ال ام رهدلا اذه ثدحأو

 ةوفص ناك مدآ انوبأ سيلأ

 كلمّمو كلام نم هدعب مكو

 يلايللا ىدم ديبت ال ةالص

 يلاس ريغ يبلقو يخس ريغب
 لابجلا ىلع تدع تافرع يفو

 لاح حالصب اغلبم تبأو

 هبكار وهو هب ىلبي نم ليو ايف

 هبفاوع هيرتعت نأ هل قحف

 هبعالمو هوهل هابس ام اذا

 هبياعم هيلإ ودبت نمل انيرق

 هبناطم انيلإ ىدهت اهب شيعو

 هبكاوكو ىجلا اهيف انرماسو

 هبساك انأ يذلا ىشخأ الو عيرم

 هبحاس ةلاطبلا ليذ هرمُع نمب

 هبهايغ تلجت دق يسأر رعش ىلإ
 هبحاسم يل تدب دق اذه يرعشو

 هبلاغ وه ام نايتإ ينكلهيو
 هبهادم يلع تمغ دق يرمعو

 هبئاكر تلقتسإو يبابش ىلوت
 هبناون نيلوألا يف تثدحأ امك

 هبلاغ وهو ىدرلا فرص همرخت
 هبئاتك هنع نغت مل ىدرلا ةادغ
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 اهثبأ كاذ دعب نم ةربع يلو
 بأ نم يلل مكو لخ نم يل مكو

 هنامز فرص ناسنإلا بلتحيس

 يننأ رم ةغلب الإ شيعلا امو
 يبلاط توملاو يايند يف سفانأ

 يتينم نم يجترأ موي لك يفو
 هلوح ءادوألا يكبت تيم مكو

 مهرودص وشح ءانبألا هلوح ىري

 اهفاخأ بونذ نم يلايتحإ فيكف

 يذلاب نلعي وهف يباتك ىطعاف
 يحراوج عيمج يسفن ىلع ديهش
 يذلا امو يبر دنع يراذتعإ فيكف

 يبنلا ىلع ىلصو يمرج نع هللا افع

 : اضيأ ۔ هلو

 هقتالع ىدهتو بلق يل وحصي ىتم

 نكأ ملو بابشلا خرش ينقرافو

 يقماو لدبت يبيش ادب املف
 ابراه عاصناف بيشلا يبابش عارو

 هنامزو ابصلا الحأ ام يريجس

 ادهاج ةلاطبلا بابسأ تبناجو
 ةردقب نيهملا ءاملا نم هارب

 هبحاصأ طيلخ وأ ميمح تامم

 هبئابح هتكب بح نمو تدقف
 هبلاح وه ام رهدلا فرص حاتجيو
 هبلاطأ ًاقزر تلواح امل تعنق

 هبلاخم يف نبشني بثك نعو
 هبراش دبال توملا سأكو ادورو
 هبراقأ اعيمج ىرشبلا منتغتو
 هبدان لكلا ىرولا نيب امو رورس

 هبتاك يل هطخ باتك يف ادغ

 هبساح هللاو ءاوسألا نم تينج

 هبساك انأ ام لك نع تقطنتسا اذا

 هبطاخأ باوج يدنع امو لوقأ
 هبناحس ثيغب تداج ام دمحم

 هقرافمو هلك يسأر باش دقو

 هقرافأ تييح ام يرهد رم ىلع

 هقماو انأ نم سفألاب ينم راصو

 هقساغ حال ذإ رف ليلك ميزه
 هقلخ هنم ءرملا يف تنسحتسا اذا

 هقزار وه يذلا هيراب ةاضرمل

 هقلاخ وه نم لج اقلخ هاوسف
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 هرمأل اعوط كلفلا يرجي كلملا هل

 هقدوب ييحيف تيم دلب ىلا

 ىروللو اّبإ ماعنألل تبنيف
 ترثعبو هلإلا ضذزألا لزلز اذإ
 يقرفم باش هلجأ نم يذلا كاذف

 ىدهلاب قطني هللا باتك نإل

 ةلالض يرمُع تاف يدجو لوط ايف

 ايهال ةلاطبلا يف يليذ ررجا
 يل رسأ دق هرش الإ رهدلا امو

 اهرهد ءانبأ ,مايألا مرتختس

 قفشمل مامحلا فوخ نم ينإو
 يتلحرو ةايحلاب يذاذتلا فيكف

 مهباكر نيلوئال تممز امك

 ةربعو نيرخآلل ةظع مهف
 ىلبلا نكسم هدعب شيعل يفاف
 ينرسل ىسنأ توملا دعب تنك ولف

 انسوفن يكبتو ايند اي كلهنس

 اهديهشو قئاس سفن لك ادح
 يتجحو يراذتعإ ام يسفنل لوقأ

 يقلاخ ةوقب الإ يل لوح الو

 ةماقإ راد سودرفلا يف لخي

 هقناس وهو ىوهلا يف باحس ءيشنتيو

 هثراوبو هدعر هيف رجزيو
 هقنادح كاذب مينست هكاوف

 هقئاسو قلخ لك ىفوأو روبق
 هقعاوصو هلوه يبلق عدصو

 هفداص وه يذلا لوقلاب نلعيو

 هقشاع وه ام ءرملا ىوهي لازامو

 هقناوب تلاز رهدلا فورص نأك

 هقناذل ينإو كشالب ًافاعذ

 هقحال وهف اهفرص نع زرتحي نمو

 هقراوط يلإ يرست نأ ةفاخم

 هقنايأ ينيبل تمز دقو كيشو

 هقناوح نامزلا ءانبأب قاحو

 هقهاز ملظلل قحلاو مهدعب نمل

 هقئاضم يلع يلوستس دحلو

 هقلاخ يلثمب أبعي ملو يتامم

 هقحام كبرف قلخ نم ناك امو

 هقطان وه يذلاب اهيلع ديهش
 هقئاثو ينتقث وأ ًابنذ يلمحو

 هقئاثو ينتفك ابر هب يبسحف

 هقرافأ ال مئاد كلمب ىبحأو
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 هقرامن روصقلا قوف اهشرف هيلع نقرامنو ةنوضوم ررس ىلع

 هقناعتو اهروح لك قناعي العلا ةنج يف ناحيرلاو حورلا عم

 تلقن يتلا قاروألا نأل ‘ هرعش نم رايتخإلا يننكمأ ام اذه

 دهأزلا يف هرعش بلغأو . قزمتم اهضعبو ، ةميدق اهنم

 . ظعاوملاو

 ظعاوملاو دهزلا يف رئاصبلا ءالج " : هباتك اذكهو

 ىورت يتلا ‘ رابخألاو صصقلا نم اريثك هيف ركذ ، "" تاياورلاو
 ، ايندلا ىلإ نوكرلا نم ريذحتلا يف ، داهزلاو نيحلاصلا نع

 ، ةرخالا رادلل لمعلا يف بيغرتلاو ثحلا يفو ،۔ اهب رارتغإلاو

 . كلذ يناعم يف تليق ، راعشأب كلذ ىلع دهشتسيو

 فصنلا يف اهنأ : يرحتلا ىلعو ؛ هتافول اخيرات دجأ ملو

 . ملعأ هللاو يرجهلا عساتلا نرقلا نم ريخألا

 : ةنس نيتسلا غلب هنأ ، يتآلا هلوق نم دافتسيو

 فلإ نم كل مك هللاب ينلأستو يفخأ امب يبنت مالحألاو تهبنت

 ىفكي ال ةفاسملا ضعب عم كدازو . ىنبلا جهنم ىلع ماع نم ترس مكو

 فطعلاو لوطلاو ءالالا ي ذ هللا ىلا هجح نيتس ترس دق ؤرما تنأو

 فتح نم رذاحت ام يقالت نأ ىوس ةجح نيتس دعب نم يجترت امف

 . اهنع يردن ال ة م كلذ دعب شاع هلعلو
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 يولهبلا ىسوم نب دمحم خيشلا

  

 ؛ بيدأو رعاش ؛ يولهبلا ىتسوُم نب دمحم ةملاعلا خيشلا وه

 امبسح ۔ يرجهلا عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع نمم
 : ينع أ لوألا دلو هلعلو ، ةليبق ىلاإ ابوسنم هدجأ ملو ۔ ها رحتأ

 . يدنكلا دمحم نب ىسوم خينشلا

 لوقي “ ةغيلبل ا ةروصقملا ه ذه ، ه راثآ نم هيلع تعلطا اممو

 ىسوم نب دمحم { بيزأل ا ۔ رهاملا ۔“ بيذأل ا رعاشلا لا : اهخسان

 : يولهبلا

 اضأ اليل قراب ءوض تمش ام

 ةحفص هنم قفألاب تضرتعاو

 هرغث باحسلا هجو يف رتفاو
 ىلع تلهنإ وأ دعرلا مهمهوأ
 ىوللا لالطأ ثيغلا بوص داج وأ

 هرحن قش حبصلاو تربع وأ
 اكشلا تاوصأ يرمقلا عجر وأ

 دقو اوجش يب ثدحأ دقو الإ

 اعزج ينم ربصلا لحمضإ مث
 هليس فاط عمدلاو لزأ ملو
 ةحرفب قراط ينارع اذإ
 عفاي بابشلا خرش يف انأ ذإ

 اضغلا فانكأف روغلا نميأ نم

 ىضتنّملا ماسحلا نتم اهنأك

 اجدلا بيبالج اق مسبم نع

 ايحلا بيبآش ادوج ىمحلا ضور

 ىنحنملاف اضغلا يداو نم عزجلاف

 ابصلا سافنأ ليللا بيج روغلاب

 ىحضلا دأر اسآلا نينافأ ىلع

 ىونلا طش نمب دهعلا مداقت

 ىوجلا نارين بلقلاب تدقوأو

 اكبو نزح نيب يوجش بدنأ
 ابصلا مايأ ركذ يمه داعأ

 ىوقلا دتشم ةرسلا لتتفم
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 احرم يباصتلا لايذأ رجأ

 ينذؤدوي ال ةدشلا علطضم

 ةلزغ هيف تلزاغ امبرو
 احضو اضيب فارطألا معاون

 تيسك ليلب .راز فتخمو

 ىري نأ بيقرلا نيع تلحتكاو
 هفك صخر نيدخلا دروم
 هدق قشر نيدنزلا معوعفم

 قدحم هنم ليللا حنج نأك

 بكر ميهبلا ليللاو سمشلاو

 هرغث قير طنفسأ نم تبو
 همارغ نم حضنأ لزأ ملو

 ىلع يبيش الع نأ امل ترصو

 اردك ينم شيعلا وفص تبشو

 دقف نيراذعلا ضيبم ترص نإ
 تضقنا اذإ ةدم ءيش لكل

 اهمكح لازيال يلايللا نا
 ةمعن دهع ناسنإلا ضراع ام
 ةردق ليلجلا هلل نإو

 هقلخ نيب قازرألا مسقم
 امنإ ميرك نم هيلإ بغراو

 اهتابه يف لاومألا رخاأو

 ىنتجملا ولح دوعلا ضغ رهدلاو

 ىجو لمحلا عم رمألا ةدشب

 الفلا نالزغ دايجالاب نهبشي
 اهملا نهيشي ظاحلالا رتاوف
 امسلا قافآ دوسملا هحنجب

 ىمعلاب ءيش هبشأ امب هنم

 ىمللا لوصم فخألا مشأ فاص

 ىوشلا لثج انسلا ءاضو رغأ

 ايضو ارون سمنئلاك ةرغب

 ىستحملا ذيذل اسأك ايستحم

 ىتأ ءيش نكي مل ناك ىلو
 اضقلاب يرجت رهدلا هاضق اميف

 ىضقناف نامزلا هاضقتالا
 اشي فيك همكح يف ةغلاب
 ىرولا بابسأ قزرلاب ترج نإو

 ىنملا كاردأ قلاخلا ةبغر يف

 ىنتقملا ريخ دمحلا بسك ناف
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 يننقملا نوهب نورقم زعلاو
 هل داش ام ءرملا لام ريخف

 امو موقلا يف مذلا هاقو امو

 هبسك ليزي لام يف ريخال

 امبر اعيمج سانلا رذاحو
 انطاب لوغي نم مانألا رش
 نكي مل ام اذإ ءرملا يف ريخال

 هتايح يف ءرملا لعف ريخف

 هركذ ديدج دمحلا ان .........

 انثلا ىوس ةدج ءيش لكل

 عمطمب ايحلا ءام قرتالف
 هضرع ناصي نإ ىقوأ رحلاف
 ةميش اذ نكي مل نميف ريخ ال
 هنامز هبذه ؤرمإ ينإ

 ةدلبب نطو يب ابن اذا

 نإو شيعلا ةذل يسفنل ىنأ
 ابناج يفصلل نيلأ دقو

 هتيخأ نم رب ...........................

 ادلجت البلا ىلع يل نإو ٠

 العو راخف يتيب ىرولا نيب
 انثو ادمح سانلا يف هل ىقبأ

 ىنغ لج نإو هجولا ةراضن
 ىدعلا ديك مهباحطصم ملسأ

 ىضرلا هنم ارهاظ كيرب دقو
 افولا باحصأ ةميش اعبتم

 ىضم رمعلا اذإ دمحلا ةيقاب

 ىلتبي ديدجلاو نامزلا ىدم
 ىلبلاب نامزلا نم ةلوصوم
 ايحلا ءام نم هجولا رون نإف

 اذقلا عقو نم نينيعلا ىلع انوص
 انخو بيع لك نع تعفرت
 ىرج ام املع رهدلاب هدازو
 ىنضلا داتقإ مهلا ءبع تلمح

 افسو لذ نيب ماقملا ىضرت
 اتع دق نم ىلع اوتعأ يننإو

 اخألا قاذمب اموي نكأ ملو

 ىأن وأ قيدصلا ينم اند اذا

 افشلا راهنم بلقلا ريفش ىلع
 ىوطلا ىلع اشحلا يوطأ يننأ ول

 ىحللا قورعم يدوع ادغ نإو
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 يبحاص تارثع ليقأ دقو

 ثداح رهد بير نم ينلان ام

 دجأ مل امل رعشلا ترجه دقو

 هفرص دابأ رهدلاو فيكف

 هءابآ نم رغلاو ًارفظُم
 ىلغلا ناكرأ مايألا تدهو
 ايحلا ءاونأ دوجلا يف مهل موق

 مهفكأ نم دوجلا قدو لهني

 قلايف يف ءادعألا ىلإ اوراس

 اوخود ىتح ضذزألا لالخ اوساج
 ابسر لابجلا لاثمأك بلغ
 مل مث اعيمج ضزألا اوكلم دق
 اذإ سأبلاب مورلا دالب اوزاح

 اعم دنهلاو نيصلاو ًاسرافو

 رثآم مهلل دنقرمس يفو
 مهضرأ اوحابتسإ رزخلاو كرتلاو

 اوؤُبت دق عسوألا نميلاو
 ةلح ىنساأب تيبلا اوربحو
 اهدومخ يف برحلا نودقوملا

 ام لك ادوج ثيغلا نوفلخملاو

 ةفع تاعساولا رودصلا حيف

 عورأ يدايالا روكشم لك نم
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 اعل لقأ ةرثع هبصت نإو
 ىرعلا بابسأب تثبشت آلإ

 ىهللا شوقنمب دمحلا يرتشي نم
 ادنلا باحصأو تاورملا لهأ

 ىغولا ريعاسم نينارعلا مش
 امسلا ءام ينب ناطحق لآ نم

 ىرشلا داسآ عورلا ةادغ مهو

 ىرثلا هجو ىطع اجاجم ثيغلاك

 الفلا راطقأ تايارلاب المت

 انقلاو ارسق ليخلاب اهراطقأ

 اطقلا بارسأك بق مهب اودعت

 ىعس ضذزألا ىع عاس مهصي
 ابظلاب ارسق ماشلا اوحابتسإ مث
 اقعلا نامركب اولتحاو دنسلاو

 ىرقلا مأ يفو نيقارعلا يفو

 ازغ دق نميف لباب اوزغ دقو
 ابسو اكلم نادمغ اهضرأ نم
 انبلا جوجأي دس يف اومظعو
 ىظظللا ءارح يهو اهودمخملاو
 امسلا رمحاو ءاوشلا تفلخأ

 اطخلاو املح بنذلا نورفاغلاو

انفلا بحر ىمحلا يماح بذهم



 ريمح دب راجلا ريجي اذ نم

 هلظ تحت شيعلا ذلي نمو
 رفظم ىتفلا دعب يل باط ام

 ىرولا داتعت مايألل نكل

 ىوتلا كنض نم فوهلملا شعنيو

 ىمحلا يماح نم ناهبن ينب دعب

 افص بيطالو اينذلا ىلع شيع
 افصلا مص يف حدقت ثداوح

 ، ًأاضايب اهل تكرتف ، ةلماك ريغ اهتايبأ ضعبو ، ةديصقلا تمت

 اهولتتو ؛ ميدق طوطخم نم ‘ ةعطقتم قاروأ نم اهتلقن يشل

 خيرات ركذو ، هركذ يتأيسو ۔ اضيأ ۔ خسانلا طخب ىرخأ ةديصق
 : هذه يه ةديصقلاو ؛ خسنلا

 روحألا ءاشرلا نيعب تنر

 ىحضلا دأر سمنثلاك تقرشأو

 اطخلا يف ةروصقم تلبقأو
 ىلع ءام قارقر امنأك

 اذشلا يكذلا دنلا عوضت
 ابصلا يدهي نادرألا ةبيط
 انجلا فاطن اهيف يف نأك

 ؤلؤل نعو علط نع مسبت

 ىوهلا مكح راثآ نم تبجع
 تبأ مل ىوهلا حيرابت الول

 ىعس دق نمو ىعسملاب مسقأ

 رهزألا حضاولا نيبجلا تاذ

 رفسم كحاض هجو رونب

 رقبعلا نم ًالايذأ رجت
 رمحألا اهدخ يف ادب ران

 ربنعلاو كسملا رشنو اهنم
 () اربيسنسو درو ًاذش اهنم

 رصعملا ةفطن هتجز امدق

 رونملا ةضورلا حاقأ نعو
 رذوجلاب ثيللا داصُي فيك
 رهسأ ملو فرطلا دهسم
 ربنملاو نكرلا نيب فاطو

 لهأل ةحارلا حاتفم " : باتك يف هركذ درو ؛ نيحايرلا نم وهو ‘ ربنسيس : باوصلا لعل )١(
 يمسم امنإو ؛ مامنلا وه : ربنسيس . " ناكدلا جاهنم " : باتك فلؤم لاقو ؛ " ةحالفلا
 . ( هفلؤم ) ه أ . هلمح نم ىلع هتحنارب مني هنأل ، كلذب
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 ىعدملاو تيبلاو افصلابو

 مرحم نم داهشألاو تيبلاو
 ىنحنم نم حفسلاو ىوللابو
 ىجتري يذلا نيحيبذلا نباو

 ىرقلا مأ نطب يف ىشم نمو

 ىنغ اذ نكي مل نميف ريخال

 هرسع يف ءرملا توم نإو

 ىغلا لينب ىرزأ نإ ورغال
 انموق نم رارحألا ىرأ يلام
 ديس نم مايألا ينب يفام
 دجام ىرولا نيب ىرأ الو
 ةلود هل تناك يذلا نيأ

 اذإ اهجو عورلا موي قرشي
 ادع ام اذإ اضقنُم مجنلاك

 انلاب هل ىعدي نم نيأو

 نمو زع راجلل نم نيأو
 ىدنلا لذبو ىودجلل زتهي

 مهراثآ ريغ مهنم قبي مل
 ريمح نم كلملا ةارس نعو

 مهرج وأ ناورم ينب نعو
 كلام نعو ةاشنهش نعو

 رعشملاو دوهشملا فقوملاو

 رفغتسمو هيف عدمو

 رسحم نم عزجلاو ينم فيخ
 رشحملا يف بنذلا رافتغإ هب

 رطفم نمو اهيف مئاص نم

 رصنعلا ةموثرج تكز نإو
 ربقي ملو ايح نكي نإو
 رتقملا عروألاب ىرولا ىندأ

 رسملا ىتفلل اديبع اوحضأ

 رخفملاو دجملاو العلا يماس

 ركذي ملو ايندلا ىلع ايح
 ركسلاب شيجلا دمي اهيف
 ريثعلاب ليخلا يديأ هتسك
 رقشألا درجألاب ىدعلا ىلع

 ربنملا ىلع ايلعلاو دجملاو
 رسعُملا ىلع هيفك دوج نم
 رمثملا عتايلا بيضقلا زه

 رصيق نعو ىرسك نع كيبنت
 رمدت يفو نادمغ سأر يف
 رتحب وأ سابعلا ينب نعو
 ركرك ىتفلا نبا ادنلجلا وأ
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 ىلوألا نيأو ناساس نيأو

 نمو داع نب دادش نيأو

 تنيب دق هللا ءايبنأو

 دنار نم رعشلل مهدعب له
 ىرأ ام ىرأ نأ يرلأ تنك ام

 نإو يموق نيب بيرغ ينإ

 ّ .م

 . ائمل

 رفصألا ينب نم اياربلا اوساس

 'رسقألا ةعبسلا رمعب دم

 رطسألا يف تايآلا مهلضف

 يرح يلاعملاب وأ ىرولا نم
 رعشأ ملو رهدلا ثداح نم

 يرشعم يفو يلهأ يف تحبصأ

 : دئاصقلا هذه هب دوجوملا ‘ باتكلا خسان لاق

 ةسمخو ‘ مايألا رناس ىلع هللا اهفرش ، ةعجلا موي مت )

 ةنس نينامثو عست ةنس ‘ مارحلا ةدعقلا يذ رهش نم اموي رشع

 ، مالسلاو ةالصلا لضفأ اهرجاهُم ىلع ‘ ةرجهلا نم ةنس فلأو

 ،هبر ىلإ هنم بئاتلا ، هبنذ ريسأ ، هكلام لضف نم ‘ هكلام دي ىلع

 وهو هخسن ، يردحجلا عيبر نب ريشب نب بوبحم ريقفلا دبعلا

 . ه أ ، ( نامع ىرق نم ‘ ىلهُب ةيحان نم ، نيربب ةيرقب ذئموي
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 رماع نب سيمخ نب نسحلا وبأ خيشلا

 نب نامهد نب رمع نب رماع نب سيمخ نب دمحم : همسإ
 نم لوألا فصنلا ءاملع نم ، هيقف ملاع ؛ رباج يبأ نب ناسغ

 ؛ كيتعلا نم : ليقو ؛ دمحيلا نم مهو ، يرجهلا عساتلا نرقلا

 عساتلا نينرقلا يف ءاهقف مهنم ناك ؛ فرشو ملع تيب نمو
 . مهنم هتفرع نم ضعب ركذأس ‘ نييرجهلا رشاعلاو

 : هدلوو ، جرفم نب دمحأ ةماعلا : ءاملعلا نم همايأ يف ناكو

 . مهريغو ، دادم ينب نم خئاشملا ضعبو ‘، دمحأ نب درو

 ۔ ناضمر رهش يف ، سيمخلا موي ، ةمامإلاب نسحلا وبأ عيوب
 نب كلام مامإلا توم دعب ‘ ةرجهلل ةنامتامثو نيثالثو عست ةنس

 . ابيرقت نينس عبسب ، يراوحلا

 . يقب نسحلا ابأ مامإلا نأ ) : "" نايعألا ةفحت " : باتك يفو

 يذ نم نيرشعو ىدحإ يف ، تبسلا موي يفوت نأ ىلإ ةمامإلا يف
 عبس هتمامإ ةمف ؛ ةرجهلل ةئامنامثو نيعبرأو تس ةنس . ةدعلا

 . ه أ ، ( نارهشو نينس

 نم لاؤس ىلع ، دمحأ نب درو خيشلا نم اباوج تدجو ينأ الا
 وأ ، ةمامإلا نع لزتعإ هنأ هنم فشتسي ام ، هل نسحلا يبأ مامإلا

 ينب نم ، هيلع ةاغبلا جورخ ببسب كلذ لعلو ، لزتعي نأ براق
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 نب دمحم ةيرذ نم صورخ ينب نم ةقرف مهو ‘ تلص

 . كلام نب تلصلا

 : مامإلل خيشلا باوج اذهو

 ، فيرشلا هباتك يف ، مودخملا هرطس ام ‘ مداخلا مهف )

 ةردقب ىرج امو ‘ ةمامإلا رمأ يف تركذ ، فيطللا بذعلا هباطخو

 هللا لاق دقو ، () نوعجار هيلإ انإو هلل انإ أل ف ، زيزعلا هللا

 يف الإ مكسفنأ يف الو ضزألا يف ةبيصم نم باصأ ام )ا : (كّي)
 باصأ امو ؛ اهقلخن نأ لبق : ينعي ، (") اهأربن نأ لبق نم باتك
 دمحلاو ، هبونذو هاياطخ ريفكت وهف 0 اينذلا بئاصم نم نمؤملا
 . لاح لك ىلع هلل

 لك اذإ مامإلاف ؛ كنع تطقس دق اهنأ : ةمامإلا يف كلوق امأو

 ، ةوعدلا مالعأو ، ةيعرللف ، ةلع وأ ، ربك نم ، ودعلا ةياكن نع

 الداع امامإ (" اودقعي نأ اودارأ اذإ ، نيملسملا نم ءاملغلاو

 . كلذ مهلف ، ودعلا ةياكن ىلع ردقي ، ايضرم ٠

 نم كتكلمم لهأ نم دحأ كيلع مقي مل امف . تنأ امأو

 كلالو ، كتمامإ ىلع تنأف ، ةوعدلا لهأ نم ءاملعلاو ‘ نيملسملا

 هوصري نمم ‘ نيملسملا نم ادحأ تنأ ميقت نأ نا . اهنم ح ورخ

 . كلذ كلف ‘ كتكلمم له أ ىصرب ۔ هيلع ةمامال ١ علختو ۔ كماقم

 . ١٥٦ : ةرقبلا ةروس 0(

 (٢) ديدحلا ةروس : ٢٢ .

 )٣( اوبصني : يا .
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 سانلا نإف ؛ ةمامإلا كعلخو ، () ........................ : كلوق امأو

 تلكأ ، ةمامإلا نم تعلتخإ نإو ؛ كيلع مث ، هللا ىلع نوقلعتُم

 اوبلطي ىتح مهنع فقيالو ، ملظلا لهأو ۔ عابسلا كتكلمم لها

 يهو ‘ روثعلا ىلع يلوت ال نأ كل يغبني نكلو ؛ كريغ امامإ مه
 كارتف ،۔ ةقث ريغ ادحأ تيلو ناو ؛ نيملسملا ةاقث الإ ، تاوكزلا

 ۔ نييملسلا ةاقث نم نويعلا كرتاو ، ةمايقلا موي اهنع لونسم

 رمألاب كيلع نوريشي ، نيملّسلا نم نيتبث نيلجر ذختاو
 (٢)

 . اوجرخي الو ، مهسفنأ بيطب رشعلا نوذخأي مهنأ : كلوق امأو
 ة رشعلا بلط نإ امأو ؛ هذخأ هل زناجف ، رشعلا هوطعأ ناف

 ذخأ الإ زوجي ال اذهف ، مهسفنأ بيطب ينوطعأ مهنأ : لوقيو
 ه أ ، هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ؛ ةضوفملا ةاكزلا

 يف بارطضإ لجذل ، همالك ضعبل اضايب تكرت دقو ؛ هباوج

 . هانعم

 يضاقلا هيقفلا خيشلا : تيبلا ا ذه نم ملعلا لاجر نمو

 ءاهقف نم ؛ رماع نب سيمخ نب نسحلا يبأ مامإلا نب مالسلا دبع

 هذخأي ي ثلا نع ۔ يقابلا دبع نبا خيشلا هلأس ي ذلا وهو ‘ هنامز

 ؟ لخنلا ةلغ ثلث وهو ۔ دمحيلا رايد نم ، ناهيج لا ودبلا

 هذه نع م سيمخ نب نسحلا ابأ هابأ لأس هنأ : هباجأف

 . لصألاب ضايب )١(
 ۔ لصالاب ضايب (")
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 نم ينيع يف ، يراوحلا نب كلام مامإلا لأس هنأ : لاقف ، ةلئسملا

 ، يقابلا دبع نبا خيشلا ةمجرت يف ةروكذم ةلئسملاو ؛ قاتسرلا

 . ءاش نم اهعجاريلف -

 نم ۔ نسحلا يبأ نب مالسلا دبع يضاقلا : ينعأ خيشلا اذهو
 ححص دقو ، يرجهلا عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع

 نب دمحم مامإلا ةرضحب ، دمحأ نب دايز ملاعلا خيشلا هب مكح امكح

 نيعستو عبرأ ةنس عيوب يذلا . جرفم نب دمحأ نب ناميلس
 يح ‘ ةياغلا كلت ىلإ مالسلا دبع خيشلاف ، ةرجهلل ةئامنامثو

 . دوجوم

 نان
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 مالسلا دبع نب نسحلا وبأ خيشلا

 نب سيمخ نب نسحلا يبأ مامإلا ديفح رهظي اميف ۔ وه
 . هدجو هيبأ ركذ ىضم دقو ، رماع

 ، ةمامإااب هل عيوب دقو ‘ هنامز ءاهقف نم ، خيشلا اذه ناكو

 : ليقو ؛ يولهبلا يخبرلا دمحم نب رمع نب دمحأ مامإلا توم كب
 ناميلس نب ناميلس هيلع جرخو ، ةنسلا نو ماقأو ؛ يكنضلا
 توم دعب ۔ كشالب ۔ اهنأ الإ ، هتعيب تقو اوخرؤي ملو ؛ يناهبنلا
 ةنس ، ليعامسإ نب دمحم مامإلا ةعيب تقو ىلإ ، يخبرلا مامإلا

 . ةرجهلل ةنامعستو تس

 : ةيتآلا ةديصقلا هذه اهنم ۔ ارثنو امظن ۔ ةبوجأ هلو

 ةدع يف ‘ مالسلا دبع نب نسحلا وبأ يضاقلا خيشلا لاق

 . ةقلطملا ةقفن يفو ، اهيلع بجي امو ‘ اهل بجي امو . ةتيمملا
 : كلذ هابشأو ، امهنكسو ‘، امهتوسكو ، ةجوزلاو

 بلقنمل لمعت ملو تمرتجإ امم بتت ملف اذه اي كسفن كترغ

 بجحلاو ناجيتلاو ةرسألا دعب ىلب تيبب يسمت وأ حبصت تناو
 ببح نعو رد ؤلؤل نع رتفت ةيناغ كافك تسمل املاط دق
 بكس بيص عمدب كيلع يكبت ةقماو يهو ناصح كتقرافف
 بخص شحاف حاون توصب اولعت لب مطلتو بيج فسأ نم قشت
 بجعلا نم يتأي ام كدعب ردت مل انهترم ضذزألا نطبب تنأ ترصو
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 يذخ سووعلل هيقف لك لاق ذإ
 يلزتعاو كنع بيط لك يلزعأو
 اندمثأب ًاموي ةلقم يلحكت ال

 هعرصم دعب لعب لام يلكأت ال

 انرباج لاق هنم ثرإلا كبسحو
 يعضت اذإ ىتح ةلماح تنك ول

 يعضت نأ لبق نم ال كنبإ لام نم
 اهمزلي مكحلا نيلجألا دعبأو

 اهتدع فووعملا رهشألاو لمحلاف

 ةرتاس يهو ردخب نكتسنو

 اهل لحي ال نم ىتف لكو اضيأ

 تلزغ نإ سأبال ءاشت نإ نلزغتو

 أفخ يف توقلا بسكل نلمعتو

 هب شيعت لام اهدنع نكي مل نا
 اهلزنم طسو يلصت ةالصلا مث
 اهجناوح يف اديز ملكت نإو
 ترهط نإ ضيحلا دعب نخدت نإو

 اهل سيلو بوث اهدنع نكي ناو

 كرتعمب غيلبتو لسغ دعب نم

 مل يه اذإ هوزاجأ ريرحلا مث
 اهعنمأ تسل ينأ ةيبصلا لإ

 (١) ابخ : ىرخا ةخسث يف .

 يبقتراو يداجلا نم اميلس ابوث
 يبنتجاو طارقألاو دقحاقلا سبل

 بطع نم فيخ ام اذإ ءاودلا الإ

 برعلا ةنبإ اي مارح رجح كاذ إ
 برألا ملاعلا هيقفلا ديز نبا ينعأ

 بهشلا رهشألا يف يقفنأو يعضراف
 بلطلا نم ءيش هريغ ىلع الو

 بتكلاو راثآلا يف صبرتلا هيف

 يبغ ريغ كاذ لب ةعبرأو سمخ

 بأ ريغ فاوطلا نع افكو اهجو
 بحصلاو قلخلا عيمج نم هحاكن

 بغس ىلع يشمت الو نزبختو

 () يبن لك دنع ضرف توقلا بلطمف

 بستكمب يوأي دحأ اهل الو
 بلقنم لك يلصت رضل الإ
 بجش ؤرمإ ربق رزت نإ وأ سابال

 بعت مل ناخدب اهبايث
 بسنلا رهاط اي هسبلت هاوس
 يب دتهاف فاقلاب اغبطصم ناك نا

 بجعلل هسبلت ملو هاوس قلت
 بطت يكل ابيط الو ريرحلا سبل
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 يعم نيملضسلا ءامإ نأب مظعاو
 اهمزلي مايألاب صبرتلا الإ
 اهرشاب يطولاب ديس نكي نإو
 هفلخت نبا نم مألا قتعتف

 اهمكحأ جوزلا تاقفن يف كاهو

 همزلي عاصلا عبر جوزلا قفني نأ

 امك وهف اضيب ةرذ نم ناك نا
 نمو ريعشلا بح نم عاصلاب ثلثلاو

 اهلو هتاقوأ يف تلسلاو ربلاو
 اهل فارخلا تقو يفو رمت نمو

 اهل نوكي اولاق دق نانم رسبلاو
 ةنام دزو ًالاقئم نوعست نملاو

 اهل نامهرد رهش لك يف مدألاو

 اهتعمج لك سايك اولاق لحلاو

 مهبايث نم تس ماعلا ةوسكو
 امهدعب نيبابلج نيصيمق ينعأ
 ةينامث لب ال ةيسادس اولاق

 اهرصق جوزلا ام اذإ صيمقلا يفو

 اهل ءوضولا دح اهفلبم قاسلاف
 الف صيمقلل الويذ تدارأ نإو

 يبطخ عمتساف تامل لاك مكحلا يف

 برعلا ىلع يبر هدح يذلا فصن

 يبصب هنطو نم تتأو ةحص يف
 بصولا دي يف حارس تنأ لاق وأ

 بهذ نم غيص ةاتف دقعك بط

 بشتؤُم لك نم هنول افص ابح
 يبطخ عمتساف اضياربلاو تلق دق
 يبرع اي عاصلا فصن طلخلا هترذ

 يبأ نبا اي نخدلاو ةرذ اتشلا تقو
 بطرلا طسوأ نم هعبر ىوس عاص

 يبغ ريغ قحلاو هتلق امب لمعاف
 بتأقلا يف نيلاقثم كنزو دعب نم
 بصت امهرد اهدزف ينغلا نإ

 بزألا مكاحلا يأرب لوق هيفو
 بهت الو يلبس يفتقاف ةفورعم
 برضلا نيلأ نم ةفحلم رازأ

 بذك الب اولاق ةعبس عرذأو
 بجعلل ءاروحلا هبلطت لوطلاو

 بغر الب نيش ندزت الف دح
 )١( بسنلا رهاط اي اهل هارن اليذ

 ناذللا ناتيبلاو ۔ تيبلا اذهو ‘ ( خلا ... الف صيمقلل اليذ يه أشت نإو ) : ىرخأ ةخسن يف )١(
 ۔ ديعس نب دمحم خيشلا اهداز يتلا ةرشعلا تايبألا نم اهنأ : خسانلا لوقي ، هدعب
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 اهل ةالصلل فالتخإ هيف بوثلاو

 اهل هيلع تبثي مل لوقلا رثكأو
 همزلي سرعلل قفار لزنمو

 اهل بايثلا طييختو أضيأ غبصلاو

 قرغ نمو بوث نم صللا بهذي نأ

 اهتوسك لادبإ همزلي عرشلاف

 اهل سيل لاق ضعبو اذه ليق دق

 اهتقفن لادبإ همزلي نكل

 تبلط نإ لوذرملا قلخلا هطعتو

 اهل راثدلاو ًاريصح اهنرضحيو

 همزلي شيعلل ةينآ لكو
 همزلي شيعلاف اهقلطي نإو
 همزليف مدأ اهل ضعب لاقو
 الو ثالثلا ريغ اهقلط ناك نا

 اهل لاح لك يق يعم لمح تاذو
 ةنعالّم وأ مارح يطوب تناب

 ادبأ ةوسك قالط تاذل الو

 هريخت ىتح اهدنع ةنبإو

 تحكن نكت نإ اهعدو اهينب ذخو

 اهلو فخي مل ام .اذإ ةاتفلا لإ

 . اضيا ةدايزلا نم تيبلا اذهو )١(

 بجي مل ضعبلاو بجوم مهضعبف

 بعي ملف ىتفأ مكاح هب نأو

 بحصلاو ناريجلاو ةريشعلا نيب

 يبدأ يعف اذه اي تقولا لوأ يف

 بهللاب مع قيرحك حناج وأ

 بير الو كش الب كاذ حص نا

 بغي امل الدب ةيناث سكت نا
 بلط نم تاقيملا يف ري مل ضعبلاو

 بصم لصاف مكحب اديدج ابوث

 بصولاو دربلا عفدل ءاتشلا تقو

 بعت الو ءاملا برشلو اهراضحإ

 ببسلا ةدع يضقتل ملع ريغب

 ("" بتكلا يف ضعبلا هاور لاقملا اذه

 بطقلا اهلعب نم ةبلاط علخلل
 بجتوُمب شيع ال ةتيمملا الإ
 بجي مل لمحلا لجأل رايخلا وأ

 بحرلا هتيب نم اهل جورخلا الو

 بدألاو لقعلاب امهنم أشت نم ذخ

 بكس بيص عمدب دوجت العب

 بغرلا هلام نم اطعلا اهيبأ ىلع
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 يعمف هب ىلوأ نمف تلأس ناو

 ىري ثيح تالاخلا يف لاق مهضعبو

 هب هيبأ نم ىلوأ ءرملا ةدجو

 تنطو ام دعب اسرع قلطي نمو

 تغلب نكت نإ نيتنثإو ةضيحب

 اهرهشأب تاقيم ةيبصللو
 تغلب دق نسلاو ضحت همل يتللو

 هرت مل مث ةرم ضحت ناو

 اهتدع موق اي اهدعب رهشأو
 الف لوخدلا لبق اهقلطي نإو
 ادبأ ةرجأ ليلح تاذل الو

 ةدحاوب تناب يتلل ىرأ الو

 اهتدع لوط يف اهمزلي نكل
 الو هيلع ءيش الف ريقفلا الإ

 ةبلاطم ىنغتسإ اذإ هيلع الو
 ابلط تدهشأ نإ مهضعب لاقو

 ةعلاخُم وأ ثالثب نبت نإو
 مهمهارد نم ثالث ينغلا ىلع

 اهلقنيل اموي اهلعب دري ناو

 : اذكه ، ىرخأ ةخسن يف )١(

 اهتدع حاص اي ةرم ضعت نإو

 بسنلا يف تالاخلا نم ىلوأ تامعلا

 بسق يذ ريغ انيلو ابيط نهنم

 بضقلا رصعألا يف ىضق حيرش اذب

 بجنلا بلاطلل هدعب نم دتعت

 يبرع اي تاقيملا لوأ يف ضيحلاب
 بجر عم نييدامج تيده بسحاف

 بختنم لك نع هتفقلت ماع
 () برألا ةياغ يوحتف اماع نوتس

 بجع نم تلق امم سيل ةثالث
 بذك الب تلح دقو هنم دتعت

 بجتومب لعب ىلع عاضرلا نم

 بتكلا يف ءاج اعاضر نيتنثإ وأ
 بجنلا يراشلا قافنك اهقافنإ

 برحلا لماحلل ءرمإ لام عابي
 بسحلا ةجارجرلا ةدع ءاضقنإ دعب

 بلطلا ىلع يطعت اهتدع مايا
 بستحاو لفطلل ةرجأ اهطعاف

 بجر يف رقفلا يذ ىلع نامهردو
 بصخلاو لدعلا ضرأ وحن هراد نم

 برألا ةياغ يوحتل اماع نوتس
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 اه ضحيا وأ ارامخ اهنرضحيلق
 ىلإ جورخلا دنع اهمزلي سيلو

 هب لانت لدع مكاح نكي مل نا

 لجر نم كيهان يويسبلا نع اذه

 ىتاف هل ىلوفلا نذأي نإ دبعلاو
 اهعجارُي اقيلطت دبعلا قلطو

 اهل نيتلاحلا يف همزلي ناف
 اهقفنيل ىلوملا ىبأ نإ اهقافنإ

 ىرن عوضولا دعب ىرن هيلع الو

 ةمأ ةجوز دبع قلطي نإو
 الف تام مث دبع جوزت نإو

 هعرصم دعب نم هجاوزآل امرغ

 دقو مالغلا ىلوملا قتعأ نكي نإو

 اذك حارسلا دعب نم دبعلا قلطف

 همزلي دوخلا رهمف هعبي نإو

 ىرأف هعاب نم اهقلطي نإو

 الو ريخألا ىلوملا هكلمي كاذو

 اهتدعف ىدوأ نإ دبعلا ةجوزو

 الخ ءابإلا نإ ةمأ نكت مل نإ

 هتجوز قافنإ ,همزلي دبعلاو

 . ىباف : ى رخأ ةخسن يف ) ( ١

 برت اذو مدع اذ ناك نإ نيفخ

 بغر يذ ريغ نم اهراد ىوس راد

 بذكلا ىلإ وعدي نإ لعبلا نم اقح

 بهشلا ىلع اولعت هماكحأ راونأ

 (" بسنلا ةرح دوخ قيلطتب هنم

 بصقلا هلعف عم الماح نكت نإو

 بعتلا هدك نم اهتدع لوط يف
 بصخلا هلام نم اهتدع مايأ

 يبعش اي رحلا لثم ةعاضرلا رجأ

 بلطلا نم ءيش اهلال ًالماحو

 بلثلا يف راركلا ديسلا ىلع ىرأ

 بدأ يذ عمس عمساف رهملا لجآل

 بعكلا ةداغلا رهمل نامضلا ىدبأ

 يبوعلا ىتفلا لام يف رهملاف تام نا

 بضتقلاو عيبلا نيح دبعلا ةميق نم

 بطخلا يف هنم ضام سيل اهقيلطت

 بسشنلا نم ءيش اهرهم نم هيلع

 بسنلا رهاط نم اهتدعك هنم

 بحر عساو مكحب يلوق نهل

 بهت الو بترت الف ءاشعلا تقو
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 اهيلخت نأ الإ اهتوسك كاذك
 نعمتساف نونجملا نع تلأس نإو
 هتحص مايأ يف جوزت اذإ

 اهدلاو تيب يف هتجوز طعاف

 رسي اذ ناك نإ اهل صالخالو

 اهقلط جوزلا يلو يلولل لق

 بهصلا متعألا يف اذكه هل ىلوملا

 ىبك ريغ مهسلا قشرك الاقم ينم

 بلجلا يف ءادوسلا ضراع نم نجو

 بقحلا رهشأ نم اهتوسكو اشيع

 برت اذو مدع اذ ناك نإو هنم

 بذك الب ضام ةقيلطت ناف

 ةرشع اهنم ‘ اتيب رشع دحأو تيب ةئام انه اه يهو ، تمت

 ينب نم هنظأو ، ديعس نب دمحم خيشلا لوق نم ‘ ةدايز تايبأ

 . مالسلا دبع

 هذه ۔ مالسلا دبع نب نسحلا ابأ خيشلا : ينعأ ۔ هنعو

 : هيلئاس ضعب اهب باجأ يتلا ،تايبالا

 كرابم يتوفص اي ينتلأس
 اباوجلا كرتأ مل يننكل

 ادارأ لجر نع ينتلأس

 دودو اهل جوز انإو

 بيرقلا اهيلو ىلإ ىلأ
 دودو اهل ينإ اهقلط
 قارفلا يف يلولا ذخأف

 ابلاطو ابطاخ اهاتأ مث
 هللا دبع نبا اي لالح اذه
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 كراب ينم ءاشحألاب مهلاو
 ا باتعلاو ةوفجلا ةفاخم

 اداعس ىوه وأ دنه جيوزت
 دولؤم هل اهنم امبرو

 بيبحلا اهجوز نم هل لاق
 ديجلاو اهدخ يناجش دق وأ

 قالطلاب ةجوزلا صلخو
 ابناغرلا اهلصو يف ًلذابو

هابتشإ الب دوعسم نبا ايو



 ١ ه اناملع نم فخت الو ادر رذاحت الو هب لمعاف

 ءادتهإ الو دصق مهل الو ءاغوغ مهلك نولهاجلاو

 دوجسلاو عوكرلا يف ........... دوسحلا لهاجلا لاقم ضفراف
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 نسحلا يبأ نب مالسلا دبع خيشلا

 نب مالسلا دبع نب نسحلا يبأ نب مالسلا دبع هيقفلا خيشلا وه

 نم هتمهف امبسحو ؛ رماع نب سيمخ نب مامإلا نسحلا يبأ
 ةيئابلا ةديصقلا بحاص : ينعأ ۔ لوألا نبا هنأ ، مهبسن لسلست

 . تاقفنلاو ةدعلا يف

  

 فصنلا ءاملع نم ۔هارحتأ اميف ۔ اذه مالسلا دبع خيشلاو

 نب مالسلادبع خيشلا ديفح وهو ، يرجهلا رشاعلا نرقلا نم يناثلا

 ، ةليلق رطسأ يف هركذ رم دقو ، سيمخ نب نسحلا يبأ مامإلا
 عم . انءاملعغ نم هريغ نعو ، هنع تامولعملا رفوت مدعل

 ، رخآو نيح نيب « مايألا هب حمست امو ، ناكمإلا بسح يمامتها
 . ةعلاطملاو ثحبلل غارف نم

 اهلاق يتلا ةديصقلا هذه ، ةيملعلا هراثآ نم هيلع تعلطإ يذلاو

 : عيبلا هب دري امو ، ديبعلاو باودلا بويع ةفرعم يف

 بويعلا نم باودلا هب درت بيع لك فرعت تنش اماذا
 بيرأ بط نم مهسلا قشرك إلاَقم ذخف ديبعلا يف كلذك

 بوكرلا دعب اهب نارحأو بان ضعو ريمحلا يف صامق
 بينجلا ىلع لاكتإا كا ذك اهيكسممب لابحلا طارخاو

 بيغم مسو عم جلفلا اهبو بويع نم سمشتلاو صمقو
 بينم ابأ راعذلاو حمرو بيع علضلاو اه راثع كاذك
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 رمتل لكأت ملو تضكر نإو

 بيع وهف حاطنلا رقبلا يفو
 تعيبأ اذإ درت ةارصمو

 اندجو دق بيعف رجزت ملو

 بيع ءاشلا يف ىونلا حلف يفو

 بيع وهف أشيشح لكأت ملو
 ران مسو عم هرافن كاذك

 بيشو انز ديبعلا يف بيعو
 ءاشع عم عرصو جيلفتو

 نونج اذك شارفلا يف لوبو
 بيع فلقلاو رسعأ دبعو

 تعيبأ نإ بيع وهف جوزو
 بيع نانسألا جرخت مل نإو
 بيع كاذف ثانإلا قتر يفو

 بيع لمحلاو ضحت مل يه ناو
 بيعف شخن اهب تناك ناو

 بيعف رعش نكي مل امأو
 بيع سيلف ريغصلا ينزي نإو

 بويعلا نم ريمحلل كلذف

 بيلحلا نم عاضرلاو لاوز
 بيسقلا مجعلا ىدل لكأت ملو
 بيرألا تالاقم كش الب

 بيعملا برجلاو رانلا مسوو

 بيرخلا لمجلا عم هب درت

 بونجلا يف ةمالعلا مسو ىوس

 يبيسن اي دمر مث علصو

 بوطخلا دنع هداتعإ ام اذا

 بوبج عم يصخو قابآو
 بويعلا نم كاذف انز نباو

 بوبحلا قرس عم رمخلا برشو

 بيرألا عم ديبعلا هب دري
 بورحلا عم شارفلا يف لوبو

 بيصملا روعلا عم ىمع تاذو

 بير ريغب نيبملا صربلا عم

 بويعلا نم كاذف دهني ملو

 بيغرلا نمثلاب عيب ام اذإ

 : ديبعلا كالمأ يف - اضيأ - لاقو

 هوجو ىلع ديبعلا كالمأو

 يدنع كاذف ديبعلا بستكإ امف

 فافعلا لهأ هلاق ثالث

 فالتخإ الب ديبعلا بابرأل
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 فازجلا يف اوعابي يك مهاتل اثرإ ناك ام اذإ فوقومو

 يفاوي قتع مأ كالملا نم مهيلأ كلذب اوعاتبيل

 يفاوقلا فقأف مهريغ نم ىلإ هارأ اثاريم كاذ عجريف

 فالتخإ الب ديبعلا تام اذإ ءيش نادوسلا ديسل سيلو

 يفاصم نم ةيطعلاو ىصوأو مهيدل هب رقأ ام اهنمو
 يفاوي ىلوملل ضعبلاو مهل ضعب لاق فالتخإ كاذ يفف
 فاخ ريغ اهيف قحلا نإف يضيرق دشنأو يعماس اهذخف

 . تايبألا تمت

 : امهدحأ ‘ نامع ةمنأ نم ، نيماماب تيبلا اذه مهاس دقو

 نب نسحلا وبأ هديفح : يناثلاو ؛ رماع نب سيمخ نب نسحلا وبأ

 . سيمخ نب نسحلا يبأ نب مالسلا دبع

 خيشلا طخب وهو ، ةطوطخملا بتكلا ضعب ىلع تعلطا دقو
 ، مالسلادبع نب نسحلا يبأ نب يلع نب هللا دبع نب رمع نب دمحم
 مهبسن لصتي ‘ ءالؤه مالسلا دبع ينب تيب نأ يدنع دكبيالو
 لسلست يذلا ‘ يوزنلا يقفالغلا حلاص نب دمحم ةملعلا خينلاب

 يملاسلا نيدلا رون ةملعلا مهركذ ، نوريثك ءاملع هتيرذ نم

 ءزجلا يف مهتركذو ، " نايعألا ةفحت " : هباتك يف ، (هللا همحر)
 ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتكلا اذه نم لزألا

 دمحيلا نم مالسلا دبع ينب نأ امك ؛ دمحيلا نم مهو ، " نامع
 مهضعبل هل باوج يف ، يقابلا دبع نبا خيشلا كلذب حرص ، اضيأ
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 نب دمحأ نب ديعس نب مالسلا دبع خيشلا ةيرذ نم مهلعلو ؛ رم امك

 يذ نم نيقب لايل عبسل ، ةعمجلا ةليل يفوتملا ۔ حلاص نب دمحم

 . ملع أ هلل او ۔ ةرجهلل ةنامتسو نيرشعو نيتنثإ ةنس ، ةجحلا

 6 دايز نب رمع نب هللا دبع هيقفلا ملاعلا خيشلا نم باوج اذهو

 : هيف لاق ، مالسلا دبع هيقفلا خيشلل

 نب نسحلا يبأ نب مالسلا دبع ينفحتأو هب ينفرش ام درو )

 ىلاعت هللا هملس ‘ ةادهلا ماركلا مالعألا ةلالس ، مالسلا دبع

 . (2غ) دمحم انديس ةمرحب ، هاقو ءوسلا نمو ۔ هاقبأو

 عيب ‘ الام لجرل عاب لجر نع : هنع تلأس ام بحسلا مهف

 هيف بوتكم ، لدع ةقث طخ وأ . ضاق طخب ، عطق عيب وأ ، رايخ
 : عئابلا ىعداف ، امهنيب مكحيل مكاحلا دنع ارضحف ، نمثلا نم ةآرب

 ؛ هاوعد يرتشملا ركنأو ؛ رايخلا عيب الإ ، لاملا اذه تعب ام ينأ

 ىلع لهو ؟ لبقت ال ةضراعم هتنيب مأ ؟ال مأ ةنيبلا عئابلا مزليأ

 ؟ ةنيب دجي مل نإ نيمي يرتشملا

 تعب ام ينأ : عئابلا ىعدإ اذإ : ۔ قيفوتلا هللابو باوجلا

 ،امهعيب روضح هاوعدب دهشت ، ةلداع ةنيب هيلعف ، ًءاجلإ الإ كيلع
 هيلع طرش ام هنأ ، هللاب نيمي يرتشملا ىلعف ، ةنيب دجي مل نإف
 .هأ . ( ملع أ هللاو ، رايخ عيب وأ ، عطق عيب الإ ۔ ءاجلا عيب هنأ

 ءاجلإلا ركذ وهو ، لاؤسلا يف ةدراو ريغ ةدايز باوجلا يفو
 . ۔ هارت امك۔
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 نب دمحم : مالسلا دبع نب نسحلا يبأ خيشلا ةيرذ نمو

 . مالسلا دبع نب نسحلا يبأ نب يلع نب هللا دبع نب رمع

 ينب تيب نم وهأ ، يردأ تسلف ، هركذ يتآلا هيقفلا اذه امأ

 نب دمحم خيشلا وهو ؟ مهريغ نم مأ انه نيروكذملا مالسلا دبع

 ءاملع نم ۔ هارحتأ اميف ۔ هيقفلا ملاعلا اذهف ؛ مالسلا دبع نب ديعس

 يف ةبوجأو لئاسم هل ؛ يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع ، لخن

 ةرازو ةبتكمب دجوي ، " ماكحألا رس " : باتك هتافلؤم نم ، رثآلا
 ماكحألا رس "" : باتك : اذكه هناونع ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 ۔ مالسإلا ةودقو 4 مالعأل ا ملع ، خيشلا فيلأت ، " ماكحلا ةهزلو

 ۔ مالسلا دبع نب ديعس نب دمحم هللا دبع يبأ ، مالظلا حابصمو

 عيب يف رايخألا جاهنم " : ئمسيف ، باتكلا ةبطخ يف امأ
 لوقلا يذ ، راعلا نم يراعلاو ‘ رايخألا ةودق فيلأت ، " رايخلا
 نب دمحم هللا دبع يبأ ‘، ديشرلا ملاعلا ‘ ديمحلا لعفلاو ، ديدسلا

 ۔ باتكلاب ةقصلم ةبطخلا يف ىلوألا ةقرولا نأ نظأو ؛ ديعس

 . ملعأ هللاو يل رهظ اميف ناباتك امهف ، هنم تسيلو

2 
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 نسحلا يبأ نب حلاص خيشلا
 نب نسحلا يبأ نب حلاص يضاقلا ، هيقفلا ، ملاعلا خيشلا َوُه

 نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم ؛ يقاتسرلا مالسلا دبع

 أخأ هنظأو ؛ مهؤاهقفو هنامز ةاضق نم ناك ؛ يرجهلا رشاعلا

 . هركذ مدقملا نسحلا يبأ نب مالسلا اا

 يحاوللا رعاشلا هاثر دقو ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 : اهنم اضعب ركذأ ‘ ةديصقب يصوزخلا

 عومد قارت نأ مظعأ ءزرلا

 هنأل ليلجلا بطخلا وه اذه

 اذكهف مولغلا نفد هرس نم
 ىهنلا عيدوت نيبلل هرس وأ

 انل تقبأ هقالخأ يذلا ىدوأ

 ايحلا هنمضت رس هنأكف

 امناص رجاوهلا لتق يذلا ىدوأ

 هنأك مايقلا ىلإ مايصلا لصو
 اضرلا تننه لادبإلا ةودق اي

 ةربعب كيلع ىكب باحسلا اذه

 كرابم وهف كابقع كرابمو

 مه مامعألاو راربألا ةوخألاو

 عولض ريفزلا نم دقت نأ وأ
 عيظفل ًادفان املح ناك ول

 عيدوتلا اذكهو مولغلا نفد

 عيدوتلا اذكهف تامركملاو

 عوضي ىدنلا يف اركذ كسملاك

 عيذي ةايحلا يفو تامملا كب

 عيجن وهو هايحأ دق ليللاو

 عولوم دغ ىوه بحب بص
 عيفش يبنلا كل عيفشلا تنأ

 عيعبو رجامز هيف دعرلل

 عولط ءايضلا نم بوزغلا بقع

 عوبتم مهجهن فتالخلا معن
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 عودجم اهب مكل ودعلا فنأ ةلودب مالسلا دبع ينب متلع

 . ردقلا اذهب ةديصقلا نم فتكنلو

 ةذخآوُم الف كلذلو ‘ لسلستلا لجأل نيعباتتم مهتركذ دقو .

 ءاملغ نم وه يذلا ‘ حاضو نب حلاص خيشلا ةمجرت يعضرب
 نم وه يذلا ۔ خيشلا اذه ةمجرت دعب ‘ يرجهلا عساتلا نرقلا

 لجأل كلذف ‘ يرجهلا رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصللا ءاملع

 . ةذخآ م الف ، مهريغ يف نأشلا اذكهو ، ريغال عباتتل
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 يجنملا حاضو نب حلاص خيشلا

 خيشلا ۔ هنامز يف ىوتفلا عجرمو " ةماعلا هيقفلا وه

 يبأ نب دمحم نب نسحلا يبأ نب دمحم نب حاضو نب حلاص
 نمو ؛ يرجهلا عساتلا نرقلا يف ، حنم ةنيدم ءاملع نم ؛ نسحلا

 : مهنم ؛ مهنم اريثك رصاع دقو ، هنامز يف نامُع ءاملع ريهاشم

 هيقفلا خيشلا هدلوو . يولهبلا جرفم نب دمحأ ةملعلا هخيش

 . يحنملا دمحم نب حلاص خيشلاو ‘ جرفم نب دمحأ نب درو

 . مهريغو ‘ نييدادملا خئاشملا ضعبو

  

 نب ناميلس ديسلا : ناهبن لآ نيطالس نم هرصع يف ناكو
 ةنامنامثو نيعبسو ىدحإ ةنس تام ي ذلا ‘ ناهبن نب رفظملا

 عبرأ ةنس تام ي ذلا ، ناميلُّس نب رفظملا هدلوو ، ةرجهلل

 . ةرجهلل ةئامنامثو نيعبسو

 ناطلُسلا مهاتفتسإ نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ، حلاص خيشلاو

 اوري ملف ة ىوزنب ةعمجلا ةالص ةماقا يف ش رفظملا نب ناميلس

 نب درو خيشلاو ؛ جرفم نب دمحأ خيشلا : مهو 4 كلذ ةزاجا

 . مهريغو ؛ دمحم نب حلاص خيشلاو ؛ دمحأ

 ، يراوحلا نب كلام مامإلا رصع كردأ هنأ : نظأ اميفو
 . ه٣٣٨ ةنس يفوتملا

 ، دمحم نب حاضو خيشلا . ٥ دلاوف ، لضفو ملع تيب نم وهو
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 نب دمحم هيقفلا خيشلا : هديفح اذكهو ؛ هنامز ءاهقف نم
 نب دمحم نب حاضو خيشلا : وهو ، اذه دلوو ؛ حلاص نب نسحلا
 . حاضو نب دمحم خيشلا : اضيأو ؛ حاضو نب حلاص نب نسحلا
 يف ملعلا لاجر نم مهلك ءالؤهف ؛ حاضو نب حلاص خيشلا اخأ

 هل دهشت ، املع مهرزغأو ، مهرهشأ حلاص خيشلا نأ الإ ، مهنامز
 يف ةفلؤملا بتكلا يف ةدوجوملا ةريثكلا هتبوجأو ، هتافلؤم كلذب

 : باتكو ‘ "" لدعلا جاهنم " : باتكك ، هدعب اميفو ، هرصع

 . اهريغو ‘ " زاجيإلا " : باتكو ، "" ناميإلا قئاقح "

 دجوي . طوطخم ريغص ءزج يف ةعومجم هتبوجأ ضعبو
 اهنمو ؛ ( ب )١٢٨ مقرب ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب

 ةبتكمب اضيأو ؛ يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب

 . يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس خيشلا

 نايدألا يف ةرصبتلا " : باتك : اهنم ، تافلؤم هلو

 مقرب ۔ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي ، " ماكحألاو

 . )٣٣١(

 يوهلبلا جرفم نب دمحأ نب درو خيشلل ‘ هنم باوج اذهو
 : (هللا همحر)

 ۔ دحوألا يضاقلا فيرشت تلبق ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 ‘ نيملسملا ق مالسإل ١ ةجح . نيدلا ق ةلملا نكر [ دجشألا ملاعلا

 يتفم ‘ نيقيرفلا يدتقُم ، نيلسرملاو ءايبنألا ملع ثراو
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 اهيلع هلل ا غبسأ ۔ دمحأ نب درو “ دجنأ ق راغ نم ةمالع “ نيبه ثملا

 ۔ () دمحم ةمرحب ‘ مقنلا لولح هافكو ، معنلا غباوس

 رورس هب تررس ، لصح هب سخلاو ‘ لصو يلاعلا كفرشم

 : هددعب ريمألا طابتغإ هب تطبتغاو ، هدلوب دلاولا

 انيع رقأو ةطبغ ىدهاف انيدل هفقوم لج كباتك
 انيقتلإ اذإ رورسلا انل متي نكلو ينسنآو هب تررس

 . اهريغو ةميتيلا جيوزت يف ، اهنع هلأس لئاسم نع هباجأ مث

 : دمحم نب يناث نب فلخ نب يناث خيشلا ىلإ هباوج نمو

 لهأ هدارمب بطاخ يذلا هلل دمحلا ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 هعاطأ نم سبلأو . لوهج لك ىلع ءانمألا مهلعجو ‘ لوقعلا

 دهشأو م ةضيرف هدمح ، هب ملع نم دمح هدمحأ ؛ لوبقلا باوثأ

 ةدنغألا اهب أربت ةداهش ، هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ

 ة لسرلا هب متخ ، هلوسرو هدبع ًادمحُم نأ دهشأو ، ةضيرملا

 نم انذقنتسا امك ۔ هلآ ىلعو ، هيلع هللا ىلص ‘ لبسلا هب حضوأو

 : ةلاسرلاب ةلالضلا

 اقاوشأو امارغ ينضم مكب بصل اقايرت راص مكوحن نم ابصلا ميسن
 اقاوطأ فلاوسلا الح مكصالخإو مكمالس امارغ الإ انداز امف

 اقارحإ بلقلا قرحأ دق اهددرت ةبابص نم يتجهُس يف ام نأ ولف
 اقاوذأ لحنلا انج نم ىلحأو ذلل اهنأ لئامشلا كلت ىلع مالس
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 اقاسلأ فدترت ءاقرو تخغ ام مكل مكدادو يف صلخم بحم مالس

 اقارطإ بتكلا اهل اونعت اهقشاقش مكيلإ بولقلا دو اهب تلمح

 : اضيأ ۔ فلخ نب يناث خيشلل ، هنم رخآ باوج اذهو

 دعست لصولاب لصولا يلايل تداعو :اقللاب معنت مايألا تداع نإو
 دجسأو بارتلاب يدخ قصلأو اعوطت يرهد هللا هجول موصأ

 ۔ ءيضتسي كءايضب دلاولاف ‘ ييفصو يخيش هنع لأس ام امأ

 ، لجر دلو تعضرأ ةأرمإ نع : يدتقي كيأربو ، يدتهي كادُهبو
 كلت اهجوز بلط ۔ ع اضرلا لصف املف ، ةرقب هيلع اهاطع اف

 ؟ ةرقبلا هذه نوكت نمل ، يل همكح نبللا : لاقو ، ةرقبلا

 . ملعأ هللاو ، ةأرملل ةرقبلا : باوجلا

 : لوألا باوجلا رثأ ىلع ۔ اضيأ ۔ هل هنم باوج نمو

 () انبونذ قارفلا مايأل انرفغ انناقلب انمايأ تحمس نئل

 : ًافورعمو ًاناسحا هتيلوأو ، هتربك ذإ ، ًافيرشت كدلاو تلأس

 هدرف ، اروب وأ ، افيز امهرد اهيف دجوف ، مهارد ىفوتسإ لجر نع
 ريغ رخال ا ناك امبرو “ ه ريغ وأ ي دانم لثم ، هنم هذخأ نم ىلإ

 هاطعأ يذلل نامضلا يداملا مزليأ : تلق ؛ مهاردلاب فراع
 ال مأ ۔ يداسلا ىلع مهاردلا در يذلا لجرلا ىلع مأ ، مهارالا

 ؟ امهدحأ ىلع نامض

 )١( ردابتُملا وهو ‘ اهبونذ : باوصلا لعلو ، لصألاب اذك .
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 نم ىلع هدريف ، آرئاب أفناز لجرلا هدجو اذإ هنأ : باوجلا
 ىلإ يدانملا هعفد نإو ، ًازئاج ءاقن همهارد لدب ذخأيو ، هنم هذخأ

 . تفصو ام ىلعف ؟ال مأ نامض همزليأ : تلق ، هاري وهو رخآ

 ال ام مهيطعيو ، نييملسلا شغي هش . ي داصلا ىلع نامضلاف

 امك يداتُملا اذه نأ ملعي ناك نإ لجرلا امأو ، هعفد مهل زوجي

 ىفتخإ نإو ، مثإلا هيلعف ، هملعي ملف ادمعتم اذه رغ ، هب هرغ
 دق يداملا اذه نوكي نأ ىسع ./ هيلع مثإ الف ، هملعي ملو هرمأ

 الب نيش هنم ذخأي وأ م هصصاقُي نأ ديريف ، ًانيش رخآلا هملظ

 نإف ، كلذ نوكي نأ ىسعف ، هسفن نع عفدي نأ هل زوجي ، قح
 مثإ الف ‘ لجرلا رغي يداملا نأ انيقي ملعي ملو ‘ رمألا ىفتخإ

 . ملعأ هللاو ، هيلع

 نب ناميلس هيقفلا خيشلا : حلاص خيشلا ةذمالت نمو

 نم هلعلو ّ ماكحلا صعب نأ ودبيو “ يلخنلا ديعس نب ي واص

 نب حلاص هخيشل بتكو عنتماف ۔ ءاضقلل هبلط ، ناهبن لآ نيطالس

 . كلذ يف هريشتسي وأ هربخي حاضو

 خيشلا باوج نمو : " لدعلا جاهنم " : باتك فلؤم لاق
 : هيف ءاج . يواض نب ناميلس خيشلا ىلإ ۔ حاضو نب حلاص

 ، هيناعم هتنمضت امو “ ةفيرشلا كبتك دلاولا ىلإ تدرو دق (

 قحلاب مكحلاب ، هل هئارزوو انالوم رمأو ، هفينصتو هيلآل ظفلو

 ۔ هدصق يف ۔ هللا هزعأ ۔ انالوم باصأ دقف ۔ فيعضلاو يوقلا نيب
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 ىرت امل ‘ هيلإ ةجاحلا ناوأ يدلو اي اذهو فيعضلا ملاعلا ةيلوت
 لهأ ءاملع دنعف ‘ رماوألاب هلل نيمناقلا ةلقو ، ركانملا روهظ نم

 نم اذهف ، لهاج هب وهو ‘ ملعلا يعدي مهرثكأو ، نامزلا اذه

 ( : ليق امك ، ىولبلا مظعأ

 هنك سانلا يف هل سيل ي ذلا ىولبلا نمو

 هل نم كرمأ نأ فيكف . رمأ ريغ نم م كيلع بجاو وهو

 كل زوجي الف ، هفرعت مكح يف نامصخلا كب ىضارتو 0 رمألا

 . ه أ ، هنامتك

 : { الك ] ةملك ليصفت يف ، هنم باوج اذهو

 ىلع فقولا نم ‘ ميداخملا هنع لأس ام مداخلا مهف : لاق )

 هللا باتك يف [ ًالَك ] : ةملك نأ ، هتدجو يذلاف ؛ { ًالَك ] : ةملك

 ام اهنمف ؛ ريخألا فصنلا يف ‘ اعضوم نيثالثو ةثالث يف ، زيزعلا

 يف () هلوق هنم ‘ اهيلع فقولا نسحيو ، [[ ال ] ىنعمب نوئي
 يفو ؛ ) الك » ازع ) ، () 4 لك لاق ادهع )ا : ميرم ةرو
 ٭ نوكردمل انإ { ،(") الك لاق × نولتقي )ل : ءارعشلا ةروس

 ؛ م الك ءاكرش هب متقحلأ )ا : ابس ةروس يفو ؛ ( 4 لك لق
 .٢٨۔١٨ :ميرم ةروس ٧٩٧٨. )٢( : ميرم ةروس (ا)
 ۔ ٦١ ٦٢ : ءارعشلا ةروس ١٧٤ ١٥ ، )٤( : ءارعشلا ةروس (؟)
 . ٢٠0 ابسذًةروس ))
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 ةنج لخدي أ 0( الت × هيجني مث ) : جراعملا ةروس يفو
 ، )٣( 4 الك ٭ ديزأ نأ { : رثدملا ةروس يفو ج )٢( 4 الك × ميعن

 نيأ ( : ةمايقلا ةروُس يفو ج )٤( 4 ًالَك ٭ ةرشنم ًافحص «

 ٭ نيلوألا ريطاسأ أل : نيففطُملا ةروس يفو ؛ ( ًالَك ٭ رفملا

 ؛ () » الك ٭ نناهأ يبر لوقيف أل : رجفلا ةرولس يفو ؛ () 4 ًالَك
 ةروُس يفو ؛ () « ًالَك + هدلخأ أل : ةزمهلا ةروُس يفو

 ةعبرأ هذه : فنصملا لاق ؛ () 4 ًالَك تكرت اميف ( : نونمّوملا

 . اهيلع فقولا نسحي ، اعضوم رشع

 . { اقح ) : ىنعمب نوكي ، م الك ] : هوجو نم يناثلا هجولاو

 الك )» ، (') « رمقلاو الك أل : رثدملا ةروس يف () هلوق هنم
 نوبحت لب الك أل : ةمايقلا ةروُس يفو ؛(') ( ةركذت هنإ
 ةروُس يفو ؛('” & يقارتلا تغلب اذإ الَك { ،('") » ةلجاعلا

 يفو ؛ ( & نوملعيس ًالَق مث أل ،('') نوملعيس الت )ا : أبنلا
 ضقياملأألت إ .ما ةركذت اهنإ الكأ : سبع ةروُس
 نوبذكت لب ًالَك { : راطفإلا ةروُس يفو ؛('"” هرمأ ام

 ) ١ ( جراعملا ةروس : ١٥١٤. ) ٢ ( جراعملا ةروس : ٣٨ _ ٣٩ .

 ) ٣ ( رثدملا ةروس : ١٥ -۔١٦. ) ٤ ( رثدملا ةروس : ٥٣٥٢.

 ) ٥( :ةمايقلا ةروس ١١١٠. )٦١( نيففطملا ةروُس : ١٣ ١٤ .

 ) ٧ ( رجفلا ةروس : ١٦. ) ٨( :ةزمهلا ةروس ٤٣.
 ( ٦ ) نينمؤملا ةروس : ٠٠ . )٠ ١) رثدملا ةروس ٣٢٠ .

 )١١( رثدملا ةروس : ٥٤ . )١٢) ةمايقلا ةروس : ٢٠ .

 )١٣( ةمايقلا ةروس : ٢٦ . )١٤( سُورةالنبا:٤.
 )١٥( :ابنلا ةروس ٥٠. )١٦( سبع ةروس :١١.

 )٧ ١) سبع ةروس : ٢٣ .
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 باتك نإ ألَك أ : نيففطملا ةروس يفو ؛ () 4 نيدلاب

 ، () & نوبوجحمل ذنموي مهبر نع مهنإ الك )ل ، ") راجفلا
 تكد اذإ الك { : رجفلا ةروس يفو ؛ () 4 راربألا باتك نإ الك )
 ناسبإا نإألَكت أ : قلعلا ةروُس يفو ؛ & 4 ضا

 ؛ ) » هعطتال الك ) ،") « هتني مل ننل الك أل ،(» & ىفطيل
 الَك مث ( ، (`) 4 نوملعت فوس ًالَك ( : رثاكتلا ة روُس يفو

 0١. نوملعت ول لق ا ، ) نوملعت فوس
 . ملعأ هللاو ، هيلع فقولا نسحي ال ، اعضوم رشع ةعست هذهف

 ضعبب ةلص هل ناك خيشلا اذه نأ ، يتآلا صنلا نم ديفتسنو

 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكم يفف ‘ مرحلا ءاملع

 دعب هيف ءاج . )٢٣) مقر عومجم ۔ هللا هاقبأ ۔ ي دبعسؤللآ

 : ةلمسبلا

 ۔ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « نيملاعلا بر هلل دمحلا )

 نب حلاص ‘ حلاصلا هيقفلا خيشلا غلب ، ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 ىلإ اهلوأ نم ، ةيبطاشلا نتمل هتءارق ۔ هب عفنو هللا هعفن۔ حاضو
 ،۔ ميظعلا نآرقلا يلع أرق دقو ، اهيناعمل قيقحتو ثحب ةءارق ، انه

 ۔ ٧ : نيففطملا ةروس ( ٢ ) '۔ ٩ : راطفنإلا ةروس )١(
 )٣( نيففطملا ةروس : ١٥ . ) ٤ ( نيففطملا ةروس : ١٨ .

 )٥( رجفلا ةرس : ٢١. )٦( قلعلا ةروس :٦.
 )٧( قلعلا ةروس : ١٠. ) ٨١ ( قلعلا ةروس : ١٩ .

 )١( رثاكتلا ةروس : ٣ . )١٠( رثاكتلا ةروس : ٤.
 ؛ : رثاكتلا ةروس )١١(
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 ريغ يف هللا ءاش نإ ركذت ۔ هديتاسأب 3 عبسلا تاءارقلا ( تاياورب

 عيمجو 0 يلع أرق ام ينع يوري نأ ، هل تزجأ دقو ۔ لحملا اذه

 . هلهأ دنع هطرشب ‘ هتياور ينعو يل زوجي ام

 نب رمُع نب يلع نب دمحأ ريقفلا دبعلا ، هبتكو كلذ لاق
 يطناوشلاب ريهشلا ‘ يريمحلا يعالكلا ملاس نب زكب يبأ نب دمحأ

 ، ىلاعت هللا مرح يف ةروكذملا ةءارقلا تناكو هنع هللا افع ۔

 ناكملا تاكرب نم هيلعو انيلع هللا داعأ ، مارحلا هتيب ءانفب

 . نيمآ .. ميركلا ههجول اصلاخ كلذ لعجو ‘ ةءارقلاو

 ةنس ، لاوش رهش نم نيرشعو عسات ، ءاثالثلا موي بتكو

 ىلع هللا ىلصو ، هدحو هلل دمحلاو ، ةرجهلل ةنامنامثو نيسمخ

 . ملسو هبحصو ، دمحم لآ ىلع و ، دمحم انديس

 ، هللا دابع لقأ ، ريدقلا هبر ةمحر ىلا { ريقفلا دبعلا هيف رظن

 . ه أ ۔ ( هتمحر ىلإ مهجوحأو

 ءورقملا خيشلا طخب اهلعلو ، ينامع ريغ طخب ةباتكلا هذهو
 : ( ةيلاتلا ةفيحصلا يف لصألا ةروص رظنا ) ؛ هيلع

 هتافو لبق ، حلاص خيشلل ةزاجإلاو ةءارقلا هذه تناك ، اضيأو

 . ةنس نيرشعو سمخ وحنب

 ، ةرخآلا ىدامج نم ثلاث ءاثالثلا موي (هللا همحر) يفوت دقف

 . ةرجهلل ةنامتامثو نيعبسو سمخ ةنس ٠
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 يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا
 نب دمحأ نب دمحم نب يلع نب دمحم هيقفلا ةملعلا خيشلا وه

 نرقلا نم ريخألا فصنلا ءاملع نم ؛ يرقعلا يوزنلا يقابلا دبع

 . نييرجهلا رشاعلا نرقلا لئاوأ ىلإ عساتلا

 . يحنملا حاضو نب حلاص ةملاعلا خيسلا : هخايشأ نم

 6 هللا دبع نب دمحم خيشلاو ‘ يولهبلا دمحأ نب درو خيشلاو

 . دادم نب هللا دبع خيشلاو

 هاوفأ نمو ، رثألا نم تظفح اذكه ) : هتبوجأ ضعب يف لوقي
 .حاضو نب حلاصك : تلمح مهنعو ‘ تكردأ نيذلا يخايشأ

 . ه ا ‘ ( دادم نب هللا دبعو ‘ هللا دبع نب دمحمو ‘، دروو

 يذلا يصورخلا باطخلا نب رمُع مامإلا : ةمغلا نم رصاع

 نب دمحم مامإلاو ؛ ةرجهلل ةئامنامثو نينامثو سمخ ةنس عيوب
 تس ةنس عيوب يذلا ۔يولهبلا جرفم نب دمحأ نب ناميلس

 نب ليعامسإ نب دمحم مامإلاو ؛ ةرجهلل ةنامنامثو نيعستو
 ةنامعستو تس ةنس بوصنملا ‘ يرضاحلا ليعامسإ نب دمحم

 . ةرجهلل

 امل ۔ يصورخلا باطخلا نب رمُع مامإلا مكح ررح يذلا وهو

 . ةرجهلل ةئامنامثو نينامثو عبس ةنس ‘ ةنهابنلا لاومأ قرغ

 لاومأ قيرغت يف ، ليعامسإ نب دمحم مامإلا مكح تبثأ امك هتبثأو
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 نب رفظملا ناطلسلا اوداق امل ۔ هحاور ينب نم ةنتفلا يف نيلخادلا

 نيروكذملا ءالؤه مايق ناكو ، ناميلس نب ناميلسو « ناميلس
 ةعقو مهنيب تراصو ، يصورخلا باطخلا نب رمُع مامإلا ىلع
 . ( ايلاح ةانجلا ) تممحب

 نع عمس هنأ ) : لوقي ‘ نمز ذنم ةاضقلا ضعب تعسو
 ، مامإ ربق اهدجاسم ضعب دنع نأ ، (هللا همحر) يملاسلا خيشلا

 خيشلا نأو . كانه ةربقم يف ، دجسملا نم برغلا ةهج ىلع
 ة بارحملا فلخ نم هدوقي نأ نيرضاحلا ضعب رمآ ، (هللا همحر)

 ربق اذه : لاقو ، كانه ربق ىلع فقو مث ، تاوطخ ةدع ىمف
 . ه أ ، ( مامإ

 ؛ هنامز يف نيروهشملا ءاملغلا نم ‘ يقابلا دبع نبا خيشلاو

 هقفلا يف زيجارأو تافلم ۔ رثآلا يف ةريثكلا هتبوجأ ادع ام۔هلو

 يف هيلع رثعأ مل ‘ ناتعطق ‘ لوصألا يف باتك اهنم ، هريغو
 . هيلع عالطإلا ىلع يصرح عم . اهداترأ يتلا تابتكملا

 ىلع الإ ، هيلع رثعأ مل كلذك ، " يقارملا " : باتك ، اضيأو

 هللا دبع نب دمحأ خيشلا ةبتكمب اهتدجو ، هنم قاروألا ضعب
 . بريضملاب ةنناكلا 4 يثراحلا

 ۔ هقفلا يف ىرخأ ةزوجرأو ، ةيمظن ةبوجأو لئاسم هلو
 ۔ ماكحألاو ، نايدألا يف اباب نيعبسو ةسمخ نم رثكأ ىلع لمنشت
 : اهلوأ ، كلذ يف ةباحصلا نيب عقو امو ، ةفالخلا رمأو
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 دمحلا يلو هلل دمحلا

 ادمرس ًامناد اريثك ادمح

 ةالصلاف هللا دمح دعبو

 ميركلا انبر ىلص هيلع

 دجملا ميظع نملاو لوطلا وذ

 ادبا ىصحي سيل عاطقنإ الب

 تايآ هقطث يبن ىلع

 ميظعلا نميهملا كلملا

 ؛ ءاضقلا باب : اهرخآو ، قلاخلا ةفرعم يف : اهنم باب لوأ ٢

 فدرأ ‘ هباحصلا نيب ترج يتلا رومأل ١ ق 6 ةفالخلا ركذ نأ دعبو

 : لاقف ، سابعلا ينبو ، ةيمأ ينب ركذب كلذ

 ارعلاب أرط ناورم ينب ذبنافا
 اروسقلا كلملا دبع هنباو

 يمامإ اي سابعلا ينب دكراو

 ارمع مامإلا صفح ابأ الإ

 ارفنضغلا ةمگاعلا كلملا

 مامذ الو نيد يذب اوسيل

 : لاق نأ ىلإ 0 ةمألا بهاذم ضعب ركذ مث

 ٧بوضألا نيبأ يننكل

 رونلا تاذ ةقرفلا ركذأو

 لالضلا يلوأ نم اأربن نحنف
 هللا ىلاعت هتيآ ىرن اولاق

 محاج نم اوجرخي نأ اومعزو

 اليلضتلاو ثادحألا ركذأو

 ريخلا لهأ نييضابألا نم

 لاهجلا عم قسفلا يلوأ نمو

 هابشأ هل ام هوفيكو

 ملاظملاو لتقلاب اولمع ول

 : ةيضابألا نع رخآ عضوم يف لاقو

 ةعيطملا ةعناطلا ةقزفلا ةعيرشلاو نيلا ةالو ىلإ

٢٩١٨



 لمعلا لهأو هلل فوخلاو لجولا لهأ نييضابألا نم

 لزنلا باتكلاب نيلماعلاو لدسملا لالظلا يف نيعئارلا
 لبقملا مامغلاو موجنلا مه لسرملا يمشاهلا يبنلا ىلع

 هرفكلا فويسلاب نيبراضلاو هرربلا ماركلاو رانملا مه

 مزهنُم ربدم ضارتعإ الو ملسم لام بهن نوري الو
 ب . مزهنُم نصحل ناك اذا الا

 هذهل ًاظيرقت ۔ دايز نب رمُع نب هللا دبع خيشلل تايبأ هذهو

 : ةزوجزألا

 مظنلا دنع باوبألا بترم ملعلا يف نسح باتك اذه

 قاديغلا هرحب نم دمحم يقابلا دبع مظن نم ةزوجرأ
 يوغل ملاع نم هب مركأ يرقعلا يوزنلا يلع نبا
 اماكحأ هب مظنلا مكحأو اماكحألاو نايدألا نب دف

 هلصأو هعرفو هّسأو هلوأ نم قلخلا ركذب ىتأ

 هللا امسو تاذ ءامسأل هلإلل ديحوتلا كلذك

 زيزعلا نميهُملا هقفو زوجي ال مث زوجي اميل

 امظن ةبوجأو ، انيلإ لصت مل تافلؤم ، يقابلا دبع نبإلو
 ابأ خيشلا اهب باجأ يتلا ةديصقلا هذه ، مظنلا نمف ، رثنو

 نيدلا رون ةملعلا ةبتكمب اهتدجو « مالسلا دبع نب نسحلا
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 امك اهتبثأف ‘ عاطقنإ نم اولختالو ‘ (هللا همحر) يملاسلا

 : هذه يهو ، اهتدجو

 مامهلا انملاع آاسرط يناتأ
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 ازع ناكو نيلضافلا دابأ

 ا ىصم

 ريصق ربش مهدنع يعابو
 عمساف هللا كاده ردب ايأ

 يفوت ىلوم نع دبعلا تلأس

 هادي يوحت امب ىصوأ دقو

 حيحص نع ةيصولا نكت نإف

 ًاميقس ىصوأ نإ لاملا ثلثو

 ىرحأو ىلوأ هب هتجوزو

 )١( ةيلاتلا تايبألا ضعب اذكهو ‘ لصألاب ضايب .

 مامهلا نبا ديعسلا نسحلا يبأ

 مارصنإ ىلع نامزلا نكلو
 ماع رش ماعل اناقبأو
 ماسحلا ذوحشم داصلا ميظع

 مارحلا ةرواجم نم رورف
 مايصللو ةالصلل بحم

 ماسج تاصيوع نم ميسج

 مامغلا للخ نم ءاملا ضيفك

 مارملا نع ترصق دق يأل

 يمارتكل وعدي كاذ نكلو
 ماظعلا كلئاسم يف اباوج

 ماحر ينبإ ىوس كرتي ملو

 ماجرلا تحت ىوث نإ ديزل

 مالغلا يف ثرإ سنجلل الف

 ماقسلا مكح ىلع ىصوأ نمل
 ماغرلاب قصلي سنجلل لقو
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 نكلو فيلحت يمعلل الو

 نيمي انه ريرضلا ىلع سيلو
 اوصخف رجش نم ثغضلا امأو

 اشيم تنب ةمحرل هتمحرل

 ىلآ هللا مسإب نم ثنحيو

 ثغضب برضي الف ءيش ىلع
 نكلو هب يعفاشلا لاقو
 ثغضب هبرضي لاق ضعبو

 قاقد داوعأ ثغضلا ليو

 اولاقو هب قوذعلا خارمشو
 اشيإ نب دوواد مكح اباو

 ثرحل ميوقت دوواد ىضق
 اذهف امهنيب لضفلا رف
 يلاوملا ناميلس اهملسو

 امرك مانغألا بحاص عرزيو

 ارط مانغألا مكلت ةلغو

 ىًّسسُي دق اشفن ليللا لكأو
 اشيإ نب دوواد خيشلا مكحو
 [آمكح هللا هابح دق الكو

 اولاقو اوفلتخإ مه يباحصأو
 اعيمج ةهكاف لخنلا رسبو

 ماصخلا يف فلحي نم لكؤي
 مادق ةخيشم ضعب ةلاقم

 ماخلا نيب نم بويأ هب
 مازللا ةميق كلت تناكو

 ماع لك يف هدبع برضيل
 مارملا يماسلا ىفطصملا لعفك

 ب انباحصا ىبا

 يماسملا سيردإ نبإ لاق امك
 ماغثلا هبش وأ ناتكلا نم

 مامتلاب اولاق بضقلا كاذك

 ماقملا ي ذ ةطيسبلا ناطلسو

 ماوسلا تامينغ مهاطعأو

 مانألا يف لضفملا مكحلا وه

 مازتلاب امكح ثرحلا ىلومل
 يمان كاذ كي نإ مركلا ناكم
 مارملا ىصقأ يف ثرحلا برل

 يماوملاو رضاحملا نادلبب

 ماعدلا سيسأت راص يوق

 مانسلا بوبجم ريغ املعو
 مالكلا تاريثك تالاقم

 ماعطلل خفشملا بطرلا اذك
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 اصوصخ ةهكاف نامرلا اذك

 ضاق نمحرلا يف يآلا مكحو

 حماسو ارذع يخأ اي ًارذعف

 اعيمج يلوق نم قحلاب ذخو

 معناو رانلا تيقو ملساو مدو

 امالس ينم أشت نإ غلبو
 يلاوت نمو ماركلا كتوخإو

 دبع يقابلا دبع قاتشملا نم

 دعر نحو مامحلا ح ان امو

 برح نب فلخ يضرلا كفحتيو
 مامغ تعلط ام هلل ١ ىلصو

 ماركلا نم ماركلا ليربجو

 مالظلا موزهم سبللا ليزم

 ماهسلا قشر اهباوج ءاجو

 يمالم يل دهمو كتهت الو
 يماعتلا اخأو ىمعلا اذ فلاخو

 مايقلا موي يف راعلا تيفك
 مالسلا دبع ىضترملا كابأ

 يمالس هغلب هاضرت نمو

 مادملاك ةبحملا هركستو
 ماذ لك نم ايلاخ اميلس

 يماسملا بطقلاو ليهس نيبج
 مابش ينرق يف قربلا ءاضو

 مالسلاب سيمخ انرعاشو
 مامغلاب للظُملا يداهلا ىلع

 . هصنو ۔ اضيأ ۔ هل هنم باوج اذهو

 ىلإ ، يقابلا دبع نب يلع نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو
 نب مالسلا دبع نب نسحلا يبأ يضاقلا ةماعلا ملاعلا هيقفلا خيشلا

 : (هلل مهمحر) سيمخ

 اجايتهإ مكوحن قوشلا حاير تجاهف ىتأ باتكلا نسحلا ابأ
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 دجوو قوش نم عمدلا ضافو

 نكلو مكوحن ريطأ تنكو
 سان تسلو باوجلا تمدن

 لںونو انتودق تنأو فبكف

 تجامو تحان ام هللا مالس

 دان هيوحي نم لكو بلع

 . ته

 اجامو مكوحن بلقلا باذو
 اجالعلا ينم ترسعأ مومه
 اجانعلا اودهش ولو مكترايز

 اجارسلا ترص دقو انبهذمل
 اجاهتبإ اهرئارس ةقوطم
 اجاجحلاو رضاحملا دهش نمو

 ةلأسم يف ، لوطم رثن باوجل اديهمت اهمدق ، تايبألا هذهو

 . هلقن نم نكمتأ ملو ، نيمامإل نيئعيب

 نب دمحم : همسإ سيمخ نب نسحلا وبأ مامإلا : ) ةدئاف (

 نم ‘ رباج يبأ نب ناسغ نب نامهد نب رمع نب رماع نب سيمخ
 نب زيزع نب دمحم نب حلاص : هتيرذ نمو ؛ كيتعلا لاجر
 . ه أ . سيمخ نب مالسلا دبع نب نسحلا يبأ نب حلاص نب دمحم

 ةتيملا ةدع يف ، ةديصقلا هذه ، يقابلا دبع نبا خيشللو

 : لماحلاو

 دمحم وهو يقابلا دبع نبا لوفب
 عضت ملو دادحلا اهنم ىضق املف

 دمحأ نب دروو حاضو نبا لاقف

 ىتم ىلإ تركذ دق نم اهمزلو

 لماح يهو اهجوز ىدرت نميف
 لئاسملا اهيف كتءاج عمتسافالا
 لئاق لوقلاب نيذه عم حلاصو
 لثاشألا هاور لوق اهلمح عضت
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 يذلاو رطعلاو يلحلا اهوعنم دقف

 اندنع تقولا دعبأ اهيلع اولاقو

 اهساسأ نم ةدع اهيلع دوعت

 مهلاقم فالخ دادم نبا لاقو

 دمحأ نبا ينعأ يبجشلا دمحم

 ادمحم كاذ هللا دبع نبا تينع

 الحلاو يلحلا سبلت نأ اهل اولاقو

 اهعوضو تقول حكنت نأ عنمتو

 اهتقو دعبأ راثآلا يف ءاج دقو
 ًأرطسم تدجو دادم نبا لاقو

 دمحم نع ىور دق نم هعياشو
 هتلقن حيحصلا لوقلا وه اذهو

 مهنأ ركذلاو نآرقلاو ملعلا يلوأ
 اطخلا نم ميظعلا هللا رفغتسأو

 انبر شوعلا وذ شوعلا هلإ ىلصو

 ديس نباو ديس لوسر يبن
 ادب ام لآلاو هللا ةالص هيلع

 : اياصولا عاونأ يف هلوق نمو

 تددح دق ةسمخ اياصولا نا

 هنيبم ةحورشم ةع دوم

 اولداجو هعضت مل ام اهل زوجي

 لطاب كلذف اسفن تنيز نإو
 لماه ينم عمدلاو اومكح دقو

 لحالحلا ديهشلا هنع ىور كاذك

 لضاوفلا هتمن يضاقلا ملاعلا نع

 لداع وهو املاع ايقن ايقت

 لخالخ مثو بيط اهل لحو

 لزاه مويلا انأ ام دجب لوقأ

 لئابقلا هتبذه اجوز حكنتل
 لباق تلق يذلل ينأ تلق امك

 لواطملا هلالا دبع وبأ كاذف

 اولناسو اومساف لكلا لوق تنيبو

 لصاوفلا فويسلاو نجد حيباصم

 لجآ وهو لجاع بنذ لك نمو
 لغلدلا ينتده يداهلا دمحأ ىلع

 لئانو دجمو ماس رخفم هل

 لباو حس امو مجن امسلا قفأب

 ةلوهجم ةمولعم اهؤامسأ
 ةلوصفم ةلوصوم اهدعبو
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 نب دمحم خيشلا لأسي ۔ ةكم يضاق فيرشلا نم لاوس اذهو

 : يقابلا دبع نب يلع

 انديس يقابلا دبع نبا لوقي اذام
 امو قادصلا هنم همأ ىضق ىتح

 : يقابلا دبع نبا خيشلا هباجاف

 المتشإ الُعلاب نم اي كباتك افاو
 الجر تجوز دق ةأرمإ هذهف
 لجع ىلع ىلوملا ديس اهقبف
 هدلاو مألا رمأب عاب نبإلاف

 نمو يعفاشلا كاذ سيردإ نبا لوق

 ضقتنم عيبلا لاق ةفينح وبأ
 نم لكوي نأ اوبحتسإ نوملّملاو
 الدب هب يغبأ الو يلاقم اذه

 انديس موزخم ونب كيلع تقلأ

 يترذعم بوث طسبأو حماسو رفغاف

 الجع آادماع هابأ عيبي نميف

 البُسلا انل حضواف جرح نم كاذ يف

 المحلا تلح سمىشك ءاضأ ىتح

 الجر ادغ ادبع اهدلوأف ادبع

 الدب هدبع اهاضقف هدبع نم

 ىلع قادصلا هنم همأ ىضق ىتح

 المع مهقاف ذإ افرش ىرولا قاف
 الصح دق عيبلا لوقي يكلاملاو

 الح لاقملا اذه هنبإ ريغ هعبي

 التو أرق راق نم ليواقألا نم
 المألاو زعلا يقلي دجمو ازع

 الزن مكراد يف يذلا بيزغلا انأ

 نب نسحلا يبأ ملاعلا خيشلا ىلإ ‘ هنم رخآ باوج اذهو

 هباوج تبتك نأ دعب هيلع تعلظطإ ، مالسلا دبع نب رماع نب سيمخ
 . هل قباسلا

 نمتؤملا مامإلا نبا هيقفلا نبا نسحلا يبأ انخيش باتك افاو
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 يضاقلا مامإلا نب مالسلا دبع

 اهلك نيدمحيلا ةاضق يضاف

 هيقف ملاع ريغ لاسي
 هلاؤس يف فرش هنل

 ةسردم يف ملعم نع لأسب
 رادتقا مهل هوجراخو
 ةفورعم ةراجإ اهلخنو
 ملعي ًارهنشأ ماقأ دقو

 املعف رخآب اوتأ مل

 ليخنلا ةلغ يف افلتخإو
 باوجلاف باوجلا ام تلأس مث

 هجرخأ نم هجرخأ دق ناك نا
 رخآلل ال ةلغلا لوألل

 افقو دق ببس نم نكي ناو
 سانلا ضعب دنع هانع هل

 ادسفأ دق وأ عيض نكي نإو

 لوقأ ام لك زيمو مهفا

 ةينالع ؤرمإ لام عدمو
 راكنإ هل لاملا بحاصو
 هارتشإ هلامو هقفاو

 ريغم انأ دعب نم لاقو

 يضاملا ماسحلا لثم نسحلا يبأ

 اهلحو اهمرحل زعوم

 هيبن الو مهف يذب الو

 هلاقم يف لونسملا مركو

 هسبح ضعبو ضعب هجرخأ
 راصنأ مهل ال هوسباحو

 ةفوصوم ةنس ملعي نمل
 مجست عومدلاو هوجرخأو

 اممتو اذإ ماعلا ةيقب

 ليهجت الب اهيف ابلاطو
 باوصلا لبس ىلإ انيداه هللاو
 هجرحأ اذهف عييضت ريغ نمو
 رئاصبلاو ملعلا لهأ لوق يف
 اعقوت هقاعف قئاع نم

 يس٦لا باسحلاب ضعب لاقو
 ىدس هل مهدنع هانعراص

 لوؤق رهام بط تنأف

 هينثاثو سلجمو سلجم يف

 رافع اي راكنإلا اذ دعبو
 هارتشم عيفشلا عفتشاو

 رثني عومدلاو تيرتشإ اميف

٢٢٧



 ىعدإ نيح هتمكاح نكأ ملو

 عيبلاو ىضرلا حص هباوج

 يعدملا لوقل اقيدصت هارش

 اهل لآ يذلاب ترقأ مث
 اهلام اهوبأ اهنم عزتنإ مث

 اهوبأ ابناج هنم عابو
 ملعي ايح لافطألا دلاوو
 عيب كانه سيل هباوج

 اوكردأ غولبلا دعب اوكردأ نا

 هرضاحلا ىلص مث ةالص دنع
 لمعلا هب يذلاو فالتخإ اهيف

 هيلع ةرافك ىرن ملو
 اهيف فالتخإلا تكرت دقو

 اعم ليواقألاب تيتأ ولو

 باتكلا اندنع اهعسي ملو
 ةقيقح لقن نأ يلوقب لمعاو
 احنابقلا رتساو حماسو رذعاو

 رمقلا هجو ادب ام مالسلا مث

 اعمسأو اذ لاق يلام لاملاف

 عيفشلا هب زاج دق لاملاو

 عمساف باتكلا يف اذهف هنم

 اهلسنو اهنبإو اهتنبإ
 اهلاومأ تفلتأ دق ام دعب نم

 اهونب ابصلا يف ريغي ملو

 مهمأ وبأ عاب ام عيبب
 عيطم اي الوألل لاملاو
 اوكسمت هب مث مهلام

 هتاف دق يذلا لك ركذ مث

 هرهاظ باتكلا ىف ٥ اذهف الهج

 لدبلا ريغ اندنع هيلع الف

 هيقف ملاع ضاق لوق نم

 اهيفتقاو هنم باوصلاب ذخ
 اعمس دق نمو يراقلا هلمل

 باتكلاو ءارقلا هلمو

 ةقيرطلا فلاخ امأ هكرتاو

 احماسم اهقتف تيده قتراو

 رضح دق نيذلاو ينم كيلع
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 راقو ملاع و عماس نم

 اريرحنلا ملاغلا كابأ غلبأو

 راضحلا عم ودبلا ةلمج نم

 اريثك ابيط ًامالس ينم

 : اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا يف ، هلوق نمو

 بجع الب الوق يقابلا دبع نبا لوقي

 زئاجب سيلف تاقوأ ةلال

 امسلا يف رحلا يف سمللا مايق دنف
 مهدنع ضرفالو اذ يف ةنسالف

 الفاون ةالصلا دعب اوزوج دقو

 اوزوج ردبلاو سمشلا فوسك ةالص

 اوهرك رصعلاو رجفلا ةالص كبو
 امسلاب ةرينملا سمشلا ىرت نأ ىلا

 هرهش حص نإ ديعلا ةالص ااو

 ىلإ اهريخأت راربألا نم ةيقف

 ارطسم تدجو دق فالتخإ هيفو

 يتلا تنافلاو ضقنلا ةالص لصو

 فخت الو دجساف نآرقلا ةدجس اذك

 بيرلاو شحاوفلا لوق نع هزنم

 بزع ام لوقلا نم ملعت لسف ةالص

 بغت نإو مث سمشلا عولط دنعو

 بنتجاف لعفلاو تقولا اذهب زوجي
 بعت الب كتتأ عمساف اهركذأس

 بطخلا اذ ديعلاو تيملا ةالص مثو

 ببس نم كلذل ام لافتنإ ةالص

 بجو دق هللا ىلع رجأ اذإ لصف

 بحأ دقو لص رصعلا ةالص فالخ

 بترلا امس لاقملا اذه دغ ءيجم

 بتكلا نطاب يف رايخألا املغلا نع

 بهت الو فوسكلل يلصو تيسن

 بطعلا فخت الو ىتوملا ىلع لصو

 : ًاراصتخإ ةديصقلا تايبأ ضعب تكرت : خسانلا لاق

 هذه ۔ ؤ عرشلا نايب 'ا : باتك ء ازجأ ضعب يف هنع تدجوو

 : باتكلل اظيرقت اهلاق هنأكو ، تايبألا
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 انيع تررقو هبرشب تذذل انيلإ يرابلا هقاس باتك

 انيشو ةصقتُم هاقل الو ارورس هبحاص هللا دازف

 انيجل هيناعم نم جرخيل اليوط ارهد هب هعتمو

 ال تايبألا رخآ ىلإ ، { ارورس هبحاص هللا دازف ] : هلوقو

 ءاملع نم هفلؤم نأل ة " عرشلا نايب " : باتك فلؤُم هب ينعي
 رخاوأ ءاملع نم يقابلا دبع نباو يرجهلا سماخلا نرقلا
 هب ينع امنإو ؛ نييرجهلا رشاعلا نرقلا لئاوأو ‘ عساتلا نرقلا

 نأ هل ىعدف ، ءزجلا كلذ هدنع دجو ، هنامز يف ملعلا لاجر دحأ

 . خلإ ... اليوط ارهد هب عتمي

 نب حلاص خيشلا ينربخأ ) : يلع نب دمحم خيشلا لاق
 ، جرفم نب دمحأ خيشلا دنع 4 ىله يف أرقن انك : لاق ، حاضو

 راصف ، ءام اهيف برق دجسملا يفو ؛ () لبجلا ةراح دجسم يف
 يف يذلا ءاملا نم برشي علطي ، ( ةلبسلا باب نم طبهي نم لك
 ال : لاقف ، دمحأ خيشلا تلأسف ، كلذك علط نم لكو ، دجسملا

 . ملعأ هللاو ، هرامُعل الإ ‘ دجسملا ءام نم برشلا زوجي

 انل زاجأ هنأ - حاضو نب حلاص هخيش : ينعي ينربخأ كلذكو

 . دجسملا جارس ىلع دجسملا يف أرقن نأ ‘ جرفم نب دمحأ خيشلا
 ، دجسملا رامُّعل الا اذه كرث ام : لاقو ؛ ةرخآلا ءاشعلا ةالص دعب

 (١) دادحلا ةراح دجسم : ىرخأ ةخسث يف .

 )٢( يليهسلا باب نم طبهي : ىرخأ ةخسن يف .
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 نهدب جارسلا هدنع زوجي كلذكو ؛ نآرقلا ءارق دجسملا رامف

 . جحلا ةليل ةمتخلا أرقي نمل ، دجسملا

 زجي ملف ‘ جرفم نب دمحأ نب درو خيشلا ، كلذ نع انأ تلأسو

 خيشلا لوق نع ، حاضو نب حلاص خيشلا لوقب هتربخأف ، كلذ

 مل ، هلام نم ، دمحأ دنع نم ( نهد : يأ ) لح كلذ : لاقف ؛ دمحأ

 رظناف ، دمحأ هانب امنإو ، ثدحم وهو ، لح ذنموي دجسملل نكي
 . ه أ ۔ ( كلذ عيمج يف

 ۔ يحنملا حاضو نب حلاص خيشلا نأ : رثآلا اذه نم ذخوْيو

 . يولهبلا جرفم نب دمحأ خيشلا دنع سرديو ملعتي ناك

 نب دمحم مامإلا طخب هدجو هنأ ) : لاق ، هطخب دجأو اممو

 رقص نب دشار نب ناميلس ينثدح : جرفم نب دمحأ نب ناميلس
 ، ةيقرشلا نم لجر نع هل هيوري ‘ تافخ نبا نع هعفري ، يودلا
 املف ‘، ةرايزلاو جحلل هل ابحاصم ناك ‘ رماع نب رمُع : همسإ
 ، ةنيدملاب روهشملا ملالا دنع مايألا نم اموي اسلج ، ةنيدملا امدق

 نم يذلا لجرلا ۔ رماع نب رمُع ناكف ، ةبلطلا سردي وهو
 اهتداعإ سردُسلا ملاعلا لأس ۔ ةلأسم هتبجعأ ام لك ۔ ةيقرشلا
 نم : لاق ؟ لجرلا اذه اي تنأ نم : ةبلطلا لاق ذئنيحف ، هيلع
 ركذ اوعمس املف ؛ يضابأ : لاق ؟ كبهذم امو : اولاق ؛ نامع
 يذلا امو ؟ مكل ام : مهخيش مهل لاقف ؛ مهبتك اووط ‘ يضابألا

 وه ، ضابأ نب هللا دبع بهذم ، بهاذملا رون ركذ ثيح ؟ مكبار
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 نيأو ، معن : لاق ؟ ةقيقحلا ىلع كدنع وه : اولاق ؛ بهاذملا رون

 " هللا ليبس يف لتاقو ، لمعو ، ملع يضابألا ؟ مويلا يضابألا وه

 . (هللا همحر) لتف ىتح

 . ملعأ هللاو ، يكلام وأ ، يعفاش : وه ، اذه خيشلا

 ركذل هترابع نأ الإ ، هصنب همالك ىهتنإ ، هتدجو امك هتبتك

 نم : هلوقو ؛ رظنيف ، ةياورلا يف طقس عقو وأ ، هرصاق لتقلا
 ميدق ذنم اهب فورعم مسإلا اذه نأ هنم دافتسي ، ةيقرشلا لهأ

 ، رسلاو ، ماوت ىلع أرط امك ‘ رييغت هيلع أرطي ملو ، نامزلا

 وأ ، ةيبرغلا ، ةرهاظلا ، يميربلا : كلذ لدب راصف ، فوجلاو

 . ًايلاح ةيلخادلا ةقطنملا

 اهيلع تيأر ، "" لدعلا جاهنم " : باتك نم ةلئسم هذهو
 : هذه يهو ‘ يقابلا دبع نبإل ابيقعت

 ثلث مهل ، ناهيج لآ : لثم ‘ ودبلا هذخأي يذلا يف تلقو )
 ظح لثم ركذلل أل : ثاريملاك مهنيب هنومسقي ، دمحيلا رايد
 هيلع تتامو ، اندادجأ نم انيلع فلخ : نولوقيو ، () 4 نييثنألا
 ةداج هنأ رضحلا دنع رهتشُملاو ‘ لالح هنأ مهدنعو ‘ نيعأ

 . الف ضرألا امأو ، لخنلا نا مهلالو ، هرفخو

 ىتح ، لالح وهف هيلع فلخ ءيش هديب ناك نم لك نأ ملعاف

 كلذ ناكو ، نامع يف ودبلل يتلا ، داوجلا هذه لثم ةداج هنأ حصي

 (١) ءاسنلا ةروس : ١١ .
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 وهف هرمأ لهج ناو ، مارح وهف كلذك هنأ حص اذإف ، ارهاظ

 . ملعأ هللاو ، لالح

 خيشلل ةلئسملا هذه تركذ : يقابلا دبع نب َيلع نب دمحم لاق

 ، رماع نب سيمخ نب مامالا نسحلا يبأ نب مالسلا دبع يضاقلا
 ابأ مامإلا هابأ لأس هنإ : لاقف ؛ قاتسرلا نم لبو ةيرق يف

 هنإ : لاقف ؛ ةلئسملا هذه لثم نع ‘ رماع نب سيمخ نب نسحلا
 نم ينيع يف ‘ (هللا همحر) يراوحلا نب كلام مامإلا لاس
 انيلع نأ : يراوحلا نب كلام مامإلل ‘ نسحلا وبأ لاق ؛ قاتسرلا

 نوعلطي الو ، ناهيج ينبل ( اهكرتن : يأ ) اهلخن ثالثأ انلاومأ يف
 سبحن مأ ‘ لخنلا نم لكأنأ ، ظيقلا كردي ام كب الإ ، ةنطابلا نم
 نإ : نسحلا يبأل . يراوحلا نب كلام مامإلا لاقف ؟ مهباصنأ مهل

 مهلاتق تفخ نإ ةريرسو ‘ ارهجو ًأرس اهلكف ، مهرض نم فخت مل
 . ه أ ، ( ملع أ هللاو ، رهجلا يف

 ام مهنأ > ودبلا ىلع مارح اهنأو ة ة داج اهنأ ۔ اذه ىلع لدف

 يضاقلا اهميرحتب ىتفأ كلذكو ، ابصغو املظ الإ اهنولثأب

 . ملعأ هللاو ‘ مالىسلا دبع

 : باتك يف امك اهصنو ، ىرخأ ةلأسم ىلع ، هنم بيقعت اذهو

 : " زاجيالا "

 اهجوزل ترقأ ةأرمإ نع ‘ (هللا همحر) احلاص خيشلا تلأس)

 ۔ نينس رثع ةدُم ، اهتنبإ ىلع قفني نأ ىلع ‘ اهتيب فضنب
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 . دودحملا لجألا ء اضقنإ لبق ةنبال ا تتامف ، ةميتي ةنبإ او

 هعبت : ينعي ، ةعجر هيلع الو ، تباث رارقإلا نأ : اهيف باجاف
 . خلإ ... نينسلا ةيقبل

 هلو ، ضقتنُم رارقإلا نإ : دادم نب هللا دبع خيشلا اهيف لاقو

 . ةيضاملا نينسلا يف مرغو قفنأ ام

 رارقإلا : نمحرلا دبع نب دمحم نب حلاص خيشلا اهيف لاقو

 . نينسلا ةيقب يف ةثرولل ةقفنلاو ، تباث

 . هل ءيشالو ‘ لطاب رارقالا : دمحأ نب درو خيشلا اهيف لاقو

 ام عيمج يف ترظنف : يقابلا دبع نب يلع نب دمحم دبعلا لاق

 ، دادم نب هللا دبع خيشلا لوق تدجوف ، مهتلأس نأ دعب هولاق
 . قيشأو . سفنلل برقأو ، قيلأ

 تابثإب : لاق امل م حاضو نب حلاص خيشلا لوق يف ترظنو
 ال : لوقي هنأ هتجحو ،ءيش هيلع الو ، هلام لاطبإو ‘ رارقإا
 وهو ‘ رارقإلا تبثي فيكف ، اهريغل هيلع الو ‘ ةنبإلا هذهل الإ هيلع
 . اهيلعو اهل هيلع قلعت ام لطب متي مل اذإ طرشلاو ۔ طرشب قلعتم
 نإ : هلوق امأو ؛ لصفنإ لصولا عطقنإ نإو ۔ اهب لوصوم وه إ
 لإ ب ررض اذه يف هيلعو ‘ ىدُس هقح بهذي الف ‘ ءيش اهل ام
 ررضلا وه اذهف ، هبالطلا هنع لطبأو ‘ رارقإلا هل تبثأ دق ناك

 يف راريضالو ررضال " :لوقي ، () هللا لوسرو ، نبلا
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 . " مالسإل |

 هلالو ‘ ضقتتُم رارقإلا : دمحأ نب درو خيشلا لوق امأو

 ي ذلا طرشلاب 3 حيحص لا رقإ ١ هلاطباف ۔ هفنأ ي ذلا نم ء يش

 نوكيو ، هقح بهذي اذا “ ءيش هل الو ةعجر هل : هلوق امأو ؛ هيف

 . ررض اذه يف هيلع

 هيلع نأو ‘ رارقجا تابثإب : دمحم نب حلاص خيشلا لوق امأو
 طبضي الو ، لوهجم ءيش اذهف ، نينسلا نم يقب امل ةقفنلا نم
 بطعلا نم نينسلا ةدايزو ، اهتالغو ، راعسألا صخر نم

 ةلاهجلا هيف لخدت ‘ رذعتم لوهجم اذه لكو ، نمألاو ، فوخلاو
 . رثآلا هب تأي مل ام تابثإو ، ررضلاو

 لطبأ هل ‘ دادم نب هللا دبع خيشلا هب لاق ام حيحصلاو

 ذإ ‘ هلام نم هقفنأ ام هل تبثأو ‘ طرشلاب هقلعتل باصأف ، رارقإلا

 ، هلام بهذي ال ببسب لخادلاو ، ببسب لخد دقو ‘ بصتفُم وه ام
 . كلذ يف هيلع الو ، ملس ام هلف

 ضرتعُسب تسلو ، نيملسلا لوق يلوقو ، ينرضح ام اذهف
 ۔ مالسإلا رانمو ، مالعألا مالعأ مه ذإ . مهنم ادحأ ىطع

 . يقنع مهكاردإ نع رصق دقو ‘ مالظلا روجيد يف سيرابنلاو
 هللا ةمحر) يدتهأ مه رونبو ، .يدتقأ مهبف ذ يقنع مهلواطت نعو

 . ه أ .4 (نيعمجا مهيلع

 نب ناميلس نب دمحم ةملعلا خيننلا ىلإ ة هل باوج نمو
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 : ارثنو ًامظن 4 جرفم نب دمحأ

 مكبحس حس نم ثيغلا لاسأ لاؤس
 اهمجن مجنأ مث اهاور ىورف
 اهرارعو اهرهز اهنم رونو

 اهلالهو اهسمش اهيف قرشأو

 اهقرع رهزأ راجشألا ترمثأو

 بذهم يولهب هيقف نم ايا
 جرفم نب دمحأ نم ىفطصملا وه

 همهفب قاقدلا تاصيوع لحم
 ةملظ بهيغ لك ىلجف اناتأ
 قراش رذ ام هللا مالس هيلع

 تاربعلا بكاس دبع ضرأ ىلع

 تارجشلا لضفأ اهيف تبنأو
 تالثألا يذ عاقلاب اهتادوجو
 تاودغلاب لاطهلا اهداج دقو

 تارمثلا نم ينجي نم دعس ايف

 تاملظلا يف سانلا رون دمحم

 تارمغلا يف نييضابألا مامإ

 تابركلا ةرمغ انع فشاكو

 تارفزلاب قوشلا ران رعسأو
 تاودغلاب هللا يعاد لهيحو

 تلفأ ام دعب ، لاصتإلا سومش تقرشأو ، لاصولا حاير تتأ
 يذ ، ةاضقلا يضاق ۔ ةماعلا خيشلا نم ةرداص ، لاضفألا موجن
 نب دمحم هللا دبع وبأ ة يترصنو ، يفيس ، يدضع ۔ ةنامألا

 هافكو ، هافاعو هلع افعو ‘ هب ىدهو ، هادهو هللا هملس ، 77

 6 هالاو نمو هيلعو انيلع باتو ‘ هبنذ رفغو ، هاقوو هرذاحُي ام
 دارأ نكلو ، هيقف الو ملاَع ريغ لأسي ، (ا٤٤) دمحم انديس ةمرحب
 ، همداخ فيرشت “ هناش امع هناصو ‘ هنأش هللا مظع ، مودخملا

 : ۔ هللا كُحر ۔ لأست ؛ اريخ هللا هارأ . هناسحإو هلضفب رقملا

 ؛ دونهم : اهمسإ : امهادحإ ؛ تخأ اهلو ، ةأرمإ جوزت لجر نع
 جوزتو طلغو ، دونهم جيوزت هتينو ؛ ةمطاف : اهمسإ : ىرخأو
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 . لاؤسلا ه أ ؟ ةمطاف مأ ۔ دونهم هتجوز ، ىرت ام ؛ ةمطاف

 هذه يف ۔ امظن هل باوجب يفتكن نكل ۔، ارثن انه هباجأ دقو

 . باتكلا اذه نم هعصوم يف هعجارف ، لئاسلا هب باجأ ، ةلأسملا

 : لاؤس ىلع بيجم لاقو

 هربق يف ىوث نم نع ينتلأس
 هاوس ثراو فلخي ملو

 افيقوت هثرإ هيلع ففف
 هسفن كلذب يرشي هلعل

 مامإلل لاملاف تمي نإف

 سانجألا نم ىلوأ ءارقفلاو
 مامإلا مدع ام اذإ الا

 ملعاف ءارقفلا دعب سنجلا

 : اضيأ ۔ هلو

 تعيبأ اذإ باودلا بيع نمو

 تزأمشإ اذإ طارخلاو ضعو

 بيع نهب حاطنلاو صىئو

 : لاقو

 انزلا رهظت ملو ينزت يتلا امأو

 هرسأ تحت كولمم هنبإو
 هابقع يف ثرإا كاذ يوحي نم

 افورعم ًألمع يلوقب لمعاو

 هسبح ميركلا ىلوملا قلطي وأ
 مالسإلا يف نومأملا لداعلا
 ساعدلا كلملا مامإلا دعب

 مالسإلاو ناميإلا مسحناو

 ملساو لاقملاب تيده مكحاو

 ضاكرلاو سمشنتلاو راثع

 ضاب رلاو رعذو نارحأو
 ضاضعلاو اضيأ سأرلا مسوو

 ثاريمو قح لك مارح اهيلع
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 ثانحأو مثإو رازوأب ءوبت مهدنع مكحلا رهاظ يف هذخأتو

 ملعأ هللاو ، هتامز يف تعقو اهنأ لاقي ، ةبيجع ةصق هذهو

 امك اهركذأ ، اهنع هلأس نمل ىوتفو ، يأر اهيف هلو ‘ اهتحصب

 : يهو " اهتدجو

 هتومب دهشو ، تام تايرقلا يداو نم لجر ناك : ليق : ةلأسم

 ، اعيمج تايرقلا يداو يف هتوم رهتشاو ، دلبلا لهأ نم ريثك سان

 دعب ماقأف ، ةيرقلا لهأ رضحمب هونفدو ، هيلع اولصو ، هولسغو

 6 ةنطابلا نم ىول ةيرق يف دجأو مث ، نينسلا نم هللا ءاش ام كلذ

 يداو نكاسلا ، نالف نب نالف تنأ ام : هل لاقف ، هفرعي لجر هيقلف
 ، ىتوملا ةدع تدتعإ كتأرمإ نإ : لاقف ؛ معن : هل لاقف ؟ تايرقلا

 مهيلإ عجراف ، كلام اومسق كتثروو ، نالف نب نالفب تجوزتو

 ذوخام انأ : هل لاقف ؛ كتجوز يف مهمكاحتو ، كلام ذخأت ىتح
 : هل لاقف ؛ يدالب ىلإ عجرأ ال ينأ ، قيثاوملاو دوهعلا يلع
 ، يتيب يف اضيرم تك انأ : هل لاقف ؟ كببسو كتصق فيكو

 يسفنب تيرد امف ، يمون نم تظقيتساف ، تمنف ، يلوح سانلاو
 ينأ ، قيثاوملاو دوهعلا ينم ذخأف ، تآ يناتأف ، ىول يف انأو الإ

 مث ‘ يلع ىرج ام اذهف ‘ هتيطعأف ، تايرقلا يداو ىلاإ عجزأ ال

 ىلإ اوتأو ، اضعب مهضعب بذكف ، تايرقلا يداو هدلب لهأ ملع
 ، الوأ ناك ام لثم نبللا اوأرف م هوشبنف ، هيف ربش يذلا ربقلا

 ري ملف ، نبللا لازأو مهنم لجر هشبن مث ، كلذ دنع اورجاشتف
 ملاعلا خيشلا مايأ يف كلذ ناكو ‘ اهجوز ةأرملا تلزتعإ مث ، ًانيش
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 مهباجأف ، اهيف هوتفتساو ۔ يآابلا دبع نب يلع نب دمحم روهشملا

 : : ارعش هيف لاقو ۔ دوقفملاك هنأب

 بجعلا اذه يف لئاسلا اهبأ

 اودهش سانو تام لجر

 ةدع تانبو جوز نيب

 مهثرإ اوزاحو لاملا اومس

 تخسن هنم ةجوزلا ىلعو
 اهلام تزاحو كاذ تضف

 تيضر ذإ اهسفن هتحتلأ

 املاس ًايح لوألا ىتاف

 هنأ اعيمج سانلا دهش

 اوأرف سانأ ربلا ىتأف

 يذلا ام اولاقو ءرملا اولأس

 مكنيب اميف تنك يدهع ل

 بجح يف ةرمغ ينذأ
 ةدلص ةالف يف تيهتناو

 قلح لاجرو ءاسنو

 ادبأ يعوجر نع ينولح
 صصق اهوعمساف يرومأف

 ادبأ اموي عجارلاب تسل

 بحتسي اميفو مكحلا نعو

 برعلاو اعيمج مجعلا هتوم

 بجش ذإ هينب نم روكذو

 بهذو ليخنو ضورأ نم
 بصنو دكب تيملا ةدع

 بسحو لامج وذ ىتأو
 بجتنم لسن هنم اهاتأو

 بضقنم ماعو نيماع دعب
 بجحلا يف ىراوملا ءرملا كلذ

 بتع هيف امو بيع هب ام
 بدهو نفد دعب هيف تنك
 بصوو ءانعو ماقس يف
 بهذ دق يلقع هيف ماقس نم
 بحر يف سولج ماوقأ نيب
 بزحو قارتفإ اولامتف
 بشخلا يف ينومر ذإ يدالبل
 بجعلا باوثأ ريرحنلا سبلت
 بجو دق ينذأو تايرقلل
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 بطعلاب هيلع لكلا دهش هنأ اولاق دوقفملا همكح

 بجتنم لدع رخآ ىتأف تنطش دق اهدح دالب يف

 بجر اي اولاق تيملا هنأ اودهش ءانعو ةايحب
 بحتس يحل لاحلا ملاس يف اذإ اولاقو اونثتساو مث

 بلطلا يف مهفتو ملعتف هلثم اذهف كاذ اذكو

 بتكلاو اذهب قحلا قفاو اذب دادم نبا يضاقلا ربخأ

 . رمألا ةقيقحب ملعأ هللاو ، ةبيرغلا ةصقلا هذهل باوجلا ىهتنإ

 باوج نم ةلأسم ۔ " راثآلا بئارغ " : باتك فلؤم ركذو

 نع لنُس امل ‘ يكزإ ءاملع نم وهو ، رمع نب قناش خيشلا

 تايرقلا يداو ةلأسم ركذو ، اهنع باجأف ، هذه نم ةبيرق ةلئسم
 : يهو ، راصتخاب هذه

 مسقو ة هتومب ةلداعلا ةنببلا تحص ، بئاغ لجر نع (

 ةلداعلا ةنيبلا تدهش مث ، هتجوز تجوزتو ، ثارتلا ثراولا

 ؟ لبقت ال مأ ، ةايحلا ةنيب ، ةنيبلا هذه لبقتأ ، هتايحب

 اذإ : ليق ؛ هريغ نمو ‘ " حاضيإلا " : باتك نم باوجلا
 ةداهش لبقت الف ، هتجوز تجوزتو ، ةلداعلا ةنيبلاب هتوم حص
 اذإف ، نايعلاب حصي نأ الإ ، اورثك مأ دوهشلا لق ، هتايح ىلع
 هب دهش ام لطاب حصو ، هسفنب لبقأو ، وه هنايع يف كلذ حص

 نيذلا ءالؤهو ، ريخألا جوزلاو ةجوزلا نيب قرفف ، دوهشلا

٢٤٠ -



 لاملا نم اوفلتأ ام مهيلعو ‘ اروز اودهش ‘ هتوم ىلع اودهش
 . ملع أ هللاو ؤ مهنداهشب

 ، تايرقلا يداوب تام لجر : هذه هبشت ةلأسم ترج دو

 مسقو ،۔ هنفد ىلع تايرقلا يداو لهأ ةماع هرضحو 6 هوربلو

 كلذ ىلع تماقأو ‘ تجوزت مث ، ةجوزلا تدتعاو ، ثارتلا ثارولا

 ، ةنطابلا [ نم ] ىول يف لجرلا كلذ رهظف 0 هللا ءاش ام نينس

 . طقسم ردنب لصو هلإو

 نوكي ال : مهنم لاق نم لاقف ؛ هذه لثم يف انؤاملع فلتخا
 هسفنب مدق نإ : نورخآ لاقو ؛ هسفنب ءاج ولو ، أدبأ ابح
 نم دبعلا ناكو ؛ دوقفملاو بئاغلا مكح همكح نأل ..........

 هسفنب ءاج اذإ ، هتايحب لاق نم لوق ىلإ ليمي ، ليواقألا هذه

 . ه أ ، ( ملعأ هللاو ، "" حاضيإلا " : باتك يف ءاج امك ‘ مدقو

 ةماعلا اهضعب ركذ ، تاماركو رارسأ خيشلل نأ : ىوريو
 بطق ةلاسر ىلع هقيلعت يف ّ (هللا همحر) يملاسلا نيلا رون

 . يرنازجلا يبقعلا ىلع درلا يف ، (هللا همحر) ةمللا

 مايأ هتوم نأ : هارحتأ يذلاو ٠ هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 امكح ررحو ۔‘ هتمامإ لئاوأ كردأ هنأل ۔ ليعامسإ نب دمحم ةمامإ

 . ملعأ هللاو ، روكذملا مامإلا هب مكح

 يفف ۔ هتقو ءاهقف نم ناك ‘ دلو يقابلا دبع نبا خيشللو
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 : هصن ام هفلْوُم لوقي ‘، انباحصأ بتك ضعب

 نب يلع نب دمحم نب دمحأ خيشلا باوج يف تدجو )
 يف ةودقلاو ، هنامز ءاملع نم ناكو ، (هللا همحر) يقابلا دبع

 جلف نع : نامي يبأ نب هللا دبع نب دمحم هلأس دقو ، هناوأ

 نم مهضراع دق ناكو ‘ دالبلا اولع نم ، ىلهُ ةيرقب هودجو
 ، هجارخإبو ، هتزاجاب مهباجاف ؛ مهيلع هككشو . هقفلا ىلإ بسني
 يف اذه لثم يف ىرج دق هنأ ، هريغ نود هجرخأ نمل هكيلمتبو

 اعرو غلبأو ، املع رثكأ اوناكو ، نيمدقتملا خايشألا رصع
 ،هوجرختسإ جلف يف هلوق وهو ‘ اذه انتقو لهأ نم ، مهفو
 يبأ نب مساقلا يبأ خيشلا نامز يف كلذ ناكو ، يزذنغلا : همسإ

 ، دمحأ نب ديعس خيشلاو ، مساقلا يبأ نب هللا دبع هدلوو ‘ نسحلا

 اذه اوجرختسإ ، يبجششلا هللا دبع نب دمحم نب ديعس خيشلاو

 ، هيعدي دحأ نكي ملو ، لبج يف توحنم هارجم اودجوو ‘ جلفلا
 ،هيف حرطي ناكم هل نكي ملو « ....................... بر هل فرعي ملو

 هب اوضارتو ، اهداوأ ىلع هوقسنو ، بجشلا نيع ىلع هوحرطف
 نم دحأ مهيلع بعي ملو ‘ مهلاومأ هب اوقسو ، هوزاحو ‘ مهنيب
 . ه أ ، ( نيملشلا

 : ۔ اضيأ ۔ يقابلا دبع نبا خيشلا لوق نمو

 افلاح ناك ذإ ثوعبملا دمحأ ىلع لضفم ىسيع هللا حور لاق نمو
 افراع مث نكي نإ يبر كالمأو دمحم يبنلاو ليربج اذك
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 ارطس تدجو دق فالتخإ اذ يفق

 انبرو تملع اذه يف ثنحالف

 هلضفف ليلخلاو ىتسوُم كلذك

 انيبم لاقو ىلوملا رمأ دقو
 دماعب سيل تأطخأ ينلع لسو

 افشاك تنك نإ هفشكاف ءايضلا بتكب
 افئاخ هللا نم ىحضأ نمل روفغ

 افلاخم كاج ثنحلا اذهف نيبم

 افراعملا فقاف ميهاربا ةلمف

 افراقَم تسلو دمع يذب تسلف

 نبا ةملعلا ةمجرت ىلع ,مالكلا مت ، اهناهتنإبو ، تايبألا تمت
 . (هللا همحر) يقابلا دبع
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 هدافحأ نم ءابطألاو يقاتسرلا ىنيعلا مشاه نبا بيبطلا

  

 : لوقي نأك ، مشاه نبا : ىلإ تيبلا اذه نم درفلا بستني

 ؛ يمشاهلا نالف نب نالف : لاقي ةراتو ؛ مشاه نب نالف نب نالف

 نم اوسيل ۔ ةيتآلا ةياورلا بسح مهف ، نيتياورلا اتلك ىلعو
 حاوللا نبا : وهو ، ءارعشلا ضعب كلذ مهوت امك ، شيرق
 رهاظب اذخأ ، شيرق نم مشاه ينب ىلإ مهبسن ثيح ‘ يصوذخلا
 . هركذنس امك ‘ سيقلا دبع نم مهنأ حيحصلا لب ، مسإلا

 نيب مهضعب عمج ‘ ءاملُع هنم جرخت ‘ اذه مشاه نبا تيبو

 ،ةعساو ةرهشو ، ةقناف ةراهم هيف مهل ناكف ، بطلا ملعو ‘ هقفلا

 ةلهسلا ، ةديفملا بتكلا هيف اوفلأف ۔ اهجالعو ضارمألا ةفرعم يف
 : مهنمف ، ةحضاو تارابعب ، ديقعتلاو راركتلا نم ةيلاخلا ، لوانتلا

 نب فلخ نب دشار بيبطلا ، ملاعلا ، دهازلا ، هيقفلا خيشلا
 . هريمع نب ديز نب شبنخ نب مشاه نب هللا دبع نب دمحم

 ، عساتلا نرقلا رخاوأ ءاملع نم ‘ اذه فلخ نب دشار خيشلاو

 نم موهفملا بسح ‘ نييرجهلا رشاعلا نرقلا نم لوألا ثلثلاو

 : ةروهشملا ةيماللا هتديصق مظن اخرؤم ، هلوق

 الهست ىدامج نم نينام عستو ةرثع عبرأ مث اماع نيرىثعل

 الع سفن ام هللا ةالص هيلع مشاه لآ نم قلخلا ريخ ةرجهل
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 : ةديصقلا هذه نم تيب حرش يف ، هلوق نمو

 الحسي قحسلاب نيعلا يتؤئ نيءعزجب هواد حرجلا يف هللا رصن لاق دقو

 رصن : وهو ؛ زومره نم يمجعأ لجر : وه .4 هللا رصن
 ةلود يف لتق ؛ رازم نب نسح نب دمحم نب يجاح نب هللا

 هنع ذخأ ۔ ا وبملا ةيرقب ‘ نتحسلا ي داو يف ‘ ليع امسا نب دمحم

 ليعامسإ نب دمحم مامإلا بصن نأ مولعملا نمو ؛ ةفصلا هذه

 نيعبرأ ق نيتنثا ةنس يفوتو ۔ ةرجهلل ةنامعستو تس ةنس

 ۔ هتركذ يذلا تقولا يف شاع هنأ ليلد وهف ، ةرجهلل ةنامستو

 ،۔ دادم نب هللا دبع نب دمحم خيبلنلا ةملعلا : هخايشأ نمو

 يف هركذ يذلاو ،‘ ةرجهلل ةنامعستو ةرشع عبس ةنس يفونملا

 : ةيماللا هتديصق نم تايبألا هذه

 ال هيف لاق دقف دادم نبا امأو ابولل لسرلاو لبإلا لوب برشيو
 الملا ةلمج يف هنع اهافش قرفب هتظفح لوسرلا تاياور حصب

 الهنمو ًادرو أمظلا دنع ناك انل هملع رحب نم ريخلا انع هللا ىزج

 ، ملاعلا خيشلا ىلإ ةراشإ نم ۔ ريخألا تيبلا حرش يف لا

 دادم نب دمحم نب دادم نب هللا دبع نب دمحم ۔ هنامز ديحو 0 ملقلا

 همع لوق نم ‘ يبعان هنأب هيلع لدتسإ امنإو ، يوزنلا يبعالل
 : دمحم نب دادم نب دمحم ، يوحنلا ، يوغللا ، دهازلا . مللا

 اماشأ وأ قرعأ ناك نم نامزلا ءارعش غلبم ن
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 امقلسلا لزابلا يل اوطحف يبعانلا رعاشلا انأ ينأب

 دقف دادم نبا امأو ] : لوألا تيبلا حرش يف اذه لبق لاق دقو

 نب دمحم خيشلا ىلع ةلأسملا هذه تضرع دق ؛ [ ال هيف لاق

 ة كلذ زوجيال : لاقف ؛ قرف دلبب ، يوزنلا دادم نب هللا دبع

 . ه أ ةحيحص ةياورلا تسيلو

 دمحأ نب دايز نب ديعس هيقفلا : ۔ اضيأ ۔ هخايشأ نمو
 هنم باوج اذهو ؛ دايز نب رمُع نب هللا دبع خيشلا مع ، يولهبلا

 امظن ۔ فلخ نب دشار هيقفلا ىلإ دايز نب ديعس خيشلا : ينعأ ۔

 : ارثنو

 لصف همكح لئاس نم ابجع اوف الئاس لأست كنم لاوس يناتأ

 لبو تلزن نإ قلخلا عيمج دنعو اندنع كمولع نم باحس ذاذر
 لدعلا يقتملا لئاسلا هنم ملعأو ملاعب سيل لوئسملاو لأست

 لضفلاو ةمغلا ريخ اي نملا كل هدبع فيرشت خيشلا دارأ نكلو

 : مويقلا يحلا همصءع ۔ مودخملا هنع لأس ام ‘ بحلا مهف

 ،اهيلع تفقو يتلا ةقرولا يف ، ليلخ نب ديعس كلاهلا فارتعإ نع

 هفلخو ‘ هلبق تام هدلوو ، هدلو ةثرول فرتعا هنأ : بوتكم وه ذلا

 ، اثاريم هب فرتعا امم هل نوكيأ ؤ دهلوأو م نيتجوزو ۔ ًامأو ، وه

 ؟ ال مأ هنم هثاريم طقسيو ‘ ةثرولا ةيقبل نوكي مأ

 تام هدلوو ، ةصاخ هدلو ةثرول هفارتعا نكي نإ : باوجلا
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 اميف ثاريم هل الف ، هدلو توم دعب نم هتثرول فارتعإلاو ، هلبق
 . باوجلا ه أ ، ( ملعأ هللاو ، هدلو ةثرول هب فرتعإ

 تايبأ ةلمج عم اهتدجو ، ةروكذملا ةعبرألا تايبألا هذه نأ الإ

 ًأباوج اهبتك ، يقابلا دبع نب يلع نب دمحم ملاعلا خيشلل ةبوسنم

 ، (هللا همحر) جرفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم ةماعلا خيشلل
 ، عبارلا تيبلا نم ريخألا رطشلا يف ، ةدحاو ةظفل فالتخإ عم

 اي نملا كل ] : لدب ‘ { لضفلاو ةمألا يضق اي نملا كل ] : يهو
 نبا خيشلا مظن نم تيبلا اذه دعبو ، { لضفلاو ةمألا ريخ

 : ةيلاتلا تايبألا يتأت ، يقابلا دبع

 لعبلا اهبلاطي ىرخألا دونهمو مطافف ناتنبإ حاص هدنع نمو

 لبحلا لصتاو جيوزتلا ةدقع ىنبس مطافب مث دونهم هتينو
 لكلا لطب مأ دقعلا اهيلع ىلوت يتلا مأ تلق دونهم هتجوزف

 لحني دقعلاف دعب نم اقفتإ اذإ تباثب سيل دقعلا اذه كباوج

 لصألا تبثأ يذلا رهملاب جرخيف مطافب يكذلا جوزلا لخد ناو

 لتف هكردي سيل دقعب لحت اهتخأو نامزلا لوط تدسف دو
 لطب اهتخأ نمف صنلاو اهتخإ ىلع هحاكن ددجي لخدي مل كي نإو

 يه . هباوج يقابلا دبع نبا اهب ردص يتلا ةعبرألا تايبألاف
 نيخيشلا لعلف ؛ مشاه نبا هيقفلل ، هباوج دايز نبا اهب ردص يلا

 لمكأ كلذلو ، ريغ ال اهب دهشتسإ دايز نبا نأ وأ ، اهيلع ادراوت
 . رثن هباوج
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 ةديصقلا بطلا يف ة فلخ نب دشار خيشلا تافآلوُم نمو

 : اهلوأ يتلا ، ةيماللا

 المكم املع بطلا يف ىهثلا لهال ًالصفمو امكحم الاقم لوقأ

 هلو ب } الصفم امظن هللا دمحب لوقأ ١ : ى رخأ ةخسن يفو

 7 رركتم خسن هنم دجوي ّ اطوطخم لا 0 درفم ح رش اهيلع

 ةبتكمبو م يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب

 : ةلمسبلا دعب هلوأ . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 قلخو ، راخفلاك لاصلص نم ناسنإلا قلخ يذلا هلل دمحلا )

 اوفرعيل راصبألاو عمسلا مهل قلخو ، ران نم جرام نم ناجلا
 ، تاناويحلا رارسأ يف هتمكح ع دوأو ، راض وه امو عفان وه ام

 . ( ... راجشألاو ، تابنلاو

 : ةمدقملا هذه يف هلوق نمو

 ۔ مهل مظن ىلع تفقوف ، نامع لهأ بتك نم ريثك ىلإ ترظن )
 ىلع مهل فقأ ملو ، ناسللا ملع يفو 3 نايدألاو ماكحأل ا يملع يف

 نم " ًأرصتخُم مظنأ نأ ىلإ ةبغرلا ينتعدف ، نادبألا ملع يف مظن

 باوبألا ضعب تفذحو ‘ 'ا ةمكحلاو بطلا يف ةمحرلا " : باتك

 : باتك نم ءايشأ تلخدأو ، ةراشإ اهضعب ىلإ ترشأو ، هلوأ نم
 نب دمحمل ، "" ةعاس ءرب " : باتك نمو ، " طارقبأ رصتخم "
 . ميهاربإ نب دمحم نع . " نادبالا ميوقت " : باتك نمو ‘ ايركز

٢٤٨



 . كلذ ريغو ، اضيأ هنع ‘ "ا نايبلا جاهنم " : باتك نمو

 وأ ‘ اللخ ىأر اذإ م بيعلا دسيلف ، هتمظن ام ىلع فقو نمف

 آلإ باوبألا ضعب تفذح امو ‘ ءازج لضفأ هللا نم هلو " للز

 تلق ينإ ؛ يعارملا لاحمأو ۔ يعابط لاغتشإو ۔ يعاب رسل
 مهبولق يف لعشأو ، هنارج هلهأ ىلع ىقلأ دق نامزلاو ، كلذ

 لبُسل ملاظملا لهأو ، ةعطاس قيتاسرلا لهأ نيب برحلاو ، هنارين

 نم نيفئاخلا نمؤيو ، بورحلا نارين هللا ء يفطي نكل ، ةعطاق هللا
 هيلع ‘ يبسح وهو ‘ ريدق ءيش لك ىلع هنإ . بوؤذلا عيمج

 .. ه أ ، ( بينأ هيلإو تلكون

 : اهرخآ يف لوقي ، باوبألا نم ريثك ىلع لمتشت ةديصقلاو

 الصلاو رسكلا ربجت رسكل اربجو اهرقفل ريقفلا داز اهتيمسو

 ال موي بنذلل وفعلا اوجري هللا نم دشار مشاه نبا دبعلا اهمظانو

 الحمأ عبرلا الو اثيغ تمدع الف اهتمظن ينيع قاتسرلا دلب يفو
 'الغلا يوذ فيرشلا دجملا يذ دمحم برعي لآ نم ناطلسلا ةمدخ يفو

 الهست ىدامج نم نينمعستو ةرشع عبرأ مث اماع نيرشل
 الع سفن ام هللا ةالص هيلع مشاه لآ نم قلخلا ريخ ةرجهل

 نب ريمح يبأ نب ناطلُس نب برعلب نب دمحم : وه ، { برب
 نب كلام نب دمحم نب برعي نب دمحم نب برعي نب محازم
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 . ه أ ‘ كلام نب برعي

 ريغ نم اهنأ يل نيبت ۔ اتايبأ ةديصقلا هذه يف تظحال دقو

 نب يناث نب هريمع نب دشار بيبطلا اه داز امنإو ، مظانلا لوق

 : هلوق اهنم ، مظانلا خآ دافحأ نم ‘ فلخ

 الوأ دوفلا هركذ يف ىتأ دق امك هركذ خيشلا مدق ام اهب دمضو

 نب دنشار : وهو ۔ ةديصقلا مظان وه خيشلا : حرشلا يف لاق

 : هلوق تايبألا ضعب حرش يف ءاج هنأ امك ، (هللا همحر) فلخ

 . ه أ ‘ فلخ نب يناث نب هريمع نب دشار اهداز ةدايز

 رخأ حرش ‘ مظانلا حرش ريغ نم ‘ ةديصقلا هذه ىلعو

 ةعمج نب يلع نب دمحم نب يلع ملاعلا خيشلا فيلأت ۔ رصتخم
 رشع ثلاثلا نرقلا لناوأ يف ، رابجنز ءاملع نم ، يرذنملا

 ةنس ، ةرخألا ىدامج رهش يف ‘ هفيلأت نم غرف ، يرجهلا
 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب اطوطخم دجوي ه ٢٨

 اذه يفو ، )٩٦٥( مقر تحت ، فلؤملا دي طخب ‘ يديعسوبلا

 ، يرذنملا خيشلل ، رابجنزب خوسنم ۔ اضيأ ۔ فلؤملا حرش دلجلا
 ، سيمخ نب حلاص نب دمحم نب سيمخ خسانلاو ه١ ٢٥٦ ماع

 ةرازو ةبتكمب ، مظانلا حرش نم ةخسن دجوتو ، حبص ينب ىلوم
 نب دشار نب يلع خيشلل ةخوسنم ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 . فلؤملا يخأ نبا دافحأ نم ، فلخ نب يناث نب هريمع

٢٥٠



 يف اهلاق ‘ فلخ نب دشار بيبطلا خيشلا مظن نم تايبأ هذهو

 : فلخ نب يناث هيخأ

 هلناع وه نمو يناث هب صخأ هلنالغ تحال كسملا رشنك مالس

 هلواحن ام دجن مل نإ ىفك ام ىفك مكنيبو ينيب مايألا تلاط دل

 هلحار وه ام زع نإ ىتفلا يسميو هليحر بيرق ايندلا اخأ نإو

 هلئاضف نوكت هنم لني مل امو هكاله موري اميف عرمإ برو

 هلعاف ءاش ام شرعلا هلإ نإف هلك كرمأ نمحرلا ىلإ ضوفو

 هلناس ءرملل وهف ًاعونق حاتأ امل نكو ليوطلا فرطلا نم رصقو

 هلنان سيل ام ءرملا ىنمت دق مكف ةميمذ نآرقلا يف ينامتلا ناف
 هلئاس تنأ يذلا دهعلا ىلع ميقم دشار كدول يفاصلا كمداخو

 هلهآ وه نمو يدانلا ىوح دق نمو كرابم ًاونص ناوخإلا كمدخيو

 نب هريمع نب دشار رهاملا بيبطلا دج : وه . اذه يناثو
 ، اهيقفو ًابيبط ناكو ، يناث نب هريمع دلاو : وه ، اضيأو ؛ يناث
 ةبوجأ هلف ، هقفلا يف امأ ؛ تافلؤم ىلع هل علطأ مل ينأ الإ
 نب هللا دبع ةملعلا خيشلا : مهنم ، هنامز ءاملع عم ةلئسأو

 خيشلل ، دايز نبا خيشلا باوج نمف ؛ يولهبلا دايز نب رم

 : هلوق ، يناث نب هريمع

 علخلل هتجوزو وه دعق لجر يف : هنع تلأس ام بحسلا مهف )
 وأ ة لجأالاو لجاعلا ، هيلع ي ذلا اهقادص نم هتأربأف ‘ نأرلاو

 ، ثالثلاب قلاط تنأ : جوزلا لاقف ؛ كلذ ضعب وأ ‘ ةصاخ لجالا

٢٥١



 ةفصلا هذه ىلع قادصلا نم أربيأ ، هنم هتأربأ ام لوبق مدقي ملو

 .دقو ، اهل هقالط تبثو ، اهل هيلع قاب قادصلا مأ ، هل تبث دقو

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك مأ ،‘ هنم تناب

 قالطلا نأ ‘ هذه كتفص ىلع : ۔ قيفوتلا هللابو باوجلا

 همحر) بوبحم نب دمحم لوق ىلع ‘ هيلع اهل قاب قحلاو ، عقاو
 الو ، نيملسملا لسو ‘ ملعأ هللاو ، اندنع هب لومعملا وهو ، (هللا

 . ه أ ، ( باوصلاو قحلا قفاو ام الإ ، يلوق نم ذخأت

 . ًأراصتخإ اهتكرت ، ىرخأ ةبوجأ هنم هلو

 هل فقأ ملو ؛ هنامز ءابطأ نم دودعم ‘ اذه هريمع خيشلاو

 لوألا فصنلا ءاملع نم هنأ : يرحتلا ىلعو ؛ هتافو خيرات ىلع

 . ملعأ هللاو ۔ يرجهلا رشاعلا نرقلا نم

 ةديصقب ۔ يصورخلا يحا وللا ناسغ نب ملاس خيشلا ٥ اثر دقو

 : اهلوأ

 انازحأ لثمي ول العف نزحنو !نازحأو ًامومه ايندلا يف دباكث

 : اهيف لوقي

 اناولس هنع ىرن وأ ارمع لمؤن هريمع يناثملا ي ذ يناث نبا دعبأ

 اناكمإ رمعلا نم غلبي مل ناك نإو هداز دتعإ ام دعب ايانملا فاضأ

 اننصحاو ًامكحو ًاقيفوتو املعو ةه ابنو ىقت اها رقأف فاضأ
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 هملحل افرظ نامزلا تناك ىتف

 قطنمو اهجو رهدلا سأرل ناكو

 ةمكح ةبيعو اسيطن ناك نلل

 هبلق نيعلا ىرتال ام ىري اميكح

 ةقيلخ دان لك يف هلو ىضم
 ةظقيو مونو افلإ ارهاط ىضم
 هريمع دعب نيدلا لوصأل نمف

 اهتش عمجي ملعلا نونفل نمو

 ةيمع ابولق ىدهأ ىدّلاب مكف

 ىقتلاو ملحلاو ملعلا هيلع يكبيس
 يذلا ملقلاو بتكلا هيلع يكبيو
 بلاغ نب رهف لآ نم لبج ىوث

 دمحم لآ تيب هيلع يزعأ

 ادصاق ممي نمحرلا ةمحر ىلا

 ةبارخ تناك هنم اراد نطوت

 الباوو الهنو الع ايحلا اهاقس
 ةرسح تم يقب نميف اجرلا الولو

 لئاضف مكيلع تمع مشاه ينب

 خماوش تايسار لابج متناف

 ةنج يهف مكب انايندو ميب

 انامزأ نهيف داز ول تعسو امو

 اناسنإو ايزربه القعو اعمسو
 اناهربو ارونو اهاوأ ناك دقف

 انالعإ ةريرسلا يدبي رهوج هل
 انابلاو رشنلا يف كسملا يكحتف حوفت

 انادرأو ابيج مث ابلقو امسجو
 اتاصغأو الصأ ذج دق ىدرلا ناف

 اناميإو ابولق الإ اهعدويو

 انايمعو بطأ امص اودلاب مكو

 انابرق نميهملل هنع نك ناو
 اناديم سرطلا حصحص يف هل دمأ

 اناندع لآ نم ضاخغ مضتو لجأ

 اناطحقو يزعأ ارمحلا رضم مأأ

 اناتهتو الشو افاكوتو الطو

 اتاعرم ضررلاف ثيغلا بيقع نكلو

 انامثأ حبرأ ربصلاو ازعلا ناف

 انايندب سومشلاو ملع رحبأو

 اناوضر ءاعنصب اهيف مكبجاحو
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 ىلع ديزت ، ةليوط يهو ، ةديصقلا هذه نم هترتخا ام مت

 تدجو ، هريمع خيشلا ء اثر يف ۔ ةديصقلا هذه تبتك نأ دعبو

 : هصنو ، هتافو خيرات بتكلا ضعب يف

 ، دحألا ةليل ‘ دشار نب هريمُع ةقثلا ملاعلا خيشلا يفوت )

 عست ةنس روهش نم ، ىلوألا ىدامج رهش نم تضم لايل رشعل

 . ه أ ، ( ةرجهلل ةنامعستو نيثالثو

 عم ‘ بطلا يف تالسارم هل ‘ فلخ نب دشار بيبطلا نأ ودبيو

 بيبطلا دعب نفلا اذه يف مهنم غبن مث ؛ سراف ءابطأ ضعب

 نب هريمُع بيبطلا دعبو اهحراشو ةيماللا مظان ۔ فلخ نب دشار
 بيبطلا وهو ، مشاه نبا تيب ءابطأ رهشأ ، هنبإ ، فلخ نب يناث
 ؤ فلخ نب يناث نب هريمع نب دشار خيشلا فوسليفلا ، رهاملا

 جالعو ، بطلا ملع يف ، هتفرعمو هخوسر ىلع هل دهشت يذلا

 . ليلق دعب اهركذ يتأي يتلا ، ةعفانلا ةليلجلا هتافلؤم ضارمألا

 ةيسيئرلا ءاضعألا اهيف ركذ ‘ ةينار ةموظنم ، هتافلؤم نمف

 : اهلوأ ، ناسنإلا ندب يف

 ارطسم اظفلو ارد ىوح دق امب ارظنم نيعلا جهبي الاقم تمظن

 اربضو اكسم مهفلا ء ايلوأ ىطع الملا يف دشني نيح هاذش حوفي

 الع ذإ ربلا قلاخلل ةفرعمو ةمكحو املع بابلألا يوذ ديزي
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 اردقو دارأ امم اشي ام ىلع اهعنص ربدملا وهو انماسجأ

 ارسيُم انوع هاضرت ام عتص ىلإ اقفوم يل نك هابر اي كتلأس

 ارذتُم سانلل ثوعبملا مساقلا يبل دمحم ماشلا ريخ ىلع لصو

 : هتمدقم يف لوقي ، زيجو حرش اهيلع هلو

 نب يناث نب هريمع نب دشار ‘ هللا ىلإ ريقفلا دبعلا لاق )

 نب مشاه نب هللا دبع نب مشاه نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ

 نب ورمع نب كلام نب سيق نب هريمع نب ديز نب شبنخ

 نب يمعد نب ىصفأ نب سيقلا دبع نب ىصفأ نب زيكل نب هعبدو
 . ه أ ، ( ناندع نب دعم نب رازن نب هعيبر نب ( دسأ نب ) ةليدج

 ة سيقلا دبعب لصتي يذلاو ، هبسن يف فلؤملا هركذ ام اذهف

 نم رم امم كل نيبت ذإو ؛ رازن نب ةعيبر يف ةليبق رهشأ يهو
 عم انيب اضراعت ضراعتي كلذ ناف ، رازن نب ةعيبر : ىلإ مهباستنا

 ۔ يصورخلا حاوللا نبا : وهو ،۔ شيرق : ىلإ مهبسن يذلا لو

 : يناث نب هريمع بيبطلا اهب يثري ةديصق نم هلوق يف

 اناندع لآ نم ضاغ ٌّمَضخَو لجأ بلاغ نب رهف لآ نم لبج ىدث

 . هل ملسُمف ۔ تيبلا نم يناثلا رطشلاف
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 يمسي ، مهتافلؤم نم ةرركتمو ةديدع خسث ىلع تعلطإ دقو
 ام ديؤي اذهو ، يرقلا مشاه نب نالف نب نالف : فلؤملا اهيف
 6 ةرق ينب : ةليبق نإف ؛ سيقلا دبع : ىلإ مهباستنإ نم هتركذ

 نب ورمع نب كلام نب ةرق : وهف ‘ سيقلا دبعب مهبسن لصتي

 نب يمعد نب ىصفأ نب سيقلا دبع نب ىصفأ نب زيكل نب ةعيدو
 . رازن نب هعيبر نب دسأ نب هليدج

 ضعب تافيحصتب رتغتالو ، مهبسن يف قيقحتلا وه اذه

 : لاقف ‘ مشاه نبا تافلؤم ضعب يف مهضعب بتك دقف ، خاسللا

 هلكو ؛ يشرقلا مشاه نبا : ةيناث ةخسث يفو ؛ ينرقلا مشاه نبا
 ام ىلا عجريلف ۔ اذه ريغب لئاق لاق ناف ؛ يرقلا : ةملك فيحصت

 . روكذملا مهبسن نع هريمع نب دشار بيبطلا ملاعلا خيشلا هبتك

 فرعأ ۔ هريمع نب دشار بيبطلا : ينع | خيشلا ا ذهو

 ، عاب لوطأو فلخ نب دشار : هيبأ مع نم بطلا نيناوقب

 تارابعب ‘ هنم نفلا اذه يف تافلؤم رثكأو ، املع رزغأو

 . لهس بولسأو ، ةحضاو

 دلجُم يف عقي ، "" ليبسلا نبا ةهكاف " : باتك ، هتافلؤم نم
 : هتمدقم يف لوقي ، ريقص ءزج يف هرصتخإ مث ، () ريبك

 نب يناث نب هريمع نب دشار ، ىلاعت هلل ريقفلا دبعلا لاق )

 ، ينامعلا يقاتسرلا ينيعلا مشاه نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ

 )١( نيءزج يف هعبطب ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو تماق .
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 ء

 ةهكاف " : ئمُسلا ة رصتخُملا باتكلا لوبقب يلع هللا معنأ املو

 لاحل ‘ ارصتخم هنم عمجأ نأ يسفن ينتعد ‘ " ليبسلا نبا

 ىهتنم يف تغلبو ، يدهج راصتخإلا نم هيف تغلاب دقو ، رافسألا
 ةيودألاب ضارمألا جالع يف هتلعجو ، يدنع اميف ، كلذ يف ةياغلا

 . يدنع اميف ةبرجملا ةحيحصلا

 : لاق بطلا ملع يف هلبق ةفلؤملا بتكلا نم ذخأ هنأ ، ركذ مث
 . "١ نايبلا جاهنم "" : باتكو ، "" بلجملا " : باتك لثم كلذو

 ءرب " : باتكو ، طارقبأ باتكو ، هلزج نب يلع امهفنص نيذللا

 داز " : باتكو ، "" ةعانصلا لماك " : باتكو ‘، " ةعاس

 طقل " : باتكو ‘ " نيلاحكلا ةركذت " : باتكو ، " رفاسملا
 ۔ نوناقلا زجوم وهو ‘ "" زجوملا لح " : باتكو ‘ " عفانملا
 نب ىيحي باتكو ‘ "" ينارصقألا زجوم " : باتكب : ئمُملا

 ريغو ، سوميلطبل ، "ا سونيلاج لاؤس نم " : باتكو ، هيوسام
 امو ۔ ارارم هتبرجت ي دنع تحصو ۔ اعامس هتذخأ امم كلذ

 . راصتخإب ه أ ‘ ( اقفاوم ناكو ، يسفن ءاقلت نم هب تجلاع

 . باتك اضيأ ۔ هريمع نب دشار بيبطلا تافوم نمو

 دعي هلوأ ة دشار نب ه ريمع ٥ دلول هفلأ ، " نيملعتملا ج اهنم "

 : ةلمسبلا

 يدلو هنع ينلأس امم ‘ ةيمكحلا تكثلا يف. رصتخُم اذه )
 يقاتسرلا يمشاهلا فلخ نب يناث نب هريمع نب دشار نب ه ريمع
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 ‘ (بيجڵم عيمس هنإ هوفعو هتمحرب مهنع هللا افع) ينامثلا

 . لاؤسلا ردق ىلع ، ةفرعملا نم يدنع حص امب هتبجأف

 هنع ينتلأس اميف : ۔ داشرلا قيرطل كدشرأو ، هللا كديأ ۔ ملعإ

 . بدألاو لقعلا نع ۔ هللا كافاع ۔

 لمك لقعلا مت اذإف ‘، لقعلاب لإ لمكي ال بدألا نأ : ملعإ

 . بذلا

 اقفتإ اذإف ة غامدلاو بلقلا نيب لصتم رون لقعلا نأ ملعاو

 لوأو م ءاطع لضفأ امهو ، ةرخآلاو اينألا ريخ يطع أ دقف ، دحأل

 : يهو ، (هتايآو) لقعلا نع ‘ ةمايقلا موي دبعلا هنع لأسي ام

 ، قوذلاو ، مشلاو ‘ عمسلاو ، رظنلا : يهو ‘ ساوحلا سمخلا

 اهب الإ يدتهي ال ذإ ۔ داؤفلا مدخ : ىمست ساوحلا هذهو ؛ سمللاو

 : يبنتملا لاق ؛ لمكيو

 ناسنإلا نم فرش ىلإ ىندا مغيض ىندأ ناكل لوقعلا الول

 . ميقع لقعو ۔‘ رمثم لقع : نالقع لقعلا نأ : ملعاو

 هللا ديحوت ىلإ هبحاص غلبي يذلا : وهف ، رمثملا لقعلا امأف
 ، مزاللاو بجاولا ءا دأو ، هتاضرمو ‘ هتعاطو ‘ هتفرعمو ‘ ىلاعت

 . تاقبوملا نم يهنملا بانتجاو

 ٠ امهدحأ ۔ نيمسق ىلا - اضيأ - مسقنيف . ميقعلا لقعلا امأ ق
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 نم دازملا هغلبت ةجرد ىلإ هبحاص غلب ام وهو ‘ رخآلا نم عضأ
 فقو : هنم يناثلا مسقلاو ؛ ةرخآلا رومأ نع فقتو 0 اينلا رومأ

 نارسضثلا وه كلذ ‘ ةرخآلاو ايندلا رمأ نم دارسلا غيلبت نود

 . هنم دارملا ه أ ، ( نيبملا

 يف ثدحت يتلا للعلا هيف ركذ ‘ دحاو ءزج يف عقي باتك وهو

 ، اهجالع ةيفيكو ، نيمدقلا ىلإ سأرلا نم ‘ ناسنإلا مسج ءاضعأ

 ة هجالع ةفصو ، ضرملا صيخشت يف ديفم هراصتخإ ىلع وهو
 : يلي ام ، لاثملا ليبس ىلع هنم ركأأ

 ، اضرم نورشعو ةعست يهو ، نفجلا ضارمأ يف : ( لصف )
 وهو ، ىلعألا نفجلا نطابل ةضراع ةنوشخ وهو ، برجلا : اهنم

 لقثو ، ةكحو عجو هعمو ‘ ةبالصو ةنوشخ وهو ، بورض ىلع
 . دصفلا هجالعو ، نافجألا

 نيرشعلاو ةعستلا نفجلا ضارمأ ةيقب ركذ يف درطتسإ مث
 : هدلو بطاخي ، باتكلا رخآ يف لوقيو ؛ اهتجلاعمو

 بلالطم ريخل هل تلأس امل باتكلا مت
 يبراجت هتحقن دق ام ريخ نم يذلا وهف

 بلاقو روملا يف بلقب هقفاو هب لمعاف
 بقاوع ريخب باتو ىللا بتر هب وطظت
 بتاك ةرجه فللاو ةرشع عسات ماع يف
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 بلغ ةلالس اهرجاهُم ىلع هلإلا ىلص

 ؛ بطلا ملعب ةفرعمو ماملإ هل ، هريمع هدلو نأ لدي امم اذهو

 . رصتخم حرش اهيلع هلو ‘ ةموظنم ناسنإلا دسج حيرشت يف هلو

 : اهلوأ

 دمصلا درفلا انهلإ قلخ حيرشت ابلاط اي
 دسجلا راطقأ لج يف هعنص هاوح امم

 دلولل ةدالولا لبق نطاب وأ رهاظ نم
 درو انقلاخ لوق يف همظن مدقت امم

 دشرلا غلب اعفاي الفط راص ذإ اهديعبو

 دنزلا يهاو هلحم يتلا عقو اذإ ىتمف

 دقعنإ ىتح هموي عم ةسمخ ىقبت محرلا يف

 ، محرلا هيلع ضبقناو ، محرلا يف ينملا راص ىتم : لوقي
 هذه يفو ، مايأ ةتس رييغتلا هيف عقي ىتح ‘“ كلت هتلاح ىلع ىقبي

 . محرلا نم دادمتسإ ريغ نم ةفطنلا روصت ةّملا

 دفن اهنمأم قوف انس داز ام اذإ ىتح

 درطإ مث اهعيمج هيف مدلا يراجم تدفن
 ددعلا كايذ قوف نم هل عبس تضم اذإف

 دمج دقو هيبكنم نع هغامد لاصفنإ نأب

 : اهرخآ يف لوقي
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 يف ءاج الاقم حرشاو

 ريغ نيسمخ عم نيتئام

 اهب لضع تتأ دقلو
 نينملا نم كتتأ سمخ

 هب دسج ىوق اذكو

 هؤؤسؤر لق كاذكو

 دسجلا نم ماظعلا دع

 درص مهس ام نينثإ
 دذب مامجأ تاكرح

 تلمك ةعستو

 ددأ نبا اي هلاعفأ

 دعملا اهثلاثو ناث

 دمضلا يداصلا نع يلجي

 دنس وبأ يملاهلا

 دعم نم قفوملا دبعلا
 دمع الب ءامسلا عفر

 ددج يساور اهيف
 درطم قلخ مث

 د۔ذع

 ةبتكمب )١١٢٦( : مقر طوطخم نم القن ‘ راصتخإب ىهتنا

 . يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا

 وهف ، تيبلا رخآ ىلا [........ هب الاثمت كاهو { : هلوق امأو
 عم ، نيمدقلا ىلاإ سأرلا نم ‘ ناسنإلا دسج هيف روص لاثمت

 اهريغو ، ةدعملاو ‘ بلقلاو ، ءاعمألاك : ةينطابلا ءاضعالا

 : ةيلاتلا ةحفصلا يف هرظناف
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 " ليبسلا نبا ةهكاف " : باتك ، ةروهشملا هتافلؤم نمو
 دحاو ءزج يف هرصتخا فأّلّوُملا نأ مث ، () ريبك دحاو دلجم يف

 ربجل الصف هرخآ يف دقعو ؛ هقباس نم لوانت لهسأ ناكف ، طقف

 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب اطوطخم دجوي ، رسكلا
 : ةلمسبلا دعب هلوأ ، )٤٣٦( : مقرب ، يديعسوبلا

 هصخو ‘ ميوقت نسحأ يف ناسنإلا قلخ يذلا هلل دمحلا )
 لعجو ‘ ةمكحلا همهلأو ، ميوقلا حيصفلا ناسللابو ، ميلسلا لقعلاب

 ءاطعلا هاطعأو ، تاقولخملا عي عيمج ىلع هلضفو ‘ ميمعلا لضفلا هل

 عبرأ نم هبكرو ‘ ةفلتخم لاوحأ ةثالث نم هقلخ أدبو ، ميسجلا
 ةفطللا : اهلوأف ، هقلخ اهب أدتبإ يتلا ةثالثلا امأف ؛ ةفلتؤوم عئابط

 ةثالثلا هذهف ، ةيماظعلا ةقلعلا مث ، ةيومدلا ةغضملا مث ، ةيدبزلا

 . ةروكذملا

 : يناسفنلا حورلا تابثو ، ةروهشملا عبرأل ١ عئابطلا امأو

 نازيم يف كلذ لدتعإ اذإف سبايلاو ‘ بطرلاو ، درابلاو 4 راحلا

 نع اهضعب داز نإو ؛ ندبلا عي عيمج يف ةحصلا اهب ناك 0 ةعيبطلا

 نم ، تافآلا عيمج اهنم عقو ضعب نع اهضعب صقن وأ ، ضب
 ۔ فلتختو ريغتت هتقلخ لعجو ،‘ توملاو ضارعألاو ‘ ضارمألا

 ىلإ ، ةلوفطلا نم ۔ هتالاح بلقتل كلذو ‘ راهنلاو ليللا فالتخإب

 ىلإ ۔ مرهلا ىلإ ‘ ةخوخيشلا ىلإ ، ةلوهكلا ىلإ ‘ بابشلا لادع
 هلجأ لعجي وأ ة ليوطلا لجألا هغلب كلذو ، ليحرلاب هللا نذأي نأ

 . نيءزج يف هتعابطب . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو تماق (ا)
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 ىفوتي نم مكنمو ا : (يت) هللا لاق امك ، ةدُم رصقأ يف

 بر هللا كرابتف .() رمعلا لذرأ ىلإ درُي نم مكنمو

 . ه أ ، ( (") نيملاعلا

 دهشت هتافلؤمو ؛ هنف يف دوصقملاب فاو ، ديفم رصتخُم وهو

 لب ‘ بسحف فلؤم وه سيلو ؛ نفلا اذه يف ةفرعملاو ، مدقتلاب هل

 وهو ، ملعلا نونف نم نف يف فألأ اذإ ملاعلاو ، نقتم عراب بيبط

 نم ىوتسُم ىلع هتافلؤم دجت ، هب لغتشُمو ، نفلا كلذ سرام

 نع تردص اهنأل ‘ باوبألا نيب قسانتلاو ، ةعاربلاو ، ناقتإلا

 لثم ال ، هلجأ نم فآأ يذلا ، نفلا كلذ يف ، ةبرجت لوطو ، ةربخ

 هسرامي ملو ، هريغو بطلاك ‘ ملعلا نونف نم نف يف فلؤي نم
 رهظيف ، كلذب نيفراعلا ، هريغ تافلؤم نم هعمجي ام لإ ، لبق نم
 . ىرخألا تافلؤملا عم ةنراقملاب ، للخلا

 : هباتك يف ة هسفن نع هاكح ام ‘ جالعلا يف هقذح نمو

 : لاق ثيح ۔‘ " ليلدلا دصاقم "

 نم ‘ ةرجهلل ةئامعستو نيعستو سمخ ةنس يف تيأر دقل )

 ، ( اهحطن : ي أ ( هقورب روث اهباصأ ةأرمإ ‘ تيأرام بجعأ

 ءاعمألا عيمج جرخف ‘ ةرسلا برق اميظع اعساو ًاقش اهنطب قثف

 برزثلاو ء اعغفألا و ، اهرهظ ىلع ةيقلتسم تناك اهنأ ىتح ‘ برزثلاو

 “(ًةْلَج) هللا فطل نمف ؛ ليقث لمح اهب ناكو ‘ ضزألا ىلإ ةروُحنم
 . ٠ ٥ جحلا ةروس )١(

 . ٦٤ : رفاغ ةروس )٢(
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 برسلا دجأ مل ينأ ريغ ، بابلا لوأ روكذملا جالعلاب اهتجلاع نأ
 ۔ قوقدم يايمؤُم هل تفضأو ، درو نهد هناكم تذخأف ، دوسألا

 ترمأو ، جرخ ام عيمج امهب تدمكو ، ةنيل ران ىلع امهتلعجف

 هتطخو ‘ رهظلاو سأرلا ردحنيل ، ةسكنُم اهلجرب اهعفري نأ الجر
 ۔ يدنه ربصو ، جنسادرم هيلع تررذو ‘ لوأ ةروكذملا ةطايخلا

 اهل ىضم املف ، اهرهظ ىلع ةيقلتسم اهتكرت مث ، امعان نيقوقدم

 فطلب ، اليوط انامز تشاعو ‘ اتيم اهلمح جرخ ‘ مايأ ةعبس
 . ه أ ، ( قلاخلا

 لاقو ؛ نامزلا كلذ يف جالعلا تالآو ،۔ لئاسولا مدع عم ‘ اذه

 : جنلوقلا ءاد ركذي وهو ، رخآ عضوم يف ۔ًاضيا۔

 . نيدلا نيز : ىمسي ، يمجعأ الجر ، نيرحبلاب تيأر دقل )
 نم جرخي ملف ، طئاغلاو لوبلا سبتحاف ، ميظع جنلوق هباصأ
 يف انيش لخدأ ‘ برش وأ لكأ اذإ ناكو ، ادبأ ءيش امهجرخم
 هترمأو ، هجالع تدرأف ، نيتنس كلذ ىلع ثبلف ، هءاقو هئلح

 ، هتبالصل قدني مل قأ ول ، سباي ءيش هنم جرخف / ةنتخلاب
 يسثغف ، كلذ لثم يناثلا مويلا هل تلمعف ، تفعض دق هتوق تناكو
 ۔ هليبس تيلخف ، ليلقلا الإ ، همحل عيمج بهذ دق ناكو ، هبلع
 نم ۔ هينيع يف ضايبلا هب ثدح ۔ هتافو تناح املف " انامز شاعف

 . ه أ ۔ ( يفوت مث ، اتيمُعف ، نيتليل يف عجو الو ، ةرمح ريغ

 ، همسرو ‘ رانلاب يكلا يف ةريغص ةلاسر : هتافلؤم نمو
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 ة دسجلا نم ةلعلا عضوم اهب مسو يتلا ، ةيديدحلا ةلآلا ةنيهو

 ببسلاو ، يكلا يف هيأر نع اهيف نابأ ة ةمدقم الوأ اهل ركذ

 : لاق ثيح ، هل بجوملا

 عم ةبوطر نم تدلوت ، ةلع نم ألإ نوكيال يكلا نأ ملعا )
 كلذ يغبني الف ۔ سبي عم امإو ۔‘ ةدورب عم ةبوطر وأ ، ةرارح
 الو ‘ هكلهتف ‘ ةسباي ةراح رانلاو ، سبيلا رانلا ةلباقمل الصأ

 ،اهمداقتل أربت ال يتلا ضارعألا نم ناك امل لإ نوكي

 ،اهروغو ءاضعألا رعق يف اهنوكلو ، ءاضعألا ىلع اهقاليتسإو

 وهو ، يكلاب اهيلإ لوصولاو ، اهل فلكتلا ىلإ نوُببطتُملا رطضاف
 ، ثيدحلاو ميدقلا ضرعلل 0 مسحأو ، عجنأو ، ۔ جالعلا فانصأ غلبا

 ، تضرع ءاودأ يأ يف ، نادبألا يف لمعتسي ، بابلا اذه انمسرف

 نم ‘ خوفايلا يكب كلذ انحتتفإو ، (ةيي) هللا نذإب هب عفتنُيل
 : ةفلتخم عاجوأو ، ىتش ضارعأ

 ، لطهلاك ندبلا يف ضارعأ : هضارعأ نم : خوفايلا يك يف
 نم سقف ، غامدلا يوكت نأ تدرأ اذاف ،۔ كلذ ريغو ، تالزنلاو

 كعبصأ عقوأو . فخألا فرط نم ، () ............... كماهبإ فرط
 ، ةبابسلا تهتنإ ام نيأف ۔ سأرلا طسو ىلإ ، غامدلا ىلع ةبابسلا

 آلإ عقت ال كعبصأ نأ كلذو ‘ ىوكي نأ يغبني يذلا عضوملا وهف

 ؛ ةاوكمب ىوكّي مث ۔ سؤوُملاب عضوملا قلحأف ، هسفن خوفايلا ىلع
 نيب يواكلاو ؛ هردص ىلع هاديو ‘ عبرتم : يوكملا ةروصو

 )١( ءيش مالكلا نم طقس هنتأ ودبي .
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 : اذكه ةديدحلا ةروصو .؛ هيدي

6 
 تس ‘ اهلك ةلعلا هذه بحاص ىوكي : ةمجمجلا عجو يك يف
 نرق .............. ، نينرقلا ىلع نيتيكو 0 سأرلا طسو يف تايك

 رصتقي دقو ، خوفايلا طسو ةيكو ۔ افقلا ةرقن يف نيتيكو ، نقلا
 كلذكو ، فلتخت ال ةدحاو ةديدحلا ةروصو ؛ خوفايلا ةيك ىلع

 اذإ : عادصلا نم سأرلا يك يف طارقُب لاق ؛ يواكلاو يوكملا

 ىلإ ةيكلا عبتي الو نيغدصلا ىلع ىوكي ، سأرلا نابرض دتشإ

 ، ليلعلا كلذ رّضيف ۔ هيف يتلا قورعلا ضعب عطقني النل ، ةزمغ

 ةروصو ؛ ادج يواكملا ىمحت نأ بجي هنأ الإ ، اميظع انيب اررض

 ةروصو ‘ امهطساب هيدي عفار ، هيتبكر ىلع كراب : يوكملا
 : اذكه يهو 4 هيف فلتخت ةديدحلا

[ 

 ة نينيعلا ىلع ةبلاغلا ةبوطرلاو ، ةمئادلا عومدلا يك يف

 يلي امم ‘ نذألا سأر ءازإب ةلعلا هذه بحاص ىوكي : نيتيك

 تحت افقلا يفو نيتيك خوفايلا ىلعو ‘ نيقشلا الك نم ‘ هجرلا
 ؛ هردص ىلع هاديو ، عبرتم : يوكملا ةروصو ؛ نيتيك نيمظللا

 : اذكه اهتروصو ، فلتخت مل ةديدحلاو

 ىنم
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 يف ةيكو ، رقنلاو نذألا فلخ يكلا نوكي : ةقيقشلا يك يف
 يتلا ةقشلا يف . قوف نم نذألا غلبت ثيح ةيكو سأرلا ةحفص

 ، عبرتم : يوكملا ةروصو ؛ خوفايلا ىلع ةيكو ، اهنم يكتشي
 : اذكه ةديدحلا ةروصو ، هردص ىلع هاديو

 "حم

 : عومدلا ةمئادلا نيعلا نم نفجلا ءاخرتسإ نم يكلا يف

 ، نيبجاحلا قوف ريبكلا ليملاك ، ةقيقر ةاوكمب اذه بحاص ىوكي
 عمتجت الو ‘ نيغدصلا ىلإ كلذك لازيالو ‘ نيرطس ةهبجلا ىلع

 ةهبجلا ميدأ دتشيو ، دلجلا عفتري الئل ‘ ةيك عم ةيك ةهبجلا يف
 ؛هردص ىلع هاديو 4 عبرتم : يوكملا ةروصو ؛ ضبقنيو

 : اذكه ةديدحلا ةروصو

 حم
 ىوكي : مظعألا قآملا يف ثداحلا روسابلا يك يف
 ، مظعلا ىلإ يكلا لصي ىتح ۔ ةقيقر ةاوكمب ضوعلا اذه بحاص

 قشلا نم نيعلا ىطغت نأ دعب ، فنألا ىلع راخبلا جرخيو
 ، اهنم هفرط جرخيو ‘ بصق ةبوبنأ يف يوكملا ريصيو ، يوكملا
 ىلع هاديو ، عبرتم دعاق : يوكملا ةروصو ؛ ةغلاب ةيك يوكيو

 : اذكه ةديدحلا ةروصو ؛ هيدي نيب يوكملاو ‘ هردص

 حرم
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 تخرتساإ اذإ : اهتلع أدب يف ةيخرتسُملا نينيعلا يك يف
 ضبقنيل ، ريمشتلا ىلإ جاتحإ ىتح ، لخاد ىلإ اهرافشأ تتبنأو
 ، ةحوتفم ةقيقر ةاوكمب ءادلا اذه ىوكيف ، رعشلا عفتريو ، نفجلا

 النل ، رخآلا نفجلا ىلع ةيكو ، رافشألا يلي امم ، نفجلا ىلع ةيك

 : يوكملا ةروصو ؛ نفجلا يف رعشلا تابن عفتريو . هدلج دتمي
 : اذكه ةديدحلا ةروصو ؛ هردص ىلع هاديو ‘ عبرتم

<_ 4{ 

 ةيخرتسُملا نيعلا ىوكت دقو : ىضرملا نينيعلا رافشأ يك يف
 يف همسر يف نوطالفأ اهركذ ، ةقيرطلا هذه ريغ ىلع ‘ نافجألا

 : اذكه ةديدحلا ةروصو «؛هبانك

 ندبلا يفف : ءاضعألا عيمج ءاخرتسإل سأرلا ينرق يك يف
 ا طسو يف ةيكو ، خوفايلا يف ةيك ، ءادلا اذه بحاص ىولب

 ؛ هردص ىلع ه٥هاديو ‘ عبرتم : ي وكملا ةروصو ى طاربقلاب

 : اذكه ةديدحلا ةروصو

 م

 ، ىلعألا نفجلا ىلع ةيك ىوكي : ىضرملا نيعلا رافشأ يك يف

 رافشأ يلي امم ‘ ةليطتسُم ةقيقر ةيك ، لفسألا نفجلا ىلع ةيكو
 عفتريف ، هدلجلا ضبقنتو ، ىلعألا دلجلا قرخت ةيك ‘ نينيعلا
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 : اذكه ةيناثلا ديدحلا ةروصو

 0 ، نيتوقرتلا قوف نيتيك ىوكي : ةنرلا عجو يك يف
 نم عفن نييدثلا قوف ، ردصلا ىلع نيتيك ىوكيو ، نيللا ضماغلا
 ؛هافق ىلع قلتُس ، دودمم : يوكملا ةروصو ؛ اضيأ كلذ

 : اذكه ةديدحلا ةروصو

 ح

 نم ، ريغصلا فوسرشلا فرط نم ساقي : ةدعملا عجو يك يف

 مث ، عضوملا نم كلذ ملعثو ، ماهبإلا عضوم تحت ، ةيفورضغلا
 ، ةدعملا ضرع يف عباصأ ثالث ، ةرسلا وحن كلذ نم لفسأ سيقت

 عبرأ عمجتف ، هلامش ىلعو ، كلذ نيمي ىلع ناك نم ملعتو
 ؛ طاريقلاب ةغيلب ةيك ، ةمالع لك عضوم ىلع ىوكيف ، تامالع
 كلذ نم دلوتي الئل ۔، دتمي ۔، هافق ىلع قلتىُم : يوكملا ةروصو

 : اذكه ةديدحلا ةروصو ؛ بصعلا يف جنشت

 ,رم
 ، ةدعملا مف ىلع لزنت ، ةريدتسم ةديدح ةدعملل نوطالفأ ركذ دقو

 : اذكه اهتروصو
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 نيتيك ، نيتيلكلا عجو بحاص ىوكي : نيتيلكلا عجو يك يف

 يف غلابيو ، يواكملا جضنتو ، نيميلا نم ديعب ريغ ، نطبلا ىلع
 ةديدحلا ةروصو ؛ ةدودمم هاديو ۔ مئاق : يوكملا ةروصو ؛ يكلا

 ]3م

 : هباتك يف اهمسرو ‘ لاثملا اذه ىلع ةديدح نوطالفأ ركذ دقو

 : اذكه ةديدحلا ةروصو ؛ '" سالكلا

 ى

 نم روسابلا يف نوكي يذلا عجولاو رهظلا عجو يك يف
 ۔ رهظلا رافق نم ةدقع رخآ نم ، ةلعلا هذه بحاص ئوكي : لخاد
 كلذ يف ‘ اثالث وأ ، ةيك هيوكت نأ تدرأ نإف 4 نطبلا يليامم

 يذلا ناكملا ىلإ ىهتنإ نإو ، عفنأ هنإف ، لعفاف افافص ناملا
 ةيك ، تايكلا هذه عم ىوكي نم سانلا نمو ‘ هيلع هوكاف ‘ هيكشي
 : يوكملا ةروصو ؛ غلبأو عجنأ لوألاو . صعصعلا لصأ دنع
: اذكه ةديدحلا ةروصو ؛ ناتطوسبم هاديو ، ههجو ىلع عجطضم



 ةديدحلا ةروصو ؛ ةصاخ طاريقلاب نيبكنملا ىلع يكلاو ، مناق

 : اذكه

 مم

 . ضرعلا اذه بحاص ىوكيف : ةدعملا فالتخإو ريحزلا يك يف
 ، ةناعلا قوف ىلإ ةرسلا لوح نيتيكو ، تايك عبرأ ةرسلا لوح

 ةيك ، ةدعملا سأر ىلع هوكأف ، ًانيش هتدعم نم ركني ناك نإو

 ةنطقلا ىلع ةيكو ، اضيأ نيتبكرلا قح يف هوكاو ، ةرئادلاب ةدحاو
 نأ كلو . يكلا لبق نم كتمالع ققحت نأ يغبنيو ، طاريقلاب

 ، هيلجر طسبيو سلجي وأ ، ءاقلتسإلاب نطقلا ىلع يكلا ىوست

 : اذكه ةديدحلا ةروصو ؛ ضراعلا فوخلا نم ملسأ وهف

 | _ _-۔۔م

) 
 ناك اذإ ، ضرملا اذه بحاص ىوكي نأ وهو : نوطبملا يك يف
 ۔ ردصلا ءاذح ‘ هرهظ فلخ نم تايك ثالث ، يقزلا ضرعلا نم

 عفنت يتلا ةيودألا ىقسي مث ، دبكلا ءاذحو ‘ ةدعقملا ءاذحو

 مث ، ةراح ةنقحب نقحُيو ، رفصألا ءاملا لزنت يتلا ‘ ءاقستسإلا

 يفو ‘ ةدعقملا ىلع ةيكو ، ةرسلا لوح تايك عبرأ دعب ىوكي

 فصن اهمف يف ، ةدعملا يفو ، تايك عبرأ نطبلا يفو ، ةيك رهظلا

 ؛هسأر عفار ‘ هبنج ىلع عجطضُم : يوكملا ةروصو « ةرئاد
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 : اذكه ةديدحلا ةروصو

 رم

 : اذكه ىرخألا ةديدحلا ةروصو

 ه_ حص

 رهظ ىلع اذه ىوكي : هيقاسو هيذخف ءاملا ذخأ نم يك يف

 ىتح ‘ اهيلت يتلا عبصألاو ، رصنخلا دنع يتلا ةرقنلا يف ، مدقلا

 اهجرخت الو ‘ كاوكم محاو ‘ ءاملا هنم جرخيف ،۔ يكلا هقرحي

 ءاملا ىري نأ ىلا ، اغلاب ًانيش نوكيو ، يكلا رئاسك اهجوعتو

 يف ىوكيو ، هيلع كدي كسمأف ، ليسي ءاملا تيأر اذإف ں جرخي
 لفسأ ىرخأو . اهطسو يف قاسلا مظع ىلع ، نيقاسلاو ذخفلا
 تايك عبرأ نيقاسلاو نيذخفلا لصأ يف يكلاو ، ليلقب كلذ نم

 ةروصو ؛ نيلجرلا جرفنم ، مئاق : يوكملا ةروصو ؛ تادرفم
 : اذكه طاريقلا ةديدحلا

 رم

 ءاقستسإ ودب ناك اذإ : لاحطلاو دبكلاو ةدعملا داسفل يكلا يف

 ثالث ةنطب يف ةلعلا هذه بحاص نوكي نأ يغبني 0 رفصأ ءامو

 اميقتسُم ايوتسم يكلا نوكيو ، تايك عبرأ فص لك يف ، فوفص
 تحتو ، هيدي طساب ‘ مناق : يوكملا ةروصو ؛ هيف جاجوعإ ريغب
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 : اذكه ةديدحلا ةروصو ؛ فوفص ةثالث هسمتلُم

 ] جب
)   

 ةيك ، هبلص ىلع ةدربألا بحاص ىوكي : ةدربألا نم يكلا يف
 ثالثو ، ةدعملا ىلع ةيكو ، اليلق كلذ نود وأ ، نيتيلكلا ىلع

 هيمدق ىلع مناق : يوكملا ةروصو ؛ اهل يذاحُم ، هفلخ نم تايك

 : اذكه ةديدحلا ةروصو ؛ طاريقلا وأ ةرئادلاب

 ]م

 ، تردحنإ يتلا ءاعمألا دعب رودح نم : ةليعلا ةبنرألا يك يف
 . اهدعب لزني نأ تدرأو . برثلاو ءاعمألا ضعب ، ةيصخلا ىلإ
 ىلإ كديب هعضوم ىلإ هدرت مث ، هرهظو هافق ىلع يقلتسي نأ هزمف
 محاو ، هنم جرخي يذلا قنعلا ىلع كعبصأ كسمت مث ، قوف

 عضوم نع ةيكلا نليزتالو ، اغلاب ايك هوكاو ، امعان كاوكم
 . بلصلاب لوزنلا قيرط يف هوكإ مث ، دلجلا ةواخرل ةملعلا
 جرفأو ، ةداسو هيمدق تحت لعجاو ‘، ريرسلا ىلإ هبحاص عجرأو
 تحت هنم جرخي يذلا كلسملا ىلع كعباصأ عضو ۔، هميدق نيب

 نايمهب همزحأو ‘ ةدافرب يكلا دفرأو ، ءاعمألا سبحتل ، ءاعمألا

 امو ‘ حايصلاو بضغلاو ‘ بارشلاو ، محللا بنتجيو ، طناخلا

 ليللا هيف يوتسي ال ‘ الدتعم نامزلا نوكيلو ، هجعزي امو ۔ هلقلقي
 : يوكملا ةروصو ؛ دربلاو رحلا لدتعم عضوم يف ‘ راهنلاو
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 : اهنم ةدحاو هذه ‘ ةثالث ي واكملاو ؛ هرهظ ىلع قلتُم

 هأ

 : اهتروص هذه ةيناثلا ديدحلاو

» 

 : اهتروص هذه ةثلاثلا ةديدحلاو

 -م

 لصافم نم لصفم لفسأ يف ةيك : روصانلا بحاص يك يف
 ة نطبلا يلي امم ، بلصلا لفسأ نيتيكو ، صقلا يلي امم ، هرهظ

 ئرمتسيالو ‘ امروتُم ههجو ناك نإو ، عبصأ عضوم تحت ةيكو
 ۔ مئاق : يوكملا ةروصو ؛ ةدعملا مف ىلع ةيك هوكاف ، ماعطلا

 ةديدحلا ةروصو ؛ هنطبو هرهظ العأ يكلاو ، نيديلا دودمم

 ٠ اذكه

 ىلع ‘ بعكلا تحت ًاجيضن ايك ىوكي : اسنلا قرع نم يكلا يف

 يفو ، نطبلا العأ يف يكتشي يذلا قشلا نم ، بعكلا قرفم

 ىلإ ريشي ليلعلا تيأر نإ ۔ نيتجيضن نيتيك امهوكاف ، نيترقنلا
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 نإف ، نيتيكلا نيتاه عم ، كل ريشي ثيح هوكإف الإو ، كرولا وحن
 ةديدحلا ةروصو ؛ هنطب ىلع هعجطاف الإو ‘، ادعاق هيوكت نأ ربص

] | ] 1 ) 

 . نيمدقلا مروت بحاص ىوكي : نيمدقلا مروت نم يكلا يف
 ۔ يشملا عيطتسي ال نمو . امهنابرضو ‘ امهعجوو ، نيتبكرلاو
 ىوكي ، ةبكرلا نيع لوح دلوتي مروو ، حير وأ ، مغلب يذ نم
 عمتجي الو ، تايك عبس وأ ۔ ضعبب اهضعب قصلي ال ‘ تايك سمخ
 6 يكلا نم ءيرب نإف ، امهالك وأ ، نيتبكرلا ىدحإ يف يكلا

 الو ، هناكم دلجلا قصلي يك ‘ ةديدش ةباصعب ةبكرلا بصعلف
 ؛ هسأر عفار ، نيديلا دودمم ، مئاق : يوكملا ةروصو ؛ عفتري

 : اذكه ةديدحلا ةروصو

 قأ جنشت نم ‘ داعقلا هل ضرع ي ذلا ، ةدعقملا يك يف

 ثالث ءادلا اذه بحاص ى وكي : يشملا عيطتسي الف ضرم

 بلصلا عمتجم يف ةيكو ، نطعلا قوف نيتوقرتلا يف ناتيك ، تايك
 ىوكي مث ، هنطب ىلع يوكملا عجطضي نأ يغبنيو ‘ نطعلاو
 جوعم ، نيديلا مومضم : يوكملا ةروصو ؛هيك يف غلابيو

٢٧٨



 : اذكه طاريقلا ةديدخلا ةروصو ؛ نيلجرلا

 عفنل ىوكت : داربألا ببسب لمحتال يتلا ةأرملا يك يف

 ىوكت‘، ةدلو اهل متت الف 4 محرلا دربو ، ةناثملا عفنو ة دربألا

 عقومب ةرُئسلا لامش نعو ‘ ماهبإ عقومل ةرسلا قوف نم ةيك
 ةروصو ؛ نطعلا سأر ىلإ ‘ بلصلا لفسأ يف تايك ثالثو ‘ ماهبإ
 ةروصو ؛ اههجو ىلع ,مث ، اهافق ىلع ةعجطضُم ةمنان : يوكملا

 : اذكه اهتروص هذهو ‘ فلتخت مل طاريقلا ةديدحلا

 رم

 تحتفنا اذإ ةليبدلا ىوكت : ندبلا يف ةراحلا هليبدلا يك يف

 ةيكو ةيك نيب لعجاو ‘ ةقيقر ةاوكمب اهلوح وكاف ،تحافو
 : يوكملا ةروصو ؛“اهتدام جرخت ىتح اهطسو قرخأو 0 عبصا

 اهتروص هذهو ، فلتخت مل ةديدحلا ةروصو ؛ نيقاسلا عفار ، مئال

 . اذكه

 رم

 ىلع تايك عبرأ هبحاض ىوكي : مداقتملا ضفانللا نم يكلا يف

 ؛ نيتيلكلا ىلع نيتيكو ، ةرنادلا ةدعملا ىلع ةيكو ، نينتملا سأر
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 : اذكه ةديدحلا ةروصو ؛ هافق ىلع قلتسُم : يوكملا ةروصو

 هم
 . اهجورخ عضوم ىلع ىوكي : ريزانخلا حورق نم يكلا يف

 ىهتنم ىلإ ۔ بيلصلاك ةجيضن ةغيلب ةيك ، حتفنت مل وأ تحتفنإ
 ىلع هاديو ‘ عبرتم : يوكملا ةروصو ؛ غلب امثيح حارجلا
 : اذكه بلصملا ةديدحلا ةروصو ؛هردص

 .م

 روثب امك ، أطخ ناطرسلا لوح طخت نأ : ناطرسلا يك يف

 ؛ عبرتم دعاق : يوكملا ةروصو «؛ ةغيلب ةيك ىوكيو ، ناطرسلا
 : اذكه اهطسو يف طاريقو ةدحاو ةلزن ةديدحلا ةروصو

 > م
 هفنأ رسكنا الو ، حرقتي مل يذلا رورمملا ىوكي : ماذجلا يك يف
 ثيح ‘ نينذألا قوف نيبناجلا الك نم ، هنذأ ىلع ةيك 0 ماذجلا نم

 ، نيقشلا الك نم ، نيتنجولا مظع ىلع ىوكيو ، رعشلا تبنيال

 رهظ ىلع ىوكيو ، فنألا فرظ ىلع ىوكيو ، نينيعلا يلي امم
 نيبجاحلا قوف ىوكيو ، ةيك نيمدقلاو نيديلا نم عبصأ لك

 نوكي . سأرلا قيقر ىوكمب ، فرطلا ىلإ فرطلا نم ، امهنازإب

 ىوكيو بصعلا قارحإ ىقوتيو ، عبصأ ردق يكلاو يكلا نيب
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 سوؤر ىلعو ، نيبعكلا تحتو ‘ نيبكنملاو ، نيقفرملا ىلع
 عفنأ ناك ، يكلا نم ءادلا اذه بحاصل رثكأ املكو ، اهلك لصافملا

 نيمي تحت ، نيترقنلا ىلع ىوكيو ، رضي هنإف يكلا ذختالو ، هل
 ة نيتبكرلا قوف نم كلذكو ، لجر لك يف نيتيكو ‘ نيتبقراا
 ۔ ققغلا يف ةيكو ، نطبلا يف ةيكو ، نييدثلا قوف نم نيتيكو
 : يوكملا ةروصو ؛ ةصاخ طاريقلاب ةيك نوعبرأو نانثإ اهدع

 : اذكه ةديدحلا ةروصو ؛ هردص ىلع هاديو ، عبرتم

 ؤ
 ۔ اميدق ناك اذإ هبحاص ىوكي : رهاظلا صربلا عنمي يك يف
 هب ىواديو ، درو نهدب طلخي سدع قيقد ذخ مث ، يكلا حصبأ

 .ة بطرلا دوسألا تيزلاب ىوادي مث ، أربي ىتح يكلا عضوم
 مامحلا مدو تشمهدلا قروو بطرلا زوجلا روو
 ىلع قصلي مث ، ةقرخ ىلع هب ىلطي مث ، كلذ طلخي ، فيطاطخلاو
 : اذكه ةديدحلا ةروصو + أربي ىتح ىوكملا عضوملا

 حں م

 . ديدح ةعانصلا يفو ش ةيكلا لمعتست ۔ ةطوسبم ةحفص يفو

 ءاش نإ هركذأ انأو ، جالعلا ةلقو ‘ هضارعإ مدعل ‘ انه عقب مل

 ؛ ةوقرتلا عجوو ‘، ةبكرلا عجول ثلثملا ةروص : كلذ نمف ى للا
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 : اذكه ةديدحلا ةروصو

5 

 نيترم يف هيلع لزني ‘ ديدحلا اذه : يساخلا لاحطلا مسحلو

 : اذكه هتروصو ‘ ةدحاو ةرم نيفص يف ، طيرارق ةرشع

 م

   ا

 ، نمزملا لاحطلا ىلع هب ىوكي ، ةريدتسم ىرخأ ةروص هلو

 : اذكه وهو ؛ هتدشو هتبالص نم هللا ءاش نا هيربف

  

 : اذكه اهتروص ةديدحب هبلكلا ضعب ىوكي دقو

 دسم
 : اذكه اهتروص يهو 4 ةثلاثلاو هلبعلا يك يف كرتشي دقو

-. 

 : اذكه ةديدحلا هذه ، هرذلا يهو ۔ هلبعلا ديدح لامكو

 ى <

 كرولا يكل نوكت دقو ، لكآتملا سرضلا يكل ةديدحب نوكي دقو
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 : ١ ذكه يه ق © ٥ ديدح اضيأ

 ى

 يف ةعانص نآلا ركذنلف ، يكلا ةعانص ىلع انيتأ دق ذإو

 ‘ خ دشلا ق ، وصلخلا وح دقلاو > رشنلا ق « طبلاو ٠ قشلا

 ٠ كلذ ريغو ٠ دصفلاو

 ‘ تاحارجلا قمعو 0 ريزانخلا سعل ‘ جاجز دورم كلذ لوأ

 : اذكه هتروصو

 ٥ درفملا ة رينانسلاو ،‘ روسابللو ‘ اصاصر قأ . أ ذالوف نكيلو

 : اذكه وه و “© درفملا عطقلا محل قيلعتو ‘ ريمىننتلل ، ةتبثملاو

 ح عجسملممع

 : هذه يهو ةروشنملا عضابملا

 رص ىد
 : اهتروص ضيراقملاو

 ر
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 رافشألا طبل ضارقمو
: 

 : اذه وهو
-
 ا قشلل عضبم ةروص 

 : اذه وهو ، نيسأرب عضبمو

 دمعم يمحم ريزانخلل عضبم

 رصم لوم

 : عفدمل عضبمو

 ر مهإلم
 : نيسأرب عضبمو

 نت

 اذكه هتروص . نينجلا سأرل خادشمو
1 

 يف ، نفعلاو ‘ ضرلاو ‘ تاحارجلا نم ماظعلا رشنل راشيم
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 : اذه وهو ۔ ءاوس هنفعو حارجلا حطس يف 4 ةنفعلا ءاضعألا

 ااالارزي ؟
[ 

  

 : حارجلا قامعأ اهب رشني ، ةرودم ىرخأ ةروصو

 : راشيم ةروص يف درجم ‘ ةعانصلا يف هفرصتّملا دراجملا نمو

- 7 
 : ماظعلا رشنل فاطخم ةروص

 عمم
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 : اذه وهو ، يشاوحلا دورجم ثلثم درجم

 : اذه وهو ، يناحورلا هنمف عضابملا ةفص

 0٥{+مم

 : اذه وهو ، قشلل حلصي ۔ سطغلا هنمو

 ه0٥ممم

 ۔ ناه عضبم رخآ فرط نمو ، فرط نم لحكتلل يفخم عضبم

 : اذه وهو

 ح
 : اذه وهو ، باك ةروص ىلع ‘ قلحلا نم قلعلا جارخإل ةلآ

-_- 
 ام اهنم ركذن نكلو ، رشع يكلا دعب رانلا قرح ةاوادم يفو

 4ب ىشح ش نومكو حلم ش يكلا موي دعب ةداعلا هب ترجو ة فخ
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 ىللا دمعاف ‘ هتحنار تحاف اذإو ، مايأ ةثالث يوكملا عضولا

 قصلت مث ۔ ظلغ ىقبت اهناف ، ءاملاب اهلسغاو ، اهغضماو هلظنح

 . هللا ءاش نإ حرجلا أربي ، ةدحاو ةرم اهلوط

 حرجلا ىلع عضويو ‘ بارشب حرجلا لضي : هتاوادم نمو

 نإف ، اهب دمضيو قدتف ، روث ةبصع ذخؤت وأ ، ًاريسوح لع
 ،۔ مدلا سبتحيل ىكحيف ، يكلا يف تانتايرشلا ضعب نم مدلا رجفنإ

 عضوللف ، مدلا سبتحي مل نإف ۔ قرحملا يكلا نود راحلا يكلاب
 عطقني هنإف ، حيحصلا يكلاب ، مدلا هنم ليسي يذلا عضوملا ىلع

 . ملع ًأ هلل او ، هللا ءاش ن

 نب دشار بيبطلا اهفلؤمل ‘ يكلا يف ةلاسرلا هذه تهتنإ

 ىرخأ ةخسب ، اهنم تلقن يتلا ةخسثلا ةلباقم دعب ، هري
 ۔ يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ، ةطوطخم
 . )١٢٣٧( : مقرب

 يف ، اتيب نيرشعو نيتئام براقت ةزوجرأ : هتافلؤم نمو
 وأ هلامعتسإ يغبني امو ، بيبطلا ىلع بجت يتلا ءايشألا ةفرعم
 : اهلوأ 0۔ [ نيكلاسلا عبهمو نيببطتُملا تالحم ] : اهامس . هكرت

 عاطقنإ ي ذب سيل ادبؤم يعادلا بيجم هلل دمحلا

 يعاس ءاملعلا بولق يفو عامسلا يف ذلي ادمرس

 بسبسلا رهظو بطلا رحبأ يف بلطملا حاجن يغبي امناع اب
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 مهف ريغب ملعلا بلطت ال
 اقيرطلا هب هللا كدشري

 راثآلا يف ءاج دق هثل

 يوارلا هاور ام مولعلا رش
 الاهجلا كرمأ دلقت الو
 ءاودلا كفصو يف نكت الو

 ءادلا ءرب بيبطلا ىلع الو

 اعم لوبلابو ضبنلاو قيرلاب

 دناز اهنم داز نإ اهنأل
 ضارعألا ثداوح هب تماق

 : اهرخآ يف لوقي

 مشاه نبا ةزوجرأ هذهو

 دحألا موي هيدبلا ىلع تءاج

 ءايلوألا ريخ راتخملا ةرجه نم
 كلفلا راد ام هللا هيلع ىلص
 ام لك ارط باحصألاو لآلاو

 قالخلا ةمحر كاذب اوجري

 ةباجإلاو وفعلا يلو وهف
 باوت اي هللا اي بر اي

 ينم لبقتو يناع عمساو

 يمظنل ابناجم نكت الو

 اقيقحتلا هب لوقلا رهظيو
 رابخألاو لقنلا ةاور نعو
 يواتفلا نسحي خيش ريغ نم
 الاقملاو باوصلا ءيطختف

 ءادلا ضيرملا يواحلا ةبيغ يف

 ءارم الب اطرش انحتمم

 عمجلاب اهرصح عئابطلا نم
 ىعو نم هيعي دق الاقم مهفاف

 دحاو اهنم ساطسقلا يف لام وأ

 ضارمألاب ضارعألا لصتاو

 ملاع لك لوق نم ةموظنم
 دزي املو فلألا ةنس يف

 ءايلوألا هلب تاداسلا ديسو

 كلح ليل يف بحسلا نحجرأ امو
 امه ثيغلاو قرولا مامحلا حان

 يقالتلا يف حفصلاو هوفعو

 هباثإلاو تاريخلا بحاصو
 باهو اي كنم يبونذ ينبه
 ينلقأ لب مث يرزو وحماو

٢٨٨



 يتلاو ، رهاملا بيبطلاو 0 ملاعلا اذهل ةردانلا تافلؤملا نمو

 هتديصق ىلع هحرش : بطلا ملع يف همدق خوسر ىطع لدت
 يتلا ضارمألاو ، اهحيرشتو ، نيعلا قلخ يف اهلاق يتلا ، ةيميمل
 ۔ ةراهم ةقدب كلذ ىلع ملكت دقف ، اهجالع نوكي فيكو ى اهبيصت
 : اهلوأ ۔ هتجلاعمو ‘ ضرملاب ةفرعمو

 ملقلاو حوللا بر هلل دمحلا

 هلثامي ءيش ال كرابت بر
 هربدُي اميف هل كيرش الو
 هتنيشم يف ىلاعت ولع الع
 هب دحي ءيشالو لبق ناك د
 دقو طونقلا دعب نم ثيغلا لزنم

 : اهنمو

 تعرش يذلا يف الاقم تمظن يلا

 ىلع نويعلا حيرشت هيف انيبم

 تقلخ ذإ نيعلا تاقبط ًاحرضُم

 مدع نمو ءام نم قلخلا ئشنّمو
 مكح نمو لدع نم لج هعنص يف

 مكتحُمو هيف لصتفُم لك نم
 مدقلاب كلملا يف الع ولغلا قوف

 معنلاو ءالألا وذ دعبلا رخآلاو

 مكرلاو ماتقألاب قفألا مكارت

 مكح نمو ملع نم ءابطألا هيف
 ملك نمو ظفل نم لناوألا لوق
 مصو نم لوقلا يف ام عبس اهدادعأ

 ؛ رهظملا : ح رصلا : تيبلا اذه حرش يف مظانلا لوقي

 تاقبط : يه ‘“ تاقبطلا ق ؟ ٥ رهظأ : ي أ ۔ هسفن يف امب حرصو

 يهو ، تاقبط عبس : نيعلا قابطأ ددعو ؛ ةقبط : اهدحإو ؛ نيعلا
 : ةيتآلا هلبقتىُملا تايبألا يف ركذت يللا

 مدخلاو ناطلُسلاكف ديلجلا اهنم هعمجي رونلا اهيف تابوطرلا مث
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 ،ةيديلجلاو ‘ ةيجاجزلا : يهو ، تابوطر ثالث اهلو

 ةبوطرلا : يهو ‘ [ ديلجلا اهنم هعمجي { : هلوقو ؛ ةيضيبلاو

 هبشت اهنأل ، ةيديلجلا تيمسو ‘ رونلا اهيف يتلا يهو ، ىطسولا

 درابلا ءاوهلا هب رضي ىدن وهو ، عيقصلا : وه ‘ ديلجلاو ؛ ديلجلا

 هبشت يهو ، ةيجاجزلا : يهف ، اهلفسأ يه يتلا مث ؛ دمجيف

 ۔ متاخلا صف لثم ، اهطسو يف ةبكرم ةيديلجلاو ؛ بئاذلا جاجزلا

 تسيلو ، اهنم جراخ اهفصنو ‘ ةيجاجزلا يف لخاد اهفصن
 نيبو اهنيب لاح دقف ‘ ةثلاثلا ةبوطرلا امأو ؛ ةرادتسإلا ةمكحمب

 ةبوطرلا اهيلت مث ؛ ةيتوبكنعلا : اهل لاقي ، ةقبط فصن ةيديلجلا
 يدنتل تقلخو ، قيقرلا ضيبلا ضايبب ةهيبش يهو ؛ ةيضيبلا
 : تاقبطلا نم راصف ، ءاوهلا اهففجي الئل ، ةيديلجلا ةبوطرلا
 ، تاقبطلا لفسأ يه يتلاف ، تابوطرلا نم لفسأ نه تاقبط ثالث

 يه اهيلت يتلا مث ؛ مظعلاب ةقصال يهو ، ةبلصلا ةقبطلا يه

 نم فصنلا اولعت يهو ‘ ةيكبشلا يه اهيلت يتلا مث ؛ ةيميشملا

 العأ يتلا مث ، ةيتوبكنعلا يه تابوطرلا نيب يتلا مث ، ةيديلجلا

 يه اهيلت يتلا مث . ةيبنعلا ةقبطلا يه ةيضيبلا ةبوطرلا نم
 يتلا مث ، رونلا اهنم ذفني ، توحنملا نرقلا هبشت يهو ‘ ةينرقلا
 ناطلُسلاكف ] : هلوقو ؛ ةرهاظ يهو ‘ ةمحتلملا ةقبطلا يه اهيلت

 ۔ عيمجلا فرشأ اهنأل ‘ ةيديلجلا : انه ناطلسلاب دارأ ، } مدخلاو

 مدختل تقلخ تاقبطلاو تابوطرلا يقابو ۔ اهنم نوكي رونلا نألو

 .ةعفنم اهيلإ رجتل وأ ، ةفآ اهنع عفدتل امإ ، ةفيرشلا ةبوطرلا كلت
 ۔ اهباب يف اهركذ عم ، ةقبط لكو ةبوطر لك ضرم ركذنسو
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 حرش ه أ ‘ ( لبقتسي اميف ۔ هللا ءاش نإ عيمجلل ةروص عضوو
 علطيل ، حرشلا عم ةديصقلا تايبأ ضعب امهولتيو ، نيتيبلا نيذه

 : اهيلع ءيرائلا

 مهو نم كاذ يف امف يميشملا اهنم اهعبتي بلصلا تاقبطلا لواف
 مقتساف دعلا يف اذك يميشملا مث اثدح دق ناءاد هؤاودأ بلصلاف

 مهتفاو ينع ذخف ديلجلا فصن هعضوم زاح دق يكبشلا ثلاثلاو

 يمع لكل باصعأ دنع ةحورشم تتأ جازملا يف داسف نم اهضارمأ

 ملألا اذ مقسلا تيفك يجاجزلا اهنم ةروصم اهولعت تابوطرلا مث

 ممهلا يوذ اهنع لسف ديلجلا يه ةبكرم اهيف اهقوف يتلا مل

 : تايبألا هذه حرش يف مظانلا لاق

 رشع ةتس ‘، ةيتوبكنعلا ةقبطلاو ، ةيديلجلا ضارما نا )
 ىلإ اهدادتمإو ، ىرسي اهنالوذو ، ىنمي اهنالوذ : يهو ، اضرم

 ريغتو ، داوسلا ىلإ اهنول ريغتو ، لفسأ ىلإ اهدادتمإو ، قوف
 ىلإ اهنول ريغتو ، ةرمخلا ىلإ اهنول ريغتو ، ضايبلا ىلإ اهنول

 . اهسبيو ، اهربكو ، اهرغصو ‘ اهظوحجو 0 اهدوُمجو ،ةرفلصلا
 . اهلاصتإ قرفتو ، اهداقعنإو ، اهتبوطرو

 ضرع : ىرسي وأ ىنمي ةبوطرلا هذه تلاز نإ هنإ : كلذو
 ىلإو ة قوف ىلإ تلاز نإو ؛ نايبصلل ضراعلا لوحلا كلذ نم
 ۔ نينيش دحاولا ءيشلا ى أر : ةدحاو نيع يف كلذ ناكو ، لفسأ

 : ةعبرألا ناوألا دحأب اهنول ريغت نإو ؛ فلتخي رونلا نيمس نأل
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 تأر : تظحج نإو ؛ هيلع يه يتلا نوللاب اهلك ءايشألا ىأر

 رضي ملو ، ءالحك نيعلا تلصح : تضفخنإ نإو ؛ ءاقرز نيعلا

 . نيعلا تملظأ : تظلغو تربك نإو ؛ انيب ًارارضإ رصبلاب كلذ
 اهنأ ۔ كلذ يف ببسلاو ‘ وه امم رغصأ ءيشلا ناسنإلا رصبأو

 ىلإ هدادتمإ نع فعضيف ‘ بصعلا يف يراجلا حورلا لاسي
 . وه امم ربكأ ءيشلا ترصبأ : ترغص نإو ؛ رصبملا ءينثلا

 نإو ؛ يعيبطلا ىرجملا ريغ ىلع رونلا جورخ ، كلذ يف ببسلاو
 ؛ رصبلا لطبو ، نيعلل ةضراعلا ةقرزلا كلذ نم ضرع : تسبي

 تدمج نإو ؛ نيعلا كلذ نم تطبر : رادقملا قوف تطبر نإو
 حورقلا نع ثدحيف : درفلا لالحنإ امأو ؛ رصبلا لطب : تدقعنإو

 نم ثدحيف : ظيلغ ريبك وأ ، ديرح داح ظلغ نع امأو ؛ اهب ةلزانلا
 ،ءربلا ةرسع ةبوطرلا هذه ضارمأ عيمجو ؛خاسفنإو كاهتنإ كلذ

 . هللا ءاش نإ هركذأ فوسو ، لوحلا جالعب جلاعُيف اهنا وذ امأ

 . غارفتسإلاب اهجالعف : اهترثكو اهتبوطرو اهنول ريغت امأو
 : ترغص نإو ؛ ءاملا قذب جالعب جلاعيو ، بلاغلا طلخلا بسحب
 رب الف : تسبي نإف ؛ رتافلا ءاملا لوطنو ، نينيعلاو هجولا كلدبف

 يف امأو ؛ بطي ام لمعتست نأ كليبسو ‘ ءادتبإلا يف لب ، اهل
 ملعاف ، اهلاصتإ قرفف ، داح طلخ اهيلإ بصنإ امبرف : ةيتوبكنعلا
 . كلذ

 حورلل ضرعت ةفآلاف ، رصابلا حورلا ضارمأ امأو : ( لصف )
 هب دتميف اريثك نوكي نأ امإ كلذو ‘ نيببس نم يرونلا رصابلا

-٢٩٢ _



 نوكي نأ امإو ؛ بيرقلا هيلج بعصي الو ، ديعبلا ىريف رصبلا
 ۔ هفعضو حورلا ةلقل ، ديعبلا هيلع أبعيو ، بيرقلا ىريف ، البق
 امإ كلذو ، اضيأ نيببس نم كلذ نوكيف ، هتيفيك قيرط نم امأو
 امإو ؛ اهرظن يصقتسي الو ، ءايشألا نيبتي الف ، اظيلغ نوكي نا
 ، اهقئاقح ىلع اهتبثيو ، ءايشألا رظن يصقتسيف ، افيطل نوكي نا
 ريبك نوكيف ، اضيأ بترتي دقو ، الف تدغب اذإف ، اهنم اند اذا
 . ه أ ، ( افيطل اليلق ، اظيلغ اليلق ، افيطل اريبك ، ظيلغ

 نم هذخأ هنأ : لاق ثيح ‘ ميسقتلا اذهل الاثم حراشلا مسر مث

 . "" نيلاحكلا ةركذت 'ا : باتك

 : اهضارمأو نيعلا يف مظنلا لازالو اضيأ ۔ ةديصقلا نمو

 مقتلم لك اهامقتلاف ناسيك اهعمجي ناتنث اهباصعأ تمث

 ملس ابأ اي اهذخف غامدلا نم ًاحضتُم كيتأي اهؤشنم لصأو
 مطتلمل ًاجاومأ ماع اهل بط اهمكحأ نينيعلا ةروص هذهو

 نم تردحنإ يتلا باصعألاو ، هنوطبو ، غامدلا ةروص هذهف

 ة باصعألا ىلع اهانركذ يتلا ‘ ةيشغألاو نينيعلا ىلإ ، هبناوج

 ۔ اهضارمأ جالعو ‘ كلذ عيمج انركذ دقو ، نينطبلا نم ةبشانلا

 . باصعألا ريغ

 هانيب امو ۔، هيلإ انرشأ امل ، } نينيعلا ةروص هذهو ] : لوقي

 امك تالضعلاو ‘ باصحألاو ‘ تابوطرلاو ، تاقبطلا ةفص نم

 : هتفص كاهو ۔ ىلاعت هللا ءاش نإ ۔ هلثمثس
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 يمكح اي لوقلا يف تددع ةثالث ةلهجُمب تسيل اهباصعأ ضارما

 امب ، هدعب يتلا تايبألاو ، تيبلا اذه حرش يف فلؤملا ذخأ مث

 اهاطعأ هنأ الإ م تيب ةنام غلبت ال امبر ةديصقلاو ؛ هيلع ديزمال

 : اهرخا يف لوقي ، ليصفتلاو حرشلا نم اهقح

 مثتلمل تحضأ ةمثل اهبيط اي ةرطُس اهذخ ةربحم اهذ

 معدلا تباث ادع عستلاو نيعستلا ةنس يف هللا دمحب تضقت دقو

 ميشلا رهاطلا يمشاهلا ةرجه نم تمرصنإ اهلبق نيئامعست ماعو

 . اهحرشو ةديصقلا تايبأ نم هترتخإ ام ىهتنإ

 : اهيلع تعلطا يتلا هتافلْوُم نمو

 ثارتلا ةرازو هتعبط دقو ، ريبك دلجُم ، ليبسلا نبا ةهكاف ١(

 . نينزج يف ، ةفاقثلاو يموقلا

 ٢( ليبسلا نبا ةهكاف رصتخُم .

 ٣( نيملعتملا جاهنم .

 ٤( مرهلا ىلإ ةلوفطلا نم ناسنإلا نس يف ، اهحرشو ةموظنم .

 ٥( ةحورشم ، حيرشتلا يف ةموظنم .
 دسج يف ةيسيئرلا ءاضعألا ركذ يف ، اهحرشو ةموظنم ("

 . ناسثاإلا

 ١ ليبسلا ناهربو ليلدلا دصاقم .
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 ، تايبألا هذه ۔ اضيأ ۔ ه ريمع نب دشار خيشلا مظن نمو

 : رطفلا ديعب ، يفاوصلا رمن نب رمعم خيشلا اهب ءينهي

 هب ىنهتو ديعلا كب ىنهي
 دئاع مكب ديعلاو تلزال

 ةطبغ يف مايألاو تيقب

 لئاس ىرولا يف مكنم باخ ام

 ةليع وذ كادان نإ كاقلي

 الغلا ومس يف لين تدعب
 (ا) معنت يف تلزال رمعُم

 ةمعن يف لابشألاو تملس

 ةيفركب دعرلا مهمه ام
 مكل بيجم رمغلا وذ كادان

 اآقطنم يل هاف ام مكإول

 ةيشوُم موظنملا نم سبلاف

 بيصع مويل وعدم ريخ اي
 بيصخلا عيرملا رهدلاو كيلع

 بيغي نل همجن دج دعسو

 بيخي نأ مكاشاحو لين

 بيجُم بيجم نيعارذلا بحر

 بيرق بيرق يجارلل تنأو

 بيىشق دربب دجملا يف هيتت

 بينم بلقب عومسم ءاعذ

 بيقرلا بهو قربلا ضموأو

 (" ٤ بيرق حتفو هللا نم رصن أل

 بيرغ مظنل تيدصت الو

 بيجع ماظن نم انسح قورت

 شلا روحُب يف يهو ، هيلإ ةبوسنم اهتدجو ، ةديصق هذهو

 : ميظعلا نآرقلا [ تايآ ] نم ، اهعيطقتو

 ةرشع تس نم سانلا رعش رحب او

 رفاوو طيسب عم ديدم ليوط

 )١( ةرهاظلاب يربع ةيالو لامعأ نم دلب : معنت .
 (٢) فصلا ةروس : ١٣ .

 اهعيمس يل نك ناتيب اهطباضو

 اهعيرس زجر لمر جزهو لمكو
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 بضتقإ هعراضو فخ حرسو

 : ليوطلا رحب

 هاوهأ تنك نم نارجه ادب ليوط

 لعافم لوعف ليعافم لوعف

 : ديدملا رحب

 اسؤبلا فاخ رافنلاب ديدم

 تالعاف لعافم تالعاف

 : طيسبلا رحب

 مهنهادأ ينإ يلمأ يف تطسب

 : رفاولا رحب

 ديزم يف يرعش ظح رفاوو

 لوعف ليعافم ليعافم

 : لماكلا رحب

 اميقم راصو انل رورسلا لمك

 (١) ماعنألا ةروس : ١٥١ .

 (٣) فاقحألا ةروس : ٢٥ .

 اهعيمج ذخأف بخ براق ثتجُمب

 هانفأ ربصتلاو يداؤف باذأ

 )١) 4 هللا مرح يتلا سفنلا اولتقت ٧و)ف

 اسينعتلاو داعبلاو هرجه

 (٢) 4 ىسوم موق نم ناك نوراق ناز

 مهنياعأ نأ امل رشلا نم افوخ

 (٣) 4 مهنكاسم الإ ىريال اوحبصاف)لا

 دوسحلاو يداعألا مغر ىلع

 (' دوه موق داعل ادعب الأ )

 اميركت ىرولا ريخ ىفطضُّسلاب
 ۔ ٧٦ : صصقلا ةروس (٢)

 ٦٠. :دولف ةروس )٤(
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 لعافتم لعافتم لعافتُم

 : جزهلا رحب

 سفنلا ئنُم اي متجزه
 ليعافم ليعافم

 : زجرلا رحب

 ررجي نإ نوزوملا زجرلا
 ( ٠ ( ٥ " ٠ ده ( ٠ ه ى

 : لمرلا رحب

 لمر نم هب لمرلا لمر
 لعاف نتالعاف نتالعاف

 : عيرسلا رحب

 ميكحلا هادش دق لرحي عيرس

 لع اف ( ٠ د [ ٠ ء

 : حرسملا رحب

 شملا برضي رعشلا حرستمب

 )١( بازحألا ةروس : ٥٦ .

 )٣( نارمع لآ ةروس : ٢٠٠ .

 ) اميلست اوملسو هيلع اولص )ا

 سخلاو ناطوألا نع

 6١4 سمألاب نغت مل ناك

 رركي ىرولا نيب هعيطقت

 () اوربصا اونمأ نيذلا اهيأ اي )ا

 يلتجملاو ينتجُملل ةذل

 () & يل رفغي نأ عمطأ يذلاو ل

 ميدن اي هب يعمس ىلع ررك
 () » ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ ا

 اولكن ىدهلا نع مهارن امم

 )٢( سنوي ةروس : ٢٤ .
 )٤( ءارعشلا ةروس : ٨٢ .

 . ١٢ : تلصف ةروس ؛ ٣٨ : سي ةروس ؛ا :.٩٦ ماعخلا ةروس )ث(
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 : فيفخلا رحب

 افيفخلا اودشأ تدرأ امل افخ

 تالعاف لعفتسم نتالعاف

 : عراضملا رحب

 اراهج اهب اضغرض

 تلعاف لعافم

 : بضتقملا رحبي

 ايس

 اعتفُم نتجاعان

 : ثتجلملا رحب

 ةلأ س ىف ٠ ج

 -ا١عاف اعفت بم

 : براقتملا رحب

 ىلصت ذ هب براقت برافن

 )١( لحنلا ةروس : ٣٤ .

 )١) 4 اولمع ام تانيس مهباصافإل

 (") افيعض ناك ناطيشلا ديك نإلا

 ىراكس اهب انتبو
 () » اران تستآ ينإ أ

 ابرو يتجهُس
 )) 4 بسك امو هلام

 () « ىقباو ريخ هللاو

 لهج يعد نكت نإ هب أراهج

 )٢( ءاسنلا ةروس : ٧٦ .

 (٣) هلط ةروس : ١٠ لمنلا ةروس ؛ : ٧ صصقلا ةروس ؛ : ٢٠ .

 ٧٣. :هلمش ةروس )) . ٢ : دسملا ةروس (؛)
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 لوعف لوعف لوعف لوعف

 : ببخلا رحب

 هيلإ راشي ذإ رعشلا ببخ

 : كرادتملا رحب

 نيحداملا ىدم هيلإ كراد

 لوعف لوعف لوعف لوعف

 : طيسبلا علخم 0

 اآنيدق ىرولا هللا

 لوعف لعاف لعفتسُم

 : اضيأ ۔ هلوق نمو

 تامملا لبق ب ءوسلا ديبع اي
 ىرثلا يف نهر حبصت نأ لبق
 ابصلاو يباصتلا يغ عطت ال
 ةوعد مويل ىعدت نلأ لبق

 ؤ يلعل اران تسنآ ينإ ))

 هيلع صضحو هادش نمم

 (" هيلإ نوعرهي هموق هءاجو )ا

 نيحلاصلا نم نوكي نأ يجترأو

 ا" نيحلفملا نم نوكي نأ ىصفأ

 اميمع لزي مل هدوجو

 اميلع لزي مل نم ناحبس

 تاملظلا ءاشغ اولجت ةبوت

 تافر برتلا يف محللا نيصيو
 تاهبشلا بيرت يعاودو

 تاهمألا هيف ءانبألا لهذت

 . ٢٠٩ : صصقلا ةروس ؛! ١٠ :هلط ةروس ( ١(

 ( ٢ ) دوه ةروس : ٧٨.

 )٣( صصقلا ةروس : ٦٧ .
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 تافر ايندلا انل هللا لعج دقو مويلا كلذ ىسنت فيك

 تآ وهف ريبكو ريغص نم هتمدق يذلاب نهر تلا
 تانيسلا ميظعو باوث نم تتأ ام سفن لك اولتت موي
 تاقبوملا جارب نبإلا الو ال دلو نع ؤرمإ يزجي ال موي

 تانسحلا ريبكو تانيس تنج ام سفن ملظت ال موي

 تاوعدلا بيجم اي اوفع كنم اجر دبع نع مهللا كوفع
 تامملا لبق نم هلل بنات يننإ يبنذ مهللا رفغاف

 تارثعلا ليقُم اي يهلإ اي ةرثع هلقو دبعلا محراو

 ، هريمع نب دشار بيبطلا نع ، ةباتكلا نم نكمأ ام اذهو
 . اهيلع تعلطا يتلا هتافلؤم نعو

 دعب ةرشع عست ةنس ىلإ هنأ الإ ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 : هلوق ليلدب ، ةايحلا ديق ىلع ‘، ةرجهلا نم فلالا

 بلاطم ريخل هل تلأس امل باتئلا مت

 بتاك ةرجه فلألاو ةرشع عسات ماع يف

 نب دشار خيشلا : وهو ، مهنم بيبط لوأ ىلإ لوقلا عجرللو
 ضعب ىلع هحرش نم ذخؤي دقف ، ةيماللا ةديصقلا بحاص ، فلخ

 يف تابتاكُم ‘ سرافب هرصع ءابطأ ضعب نيبو هنيب نأ 0 اهتايبأ

 : لوقي ذإ ، ةيبط تاراشتسإو ، تافصو

 ۔ يرَكللا قذاحلا بيبطلا باوج نم ‘ ناقفخلا ةفصو )
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 ض نيدلا رايتخإ نب نيدلا ريهظ نب نيدلا لامج ، انكسم يزوُمرهلا
 : باتكلا فلؤم ، دمحم نب فلخ نب دشار ىلإ

 ، تايفاولا تايفاكلا تايحتلا تددر ، لاح لك ىلع هلل دمحلا

 ةيقتلا ضرع دعبو ، ميركلا هبانج ىلإ ، تاماتلا تاميلستلاو

 . ميلستلاو

 ةرمخ هتمالع ‘ ايومد ناك نإ ، راحلا ناقفخلا نأ : ملعإ

 ةرثكو ، ءاهتشإلا لقو ، جازملا ةرارحو 0 مفلا ةوالحو ، نوللا
 ؛ اهظلغو ةروراقلا ةرمحو ، هتعرسو ضبنلا مظعو ، قرعلا
 نيجنكسلا نم أبآلج ةادغ لك ىقسُيو ، قيلسابلا دصف : هجالعف

 ، حافتلا بارشو ‘ درولا ءام نم ليقاثم ةتس ، جراشلا ۔

 ةزوزم : ءاذغلاو ؛ روفاكلا صارقأ عم بئارلا ىقسُيو ، ساببرلاو
 . ادجلا موحلب هريضملاو ضامحلاو ، سيرابريمألا نم

 ةدشو ، ةقرّحلاو بيهللا هتمالع ‘ ءارفصلا نم ناك ناو
 6 مفلا ةرارمو ، هرتاوتو ضبنلاو لاعفنإلا ةعرسو شطعلا
 ريغ ، ةيومدلا جالع لثم : ۔ اضيأ ۔ هجالعو ؛ هروراقلا ةيدابو

 ةبزشو ‘ روفاكلا صارقأ ىقسي ، هديربتو بلقلا ةيوقتو ، دصفلا
 ، نيلدنصلاب ردصلا ىلطيو ، بنارلا ءامو ‘ حراشلا نيجنكسلا
 ؛ خيطبلا ءامو ، درولا ءامو 4 ةسبايلا ةربزكلاو ، ايقاقألاو

 . ه أ ، ( ملعأ هللاو ، لوألا لثم ءاذغلاو

 خيشلا بيبطلا ملاعلا ‘ مشاه نبا تيب نم ء ابطألا نمو
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 وهو ، مشاه نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ نب كرابم نب يع
 ةديصقلا بحاص ، فلخ نب دشار بيبطلا خأ نبا ۔ ودبي اميف۔

 هللا دبعو ، دمحمو ، بلاط : دلولا نم هل ناكو ؛ بطلا يف ةيماللا

 . فلخ نب كرابم نب يلع ءانبا

 ۔ دحاو رصع يف . ه ريمع نب دشار بيبطلا ق هنأ ؤ يل نيبيو

 خيشلا ءاثر ليلدب ، هريمع نب دشار بيبطلا لبق يفوت هنأو

 . كرابم نب َيلع بيبطلل يصوذزخلا يحاوللا

 نم تاينُس هرمع ودعي ال ۔ هارحتأ اميف ۔ يحا وللا خيشلاو

 رعاشلا : ينع أ ۔ هنل } يرجهلا رشاعلا نرقلا يف ، نماثلا دقعلا

 دقف ، ةرجهلل ةئامعستو نيتامث ةنس ىلإ ، ايح ناك۔حاوللا نبا

 : هلوق اهنم ، ةديصقب ة روكذملا ةنسلا يف هرصع له أ صعب ىر

 باسّملا رخآلا ىدامج يذ نم ةرشع سداسو ءارهزلا ةعلاب

 باسح باسحلا نيتامثلا دع اهفلخ ودحي نينامعست ماع نم

 نيتسو نينثا ماع يف هنأ : هدلوم نع ليق ام دعبتسأ ، كلذل

 . ةرجهلل ةنامنامثو

 : هذه يهف ، كرابم نب يلع بيبطلا اهب ىثر يتلا هتديصق امأ

 يطع يمشاهلا بيزألا بيبطلا توم للجلا ثداحلا عقو ةياهن ي ذه

 لبس عمدأ نم تقر نويعلا الو تلخ بوتلا اهنمال ةيزرلا يذه
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 اهل سيل ءاهوفلا ةملثلا هذهو

 ةعقلبب ًانوفدم ملعلا هرس نم

 ةلطاع يهو يلايللا دويج تحضأ

 تخسن دق سانلا نيب نزحلا ةيآو

 هفكاو نزحلا ءامب آلإ نزح ال

 تقف دق مويلا هيلع نامزلا نيع

 الع دوط كد فانم دبع لآ نم

 اهب مانألا لك تيلب هب

 نمي نم ءاونألا تصخ امو تمع

 لجر ىلإ يكحي الف نيسخلا وبأ

 كدعب ملعلا نإ كرابملا نبا اي

 تهوف هكمس يلاعأ تده دجملاو

 نمز يف هللا يبن ىسيع رساي
 هبحاص سوئنيلاجف كيدل يبسح

 ًاأرضتحُم بيغلا كترأ دق ةهابن

 اهرظان تعجرأ تيمع ةلقم مك

 للع نم كايند ينب تيفش مكو

 الو جالعلا هيف عفان ال توملاو

 لحترُم مويلا اذهف رفس نحنف

 دقف ليمجلاب يح تنأ تيم اي

 للخلا رتاس ربج ملعلاو نيدلا يف

 لهجلا عقلبلاب هنفد اذكهف

 لطع ام ريغ ايح ناك ذم نكو
 لذجلا ةيآ يلع توم دعب نم
 لجو يف وهو ىسمأو الإ بلق ال

 للش يف ديألاو جرع يف لجرلاو

 لبجلا ةكد نم ىدن رحب ضاغو

 يلب كلتب الإ ةمسن اذ قلت مل

 لعث الو ركب الو دعم الو

 لجر ىلإ تسيق امف فلأ تاهيه

 لفأ يف نيدلا سمشو انيفد ىسمأ

 لزق يف وهو ىحضأ كدعب دمحلاو

 لثملا ىلع لومحم كل سمره ال

 لوخلاك سيلاطوطسرأ لب نوطالفأ

 لزهلاك دجلا اهيدلف ةنطفو

 ملا ةلمج انزح كيكبت مويلاف
 للع نم كالبأ ام تيقال مويلاف

 ليحلاب دللا ايانملا ريسأ اوجني

 لحترُم راثآ ىلع كاذو اذه

 لمجلا يف ريخلا لاعف نم هتيقبأ
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 همراكم ايحأ هدعب نم تام ام

 تاداقو دالبلا مالعأ مشاوهلا ن

 ةيداغ لك يلع حيرض تقس
 هرواجت اسامرأو هيلع ىرتت

 ترمع دق رفقلا دعب رباقملا هب

 () يلع نب بلاط هاهنو هملعو
 لودلاو رهدلا جاتو دابعلا

 لطه رفنحسم بيص فكاوب

 لضلألاو راكبألاب ينيع رطق يف
 يلخ هنم راص رامع ءاعنص عبرو

 . اتايبأ اهنم تكرت دقو ، ةديصقلا نم هترتخإ ام مت

 ۔ يويلحملا لاوش نب نيسح نب ىتسوُم رعاشلا ۔ اضيأ ۔ هاثرو
 : ةديصقلا هذهب ‘ يواذيكلاب : بقلملا

 ًاسوبع نامزلا هجو ىرأ يلام

 هتالاح يف رهدلا ميقتسي ام

 اهدوعسب هكالفأ ترظان نا

 درت مل راوض ثادحأب يل نم

 رصنب ةمالق انايند وست مل

 اهلصو يف ىتفلل اريخ ناك ول

 ام دعب نم يبكوم عضعضت دقلو

 اسوُمش ٦سوُمشلا هب سيلو ردك

 اسوكعم اهدضب داعو ألإ

 اسوخن دوعسلا تبقعأو لإ
 اسيرف لاجرلا نم ماركلا آلإ

 اسيلبإ انودع عادخ الول

 ىسيع ةحايسلا يف اهنع راس ام

 اسيلج كامسلا ذختم ناك دق

 )١( يصوزخلا يحاوللا رعاشلا هحدتما اضيا ۔ بيبطو ملاع ۔ كرابم نب يلع نب بلاط ،
 : اهلوأ ، ةديصقب

 بلاط يل اباط بسحأ تنك ام

 كرابُم يطع ىتفا بلاط اي
 هلبقو باتكلا كنع يل تلسرأ

 بلاطمك اذكه بلاطملا تبل
 بلاط سنا روطس ترظن ىتح
 بلاغ ةباوذ اي يمشاه اي
 بتاكلا لوصو ابقترُم تنك دق
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 ةرسم بوث تنك سبلأ سغألاب

 ىوج دز حربملا دمكلا اهيأ اي
 همايأ تمدعأ رهدل امع

 مهلك اوباذ ءاملعلا ةلمج له
 ابكومو ةافضعلل ثيغ ناك دق

 نكي ملو نونملا سيع هب تراس

 هحوس سينأ عبر نم هتضفر

 البلل موسر هملاعم عبر

 امدعب نم يبلاطم حجن تاهيه
 ىكب نإ هيلع ىّتسوُم يلذاع اي
 هنأك مومهلا ىتسوُم نع لازأو

 اسروبلملا كلذ يموي تعلخف

 اسيسرو ةعول جيهو ينم
 اسيطنلا رهاملا بيبطلا نطفلا

 اسوفنو هيعن ةادغ ًاجهُم
 اسيسأت اسسؤم نيفناخلل

 اسيع ايانملا ريغ ًايطمتُم
 اسينأ نوكي نل كلانه عبر
 اسيسح نهب يعادلا عمسي مل

 اسوُمرم ىرثلا يف َيلع ىسمأ

 ،فيلأت ىلع هل تعلظطإ الو ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 ريغ ‘ بطلا ملعب ماملا هل ، تيبلا اذه نم دحأ ىلع علطأ مل اذكهو

 . ةمجرتلا هذهب نيروكذملا

 نب ديعس ديسلا مايأ ناك ، مهنم لجر ركذ ىلع تعلطا ، معن
 ضعب ، هدي طخب تيأر دقف ۔ ببطتُم لجر هنأكو ، ناطلس
 هطخ يف رظنلا تفلي اممو " هئابآ نع اهيوري ، ةيبطلا تافصولا
 ،هنم ةروص تذخأف ، ميدق طوطخم يف ،هيلع تعلطإ ي ذلاو ، اذه

 : لوألا مهدج نل نم ‘ هتيب لهأ بسن ةرجش هريرحت : وه
 ركذأ ، هتيرذ نم عرفت امو ، ديز نب شبنخ نب هللا دبع نب مشاه
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 ضعب يف طخلا نأل ، قاروألا كلت نم ، هلقن يننكمأ ام اف

 هلم رركتملا تفذح امبرو ۔“ حصا و ريغو كوبسم عضاوملا

 . اهقْسانت مدعل ، قاروألا نم ةمرختملا ةباتكلا تطقسأو

 ة شيورد نب سيمخ نب ملاس نب سيمخ : لجرلا اذه مسإو
 ، نادلبلا ضعب يف ددرتو ، قاتسرلاب ينيع هنطو نم لقتنإ هنأكو

 ببسلا ىلإ راشأ دقو ، ةرهاظلا نادلب نم ‘ كنض يف رقتسإ

 ۔ هسفن نع هركذ ام الوأ ركذأ ‘ هنطو ةقرافم ىلإ هرطضا يذلا

 : عطقنم مالكلا لوأو

 ىلإ دبعلا هبتكو ‘ بتكلا حالصإ يف ايح .......................... (
 نب رمن نب دشار نب شيورد نب سيمخ نب ملاس نب سيمخ « لا
 نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ نب يناث نب هريمع نب دشار
 ،۔ يكنضلا مث ، يقاتسرلا ينيعلا مشاه نب هللا دبع نب مشاه

 ؛ديدج............... ؛ يرايد تدسف امدعب ، نادلبلا يف ددرتملا
 . نب ناطلس نب ديعس ۔ نامعب ذئموي كلملاو . هه ٣ ةنس بجر

 . ه أ ، ( مامإلا

 هنأكو ‘ يسلدنألا دمحأل اهنأ : ليق ، هريغل اتايبأ ركذ هنإ مث

 يهو ‘ قاتسرلا هنطو نم هجورخ ببسل ريربت ، اهب دهشتسإ
 . هذه

 الحرتي نأ مزحلاف لزنم يف هليزن لومخلا ىأر ميركلا اذإو
 القنتم هزاحف لامكلا بلط يف دج لئاضت نأ امل ردبلاك
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 يف نابف لس فيسلاك نكت قراف

 برشمب تيضر نا كلهجب اهفس

 ةتيم كحور باهذ نبسحت ال

 امنإ اهبه رقفلل ال رفقلل
 نم كاندأ ام كايند نم ضرت ال

 املك موق رجهب ريجهلا لصو

 مهريخف عابطلا مول ىلع اولبج

 . تايبألا تهتنإ

 المخأو بارقلا ىفخأ ام هينتم

 الفلا الم دق هللا قزرو قنر

 اللذَم شيعت نأ الإ توملا ام

 السوتت نأ كانغأ ام كانغم

 الجنإ مث الح افيط نكو سند
 الظنح كل اونج السع مهترطمأ

 الوقت تكس نإو لاق تلق نإ

 : لاقف ، ةيبطلا فاصوألا ضعب ركذ مث

 ةدارجو ، لدرخلا ذخوي : نيعلا يف ملاظلا قرعل ةفص (

 نذاب أربي ‘ خلتو ج اجملا ءامب ةيودألا قحست ‘ رتعصلاو ، نطقلا

 . ه أ . ) هلل ا

 . [ رداشن ] رذاشلا ذخؤي : دسجلا نم نيعلا ريغ يفو ) : هلو

 فصن لك نم جنمو توتو ؛ مهس لك نم بهذلا تنبو ، ايليكلاو

 [ محف ] ماخس عيمجلا لثمو ؛ فصنو مهس يناميلُسو ؛ مهس
 اذإف ؛ هللا ءاش نإ ةعفان ، ةريرحب لخنتو ‘ ةيودألا قحست ، رمس
 6 لوزي ىتح انطق هرناد سرك ‘ راوعلاب ًأرناد ۔ هعضوم نم علقنإ

 . اميدق انطق هيلع عضأو ، لاز اذإف ؛ لوزي ىتح ديلاب لازي الو
 . ه أ ، ( ينابأ نم اهافش هتذخأ ؛ يفاشلا هللاو
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 : ةيلاتلا قاروألا يف اهرظنا ۔ اهركذ امك مهبسن ةرجش هذهو

 لهأ ۔ مشاه ينب بسن ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )
 : مهو ۔“ تا ومأل او مهنم ء ايحذل ا ظ مهظفحأ نيذلا - قاتسرلا

 نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ نب دشار : ةديصقلا مظان خيشلا ٭

 . مشاه نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ نب كرابم

 . ۔ ةديصقلا مظان ۔ دشار خيشلا نب فلخ نب دشار نب رهاز ٭

 نب دمحم نب فلخ نب كرابم نب يلع نب بلاط نب ديعس ٭
 ة شبنخو ، هعمج : بلاط نب ديعس دالوأ ب مشاه نب هللا دبع

 . اوضروقنإ ، حلاصو

 ‘ كرابم نب دمحمو “ كرابم نب ناتفخ : فلخ نب كرابم دالوأ ٭

 نب يلعو ، كرابم نب دوعسمو ‘ كرابم نب ميركلا دبعو
 نب هللا دبع نب مشاه نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ نب كرابم

 . ديز نب شبنخ نب هللا دبع نب مشاه

 نب دمحمو ‘ () يلع نب بلاط : () كرابم نب يلع دالوأ ٭
 نب دمحم نب فلخ نب كرابم نب يلع نب هللا دبعو ، يلع

 نب هللا دبع نب مشاه نب هللا دبع نب مشاه نب هللا دبع

 . ديز نب شبنخ
 . يويلحملاو ‘ يصورخلا يحاوللا : نارعاشلا هاثر يذلا بيبطلا َوُه ()
 : هلوقب ة يصورخلا يحاوللا رعاشلا هانع يذلا ، كرابم نب يلع بيبطلا نبا : وه ، بلاط ()

 يلع نب بلاط هاهنو هملعو همراكم ايحأ هدعب نم تام ام
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 نب يلع نب سيمخ نب يلع نب سيمخ نب يلع نب رصان

 . فلخ نب كرابم نب يلع نب دمحم

 ۔ صان نب ريمغو ۔ صان نب يلع : اذه يلع نب رصان هلوأ

 . رصان نب نسحو

 ، بلاطو ، دمحمو ‘ ديعس : رصان نب ريمع نب رصان هلوأ

 . ريمع نب رصان نب لالهو ، فيسو 4 هللا دبعو

 نب دمحم نب يلع نب سيمخ نب يلع نب سيمخ نب دشار

 . فلخ نب كرابم نب يلع

 نب يلع نب سيمخ نب يلع نب ناميلس نب دمحم نب رطاخ
 نب مولس : هيخأو ؛ فلخ نب كرابم نب يلع نب دمحم

 . دمحم نب يلع نب سيمخ نب يلع نب ناميلس نب دمحم

 نب ناميلس نب دمحم نب رطاخ نب ديمحو ‘ رطاخ نب ديعس

 نب يلع نب هللا دبع تنب هزوم : همأ ‘ اذه يلع نب ناميلس

 ؛ يركسعلا هللا دبع نب دمحم نب دوعسم : ةمع يهو “ كرابم

 نب يلع نب ديعس نب سيمخ نب يلع نب ناميلس : لسن نمو
 ، ناميلس نب نافلخ نب يلع نب ديمحو ، ناميلس نب نافلخ
 نب يلع نب سيمخ نب يلع نب ناميلس نب نافلخ نب ىسيعو
 . فلخ نب كرابم نب يلع نب دمحم
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 نب دمحم نب يلع نب سيمخ نب يلع نب سيمخ نب حلاص ٭

 . فلخ نب كرابم نب يلع

 نب يلع نب سيمخ نب يلع نب سيمخ نب حلاص نب ىسيع +
 . فلخ نب كرابم نب يلع نب دمحم

 دالوأ ، هللا دبعو ، دباعو ، ديعسو فيسو ۔ حلاصو ّ يلع %

 نب فلخ نب دشار نب حلاص نب مديوخ نب حلاص نب دشار

 . فلخ نب يناث نب هريمع نب دشار نب هريمع نب دمحم

 نب يلع نب سيمخ نب زيزع نب مشاه نب سيمخ نب فيس «

 . فلخ نب كرابم نب يلع نب دمحم

 نب هريمع نب دشار نب رمع نب حبصم نب ناميلس نب دشار ٭
 . فلخ نب كرابم نب دوعسم

 نب ريشب نب سيمخ نب لشيوه نب سيمخ نب دوعسم ٭
 نب يناثو ؛ فلخ نب كرابم نب دوعسم نب هريمع نب دشار

 نب كرابم نب دوعسم نب رهازو ؛ فلخ نب كرابم نب دوغسم
 . راحص لهأ نم ءالؤهو ؛ فلخ

 نب ملاس نب دمحم نب ملاسو ؛ ملاس نب هللا دبع نب دمحم ٭

 . فلخ نب كرابم نب دوعسم نب ه ريمع نب دشار نب دمحم

 نب فلخ نب دشار نب ملاس نب فلخ نب سيمخ نب دشار ٭
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 نب دمحم نب دمحم نب فلخ نب يناث نب هريمع نب دمحم

 . مشاه نب هللا دبع

 نب يناث نب هريمع نب دمحم : لسن نم ، اندص لهأ
 : مشاه نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ

 نب فلخ نب دوغسم نب سراف نب فيسو ، سراف نب فلخ ٭
 . مشاه نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ نب يناث نب سراف

 نب فلخ : دلوأ ، رهازو “ هللا دبعو . فوعو ‘ يناث ٭

 . مشاه نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ نب يناث نب سراف

 : ةروكذملا قاروألا نم ، رخآ عضوم يف لاقو

 : نييقاتسرلا مشاه لآ بسن

 نب هللا دبع نب مشاه نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ خيشلا ٭

 نب هللا دبع نب دمحم نب مشاهو ؛ هريمع نب ديز نب شبنخ
 نب ناميلس نب نافلخ نب ىسيع نب دمحم نب حلاص نب دمحم
 نب كرابم نب يلع نب دمحم نب يلع نب سيمخ نب يلع
 ؛ مشاه نب هللا دبع نب مشاه نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ

 نب ديعس نب فلخ نب ديعس نب دمحم نب ديعس نب نارهزو

 نب فلخ نب كرابم نب هللا دبع نب دمحم نب دوعسم نب دمحم
 نب ديز نب شبنخ نب هللا دبع نب مشاه نب هللا دبع نب دمحم

 و

 . هريمع .
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 نب دمح نب يلع نب سيمخ : ينبإ ۔ فيسو 4 هللا دبع ٭
 نب هريمع نب دمحم نب مشاه نب بلاط نب ديمح نب دوعسم
 نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ نب يناث نب هريمع نب دشار
 . ه أ ، ( () هريمع نب ديز نب شبنخ نب هللا دبع نب مشاه

 ءامسأ ددع يقبو ‘ قاروألا هذه نم هلقنأ نأ تعطتسا ام اذهف

 ةقدل ، هتءارق يل حضتي مل هضعبو ، ًاراصتخإ هتكرت ، مهنم

 . ىرت امك دحاو بسن ىلإ عجري هلكو ‘ اهضومغو ةباتكلا

 ظافحلا ، اذه لثم نيودت نم يدصق ذإ ، ةيافك هتركذ امبو

 وأ ، لجرلا بسن نأو ، مهريغ نعو ، مهنع خيراتلاب قلعتي اميف
 هللا لاق ؛ مهنع خيراتلا يف بتكي ام مهأ نم ‘ ةليبقلا وأ ، تيبلا

 . () » اوفراعتل لنابقو ابوعش مكانلعجو ) : ()

 هنود امو ‘ مهنم بتاكلا اذه نع ۔ هلقن يل رسيت ام مامتبو

 تعلطإ نمع ۔ ةعاطتسإلا بسح ۔ مالكلا مت ، مهبسن ةرجش نع
 نأ دعبيالو ، مشاه نبا تيب نم ، ةفرعملاو ملعلا يوذ نم هيلع
 ، نيروكذملا ريغ نم ۔‘ ءاملغو ءابطأ رصعلا كلذ يف مهنم

 . نداعم سانلاو ، مه راثأ تفعو ۔ مه رابخأ تسملطلا

 ةفرعملا ي وذ نم ۔ رخأ لجر مسإ ىلع ۔ كلذ دعب تعلطا مث

 نب ىصفأ نب زيكل نب هعيدو نب ورمع نب كلام نب سيق نب هريمع : اذكه . بسنلا مامتو )١(
 ۔ ( هفلؤم ) ه أ . رازن نب هعيبر نب هليدُج نب يمعد نب ىصفأ نب سيقلا دبع

 . ١٣ : تارجحلا ةروس ) (٢
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 ، مشاه نب هللا دبع نب مشاه نب فلخ خيشلا : وه ، مهيمدقتُم نم

 نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ : مع نبا ۔ رهظي اميف وهو
 ةديصقلا مظان دمحم نب فلخ نب دشار بيبطلا دلاو مشاه

 نم لوأو ۔ تملع اميف ۔ مهنم بيبط لوأو ‘ اهحراشو ةيماللا

 . هتيب لهأ نم هل تمجرت

 ، ةموظنم ىلع هل تعلطا دقف ، اذه مشاه نب فلخ خيشلا امأ

 : اهلوأ يتلا ،۔ ي وحنلا برطق ةثلثم اهب كردتسا

 بنجتلاو رجهلاو بضغلاب اعلوم اي

 ‘ برطق ةثلثم دعب ۔ مشاه نبا خيشلا ةموظنم . خسانلا بتكو

 6 يريرحلا تاماقم حرش " : طوطخم يف اهيلع ةدايز اهنوكل

 . يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب )٥٧١( مقر

 ، ةدايزلا هذه اهيلع بوتكملا قاروألا كلت نأ ة فسألل نكل

 ةيانع الولو عضاوملا ضعب يف عاطقنإ عم ‘ ةقزمتْمو ةميدق

 ، ةبتكملا بحاص ۔ مامهلا ، ةماعلا ‘ لضافلا ، ملاعلا ، ديسلا اذه

 ، لامهإلا ببسب ، عايضلل تضرعت يتلا ‘ تاطوطخملا ةنايصب

 دق تناكل ‘ باتك اهعمجي مل يتلاو ، ةرثعبملا قاروألا ىتحو
 ،ةروكذملا ةديصقلا نم تلقن دقو ؛ ءيشب اهنم دفتسي ملو ‘ تبهذ

 . اهنم يقب ام يفالتو ۔ اهزاربإ ىلع اصرح ۔ هلقن نكمأ ام

 نب مشاه نب فلخ خيشلا هلاق اممو ( : اهخسان لاق
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 ةديصق : ينعي ) ‘ ةديصقلا هذه ىلع ةدايز ، مشاه نب هللا دبع

 : ( برطق

 لوهجملا يحرشل لوقعملا يظفلو يلوقل عماس اي

 برذ بلقب عمسإ
 (” ربلل ندصحإ مث (" ربلا يف دهتجإ مث () ربلا ذعتساف من

 (ا١طسُبلل نشرفاو ( طسبلل نبلجإ مث (') طسبلا ديدش نو
 _ َ و أأ ذا ٠ ٠ ٠ أ

 () مامُج يدنع يقب امو ( مامجلا ينم بشت ملام (") مامج يمسج يف نيف
 بيطُسلا انبج نم

 "" ةنج يل نكي نإو مةنجلا ينيقي ناب (' ةنجلا هلإ اوعا
 بضغلاو مهرش نم

 () بابحلا ينيفكي هللاف ("“) ببح يل يلهأ تيل اي )١٣(. ببخلا ءاملا ىلإ رفن

 بعت يف هقلي نم
 )٨'( ببغلا يف يخا عمساو ("" بجعلل ابنتجُم ('`) بجقلل ألكآ نك

 بهذم لك داسف

 )١( ىنسلا هللا ءامسا نم . ) ٢ ( ىوقتلا : وه .
 )٣( ةطنجلا بح . ) ٤ ( ةدشلاو ةوقلا .

 . شزفلا : وهو ، طاسب عمج ( ٦ ) . نبللا ةريثك ةقان ) ٥(

 . سارلا رعش ( ٨ ) .ةوقلا )٧(

 . دلخلا ةنج : ينعي )١٠( . لايكملا ألم نود ) ١(

 )١١( نجلا : مه . )١٢( سرتلا .
 .ةبحلا )١٤( . هجاومأو ءاملا قيرط )١٣(

 .ةاطقلا محل )١٦( .- اهرش هللا انافك-ةْيح (ا٥)
 ۔ ربكلا )١٨( . ءاسنلا ةثداحم (ا٧)
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 () رهفلل نبرقت ال

٠ 

 (') انملا ينفرع تاه

 )١ُ( يفد تيده رظناف

 )٨'( عبرلا اذهب لح

 (0"» رهفلل نرذحإ مث
 يبنلا لوق اوبذك دق
 )) ىنم وحن يندها مث

 بعت يف مهنإف
 )٦( دولا يف نصلخاو

 يبسنو يتبحصل

 (" ديجلاب انقاف دق
 برك لك كاكف

 )١١( يبح اي هل تلق

 بترلا عيفر قراف

 () شاشخلاب لامجلا رذي

 ١)١٦١( ءفد نم هل سيل

 بعللا يدان طسو يف

 )١٦( يعبر نم ةعامج
 بشنلا مسق دنع يل

 ( رهفلا لهأ ناف

 انملا لهأ بنتجا مث

 أك ٠ فب ( ١٧ )

 )٠"( عبرلا ريغ سيلو

 . فكلا ألم رجح ( ٢ ) . اهريغ يف لزنيو ةارملا لجرلا عماجي نأ ( ) ١
 . مهتءارقو دوهيلا ةسارد ( ) ٣ . نزولا ( ) ٤

 . ( هللا اهفرش ) ةمركملا ةكمب عضوم ( ) ٥
 ) ٧ ( ةدوملا .

 .ةبقرلا ) ٩١(
 )١١( بيبحلا .

 )١٣( ريعبلا فنأ يف دوغ .

 )١٥( عالضالا بنج .

 . تانيقلا بعلل فورعم (١ا٧)
 . لجرلا ةعامج )١٩(

 ةبحملا ( ) ٦
 ) ٨ ( يوقلا .
 )١٠( مركلا .

 )١٢( ةورملا .
 )١٤( رمتلا فشح .

 )١٦( سابللا نم : (زوُمهم) ءفدلا .
 )١٨( لزنملا .

 )٢٠( ةعبرا نم دحاو .
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 (') ةروسلا نبحصي نم

 )٠( هتسلا يذه يف تجرخ

 (') راوسلل اموي ترظن

 رفصلا رشن تفخ د

 )١١( لاوط مايأ هتحم

 ”١ ملظلاب ينمبت

 )٦'( اهلا ءاملا غلب دق

 )١٨( نابللا طسو هتبصأ

 )١( ةعرسلاو ءيشلا يف ةدحلا .

 )٣ ( ءاقترالاو كلملا : (زمهلاب) .
 )٠( مونلا .

 . مجعلا نم دئاقلا ) ٩(
 . مايألا راركت )١١(
 . ةثللا داوس )١٣(

 . فورعم )١١(
 . ةوهل عمج (ا٧)

 )١١( نبلل .

 (0") ةرييسلا ننسحيو

 (٥) هنس يف يبلق سيلو

 يبجع او ههجو يف

 (٨) راوبس دوخ يدي يف

 بضغلاو هسأب عم

 )١٠( رفص يف انعبر اذا

 بيرلا لخو عمساف
 (") لاوطلا هنم ادغ ىتح

 بارخ عبرب ينعأ
 )'١( ملظلاك ىنأ امل

 يب ءيس دق انموق اي

 () اهل يدنع دجأ ملو

 يبرك نم ينفشيو

 )٦'( نابللا ضحم ينلعف
 بعتملا حرج يوادو

 () هرؤُسلا عيفر لان

 () هتس نم يقالأ مكف

 (٭) راوسلا ىقلأ نأ تفخف

 رفصلا يف اجناطو

 )(٢) روسلا ةدحاو اضيأو ؛ ةنسحلا ةريسلا .

 ) ٤ ( ةفورعم ةنسلا .
 . ةدودشم هوجولا ةنس ( ) ٦

 . هغوص ) ٨(
 . لاخ ي أ ) ( ٠ ١

 )١٢٦( ليوط عمج .
 )١٤( ماعنلا ركذ .

 )١٦( قلحلا نود بنارتلا قوف .
 )١٨( ۔ سرفلا ردص
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 0 وقو (١ينلاك هناول (”يتلل نلكأت ال
 بنطلا لابح ددشأو

 0 ةنيبم ةحصفُم ةنيزم اهكاهف

 بقثُم ؤلؤل نم

 100 ربكلل ابناجُم ٣. يرقلا ديز نبا لوق

 بكترُسلا هبنذ نم

 ، تايبألا نم ريثك يف عاطقنإ اهب اهارت امكو ، ةديصقلا تمت

 اهتلقن امنإو 0 اهتايبأ نم ةلمج تكرتو ، قاروألا قرخت ببسب
 اهنإ امبرو ، اهراهظإ ىلع اصرح ۔ عاطقنإلا نم ةفصلا هذه ىلع
 . لبقتسملا يف كردتستف ، دحأ دنع ةلماك دجوت

 اذهو ‘ { يرقلا ديز نبا لوق { : خيشلا لوق يرظن تفل دقو

 نب هريمع نب دشار بيبطلا ةمجرت يف ، الوأ هتركذ ام ديؤي

 ىلإ نيبستنم لب ، نيبوسنم مهتافلؤم ضعب يف هتدجو امو ‘ يناث
 نب ورمع نب كلام نب ةرق : وهو ، انه خيشلا هب حرص امك ‘ ةرق

 يف ةريهشلا ةليبقلا ، سيقلا دبع : ىلإ مهبسن يهتنيو ، ةعيدو
 . ملعأ هللاو ، رازن نب ةعيبر

 .ةوق )٢( . ةدحاو ةرم )١(

 )٣( محشلا (؛٤) . ءينلل محللا .
 كلام نب سيق نب هريمع نب ديز : َوُهَو ، مظانلا دادجا دحأ : وه ، ( يرقلا ديز نبا ) : هلوق )٥(

 .هركن رم امك-
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 يولهبلا دايز نب رمُع نب هللا دبع خيشلا

 نب رمُع نب هللا دبع ، غيلبلا مظانلاو ، هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 يصقشلا ركب يبأ نب دشار نب رمع نب دشار نب دمحأ نب دايز
 يف ، ةريثك زيجارأو دئاصق هلو ، ىلهُب ةيرق ءاملغ نم ؛ يولهب
 . اريبك ًادلجُم تناكل ۔ تعمج ول نأ ، ماكحألاو نايدألا

 ناك دقف ؛ لضفو ملع تيب نم ، رمع نب هللا دبع خيشلاو
 نب ديعس : همعو ؛ دايز نب رمُع : هدلاوو ، رمع نب ديعس : هوخأ
 مهو ، مهنامز يف ملعلا لاجر نم ، دمحأ نب دايز : هدجو ؛ دايز
 . يرجهلا رشاعلا نرقلا ءاملع نم

 نرقلا لوأ يف هنأ هارحتأ ام ىلعو ۔ هدلومل خيرات دجأ ملو

 نيرشعو سمخ ةنس ،۔ ةيئابلا هتديصق مظن دقف ، نوكذملا

 : ماكحأل او يواعدلا يف يتلا ، ةرجهلل ةنامعستو

 ابغر دق ملعلا يف ةعفر عدُمو ابلط دق ملعلا نونفل بلاط امك
 ابلط ام دعب اموي ملعلا ةحود نع هبلطم لق ىتح زجعلا هب ىرزأ

 : اهرخآ يف لوقي ثيح

 ابدج دق ماعلا كا ذو اماع نيرشع يفو سمخ ماع يف تمظن دق جحلاب

 ابسن ىرولا ىكزأ ىفطصملا ةرجه نم تلمك دق رهدلا نيئم نم ةعستو
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 ةنس تناك ، ةباحصلا يف ةسمخُملا ةديصقلل همظن اذكهو
 ٠. ًاضيأ ة رجهلل ةنامعستو نيرىثع ق سمخ

 نينامثو ثالث ماع ىتح هنأ ال ا ظ هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 نم هلوق ليلدب ة ايحلا ديق ىلع لا لزام ة رجهلل ةنامعستو

 : اهلوأ يتلا هتديصق

 لمهني عمدلا اهيتنجو ىلع أاحس لمهنت نيعلاو يسلجم تتأ دوخ

 : اهرخآ يف لوقي

 اولبق مه نإ اهنع ملعلا يوذ لأساو امهف نكو ينع هتلق امب ذخف

 لمك اهلك نينس ثالث تضم دقو هيف لوقلا ناك نابعش رهش يف
 لطبلا يبنلا يداهلا ىفطصملا رجاه ذم ةنامعستو ًاماع نينامث دعب

 ناك مث ؛ ليعامسإ نب دمحم مامإلا : ةمغلا نم رصاع دقو

 ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب : هدلول نيعيابملا سأر ىلع
 ضري ملو ‘ ةرجهلل ةنامعستو نيعبرأو نيتنثإ ةنس ، ةمامإلاب
 دايز نبا خيشلا ةعيابم ، دادم نب هللا دبع نب دادم نب دمحأ هيقفلا

 قبس امك ۔ همامإ نمو هنم أربتف ، دمحم نب تاكربل ، هعم نمو

 . دادم نب دمحأ خيشلا ةمجرت يف هركذ

 نممو ، تاكرب مامإلل نيديؤملا نم ‘ دايز نبا خيشلا ناكو
 نبا خيبثلا يف همالك نم ذخؤيو ، هتريس يف هيلع يشثيو ، هالوتي

 هيقفلا فقوم نم مغرلا ىلع ‘ ريدقتو ءانث مالك هنأ لدي ام ، دادم
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 مامإلل هتعيابم لجأل ، هنم هتأربو ، دايز نبا خيشلا نم دادم نبا
 . تاكرب 

 دقو ، دمحأ خيشلا نم ىوتف ، " دابعلا ةنازخ " : باتك يفف
 هب ىتفأ ام ، تباث حيحص ) : هلوقب ، دايز نبا خيشلا اهيلع قلع
 هذه يف ، دادم نب دمحأ ، ةملعلا “ ملاعلا ،۔ انتودقو ‘ انخيش

 نب دايز نب رمُع نب هللا دبع ‘ هلل ريقفلا دبعلا هبتكو ؛ ةلئسملا
 . ه أ . ( هديب دمحأ

 نبا ملاعلا خيشلا هبتك يذلا ، رثألا اذه يف هاوتف ركذ ليلدبو
 : هصنو ، ىلهُْبب تاكرب مامإلا هارجأ جلف حرق يف 3 دايز

 ة نيلئاسلا بيجم هلل دمحلا 3 ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 ۔ هل كيرش ال هدحو هللا لإ هلإ ال نأ دهشنو ، نيلماعلا بيثمو

 ي ذلا ۔ هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشنو ۔ نيلئاقلا ةداهش قدصأ

 ، نيقيلا هاتأ ىتح هتدابعل هقفو يذلا هيفصو ، نيلا هب لمكأ

 : دعب امأ .. نيعمجأ هلآ ىلعو ، هيلع هللا ىلص

 دمحم انديس ةرجه نم نيسمخو ةنامعست ةنس يف ناك امل

 ۔ نيحو تقو لك يف هيلع هللا ىلص ، نيملاعلا بر لوسر ، نيمألا
 نب دمحم نب تاكرب ، دجمألا ، ةملعلا ، ملاعلا ، ديؤملا مامإلا ماقأ

 أجلف ىلهُب لهأل حرتقإف ليضفتلاب همركأو هللا هزعأ ليعامسا
 ، شوفملاب يذلا وهو ‘ ًاثيغو انيعُمو ، اهل ًادعاسو ، اثيم جلفل
 ۔ جلفلا ةدايز ، ناتدايز هنم لصحف ، روسلا قدنخ يف هرممو
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 هبلطم ناك ذإ ، ةدارإلاو ةينلا نسحل هللا هقفو ، روفحملا قدنخلاو

 ، جلفلا ءام نم ًانيش دعقأ هنأ كلذو ، ةداعسلا لينو ، دالبلا ةرامع

 جلفلا حالصل ۔ نيتدارإلل هللا هقفوف م هحالصو هتمدخ يف هذفنأف

 نم لوق نم ةءاربو ، همازتلاو هتنامض نم هصلخو ، هحاجنو
 نم هيف هضراع هنأ كلذو ، همالك حبق نمو ، هيف هضراع

 ، ةغمادلا ةجحلاب مهمسحف ، ضقان نم هيف هضقانو ضراع

 : داوجلا ، ةملعلا ملاعلا خيشلا نع ، ةغناسلا ةيعرشلا ىوتفلاو
 ۔ داشرلاو ةداعسلاب هللا هدمأ ۔ دادم نب هللا دبع نب دادم نب دمحأ

 . هب مكح ام ىلع
 ، عرولاو ‘ ملحلاو ، ملعلاب روهشملا بهذملا ةمالع ىتفأو

 6 يلع نب ىَسوُم : يعملألا ، يلولا ، ةملعلا 0 ملاعلا ۔ بدألاو

 يف هب ايتفأ امو ، امهرثأ جلفلا اذه حرق يف تاكرب مامإلا ءعيطوف

 ناكو ، املس هيلإ يقتريل ضراعملا دجي ملف ، امكح امو ، كلذ
 لوأ يف هثبنو ۔ ضرألا نطاب نم هجارخإو ، هثدحو هحرق أدبم
 . رتفدلا اذه يف اهركذ مدقملا ةنسلا نم رفص رهش نم موي

 يف ةروكذملا ةنسلا نم ةدعقلا يذ نم نماث موي ، اثيم جلف طلاخو
 ىلع ‘ ةيوبنلا ةرجهلا نم ةنامعستو نيسمخ ةنس نم ‘“ ةدعلا هذه

 هجاوزأو ، هباحصأو هلآ ىلعو ، تايحتلا بيطأو لضفأ اهرجاهُم

 . بدجلا ةدش يف ، هيرجو ‘ هراهظإو ، هجارخإ ناكو ‘ تارهاظطلا

 جلف : لثم ۔ بصخلا نادقفل ، ةسباي ةتيم اهرثكأ ىلهُب جالفأو
 ةجرشو قوسلا ةجرش ۔ نيتجرشلاو ‘ ثدحملا جلفو ‘ بوبضأ
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 يأر يف نيروجنم زيغ ردق ، اليلق ءام نييزجلاب نأ الإ ۔ هوطخلا

 رثاد تيم يليزغلا جلفو ، ليبقلاو شرفملا نيع كلذكو ، نيعلا
 نم ثعبني ، أجاجث ابذع ءام جلفلا اذه نم هللا رهظأف ، ليحم

 ، الصأ نييزجلا جلف تام مث ، اجارجر اقفدتُم ايفاص نويعلا

 حزني جيلفلاب ىمّسلا جلفلا راصو ، الحم ناتنس كلذ دب عباتتو

 ، برغلاو قرشلا نم ىله رابأ ضعب ءام راغو ‘ بزغلاب

 سبيو ، اهرجاوحو اهنيتاسب يقست الو ، اهرجاوز دمتال اهرثكأو

 يقتْسلل دجي ال ذإ ۔ سردو لطع ىتح ، قوسلاب يذلا كبنملا ءام
 ۔ ءام موي لك يف دادزي ثوذحملا جلفلاو سحي الو ءام هنم

 يف اهيلع ديزي هنأل ، هتدايز نم نايوق نازيغ كلذ دنع اثيم جلفو

 لمع هنأل ‘ دلبلا لهأ نم هلهأل ضراعم الو ‘ هتيؤرو نيعلا رظن

 جالفأ نم ءيش سايق يف لخدي ملو ، ددسلا لوقلاو قحلاب

 لاق نم لوق رثكأ نأل ، ددشو سايقلاب لاق نم لوق ىلع ، ىله
 سايقلا اذه نع جلفلا اذه داز دقو ، عارذ ةنامسمخب سايئلاب

 مكحب كلذف ۔ ناصقنلاب لاق نم لوق ىلع امأو ؛ عارذ ةئامتسب
 اهلك جالفألاو ‘ ناصقنلا فرعي فيك ، نايعلاو ةدهاشملاو رظنلا

 رظنلا يرجي فيكف ،‘ تاجرلدلا يف دادزيو ءام ثعبني اذهو ، تائيم

 . ءايعإاو همار نمل ،‘ لاحمو زجع اذهو ، ءايحألاو تاومألا نيب

 ۔ ىوقتلاو دادسلل ، هب مئاقلا مامإلا قفو يذلا هلل دمحلاو

 . ه أ ، ( ىولبلا لزاونو “ رومألا قئاضم هبنجو
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 : رثألا اذه هطخ نم تلقن يذلا خسانلا لاق

 . ىله ةيرقب اثيم جلف ةفص يف ، ارثؤم ابوتكم هتدجو ام مت )
 نب رمع نب هللا دبع : نيملُملا يضاق ، ةملعلا ملاعلا خيشلا نع
 ۔ ًأريخ هلهأو مالسإلا نعو انع هللا هازج يولهبلا يصقنشلا دايز

 0 ميركلا هللا لاسنو ، احصث مالسإلا يف اولأي ملو ، هدهج لذب ذإ

 ىلع رداق انبر نإ ، روكذملا جلفلا اذهل ةدايزلاو حالصلاو ريخلا

 ؛ ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ، روكش روفغ ، ءيش لك

 ةنس رفص رهش نم نولخ ةليل نيرشعو سمخل تبسلا موي كت
 .ه أ . ( ةرجهلا نم ةنس فلأو ةنس نيعستو عبس

 مامالل ، دايز نبا خيشلا ءانث ، رثألا اذه نم كل نيبت ذإو

 هتمدقم يفف ؛ رخآ عضوم يف اضيأ ۔ هيلع ىنثأ دقف ، تاكرب

 يسوفنلا حون نب حتف رصن يبأ خيشلا ةديصقل هحرش ىلع
 هشلو ىلع لدي ام ، تاكرب مامإلا ىلع ءانثلا نم ، (هللا همحر)

 : ةمدقملا كلت يف لوقي ثيح ، هنع هئاضرو ‘ هل

 رقفأ . ريصقتلاب هسفن ىلع فرتعملا ، ريقفلا دبعلا لاق )

 : عب امأ ... دايز نب رمع نب هللا دبع : دابعلا نم هللا ىلإ قلخلا

 لضافلا ، ةودقلا . لجألا ةملعلا ، ملاعلا خيشلا ينلأس دقف
 يدايألا وذ ۔ لحلاو دقعلا بحاص ، لحملاو ردقلا عيفر ، لجبملا

 . ةيمتاحلا مراكملاو ، ةيولعلا ممهلاو ‘ ةيبآلا سفنلاو ، ةيكزلا

 . اهناسحإو اهفورعم بحاصو ‘ اهناسل نامجرتو ، ةعامجلا خيش ا
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 ، هيقفلا ‘ دجملا ۔ لضفألا ‘ يماسلا ، ديؤملا ، لدعلا مامإلا

 هافكو ، روبحلاو رورسلا هل هللا مادأ دمحم نب تاكرب : ةودقلا

 هللا ىلص ‘ روُجيد لك حابصم ، دمحُس انديس ةمرحب ، روذحم لك
 ةديصق هل حرشأ نأب ۔ روكبلاو يىثعلاب ، هلآ ىلعو ، هيلع
 يسوفنلا حون نب حتف رصن يبأ هيقفلا خيشلل يتلا ، ةالصلا

 . ريرقتلا نسحأب اهررقأو ، ريسفتلا لامكب اهرسفأو ، يبغلا
 ريغ ةنكل اذ لأس دق لب ، هيقف الو ملاع ريغ ۔ هللا هزعأ لأس دقف
 ۔ سالفإو مدع اذ ىدجتساو ، سانلا يف مرو اذ نمستساو 4 هيدب

 باب لك اهنم هل حتفنإل ، ريسفتلاو حرشلا اهل وه دارأ ولو

 اهضورع عاونأ نم ، يوسلا قيرطلا ىلع اهب ىتألو ، ريسع

 ، فورعملاب رمألاو ، دابعلا رمأب هسفن لغشأ هنكل ، يورلاو

 ؛ داهجلا لضفأ نم وهو ‘ هتيعر نع بذلاو ، داسفلا نع يهللاو
 زوع ىلع ‘ هتيغب كلذ بلط يف تلواحو ‘ هتوعد كلذ دنع تيبل

 دصقلا غولب نع زجعلاو ، ماظنلا لحب يتيارد ةلقو ، مادعإو ينم

 يف طروتلا نم ةاجنلا هتلأسو ، كلذ ىلع هللاب تنعتساف ؛ مارْملاو

 ينقفوي نأو ‘ كلاسملا قيض يف طبثتلا نم صالخلاو ، كلاهملا

 . هنم دارملا ه أ ‘ لئاسولاو ضرفلا تابجاو يف ، لئاسملا حرشل

 : هيقفلا خيشلل ةخوسنم ، ةميدق ةخسن نم هتلقن دقو

 ةنس خسنلا خيرات ، يبحرلا رمع نب ىسيع نب هللا دبع نب رصان
 اذه نم ىرخأ ةخسن دجوتو ؛ ةرجهلل فلأو ةنامو نيعست
 ةمدقم نأ الإ ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، حرشلا
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 اهيف ركذي ملف ۔ انفلسأ يتلا - ةمدقملا كلت نع فلتخت ةخسنلا هذه

 : خلإ ... ريقفلا دبعلا لاق : هلوق دعب لاق لب ، تاكرب مامإلا

 . ةالصلا ةديصق حرشأ نأ ، يسفن ينتعد دقف : دعب امأ ... )

 يبهولا يضابألا حون نب حتف رصن يبأ هيقفلا خيشلل يتلا
 . ريرقتلا نسحأب اهررقأو ، ريسفتلا لامكب اهرسفأو ، يسوفللا
 تارابعلاو ، ةيوغللا ظافلألاو ، ةينسلا يناعملا نع ةرصاق يسفنو

 تيأر نكلو ، ةيعرشلا لئاسملاو ، ةيوحنلا دصاقملاو ، ةيونعملا
 نإو ، () نسحلا نفلا اذه يف ، مظنلا هنم الخ ، رضنلا نبا مئاعد
 ، رضنلا نب دمحأ خيشلا نع ، خيشلا اذه ةجرد ترصق تناك

 نئل ‘ همهلو هسمال ضبق هنيشي الو ، همظان كلس هبيعي ال رذلاف

 دقو ، رعشلا بويع نم وهو ، فاحزلا ضعب هتيفاق ضعب يف

 لحب يتيارد ةلق عم يسفن تمشجف ، رارطضإلا يف هوزاجأ

 اهل يريغ دارأ ولو ، مارملاو دصقلا غولب نع زجعلاو ، ماظنلا

 ىلع اهب ىتألو ‘ ريسع باب لك هل حتفنإل ‘ ريسفتلاو حرشلا

 فقاولا طسبيلف ، يورلاو اهضورع عاونأ نم ‘ يوسلا قيرطلا
 . ه أ 6 ( خلا ... ةرذعملا يل كلذ ىلع

 نأ دجي ، امهيلإ راشملا باتكلا يتخسن يف رظنلا نعمي نمو

 يف ىتح ۔ انايحأ ۔ دجوي لب ، نيتمدقُملا ىلع رصتقي مل قرفلا
 دناصق هل نأ : مهضعب ركذ دقف ، ةالصلا يف دناصق نم ، رضنلا نب دمحأ خيشلا مظن لخي مل )١(

 . هرعبش نم بهذ اميف تبهذ اهنكلو ‘ ةءاربلاو ، ةيالولا يفو ‘ ةالصلل يف
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 نم بوصأ اهلماكب ىلوألا ةخسنلا نأ : يدخو ؛ باتكلا سفن

 . ةخىسللا هذه

 حرش يف لوقي وهف ، هحرش نم اجذومن ركذأ ، ةدنافلا مامتلو
 ‘ لوقو ش ةين نم ‘ هلص ةيدأتل مئاقلا هب رمؤي اميف ‘ تيبلا اذه

 : لعفو

 رذحاف كءاير عامطأو فوخو ةينب لاح باحصتسا اهلختالو

 يهو ، حراوجلا ىلع ةميزعو ، بلقلاب دقع : ةينلا ) : لاق
 ىلإ دصقلا يه : ةينلاو ؛ اهماكحإ دبعلا ىلع بجيف ، لمعلا بل
 : ةينلا : ليقو ؛ () دمحم هلوسرلو ، (كّيي) هلل ةعاط ،لنفلا
 لمعلاو ؛ ءايرلا اهلخدي ال : ةينلاو ؛ عطقني لمعلاو ، ةمادتسم

 لمع حصي الو ‘ لطاب وهف ةين نم الخ لمع لكو ؛ ءايرلا هلخدي
 مل تدرفلنإ اذإ : ةينلاو ؛ تاينلا ميدقتب الإ ۔ تاعاطلا نم ءيش

 دقع اذإف ، مكح هب بجي مل درفنإ اذإ لعفلا كلذكو ؛ مكح اهب بجي
 عزانتالو ، هعقوم عقو ، ىنعملا كلذ هل عوضوملا لعفلاب ةينلا

 . ( ......... ةينلاو لوقلا عمتجإ اذإ ۔ مكحلا عوقو يف ملعلا لهأ نيب

 مث ؛ تقولاب ملعلا : ةالصلا هب موقت ام لوأو ) : لاق نأ ىلإ
 يلصُي يتلا ةعقبلا ةراهطو ؛ بايثلا ةراهطو ؛ ةراهطلا مث ؛ ةينلا

 وهو باصتنإلاو ؛ اهريغ نم وأ ضرأ نم تناك ءاوس 0 اهيلع
 ىوتسا اذإف ؛ ةلبقلا لابقتسإو ؛ ةالصلل ىلاعت هللا يدي نيب مايقل

-٣٢٧ _



 هبلع انبجوأ ۔ هل ًاعضا وتم ، هلل اعضاخ . ةطيرنشلا هذه ىلع امئاق

 . هتفرعمو هملع هيلع بجي ام ملع

 ةدابعلا : ىنعمب ، ةالصلا ىلإ همايق نوكي نأ : كلذ لوأف

 . حدملا ةينب هيجوتلا مث ۔ صالخإلا ةينب ةماقإلا مث ، ةيدوبعلاو

 هل(ا) ريهطتلاو هيزنتلا : ىنعمب هيف ةينلا نوكت : هريغ لاق
 ةينب : ةءارقلاو ؛ صالخإلا ةينب : مارحإلا ةريبكت مث ؛ هابشألا نع

 هيلعو ، ىري ال هللا نأ هملع عم ، اصخش ىري صخشك ، سرللا

 ةينب نوكي : عوكرلا مث ؛ اهب رمي ةيآ لك هبلقو هعمس يعاري نأ
 مث ؛ هلل للذتلا ةينب نوكي : دوجسلا مث ؛ عوشخلاو عوضخلا

 . ءانثلا ةينب نوكت : تايحتلا

 ةينلاو ؛ ضرفلا ءادأ : ىنعمب ، ةماقإلا يف ةينلا : هريغ لاق
 هابشاإلا يفنو ، هل هيزنتلاو ، هلل حدملا : ىنعمب ، هيجوتلا يف
 ةينلاو ؛ هلل صالخإلا : ىنعمب ، مارحإلا ةريبكت يف ةينلاو ؛ هنع
 ةينلاو ؛ ناطيشلا نم ماصتعإلاو ززعتلا : ىنعمب " ةذاعتسإلا يف
 : ىنعمب ، عوكرلا يف ةينلاو ؛ سردلا : ىنعمب ‘ ةءارقلا يف
 ؛ هلل للذتلا : ىنعمب ، دوجسلا يف ةينلاو ؛ هلل عوضخلاو عضاوتلا

 نيكلملا ىلع مالسلا : ىنعمب.‘ نيميلا ىلع ميلستلا يف ةينلاو

 : ىنعمب ، لامشلا ىلع ميلستلا يف ةينلاو ؛ةالصلا نم فارصنإلاو

 . راصتخإب ه أ ، ( نينمؤملا ىلع ةمحرلا

 الو ؛ اذك نع هزنم هنأ : لاقي ، (ةطي) هللاف ، ديدسب سيل ، عضوملا اذه يف ريهطتلاب ريبعتلا )١(
 . هيف رظناف ؛ رهطُم : لاقي
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 ىل ,مالس ] : رصن يبأ خيشلل ةينونلا ةديصقلا : ( هيبنت )
 نب دمحم ديسلا ةبتكمب ةحورشم دجوت ، { نطوم لك يف ناوخإلا
 . )١٤٢٩( مقرب ‘ يديعسوبلا دوعس نب دمحا

 ، يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس ةملعلا خيشلا ينربخأو

 ، يبرغملا يتالتلا خيشلا : حراشلاو ، ناتحوأرشم نيتديصقلا نأ

 . ينيمثلا زيزعلا دبع خيشلا امهرصتخإو

 نم نوريثعلاو عبارلا ءزجلا : دايز نبا خيشلا تاقلؤُم نمو
 لصألا نم دوقفم ءزجلا اذه ناك دقو ؛ " عرشلا نايب " : باتك

 هلمكأف ، اءزج نيعبسلاو نينثإلا باتكلا ءازجأ نيب دوجوم ريغ
 يف رشع عباسلا ءزجلا ريظن وهف ، رمُع نب هللا دبع خيشلا
 نب دادم خيننلا هلمكأف ‘ لصألا نم ۔ اضيأ ۔ دقف ي ذلا ، ةاكزلا

 . هتمجرت يف كلذ تركذ دقو ، يبعانلا هللا دبع

 ۔ روكذملا ءزجلا اذهل رمع نب هللا دبع خيشلا فيلأت يفو

 يتلا هتديصق يف ، يلخنلا مالسلا دبع نب ةدجن ملاعلا خيشلا لوقب

 ركذ نأ دعبف ، " عرشلا نايب " : باتك ءازجأ ددع يف ابلا
 .. لاق ‘ هنم نيرشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 انيفراعلا ىلوم دوجلا فيلح ارط ءاملغلا ةودق فنصو

 انيبلاطلا داز دايز ليلس ينعأ هللا دبعب رمع ىتف

 انينىغ هب يصاعملا نع نحنف اليدب ازجألاو جحلا ءزجل
 انيضغابلا رايد هشثروأو يلايللا ثادحأ هللا هافو
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 انيحلاصلا ىقلي تانجلا يفو هاشي ام نميهملا هثروأو

 انيلسملاو ءايبنألا ريخو ارط نيلقثلا ديس ةمرحب
 انيعمجأ مهيلع هتمحرو هيلع ةمنلاد هللا ةالص

 نأ : اهيف ركذي ، ءزجلا اذه نم ةددعتم خسث ىلع تعلطإ دقو

 ؛ بهاذلا عزجلا نع ضوع ‘ نيملسملا راثآ نم فلؤم ءزجلا اذه

 نب هللا دبع خيشلا هفلؤم نأ : اهيف حرصُم ، ةدحاو ةخسث ادع ام

 وهو ، هتركذ ام ريغ ىرخأ تافلؤم ىلع هل علطأ ملو ، رمع
 عبارلا ءزجلاو ۔ يسوفنلا خيشلل ‘ ةينارلا ةديصقلا حرش

 . "" عرشلا نايب "ا : باتك نم نيرشعلاو

 هقفلا يف دئاصق هلو ؛ باحصألا رثأ يف ةريثكف ، هتبوجأ امأ

 6 جحلا ىلإ هريسم يف ةديصق هلو اهضعب ركذ يتأيس ۔ هلوطم
 : هذه يهو

 امرضأو داؤفلا يف اران جعزأو املسو راز هاوهأ نم فيط ىزلأ

 امتكم ناك هب ًاراكذت ددجو ةعولو اقوشو ًاحيربت جيهو
 امد اهعمدأ نيعلا ىلخو ةبابصو امئاد انزح ثروأو

 امصو بلقلاو هاوهأ يذلا دقفب ةربع دعب ةربع ًاباكسنإ لهت

 امنرو مامحلا ىنغ امو ًاريحس ابصلا تبه ام لك اقايتشإ نحأ

 ىمحلا ىدل نينطاق نامع ضراب مهتكرت ىلهُْبب بابحأ راكذتل
 امكأو لابجلاك لمر نابثكو دفدف دكب ًادفدف يفايفلا تبجو
 امشجت لامجلا تمشج قونلا نم ةرفجو تعطق جوجرح لك ىلع
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 ىرسلا نم قيطتال ام اهتلمحو

 تربنإ ام دعب نم ميلا يسفن تلمحو

 ةمخض جاسلا نم حاولأ تاذ ىع

 ارباكم تبكر دق ىتش نئافس

 عضوم ريخ ىلإ ادصق انب مؤت

 ةرمغب ارهج تاقيملاب تمرداف

 اهعوبرو ةدج انيتأ نأ ىلإ
 ةكمل ادصق ريسلا دجن انرسو

 اهلابجو ةكم انيأر املف
 ايبلُم مالسلا باب ىلإ توحن

 هنكر تلبقو اعبس هب تفطف

 هتملتسإ يتاميلا نكرلا ىلإ تلمر

 اردابم تمقو اعبس هب تكر

 الورهُم نيتورملاو هنيب امو
 ةرمُع مامتإ قلحلا دعب ترصقو

 اهلك جحلا رهشأ تفاوت نا ىلا
 ايبلم تمقأ اهيف ىنم تيأ

 اهتقوب اعمج سمخلا اهيف تبلصف
 اهتافرع ىلإ ادصق اهب انزجو

 انباكر تخانأ اهانيتأ املف

 اللذت ديعصلاب باقر تدمو

 امميتُم اهب اريس اهتبدأو
 امدقتم ًافنفن اترم قونلا انب

 امضخأ سملق رحب انب موعت

 امط دق حيرلا نم رايت جوم ىلع

 امظعملا كاذ هللا تيب ضرألا نم

 اململ دصق نع تيبلا بر تيبلو

 اموسملا نيفسلا كاذ اهب انيسر
 امسلاو ضزألا قلاخ اهلإ يبلن

 امرحملا قيتعلا تيبلا اهب انمشو

 امزمز تمس نم هللا تيبل تجلو

 امس دق دلخلا ةنج نم رجح هب
 امس يذلا ليلخلل ماقم دنعو

 املس هانيقترإ ىتح افصلا بابل

 اممتم تنك ةعبس عادو عاسو

 امد اهقرهنل تناك ةعتم هب

 امظعملا فيرشلا جحلاب تمردحاأف

 امرحت دق يذلا فيخلا دجسم ىدل

 امس نم ةنُس ميهاربإ دجسمب
 يمتتُم لضفأ هللا لآ فراعم

 ىمنلابو لوبقلاب تنأمطاو اهب
 امدنع مويلا كلذ يف اهقلاخل
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 اهب اوتأ يذلا قلخلا ةلمج تأر

 ادحاو كملا كلام ًابر نوعديو

 انبر مويلا كدفو انإ نولوقي

 اننإف انم قلخلا هلإ لبقت
 ًاقلاخ نوعدي لحنلاك مهل يود
 دمحم يبنلا يداهلا ةنس ىلع

 اهلجأ ام ةعقب نم اهب مركأف

 اهطسو لزنت نمحرلا ةكنالم
 مهعيمج ماركلا نويبنلا كاذل

 مهنيد سانلا اوفرع تافرع ىدل

 مهباكر تضاف سانلا ثيحب انضفأ

 اهدعأ ةاصح نيعبس تأيهو

 افقاو تسلظغأ رجفلا تعكر املف

 امظعم اميظع ابر هب تركذ

 ةوحض كلذ دعب نم ىنم انيتأ
 هدحو مويلا كلذ يف انيمر ىدل
 ىنم يف سانلا لعفي ام اهب انلعف

 هروزن ادصق هللا تيبل انضهن

 الماوك امامت عبس هب انفطف

 مكلذك نيتورملاو افصلا نيبو

 انعادو دعب جحلا ضرف مت دقو

 ىمحلا كلذ يف ريبكتلاب نوجعي
 امثامو مهل تالز رفغيل

 امنهج ران رح نم ادغ انرجأ
 امرجأ ناك نم بنذ رفغاف كانيصع

 امنغم نوجري قافشإو فوخب
 امدأ دجلاو ميهاربإ ةلمو

 امسلا اهب ناز ضرألا يف اهلضفأو

 امركت هنم شرعلا بر ةمحرو .
 امظعملا ديعصلا كاذ اولزن دقل

 امركأ عمجلا ةوبر نم اهب مركأف

 امظلا يبلق نع لاز عمج وحن ىلإ

 ىمر نم دنع ىنم يف ارامج يمرنل

 امرحم يبر هامس رعشم ىلا

 امركتم محار اميحر روفغ

 امدقم رامجلا ىصقأ اهب انيمر
 امدعب جحلا نم امارحإ تللحأو

 املل جثلاو ريصقتلاو قلحلا نم
 ىمعلا بلجي هكرت ضرف كلذو
 اممتم اضرف نمحرلا ةعاط ىلع

 امللا هب يجرن ايعس اهب انيعس

 امركأو لج قلخلا هلإ تيبل ا
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 ةثالث لبق جحلا ضورف نلل
 ىلوألا تلاق اذك تانس هيقابو

 اه رامج يضقن ىتح ىنم انعجر

 اهدعن ًأرامج اهيمزلل أثالث

 هنإف كاذ لبق لجعتي نمو

 هل ننس نم جحلا طورش تىتو

 انصالق لوسرلا وحن ىلإ انلمو

 بزثيل ادصق ريسلاب اهب دننو
 اهنحصب انلزن اهاندصق املف

 انباكر تادقافلا نينح تنحف

 اهريسم يف اهناعضأ تدقف امك

 البقم حيرضلا كاذ ىلإ توند

 ةبابص ينم نيعلا عمد تلبسأو

 ارئاز كتنج هللا لوسر تلقو

 يقلاخ دنع يديس اعيفش يل نتف

 اهتينج بونذ نم هيلإ تبتو

 عساش يرادو ينامع يل
 يدلاوو مث هللا دبع يمساو
 همالس مث هللا ةالص كيلع

 امناد يلصن نأ انيلع ضرفف
 مهعيمج نولسُملاو هكالمأو

 املعاف راز نمل مارحإو فوقو

 امدعبو اهنم ضزفلا عيمج انيضق

 ىمر نمل دعت مايأ ةيقب
 امركت دق نمل مايأ ةثالث

 امثأم فاخ نمل مثإ الو زوجي
 امثيح هرداغن مل لفنو ضرفو

 اميخ ليللا اذإ ءاديبلا اهمسجن
 امركملا يبنلا يداهلا اهب روزن

 امميت اندصق ءارهزلا ةضورلا ىدل

 ىمحلا كلذ يف نيعلا عومد تلاسأ

 امنرت نينحلا تاوصأ عجرت

 امس يذلا لوسرلا هيف ىوث ًاديعص

 اميتم هيف ترص ذإ هل اقوشو

 املو ىرولا نيب ًاعفتشمو
 امرجم تنك دقف يتاإلز رفغيل

 ىمح يل مث يديس انوع يل نكف
 املكْمو ابغار ابح كتيتأ

 اميخم ىلهُب نحص يف رمُع وهف
 امذلا يفاو اي كاشغت هتمحرو

 املسو ىلص هللا نأل كيلع

 املعو باتكلا يف يبر لاق دقل
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 نباغت موي قلخلا عيفش تنأو

 مشاه لسن نم تاداسلا ديس ايف

 قراب رتفإ ام هللا ةالص كيلع
 اهناب نصغ ىلع قرو تحدص امو

 ىرولا لضفأ ىلع يميلست عب نمو

 ىوث يذلا قيتعلل ابرت تلبقو

 ةفيلخ ريخ قيدصلا ركب يبا
 نم دصو هلإلا نيأ يف دهاجو

 رسي مل بلقلا فلاح فيطل تقرأ

 يربص هب ليعو ًاحيربت ددجو

 امدقملا ماركلا نييبنلا مامإ

 امحرت كيلم نم ةالص كيلع
 امهمهو مامغلا يف دعر نح امو

 اميهو بكرب يداحلا توص امو

 املسمو ايعاد اليلق توعد

 اميق ناك ذإ هللا لوسر بنجب

 ىمح دق نيدلل رهطلا دعب فلخت
 امدصو هللا نيد نع سعاقت

 رمجلا نم بيهل يمسج يف رعساو

 رحلا مئاد اشحلا يف انزح جعزأو

 رض اذ بلقلا فجاو ابيئك تبف
 اناك دق مسجلا ةضغ دورخ دوخل اناب يذلا بيبحلا دقف نم وه امو

 اناب اذإ ردبك هجو انس كيرت اناشغت مونلا يف ءافيه ةمعنم

 يرجي هب نسح ءاماليسأ ادخو

 اهبلاو نسحلا يف نابلا نصفك سيمت اهملا ةيشم تشم نإ اهاطخ فوطق
 اهلد ددجت دوخ ةهرهرب اهل نيعأ نم ميرلا نيعب اونرتو

 رصخلا ةناصمخ نيقاسلا ةجلدخ
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 ىرقلاو لزانملل ينتركذ الو ىركلا نع يبلق لاز دق اهل سيلف

 ىرولا يف ةيربلا نيب نم ترص دقو اركذت يل تددج وأ ابصلا ميسن
 يربص يننتاخ دقو تابابص فيلح

 هلبس مث هراثآ تفع اسيرد هلبح راص ذا هللا نيدل نكلو

 هلضف مظعي ال افيعض راصف هلمح لمهأو هولهأ زع دقو

 ردصلا نطاب نم هتجم ىرولا بولق

 لوقلاو لعفلا يف هللا دودح لكل ليطعت لهأ هلهأ رهد ءوس نمو

 ليزنت ليطعتل لإ مهمه امو ليقلاو لاقلاب لضفلا لهأ نوبيعب
 رفكلا ىلع نيفكاع دابع روجو

 همكأ الو اريغص الفط اومحري ملو همذ اوظفحي ملو الإ اوبقري ملو
 ةمألا ىدل لحيال ام اوكهتنإ دق همرح هل هميتيلا لام اولعجي ملو

 يردي مهب سيل هللا نأب اونظف

 مهلاعتفإ يف لطاب نم اولمع امو مهلاعفب ملاع يبر نإ ىلب
 مهلاعن سحو رذ تنطو امو مهلاعف حيبق نم اونكأ دقامو

 يرجي امب بولقلا نونكمب ميلع

 مهلاب سح الو هيف مهملع الب مهلالض يف مهنجردتسيل نئلو

 مهلالض تائيس نم اوحرتجإ امب مهلاؤس عم لوهم ميظع مويل
 رذلا نم نزو لاقثم نع بساحي

 دنفلاب نولابي ال لاذر ساسخ دسحلا مهرضأ دق حاحش صارح

 ددب اوددب دق لهجلا دنع نوريثك ددع مهل سيل فرعلا دنع نولبلق
 رمزلا عم نايقلا توص مهمهو
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 انجشأو يبلقل احيربت ددجو انزحأو مارغلا جاه يذلا اذهف

 انلعاف ىدبأ مث هاهد دق امل انعذأو كاذ دنع يرابطصإ لقف

 يرجت ةمناد لهنت اذإ ينيعف

 اهبحب قوشملا كاسمإ كسمت اهب نمل مودت ايندلا هذه امف

 اهبطخ عاقيإب ابأد مهعرقتو اهبركب اهنم شيعلا وفص ردكت

 رتق يذ رييغتو تاذل صيغنتب

 اهنوكس مذو الإ لقاع امف اهنورت يحل ايندلا تماد لهو

 اهنونم قارفلل مهتدوز دقل اهنوكر بحأ نمم تهد دق مكف

 رفك يوذو مهنم عيطم لكل

 اولجلتت الو ابح اهترهزب اوجهبتت الو ايندلا اوعدف الا

 اوجرختو اوجنت ناطيشلا ةنتف نمو اوجلفت فرعلاب فرعلل اعد عادل

 رجزلاو رمألاب نمحرلا ةعاط ىلإ

 رشعم ريخ نم نيدلا يف مهرجاهُم رهظملا يبنلا باحصأ ناك امك

 يرتشم معن اي هلل سفنأ اورش ريخ لك يف هللا نيد راصنأو

 رقفلا نم فاخي ال ميرك داوج
 لدعلاو قحلاب هللا نيد زع يفو لضفلا بلط يف نمحرلا يف نولاوي

 لقعلاو ملعلاو ملحلاب مهدجم امس لسرلاو ةيربلا ريخ اودهاش دقو

 ركن نع يهنلاو فورعملاب رمألابو

 انسأ مهبقانم تناك دحأ يفو اضعطلا اورثكأ دق روفحملا قدنخلابف

 اندأ نم دنع اوسدرك نينح مويو انهولا اوفرعي مل قلخلا لك بقانم

 ردب يف مث حساك برحب مهيلا
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 لطاسقلا تحت ريبكتلاب نوجضي لطاب لك نم مومنملا اوضفر دقل

 لذارأ ىرابحلاك موقك اوسيلف دلناضفلا نسحب يبر مهصخ دو

 رصإلا عم ميظعلا ثنحلا ىلع اورصأ

 ممألا ىلع داهجلا يف هيف ثح دقو ملكلا نم يبر لاق ام اوعمسي ملأ

 ملقلا طخ ام نوعوي ال لوقلا نع ممص مهب سرخ يمع مكبأ مسا
 ركذلا مكحم يف صنلا هيف ءاج امو

 مهلهجب مهاتأ اميف اولهج الو مهلثمك كش راربألا طلاخ امف
 مهطفك الهج نيدلا يف اوعدتبإ الو مهلزع لثم مهنيد نع اولزتعإالو

 رهطلا ديس ىفطصشلاب مهنكلو
 لدجلا يوذ لوق هللا يف اوفلاخ دقو لمعلا يفو لوقب مهنم هلبس اوفق

 لمك دق نيدلاو هللا ةالص هيلع لسرلاو ةيربلا ريخ ىوث ةادغ
 ركب ابأ يفينحلا نيئلا ىلع اولوف

 ةيضق ركذ مث ، ةعبرألا ءافلخلا اهيف ركذ ، ةليوط ةديصق يهو
 لاقف ، ةيضقلا كلت يف يأر نم انباحصأ امو ، نيمكحلا ميكحت

 : ميكحتلاب يضر امل ، ايلع مامإلا ينعي وهو

 ىدرلا يوذ تعطأ دق يلع اولاقو ىقتلاو ةنايدلا لهأ هبتاعف

 ادصقم طق مهميكحت نع رت ملأ ىدعلاو قسفلاو يغبلا لهأ ميكحتب
 ربكلا يذل الإ مكح ال هل اولاقو

 ىغط يذلا ءيفي ىتح هلتاقن يغب نم صنلا يف هللا مكح ءاج كل

 ىغولا ةموح نع فك دق ذإ هانكرت اغص دق يغلا نع ىتح هنايصب

 ركذلا مكحم يف شورعلا بر لاق اذك
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 ىرت ذإ لعبلا نم افوخ تزشن دقو ىرج يذلا زوشنلا يف مكحب سيلو

 ىرتفمب سيلو مكح هل اذهو ارجهمو كانه اضارعأ لعبلا نم

 ركن الب راجف ىلوملا هلاق امو
 لضفم وه رخآ مكح كلذو لخدم كاذ يف ديصلا مكحل سيلو
 لدلا مكحي دق ربلا ديص ميكحتو لدبي سيلو مكح ىتأ لكل

 رزي نمل لدعب ىسوم وبأ سيلو

 مهلك لبق نم ملعلا لهأ لاق اذن مهدنع لسعلاب سيل ورمع كلذك

 فحاصملا ءارق هللا يف الولا لهاو فراعملا نبا كاذ عم هقرافف

 فهال ةوعد هللا مكحل اوعادت فواخملا دنع هلل اوفخي ملو

 يرجت ىرولا يف ةنتف نم مهجرفغيل

 يدبملا دمصلا ىضر يف بهو ةلالس يدزألا ىتفلا كاذ رمألا كانه اولوف

 دهز اذو مهف مث ملعو يأرو دلج اذو ديدش سأب اذ ناك دقو

 رهنلا ىلإ نيدصاق اعيمج اوراصو

 رئاصبلا لهأ هللا نيد راصنأو رناشعلا نيب باغلا دسأك اوناكو
 رثآملا لهأ نمحرلل نوبيجُم رصانعلا مارك لب فافع ةارش

 رخفلا يذ بلطمو ايندلا اوقلط دقل

 اوربكيو هنوفقي هباحصأو ركذي هلل وهو بهو نبا ماقف
 اورظني كاذ عم برحلا يف اوحرب امف اورذنيو افوخ نمحرلا ةعاط ىلع

 رذكلاو دارجلاك برح نبا شيجل
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 عرقلاو برضلاو نعطلاب مهدلاجي عرفلاو لصألا بحاص ىلع ناكو

 علخلا ىلإ ليمتست ال هل اولاقو عفدلا نع هودشان هوأر املف

 ركلاو تمث نعطلا ريغ ري ملف
 اتش مهتش عبرأ ًادادع فولأ اتقولا كلذ مهالتق تغلب دقو

 اتشلا اولخدي مل راربألا ةداسلا نم ًاتقم اولمحي ملو امثإ اوبسكي ملو

 رذ يذ لاقثم ناميإلا اوصقني ملو
 دباع نيدلا صلخم يلو يضر دهاجم يحيرأ يقت نم مكف
 دناعم ريغ نمحرلا ةعاط ىلع دلاجتلا دنع برحلا يف ىوثاليتق

 رب نمو كانه ربح ىتف نم مكو

 اولان دق لضفلل رهنلا لهأ ةيقب اولاق دق ةليخنلا ىلتق نم نفلاو
 لام الو لهأ هللا يف مههلي ملو لاطبأو نوحلاص فافع مارك

 رفولا نمثلاب هلل اسفنأ اورش
 اوزتهي فرعلل نوباوأ نويكز زمغ مهنيد يف سيل ةاقث ةاده

 زبن مهيف امو زمر مهيف امف اوزع دق نيدلل ءاجيهلا يف ريعاسم
 رطقلا لباولا نم افصأ مهمالحأف

 اودجهتي ذإ هللا يحو نولتيو اودبعي هلل ليللا لوط نوتيبي
 دع رت فوخلا نم تراط مهبولق اودحو هلل شرعلا بر نوعديو

 رمعلا ةدم ًاعكرر امايق اوناكو

 يراقلا ىتفلا يبأ وا نصح نب ديزو رامعو يضرلا يدزألا ىتفلاك لهف

 يراصنأ ريخ مه حارج رماعو يراش ىتف لك ناملس وأ ةورعو

 رجنلاو لصألا يكاز حيرشك لهو
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 فرخزم ريغ نييضابألا مامإ ىفقُم ةنايدلل ضابأ نباو
 فحزتلا نيب فاحزلاو كلذك فوختلا وذ رباج ديز نباك لهو

 رحلا يبأ يلع وأ بيرقك لهو

 بدنلا ديسلا ىتفلا باهولا دبعو برغلا يف متسر نباو نيصح ليلس

 يبح ىهتنم مه بزغلا لهأ ةمئأ بللا يذو يضرلا نيدلا يذ حلفأو

 يربخ اوعمتساف نوباوأ نويكز
 يناثلا هونص نعو بويأ لئاوو ناسارخ نم ىقتلا يذ نالهك لهو

 ناعمج فطصا اذإ اموي ىغولا ةادغ ناشلا يذ جلب وأ راتخملا ةزمحو

 ركلا يفو ناعطلا يف نرق فلأ نعف
 نحملاو ءوسلا و ناودعلاو ركملا يخأ نميلاب مسيوقلا دنع ىقتلا ةادغ

 نزحلا يفو رعو لك يف مهدرشف نلعلاب قحلا بلاط ىيحيل انيعم

 رقصلاك مسيوقلل سأرب ءاجو

 بلاطم مامإ نم ىدنلجلاك لهو بجاح لثم وأ بادألا يذ ثراوو

 بظاوملا مامإلا ناميلس لجنو بلاغملا يمرضحلا سيق نبا لسنو

 ركفلاو مهفلا يخأ ناليغ مشاهو
 رين نب ريثملاو انهملا كاذف درفيج نبا نيملسملا مامإو معن

 رذنم نب ريشب عم ليحر ليلس ربحمو ىرت بوبحم لثم لهو

 ربحلا دمحم بوبحم نباك لهو

 رئاخألا ليلس يكازلا يوكزإلا وه رباج نب ىسوم لثم اياربلا يف لهو

 ركانملا عفدل ىوقتلل تلصلاكو رخافملا يذ يوكزإلا يلع ىنتسم
 رفغلاو نيكامسلا قوف مهدجم امس
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 ملحلاب ديؤملا ىوقتلا يذ ناهبنو مكحلا يف نامثع نب ناميلسك نمو
 مهشلا كلام يبأ نافك له لقو هلعلا يف ناطحق نباو العملا نباو

 يرصبلا ىتفلا عيبرلاو ملع بلطمل

 ىقر دق ساسجو ناهبن رفعجو ىقتلا وذ ةبقع نب حاضو كلذك

 ىقترّمو راد ريخ ندع تانجب ىقتلا بلطم يف تاريخلا جرد ىل
 يرذعلا ىتفلا يوكزإلا يلك لهو

 بولطم ريخ لب هللا دبع ةلالس بوبحم لسن نم رهطلا ديعسك لهو

 بيعلاو مناصولا لك نم نوينرب بيرلا يوذ نم مهلامعأ ةرهطم

 رمألاو لعفلا يف نمحرلا ىضر مهيلع

 هربص برحلا يف ناب ريهز ليلس هركذ عاش يذلا يداهلا صوقرحك
 (') هرخف ملعلاب باط دق ينرقلا وه هرمأ مدقت دق سيوأ كاذك

 رصلا ةعاس يف هلل اوربص امب

 رئارس مهيف هللا نيد ةمئأ رباكأو انل خايشأ برغلا يفو

 اورصانتو اوصلخأ اسوفن لهأو رخافملا اهتهز ءارهزلا ةبرجب
 رشعم ريخ نم هللا نيد ةريخذ

 يدتهنو اموي سانلا رومأ يف مهب يدتقنو اقح هللا يف مهبلاون

 دصقم لك يف فورعملاب رمألا ىلع دمحأ دعب نم هللا ءافلخ مهف

 يرزي نمل نعطو كش مهيف امف

 لمعلا عم حيحصلا لوقلا اوبحص دقل للز مهنيد يف سيل ةاقت ةاده
 لمك مهلك قحلا لاقم ريغب لدجلا يوذ لوق للا يف اوفلاخ دقو

 رجفلاو ليللا يف هللا مالس مهيلع

 )١( هفلؤم ) - انه هارت امك ينمزلا لودجلا ىلع بهذملا مالعا مظانلا بتر مل ( .
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 يتينمو يلؤسو يلامأ غلبمو يتدشو تابنانلل يتدع مه

 ركن نع يهنلاو فرعلاب مهرمأل

 اونيب مث الع ىتح هملاعم اونسحأو يضابألا نيدلا اوسسأ مه

 اونود بتكلابو هيفام ةحصب اونلعأو مهنم لوقلاب هتقيرط

 ردبلاكو سومشلاك قح فئاحص

 لهأ نم مهريغو ۔ باحصألا تادقتعم ضعب ۔، اذه دعب ركذ مث

 مث ، اراصتخا اهتكرت ، عضاوملا نم ريثك يف ‘ ىرخألا بهاذملا

 : هلوقب كلذ بقعت

 هتيتأ اميف مث يبلق لز اذإ هتيكح اميف نمحرلا رفغتسأو
 هتيعدأ سيل راربألا ءامُظلا نع هتيور اميف قحلا الإ تلق امو

 رمألا نم حيحص لوق الب مهيلع

 سمشلاو ردبلا نم ىوضأ مهراثاف سبل يف تسل مهراثآ اهب ينتتأ

 سجرلا بهذملاو كفإلا لهأ راثاك سنج نم لوقلا فرخأز نم اهب سيلو

 ردهلا لطابلا نع تنيص مهراثاف

 اريثك تكرت ، تيب يتئام ىلع ديزت ، ةليوط ةديصق يهو
 : اهرخآ يف لوقي ؛ اهنم

 بناج لك نم نازوألا ةلدعم بئاجعلا تاذ ءارغ مكنودف
 بئارتلا قوف يلحلا نسحب هيتت بنارت يذ ةضغ دوخك سيمت

 رضث معان سدتُس نم للخ اهل
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 تكز هبلق يف بخلاب اهعماسل تلح الملا يف رهام اهادش ام اذا

 تلح دق ةبآكلل ناعم نسحب تتأ دقف اهدعأ اهيداشل لوتب

 رعبثلا عمتسُمو يوارلا اهب اولسيف

 اهتفرغ ليوطلا رحبلا بلاق نمو اهتكبس ركف نسح نم اهتلحنت

 اهترصتخإ نيملضْلا نيد لصأ يفو اهتيور امل وحنلاب.اهتضراعو

 يردي يذلا يرديو اهانعم مهفيل
 قساوغلا كلت نيب يعافألا مىك قفانم لك بلق يف اهنكلو
 فراقملا يقشلل ميمحو يجش قساف لك نم هللا يصاع قلح يفو

 رقولا ةدش نم ناذآلا هب تمصو

 يدتهُمو داه هللا هاده يبن دمحأ ةيربلا ريخ ىلع اولصو

 دصقم لك يف هالوم هلاق امب يدتقمو أرط هللا لسر متاخو

 رجفلاو ليللا يف هللا ةالص هيلع

 ريدح نب سادرملا مامإلا اهيف ركذي ۔ ةديصقلا ه ذه لاقو

 .: نيذلا يف ءاهقفلاو نيملّملا ضعبو 4 يميمتلا

 رامعو سادرم نيديهشلا ىلع راردم كنم عمدب يدوج نيعاي

 رانلا ةحفل نم يفخ كيرجحم يف ةنماك كنم عومدب يلخبت ال

 يراسلا جلدملل هنيد اوديش دق امهبر زمأ اعاطأ نيذللا مه

 يرابلا قلاخلاو ىفطصملا ةعاط يف التق دق مالسإلا يف ناديهشلا اه
 راغلا ىدل يتاثلا ىفطصملا بحاصو اكلس دق هللا يبن ليبس ...........
 راتخو اعنش ةعدب يذ لك نع اقرف دق قورافلا رمع هونصو
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 اوضهن ذإ رهنلا لهأ قحلاب زافو
 انتودق نيدلا مامإ بهو نبا وه

 اهترهزو ايندلا ةنيز عبتي مل
 ادهتجم هللا ليبس يف ىضم ىتح
 مهلمشت نمحرلا ةمحر مهيلع
 رفن يف راتخملا ةزمح ابأ ركذأو

 هدلوم باط ينامعلا فوع ليلس

 دلج اذ ناك اجلب ةبقع نباو
 تعلط ذإ هللا دبع قحلا بلاطو

 ةمهطم ليخ ىلع فولأ مهو
 للز نع هللا هافع فوع ليلس
 بجل لفحج يف ةكم ىتأ ىتح
 اودهتجاو هللا ليبس يف اولتاق دق

 ةلصوح لك يف اوضم موقب مركأ

 مهعرصم موي اشاهتنإ عابسلا نم
 اوربطصاو هلل مهنيد اوصلخأ دق

 مهقلاخ هلل مهسوفن اوعاب
 مهدقرم بيط نع مهبونج اوفاج

 ماس الب اليزنتو ايحو نولتي

 مهلجرأ ليللا لاوط مايق يفو

 يراشلا ديسلا مامهلا مامإلا عم

 يراض مغيض مامه نم هب مركأ

 راًمأ تاريخلاب ركنلا نع هان

 راعلا يفان اديهش ناورهنلاب
 راصنأ ريخ نم ىدهلا نيد راصنأ

 رافنأ ريخ نم مهف هموق نم

 رابخ لك عم هربخم باطو

 يراضلا مغيضلا لثمك جاجعلا تحت
 يراسلا بكوكلاك مهنيب هناسرف

 ") راتخُمب مركأ ةزمح مهدوقي
 يرابلا قلاخلا هاده سيمخلا يفو

 رارك راغلا ثيلك ديدق يفو
 رارف ريغ نم ءادهش اوضم ىتح

 راض يذ لك مهاوح رويطلا نم
 يرابقل سمر الو لسغ ريغ نم

 رافغ لضف اولان برحلا ةموح يف
 رانلا نم افوخ مهل ةنجب

 راحسأو ءاجدإب يلايللا لوط
 يراقلا يلاتلا دنع دهشلا نم ىلحأ

 راكفأو فوخ نم نيطاسألا لثم

. 
 )١( (هللا همحر) فوع نب راتخُملا ةزمح ابأ : ينعي ، [ راتخُسب مركأ ةزمح مهدوقي ] : هلوق
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 مهقزريل رافغ ةمحر نوجري

 ةرجفم اهيف اهرمخ لوادج
 اهتقاذم لب امش كسملا نم ىتنأ

 نسأ يذ ريغ لسر راهنأو يرجت
 ةرواسأ نم اهيف سفنلا يهتشت ام

 رتف اهناز ناسح تامعنم
 اهنكسم دلخلا نانج يف سدنس نم

 اهرقابع يف يشمت دلولا نيب

 اهلكآم نم اهيف سفنلا يهتشت ام
 هل لاوز ال ميعن ميعنلا معن

 رضم نم داهلا ىرولا ريخ راوج
 همركو هايحو هيلع ىلص

 راهنأ نيب تدعأ ندع تانج

 رامخ رمخ تسيل لقعلا فزنت ال

 راتشم ريغ يراو ليبسلسلاك

 رامثأب دوضنم حلطلاو ردسلاو

 راكبأ نيب ريرح سابل نمو
 راوسأب تاميخر نويعلا جعد
 رامقأ نسح يكحت كنارألا ىلع

 رامطأب تسيل اهيبأرز يفو

 رايطأ محل نم وأ هكاوفلا نم
 رابج لضف نم امناد ًادمرىُس
 راذيف لسن نم ىفطصملا دمحُم

 راوطأ دعب ًاروط تاوامسلا بر

 اهرثكأ ، ةلوطم ةريثك ىرخأ دئاصق ۔ اضيأ ۔ دايز نبا خيشللو

 فورعملاب رمألا يف اهلاق ، ةيتآلا ةديصقلا هذه اهنم ‘“ هقفلا يف

 : كلذ وحنو ، ركنملا نع يهللاو

 ابهو يذلا شرعلا يذ هلل دمحلا

 انهو نكتال رمش ملعلا بلاطاب

 هبلاطل ايندلا ىلع ءيش ريخف

 هبجوأ فورعملاب رمألاف دعبو
 هب ماركلا ماق نإ ةيافكلا ىلع

 ابلط يذلل الضف ملعلا رسيو
 ابهشلا رماس نم هكردي ملعلاف
 ابلقنمو ايحم ىتفلا نيزي ملع

 ابتكلا لزن نم ركنم نع يهنلاو

 ابجو امب اوماق نإ ضعبلا نع ىزجأ

-٣٤٥ _



 مهلك راكنإلا اوكرت ول ليقو
 هتنميب راكنإ ردقي ناك نم

 هنزجي بلقلاب يقتي نكي نإو
 اوبكترإ ام راكنإ ةوسن ىلع امو

 ةبطاق نايبصلا الو ديبعلا الو
 نأ رمأي لدعلاب يذلل يغبنيو
 هرماوأ يف اميلع نوكي نأب
 ادهتجم ماق امهم لدعلا بحصيلو

 هرمأي لدعلاب نمب نقفريلو
 هكرات فرعلاب ًارمآ نكي الو

 مهضعب ناطلسلل ةيقتلا يفو
 هتيقت أموي زجي مل مهضعبو

 بير يذ سبح نع هوفع زناجو
 اهب مايقلا الإ الف دودحلا الإ

 ةمئاق ءاجيه مهنيب نكت ناو

 هل زاج دحلا مث وه مقي نإو

 هتردم در نم هسبح زئاجو

 نع ةلالضلا لهأ هعنم بجاوو
 جإلا نع ةالصلا هيجوت رخؤي نأو
 نأ ةيعرلل اموي سيل نأ ليقو
 اورمأ نإ لدعلا مامإ رمأب الإ
 اذإ ثيغتسُملا ثيغ لكلا ىلع نكل

 ابضغلاو هللا طخسب اوءابل اموي
 ابطخلا هب تلاق امب لإو اموي
 ابتع الو مول الو رسي نيدلاف

 ابير تنياع نإ اهل بلقب لإ

 بلغ عطتسي مل نإ خيشلا ىلع الو
 ابجنلا تلاق لاصخ ثالث مكحي
 ابنتجإ امل هيهاونب ملاعو
 ابضغ ولو لدعيلو يهنلاو رمألا يف

 ابدأ اي هاهني نمب نقفريو

 ابكترُم شذفلل ايهان نكيالو
 ابلقنت سانلا رومأ ال يك زاجأ

 ابلط نإ سفنلاب ولو مايقلا نع
 ابجع ال هللا نيدل حالصلا ىأر

 ابرغ بكوك ام بجاو هناف
 برألا يضقي ىتح سبحلا عدوتسي

 ابغر وأ ءاش ام عساو هشل

 ابدن نإ حاص اي ةنيب دعب نم
 ابصتنم ركذلل نمل نيديلا عفر

 ابرع وأ ماجعأ اوتنقي وأ مار
 ابسر دق شحفلا يف اقساف اوبدؤي

 ابدألا كلذ اماقم اوميقي نأ وأ

 ابحتنم مالسإلاو بر ايب اعد
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 مهنيب مكحلا هيف ناك يذلا الإ

 اومجه نإ رمألا ةالول زئاجو
 اتغو انز وأ مارح برش لمك

 ةبطاق دخلا مطلو حون لثمو

 هركنمب اموي عنتمم لكو
 ادبأ اذإ مجهي مل نيدلا اخأ ال

 ردج الو ال باب رسك مهلالو

 هتلزل اموي زئاج هناف

 دقف ءاسنلا يز يف هبشت نمو

 مهسابل سبلت نإ دوخلا كلذك
 اهتنيز ءادبإ نم دوخلا عنمتو

 ةيناغب اولخي نأ لجرلا عنميو
 الُجر اي نيدلا لهأ بس نم لكو

 هبجوي رارصإلا ىلع ضعب ناكو

 هنزجي ريزعتلاف لاق مهضعبو
 فلتخم نايبصلا بعل يف ليقو

 ادبأ ابجاو هاري ال مهضعبو

 هب نوغلابلا ىهلتي ام لكو
 ددع نم رامخلل ناك ام لكو

 ىرج فالتخإلا اهيفف رارجلا الإ

 مه نيذلا يديأ نم قرهي رمخلاو

 ركس نم شاط دق هلقع ىري نمو

 ابصن دق ماكحألل وه نمل در

 ابيرلا اورصبأ مه نإ ركانملا لها

 ابرطلاو رامزملا وأ نيغلابلل
 ابجش اذإ تيم ىلع بيج قشو

 ابجر وأ نابعش همجه زناجف
 ابصتغم لاملل نكي مل هنأل
 ابرح يذلا الإ ركنم يخأ ىلع
 ابذك الو اقدص هل اعنم ناك نا

 ابكسنإ ايحلا نزم ام سبحلا بجوتسي

 ابعتلا ىرت ىتح اهليؤم سبحلاف

 ابجحلا مزلتلو مرحم يذلالإ
 ابدألا فرعي ىتح سبحلاو نجسلاب

 ابضقلاو رمبللاب هلتق زناجف

 ابأ تامركملا اذ اي بوتلا نع نمو

 ابغر دق فيفختلاب ذخألل بلقلاو

 ابجو دق راكنإلا يأر ضعبف هيف

 ابدأ اي نيروجحم ريغ مهنأل
 ابهذ ولو اموي هرسك زئاجف

 ابضغ ول حاص اي هرسك زئاجف
 ابتكلا أرق نم اي ىدهلا لهأ نيب ام
 اببسلا فشكي يبرو ةالصلا لهأ

 ابلغ دق قحلاو هسبح بجاوف
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 ركس هتيب يف ىري نم مكلذك

 وأ مهاردلا شغ نم سانلا عنميو
 ادمعتم سمخلا تاولصلا كراتو

 اهيلصي وأ هنع برضلا عفريال

 ةبطاق ضزفلل ًادحاج نكي نإو
 عنتمم حاص اي عنتمي نأ كاذك

 هتجح هتءاج دقو رذع ريغ نم

 لجر املسم اذ اي بس نكي نإو

 ةملسُسب اموي انز نإ مكلذك
 اذإ ةالصلا لهأ همطل يف كاذك

 بضغ يف يمذ لجر لقي نإو

 هردهي ناك ضعبو ضعب لوق يف

 هقلاخ ءالألا يذب رقأ نإو

 هب يبنلا ءاج املك لقي ملو

 .مهرثكأ لوق يف هلتق بجي ملف
 هل سيل مالسإلا ىلع هارت نإو

 ةنيبب يتاي ةركُم لقي نإو
 ةعملم حاص اي تملسأ نإ كاذك

 مهضعب لوق يف اهلمح عضت ىتح
 دلو اهدنع وأ تملسأ نإ كاذك

 اهعبتي سيل يه ةمأ نكت نإو

 ابكر بكار ام بجاو هسبحف
 ابصتنم ماق نم اي عنالسلا شغ

 ابعتلا ىري ىتح هبرض بجاوف

 ابجش ول نيدلا يف بطق اهنأل
 ابجو دق بضعلا ماسُحلاب هلتقف

 ىبأ نيح لتقلا هيلع ناتخلا نع
 ابصولا يكتشي ال هلقع غلابو

 ابذك ول ريزعتلا همزلي يمذ

 ابص نيح كش ال بجاو هلتقف

 ابرض امب موتحم هانمي عطقف
 ابسن ذإ همزلي ملنُم ىنب انأ

 ابجنلا تلاق ام اعبات نكف هنع

 ابرعلا فرش دق يذلا يبنلابو
 ابلغ دق هللا رمأو باوصلا وهف

 ابرع اي لوقلا اذهب دادترإلا يف

 ابستكم شاع ول نأ هنع أجلم نم

 ابلقنم ضميلو ةركُم هنأب

 ابشع يذلا جوزلا اهقفنيف ىلبح

 ابجو اهل قزر ال لاق مهضعبو

 ابرش براش ام عبت اهل لفط

 ابتك دق بتكلا يف اذكه اهلوأ
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 عبت مه لاق ضعبو ضعب لوق يف

 اومكح نا رمألا ةالول زئاجو
 همزلي سبحلاف عنتمي نأ كاذك

 اونكس دق لدعلا دالب يف نكي نإو
 لمك نع يزلا بلقب نورمؤيف

 اركس اورهظي ال نأب نورجذيو

 العج دق سبحلل نم لوأ ليقو

 الو يبنلا رصع يف لبق نكي ملو
 انتداس مالسإلا اولوأ هولمعتساو

 تفلس مهل اراثأ عبتن نحنو

 هب بر لاق باقع حاص سبحلاو

 ببس الب نجس يف راص نم لكو

 هتدُمل ذح نم سبحلل سيلو
 ىتف ريغ سبحلا يلوي زوجيالو

 ةقث دحاو يف اوصخر مهضعبو

 لجر هءاج وه نإ سبحلا يلي نمو

 ينلسرأ رمألا يلو نإ لاقو

 ةبطاق مكحلا يف هسبح هل الف

 مهبقلم وأ اموي سانلا متاشو

 ادبأ اذإ برضي مل سبحلا بقاثو

 اعفترإ امدعب وفع مصخلل سيلو

 ابرأ نكف راونأ قحللو اهل

 ابضغ ول تبسلا موي يدوهيلا ىلع

 ابهذ وأ ءاج دق نم ملعي هللاو

 ابلصلا اودبعي مه ةمذ اولوأ سان

 ابتع ال مالسإلا يوذ نم اوفرعي يك

 ابلصلاو رامزملاو ريزانخلا الو

 ابعش وأ مالسإلا اشف امل نامثع

 ابقنلا اهيأ سبح نييضرلا رصع
 ابهشلا اولواط مه يذلا رانملا لهأ

 ابقحلاو ماوعألا مهب يدتقنو

 ابتك ذإ تايآلا مكحم يف شوعلا وذ
 ابسك دق رزولل هبس نم ناف

 ابجع ال ماكحلا رظن ىلع الإ
 ابجنلا اهيأ يكز يضر لدع

 ابذكلاو فيرحتلا بناج دق نيمأ

 ابعرلا بحاص دق هدنع رخآب

 ابرق يذلا صخشلا سبحت نأ كيلإ

 ابذك ال قيدصتلاب لاق مهضعبو
 ابقل وأ ناك ًامتش كاذ يف هسبحاف

 ابقن نإ ربحلا يلصوملا نع اذه

 ابلط اذإ لهج يف مكحلا يخأ ىلا
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 , قح يف ناك اذإ لإ هل كاذف ق

 7” :7 : طسو راص يذلا يفو

 ود و ًاموي هلهأ ىتأ ناف

 ا اذف اسوبحم هلل ا
 . ن /

 1 ي نإو ُ سا هللا دابعل نكي ٢

 2 او ر ىلع بابسأ رهاظت نا

 تلض , . احوصن بوتي ىتح
 7 , اد اي صللا كلذك

 ينرا / لاق ام اذإ ليتقلا يف

 اذف !رغ مهتإ لقي 7

 ,2 ي مدلا يلو رقأ نإو ا مل ي

 سيج ملو رزعي ملو

 7 | عفري نأب مامإللو

 رج فالتخإلا اهيفف قوقحلا ل

 | اا : سبحي مل نيدلا بحاص ( ادبأ اذ

 با هفاف يذ ىلع لبفك ,

 دافتكم نيف ةعنص اذ ناك نإو ٠ هم ٠٣ ث ٠ َ و

 مهلص ٭ نأ ليق دق سانلاو

 مهلصأ رسيلا نإ لاق مهضعب
 ي نإو نكي نا ي رمالا يلول ىدنس اي ر ,

 ٧ او عاش دق ام ملعي هلل أ ابجتح

 ا ضا رمثلا ىذأ نم هن

 ٣ , يك مهبحاص قالطا ٠ ذ :

 ط براق ول نإ مصخلا جرخي ,

 بش و رشلا هنم سانلا نمأي , بحلا سيخ مهتن لق :

 : نمأي وأ هنكسم .هلف

 ب نأ هل سيلف بجر مهتي نأ 7

 بلط يدلا سبح يضق , ابلط ىذ ,

 ىلكلا ب ١ ب ذخف بذكلا بناج نإ هتلق امب ! ابذكلا ء

 بجو دق لاملاف ءعىطخُم هنأب

 ابجنلا اهيأ اي يطخُم هنأل

 , قرسي نم وأ تايانجلا لهأ ابشنلا ق
 نمحرلا نع ءيش سيل

 ر وأ ةقاف اذ ناك نا برت هفك وأ ةقاف ٠

 ( ّ ٠
 7 نم ىلع ليفكلا نا

 ابهشل لجخي تانيب وذ قحلاو

 ابستحإ نم اي مهانغ حصي
 ٠ ٠ َ ىتح

 7 زجعي ماسح وهف قحلاو دصقلا
 هطخ ول لجر ىلع قح
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 هدحاج ناك نإ هسبح هلالف
 ترثك هلاومأ ةورث اذ ناك نإ

 مكح مكاح عم اعفتري نكل
 لجر ىلع اقح عدم يف كاذك

 بجع الف اموي همصخ هل سبداف

 هدحاجو ادبع عدم يف كاذك

 الجأ هل لعجيلو دبعلا سبحبل

 لمك نع دبعلا معط مزلا حص نا

 هتلع سبحلا يف الجر تنع ناو

 ةرطقمب اموي هرطق زناجف
 ادبأ اوقلطي الأ سانلا عنمبو

 دحأ ىلع اموي تدسفأ نكي ناو

 فلتخم نايبصلا ثدح يف كاذك

 مهلاعف يف مهيلع باقعال اا

 مهب رضي ال نجسب نوسبحبو

 اوشطب اذإ مهسبحاف نيناجملا اذك

 مهظفحب اموي اوذخؤي مهلهأو
 مهترضم تفيخ اذإ ديبعلا اذك

 لدج الب مهمعطي رمألا بحاصو

 )١( هطوقنملا ءاخلاب وهو نابخ : يأ .

 هسرف ىطع حاص : يأ (؟) .

 ابذكال زاج دق هل رقأ ناو

 ابرت هفك راقتفإ اذ نكي ملو

 ابجو امب يضقي امكح ابصني وأ

 ابجنلا اخأ اي تانيب يل لاقو

 ابنتجاو سانلا قوقح عيضتال يك

 ابلط ام نيح تانيب يل لاقف
 ابذع دق ملعلاو هتنكم رادقم

 ابستحاف معطلا هيلع الإو اموي
 ابصو ذإ نجسلا يذ ىلع هنم فيخو

 ابطع الو اهيف اررض ال ناك نا

 ابرذ نكو مهيشاوم مانألا ىلع

 ابتك يذلاب ذخ همزلي مرغلاف
 ابدأ مكلذ يف مهسبح ىأر ضعب

 ابصن الو سبح ال لاق مهضعبو
 ايعللا اوكرتي وأ اورجدزيل الصأ

 )١( ابخن نكتال يلاقمب ذخ سانلاب
 ابطقلاو يدجلا اولعت قحلا ةماهو

 )٢( ابلج سراف ام اوسبح الملا ىلع

 ابزع اي كش ال هقلاخ لام نم
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 ىصب مهرابدأ ىلع نوبرضيو

 ربد ىلع برض نع رحلا هزنو

 اولعف نإ رحلا لثمك نوسبحيو
 اذإ مامإلا همعطي نجسلا بحاصو

 لجر عم كاذ قلطيف دارأ نإو

 اوبلط اذإ طسب نم سبحلا يذل الو

 ىرج فالتخإلا هيف سبحلاب رمألاو

 همزليف ادبع ارمآ نكي نإو

 همزليف اموي يقتي نكي نإو
 اذا ترمأ ام ينإ يلاوي ىتح

 هل سيل حاص ايبنجأ لتاقو
 هلتاق لاضفملا مكاحلا ذخأيف
 ةلمكت دعب نم هسبح ىضم ناف

 ىتم ليفكلا همزلاف حص نكي ناف

 وأ ةيانجلا ردق ىلع وهف ديقلاو

 قرس وأ ليق حرجو لتق لثمك
 هلناقل ريزعت نعللا يفو اذه

 مهت يف ريزعت الو دودح الو

 )١( لضألاب اذك ‘ دضعلا : برعلا .

 ابيرلا اوعقاو نإ مهريزعت كاذ ذإ

 ابكتزإ كلذ نم ىلع هيف شزألاو

 () ابرعلا مزلأ ادمع كاذ نكي نإو
 ابجن اي تاداسلا ىضق كاذب اشحف

 ابتك اذك رقف اذ ناك نإ ءاش ام

 ابرهلا بحصي نإ هيلاوي ىتح

 ابشخ الو ولد الو ًالابحالو
 ابرق ام لدعلل رظان هخل

 ابدن هل نم عاطم ريغ ناك نا

 ابطع يذلا همزليف ايبص ناو

 ابجش نإ حاص اي هب داقي ىتح

 ابحسلا أشنأ نم هقلاخ هللاب

 ابلط دق لدعلا ضرأب يلو موي

 ابشخلاو ديقلا قوذي ىتح هركلاب

 ابغر العلا يف نم اي سبحلا ىصقتساو

 ابحنلا رضحيلف هثراو حص ام
 ابكترم ءاشحفلل راص يذلا ردق

 ابحص ىدنلل نم ايأ لهج لثمو

 ابجو هب بلك ايو رامح ايو

 ابجع ال سبحلا الإ ةمارغ الو
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 ةنيبو رارقإ دنع هلل
 ةبطاق ريزعتلاب زواجي الو
 الجر ىأر نإ اموي مكحلا بحاصو

 مهرثكأ لوق هيف مكحلا ذفنيلف
 هقحلي كنثلاف مهتم لكو

 دحأ ىلع بابسأ رهاظت نإو

 ادبأ مهضرأ نم هيفن زناجف
 لجر ىلع اموي يعدت ةداغو

 هقحلت حاص اي اهدنع ىأر ناف

 ىشلب ةقورحم تحبصا ةرجحو

 لجر ىلع اموي اهلهأ ىعاإ مث
 مهلزنم طسو موق دنع لخادو

 أدبأ ةمهت يف هذخأ مهل الف

 رفس يف حاص اي اوبحطصا اذإ اذك

 ةقنار فورعملاب رمألا يف كاهو

 اهتروصو اهيفاوق يف اهنأك
 انقلاخ ءالألا يذ هلل دمحلاو

 انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث

 هبئاحس تحس امو قرب حال ام

 . ضيبألا لصلا )١(
 . نابخ : يأ (؟)

 ابلص دق قحلاو هلك بجاوف

 ابرش نا دبعلا دحك دودحلا ضعب

 ابرض دق ريغلل هسلجم ريغ يف

 ( ابرض لكآ ملعاف قحلا عباتو
 (آ) ابخن نكت ال مكحاف لدعلا ىوس اذ اي

 ابكز دق شحفلل دسفم هنأب

 ابترلا الع نم اي اهريغ نم ناك نا

 ابثك دق ليللاو اهءاج هنأب

 ابجو امب مكحاف ةمهت اذ لثمب

 ابطع دقو اروسكم بابلا حبصأ وأ

 ابرذ نك هسبحاف امهتم ناكو
 ابرق ذإ ءاج دق امنيح مهنذإب

 ابهو يذلا هللاب فلحي نكل
 ابذع دق قحلاو اذكه لزنم ال

 ابهذ الو ارد اهب نلدعت ال

 ابرك دق توملاو هيغ نم قافآ

 ابلط يذلل هنم ةناعإلا ىلع
 ابجنلا ةداسلا نيبيطلا هلآو

 ابشعلاو عرزلا يقسي نزملا يمه امو
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 ىلع جوزلل بجي امو ، جوزلا ىلع ةجوزلل بجي اميف لاقو

 : ةجوزلا

 لطهني عمدلا اهيتنجو ىلع احس دلمهنت نيعلاو يسلجم تتأ دوخ
 جردتم نزملا لالخ نم هنأك

 : لاق نأ ىلإ

 يلسو يلجختال هذه اي تلقف

 ىذأ لك هللا كافك تيده تلاق

 همدعي سيل ينغ لعب يدنع
 يلمأ اي مكحلا يف همزلي كاذ ام

 المك هلك يقح هنم نذخآل

 ةنيس لك نع هعدري مكحلاف
 تبجو ةتس ماع لك يف تلقف

 هعم عساو فاحل مث ناعرد

 مهضعب لاق ريرح نم وأ ناتك

 اهببالج عم رازإ نم وأ عرد نم

 رسي اذ ناك نإ مقب نم ليقو
 همزلي سيل ضعبو ضعب لوق يف

 لضخ ولول وأ طقاس درب وأ

 لجو الو فوخ ال كل ادب امع

 لجرلا اهيأ اي ةيكاش تيتأ

 لخب هسم نكل لاملا نم ءيش
 لصأ هب يقح ىدرلا تيفك يل لق

 لبخ هسم وأ هب ىصعت ولو
 لبج هسأر وأ ةوخن اذ ناك ول

 للبالو اهيف لمس ال باوثأ

 اولمع دق نابابلج نانثإو رازا

 اولعف هب اميف همزلي غبصلاو
 لوألا تلاق دق اذك داوسلا نم

 لجر اي لينلا غبصف ريقفللو

 ليح هل تناك ول غبصلا نم انيش

 اولذب اوبلوط ام اذإ ءاينغألاو

 لدسني قاسلا قيوفو اهمأو
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 للخ انلوق يف امف بارتلا ىلع اهليذأ بحس يف همزلي سيلو

 : لوقي ، هيبأ ىلع دلولا ةقفن يفو

 هل غولبلا دعب همزلي سيلو

 ضرم هب نأ ام ةحص اذ ناك نا

 هدلاو لام نم هتوق بجاوف

 هب توقي لام هدنع نكي نإو

 تمدع اذإ الإ دلاو ىلعالو

 هدلاوو لام نم هل انفصو اميف
 لصتم توقلا نهل ثالإلا امأ

 اهجوزي ىتح اهدلاو تيب يف
 همزليف رح اهجوز ةماو
 همدختل ىلوملا ىلع راهنلا يفو

 هتمدخ ليللا يف اهمزلي سيلو
 اهترىشع رجفلا دعب جوزلل سيلو

 اعم رازإلاو عرد جوزلا ةوسكو

 ةيطغت سأرلل اهمزلي سيل اا
 هتردب صفح وبأ اهالع دو

 الف عانقلا كنع يفشكإ اهل لاق

 هلئاضف تعاش يذلا ريمألا كاذ

 هسبلتو هاشغت هللا ةمحرف

 لمهنت عمدلاب هنيع ولو ءيش

 ليحلا هب تقاض اضرم نكي نإو
 لجآلا يضقني نأ ىلإ ايح ماد ام

 لجر هل ىصوأ نكي وأ هدك نم
 لدتعم رمألاف اهلك هلاومأ

 اولمع اذب هيراوتل ةوسكو
 لصفني سيل اضيحم نغلب ولو

 لفتنتو هنع اهلفكيو اجوز

 لكألاو معطلاو اهتوسك ليللا يف

 لصألا يضقني ىتح رجفلا لوأ نم
 لحترت جوزلل اهكرتي نكل

 لبتخت قرلا دويق يف اهنأل
 اولعج اهل بابلجو عانق الب
 لدسنُم سيل وأ هنول لفلغم

 لثتمت تارحلاب هبشت ال يك

 لجو الو رزو الو كيلع ءيش

 لمتحم لقللل حصان بدؤم

 لحز هقوف نم امسلا مجن راس ام
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 : اهرخآ يف لوقي ، تيب ةنام براقت ، ةليوط ةديصقلاو

 ةعلاط سمنلاك ة رد اهكاهف

 اندتبم رعشلا عيدب نم اهتفرغ

 امهف نكو اهيف هتلق امب ذخف
 دقو هيف لوقلا ناك نابعش رهش يف

 ةنامعست مث اماع نينامث دعب

 همركو هايحو هيلع ىلص

 : راضملا فرص يف لاقو

 يرجت انب يلايللا ثادحأ نأ الأ
 يضقنتو انم سافنألا سلتختو

 : لاق نأ ىلإ

 اهميعن ىقبي سيل ايند كنع عدف
 الئاس تنك نإ مظنلا اذه كنودو

 اهلك لئاسملا ملع يف كديفي
 اهلك عبرأ ليق دق ىرقلا قرطف
 دقو ةتس عم ناعارذ ليقو

 نكيلف رثكأ ضرعلا يف تدجو نإو

 اذكه لزانملا قرط ةعبرأو
 ةثالث نيدماسلا قرط كلذك

 لهتكم ليللاو اهبقرأ تدب دق

 لثم اهل نأ ام اهلك تتأ ىتح
 اولبق مه نإ اهنع ملعلا يوذ لأساو

 لمك اهلك نينس ثالث تضم
 لطبلا يبنلا يداهلا ىفطصملا رجاه ذم

 لوأ رخآ ميرك ميحر بر

 رهش ىللإ ارهش مايألا انب يوطتو

 يرجي انرثإ يف توملاو انلاجآب

 ربلا عم ىقبي هللا ىوقت نكلو

 ردلاك لئاسملا مظن يف عرشلا نع

 رهنلل دحلاو رابآلا ةلمج يفو
 ردأو سقف تازناجلا يف اذإ تسو

 رصملل عبسلا يف ملعلا لهأ قفاوت

 رسحالب اهيلإ يتأي ام لك اهل
 ركنالب اعرذ خايشألا مكح اهب
 ردقلا يف ناعارذ املا نيعباتللو
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 هنأ ليق دق رحبلا ميرح امأو

 هلثم ليق دق رابألل كلذك

 هميرح نيئام نم سمخ ليق دقو

 هلك عرذلاب سيل موق لاق دقو
 تفرصأ ةرضملا هيف تثدح ناف

 رزجلا عضوم ىوس رشع عم نوثالث

 رهنللف نيئم نم ثالث اولاقو

 يرجي هؤام ذإ هيف افالتخإ تدجو

 رثألا ووذ هاري امم هنكلو
 رهنلا نع تاثدحملا اياكرلا عيمج

 يف لوقي ‘ اتيب نيرشعو ةنام غلبت ‘ ةليوط ةديصقلاو
 : اهرخأ

 اهب ذخو اهذختإ اهذخ اهكنودف

 اهتفرغ ليوطلا رحبلا نم يناف
 بذهم رح لك نع اهب تيتأ
 ىدنلا يذ نامثع نب ناميلس ىوتفو

 بذهُم عرفو كاز بصنم هل
 عذأ مل يدو لهأ نم مهريغو
 اهب رختفم تلق دق امل سيلو

 انبر قلخلا قلاخ يهلإ ىلصو
 ةركبو اليصأ ميلستو ةالص

 . ةعفشلا يف ةديصق هلو

 عروتي يذلل ركذ ريخالا
 اهميعن دابأ تاذاذل نم مكف

 عرصيف سوفنلل يتأي توملا وه

 رجلاو عفرلا يذل اهيناعم نم ذخو

 يرست تتأ نيملسملا نيد حرش يفو

 رحلا يبأ نيدو بوبحم نيد ىلع
 رخفلا يوذ ديدسلا لوقلا يذ ناهبنو

 يرقلا يضرلا يراوحلا يبأ هونص نعو

 رعشلا يف ةلاطإلا فوخ مهركذب
 رجح يذ لك نم نيضاملا انبحص ىلع

 رهطلا ديسلاو راتخملا دمحأ ىلع

 رجفلا علطم عم مث أريجهو ىحض

 عدري بنذلا نع تاذل مذ اهل

 عجرت سيل ةوه يف اهطقسأو
 عزنت ثيح نم حاوزألا عزنتسيو
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 : ةديصقلا لوأ وه ، خسنلا ضعب يف تيبلا اذهو

 ايقاب كي نإ رهدلا يف لمآ مكف

 اهب نكي مل نأك ايندلا نم ىسمأف

 ةلاقم يبنلا لاق اذإ رذحو

 ملسم ةعفش لاز نم هنإ الأ

 هراجو الام عاتبي يذلل لقف

 ةرضمو ةكرش هيف ناك اذا

 ةدع لزانملا قرط يف ناك نإو
 نكت نإ عفشي ءاملا يراجم كاذك

 لئاجأ نم ةسمخ ضعب لاق دقو

 عقنملا عيرذلا توملا هرداعف

 عجضي ثيح نم برتلا هيلع يثحيو

 عدريو نيملسملا اهيف رذحي
 عرشت رانلا يف ليق دق همادقأف

 عفشأ راجلاف هملعي هل عيفش
 غبتي زئاج ريغ قيرط لثمك
 عمطم هيف امف باوبأ ةسمخك

 عبرأ يه تددع نإ هلنئاجأ

 عمجم يه ذإ نيتنثإ ىوس ةثالث

 . ردقلا اذه ىلع اهنم رصتقنلو ۔ اتيب نيعست نم رثكأ يهو

 ، كلذ نم تبثي امو ، ةيطعلاو ، رارقإلاو ، اياصولا يف لاقو
 : تبثي ال امو

 لفغت ال هبنذ نع القفاغ اي

 الجاع كيرتعي مقس لبقو
 ارداق ةايحلا ديق يف تم ام

 بنات لكل رافغ هللاف

 لباقو رفاغ ينأ لاق دق

 لجألا لولح لبق نم كيو بت

 لمعلا نسحب كنم ةحص يف

 لفغتلاب ذخؤت ةفاخم

 لبجلاك هبنذ مظاعت ولو
 لجوتسملا فناخلا بينملا بوت
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 تبسك دق امب سفنلا بساحو

 مزال قحف كلوم قح نع

 بجاو دابعلل قحب صلأ
 قدصم ىضترم أيصو لعجاو
 ةقث اذ هيصو مقي مل نم
 هتفلخ ام ةلمج يف نيألاف

 يتلا كاياصول هنم ثلئلاف

 بجاو اهنم ضغلا كيبرقأل
 هضرف كيلع دودحم ريغف

 بجاو رقأ نإ قحب اما
 ضرم وأ هتحص يف ناك نا
 هل الام ضرم يف ىضق ناو
 ام ميلست يف رايخلا ثراولل
 هلام يف هلعف نم هثراو

 هب ىضق ام لودعلا ةميقب
 هقح ءافو سيل لقي ناو

 هشارف ىلع ىصوأ نكي نإو
 اهعيمج تلطب هنم حصو

 ۔ لجتسملا بجاولا : ىرخأ ةخسن يف )١(

 . لسو اهنع لامعألا صلاخ نم

 لقثم دابعلل قح لكو
 لجع يف هذافنإ يف كيلع
 لمعتساف هنيد يف هنمأت

 لثملا يف ءاج صوي مل هنأك
 لعفاف اعيمج لاملا ذفن ول

 لمعلا يف ةدايز اهديرت
 لضفم ريثك لام اذ تنك نإ

 يلم اي اوجنت تيصوأ امب نكل

 لسّسلا يبنلا نع ةلاقم

 لمعلا يضام ثراولل هيلع

 ليح نم وأ ءاجلإ نلمعت ال
 يلوقم عمساف بجاولا هقحل

 لبقي مل نإ ةميقلاب هاضق
 (ا) لهجتسملا عقاولا ءاضقلا نم

 لأساف اريثك وأ اليلق ناك
 لقعلا هيثراول رايخ الف

 لولوم مقس يف دهشم
 لجألا ليبق اهددجُي مل ام
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 هتظفح يذلا لوقلا رثكأ يف

 اهلك تاتباث قوقحلا امأ

 هكرتو هعيب زوجي الو

 هماعط نم دبال امب لإ
 اهلك زوجت ال اياطعلا اذك
 هكلمي امب يصوي زناجو
 هثري ثراو نم هل ال ذا

 هتيم نع ثراولا ىضق اذإو

 هلام يف هلاعفأ اذب تزاج

 هب ىلوأ يصولا لاعفأ نكل
 امهمع اثرو ناوخأو
 خأب رقأ اموي امهادحأ

 ةصح ثلث نذثاريملا نم هل

 ةثالث ةوخأ اونوكي نإو
 سمخف اعبرأ اونوكي نإو
 ىرت نم عيمج اذه ىلع سقف
 هسفن رجؤي دارأ يصولا اذإو

 ٍ زئاجأ

 يلو لك نم راربألا انبحص نع

 يلتغي احيحص شاع ول سانلل
 لقتس ضرم يف هلحو

 لكامو برشم نم هتوقو

 لزنملا داهم يف وأث لك نم
 لوألا ميدقلا درفلا ةعاط يف

 لوأ نم الو رهدلا رخآ يف

 لعجملا يصولا رمأ الب نيش
 لعجي املو ىصوأ هب امم
 لهمت الب ءاش نإ امدقم

 لمك نع هتلمج اثرو دق

 يلوقم عمساف هوخأ هركنأ
 لدج ريغب اذه اي رقملا
 لمعاف رقملا لام نم عبرلاف
 لوألا ريغ رقملا ةصح نم
 لدبي مل ثارولا ةلمج نم
 لقو ينلس هيصوُم نع جحيل
 لمك نع ثراو لوقب لإ

 ، اتيب نيثالثو ةئام ىلع ديزت ‘ كلذ نم لوطأ ةديصقلاو

 يف لوقي ، اهب ةدراولا لئاسملا مهأ ركذ ىلع اهنم ترصتقأ

 : اهرخأ
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 ليم ريغب رعشلا زجر نم ةحيحص اهنإ كيلإ اهذخ
 لمكلاب اهعيمج تتأ ىتخ هريغ ال هرحب نم ةنوزوم
 لخدتست مل ءاضيبلا ةضفلاك تتأ هنم بلاق يف اهتكبس

 لأسي مل نم ملاعلا امف اهنع لسف تنش نإو اهيف امب لمعاف
 يلدبعلا يمشاهلا يبنلا ىلع امئاد ىرتت هللا ةالص كب
 لعتشم قرشم رجف دنعو اجد ليل ام هللا هيلع ىلص

 فلخ نب دشار خيشلل اهنأ : ليقو ؛ لبإلا نانسأ يف لاقو
 . يحنللا

 لعاش ليللا صع ام اذإ جارس هنأك املع نانسألا يف كنودو

 لزابو سدس مث عابر ينث ةعذجو قح مث نوبل ضاخم
 لئاسملا كتتأ دق ينلسف نينس لماوك عستل تءاج ةفلخو

 : هريغل اهنأ : ليقو ؛ رقبلا نانسأ يف ۔ اضيأ ۔ لاقو

 عفاد كنع اهنود ام ةنيبم اهكاه كاذ ىوس نانسأ نيعللو

 علاظو سدس مث عابر ينث اهدعبو عذج مث ماعل عيبن
 علاط كل هتلق ام ىوس لاقم مهدنع كلذ دعب نم اهل سيلو

 . منغلا نانسأ يف - اضيأ ۔ هلو

 يفتخم ريغ قطان نم ىرج لاقم اهنسو ايافصلا ءاشلا يف كنودو

 يفتقي نسلا نم نيماعل عذجو لمكم ماعل لق فورخ لمدل
 يفو سداس علاظ سمخل سدسو عبرأل عابر لب ثالث ين
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 يفتقاف حاص قداص يلاقم ناف هتمسرو هتلق دق ي ذلاب ذخف

 فرعاف نسلا يف تسلا قيوف ديزت ةلاقم مث سيل ذإ فرتعاو هب

 : هب درت امو ، باودلا بويع يف ۔ اضيأ ۔ لاقو

 دمحلا يلو هلل دمحلا
 ةالصلاف هللا دمح دعبو

 يرابلا هيلع ىلص دمحم
 امظن ارعش تمظن اذ دعبو

 ملعلا نونف نم نف ضعب يف
 امولغلا بلطي دارأ نمل
 ديرت امل ينلس يلناس اي

 رمحلا يف بويع نع تلأس نإو
 ابجو اعيب عيبلا دري امم

 ضابرلاو راعذلاو صمقلاف
 سانلل اهرقعو اهرفنو

 بيع وهف مسجلا عيمج يف وأ
 باعي اهب امم روع وأ
 ةمالعلاب لبالا تامس انأ

 فرعي دق مهدنع كاذو

 لقف ىونلا لكأي مل نإ روثلاو

 منغلا عيمج يف بيع مسولاو

 دع نم هل ام ًأليزج ًادمح

 تايآ هقطل يبن ىلع

 رايخألاو كالمألا ةلمجو
 امهف دارأ نمل ملعلا بلط يف
 مهفلا مث ظفحلل ابرقم

 ديدس حضاو حمس لوقلاف
 رقبلا مث اعم لبإلاو ءاشلاو

 ابجو دق ضماغ وأ رهاظ يف
 ضاضعلاو ضاكرلاو حطنلاو
 سأرلا يف اهمسوو علاظو
 بيرلا نهبأر دق ضماغ يف

 اوباجأ انخايشأ اذب لاق

 ةمالسلا اهب ىجرت هنإف
 فصوي ذإ مهنيب باعي الف
 لجرلا اذه اي دري هب بيع
 ملعأ كدق اهردل اهبرشو
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 اروعلاو ًاعم نذألا ةمولصم

 باعت اذك نرقلا ةروسكم

 فصولا اذه لكب ةدودرم

 اهبلح عم اهرلدل ةعئار
 ةدودرم اهسرد يف ةلاوز

 درت ملف ةداع يف اهمطو

 بصقلا مث الكلاو شيشحلا مث

 بويع اهعيمج هذهف
 هدرف يرتشملا هدري مل نا
 لبق نم هري مل اذإ ءيش
 اهدري نمل درلا لجأو

 رظنلا دعب ًالمعتسُم نكي مل نا

 لمعاو يخأ اي اذهب ذخف

 لوقعلا لماك مولا يذو

 ادر هعدف ًاغيز دجت ناف
 رشآلا نم هتمظن بننإف

 ةمايقلا يف نارفغلا هب اوجرأ

 ميركلا دحاولا ةالص دبب

 اصع ام هبحصو هلأو

 امم ميظعلا هللا رفغتسا

 مظعأ دامتعإلاو هتلئ ا

 اروعلا آلإ بيعلاب ةدودرم

 بايترإ اهب سيل ةضيرم
 يفكنم ةحيحص ةلاقم

 .اهبرل ةدودرم اهب بيع
 ةدودعم رمخ وأ رقب نم
 دجو دق اهيف بيعلاف هلكأت
 بضقلاك ماعطلا نم هريغو

 بيرقلاو ديعبلا اهفرعي
 هدصي ال مكحلا يف هب ىلوأ

 لصألاو هعرف هنم لحني

 رفسلاو دالبلا يف بوكر لثم

 يلتبت مل هتلق دق يذلا ىلع
 يلوق نع الناس مهنربختساو
 ادج اقح هولاق امب ذخو

 رظنلاو هنم ظفحلل ابرقم
 همادنلا ىدل وفعلاو زوفلاو

 ميحرلا رهاطلا يبنلا ىلع

 انت هدعب حبصو ليل
 امثإ ناكو يلوق يف تاطخأ

 ملعأ يبرو رافغ هللاف
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 : هلوق نمو

 هاوتف ىلع يتفملا ذخأي ال

 هابشأ هل ام اليلج ًاملع

 هالبأ ذإ مكاحلا كلذك

 هافطصإ هل ايف ههلإ
 هلإلا هبيثُي هرجأ لب

 هاطعأ دق هللا نأل ارجأ

 هاده ىلإ قلخلا دشري يك

 هاتآ دق ءالبلا نسحأ نم

 هاضق يف قحلاب نمكحيل
 هاوثم اهب دلخلا ةنج يف

 : يويسبلا نسحلا يبأ ةملعلا ةروثنمل ًاظيرقت لاقو

 فرش يفو ملع يف ريثانملا ريخ

 هعقوم لج فيرش ملعب تصخ
 يف بكاوكلاك اهيف لئاسملا نا
 المك هتلق امم لضفأ ملعلاف

 هرخفم عاش دق يذلا يويسبلاو

 المك هباحصأ نع ملاعلا لماحلاو

 مهرثكأ ناك دق يذلا مصألا وهف

 دقل نينسحملا ءازج يبر هازج

 : لاقو

 اهانف اميف ؤرمإ مايأ ريخ

 هدهج اهيف لومأملا كرد

 بتكلا رهوج نم يويسبلا ةروثنم

 بدألا لماك هيقف ربح لك نع

 ببللا يف ناجرملا وأ ءامسلا وج

 بصق نمو ربت نمو نيجللا نم

 بترلا عبرأ يف الع ايلع ينعأ

 بطعلا نع هايحأ ةباحصلا دعب
 بلطم لك يف مهمهفأو املع
 بتأدلا يف باحصألا ضرف امب ئفو

 اهاعو دق مولغل بالط يف

 اهاوه بولطمل سفللا ىصعو
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 : اضيأ ۔ لاقو

 هيقفلل كحانج ضفنا
 اميف ملعلا رامث ينجت

 هب اطوبغم شيعتو

 : لاقو

 لالجلا وذ نميهملا نعل دقل

 ضرف هيلع هنع لنُس ام اذا
 املع هاتأ دق هللا نأل

 ادهع هيلع هما ذخأ دقو

 ميحرلا ربلا ملاتقلا
 محر بلق نم تنش

 ميسجلا فرشلاب زوفتو

 لاؤسلا دعب نم ملعلا موتك

 لالحلا نم مارحلا نييبتل
 لاقملاب نذأيل ًاقاثيمو

 : نايبصلل ملعملا برض يف لاقو

 بدألل نايبصلل ملعملا برض
 مهبتكم لاح يف زناج مهبرضو

 يف رثؤي ءيش الب اقيقر ابرض

 عستم وهف ميتي مهيف ناك ول

 بطع نع نيص عرزل دامسلا لثم

 بعللا ةلمج نع مهعدري سردلل

 بدألا نم ابرض نكي لب مهداسجا
 بتكلا يف خايشألا رثأ يف ءاج دق

 : وحنلا مذي لئاق ىلع ادر ، تايبألا هذه لاقو

 ؤرمإ الإ وحنلا مذي ال

 هلبأ لهاج نم هل أدعب
 رظنم ي ذ ءاهوشلا ةبلكلاك

 تيصلاو لعفلا سيسخ لذن
 تيك ٠ { يلل 4 ٠ يذ

 توقمم لقعلا ثيبخ ءوس
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 : اذه وه لئاقلا تيبو

 تيبلا نم قزرلاب بهذي لطاب هلك وحن وحنلا

 : يوزنلا دادم نب دمحم خيشلا هباجأف

 تيكلاب زنل رامح لثم هلهج يف لهاجلا ىرأ ينإ
 تيملاك هجولا سوبع وهو ىشم ام اذإ ايح هلاتخت

 : لاقف ، عنام نب دمحأ خيشلا هباجأو

 تيبلا يف درقلا لثمك وهو ههجو نم حبقأ هلعفو

 توحلل يجللا هأردي ةجل يف قرغ هتيلف

 تيرفعو ناطيش لك عم ههرك ىلع ذوبنم ناك وأ

 هنامز نأل ‘ ةمدقتملا تايبألاب ، دايز نبا خيشلا هباجأ مث

 تاباوجو ؛ عنام نباو ، دادم نبا : نيخيشلا نمز نع رخأتم
 . مهل رفغو هللا مهحماس ، ددشتو ءافج عون هيف ، ةثالثلا خايشألا

 يف ميظانم هل ، يولهبلا دايز نب رمُع نب هللا دبع خيشلاو

 . رثألا يف ةريثك ةبوجأو ، تركذ ام ريغ هقفلا

 يح . ه ٩٨٣ ةنس ىلإ وهو ، هتافو خيرات ىلع فقأ مل اذكهو

 ملعلا نونفل بلاط مك ] : ةينابلا هتديصق مظن دق ناك اذإو ؛ دوجوم
 اذكهو ، ةرجهلل ةنامعستو نيرشعو سمخ "7 } ابلط دق

 تدجو ۔ } رسي مل بلقلا فلاح فيطل تقرأ { : ةسمخُملا هتديصق
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 الف اذه ىلعو ‘ ةرجهلل ةنامعستو نيرشعو سمخ ماع اهمظن هنأ

 . ملعأ هللاو ، اهزواجت وأ ، اماع نيعستلا زهان هرمع نأ كي

 نب ديعس خيشلا : همعو ؛ دايز نب رمع خيشلا : هدلاو امأ

 . مهنامز ءاهقف نم مهف ۔ دشار نب دمحأ خيشلا : هيبأ دجو ؛ دابز

 طخب هنظأو ۔ هبتاك لوقي ، يتآلا خيراتلا اذه ىلع تعلطإ دقو

 : دايز نب رمع نب هللا دبع

 نب دايز نب رمع : يضلا ٢ يقتلا ،۔ هيقفلا ، دلاولا تام )

 هاوأم ةنجلا لعجو ، هعجضم دربو ، (هللا همحر) دشار نب دمحأ

 نامثل ث ليلقب رجفلا عولط لبق ، ءاثالثلا ةليل ىلاعت هللا ءاش نإ۔

 ةنامعستو نيسمخ ةنس روهش نم ۔ نابعش رهش نم نيقب

 ، قبزرلا ناتسب : ىمُسلا هلامب يذلا هتيبب هتوم ناكو " ةيرجه

 بناجلا يف ، هبجرملاب ربقو ، ىلهُب ةيرق نم ‘ فؤغللا ةراحب

 . ه أ ،۔ ( لبجلا برق ، يشعنلا يقرشلا

 يضاقلل اباوج اهلاق ، ةديصق { يصورخلا يحاوللا خيشللو

 : دايز نب رمُع نب هللا دبع : ربألا

 يبانتكإ داز نإو مكب يلع بابشلا قينرغ در كباتب
 باجن ءابأ ثرإ ًادهُأزو ًاملحو املع انرصع دحاوأ

 بابللا يكاز يضرلا رمع ىتف ىدفملا اضلوم هللا دبعأ
 يباغأ الو مولعلا رايتو يشاحأ الو لاجرلا ريخ ايا
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 نامع اهل تيقب ام نامع

 اياربلا يف اسمش تلز مدق

 تارماع كعوبر تحرب الف

 يلاعملا يف كلوعي نم ىقبيو
 ايارسلا بابرأ دجملا ةالو

 يح لك رخفأ ناهبن ونب

 امالس ينم مهصخو كيلع

 باعكلا نس يفف تمره نإو
 باجتسملا ءاعدلا صالخاب

 بانجلا سورحم وهو ىقبيو
 باجُملا كايتف رونب ءيضت

 باورلاو خزاربلا تابيصخ

 باهملا بالس شطبلا باهم
 باغرلا ننملاو تيصلا بايط

 بارتلا ىلع بارتلا يف تيمو
 بالملا كسملا وأ مهتيصك

 . اذه نم لوطأ يهو ‘ ةديصقلا نم هانرتخا ام مت

 ، " لاصخلا رصتخم " : باتك نم ةخسش ىلع تعلطإ دقو

 دي طخب يهو . (هلل ا همحر) يمرضحلا سيق نب ميهاربإ مامإلل

 ًاظرقُمو ، خسنلل اخرؤم لاقف ‘ هسفنل اهخسن ، هللا دبع خيشلا

 : باتكلل

 المك دق نينثإلابو باتكلا مت
 ةينامث هيلايل نم تلخ دقو
 ةنامعستو نيعبسو ةثالث يفو

 همركو هايحو هيلع ىلص
 ينذعفنيل اقح يديب هتخسن

 هعفني وهف ملع بلاط لكو

 الدتعإ هلك ريخأ عيبر يفو
 الأس نم لك ربخأف رشع كاذك

 المع ىرولا ىكزأ ىفطصُسلا ةرجه نم

 الطه هثيغ ام ىتم باحسلا يجزُم

 المعلا لبقم يبرف ىرخأو اين
 الفتنُم ريخلا ريخذ نم هتلعج
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 تلمك دق رثنلا بيجع نم هنأل

 ملع ملاع هيقف خيش فيلت
 هتيلح ميهاربإو سيق ليلس
 هلئاصخ يف ارثن عرشلا لصأ دق

 تقبس يلوألا فيناصت يف هلثم ام

 اذإ مولعلا تاقيقد نم ىوح ل

 ادهتجم ملعلا نونفل ابلاط اي
 هرتافد ًاوشحم ملعلا نم أزنك

 الدب هب يغبأ ال دئاوفلا هيف
 البنلا ديس يعذول ةمئلع
 الضفلا ةودق مامإ تومرضح نم

 القغلا ةغيص نم هبيترت نسحب
 المع مهقاف لب ةغيص مهقاف دق
 المك هلك ملع رهوجو أرد
 الزن هب اريخ دجت هيلع بظاو
 الدب هريغ هاوس نبلطت ال

 : روكذملا باتكلا ظيرقت يف ، ىرخأ تايبأ ۔ اضيأ ۔ هلو

 لالجلا يذ هللا نيد لاصخ لاصخلا عماج باتك اذه
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 نرقلا هللا دبع نب دمحم خيشلا

 نم ؛ يحنملا نرقلا هللا دبع نب دمحم هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 مامإلا دلاو وهو ؛ يرجهلا رشاعلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع

 نم دالبلا ةراح هنكسم ۔ هركذ يتآلا ۔ نرقلا دمحم نب هللا دبع

 اومهاس ، ةمئأو نوريثك ءاملع هنم جرخ يذلا دلبلا ‘ حنم ةيرق

 ؛داجن ينب خئانشملاك : ءاتفإلاو ، فيلأتلاو ، ملعلا رشن يف

 خيشلاو ؛ هتيب لهأ نم اددعو ، حاضو نب حلاص خيشلاو
 ؛ "" لئاسملا " .: باتك فوم ، يحنملا يتاعلا ناميلس نب دمحأ

 : ةديصقلا بحاص ، فلخ نب دشار دهازلا هيقفلا خيشلاو

    

 انولهاجلا هيلع مهدعاسو انولهاجتُم ابرلا لكأ دقل

 يف ، (هللا همحر) يملاسلا نيدلا رون ةملعلا اهب دهشتسإ دقو

 خيشلا هب باجأ ۔ هل باوج يف كلذو ، رايخلا عيب نع هيهن
 . يربعلا سيمخ نب دجام ةملعلا

 ديعس نب دوعسم نب دمحم خيشلا ديهشلا ةملعلا : مهرخآو

 نب رسلا : حيصفلا رعاشلا ه اثر ي ذلاو ، (هلل ا همحر) ي ديعسوبلا

 : ةديصق نم هلوقب . يمرضحلا ديعس نب ملاس

 راغصلا مكضرأو مكب لحف راوُب مكل اضرلاو متيضر

 راع كاذو بيجنلا خيشلا مد متحبتسإو متكهتنإو متيضر
 رابج مكعم مهؤامد نأك اودع هللا ء ايلوأ متبصأ
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 رامجلا ىمرُي ام لثم ىمرْيو لبنب دوعسم نبإك قشأ
 راذق مكعم مهراذق لثمو دومث نم اياقب مكدغا

 راعيش هل هلإلا ىوقت ىتف متبصأ مكنإ نوردت الأ
 رازغلا حنملا كب حنم ايأ تباطو تدمح دمحمب ابأ
 رامغلا فشكنإو دوعسم ىتف تقاف ركسلا دعب نيقيفلا امأ
 رانملا اهب حالو اهنكامأ تنازو اهنكاسم تباط هب

 . هللا ءاش نإ ةلماك اهعضوم يف ركذتس ، اذه نم رثكأ يهو
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 نرقلا دمحم نب هللا دبع خيشلا

 نرقلا هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع ةملعلا خيشلا وه ا

 ىلإ هنامز رخآ لقتناو ، حنم ةيرق نم دالبلا هنكسم ؛ يحنملا

 . هدلاو ركذ مدقتو ، اهب تامو ، ىوزن

 اموي ةرشع سمخل ةعمجلا موي ، امامإ حنمب نوملسملا هعياب
 ، ةرجهلل ةئامعستو نيتسو عبس ةنس نم ، بجر رهش نم نيقب
 كلذو ، لزتعإ وأ لزع يذلا ، يليضفلا مساقلا نب رمع مامإلا دعب
 ، مهرومأ تبرطضإو ، نامع لهأ ةملك هيف تفلتخإ تقو يف
 ، نوعلطتي مهتهج نم ةنهابنلاو ؛ ىضوفلا تمعو ، نمألا لتخإف
 تلصف يتلاو ، ديدج نم مهتطلس ةداعإ ىلإ بوثولل نوزفحتيو
 ، نرق نم رثكأب ، ةريخألا هذهو لناوألا مهفلس ةطلس نيب ةمامإلا

 نب دمحم مامإلا ةافو ىلإ ة يراوحلا نب كلام ةمامإ نم ءادتبا
 هدعب بصثو ، ةرجهلل ةنامعستو نيعبرأو عبرأ ةنس ، ليعامسإ
 يف مهريغو ءاهقفلا نيب عقو فالخ ىلع ‘، دمحم نب تاكرب هدلو

 . هتماما

 يف نعطي ۔ دادم نب هللا دبع نب دادم نب دمحأ خيشلا هيقفلاف

 رقتسي ملف ، هلبق هدلاو ةمامإ يف نعطي ناك امك ، هتريسو هتمامإ
 مساقلا نب رمُع مامإلا بصث دقو اميس ال ‘ اليوط ةمامإلا رمأ

 بصل مث ؛ هتعيبل اخيرات دجأ ملو ، تاكرب ةمامإ مايأ ۔ يليضفلا

 روكذملا خيراتلا يف ، حنمب نرقلا دمحم نب هللا دبع مامإلا
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 ۔ ةرجهلل ةنامعستو نيتسو عبس ةنس ، بجر رهش يف : ينعأ .

 ،۔ ةروكذملا ةنسلا نم بجر نم اتيقب نيتليلل ‘ ىلهُب نصح لخدو

 ةنامثالثب اهنصح اورتشإ دق اوناكو ، ريمع لآ دي نم هذخأف

 . يربجلا لاله نب يلع نب رفيج نب دمحم نم 0 كل

 ، هبلغلاب نصحلا اذه ذخأ دق . يربجلا رفيج نب دمحم ناكو

 نصح ريمع لآ لوخد ناكو ؛ دمحم نب تاكرب مامالا لماع نم

 عبس ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب لايل عستل ءاثالثلا موي ، ىلهب
 هذخأ ىتح ‘ اريسي لإ هيف اوثبل امف ، ةرجهلل ةئامعستو نيتسو

 . نرقلا دمحم نب هللا دبع مامإلا مهنم

 ثالثل ءاعبرألا ةليل ، ىلهُب نصح ، دمحم نب تاكرب لخد من
 ۔ ةرجهلل ةئامعستو نيتسو نامث ةنس ناضمر نم نيقب لابل

 . نرقلا دمحم نب هللا دبع مامإلا هنم جرخأو

 : (هلل ا همحر) يملاسلا نيدلا رون ةملعلا لاق

 تقرفتو ، ةملكلا تتشت ، دحاو تقو يف ةمغلا بصنبو )

 عمطو ، مهتوق تنهوو ، نيملسملا ةلود تفعضو ‘ تاعامجلا

 ءاسورلا يديأ يف ، اقرفتُم كلملا راصف ، عمطي ال ناك نم مهيف

 .ه أ، ( روبجلا طهر : مهو ، لاله لآو ، ريمع لآو . ةنهابنلا نم

 هتمامإ تلاز دق ، .نرقلا دمحم نب هللا دبع مامإلا نأ رهظيو

 ةنامعستو نيتسو نامث ةنس ‘ ىلهُب نصح نم هجورخ دعب
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 مامإ ةعيب ركذت مل ، ةيحان ىلع لك ءاسؤورلا بظتبو ، ةرجهلل

 . ةرجهلل ةئامعستو نيعبسو تس ةنس ىتح ‘، تقولا كلذ يف هدعب

 نب رماع ةعيابم نع ‘ ةميدقلا قاروألا ضعب يف دجوي دقف
 رشع عساتلا ةعمجلا موي كلذو ، امامإ ، ديعس نب دمحم نب دشار

 نم وهو ‘ ةرجهلل ةنامعستو نيعبسو تس ةنس بجر رهش نم
 ءزجلا رخآ ‘ كلذ ركذ مدقتو صورخ ينب يداو نم بقث دلب
 ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتكلا اذه نم لوألا

 . )٤٠٣( ةفيحص ‘ "" نامع

 نم اريخأ لقتنإ ة نرقلا دمحم نب هللا دبع مامإلا نأ تدجوو

 نفدو ، (هللا همحر) تام نأ ىلإ اهب ماقأف ، ىوزن ىلإ حنم هنطو

 همحر) دشرم نب رصان مامإلا ربق نأو : ليق ؛ دابعلا دجاسم دنع

 . نرقلا دمحم نب هللا دبع مامإلا ربق نم بيرق ، (هللا

 يح .ه٤٨٩ ةنس ىلإ هنأ الإ ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 يف بدج عوقو نع ‘ ةميدقلا تاباتكلا ضعب ريشت ثيح ، دوجوم
 ؛ سانلا يف اهب ىقستسا ، ةبطخ ةماعلا اذه أشنأف ، تقولا كلذ

 : هصن ام ةروكذملا قاروألا يفف

 ، بيطخلا ، ةماعلا ‘ ملاعلا خيشلا اهأشنأ ۔ ةبطخ هذه )

 ، (ىلاعت هللا همحر) نرقلا هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع ةماهفلا

 ۔ ةرجهلل ةنامعستو نينامثو عبرأ ةنس يف اهب ىقستساف اهأشنأ

 : يهو ں ىقسأف ةنسلا هذه يف اهب ىقستسإ دقو
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 موي كلام ٭ ميحرلا نمحرلا + نيملاعلا بر هلل دمحلا
 ، ميكحلا ، زيزعلا ، ميظعلا يلعلا هللا الإ هلإ ال ، () نبالا
 ام هل حبسُي أ : فوؤرلا ، نمؤملا ، مالسلا ، سوقلا ، كلملا

 ، ميظعلا ، (") 4 ميكحلا زيزعلا وهو ضرألا يف امو تاوامسلا يف

 ردقم ، قزارلا ، ميلحلا ، روفغلا ، قلاخلا 0 عدتبملا ، هناحبس

 ، تاومألا ثعابو ، تافرلا رشنُمو ، تايآلا فرصمو ، تاوقألا

 ثيغلا لزني يذلا وهو )ل : تامملاو دوُمهلا دعب ضذزألا ييحمو
 ۔ ديمحلا يلولا وهو ‘ () ٤ هتمحر رشنيو اوطنق ام دعب نم

 ۔ايعادو ارقم هب نمؤأو ، ايضار هركشأو ، ايلاوم هدمحأ
 ، تاطبحُسلا تانيسلا نم هيلإ بوتأو ، تاقبوملا اياطخلا هرفغتسأو
 فرصأو ، تارتفلا ةمزالم هيفعتسأو ة تارثعلا فأارت هليقتسأو
 كيرش ال هدحو ‘ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ؛ تامزعلا كرت دوجو هب

 اهتريرس حلاصب ردتسأو ، تاكربلا اهتقيقحب يرتشأ ةداهش . هل
 ، هلوسرو هدبع () ًادمحُم نأ دهشأو ؛ تارصعُملا جاجث داوم

 لهأ ىلإ ، تارهاقلا عراوقلاب هديأو ، تارهابلا تايآلاب هلسرا

 هب موقف ، روتخو ءاليخو ، روفنو وتعو ‘ روفكو دوحج

 اعوط 0 اهجاجترإ هب رقأو ، اهجاجأ هب بذعأو ، اهجاجوعإ
 ، نيدتهُملل ةجحمو ‘ نيملاقلل ةمحر ۔ اهجوو أرابدإو ، اهركو
 ايف ، ةلماك ةعساو ةمحرو ۔ ةلماش ةمعنو ، نيدتعملا ىلع ةجحو

 ۔ ٤ ۔ ٢ : ةحقفلا ةروس )١(
 ۔٤٢ : رشدلا ةروس (؟)

 . ٢٨ : ىروشلا ةروس )٣(
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 تمع ةمحر نم اهل ايو ‘ معنلا اهبنج يف رغصت ، ةمعن نم اهل

 ملسو ة هبحصو ۔، هلآو . دمحم ىلع هللا ىلصو ّ ممأل ١ عيمج

 . اريثك اميلست

 مكيعادل ةظعومو ‘ نيعمجأ انمعت ةوعد ‘ سانلا اهيأ

 طخسلا معو ، © & رحبلاو ربلا يف داسفلا رهظ أل : نيعماسلاو
 نم انب لزن امو ، رارضألا نم انب لح ام نورت امأ ‘ رايدلاو دابعلا
 ام انالوأو ، راطمألا داوم [ هطخس ] انع بجح ‘ رارتغالا بقاوع

 ، راصبألا يلوأل ةربع . راتتقإلاو ، ةقافلاو ‘ سؤبلا نم يفخي ال

 ىضرلا يلوأل ةفعضمو ‘ رابتعإلاو رظنلا يلوأل ًارابتخإو
 نوبينت امأ ؛ رافغتسإلاو ةبوتلاب هيلإ نوعجرت امأ ؛ رابطصإااو
 فوؤر ، ميرك داوج هنإ ‘ راذتعإلاو مالستسالاو مدنلاب هيلإ

 ، ءابحلا ةلقب ۔.................... كرفغتسن انإ مهللا ؛ رافغ ميلح ، ميحر
 ؛ راهنلاو ليللاب انتعداخُم نم كرفغتسن انإ مهللا ؛ راتسلا كتهو

 نم كب انإ مهللا ؛ رارسألا تايوط ثبخ نم كرفغتسن انإ مهللا

 لابسإ كلأسنو ، رازوأال كرفغتسن انإ مهللا ، رادقألا بقاوع ءوس

 انع فرصت نأ ، اننظ نسحب كوُجرنو ، كتمعنو كرتس فيثك
 الضفت لب انم قاقحتسإ ريغب ، كتمقن قئاوب امرك

 هديب نم اي .} ءيش لك تعسو هتمحر نم اي ..................... ادوجو

 انإ مهللا ؛ قاروألاو نامزلا ددع ىصحأ نم اي ، قازرألا حيتافم

 ، ميظعلا داوسلا اذهل كيقستسنو ‘ ميلألا ءادلا اذه نم كيفشتسن

 )١( مورلا ةروس : ٤١ .
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 يلولا تنأ كنإ ۔ كتمحر انيلع رشنتو ، ميمعلا ثيغلا لزنت نأو

 ، ميكحلا ركذلاو فحصلاو ‘ نآرقلاو ‘ تايآلا ةكربب 6 ميركلا

 ىلعل كنإو « : كلوقب هتفصو نم ةمرحو ، ةكتالملاو ‘ ءايبنألاو

 ، كتعاط لهأو ، كنايفصأو ، كنايلوأ عيمجبو ، ) 4 ميظع قلخ
 اي ، ميرك اي ، هللا اي ، ميحر اي فوؤر اي ، ميسجلا لضفلا يلوأ
 نيب نوفقاو انإ مهللا ؛ ميدق اي ، مويق اي ، يح اي ، ميلح اي ، باوت

 نيجار ، كيدل اميف نيبغار ، كيلإ نيرظتتُم ، كيلع نيلوعم ، كيدي

 بر اي كلأسن ؛ كتمقنو كباذع نم نيفناخ ، كتمحر حور

 انذخأت الو ، نيطناقلا نم انلعجت الو ‘ ثيغلا انقست نأ ، نيملاعلا

 محللأ اي ، انلامعأب ..................... الو ، نينسلاو ءارضلاو ءاسابلاب
 ءامسلا لسرأف ، ًارافغ تنك كنإ ۔ كرفغتسن مهللا ؛ نيمحارلا

 انيلع تمحالتو ، ةبعتملا ةطحاقُملا انتأجف دقف ، ًاراردم انبلع

 مهللا ؛ ةبعيصتشملا نتفلا انيلع تلوتسإو ، ةبدجْلا نونسلا
 ةغباسلا كتمعن انيلع رشناو ، ةعساولا كتمحر ...................
 ةيفاك ، ةبشعُم ةيورم ۔ ةعفان ايقس انقساو مهللا ؛ ةعماجلا

 رزغتو ، راعسألا صخرتو ، راجشألا قرؤت ، ةبصخم ، ةيفاش
 كنإ مهللا ؛ رافغ اي يلو اي ، راتقإلاو ةقافلا شعنتو . راهنألا
 ، كانوعدف كوعدن نأ انترمأو ، كانرفغتساف كرفغتسن نأ انترمأ

 اي كوعدنو ‘ هللا اي كلأسنف كل كلذف انل بيجتست نأ انتدعوو
 هلإ ال يذلا هللا اي مهللا ؛ هللا اي انمحراو ، هللا اي انل بجتساف . لا
___ 

 )١( ملقلا ةروس : ٤ .
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 ، مركلاو لضفلا لهأ تنأ ، كيلإ ءارقفلا نحنو ينغلا تنأ ، وه لإ

 انل تلزنأ ام لعجاو ، ثيغلا انيلع لزنأ ، مدعلاو ةقافلا لهأ نحنو

 انل رفغت مل نإو انسفنأ انملظ انبر أل : نيح ىلإ اغالبو ةوق
 ينإ بر ظ .., ، () 4 نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو

 نكأ ينمحرتو يل رفغت ًالإو ملع هب يل سيل ام كلأسأ نأ كب ذوعأ
 تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال « : مهللا ؛ (" 4 نيرساخلا نم

 مهللا ؛ نيركاشلا كدابع نم انلعجإ مهللا ؛ 0” نيملاظلا نم

 كنارفغ انعطأو انعمس أ : نيركاذلا نيحلاصلا كدابع نم انلعجا

 اوبوت مث مكبر اورفغتسإ موق ايو { 08 » ريصملا كيلإو انبر

 اولوتت الو مكتوق ىلإ ةوق مكدزيو اراردم مكيلع ءامسلا لسري هيلإ

 بيرق يبر نإ هيلإ اوبوت مث هورفغتساف { . « نيمرجُم

 ءامسلا لسري ٭ ارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسا ) ، () بيجُم
 تانج مكل لعجيو نينبو لاومأب مكددميو ٭ اراردم مكيلع
 مكقلخ دقو ٭ اراقو هلل نوجرتال مكل ام ٭ اراهنأ نكل لعجيو
 نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو أل ، » 4 اراوطأ
 ةيفخو اعرضت مكبر اوعدإ أ ، 0 نولعفت ام ملعيو تانيسلا
 هللا ةمحر نإ اعمطو افوخ هوعداو ل ، 0 4 نيدتعملا بحيال هنإ

 ريثتف حايرلا لسري يذلا هللا { ، 6 نينسحملا نم بيرق
 :٤٧. دولف ةروس ( ٢ ) ۔ ٢٣ : فارعألا ةروس ( ) ١

 . ٢٨٥ :ةرقبلا ةروس ( ٤ ) ۔ ٨٧ : ءايبنألا ةرونم ( ) ٣

 :٦١. دوف ةروس ( ١ ) .٢٠٥:دو ث ةروس ( ) ٥

 . ٢٥ : ىروشلا ةروس ( ١٤١٠. ) ٨ :حو لثةروُس )١٧(
 . ٥٦ : فارعألا ةروس )١٠( ۔ ٥٥ : فارعألا ةروس ( ) ٩
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 قدولا ىرتف افسك هلعجيو ءاشي فيك ءامسلا يف هطسب اباحس
 مه ادإ هدابع نم ءاشي نم هب باصأ اذإف هلالخ نم جرخي
 نيسلبمل هلبق نم مهيلع لزني نأ لبق نم اوتاك نإو ٭ نورشبتسي

 كلذ نإ اهتوم دعب ضرألا يحي فيك هللا ةمحر راثآ ىلإ رظناف ٭

 لزني يذلا وهو )ل ، 0ا» ريدق ءيش لك ىلع وهو ىتوملا يدل
 ، (» » ديمحلا يلولا وهو هتمحر رشنيو اوطنق ام دعب نم ثيغلا
 نولصي هتكتالمو هللا نإ ل ،” ريصملا كيلإو انبر كنارفغ )ا
 ۔ ( اميلست اوملسو هيلع اولص اونمأ نيذلا اهيأ اي يبنلا ىلع
 ة بيرقلا كلوسرو ، بيبحلا كدبع ، ادمحم ىلع ىلص مهللا

 قاثو نم قلطملا ، بولقلا قالغإل حتافلا ، بيهُسلا قدصل
 قئاقح ىلع نمتؤملا ۔ بويعلا قالع نم أربُملاو ، بونألا
 ، تاريخلا ةميظع ‘ تايحتلا ةيمان ‘ تاكربلا ةمئاد ةالص ، بويغلا

 ،۔ تاوامسلاو ضزألا راطقأ ألمتو ‘ تاحلاصلا تايقابلا عم ىقبت

 كقلخ ىلإ هترتخإو ، اليلخ كسفنل هتذختإ .................... مهللا

 ةكرببانل ضقأو ، انبلاطم هتكربب انيلع رسيف ، الوسر

 ۔كوسر بحاص نع ضراو مهللا ؛ انجناوح ....................

 و ، رارسالاو نالعالا يف هريزوو ، هقيقرو ‘ هتفيلخو ، هقيقشو

 ، لاملا ليزج كيف قفنأ يذلا ، 6 راغلا يف امه ذإ نينثإ يناث ا

 ٥٠٠٤٨. :مورلل ةروس )١(
 . ٢٨ : ىروشلا ةروس ()
 . ٢٨٥ : ةرقبلا ةروس ()

 . ٥٦ : بازحألا ةروس (؛)
 . ٤٠ : ةبوتلا ةروس ()
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 يبأ ، نينموملا ريمأ ۔ ةفالخلا قحتسُم ، لاتق يأ ةدرلا لهأ لتاقو

 هتبيهب درشو ، نيدلا هفيسب رهظأ يذلا نعو ، ةفاحق يبأ نب ركب

 ىهنو فورعملاب رمأو ، رصيقو ىرسك نئادم حتفو ، نيدرمتملا
 هللا يف شخي ملو ، ملاظملا كفو ، لدعلا رهشأو ، ركتُملا ىلع

 ة صفح وبأ ‘ نينموملا ريمأ ، باوألا مامإلا وهو ‘، مثا ةمول

 هللا لوسر باحصأ نع ۔ ىلاعت مهللا ىضراو باطخلا نب رمُع
 مهللا ؛ نيدلا موي ىلإ ناسحاب مهعبت نمو ، نيعباتلاو ، نيعمجأ
 ، نيمحارلا محرأ اي ‘ مهتاوعد يف انلخدأو 0 مهتاكربب انعفنإ

 . ه أ 3 ( هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 خيشلل حنمب ةبطثلا هذه ءاقلإ نيب ،‘ ةبسانملا لجألو ، اذه

 عبرأ ةنس ، اهب نناكلا لحملا ببسب ، نرقلا دمحم نب هللا دبع

 نرق يضم دعب تليق ةديصق نيبو ، ةرجهلل ةنامعستو نينامثو

 حنم يف عقو طحق عوقول ‘ خيراتلا اذه نم۔ ابيرقت دحاو
 : هذه يهو ۔‘ اهتابثإ تببحأف ، اهلئاق ركذي ملو اضيأ ۔

 لخنلاو تام دق لسفلا عيمج نأ ىلإ لحملا حنم يف بصخلا دعب لح دقل
 لسنلاو دلولاو جيوزتلا اهب لقو اهعيمج تتام راجشألاو مجنلا اذك

 لقعلا اههنك يف راتحي ةربع ىرت تحبصأف ديدش طحق اهب لحو
 لغشلا مهباصأ امم مهب لحو مهشانأ نينكاسلا عيمج عابو

 لهسلاو رعولا كلذ نم مهب قاضو مهءاسن نيملاعلا ضعب قرافو
 لفسلاو ولعلا اهب اهيلهأب قاضو ىرولل عرزلاو ثرحلاو انبلا لقو
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 امهرد نيثالث امزج اوموق قو
 ةعبسب عيب تقلأ نم كلذك

 مهباود فزنب يرجت اهجالفأو
 رداون لإ راهملا سبي دو

 هقزر بلطي بزغلا يف ادغ ضبل

 نمو ىلعلا بر ءاش نم اهب ماقف

 اللذت نيعشاخ ى ركس سانلا ىرت

 مهارد سيلو ادوجوم ءيشلا ىرن

 اهحلب لخنلا طقلي ضعبب يدهعو

 هرقفل مامحلاب ىنمت ضبو

 ةأجفب تومي نأ ىنمث ضعبو
 ةجح نينامثلا ماع يف كلذو

 كلام نب فيس نب ناطلس كالولو

 الباو كيفك دوج نم انب رطماف
 ادنلاو دوجلاب هللا ضرأ تييحاف

 ثدحم سيل مكنم ميدق اذهو

 مهلاون يجار باخ ال رشعم مه

 هدودج ماركلا رغلا نكي نمو

 اوظي دقو ءانطلا يف لاغن بارج

 لدع يقطنم نم لوقلا لكو سولف

 لعي مل ءاملاف فزنلا الولو اعيمج
 لهألا قرتفإو قلخلا عيمج ىدكأو
 لبحلا برطضإو قرشلا يف ادغ ضعبو

 لسي مل لهألا قراف نم هتقيلخ

 لفط مهل حيصي ال ىتح لقلا نم

 لخن مهل سيلو اورشي نأب مهيدل
 اولحي الو رمي ال ءام برشيو

 لكلا وهو الئاس هارت ضعبو

 ولخي ال مهلا نمالاغشأ دباكي
 لقلا اهب لحو يناوسلا ىأر اممو

 لذنلا كحضي وأ تامشألا نم اراذح

 لعاو لطف نامث عم تلاوت فلأو

 لبخلا انسم ام لجأ نم انب لحل
 لبولا هب موقي ال اماقم موقي

 لدعلا رشتنإو لهجلا تمأ نأ ىلإ

 لبق نم رغلا كل ًادادجأ ناك اذك

 لطم هردكي ال دوج رجحب مهل

 لسنلا نكي اذكه راوض ثويل
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 رثؤم قح كيف يحدم نإ شعف
 مككلْم دلخي نأ يهلإ توعد
 انقساف كوعدن يالوم اي بر ايف

 بجتساف كانوعد لونسم ريخ ايو

 ةثاغإ دابعلا بر اي كدابع

 قثاو ةوعد هابر اي كانوعد
 هلالج ميظعلا برلا وه نم ايو
 ىرولا قزارلا قلاخلا ميكحلا تنأف

 يذلا بهاولا رداقلا ميلعلا تنأو

 هؤانث لج قلخلا هلإ ىلصو
 اهدادع ىصحي سيل يلاوت ةالص

 لهجلا وه كاوس يف ياوس حدمو

 لمىثلا عمجي هب اثيغ انيقسيو
 لحملا هب تومي بيبآش اذ ًابج

 لكلا قثو هب لومأم مركأو

 لضفلا انمع دق هنم نم اي كلضفب

 لدعلاو قحلا هلوق نم اي كدوجب

 لعفلاو قلخلاو رمألا هيديب نمو
 لهأ هل تنأ هللا ءايه انثغأ

 لمنلاو رحبلا يف ناتيحلا هحبست

 لبإلا تراس ام راتخملا دمحأ ىلع

 لمرلاو لبولاو رطقلا ىصحي سيل امك

 خيشلا رعاشلل يهو ، تايبألا ضعب آلإ ‘ ةديصقلا تمت

 اهنأ ةباتكلا لبق علطأ ملو يحنملا يلوعملا هللا دبع نب دمحم

 . هناويدب ةدوجوم يهو ‘ هل

 : نيرخآتُملا انباحصأ تافلؤم ضعب يف ، هيلع تعلطإ اممو

 يداوب اورفحف ‘ اهلهأ رثكأ جرخو ، حنمب ميظع طحق عقو هنأ )

 . كلذ ةحصب ملعأ هللاو ، ه أ ( ادحاو رنب الإ . رئب فلأ تايرقلا

 نمزلا يف ، حنم لهأ نم اسانأ نأ : ىوري ام ليبقلا اذه نمو
 املو ‘ ديدش لحم تقو يف ، نييناطلا يداو ىلإ اوعاج ‘ يضاملا

 نع اوعمس ۔ برغلا ةهج نم ءادقع دلب ءاذحب مهقيرط يف اوناك
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 نع ةديعب كانه الاومأ يقسي ، ةوقب جلفلا رادحنإ ، دعب
 زواجتن ال : اولاقو ۔ مهناكم ا وفقوو ، كلذ ا وبرغتساف ، مهعضوم

 املو ‘ لا ومأ مهل تناكو ة م اهب ١ ورقتسا ق ١ ولخدف ‘ البلا اذه

 ةيريخلا مهلامعأ نم ناكف ، مهرايد ىلإ اوعجر “ بصخلا عو

 نبا دجسم : ىمس 9 دجسم اهب اونب نأ ،۔ دلبلاب نال ١ ىلا ةيقابلا

 ةياكحلا هذهو ؛ مسإا اذهب افورعم ، نآلا ىلإ ًايقاب لازال ، حاضو

 ۔ نينسلا تانم ذنم كلذ لعلو ، دلبلا لهأ عم ةفورعم

 حاضو نبا نأو ، نأشلا دمس نم مُه نيروكذملا نأ : ليقو

 تيبلا عضوم يف دجسملا ىنب ، هدلب ىلإ عوجرلا دارأ امل اذه
 . ملعأ هللاو ، هنكسي ناك يذلا

 نب دمحم نب هللا دبع ةملعلا ىلع مالكلا ةمتت ىلإ عجرنلو

 . يحنملا نرقلا هللا دبع

 هذه ، ةميدقلا تاطوطخملا ضعب يف ، هنع تدجو امف
 : اهصنو ‘ ةيبطلا ةفصولا

 نب هللا دبع ةمعلا ، ملاعلا ‘ هيقفلا خيشلا نم باوج)

 يتلا ةيودألا ةفص يف ۔ هللا هظفح ۔ نرقلا هللا دبع نب دمحم

 : نايسنلا للع اهب جلاعيو ، ظفحلا ىلع اهب ناعتسي

 كلذب باصي نم ضعب نوكي دقو ،ةلع نايسنلا نأ ، ملعاف
 نم ثدحب ام زثكأ ق - هسفن مسا ناسنال ١ ىسني : ١ ولاق ثيح ىلا .
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 ام لوبق نم هعنميف ، غامدلا مدقم بطرُي يذلا ، بطرلا مغلبلا

 لبقي ال ي ذلا ۔ باذملا عمللا ةلزنمب : ليق ؛ ا هيف ] عدوي

 مشو ، لاهسإلاو ، هداحلا نقحلا : هب عفتني اممو ؛ عئابطلا
 ة فسفسلاو سابسبلاو ، لفنرقلاو ‘ اوبزوجلاو كسملا

 ،ةفيطللا ةداحلا شئاشحلاو ، ناهذدألاو ۔ بويطلا عيمجو

 ۔ ًأضيأ ۔ اهب رغغتلاو 0 زينوشلاو ، لدرخلاو ، لفلفلاب سيطعتلاو
 ، لدرخلا عم وجندلا ءام : ءاذغلاو ؛ ءوضلا ريثك تيب يف همونو

 بابكنإلاو ‘ مامحلاو ، راح ءامب اجوزمم ‘ لسعلا ءام برشو

 . فسفسلاو ، رافرفلا ءامك ، ةفيطللا هايملا ىلع

 ، لفلف رادلا : ةيودألا نم اضيأ ۔ ظفحلا بلجي اممو

 ىدارف ، حابص لك لسعلاو ركسلاب دعسلا برشو ، ليبجنزلاو
 رهوج يف ديزي اممو ؛ كلذ يف ةيصاخ هل ردنكلاو ، ةعومجمو

 اممو ؛ اهمحلو ، جاجدلا قرمو 0 ليجرانلا : هيف ةيصاخ غامدلا

 .عامجلاو ، نابلألاو ، ركسلاو ، مغلا بانتجإ : نهذلا يكذ
 نيب رورملاو ، رافلا روس لكأو ، حلاملاو ‘ ضماحلاو ، هرثوكلاو
 ة بوبحلاو كمسلاو ‘ لامجلا راطق نيب كلذكو ‘ ءاسنلا

 : هتضاير نم وهو ‘ نهذلا ديزي اممو ؛ سدعلاو ، ايبوللاك
 . مهتسناؤُمو ‘ ناوخإلا ةثداحمو ‘، ةركاذملاو ، ةساردلا

 زوللا نهدو ، نالمحلاو ، رقبلا عارك خمب طوعسلاو ‘ رورسلاو

 . ركسلاو ، ردنكلا نم ذخؤي نأ : ۔ برج هنأ ليق اممو ؛ ولحلا
 ةثالث ، موي لك ةركب هنم فسُي ‘ ءاوس ءازجأ ، ليبجنزلاو
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 : كلذل عفانملا ميظع نمو + اثالث وأ نيترم عوبسألا يف ، مهارد
 كلذ لك ۔، نارفعزب تارم عبس ، هتحار يف يسركلا ةيآ بتكي نا

 ءيش لك ىلع هللاو ، هترفُص بهذت ىتح ۔، هناسلب اهسدلب
 . ه أ ، ( ريق

 هدافحأ نم لب ، نرقلا دمحم نب هللا دبع ةملعلا دالوأ نمو

 ضعب يفف ؛ نرقلا دمحم نب هللا دبع نب نسح خيشلا ۔ ودبي اميف ۔

 . يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب تاطوطفمل
 : هصن ام ، )٣٤٤( مقر

 دمحم نب هللا دبع نب نسح خيشلا نم باتكلا اذه تضبق )

 هنأ اوجرأو ، نامع نم ىوزن رقع قوسب رجاتلا ، يحنملا نرلا
 نم دالبلا ةرجح نم ، نرقلا ينب خئاشملا نم هفقوملا بتكلا نم

 نب رماع نب برعلب نب ناميلس ، هللا ىلإ ريقفلا هبتكو ، حنم ةيرق
 يبأ نب هللا دبع نب برعلب نب هللا دبع نب بردعلب نب هللا دبع

 ينب نم وه يذلا ، برعلب نب نانس نب برعلب نب نانس نب تبس
 نماثلا ةادغ ۔ يضابأل ١ ينامثلا يوزنلا يرقعلا ناميلس نب دمحم

 فلأو ةنامو نيعبرأو سمخ ةنس ۔ ةرخآلا ىدامج نم رع

 . ه أ ، ( ةرجهلل

 ، نييناميلُسلا : دج وه 0 اذه ناميلس نب دمحم خيشلا : لعلو
 امك ۔ هيلإ نوبستني لاجر ركذ دجأ ام اريثكف ؛ ىوزنب مه نيللا
 لاجر ، خيشلا اذه ةيرذ نم نإف ، هتننظ ام حص نإف ۔افه
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 نب ناميلس هيقفلا خيشلا : مهنمف ‘ ءاملغو ، ءاهقفو لضافأ

 نب دمحم خينشثلا دالوأ نم وه يذلا ، ريشب نب ناميلس نب فيس

 ةنس ، نابعش نم عبار موي يفوتملا ، يوزنلا يرقعلا ناميلس
 نب فيس نب ناميلُس نب دوعسم خيشلا هدلوو ؛ ه ٠

 ةنس لوألا عيبر رهش يف نينثإلا موي يفوتملا ، ناميلس
 ةيقرشلا ةيلامشلا ةهجلا يف نيخيراتلا نيذه تدجو ؛ ٣

 نب ناميلس نب دمحم خيشلا مهنمو ؛ ىوزنب دابعلا دجاسم نم

 . ناميلس نب دمحم خينشلا دالوأ نم وه يذلا ، برعلب نب دمحم
 ، خيشلا اذهل ةخوسنم ‘ " ةماقتسإلا "" : باتك نم ةخسث تدجو

 نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب يهو ه ١١٣٣٢ ةنس اهخيرات

 . يديعسوْلآ دوعس نب دمحأ

 ، نرقلا ينب خنانثملا ىلع ّ مالكلا مامتا ىلا عجرنلو ۔ اذه

 ملاعلا خيشلا : مهنم ملعلا لاجر نمف ‘ مهنم هيلع تعلطإ نمم
 فصنلا ءاملع نم ‘ نرقلا ريشب نب دمحم نب ملاس نب دمحم

 رشع ثلاثلا نرقلا لناوأو رشع ينثاثلا نرقلا نم يناثلا

 . ۔ ىلاعت هللا ءاش نإ ۔ هعضوم يف هركذنسو ، نييرجهلا

 نب ناطلُس نب دمحم نب ناطلس خيشلل اباوج هنم تيأر دقف
 دج وهو ، ىدحإ لهأ نم ‘ اندادجأ نم ملاع ‘ يشاطبلا دمحم
 ايضاق ناك ۔ همأل تلص نب دمحم نب ناطلُس ةملعلا خيشلا

 نب دمح ديسلا هديفحل مث ، يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلل
 ۔ بسحأ اميف ةعنصملا ةيالو ىلع ‘ ي ديعسوبلآ دمحأ نب ديعس
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 ، ديعس نب دمحأ مامإلا نيب حلصلاب طسوت يذلا ۔ اضيأ ۔ وه

 هتيعمبو ، يقرشلا توكلاب اناك امل ، فيسو ، ناطلس : هيدلو
 ديعس نب دجام خيشلاو ىفطصملا نب ىلع خيشلا : نم ل

 ۔ " ةمغلا فشك نم سبتقملا " : باتك رخآ رظنإ ؛ يلاورب

 وه ، نرقلا ريشب نب دمحم نب ملاس نب دمحم خيشلا باوجو
 نب نمحرلا دبع يضاقلا خيشلا هححص ‘ عويبلا يف ةلئسم ىع

 نب ملاس خيشلا باوجلا بقعتو ‘ يشاطبلا برعلب نب دمح
 ةملعلا ديسلا مث ۔ ةزوجرألا بحاص ۔ يغناصلا يلع نب ديعس

 يف لاطأو ‘ حضوو بقعتف ‘ يديعسوبلا دمحم نب نافلخ نب انهم
 . دحاو رصع يف مهلك خناشملا ءالؤهو ؛ ةلئسملا ىلع مالكلا

 ، ىلع در اهيف ةلاسر - اضيأ ۔ نرقلا ملاس نب دمحم خينلللو

 ديسلل ىنعملا سفن يف ةلاسر اهولتتو ۔ ةيعردلا ريمأ ۔ دوعس نيا
 ناتلاسرلاو ، (هللا همحر) يصورخلا ناهبن يبأ سينرلا ةلالا
 ديسلا ةبتكمب ، )١٥١٨( مقر تحت ، طوطخم دلجُم يف ناتدوجوم
 . هللا هظفح ۔ يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم لبلجلا

 نم دالبلا نونكسي اوناكو ، هانه ينب نم : مه ، نرقلا ونبو

 مهل لعلو ، مهنم ةيقب اهب لازالو ، ىلهُبب مهضعبو ، حنم ةيرق
 . ىرخأ نادلب يف اباب

 ، يرضاحلا ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب مامإلا : ( هيبنث)

 نب دمحم نب هللا دبع مامإلاو ، يليضفلا مساقلا نب رمع مامإلا
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 دحاو لك شاع ۔ ةثالثلا ةمألا ءالؤه ۔ نرقلا دمحم نب هللا دبع

 فالتخإو ، رومألا بارطضإ لجأل ، ةمامإلا نع لزعمب مهنم

 . روجلا ءارمأ بلغتو ، ةملكلا

 ةنس ىلإ ةمامإلا يف يقب هنأ ودبي : دمحم نب تاكرب مامإلاف

 اهيف لخد يتلا ةنسلا يهو ‘ ةرجهلل ةئامعستو نيتسو عبرأ

 ة ىوزن ةنيدم ش يناهبنلا ناميلس نب نسصللا نب ناطلس ناطلسلا

 ةعفادم وأ ، ةمواقم مامإلل ركذي ملو ، ةروكذملا ةنسلا يف اهكلمف

 . ةمامإلا يسرك يه يتلا ‘ دلبلا نع

 ةنامعستو نيتسو سمخ ةنس : ي أ ؤ ابيرقت ةنس يضم دعي مث

 نصح ، يربجلا لاله نب يلع نب ريفج نب دمحم لخد 0 ةرجهلل
 . تاكرب مامإلا هنم جرخو ‘ ىله

 ۔ يل رهظي اميف ۔ ربتعي ، روكذملا خيراتلا يف جورخلا اذهبو
 يف ، ىلهُب نصح لوخدل ةركلا داعأ هنأ ولو ۔ تاكرب ةمامإ ةياهن

 . ةرجهلل ةنامعستو نيتسو نامث ةنس ، ناضمر رهش تايرخآ
 ىلع جورخ كلذ امنإف ، نرقلا دمحم نب هللا دبع مامإلا جارخإو
 . هدعب بوصنم مامإ

 ؛ يليضفلا مساقلا نب رمُع مامإلا اتعيب تناك فيك ملعأ هللاو

 نب تاكرب مامإلا ةمامإ مايأ ، نرقلا دمحم نب هللا دبع مامإلاو

 ةمئاق مقت مل ، خيراتلا اذه كب هنأ ردابتملاو ؛ يرضاحلا دمحم

 . تقولا كلذ يف ةمامإلل
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 اوشاع ‘ ةثالثلا ةممكلا ءالؤه نأ : ۔ يدنع اميف ۔ دكؤملا نمو

 : ةمامإلا نع لزعمب مهو ، ةريصقلاب تسيل ةدُم ثادحألا هذه دب

 ، ( ةرهاظلا ) رسلا ضرأب تام : دمحم نب تاكرب مامإلاف

 . ة رجهلل ةنامعستو نينامثو عبرأ ةنس ۔ رفص نم تلخ لايل رسل

 نيعبسو نامث ةنس ىلإ : يليضفلا مساقلا نب رمع مامإلاو
 . دوجوم يح ۔ ةرجهلل ةنامستو

 نينامثو عبرأ ةنس ىلإ : نرقلا دمحم نب هللا دبع مامإلاو
 دقو ؛ يعالطإ بسح ۔ اضيأ ۔ ةايحلا ديق ىلع ۔، ةرجهلل ةنامسنو

 خيشلا هدلاو امأ ؛ اهب يفوتو ، ىوزن ىلإ حنم نم لقتنإ هنأ مدقت
 نيسمخو ىدحإ ةنس ىلإ وهف ، نرقلا دمحم نب هللا دبع نب دمحم
 . دوجوم يح . ةرجهلل ةئامسنو

 نب دمحم : نيتماعلا نيخيشلا ةمجرت ىلع مالكلا مت ، اذهبو
 هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع مامإلا : هدلوو ، نرقلا هللا دبع

 ، يغ ارف مدعل قيضلا يعالطا بسح ‘ (هلل ا امهمح)ر) نرلا

 هل ، لاح لك ىلع هلل دمحلاف ؛ ةايحلا رومأ ةاناعّسب يلاغشلإو

 نع ‘ اهريغو تامولعملا هذه عمجل ، هقيفوت ىلع ةسلاو دمحلا
 ريسيت نإف ، ريسع لك ريسيت كلأسأ ينإ مهللا ، رايخألا انئاملع
 . ريسي كيلع ريسع لك
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 يربغالا هللا دبع نب دسأ خبشلا

 نب دسأ خيشلا ، هيزنلا عرولا دهازلاو ، هيقفلا ملاعلا وه

 يف ، لخن ةنيدم ءاملع نم ؛ يلخنلا يربغألا دسأ نب هللا دبع

 حنادم نم اذخأ . يرجهلا رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 نب تاكرب مامإلا رصاع يذلا ‘ هل يصورخلا يحاوللا رعاشلا

 . تقولا كلذ يف هدعب نمو ؛ يرضاحلا ليعامسإ نب دمحم

 خيشلل ‘ يواذيكلا يويلحملا رعاشلا ءاثر نم اضيأو

 ركذنسو ۔ ودبي اميف ۔ روكذملا دسأ خيشلا دلاو ، دسأ نب هللا دبع

 : اهلوأو ، اهعضوم يف يواذيكلا ةديصق

 دنفلاو يدنع موللا تلطأ دق دق موللا يدبت لذاع اي كدق

 ىلإ ادوجوم لازال ، لخن ةيرق نم ضيفلا ةلحمب هلزنمو
 ديعس نب دمحم يضاقلا خيشلا دالوأ هنكسي يذلا وه : ليق ؛ نالا

 ؛ دسأ خيشلا دجسم : يمسي ، لزنملا راوجب هدجسمو ؛ يدنكلا

 . هلزنمو هدجسم يف ًارون ، نايحألا ضعب يف دهاشيو : ليق

 دلب يهو ‘ لخن نم ةبيرقلا ةيوطلا دلبب دجسم ۔ ضيأ هلو
 نم اَم ,نالف : ينامعلا لثملا برضي مهبو ‘ ةبراعيلا اهنكسي ناك

 قفاو لثم وهو ؛ ةيوطلا ةبراعي نم ام تنأ وأ ، ةيوطلا ةبراعي
 . دهعلا كلذ يف ، هامسم همسإ قباطو ، هانعم

٣٩٠



 بابلا نم بيرق ، يربغألا دجسم : ىمسي دجسم طقسمبو

 يربغألا وه نم يردأ ال نكل ؛ ةطرشلا زكرمل لباقمو ، ريبكلا
 وأ ، هوبأ وأ ، دسأ خيشلا وه له ، دجسملا اذه هيلإ بوسنملا

 ؟ مهنم رخآ ملاع

 ي ذلا 3 ي ربغألا فلخ نب دمحأ هيقفلا ملاعلا خيشلا هلعلو

 يذلا ثحبلا يف ، ينيسارخلا دمحأ نب ديعس ةملعلا خيشلا هفصو

 ، دهازلا خيشلا : هلوقب هفصو ؛ مارحإلا ةريبكت ةلأسم يف ، هررح

 اميف وهو ؛ يوكزإلا يربغألا فلخ نب دمحأ : فلسلا هيقف

 خيشلا وخأ وهو ، يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع نمم ۔ نظأ
 يصوزخلا يحاوللا رعاشلا هاثر ي ذلا ، يربغألا فلخ نب هللا دبع

 : اهلوأ ، ةديصقب

 قابإ نم ىدرلا قحل نع الو قابب يح لك امف ءازع
 يفاو ضوعلا اخط نع هلاومأب ميرك باهذ الإ دقفلا امف
 يقاوبلا يدايألا يذ فلخ ىتف يربغألا ىتفلا هلإلا دبعك
 قافآلا لك كنم ترفقأ دقل دوقعلا كنم نرفقأ نولوقي

 يف اهزثكأ ، ميظانم ، يربغألا هللا دبع نب دسأ خيشللو
 هذه ، كلذ نم هيلع تعلطا اممف ؛ داشرالاو { ظعولاو ، دهزلا

 : اهخسان لوقي ‘ ةيتآلا دئاصقلا

 همحر ) يربغألا دسأ نب هللا دبع نب دسأ دهازلا خيشلا لاق |
 : ( هعجضم دربو ‘ هحيرض رونو ، هل رفغ و ۔ں هللا
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 داقرلا اذه ماتح ًادقار اي

 نأ لبق نم رغ اي هبتناف مق
 ايندلا هذه يف ةشيعلا امناف

 اذإ اهيف ءرملا دوقولاكو

 رتغإ دق اهيف كلبق ىتف مكا

 ىلع دجم قاسلا نع رمش
 ىقتلا دازب سفنلا دوزو

 يرابلا ةعاط ىلع سفنلا نطوو

 اثخلاو اعم وهللا بناجو

 نم هللا هب يضقي ام لكو
 اهطعت الو سفنلا ىوه فلاخ

 ام لك نع سفنلا داهج نا

 ام كيبنجل ىوقتلا نم دهمأو

 ندصقت ال هللا هجول لمعأو
 نأ لبق نم هيوحت امب دجو
 مهيف يذلا سانلا ديسف

 الو اموي هيطعت نم ذؤت ال
 نفرست الو كسمت الو دصقأو

 يدجملا ةداع نمف كاودجب دعو

 ىهنلا اذ اي لوقلا ريحف قدصأ

 ولو اموي هفلخت ال دعولاو

 يذلا نإ تشع ام نخت الو

 داصحلل هرمث ىفاو رمعلاو

 داقرلا لخو توملا كماتعي

 داعب وأ انف اهاراصق

 دامر يسمي حاص ليلق امع

 دافتسإ اذامب تيرتغإ امب
 دابعلا بر هاضري ام بالط

 داز ريخ نم هللا ىوقت ناف
 دادسلا قيرط كلساو اهل

 داسفلاو اذإ قسفلاو لهجلاو

 دامتعإ مث حاص لعفو لوق

 دايقلا كنم رورغملا اهيأ اي
 داهجلا ساسأ ايندلا يف هاوهت
 داهملل ةردقم ىلع تش
 دارملا وهف لامعألاب هاوس

 داج لاملاب فكلا تيل لوقت

 داس داج نمو لاملاب دوجي

 دالبلا ئلم تقفنأ ىل نمت
 داصتقالاب ناك ام اذبحف

 داع هاودج ديع ام اذإ

 داصو لاد دعب فاق مث لا

 داعملا لوه لثم هيف تيقل

 داعتبا يف يبنلا نيأ نع نوخي
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 يغتبت الو هنصح جرفلاو

 ةمرح هل كتهتال راجلاو
 ندصقت الو هرصقأف فرطلاو

 يذلا لكب ولو هنص ضوعلاو
 نإف هعضت ال ضرف جحلاو

 ال وغللاو ءاشحفلاو رجهلاو
 امف هعد مومذملا دسحلاو

 انغلا نإ تيتوأ امب عنقأو
 نم هللا مكيوأ امل ركشاو

 امهبناجف لهجلاو صرحلاو
 ءايرلا مث بجعلاو ربكلاو

 ةوهش عم طرفملا بضغلاو

 ةرثع لقو يناجلا نع حفصاو
 ةدومحم ربصلا ىبقعف ربصاو

 عجار نمل رمألا ملسو
 ىلع هلص روكذملا محرلاو

 نمف نيدلاولا قعت الو

 نكت مل اذإ لتقت ال سفنلاو
 اهتاقوأ و سمخلا ىلع ظفاح

 هنإ ىقتلاب هنص موصلاو
 نعنمت ال لاملا قح او

 هل دهجاف نيلا رون ملعلاو

 داسفلا هنم (كاح) دق ام ءارو

 دانس ماضي امهم هل نكو
 دامتعإلا ىلع رجح ىلإ هب
 دالت وأ فراط نم هكلمت

 داهجلا دعب مث اموي تعطتسا

 دانو دان (لك) يف اهب قطنت
 داستحإلا ں لمعتسي نم دشري
 دايزألاو لاملا يف ال سفنلا يف
 دافأ دق امب حرفت الو ريخ
 داقتحاإالاو مونشملا عمطلاو

 داسفلا لخو سانلل ملظلاو

 دازتست ةبغر وأ ةبهرو
 دايقناإلاب ءاج راذتعا يذل

 دارتحإو عزج اذ نكت الو

 دارأ امهم رمألا لك هيلإ
 داعتبإ يف وأ ناك رازم برق
 داج كاذ عم هللاف امهقع

 دادترإو انز يف وأ دوق يف
 دامع اذ اي نيدلل اهناف

 داقنا تاذ رح نم ةنجل

 داوجلا كيلملا هللا .بجوأ ام

 داهتجالا ةياغ ادهج اولأت ال
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 هب مل نمف اقح هب لمعاو
 انكمأ امك يهنلاو رمألاو

 لزي مل يذلا هللا يف لاوو

 ام لك يف ةينلا صلخأو
 ىدهلاو ىضرلا هللا نم بلطاو
 الب تآ توملا نأب ملعاو
 ىرت مويب رشح هدعبو

 اهنبإ هيف عضملا لهذتو
 امب ضايب رعشلا سبليو
 تمدق ام ءرملا ىقلي هيفو

 اذ ناقيرف قلخلا هب مث
 امهادحإ ةنجلا لخديف

 ىدهلا قيرط كابوحب كلساو
 اجد وأ ًادب حبص ام لصو
 هباحصأو ًارط هلآو

 : اضيأ ۔ هلو

 بيرق وهف حاص تآ لك ىأ

 اهسني توملا اهدعب ةايح لكو

 هنإف انيح شاع ول ىتفلا نإو

 امنإو دولخ اينذلا ىلع سيلو
 اندلا يف ءرملاو ءرملا ماقم سيلو

 داقب ءيشب هنم امف لمعي

 داؤفلاب وأ لعفلاب وأ لوقلاب
 يداعف هيف مث اميدق ايح
 دادسلا اذ اي هلل هلمعت

 داه هللا هللضي نمل امف

 دادتعإو ةبهأ اذ نكف كش

 دارجلا راشتناك اياربلا هيف

 دادشلا قابطلا عبسلا يوطنتو
 دادوسإ دعب لاوهألا نم ىري
 دابو يفخ لعف نم هادي
 داكتنإ يف اذو ىقبت ةمعن يف

 داقُي اذ اي رانلل رخآو
 داعو دومثك يماعت الو

 دابعلا عيفش يداهلا ىلع ليل

 داب مث رضاح هيعباتو

 بيشمف هدعب بابش لكو

 بيطيأ تناف شيعو ةايح
 بيجم يخأ اي ايانملا يعادل

 بيقع نيملاعلا روضح يراصق
 بيطخو ربنم الإ ثكملا ىدل

٣٩٤



 هريصق اهيف رمغلا ليوط ناو

 قلخمف يلايللاب ديدج لكو

 اذإ اهدوجوم مدع بيرغ ريغو

 ىدملا اهريغي نإ لاح ةبأ
 اهب اقثاو نكي نم أبيبل سيلو
 اهل همه نكي نم بيصم ريغو

 ءرمإل مونلاب نيعلا ذلت فيكو
 ًأيقاب كرتيو ىنفي ام راتخيو

 امو هل لجعي ايندلا دري نمو

 هديرت اميف سفنلا عيطأ يلامو
 ةلاح رش اهل يعوط يف ملعاو
 همؤت جهن لك يف اهعبتأو

 ىدهلا عبتأ يك راذثألا ينفكت ملو

 ةلفغو رورغ يف يرمع عاض دقو

 هاخأ سنج لك نم ينقرافو
 اند دقف ليحرلاو ليلق يدازو
 هؤاد مقسلاب سيل ليلع يبلقو

 انخلاو روجلا اشف ذإ يئاد نكلو
 هداسف ريثك رهد يف تحبصأو

 مههابج هيف موقلا بيسع راصو

 . اذه نم لوطأ يهو

 بيرغ ميقملاو لاح لك ىلع

 بيلسف اعم هانتبهو امو

 بيجعل هناقبإ ءاجر نكلو

 بيطر وهو قبي نصغ ةيأو

 بيبلف اهب دهز اذ كي نمو

 بيجن كاذف اهنع نضرعي نمو
 بيرق هنم توملا نأ ملعيو
 بيجع نيملاعلا برو كاذف

 بيصن يخأ ىرخألا ءازج يف هل

 بيجأف هل ينوعدت هاوهتو

 بيصتو هب أطخت ام لبقأو

 بيري يدل امع اههنأ ملو
 بينتف اهيغ نع اهفرصأو
 بيقر يدل آلإ ......

 بيبرو اعم بارتأو لوهك
 بينك داؤفلا افاو ولو يبحصو

 بيبح هانج دص ينفش الو

 بيلص هلإلا نود نم دبعيو
 بيبط تركذ ام ءادل ينأف

 بيص هابجلا مث هداسفإب
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 : ةديصقلا هذه - اضيأ - هلو

 قئاط انأ ام ريغ يسفنو يبلقب

 ىونلا ترج ام لجأ نم ىوج يب امو

 هدوأ دق نم نارجه ينفشالو

 يب رضأ رهد فرص نم عزجالو

 يل ذمو يرهظ ىذآ يبنذ نكلو

 يب نزثأ دق ىلبلا تادحأ كلذك

 ىوقلاو ةبوطرلا يواذ ابصلا نصغو

 يجتري سيل هلاح اذه ناك نمو

 يقلاخو يبرو يالومو يهلإ
 عساو كملحو وجرم كوفعف

 يذلا ىلإ ينلكت ال يبر كوعداف
 هلح ريغ يف عاض ينم رمعلا ىرأ

 ةنيزح هتفلسأ ام ىلع يسفنف
 ةليسو هلإلا وفع ىوس يل امو

 ةبيبش نم يجترأ يبيشم دعبأ
 ىضم دقل امدق تببحأ نم ىل هلأ

 مدقتم مهضعب الإ سانلا امو

 هراهنو هليل نم عرمإ لكو
 نكي ملو اماع نيسمخلا غلبي نمف

 قئاضتم هتلمح امب يردصو

 قشاع وه نمك اقح قشاع الو
 قماو دعبلا هزاح ميمحب الو

 قئات ةيندلا فيراخزل الو

 قلاوح تايهاو اهارع لابح

 قرافملاو هنرق يسأر رفعو

 قمار وه ام لق يفرطو فيعض
 قداصل ينأو هايندب احالف

 قثاو كب يننإ يقزر طسابو

 قباس كملعو موتحم كمكحو
 قلاخ تنأ امو يسفن الو تلمع

 قئار وه ام ريغ ينيعب قارو
 قئاض تاف يذلاب اعرذ يردصو

 قئالخلا باسحلا موي تعمج اا
 قراط وه ىتم يردأ ال توملا مأ

 قناذ انأ هقاذ دق يذلا ناو

 قحال مدقملا رثأ ىلع ضعبو

 قباس مث البلا وحن دئاق هل

 قحام رمغللف ىوقتلاب دوزت
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 ىدرلا نم نينمآ ىحضنو لظن
 انرسي انلقع انأ ول ناك امو

 الو ةهكافم اهنم انهلي ملو
 فرخزم ءانب اهنم انهلي ملو
 هل امف لوفغلاو انلفغ نكلو
 انمغرب هوكرات انعمج دق امو

 ةخفن روصلا خفني ليلق امعو
 يوطنتو اعوط نوضزألا فسخنتو

 لماح لك اهنطب يف ام طقستو
 اهدنعو سفن لك ءيجت كانه

 اضقلا و لصفلل قحلا نزو عضويو

 هرارق ىحضأ رانلا يف نم حيوايف
 اهضعبف باذعلا عاونأ هاشغتو
 نكاس رش اهلح راد سنبايف
 نكي نمو تركذ ام ءاوس سيلو

 ةمعنو ميرك كلم هل اهيفو

 ىلظعلاو نملاو دوجلا اذ اي بر ايف
 ينجنو ياياطخ رفغاو يتوعد بجأ
 ةمحرو كندل نم ءاضر يل بهو

 يتلزو يلعفب اموي ينزختالو
 ابصلا تبه ام راتخملا ىلع لصو

 قشار ةيربلاب ايانملا مهسو
 قنارغلا ناسحلا انيبستو رورس

 قناعتو اهتاذل يف نطابت
 قنادح ليخن نم انيه دزت ملو

 قرافن اهيف هانببحأ نحن امو
 قعاص هللا ءاشي نم ألإ لكلا اهب
 قنارط كاذ دنع عبس ءاش امك

 قنافشلا تاعضرملا اهينب ىسنتو

 قئاسو ديهش اذه يف كشالو

 قباس حجنيو ءونشم أدكيو
 قدارس كانه اهنم هب تطاحأ

 قحالتم ىدملا لوط ىلع ضعبب
 قرافي نامزلا يقاب اهل سيلو
 قفاري يبنلل ندع ةنجب

 قناذ روفلا يف مث هيهتشي امو

 قلاف بحلاو حابصإلل وه نمو
 قفاش كباذع نم ينإ رانلا نم
 قبآ كديبع نم دبع ينإف
 قفار قلخلاب وفعلا لهأ كنإف
 قراب حال امو ىمسو لهنإ امو
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 . اهنم تايبأ فذح عم تمت

 : تايبألا ضعب اهنم ركذأ ۔ اضيأ ۔ هل ةديصق ه ذهو

 مود ايكاب مايخلا راثآ بدنأ ينلخ

 ماشولا تابذع بح نم يب نإ
 عجوأ ام مومسلا يبلق يف دجولل تعقن

 هأ موسرلاو يناغملل يراكد ال

 نكاس هعور نامزلا راص دق كلام ىبأي

 يمول لطت ال مالملا اذ نم حرتساو ينحراو

 ماثألا مان اذإ يمون ىفن ام

 عجها ام طق مومهلا كيتاه دنع ينترتعإو

 مادقلا انيلايل عجرت ول
 نتاه هبحس نامأو لدع نيب ننمطُم

 مارحلا تيبلا امك انمآ امرح نامع لدعلا نم تحضأ هبو

 . يربغألا هللا دبع نب دسأ خيشلا مظن نم هتدجو ام اذه

 نب دمح ديسلا ‘ يضاقلا ، ةملعلا ، هيقفلا هل مجرت دقو

 يف نامجلا دقالق " : هباتك يف ، يديعسوبلا دمحم نب فيس

 نإ ۔ هعجارف ۔ هراعشأ ضعب ركذو ، "" نامع ءارعش ضعب ءامسأ

 تسيل اهنأ ، ةقباسلا تايبألا هذه تبتك نأ دعب يندافأ دقو ۔ تنش

 . هريغل ةبوسنم اهدجو لب ، يربغألا هللا دبع نب دسأ خيشلا نع

 فلخ نب دمحأ هيقفلا خيشلا : مهنم ملعلا لاجر نمو
 باوج هلو م دسأ نب هللا دبع نب دمحم خيشلاو ؛ ي ربغألا

 :هباتك يف ، مالسلا دبع نب دمحم نب حلاص خيشلا نم
 دشار نب دمحم نب دشرم : ۔ اضيأ ۔ مهنمو ؛ " راوتألا "

 نايب " : باتك نم ةخسث ، هطخب تدجو ‘ يقاتسرلا يربغألا
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 ۔ ه٨٤١١ ماع هخيرات ‘ نيتسلاو يناثلا ءزجلا ، " عرشلا

 حدمي ، هناويد يف راعشأ ةلمج يصورخلا يحاوللا رعاشللو

 ركذيو ئ هبراقأ ضعبو ۔ ي ربغأل ا هللا دبع نب دسأ خيننلا اهب

 . لخن ةيرق نم ‘ ضيزغلاب مهلزانم
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 بيصخلا ليعامسإ نب سراف خيشلا

 نب همحر نب ليعامسإ نب سراف هيقفلا ، ملاعلا خيشلا وه

 ةدلب ، نيفيسح ىلإ ةبسن ، ينيفيسحلا يبيصخلا ناتفخ نب دمحأ
 . صانش ةيالو لامعأ نم

      

 نمز نم رهظي اميف ، يرجهلا رشاعلا نرقلا ءاملع نم وهو

 ؛ يوكزإلا مساقلا يبأ نب يلع خيشلاك ، ملعلا لاجر نم هيرصاعم
 نب دمحأ ركب يبأ ۔ هرصم يضاقو ،۔ هرصع هيقف ، دحوألا خيشلاو

 ۔ هخايشأ نم وهو ، دادم نب هللا دبع نب دادم

 ، "" راثآلا بئارغ " : باتك ، اهيلع تعلطإ يتلا هتافلم نمو
 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوي ، ريبك دلجم يف عقي
 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب اضيأو ؛ )٨٠( مقرب ، يديعسوبلآ
 نايدألا يف ۔ باب ةنام نم زثكأ ىلع يوتحي وهو 4 ةفاقثلاو

 : ةلمسبلا دعب هلوأ ‘ ماكحألاو

 مهل نيبو ، معنلا ليزج هقلخ ىلع غبسأ يذلا هلل دمحلا )

 ّ مظعملا ة فيرشلا هيبنب مهصخو 0 ملظلا نم هب اودتهيل ‘ رونلا

 . خلإ ... ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مركملا ، نيمألا ۔ قداصلا

 : ملعلا بلط ىلع ثحلا باب يف هلوق ، باتكلا ا ذه لئاسم نم

 ۔ اضيأ ۔ وهو ، ملعلا بلط ، ضنارفلا دعب ءايشألا لضفأو )

٠ ٠ ٤



 ركذل الو ، ةارامّمل الو ، ةاهابمل هبلاط هبلطي مل اذإ ، ضئارفلا نم
 رساخ وهف ۔ كلذل هبلط نمف ؛ هاج الو ردق مظعل الو ، ساللا يف

 ؛ لضفأ امهيأ ، ملعلاو نآرقلا ميلعت يف سانلا فلتخإ دقو ، كلاه

 ةيواعم وبأ : مهنمو ، لصألا هل ، نآرقلا ميلعت : موق لافف

 نأل ، ىلوأ ملعلا ميلعت : موق لاقو ؛ () ( رقصلا نب نازع )
 نم ألإ ذخؤي ال ملعلاو ، تاقثلا ريغو تاقثلا دنع نم ذخؤي نآرقلا

 . (مهنعو ) نامثع نب ناميلس : مهنمو ، تاللا

 طقس ،۔ ضعبلا هب ماق اذإ ‘ ةيافكلا ىلع ضرف نأرقلا ميلعتو

 ه أ ، ( ةالصلا هب ماقي ام ‘ هنم ضرفلا امنإو ، نيقابلا نع

 . هنم دارملا

 : ةداهشلا يناعم يف ، باتكلا نم رخآ عضوم يف لاقو

 : ىنعمب ، دهش : الوأ ، يناعم ةعبرأ ىلع ةداهشلاو : ( لصف)
 ٠ رعاشلا لاق ؛ رصح اذا

 دهشي نم بناغك سيلو انيف اومكحتف مهنع انبغو اودهش

 : (َكتَص) هللا لاق ؛ ملع : ىنعمب ، دهش : ايناث ؛ اورضح : يأ
 ؛ فلح : ىنعمب ، دهش : اثلاث ؛ () { وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش (

 : رعاشلا لاق

 لع نم تاوامسلا قوف يذلا لوسر ًأدمحُم نأب بذكأ ملف تدهش

 . ١٨ : نارمع لآ ةروس )١(
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 ، ةفورعملا ةداهشلا هذه يهو ، لاق : ىنعمب ، دهش : اعبار

 . ه أ ۔ ( () 4 انملع امب الإ اندهش امو « : () هللا لاق

 : هلوق ‘ قادصلا درو & عللا باب نمو

 يف ةقيلطت علخلا نأ : ليقو ، " فنضُملا " : باتك نمو )

 ديز نب رباج لوق الإ ، انباحصا لوق يفو ں انيفلاخُم نم ريثك لوق
 نبا لوق وهو ، قالطب سيلو ، اخسف هاري هنإف ، (هللا همحر)
 اهيلإ عجرو ، ارارم رشع اهاراب ول ، اذه ىلعف ؛ هريغو ، سابع
 . كلذ زاج ، ديدج جيوزتب

 يبأ تنب يهو ، رشوب لهأ نم ةأرمإ : ةروثنم نمو
 خيشلا اهدرو ‘ تارم ثالث اهجوز اهاراب ، دوواد نب نسحلا

 هللا دبع نب ىيحي خيشلا يأرب . برعلا يبأ نب ناميلس
 . (" يلئوُمىسلا

 نب داجن ةأرما يهو ں (" ىدحإ لهأ نم ةأرماو : ةلئسم

 خيشلا هيلع اهدرف ‘ تارم ثالث اهجوز اهأربأ . شاطب نب سراف

 ةعامجو ‘ بيصخ نب دشار خيشلا ةرضحب ، ىيحي نب دشار

 . ه أ ظ ) )) نيملسملا

 . ٨١ : فسوي ةروس )١(

 مدقت ؛ نييلنومسلا دمحم نب هللا دبع نب ىيحي خيشلاو ؛ ميهاربإ نب هللا دبع نب ىيحي خيشلا )٢(
 ، "" نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ : باتكلا اذه نم ، لوألا ءزجلا رخآ امهركذ
 . فلؤملا دصقي امهيا يردا الو

 يشاطبلا تلص نب دمحم نب ناطلس ةماعلا خيشلا نطو يه ، نييناطلا يداوب ةيرق : ىدحإ )٣(
 ۔ تاقرولا هذه بتاك اضيأو ؛ (هللا همحر)

 . ةيولهبلا بيصخ نب دشار تنب ةشناع ةهيقفلا دلاو وه ۔ اذه بيصخ نب دشار خيشلا لعل )٤(
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 : فلؤملا لوقي ، باتكلا ةياهن يفو

 ۔ ملعلا بلطو ‘ ديحوتلا يف ، " راثآلا بنارغ " : باتك مت)

 ةجحلاو ، ةمامإلاو ‘ تاباوجلاو ، دعولاو ، دهعلاو ، ظعاوملاو

 ، ةبوتلاو ‘ ةعافشلاو ، رانلا نم جورخلاب لوقي نم ىلع
 ۔ دودحلاو ، ةءاربلاو . ةيالولاو ، مايصلاو ، ةاكزلاو ، ةالصلاو

 . كلذ ريغ ىلإ ، ماكحألاو

 ، ةفلاسلا نيملىُسلا راثآ نم ، باتكلا اذه [ تفلأ ] تخسن دقو

 : باتكو ؛ " عرشلا نايب " : باتكو ؛ "" ءايضلا " : باتك نم
 يبأ عماج ": باتكو ؛ " جاتلا " : باتكو ؛ " فنسُّملا "
 يبأ عماج " : باتكو ؛ " رفعج نبا عماج " : باتكو ؛ " نسحلا
 نب لضفلا " : باتكو ؛ " ايركز يبأ " : باتكو ؛ " دمحم
 ؛ " حاضيإلا " : باتكو ؛ " ديعس يبأ " : باتكو ؛ " يراوحلا
 هنوعو ‘ هللا لضفب كلذ لك ؛ " دمحم يبأ ةروثنم " : باتكو

 ، نامزلا نيع ، ةملاعلا ، ملاعلا خيشلا ةنوعمب مث ، هقيفوتو
 يبأ ،۔ ماتيألاو لمارألا فهكو ، مالظلا حابصمو ، نامع سمشو
 هيخأو ؛ يرقعلا يوزنلا ناميلس نب دمحم نب هللا دبع دمحم
 يبأ ، دهازلا ، مئاصلا ، دجاسلا ، عكارلا ، مئاقلا ، ملاعلا ، هيقفلا

 نب دمحم لجألا خيشلاو ؛ ناميلس نب دمحم نب ناميلس ناورم
 يضاقو ۔ هرصع هيقف ‘ دجملا ‘ دحؤألا خيشلاو ؛ فيرش

 نع هتنم ، هقلاخ ىضر عبتم ، هراهن مناص ، هليل مئاق ، هرصم
 هللا يف هذخأت ال ، لدعلاو قحلاب سانلا نيب مكحي ، هيصاعم عيمج
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 ركب يبأ ، دادسلاو لوقلا بحاص ۔ دامعلاو ردقلا عيفر ، منال ةمول

 ملاعلا خيشلاو ؛ يرقعلا يوزنلا دادم نب هللا دبع نب دادم نب دمحأ
 ءازج ينع هللا مهازجف ، يوكزإلا مساقلا يبأ نب يلع يضاقلا
 . ه أ ، ( نينسحملا

 نب نايح دمحم وبأ خيشلا : نيفيسح نم ملعلا لاجر نمو
 ةلئسم ىلع باوج اهنمو ، رثألا يف ةبوجأ هل م ينيفيسحلا دمحم

 . ةباتكلا تقو ينرضحي مل ، ردقلاو ءاضقلا يف

   

٤ ٤٠



 يولهبلا دعملا ديمس نب رمع خيشلا

      

 نب ديعس نب هللا دبع نب ديعس نب رمع ةملعلا خيشلا وه
 نب دعم نب دمحأ نب رمع نب دعم نب يلع يبأ نب دمحأ نب رمع
 ةليبق يأ ىلإ هنع فرعأ الو ؛ يولهبلا ىَتسوُم نب دايز نب دمحأ
 لعلف ؛ دملا ىلإ ، هسفن ًابسان وأ ، ابوسنم هدجأ ابلاغو ، بستني
 . نيروكذملا هدادجأ دحأ ىلإ ةبسن كلذ

 مامإلا رصاع نممو ، يرجهلا رشاعلا نرقلا ءاملع نم وهو

 ىتح رمغلا هب دتمإو ، ةمألا نم هدعب نمو ، ليعامسإ نب دمحم
 نم ريثكب ‘ لفاح نرق وهو ؛ يرجهلا رشع يداحلا نرقلا لئاوأ
 . هرصع يف اوناك نيذلا ، ءاملغلا

 طخب ‘ اا ناطحق يبأ عماج " : باتك نم ةخسن تدجو دقو
 رهش يف كلذو ، ليعامسإ نب دمحم مامإلل اهخسن ، رمع خيشلا
 بتك نم ءازجأ تدجو ام اريثكو ؛ ه٩ ٣٣ ةنس ناضمر

 ىلع ۔ كلذ نمف 0 هتافلؤُمل ةخسث ادع ، هطخب اهخسن ، باحضأا

 نايب " : باتك نم ‘ سماخلا ءزجلا نم ةخسن : ۔ لاثملا ليبس
 مقر تحت ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، " عرشلا

 رهش يف اهخسن مامت ناكو ، هدي طخب اهخسن دق ، (ب )٨٠
 : لوقي كلذ يفو ‘ ه٩٧٩ ةنس مرحللا

 مركم موي نينثإلاو رشاعب مرحملا مارحلا رهش يف مت كل

٤٠٥



 مدقتلا يف تمدق نييامعستو ةجح نيعبسو ماوع أ ةعستل

 6" جاتلا " : باتك نم نيرىثعلاو سداسلا ءزجلا خسن امك

 . ه٣٨٩ ةنس

 رخأ نم ۔ ةقرو هرخأ يفو ۔ طوطخم ىلع ۔ اضيأ ۔ تعلطاو

 رهش يف كلذو ، هطخب ، "" فنضُملا " : باتك ءازجأ نم ، ءزج

 : لاق ؛ ه٩ ٤٣ ةنس ، ىلوألا ىدامج

 نب رمع ‘ ديجملا هبر ةمحر يجارلا ، دبعلا ، هسفنل هخسن )

 نب يلع يبأ نب دمحأ نب رمع نب ديعس نب هللا دبع نب ديعس
 دجسملا بنجب يذلا ، ىلهُب رقعب يذلا تيبلا يف هخسن ، دعم
 نب رمُع دهازلا يلولا خيشلا ربق هيف يذلا ۔ هللا هرمع ۔ عماجلا

 دج دج : وهو ؛ ه أ ‘ ( (هللا همحر) دعم نب يلع يبأ نب دمحأ

 . هل مجرتملا خيشلا

 ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوف ، هيلإ ترشأ يذلا طوطخملا امأ

 حرش " : باتك وهو ، )٢٠٥٠( ماعلا مقرلا ، ةفاقثلاو يموقلا
 نب رهاط نسحلا يبأ ذاتسألا فيلأت ، "" وحنلا ملع يف ةمدقملا

 نب نسح نب دمحم وه خسانلاو ‘ يوحنلا داشباب نب دمحأ
 موي خسنلا خيرات ، يناعنصلا يوحنلا دمحأ نب يلع نب دمحم

 دجسم م سدقملا دجسملاب ه ٦٨٥ ةنس لاوش رشاع سيمخلا

 . هدعص جراوخ نم ‘ ةبخلا
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 ، هللا دابع رقغأل ‘ حيحصلا ءارشلاب ، باتكلا اذه لآ ) : هيفو

 ، دعم نب يلع يبأ نب دمحأ نب رمع نب ديعس . هيلإ مهجوحأو
 . ه أ ، ( نميلا لحاس ، ندع ةريزج نم هارتشإ

 : روهشملا هباتك ، ديعس نب رمُع خيشلا تافلؤم نمو

 ۔ اطوطخم لازال ،۔ رابك ءازجأ ةعبرأ يف عقي ، " لدعلا جاهنم "
 ۔ يديعسوْلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دوجوم وهو

 ءازجألا ضعب نأ الإ . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمبو

 ةليل هفيلأتب أدتبإ دقو ؛ ةيهقف ةعوسوم قحب وهو ، ةلماك ريغ
 ةنس ةدعقلا يذ رهش نم تيقب ةليل ةرشع ىدحإل ، تبسلا

 باوجب هباوبأ نم باب لك ردصي نأ ۔ ابلاغ ۔ مزتلإ دقو ، ٥١
 اذه داك ىتح ‘ يولهبلا جرفم نب دمحأ ةملعلا خيشلا نع

 يف هريغ هكراش ولو ، هتازيمم نمو ‘ باتكلل اناونع ريدصتلا

 . ريغال ةليلق باوبأ يف نكل ، كلذ

 نب هللا دبع هيقفلا ملاعلا خيشلا ، باتكلا ةمدقُم عضو دقو
 : اهلوأ ، (هللا همحر) يولهبلا يخبرلا رمع نب كرابم

 فيناصتلا بتك ريخو ، مالسإلا جهانم حضوأ يذلا هلل دمحلا )

 نم لالحلا زييمت يف بغر نم بتارم امسو ‘ ماكحألا عئارشب

 ۔ هدعب ءيشال ي ذلا رخآلاو ، هلبق ء يشال ي ذلا لوألا ؤ مارحلا

 هلثمك سيل { : ريصب هلإ الب ريصبلاو ، ريهظو ةلود الب زيزعلا
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 مدعلاو ، هنوك تاقوألا قبس ۔ ) ريصبلا عيمسلا وهو ءيش

 يتلا نيعلاو ، هتابثإ هتاذو ‘ هتاذ يه يتلا سفنلا ي ذ ، هدوجو

 يه يتلا ديلاو ۔ هءادعأ عيمج ىلع رادتقإلاو ، هءايلوأل هظفح يه

 ، هناطلُسو هتردق امه نيتللا ةضبقلاو نيميلاو ، هناسحإو هتوق

 هباوث يه يتلا ةمحرلاو ، هتمقنو هتبوقع وه يذلا بضغلاو

 ة نوكسلاو ‘ ةكرحلاو ، لاوزلاو ءيجملا نع الج ، هتنجو

 : دعبو ... لاقتنإلاو

 ، ةيلصأ ناعمو ، ةيعرش لناسم ىلع يوتحي باتك اذهف
 نونفو ، ةعبتم ننسو ۔ ةضورعم مولع و ‘ ةضورفم ضنارفو

 م .

 هعمتجم

 ميظعتلاب نيمق ، ريصبلا دقانلا ملعلا يلوأ دنع هنأ يرمعلو

 ، ةنسحتُملا عورفلاو ، ةنسحلا لوصألا نم هيف امل ، ريقوتلاو

 قئاقدلاو ، ةيملعلا لئاسملاو ، ةريثكلا دئاوفلاو ، ةريزغلا تكنلاو

 فشكي ‘ ةقئافلا تاباوجلاو ‘ ةقنارلا تاراشالاو ، ةيمكحلا

 ،هنونكم نع ماثللا رسحيو ‘ هنومضم نع لئاسملا حيرصت
 هظفل عنادب بنارغ ىلع علطيو ، هباوبأ عنادب رهظت ثيحب
 ةزيزع مولعو ، ةفيطل ةريثك لئاسم ىلع لمتشي ، هبارعاو
 لدعلا ةقثلاو لضافلا 0 لجألا انملاعو ‘ انخيش فيلأت ، ةفيثك
 نب ديعس نب رمع صفح يبأ ،۔ ديعسلا ، ةمّألعلا 3 ملاعلا ، لداعلا

 يذلا ، هناوأ ةردانو ، هنامز ةمالع ، يولهبلا دعملا نب هللا دبع

 . ١١ : ىروشلا ةروس )١(
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 ، ماتيألاو لمارألا عترمو ، ماكحألاو نايدألا عبترم هبانج ناك

 هيلإ ردحنيو ‘ بوص لك نم ‘ ملعتم لك هباب ىلا عزفي

 هنكسأو ، هنارفغ ميركلا هللا هاتأ ۔ بوأ لك نم ‘ نوققحملا
 جاهنم "ا : هامسو ‘ هنأش ةرمز يف ىلعأو ‘ هنانج هتمحرب

 هدابع نم ‘ تاريخلاب نيقباسلا ءازج انع هللا هازج ‘ " لدلا

 نب هللا دبع ‘ هللاب ينغلا كلذ يف لاقو ؛ هداشرإو هتعاط لهأو

 : حرسملا نم ، رمع نب كرابم

 بتكلا يف باتكلا اذه كبسح

 فيرش باتك هنأ اميس ال
 املع عرشلا نمضت ام يودب
 لدع جاهنمف همسإ لثم وهف

 يرج يأ ملاغ هفنص
 امل ملعلا وذ ديعس نب رمع
 هانعو همه لمحت دق

 هنع بنذلا رفغي لوطلا اذ عا

 اديمح ىقبت هنم ملعلا بلطاو
 ءالع لان ملعلاب عيضو مك
 ًازنكو ةايحلا ةنيز هل اب

 : اهلوأ

 بسح نعو رهاط بسن نع
 بذلاو لوقعلا لهأ دنع

 بستكم ريخ كش ال وهف

 بذك الو ةلز يذ ريغ
 بزثلا ثداحلا يف يرمش

 بيرلا ةلمج نم ابير شغي
 بلطلا يف راهنلاو هليل

 بلقتم ريخ يف مث ىريل
 بهذلاب سيل ملعلاب ءرملاف

 بهشثلا ىلع هرخف امسو
 بقحلا ةدم هينفت سيل

 ۔ هسفن فلؤملل ةبطخ ىلع ‘ ىرخأ ةخسث يف تعلطا مث
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 يوذ جهانم انل نهربُملا ، رانملا لبس انل نيبملا هلل دمحلا )

 ، رامقألا حايتلإك ‘ ةحقاللا قئاقحلا انل ءيضملا ، راصبألاو ديألا

 نأ دهشأو ۔، راونألا ءايضو ۔ ةلدلا مايقب ، اهنيهارب انل حضوملا

 ةداهش ‘، راهقلا دحاولا هل كيرشال هدحو 0 هللا الإ هلا ال

 معنلا ىلع هدمحن ، رارسإلاو ةينالعلا يف اهب هل . صلخم

 هنأ دهشأو ؛ راكبإلاو يشعلاب ، غلاوبلا ججحلاو ، غباوسلا

 0 يبتجْملا هلوسر ، رازنو نمي نم ‘ ةيربلا ريخ ، ادمحم ىفطصا

 دهاجو ، هرمأب عدصق ‘ راتخملا هنيمأو . يضتزملا هيفصو

 اهب غلبي ةالص ، هيلع هللا ىلص ‘ راكنإلاو دوحجلا لهأ هيحوب
 هترتغو . نيفطصُملا هلآو ، رايخألا ةرربلا ، ءايفصألا جرد

 : دعب امأ ... راربألا هتريخو ‘ ءابجثلا

 ، نيملىّملا تاباوج نم هانعمجو ‘ راثآلا نم هانفلأ باتك اذهف

 نم ليل خلسنإ ام ، ىرتت مهيلع هللا ةمحر) راصبألاو بابلألا يوذ

 باوثلا كلذب انبلطو ؛ راكذتلاو ، ظفحلاو ، ميلعتلل الهس ‘ (راهن

 هانيمسو ‘ راهتشإلاو مدقتلل اال ميلعتللو ، راختفإلل ال رجألاو

 هلأسن هللاو ، لقنلاو ظفحلل اعماج ، " لدعلا جاهنم " : باتك
 . هأ ، ( ليكولا معنو انبسح وهو ، قيفوتلاو ، ةيادهلاو ، ةنوغملا

 . . ابيرق هركذ قبس امك ، هل هفيلأت ءادتبإ خيرات ركذ مث

 : باتكلا اذه نم لوألا ءزجلا رخآ يف فلؤملا لاق

قدصلاب افورعم ناك الجر نأ ، مانملا يف ةليل تاذ تيأر )



 اذام : توملا دعب هلاح نع هلأسأ ينأ ، تام دق وهو 4 ةقثلاو

 ام موي لك انوطعي ةكالملا نأو ، ةماركلا تيقل : لاقف ؟ تبل

 ۔ كولجبٌي : لاقف ؟ يف نولوقي مهتعمس ام : هل تلقف ؛ ديرن

 تيملا اذه تيقل ينأ : ىرخأ ةليل يف تيأرو ؛ كومظيو ا
 : لاقف ؛ " ةمحرلا " : باتك كدنع له : هل تلقف ،روكنملا
 ؟ انأو : تلقف ؛ (اثالث وأ نيترم) ةمحرلا يدنع ، ةمحرلا يدع
 . ةمحرلا كدنع : لاقف

 - (&&) يبنلا ، مانملا يف نسحلب نب دوعسم يلولا ىأرو
 يف هللا لوسر اي لوقت ام : انأ هل تلقف ، () هدنع هايإو انأو

 : دوعسم لاق ؛ هللا ىلإ هرمأ : (&) لاقف ؟ درولا نب ناضب

 ؛ هللا مكمحري : () لاقف ؛ () يبنلا ةرضحب اندحأ سطعو
 . ه أ ، ( (هللا همحر) ينثدح اذكه

 ۔ "" فنصلا ' : باتك نم رشاعلا ءزجلا نم ةخسن تدجوو

 : تايبألا هذه هرخآ يفو ، هطخب

 ربألا نبا اي عمتساف باتكلا مت رفص رهش يف تبسلاو رشاعب
 رثآلا يف ولتت نوتسلا كلذك تلخ دق نينس نم نيتنثاو
 رضم نم يبنلا يداهلا ةرجه نم تلمك نينم نم عست كاذك

 رهفكم جادب ليللا لبقأو ادب حبص ام هللا هيلع ىلص

 ۔ هل ةخوسنم اهضعبو ، هسفنب اهخسن بتك ىلع تعلطإ دقو
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 ‘ انمز هتيرذو هدافحأ دي يف تيقب ، ةريبك ةبتكم هل نأ ودبيو

 ةفوقوم تناكو ۔ اهنم مدق ام خاسنتسإو ، اهتنايص ىلع اوظفاح

 . كلذ دعب تبهذ مث مهراثآ نم يل نيبت امبسح

 نب ملاس نب يلع خيشلا : ديعس نب رمُع خيشلا ةيرذ نمو

 نب هللا دبع نب ديعس نب رمُع نب دمحم نب حلاص نب دمحم
 ءزج : هل ةخوسنملا بتكلا ضعب نم ؛ دعم نب يلع يبأ نب ديعس

 :هديفحو ؛ ه١٧١١ ةنس ‘ "عرشلا نايب " : باتك نم

 بتكلا ضعب ىلع قيلاعت هل ‘ ملاس نب يلع نب حلاص نب ديعس

 ، " ةريصبلا " : باتك نم ةخسن ىلع بتك دقف ، مهدج اهفقوأ يتلا
 نب رمغ ملاعلا خيشلا اهفقوأ يتلا . ةفوقوملا بتكلا نم هنأ

 ىرخأ ةخسث اهناكم لدبأ . ةخسثلا هذه نأو ، هللا دبع نب ديعس

 . ه٣٩١١ ةنس

 جاهنم " : باتك ريغ نم ، رخآ فيلأت ىلع هل علطأ ملو

 ىلإ شاعو ، يرجهلا رشاعلا نرقلا ءاملع نم وهو ؛ " لدعلا
 سيمخلا ةليل هتافو تناكو ؛ يرجهلا رشع يداحلا نرقلا لئاوأ

 نينس عست ةنس ،۔ ىلوألا ىدامج رهش نم نيقب نإ لايل عبسل
 . (هللا همحر) ‘ ةرجهلل فلأو

 ۔ هدلاو ةافو اخرؤم ، هدي طخب تدجوو

 نب رمُع نب ديعس نب هللا دبع نب ديعس قيفشلا دلاولا يفوت )
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 هراد ةنجلا لعجو ، هل رفغو هللا همحر) دعم نب يلع يبآ

 موي يف ، ةرخآلا راد ىلإ ايندلا راد نم هلاقتنإ ناكو ، (هاوأمو

 عبرأ ةنس ، لاوش رهش نم تيقب نإ ةرشع ىدحإل سينخلا
 هدلو هبتك ، رهظلا ةالص تقو ، ةرجهلل ةنامعستو نيعبرأو

 هللا دبع نب دادم نب هللا دبع هيقفلا يفوت كلذكو ؛ ديعس نب رمع

 عبرأ ةنس ، لاوش رهش نم ‘ مويلا كلذ يف ، (هللا همحر)
 . ه أ ، ( ةرجهلل ةنامعستو نيعبرأو

 ۔ كلذ نم رثكأ نكي مل نإ نانبإ هل نأ : نايعلل راابتملاو
 ةلسلس يف روكذملا وهو ، ديعس نب رمع نب دمحم : امهدأ
 نب رمُع نب ديعس : يناثلاو ؛ ابيرق روكذملا ملاس نب يلع بسن
 ضعب يفف ؛ رعبثلا لوقي نممو ‘ فراع لُجر هنأكو ، ديعس
 ، يراحصلا يبتوأعلل ، " ةنابإلا " : باتك ةطوطخم نم قاراألا
 ةنس اهخيرات ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةارزو ةبتكمب دوجوملاو

 .0 يولهبلا دايز نب رمع نب هللا دبع ةماعلا خيشلا طخب “ ه ٦٧

 : هصنام

 نب ديعس نب رمُع نب ديعس ‘ ريدقلا هلل ريقفلا دبعلا لاق )
 : يثري ، دعم نب يلع يبأ نب دمحأ نب رمع نب ديعس نب هللا دبع
 دقعلا مكحُم اهبده ىلعأ مجنلا ما دجولا نم مانتال ينيعل ام ١أ
 در ىلع بيغملا وحن تربدأ اذإ اهعيطتسأ الف اهيع ارأ تيبا
 دقنلاب لبإلاو ءاشلاب اهبهارق اهجاعنب اهريع اماوس اهارا
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 ةرحس مئامحلا حون ينجيهو
 ةنزمك عمدب يكبت حبس ًادمعأ

 ابذعُم عاريلاك قاس لمجيأ

 مئاه كفلإل قاتشم معزتو
 اهنأك عومدلاو يكبأ يل امو

 ضرم نيزح بلق اذ تحبصأف

 ىربلاو جيلامدلا تاذ ةلفط الف

 اثجلا و فدرلاو رصخلاو ىمللا تاذو

 اهعبرو يم لالطأ الو ينتجش

 يتعول جيهو يبلق ىجش نكلو

 ىنضلا نم بارتلا قوف امكنم يبف

 دجو يذب سيلو ادجو هب نأك
 دمع "لع يكبت تسل اولخ تنأ مأأ

 دجن ابص هتحنر لاض نصغ ىلع

 دلصلا نيعألا اذ تنأ اي اذك يكبتو

 دخلا ةضور ترطمأ لبو بيبآش

 دمر نيعأ اذو ىرح دبك اذكو
 دعجلا محافلاو وحلا تاثكلا تاذو

 دهعلا مدق وأ بكنلا حايرلا هتفع

 كفلاب ةشاشحلا ىردب بيغت
 دحللاو لدانجلا تحت امكب امك

 هنأكو ، اهرخآ نم ةعطقتم يهو ‘ اهنم هلقن يل رسيت ام اذهو

 . ملعأ هللاو ، هيدلو ءاثر يف اهلاق

 : باتك ، ي ديعس ولبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمبو

 طخب وهو ، اطوطخم لازال ، )١١٢٤( مقر . "ا ءايضلا ءايض ا'

 مامت اهب اخرؤم م هنع تايبأ هرخآ يفو ، رمع نب ديعس خيشلا

 : ٥ ذه يهو 4ں خسنلا

 نب ديعس ني رمع نب ديعس ۔ ريدقلا هلل ريقفلا دبعلا لاق

 : باتكلا خيرات يف ، هللا دبع
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 هماركإ هبر نم هبرل باتكلا مث
 هماعنإ هل هجربز هيدي ىدحإب نملو

 بذهُم لك بلقل ءايضلا نم ءايضلا وهو

 هماهس مولحلا يذل شيطت ال طيبر إبط
 ىدنلا يذ هملس يمثقلا ىتفلا انتودق فيلأت

 هماظنو هرثن ًاعرفو الصأ ىرولا قاف

 ةروبزم دجت هب مولغلا يف نف لك نم
 همالعأ هدوجل نيقفاخلا يف ةروشنم

 ىدنلا لجن دمحم مامهلا ناويد هيلإو
 هماظن تاغللا نم بيرغلا عمج دق دادم

 همامت ينثشعلاب ًامتح ناك ةبورعلا موي

 همارص مصألا رهشلا نم تيقب عبرألو
 تضم دق انينس نيعبس مث تس ماع يف

 هماوعأ تلخ ذإ نييئام نم عست دعب نم ١

 دمحم يبنلا انديس راتخملا ةرجه نم

 همالس هيلإ ومسي الغلا بر نم لازال

 هتاولص نيعباتلاو هبحصو هلآ عم
 همالك ءاضأ امك ءيضت امود

 كارألا ننف يف ءاقرو تدرغ ام

 همامغ لهتساو قلأت قرب امو داح ادح امو

 دهشتسيو ٥ ريغ ق ظع ولا يف وه و ۔ عطقتم هلوأ باتكلا اذه ق
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 نرقلا ءاملع نم ؛ دادم نب دمحم ةماعلا خيشلا رعشب اريثك

 : باتك ءازجأ ضعب نم هسبتقإ هفلؤم نأكو ، يرجهلا عساتلا
 نم ءايضلا وهو ] : خسانلا لوق هيلإ ريشي امك ، " ءايضلا "
 . روكذم ريغ هفلؤمو ، { بذهم لك بلقل ءايضلا

 يذ هملس يمقلا ىتفلا انتودق فيلأت ] : خسانلا لوقو

 خيشلا هفلؤمو ، " ءايضلا " : باتك هب ينع امنإ ، } ىدنلا
 ءايض " : باتك نأ ينعيالو ، يراحصلا يبتوعلا ملسم نب ةملس

 . كلذ ربدتف ، هفيلأت نم ، "" ءايضلا
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 يوزنلا دمحم نب حلاص خيشلا

 نب حلاص نب دمحم نب حلاص هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 يوزنلا نمحرلا دبع نب رمع نب دمحم نب مالسلا دبع نب دمحم
 لناوأ ىلإ رشاعلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ءاملع نم ؛ يقفاغلا
 نب هللا دبع خيشلا : هخايشأ نم ؛ نييرجهلا رشع يداحلا نرقلا

 نب رمع خيشلاو ؛ يوكزإا دمحأ نب هعمج خيشلاو ؛ نرقلا دمحم

 . مهريغو ، دملا ديعس

 نايدألا يف ناميإلا قئاقح " : باتك ، هتافلؤم نمو
 ىلع هنم تعلطإ ، ةعطق ةرشع يتنثإ هنأ : هنع ليق ؛ " ماكحألاو
 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديبىلا ةبتكمب ، ةرشاعلا ةعطقلا

 . رارقإاو ، اياصولا يف : يهو ‘ )١٧٦( مقرب ، يديعسوبلا
 دجوتو ؛ اهريغو ، ةيطعلاو ، ةيراعلاو ، ةنامألاو ، ثيراوملاو
 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ‘ هنم ةرشع ةيناثلا ةعطقلا

 . حاكنلا يف : يهو ، (ب٢ )٢ ٤ ماعلا مقرلا ، ةفاقثلاو

 ، ناتعطق هنم دوجوملاو ، " راونألا " : باتك اضيأ ۔ هلو
 ضعب نمو ؛۔ اضيأ ۔ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب
 . هصن ام ، باتكلا اذه لئاسم

 نم اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )
 نب تاكرب نب دمحم خيشلا جيوزت تلطبأ دق ينأ ة نيملا

٤١٧



 ةخيشو ، درو نب ناسغ يبأ تنب ةمطافب ، ليعامسإ نب دمحم

 هذهب روكذملا جيوزتلا لاطبإب تمكح دقو ، دجام نب رقص تنب

 ىري هثأل ، () ديز نب رباج بهذملا خيش لوق ىلع ‘ ةقرولا

 صوصخم ‘ () يبنلا نأو ، زوجي ال لطاب نايبصلا جيوزت نأ
 . ملعأ هللاو ، (اهنع هللا يضر) ةشئاع ةديسلا جيوزتب

 رهش نم تيقب نإ ةليل ةرشع ثالثل ، ةعمجلا راهن : هريرحت

 ىلع ‘ ةيوبن ةيرجه ةنس ةئامعستو نيسمخو عبس ةنس ، جحلا

 هعم حصو ‘ هب مكحو . هبتك ، مالسلاو ةالصلا لضفأ اهرجاهُم
 نب نسحلا وبأ ، ىلاعت هللا قلخ رقفأ ، ةقرولا هذه يف ام نومضم

 . هديب يبجشلا نسحلا يبأ نب مساق

 قحلا وه ذإ ‘ مكحلا نم ةقرولا هذه يف ام تباثو حيحص

 نم دحأل زوجيالو ، بايترإ الو كلذ يف كشال ، باوصلاو
 ذإ ، ةقرولا هذه يف روكذملا مكحلا ضقني نأ . ةمغلا وأ ، ةاضقلا

 مكح ضقتُي نأ مكاحل سيلو ‘ نيملسملا ضعب يأرل قفاوم وه
 هللا باتك فلاخ ام وه روجلاو ‘ ايب اروج ىري نأ الإ ‘ مكاح
 هللاو ، ةمألا عامجا وأ ، (ا٤ي) دمحُم هلوسر ةنُس وأ ، ()
 . هديب دادم نب هللا دبع نب دادم نب دمحأ هبتك ؛ ملعأ

 وه ذا ، مكخلا نم ةقرولا هذه يف ام يدنع تباثو حيحص

 نم دحأل زوجيالو ، بايترإ الو كلذ يف كش ال ‘ باوصلاو قحلا

 ةقرولا هذه يف روكذملا مكحلا ضقني نأ ‘ ةمألا وأ ، ةاضقلا
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 نب دايز نب رمع نب هللا دبع ، ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هبتك ؛
 . ه أ ظ ( هديب دمحأ

 مجرتملا ريغ نم ۔ ءاهقف لاجر تيبلا اذه يف نأ ردابتُملا نمو

 هدج دج : مهنم ، ىواتفو رثألا يف ركذ مهل ، هلبق اوناك ۔هل

 ؛ نمحرلا دبع نب رمع نب دمحم نب مالسلا دبع خيشلا وهو
 مالسلا دبع مع ۔ نمحرلا دبع نب دمحم نب حلاص يضاقلا خيشلاو
 ضعب يف ‘ (هللا همحر) حاضو نب حلاص خيشلا لوقي روكذملا
 : هتبوجا

 نيملىُسلا يضاقو انأ ، هب لمعأ يذلا لوقلا ىلع كلذو )

 . ه أ 0 ( يوزنلا نمحرلا دبع نب دمحم نب حلاص هيقفلا خيشلا

 : هتبوجأ نم رخآ عضوم يف لاقو

 نب دمحم نب حلاص هيقفلا خيشلا نع هتظفح دق اذهو )

 . ه أ ؤ (هللا همحر) نمحرلا دبع

 نب رمع نب دمحم نب مالسلا دبع نب دمحم خيشلا : اضيأو

 ؛ هنامز ءاهقف نم وهف ؛ ابيرق هيبأ ركذ رم دقو ، نمحرلا دبع
 : ةيلاتلا ةلأسملا ىلع هباوج ، هيقفلا اذه ةبوجأ ضعب نمو

 دقن ذئموي يهو ، رخآ لجر نم مهارد ضرتقإ ‘ لجر نعو )
 . فرصلا بلق مث ، دلبلا
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 ضرتقإ ام لثم هيلع نأ : ۔ باوصلل يداهلا هللاو - باوجلا
 نيعلا نأ : مهلوق نم جرخي ام ىلع ‘ اصقان وأ ناك ادئاز ، هنم

 الو ‘ كلذ نم رثكأ هيلع ال ‘ اهلثم دري مهاردلا نم اهضرتقإ يتلا
 ، دلبلا يف زوجت ال تناكو ، الصأ تفاز نإ امأو ؛ لقأ ضرقلل

 دمتعأ يذلا اذهف ؛ ءاضقلا موي يدنع اهتميق هيلعف ‘ جرخت الو

 دارأ اذإ ‘ ضوبقملا نهرلا كلذكو ؛ انباحصأ لوق نم هيلع

 يف مدقت ام لثم ۔ ذخأ ام لثم هيلع بجيف ، هكفي نأ نهترملا

 نمع هتظفح ام ىلع ‘ لعنلاب لاعنلا وذح ضرقلا نم ۔ باوجلا

 . ه أ .4 ( ملع أ هللاو ، هنع تذخأ
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 يويلحملا لاوش نب نيسح خيشلا

 يبأ نب رطاخ نب يناث نب لاوش نب نيسح هيقفلا خيشلا وه
 ، مادنع يداوب ايلحم دلب ىلإ ةبسن ، يويلحملا ينيسحلا نسحلا

 رشاعلا نرقلا يف ملعلا لاجر نم ناك ، يكزا ةيالو لامعأ نم

 . نيسح نب ىسوم ‘ روهشملا رعاشلا دلاو وهو ‘ يرجهلا

 . هدلاو ركذ دعب هركذ يتأيسو ، يواذيكلاب : بقلملا

 . يرجهلا رشاعلا نرقلا ءاهقف نم ‘ لاوش نب نيسح خيشلاو
 يف تايبأل ا هذه . همظن نمف ‘ ارثنو امظن ، لئاسمو ةبوجأ هلو

 : رطفلا ةاكز

 رطفلا ةليل نم رجفلا لبق تام نمو

 اهتقو كلذ رجفلا دعب تام نمو

 ىرن امف حابصلا لبق رقتفي نمو

 اسملا ىلإ حابصلا لبق ينتغي نمو

 اهتقو كلذ رطفلا ليل لوأو

 هدنعو لخنو عرز اذ ناك نمو

 هل قرو الو توق نكي ملااا
 الو هعرز ىلع اني نلمحيالو

 رقفلا يذل ةاكز نم هيطع سيلف

 ربقلا ةملظ ىوث ول هنع ملست

 رهظلا لوأ ينغ ول ةاكز هيلع
 رذع نم طق هل ام ريقف داعو

 رشألا اولوأ نوحلاصلا لاق كلذب
 رسي يذب سيلف ناويحو لوص
 رىص وخأ كاذ باوثأ هل سيلو

 رضلا نم كاذ ناويحلاو لخنلا ىلع

 : ةيهقفلا لئاسملا ضعب يف ، ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ هلو
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 هران رح كقي يرابلا قتإ يخأ

 اهلك هلل ضرألا نأب ملعاو
 هلهأ هرك ىلع نيش نذخأتالو

 ابجوأ رابجل مسري نم نمضيو
 يذلاو مسرلاب ماوقألا ذخأ اذإ
 هريغ لام نم ناسنإلل نكلو

 زئاج سفنلا هب ييحي ام رادقمب

 هفوخو ديدشلا فوخلا عم كاذو

 ىتأ نإ توقلل عيبلا ربج زئاجو

 هؤارش امأ ناسنإلا ركتحإ اذا

 هعايض كيلع روجحم كلامو

 اآيفاكم الإ لاملا نفلتت الو
 ًاقدصتُم وأ نادبألا ةحص يفف

 ةعاط هلل ناك هجو لك يفو
 ثراول افيح كاذ يف درت مل اذإ
 مهل ملاظ مهءاج موق ةدلبو

 مهريغ لام اوذخأي نأ مهل سيلف

 زئاجو هنم رمألا عوقو ليبق

 زئاج موقلاب رابجلا عقوأ نإو
 يذلاو دجاسملاو ميتي لكو

 نكي نمو لودعلا لهأ هموقي

 لزان سابلاب ملظلاف نملظت الو
 لهاج ءرملاو ءاش نم اهثرويس

 لوانتت امل رظناو هنمضتق

 لواطتملا رمألا كاذ كلذف
 لواصملا عاطملا مرقلا رمأ هب

 لكأي ةرورضلا دنع ىضر ريغب

 لفاغ كاذ نع هللا ام يدتعتالو

 لتاق ءرملل توملا نإ توملا نم

 لزان رضلا نيب عوج سانلا ىلع

 لئاق انأ امل ذخ هيف ريخ الف

 لضافألا هنع هيورت ىفطصملا نع

 لصاو تنأ نإ ماحرألاو فيضلا وأ

 لعاف هلل ناوخإلا ةلص يفو

 لئاز لكلاو ريذبتلاو كايإو

 لطاب كش ال فيحلا نإ كايإف

 لهاوصلا هيف عقنلا ريثي شيجب

 لمارألا يكبت نيح هوعفدي نأب
 لقاع وه يذلا رحلا غلابلا نم

 لئاع وهو رتقُم وأ ىنغ يذ ىلع

 لخاد ربجلا ثراولا لامو بيغي

 لداعو لوضألا ميوقتب اريصب
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 هطسقب لك ءازجألاب مسق
 املاع ناك اذإ يتفي يذلا امأو

 مهدعت نمم ناك ام ول ملثلا ودف

 هب قثت نمم لاق ام اذإ امأو
 هتظفح ًاموي دادم نع لاق ناف

 اطباض ناك اذإ ىتفأ ام هنع ذخف

 اهدح رافلج نامُع دودح امأو

 اهدح رافلج نأ ضعب لاق دقو
 هتدجو امم هظفحأ يذلا اذهف

 اقفاوم نوكي ام هنم ذخؤف

 هنإ بنذلا رفغي يبر لأسأو

 يلكوتو هب آلإ يتوق الف

 لذارألا ال ىجحلا لهأ همسق

 لهاج لاق ام لك ضراو هنع ذخف

 لوانت تاقث نم ىلوأو تاقث

 لئاق انأ لق راثآلا نم تظفح

 لضاغخلا كلت حاضو وأ دمحأو

 لئاسملا هيلع أموي هبتشت ملو
 لحاوسلا هاهتنم رافظ حو

 لضافألا نوملاقعلا هيف رظنيف

 لطاب وه ام لك هنم ضفريو
 لباق بوتللو رافغ بنذللف
 لعاف انأ يذلا يف يلوحو هيلع

 دايز نب رمع نب هللا دبع خيشلا ةديصقلا هذه ظرق دقو

 : لاقف ‘ يولهبلا

 لحالحلا يقتلا خيشلا نسحأ دقل

 ابلاط عرشلا يف مظنلا عيدبب ىتأ
 همظن كلس يف نيدلا لهأ بادال

 هنيعب باوصلا وهف هلاق امف

 ةلالحو همارح هيف نيبو
 هنابأو هلاق اميف رجألا هل

 لصاف وه يذلا لاوش نب نيسح
 لئاق وه ذإ نيدلا يلاعم لينل

 لئاس وه نمل وأ ملع بلاطل

 لهاج وه يذلا هانعم فرعيل
 لناز وه امو هيف ام توبثمو

 لباق ريخلل هللا نإ عرشلا نم
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 كلسم لك يف تاريخلا لعفي نمل
 اصلخم بات نإ دبعلا بوت لبقيو

 ةنايدب هلعف ًالحتسم ولو
 ةنايد نامض نم هيلع سيلو
 ترهظأ نيح اهتابوت اولبق دقو

 اهجورخ دنع رامع اهبتاعو

 ةرح يأر مأ هللا لوسر دهعأ
 يتدارإ تجرخ دق يأرب تلاقف

 اهريبزو ةحلط اهاعدخ دقو

 اهجورخ يف اولتق افلأ نوثالث

 ىرج يذلا نامض نم اهومزلي ملف

 ةنامض هومزلي لحم ريغو
 هباتم ينغي سيل هنم بات اذا

 هعرف انأ يذلا نيدلا ىلع اذهف

 هتركذ اميف هيف فالتخإ سيلو

 هتدجو فالتخإ نيلحتىلا يفو

 مهلعفو نيملسملا لوق رثكأو

 شناع ةبوت عامجإلا يف حص دقو
 مهيف كش ال قحلا لهأ لهلد

 يتلاقمب ذخف هيف رظان ايف

 همسج هللا ىعر لاوش نب نيسح

 لمآ وه ام لومأملا بجي ملو
 لعاف وه يذلا ميلستب نادو

 لماع وه ذإ تابوتلا رهظأ اذإ
 لئاوألا اهنع لاق دق ةشنئاعك

 لفاحجلا هتبج اميف ًاراهج
 لطاب كرمأف ىفك اهل لاقو
 لفاسألا كاهد مأ انيلإ تجرخ

 لزان وه يذلا ملظلا نع حلصل
 لواحي اميف سانلا نيب حلصتل

 لذارأو ىقت وذ مهيف لكلا نم

 لتاقي نمم ثادحألاو لتقلا نم
 لهاج .وهو ىنج اميف هصالخإو

 لتاخب ال ةرهج ملسي مل اذإ
 لضاخغألا نوملاعلا هتلصأ دقو

 لئاس وه امل يتفملا فلاخ اذإ

 لداجي هيلع نمم هنيمضتل
 لهاسُي لحملل نامضال نأب
 لخادلا هتحضوأ نامض ريغب

 لباقو مهنع نمحرلا ىضر مهيلع

 لحالحلا هيقفلا خيشلا هلاق امو

 لواحي اميف هوجري ام هاقلو
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 . دايز نبا خيشلا ةديصق تمت

 خيشلل ةبوسنم ةديصق ىلع ، بتكلا ضعب يف تعلطإ دقو
 : هذه يهو ، زاغلأ ةدع ىلع يوتحت ، لاوش نب نيسح
 ركنت ال ًابناجع تيأر يلا
 ةمج بناجع هل نامزلا ن
 ىغولا ىدل دوسألاك لاجراهنم

 رواسأو جلامدو لخلالخب
 اربدم حيبن اذ ابلك تيارو
 هقور ةربإ نأكو ألكلا ىعرب
 هل نم ةراضغ اذ ًالفط تيأرو

 خمش لابج هيبان نيب ام
 اهل اي دالب هينيع نيب ام
 ًاعشخ اموق ناضمر يف تيأرو
 مهموص يف اودمعت نيح نئل

 مهنأ ىتح نونزي مهتيارد
 هنس غلاب ريغ الفط تيأرو
 ىحضلا تقو ًامناص ارح تيأرو

 لماك لقعب لب نونج اذ ال
 تيم اموي هربقي ادلو
 هل ثدج نم برتلا هيلع اوثحو

 ردقيو ءاشي ام لعفي هللاو

 ركفتي نم نرهبُي ةروهشم

 رونأو رودبلاك ءاسن اوداع

 رتخبتت اهنسح يف فراطمو
 رفني ًايبظ راص ليلق امع
 رطسي بتاك دادم باصأ هملق

 رثكأ ايانثلاو ابان نوتس
 ربخي اذهو روبخم كاذه
 رجفتت اهراهنأ ةدلب نم

 رفس ال انطو راهن اولكأ
 اورفكي موق ليق اليل لكألل
 ريبكلا ههلا هاضريس اولا

 رظنت هيلإ ءانسحلاو باش دق

 ركس ًادمع هلكأي هفك يف

 اورذعأ اعيمج هل موللا اولوأو
 ردحتت ةربع نم هعومدو
 ربقي كلانه نادخأ نيب ام
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 رجحي ال اذ لوقيو هقلح يف ةفطن عرجت كسث اذ تيأرو
 () ربكلا بيجعلا بجعلا وه اذه اهلعب اولعت ءاضيب ةديرخو

 : ثداوحلا ضعب اهيف ركذ دقو ، تايبألا هذه ، هلوق نمو

 نينأ ريرملا دلجلا اهل اودبيف اهمظعل قاطتال ءايشأ خيراتب
 انونش نيزحلا عمد اهل يرجيو ةعولو أقارتحإو نزخ جيهت
 انياممستو ماوعأ ةتسو ةجح نيسمخ ماع سبع ًةلتقف

 انونم كارعلا يف اجيسب اوقالق رباج ةلتق ناك ماع دعب نمو

 انيح مدكملاو ريمع لاجر اولتق ماعلا كلذ لف ةلتقو

 انيفسو اعم اماوقأ قرغأو رثكم رحبلاو ربلا يف ىتأ ليسو
 انوعبس ماعلا يفو نابعش رخآو ةعمُجب فولأ عم افولأ افولا

 انيقي ميظعلا ليسلا هب ماعب اهمده ناك ايلحملا لهأ ةرجحو

 انينس ثالث عم نينس ثالث اهدعب نيعبسل ناهبن نبا تومو

 انيف مدهو الإ نصح قبي ملو هتوم ماع تمده نامع نوصح
 ' تعقو ، ثداوح ةدع نع خيشلا اندافأ ۔ ةليلقلا تايبألا هذه يف

 ة تاطوطخملا ضعب يف تعلطا ۔ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، يتعلاطُم ءانثأ يفو (١)

 دعب ركذأ ، يعازخلا مادقملا يبأل ةبوسنم ، لاوش نبا خيشلا ةديصق عون نم ، ةديصق ىلع

 : هذه يهو ‘ اهتايبأ ضعب ، علطملا

 اللحم لوقي ذإ كاذ لقي مل الوق ةعازخ نم مظعلا وذ لاق

 الح نيينازلل ءانزو انيار اشم مهو بكر بر
 اللفا قوسي دق هينيع نيب انع نوننمش هل يشبح
 الاجر اوداع نيتلاحلا يف مث ءسن اودذدع تيار ًالاجرو

 الازغ راص نينعاس يف مث ابلك راص هتيار امالغو
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 ةلتقو ؛ سيع ةلتق : يه و ‘ عمسمو ى أ رمي اهنم ناك ‘ هنامز يف

 ةريثك اماوقأ قرغأ يذلا ميظعلا ليسلاو ؛ لف ةلتقو ؛ اجيسب رباج
 . ناهبن نبا تومو ؛ ايلحم ةرجح مده كلذك ٠ نفسو

 طعي ملو ، ةريرملا ثداوحلا هذهل أالمجُم همظن ءاج اذكهو

 الف ، اهرابخأ انع رهدلا ىوط يتلا ، كراعملا كلت بابسأل احاضيا

 ، ركذيو لقانتي ربخ اهنع نسلألا يفالو ، رظني رثأ اهل بتكلا يف
 نم حملن انلعلو ‘ اهلاثمأ نم ريثكلاك ، خيراتلا ةمذ يف تبهذف

 مل ذإ ‘ اهسفن ةليبقلا نيب عقو لاتق هنأ ، { سبع ةلتقف ] : هلوق
 : هلوق امأ ؛ { اجيسب اوقالف رباج ةلتق ) : هلوق اذكو ؛ مهريغ ركذي
 دقف ، ىلهُب ةيالو لامعأ نم ، ريمع لآل دلب يهو ‘ { لف ةلتقو )
 هنأ هخرأ يذلا ‘ ناهبن نبا تومو ؛ مدكملاو ريمع لآ اهيف ركذ

 وه ، همسإ ركذي ملو ، ةرجهلل ةئامعستو نيعبسو تس ةنس يف
 دعب مكح يذلا ‘، يناهبنلا نسحُم نب ناطلس نب رفظملا ناطلسلا
 يف تامو ، ةرجهلل ةنامعستو نيعبسو ثالث ةنس ۔ هيبأ توم

 ۔ نسحم نب حالف نب رارع ‘ هدعب كلمو ‘ روكذملا خيراتلا

 . ةمجرتلا بحاص لجن ، يواذيكلا رعاشلا حوذمم

 مده ىرت اي له ‘ { هتوم ماع تمده نامع نوصح ] : هلوقو
 لماوعو بابسأ كانه نأ مأ ، لوألاك فراج ليسب نوصحلا هذه

 . هريغبو اذهب ملعأ هللا ؟ ةيعيبط ريغ وأ ، ةيعيبط ىرخأ

 خيشلا ةملعلا ةبتكمب ، ةمدقتملا تايبألا هذه ىلع تعلطا مث
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 سأبال ‘ رصتخم قيلعت اهيلعو ، (هلل ا همحر) يملاسلا نيدلا رون

 : هلوق وهو ‘ هركذب

 ، فوع ينب يداوو ، قاتسرلا ليسو ، ميظعلا ليسلا ىرجو )

 ، لئامسو ، ىلهُبو ، ىوزن لشو ، كمل ينب ءارضخو ۔ ءايلعلاو

 رب نم ‘ ماوقألا تقرغو ، رحبلا نئافسو سراوفلا ءايلعو
 لالضلا رثك رصعلا كلذ يفو « فلأ نونامث : هوخرلأ اميف ‘ رحبو

 نع هانو رجاز ملاع الو ‘ لداع كلم الو ، دابعلا نم داسفلاو

 يف لعفي ‘ هلل رمألاو ، رهاش ارهاظ ابرلا عيب راصو ، يصاعلا

 . ه أ ، ( ديريو ءاشي ام هقلخ

 نب نيسح هيقفلا خيشلا ة افو خيرات ىلع فقأ ملو 6 ا ذه

 ناك ‘ ٥ رجهلل ةنامعستو نيعبسو تس ةنس ىتح هنأ ن ١ > لا وش

 نب رفظملا ناطلسلا توم ًاخرّوُم ، هلوق نم اذخأ ؛ ادوجوم ايح

 : ناطلس

 انينس ثالث عم نينس ثالث اهدعب نيعبسل ناهبن نبا تومو

 دق [ ي ويلحملا نيسح نب ىتسوُم رعاشلا هدلو نأ اودبيو

 دق } ناطلئللا اذه نأل ة هدلاو ةايح يف ۔ رعشلا مظن يف رهتشا

 : ةديصق نم هلوقب ، روكذملا رعاشلا هحدم

 اردق مهفرشأو اسفن ىرولا زعأ رفظملا كيلملا ناطلس ةلالس
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 : لاوش نب نيسح هيقفلا ىلإ ةبوسنم اهتدجو ، تايبأ هذهو

 بجع الو اذه ليق مهس لحفللو اهمهس مألل لسنلا نأب تدجو

 بصعلا عم قووعلاو مظع لحفللو هرفظو محشو محل عم مالا اهل
 بلغ دق ناك هؤام نإ هههبشيو اهؤام رثكي ناك نإ اههبشيو
 بكسنإ هلبق اهؤام اذإ ىثنأو هؤام قبسي ناك نإ ركذ لقو

 يناث نب لاوش نب نيسح هيقفلا رابخأ نم ، هتدجو ام ىهتنا
 . يويلحملا

©    2 
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 يويلحملا لاوش نب نيسح نب ىسوُم خيشلا
 نب ىسوم ، ةقنارلا راعشألا بحاص ، حيصفلا رعاشلا وه

 ينيسحلا نسحلا يبأ نب رطاخ نب يناث نب لاوش نب نيسح

 دمس هباينب ، مادنع يداو نم ايلحم دلب ىلإ ةبسن ، يويلحملا

 : لوقي اهيفو ، اشن اهبو ، رعاشلا نطو يهو ، ناشلا

      

 يبهذمو يوأش مظع نع ترغص دقو يتلحم ايلحم تناك نإ ورغالو

 : هلوقو

 نوزحلا نيب ام عاقلا تاذب ايلحم يقرش نم لحملا ضلزأب

 ، رورس دلبب مهنمو ۔ رعاشلا ةليبق ۔ نيسح ونب نكسي اهبو
 يكزإ ةنيدمب مهلو ، نييناطلاو ءامد ةيالوب ةيعامسإ ةيرقب مهنمو
 . () نيسح ينب ةلحم : ىمست مهيلإ بسنت ةلحم

 يمس كلذلف ، ظافلألا ةقرو ، ىنعملا حوضوب هرعش زاتميو

 راجشألا نم وه يذلا ، اذيكلا ةحئارب هل اهيبشت ، يواذيكلاب

 . ي ذاكلاب : تابنلا ءاملعو ‘ بطلا له أ هيمسي ي ذلاو م ةيرطعلا

 ؛ ( نامعو ناوألا تبن نم هنإ ) : يكاطنألا دوواد هنع لاق

 ركذ دقو ؛ عضوم وأ ، كلب مسإ : هلعلو ؟ نا وألا ام : ي ردأ تسلو

 : لاقو : نوأ : " نادلبلا مجعُم " : هباتك يف . يومحلا توقاي

 )١( مهيلإ بسني دجسم . ةلحملا هذهبو ٠ نيسح ينب دجسم : ئمسُي .
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 . وه هلعلف ؛ عضوم مسإ هلأ

 ۔ "ا دمتلملا " : هباتك يف . ينميلا يناسغلا لوسر نبا لاقو

 . نميلا تبن نم هلا

 ، ةقر نم هب فصتإ امل ‘“ اذيكلاب هرعش هيبشتف ، لك ىلعو

 لامعتسإ نعو ؛ فلكتلا نع ديعب وهف ، ةسالسو ، ةبوذعو

 يف ۔ اضيأ ۔ وهو ؛ بيكرتلا يف ةلظاعملا نعو ؛ ةيشوحلا ظافلألا

 نم ريثك يف رهاظ وه امك ، سفنلا ليوط هارت ‘ بيسنلاو ، لزغلا
 . هدئاصق

 ىلإ اوداع نيذلا ‘ نيريخآلا ةنهابنلا كولم ‘ رعاشلا حدتما

 ة يرجهلا رشاعلا نرقلا نم تانيعبسلا لناوأ ليبق ةطلسلا
 نب ناطلسو ؛ ناميلس نب ناميلس نب نسحملا نب حالف ناطلسلاك
 ۔ ةمامالا توص ىفتخإ نأ دعب كلذو “ ناميلس نب نسحللا

 ةنس ، ىلهُب نصح نم ‘ نرقلا دمحم نب هللا دبع مامإلا جورخب
 . ةرجهلل ةئامعستو نيتسو عبس

 سردو ، ميركلا نآرقلا ملعت ام دعب هنأ ، هرمأ نم رهاظلاو
 ۔ مهحدمف كولملا ءالؤه ناضحأ ىلإ هدلب نم لقتنإ ۔ ةيبرعلا موللا
 لُج ناكف ، هدئاصق ررغ مهيف مظنو ، مهمركو مهفورعم نم لانو
 نمو ] ؛ ( اهللا حتفت ئهللاف ] : ورغالو ، مهحنادم يف هرعش
 كلذ ىكح امك فورعملا هقطنأ دقو ، { اديقت اديق ناسحإلا دجو
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 : ظفاح نب ريمح ريمألا حدمي وهو ۔ هسفن نع

 الفاك حدملاب ترص دق هل ينأب ريمح جوتملا ينع غلبم لهو

 الحاس هنم دجأ مل رحب ةجلب هنيمي تامأركم ينتقرغ ىتف

 الئاق تمهف امك يحيرصت بسح ىلع ركاشل يدنع هادسأ امل ينأو

 دقف نسحملا نب حالف ناطللىلا : وه ، مهنم هحدم نم رثكأو

 حدم هنأ امك ؛ ةديصق نيعبرأ نع ديزي امب ، هيف هحنادم تغلب

 نمم ‘ ملعلا لهأ ضعب ىثرو ؛ هنامز يف لئابقلا ءاسؤر ضعب
 . هرصع يف تام

 نم رهظي اميفو ؟ يفوتو دلو نيأو ىتم ‘ طبضلاب فرعأ الو
 نرقلا نم ريخألا فصنلا يف شاع هنأ { مهريغو ةنهابنلل هحئادم

 . نييرجهلا رشع يداحلا نرقلا نم لوألا عبرلا يفو ، رشاعلا

 ، نسحُم نب ناطلُس : وه ‘ نيريخألا ناهبن ينب كولم لوأ نأل
 . ه٢٧٩ ةنس تام يذلا

 اذه رصاع نم ضعب حدم رعاشلا نأ ؤ يل ردابتي اميفو

 ني حالف ناطلُسلاك : مه رصاع نمم ، هدعب ء اج نمو “ ناطلسلا

 فلا ق نيرشع ق ةعبرأ ماع تام ي ذلا ؤ حالف ني رارعو ؛ نسحم
- 

 . هيرجه

 . هلك عبطي مل ں يويلحملا رعيش نا وه ، هيلإ ةراشإلا يغبني اممو
۔ رثكأ وأ ةديصق نيسمخ براقي ام هنم صقن عوبطملا نا ويدلاف



 امك ؛ ناويدلا نم رخآ طوطخم نيبو هنيب ةلباقملا ىلإ يناعد امم
 ، ةريثك تايبأ اهنم تطقس ، عوبطملا ناويدلا دئاصق نم ريثك نأ

 ارصتقم ، دئاصقلا هذه ركذأسو ؛ هيلإ راشملا طوطخملا يف امع

 دناصق يهو ‘ هيف تليق نمم اركاذ ، اهنم تايبأ ضعب ىلع اهنم
 . اتيب نيعبرأ ىلع اهضعب ديزي ، لاوط

 نب رفظملا ناطلسلا هب حدم يتلا ، ةديصقلا هذه : نهالوأ

 نب رفظملا نب ناميلس نب رفظملا نب ناميلس نب ناميلس
 نب نامثع نب دمحم نب ناهبن نب رمع نب نالهك نب ناهبن
 : بلاط نب دلاخ نب دايز نب دمحم

 ءامظلا ثرغلا عبزألاو ءافعلا نمدلا اهيأ اي
 ءاضقلا كنع هناخ دهع دعب كل ىرج اذام

 ءالبلا كدهاعم ىلوتسإو رهدلا كيلع ىنفأ
 ءاضولا مهسومش اهلجخي سمللا نيعو اولحر

 ءامظ ججل اهبارسو تفط نفُس مهجودحو
 ءاطغلا فشك دق نالاف يرظناو يدج سفن اي

 ءاشغ يرصب بجاح ةلاهجلا ليل نم ناك دق
 ءاكذ يملح نم هاملظ ىج يف تءاضأ ىتح

 ءانثلا اهعئاضب موك ت لقرأ رفظملا ىلإو

 ءامس هل ءامسلا قوف هدجم نم تمس كلم

 ۔ ناميلس نب ناميلس نب نسحملا نب حالف ناطلسلا حدمي لاقو
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 : ناميلس نب رفظملا همع بسن يف مدقت امك بسنلا ةيقبو

 ءابنأب يل ديجم نم له
 تبهذ امو اهملاعم توقأ

 اهملاعم اهنم تشحوتساو

 : هل ابتاعُم لاقو

 هلوضفو هلصو لواحأ نم اي
 يذلا وهو هبابب فوقولا لاط

 يديس اي هتلسرأ لسرم مك
 امو بنذ نم يلع تبتع اذام

 : هحدمي لاقو

 بلقي مارغلا رمج ىلع بلق

 مهل تفعف اودتغاو ةبحألا لحر

 هتحتفتسا ي ذلا نصحلاب نهتلو

 اجرلا ضوح ال نمحرلل دمحلاف

 : ظفاح نب نالهك حدمي لاقو

 ءارفق يحلل ةنمد نع

 ءاوقأب ءاوقألا اذ لبق نم

 ءايحأو بابحأ دعب نم

 هباجح هلصو نع يندريو

 هباتكو هبارحم همض دق
 هباوج هنع طق يناتأ ام كل

 هبابسأ امو انل باجحلا اذه

 بكستو حست تحضأ عمادمو

 بعلمو موسرلا يف عبر تاصرع

 برثي ننادملا لك ىلع ترخف

 بسنت مراكملا رغ هل نم اي

 بلخ ينامألا قرب الو ردك
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 هبابحأ هنع ى أن بيئك

 افكاع الملا دعب حبص أو

 ىكب نأ ىلإ ءاكألا لاطأ

 لصتت مل ساانلا يف دجملا ىرأ

 ىدنلا موي هيفك نزُم يفف

 هبارع أ فخ عبرم ىلع

 هباحصأو قافرلا عيمج

 : اهلوأ بهذ ةديصق نم ، هحدمي لاقو

 اهنم نيبلا فوخو ةلئاقو
 ادخو ءاديبلا عطقت مك ىلا
 يف برتغأ ينيعد اهل تلقف

 ينم رمعلا لبح كي ناف
 ىتح مزعلا يف ًارصقُم تسلو
 يدرم نالهك ظفاح ةسالس

 ابيجو اهعلضأ نيب ددري

 ابويج اهيجايد نم قرختو

 ابويغلا ربتخأو اهيناغم

 ابيغأ نأ امهم تبأ اليوط
 ابيسحلا كلملا ديسلا روزأ

 ابورحلا لمتشإ اذإ هسراوف

 : ناطلس نب بوعلا ابأ حدمي لاقو

 بذكي وه مأ فيطلا اذه قدصيأ

 ةدقر دعب ىتأ فيط نم كل ايف

 ةديعب يدعسو يدعس ينركذي

 ابص امك اهيلإ اوبصأ دقل يرمعل

 : هحدمي لاقو

 برقي مأ يتلخ ينع كبيو
 بلجيو يلإ قاوشأ جيهي
 بذعملا داؤفلا اهاركذل نحي
 برعب لاملاو ءاطعإلا ةرثك ىلا
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 اهنيز يحلا ضيب ضيبلا يه لبال

 دقو سومشلا نهباش ةحالملا يفف

 هلئان لومأملا برعلا وبأ الول

 : هحدمي لاقو

 اهبهذم بحلا ني ميتملا سفن

 اهمهلو اهاوكش ثب اهحيري
 اهلبكت تلازال بحلا ةريسأ

 اهبتكي دجملا موي دجملا ةباتك

 اهبلهم هيلاعم يف هنود نم

 : هحدمي لاقو

 هباجأ ىتح بابحألا ىوه هاعد

 : هحدمي لاقو

 ببقلا بسرت نناعظلا نمل

 بيباعرلا ضيبلا هجوألا هذه مأ

 بيباعرلا يحلا نم ءايحلا غبص

 بيطلاو لدلا نسحب اهيلع تداز

 يبورشمو يلوكأم يل نهي مل

 اهبرطيو يجشْسلا برطلا اهجيهي

 اهبعتيو اهيذؤي موللا ةرثكب

 اهبنيز بحلا دويقب اهبخ يف
 اهبرعي دجملاب اهبرعيو دجم
 اهبيطأو الصأ اهفرشأو ارخف
 اهبعصمو يضاملا اهتلود فيسو

 هباذأ ىتح دجولا هاشح ىلصأو

 : ناميلس نب نسحملا نب حالف كلملا يثري لاقو

 تاقوأو انيف رصعأ انب يرجت تافآو تالع شيعلا ةطبغل
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 اهبرقت لاجآ تاينعللو

 أدبأ اهدعب نم ام ةيزرلا يذه
 امد ءامسلا يكبت هتتومل تداك

 تبتك مكو ريبدت كملا يف ساس مك

 : ظفاح نب نالهك حدمي لاقو

 اثراوغ دنهل ًالالطأ فرعتأ
 الجلجُم طيلخلا دعب اهب تفقو

 : ناطلس نب برعلب حدمي لاقو

 ًاثباعلا تنك ثيح كب ىوهلا ثبع
 البكم ما رغلا رسأ يف تثبلو

 الغلاو مراكملاو رخافملا نا

 : ظفاح نب نالهك حدمي لاقو

 جودحلاو جداوهلا كلت نمل

 جورم يف ايالخلاك اوفطتو
 اسومش اهنم اهروتس نكت

 تاعاسو مايأ تايربلا ىلا

 تايزر ايندلاو رهدلا ىدم ىرطت
 تابايغ ايندلاو رهدلا جزمتو
 تاوقأ هللا قلخل هيدي ىلع

 اثباوع يلايللا يديأ تحبصأ اهب

 اثفاونو اهب يعمد نم لطاوه

 اشبار ةشيعملا ديق يف تمد ام

 اثراو برعي نهبهذمل ىحضأ

 جولو اهحصحص لآ يف اهل
 جورملا لآلاو نفسلا نهف
 جورب هتراس ام نهل نهف
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 اوراس ةادغ نينعاظلا يف تدغ

 اهنم حاف ضرأب ترم اذإ
 هيلع آدبأ لزأ مل سعلأو
 حاقأ همسبم نأك نغأ

 هاوه يمد قرتسُم يف ىرج
 هيتنجوب ءايحلا ءام ىرت

 ربحل هايحم ىدبأ ولو
 تهات ءايلعلاو طامسملا هب

 بيجم ىودجلاو دوجلل ىتف
 امارح اتيب هدفول ماقأ

 أموي لاص نإ هشيجب نأك
 يداعألا رغث يف رمسلا ليجي

 ابرح ماقأ نيقرشملا يف اذإ
 ام يذلا ردبلا اهيأ اي الأ

 اهارب موك انب ترس كيلإ

 جيجع مهنعظ فلخ نم يلو
 جيرأ ةيحان لك يف اهل

 جوعي ال يل نكي نإو جوعأ
 جويهلا رطقلا فكاوب هتقس

 جيهب هنم ههجوف قوري
 جيرم رمأ هب ههدنشأل

 جورسلا نالهكب تهات امك
 جوجللا هيعاد هاعدتسإ اذإ

 جيجحلا فولأ نم هب فوطي
 جومي رحب هءادعأ ىلع

 جورف اهنم مهيف ىقبتف
 جيجض اهل نيبرغملا يف الع
 جورخ ادبأ هدعس يف هل

 جوغ نهف تالهجملا يف ىرسلا

 ة اهتسالسو اه رصقل ، اهلامكب ةديصقلا ه ذه تبثأ امنإو

 ضعب ركذ ىلع ترصتقإ يتلا ، ةلوطملا ىرخألا دئاصقلا فالخب

 . اهتايبأ

 : ناميلس نب نسحُملا نب حالف حدمي لاقو

 حارم دج لمرلا ليهأب لهو اوحارو قيقعلا لهأ اورس له الا

٤٣٨



 حايرو يرتمت قرب بيبآش ىوللاو قريبإلا مسر تريغ لهو
 حانج فوقولا يف مكيلع سيلف اهموسر لأسن باحضألا اهيأ اوفق

 حالف كيلملا الإ مهناطلئسو مهكيلم سيل قلخلا نأ هللا ىضق

 حاتم اغْبلل مامغ مهسو ةمحرو ة افغلل مامغ ثلم

 حابم مالكلا نأ بجع الف ىرولا نم كاوس ءايلعلا يعدي ناف

 : هحدمي لاقو

 يحابص وهللا ىوح نإ حابصلا سافنأ لبق حادقلاب اهردأو يحاص موللا اذ عدو مق

 يحاوللا لوق نكرتاو 1راهج عضخاو ملتساف رانو ارون الماح اراد ساكلا ام اذإو

 حاورو روكب يف انبرطو انوهلو ........................

 حادر مسجلا ةصخر ........................ نيتمكاملا ةمخض نيدعاسلا اير دنع

 حالف كلملا يف حدملا تمظن تنك ام لثم تضرقو تبسنو تلزغ تنك اهبو

 حارب نم ام الغلل الاقو دمحلا ىنتقاو ًالاطو هيلاعم يف ىلاعت دق كيلم اي

 حدتماو يلاقم ام ادجم مجنلا تغلبو ادرب دمحلا تسبلو درف دشرلا تكلس دق

 : هحدمي لاقو

 حارمو ركبم يبلقب ىضمف اوحارو رايدلا نم طيلخلا ركب
 حافس عمدمو بوذي بلق يلو مهلزانم يف رظنأ تيقبو

 حابم ديرت اميف اهل يمدو عناط رظاونلا ةرتافل ينا

-٤٣٩



 حالفا نيعرادلا لازن ىوهي امك اهاوهأ رهدلا لوط تلزال

 حاضن مد اهب ضيفي دق نأ تنتقيت ةانقلا زه اذإ كلم

 حاورألا ادعلا تقرافو لإ اهدامغأ هفايسأ تقراف ام

 : نحسلا نب حالف نب رارع حدمي لاقو

 يحاللا هلاق ام عدو يحاص اي حبصلا ليبق حاترم لك ةبحصو حارلا ىلإ رداب ألا

 حازمم ظحللا روتف راطعم ءاضيب ىدل رادصإو داريإب يراطوأ تيضاق مكو

 حانم لك بهانق رحبلا ةجل مميت رعشلا ةمكح مظانو رقفلا يكتشُم اي الأ

 حابرإب هنم زفت كلفلا ةحود يف يذلا كبلا ىلع اوطي يذلا كلملل حدملا يدهاو

 حاصقفإو ليترتب هبرعت نيح رارع هبهذمو هتلمو هبصنم حدملا نإف

 : نأشلا دمسب ءارزولا ضعب حدمي لاقو

 داعس نم تفعو تلخ رايد داقرلا بيط كنع تفن له الأ

 يدانأو اهب يتوص ددرأ لوح دعب اهلالطأب تفقو

 داتقلا طرخ كلذ نود نمو يلاعملا لين نووهي سانلا ىرأ

 يدايألا يكاز دمحم ريزولا الإ دمحلاو دجملا غلبي ملو

 داوج رح لك نع دجملا نم ليثأ لك ثرأت داوج
 دامعلا تاذ يهو مرإ ىلع اولعت نأشلا دمس تحبصأ هب

 : ناطلس نب برعلا ابأ حدمي لاقو

٤٤٠



 دناج انيلع هب نامزلا لهو دئاع ةشاشبلا نم تدهع ام له
 دنارخ سومشلا لثم اهلوح نم اهب تفح دق سمشلاك ةديرخو

 : لاق نأ ىلا

 دجاملا مامهلا برعلا وبأ ينم هريجم ناك كاوه شيج نف
 دفادفو خماوش نهب تقرغ هجاومأ تدلق ام اذإ رحب

 : ظفاح نب نالهك حدمي لاقو

 هداهس طيلخلا دعب هرماخو هداقر قارفلا موي هنفج افج

 هداقتإو ههجو اوبخي سيل ىوج ىونلا مكح هئادوس يف راس اذإو

 هدامع اياربلا نود نم نالهكل ةلود لك يف دجملا نأ هللا ىضق

 هداعبو هبرق الدع كلملا هب ىستكاف لدعلاب كلملا طاحأ كيلم

 : ريمح يبأ نب ناطلس حدمي لاقو

 دودولا بحملا ىلع يدوج مسجلا ةضب اي
 ديدج لاصولا نم لبحب ينضت .الو

 ديخولاب ةراطخ فرحب زواجو اذ عد
 ديب دعب ةلوهجم اديب رفقلا نم يوظطت
 دبلت وأ فراط نم لقب تيلب ناو
 دوفولا ينغُم ناطلُس ريغ ىدنلل لست الف

٤٤١



 : يلع نب كرابم نب دياز حدمي لاقو

 دهاشملا دنع بحلا ءاد دحجتأ

 دهاعم نم مكملع ام اضغلا لهأأ

 لجلجُم كامسلا ءون نم نهاقس
 ًادساجم مامغلا عمد اهسبلأو

 امنأك ًاجيرأ اهامازخ تحافف

 : لاقو

 يذه ةرينملا سمنلا يه يذه

 ابلق ابلق تبذع هذه اي
 دقو ًذالفا بحلا يف هتكرتو

 هل امو نيرينلا يذاحُي كلم
- 

 : ىرخأ ةديصق نم تايبأ هذهو

 يذه اهقارشإ يف سمشلا يه يذه
 اهنساحم يف تقافو تهانت دوخ

 دهاش قدصأ رارقاإلاب كعمدو

 عابتملا قربألاو اضغلا يداوب

 دعاورلاب ةلوصوم هقراوب

 دساجملاك اهراون يف فرفرت
 دناز جوتملا قالخأ هتداهت

 يذاهب سيل سمنثلا اهاعدإ نمف

 ذاذج كاوه يف مسجب ينم

 ذالقلاب بحلا ءام تجزام

 يذاحُْمو ضراعُم نيملاعلا يف

 يذاهلاب سمشلا اهيعدي نم سيلف
 ذاخفأو تابلو ظحل نيب ام

 : ناطلس نب رفظملا حدمي لاقو

 ارسي ةودغ اهديج يعادول تثث

 ةفقوو رمأ ام نيب كل ايف

 ارسي اهرسع اهعيدوت ىدل ناكف
 ارملاو ولحلا جزمت انم كلانه

٤٤٢



 اهبكر رظاون حملت مل ءامهبو

 اهتنخنأ ىتح ربلا ضرع تبجاهب
 رفظم كبلملا ناطلس ةلالس

 ارفعلاو سنتخلاو دنرلا ال ١ طق اهب

 اربش اهنيع يف ناطيغلا خسرف ىرت

 ارجبلاو ربلا قرغي رحب ةحاسب

 اردق مهفرشأو اسفن ىرولا زعأ

 : اهلوأ ، ةديصق نم بروعلا ابأ حدمي لاقو

 ًأراون راون تلوت له الأ

 امك ارط نسحلا تزاح دقل

 القعم ىرولا كولم زعأ
 تحبصأ دقو دالبلا ترمع

 : حالف نب رارع حدمي لاقو

 ي راردو مجنأ مأ اهم سننخأ

 ىلع اهب يرجت ربلا نفس نهتوح

 ايحلا فكاو اهكاح ضور ةلحو
 الصاوم باحسلا نوج اهب ذلأ

 هنأك رارعلا رشن اهب حافف

 هدج لبق هداش دق ام داش ىتف

 مهبجعب نوفرتملا ىلحت ام ااا

 ارايد تلقتسإ رايدلاب لهو
 اراخفلا زاح مرقلا برعلا وبأ
 ارامذ ىمحأو ًامامذ ىقوأو

 ارامع تارهاز اهدجاسم

 راوج بارسلا يف نفس نهتوح
 راحب ريغ يهو اهارت راحب

 رارق تاذ ضرألا يف ةوبر ىلع
 رارقب هقدو نم ايحلا راطق
 رارع كيلملا بيطلا يبأ قالخ

 راخفو ددؤس نم هدلاوو

 راقوو ةفع يدربب ىلحت

٤٤٣



 : ناطلس نب رفظملا حدمي لاقو

 اهرصرصو اهلجلجم اهبلهأ دعب اهافع اهرصبت تنك دق امك اهرصبتأ اهرصبتأ

 دلو اهرذؤج راتخي اهحوس يف مهدعب ىحضأو

 اهرفظُم الإ اهب رفظي مل دجملا باعص اهلزنم مجنلا نود كلملا ةبتر بلاطأ

 اهرخفأو ًاتاسحإ كالمألا فرشأ كيلم

 : ريمح يبأ نب ناطلس حدمي لاقو

 ربخي هب امتح كعمدف ربصت وأ كب ام فخت ننل

 : كرابم نب يلع نب دياز حدمي لاقو

 رماسلا ةمون ىرس لايخ
 رجاح يف وهو يعجضم ىتأ

 دياز ىوس ندصقت الو

 : ظفاح نب ريمح حدمي لاقو

 اهرصبت تنأ له مهلزانم يذه

 اهتدج نوك ىلبأو اهيلع ىنخأ
 اهجسجس حايرألا نم اهترشابو

 رداغلا نم لصوب ءاجف

 رجاح نم هيناغم نيأو

 رنازلا ةروز فخو عقوت

 رئازلا ةبعك ىدنلا فيلح

 اه رصبت نيبلا لبق تنك ام لثمك

 اهرهشأو اهيدامت يف اهُماوعأ

 اهرصرص دوهعملا اهمسر تريغو

٤٤٤
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 اهريمح لاضفملا اهجوتم الإ اهتمزأ كلمي ال ةسائرلا نا ٦

 اهرفنضغ يلاعلا اهدوط اهمضخ اهبكوك حاضولا اهردب اهجارس

 : ظفاح نب نالهك حدمي لاقو

 اسفانطلا نشرتفاو ايابخلا نجلو ًاسناوك نينعاظلاب ىوه يسفنب

 اسدانحلا نهرافسأ يفو نفشك اجدلا يف نيلجت ول رودخ سومش

 اسنا قأ رورسلا يف ا ديغ نلز امف ةه اقر نسحو نمأ يف نيزت

 اسباح سأيلا ضراع نم هل تدجو اجرلا نم ثيغ تيقستسإ اذإ ينارأ
 اسكاع ريداقملا مكح ىلع ينامز هل ًأدغ مكحب يسفن تيضر ناو

 م ينامز يلإ ىتأ ام نالهك يدزألا كلم ولو
 اسمال نيكامسلاو ايرثلا مجنل هلاخت ماقم يف يلحم ىلعأو

 : مشاه نب كرابم نب يلع بيبطلا يثري لاقو

 اسومش سومنثلا هب سيلو اردك ًاسوبع نامزلا هجو ىرأ يل ام

 . اهعجارف ، مشاه نبا بيبطلا ةمجرت يف ، اهلامكب اهتبثأ دقو

 : ظفاح نب ريمح حدمي لاقو

 اضاغو ىدوأ يتبيبش ءامل اضافو ىرج نوفجلا ءام ىزأ

 اضآ نيح كلانه ينقلقأاف اديمه يوهل نم وهللا ضآو

٤٤٥



 ينم رجهلا عيطتست كت ناف

 ىحضأل يرسأ اهريغ يف ولو
 لدع سومش دالبلا ألم ىتف

 : ناطلس نب برعي حدمي لاقو

 نالزغ ناعظألا يفو

 : نسحملا نب حالف حدمي لاقو

 اوقثو ىوهلاب ايأ يحلا ملعيأ
 ضرع مهنيب انم بلقلا امنأك
 تمرطضإو سافخألا تدقوت دقو

 هل تنكو ًاروط يل ناك فقوم يف

 ةنوآ هانيلمت شيعل اهآ
 ةلولو ضورلا قوف حيرللو اوهلن

 تحجرأت اهيف ىرج ميسنلا اذإ
 تحفن اذإ اهيشاوح يف امنأك

 اعيطتساأ نل اهرجه انأ اهف

 اعيفش ناطلس نب برعلا وبأ
- 

 اعيسولا رحبلاو ربلا ءيضت

 اوقره ىونلا موي مد يأو انم
 قدحلا نيعألا ماهسب هنيمري
 قرتحت سافخألا نم داكت ىتح

 قعص هنارين نم انأ اهف ىسوم

 قربلاو عازجألا انعمجي مايأ

 قفطصي نسخلا ضاير نيب ردغلاو

 قبعلاو كسملا حافو اهنم ءاجزألا

 قلف تحبصأ حالف كيلملا نم

٤٤٦



 : ناطلس نب ناهبن يثري لاقو

 اهلاشوأ تسجب كنيع لاب ام
 مهب تلحر ةبحأ راكلدأ نمأ

 امدعب ينترماخ مومه لب ال
 ثداوح عقول ي دبك تعطق

 اهنزح ةبحُصف يسفن ننزحت ن

 : دمحم ريزولا حدمي لاقو

 للط يرجي كعمدل ام ١أ

 ًافكاع ىونلا ةادغ لظي
 دقو ًاعوبر يدعسل يكبت
 ابص دق امك اهيلإ توبص
 هلاضفأ تس اذإا ريزو

 الفلا يف خذاب فرش هل
 هلاق امل لوعف ماش

 خماش لبج نم كيل ايف
 ىرولا لك كدوجب تقبس
 ىتأ ديع ديعلا اذ تننهو

 ةمعن يف دلخت تلزالو

 : ناطلس نب رفظملا حدمي لاقو

 اهل امف عومدلا اهنم ترتاوتو
 اهلاقرأ تكشوأ و لامجلا بهش
 اهلابرس ًاعلاخ اموي تنك دق

 اهلاعف ماركلا يف تأسأ دق ذإ
 اهل ىلوأ ىتفلا ناهبن دعب نم

 للطلا مسرو يناغملا حوسب
 للخلاك همسر عبرم ىلع

 لبالا تالمعي اهب تلوت
 لمعلا نسحل انيف دمحم

 لحز يرابي ليثأ دجمو
 لقي مل العاف نكي مل امو

 للقلا يلاع بيخانشلا فينم
 لثملا برض كدوجب راصف

 لصتم يديس اي كدعسب
 لودلا ريخ كل ةلود يفو

٤٤٧



 مامغ نينعاظلا رايد كاقس

 ايحلا عمدأ نم كيرطق ىلع تًّحسو

 ةلح لجلجْملا ثيغلا كسبلأو

 اهمامك نيب رهزلا نويع نأك
 اجذلل نقمري قفألا بهشو لوقأ

 اوركذاو ثيداحألاب يناينغ الإ
 افع نإو ماقم نم داعسل مكو
 تدعابت ينامألا تبراق انأ اذإ

 هتورم يف ام رسنلا رمعك رفقو
 تلقلقت فرحب هيماوم تعطق

 نكي ملو قيرطلا يف آاروطس طخت

 يداه رفظُملل ابيط لمحتو

 هدجمل مالكلا رحس نم عئاضب

 : هحدمي لاقو

 ميدقلا للطلا ىلع اجوع لأ

 اذه لبق ةبحألل رايد

 ماهرو لبس ثيغ كاورو

 ماجس عومدلاب يمهت عمادم
 مامك جيهبلا اهيشاوح زارط
 ماثل مامكلاو ءاسن نويع

 مالظ هنم ءاجرألا رفك دقو

 مايخ بولقلا طسو اهل مايخ

 ماقم عولضلا نيب هلو اهل

 ماسج نهنيب بوطخ تلاحو
 ماعنو ةلزغألا شحولا نم

 مازحو ةضرغ اهيلع تلاجف
 ماظعو مد الإ اهل دادم

 مالك نهنأ الإ عننضب
 ماظن لوزي ال اهنع دنالق

 مير لك لزنم هنم ايحو

 ميعنلا تانجك اهاندهع

 موكو تاناعشعشب هادم

ميركلا كلملا ةحاس انخنلأ



 هنم راجحألا قرؤت بانج
 فيض لك مركم روصنملا ابا

 ام اذإ ينتنغأ كادن مويغ

 : هحدمي لاقو

 همامح ًاموي حان ام ىوج فيلح

 ًاقفاخ ةماهت نم قرب حال الو

 هؤاكُب ىدامت انهو مىستبُمو
 تدب ًامساب امسلا هجو يف رتفأ اذإ

 هضمو قفألا حضوي اماسخ يضنيو

 رفظم راخف نم هانس نأك
 هريبث راقولا يف هيدل فخي

 : نالهك نب ريمح حدمي لاقو

 مامح حون دنه اي عمتسأ همل
 يتحصو ياوه نم يئومتلدب

 : لاق نأ ىلإ

 اهب حملت مل ءاجرألا ةضيرعو

 ميمر مظع يذ لك ييحتو
 ميجر ناطيش لك عمقمو
 مويغلا نم مويغلا ىدن تمدع

 همامح محو الإ ةكيأ ىلع

 هماوأ هارتعا ا هرظانل

 هماسُح بارقلا نطب نم لسنا اذا

 همارض بش قافآلا يف وه اذا
 همامشو هملح يف هبكبكو

 يمامح محو الإ مكدعب نم
 ماقسو منا د فعضب مكنم

 ماعنتو دبا وأ ريغ راصبألا

 يماط بسلابىنلا رهظ ىلع رحب

٤٤٩



 اهفافخ لظت ًأسيع اهتفلك

 ريمح .جوتملا ىلع تلزن ىت
 قدارس لالجلا نم هلع للم

 مينم ام ةيدزا ةبصع :
 , نمو ماضلا بضعلا اهبأ اي

 ٣ ةدبرخ ك ذخ

 تنثنإو ليف اهوحم ق
 بأ اي كلامملا يف انينه ثبلاو

 نسحملا نب حالف حدمي لاقو : ٠ . ٠ د

 ماق نيقربالا لولطب نمل اقم ,“`َقرث
 اوأ تحضأف هولهأ لمحت

 نو ميدق مسر نم كل ابق نمو افع ميدق :

 موي هفقو اهنم سن عون عم دعم له يرعش تيا

 _ سمش لا نم اهب فح ةباصع ث لآ سنا ملو

 يبناكر تمأ ثىح ىنم : /

 دلو وهل رامثأ 4ب ات ة : /

 7 هتيئنف ذفأ امو ىنفاف

 بطق ب وه و دجملاو كلملا بطق بطقلا

 ميدق نصح : مازخ )١(

 و ا ةلولكم يماود يهف فارطألا ة

 7 قدارسب ةفوفحم رلا قرشب ةفوفحم

 7 . مامه نا

 7 رارغ لفي زع
 , ىبأ هدلاخل ِ /

 ماهفالا قئاقد نهمهق نع
 مازخ سارب ًايقترُم نامهد

 زلا يف امك ماشو حال دن
 م مهدعب نم :لك ه اعن

 7 داؤفلا طسو هل اقم

 7 قارفلا دعب اهل 7

 ه د َ ٠ ٠ ٠
 7 د ,يعظلل : تلقتسا ةادغ

 ٢ سوفنلاب يلاوعلا رمسب
 يدل هسندُب مل (

 ماقسو ٠ ٠ ٠ َ ىوش

 7 ىنض هنم يل ناك نإو
 و 4هةمصع حالف هل

 ماجل وهف نوعابلا حنج نإو اجل رهف ٣
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 : هحدمي لاقو

 اهمولت تللض ول ميتملا سفن

 تحبصأف مومهلا اهب لوجت سفن

 ترصق ةفاسملا يف مساورلا اذإو

 نم ريخ حالف ىلع تمدق ىتح

 : هحدمي لاقو

 ملعت سيل مأ جنغلا تاذ ملعتأ

 هعومد هتجرض دق ىوهلا ليتف
 عرصُم وه ذإ ءايحألا نم سيلف

 : ناطلس نب برعي حدمي لاقو

 اهمولي هيلع نمف مارغلا اوكشت
 اهمومه كالهلا لبنس اهب يونت

 اهميسرو اهديخو داز دخرولا يف

 اهموك بسابسلا ضرع هب تعطق

 ميتم اهاوه يف ليتق يناب
 مدلا هجرض فيسلا ليتق لثمك

 ملكتي ذإ تاومألا نم سيلو

 مظعيو يلاعملا يف حالف لجي
 ملظي داك هسأب نم ىحضلا دأرو

 ماهتسملا بينكلل مالسلا در تضق ام ماقملا تاسينأو مايخلا تابرل ام

 مالكلا تاميخر نم ا ىنمت ام يقالي نأ ًانظو ضيبلا ىوهل املا بلقلا تداق

 ماذحو داعسو نيثبو سيمل نم نينح يفخ ضباق نيديلا رفص ىضمف

 مامزلاب ًأديقتسُم دالت وأ فيرط نم يدافتسُم يف اعمط يداقم يطُملاب تسل
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 مامذلا يفاو برعي ارط سفنلا داوج يف ارخف حدملا يتافكو اريخ ملحلا يتافك دق

 : سلاب هننهيو ‘ برعلا يبأ نب ناطلس حدمي لاقو

 اناطلس كايلع يف تلزال ناطلس

 امك كيلإ اوبصت الغلا لازت الو

 ترهظ يذلا سرعلاب كينهل انإ
 امستبم رهدلا ىحضأ هارشْبب سرع
 ىلع نوصملا دربلا ةرهاط كتعاج

 اهعفلو ًادرب ءايحلا اهاسك دوخ

 انل تاه راعشألا كدش انل لقو

 لخن نم رقعلا رصقبو اهب لزغأو
 يكازلا كدلاو لاضفملا هكلمت رصق

 دجت كنم لقعلا نيعب هيلإ رظناف

 : ناطلس نب رفظملا حدمي لاقو

 نابلا رفقأ له آلأ

 فخ هيتصرع نم لهو
 اهب بولقلل لولط

 اهعمد فكاوو ةلئاقو

 اناطلسو ازع ىرولا يف كلمم
 انايحاف انيح اهل اوبصت تحبصأ

 انامزأف نامزأ تارملا هنم

 اناسح هجولا تلص ةشاشبلا قلط

 اناك هبر نم يذلا يبنلا عرش
 انادرأو ًاليبارس فافعلا نسح

 اناحلأو ديراغأ يناغألا نم

 انامعنو ىمعن عدو سيمل عدو
 ل اسفن ىرولا زعأ
 انادمغ لح دق نزي يذ نب فيس
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 يف كب يمترت مك ىلإ
 جلل يبلقو اهل تلف
 ٠ ٠٥ ل

 دورول ينلا ييا :
 ينامز نم كي . . كب نا

 روصنملا ابأ يلامآف

 : نسحملا نب حالف حدمي لافو
: 
 نازحأ ىوهلا ىلوا ام حارف

 هقاوشأ نم قاتشملا ةدايزو

 هلع ة ,روسب هنم تدب كلم

 هقري مل ام ءايلعلا نم ىثرو
 ىدلا ج د جهم اهنافجأ هفويسو

 ناعذمو آأجوع اللا
 نادبُم دجولاو ىو

 نامرحو رسع یىینسم

 ناكما و رسي 7 ز

 نالعإ ىونلا موي يف رسلاو
 ناصقن هنازعو همسج يف

 ناهربلاو تايآلا هكلم يف
 نامعثلا الو نزي يذ نب فيس
 نافجألا تباغ نإ ىغولا موي

 : ريمح يبأ نب ناطلس ابأ حدمي لاق ةو

 اهنابثكو رايدلاب افث
 اعملأ اهللطأب احسو

 ةهرب تشحوتسإ دق رايد
 لزت مل انل ي دعسل ام ال / نأ

 اهنافرعل ادوجس اورخو

 اهناشطع أمظ هب ىقشيل

 اهناكس دعب .ترفقأ دقو

 اهنارجهب انيلع روجت

 اهناوعب يعومد تحابف
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 اهناطلس قدص تلحتنإ دق يتلقم نم عمادملا ناك

 اهناويك قوف نم ربانم العلا جورب يف الع مامُه

 : ناطلس نب بوعلا ابأ حدمي لاقو

 نازحأ رجهلا يف ىوهلا لهأ حارفأ

 تلصتإ هؤاجرأ شحوم ةمهمو
 دقتُم سمنشلا جهوو يب تلقرأ دق

 هتبسن دجملا يف يذلا يبرعيلا

 : ظفاح نب نالهك حدمي لاقو

 انابلا مث نيملعلا ةقرب لس

 اهل لقو مالسلا اهملاعم يرقأو
 ىونلا موي اهتعدوأ يتلا يدفأ

 ام لثمك لامجلا كقلاخ كاطعأ

 نالعإ نيبلاو ىونلا موي رسلاو

 ناعذُم دخولا يف ىرسلا نومأ هب

 ناحلأو حادقأ دماحملا نع

 نالهكو دولخأو تبن نب ثوغ

 انابو طيلخلا يف لحرت نمع

 اناك نمع كنم يلل ربخُم له
 انآمظ اهتافشر ىلإ ابلق
 انالهك الغلاو ةماعزلا ىطعأ

 : ناطلس نب برعلب نب كلام نب ناطلس حدمي لاقو

 اهنامتك ىوهلا نم نجت اميف اهنالعإ اهرس يسفن فهل اي

 اهنالعإ اهرسب حوبي ادبأ ةلع ةبابصلاو ةبابصلا يفخت
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 يننملي تايناغلل امو يل ام

 ةنايد كولملا اونعت هل كلم

 : ةوهقلا يف هلوق نمو

 ناندلا توناحب فق

 اهنأش ينأش سيلو تكلس اميف
 اهناطلس اهناطلس ةمأ نع
 اهناقذأ هطاسب قوف رختو

 يناثملا عيجرتبو

 . اهداريإ نسحتسأ مل ةليوط يهو

 : ىسوم نب ديعس هدلو يثري لاقو

 نينحللو يعنلل ينيعد ينيعد يتلذاغ كيو ينيعد

 نينأللو ليوطلا نزخحللو

 . دعب اميف ، ةديصقلا هذه ركذ يتأيسو

 : ظفاح نب ريمح حدمي لاقو

 قغل اهتقيقح يف ام ىوه روطس

 ىوهلا يف يملالم يف ىدامتت الف

 امو اهتجلد حيرلا وبكت ءامهبو

 ريمح بهاوم نم قورب ميشن

 : ناطلس نب بوعلب حدمي لاقو

 وحم يمثال نم موللاب اهحمي ملو

 وغل يبهذم يف كنم اذهف ًاجاجل

 وضن اهبسابس يف يلحرب بخي

 وحص اهرطاوم بقعي مل رهدلا ىدم
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 اهارت رورسلا تاراشب ي ذه

 امدعب ضراوعلا ةحضاو كتراز

 اهنأ ول ىوهلا يف يىسفن فوهل اي

 اهاصع رورسلا عم كيلإ تقلأ

 اهاوثو اهرجه اهنم لاط دق
 اهانم ضعب ب بابحألا نم تلان

 : ناطلس نب برعلا ابأ حدمي لاقو

 هاشحو هداؤف مارغلا كهن

 ىرثلا قوف ىوهلل اليتق ىوهو

 ءاضأ اقرب ًآرصبت يبحاص اي

 هؤايض نيرظانلا ماقم يىثعي

 برعلا يبأ انديس رخف نم امنأكف

 : هحدمي لاقو

 اليوط ًارهد همارغ لاطأ

 : يلع نب كرابم نب دياز حدمي لاقو

 الالطألا لناسو موسرلاب فق

 هانيع ىونلا موي ترجفتو
 هاوثم ىرثلا يف محري هللاف

 هاج باهآلا لدستُم ليللاو
 هايح دالبلا ىصقأ يف حسيو

 هانس راعتسُي ح وتملا

 اليضعلا رمألا متيفكأ دقل

 اليزُم ناطلس نب برعلا وبأ

 س

 الاحرتلا عمزأ كلانه نمع
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 اولمحتو ةيدغ ج ودحلا اوعفر

 هتانسح يذلا نمزلا اهيأ اي

 يل نإف كيدل يلامآ نبخ نا

 : ظفاح نب ريمح حدمي لاقو

 ال زانملا ييح يك ينادعساو اف

 ةزينع حفس حفسلا لولط اروزو
 تركنتو تفع بابحأ لزانم

 انأ امب ماشلا يف يلب له نأ

 اريمح ج وتْملا ينع غلبم لهو
 اني ب تامركم تقرغ ىتف

 : دمحم ريزولا حدمي لاقو

 لاقم تخلو مالسلاب تدب

 تمصأف اهنم ظحللا تلسرأو

 امارح اهنم لصولا ىرت ةاتف

 ىغلا لينل بهأت ميدع اي الأ

 ىقلت نأشلا دمس ىلإ مميو

 الامج جودحلاب اوثحو اهنع

 الاوز ندرأ الإ تلبقأ ام
 الامآإلا كرابم نب دياز يف

 الئاوس موسرلا يف اعومد ًاحسو

 الحالحو اضخغلاو امازخلا يداوو

 الطاوع تايلاخ ًارافق تحضأو

 ابواحٌُسو ابلاط امدق ترص هل

 الفاك حدملاب ترص دق هل ينأب
 الحاس هنم دجأ مل رحب ةجلب

 الالد اهنم هجولا انل تدبأو ا

 الابن اهنم ميتملا دا وف

 ابلالح اياربلا لتق معزتو

 الاطو اركذ دجملا يف عاشأ ءرما
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 الامو اهاج تزُح ادمحم ريزولا ترز حدملاب تنأ اذإ

 الاذُم ديلت نم يوتحي امو اناصُم هنم ضوعلا ىرت اريزو
 الامشلا اوناكو نيميلا تنكل نامز يفك سانلاو تنك ولو

 دجوت ال يتلا ‘ يواذيكلا دئاصق نم ، هيلع تعلطإ ام اذه

 ۔ رثكأ وأ ةديصق نيسمخ براقي ام يهو ، عوبطملا ناويدلاب

 ضعب ةديصق لك نم ترتخإ دقو ، اتيب نيعبرأ ىلع ديزي اهضعب

 . راصتخإلل ابلط ‘ انايحأ ةيلاتتم ريغ تايبأ

 ةبساس ال ‘ ةديصقلا تايبأ ضعب نأ ، ءيراقلا ظحال ناف

 . راصتخإا يدصق امنإو ، رعاشلا عينص نم كلذ سيلف ، اهنيب

 هذه نم ةذخاّوُم الف ، اهيلع ناونعك ، ةديصقلا ضعب تابثإب

 هعنص نم كلذ سيل ذإ ، رعاشلا ىلع الو ، فلملا ىلع ةيحانلا

 تهبن ، ةيملعلا ةنامألا لجألو ، هريغ لعفب ذخؤي الف ، هبيترتو

 ىلإ ءاش نم عجريلف ، رايتخإلا نسحأ مل امبر ذإ ، كلذ ىلع
 ۔ لصألا

 ۔ حيدملاو ‘ بيسنلاو 0 لزغلا : يوا ذيكلا رعش ىلع بلاغلاو

 . ءاجهلا امأ ؛ دئاصق رشع براقي ام هيف هلف ‘ ءاثرلا يف هلقأو

 . هرعش يف دجوي داكي الف

 زواجتي لب ، هيحومم ىلع ءانثلا يف غلابي ۔ حدملا يف وهو
 مهء ارمأو ةنه ابنلا نيطالس ىلع هحنادم رصقي ملو ، ةغلابملا دح
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 ىمادقو ، ةنهابنلا ىطخت لب مهيلع هحنادم يلاتسلا رصق امك-

 نم ، مهنود نم حدمف ۔ نامزلا كلذ يف نامع ماكح مهو ۔ ةبراعبلا

 يف هلوقك ، مكاحلل ام مكاحلا ريغ ىطعأو ‘ رئاشعلا خويش

 ةديصق نم هيف هلوقو ‘ إ دياز جوتملا قالخأ هتداهت ] : مهضعب

 : ىخأ

 الاطو هنم كلملا عاب مت دق هكلم يف يذلا كلملا اهيأ اي

 : هلوق اهنم ‘ تايبأ عرضتلا يف هلو

 دلوو لام عفني ال موي عفاش يل نك هللا لوسر اي

 ٥ءاثر نم لدتسنو ، لاوش نب نيسح هدلاو ركذ ىضم دقو

 ۔ نآرقلا ةوالتو ، دجهتلا ريثك ، ًايضاقو اهيقف ناك هنأ ، هدلاول

 : هيف هلوقل

 لانم نوك شيعلا وفصل اوجرا يدلاو ةتوم دعب له يللطمأ

 لاوش نع ناضمر نع نابعش هوطخ رصقأو لاوش نبا ىدزأ
 لامعألا حلاصو ماصخلا نيب ءاضقلاو لئاضفلاو عئارشلل نم

 لافنألاو فارعألا ةوالتل نمو يجادلا ىجدلا يف دُجهتلل نم

 لالطألا سناوأ هيلع تكبو ةدحو يف ىلبلا لالطأب ىسأ

 : هلوق نم كلذ حولي امك ، نابعش رهش يف يفوت هدلاو لعلو
 لاوش نع ناضمر نع نابعش هوطخ رصقأو لاوش نبا ى درأ
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 : ةديصقلا هذه لوأو

 يلامو مودي ظح يتشيع نم يل امو ةايحلا ىلإ بصأ يل ام

 لاوز راد تلق اميف كش ال اهنأ ملعأو ايندلا ىلإ اوبصأ

 علطم ، دناصق عبرأب ۔ ىَسوُم نب ديعس هدلو اضيأ ۔ ىثرو

 : هلوق > ىلوألا

 هتافتلإب انل حمسي ملو ىلوت هبالقنإ يف اعرسم ىضقت ميعن

 عمسف ‘ يكزإب ناك ‘ هدلو ةافو لبق رعاشلا نأ : ىوريو

 اعردتُم نوكي نأو ، ءازعلا نسُح هيلإ لمحي ، فتاه توص

 0 هدلو يفوت ىتح ‘ اليوط تقولا ضمي ملو ، ربصلاو ناميإلاب
 : لوقي ثيح ، هرعش يف كلذ ءاج دقو

 هتاوهب يف حبصلا ءايض ىلجت اهب فتاهلا ينعاج يكزإب ةليلو

 هتاصو يف امب لمعاف ءازعلا نسحب ارمأ كيصوي شوعلا هلإ لاقو

 : ةيناثلا ة ديصقلا علطمو

 ديصو وهو لحملا ضلأب اميقم ديعس نوكي نأ يردأ تنك ام

 ديعصو لدنج هيلع لاهي ههجو نسُح ىرأ نأ يردأ تنك امو

 : نيعلا ةيفاق ىلع ةثلاثلاو

 اعرشو ًامكُح رهدلا يننزحأو ًاعرقو ًازمغ بطخلا يندمغت
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 اعدص بلقلا يف هنم يكتشأ لزا مل يذلا باصُملاب ينعجوأو

 اعسلو ًأشهن بئاونلا يعافف نيح لك ينرواست تلظو

 : اهلوأ ش مدقت امم غلبأ يهو 0 ةينون ةعبارلاو

 نينحللو يعنلل ينيعد ينيعد يتلذاع كيو ينيعد
 نيتآللو ليوطلا نزُحللو يكنشتلاو فهلتلل ينيعد

 نينظلا دلولا ىلع يلمأ ىلع ليلس ىلع ءاكألل ينيعد

 نيزرلا لقعلاو ملحلا يذ ىلع ديعس ىلع لاصخلا يكاز ىلع

 : لاق نأ ىلاإ

 نوقذ ةفطيخ ريسلا نومأ فرح لكب جاجفلا فستعمأ
 نيحو ةيواد لكو ًقمأ جف لك كب تلقرأ ام اذا
 نيطقلا عفترم نود ضرأب لزنأف ءارفصلا ةملقلا تزجو
 نوزئخلا نيب ام عاقلا تاذب ايلحم يقرش نم لحملا ضلزأب
 نيفد ردب ىلع ربق ىلع ملسو لالجإ تعطتسإ ام فقو

 نم ، (فاتقلابو ءافلاب) نوفذلاو ؛ ةقانلا ءامسأ نم : فرحلا

 وأ ، لبإلا طسو نوكت تدرو اذإ اهنأ ، (ءافلاب) : اهانعم ‘ اهتافص
 ىلإ اهنقذ ليمت يتلا ، (فاقلاب) : اهانعمو ؛ اهسأر بكرتو بيغت
 : نوقذلا : ليقو ؛ ريسلا ىلع كلذب نيعتست يكل ضذزألا
 دارًُسب بسنأ ريخألاو ، نابراقتُم وأ ، دحاو ىنعمب امهو ۔ ةعيرسلا

 . رعاشلا
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 هل ، يويلحملا سيمخ نب ملاس هيقفلا خيشلا : هدافحأ نمو

 وهو ؛ هريغو ‘ "" بابللا " : باتكك ، نيرخآتُملا بتك يف ةبوجأ

 نم لئاسم هيف عمج ‘ " راصتخإلاو دييقتلا " : باتك فلؤم
 : خايشألا دئاصق ضعب : مظنلا نمف ؛ ارثنو ًامظن ، ءاملعلا تاباوج

 ؛ يخبرلا كرابم نب هللا دبع خيشلاو ؛ يولهبلا دايز نبإ خيشلاك

 ، يديعسوْلآ ديعس وبأ خيشلاو ؛ يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلاو

 نب دمحم ديسلا ةبتكمب ، اطوطخم دجوي باتكلاو ؛ مهريغو

 . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ

 ىلع ‘ هقفلا يف ، "" ناتسبلا هكاوف " : باتك : هتافلؤم نمو

 ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، ةعطق هنم دجوي ؛ باوجو لاؤس ةنيه
 : اهلوأ ، باتكلا نم ىلوألا اهنظأ ، ةفاقثلاو يموقلا

 ملاعلا . ريصبلا عيمسلا هلل دمحلا ؤ ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 . ه أ ، ( خلإ ... ريدقلا يوقلا ، ريبخلا
 اذه طخب وهو ۔ ةطوطخملا ءازجألا ضعب ىلع تعلطا دقو

 : هرخآ يف لوقي ؛ هيقفلا

 نب ىَسوُم نب داجن نب ملاس نب سيمخ نب ملاس هبتكو )
 هللا اهسرح ۔ ءاربإ ةيرق نصحب همامت ناكو ، لاوش نب نيسح
 . ه أ ‘ ( ه٨٤١١ ماع اهخسن خيرات ناكو ۔ ءادعألا ديك نم

 نب لشاه نب ملاس ۔ اضيأ ۔ يواذيكلا رعاشلا دافحأ نمو
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 ناكو ،‘ نيسح نب ىتسْوُم نب داجن نب ملاس نب سيمخ نب دمحم
 : تايبأ نم هلوق ۔ هرعش نم هيلع تعلطا اممف ۔ رعشلا لوقي نمم

 حضوتي اهل هجو نم رونلاو حفني اهنم كسملا حيرو ترم
 حملت دعس تاجرد يف سمشلا نأ تبسحف ىحضلا تقو اهتلباق

 ؛ ناهيقفو نارعاش هنم جرخ ‘ رعاشلا تيب نأ لدي امم اذهو
 ؛ لشاه نب ملاس هديفحو ، هسفن رعاشلا : امهف ، نارعاشلا امأ
 نب ملاس هديفحو ، لاوش نب نيسح هدلاو : امهف ، ناهيقفلا امأو
 . " ناتسبلا هكاوف " : باتك فلؤم لشاه

 ۔ ةفرعملا لهأ نم امهنأ اودبي ، مهنم نارخآ نالجر كانهو

 تدجو ، لاوش نب نيسح نب دوعسم نب مناغ نب بجر : امهدحأ
 فلأو نيتس ةنس هخسن ، '" فنصملا " : باتك نم اءزج ، هطخب

 نم ء زج ىلع تعلطا ، روكذملا دافحأ نم : يناثلا و “ ة رجهلل

 : لاق ، هرخآ يفو ، ديج طخب ۔ "" نيبلاطلا جهنم " : باتك

 نب مناغ نب بجر نب مناغ نب ملاس نب يلع نب ملاس هبتكو )
 ش ًابه ذم يضابأل او ، .انكسم ينايلعلا ۔ لاوش نب نيسح نب دوعسم

 . هسفنل هخسن ، ًابسن يع اضقلاو

 نيملسملا مامإ ۔ انديسو انل وم رصع يف كلذو ( : لاق نأ ىلاإ

 ديسلا ةيالو يف ، يديعسوألآ دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ

 دمس نم ةيقرشلا ىلع ، يديعسوألآ هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع
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 - هللا اهسرح هيدبب هل الماع } مويلا كلذ انأو ، اقرشم نأشلا

 . ه أ‘ ( ةرجهلل فلأو ةئامو نينامثو عبرأ ةنس خسنلا خيرات

 . ءالؤه نيسح ينب بسن نأ : خيشلا اذه مالك نم مهفنو

 نم بسنلا ءاملع رثكأ دنع يهو ، ةعاضق : ةليبق ىلإ عجري

 . كلذ ريغب ضعب لاق نإو ؛ ةيريمحلا ةينميلا لئابقلا

 يف ، يدوعسملا اهيلإ راشأ يتلا هتروصقم يف يعاضقللو

 : ىنعملا يف هلوق ۔ "" بهذلا جورم !! : هباتك

 ىقترم نيقتملل هدعب ام ريمح نب كلام نب ةعاضق

 دجوت مل يتلاو ۔ ةديصقلا هذه ۔ يويلحملا رعاشلل تدجو مث

 اهب حدتمإ دقو ۔ اهنم نيش ركذأ نأ تببحأف ، عوبطملا ناويدلاب
 : يبرعيلا ناطلس نب بوعلا ابأ

 ابيجي نأ ةلع هلأسنو ابيثكلا ييحن(" بادس نم اوفق

 يلؤس تلن هبي عبر كلذف

 ةداغ هليل يف تبعالو

 ابيبرلا لازغلا هيف تلزاغو
 ابوعل أبوغك ًادويم دودو

 ابيجع ًارهد تلخ دقل ًاعيجن

 ابنذ كراجو ادهف كقيدص

 ةيرق ىلإ دعاصلا قيرطلا ىلع : ةيناثلاو ؛ طقسم ةمصاعلا يقرش امهادحا ‘ ناتدلب : بادس )١(

 ۔ رعاشلا ةعامج ۔ نيسح ونب : اهناكس ضعب نم يتلاو 4 نييناطلاو ءامد ةيالوب ، ةيعامسا

 . ملعأ هللاو ، هدارم اهلعلف
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 ابيسحلا يبرعيلا برعلا ابأ يدامتعإ تطج ذإ ىرولا تنمأ

 ابوركلا هيفتعم نع فشكيو بورحلا ران مصخلا ىلع بشي

 ابوثو ادسأ هاقلت برحلا يفو ابوكس ثيغ هاقلت ملسلا يفف

 ابيطخ مهيف ناك اوقطن نإو ااجارس مهيف ناك اورضح ااا

 . ةمجرتلا لوأ اهتباتك عضوم ناكو ، اهتايبأ رثكأ تكرت دقو

 ، لاوش نب نيسح هيقفلا ةايح نع ۔ هعمج يل رسيت ام ا ذهو

 لهأو ، لاوش نب نيسح نب ىتسوُم يويلحملا رعاشلا هدلوو

 ۔ءعي راقلا ۔ تيطع أ دق نوكأ نأ ١ وجرأ ، مه دافحأ نم ةفرعملا

 ةباتكلا لاح يه امك ‘ دوصقملاب ةيفاو ريغ تناك ناو « ة ذبث مهنع

 . هقيفوت ىلع هلل دمحلا و % مه ريغ نع

© 
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 يوكزإلا دمحأ نب هعمج خيشلا

 ش هيقف ملاع ؛ ي وكزا)لا يشيقرلا دمحأ نب هعمج خيشلا وه

 هريغك ‘ ايتفلل ردصت نممو ، يرجهلا رشاعلا نرقلا ءاملع نم
 ، " لدعلا جاهنم " : باتك يف هيواتف رثكأو ، هنامز ءاملع نم

 . هريغو

 نمو ؛ نرقلا دمحم نب هللا دبع خيشلا ةملعلا : هخويش نمو

 نب دمحم هيقفلا خيشلاو ؛ يلخنلا ديعس نب دمحم خيشلا : هتذمالت

 دجام

 يحاوللا رعاشلا امهركذ ؛ دمحأو ‘ ريشب : دالوألا نم هل

 : امهدلاو اهب ىثر يتلا ‘ هتديصق يف ‘ يصوزخلا

 ارطب الو ًارشإ ال هللا نم ىفلز هل نإف ىدوأ دق هعمج ناك نإ
 ارمع العلا تيب دمحأ هونصو افلخ هدعب نم يقب ريشب نأو

 نب دمحأ ملاعلا خيشلا دج وه ۔ بسحأ اميف ۔ اذه ريشب خيشلاو

 ىضعملا يف دييقتلا " : باتك فلؤم ‘ يشيقرلا ريشب نب دمحم
 دجوي ؛ ةريغص ءا زجأ يف هلعج دقو ، وحنلا يف . !ا ديفملاو مهملا

 ديسلا ةبتكمب ، )٢ ٠ ٩( مقرب ءازجأ ةدع مضي ، طسوتم دلجم هنم

 . يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم

 ملاس نب دمحم ةمئاعلا خيشلا دادجأ نم ، فلؤملا خيشلا اذهو
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 نب هعمج نب يودب نب رهاز نب ملاس نب دمحم : وهف ، ينشيقرلا

 . دمحم نب دمحأ فلملا

 هنأو ملاس نب دمحم نب رهاز خيشلا هدلو طخب هتدجو ا ذكه

 روكذملا باتكلا فيلأت ناكو ؛ ةملعلا هدلاو طخ نم ًألقن كلذ بتك

 . ه٤١١ا٧ ةنس

 اهب ىثر يتلا ‘ يصورخلا يحاوللا خيشلا ةديصق ضعب اذهو
 : دمحأ نب هعمج خيشلا

 ارشبلاو نجلا ىزرأ ءزرلا وه اذه
 هعقوم يرونلا ملاعلا يف لجو

 ًأدقتفُمو ًاروبقم ملعلا هرس نم
 ةرغاف نيدلا يف تعقو ةملث اي

 ةبطاق ملعلاو ىهللاو ىقتلا ىسمأ

 دقلف رهاز ابأ اي دمحأ نبإ اي
 تلضع نإ سانلا يتفي كفالخ اذ نم

 ةزجعُم ءاضيبلا ةلملا يف ترهظأ

 مكو مالظلا ايحأ نم ةنس تييحأ

 ايو مانألا ثيغ اي رهد اي رحب اي
 ةدقاف ملعلا لوصأ كيلع يكبت

 تئلم املاط رداون كيلع يكبت
 هديس تنأ ليبق كيلع يكبي

 ارمقلاو سمشلا نيرينلا فسخاو

 ارهتشاو يرقعلا ملاعلا يف لحو
 اربق ةعمج ذُم ه ربق اذكهف

 اربج ام مالسإلل رسكلا وه اهو
 ىرش نهر فورعملاو دجملاو دمحلاو

 اردكلاو نازحذلاو مغلا انتثروأ

 ارخذ اهدانسإ تلكشأ لئاسم

 ارهظ ام تنطبتساو كملع قد نم

 اريسلا ملاعلا نيب ملعلاب تريس

 اردب ذم رس دق يذلا مامتلا ردب
 ارثلا اهتعدوأ ذم علاطملا كنم

 اربتخُمو دانسإو ركذو املع
 ارطخلاو ءادعألاو بطلا هتيقوأ
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 ارطب الو ًارشأ ال هللا نم ىفلز هل نإف ىدوأ دق هعمج ناك نا

 ارمع العلا تيب دمحأ هونصو افلخ هدعب نم يقب ريشب نأو

 اربطضّمو ًاناسحإو ًادهأزو املع امهب ىسلا ىجري اَمْهَف اَمُه اَمُه

 . كلذ نم لوطأ يهو . ةديصقلا هذه نم هترتخا ام مت

 ،۔ هارحتأ يذلاو ى هيقفلا ملاعلا اذه ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 نمز نم اذخأ . يرجهلا رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف اهنأ

 نينامثو دحاو ةنس ، هنامز خ خويش ضعب ىثر ي ذلا ‘ رعاشلا اذه

 : هلوقل ء ٥ ةرجهلل ةنامعستو

 تمصملا بصأذلا وهو بجر يفل ةوحض لوأل تبس وبأ يفوت

 تبثت ال تلمكأ نيئام عستل اهلبقو اماع مث اماع نينامث

 ، دادم نب هللا دبع نب دادم نب دمحأ ةملعلا خيشلا ىثر امك

 . يرجهلا رشاعلا نرقلا ءاملع نم وهو

 مساقلا نب رمعو ؛ دمحم نب تاكرب : ةمنألا رصاع نمم وهو
 نصح نم جرخ يذلا ‘ نرقلا دمحم نب هللا دبعو ؛ يليضفلا

 . ةرجهلل ةئامعستو نيتسو عبس ةنس ‘ ىله

 ؛ يليضفلا مساقلا نب رمغ : نيمامإلا ىلع هنانث ليلدبو

 الاجم عدي ال امم ، امهتمامإ لاوز دعب ، نرقلا دمحم نب هللا دبعو
 نينامثو دحاو ماع ىلإ . يصورخلا يحاوللا خيشلا نأ كشلل

 رابغ ال حضاو رمألاو ، ةايحلا ديق ىلع ‘ ةرجهلل ةئامعستو
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 . ملعأ هللاو ، اذه ريغب ليق نإو ، هيلع

 هيقفلا خيشلل يصورخلا يحاوللا رعاشلا ءاثر نم ذخؤيو
 نب هعمج خيشلا لبق تام هنأ ، نامهد يبأ نب دمحم نب هللا دبع

 ٠ يتالا هلوقل ] دمحأ

 تيمب ًامغر مالسإلا دقف امف دمحأ نب هعمج انيف شاع نإو

 تهبم لك تتهبأ ملع رداون دمحم نيدب يتفُسلا ملاعلا وه
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 يوكزإلا مساقلا يبأ نب يلع خيشلا

 نب دمحم نب مساقلا يبأ نب يلع يضاقلا ، هيقفلا خيشلا وه

 رشاعلا نرقلا ع املع نم ‘ ي وكزا)ل ا ديعس يبأ نب ناميلس

 . يرجهلا

 : همعو ؛ ناميلس نب دمحم نب مساقلا وبأ : هوبأ ناكو

  

 نب ناميلس : مهدجو ؛ ديعس يبأ نب ناميلس نب دمحم نب ناميلس

 يف مهيواتف ةرثك كلذب دهشي ، مهنامز ءاهقف نم ، ديعس يبأ

 . رثألا

 هنأ يل ردابت اميفو ۔ هيقف ملاع ، اذه ديعس ابأ خيشلا نأ امك

 ةبوجأ يف ىرأ ام اريثكف ، يتاهلقلا ديعس نب دمحم ةماعلا خيش
 وه سيلو ، ( ديعس ابأ تلأس ؛ ديعس ابأ تلأس ) : يتاهلقلا خيشلا
 ءاملع نم ، يمدكلا ةملعلا خيشلاف ؛ يمدكلا ديعس وبأ خيشلا

 ، هللا دبع نب ديعس مامإلا رصع يف ، يرجهلا عبارلا نرقلا

 . ديلولا نب دشار مامإلاو

 ءاملع نم امهف ، ديعس وبأ : هخيشو ، يتاهلقلا خيشلا امأ

 انباتك نم لوألا ءزجلا يف هتمجرت عجار ‘ يرجهلا عباسلا نرقلا
 دجت ، "" نامُع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : اذه

 رخاوأ يف ، هرصع ءاملع نيبو هنيب ةنراقملاب ، هنامز ديدحت

 ناك فيكو ‘ نييرجهلا عباسلا نرقلا لئاوأو ۔ سداسلا نرقلا
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 راشملا ءاملعلا نم ةراشابو عفا 7 ةيولكلا ةماقملل هءاشنإ ببس

 ، يتاهلقلا خيشلا ىلإ ۔ يئانهلا يرشبلا خيشلا مهلاسراو ، مهيلا
 . تاهلقب هب هعامتجإو

 ؛ مساقلا يبأ نب يلع يضاقلا خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف اهنأ : يرحتلا ىلعو

 ۔ ةديصقلا هذهب يصورخلا يحاوللا خيشلا هاثر دقو ، يرجهلا

 : اهنم اضعب ركأأ

 مدانلا ةصغ نم اهل اهأ

 هل ًادقفو ًانازحأو اهأ

 ةجل يف لامآلا انب تماع
 انلامعأب ترزأ انل افأ

 ةطبغ يف نيرورسم مانن
 انب ودحي تاذللا مذاهو

 هرادقم ناسنإلا فرعي ول

 اهدض وأ توملا يف انفارشأ

 اننيب ام تركف نإ قرف ال
 نمو ارط ضرألا لهأ تومف

 ىهنلاو ىقتلا نأ ىري ال نم
 هباه ذإ كش ال اذكهف

 اهرون ىرثلا يف نامع سمش

 مساقلا يبأ نب يلع توم
 مكاحلا ىلع ركن ام ريغو
 مناعلا ةليح اهنع زجعت
 مجاولا عقوم انعقو ىتح
 منانلا ةبقاع ام ردن مل

 مراصلا نعاظلا ةادُح ودح

 مداخ ىلع مودخم هات ام

 مساقلا ةمسق يف نايس

 مئاسلا مهلا اذه نيبو

 ملاعلا ةتوم اعيمج اهيف
 ملاعلا نم ملعلاو بهذي
 مساقلا يبأ نب يلع توم

 مناش ىلإ حضوي ملف باغ
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 هدم نع باغ يواتفلا رحب
 املاع دجن مل يلع دعب
 هلصأ نم صوصنملا جرختسي

 هخوُسنمو يالا ملعيو

 هلهأ نم عامجإلا ملعيو
 امل ًأرحب روص ولف املع
 يتلا مولغلا ايحأ دقو تام

 تمسرأ هبتك يف اهضعبف

 مساقلا يبأ نب يلع ىلع

 ئسأ يكبت مالقألاو بتكلاو

 هنول ىرثلا ينع نمتكي نلأ
 هل ةايح ىقبأ هدهزو

 هركذ نم مسوملا حرب ال
 امس يلع ربق ىلع داج

 يف هاشغت نمحرلا ةمحرو

 هل ىوأم سودرفلا ةنجو

 ىرولا يراب هللا هيلع ىلص

 مساط سماط ربش ضرع يف

 مزاللا لكشملا زمر كفي
 مداع نم دوجوملا ذخأيو

 مهافلل موكحملا مهفلاو

 يمشاهلا اضرلا رهطلا ةنسو
 مئاعلا ةردق هيلع تماع

 ملاع ىلإ هتصن ملاع نع
 مسارلا لماحلا دنع ضعبلاو

 مجاسلا عمدملاب العلا يكبت

 مراص رعس دجو رحب

 متاكلاب سيل ام هركذف

 مسابلا ابرلا رهز يف ثيغلاك

 مخإل الو مول ال دمحلاب

 مجاس لباو ثلم لك

 مناغلا فقوملاو هحيرض

 يمشاهلا ىفطصملل رواجم
 مسانلا مسن يرجي ماد ام

00 ,=> 
0 
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 يلخنلا ديعس نب دمحم خيشلا

 نب دمحم نب ديعس نب دمحم هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 رشاعلا نرقلا نم يتاثلا فصنلا ءاملع نم ؛ يلخنلا مالسلا دبع

 . يرجهلا

 دايز نب رمع نب هللا دبع خيشلا : ملعلا يف هخويش نم

 . يوزنلا دادم نب دمحأ خيشلاو ، يولهبلا

 دجوي ، ' ماكحلا ةمجرتو ماكحألا رس " : باتك : هتافلؤم نم

 ، (ب )٢٧٨ ماعلا مقرلا ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب

 يف هباوبأ رثكأو . باتكلا ءازجأ نم دحاو ، ءزجلا اذه نأ رهظيو

 نم مه ، مهنع لقني يذلا هخويش بلغأو ؛ اههباش امو عويبلا
 . يرجهلا رشاعلا نرقلا ءاملغ

 نب كرابم نب هللا دبع ملاعلا خيشلا طخب ةخسثلا هذهو

 نيثالث ةنس خسنلا خيرات ، يخبرلا هللا دبع نب لاله نب رمُع

 : خسانلا لاق ؛ ةرجهلل فلأو

 . !ؤ" ماكحلا ةهزثو ماكحأل ا رس '' : باتك نم ‘ هاندجو ام مت )

 يبأ ۔ مالظلا حابصمو ‘ مالسإلا ةودقو ، مالعأل ا ملع خيشلا فيلأت

 . ه أ ، ( مالسلا دبع نب ديعس نب دمحم هللا دبع

 لوقي ۔ هنم ةقرو لوأ يفو ، هنم ةقرو رخآ هذه تناك
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 : خسانلا

 عيبلا يف ، "" راربألا جاهنم " : باتك اذه ناف : دعب امأ )

 لوقلا يذ ، راعلا نم يراعلاو ، رايخألا ةودق فيلأت ، رايخلا

 نب دمحم هللا دبع يبأ ‘ ديشرلا ملاعلا ، ديمحلا فلاو ، ديدسلا

 . ه أ ) خلا ... . ديعس

 تقصلأ دق ةقرولا هذه نأ : ردابتملاو ؛ كلذ يلع لكشأ دقو

 ، ةقرولا هذه رخآ يف مالكلا نأ ، كلذ دكأتيو ، أطخ باتكلا لوأب

 ۔ نافلؤُم خيشلا اذهل نوكيف ، قسانتم ريغ ‘ ةيلاتلا ةقرولا لوأو
 ادع ام ، هيلع علظطأ ملو ‘ " راربألا جاهنم " : باتك : امهدحأ

 ةمجرتو ماكحألا رس " : باتك : يناثلاو ؛ ةروكذملا ةقرولا
 ثارتلا ةرازو ةبتكمب ‘ نآلا يدي نيب يذلا وهو ‘ "" ماكلا

 لوقل ، ءازجألا ددعتم هنأ ، تننظ امك وهو ‘ ةفاقثلاو يموقلا

 . ( خلإ ... ماكحألا رس " : باتك نم هاندجو ام مت ) : خسانلا

 هذه اهنم ، ةديصقب ‘ يصورخلا يحاوللا رعاشلا هحدتمإ دقو

 ٠ - تابثلا

 ٥ م ٥

 دوضهملا أجلم اي لب ءامل ذلا ملحأ اي لب ءاملعلا ملعأ اي
 دوروملا لهنملا اذ اي ءاحصلا حصفأ اي لب ءاحلصلا حلصأ اي
 دودوم وبأ يكازلاو ملعلا يف رباجو عيبرلا هل رقي نم اي
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 دوجلاو العلا يخأ ةاضقلا يضاق ديعس ديعسلا نبا اي دمحمأ
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 ناميلس نب دمحم نب هللا دبع خيشلا

      

 نم ؛ ناميلس نب دمحم نب هللا دبع هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 هتبسن فرعأ ال ؛ يرجهلا رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع

 هتافو خيرات فرعأ ال اذكهو ؛ ةليبق يأ ىلا

 ذ يصورخلا يحا وللا رعاشلا هاثر نمم خيشلا اذه ناكو

 : هلوق اهنم ، ةديصقب

 انب تلزن ةبيصم ءزرل اهأ

 دمحم نبا ىضتزْملا هلإلا دبع

 ىرثلا يف كدعب تبيغ امك تباغ
 ىجحلاو كدنع ملعلاو ىقتلا نفد
 اذ لبقو تامركملا دوقع تلح

 ًافصفص كدعب نيدلا نوصح تدغو

 هدح مثي مل دجم ماسحو

 امكبأ كدعب دمحلا ناسل ىرأو

 عتارم دوفولل كراد لوحبو

 اهتانبو العلا كيكبت مويلاف

 ربانمو رباحم كيلع تكبو
 دمحأ سدقملا دادم :نبا الول

 تردوغو قافنلا ججل تطمطغتو

 مطلي دخو اهل قشي بيج
 ملعت مراكملاب كدعب تنأ له

 مسرأ وأ مكدعب لولط آلإ
 متاملا ميقأ ارط مكيلعف

 مظنت ةيهبلا كتعلطب تناك

 مهسلا حايرلا ليذلا اهب ترج

 ملثتم هدح كدعب مويلاف

 مكبأ ال ًاعقصمف ناك تنك ذم

 مجني اهابر يف كثيغو تعرم
 متنأ نميهملا دنع اهتانبف
 مزليو ءانثلا كيف تمزلأ دق

 مشتُم ارطع نامع لهاب تكاص

 مطحتت هبابعب ىقتلا نفس
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 ميق نيو ىهلو افص ملع هب امسو ىأثلا بأر هنكل

 مزمزتي هلوح ثداوحلا رذح اهله أ حبصأو ىوزن هب تضاف

 . ةيافك ردقلا اذهبو ، ةليوط يهو
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 نيب اميف شاع نمم مه ، ءزجلا اذه يف مهل مجرتملا ءاملغلا

 - ابيرقت ۔ نييرجهلا رشاعلا نرقلا رخاوأ ىلإ عساتلا نرقلا لئاوأ

 ۔ ءارعشلاو ، ءاهقفلاو ، ءاملعلا نم ريثكب ترهدزإ ةرتف يهو

 ۔ لضفلاو ، ملعلا نداعم اهلهأ ناك ، تاتويب اهءانثأ يف رهظو

 ملعلا اوثراوت ، ديعب دمأ ىلإ مهيرا رذ يف كلذ لسلستو ‘ فرشلاو

 ىلإ ، ءانبأ ىلإ ءابآ نم ‘ فلس نع ًافلخو ، رباك نع رباك
 ، ايتفلل ردصتو ، ملع نيطاسأ و ، ىدُه ةمنأ مهنم ناكف ، دافحأ

 نم ريثكب ةيمالسإلا ةبتكملا اودوز دقف ، فيلأتلاب لاغتشإو

 : مهدعب ءاج نمو ، مهفلس لاح يه امك ‘ ةنيمثلا تافلؤملا

 رطقلا لزن مهب أموي تبدجأ نإو مهب تقرشأ تجداينألا اذإ لاجر

 رهظلا شحوتسإف ضذزألا نطبب اولحو اهدوع رضخإف ضزألا رهظب اوماقأ

 : اهيلإ ترشأ يتلا تويبلا هذه نمف

 نرقلا رخآ ىلإ عساتلا نرقلا لوأ نم ءادتبإ ‘ جرفم لآ تيب
 ؛ مالسلا دبع ينب لآو ؛ دادم لآ تيب : اضيأو ؛ نييرجهلا رشاعلا

 ؛ يققاتسرلا ينيعلا مشاه نب بيبطلا لآو ؛ نييولهبلا دعملا لآو

 . مهريغو

 ةفرعملا ردق . ةلقتسم مجا رت مهل تمجرت ي ذلا ءال وه
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 ، اهيلإ راشملا ةرتفلا كلت يف ءاملع كانه يقب نكل ؛ ةعاطتسإلاو

 ، مهتايحو مه رابخأ نم ء يش ىلع يعالطا مدعل ۔ مهنع بتكأ مل

 ايتق باحصأ مهنمو ؛ ة اضق مهنمف ۔ رثألا يف مهركذ تدجو امنإو

 ليبس ىلع ءالؤه نمف ؛ ماكحأ ق نايدأ نم رومأل ا لزاون يف

 : لاثملا

 ؛ فيفعلا ميهاربإ نب دمحم نب رمع نب مساقلا وبأ خيشلا +

 . فيفعلا رمع نب دمحم خيشلا هوخأو

 . يبجنشلا ديعس نب دمحم نب نسحلا يبأ نب ميهاربإ خيشلا ×

 . مالسلا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحأ هيقفلا خيشلا ×

 . نمحرلا دبع نب رمُع نب مالسلا دبع هيقفلا خيشلا ×

 . يجولفلا دمحم نب رمع خيشلا الي

 . مساقلا نب نسحلا وبأ خيشلا ×

 نم ؛ ناسغ يبأ نب ناسغ نب ناسغ وبأ هيقفلا خيشلا ×

 ةرمث ميرحت يف ۔ ليعامسإ نب دمحم مامإلا مكحل نيححصُسلا

 . رايخلا عيب

 ءاملع نم ؛ ردحج نب يناث نب فلخ نب يناث هيقفلا خيشلا ×

 : لاقف ۔ هتافو مهصعب خ رأ دقو ،۔ ي رجهلا عساتلا نرقلا

 دحألا موي ، ردحج نب يناث نب فلخ نب يناث يلولا تام )
 ىدحا ةنس ،۔ لاوش رهش نم نيقب نأ ةليل ةرشع عبرال

 . ه أ ۔ ( ةرجهلل ةئامنامثو نيعستو
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 . ناميلس نب دمحم نب نسحلا وبأ خيشلا

 وهو ؛ ديعس يبأ نب ناميلس نب دمحم نب مساقلا وبأ هيقفلا
 رعاشلا هاثر يذلا ؛ مساقلا يبأ نب يلع هيقفلا خيشلا دلاو

 . يصوزخلا يحاوللا

 ناك ؛ دمحم نب ىيحي نب دمحأ نب مساقلا وبأ يضاقلا خيشلا

 . يكزإب ايضاق

 . يسيمشلا رمع نب دمحم نب دمحأ يضاقلا هيقفلا خيشلا

 . ناسغ يبأ نب درو نب ناسغب هيقفلا خيشلا
 . يولهبلا رباج نب دمحأ نب رباج خيشلا

 خيشلا خأ ؛ يحنملا دمحم نب حاضو نب هعيبر هيقفلا خيشلا
 . حاضو نب حلاص ةملعلا

 . دشار نب ناضمر هيقفلا خيشلا
 . يولهبلا دشار نب دمحأ نب دايز خيشلا

 : هخايشأ نم ناكو ؛ يلخنلا يواض نب ناميلس هيقفلا خيشلا
 . حاصو نب حلاص خيشلا

 . يراجهلا يصوزخلا متاخ نب دشار نب ملاس خيشلا

 . يولهبلا دمحأ نب رمع نب ديعس خينشلا

 ناكو ؛ يوكزإلا يلع يبأ نب رمع نب قناش ةملعلا خيشلا
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 اذهل ةبوجأ هلو ، جرفم نب ناميلس نب دمحم مابإلا مايأ

 . مامإلا

 . رمع نب قئاش نب مساقلا وبأ خيشلا

 . ديعس يبأ نب ناميلس نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشلا

 . دمحم نب مساقلا يبأ نب ناميلس خيشلا

 ۔ يوزنلا رمع نب ناميلس نب دمحم نب هللا دبع خيشلا

 . يجولفلا دمحم نب رمع خينثلا

 . جرفم نب دمحأ نب رمع نب دمحم نب رمُع خيشلا

 . يخبرلا دمحأ نب ناسغ هيقفلا خيشلا

 نب حلاص خينثلا : هخايشأ نم ؛ مالسلا دبع نب دمحم خينثلا

 . حاضو

 . ناسغ نب نسحلا نب دمحم هللا دبع وبأ هيقفلا خيشلا
 . يلع يبأ نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم خينثلا

 : هخيش ناكو ؛ حلاص نب هلاضف نب دمحم هيقفلا خيشلا

 دج ، هلاضف نب دمحم ريغ وهو ‘ دعملا ديعس نب رمغ
 . نييداًدملا

 ناك ؛ حاضو نب حلاص نب نسحلا يبأ نب دمحم هيقفلا خيشلا

 ميرحت يف ‘، ليعامسإ نب دمحم مامإلا مكحل نيححصُملا نم
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 . رايخلا عيب ةلغ

 ؛ يئانهلا ديلو نب دمحم نب ناضمر نب دوعسم دهازلا خيشلا ٭
 يضاق ، يناهبنلا ناضمر نب دوعسم ةماعلا خيشلا ريغ وهو

 خيشلا : ينعأ كلذف يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا

 . ليلق نمزب اذه لبق ۔ يئانهلا

 نيرصاعم نم ى هللا دبع نب رمع نب هللا دبع نب ةعيبر خيشلا ×
 | . دادم نب دمحأ خيشلا

 :هدلو ركذ مدقت دقو ؛ ناسغ يبأ نب درو هيقفلا خيشلا ×٭

 ۔ درو نب ناسغب
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 ةاغخلا
 نم ۔ ءالجألا خناشملا ءالؤه نع ۔ ةزيجولا ة ذبثلا هذه مامتبو

 ءزجلا فيلأت نم ، هقيفوتو هللا نوعب غارفلا عقو ، ملعلا لاجر
 : باتك نم يناثلا

 ٠ آل 2 «- ٠ ٠٩٠ ٠ ٠

 [ نامع ءامط ضعب خيرات ىف نايعالا فاحتإ ]
 تاطوطخملاب ةرخازلا ‘ ةرهازلا ، ةرماعلا ةبتكملاب كلذو

 ش مامهلا ، ليلجلا ‘ ديسلا يلاعملا بحاصل ةيملعلا عجارملاو

 نب دمح نب دوحس نب دمحأ نب دمحم ‘ هيقفلا ، ةماعلا ، ملالا

 هللا هظفح ۔ ي ديعسوإلآ ديعم نب دمحأ مامإلا نب دمحم نب لاله

 رهش نم لوألا ، نيتلا موي ءاسم خيراتب ۔ ةحصلاب هعتمو

 فلأو ةتامعبرأو ةرشع عبرأ ةنس روهش نم ۔، ةرخآلا ىدامج

 ىكزأو ةالصلا لضفأ اهرجاهُم ىلع ) ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجهلل

 نب فيس ‘ ريدقلا هبر ىلإ ريقفلا دبعلا هفلؤم ملقب ،۔ ( ميلستلا

 .۔ هنع هللا افع ۔ يشاطبلا دماح نب دومح

 ةمجرت : هلوأو ، ثلاثلا ءزجلا ۔ ىلاعت هللا ءاش نا ۔ هولتيو

 فصنلا ءاملع نم ؛ () يخبرلا لاله نب كرابم نب هللا دبع خيشلا

 ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتك نم ثلاثلا ءزجلا لوث لبقو ، فيلأتلا ءاهتتإ عب )١(
 نب فيس خ رذُملا ةملعلا هيقفلا خيشلا ۔ ىلاعت هللا ةمحر ىلإ يفوت ، عبطلل . " ناع ءامع
 ۔ (هللا همحر) يشاطبلا ناطلس نب دمحم نب ورمع نب بوعلب نب بيبح ني دماح نب دومح
 = نورشعو ةقسبرزاو فلا ةنس ىلوألا ىدامج نم نورشعلاو نماثلا : سيمخلا موي يف

  

٤٨٣ 

 



 . يرجهلا رشع يداحلا نرقلا نم لوألا

 وفعلا هلأسأو ؛ تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 نوكي نأو . باوثلا ليزج هلأسأو ؛ ةرخآلاو اينلا يف ، ةيفاعلاو

 . ميحر ميرك هنإ ‘ ههجول اصلاخ اذه يلمغ

 7 قيفوتلا يلو هلل او

 ريصقتلاو بنذلاب فرتعملا ريقفلا دبعلا

 يشاطبلا بيبح نبي دماح نب دومح نب فيس

 يف كلذو ؛ داليملل نوعستو ةعست ةنامعستو فلأ ةنس ربمتبس نم عساتلا : قفاوملا ، ةيرجه

 ةربقمب ربقو }ةنس نوُغبس رلا نم هلو ‘ نييناظطلا ي داو ى رق نم ‘ ) ىدحا ( : هتيرق

 ۔ (ًأريخ انع هازجو هللا همحر) ، تاومألا نم هيوذ بناجب ، هتيرق

 ثيدحلا خيراتلا ذاتسا يمشاهلا ديعس نب دمحم نب ديعس / روتكدلا ماق ، هيلع ءانبو

 ةعماجب ۔ ايلعلا تاساردلل ةيعامتجإلا مولغلاو بادآلا ةيلك ديمع دعاسم دعاسلا رصاعملاو
 ۔ هللا هاقبأ يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم نم فيلكتبو سوباق ناطلسلا

 يف ةمجرت لوا تحبصاف ؛ هيلع قيلعتلاو . ةيدجبألا فورحلا ىلع باتكلا بيترت ةداعإب
 . يرجهلا رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ دابع نب فلخ نب دمحأ هيقفلا خيشلا نع ، باتكلا
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 كاردتسا
 ةفيحصلا ىلإ ۔ اهدعب امو )٢٦٧( : مقر ةفيحص يف ءاج

 نبا بيبطلا اهركذ يتلا ، يكلا فاصوأ ركذ ، )٢٨٦( : مقر
 ، دوارملاو ۔ مسايملا كلت ريوصتو ، يقاتسرلا ينيعلا مشاه

 بتك نم اهتلقن يتلاو ، ليلعلا اهب مسويو جلاعُي يتلا ، ريماسملاو
 نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ةدوجوملاو ، رهاملا بيبطلا ا ذه

 ّ يديعسوبلآ دوعس

 تالآ ديرجتب ، ارهام اماسر رمأ نأ : هيلاعم يأر نم ناكو
 تاحفص يف مست نأب ۔ هتمجرت يف اهتركذ يتلاو ۔ مسولا
 ،۔ عبطلل هميدقت لبقو ، باتكلا خسن مت نأ دعب كلذو ، ةدرفم
 قلع دقو ‘ تاحفص ةعبرأ يف ىرت امك _ ماسرلا اهعضوف

 : هلوقب ، اهيلع

 يتلا ، مسايملاو ، ديوارملا عيمج ، تاموسرلا هذه مضت )

 ، هتعابط عمزملا باتكلا يف اهلاخدإو ، ةطوطخملا يف تدرو

 . ه أ ، ( يكلا نونفل ةينامعلا ايجولونكتلا حضوتل

 . باتكلا رخآ تاحفصلا كلت لعجن نأ نسحتسن اننإو

 ح قيفوتلا يلو هللاو

 : رب دومح نب فيس
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 ةطوطخملا يف تدرو يتلا مسايملاو ديوارملا عيمج تاموسرلا هذه مضت 2ت
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 سرمذلا
 عوضوملا

  

- 

 ةمدقم

 جرفم ينب نم خئاشملا
 ج رفم نب دمحأ نب ناميلس خيشلا
 دمحأ نب جرفم نب دمحأ خيشلا

 دمحأ نب ناميلس نب دمحم خينشلا
 دمحأ نب رمع نب حلاص خيشلا
 دمحأ نب جرفم نب دمحأ نب درو خيشلا

 دادم لآ نم خئاشملا

 دادم نب دمحم نب دادم خيشلا

 دمحم نب دادم نب دمحم خيننلا

 دمحم نب دادم نب هللا دبع خيشلا

 دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا

 دادم نب هللا دبع نب دادم خيشلا

 ناميلس نب عنام نب دمحأ خيشلا

 يدنكلا دمحم نب ىسوم خيشلا

 يولهبلا ىسوم نب دمحم خيشلا
 رماع نب سيمخ نب نسحلا وبأ خيشلا

٤٩١ 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    
   



  

 عوضوملا

 ` مالسلا دبع نب نسحلا وبأ خيشلا

 نسحلا يبأ نب مالسلا دبع خيشلا

 نسحلا يبأ نب حلاص خيشلا

 يحنملا حاضو نب حلاص خيشلا

 يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا

 نم ءابطألاو يقاتسرلا ينيعلا مشاه نبا بيبطلا
 هدافحأ

 . يولهبلا دايز نب رمع نب هللا دبع خينشلا
 نرقلا هللا دبع نب دمحم خيشلا

 نرقلا هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا

 يربغألا هللا دبع نب دسأ خيشلا

 يبيصخلا ليعامسإ نب سراف خيشلا

 يولهبلا دعملا ديعس نب رمع خيشلا
 يوزنلا دمحم نب حلاص خيشلا

 يويلحملا لاوش نب نيسح خينشلا

 يويلحملا لاوش نب نيسح نب ىّتسوُم خيشلا

 يوكزإلا دمحأ نب هعمج خيشلا
 يوكزالا مساقلا يبأ نب يلع خيشلا

 يلخنلا ديعس نب دمحم خيشلا

-٤٩٢ 

  

 ةحفصلا
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 | ةحفصل عو ضوملا

 | ٤٧٥ ناميلس نب دمحم نب هللا دبع خيشلا ح
 | ٤٧٧ هيبنت

 ٤٨٣ ةمتاخلا ح

 ٤٨٥ كاردتسا 2
   ٤٩١ سرهفلا ٣ص
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