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 : بترم ا همدقم

 يداهلا دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ، ريدقلا يلعلا هلل دمحلا

 . رينملا

 : لمي ام أ

 يلاعم ‘ ةقنافلا ةمهلاو ، ةيلاعلا ةناكملا وذ ، ينمركأو ينفرش دقلف

 ةءارقب ، يديعسوبلا دمح نب دوعس نب دمحأ نب دمحم ةمالعلا ديسلا

 ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتك نم ثلاثلا ءزجلا بيترتو
 ة هرداصمو باتكلا بولسأ ىلع فرعتلا لجأ نم هل تبجتساف ، "" نامع

 . ةحيرصلاو ةقيقدلا هتامولعمو

 يناثلاو رشع يداحلا نينرقلا ءاملع مجارت ضعب ةسارد يل قبس

 نأ تبسحو ‘ نييداليملا رشع نماثلاو رشع عباسلا / نييرجهلا رشع
 نيب تنكو ، كلذ نم مظعأ رمألا نأ تكردأ نكلو . روسيم دهمم قيرظطلا
 ، ةرفوتم ريغو ۔‘ لانملا ةبعص فلؤملا رداصم مظعمف ، مادقإلاو ماجحإلا

 ىلع شوقنم اهنم اضعب نإ لب ، ةعوبطم ريغ يهف ، ترفوت ناو
 كلسأ نأ اذكه ةلاحلاو يلع ناكو ‘ روبقلا دهاوش ىلعو ، روخصلا

 دهجلا نم ريثك ىلإ جاتحي اذهو ، هرداصم عبتت يف اهسفن فلؤملا تاوطخ
 ىط اذه يبيترت رصتخأ نأ تيأر تقولا قيضل ارظنو ، نيريبك تقولاو
 هنع لاؤسلا وأ ، هيلع عالطإلا نم يل رفوت امو ، رداصم نم يل سيت ام
 . ةفرعملاو ةياردلا يوذ نم



 مدقأ نأ يب ردجي ، باتكلا اذه بيترت يف هب تمق ام حرشأ نأ لبقو

 ةسارد ىلإ جاتحت يتلاو ، باتكلا اذه فلؤم ةمجرت نع ةرصتخم هذبن
 نب هللا دبع خيشلا لفكت دقو ، ةريسيلا تاحفصلا هذه اهل عستت ال ، ةعساو

 ، ةمالعلا اذه ةايح نع ةديفم ةمجرت ةباتكب ، يقورحملا دشار نب ناطلس
 خرؤملا خيشلا ةلئسأو ةمجرت يف دودولا ةفحت " : هامس باتك يف
 . م٠٠٠٢/ه١ ٤٢٠ ماع يف ىلوألا هتعبط ترهظ ‘ '' دومح نب فيس

 نم دوقنع رخآل ، نافرعو ءافو ةملك لجسأ " : هفيلأت ببس يف لاقو
 نييارش ءامد ديدجتب اونع نيذلا ‘ ذاذغألا نيينامعلا نيخرؤملا ةلسلس

 . "ينامعلا انثارت

 نب بيبح نب دماح نب دومح نب فيس ةمالعلا خيشلا : وه انفلؤمو

 - م٩٢٩١ /ه٧٤٣١) يشاطبلا ناطلس نب دمحم نب ورمع نب بوعلب

 نييناطلا يداو ىرق نم ، "ىدحإ " ةيرق يف دلو ؛( م٩٩٩١/ 7٠

 هلحارم يف ملعتو أشنو ، م٩٢٩١ سرام ٣ /ه٧٤٣١ ناضمر ٢٣ : يف

 دي ىلع ميركلا نآرقلا ظفحف ، ةيرقلا يملعم دي ىلع ‘ هتيرق يف ىلوألا

 ىلع بادآلاو وحنلا سردو ، يشاطبلا سماش نب سينأ نب يدع / ملعملا

 ةغللا نم هنكمت دعبو ، يشاطبلا سماش نب سينأ نب دمحم خيشلا دي
 ةمصاع ، ىوزن ةنيدم ىلإ ملعلا بلط يف لحر ‘ بدألاو ةيبوعلا
 م٠٢٩١/ه٨٣٣١) يليلخلا ديعس نب هللا دبع نب دمحم مابإلا

 دي ىطع ملتف . ءاملعلاو ملعلاب ةرخاز تناك يتلاو ‘ (م٤٥٩١/ه١ ٣٤

 مامإلا دي ىلع ناك هملعت ام رثكأو ، ةيعرشلا مولعلاو ةقفلا ، ىوزن ءاملع
 ةلصاوم ىلإ فرصناو ، هتيرق ىلإ داع مث ‘ اريثك همزال ثيح ، دمحم

 هدعاس دقو ، بتك نم هيدل رفوت ام ىلعو ، هسفن ىلع ادمتعم ‘ هميلعت
 هتبغرو . ةطرفملا هتنطفو ‘ هناكذ ةدح هتعباتمو ملعلا ليصحت ىلع
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 هتالص ةرثكو ‘ دوهعملا هداهتجاو ‘ عساولا هظفحو ‘ ةحماجلا

 ةنطلس يتفم _ ةمالعلاك ‘ هورصاع نيذلا نامع ءاملع ريهاشم ضعبب

 م٨٩٨١/ه٢١٣١) يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا _ قباسلا نامع

 يبايسلا لمرح نب ليمج نب نافلخ ةمالعلاو ‘ (م٥٧٩١/ ه ٥

 نب فيس نب ملاس خيشلاو ‘ (م٢٧٩١/ه٢٩٣١ ۔ م٠٩٨١/ه٨٠٣١)

 نب ملاس خرؤملا خيشلاو ‘ ( م٩٧٩١/ه٩٧٣١ : ت ) يربغألا دمح

 .يضاقلا ةمالعلاو ، ( م٣٩٩١/ه١ ٤١٤ : ت ) يبايسلا سماش نب دومح

 ۔ (م٧٩٩١/ه١ ٤١١٧ : ت ) يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح ديسلا

 . ( م٩٩٩١/ه١ ٤٢٠ : ت ) يشاطبلا سماش نب دمحم يضاقلا ةمالعلاو

 ملو ‘ م١٥٩١/ه١٧٣١ ماع يف رابجنز ىلإ فيس ةمالعلا رفاس

 ثالث دعب . م٤٥٩١/ه٤٧٣١ ماع يف اهنم داع دقف ، اهب اريثك ثكمي

 رابجنز يف هدوجو ءانثأ ىننتقاو ‘ قزرلاو ملعلا بلط يف اهاضق تاونس

 مجاعملاو 4 ةيهقفلا بتكلا نم امك هتزوحبو داعف ، بتكلا نم اريثك

 ، اهب سأبال ‘ ةينامعلا ريغو ةينامعلا تافلؤملا نف اهريغو ‘ ةيوغللا
 كاذنآ رابجنز تناكو ، هرفس نم هانتَقا اظحو ، هداز ةمينغ اهربتعاو

 ، ةثيدحلا اهتضهن يف نامع تقبس دقف ‘ ةددعتملا مولعلاو ةفاقثلاب رخزت

 ۔ تالجملاو ‘ بتكلا ةعابط يف كلذ رسيتو ، ةفرعملا لناسو اهيف ترثكو
 . ملعلا .رود ةرثكو

 ماع نم ارابتعإ . تايالو ةدع يف ءاضقلا فيس ةمالعلا ىلوت

 ةيالوو ، نسح وب ينب نالعج ةيالو يف ءاضقلا ىلوتف ؛ ٠٦٩١/ه /

 يداو ةيالوو ، رشوب ةيالوو ‘ بيسلا ةيالوو ‘ ءاربإ ةيالوو ‘ كنض
 ةرازو ىلإ هتامدخ تلقن ‘ م١٨٩١/ه١ ٤٠١ ماع يفو ‘ نييناطلاو ءامد

تاطوطخملا حيحصت ةنجل يف اوضع هفصوب ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا



 ناويد ىلإ لقتنا ‘ م٠٩٩١/ه٠١٤١ ماع يفو ‘ اهتعجارمو ةينامعلا

 ةلالجل صاخلا راشتسملا ديسلا يلاعم بتكمب لمعلل 4 يناطلسلا طالبلا

 ثارتلا بتكل اححصمو اثحاب ‘ ةيخيراتلاو ةينيدلا نونشلل ناطسلا

 يخيراتلا ثحبلا ىلع بكناف ‘ ةفرعملا قافآ هل تحتفت انهو ، ةعوبطملا

 ثحبلا ءاوجأ راشتسملا ديسلا يلاعم هل أيه دقف ، هيلاعم ةبتكم يف

 لذبو « ةينامعلا ثارتلا بتك ةسارد ىلع ‘ فيس ةمالعلا فكعف ، يملعلا

 ناك هنأ هبسحو ‘ هتانونكم ضعب جارختسال ‘ يداع ريغ اريبك ادهج

 خيرات تف ةجح ناك هنأ : لوقلا ةصالخو ‘ ةينامعلا ةيركفلا ةايحلاب املاع

 . ةينامعلا ةفاقثلا

 اظحو ةداعس هللا هقزر اذهلو ، هيلع ركشي دهجو ميظع ئشل هلذب امو

 با وبأ حتف ىلع تدعاس ، ةعفان ةليلج تافلؤم هل ترهظف . فيلأتلا يف

 نيثحابلا مامأ هيع ارصم ىلع ‘ يع امتجالاو يفاقثلا ‘ ينامعلا خيراتلا

 . هخيراتو ينامعلا ركفلا نع مهتاباتك ةداعإ لجأ نم ، نيمتهملاو

 :اهيف هعلضت ىلم لدت ىتلاو فيس ةمالعلا تافلؤم ىلي اميف ىلجن
 يف ىلوألا هتعبط ترهظ . " لئاوألا ةفرعم ىلإ لئاسلا داشرإ " : باتك ×

 . ةحفص )٤٥٦( يف ‘ م٨٨٩١/ه١ ٤٠٨ ماع

 يف ىلوأل ا هتعبط ترهظ .‘ '" بلهملا لآو دناقلا بلهملا خيرات " : باتك +

 . م١ /٩٨٨ دا ٨. ماع

 ، "ا ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن _ ديعسلا علاطلا " : باتك ×

 . ةحفص )٤ ٤٥( يف ‘ م٧٩٩١/ه٧١٤١ ماع يف ىلوألا هتعبط ترهظ
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 ، !ا نانس نب فلخ خيشلا ةمجرتو رعش يف نانسولا ظاقيا "" ة باتك ×

 . ةحفص )٢٦٠( يف ‘ م٥٩٩١/ه١ ٤٦١٥ ماع يف ىلوألا هتعبط تردص

 ال ۔ "" ناطلس خيشلا تاباوج يف نأمظلا درومو نمحرلا حتف " : باتك ×

 . بيسلاب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب اطوطخم باتكلا اذه لا زي

 ءزجلا ردص ۔‘ " نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتك ×

 ءاملعلل تامولعملا ضعب خيشلا كردتسا دقو ، ه ٤١٢ ١ ماع يف لوألا

 ماع يف ءزجلا اذهل ةيناثلا ةعبطلا يف كلذ رهظو ‘ مهل مجرت نيذلا

 يف يناثلا ءزجلل ىلوألا ةعبطلا ترهظو ۔ م١ ٩٩٨ /ه ٩

 يدي نيب يذلا وه اذهف ثلاثلا ءزجلا امأ . م٩٩١ ٤/ه١ ٤١٥ ماع

 . ةصاخ ةملكب هدرفتل . هنع ثيدحلا ئجرنو ، ئراقلا

 نع ةرابع وهو ‘ "ا مهبناو لكشأ ام لح يف ملظلا حابصم "" : باتك ×
 ءاملع نم اهنع ارسفتسم ‘ فيس ةمالعلا اهب مدقت ‘ ةيهقف لئاسم

 سطضأ /ه٥٧٣١ مرحم ىلاإ اهخيراوت ضعب دوعيو ، هرصع
 ةلنسملا هذه يقورحملا ناطلس نب هللا دبع خيشلا قفرأ دقو م ٥

 ققحملا خيشلا ةلئسأو ةمجرت يف دودؤلا ةفحت " : هباتك يف ةبوجألاو

 . )١ ١٠( : ةحفص ىلإ ‘ )٤٥( : ةحفص نم ‘ " دومح نب فيس

 فعضب . يشاطبلا دومح نب فيس ةمالعلا بيصأ ، هرمع رخاوأ يفو

 موي يفو ؛ ةليوط ةدمل هقفار يذلا . يركسلا ضرمل ةجيتن ‘ يرصب
 حورلا ملسأ . م٩٩٩١ ربمتبس ٤٢٠ ١ه/ ٩ لوألا ىدامج ٢٨ سيمخلا

 ربقو ، ةنس نوعبس رمعلا نم هلو ، "ىدحإ" هتيرق يف تامف ، اهيرابل
 . (اريخ انع هازجو هللا همحر) ، تاومألا نم هيوذ بناجب ، هتيرق ةربقمب
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 ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ ' : باتك نم ثلاثلا ءزجلا امأ

 يذ نم ٢٩ دحألا موي يف هتدوسم فيس ةمالعلا ىهنأ يذلاو ۔ "" نامع

 .ةحفص )٤٢٩( يف عتيف . م٨٩٩١ ليربإ ٢٦ /ه٨١٤١ ةجحلا

 يف مالعألا بترو ، باتكلل تسرهف ةحفص ةرشع ىدحإ ىلإ ةفاضإلاب

 . ينمزلا بيترتلا بسح دحاولا فرحلا

 . نامع مالعأ نم ةيصخش )٢٤١( ل مجارت ىلع باتكلا ىوتحا

 قفاوملا ‘ نييرجهلا رشع يناثلاو رشع يداحلا نينرقلا لالخ اورهظ

 ةبراعيلا ةلود ةرتف ىهو ‘ نييداليملا رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا
 نم ابيرقت ةنس نيسمخو ‘ (م٩٤٧١ /ه٢٦١١ ۔م٤٢٦١/ه٤٣٠١)

 . م٩٤٧١/ه٢٦١١ماع يف ةبراعيلا ةلود تفلخ يتلا ‘ ديعسوب لآ ةلود

 تنمضت ، ةعونتم رداصمو عجارم نم هتدام فلؤملا ىقتسا

 اذهل ، روبقلا دهاوشو ، روخصلا ىلع تاباتكو ، قئاثوو ، تاطوطخم

 نيدلا رون ةبتكم : لثم ، نامع يف ةصاخلا تابتكملا نم اريثك راز

 خيشلا ةبتكمو ، يربعلا ديعس نب ميهربإ خيشلا ةبتكمو ‘ يملاسلا
 ، ءاملعلاو ةمثإلا روبق نم ريثك ىلع فقو امك ؛ يثراحلا دمح نب ملاس

 لابجلا نم ريثك يف لاج هنأ نع الضف ‘ اهريغو قاتسرلاو ىوزن يف
 فيس ةمالعلا راشأ دقو ، موسرلاو تانايبلا نم اهيلع ام أرقيل . فوهكلاو

 : هرداصم ةلثمأ نمو ‘ نايحألا نم ريثك يف رداصملا كلت ىلإ

 راثآلا طقلا. ي راحصلا دوعسم نب ريشب نب هللا دبع ‘ يمرضحلا ۔

 دمحأ نب دمحم ديسىلا يلاعم ةبتكمب طوطخم . '' راحص يف فلؤملا

 ۔ يديعسوبلا
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 . دلجم )٤٢) ." فنصملا 'ا ‘ ىسوم نب دمحأ ركب يبأ ة يدنكلا

 . ةفلتخم تاونس : طقسم ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 ۔ ١ ط ، دلجم )٧١() ‘' عرشلا نايب '" ‘ ميهاربإ نب دمحم ں يدنكلا

 . م٣٩٩١ : طقسم ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 ةبتكمب طوطخم . " نايبلا عماج " ‘ ةعمج نب شيورد ، يقورحملا
 . يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم

 ، " رايخلا عيب يف راربألا جاهنم " ‘ هللا دبع نب دمحم 0 مالسلا دبع
 . يديعسوبلآ دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب طوطخم

 عوبطم ۔ " ناديبع نبا تاباوج " ‘ هللا دبع نب دمحم ‘ ناديبع نبا

 . نيدلجم يف

 نيا مناع د ح رش يف مالظلا ح ابصم ا! 4 دمحأ نب فلخ . يشيف رك رلا

 . يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب طوطخم .۔ "ا رظنلا

 ع وبطمو طوطخم ‘ '' نيبلاطلا جهنم '"" ، ديعس نب سيمخ ۔ يصقنللا

 . ادلجم )٢١( يف

 . "" ديفملاو مهملا ىنعم يف دييقتلا "" ‘ دمحم نب دمحأ . ينثيقرلا

 . )٢ ٩٠( مقر تحت ، يديعسروبلآ دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم

 مقر طوطخم ‘ "" يرازفلا تالسارم '' ‘ رماع نب ريشب ، يرازفلا

 . يديعسروبلا دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب ۔ (ل٩٢)

 . نيدلجم يف عوبطم . " راثآلا رهاوج ' ، يلع نب ةعمج ‘ يغناصلا
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 ، ةعوبطملاو ةطوطخملا ، ةيخيراتلا بتكلا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب

 ، "" ةيناطحقلا ةفيحصلا '' تاطوطخم : اهنم ، فلؤملا اهنم دافتسا يتلا

 "١، عئاشلا عاعشلا "" و ‘ "" نيبملا حتفلا "" و ‘ "" ةيناندعلا ةفيحصلا " و

 ؛ رصيق نبال ‘ "" دشرم نب رصان مامإلا ةريس "" و ؛ قيزر نبال

 . "" نامع يف ترج رابخأو صصق " و ؛ يوكزآإلل ‘ " ةمغلا فشك " و
 ؛ يملاسلا نيدلا رون ةمالعلل ‘ "" نايعألا ةفحت ' و ؛ قيرع نبال

 . "" خيراتلا يف نامع ٠ : باتكو ؛ يريغملل ‘ "" رابخألا ةنيهج " و
 . تافلؤملا نم اهريغو ‘ مالعالا ةرازو رادصإ

 : بيترتلا جهنم
 نع داعتبإلاو ، ةقدلا دصقل ، يشاوحلا يف زاجيإلا بترملا دمعت دقو

 ةداملا حيضوت وه فدهلا نأ ذإ . تادرطتسالاو ‘ حورشلاو ، ريظنتلا

 نامع خيراتب ، نيمتهملاو ، نيثحابلل اهميدقتو ، مجارتلا يف ةيملعلا
 ىف ريبخ ثحاب لبق نم “ ايلا ديم تلجسو تدصر ةدام يه ق “© ثيدحلا

 . ةينامعلا ةفاقثلا نونش

 وأ 0 مجارتلا ضعب ررك فلؤملا نأ هظحالي اميف - ئراقلا ظحالي دقو

 ىلع بترملا اهكرتف ، تناك ةرتف يأ يف فرعيال ‘ تامجرتلا ضعب ج ردأ

 . اهلاح

 : ةيلاتلا تاوطخلا ىف لثمتيف باتكلا اذهل هبيترت ىف بترملا عهنم امأ

 نيثحابلل اليهست ، ةيناجهلا فورحلا بسح باتكلا اذه مالع أ بيترت ) ١

 نب دمحأ ، دشار نب دمحأ ‘ فلخ نب دمحأ : كلذ لاثم ‘ نيسرادلاو

 نب دمحأ . عنام نب دمحأ “ مساق ني دمحأ ، هللا دبع ني دمحأ ، ملاس
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 . خلا ... رصان

 ناونع تحت ‘ ةمجرتلا باحصل ‘ ةافولا وأ ، داليملا خيرات عضو ( ٢

 : كلذ لاثم ‘ نيسوق نيب يداليملاو يرجهلا نيخيراتلاب ، ةمجرتلا

 يمذلا دمحم نب فلخ نب دمحأ

 ) م ٥٨١٦١/ه١ ٠٦٩ ۔.... (

 ٣ ( ةمجرتلا ناونع نم ‘ ةيتفلا وأ ‘ ةمالعلا وأ . خيشلا ةملك فذح ،

 نتملا يف تافصلا هذه دوجوب ىفتكاو .

 ٤ ( لاثم ‘ هتياهن ىتح ءزجلا لوأ نم مجارتلا ميقرت :

 يغناصلا ملاس نب يلع نب ةعمج ٦-

 (م٧٨٧١/ه٢٠٢١ ۔ ...)

 ٥ ( اذكه ‘ يرجهلا خيراتلا لباقي ام لكل يداليملا خيراتلا عضو :

 ٩ / ١٧٥٥م

 ةلاح يف ‘ [ ... ] نيتفوقعم نيب يداليملاو يرجهلا نيخيراتلا عضو ( ٦

 : لاثم ة فورحلاب يرجهلا خيراتلا ةباتك

 ، فلأو ةنامو نيتسو ةعبرأ ةنس ، لوألا عيبر نم عباسو ۔ دحألا موي

 [ م١٥٧١ رياربف ٣/ه٤٦١١ لوألا عيبر ] ٧

 ٧ ( نع شماوهلا يف ةرصتخم شاوح عضو :

 . ( طقف ةرم لوأل ) نتملاب درت يتلا مالعألا
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 . ( طقف ةرم لوأل ) نتملاب درت يتلا بتكلا -
 . ( طقف ةرم لوأل ) نتملاب درت يتلا . ىرقلاو ، ندملاو ، نادلبلا -

 . مهنم لك دهع ديدحتل ، نامع ماكح ةيلوت تاونس -

 دحأب ةلصلا تاذ ‘ نتملا يف تدرو يتلا تاهيبنتلا ضعب لقن ( ٨

 . فلؤملا هيلإ راشأ امل اعبت ‘ ةرشابم هل مجرتملا تحت ، مجارتلا

 ٩ ) اهكاردتسا فلؤملا داتعا دق يتلا ‘ دئاوفلاو تاهيبنتلا ضعب ميقرت ّ

 هباتك يف ةمولعمك اهفاضأ وأ .

 لمجلاو تاملكلا ضعبو ‘، ةرسكنملا ةيرعشلا تايبألا ضعب فذح ٠(

 : لاثم ، ةرركتملا

 ٠ قأ ; "" هتافو خيرات ىلع فقأ ملو ٠ خلا ... '" ةايحلا ديق ىلع .

 وأ ‘ فلؤملا اهتبثي مل يتلا مجارتلا ضعبل ۔ خيراوتلا ضعب ةفاضإ ١(

 . [ ... ] نيتفوقعم نيب بترملا اهعضو دقو ، اهيلع فقي مل هنأ : لاق

 ٢ ( يشاوحلا يف كلذ تابثإو ، تاملكلاو ، خيراوتلا ضعب حيحصت .

 يمشاهلا ديعس نب دمحم نب ديعس /روتكدلا
 )8. (.. ,.! . .٨

 دعاسملا رصاعملاو ثيدحلا خيراتلا ذاتسأ

 سوباق ناطلسلا ةعماج بادآلا ةيلك خيراتلا مسق
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 ىلوملا معن ، ليكولا معنو يبسح وهو ‘ لكوتأ هيلعو ، نيعتسأ هبو

 . ريصنلا معنو

 ءانث يصحأ ال . تمعنأ ام ىلعو ، تيلوأ ام ىلع دمحلا كل مهللا

 ، نييبنلا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛ كسفن ىلع تينثأ امك تنأ ‘ كيلع

 ىلعو ‘ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ‘ دمحم انديس ، نيلسرملا ديسو
 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهيعبات يعباتو مهيعبات

 : لعب ام أ

 ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ ' : باتك نم ثلاثلا ءزجلا وه اذهف
 ءاملع رابخأو ءامسأ نم هيلع تعلطا ام لوانتي وهو ‘ "ا نامع ءاملع
 ناك نمم مهبلغأ ، نييرجهلا ، رشع يناثلا نرقلاو ، رشع يداحلا نرقلا
 فلأو ةنامو نيتس ةنس يف ‘ اهتياهن ىلإ اهنادتبإ ذنم ، ةبراعيلا ةلود مايأ
 ضارقنإ دعب ، ديعس يبأ لآ ةلود ءادتبإ دهاش نمم نورخآو ۔ابيرقت۔
 عم . نمزلا نم ةبقحلا كلت يف مهنم هركذأ نم رخآ ىلإ ، ةبراعيلا
 نوعلا هلأسأ هللاو ، رداصملا ةلق عم اميسال ، يعالطا ةلقب يفارتعإ

 . بيجم بيرق هنإ ، ديدستلاو قيفوتلاو

 مامال ١ توم دعب ، ي رجهلا رشاعلا نرقلا فصتنم نيب ام ة رتف يفف

 يبوعيلا دشرم نب رصان ةعيابمو . () ي رضاحلا ليعامسإ نب دمحم

 دعب ‘ م٠٠٠٥١/ه٩ ٠٦ ماع يف ةمامإلل بصن ، يرضاحلا هللا دبع نب ليعامسإ نب دمحم مامإلا )١(

 هفلخو . م٥٣٥١/ه٩ ٢ ٤ ماع يف يفوتو ‘ يناهبنلا رفظم نب ناميلس نب ناميلس ناطلسلل هتضراعم
 نب ناطلس هيط راث ثيح ‘ م٧٥٥١/ه٤٦٩ ماع يف هتمامإ تهتنإ يذلا ، ةمامإلا يف تاكرب هنبإ
 . ةنس ٥٨ ماد بايغ دب ةنهابنلا مكح داعتسإو ، يناهبنلا ناميلس نب ناميلس نب نسحم
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 لالضلا يف ةقراغ ‘ ةرتفلا كلت يف نامع تناك ، 0ا) ةمامإلاب (هللا همحر)

 سيلف ، رارقتسإلا مدعو ‘ يلبقلا عازنلاو ‘ عاضوألا يدرتو ‘ ىضوفلاو

 ماكحلا نم لك لب ‘ كسامتم لماش ماظن الو ، نزاوتم يعامتجإ حور كانه
 فورظ يف شيعت تقولا كلذ يف نامع لعج امم . هسفن هاوهت امب مكحي
 اهمستقإ دقو ، دحاو مكاحل ةعضاخ ريغ ، يلخاد عازصو سفانتو ، ةيساق
 - (" يناهبنلا تيبلا نم عرف مه نيذلا - ةبراعيلاو ناهبن ينب نم ءاسزرلا

 مدعو بارطضإلا نم ةلاح ىلع . اهنم ةيحان ىلع مهنم دحأ لك بلغتو
 ، فناوط كولمب نونوكي ام هبشأ ، ةسانرلا ىلع سفانتو 0 رارقتبإلا
 ينب تاوزغف . اياعرلا ةيامحو دالبلا طبض ىلع نيرداق ريغ كلذ عم مهو

 )١( ةبراعيلا ةلود ةمنأ لوأ ة يبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان مامإلا : وه )١٠٣٤ه/١٦٢٤م( .

 نومتني مهنا ىلإ ةيبدألاو ةيخيراتلا رداصملا ضعب بسنتف . ةبراعيلا بسن لوح رداصملا تبراضت (؟)
 يارلا اذهب لدتسإ دقو . دزألا نب رصن نب كلام ىلإ مهبسن لصيو . ثراحلا نب نارهز نب رصن ىلإ

 ةيلاتلا دئاصقلا يف يواذيكلا ناويد يف تدرو دئاصقب :
 | ةحفص ‘ ىلوألا ةديصقلا ۔ )١٠٣( ‘ اهعلطمو : .

 دوقوم ةبابصلا رمج هبلق ىلع دومعم بولقلا تباذ مارغ ريسا
 مقر وه ‘ ةديصقلا يف دوصقملا تيبلاو )٢٢( ‘ ةحفص )١٠٤( :

 دولخاو ثوغو نارهز نب رصنو كلام نبا تيب ناسحإلا يف هنميو
 ةحفص . ةيناثلا ةديصقلا ب )٢٨٣( ‘ اهعلطمو :

 نابلاو لثألا لظب اهنم فشتساو نابلاو لثألا مسر اذهف .جرع
 مقر وه ‘ ةديصقلا يف دوصقملا تيبلاو )٣٩( ‘ ةحفص )٢٨٥( :

 هكلام قاتسرلا كلام نم شيج
 ةحفص . ةثلاثلا ةديصقلا يف ج )٢٩٤( :

 ناصغأ قوف اهاوه وكشتو ودشت ناحلاب ودشي اضغلا قرو لب ام
 مقر وه . ةديصقلا يف دوصقملا تيبلاو )٧٩( ‘ ةحفص )٢٩٥( :

 نارهز نب رصن نعو دولخلا نع ارتم لالجإلاو رخافملا تزح
 ةحفص يف ركن دقف ‘ رصان مامإلا ةريس بحاص وه ‘ بسنلا اذه راصنأ نم ناكو )١٢( :

 " ه | . " نارهز نب رصنل بونمنملا ‘ كلام نب دشرم نب رصان نيملسملا مامإ .
 ج ‘ " نايعألا ةفحت " : يف يملاسلا مامإلا بسنلا اذه ديا كلذك ٢ . ةحفص ٣ .

 يف قيزر نبا كلن ركذ دقف . ةنهابنلا ىلإ نومتني ةبراعيلا نأ : ىري يذلا رخآلا يارلا امأ :
 " ةحفص . " حتفلا )٢٦١( ۔ " فاعببإلا " : يف يبايسلاو ؛ ةينونلا هتديصق يف ميدع نباو ؛

 كلذكو ، كلذ ىطع ي واذيكلا ديكأتل ‘ نارهز نب رصن بسن نم هنأ : اندنع يارلاو ؛(٦١١) ةحفص

 ةرخاتم تناكف رداصملا ةيقب امأ . يملاسلا مامإلاو رصيق نبا ,

 نارهز نب رصن ينب نم انثلا روهشم
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 ةرهاظلا ةقطنم يف انايحأ مهيلع ىلاوتت - روبجلا طهر مهو لاله

 مهتضبق اومكحأ دق () ىراصنلاو ،‘ نوبهنيو نوبسكي ، اهريغو راحصو

 ضعب راحص يف مهدعاسو ‘ تايرقو ، (" روصو ، راحصو ، طقسم ىلع
 . ةملكلا فالتخإو ةقرفلا ةرمث نم كلذو . نامع ءاسؤر

 اهب نامعو ، رشع يداحلا نرقلا لهتسإ دقف ، ةيملعلا ةيحانلا نم امأ

 ال ، مهتويب يف نوعمقنم مهنأ الإ - ادهزو ‘ املعو ‘ اهقف ءالجأ ءاملع

 ‘ مكحلاب مه دا دبتسا ق 4“ مىثغلا ق روجلا ءا رمأ ةبلغل . رمأ الو مهيدل يهن

 روجلا دعب ، نامألاو لدعلا رهظ ىتح ‘ اليوط تقولا ضمي مل نكل
 مامإلل رباكألاو ءاملعلا (" ةعيابمو ، ةيبرعيلا ةلودلا روهظب ‘ نايغطلاو

 ة نيملسملا نم ۔- هللا ءاش نم - عمتجا دقف } يبرعيلا دشرم نب رصان

 نمو “ يقاتسرلا يصقلا ىلع نب ديعس نب سيمخ نيدلا يف مهماما ق

 ۔ دهاجملا دهازلا ديسلا بصن ىلع . قاتسرلا نم دمحيلا ءاسؤر نم هعم

 ة كلاسملا ريخ هبر ىضر يف كلاسلا ‘ هلاوحأ عيمج يف هللا ىلإ لتبتملا

 دجسم يف ، يبرعيلا ناطلس نب بوعلا يبأ نب كلام نب دشرم نب رصان

 روهش نم “ مرحملا رهش رخأ يف ‘ قاتسرلا ةيرق يف فورعملا ٠ ى رصق

 )١( (فلذؤملا) . لاغتربلا مهب دوصقملا .

 ليعامسإ نب عنام نب برعلب ملاعلا خيشلا : وه ‘ اهنم مهدرطو ، روص يف لافتربلا لتاق يذلا )٢(
 همحر) رصان مامإلا ناكو . روص ةنيدم ‘ دشرم نب رصان مامإلا هالو يذلا ‘ يوربإلا يليعاممإلا

 يف . يحشلا دمحم نب فيس خيشلا لوقي كلذ يفو . روص ىلإ ريصلا نم لاغتربلا براح دق ، (هللا
 : مامإلا ءاثر

 الماعو ابيقن ىلو دق ريصلا يفو ةيالو سيورلا سار عم روص يفو
 سبتقملاو ، "ا ةمغلا فشك '' ::باتك يفف ؛ دشرم نب رصان مامإلا ةعيب خيرات يف تاياورلا تفلتخإ )٣(

 ،۔ فلاو نيثالثو عبرأ ةنس اهنأ . "" نامع يف ترج رابخأ " : باتكو ‘ " ةمغلا فشك " : باتك نم

 . (هلل ا همحر) مامإلا نا 4 رخأ ردصم نم هتلقن ام يتأيسو ،۔ رهشلاو مويلا نييعت ةدايز عم انه امك

 لبق هل ةعيبلا نأ لدي امم ‘ ه٣٣٠١ ةنس ناضمر ٢٤ موي ‘ ةيناثلا ةرملل ىراصنلا دي نم راحص ذخأ

 تاياورلا هذه يأ ملعأ هللاو م ه٤٢٠١ ةنس اهنأ . " نايعألا ةفحت " : باتك يفو ؛ ه٣٣٠١ ةنس
 . (فلؤملا) ه ا. حصا
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 ةعلق حتفتساو ‘ () ةيوبنلا ةرجهلا نم ةنس فلأو نيثالثو عبرأ ةنس

 /ه٠١ ٣٥ ] فلأو نيثالثو سمخ ةنس رفص رهش نم ٢٧ ةليل قاتسرلا

 تس ةنس يفو ؛ لخن ةيرق نصح حتتفإ ةنسلا كلت يفو ؛ ا م ١٦١٢٥

 ناطلس نب نانس نب عنام هاتأ ‘ [ م٦٢٦١/ه٦٣٠١ ] فلأو نيثالثو

 ،۔ يطمإو ، ةحاور ينب دالبو ، لئامس ه ولخدأ و ، ةحاور ونبو 4 يريمعلا

 نم رقعلا ءاسؤر هيلإ ءاجو ‘ يكزا مهدالب هولخدأو ‘ يكزإ لهأ ءاجو
 ۔ حنم له أ هيلإ ءاجو . رقتساو اهيف نكمتو ، رقعلا هولخدأو ، ى وزن

 ۔ اهنوصح حتفتساو ‘ نامع لنابق عيمج ىطع ىوتحاو ‘ مهدالب هولخدأو

 ، ةنطابلا عيمج ىلع ىوتحاو ‘ اهنوصح حتتفاو ، ةرهاظلا هل تنادو

 اوعاطأو . رضحو ودب نم ‘ لامشلا لئابق عيمج عم ‘ رافلجو ، لامشلاو
 نصح مهيديأ نم ذخأو . ىراصنلا براحو ، نامع هل تنادو ، هل

 ة بيسلا نصحو ۔‘ ءاكرب نصحو ، ريصلا نصحو ‘ ابد نصحو ‘ راحص

 مهرصاحف / (" دكسم الخ ام ‘ تايرقو روص نصحو ‘ حرطملا نصحو

 مامإل ١ يلا ق قرتخا و ، دكسم نم مهجورب صعب مده ىلع هوحلاصو ‘ اهيف

 رهش يف 6 دكسمل مهتبراحم يف ةع امج هعمو 6 ) (٣ نافلخ نب درعس

 مامإلا تامو ، [ م٨٤٦١/ه٨٥٠١] فلأو نيسمخو نامث ةنس ناضمر

 رخآلا عيبر رشاع ةعمجلا موي ىحض ۔ (هيلع هللا ةمحر) دشرم نب رصان

 ة نوملسملا دقعو ‘ (٨) ا م ٩٤٦١/ها ٠٩ [ فلأو نيسمخو عست ةنس

 ۔ يصقشلاو ب ( ١ ؛) ةحفص ، رصيق نبا : نم لك هاور ‘ م٢٤٦١/ه٤٣٠١ : وهو ةعيبلا خيرات نا )١(

 يفو ‘ )١٦٢( ةحفص . " حتفلا " ‘ قيزر نباو ؛ )٩٦( ةحفص . يوكزإلاو ؛ )١٣٢( ةحفص س ١ ج

 ۔" نامع لها خيرات " و ‘ )١٠٧( ةحفص ، قيرع نباو ؛(٠٤٨) ةحفص . " ةيناطحقلا ةفيحصلا

 ةحفص ‘ ٢ ج ‘ 6 ةفحتلا " ، يملاسلا هب درفنإ دقف ‘ م١ا٦١٦/ه٤٦٠١ : ماع امل ؛ )١٦٢( ةحفص
 . )١٨٢( ةحفص س ٣ ج." خيراتلا ربع نامع " ، يبايسلا هعباتو ، هاوس نود 0 )٣(

 . (طقسم) مدختست . رضاحلا تقولا يفو ، ةدحاو ةنيدمل تايمسم اهلك : طقسمو ، تكسمو ، دكسم (٢)

 . نامع ةنطلس ةمصاع يهو

 . هتداق نمو ، دشرم نب رصان مامإلا لاجر نم وهو ‘ يشزقلا نافلخ نب ديعس خيشلا )٣(

 . )٢٢٧( ةحفص . " راحص يف فلؤملا راثألا طقل " . دوعسم نب ريشب نب هللا دبع ، يراحصلا )٤(

-٢ ٢ 

 



 نم هعم نمو ‘ ) (هللا همحر) يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ خيشلاو

 نب ناطلس وهو ‘ مامإلا مع نبا ىلع ةمامإلا . ىوزن نم ملا لاجر رباكأ
 ، دشرم نب رصان مامإلا نفدي نأ لبق ، برعلا يبأ نب كلام نب فيس
 . (" اهلهأو نامع هل تنادو ، ةعمجلا ةالص سانلاب ىلصو

 تلخ ةليل رشع ةتسو ءاعبرألا موي ، (هللا همحر) ناطلس مامإلا تامو

 . '” [ م٩٧٦١/ه٠٩٠١] ةنس فلأو نيعست ةنس ‘ ةدعقلا يذ رهش نم

 . هصنب ه أ

 . : ىرخأ تامولعم
 : اهلهأو راحصل ترج ىتلا عئاقولا ةفرعم

 . م٦٨٥١/ه٥٩٩ ةنس ۔ () ماورألا : كلذ لوأ ×

 ىلع )ث( أ هنيفس [ تحاس ي ذلا ٠ نيدلا لامج نب هبات راسكنا ةفرعم ٥

 . » م٦٨٥١/ه٥٩٩ ةنس نالص

 /ه٣١٠١ ةنس هباحصأو يبيبلا نبا ، "" ىول "" يف مجعلا ؤ" ةلتق ×

 .م٤٠٠٦

 )١( مقر تحت ، هعضوم يف هتمجرت رظنا )٥٩( .
 )٢( ةحفص . قيرع نبا ؛(٠١١) ةحفص . يوكزألا )١٢٧( ةحفص . " ناويد " ‘ يلوعملا ؛ )١٠٦( .

 )٣( ءارعشلا ضعب لوقي كلن يفو :

 رخذملا عيبرلا رهشلا نم رشعل دشرم نبا تام ءارهزلا ةعمجلابو
 رهطملا يبنلا انيداه ةرجهل تمرصت فلاو عست عم نوسمخو

 )٤( ۔ نييطنزيبلا مهب دصقيو ‘ مورلا مه : ماورألا
 )() ةحفص . ريشب نب هللا دبع 4 يراحصلا ردصملا يف ةلمجلا تدرو اذكه :)٢٤١(.

 )٦( ماع : لصألا يف درو ٩٦٩ه/٥٠٦١ا١م .
 )٧( ۔ يفيدهلا دمحم نب انهم خيشلاو مجعلا نيب تثدح يتلا ةكرعملا يه ‘ [ ةلتقلا ] هذهب دوصقملا لعل

 يقهبنلا ناطلس نب رفظم نب ناميلس ناطلسلاب نلعتسإ يذلا ۔ راحص خيش )٩٨٣ه/١٥٠٧٦م

 ٧٩ /١٦١٠م( ‘ ةحفص ، يوكزإلا رظنا ؛ راحص نم مجعلا تعجرو )٨٢( .
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 /ه ١٠٢٥ ةنس راحص يف جنرفغإ او ‘ ريمح نب ريمع لوخد ×٭

 .(ا٦١

 .ا" م٢٢٦١/ه ١٠٣٢ ةنس راحص يف كرتلا لوخد ×

 . م٤٢٦١/ه٤٣٠١ ةنس ، (هللا همحر) دشرم نب رصان مامإلا بصن ×

 نم نيرشعلا “ نينثإ ا موي ، ى ول ةيرق دشرم نب رصان مامإلا حتتفا ٭ .

 . م٢٣٦١ رياني ١٣ /ه ١٠٤١ ةرخألا ىدامج

 ةنس ، ليخنلا يف انصح اهيف ىنبو ، راحص ىلإ مامإلا () يلاو راس ×

 . م٣٣٦١/ه٠١ ٤٣

 نينثإلا موي جنرفغجا.دنع نم راحص نصح دشرم نب رصان مامإلا ذخأ ×

 . م٣٤٦١ ربمفون ١٦ /ه ١٠٥٣ ناضمر رهش نم عبار

 /ه٩٥٠١ جحلا ةليل دكسم ‘ (هللا همحر) فيس نب ناطلس مامإلا ذخأ

 . م٩١ ٤٩ ربمسيد

 ، (هاضتراو هللا هزعأ) فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا انالوم ريسم +

 ١٧ /ه ٥ لوأل ا عيبر رهش لوأ ; راحص ىلا ى ة روبجلا ىطع

 . م٤٨٦١ رياربف

 لوخد فورظ لوح . يوكزإلا رظنا ، نييلاغتربلا عم نواعتلاب راحص ىلع راغأ ‘ لنامس كلم وه )١(
 لاغتربلاو برعلا " . لضنح حلاف كلذكو ‘ )٩١( ةحفص 4 نييلاغتربلا عم نواعتلاب ‘ راحص يريمعلا

 | .اهدعب امو )٤٩٢(‘ ةحفص . "

 )٢( كلذ ىلع اوداتعإ دقو ةينامعلا لحاوسلا ىلإ اولصو دق كارتألا نيدهاجملا ضعب كنه نأ نظأ ٠

 نم نييلاغتربلا درطب اوملع نيح اصوصخ ‘ يداليملا رشع سداسلا نرقلا نم يقاثلا فصنلا لالخ

 نيمزهنملا رثا اوفتقإ نيذلا مجعلا مه كارتألاب دصقي اضيا لمتحمو ، م٢٢٦١ ماع رياربف يف زمره ،
 برعلا " . لضنح حلاف : رظنا . راحص نصح اهنيب نمو 0 ةيلحاسلا ندملا ضب ىلع اولوتساو

 ةحفص ‘ " لاغتربلاو )٥٠٠( . اهدعب امو .
 )٣( ىيحي يبأ : ىنكملا ، يونهلا فيس نب ظفاح وه : يلاولا .
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 سانأ مهنم لتقو ‘ 0 هباحصأو يسايلا دمحم نب لاله روبجلا ىقتلإ ٭

 نم سانأ روبجلا دنع ناكو ، ىراسأ لاجر ةلمج مهنم ذخأو ۔ ريثك

 ةريسلا يف نيذلا مامإلا ةالوو ‘ ساي ونب مهولتق ‘ نامع لهأ

 نب يدعو ، دمحم نب يلع نب دمحمو ‘ بلاط نب دشار نب دوعسم
 /ه٠٧٠١ ةرخآلا ىدامج رهش يف ناك امل ، يحيبصلا دمحم

 راثآلا طقل " : باتك نم القن طيسب فرصت عم ه أ . م٦٦١ ٠ رياريف

 . () " راحص يف فلؤملا

 نب سيمخ خيشلا نم باوج ‘ ۔ اضيأ - "" راثألا طقل "" باتك نمو
 ذخأ موي (" جنزلا هذخأ نمع : هلأس نمل ‘ (هللا همحر) يصقشلا ديعس

 ، نامع ىلإ مهتريسم موي كرتلا هذخأ يذلاو . راحص ريمح نب ريمع
 . ؟ هللا كمحري كلذ انل نيب ؟ ادوقفم مأ ، ابناغ همكح نوكي

 هيلع تدهش نم لك نإ : - باوصلاو قحلل قفوملا هللاو - باوجلا
 ةموح يف هونياع مهنأ ، ةبيرلا يفنت ةرهش وأ ‘ تاقثلا نم ، دوهشلا

 هتدمو .‘ دوقفم وهف ، ربخ دعب نم هل ملعي مل مث ، ةعقولا رضحو ، برحلا

 هل نبي ملو ، لتقلا هل مهتداع نمو ، موقلا هذخأ نم لكو ؛ نينس عبرأ
 ال مهنأ مهتداع نمو ، برحلا لهأ هذخأ نم لكو ؛ دوقفم اضيأ وهف ، ربخ
 هتدمو ، بناغلا مكح همكحف ۔ ديبعلاو ‘ نايبصلاو ۔ ءاسنلا لثم ۔ هولتقي

 .ه أ. ملع أ هللاو ، ةنس نونامث

 ةيرق يف رهاوظلا هثدحأ جلف يف باوجو لاؤس ، _ اضيأ - باتكلا نمو

 )١( ةحفص . " راثآلا طقل ' . يراحصلا . اهلصأ نم ةحضاو ريغ ةرابعلا )٢٤٢( .

 نم نوكتي باتكلاو ‘ يراحصلا ريشب نب هللا دبع خيشلل . "" راحص يف فلؤملا راثآلا طقل " : باتك )٢(
 يلاعم ةبتكمب دجوي ٣٤ ٠( ( مقر يفثلا دلجملا لمحيو “ ٩ ٧) ( مقر لوأل ا دلجملا لمحي ، نيدلجم

 . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا
 )٣( جنزلا نم نوكملا نييلاغتربلا شيج وأ جنرفأالا فلؤملا دصقي لعل .
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 " (هللا همحر) دشرم نب رصان مامإلا ةلود مايأ 0 ) [ ةفيفعلا ] ةقسافلا

 يتآلا - يناقوحلا فيس نب دمحم خيشلا ذنموي راحص ىلع يلاولا ناكو

 مهطراشف ة ضرألا سرغ يف مهل نذأي نأ يلاولا نم اوبلط مهنأو هركذ

 . لاملا تيبلو مهل مهسألاب كلذ نوكي نأ ىلع

 يف كلذو اراصتخا امهتكرت دقو ‘ باوجلاو لاؤسلا صخلم اذه

 .(" )٥٩٢( مقر ةفيحص

 رصعلا كلذ ش خيراتلا نم تامولعم

 : رشع يداعلا نرقلا ل اوأ وهو
 يناثلا نينثإلا موي ‘ راحص جنرفأل او يريمعلا ريمح نب ريمع ذخأ ×

 .() م٤١٦١ وينوي ٢/ه٠١ ٢٣ رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو

 كرتلا مهلتق ، الجر نوعبس مهنم لتق “ يلميحلا له أ لتق موي خيرات ٭

 نب هللا دبع طخب خيراتلا اذه تدجو ‘ م١٢٦١/ه ١٠٣١ ةنس

 . '') يحجارلا دمحم نب رماع نب سيمخ نب دشار

 ‘ ريفج نبي دمحم مهعم ١ ولمحو ‘ جنرغإ ١ دي نم راحص كرتلا ذخأ ×

 /ه٠١ ٣٣ رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو يناثلا ‘ ء اثالثلا موي كلذو

 . ا م٤٢٦١ رياربق ٣

 )١( ةفيطلا ايلاح اهمسأ ،راحص ةيالو لامعا نم ةيرق : ةقسافلا .
 ۔ )٥٩٢( ةحفص ‘ ١ ج ‘ " راحص يف فلؤملا راثآلا طقل " . ريشب نب هللا دبع . يراحصلا )٢(

 )٣( يف ناك ‘ راحص لوخد ةيلمع نا : فلؤملا ركذ نأ قبس ٢١ هالعأ رظنا م ه٥٢٠١ رخآلا عيبر ،
 ةحفص ‘ يوكزإلا هركذ ام قفاوي اذهو )٩١( .

 )٤( كلذل هبنتف ، ه٢٣٠١ ماع يف راحص اولخد كرتلا نأ _ هالعا يف فلؤملا ركذ كلذك .
 )٥( ج ‘ " راثآلا طقل " . ريشب نب للا دبع ‘ يراحصلا ١ . ةحفص )٥٩٢( .
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 ةرملل جنرغلا دي نم راحص ، يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا ذخأ ×

 ناضمر رهش نم نيرثعو ةعبرأو نينثإلا موي كلذو ، ىرخألا

 ، هللا دبع نب ايركز خيشلا تام اهبو ‘ م٤٢٦١ ويلوي ١٢/ه ١٠٣٣

 ١٩ /ه٣٣٠١ جحلا رهش نم نيرشعو ةتسو سيمخلا ةليل كلذو
 . اأ م٢٦١ ٤ ربوتكأ

 . م٤٢٦١/ه٠١ ٣٤ ةنس ريفج نب دمحم لتق ×

 ناك امل : (" " فنصملا " ("" باتك نم رشع سداسلا ءزجلا يفو +

 ربمفون ٨ /ه٧٢٠١ ةدعقلا يذ رهش نم ةليل ةرشع ينامث ةليل
 ةلخنلاك وهو ، ءامسلا قفأ ىلإ ليطتسم ضيبأ عاعش علط م ٨٨

 كلذب ملعأ هللا - رثكأ وأ عاب ةنام وحن هنأ رادقملا يفو ‘ قوحسلا

 ىتح .اليلق مدقتي موي لك يف مث ، رجفلا عولط لبق هعولط لوأو

 موي ىلإ اليلق ىلجتي موي لك كلذ دعبو ، رجفلا عولط لبق مدقتي ، ىهتنإ

 . ةروكذملا ةنسلا نم جحلا رهش نم رشع يناثلا

 نم ، جحلا رهش نم عباس ‘ نينثإلا موي يف هدعب مجن علطو

 نم ۔“ ليطتسم رمحأ ع اعش هل ۔ رمحأ رين مجن علط 7 روكذملا ةنسلا

 هرونو عفتري موي لك يفو ، لوألا نم العأ هعولطو ‘ قرشملا

 ، ريثك لحم سانلا باصأ هدعبو ‘ ءامسلا قفأ ىلإ ىهتنإ ىتح ، لوطي

 رهش رخاوأ يف بصن دق دشرم نب رصان مامإلا نأ للحن نأ انلواح دق ثيح . بارطضاو ضقانت انه )١(

 ماع ناضمر رهش يف ناك ذخألا نأ فلؤملا راشأ امك . م٢٦١ ٤ ربمفون !١ /ه٤٣٠١ مرحملا
 ٣ هالعأ رظنا ‘ها. .

 )٢( ت ) يدنكلا ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب يبأ ةمالعلل ‘ " فنصملا " باتك : ٥٧ ٥ه/١١٦٢م( .
 . ١ ج ، يشاظطبلل ‘ "" فاحتإلا "" يف هتمجرت رظنا ‘ ءزج )٤٢( يف باتكلا عقيو

 ۔ (فلذؤملا) ‘ )٧٦١( ماع مقرب لجسم ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دوجوم )٣(
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 (" تق () نانمأ ةعبرأ . باودلا ماعط غلب ىتح ، شياعملا ءالغو

 راصو ، ةيدصب نانمأ ةينامث . بطرلا ةرذلا بصقو ‘ () ةيدصب

 لوطلا هلو ، رمألا يلو هللاو . كلن نم بعتو ةدش يف سانلا

 . ريدق ءيش لك ىلع وهو ] ، ةوقلاو

 بحو ‘ () تايرال رشعب نم ةنام رمتلا ، يلاغ رشبلا ماعطو

 ثالثو تايرال عبرأب يرجلا ربلاو ، تايرال ثالثب يرجلا ۔ نخدلا
 /ه٠١ ٢٩ ةنس يف كلذو ‘ ةيدص عبرب نبجلا سايكو ، تايدص

 نامثب يرجلا ربلا بح غلب ‘ م٨٢٦١/ه٨٣٠١ ةنس يفو ؛م ٩

 ةعبرأب نم ةنام رمتلا غلب . م٩٣٦١/ه٠١ ٤٩ ةنس يفو ؛ ...........
 . ملعأ هللاو ، ةيرال نيرشعو

 ٠ آ ٠ .

 نب ظفاح خيشلا لعج دق ، (هللا همحر) دشرم نب رصان مامإلا ناك

 راشتساف ۔ راحص ىرق نم۔ () ىول ةيرق ىل ايلاو ۔ يقاتسرلا فيس

 ىراصنلا دي يف يهو ‘ راحص ىلإ شيجب ريسي نأ رصان مامإلا يلاولا ،
 راسو ، كلذب هرمأف ، ىراصنلا ملظ نم اهلهأ عنمي انصح اهب ينبي نأو

 مرحملا رهش رخآ يف اهيلإ آ ٤٣ ١٠ه/ ١٦٣٣م ‘ كرتو ‘ انصح اهب ىنبو

 نب رصان وهو ‘ هلامع نم الماعو ‘ هركسعو ‘ هلآ نم اضعب هيف

 ىلإ . ىول ةيرق ىلإ وه عجرو ‘ ) يراحصلا لاله نب هعمج نب يناث
 . مارج وليك ٤ = سايك ٢٤ = نايق ةدحو : نملا )١(

 )٢( تاناويحلل مدقي ماعط : وهو ‘ ميسربلاب اضيا فرعي : تق .

 ۔ هيدقن هلمع : هيدص )٣(
 )٤( رال ةريزج ىلإ دوعت ةيدقن هلمع : هيرال .

 )٥( راحص ةيالو يلامش . ةنطابلا ةقطنم يف ةينامع ةيالو .
 ةحفص . رصيق نبا هركذ دقو ، هجلوو ‘ دشرم نب رصان مامإلا لاجر نم “ يقل نب رصلن خيشلا )٦(

 . دشرم نب رصان مامإلا ةريس نيودت ىلع هعجش هب : )١٣(
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 نم الجر راحص ىلإ لسرأ دق مامإلا ناكو ‘ نامزلا نم ةدم تضم نأ
 اهب ماقأو اهيلإ ءاجف _ كمل ينب نم () رساي نب دشار وهو ‘ هلامع
 جرخف ‘ اهرومأ يلوت ىطع ردقي ملف ، اهرمأ يف رظنف ‘ مايأ ةثالث ةدم

 ىلو ، (هللا همحر) مامإلا نأ مث ، ةنس نم لقأ هجورخ ىلع ىضمو ، اهنم
 م" يلبولا دوعسم نب ورمع خيشلا يضرملا يكزلا ربحلا اهيلع
 نع ايهانو ، فورعملاب ارمأ ، اهب ماقأو اهيلإ لصوف ‘ () يقاتسلرلا
 تناك امبرو ، هب رقتساو ، اهنصح ديشو ، داسفلا نع اهامحف ، ركنملا
 ردقي امب كلذ عفادي وهو . بورحلا ضعب ىراصنلا نيبو هنيب يرجت

 نب رمع نب دمحأ نب يلع لتبتملا خيشلا مامإلا لعج هتيالو يفو ، هيع

 ،ابد ةيرقو . ةنطابلا ةالو عيمج ىلع ايلاو . ىوزنلا ('ا نامثع
 ، رغألا اذه يف ركف مث ، يهنيو رمأي ، رهشألا ضعب اهيف ماقأف ۔ ريصلاو
 هنم لبقف ، ةنطابلا ةيالو نم ارذتعم مامإلا ىلإ راسف ، اليقث المح هدجوف
 . كلذ

 نب ظفاح يلاولا دنع روغألا ريبدتب امناق ‘ () ناوله نب دادم ناكو

 لام تيب عيمج نوكي نأ هيلع راشأو ، مامإلا ىلإ بكرف ‘ ىول يف ۔ فيس

 نب ورمع يلاولاو ، فيس نب ظفاح نوكي نأو ، ىول نصح يف ةنطابلا
 مامإلا رواشف ‘ ىول نصحو ، راحص نصح يف ( نابوانتي ) ‘ دوعسم

 نب ورمع يلاولل اباتك مامإلا بتكف ، احالص يأرلا اذه اوأرف ، هناوخإ

 ۔ هتالوو 0 دشرم نب رصان مامإلا لاجر نم ‘ يكمللا رساي نب دشار خيشلا )١(

 . قاتسرلا ةيالو ىرق ىدحإ ، لبو ةيرق ىلإ هبسن : يلبولا )٢(

 . هتالوو ‘ دشرم نب رصان مامإلا لاجر نم ‘ يلبولا دوعسم نب ورمع خيشلا )٣(
 . هتالوو ‘ رصان مامالا ةداق نم ، يوزنلا يوطلا نامثع نب رمع نب دمحا نب يلع خيشلا ()

 كلم ي ريصلا ناطلس نب نانس نب عقام ىلع ضبقلل ططخ . رصان مامإلا لاجر دحأ ، ناوله نب دادم )٥(
 :5 ٠ ةفحتلا " . يمقلا رظنا . هلتق مث }٥ هيع لتحا نأ دب ۔ ىول دنع هيلع ضبقف ۔ اقباس لئامس

 )١٠(. ةحفص ‘ ٢
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 تعانملا هذه فلاخ نم : امهل بتكو ، كلذب فيس نب ظفاحو ، دوعسم

 ؤ يتيالو نم هتلزع دقف ‘ مامإلا فلاخ نمو 4 مامإلا فلاخ دقف ، (رماوألا)

 يف اعيمج ارضحف ‘ امهيلإ مامإلا دنع نم باتكلاب ناوله نب دادم ءاجف

 امس : الاقف ، هانعم افرعو ‘ امهيلع باتكلا أرقف ‘ ىول ةيرق نصح

 امهنم لك حارو ، دشرم نب رصان نيملسملا مامإلو ، هلوسرو هللا انعطأو
 نب ورمع اماف ‘ مامإلا دنع نم امهاتأ يذلا ، رمألا اذه يف (ركفي )

 ، ريبدتلا اذه ىطع ردقيالو ‘ رمألا اذهل اربص قطي مل هنأ ىأر ‘ دوعسم

 ة راحص ةنيدم ةيالو نم رذتعاو ، ىوزنب مامإلا ىلإ هتقو نم بكرف
 ضبقو ‘ راحص ىلإ ظفاح ءاجف . فيس نب ظفاح اهالوو 0 مامإلا هرذعف

 ام اهيف ربدو ‘ ةيعرلا هتعاطأو ، () اهتلودو ‘ اهلام تيبو ‘ اهنصح
 نم وهو ، يناث نب رصان : وه ‘ الماع اهيف لعجو 0 مايألا ضعب دارأ
 ،اهدع فرعأ مل ‘ نينسلا ضعب فيس نب ظفاح ةيالو يف تيقبو ، هئارو

 ايلاو هنم نوبلطي ، ىوزنب مامإلا ىلإ اوبكر راحص لهأ نم اسان نأ مث

 فيس نب دمحم ناكو ‘ كلذ ىلإ مهباجأف ، هرمأب ادرفنم مهدلبل
 ىلإ اوبلطف ۔ ةرهاظلا ةيالو نم مامإلا هلزع دق ذنموي ، () يناقوحلا

 ةنيدم ىلع مابإلا هالوف ، ايلاو فيس نب دمحم مهل لعجي نأ مامإلا

 لصوو ‘ اهيلإ ادصاق بكرف ، ةنطابلا عيمج عم ‘ ىول ةيرقو ، راحص
 ، ىول ةيرق نصح ىلإ هتقو نم بكر مث . ءاشعلا ةالص تقو راحص

 ةنطابلا نم . فيس نب ظفاح لزعب موتخم مابإلا باتك هدنعو
 ، رغألا ظفاح هل ملسو ، هلزعب فيس نب ظفاح ىلإ باتكلا ملسف ، اعيمج

 ، ىراصنلاو ، ودعلا نم دلبلا ةيامحل ى ةنيدملابو نصحلاب نيميقملا ركسلا : ةلودلاب دصقي هطل )١(
 نم ، يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا مهالجا ىتح 0 لاغتربلا مهو . تقولا كلذ يف مهركذ نيذلا
 لطعم رخآ وهو ‘ طقسم نم ‘ يبرعيلا فيس نب ناطلس مامإلا مهالجأ مث . روصو 0 رافلجو . راحص
 . (فلؤملا) نامع نم هنم نودرطي

 (٢) ةرهاظلا ةقطنم ىلوتف . هتالور ، دشرم نب رصان مامإلا لاجر دحأ 4 يناقوحلا فيس نب دمحم خيشلا ،

 روصو . راحصو .
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 ، يهنيو رمأي ‘ اهيف ماقو ، ةيعرلا هتعاطأو ، ةلودلاو ، لاملا تيبو
 ضعب سوفن تريغت ، نينسلا ضعب تضم نأ ىلإ ، هديري نم برقيو
 نب دمحم دالوأ اوبتاكف ةعيشو ةيعفاش نم فالخلا لهأ فناوط ءاسؤر

 يف برح مهنم عقوو ‘ ةنطابلا ىلإ اودجناف ، مجعلاو ، جنرفإلاو ، ريفج
 . راحص ةنيدم يف همظعاأو ، ةنطابلا عيمج

 يف هتارش نم اضعب لعج ۔ () يناقوحلا فيس نب دمحم يلاولا ناكو

 نب دمحم دالوأ كلذب ملعف ، )٢( قمع ةيرق يف ، رحبلا لحاس ىلع دجسم

 ، رحبلا يف ريبك شيجب اوراسف “ راحص نم ، ىراصنلاو ،۔ ريفج

 يف ةارشلا اولتاقو ، ةيرقلا اودصقو ، لحاسلا ىلإ مهنفس نم ا وردحناف

 ة داهنثلاب اوزاف مهل انينهف ۔ اربص مه ولتقو . ى راسأ مه وذخأ و ة دجسملا

 مامإلا نأ مث ، مامإلا ىلإ ربخلا غلب نأ ىلإ ، ةنطابلاب برحلا لزت ملو
 عيمج ىلع انيلاو ناكو ، 0" يقاتسرلا يلع نب دمحم هيلاول لسرأ

 مهب ريسيلو ، ءاسؤرلاو لاجرلا نم هدنع نم دشحي نأ هرمأو ، ةرهاظلا
 هدنع نم عمجو ./ مامإلا رمأ لثتماف ‘ ةنطابلاب فيس نب دمحم يلاولا ىلإ

 ىلإ لصو املف ، ةنطابلا ىلإ مهب طبهو - سابلاو ةدجنلا لهأ - لاجرلا نم

 ودعلا اومجاهي نأ ىلع ، فيس نب دمحم يلاولا يأرو هيأر عمتجإ ‘ ىول
 اوجرخ دق ودعلا اودجو اهيلإ اولصو املو ، اوراسف قمع ةيرق يف

 يلع نب دمحم ىضق املف ‘ راحص يف ىراصنلا نصح ىلإ اوأجتلإو ، اهنم

 ةقطنم ىلع . (هلل ا همحر) دشرم نب رصان مامإلا هالو ، ينتاقوحلا ملاس نب فيس نب دمحم : وه )١(

 نب ناطلس مامإلا مايأ ىلإ يناقوحلا خيشلا يقبو اهعباوتو روص ةنيدم هالو مث ، هلزع مث . ةرهاظلا
 نب دمحم خيشلا ةزوجلزلأ خسن ثيح ‘ ۔ ةرهاظلا يهو وجلا ةقطنم مامإلا هالوف ‘ كلم نب فيس

 ةيرق ىطع . فيس نب دمحم خيشلا ةيالو يف ‘ روكذملا خيراتلا يف ة فرصلا يف يمراصلا دوعسم
 . (فلؤملا) وجلا

 )٢( راحص ةيالو لامعا نم ، قمع ةيرق .
 )٣( هتالوو ، دشرم نب رصان مامإلا لاجر دحأ ، يقاتسرلا يلع نب دمحم .
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 ايلاو كلذ دعي ۔ فيس نب دمحم يقبو ‘ هدالب ىلإ عجر مامإلا هب هرمأ ام

 . ةليلق ةدم ةنطابلاب

 ناكم ، نامثع نب رمع نب دمحأ نب يلع ةنطابلا يلوي مامإلا مزعف

 يلاولا ىلإ . رمألا فيس نب دمحم ملسف ، ىول ىلإ ءاجف . فيس نب دمحم

 ةدمل ايلاو اهب ماقأو ۔ راحص ىلإ ىول نم دمحم جرخو ، دمحأ نب يلع

 دمحأ نب يلع اهالوو ، راحص ةيالو نم مامإلا هلزع مث ، ةنس

 هل ملسو ‘ اليل اهنصح لخدو ‘ ىول نم اهيلإ ءاجف روكذملا -

 تيب ضبقو ، اهضبقف ، مامإلا باتك أرق ام دعب ، رمألا فيس نب دمحم

 لزي ملو ، يناث نب رصان : وه ، الماع اهيف كرتو ، اهركسعو 4 اهلام

 مهنصح نم مهجارخإ ديري . ىراصنلا نع ثحبي دمحأ نب يلع

 . هلجأ باتكلا غلب نأ ىلإ ، رحبلا لحاس ىلع روهشملا

 مامإلا غلبف ، راحص ةنيدم يف ، ىراصنلاو نيملسملا نيب برح ىرج

 ، () كلام نب فيس نب ناطلس هيلاو هيلع رمأو ‘ اشيج لسرأف ، كلذ

 ، مهنصح يف ىراصنلا اورصاحو ‘ راحص ىلإ اوءاجف ، نافلخ نب ديعسو

 اوكلمو ، مهلاومأ اومنغو ‘ مهومنغو ‘ ارهق مهنم هوذخأ نأ ىلإ

 دعبو ، راحص ىلإ اوءاج امل كرتلا هانب دق ‘ ميظع نصح وهو ‘ مهنصح

 نب يلع يلاولا يقبو ، ىوزن ىلإ مامإلا شيج عجر ‘ مئانغلا تمسق ام
 نيملسملا يأر عمجأو ة نينس ثالث ردق هيف ثكمو ‘ نصحلا يف دمحأ

 هناكم يلويو ، راحص ةنيدم نم دمحأ نب يلع لزع ىلع مامإلا يأرو
 . ه أ . يقاتسرلا م(") ينيعلا يحمرلا رصان نب يلع نب ديعس

 )١( ةبراعيلا ةلود يف يناثلا مامإلا وه )١٠٥4٩ه/١٦٤٩م ١٠٩٠ه/١٦٧٩م(.

 )٢( قاتسرلا ةيالو ىرق ىدحإ ، ينيع ةيرق ىلإ ةبسن : ينيعلا .
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 نم ءيشو ‘ ءاملا ضعب ءامسأ ركذ يف عورشلا ناوأ اذهو

 يف مهدوجو بسح مهركذأ نأ يدصق ناكو - ناكمإلا بسح ۔ مهرابخأ
 ىلط مهءامسأ تركذف . كلذ نع تلع مث ، لوألاف لوألا ‘ نمزلا

 . قيفوتلاو نوعلا هلأسأ هللاو ، ارج ملهو ، ةزمهلاب ءادتبإ ، فورحلا

 يشاظطبلا دماح نب دومح نب فيس
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 دابع نب فلخ نب دمحأ ١
 (... ۔ ...)

 وهو ؛ ىوزن لهأ نم هنظأ ؛ دابع نب فلخ نب دمحأ هيقفلا خيشلا وه

 ةنس } "ا نايبتلا '! . باتك هل خ وسنم “ رثع ي داحلا نرقلا ء اهقف نم

 نامثع نب رمع نب دمحأ نب ملاس وه خسانلاو ‘ م١ا٧٦٦/ه ١٠٨

 . يوزنلا

 يمدآلا دمحم نب فلخ نب دمحأ ٢
 (م٥٨٦١/ه٦٩٠١ ۔ ... )

 ءاملع نم وهو ./ () يمألا دمحم نب فلخ نب دمحأ ةقثلا خيشلا وه

 ، اهنم ءيش نآلا ينرضحي مل ، هقفلا يف ةبوجأ هل ۔ رشع يداحلا نرقلا
 رماع نب ريشب خيشلا هاثر دقو ، وه ةليبق يأ نم هن فرعأ ال

 جحلا ١٧ موي اهنأ هتافو خ رأو ، ةديصقلا هذهب ، يوكزإا (" يرازفلا

 : م٥٨٦١ ربمفون ١٤ /ه٦٩٠١ ةنس

 دب هدروت نم سفنل سيلو دح همراصل وبني ال توملا وه

 دلخ اهعماجل ايندلا ىلع سيلف ةورث عمج يف رمعلا نقفنت الف
 ودحي هب نونملا ىداح نمل ريثك هنإف توقب اهنم ايضار نكو
 دهزلاو مطلا ىتفلا لاغشأ لضفأف ةداغو لامب اهيف لغتشت الو

 . ةيلخادلا ةقطنملاب مدا ةنيدم ىلإ ةبسن : يمئألا )١(
 ءارعش ضعب ةفرعم يف نامجلا دنالق " : باتك يف . يرازفلا ريشب رعاشلا داصق ضعب رظنا )٢(

 ۔ يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح ديسلل ، "" نامع
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 احلاص ناك ام لامعألا نم دعاو

 ىقتلاو ربلا ىوس يجني ال كلانه

 تضم يتلا كولملاب رابتعإ اذ نكو

 عروتم دهاز هيقف نم مكو
 ابكوك ناك ام عب نم ىرثلا يف ىوث
 ىقتلاو دهزلاب فورعملا دمحأك

 امركم اهيزن ايندلا قراف دقل
 هظغش نيدلاو ملعلا الإ ناك امو

 ارمآ سانلل فورعملاب ناك دقو
 انخلا سند نم ضوعلا يقن ناكو
 نكي ملو ةانأ اذ اميلح ناكو

 ىرثلا يف هانكس لبق يردأ تنك امو
 امظعم ادوط يانيع ترصبأ الو

 ةمحر بوص همض اربق هللا ىقس

 هتافوو اموي جحلا رهشب تناكو

 اهلبق نوعستو ماوعأ ةتسو

 دمحم يبنلا انيداه ةرجهل

 ودبت انرارسا موتكم هب مويل

 دلو الو لام ءرملا نعفني الو

 دجلا الو حالسىلا نغي ملو تدابو

 دع ةفرعمو بحر قلخ هل
 دشرلا حضتيو ايندلا هب ءيضت
 دج هل زه يذلا وهو فلخ ىتف
 دقن الو راقع اهلع ههلي ملو
 دملاو رثاكتلا سانلا لغش دقو
 دهجلاو رضلا كلذ يف هسم نإو
 دعو هل نيمي ال ايفو ناكو
 دمح الو كانه مذ هقلتيل

 دحل اهرتسي رهزلا موجنلا نأب
 درم هلمحتو بيش هب ريست

 () دعلا اهتبثأ هنم رشعو عبسو

 دعب نم لظلاو هللا ةالص هيلع

 نم ۔ م٦٨٦١/ه٧١٩٠١ : ةنس يفوتملا ۔ فلخ نب رماع هوخأ ناكو

 وه . يوكزإلا ينامألا دمحم نب فلخ خيشلا لعلو ، اضيأ ءاهقفلا
 دمحم نب دمحأ نب ديعس خيشلا هفصو يذلاو ‘ نيخيشلا نيذه دلاو

 ربمفون ٤١/ه٦٩٠١ ةجحلا يذ ١٧ : وهو . فلغ نب دمحا خيشلا ةافو خيرات حضوي تيبلا اذه )١(
 .م ٥
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 ، ينابرلا ‘ ملاعلا ، عرولا ، يقتلا ‘ دهازلا : هلوقب () ينيسارخلا

 يف ديعس خيشلا اهررح ةلأسم يف كلذو ، ©" ينامألا دمحم نب فلخ

 هتمجرت يف اهركذنس . مارجإلا ةريبكت يف ، هنامز ءاملع نيب عفر فالخ

 . هللا ءاش نا

 يديربلا ناميلس نب دشار نب دمحأ ٢
 (... ۔ ...)

 ، هيقف ملاع ، يوزنلا يديربلا ناميلس نب دشار نب دمحأ خيشلا وه
 ةمالعلا خيشللو ؛ رشع يداحلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم

 راعشأ ، (" (هللا همحر) يولهبلا يخبرلا رمع نب كرابم نب هللا دبع
 نمف ، مركلاو دوجلاو ‘ دهزلاو ، ملعلاب هفصيو ، هيلع ينثيو ، اهب هحدمي
 : تايبألا هذه ، هيف هلوق

 ينابرلا ملاعلا بيرألا يكازلا دمحأ مراكملا يبأ رد هلل

 : اهلوأو

 نانج مهش عبطلا ميرك اظقي امزاح الإ رسلا ننمأت ال

 يف هتمجرت رظنا ، دشرم نب رصان مامإلا ءاملع نم ، ينيسارخلا دمحم نب دمحا نب ديعس خيشلا )١(
 . (٩ا٧) مقر تحت هعضوم

 ج ، ينيسارخلا دمحم نب هللا دبع خيشلل . " مويقلا يحلا ةعاط يف موطلا هكاوف " : باتك يف تدجو )٦(
 نب ناميلس نب دمحم نب دوعسم : ىعدي غا . دمحم نب فلخ خيشلل نا : )٢٤٦( ةحفص . ١

 . ىسوم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم نب فلخ بسن ناف اذهلو . ىسوم نب دمحا
 هراعشا ضعب رظنا امك 0 (٤٠٥١؛) مقر تحت هعضوم يف ى كرابم نب هللا دبع خيشلا ةمجرت رظنا )٣(

 دمحم نب فيس نب دمح ديسلا ةمالعلل . " نامع ءارعش ضب ةفرعم يف نامجلا دلق " : باتك يف
 . )٢٢٧( ةحفص . يديعسربلآ
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 نامزألا ةدم كسفنل ادبا حصان كل امف ىروشلا كرادتو

 نابعثلاك تاروعلل باسني حداق وأ حشاك الإ سانلا ام

 نامأ باب فوخلاف ةبيه اذ نكت الف كتنراق ةفاخملا اذإو

 ناف ءيش لكف تينف نئلو دجام موق زيزع تشع تشع نإ
 ينابرلا ملاعلا بيدألا يكازلا دمحأ مراكملا يبأ رد كلل

 خيشلا ىلإ ةبوسنم اهنأ الولو ‘ ةنانرلا ةديصقلا هذه ، هيف هلوق نمو

 نرقلا ءارعش نم وه يذلا ‘ يواذيكلا رعش نم اهتننظل ، يخبرلا
 : رشاعلا

 يمامتهاو يراكداو يمارغ يف ينملت ال
 مالسب ينع ضماو

 ليحنلا بصلا انأ اه ليئضلا ينضملا انأ اه

 مالملاب ولسأ فيك
 انجو ليللا اجد نلا ىضعملا فرطلا رهاس

 ماسولاو ىشوملاو

 انوصغلا نيللا تقاف انويعلا نيعلا تقاف

 مامغلا ءام ىمللاو
 بيرت اهنم يلتاق بيضقف تنثت رأ
 ماسحلا لثم هنول

 يماقسو يلوحنو

 ليطلا يناعلا انأ اه

 انربلا تاذ ىوه نم

 انيبجلا سمشلا تقاف

 بيثكف تلوت نا

 : لاق مث ، تايبأ ةدع يف لاونملا اذه ىلع ىضمو

 رانلج وأ اهنول ران لزنملا يف يهو

 مارك برس ام نيب

رازت نيح اهل اي



 ديصقلا داشنا نيب

 دايز ملع همع

 ليصألا يارلا بحاص

 بيدألا يكازلا دمحأ

 ةماقتسالا نيد لهأ

 يهانو انيف رمآ

 عوكرو دوجس ون

 اداجو سانلا يف داس

 يراهملا موكلا بهاو

 ءايضو رون وه

 نيمي رحبلا هلف

 ديبلو ريهز نم

 مامهلا ربحلا ىتفلا يف
 داجنو ديز نباو

 مامضو عيبرو

 ابص دوجلا بصيو

 ىماه نيفكلا فكاو

 ماسجلا تايطعلاو

 بيرألا ربحلا ملاعلا

 ماذو مذ نع لج

 هماركو دوج لها

 ماوقو لدع لهأ

 يهان عبطلا يكاز وهف

 مامز يفلا يف مز
 عوشخو عوضخو

 مامذلا ىفاو ديس

 ادازو مهيف العو

 مامزلل لحف عوط

 .يراوجلاو ىدنلعلاو

 ماذم زامه ريغ

 ءايحو ملح وه

 ماقعلا ءادلا يلوأل

 نيبج سمشلا هلو

 يماح ةزوحلل وهو

-٤١ 

 يديصقو يرايتخاو

 داعو دادهك وأ

 ابرغو اقرش هدوج

 ليمجلا لعفلا بحاص

 بيصملا ربلا لضافلا

 همامإو مكح لهأ

 يهانملا لك نع وهو

 عونقلا يز يف وهف

 ادارأ اميف مهف

 نومأم وهو راوجلا

ءاودو ءاد وه



 ميظنلا ردلاك كاه ميلسلا ضرعلا اخأ اي

 ريخب ىعست تلبقا
 ماركلا تنب اهنود

 ريض لك نم تسدق
 يماطقلا مظن اهنود

 ميرك لسن نم يهو

 ريهز مظن نم يهف

 ولخي كبلق عدت ال

 ريمس ءانبا لوط

 اينه شيعلا فرتم

 ليلسلا معن هنا

 تلجت عدملاب ثيح تلحت ذإ اهارت ول

 ماكألا تاماه قوف

 لجألا يماسلا اهيلا لعب كلإ اهل ام

 يماحملا اهيلجم نم

 روبحو ميعنب روهدلا لوط يف قباو
 مالسو نمأ نيب

 ايع دجلا يلاع ايلم معلاو مد مث

 مانألا لك ادفلاو

 ليمجلا ربحلا لضافلا ليلجلا كيلصمو

 مامهلا نبا مامهلاو

 : اضيأ هيف لاقو

 هب رضأ دق بحم نم ةيحت

 ىدن حابصلا يف ميسنك ةيحت

 ةقث اهتلمح دق كل ةيحت

 ةددجم تلازال كل ةيحت

 اذإ بايإاك ينم كل ةيحت
 كل تصلخ ذإ ينم كل ةيحت

 تحدص ام لك ينم كل ةيحت

 دمك يف راص ىتح كايتشإ نوك

 دغ لك رطقلا نيح رطعلاك عاضني

 دقتنم ريغ اميرك كيلإ ينم

 دشرلاو لابقإلاو رصنلاو دعسلل

 دمر يذ لك ءافش يف اهتولت

 دحأ ىلإ صلخأ ملف ليزجلا دوسلا

 دملا اهناصغأ يف فتهت ءاقرو
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 تركش ام لك ينم كل ةيحت
 ةنولا لك ينم كل ةيحت
 ةنوآ لك ينم كل ةيحت

 ةنوآ لك ينم كل ةيحت
 ةنوآ لك ينم كل ةيحت

 ةنوآ لك ينم كل ةيحت
 ةنوآ لك ينم .كل ةيحت

 ةنوآ لك ينم كل ةيحت
 ةنوآ لك ينم كل ةيحت

 ةنوآ لك ينم كل ةيحت

 ةنوآ لك ينم كل ةيحت

 ةنوآ لك ينم كل ةيحت

 دسحلا نم ملست مل كيف عئانص
 درسنم كيف ءانثب ةموظنم
 دوأ يذ ريغ ءانثب ةموتخم

 يدنس يديس ينيع ناسنإ كيلع
 دلولاو لاضفملا دلاولاو كيلع

 يدمتعمو يلؤس اي دمحأ كيلع

 دهطضم لك ىلوم دمحأ كيلع
 يدق نيبنادلا لوط دمحأ كيع

 دبألا لوطألا لوط دمحأ كيع

 ددجلاو رهدلا لوط دمحأ كيلع
 دعتساف رهدلا لوط دمحأ كيلع

 دبألاو رهدلا لوط دمحأ كيلع

 يلغنلا دمحأ نب ملاس نب دمحأ ۔٤
٠.٠) ) ٠٠٠ 

 شاع نمم ‘ يلخنلا مالسلا دبع نب دمحأ نب ملاس نب دمحأ خيشلا وه

 : باتك نم ءزج ىلع تعلطإ . رشع يداحلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف
 : لاق ، م٦٣٦١/ه٠١ ٤٦ ةنس خيراتب هدي طخب هخسن ، "" عرشلا نايب "

 . دشرم نب رصان مامإلا () ةنازخل هتخسن

 )١( (هللا همحر) دشرم نب رصان مامإلا ةبتكم : مامإلا ةنازخب دصقي .
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 ينامتعلا دمحأ نب ملاس نب دمحأ ه
 ) ... ۔ ... (

 نرقلا يف شاع نمم ‘ ينامتعلا دمحأ نب ملاس نب دمحأ خيشلا وه

 /ه١١١١ ةنس ىلإ وهف . رشع يناثلا نرقلا لئاوأ ىلإ ، رشع يداحلا

 : باتك نم ينالثلا ءزجلا نم ةخسن يفو ؛ دوجوم يح ٠)

 نب ناميلس خيشلا طخب ، دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ، '" فنصملا "

 : لاق ‘ يجولفلا يوزنلا يمايرلا ريفجلا نب رمع نب دشار نب رماع
 يجولفلا ينامتعلا دمحأ نب ملاس نب دمحأ ةقثلا يضرلا خيشلل هتخسن

 . ه أ . يوزنلا

 يوزنلا دشار نب ملاس نب دمحأ ۔٦
 ) ... ۔ ( ٠.٠

 نرقلا يف شاع نممو ، يوزنلا دشار نب ملاس نب دمحأ خيشلا وه
 جورخ دهاش ثيح ، رشع يناثلا نرقلا لئاوأ كردأو ة رشع يداحلا

 يذلا ‘ ناطلس نب بردعبلب مامإلا هيخأ ىلع ، (لوألا) () ناطلس نب فيس

 هوخأ هدعب عيوبو ‘ () نيربج نصحب ‘ م٢٩٦١/ه٤٠١١ ةنس يفوت

 . ناطلس نب فيس مامإلا

 (١) ةبرلعيلا 7 عبار. يبوعيلا فيس نب ناطلس نب فيس مامإلا )١١٠٤ه/٦٩٢ا١م۔

 ٢٣ ٧)١م(.

 نيربج رصق " ‘ (د) سوريا 0 اريسي دلب : رظنا ، ريبك نصح اهب .الهب ةيالو ىرق ىدحا : نيربج )٢(
 .م٩٩١؛/ه١٤١؛٤.طقسم.١ط. ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ، " هتاباتكو

٤٤ 

 



 برعلب هيخأ ةافو لبق هل ةعيبلا نأ لدي ام ‘ ىرخأ تاياور يفو
 يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلط خيشلا ةمجرت يف ه٥هارتس امك ۔

 ۔ ةمامإلاب ىمست يذلا ‘ ناطلس نب فيس مامإلا لناسر يف ، () يحنملا

 . هل دايقنإلاو ، نيربج نصح نم لوزنلا هنم بلطو ، كلذب هاخأ بطاخو

 فيس ح ورخ يف ة ديصق - ملاس نب دمحأ خيشلا ينع أ۔ هل مجرتملل

 : اهيف لوقي ، مامالا هيخأ ىلع

 رغشألاو ريداقملا يرجت هتردقب رمألاو قلخلا هل انالوم هللا وه

 رغلا كلناسو ىنسحلا كنامسأو دمحم يبنلا يداهلاب برايف

 ردبلاو سمشلا امه ناطلس نب فيسو برعلب نيب نيبلا تاذ حلصتل

 يوزنلا هلثا دبع نب ملاس نب دمحأ ٧
 ) ( ... - ٠٥ ٠

 دشاراب دشار نب هللا دبع نب ملاس نب دمحأ ملاعلا خيشلا وه

 نم لوألا فصنلا ءاملع نم ؛ رعشلل مظانو هيقف ‘ يوزنلا يديعسمحلا

 ، دوجوم يح ‘ م٠٢٦١/ه ٠٣٠4 ةنس ىلإ وهف ۔ رشع يداحلا نرقلا

 نب دمحم فيلأت .‘ "ا رايخلا عيب يف راربألا جاهنم " : باتك هل خسن دقو
 نب هللا دبع ةمالعلا خيشلا وه خسانلاو ، (" مالسلا دبع نب ديعس

 نب دمحأ ملاعلا خيشلل هتخسن : لاق ، يولهبلا يخبرلا لاله نب كرابم
 ةنس خسنلا خيرات ، ملعلاب هل يخبرلا خيشلا نم ةداهش يهو ‘ ملاس

 . )١٧٢( مقر تحت . هعضوم يف هتمجرت رظنا . يدومحملا دوعسم نب يلع خيشلا )١(
 فاحتإ " : يف هتمجرت رظنا ، ةرجهلل رشاعلا نرقلا ءاملع نم ‘ مالسلا دبع نب ديعس نب دمحم خيشلا )٢(

 ۔ )١٢٩( ةحفص ‘ ٢ ج ‘ يشاطبلل ‘ " نايعألا
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 ١٠٠اه""'ا(.

 ضعب يف ةعطقنم اهنأ الإ ، اتايبأ ةميدقلا قاروألا ضعب يف تدجوو

 نب هللا دبع نب ملاس نب دمحأ هلاق [ ام ] اذه ة فقولا يف يهو ، عضاوملا

 : يوزنلا دشار

 رصب اذ تنك نا ......... فق

 سفنام"(...... ......)

 هزمهلا اذك مكاهلأ مث نكي ملو

 اعمتسم قحلا يف اعبت مهل نكف

 اعدتبم نيدلا كاوهب سقت الو
 امف نيعللا ليزازع امدق ساق دق

 انديس راتخملا مكح ام ليقو

 ناسنإلا قلخ يذلا هيف هبتاعو الإ
 همركو هايحو هيلع ىلص

 روسلا نم عست يف ةوالتلا دنع

 رمقلاو سمشلا روهظك هتايآ

 رحسلاب ءابكنلا تبه امو الع

 ربتعاف ءارفلا دلبلاو

 رثالا يلوأ نع تبتو تدجو اميف
 رقتحم ريغ مهنم لوقلا نسحأل

 رذح ىلع هنم نكو كاوه فلاخ
 ردقلا طقاس ىحضاف اقح باصأ

 رشبلاك هنم سايقب عضوم يف

 روصلا نسحأ يف قط نم
 رفظلاو زوفلاو ىلعلاب هصخو

 يف يهو ‘ عاطقنإ اهب اذكه . ىرخأ ةقرو يف تايبألا هذه تدجو مث

 : ملاس نب دمحأ لاق : خسانلا لوقي . ظعولا

 ةظيفح يذ ......... عمتساف الا

 ىقتلا نم دازب (ايندلا نم) دوزت
 حصان كل يننأ حصنب كاتأ

 حراض كنإف ىرخألا كراد ىلإ

 اهكردتسا دقف . اهانفذح ، يخبرلا كرابم نب هللا دبع خيشلا اهلاق تايبا )٢( كلانه . ةلمجلا هذه دعب )١(

 . اهرظناف ، )٣( مقر ‘ يديربلا ملاس نب دشار نب دمحأ خيشلا ةمجرت يف اهعضوو فالوملا
 . (فلؤملا) ( سفن ام شورعلا هلإ هبلع ىلص ) : لاف مظانلا لعلو . مرخنم نيسوقلا نيب ام )٢(
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 جحلاط لج ناو اهيف يذلا لكف ابناج رادلا هذه يف ام لك عدو
 حضاو رونلا هبلق يف نمل اظعوو ةمكح توملاو هللا باتكب ىفك

 : هيلإ ةبوسنم تايبألا نم تاعوطقملا هذه ۔ اضيأ _ تدجوو

 ةمعنل يفاص ضرألا يف ......... شعت قلخلا قلاخ فخ
 ةمكح لك سأر ىلاعت هللا ةيشخف

 ٨ ٧ ٨٧

 الصفم نامجلا يكحت ةلاقم يبنلل لاق
 لزنملل يغبي ريسلل يف اعرسم جلدأ فاخ نم

« « « 

 اقداص احيحص الوق ىفطصملا يبنلا لاق

 اقطانو اتماص ني ظعاو مكيف تكرت

 ب « »

 ررغلا ملكلا عماوجب ىفطصملا يبنلا ثعب

 رزغفلا دشرلاب لازم انهلإ هيلع ىلص
 : اهلوأ ةديصق هلو

 لاجرو ةلود نامز لكل لاقم هيلع ام يلوقو لوقا

 ماعلا مقرلا ظ ةفاقثلاو يموتلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةدوجوم ةديصقلاو

 ةرازو ةبتكمب دجوت دئاصق اضيأ هلو ‘ تنش اذإ اهرظناف ‘ )٢٢٠٥(

 )٨ ٩ صاخلا ‘ )٢٧٢٢( ماعلا مقرلا ، طوطخم ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا
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 دمحأ نب يلع نب فيس نب دمحم نب فيس نب دمحم طخب وهو ‘ (ب
 موي خسنلا خيرات ة هسفنل هخسن دقو ، () طابحلا ةيرق بحاص “ ي رشعملا

 عيبر ]٧ فلأو ةنامو نيتسو عبرأ ةنس ، لوألا عيبر نم عباسو 4 دحألا

 . [م١٥٧١ رياربف ٣ /ه٤٦١١لوألا

 يعورزملا ملاس نب دمحأ ٨
 ) ... ۔ ... )

 ؛ (" يرجاحلا يلئامسلا يعورزملا ملاس نب دمحأ هيقفلا خيشلا وه

 ىلع ، م٣٦٧١/ه٧٧١١ ةنس ىلإ ناك ‘ رثع يناثلا نرقلا ءاهقف نم

 : باتك نم ينالنلا ءزجلا 4 روكذملا خيراتلا يف هل خ وسنم ‘ ةايحلا ديق

 دمحأ نب دمحم ديلا ةبتكمب دجوي ، () "ناديبع نبا تاباوج "

 نب يلع نب دمحأ نب يلع نب دمحأ نب دوعسم : وه خسانلاو ، يديعسوبلآ

 لدعلا ةقثلا هبحمو هخيشل هخسن هنأو . يلؤمسلا يليحلا يناضمرلا دمحأ

 لضافلا . ديؤملا مامإلا رصع يف ة ي رجاحلا يعورزملا ملاس نب دمحأ

 . () ي. ديعسروبلا دمحأ نب ديعس نب دمحأ . نيملسملا مامإ ، لماكلا

 )١( يبيضملا ةيالو ىرق ىدحإ : طابح ةيرق .
 )٢( رجاحلا ةنيدم ىلإ ةبسن : يرجاحلاو . ةيلخادلا ةقطنملاب لنامس ةنيدم ىلإ ةبسن : يلنامسلا .

 لئاسم هل ملاع . (م٢٩٦١/ه٤٠١١ : ت ) ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم : وه . ناديبع نبا )٣(
 يف هتمجرت رظنا ؛ تادلجم )٣( يف ، " راثآلا رهاوج " : ناونع تحت تعبطو تعمج . ةريثك ةيهقف
 .( )٦ ٢٠ مقر تحت ‘ هعضوم

 ةرخآلا ىدامج ٢٣ نينثإلا موي يف امامإ بختنا ۔ ديعسوب لآ ةلود سسؤم ۔ يديعسوبلا ديعس نب دمحأ )٤(
 . )١٥٤( ةحفص . " فشكلا " ‘ يوكزإلا : رظنا . م٩٤٧١ ويلوي ٢ / ١٠

٤٨ 

 



 يرحبلا دوعسم نب ناحرس نب دمحأ ٩
 ) ( ٠.٠ - ٠...

 ي رحبلا دمحأ نب دوعسم نب ناحرس نب دمحأ هيقفلا خيشلا وه

 ةنس ىلإ ناك . رثع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛6ا) يفيلسلا

 . ةايحلا ديق ىلع . م٥٣٦١/ه٠١. ٥

 قوعلا رماع نب ديعس نب دمحأ ۔٠
 ) ٠.٠ - ٥٥٠٥ه (

 وهو ، يوزنلا يرقعلا يفوعلا رماع نب ديعس نب دمحأ خيشلا وه

 نب يلع نب دمحمو ؛ يدادملا ريشب نب دمحم نب هللا دبع : خياشملاو

 يف لناسم يف تاركا ذم مهنيبو ة دحاو رصع يف اوثاك ۔“ ي وزنلا دابع

 . هقفلا

 ىتاعلا دمحأ نب ناميلس نب دمحأ ١
(... - ... ) 

 يتاعلا دمحأ نب ناميلس نب دمحأ هيزنلا عرولا هيقفلا خيشلا وه

 )١( ةرهاظلا ةقطنمب . يربع ةيالوب فيلسلا ةيرق ىلإ ةبسن : يفيلسلا .

-٤٩ 



 ناطلس نب فيس مامإلا مايأ ناك . رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم . يحنىلا

 نب نافلخ نب نانس نب فلخ خيشللو 4 لثألا يف ةريثك ةبوجأ هل . (لوألا)

 : هيف هلوق . (هللا همحر) (١) يزفاغلا ميلع

 يتاعلا فتحو معن عيطملا حتف ىضرلا ناميلس ىتف باتك ىفاو
 يتاعلا فيرشلا بسنلا عم ىعدي ول نمحرلل داقنملا علاطلا
 تاوم رفق لبق نوكي دقلو ارماع هنم رادلا بارخ ادف

 يتاومو لصاوم ريخ ريخلاب ىزج ام لضفأ شوعلا بر هازجف

 تافرغ ارماغ الضف نيدلاو اندلا يف ةمالسلا رهن نم هاقسو

 باتك '' : هامس ‘ هقفلا يف اباتك ناميلس نب دمحأ خيشلا فلأ دقو

 هيلع رثعأ ملو ‘ ةقراشملا انباحصأ هفلا ام ةلمج يف روكذم . '' لئاسملا

 ةنس ىلإ هنأ الإ . خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو . هنع ثحبلا ةرثك عم

 نب فيس مامإلا ةمامإ تقو وهو ، دوجوم يح ‘ ما٩٩٦/ ١

 . ناطلس

 : باتك ‘ )٤١٧( مقر . يديعسروبلآ دمحا نب دمحم ديسلا ةبتكمبو

 . خيشلا اذهل خوسنم . (-"ا "ناخدلا ميرحت يف ناهربلا

 يتاعلا دمحأ نب سيمخ نب يلع نب دمحم خيشلا : (" مهنمو

 . رشع ثلاثلا نرلا كردأو ،ا رع يناللا نرقلا يف شاع نمم يحلملا

 نانسولا ظاقيا "" . يشاطبلا : رظنا . رابكلا ةبراعيلا ةلود ءاملع نم ، يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلا )١(

 . )٤٧( مقر تحت هعضوم يف هتمجرت رظلا امك ا " نانس نب فلخ خيشلا ةمجرتو رعش يف
 )٢( مكحلا يلع خيشلا نب بلاط يبأ خيشلل . '' ناخدلا ميرحت يف ناهربلا " : باتك .

 )٣( يتاعلا ةليبق نم : يأ . ( مهنم ) ةملكب فلؤملا دصقي .

 



 يناوبطلا هللا دبع نب ناميلس نب دمحأ ٢
 (... ۔ ...)

 يناويطلا يلع نب هللا دبع نب () ناميلس نب دمحأ هيقفلا خيشلا وه
 بتك نم اددع تيأر دقو . رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ، يرقعلا يوزنلا
 ة ةايحلا ديق ىع ‘ م٢٧٦١/ه ٠٣ ةنس ىلإ ناكو ، هل ةخوسنم هقفلا

 . كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا مايأ كلذو

 ، (يناويطلا) رماع نب ديعس : ىوزنب ةفرعملا لهأ نم (" مهنم ناكو
 نم لجر هنم اهراعتسا ، "" فنصملا " : باتك نم ةخسن يف تدجو

 خالل وهو : لاق . يحنملا يلوعملا يدومحملا : وهو ‘ مطلا خياشم
 . ه أ . يوزنلا يرقعلا يناويطلا فلخ نب رماع نب ديعس

 ةيزنلا خيشلل خوسنم ‘ ' عرشلا نايب " : باتك نم ءزج ةخسن يفو
 لوقي ، يثراحلا يناوربلا رماع نب هللا دبع نب ديعس نب دوعسم ةقثلا
 رماع نب ديعس نب دمح يضرلا هيزنلا خيشلا دي ىطع اهنأ : خسننلا
 . ه أ . ' يناويطلا
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 يشيقرلا دمح أ نب هللا دبع نب دمحأ ٣

) 0.0. - 0.0. ( 

 نب نسحلا نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 ج . ينيسارخلا دمحم نب هللا دبع ةمالعلل . " مويقلا يحلا ةعاط يف موللا هكاوف " , باتك يف تدجو (١)

 مامإلا ةلود يف رابكلا ءامطلا نم ، يلع نب هللا دبع نب ناميلس خيشلا نأ : )٢٤٧( ةحفص . ١
 . (م٩٧٦١/ه٠٩٠١ م٩٤٦١/ه٩٥٠١) يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس

 . يناوبطلا ةليبق نم : يا ، ( مهنم ) ةملكب فلؤملا دصقب )٢(
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 . () يتممحلا : ةياور يفو يوكزالا يشيقرلا نامثع نب ركب نب دمحأ

 نرقلا رخاوأ كردأ امبرو ، رثع يداحلا نرقلا لناوأ ءامع نم وهو

 حابصم" ٫. باتك فلؤم ۔ () دمحأ نب فلخ ةمالعلا ه دلو نأل ، رشاعلا

 نب رصان مامإلل ايلاو ناك ، ( "رظنلا نبا مناعد حرش يف ‘ مالظلا

 نب فيس نب ناطلس مامإلا مايأ كردأو ، () تايرق ىطع , )٤( دشرم

 . () كلام

 هلل دمحلا " :(" ةيماللا ة ديصقلا حرش ‘ هللا دبع نب دمحأ خيشللو

 اذه عقيو ، اضيأ رظنلا نبإل ، ةءاربلاو ةيالولا يف ، () "لضفملا بوهولا

 الو ، رخآ فلؤم ىلع هل علطأ ملو ‘ مجحلا طسوتم ءزج يف ( حرشلا

 . هتافو خيرات ىلع

 ةقطنملاب ، لنامس ةيالول ةعبات . ةانجلاب : يلاحلا تقولا يف فرعت ‘ تممح ةيرق ىلإ ةبسن : يتممحلا )١(
 . ةيلخادلا

 )٢( مقر تحت ، بتكلا اذه يف فلخ خيشلا ةمجرت رظنا )٤٥( .

 )٣( يف هتمجرت رظنا ، ةرجهلل سداسلا نرقلا ءاملع نم . هللا دبع نب ناميلس نب دمحا وه : رظنلا نبا :
 " ج 0 " نايعألا فاحتإ ١ ‘ ةحفص )٢٩٩( ‘ ةحفص ‘ " مئاعدلا " : باتك )٤ ٩( .

 )٤( ماع يف دلو ، (م٩٤٦١ _ م٤٢٦١) ةبراعيلا ةلود يف مامإ لوأ ، يبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان
 ٣ /٦٠٤ام هتمامإ ةرتف تناكو ‘ ما٩٤٦/ه٩٥٠١ ماع يف تامو )٢٦( اماع

 )١٠٣٤ه/١٦٢٤م_ ١٠٥٩ه/١٦٤٩م(

 )٥( يلاوحب اهنع دعبتو . طقسم نم يقرشلا بونجلل يف عقت ةينامع ةيالو : تايرق )١٠٠( رتم وليك .
 )٦( يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا )٩ ٥ ٠ اد/٦٤٩ام_ ١٠٩٠ه/١٦٧٩م( . ةمنأ يناث وهو

 يلاوح مكح ى ةبراعيلا ةلود )٣١( ىوزن ةعلق ىنب يذلا وهو ، اماع .
 )٧( ةديصقلا علطم :

 لوألا ميدقلا درفلا دحاولا لضفملا بوهولا هللاب تنما

 ةديصقلا رخأو :

 ىلم اعدي ام بكب هتف لكوت هبو هيلإ بغراو
 نم ةديصقلاو )٣٢٣( حابصم " : باتكب اهقحلا هللا دبع نب دمحأ خيشلاو ، ةريثك حورش اهلو . اتيب

 هنم علخلا ءزجلا اهربتعاو . " مالظلا .

 )٨( اهيلع تعلطإ يتلا خسنلا يف ، " يلضفملا بوهول هلل دمحلا " : اهعلطم يتلا ةيمالا ىلع علطا مل .
 ) يف ، يبازيملا يبزغملا شيفطاأ فسوي نب دمحم ب ةمألا بطق . ةمالعلا ۔ اضيا ۔ ةديصقلا هذه حرش

 فاصنإلا يف فاعمبإاا " : هامسو ‘ تادلجم عبرل "" .
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 ىمستو ۔ يبزغلا يداولاب ۔ ةحاور ينب نادلب نم دلب : [ تممح ] و
 دمحم نب باطخلا نب رمع مامإلا نيب ةكرعم تناك اهبو . هانجلا : نآلا
 ناميلس نب ناميلس ناطلسلا نيبو ‘ 0ا) (هللا همحر) يصوزخلا
 يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا لاق ؛ هموقو مامإلا مزهناف ، (") يناهبنلا
 ةلوص ةفهابنلا ىلع لاصف ‘ ةيناث ةرم ةعيبلا هل اوددجف : () (هللا همحر)

 ىلع ىضقو ‘ مهرايدو مهضرأ هثروأ و ۔ مهنم هللا هنكمأف ، لناصلا دسألا

 ، ةرخألا ىدامج نم نولخ عبسل ءاعبرألا ةيشع .‘ () قيرغتلاب مهلاومأ

 . ه أ . (م٣٨٤١/ه٧١٨٨) ةنامنامثو نينامثو عبس ةنس

 بيرق هلعل ادجسم روكذملا دلبلاب نأ : ةفرعملا لهأ ضعب يل نكذو
 يبزغلا هرادج جراخ فقو ‘ (هللا همحر) يملاسلا خيشلا نأو - ةربقملا نم

 ربق ىلع فقو مث ة برغلا ةهج ىلا تا وطخ ىشمو ة بارحملل ايذاحم

 . ه أ . مامإ ربق اذه : لاقو ة كانه

 يناقوحلا هللا دبع نب دمحأ ٤
) ... - ... ( 

 ، ىوزن لهأ نم هنظأ ، يناقوحلا هللا دبع نب دمحأ ةمالعلا خيشلا وه

 يف ىلوألا ، نيترم ةمامإلاب عيوب . ةرجهلل عساتلا نرقلا ةمنأ نم ، يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا )١(
 : ماع يف هتافو نيحل هتمامإ يف لظو ‘ م٢٨٤١/ه٧١٨٨ : ماع يف ةيناثلاو ، م١ ٤٨ ٠/ه٥٨٨ : ماع

 | . م٨٨٤١/ه٨ ٩٤

 )٢( ماع يف ناميلس نب رفلظم هيخأ ةافو دعب نامع مكح ىلوت ‘ يناهبنلا ناميلس نب ناميلس ناطلسلا :
 ٤ ه /٤٦٩ باطخلا نب رمع مامإلا ىلوتسإ نأ دعب ، هلك هكلم دقفي مل ناميلس ناطلسلاو . ما

 ءاسحإلا مكاح نكمت ىتح كلذ ىلع رمتساو ، اهلوح امو الهب كلمي يقب لب ‘ ىوزن ىلع ‘ يصوزغلا
 دادم نبا ةريس "ا : رظنا ؛ م٧٨٤١/ه٣٩٨ : ماع يف هدرط نم ، يربجلا لماز نب فيس خيشلا " ،

 ةحفص )٥٥( ‘ "" ةحفص . يدعسلا دجام نب دمحأل ۔ "" دناوفلا )٩ 65

 (٣) ج." ةفحتلا " . ديمح نب هللا ديع . يملسلا ١ ‘ ةحفص )٣٧١( .

 ينب لاومأ ةرداصم : يأ ‘ ةرداصملاب نآلا فرعي : قيزغتلا امأ ؛ قيرفتلا : يملاسلا دنع تدرو (؛٤)
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 للاوأ كردأو . رشع يداحلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاهقف نم وهو

 ٨ ةايحلا ديق ىطع ، م١٠٧١/ه٣١١١ ةنس ىلإ ناك ، رشع يناثلا نرقلا

 : وه خسانلاو ، () نايبتلا " : باتك ماعلا كلن يف هل خسن دقو

 نب سيمخ نب نارمع نب سيمخ نب مناغ نب دشار نب رماع نب هللا دبع
 . يمضهجلا يناث نب سيمخ نب نارمع

 نب ناميلس نب دشار نب ناميلس : ۔ اضيأ ۔ خسانلا اذه ةعامج نمو
 ةديصق هطخب تيأر . ليمج طخ هل ناك ‘ يمضهجلا دمحم نب ديعس

 ٤ ه/٧٦٠ام .
. ٠ 

 ىلط ةباتك هدي طخب 0 اذه ("" يشاطبلا يدع نب رمع خيشلا هدلاو ١(

 ‘ (هلل ا همحر)۔ يناثلا ۔ فيس نب ناطلس مامإلا اهيف ركذ ى دلبلاب ةرخص

 ضعب نم ةءاسإ لعفب ‘ بيرقلا تقولا يف ةباتكلا هذه ترثأت دقو

 ٨ خيراتلا ةيمهأ ىلإ تفتلي ملو ، هل نطفتي مل ‘ ميمرت ببسب يلاهألا
 6 مهنفادمو ىتوملا ماظع نم ىتح هوعبتت مهريغ وأ نيثحابلا نأ عم
 الإ . اسأر خيراتلا ةباتك انلمهأو لب ‘ هيلع ةظفاحملا انلمهأ نحنو

 . اردان

 ضعب روبق ىلع تعضو “ ةيماخر ح اولا ميطحت : ةءاسإلا ه ذه نمو ٢)

 )١( ت) يقورحملا هعمج نب شيورد خيشلا فيلأت نم . " نايبتلا " : باتك : ١٠٨٦ه/١٦٧٥م( .
 نب فيس نب دمح ديسلا ةمالعلل . " نامع ءارعش ضب ةلرعم يف نامجلا دنال ' : باتك يف تدجو )٢(

 هدلاوو ى يشاطبلا يدع نب رمع نب يدع خيشلل ةمجرت . )٢٣٠٥( ةملص . ي ديعسوبلا دمحم

 ا م٩٩٨١ ربمسيد ٢١/ه٧١٣١ نابعش ٨ : ةدحاو ةليل يف اتام امهلاو . رمع نب يدع نب رمع
 دصقي ناك اذإو ، م٠٦٧١/ه٤٧١١ : ماع ىلإ اهخيرات دوعي ديصل هل ةخوسنم نوكي فيكف
 ؟ دلو هل ناك اذإ ٠ يدع هدلاوو . تاكرب نب دمحم نب ناطلس نب يدع نب ورمع
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 خيراوتو ءامسأ اهيف . ىوزنب دابعلا دجاسم دنع ‘ مهريغو ةمالا

 ، (هللا همحر) كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا ربق ىلع اهنم ، تايفو

 . اهعضوم نع ا ديعب تحرطو تمطحف

 ةفرعم ىلع ةلادلا ربقلا ىلع ةباتكلا ةهارك لجأ نم كلذ ناك نإف ٣(

 ؛ ةباتك نود ، ةليوط نينس ةدمل لصحت ةفرعملا سفن نإف ، تيملا
 نمحرلا دبع اهيخأ ربق . (اهنع هللا يضر) ةشناع ةديسلا تراز دقو
 نع مكتيهن تنك "ا : () هللا لوسر لاق دقو ‘ ربقلاب اهتفرعمل
 . () " ارجه اولوقت الو ، اهورزف الأ ‘ روبقلا ةرايز

 ةباتكلا يفو ؛ فورعم ريغ وأ هبحاص فورعم ربق نيب قرفالو ٤

 تضم ولو ‘ هتيرذ نم ، محر وأ . بيرق نم . رئازلل ليلد ، هيلع

 ، اعوشخ رنازلا ديزي امم ، اهريغب وأ ةباتكلاب هتفرعمو ، نونسلا
 ، ايندلا يف هيلع ناك ام ركذتو ، روزملا فرع اذإ . ةظعو ، ارابتعاو

 . رومألا يف ةماقتساو . لوخو ‘ ىنغو ‘ ةمعنو ‘ ةهبأو ، كلم نم

 ىلع صرحو . شطبو ، توربجو ى ءايربك نم ‘ كلذ سكع وأ

 ىلإ هلقنف ‘ توملا هب لزن نأ ىلإ ، لمأ لوطو .0 اهب ناتتفإو ، ايندلا

 هب هتفرعم الولو . ارابتعاو اركفت رئازلا ديزي امم كلذ لك ، هترفح
 . كلذ ىلإ لصوت امل ، اهريغ وأ . ةباتك نم ‘ ةمالعلا كلتب

 راز دقف ، () هللا لوسر لعفب ايسأت ، تاومألال روبقلا ةرايز يفو ٥(

 ة تاومألاو ءايحألل عدومك ‘ ليلقب هتوم لبق ‘ عيقبلا لهأ ()

 همأ ربق رازو ، (كثن) بلطملا دبع نب ةزمح همع ربق ىلع فقوو
 اهربق ناك ولو ، ريغص وهو هنع تتام دق تناكو ‘ بهو تنب ةنمآ

 )١( بيبح نب ةيبرلا مامإلا هاور . ثيدحلا ٨٠ ثيدحلا مقر . "" حيحصلا هعماج " يف )٤٨١( .
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 يأب ، ربقلا ةفرعمف ؛ () اهربق ةرايز هل ىتأت امل ۔ هنيعب فورعم ريغ

 نوكتال ‘ نامزلا لاط ولو ۔اهريغو ةباتك نم۔ تناك ةليسو

 ؤ "سرد ام روبقلا ريخ " : يور امم جتحي نم لناقلو ؛ ةهوركم

 . مع أ هللاو

 يولهبلا نانس نب هللا دبع نب دمحأ د
 ) ... ۔ 77 (

 نب دمحأ نب دمحم نب نانس نب هللا دبع نب دمحأ هيقفلا خيشلا وه

 نم لوألا فصنلا ءاهقف نم ؛ يولهبلا ليلخ نب درو نب دمحأ نب دمحم

 نايب "" : باتك ءازجأ ضعب ةخسن ىلع تعلطإ دقو ، رشع يداحلا نرقلا

 عست ةنس خسنلا خيرات ، هدي طخب ، هسفنل خيشلا اهخسن ، () "عرشلا

 . [ م٠٠٦١/ه٩٠٠١] فلالا عب

 نب ليلخلا لآ نم ‘ يليلخ هنأ يل ردابت اميف _ خيشلا اذهو

 يف هدادجأ ضعب ةافو خيرات ىلط تعلظا يننأ ركنأو ،(” ناذاش

 . ملعأ هللاو ، عساتلا نرقلا نم تانيعبزألا

 )١( رفغتسا نا يبر تنناتسإ " : () هللا لوسر لق : لاق . ةريره يبا قيرط نع 0 ملسم ىور ....

 ثيدحلا مقر ، ملسم رصتخم رظنا ‘ " خلإ : )٥٨٥( ‘ مقر ثيدحلا كلذكو : )٥٨٦( ‘ لين " يفو
 ةحفص . ؛ ج ‘ يقكوشلل ‘ " راطوألا )١٢٤( ، اهدعب امو .

 نم ‘ (م٤١١١/ه٥ ٠٨ : ت ) يدنكلا ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم ةمالعلل . "" عرشلا نايب " : باتك )٢(

 تافلؤم يدنكلا ةمالعللو ‘ دلجم )٧٢( يف ‘ " عرشلا نايب " : باتك ‘ ةرجهلل سماخلا نرقلا ءامع

 . )٣٠٨( ةحفص . ١ ج ‘ يشاطبلل ، " نايعألا فاحتإ " : يف هتمجرت رظنا . ىرخأ
 )٣( كلام نب تلصلا نب ناذاش نب ليلخلا نب نلذاش نب ليلخلا مامإلا وه )٤٠٧ه _ ٢٥ ٤ه( .
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 يباصقلا دمحأ نب ىلع نب دمحأ 1٦
 ) ( ... - ٠.٠

 ، يولهبلا يباصقلا يلع نب دمحأ نب يلع نب دمحأ هيقفلا خيشلا وه

 بجر رهش ىلإ ناكو ‘ رثع يداحلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاهقف نم
 اذه يف هل خسن دقو ؛ ةايحلا ديق ىلع ، م٠٦١ ٣ ربمسيد /ه٠١ ١٢ ةنس

 يف (" يقاتسزللا مشاه نبا ةديصق حرش '' : باتك روكذملا خيراتلا

 نب انهم خيشلا ةبتكمب اهيلع تعلطإ ، ىرخأ دئاصقو ، دلوملاو ، بطلا

 نب ريمع نب هللا دبع : وه خسانلاو يصورخلا نامثع نب نافلخ
 . يولهبلا يصقنشلا هللا دبع نب ديعس نب دشار

 يليضغلا مساق نب دمحأ ٧
 ) ... ( ٠...

 % نآلا ىتح اهيع علطأ مل ، )٢"( ةقراشملا انباحصأ بتك يف ةروكذم ، هقفلا

 (٣) يليضفلاو ؛ وه دلب ي أ نمالو \ نامز ي أ يف هن فرعأ الو

 . (' سمش نب ةلوعم ينب نم ، يلوعم هنأ : ۔ ليق

 )١( ةحفص ‘ ! ج . " نايعألا فاحتإ " : باتك يف ، مشاه نبا ةمجرت رظنا )١٠٥( .
 نل ثيح ۔ كلن ركتل يعادلا ام فرعأ الو ۔ نميلاو نامع ةيضبا مه 4 ةقراشملا انباحصاب : دصقي )٢(

 . نامع نم فلؤملا
 يذلا ، يليضفلا مساق نب رمع مامإلا اهنمو ، نامع يف اهدارفا قرفتمو . ةينامع ةليبق : يليضفلا )٣(

 . ةرجهلل رشاعلا نرقلا نم تانيتسلا يف ‘ دادم نب دمحأ ةمالعلا هبصن

 ۔ " قاقتشإا " ‘ ديرد نبا : رظنا ‘ دزألا نم ‘ نامثع نب بلاغ نب ورمع نب سمش نب ةلوعم )٤(
 ٠٦(. ( ةحفص ي " فاعممالا " . يبيسلا ؛ )١٥٣( ةحفص
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 يليعامسإلا يلع نب عنام نب دمحأ ٨
 )... ۔ ...)

 ليعامسإ نب دمحم نب يطع نب عنام نب دمحأ هيقفلا خيشلا وه
 هيقفلا دلاو وهو . رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم ‘ يوربإلا يليعامسإا
 يلاو - (") عنام نب دمحأ نب برعلبو ، () عنام نب دمحا نب ليعامسإ
 ةنس ، روص ىطع . (" يبرعيلا فيس نب ناطلس نب برعلب مامإ

 جهنما'': باتك نم اءزج اهصحب خسن دقو م١ ٠٧٣ /٦٩١

 نب بوعلب ملا هلا خأو ؛ ديج هطخو . روكذملا خيراتلا يف ، (') " نيبلاطلا

 ؤ روص ىطع ى دشرم نب رصان مامإلا يلاو ، () يليعامسإلا يلع نب عنام

 ةبتكمب دجوي ، () "ثيراوملا يف ضنارفلا ليهست " : باتك فلؤمو
 . )١١٢٣( مقرب ىرخأ ةخسنو ‘ )١٥٧٩( مقرب . دمحأ نب دمحم ديسلا

 وهو ‘ "" عرشلا نايب " : باتك نم ةخسن ىلع ‘ اريخأ تعلطا دقو

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا ةبتكمب ، عبارلا ءزجلا
 نب عنام نب دمحأ نب رصان نب هللا دبع خيشلا طخب يهو ‘ (هللا هاقبأ)

 نب دمحم نب يلع نب عنام نب يلع نب هللا دبع نب ناميلس نب هللا دبع
 نب ليعامسإ نب يلع نب ليعامسإ نب دمحم نب هللا دبع نب ليعامسإ

 )١( مقر تحت ، هعضوم يل هتمجرت رظنا . دمحا نب ليعامسإ خيشلا )٢٢( .
 )٢( مقر تحت ، هعضوم يف هتمجرت رظلا ‘ عقام نب دمحا نب برعلب خيشلا )٣٠( .

 ةملأ ثلاث ، (م٢٩٦١/ه٤٠١١ م٩٧٦١/ه٠٩٠١) يبرعيلا فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا )٣(

 . نيربج نصح يثب وهو . فيس نب ناطلس مامإلا هدلاو ةافو عب بصن ، ةبراعيلا

 )٤( يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ خيشلا : فيلأت . ' نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جاهنم " : باتك }
 يف وهو )٢٠( عوبطم ى دلجم .

 )٥( مقر تحت . هعضرم يف هتمجرت رظنا ‘ يليعامسإلا يلع نب عقم نب برعلب خيشلا )٣١( .
 يل عنام نب برعلب خيشلا تافلؤم نم فلؤملا هركذي مل ‘ ' ثيراوملا يف ضلارفلا ليهست ' : باتك )٦(

 فيلأت نم هنأ نيبت . دمحا نب دمحم ديسلا ةبتكم يف ةدوجوملا ةطوطخملا ىلإ عوجرلابو ى هتمجرت
 , يدنكلا ىسوم نب هللا دبع نب دمحا / ةمالعلا
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 ، ابسن يريمحلا ، يليعامسإلا دمحم نب ىسيع نب دمحم نب نيسحلا
 اداقتعإو انيد يبوبحملا يضابألاو . انطوو انكسم ةيالعلا يوربإلاو
 نب كرابم نب دوعسم نب ديمح لجألا خيشلا هبحمو هيخأل هخسن ؛ ابهذمو
 . يضابألا يرجحلا دوعسم

 ۔ ةنس نيعست ةنس روهش نم ‘ ةدعقلا رهش نم ٢١ موي خسنلا خيرات

 /ےه٠٩٢١] ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجهلا ذم . ةنس فلأو ‘ ةنس يتئامو

 .ه أ . [م٤٧٨١ رياني ١

 يشيقرلا ربشب نب دمحم نب دمحأ ٩
 ) ( ٠.٠٥ ٠.٠.

 نب ريشب نب دمحم نب دمحأ . يوحنلا ‘ هيقفلا . ملاعلا . خيشلا وه

 يوكز٧ا يشيقرلا نسحلب نب دمحم نب نسحلب نب دمحأ نب(ا) هعمج
 يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم يتممحلا : ةياور يفو ۔

 . ") يشيقرلا ملاس نب دمحم ةمالعلا خيشلا دادجأ نم وهو ، رشع

 مهملا ىنعم يف دييقتلا " : باتك ‘ دمحم نب دمحأ خيشلا تافلؤم نم

 )٩٠٢(‘ مقر تحت . دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوي ‘ (") '' ديفملاو

 ةحفص ى ! ج . " نايعالا فاحتإ " : يف هبسن ركذ نأ فلؤملل قبس دقو . انه ( هعمج ) : مسإ طقس )١(
 . طقىسلا انححصف . )٢٩٠١(

 . يضاقو ملاع ‘ (م٩٦٩١/ه٧١٨٣١ - م٤٨٨١/ه٣٠٣١) يشيقرلا نارهز نب ملاس نب دمحم خيشلا ()
 يليلخلا هللا دبع نب دمحم ؛ (م٠٢٩١ - م٣١٩١) يصورفغلا دشار نب ملاس : نيملمإلا لاجر نم ناك
 . (م١ ٩٥٣ م٠٢٩١)

 )٣( ماع يف هفيلأت خيرات ناك ، مجحلا طسوتم باتكلا : ٤١٧ ١١ه/١٧٣٤م .
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 هباوبأ نم ؛ )٤ ١٩٩( مقرب ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب اضيأو

 : لاثملا ليبس ىلع

 : هبنامم نايبو ۔ هنم فرصتي امو } مالكلا ةفرمم باب

 ، ديفم ريغ قأ ناك اديفم ‘ هب ملكتي ام لكل مسا ة نييوغللا دنع مالكلا

 توكسلا نسحي ةدناف ديفملا ظفللا نع ةرابع ، نييوحنلا دنع مالكلاو

 مئاقلا ىنعملا نع ةرابع ‘ نيملكتملا حالطصإ يف مالكلاو ، اهيع

 : مالكلا ةفرمم ںاب

 ديفملا نع ةرابع : نييوحنلا دنع مالكلا نأ ؛ لوقلاو مالكلا نيب قرفلا

 لوق لك سيلو ‘ لوق مالك لكف / مات ريغو امات نوكي : لوقلاو ؛ ماتلاو

 . هأ . امالك

 . هتافو خيرات ىع الو ‘ رخآ فلؤم ىلع هل فقأ ملو

 مشج نب دشار نب دمعم نب عورزم نب دمحأ ٠
 ) ... ۔ ...ه (

 هنأ : ليق ۔ مشج نب دشار نب دمحم نب عورزم نب دمحأ خيشلا وه
 ، وه نمز ي أ يف هع فرعأ ٧ { "" فنصملا '' : باتك ىلإ فيضملا وه

 . دلب يأ نم الو
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 ١ يروبخصلا حلاص نب رصان نب دمحأ
) ... - ...( 

 نب دشار نب حلاص نب رصان نب دمحأ يلولا لدعلا ةقثلا خيشلا وه

 ناك ‘ رشع ينتاثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يوزنلا يلاعسلا يروبخصلا نسحلب

 نب دمحم ديسلا ةبتكمبو ‘ ةايحلا ديق ىلع ‘ م١٦٧١/ه٥٧١١ ةنس

 ۔ "" فنصملا " : باتك ءازجأ ضعب ، يديعسوبلآ دمح نب دوعس نب دمحأ

 خسلانلاو ، روكذملا خيراتلا يف ، خيشلا اذهل خ وسنم ، يناثلا ءزجلا وهو

 يوزنلا يبيصخلا شيورد نب رماع نب دمحم نب ملاس نب رصان وه .

 هل ، رعشلل مظانو ، هيقف . يروبخصلا دمحم نب ملاس خيشلا : مهنمو
 ةيناه ىرخأ ةديصقو ‘ '' عرشلا نايب "" : باتك ءازجأ ددع يف ةديصق ،

 ءوضولا ضقني اميف ، لناسم ضعب اهيف .

 يليعامسإلا عنام نب دمحأ نب ليعامسإ ٢
9 _ ... ( 

 يليعامسإلا عنام نب دمحأ نب ليعامسإ هيقفلا خيشلا وه

 . رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ () يوربإا

 نب هللا دبع خيشلاو ‘ يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلا : هخايشأ نم

 . ا" يدادملا ريشب نب دمحم

 )١( ةيقرشلا ةقطنملاب ءاربإ ةنيدم ىلإ ةبسن : يوربإلا .
 )٢( ۔ (١٭٥) مقر تحت هعضوم يف ، دمحم نب كشا دبع خيشلا ةمجرت رظنل
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 يوزنلا هللا دبع نب ديعس نب ريشب ٢
9 ( 5 

 ينب نم وه يذلا . تبس يبأ نب هللا دبع نب ديعس نب ريشب خيشلا وه

 لاجر تيبلا اذه نم ناك دقو ، رعشلل مظانو ، هيقف ، (') ناميلس نب دمحم

 . ةبراعيلا ةلود مايأ ۔ ةالوو ، ءاهقف

 رهظيو ،‘ بتكلا نم ريثك ىلع يوتحت ‘ ةبتكم ريشب خيشلل نأ ودبيو
 ،۔ اهيف ةءارقلاو ةعلاطملا يف يلايللا رهس نأ دعب هنأ ، يتآلا همظن نم

 اهيلع ىقلأ ثيح . بطعلا نم اهتنايصو 0 اهب ظافتحإلا نع ازجاع راص
 ۔ هدعقأ ضرمل كلذ لعلو ‘ هل بأ ال ميتيب اههبشي وهف ، هلودس نارجهلا

 : لوقي وهف ، اهنيبو هنيب لاح ، رصب دقفل وأ

 ترهس املاط ينيعو
 ادهتجم حابجوإلابو
 ابستحم هلا هجول

 ينيقي نأ ٥ها مع

 اهب ماتقلاو تسماأف

 ال نم ىلع يفسأ ايف

 اهظفحي هللا وعداف

 ملاع لوب

 ال يبر وعدملا وه

 بكس فكاو عمدب

 برط يف ليللاب اهل
 بلطلا يف سفنلا لذبو
 يبلقنم هيف مويل

 بهللاو رحلا تاذ رح

 بأ ريغب متي يذك
 بخل ١ ةولح قوذي

 برأ ىضترم يلو ةقث

 بقحل ةدم هاوس

 )١( هباتك يف فلؤملا خيشلا هركذو ، نييسايسلاو ‘ ءابحألاو ۔ ءامطلل نم ريبك ددع ، تيبلا اذهل بسني :

 " ج ‘ " نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ ١ ‘ ج ٢ . ةفلتخم تاحفص يف .
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 . هتافول اخيرات دجأ ملو ، تايبألا تهتنإ

 هللا دبعم نب ديعس نب دبشب ٤
) ... _ ... ( 

 فصنلا ءاملع نم . هيقف ملاع ‘ هللا دبع نب ديعس نب ريشب خيشلا وه
 يأ نم الو ، دلب يأ"نم هنع فرعأ ال ‘ رشع يداحلا نرقلا نم لوألا
 : باتك حراش ، يششيقرلا دمحأ نب فلخ ةمالعلا هركذ ؟ وه ةليبق

 ، ملعلاب هفصوو . اهيف هيلع ىنثأ ، همظن نم تايبأ يف ، () " مئاعدلا "

 : هلوق تايبألا كلت نمف ، يأرلا دادسو 0 ىقتلاو ، لضفلاو

 ديدسلا يأرلا يذ ربحلا بيذلا يكازلا ىتفلل

 ديعس نبا يعملألا يقنلا ضعلا ملاعلا

 دودجلا يماس لضاف اريشب ينعأ يتودق

 . يشيقرلا خيشلا ةمجرت يف . اهلمكأب تايبألا ركذ يتأيسو
 0 انه هلوق نم هتمهف ام ىع ‘ هخويش نم ريشب خيشلا نأ ردابتملاو

 0م٦٣٦١/ه٠١ ٤٤ ةنس ىلإ ريشب خيشلا ناكو ‘ همالك نم رخآ يفو

 نم نيعبزألا ءزجلا روكذملا خيراتلا يف هل خسن دقف ‘ ةايحلا ديق ىلع

 نب برعلب نب دمحم خيشلا وهو هخسان لاق ‘ "" فنصملا " : باتك
 نب ريشب ملاعلا هيقفلا هخيشل هخسن هنأ : يديعسوبلآ ديزي نب مساقلب
 . تممح ةيرق نم ايلعلا دجسم يف باتكلل هخسن ناكو ‘ هللا دبع نب ديعس

 . ه أ

 )١( مالسإلا متاعد حرش يف مالظلا حابصم " : حرشلا اذه ىمسي " .
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 يرازفلا رماع نب ديشب ٥
٠.٠ ) ( ٠.٠ 

 مظانو ، بيبطو ‘ هيقف ؛ يرازفلا رماع نب ريشب ةمالعلا خيشلا وه

 ةنامو رشع ةنس ىلإ ناك لب . رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ، رعشلل
 نب يطع بيبطلاو هنيبو ‘ ةايحلا ديق ىلع ‘ [م٩٩٦١/ه٠١١١] فلأو

 ةرازو ةبتكمب اهضعب دجوي ، ةيبط فاصوأ يف تالسارم ‘ يوزنلا رماع
 دوجوم رعش ناويد اضيأ هلو ‘ ( ل ٢٩ ) مقر ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا
 نب ناطلس مامإلا حدم يف هرثكأ ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب

 نمف ۔ فيسو برعلب هيدلو يفو ‘ (هللا همحر) يبرعيلا كلام نب فيس
 : ةديصقلا هذه ناطلس مامإلا يف هلوق

 لباوو لط هنم بحس نوكلا اسك

 ةنزم نيكامسلا ءون نم هتداغو

 اهدوعر نأك لاع لجز اهل

 هزهي قرب ءوض اهيف قربللو
 لزانمو ىوللاب موسر ينتجش
 اهناكو يحمت تداك لزانم

 ةورع قامآب يكبأ اهب تفقو

 هعوبر بحأ نمم ترفقأ دقل

 اهلهاو اهنع لاذعلا ينفلكي

 كلام نب فيس نب ناطلس نثي ناف

 ديؤم لدع نأشلا ميظع مامإ
 خذاب فنألا خماش اياطعلا ينس
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 لفاوحلا باحسلا فالخأ هتداجو
 لماوه ماوه فطظطو اهعمادم

 لكاوث اهتبواج قون لكاوث

 لساب ةهيركلا يف حيشم يمك
 لزانملا كلذ لبق نم ينجشت ملو

 لدانجلا اهتنمض روبز روطس

 لسالسلا هتقثوأا ريسأ فوقو

 لهاوأ ينم بلقلا يف اهنكلو

 لطاب ةقيقحلا يف اذهو اولس

 لئاوعلا ىنثت لاذع لذبلا نع

 لحالح يبرعي يبأ يقت
لداع دعولا قداص اياجسلا ديمح



 ةبيهو راقو اجات هسأر ىلع
 لبذي لمحت ول انبع لمحت

 ىصع نمل ليولا هيف ملق هل
 دحاو ءاملاو ضرألا تابن كاذك

 هل يذلا ءادرلا رمغلا كلملا وه

 ىمتحإ لفحجلا ىلب اجيهلا يف جيتحا اذب

 هنيمي تداج ءاونألا تنض نإو

 هيتبصو نامع نم ىوزنب ماقأ

 هركذو مانألا نيب هلضف اشف

 دشرم نبا مامإلا توملا ىوط املو

 هدعب ةمامالل افك ىرن ملف

 هماقم اياعرلا ريبدتب ماقف

 هب رست مل رهاق كلمب راسو
 هنإف يلوق ريغ هيف لاق نمف

 ةورثو الام كيدجتسمب تسلو

 انل مدت نيملسملا مامإ اي مدف

 .ىدهلاو ةمامإلا بوث اسبال شعو

 لنانو ملع نارحب هبحصيو

 لفاسألاو هب هيلاعأ تعءانل

 لباو صعي ملو ىلاو نمل هيفو

 لكآملاو هنول هنم دداضت

 لهانمو رغت مل لضف يعيباني

 لفاحجلا هيلإ تجاتحاف فيسلا هب

 لمانألا هنم ءاوشلا نع تنغأو

 لجاوهلاو ىرقلا هنم تذلتمإ دق

 لبابو رصم هاركذ نم لخي ملو

 لماوه نهو هاياعر تساو

 لداعي نم الو ناطلس لدعلا ىوس

 لئابقلا انيف ماق ذم هل تنادو

 لئاوألا كولملاو اياربلا سوؤر

 لهاج مكبأ عمسلا مصأ ىمعأل
 لناس حفصلاو نارفغلا يننكلو

 لئاضفلا ىقبتو ىربكلا ةحارلا كب

 لحار تيبلا ىلإ ىرسأ ام رهدلا ىدم

 . كلذ نم رثكأ يهو ‘ هنم دارملا ىهتنإ

 : ةديصقلا هذه هناثر يف هلو

 للط الو عبر يل نزحلا اذ جاه ام
 ةحداص حبصلاب ةتتخافل الو

 لسي يعمدم ةاتف نيبل الو

 لوألا همايأ تضم بابش الو
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 ىتف نيملسملا مامإ دقفل نكل
 تعضخ يذلا ناطلس لدعلا دجاملا

 هب ءاضتسي ارون رهدلا يف ناك دق

 الطه اضراع لحم لك يف ناكو
 هل ماثآلا ناد يذلا مامإلا وه

 هب تامركملا لسر رد يذلا وه
 هبهاوم تضاغ كلم ىلع افهل

 اهدحاوو ايندلا لجر ىلع يفهل

 هتريسو انيف هتريرس تباط
 ترذو ىهنلاو يلاعملا هتكب دقل
 همظعأ مض احيرض مامغلا داج

 هتمحرو هيراب ناوضر هيلع
 هتتيمل ىغطي ىدهلا رون داك دق

 امدهنم دجملا ءانب ىقلي داكو
 هتجهبب ايندلا تراص ةفيلخ

 لعتشي يبنج يف نزحلا ىظل فيس
 لودلا هل تداقنإو نيطالسلا هل
 للجلا ثداحلا كانه مخلطأ اذإ

 لطهلا ضراعلا نضي نيح سانلل
 للملاو نايدألا هنيد تعواطو

 لسرلا هب تراس امب انيف راسو

 للعلاو لهنلا اهنم ناك ام دعب نم
 لجر هلثم ام يذلا يبوعيلا

 لمعلاو لعفلا هنم لوقلا قفاوو
 لبإلاو ليخلا نهعمدأ هيلع
 لحزلاو ضامياإلا هعم لباوب

 لفطلاو حابصإلا فلتخإ ام كانه

 للشلا اهجاتحي ىدنلا فكو اموي

 لجعلا ظقيتسملا برعلا وبأ الول
 للحلاو يلحلا اهيلع احادر اركب

 : اهعلطم ىرخأ ةديصق هناثر يف هلو

 ربصلا ىرع انم ءزرلا اذه لح دقل

 : مامإلا اذه ةافو اخرؤم لاقو

 راهن فيس د ) أيلس مامإل ١ نفد دقل

 0اا عاوه نم رشع مث تسل (" اماع نوعست هدعب فلأو

 رمجلا نم رحأ انزح انل ىكذأو

 امالكلا عف ءاعبزلألا

 )١( (فلؤملا) ۔ لصألاب اذك ۔ ةدعقلا وذ رهش وه : عاوه .
 )٢( ءاعبرالا موي : يأ ١٦ ةدعقلا يذ ١٠٩٠ه/ ٢٠ ربمسيد ١٦٧٩م .
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 كلذو ة دشرم نب رصان مامإلا هيف تام يذلا مويلا يف هتعيابم تناكو

 لبق 0 م٦١ ٩٤ليربأ ٠١/ه٩٥٠١ رخآلا عيبر نم رشاعو ، ةعمجلا راهن
 . مويلا كلذ يف ةعمجلا سانلاب ىلصف ، رصان مامإلا نفدي نأ

 : مه ، دالوأ ةعبرأ ، (هللا همحر) كلام نب فيس نب ناطلس مامإللو

 رماع نب ريشب خيشلا هاثر يذلا ، (') برعيو ، ريمحو ، فيسو ، بوعلب
 : (" اهلوأ ةديصقب ة يوكزإلا يرازفلا

 ملظيو هينب انايحأ فصنيو مدهيو ينبي رهدلا نأ يليلخ

 : اهنمو

 ىدرلا نم ءادفلا ينغي ول هللا وف

 ملسم ضذزلا يفو ناطلس ةلالس برعي رونملا ردبلا دقف امل

 مامإلا هدلاو ةايح يف تام بوعي ديسلا نأ : ةيتآلا تايبألا نم رهظيو

 : هلوقل ‘ ناطلس

 مركملا مامإلا وهو ىرولا ذالم كلام نبا نبا انل ىقبأ نمل ادمحف

 مغرم ضغبلا وذو ناطلس نب فيسو بوعلب رغألا يكازلا هنبا ىقبيو

 هذه اهنم ، راعشأ فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا حدم يف هلو
 ً ةدبصقلا

- 

 رصعلاو دجملاو نيدلا كيلع ىنثأو رصملا كب راخفلا لايذأ رج دقل

 ريمح نبا مكح امك ‘ يلاوتلا ىلع ، فيسو ، برعلب : هيدلو ٤ فيس نب ناطلس مامإلا دالوأ نم مكح )١(
 .م٩٤٧١/ه٢٦١١ ماع يف هيدي ىلع ةبراعيلا ةلود تهتنإ يتلاو ، ناطلس نب ريمح نب بوعلب مامإلا

 . فيس نب ناطلس مامإلا نب برعي ىثر : يأ )٢(
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 هرهظ دتشاو فورعملا دي تلاطو
 تدتغاف كل دعب ايندلا تقرشأو

 ملسمل ةايح تباط ام كالولو
 ىدج اهل افك مورحملا دجو الو

 ىرولا ىلع مج هللا لضف نكلو

 اهساس ةيعرلا نأ هلضف نمف

 كلام نب فيس نب ناطلس ةلالس

 مظعم سوفنلا يف ريبك مامإ
 هنانحنإ دعب لدعلا ماقف ماقأ

 لنانب دالبلا راطقأ قبطو

 ادرمم انصح نيربي يف ديشو
 عفادمب هجاربأ تيشح دقو

 رقوم نوصم ضرع هل ٫مامإ

 تفعوضو اريخ مالسإلا نع تيزج

 : تايبألا هذه ۔ اضيأ ۔ هيف لاقو

 ابرعلب يبرعيلا نأ لاق نم
 همصخ دهشي لضفلاب هل كلم

 لوطأ عاب دجملا يف هعارنف
 افطلت نيفتعملل عضاوتم

 رهظ الو سأر كارشإلل قبي ملو
 رضخ اهفانكأو ضيب اهقافآو

 رمأ الو يهن مالسإلل ناك الو
 رفظ رفط يف مولظملل خان الو

 رصح هب طيحي نإ ام هناسحإو

 رمذلا برعلا وبأ يكازلا ىرولا مامإ

 ردب هتعلطو رحب هفك ىتف

 ربك الو كانه بجع هب سيلو
 ..رقفلا هدوج نم تام نأ ىلإ داجو

 رطقلا دقف نارطقلا ماقم موقي

 رهزلا مجخلا هناكرأ نع أطأطت

 رمج اهناشحأ ءلم يداعالا عفدل

 رفولا هلناسل الوذبم ناك نإو
 رمعلا كل لاطو ىربكلا ةمعنلا كل

 نيمي سيلف امرك ىرولا قاف

 نيمي هيلإ تبلط هنأ ولو
 نيمي تامركملا يف هلامشو

 نيمي سيطولا يمح اذإ هلو

 اهنم ، هنامز يف ملعلا خياشم ضعب يف ةديدع يثا رم ريشب خيشللو
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 : يشيقرلا هللا دبع نب دمحأ نب فلخ هيقفلا ملاعلا خيشلا يف هؤاثر

 فكت ىرثلا كاراو ذنم يتلقمو فجي ىجدلا رون اي كدقفل يبلق

 : هلوق ‘ يوكز3إلا يرفعجلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ خيشلا يفو

 هلوزن لبق توملا فيضل ددعاو هلولح لبق ضرألا نطبل بهات

 : هلوق م يوزنلا يرقعلا رماع نب هللا دبع خيشلا يفو

 رظان لك نع ملعلا ءايض باغو رماع لجن اي دجملا تام كتومب

 : هلوق ، هللا دبع نب رماع نب بيبح هيقفلا خيشلا هيخأ يفو

 مغلا هحارفأب انورقم لازالو مسلا هتاذلب انوجعم رهدلا ىرأ

 : هلوق ، ينامدألا دمحم نب فلخ نب دمحأ دهازلا ملاعلا خيشلا يفو

 دب هدروت نم سفنل سيلو دح همراصل وبني ال توملا وه

 : هلوق ، ينامدألا فلخ نب دمحأ نب رماع هيقفلا خيشلا يفو

 ...۔....... ىلإ يدسملا دمحأ ىتف رماع تام دق رحنلا دعب نيمويل

 : هلوق ، يقورحملا ةعمج نب شيورد دهازلا ملاعلا خيشلا يفو

 راصمألا اهلوه نم تلزلزتو راصبألا اهل تقرب ةبكن اي

 نم ةمجرت يف اهنم لك۔ هللا ءاش نإ ۔ يثارملا هذه ركذن يتأيسو
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 (ءاه) نيكست ىري نم ةنطخت يف اهنم ، ةيهقف لئاسم يف مظن هلو
 ىري نم بيوصتو ، هيطع راكنإلاو ‘ اهمضب لوقي الو ‘ مارحإلا ةريبكت

 : اهمض

 نم هللا مسإ يف نيكستلا ىري نم اي
 وذ تنأو باتكلا بارعا تفلاخ

 هقح كبر هللا مسا طعت مل

 ةلد نوكلا ىلع باتكلا يف له

 يذ نيدلا مامإ نم عروأ تنأفأ

 برعلب رغألا يكازلا ديلا

 اننامز هيقف نم دهزأ تنأ مأ

 دمحم داوجلا ملعلا ملاعلا

 يذلا ناميلس دادم نبا نباو

 هل نم نانس ىتف يرفاغلاو

 ةعمج مرابضلا دمحم ىتفو

 ىقتلا لها نم خايشألا ةيقبو

 هب امب نيدت نأ ةيادهلا نمف

 يتحيصن لوبقلاب لباقو عجراف

 . اهنم تايبأ فذح عم تهتنإ

 : () ةيضرف ةلأسم يف لاقو

 نحال كنإ مارحإلا ةريبكت

 نئاب هيف قحلا نأب مع
 نناشلا عينشلا نحللا وه اذه

 نكاس يماسلا يف مسإ يأ مأ

 نمآ كبلق هامحب يذلا لدعلا

 نطاق ةرجملا قوف هدجم نم
 نجاملا هنم دجلل ينتجملا

 نعاظ جف لك يف هتيص نم
 نداش لفط وهو يلاعملا فلأ

 نئافس ضيرقلل جل لك يف
 نطابلا هنم هلل افص لجر
 نهاكلا لوقي امل نيضفارلا

 نناد ةعيرشلا نم مامإلا اذه
 ننام ةلاقملا يف انأ امف اعوط

 يضاقلل . " نامع ءارعش ضعب ةفرعم يف نامجلا دالق " : باتك يف ‘ اهباوجو ةلنسملا عجار )١(
 ۔ (فلؤملا) . )٣٤( مقر ةحفص ، يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح ديسلا ةمالعلا
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 اسلف هلام نم طعت مل ةدحاوف عبرأ لالح نع ىدرت لعبو

 اسرع هل تناكو اثاريم كلانه لنت ملو اقادص تلان ةدحاوو

 اسفن هدقف ىلع تباذ دقو اقدص نحت ملو اثارت تزاح ةدحاوو

 اسمرلا نكس ام دعب نم اهثاريمو اهقادص تزاح جاوزألا ةعبارو

 : انمضم لاقو

 هدعبأ ام زمالو زماه لكل ليو
 هددعو هل الام اهمارح نم عمج

 هدلخأ نامزلا ىلع هلم نأ بسحي

 دقوم كنه ران يف نذبنيل الك

 ةدنفألا عيمج ىلع علطم اهبيهل
 ةدصؤم باب لك نم اهناكس ىلع يفو
 هددمم دمع يف اوحجربي مل اهب مهو

 : يرماعلا لمرح نب ةحرس هيقفلا خيشلا هقيدص يف لاقو

 ميسنلا نم قرأ ظافلأاب ىفاو ناسحإلا اخأ اي كباتك

 يميقس ىفشو يرطاخ بيطو ينيع رقأو يتبتر ىلع اف

 ميعنلاو ةداعسلا يف شيعب يضغ درفلا هجلا كازاجف

 ميلس ينم رطاخ نع تتأ مالس اهعم ةدوم كاهو

 : اهلئاوأ ركذب يفتكأ ۔ ىرخأ تاعوطقم هيف هلو

 اسافنأ هبيطل سوفنلا دجت اساطرق انمضم مالسلا يدهأ
٠ 
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 سورط مالسلاب هنع كروزت مداخ يناهت اهذخ لمرح ىتف

 اخ لج كل

 يفاص دوب ينم ةجوزمم ةيحت يفصلا لخلا ىلإ يدهأ

 اج لج + ٨

 ميظنلا ردلا يه ظافلأب ميركلا نسحلا كسرط يناتأ

 اج دلج ٧٨

 ةنس يف ۔ (ا) نيتيرقلا دلبب ةديدش ةفصاع ع وقو اخرؤم لاقو

 . (") م١ ٩:٤4 ١٠ه/٣ ٦٨

 ربتعم لوقعلا لهأل اهيف ةحناج نيتيرقلل تباصا
 بوبه يف اهبحصي ةفصاع يشعلاب تتأ حير
 رجش تعلقنإ اهنمو لخن اهمظعم رك نيح تعقوف

 اورشح مهنا اونظو هلللا ىلإ افوخ دالبلا لهأ جضو
 ردقلا اهل اهقاس ةلخنب تكله ةحرس خيشلا ةجوزو
 اوربتعيل ىرولل ةركذت انقلاخو انبر نم كلتو

 اوركداو هوركذاف هتركذ ام نوكت ةرخألا ىدامج يفو
 (" ربع اهرم يف انينس فلل عم نيتسو تلخ دق عبزأل
 رضم رشعم ىلع هب ترخف يذلا ىفطصملا ةرجه نم

 . ةيلخادلا ةقطنملاب يكزا ةيالو ىرق ىدحإ يه : نيتيرقلا )١(
 :دامج يف تتاك ةفصاعلا نأ ركذت تايبألا نأ الإ . ه٩٠١ ٤ ماع يف ةفصاعلا خيرات فلؤملا عضو دقل )٢(

 . م٤٥٦١ ليربإ /ه٤٦٠١ ماع ةرخألا

 . فلؤملا هنود ام فالخ وهو ‘ م٥٦١ ٤ ليربأ /ه٤٦٠١ ملع ةرخآلا ىدامج يف ةفصاعلا هذه تثدح )٣(
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 رمق ىجدلا يف حال امو سمش تعلط ام هلإلا هيع ىلص

 دمحأ نب فلخ خيشلل ‘ '' مئاعدلا "" : باتك حرش اخرؤم لاقو

 : يشيقرلا

 ملاع لك هماكحأ يف تزجعاف مناعدلا حرش تمكحأ دمحأ ىتف

 . ۔ هللا ءاش نإ ۔ دمحأ نب فلخ خيشلا ةمجرت يف كلذ ركذ يتأيسو

 همحر) يوزنلا يدشارمحلا سيمخ نب رصان هيقفلا ملاعلا خيشللو

 : اهلوأ ، هتمجرت يف اهتركذ ‘ ءاقستسإلا يف تايبأ ، (هللا

 ررضلا انب طاحأ دق كديبع انإ انهلإو انبر ايعرو ايقس

 : تايبأ ةدع اهلاونم ىلع ‘ رماع نب ريشب خيشلا لاقف

 رطملا سبتحإ دق انيصاعم مؤشب
 ام سلب دارجلا كاذ عم لبقأو

 اهضعب تام دقو انيشاوم تعاجف
 اوأجلاو ......... نمحرلا ىلإ اوبوتف
 هباب ريغ ةدش نم اوبرقت الو

 ةرود ناويكل اذه اوبسحت الو

 . اهب رفظأ مل ةيقب تايبأللو

 رجش نمو ليخن نم ريثك تامو
 رمث نمو عورز نم هيلع رمي

 رقب نمو نتأو قون نم .........

 رشبلاو قلخلا قلاخ ىلاعت هيلإ

 ررضلا فشكي هريغ هلإ نم امف

 رهش دق بكاوكلا يف اسحن ناك ناو

 ةايحلا ديق ىلع ناكو ؛ ةيافك ريشب هيقفلا خيشلا رابخأ نم ردقلا اذهبو
 مامإلل هحنادم نأ هظحالا اممو ضرألا ديق ناطلس نب فيس مامإلا مايأ

 ، ارعش ناطلس نب فيس مامإلا يف هل دجأ ملو ، ةريثك ناطلس نب بوعلب
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 . ملعأ هللاو ، ام ببسل كلذ لعلف ، هتمامإ لبق الإ

 فلأو ةنامو رثع ةنس ىلإ هنأ الإ ؛ هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 . ةايحلا ديق ىلع ، [م٩٩٦١/ 7٠) ] ةرجهلل

 ينامدآلا دوعسم نب رمع نب ريشب ٦
 ) ... - ) ٠٠.

 ءاهقف نم ؛ يوكزإا ينامألا دوعسم نب رمع نب ريشب خيشلا وه
 خيشلا فيلأت ‘ '" ةريصبلا ' : باتك هل خوسنم ‘ رشع يداحلا نرقلا

 نب هحرس خيشلا وه خسلانلاو ، ١( مضألا هللا دبع يبأ نب نامثع

 يف كلذو ، ديج طخب ، ناحرس نب رمع نب ناحرس نب دمح نب لمرح

 . يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا رصع

 دمحم نب دمحأ ‘ ينيرحبلا رعاشلل ةديصق ، باتكلا رخآ يفو

 يضاق ۔ يميهشلا دشار نب هعيبر خيشلا ىلع ءانث اهيف ، (") يزمحلا
 ريغ ةعطقنم ةديصقلاو نيرحبلا ىلع ‘ (يناثلا) فيس نب ناطلس مامإلا

 مامإلا خيرات نم ذبن ۔ ديعسلا علاطلا "" : باتك يف اهتركذ دقو ‘ ةلماك

 هيلع تعلطإ باتكلا اذه ، " ةريصبلا "" : باتكو ؛(") " ديعس نب دمحأ
 . ةبتكملاب هميقرت لبق هنم تلقنو ، دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب

 )١( ةديع تافلؤم هل ‘ ةرجهلل عباسلاو سداسىلا نينرقلا ءاملع نم . هللا دبع يبأ نب نامثع خيشلا ،

 ج ‘ " نايعألا فاحتإ " ۔ يشاطبلا : هتمجرت رظنا ١ ، ةحفص )٤٣٩( ۔
 ةمجرت هل دجا مل . يعالطإ ةعس ىلعو ‘ يزمحلا دمحم نب دمحأ خيشلل ةمجرت عضو يل رسيتي مل )٢(

 . يرمشلا ميهاربإ هللا دبع ركب يبا / ذاتسإلل ، " جيلخلا مالعأ مجارت يف ديفملا تسرهفلا " : يف
 )٣( هسفن فلؤملل ، " ديعس نب دمحا مامإلا خيرات نم ذبن _ ديعسلا علاطلا " : باتك .
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 يوكزإلا رماع نب دمحم نب ريشب ٧
٠.٠) ) ٠٠٠ 

 ؛ يوكزإلا ىسوم نب دمحأ نب رماع نب دمحم نب ريشب خيشلا وه

 ةنس ىلإ ناك ، رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ، رعشلل مظانو ‘ هيقف

 : باتك نم ثلاثلا ءزجلا خسن دقو ‘ ادوجوم ايح ما ٩ /٦٦٨

 نب ناطلس مامإلا مايأ كلذو ، روكذملا خيراتلا يف ، "" عرشلا نايب "

 ‘(م٩٧٦١/ه٠٩٠١ م٩٤٦١/ه٩٥٠١) (هللا همحر) كلام نب فيس

 : ارعش كلذ يف لاقو ، هسفنل هخسن

 مركلا يذ هللا نوعب باتكلا مت

 ةعسات ماع يف بجر يف كاذو

 تفو يبنلا يكازلا ملعلا ةرجه نم

 هتعافش ىجرت يذلا يبنلا وه

 ةبطاق قلخلا لكل عيفشلا كاذ
 ذا ةيربلا نيب نم دمحأ صخ دق

 امو ناك هللا يحول نيمألا كاذ

 تحضتاف لدعلا فيسب ةاغطلا ىقس

 هل نيملسملا مامإ رصع كاذو

 اشن نيح كلملا ىطمت فيس نبا وه
 همحري هللاو هرصني هللاف

 اجهتبم دلخلا نانج لحي اضيأ

 ىلع لج قلخلا هلإ ىلصو اذه

 مرحلاو لحلا برو ءمانألا بر

 ؤ ممتلاب دع فلأو مث نيعبسلا
 مجعلاو بارعالا ديبس دمحم

 معنلاو سؤبلا تقو نباغتلا موي

 ممالا ةلمج نم انل ريذنلا وهو
 ملقلاو حوللا هلإ هيلع ىلص
 مكحلاو ملعلا يف هل اهيبش ىرن
 منص يذ لك ىدرأ عئارشلا هب

 ملعلاك سمشلا نرقك ءيضي رون
 مركلا بحاص ىحضأ دشرم نبا دعب

 ميشلا و بادالا ي ذ دشرم نبا لثم

 معن يف رهدلا لوط ةرسألا قوف
 ملعلا لداعلا يشرقلا دمحم

 (١) بجر ره لوا ٠٧٩ ءاعبرألا : قفاوملا م ها ٥ ربمسيى ٦٦٨ا١م .
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 ، اهنم خسن يتلا هتخسن ىلع ضرع : ۔ باتكلا خسان خيشلا لاق مث

 . جارسلا ىلع ‘، يكزإ نم يراوحلا دجسمب 4 ناكمالاو ةقاطلا بسح

 : اضيأ ۔ هطخب خيرات اذهو

 برعلا يبأ نب كلام نب فيس نب ناطلس ، نيملسملا مامإ ىنب )

 ، نميلا نصح روس نم جراخ يذلا قوسلا وهو ، يكزإ قوس ، يبوعيلا

 يف ، ةرصنص قوسب يذلا دجسملا عم وهو 0 رازنلا ةرجح نم جراخو

 نب رماع نب دمحم نب ريشب اذه بتكو ۔ () م١ا٨٦٦/ ٩ ةنس

 . ه أ . ) هديب ىسوم نب دمحأ

 ىدادملا رمع نب دمحم نب ربشب ٨ 4
 ) ( 00.٠ - 0.٠

 دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم نب ريشب هيقفلا خيشلا وه

 نب ريشب : ةياور يفو ۔ رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ‘ ") يبعانلا
 امه له يردأ امف ۔() دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم نب رمع نب دمحم

 ؟ دمحم هدلوو ، دمحأ نب رمع ركذ يف راركت عقو مأ ، نانثإ

 )١( ىعدت ىرخألاو ؛ ةيقميلا اهنكسيو . نميلا : ىمست امهدحإ ۔ نيتريبك نيتلح يكزا ةنيدمب دجوت :

 ۔ ةيرازنلا اهنكسيو ، رازن
 مقر تحت . هعضوم يف . ريشب نب دمحم نب هللا دبع / هديفح ةمجرت ، رظنا ، بعنلا : ةليبق نم وه )٢(

 ۔(١٭٥)
 (٣) دمحم نب رمع نب دمحم نب ريشب خيشلا دلاو ةمجرت ‘ رظنا ٧٠ مقر تحت ‘ هعضوم يف )٢١٤(.
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 يمرضحلا ديعس نب دوعسم نب ريشب -
 ) ... ۔ ... (

 رمع نب ديعس نب دوعسم نب ريشب 0 يلاولا ة هيقفلا خيسلا وهو

 هنس ىلإ ناك ‘ رح ي داحلا نرقلا ء اهقف نم ؛ ي راحصلا يمرضحلا

 . ةايحلا ديق ىلع ‘ م٦٠٧١/ ٨

 خيراتلا يف ‘ " نيبلاطلا جهنم " : باتك نم ءزج هل خوسنم

 خيشلا دلاو وهو ‘ اهب يلاولا ذنموي وهو ، راحص ةنيدم نصحب . روكذملا

 يف فلؤملا راثآلا طقل " : باتك فلؤم ، () ريشب نب هللا دبع ةيقفلا ملاعلا

 كلذ ركذ يتأيسو .ة هريغو ‘ '" فنصملا '' : باتك رصتخمو ‘ '' راحص

 . - هللا ءاش نإ خيشلا ةمجرت يف

 يليعامسإلا عنام نب دمحأ نب برعلب ٣٠
 ) ... ...ه (

 نب دمحم نب يلع نب عنام نب دمحأ نب بوعلب يلاولا هيقفلا خيشلا وه
 يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ (") يوربإلا يليعامسإلا هللا دبع نب ليعامسإ
 خأ نبا وهو ؛ ىوزن ىلع ، (لوألا) ناطلس نب فيس مامإلا يلاوو ؛ رشع
 . عنام نب بوعلب

 (٣) ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم ةمالعلا : هخايشأ نم .

 . (١٭٠) مقر تحت . هعضوم يف س دوعسم نب ريشب نب هللا دبع خيشلا ةمجرت 4 رظنا )١(
 (٦) مقر تحت ‘ هدلاو ةمجرت . رظنا )٨ ١ ) هالعأ .

 )٣( مقر تحت ، هعضوم يف ى هللا دبع نب دمحم خيشلا ةمجرت ، رظنا )٢٠٧( .
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 هسفنب اهخسن " () 'اةماقتسإا " : باتك نم ةخسن ‘ هطخب تدجوو

 ىطع علطأ ملو > ناطلس نب فيس مامإلل ة ىوزنب هتيالو مايأ ة هسفنل

 . دوجوم يح م٥٩٦١/ ٠٧ ةنس ىلا هنأ الإ ، هتافو خيرات

 هنأ نظي اميف وهو ‘ رثألا اذه ‘ ملعلا خياشم ضعب يل لقن دقو

 : هصنو ‘، عنام نب دمحأ نب بوعلب خيشلا طخب

 ۔ نيملسملا مامإ ‘ يالومو يديس ملعيل ‘ ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 مهو ، ناوخإا نم هللا هرسي ام انرضح دق ‘ فيس نب ناطلس نب فيس
 ۔ يدومحملا دوعسم نب يطعو ‘ ينارحبلا يلع نب دمحم : خياشملا

 ، دادم نب ريشب نب دمحم نب هللا دبعو ، (" يلع نب سيمخ نب رصانو
 خألاو ‘ نانس نب فلخو ، دادم نب دمحم نب ناميلس نب رصانو

 دمحم نب ملاسو ، يديعسوبمأ دمحم نب دمحأو ، ملاس نب شيورد
 . يناويطلا

 عفرف .« ................ ، يأرلاب فالتخإ اهيف لئاسم يف مهانرظانو
 . فلخ نب دشار : خياشملا نع يدومحملا دوعسم نب يلع خيشلا

 ىلط هاضرعأو ؛ لوقب نالمعي امهنأ . يدومحملا دمحم نب هللا دبعو

 هل نوكي هل توبثملا نأ ۔ هيف امهيلع ركني ملو ۔ (ا٣”) ديعس نب حلاص خيشلا

 دعب ، هقح رخأت نم مهدنع لخدي ملو اعرش ۔ هلبق مدقت نم قحو ‘ هقح

 . لوقلا اذه مهبجعأو ، رجحلاك وهو ، تابثإاا ةباتك

 نرقلا ءاملع نم ، يمدكلا يبعانلا ديعس نب دمحم ديعس يبأ خيشلا فيلأت نم 0 " ةماقتمإلا " : باتك )١(

 ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : يشاطبلا باتك يف هتمجرت ‘ رظنا . يرجهلا عبارلا
 )٢ ٨ ٢(. ةحفص س ١ جع ." نلمع

 . (فلؤملا) . يدشارمحلا يلع نب سيمخ نب رصان : هنظا )٢(
 ءامطلا رابك نم امهو ؟ يرمعملا مأ ؟ يلمازلا خيشلا وه له ۔ ديعس نب حصب دوصقملا نم فرعأ ال (٣)

 ديعس نب حاص خيشلا ةمجرت رظنا ة فيس نب ناطلسو ، دشرم نب رصان : نيمامإلا رصع يف
 . )١٣١( مقر تحت ‘ يلمازلا
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 نب فيس نيملسملا مامإ موحرملا ۔ انديس لاق : لاق نأ ىلإ

 توبثملا دي يف ناك نإ تابثإلا امأ : (هللا همحر) يبرعيلا فيس نب ناطلس

 نأ : هلوق ناكف ، يحمرلا يلع نب ديعس نب يلع خيشلا هيف انرظانف ؛ هل

 ء نويدلا لهأ نم هدعب نممو ، هلبق ناك نمم ىلوأ هدي يف يذلا نوكي

 . هصنب ه أ . ضوبقملا نهرلاك

 ىليعامسإلا يلع نب عنام نب برعلب ٣١
( .٠.٠ 9 

 نب دمحم نب ىلع نب عنام نب برعلب يلاولا هيقفلا خيشلا وه

 مامإلا يلاو ، يوربإلا يليعامسإلا ليعامسإ نب هللا دبع نب ليعامسإ
 لالتحإ نم روص حتتفإ يذلا وهو . روص ةنيدم ىلع ، دشرم نب رصان

 . اهنم مهدرطو ، لاغتربلا

 نم لاغتربلا براح ، دشرم نب رصان مامإلا نأ ، ركذلاب ريدجلا نمو
 نب فيس خيشلا لوقي كلذ يفو ؛ اهلك نامع مكحو ‘ ريصلا ىلإ روص

 ‘ دشرم نب رصان مامإلا اهب يثري ‘ ةليوط ة ديصق نم 4 يبجشلا دمحم

 : فيس نب ناطلس مامإلا ىلع ءانث اهرخأ يفو

 الماعو ابيقن ىلو دق ريصلا يفو ةيالو سيورلا سأر عم روص يفو

 الهاجت هيلع ادخ اورعص دقو اهلهأ يغبلا رهظأ امل طقسمو
 القاعمو اجربأ اوداشو هيلع مهلهجب مامإلا برح اوضرتعيل

 (١) ةحفص . "" ةريسلا !ا ‘ رصيق نبا . رظنا (٣ ٥( .
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 الداجملا نوعفدي اراغص اوبآف هب اودجتنا امو اوداش ام حطحطف

 (ااالماوك ارشع مث اتسو ةجح نيرشع لدعلا بوث رشنأو

 )٢( اليان حبصأف هيف هبحن ىضق هلك كاذ نم رشعلا فالخ امويو

 يف اهنم ‘ رثألا يف ةريثك ةبوجأ ، عنام نب برعلب خيشللو ، اذه

 . ضنارفلا يف اباتك فلأ دقو ، هريغو ‘ (" 'ناتسبلا هكاوف " : باتك

 مل . " نايبتلا " : وأ ‘ "" نايبلا "" : همسإ افلؤم هل نأ : تدجوو

 ةمالعلا خيشلا مكحل نيرضاحلا دوهشلا نم خيشلا اذه ناكو ؛ هيلع علطأ

 ىوعد يف ‘ ؤُ) " رابخألا ةنازخ "" : باتك فلؤم ، دمحم نب هللا دبع

 ليربأ /ه١ ٤٥ ٠ ةدعقلا يذ رهش يف ‘ ءاربإ ةيرق نم ، نيرخنم وب جلف

 مامإلا مايأ كلذو . دوجوم يح روكذملا خيراتلا ىلإ وهف ؛ ٥

 . ( م٩٤٦١/ه٩٥٠١ : ت) (هللا همحر) دشرم نب رصان

 دشرم نب رصان مامإلا ةعيب نوكتف : امايا . لماوكلا رشلاب دارأ نإ ، [الماوك ارشع مث ] : هلوقف )١(

 ذننيحو ؛ ه١ ٢٢ ٠ ةنس هل ةعيبلا نوكتف : نينس رشع ۔ اهب دارأ نإو ؛ _ ابيرقت _ ه ٠٣٢ ١ ةنس

 نأل _ اهركذ مدقت _ ىرخأ ةياور ىلع م ه٤٣٠١ ةنس وأ م ه١ ٠٢٤ ةنس اهنأ : لاق نمل هجوال

 ( . (فلؤملا) . هيف رظنيلف ‘ ملعأ هللاو ‘ نايع دهاشو رصاعم مظنلا

 )٢( يه نيتيبلا يف رعاشلا اهركذ يتلا نينسلا عومجم نإ )٤٦( الماك رصان مامإلا رمع يهو ‘ ةنس ،
 هرمعو بصن ثيح )٢٠( مكحو ‘ املع )٢٦( ةنس )١٠٣٤ه/١٦٢٤م -_ ١٠٥٩ه/١٦٤٩م(.

 )٣( يربعلا رمع نب سيمخ نب ملاس فيلأت : " ناتسبلا هكاوف " : باتك )١٠٧٠ه/١٦٥٩م
 ٠ ماع ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هتعبط ة ١٩٨٢م .

 لاجر دحا . ناغ نب دمحم نب كلا دبع ةمالعلا فيلأت . " رايخلا عيب يف رابخألا ةنازخ " : باتك )٤(

 ،‘ ي ديعسوبلآ دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوت . ةطوطخم لازي ال باتكلا ‘ دشرم نب رصان مامإلا

 خيشلا ةبتكمب ةطوطخملا نم ةخسن كلانه كلذكو 0 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا رادبو

 ۔ بريضملا ةيالوب ، يثراحلا دمح نب ملاس
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 ىليعامسإلا برعلب نب دمعم نب برملب ٢
 ) ... ۔ ... (

 يليعامسإلا برعلب نب دمحم نب بوعلب يلاولا هيقفلا ةقثلا خيشلا وه
 نصحب . يبرعيلا ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا يلاو يوربإلا
 ۔ رشع يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاهقف نم وهف ۔ ءاربا
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 هبارع نب يناث نب ناميلس نب يناث ٢
 ) ( ٠٥٥ - ٠.٥

 نب هللا دبع نب حلاص نب يناث نب ناميلس نب يناث هيقفلا خيشلا وه
 . ي رجهلا رشع يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاهقف نم ؛ هبارع

 نب ديعس هيقفلا هدلوو ‘ ثاريملا يف ةلأسم ىلع اقيلعت هل تدجو

 ‘ ةيلعلا دلب نم اعيمج مه و ، )`) ديعس نب لاله رعاشلا دلاو وه و “ يناث

 اهطلو ، تايبالا هذه هطخب يناث نب ديعسل تدجوو ‘، نييناطلا يداو نم

 : هل

 رابطصا نهيلع الف نهو لاح نهل مودي ال عبراف

 رارق ىلب نهب نمل سيلو ربق ريغ نم ىتفلا .......

 رارطضا اهلزانم نم كجورخ رادو اهرك ةبحأ قارف

 راقتفا هبقعي راص رسيو ولع نم دجم لوزن ( كاذك)

 رانو تانج رهدلا بأدف مزعو .مزح اذ رهدلل نكف

 نب يناث نب ديعس هيقفلا همع ةمجرت ، ءزجلا اذه يف اضيأ ۔ رظنا

 نب ناميلس نب رصان (هيخأ ةمجرت) اضيأو ، هبارع نب هللا دبع نب حلاص

 ةيرق نم ةيلعلا دلب نم مهلكو ، هبارع نب هللا دبع نب حلاص نب يناث

 . تركذ امك ۔(") ىدحإ

 . " كولملا حيدم يف كولسلا رهاوج '' : ناويد هل ‘ هبارع نب يقاث نب ديعس نب لاله : وه رعاشلا )١(
 . م١ ٩٨٤ ، طقسم . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو تاروشنم

 . نييناطلاو ءامد يداو ىرق نم ، ىدحإ ةيرقو . ةيطلا ةدلب )٢(
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 يراحصلا هعمج نب رصان نب يناث ٤
 )... ۔۔ ... (

 ءاهقف نم ، يراحصلا هعمج نب رصان نب يناث هيقفلا خيشلا وه

 يف ،(`) "تاريخلا عماج " : باتك يف هركذ ءاج ، رشع يناثلا نرقلا

 مطلا لاجر نم هريغو وه اهيف ملكت ، هبر لوهجملاو بناغلا ةلأسم
 . نامزلا كلذ يف راحصب

 ثارتلا ةرازو ةبتكم يف اطوطخم لازال ، "" تاريخلا عماج " : باتكو

 يف وهو ، يديعسوبلآ دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمو ، ةفاقثلاو يموقلا
 فلسلاو نهرلاو عويبلا يف رارقإلاو اياصولا ظافلأو ، بتاكلا بلأ

 . كلذ ريغ ىلإ ، اياطعلاو

 )١( يولهبلا ةعيبر نب ملاس نب دشار نب ماس خيشلل . " بتكلا بدا يف تاريخلا عماج " : باتك ،
 مقر تحت ، يديعسروبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخم )١٠١( . يف )٢٦٩( ةقرو .
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 يمالسلا دوعسم نب ملاس نب دعاج - ٥
 ) ٠٠٠ - ٠.٠)

 نم ؛ يقاتسرلا يمالسلا دوعسم نب ملاس نب دعاج هيقفلا خيشلا وه

 ةرجهلل فلأو ةنامو نيتسو عست ةنس ىلإ ناك ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف
 روكذملا خيراتلا يف هل خوسنم ‘ ةايحلا ديق ىلع ‘ [ م٥٥٧١/ه٩٦١١ ]

 نم عاج خيشلا ناكو ‘ "راحص يف فلؤملا راثآلا طقل " : باتك

 رومألا بارطضإ تقو يف ، يبوعيلا ريمح نب بروعلب مامإلا دنع نيبرقملا
 ةنامو نيسمخو تس ةنس نيب يه يتلا ‘ ةريخألا هتمامإ ةرتف يف هيلع

 يف ، برعلب مامإلا ةلاسر رظنا ؛ اهدعب امف ‘ [ ١٧٤٣ /ه٦٥١١ ] فلأو

 . () 'ا ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن ديعسلا علاطلا "" : باتك

 يفئاصلا ملاس نب يلع نب هعمج۔٦
 )... ۔ ١٢٣٠٢ ه/١٧٨٧م)

 مث ، يحنملا يغئاصلا ملاس نب يلع نب هعمج هيقفلا ةمالعلا خيشلا وه

 يف عالطإلا عساو هيقف ملاع ، رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم ؛ يوزنلا
 رهاوج '' : باتك وهو الأ ‘ هقفلا يف ةعوسوملا كلت هتافلؤم نم ‘ رثألا

 رثع ةعبرأ وهو ‘ 0" '"راجفلا ىلع ةجحلاو راربألا جهنمو راثآلا
 يف هضعبو ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب اطوطخم دجوي ، ةعطق
 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو تماق دقو 4 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم

 )١( ةحفص . روكذملا باتكلا يف ةلاسرلا رظنا )٢٦( ‘ اهدعب امو .

 )٢( ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هتعبط ‘ " راثآلا رهاوج " : باتك .
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 بلطو . لوصألا يف : هنم ىلوألا ةعطقلا ؛ هرشنو ليلجلا باتكلا اذه عبطب

 عسي امو ‘ ةءاربلاو ةيالولاو ‘ اضيأ لوصألا يف : ةيناثلاو ؛ هلضفو ملعلا

 ؤ مميتلاو ‘ تاساجنلاو ، تاراهطلا يف : ةثلاثلاو ؛ عسيال امو كلذ نم

 ةالص يف : ةعبارلاو ؛ كلذ ريغو ، اهضنارفو ةالصلاو ، ءوضولاو
 ، اهماكحأو رفسلا ةالصو . رتولاو رجفلا يتعكرو ، اهلضفو ةعامجلا
 6 ةاكزلا يف : ةسماخلاو ؛ كلذ ريغو ، نيديعلا ةالصو ، ةعمجلا ةالصو

 : ةسداسلاو ؛ كلذ ريغو ، ناضمر رهش مايصو . اهماكحأو ، اهضرفو

 ؛ كلذ ريغو ، روذنلاو ‘ ةرايزلاو ، هبحتسمو هبجاوو ، هضرفو جحلا يف

 . ماكحألا يف تبثتلاو ، ةمألاو ، ءاضقلارابخأو . ءاضقلا يف : ةعباسلاو

 . ماكحألا يف : ةنماثلا ةعطقلاو ؛ كلذ ريغو ، تاداهشلاو ، يواعدلاو

 ميرحو ‘ ةيدوألاو يفاوصلاو ، دجاسملا ءانبو ، قرطلاو ، راضملاو

 ة صاصقلاو ، حورجلاو ‘ ءامدلا يف : ةعساتلا ةعطقلاو ؛ راهنألاو رحبلا

 عويبلاو ، ابرلا يف : ةرشاعلا ةعطقلاو ؛ كلذ ريغو ، داهجلاو ، ةمامإلاو
 ، ريبدتلاو ‘ قتعلا يف : رشع ةيداحلا ةعطقلاو ؛ كلذ ريغو ، اهماكحأو

 ؛ كلذ ريغو ، ةجوزلاو جوزلا قحو ، عاضرلاو ‘ هماكحأو حاكنلاو

 ، راهظلاو ، نآربلاو ، علخلاو ، قالطلا يف : رشع ةيناثلا ةعطقلاو
 ، ةيطعلاو ‘ رارقإلا يف : رشع ةثلاثلا ةعطقلاو ؛ كلذ ريغو ، تاقفنلاو

 اياصولا يف : رشع ةعبارلا ةعطقلاو ؛ كلذ ريغ امو ‘ اهماكحأو اياصولاو
 ءامسأ تهتنإ ؛ كلذ يناعمو ‘ ثيراوملاو ‘ نيبرقألا ةيصوو ، اضيأ

 . ميدق طوطخم نم راصتخإب اهتلقن دقو ، عطقلا

 خيشلا اهفلؤمل ۔ ةيهقفلا ةعوسوملا هذه نأ : هيلع هيبنتلا يغبني اممو
 نب هللا دبع نب دمحم خيشلل تبسنف ، اهعبط يف اطخ عقو دق ، يغناصلا
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 نبال ‘ "ا راثآلا رهاوج " : باتك نأ عم ، نيباتكلا ءامسأ هباشتل ‘ ناديبع

 ال وهو ‘ ناديبع نبا باتك عبطب اوأدتباف ‘ نيدلجم نع ديزيال ، ناديبع

 ةيتاثلا ةعطقلا هيلإ افيضأف . عوبطملا نم فصنو نيئزج زواجتي
 نم تطقس دق يغناصلا باتك نم ىلوألا ةعطقلا نأ ملعلا عم ، يغناصلل

 نم مغرلا ىلع ‘ باتكلا ءازجأ عيمج يف أطخلا اذه رمتساو ، عوبطملا

 ىلع تهبن ةيملعلا ةنامأللو ، نطفلا قذاحلا عم نيباتكلا برشم فالتخإ

 ، "" راثآلا رهاوج " : باتك نأ ءيراقلا فرعي ىتح ‘ ارارم اذه

 ءازجألا الإ . ناديبع نبا خيشلل سيلو ، يغناصلا خيشلل وه ، عوبطملا

 . ءاشي نم هعجاريلف ‘ بيوبتلا يف رهاظ قرفلاو ، طقف هنم ىلوألا

 ۔ اهب تامو ىوزن ىلإ لقتنإ مث ، حنم ةيرق نكسي هعمج خيشلا ناكو
 نب هللا دبع مامإلا ربق نم بيرق ، دابعلا دجاسم دنع هربق نأ تدجوف

 يغناصلا خيشلا ةافو تناكو ‘ رشاعلا نرقلا يف يفوتملا ، () نرقلا دمحم

 مرحم ٦ ] ةرجهلل فلأو نيتنامو نيتنس ةنس مرحم نم سداس موي

 نب دوعسم نب يلع خيشلا هاثرو ، [م٧١٨٧١ ربوتكأ ١٨ /ه ٢

 دابع نب دمحم نب دابع نب يلع نب فلخ نب دمحم نب يلع نب دمحم

 : ةديصقلا هذهب “ يوزنلا يرقعلا يدابعلا

 هيهالت اكذلا نع لوقعلل ام هيناوتم اكبلا نع نويعلل ام

 هيواهتم ىوهلا ىلإ سوفنلل ام ةفوغشم اندلا يذب بولقلل ام
 هيتاعلا سوؤرلا لهأ ىرولا داس نمب تملع امو ىملس تملاس له

 ةيساقلا بولقلا عم سوفنلا ينعأ اهل ابجع اهل ابجع اهل ابجع

 ۔ م٠٦٥١ ليربأ ١١ /ه٧٦٩ بجر ١٥ : موي ‘ حنم ةيالو يف مامإلا اذه بصن )١(
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 يلبسأو ءاكبلاب يدوج نيعاي

 ىقتلا نم ةايحلا نمز يدوزتو

 انفلا برق دقو ىلو دق رمعلاف

 ىضم امل كنم ريصقتلا ييفالتو

 هل نيواود ترشن نم لاح ام

 همسج اميعن ىذغ نم لاح ام

 ارجبت مولعلا ضاخ نم لاح ام
 هنايع تاذل لعجي همل ملعلاف

 ترطس دق يتلا نيواودلا امأ

 لضفت هنم وىفعلاف افع نلف

 ذفان لدع بنذلاب هباذعو

 يعجراف بابشلا ىلو دق سفناي

 يركفف ءاقبلا تلمأ تنك

 هجوز ىوح مث مدآ نياف

 اكبلاو ةحاينلا وذ حون نيا مأ

 يذلا دواد بارحملا وذ نيأ مأ

 ىرولا يف دهز مامإ حيسملا نيا

 دمحم هلإلا يعاد ىلع يفهل

 مهعيمج لوسرلا باحصأ نيأ مأ

 همامإو ةيطع لجن نيأ مأ

 اهب ابعي ملف ايندلا هل ترهز

 راتخملا ةنسو هلإلا نيد ىلع اوضمو

 يدوزتف مهسنجك تنأ سفن اي

 مهدايج قحلب ةزجاع تنك نا
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 هيراج رجاحملا نم عومدلا كنم

 هيقاولاو العلا ىلإ غالبلا وهف

 هيمامح لحر رصعلا اذ يف خينأو

 هيضاملا تادسفملل يحلصا مث

 هيلاخلا يف ىنج امم توح دقلو

 هيماح ميحج ىلا راصو ابقح

 هينابز ميحجلا ىلإ هقست ادغو

 هيهانمو رماوأ لاثتمال لب

 هيضاق نم اشي ام يضقي هللاف

 هيجار سفن لكل ميركلا وهو

 ةيضاقلا يتأت نيح اوفع بر اي

 هيلاب ىولب لكب بيشملا ىتأو

 ةيضاملا نورقلا نمز ىضم نميف

 هيفاخ نم امف ىلوألا ةرطفلا وذ

 ةيراجلا عارتخاو رمع لوط يف

 هيماللا نودب هل ديدحلا نال

 هيناف اهآر امل اندلا كرت

 هيفاقلا و هلآو هيلع لص

 ةيماسلا موزعلا اولوأو افولا لهأ

 هيقارلا يناعملا وذ ىدنلجلا كاذ

 هيهافرو اهلامجو اهنسح عم

 هيراجلا هوجولا لك يف

 هيعاس لناضفلل ينوكو اريخ

هيلاتلاب يقحلاف لئاوألا ينعأ



 همسرب تيظح نإ اظح كيفكي

 دباع دهز مث مظط مامإو

 اهدع اعبس فورعملا هباتكب

 هناسل نأو اعاجر ناك دق

 اهتعدوأ نطاوم كيلع يكبت
 تسمال ضرأ عاقب كيلع يكبت

 يديس اي يتلقمو كيطع يكبأ
 اهسمش ذإ اهؤاكب مالي ال لب
 يتلا هتنس راتخملل تييحأ

 هب ورغ ال يبجشلا دجسملاو
 همادقأ هب تفص ام لاط دق

 ةمحر بناحسلا لهنت هيطف
 دمحم يبنلا ىلع ةالصلا من

 هبحص عم هلاو هيلع اولص
 هدعب فلأ راتخملا ةرجه نم

 هيمامإ يضرلا وه يقتلا ينعا
 هيلالتم ارهاوج مولعلا عمج

 هيلاوتم اهدعب اعبسو اعطق

 هيكازلا يدايألا وذو يغناصلا

 هيلاخ وأ الم يف بطر ركذلاب
 هيتاظع بتك مث ةعيرشلا بتك
 هيصانلل تحفاص دجاسملا كنم

 هينتالعو ةريرس كيلع يكبت
 هيواه تسمأ ليللا بهشو تلفأ

 هيلاتلا و ةضيرف لاوزلا تقو
 هيكاب نويع نم اعمد داج نا
 هيقاستم هطسب يف هعومدو
 هيناسمو ةودغ. يف هبر نم
 هيراذلاك ىوهلا يف ريط راط ام
 0١١ هيلاخلا يف تضم تس مرحمب

 هيضام ماع مئ ماعو اتنام

 ‘ يلع نب رماع خيشلا . مظانلا نبال ۔ اهسيمخت عم ةديصقلاو

 . (" عوبطملا رماع خيشلا ناويد يف ةدوجوم

 ةرشع ىدحال هعمجلا موي يدابعلا دوعسم نب يلع خيشلا ة افو تناكو

 ربوتكأ ١٣/ه٥٢١١ لاوش ١١ ] ه٥٢١١ لاوش رهش نم. تلخ ةليل

 . ه٢٠٢١ مرحم ٦ : وهو . ةافولا خيرات ىلع ريشي ، هيلي يذلا مث ‘ تيبلا اذه يف )١(
 )٢( راكفألا رانمو رارسألا راونأ " . يدابعلا يلع نب رملع خيشلا ناويد يف ةدوصقملا ةديصقلا رظنا " ،

 ط ١ . ةحفص ‘ م٦٩٩١/ه٧١٤١ :طقسم )٥ه١ - ٥٣(.
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 علو ، يدابعلا دوعسم نب يع نب رماع هدلو طخ نمالقن . ] م٣٧١

 . ملعأ هللاو ، () م٩٠٨١ /ه١ ٢٢٥ ةنس باوصلا

 يناميلسلا برعلب نب دمحم نب هعمج۔٧
 ) ( ٢ - ٠.٠

 نب دمحم نب هعمج ، يلولا . يفولا ، لدعلا ، هيقفلا ۔ خيشلا وه

 نب دمحم ينب نم وهو ، يوزنلا يناميلسلا بوعلب نب هللا دبع نب بوعلب

 /ه٠٩٠١ ةنس ىلإ ناك ‘ رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ ناميلس

 نب فيس مامإلا اهيف تام يتلا ةنسلا يهو ‘ ادوجوم ايحم ٩

 نم ةثلاثلا ةعطقلا روكذملا خيراتلا يف هل خسن دقو ، كلام نب ناطلس

 دعملا ديعس نب رمع خيشلا فيلأت نم وه يذلا . "لدعلا جاهنم " : باتك

 " هعمج نب نافلخ خيشلا دلاو وه ‘ اذه هعمج خيشلاو ، () يولهبلا

 . هعضوم يف هركذنسو

 دادم نب هعمج ٨
 )... ۔ ... (

 مظانو هيقف . ملعلا لاجر نم ؛ دادم نب هعمج هيقفلا خيشلا وه

 ءاثر يف ةديصق هل ثيح ، م٧٨٧١/ه٢٠٢١ ماع ىتح ايح ناك ‘ يدابعلا دوعسم نب يلع خيشلا )١(
 امك باوصلاو . ه٥٢١١ ماع هتافو خيرات نوكي نأ نكمي ال اذهلو ‘ يفاصلا يلع نب هعمج ةمالعلا
 ا دمحم نب فيس نب دمح ديسلا . يديعسوبلآ : اضيا رظنا ‘ (م٩٠٨١/ه٥٢٢١) فلؤملا هركن

 . اهدعب امو ، )٢٤٤( ةحفص . " نامجلا دنالق " : باتك

 ۔ ٢ ج ‘ " نايعألا فاحتإ " : باتك يف . يولهبلا دعملا ديعس نب رمع خيشلا ةمجرت . رظنا )٢(
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 ، اذه نم رثكأ هبسن نع فرعأ ال ‘ رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ، رعشلل

 : ضيرملا ةالص يف ةديصقلا هذه اهنم ، هقفلا لئاسم يف مظن هل

 ركذاو تشع ام نمحرلا قتا يخأ

 ارداق تنك نإ ميلعتلا لمهت الو
 هتالص يلصي ردقي مل ءرملا اذإ

 امنانف اموي عاطسا اذهل ام نإو

 عطتسي ةءارقلل امل وه ناو

 اربكم سمخب نك ةالص لكل

 امنإو اذه ريغ فالتخإ هيفو
 هلبق مرحي ريبكتلل ليق دقو
 مهفالتخا ءاج ميلستلا يف كلذك

 ارداق كي مل ريبكتلل وه نإو
 لجاعب ضرعي مث اذهب رظنيف
 افلاخم نيبملا قحلل ناك ناف
 دمحم مالا ريخ ىلع لصو

 هدعب ةيحتلاو يمالس دهأو

 دجمملا يعذوللا يحيزألا وه

 ريطصاو ثداوحلاب ضراو كمامح

 رظن اذ تنك نإ نيصلاب ولو هيلع

 ردق اذإ ادوعق اهيلصي امايق
 ركذ وأ ناك ةداع ارس أرقيو

 رثألا مكحم يف ءاج دق اذك ربكي

 ركفلا اخأ اي اهدحو سمخ رتوللو
 رصتخم ةلاطإلا فوخ نمك ترصتخا
 رردلا عف هيف مارحإ ال ليق دقو

 رمع ىتف اي ىدهلا باحصأ راثآب
 رصب اذ ناك نإ نيعلاب ولو يمويف
 رمعلا ىدم نيملسملا ءاهقف ىلع

 رذيلف حاص اي ناطيشلا نم كاذف
 رمقلا غزب ام يمألا ىدهلا يبن

 رطملا لطه املك () نانس لجنل
 ربألا ملاعلا دهازلا فينحلا فيفعلا

 : (" ديعس يبأ نع ةلأسم يف ىرخأو

 دوعسلا اذ اي ام لوقلا ع الأ

 يلصي نم دجسم ناك ام اذإ

 ديجملا عرشلا نم هب تيتأ

 دوجس عم ربش ردق اعيفر
 )١( ةيبرعيلا ةلودلا ءاملع دحأ . يرفاغلا ميثع نب نانس نب فلخ خيشلا : وه . نانس لجنب دوصقملا ،

 . دادم نب هعمج خيشلل ارصاعمو

 )٢) ي رجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم 0 يمدككلا يبعانلا ديعس نب دمحم : وه ‘ ديعس يبأ .
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 ديزملا يف فالتخإ ءاج يعم نكل .هيف يلصي نأب زوجي
 ديعس يبأ هيقفلاب ةرورضلل دنع نيلجرلا عضوم يف اذك
 دوعرلاب لناس لاس ىوزنب امهم نمحرلا ةمحر هيع
 دوسحلا نم ذوعأ يرابلابو هنم قحلا ريغب ذخؤي الو

 : ناسنإلا دسج يف يتلا ، "" ننسلا نايب " يف ىرخأ ةلأسمو

 رصبلا بحاص اي نيدلا ءاهقف نعو رثآلاب ملعلا يلوأ نع اعرش كاهالا

 رهظ دق كش ال عرشلا نايب يف اذن ننسلا نم رشع ناسنإلا يف ليق دقف

 رعشلا كقيرفت مث كاوس نهو اهلثم مسجلا يف مث سمخ سارلا يفف
 رخالا ذخ نلمك دق سمخف صقي براشو قاشتنإلاو ةضمضمو
 رفظلا كصق عم ءاجنتسإلا كذك ةناع .قلح عم طبإلا فتنو ناتخ

 نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ نب ناميلس خيشلا طخب يهو

 . يوزنلا يرقعلا يفوعلا ميهاربا
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 يدبمسوبمأ ديمس نب ملاس نب بيبح
 ) ( ٠.٠ - ٠٥٥

 فلخ نب دمحم نب ديعس نب ملاس نب بيبح هيقفلا ملاعلا خيشلا وه
 ، اريقف أشن ، رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم ؛ يرقعلا يوزنلا يديعسوبمأ

 نم راصف ‘ دلبلا خياشم ىلع أرقو ملعلا بلط مث ، رصبلا ريرض ناكو
 سردو ، ىوزن رقع يف ةسردم أشنأ دقو ، ىوتفلل نيردصتملا ءاهقفلا
 يف ةريثك هاواتفو ، ىوتفلا عجرم راصو 0 ملعلا ةبلط نم نوريثك هيلع
 . انباحصأ رثأ

 ، (هللا همحر) يصورخلا يليلخلا سيمخ نب دعاج ةمالعلا خيشللو

 : بيبح خيشلل لاؤس

 نامع رون ءارهزلا ةعلطلا اذ ىضترملا يقتلا ربحلا اهيأ اي

 ناويك ىلع ومسي امس ماس :انبيبح بيبحلا خيشلا هب ينعأ

 ماعلا مقرلا ‘ طوطخم ۔ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب : رظنا
 : باتك نم ، )٧٥( ءزج يف اضيأو ؛ ثيدح ، (ب )٨ صاخلا ‘ )١٩٤(

 رماع نب دمحم خيشلا نم لاؤس اضيأو ، () "" ةعيرشلا سوماق "
 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، )٢١٧٥( مقر ، يلوعملا

 نب دمحم نب ناطلس خيشلا نع باوج ىلع تعظطا يننأ بسحأ اميفو
 : باتك مظن ، ملاس نب بيبح خيشلا نأ ديفي امم ‘ يشاطبلا تلص

 ، يدعسلا سيمخ نب ليمج ةمالعلا فيلأت . " ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق " : باتك )١(
 ثارتلا ةرازو تماق ‘ ادلجم )٩٢( نم نوكتي ثيح ‘ ةيناسلا تافنصملا ربكأ نم باتكلا اذه ربتعي
 ۔ تلازالو ‘ هتادلجم نم ريبك ددع عبطب . ةفاقثلاو يموقلا
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 هنأ قأ . (هلل ١ همحر) يمرضحلا قاحسإ يبأ مامإلل . ' . "" لاصخلا رصتخم

 ، ةمعنلا ىلوم ةلأسم يف كلذو - ينم كشلا ۔ رصتخملا ىلع باوجلا لط

 . نآلا ةلأسملا ينرضحت ملو

 ملاعلا خيشلا اهنع لنس ، ثاريملا يف صيوعلا نم ةلأسم هذهو

 مهو ‘ هنامز يف ملعلا لاجر ضعب ىلع تضرعو ‘ ملاس نب بيبح

 ؛ يبحرلا رمع نب ملاس نب رمعو ؛ رصان نب هللا دبع نب رصان : خياشملا
 ناميلس نب رصان نب ناميلسو ؛ يشاطبلا كلام نب تلص نب يدعو
 : هذه يهو ، يشاطبلا ناطلس نب دمحم نب ناطلسو ؛ يليعامىإلا

 انذالمو ، انرخذو ، انالومو ‘ انديس ىلإ ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 ، ةمالعلا ملاعلا ، اهيلع قباسلا لضفلا هل نمو ‘ انرهد بناون لولح دنع

 نب بيبح ‘ ريرحنلا هيقفلا ، يقتلا ربحلا ، يلولا ةقثلا ۔ مالظلا حابصم

 . ىلاعت هللا دمحن ، يوزنلا يرقعلا يديعسوبمأ دمحم نب ديعس نب ملاس
 . ملسو هلآو ، دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو

 ، ةجوزو ‘، نيتصلاخ نيتخأ كرتو ، كله لجر يف : انخيش لوقت ام

 نإ هتوم دعب هلام نم نهيبأ بيصن لثمب هيخأ تانبل ىصوأو ، مع نباو

 نم ايح نهوبأ ناك ول نأ هلام نم نهيبأ بيصنب وأ - ايح نهوبأ ناك
 ام ةيصولا هذه تتبث اذإو ؟ ةيصولا هذه تتبث له ‘ نهل هيلع نامض

 سأر نم وأ ؟ ثلثلا نم ةيصولا هذه جرخم نوكي لهو ؟ كلذ يف مسقلا

 هذه تبثت له ‘ ةثالفو نالفل ةبوتكم ةيصولا نكت مل اذإ ‘ ......... لاملا

 ىلع اهنتالطب مأ . لاحلا ىلع ةيصولا هذه توبثب كبجعي امو ؟ ةيصولا
 . باوثلاو رجألا كل . باوصلاو قحلا هجو يل .......... ۔ لاحلا

 ؛ تبثت ال : لوق ؛. ةالتخإ اهتوبث يف لاثمألاب ةيصولا نا : باوجلا
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 . لوهجملا نمو ةلوهجم لاثمألاب ةيصولا نأ اندنعو ؛ تبثت لوقو

 دهشو ، ةداهشب دهاش دهش ول نأ امك ، اياصولا يف حصي ال لوهجملاو
 . تاقث مهلكو ‘ نالف هب دهش ام لثمب اهب دهشأ انأ ينإ : لاقف ، يناثلا
 ال ةداهشلا هذه نأ : ماكحلا دنع هب موكحملاو ، ءاهقفلا دنع هب لومعملاف

 ، هتيفيك فرعتالو ، وه ام ‘ وه فيك فرعيال لثملاو ‘ حصتالو تبثت
 . هولطبأ كلذلف ، هتيمك الو

 بيصن لثمب وهو ‘ انالفو انالف نيعي ملو ‘ نالف ينبل ىصوأ اذإ كلذكو
 ّ مهيبأ وأ هيخأ دالوأ ي أ يردي ال هل ۔ لوهجملا نم اذه ۔ هيخأ وأ مهيبا

 ۔ هل نيعملالإ ةيصو الو ‘ اونيعي مل اذإ ، ءايحألا نم وأ تاومألا نم مه

 دالوألاو ةيصولا دعب دلوأ هل ثدحو ، دلوأ هل تام دق نكمي هخأل

 ۔ مهل هيلع نامض نم مهل ىصوأ نإو ‘ لوهجم هلك اذهف ‘ نورضاح
 . ةريثك هوجو نم ‘ مهيبأل نامضلا ناك اذإ ، مهيبأل كلذكو ، لطاب كلذف

 ، هب نمضي ال لثملاف ‘ بألل نامضلا ناك اذإو نمضي ال لثملا نأ هجو

 . ةلطاب ةيصو يهو . اهانركذ يتلا هوجولا نم لوهجم انه نامضلاو

 ، نالطبلا :ىلع عامجإلا نأل . حصأ اهنالطبو ، ثلثلا ىلإ عجرت : ليقو
 ۔ فالتخإ اهنالطب يف كلذك ، ةنومضم نكت مل اذإو ، تبثأو حصأ وهو
 يصوملا نيعي مل اذإ كلذكو ‘ تبثت الو ةلوهجم لاثمألا نأ انركذ ام ىلع

 يرديالو ‘ نوقحالو نوقباس مهيفو ‘ مه نم يرديالو ‘ نولوهجم مهل
 تأي مل نمل ةيصوالو ، تيمل ةيصو تبثت الو ، يح وأ تيمل مهنم نمل
 دق وه يرديال ذإ ‘ لوقلا رثكأ وهو ، حصت ال لمحلل ةيصولاو ، دلويو
 ، ادبأ ةيصو هل حصتال دامجلاو ، دامج وهو ، خفنت مل وأ حورلا هيف خفن
 ةعجار يهف اهتبثأ نمو ، اهنالطب ىلع لوقلا رثكأو ، ةلوهجم ةيصو كلتو
 . ملع أ هللاو ، ثلثلا ىلا
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 رارقإلا وأ ظفللا ةيصولا هذهل بتاكلا اذه حلصأ اذإ تيأرأ : ( هل ليق )

 ملو ‘ رارقلاو ةيصولا هذه مهل بوتكملا ء امسأ ددعو ، كلاهلا توم دعب

 . ظفللا ظفحأ انأ : بتاكلا لاق اذإ ‘ كلذ يف كبجعي ام ‘ ابوتكم لبق نم نكي

 ، لثملاو نييعتلا مدعب اهانفصو يتلا ةفصلا هذه ىلع رارقإا نإ : لاق

 تبثي الو انفرع اذكهو ، اياصولا نم تالوهجملا نم اتوبث دعبأ وهف
 ملكلا وأ فورحلا نم صقن هتباتك يف ناك نإ بتاكلاو ، لوهجملا رارقإا
 ءامسأ نيعي نأ امأو ، هحلصي نأ هل زوجي لوقلا رثكأف ، هبتك اميف ليلقلا

 0 رقملا وأ يصوملا توم دعب اهديزيو بتكي مث ‘ اهتبثي ةباتك وأ اهثدحي

 رخآ دهاش عم الدع ناك اذإ دهاش وهو ، هاوعد لبقت الو زوجيال اذهف

 الف هسفنب وه ديزي نأ امأو ، كلذ زوجيف انيعو مكاح دنع ادهش اذإ ، الدع

 ركب يبأك ناك ولو ، عدم نم حصت ال ىوعدلاو ‘ ىوعد كلت نأل ، زوجي

 ملعأ هللاو ، نيملسملا عرش اذهف ، تيم ىلع اصوصخو « () قيدصلا
 . باوصلاب

 إلا قيفوتلا امو باوصلاو لدعلا هنم ذخو ، هب كانبجأ ام انخيش ربدت

 دمحم نب ديعس نب ملاس نب بيبح هللا ىلإ ريقفلا نم ، ميظعلا يلعلا هللاب

 . ي ديعسوبمأ

 تارابعلا عم[ مهنامسأ ةيلاتلا ءاملعلا نم لك ىوقفلا ه ذه ديا دقو ١

 .)[ ةقيثولا يف ىتلا

 نب هللا دبع نب كرابم هملاخ « ................ نم « .......۔.۔..۔...۔ ٭

 هديب ملاس نب يراس

 )١( بترملا نم ةفاضإ .
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 يتلا لئاسملا هذهل باوجلا نم ناك ام ىلع ‘ [ تفقوو ] ترظن دق »
 ، ملاس نب بيبح حلاص يبأ ملاعلا هيقفلا خيشلا نم ، باتكلا اذه ردصب
 نيملسملا لوق رثكأب مكحلاو ‘ عطاق ليلدو ، [ ةروهشم ةجح ] وهو
 . هديب رصان نب هللا دبع نب رصان هبتكو « ................ قيلأو ىلوأ

 هذهل باوجلا نم ناك ام ينبجعأو ، يبلق تنعمأو ، تفقوو ، ترظن دق +

 __ قرلا اذه [يف] ةبوتكملا ةحورشملا ‘ ةردصملا لناسملا

 ، ةروهشم ةجح وهو ‘ يوزنلا ديعس نب ملاس نب بيبح ملاعلا خيشلاو
 نم رثكاب « ................ عطاس رونو ۔‘ عطاق ليلدو ‘ ةروثأم راثآو

 امو ‘ هفالخ انل الو ‘ مظعلا لهأ هيلعو ................ نيملسملا لاوقأ

 ناهربلاو ‘ نيبتسملا قحلا قدصنو ، هب قطنيو موقي نم ................

 هبتكو ، هنامز لهأ ملعأ وه . ملاس نب بيبح ملاعلا انديس ، نيدلا يف
 . هديب يبحرلا رمع نب ىسيع نب رمع نب ملاس نب رمع هلل ريقفلا

 لناسملا هذهل باوجلا اذه نم ‘ يبلق تنعمأو ،۔ تفقوو ۔ ترظن دق ×

 ملاعلا خيشلا نع اهيف بوتكملا ‘ ةساطرقلا هذه نطبب ةموسرملا

 ، ةروهشم ةجح وهو ، يديعسوبمأ دمحم نب ديعس نب ملاس نب بيبح
 هبتكو ،۔ نيملسملا لوق رثكأ ىلع انه هب ىتفأ ام لمعنو ، ةروثأم راثآو

 . يشاطبلا ناطلس نب كلام نب تلص نب يدع هلل لقثلا

 نب بيبح هيقفلا ملاعلا ، [ هنامز لهأ ] ملاعو ، انخيش هب ىتفأ ام ترظن +
 خيشلا ىوتفب لمعن نحنو ، يديعسوبمأ دمحم نب ديعس نب ملاس
 يف ةماتلا ةجحلا وهو ‘ هب ءاج نمم قحلا لوبق انيلعو ‘ (هللا همحر)
 الإ قحلا دعب اذامو ، عبتي نأ قحأ قحلاو ، هدابع ىطو . هللا دالب

 ىلإ ريقفلا هبتكو ، يتفنو مكحنو ، هللا يف داهتجإلا انيلعو ، لالضلا
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 . هديب يليعامسإل ١ ناميلس نب رصان نب ناميلس هللا

 نب ملاس نب بيبح ملاعلا خيشلا نع ، موسرملا باتكلا اذه ترظن دق ٭
 هب ىتفأ ام ىلع لمعنو اذه ‘ هنامز لها ملاع هنأل } ي ديعسوبمأ ديعس

 ناطلس نب دمحم نب ناطلس هبتكو ، نيملسملا لوق زثكأ ىلع انه

 . هديب يشاطبلا

 : لئاقلا لوقي نأ زوجي له : هصن امب - اضيأ ۔ بيبح خيشلا لئسو
 ؟ هباقعو هبضغ نم ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ

 نم تاماتلا هتاملكبو هللاب ذوعأ : () يبنلا نع ةياورلا نإ : لاقف

 . ه أ . هريغب ثاغتسا هنأكف ، هتاملكب ال هللاب ةذاعتسإلا نأو ، قلخ ام رش

 لاؤسلا وه اذهو ، بيبح خيشلل ناهبن يبأ خيشلا لاس ركذ مدقت دقو
 : باوجلاو

 ىضترملا يقتلا ربحلا اهيأ اي

 ىجدلا ردب ىدعلا مس ىدنلا مص

 انبيبح بيبحلا خيشلا هب ينعأ
 فيرشلا ملعلاو ملحلاب

 ةنيل ةلغب يصوملا يف لوقلا ام
 هماظع سدل ترفح ةرفح عمو

 هحيرض حصي ملو حص توملاو
 ىهنلا اذاي هب ىصوأ ام لاح ام

 يننأ يباوج عطقت الو الك

 نامع رون ءارهزلا ةعلطلا اذ

 ناصلخ ىدهلا بقن ىرولا سمش

 ناويك ىلع ومسي امس ماس

 نافرعلاو ءالزنلاو ربلاب ىقتلابو

 نآرقلا ءيراقل تامملا دعب

 نانملا دحاولا لضفل ابلط

 نامزثلا ىدم ادبأ عضوم يف

 ناعجرلاب نحف نوكي اذام

 نالذج يف ءاج نإ هب اوحضا
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 ناصغألا ىلع ءاقرو تدرغ ام هلآو يبنلا ىلع ةالصلا مث

 : باوصلاو قحلا ىلإ يداهلا هللاو ، باوجلا

 انبحم تلأس امل باوجلا نا
 هناعجر همكح ضعب لاق دق

 ىتأ دق الوق يمدكلا نسحتساو

 ادألا يوني نم هللا باتك أرقي

 ةدابعل فقوم ىلصم يف وأ
 هباوص نلبقاف يباوج اذه

 ةيحت فلأ فلأ ينم كيلعو

 هلآو يبنلا ىلع ةالصلا مث

 . باوجلاو لاؤسلا ىهتنإ

 ناصم لك ديلقإ ىجدلا رمق

 ناهربلا حضاوب نيثراولا يف
 نايبب قطان نم انموق نع

 نابجو دجسم يف هصوم نع

 نآرق نمو ركذ نم نمحللا
 ناوخالا نم فاص قماو نم

 ناصخغذلا يف يرمقلا درغ ام

 نامزلا ىدم رصح الب افقو

 هملع ةعس عم ‘ (هللا همحر) ناهبن وبأ سينرلا ديسلا ضرعتي ملو

 ملو ‘ هربق ىلع نآرقلا ةءارقب يصوملا ةيصو نالطب ىلع ‘ هعالطاو

 توبثل هب سنأتسي امم كلذ نع هتوكس لعلو ‘ هلاؤس يف هيلا رشي

 مامإل ا نع ةلأسملا يف لوق نم بيبح خيشلا هاكح ام هدضعيو “ ةيصولا

 . هيف رظنيلف (هللا همحر) يمدكلا

 هنأ ؤ ينم مزج نودبو ، بيبح خيشلا ة افو خيرات ىلع فقأ ملو ، ا ذه

 . ملعأ هللاو ، ةايحلا ديق ىلع ‘ م٥٧١ ٤/ه٧١٦١١ ةنس ىلا

 نب بيبح : خياشملا نأ ة ةميدق قا روأ يف كلذ دكؤي ام تدجو م

 اوعمتجا دق ‘، ءاهقفلا نم امهريغو ، يوكزإلا ديعس نب ناحرسو ؛ ملاس
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 ،هتعيابمل ‘ م٧١ ٥ ٤/ه٧٦١١ ةنس ديعس نب دمحأ مامالا دنع ىوزنب

 مهتعيابم لعلو ، قرف ةعقو يف ريمح نب بوعلب اهيف لتق يتلا ةنسلا يهو

 ةنس ، قاتسرلا نصحب هل ةقباسلا مهتعيبل ديكأت ، ديعس نب دمحأل هذه

 علاطلا " : باتك يف يفوتسم كلذ تركذ دقو ‘ م٩٤٧١/ ٦٢

 ؤ تنش نإ هعجارف ، () " ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن - ديعسلا
 . ملعأ هللاو

 فوذحم . بيبح خيشلا نم ، ديعس نب دمحأ مامإلا ىلإ باوج ا ذهو

 : لاوسلا

 انهم ................ مهذخأ نيذلا ۔ ىراصنلا ءالؤه لام ابأو )
 اذإ ، ةيدهلا زوجتالو ، هنم ءارشلا لحيال ‘ نيملسملل ................

 وأ مهلام هنأ لمتحإ نا امأو ، نيقيلا نيع مهلام هنأ هنيعب لاملا متفرع
 لوبق قيضي الو ، هنم ءارشلا يف لوخدلا قيضي ال لمتحملاف ، هريغ
 لالحلاب مهلام طلتخإ نيذلا ، ةربابجلا رياس لامك وهو ‘ هنم ةيدهلا

 عنتمي ملف ۔ مهل لحت ال يتلا ۔ مهتايابجو مهتابوصغ نم ‘ مارحلاو

 ذخأو . قاوسألا يف ىداني نأ اوعنم الو . هنم ءارشلا نوملسملا

 . ءاثعشلا يبأك ۔ مهريغو قارعلا ءاملع نم اهلوبقو مهنم نوملسملا
 مل ذإ ، ءاهقفلا ةماعو ، بجاح صفح يبأو ، دودوم يبأو ، نسحلا يبأو
 رظان ءرملاو ، انفرعو انظفحو ‘ اندنع ام اذهف ، هنيعب مارحلا اوفرعي

 _ هل لحي اميف ذخأ ول امبر ‘ مامإلا انديس اميس الو ، هسفنل

 هللاو % رودصلا ريغوتل اببس نوكي كرتلا امبرو ، احالص نوكي ، زاوجلا

 . باوصلاب ملعأ

 )١( ةفلتخم تاحفص يف ‘ " ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن ديعسلا علاطلا "" ة يشاطبلا .
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 حالصلا وهف ، ركاسصلاب كنض نصح ةيوقت لبق نم تركذ ام امأو
 ، كلذ دض ناك اذإو ‘ كلذ ريغ زوجيال ةعساو ةردق تناك اذإ ، حاجنلاو

 وأ ، مهتاقفنب مهل متمق اذإ ة قيضي ال كلذف ، يناثلا يأرلا ىلإ مهتهجو

 نأ نادلبلا لهأ ، قفرألاو ، نسحألاو ، رظنألاو ، قفوألاو ، موطم ءيشل

 اذهف ، لقني ام ردقب نصحلاب نوموقي دالبلا لهأو . ركاسعلا ىلإ اوريسي

 نم عيمجلا ىطع ماع بارعألا ررضو 4 نيدلاو ايندلا يف نسحأو قفوأ
 هللاو ۔ ةيعرلا ةدعسم قيضي الف ، هللا لام يف ةعس نكت مل نإو ، نامع

 ةرازو ةبتكم ، () (ح٨٧) صاخلاو ، )٤ ٢٤٢( ماعلا مقرلا رظنا . ملعأ

 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 ، (هللا همحر) 0" يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا ققحملا ةمالعلا لئس

 خيشلا نع اندجو دقف ؟ اهركذي فيك ، ةلفانلا يلصي نأ دارأ نمع

 ةدايزلاو . برغملا ةالص ةنس ركذت برغملا ةنس نأ ، ملاس نب بيبح

 ال ، هيلإ ةبرقو ، هلل اركشو ‘ هبنذل ةرافكو ، هبرل ةدابع اهركذي اهدعب
 . () هللا لوسرل ةلفانلا نأل ، ةلفان اهركذي

 لوقي امك لاق نإو ‘ نسح ةلفان اهركذي نأ : ءاش نإ - باوجلا

 ليللا لفاون يفو ، ةعاط راهنلا لفاون يف لوقي مهضعبو ، نسحف بيبح
 ،۔ نسحف ةلفان راهنلا يفو ، ةعاط ليللا يف لاق نإو ، نسح وهو ‘ ةلفان

 . ه أ . ةحيحص بهاذم اهلكو

 ٠ ةيهقفلا لقسملا ه ذه اهنم لقن يتلا ةطوطخملل . صلخلا مقرلاو ٠ ماعلا مقرلا نم فلؤملا دصقي ) ( ١

 . ةطوطخملا هذهل ناونع الو ‘ اهمسإ ركذ نودو

 سيق نب نازع مامإلا لجر دحأ ناك ‘ يليلخلا حلاص نب دمحأ نب نافلخ نب دعس خيشلا (آ)
 . (م١٧٨١/ه٧٩٢١ : ت)
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 ٠۔ يكمردلا ملاس نب دمحم نب نصح ٠
( .0.0 - ...0 ) 

 يكمردلا دمحم نب ملاس نب دمحم نب نسح هيقفلا خيشلا وه

 هابأ تركذ دقو ، رشع يناثلا نرقلا يف ملعلا لاجر نم هيقف } ي وكزإ٧ ١

 ةاضق ةالو نمو ، بدأو ملع مهل تيب له أ مهو ، باتكلا اذه يف هدجو

 : مهنمو ، دمحأ نب ديعس نب دمح ديسلا هديفحو ، ديعس نب دمحأ مامإلا

 : ةروهشملا ةديصقلا بحاص ‘ لوحألا وبأ هيضاق

 6 نمث الب بولقلا هب عابت قوس نميلاو ةعس نيع يباب نيب ام

 مرك ىلع لدت ‘ ةفيرظ ةصق دمح ديسلا عم ء اكريب همايق تقو هلو

 .(" "نيبملا حتفلا " : هباتك يف قيزر نبا خرؤملا اهركذ ، هدوجو ديسلا

 ملاس نب دمحم هيقفلا هابأ لأسي ‘ يكمرللا دمحم نب ملاس خيشللو

 : يكمرللا

 سنإلا نم الإ لسر ال مأ نجلا نم السرم نجلل نمحرلا لسرأ لهف
 سنأ يوذ دابعلل لسر ةعيرش دمحأ ثعبم لبق مهتغلب لهو

 : هلوقب هدلاو هباجأف

 سنإلا نم هلإلا لسر لب نجلا نم لسرمب سيل ليزنتلا رهاظ يفف

 )١( ةحفص ، قيزر نبال ، " نيبملا حتفلا " : باتك يف ةديصقلا رظنا )٤٠٤( باتك يف كلذكو ؛ :
 " ج . يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلل . " نامعنلا قناقش ١ . ةحفص )١١٧( ةديصقلاو ؛

 نب رصان دمحم وبأ خيشلاو ، قيزر نبا : مهنم ‘ ءارعشلا نم ةلمج اهلاونم ىلع جسنو ، ةروهشم
 يلضفملا رعاشلاو ‘ يصورخلا دمحم .

 )٢( ةحفص . " نيبملا حتفلا " . قيزر نبا )٤٤٣( .
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 سمألاو مويلاب هللا لسر عئارش دمحأ ثعبم لبق مهتغلب دقو

 نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب ، )٦٠٠( مقر اطوطخم تنش نإ ۔ رظنإ
 خيشلا نع دناصق اهنم ‘ ةريثك دئاصقو زيجارأ هيف دلجم وهو ، دمحأ

 ديسلا دادجأ نم وهو ، 0 يمدالا يديعسوبلآ هللا دبع نب ملاس ملاعلا
 . (" يديعسوبلا يلع نب دومح / لضافلا

 لماك نب هللا دبع نب دمح ١
 ) ... - ( ٠.٠.

 يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ لماك نب هللادبع نب دمح هيقفلا خيشلا وه
 هض فرعأ الو ‘ ادوجوم ايح ‘ م٧٥٦١/ه٠١ ٦٧ ةنس ىلإ ناك ، رشع

 جهنم ا : باتك نم( ٤ “‘ ٥ ) ناءزجلا هل خوسنم ‘ دلب يأ نم

 خسانلا و ۔ يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ، "" نيبلاطلا

 يردحجلا ديعس نب دمحم نب هللا دبع نب دمح نب يلع نب ديعس وه
 ، ةقثلا ، للجملا ، هيقفلا ‘ لجخلا خيشلل هتخسن : لاق ‘ يقاتسرلا

 نب دمح ۔ يضرملا ‘ يضرلا ‘ لماعلا ۔ ملاعلا ‘ لجبملا ‘ يضرلا

 . ه أ . هيناعم ظفح هللا هقزر ، لماك نب هللا دبع

 نم ذبن ديفملا زجوملا " : باتك يف ، يديعسوبلا فلخ نب هللا دبع نب ملاس خيشلا ةمجرت رظنا )١(
 . يديعسوبلآ دمحم نب فيس نب دمح ديسلل . " ديعسوبلآ خيرات

 ملاع ى ( م٩٠١/٦/١٠٠٢ : ت ) يديعسوبلا دمحم نب رصان نب دومح نب يلع نب دومح ديسلا : وه (آ)
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 يناضمرلا ناميلس نب فيس نب ديمح ٢
 ) ( ٠... - ٠...

 هنع يردأ ال ‘ يناضمرلا ناميلس نب فيس نب ديمح هيقفلا خيشلا وه
 هذه لاجر ضعب يل ركذ اميف ۔ رورس دلب لهأ نم وهو ، نمز يا يف

 نب ناميلس خيشلا وه خسانلاو ، هقفلا بتك ضعب هل خوسنم ۔ ةليبقلا
 خيشلل هخسن هنأ : لاق ، يركبلا كرابم نب هللا دبع نب كرابم نب ديعس

 . ه أ . يناطلا يناضمرلا ناميلس نب فيس نب ديمح هيقفلا ةقثلا

 ؤهمسإا فرع أ ىتح باتكلا ىلع علظأ ملو ‘ خسنلا خيرات ركذي ملو

 نم هيلع لصحأ ام ىلع اظافحو ‘ ةقرو رخآ نم ةروص يديب امنإو

 ال هلك كردي ال امف ) هركذ تببحأ ، رثآلا بتكو ملعلا لاجر نع تامولعم
 . قيفوتلاو نوعلا يلو هللاو ، ( هلك كرتي

 يمايرلا ناميلس نب ربنم نب ريمح ٣
 ) ٠.٠. ۔ ( ٠...

 نم ، يمايرلا ناميلس نب رينم نب ريمح يلاولا هيقفلا خيشلا وه
 0 (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلل ايلاو ناكو ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف
 نيذلا ءاملعلا ةلمج نم اضيأ وهو . نامع مجعلا لوخد تقو ركذ هلو

 ةبتكمبو ، () م٢٣٧١/ه١١ ٤٥ ةنس ةمامإلا نم ناطلس نب فيس اوعلخ

 "6٠ عرشلا نايب " : باتك نم ءازجأ ضعب ، دمحأ نب دمحم ديسلا
 . خيشلا اذهل خوسنم .

 )١( لصألا يف ناك ٤٥ ١٠ه ، هانتبثا امب باوصلاو ,
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 يتاهلقلا دشار نب بجر نب مداخ ٤
 ) ( ٠.٠٥ - ٠٥٥

 نب ملاس نب بجر نب دمحأ نب دشار نب بجر نب مداخ خيشلا وه
 ؛ يروصلا يتاهلقلا دومحم نب دمحأ نب عيبر نب بجر نب دمحم نب ديعس
 /ه٥٠١١ بجر رهش ىلإ ناك ، رشع يناثلا نرقلا يف ملعلا لاجر نم
 نم اءزج هسفنل خسن دق ‘ ةايحلا ديق ىلع ، م٩٦١ ٤ سرام _ رياربف

 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوي ‘ '' نيبلاطلا جهنما' : باتك

 : باتكلا رخآ هلوق نمو ،‘ )١٩٢٣( مقرب ، يديعسروبلا

 لحترأو اموي هكرتاس ينأ يل دهشي طخلاو يديب هتبتك
 لحتري فوس راد نكاس لكف ادغ ليحرلا سنت ال طخلا ءيراق اي

 . ةيفاقلا ريغ نم ىرخأ تايبأ يف

 نب ديعس : همسإ ملعلا لهأ نم لجر تيبلا اذه نم نأ ودبيو
 نماثلا ءزجلا هديب خسن دق . يروصلا يتاهلقلا دمحأ نب عيبر نب دومحم

 /ه١٨١١ ةنس خسنلا خيرات ‘ "ا نيبلاطلا جهنم "ا : باتك نم رشع

 . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجويو ٦٧

 فيلأت ، ةيرزجلا ةديصقلا هديب خسن دق ة بجر نب مداخ خيشلا ناكو
 دجوت ، يعفاشلا يرقملا يرزجلا دمحم نب دمحم نب دمحم ةمالعلا خيشلا

 )١٨٨/ مقرب . يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكم يف
 لجخلا خيشلل اهخسن ليمج طخب يهو ‘ اهلوأ نم انيش بهذ دقل ، (عومجم
 /ه٥٠١١ ةنس يف يروصلا يتاهلقلا عيبر نب دومحم نب ديعس نب ملاس

 . ما٤٩٦
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 يشيقرلا هللا دبع نب دمحأ نب فلخ ٥
 ) ... ۔ ... (

 نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ نب فلخ هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 : ةياور يفو - يوكإزإا ينثيقرلا نامثع نب ركب نب دمحأ نب نسحلا
 نب رصان مامإلا رصع يف ناك ‘ رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم يتممحلا

 ىلع اضيأو ، ريصلا ىلع هل ايلاو ناك ، هتالو نمو ، (هللا همحر) دشرم
 ف دئاصق هلو ءاثر هيف هلو } مامإلا توم دعب شاعو ‘ اهعباوتو تايرق

 . هقفلا

 دجوي ، ' مالسإلا مئاعد حرش - مالظلا حابصم " : باتك هتافلؤم نم
 ثارتلا ةرازو ةبتكمو ، يديعسوبلآ دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب اطوطخم

 نبا ةيمال حراش ، هللا دبع نب دمحأ هيقفلا دلو وهو ى ةفاقثلاو يموقلا

 . ( لضفملا بوهولا هلل دمحلا ) : رظنلا

 ملاعلا خيشلا هيف يتفتسي الاؤس لسرأ ، ريصلا ةنيدمب ايلاو ناك املو

 لازال ؤ م٦٤٦١/ها٦.٠ ةنس ىلإ وهو 4 يصقلا ديعس نب سيمخ

 نينس ثالثب ‘ (هلل ١ همحر) مامإل ا توم لبق كلذو .4 رصان مامإلل اهب ايلاو

- 

 . ابيرقت

 همحر) دشرم نب رصان مامإلا هيلإ بتك ، تايرقب ايلاو ناك امنيحو

 : (هللا

 نب دشرم نب رصان نيملسملا مامإ نم ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )
 ... دعب امأ ۔ هللا هظفح دمحأ نب فلخ يلاولا انخيش ةرضح ىلإ ، كلام
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 رجز هل زناج مامإلاو ، اهيف ام كبحم مهفو ، تلصو ةفيرشلا كبتك
 زوجيالو ‘ نيملسملا حلاصمو مهحلاصم عيمجب مهتلالدو ‘ هلامعو هتالو

 ةلود رومأ حالصإب مهرمأ اذإ ، هيلع () اولعزي الو اوصعي نأ مهل
 ، لاملا ةجحب كنعن امو كنفرعم لبق نم انأو ، ةريصب هل لكو ، نيملسملا
 كاداع ، لاملا نم فكلا رفصأ تنأ تحبصأ اذإو ، لامآلا غلبم لاملا نأل

 . كنم برق نم لك

 اذإو ، ةقيثولاب ذخألاو ، رومألا بيترتو ، رمألا لاثتمإ يف ، هللا ، هللاو
 دقتعأ ، ةبوقعلا هب قحتسي ءيش لعف ىلع ‘ ةيعرلا نم دحأ ةبوقع تبجو
 لاح ‘ ادحأ بحأ اذإ ناسنإلا نأل ۔ بضغلا ىنعمب ال ‘ ةبحملا ىنعمب هيف

 ةيصعم ناسنإلا ىلع ناك ام بطعأو رضأ و ، هبطعيو هرضي ام نيبو هنيب

 ىدعتتالو ، هل ابحم ترصف ، ةيصعملا نيبو هنيب ليحت تنأو ، هقلاخ
 . ( فاصنإلا ) ةفصنلا يف هللا دودح

 ام ، هريغو ، بوقعي نب هللا دبع نب رمع ينربخأ دقل ، هللا ، هللا

 ةبوقعلا هيلع تبجو نم ىصع ولو 0 دح اهل ةبوقعلاو ، يرماعلا باصأ
 الإ ، بدألاو ةفصنلا يلوت الو كلذك لعفتالو ، ةفرعمو ةريصبب ‘ ........
 . لجو زع هللا دودح ىدعتيال يذلا ، يضرملا ةقثلا

 ، مكنيب سوفنلا ةبيطو مهتفلا .......... وه ، درو دالوأ لاح يف امأو
 ، مهانفرعو مهانرجز دق انارت ، مهل لمتحاو ‘ ءادعألا مهب تمشتالو

 . كلذ اناوه الو كتمدخ نم نيرذتعمو

 نأ يلاولل انبتكو مهنع انغلب اميف ، نالعج يف مهارت .......... لاح يفو
 ةبيغلا ظفحاو ،۔ كتيعر رومأ دقفت تنأو ، اولصو مهدعب الو 0 انيلإ مهلسري

 . (فلؤملا) . بضغو ملأت : ءيشلا نم لعز ()
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 ‘ مكلاح رظني لجر لاسرا نم دبالو ، درو دالوأ لاح يف ، هللا ، هلل او

 هللا نم ريخ يف مدو ، ةريسلا نم هيلع متنأ امو ، هناحبس هللا ءاش نل

 . هناحبس

 ؛ يدع نب فيسو ؛ مزخ ينبو ؛ يلع نب فيس : خياشملا يمالس غلب

 ؛ددع الب ةارشلاو هدالوأو ؛ رجنخ نب دمحمو ؛ شاطب ينب ةلمجو

 . مالسلاو ، ددع الب مامإلا ةارش ةلمجو ؛ ميهاربإ نب نافلخو

 "٠ مالسإلا مئاعد حرش ۔ مالظلا حابصم "ا : باتك ‘ هتافلؤم نم
 نانس نب فلخ خيشلا هظرق دقو ، () " رظنلا نبا مئاعد حرش " : وهو
 : ةياور يفو ‘ ةيتآلا تايبألا هذه يف هل هحرش خيرات ركذو ، يرفافلا

 : هناويد يف ةدوجوم يه لب ، يوكزإلا رماع نب ريشب خيشلل اهنأ

 مناعدلا حرش تمكحأ دمحأ ىتف
 هنأك ظفلب اهيناعم تحرش

 رهام لك اهريسفت ىلإ تقبس

 اهحرش كريغ ملعلا اذ اي مار ولو

 امك هريغ ىلع لضف اهحراشل
 انخيش لثم ملاع نم ام هللا وف
 اهحرش راتخا لوألا دامج رهشل

 ةجح نيعبس دعب ارم نيماعل
 دمحأ ةرجه ءارغلا ةرجهلا نم

 ملاع لك هماكحأ يف تزجعاف

 مناح رغث يف لاسلسلا هتقرل
 مساط لك اهراثآ نم تددجو

 مدا وق رصقو ريصقتب ءافل

 مظان لك ىلع لضف اهمظانل
 مناع مئاعدلا رحب يف يىئيقرلا

 ملال ةمول كاذ نع هنثي ملو
 مداَقتم اهدعب فلأو رشعو

 مشاه لآ نم ثوعبملا ىدهلا يبن

 سيمخ نب رماع ةمالعلا خيشلا لوق نمو ب يوزنلا فاصرو نب دمحم خيشلا ، اضيأ مناعدلا ح رش دقو (١)

 : هلأس نمل اباوج . (هللا همحر) يكلاملا

 ابلطم دشرلا يغبي ءاج يذلل لق

 ام كردي سيل رحب مناعدلا نإ
 هدصاقم فاصو نبا باصأ امو

 ابثو هلهج يفايف يف رناح نم
 ابقث ام نونكملا هرهوجو هيف
 ابرك الو هالج يشيقرللا الو
 ابلط انلثم نم هلكشم لح ام
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 (ا)منامغلا بكر دعرلا ةادح تقاسو بهيغ نج ام هللا ةالص هيلع

 نب دشار وهو ‘ مهضعب لوق ‘ "ا مئاعدلا حرش " : ظيرقت نمو

 . )٢( روكذملا ح رشلا نم اءزج خسن دقو ذ حنم دلب نم ، هعمج

 مناعنلا يذ نم قيفوتلاب خسنلا نم

 تلماكت رشع دعب لايل رشعل
 تضم دق نيعست دعب نامث ماعل

 هعمج دشارف يجارلا هخسانو

 لزنمب دالبلا نصح حنم نمو

 لجلجم لكب يبر احنم ىقس

 قراش رذ ام شوعلا هلإ ىلصو

 مناعدلا حرش مت دق ىرولا هلا

 منارص عست دعب نم ةدعق يذل

 منامت فلأ دعب ماع ةنامو

 منارجلا وفع ءالآلا يذ هللا نم

 مناوقو يرصنع يبسن شاطبو
 مناد دوجلا يناد دوعر نوته

 منا رصلا رهفكم ليل نج امو

 نم نيعبرألا ءزجلا خسن مامت ةبسانمب تايبأ ، دمحأ نب فلخ خيشللو

 لوقي ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، "" فنصملا '' : باتك

 . كلذ يف خيشلا

 ديمحلا برلا اضقب

 اهالت فلأ ينس يف

 بيذألا يكازلا ىتفلل

 يقتلا ضعلا ملاعلا

 اريشب ينع أ يتودق

 دودحل يف ءزج مت

 (" ديدعلا يف ميمو لاد

 ديدسلا يأرلا يذ ربحلا

 :يعملالا

 دودجلا يماس الضاف

 ديعس نبا

 ۔ م١١٧٦١ ربوتكا /ه١ ٠٨٢ ىلوألا ىدامج رهش يف ظيرقتلا خيرات ناك )١(
 ۔ م٩١٧١ ٤ ربوتكأ ١٥ /ه٨٩١١ ةدعقلا يذ ٢٩ يف ناك . يشاطبلا هعمج نب دشار خيشلا ظيرقت )٢(
 . م٣٦١ ٤٤ ١٠ه / ٤ ماع يف . "" فنصملا " : باتكل دمحأ نب فلخ خيشلا ظيرقت ناك )٣(
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 ديدملا لوط امناد هاقب هللا دمرس

 ديكمو دوسحو ءوس لك هافكو

 دولخلا راد يف زوفلا اذه دعب هازجو

 ديغ فرطلا تارصاق روحو نادلو نيب

 ديشم ريغ نم ندش اوهلا يف روصقو ا
 ديصضنلا ردسلاب نز تارهاز ضايرو

 ديعس لك عم لمشلا عامتجا هللا لأسن

 ديشرلا يداهلا ىرولا ريخ ىفطصملا راوج يف

 د يعمو يبر هللا هيلع ىلص دمحأ

 دوع قوف مامح حان امو مجن ادب ام

 دوعرلا يكاب مزرم مامغ رتفا ام مئ

 دوجن وأ ماهت يف ليلب بكر ىرسو

 "" تايبألا تمت ""

 ديزي نب مساقلب نب برعلب نب دمحم هيقفلا خيشلا : وه خسلانلاو
 ةيرق نم ايلعلا دجسمب باتكلل هخسن ناكو : لاق ؛ ( يديعسوبلآ )

 هتالمإ يف دعاسو ‘ م٥٣٦١ سرام /ه٠١ ٤٤ لاوش رهش يف ‘ تممح

 ة يتممحلا يشيقرلا هللا دبع نب دمحأ نب فلخ هللا يف خألا حلاصلا دلولل

 : نايسنلاو طلغلاو هيف ةدايزلا نم هللا رفغتسأ انأو

 هردقم هاكب الإ هل ام بنذثم دبع رفسلا اذه طخ

 هرفغملاب هل هللا اعدف هرصبأ ىتف هللا محر

 . هنم دارملا ه أ . هللا دبع نب ديعس نب ريشب خيشلل خ وسنم
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 ال امو كلذ نم زوجي اميفو ‘ لاومألا مسق يف ةديصق ، فلخ خيشللو

 : كلذ ماكحأو ، زوجي

 نمزلاب رتغت نأ كايإ كايإ
 ابنتكم مايألا ةدم نكت الو

 : لاق نأ ىلا

 اسمتلم مسقلا هوجو نع الناس اي

 اهركذأ فوس دوجو هيف مسقلاف
 هتمسق حلصلاب ام ليق دق هنمف

 ةرهوج مسق لاحب زوجي الو
 ررض نكي مل امم كاذ ادع امو

 رمث ريغ نم رجش يف ليقو
 ةرمثم قوسلا تاوذ نم نكت نإو

 اهتلغ رهدلا لوط مسقي ليقو

 ىلع ليخنلا ناونق مسق زئاجو
 اوجلي نأ مكحلا لهأل زوجيالو

 ةنيب لاملا ملعب حصي ىتح

 نمدلا يف ءارضخلا كنرغت نأ وأ

 نحملاب رهدلا فورص كتمر ولو

 ننسلاو راثالا نم هيف ءاج ام

 ينلأسي ءاج دق نمل اموي مظنلا يف

 نفسلاو ذفلا ءانبلا لثم كاذو

 نمللاب ريغ يناعملا يف اههبشو
 نظطنفلا اخأ اثاريم مسقيف هيف

 نصغلا ةعوطقم اهتمسق ناف

 نمثلل مسقلا ناكو اعيمج تعيب

 نمتذم ماكحألا ىلع ضع مكحب

 نهت الو عمساف اضرلاب اهسوؤر

 ندبلا نم ءيش الو لام مسق يف

 نلطلاو رسلاب اهبابرأ ملعو

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوت ۔، اتيب نيسمخ نم رثكأ ةديصقلاو

 : اهرخآ يف لوقي ، "" رظنلا نبا ةيمال حرش '' : يف . ةفاقثلاو

 نعو نامزلا لهأ نع كنبنأ ينلس
 انديس ناطلس ىدهلا لهأ مامإ

 هبسنت نيح يبرعي جوتم

 ندبلل حورلا لثم نيدلل راص نم

 نردلا نم يكازلا وه فيس ليلس

 نميلا ةحود نم هدتحم لصأو
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 لحن يذ ريغ يفو قدص مامإ
 مع ملاع يضر يلو ربح
 يف نميهملا تاذ يف بضغيو ىضري

 بضاوقلا ضيبلاب نيدلا ىمح يمحي

 امب نيملسملا مامإ كيلع ينثأ
 مهتحن ذإ راحصو طقسم يف
 ةربحم ايندلا ةنيز اي كاهو

 اهب سيل ركفلا تانب نم ةليقع
 للط الو عبر اهمظان جسي همل
 اهدشني نيح ريهز لوقك تسيل

 نخي ملو ردغي مل ةمامإلا لهأ

 نفأ يذ ريغ يعذول بذهم
 نحجإلاو سفنلل ال نطاوملا لك

 ندللا ةيطخلابو قاتعلا درجلاو
 نثو يذ لك نم ىدعلا يف هتلعف

 نفسلل ندخلا تحن تايفرشملاب

 نخد يذ ريغ بحم نم تتأ اركب

 نددلاو رابخألاو ةبابصلا ركذ

 نمزلا سراد يف ةوبص ىكب الو
 نمز نمو ماع نم لزانملل مك

 : (هَلل ١ همحر) دشرم نب رصان مامإل ١ يثري لاقو

 بكسنم كنم عمدب يدوج نيع اي
 بسحلا رهاطلا مامهلا مامإلا ىلع

 ادي نيملاعلا ىدنأ كلام ليلس

 ىده رونو ساربنو ثيلو ثيغ

 ابهو اذإ افك هحمسأ ناك ام

 ىعس نيح دجملا واش كردأف ىعس
 اعد نيح نمحرلا ةعاط ىلإ اعد

 اهدمخأ قاسفلا ةربابجلا ران

 اهديشو اهالعأ لدعلا ةوقعو
 ةرهاظ مالسإلا ةلم تدغ ىتح

 بحس نم لهني لباو هنأك
 برعلاو مجعلا ىلوم دشرم نبا كاذ

 ادحأ هب لدعأ مل رصان ديزأ

 بثك نع فتحلاب ىدرلا يديأ هتمر

 ابتك اذإ اطخ هحضوأ ناك ام

 بهرلا ىدل املح هحجرأ ناك ام

 اعم فافعلاو املحو املع زاحو

 يبرعلا ىرولا ريخ ىفطصملا ةعاطو
 اهدرش راطقألا يف يغبلا ةبصعو

 بضقلا ةيدنهلاو ةيرهمىىلاب
 ةرهاب ناهربلاب لدعلا ةيآو
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 بستحم هلل بدتنم لكب ةرهاز راطقألا يف لحلا ةيآو

 دجنلا دجاملا يعملألا يعن امل دلجلاو ربصلا لقو ءازعلا زع
 بهسلا يف دحللا نطبب انع باغ دق دقت هراونأ يذلا مامإلا كاذ
 ابضن رخا عيبر رهش ثلثو :ابجش دق ءارهزلا ةعمجلا ىحض يفو
 () بقحلا فلاس نم تضم فلأ دعب نم ابهذ دقل نيسمخو عست ماعب

 ناظقي هللا رمأل فيس ليلس ناطلس قحلاب هدعب نم ,ماقف

 يبغ ريغ سمشلا لثم قحلا حبصأف ناعطمو ماعطمو ميتيلا فيك

 ةبتكمب ةدوجوم يهو ‘ ةيافك ردقلا اذهبو ، اذه نم رثكأ ةديصقلاو
 ٠ )ح ٤ ( مقر ‘ ةفاقثلا ق يموقلا ثارتلا ةرازو

 ۔ ايح ناك كش الب وهو ، يشيقرلا خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو
 ة رجهلل فلأ و نيعست ةنس يفوتملا ، كلام ني فيس ني ناطلس مامإل ١ مايأ

 ام ىلإ يقب مأ ، مامإلا اذه دهع يف له يردأ امف ‘ [م٩٧٦١ / ه٠٩٠١]
 . هتافو دعب

 لوق نم ا ذخأ 4 ناطلس نب بروعلب مامإل ١ مايأ تناك ‘ هتافو نأ تيأ ل مث

 خيشلا اهب ىثر يتلا ، ةيتآلا هتديصق يف ، يوكزإلا رماع نب ريشب خيشلا

 : هلوق وهو ، يششيقرلا

 فلكلاو نازحألا يلجنت ههجوب اكلم انل ىقبأ ذإ هلل دمحلاف

 . ةديصقلا مامت ىلا

 هذهو ، ه٠١ ٥٩ رخآلا عيبر : ةعمجلا موي ىحض يف تناك 0 (هللا همحر) دشرم نب رصان مامإلا ةافو (١)
 . )٨٧( ةحفص . رصيق نبا ةريس يف ةدوجوملا تايبألا هبشت ةيرعشلا تايبالا
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 ةنس رخأ نيب اميف هتوم نوكي ا ذه ) ,لعف ذ ، ةنىىلا ال ق رهشل ا رك ذي ملو

 . ملعأ هللاو ‘ م٢٩٦١/ه٠١١ ٤ ةنس ىلإ . م٩٧٦١/ ه ٠

 فجي ىجدلا رون اي كاركذل يبلق

 فسأ اخأ انوزحم كدعب سمأ نإ

 هب ءاضتسي ارون كيأر ناك دق
 هب ذالتسي اعينم ادوط تنكو

 ظقي ادجلا مج لجر ىلع يفهل

 دمحأ لجن اياجسلا ديمحلا كاذ

 هعلوأ ناك ام لجر نم كلل
 ةغل يفو وحن يف دربملا قاف

 لهو نم سانلا بولق ريطت تداك

 هب طاحأ ارحب هلبق ىأر اذ نم

 هلمحت لبق نم البج ىأر نمو

 هترفح هللا حور بناحس تداج

 هتقرف .......... بولق تضمأ ننل

 اكلم انل ىقبأ ذإ هلل دمحلاف

 تعفر دق مزعلا يضام عورأ رغأ

 تفكو يذلا بدنلا ديسلا انمامإ

 برعلا ابأ يكازلا ناطلس ليلس

 هتلود ءاقبإ هلأسن هللاف

 فكت ىرثلا كاراو ذنم يتلقمو

 فسألاو نزحلا ينم ركني سيلف
 فدس اهل تدوسا اذإ تالضعملا يف

 فرتغن هنم دوجو ملع رحبو

 فلخ انراد يف هل سيلو ىدوأ

 فلخ ىضترملا وهو ةموزألا يكازلا

 فرشلاو نيدلا لصأ وه ذإ ملعلاب

 فشتري عرشلا لالز هنم ناكو

 فسكنت ضرألا يف ىوث موي سمشلاو

 فدج همض ارينم اردبو دحل

 فنتكت داوعألا هلو ىرولا يديأ

 فرط اهل ام ةالص هتلصاوو

 فهل هدقف نم مهسمو اموي

 فلكلاو نازحألا يلجنت ههجوب

 ففس ددؤس نم هل ءامسلا قوف

 فكو هب قلعي ملو تابهلا هنم

 فنج هماكحأ بشي مل يذلا لحلا

 فلأ وأ ساطرقلا ىلع مال طخ ام
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 يولهبلا يديعسمح نب فلخ ٦
 ) ( 7٢ - ٠.٠

 هل . رعشلل مظان ‘ هيقف ملاع . ي ولهبلا يديعسمح نب فلخ خيشلا وه

 : ءارشلاو عيبلا يف ةديصقلا هذه

 مصتعأ هللاب مث مظنب تأدب ملقلاو حوللاو شوعلا هلإ مساب

 ىرفاغلا ميثع نب نانس نب فلخ ٧
 ) ( ٠.٠. - ٠٠٥

 ميثع نب نانس نب فلخ ‘ غيلبلا مظانلاو ، هيقفلا ملاعلا خيشلا وه
 هنأ ، هرعش نم همهفأ امبسحو ، رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم ‘ يرفاغلا

 ىلإ شاعو ‘ (هللا همحر) دشرم نب رصان مامإلا مايأ نم اتقو كرلأ
 ةنس هيبأ دعب عيوب يذلا ، (يناثلا) فيس نب ناطلس مامإلا مايأ

 نب رصان ةمغلا حدتما امك ، هيلع ىنثأو هحدتما دقو ۔ ما ٣ / ٧١١

 . . فيسو ، بوعلب : نيمامإلا هيدلوو ، (لوألا) فيس نب ناطلسو ، دشرم

 تعمسو ‘ نيرمعملا نم هنأ . ةمغلا ءالؤهل هترصاعم نم رهاظلاو

 ۔ ةنس نيثالثو ةنام نم رثكأ شاع هنأ : لوقي ، نيفراعلا ءالضفلا ضعب

 : باتك يف هراعشأ نم اريثك تركذو ، ةعساو ةمجرت هل تدرفأ دقو

 ، {) "يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلا ةمجرتو رغش يف نانسولا ظاقيأ "

 دماح نب دومح نب فيس ةمالعلل 0 " نانس نب فلخ خيشلا ةمجرتو رعش يف نانسولا ظاقيأ " : باتك )١(
 . م٨٩٩١ ماع يف عبط . يشلطبلا
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 6" ةلجرلا " وأ ، "ا ينس " دلب وه له ، طبضلاب هنطو فرعأ الو

 : اهيف لوقي يتلا ، رفاغ ينب يداوب

 يرا رق بيط اهبو ي راد ةلجرلاب انأ

 ،هرعش يف ارارم هركذ دقو ، ىوزن ةيالوب ، () "رومعملا " دلب وأ

 ' (لوألا) فيس نب ناطلس مامإلل ايضاقو ايلاو ناكو ، هربق اهبو : ليق

 هلو ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي ، ريبك رعش ناويد هلو
 نارقأ نم ايتفم اهيقف ناكو ، ناويدلاب دجوت ال ىرخأ دئاصقو راعشأ
 6 رثألا يف ةريثك ةبوجأ هلو ، () ناديبع نباو ‘ 0" يلمازلا : خياشملا

 يحلا ةعاط يف مولعلا هكاوف " : باتكو ‘ " نايبتلا " : باتك يف اهنم

 ؤةيمظن ىرخأو ، اهريغو ‘ " ناتسبلا هكاوف " : باتكو ، " مويقلا
 : هلوق اهنم . بطلاو كلفلا يف هضعبو ‘ هقفلاو حيدملا يف هرعش رثكأو

 "أ نيع دهسم اعجوم ادغف هيف ةرارحلا تثاع نمل لق
 ا" نيع بذعأ هتدهأ الالز ءاملاب بيش ارضخأ ميللا برشا

 ا نيع لضفأ هيف موثلاو دهشلاف ىغط كيلع ,مغلب اذإو
 ؤ" نيع فالآ هيلع تلذب ول ليبجنز عم جولبألا قساف وأ
 ا" نيع ءارفص رذب هبرشاو ............. دهشلاف ءادوسلا اذإو

 : لوقي هيفو ، ريميعملا : نآلا ىمستو )١(

 رازأ الو روزأ ال اديرف ادرف رومعملا ىرذ يف ينورذ
 رازإ الو تييح ام صيمق اياربلا :ةطلاخم نم يل امو
 رامخ لب ءادر هنم يلف فاك كاذ نم يل رم دق امو

 . يلوعملا يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص خيشلا وه )٢(
 . يوزنلا يدمسلا ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم وه )٣(

 . ءاملا نيع )٥( . ةفورعم : نيع )٤(
 . ةضفلاو بهذلا دصقي )٧( .ءيش : نيع )٦(
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 : هلوقو

 لحكألا دصفيلف يردجلل مح نم

 نإ لخلاو ضماحلا لكأيلو

 نإ فوخ لك داصرفلا هل لقو

 : رخآ ىنعم يف هلو

 عم قورافلاو قيدصلا يعدي ول

 نكي ملو يدوهيلا رشب ىلع انسلف

 هب مهت هيلع يضقي نأ زاج ام
 هنأ ملعاف لاق اذه ريغ نم

 توح نم ،ةلاهجلاب دهشي هيلعو

 كيشو اعيرس مجحي وأ
 كيشو هنم رضلا ىدبت دق

 كيفو اموي كقلح يف رهظي

 نامثع مهدعبو لوتبلا جوز
 رامع ىقتلاب دوهش مهل

 راكنإلا كلذ يف هباوجو

 رامدو هل نييتت هابقع

 ءاعنصو ىوزن رامذو ىلعلا

 ۔ (ا١ "ا تاريخلا رطانق "ا : باتك نم ةطوطخم ةخسن ىلع ظيرقت هلو

 : )٨١١( مقرب ‘ يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديلا ةبتكمب
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 صانقلا باتك اقيمنت مت دقل

 ىحض بجر نم نيرشعلاو عباسب

 ةجح نينامث عم ىضقت فلال
 دمحم نيلسرملا ريخ ةرجهل

 اذبحو ليلجلا رفسلا اذبح ايف
 ةمكحو ارون بابلألا يوذ ديزت

 نم ريخ بذهملا ربحلا هكلامو

 رطاف ةيربلل كيلم نوعب
 ئآملا دجتسم سيمخلا راهن

 رخآ كلذ دعب نم ىتأ ماعو

 رصاعألا رم هللا مالس هيلع

 رهاوزلا موجنلاك اهاوح امولع
 رناخذلاو ىلعلا راد ىلإ اقوشو

 رجاشتلا يجايد هايتفب تلجت

 طقسم ۔ تادلجم ٣ ‘ يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاطلا يبأ ةمالعلل . "" تاريخلا رطانق " : باتك )١(
 ٨٣ م .
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 دمحم مامهلا ناديبع نبا ىتف
 هؤدرو نيملسملا مامإ ماسح

 ةياده درب مايألا سبلأ ىتف

 هريمض تفشك ول نانج ميلس

 ليلسب بيشي يرألاك قلخ هل

 اهرارق عيبرلا داج ةضور امف

 تقناعت حايرلا اهيف تربع اذإ

 الو هقلخ نم ارشن بيطأب
 هلودس ىخرأ ليللا ام اذإ هارت

 ارثؤم لناسملا راكبأ قناعي

 ىري هب اموي هللا باوث ءاجر
 ىجدلا سكنطعأ ام هللا مالس هيلع
 ةيحت هيع ينم تحرب امو

 ؤ رخافملا دمتسم هلالا دبع نبا

 رصانم لك ناخ نإ هرصانو

 رخاز هيبنج نيب ملع رايتب
 رهاظب انسح هنم يفخ ىرزأل

 رجاوهلا مومس ىناع امظ ىدل

 رطاوملا نوته ماه مسحنمب
 رجاهملا بيبحلل بحم قانع

 رظان نيع يف هنم اير نسحاب
 رماس لك ىركلا رايت قرغأو
 سنارحلا لاجحلا تابر نود اهل

 رجاتملا حبر ملعلاو ىدهلا لهأل
 رصضان نانيفب يرمق حان امو

 رعاش ةحيرق تشاج ام هيلبشو

 مايأ كلذ هيلع ثدح دقو ، جرعأ ناك هنأ ، ةصاخلا هتازيمم نمو

 : كلذ يف هلوق نمو ، (لوألا) فيس نب ناطلس مامإلا

 دقو مالظلا نج ذإ سفنلا يل تلاق

 مهلفاك تنأ سانب لوقت اذام

 نإ بساكملا رزن ىوقلا يهاو تنأو
 يعمتساو دشرلا تيده الهم تلقف

 ربلا دحألا دحاولا نأ نيتملع امأ

 ىتأ دابعلا قازرأ لفاك راص دق

 برطضم راكفألا نم رحبب تماع

 بكىسلاب ءاونألا تنض ىتم ابسك

 بشخلا نم دوع ىلع تيشم يشمت

 برأ ظقيتسم ةنطف ي ذ لاقم

 بركلا بهيغ يلجم هميحرلا

 بذك ام ريغ اقدص ركذلا مكحم يف

 )١) ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم ةمالعلا : هب دوصقملا .
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 الو يغلا ىرثأ ةبلاغم نع ال
 ةردقم قازرا يه امنإو

 : تايبأ نم هلوقو

 اححصم تنك لبق نم ينرت ملا
 تمدعاف تاثداحلا يلع تلاصف

 يمظعأ ضعب ىرثلا يف يليبق لحو
 ةدش طق هقوف الام تيقلو

 يتضرمل اءرب هللا دارأ املو

 هريظن مدعل نم يبطل حاتأ

 رماع نب يلع العألا رخفملا اخأ

 بدج يف ءاسأبلا وذ شاع ةلذل
 بهشلاب ءارضخلا تنادزإ ام لبق نم

 دوكر نهل ام يقابس حاير
 دويقو اهل لاكنأ يضوهن
 دولجو اعم يل موحل تدوأو

 دوحل هتوح يمسج ىري نأ ىوس
 دودح رورسلا لابقإلل تماقو

 ديحو نيملاعلا نيب وهو ادغ

 ديرف وهو مقسلا شيج درشم

 فالآ ىلع ىوتحت ‘ ةريبك ةبتكم ، يرفاغلا نانس نب فلخ خيشللو

 : لوقي ثيح ، هرعش يف اهركذ دقو ، بتكلا

 اهنأك نف لك يف بتك انل

 ملاع لك نمو ينم اهبح ىرج
 اسناؤم الخ تشع ام يغتبأ الف

 اهلثمب زوفي نأ يجرأ تسلو

 اهع نوعبس مث نينم ثالث

 اهنامز نأ ريغ اهيف بيع الو
 مجنأ ةميركلا بتكلاو سمشلا يه

 تعذأو مولعلا بعص يل لذ اهب

 سفنلا يهتشت ام لك نم اهب نانج

 سفنلا ىرج ثيح مهفلاو اجحلا يكذ

 سنألاو يه يل لخلا معنف اهاوس

 سنإ الو نج مايألا رباغ ىلع

 0١ سخب نمث اهل فالآ ةعستو

 سحن نمز اهب ينعي نم ةلقل

 سمشلا علط نإ رهزلا نوكت فيكو
 سمشلا ةعنامملا يهو هحماوج

 )١( هتبتكم اهتوتحإ يتلا بتكلا ددع غلب : )٢٣٧٠( اباتك .
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 ةصيوع تامهبم تالكشم مكف
 صقانب هنم قافنإلا زنكلا يه

 ىرتشتو عابت نأ يدعب تاهيهو

 سبللا ىلجناف اه رون اهيلا يلجت

 سبللاو لفغدملا شيعلا ال رخفلا يه

 سفلاو ريعلا هبر نم ىرتشي امك

 سبع الو صخي اهيف رفاغ الف ملسم لك ىلع فقو اهنكلو

 : لوقي ثيح ‘ هراهصأ مهنأل ، هتليبق ركذ دعب اسبع صخ هلعلو

 حبص رهدلا لهأ ه٫مالظل امهالك ناتجوز يل

 حبص ءايلعلاو دجملا برو سبع امهادحأ

 ضعبب تعلطا دقو ‘ اذه اننامز يف رثأ اهل قبي مل ةبتكملا هذهو

 . خيشلل ةخوسنملا بتكلا نم ددع ىلع تابتكملا

 نأ الا ۔ باحصألا تافلؤم ةرثك ىلع ليلد لناهلا ددعلا اذه نأ مث

 لوخد مايأ ةصاخو . ةيلهألا بورحلاو ، ةيعيبطلا ثراوكلاو ، لامهإلا
 اهل ريظن ال تافلؤم تبهذو ، ةريثك تابتكم تقرحأ دقف ، نامع مجعلا

 ة يدنكلا ىسوم نب دمحم خيشلل ‘ " ةيافكلا " : باتك لثم ‘ نامعب
 . اهريغو ‘ لئامسب رظنلا نبا ةبتكمو ، مصألل ‘ " جاتلا " : باتكو

 مايأ ىلإ هنأ الإ ۔ نانس نب فلخ خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو
 . ملع أ هلل او ‘ ايح ناك ، (يناثلا) فيس نب ناطلس مامإلا

 يربعلا ىلع نب بلاط نب فلخ 4٨
 ) ٠.٠. ۔ ... )

 نب يهال نب دوعسم نب يلع نب بلاط نب فلخ هيقفلا خيشلا وه
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 نب ناطلس مامالا يلاو ۔('ا) يربعلا رمع نب كلام نب دشار نب مساق

 ىط ‘ م٤٥٦١/ه٤٦٠١ ةنس ىلإ ناك ۔ لئامس ىطع ۔ كلام نب فيس

 نايب " : باتك نم نوعبرألاو سداسلا ءزجلا هل خوسنم . ةايحلا ديق
 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي ‘ روكذملا خيراتلا يف .ؤ عرشلا

 . )٣٦ ٣٥( ماعلا مقرلا ، ةفاقثلاو

 يربعلا يداو نب هللا دبع نب فلخ ۔٩
9 (... 

 ؛ يقاتسرلا يربعلا رمع نب يداو نب هللادبع نب فلخ هيقفلا خيشلا وه

 ةجوزلل بجي اميف ، ةديصقلا هذه همظن نمف ، رعشلل مظانو ، هيقف ملاع

 : ةقلطملل بجي اميفو ، اهريغو ةوسكلاو ةقفنلا نم

 رمسلا ةينيدرلاك ىنستت تتأ

 اهنأكف اهبارتأ يف سييامت

 ةضب ءاديغ ءافيه ةجلدخ

 دكار ةبيبشلا ءام اهمسج ىلع
 اعصرم ىحضأ ردلا اهيفب نأك

 اهدخ درو ىلع اهعمدأو تلاقف

 رضخلا سدنسلا نم درب يف لفرتو

 رهزلا همجنأ نيب ىلجت لاله
 رشعلا ةمتخم دور ةمعنم

 يرجي اههجو يف نسحلا ءام نكلو

 رطعلاب شر دق درولا تانجولابو

 ربتلا نم حول قوف نامج يطمسك

 يذلا ‘ )١٩( ةحفص ‘ يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلل ‘ " نيربعملا ةرصبت " : يف هتمجرت رظنا )١(

 خ وسنم ثيح / ةايحلا ديق ىلع لازي ال ۔ م٠٦٦١/ه٠٧٠١ ماع ىتح ،‘ بلاط نب فلخ خيشلا نأ ركذ

 ىلع ايلاو ناك امنيح ‘ ثلاثلا ءزجلا ‘ يريمحلا ديعس نب ناوشنل ، " موطلا سمش " : باتك هل
 ديعس نب ناوشنل " موللا سمش " : باتك خسن دق ۔ بلاط نب فلخ خيشلا نأ تدجو امك ؛ طقسم
 يموقلا ثارتلا ةرازو ،۔ تاطوطخملا سرهف رظنا ۔ م٦٥٦١ - ٥٥/ه٦٦٠١ ماع يف ‘ يريمحلا

 . ما٥٩٩ : طقسم ١٠. ط‘١ عا ةفاقثلاو
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 همكح بضعلا نم ىضمأ امكاح ايأ

 ارجاشت اموي نامصخلا اذإ اميع

 اعديمس ايحيرأ اهيبن اهيقف

 مكاح مكحأ هللا باتك تلقف

 ةيزر لك هللا كاقو اذامف

 ثداح كضمأ مأ لعب روج نمأ

 لئيمع لعب روج ينارع تلاقف

 هب هذخآل يل هيط اذامف

 ىهن يذ لك نع روهشملا رثألا يفف

 ةعبس عاصلاب رهشلل همزلتف
 هدحو ربلا لكأت نمم تنك اذإ

 نيمهرد عم ءاضيبلا ةرذلا نم

 ةثالث نإف رسي اذ كي نإف

 عمساف كلثم لوكأم نم طسولاو

 يفف الأ ىوزن نم ثالث كاذك

 هقزر مث امداخ اضيأ رضحيو

 هسفنب اضيأ كمدخيلف ءاش نإو

 : اهنمو

 هل المع يلمعت نأ هل سيلو

 زئاج كلذ نأ اضيأ ليق دقو ا

 افصنم ناك ام رهدلا هيعنمت الو

 نكي ناف رذع ريغ نم نكي مل اذإ

 رحلاو دبعلاو كالمألا ىطع ءاوس

 ركفلا مئاد القاع ابيرأ ابيدأ

 رمسلا وأ يفرشملا دحك ابيهم

 ردبلاو سمشلا نم اجاهنم رونأو

 يرفي لزي مل هبرغ فيس قدحللف

 رمج ىلع ينم بلقلا ىلصأ كدجوف

 رمغ يترشاعم يف ميئل نابج

 رتبلا نم ىضمأ مكحلاف همغر ىلع

 ربح دجام ديس بط لك نعو

 ربلا نم كاذو فصن عم كيكاكم

 رداف هتقو يف ربلا ريغف الإو

 رهشلل ةثالثلا ردق ىلاإ مادإلل

 رقف اذ ناك نإ نانثإ الإو هيلع

 رضحلا وأ تنك ودبلا يف نإ كرادو

 رمتلا نم رهش لك كظيقو ءاتش

 رصعلا يف مدخي ناك نمم تنك اذإ

 رذعلا نم كاذو اعسو دجي مل اذإ

 رجألاب ناك ول سانلل وأ كل الو

 رصملاو كجوز رادلاب نكي مل اذإ

 رزولا نم رحب رعق يف يسمغنتف

 رهدلا اذل كيلع مول الف رذعل
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 ىتف هراد يلخدت نأ زناج الو

 ىرأ الف كادلاو اموي تام ولو

 رمأ الو يأر ريغ نم يجرخت الف
 ربقلل ةزانجلا عييشتل اليبس

 : اهرخآ يف لوقي ، اتيب )١٥٠( نم رثكأ يهو

 رواسأ تاذ ءارذع اهكنودو

 لئاسم ريخ عرشلا نايب نم توح
 ةمكحو املع مالحألا يوذ ديزت

 اهعامس كيكرلا مهفلا وذ هركيو

 اهقوسب نأ ريغ اهيف بيع الو

 رذشلاو رهاوجلا طامسأب هيتت
 ردبلاو سمشلا عم ومست اذإ داكت

 ركذلاو ملعلا سلجم يف تدشنأ اذإ

 رقو ىلع ارقو عمسلا هنم دادزيف

 رهدلا بينأ اهبر تضعو اداسك

 : نازوألا ةفرعم نايب يف اضيأ ۔ لاقو

 ةعبرأو الاقثم نوعبس لطرلا
 انمهرد فورعملا انلاقثم فصنو

 ةينامث ليقاثم نم ةعبسو
 ةيتامث اولاق دقف سايكلا امأ

 نالطرف ىوزن انمامأ نانثإو

 نابكرب نبا ترس ام ةسمخو
 نانثإو بللا اذ اي مهاردلا نم
 نايبت حاص حفصاف ليقاثملا نم

 : (هللا همحر) يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا يثري لاقو

 ربصلا نسحيال ءزرلا اذه لثم ىلع

 هلجأل يساورلا مشلا تداك دقف

 ةفيخ سانلاب ضزألا ديمت تداكو

 ىدرلا هتاقيم لبق اياربلا ىقليو
 ...... ىوهت ناقذألا ىلع تداكو

 رجألاو ةبوثملا ربصلا يف ناك نإو
 رذع هلثم ىلع انزح ايراج امد

 رهزلا مجنألا طقست تداكو رخت
 رمعلا اهلهأ نمو ايندلا نم ىنفيو
 رشحلا ضحي نأ لبق لك رشحيو
 ورعي وأ ......... نوصحلا اع
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 ال فيكو هنم دوسي ىحضلا داكو

 العلاو مراكملا يذ فيس نبا دعبأ

 تلح املاط ةشيع يحل وفصتو

 هراهن نم ىضم ام يلايللا يطعتو
 املس نيدللو ايندلل ناك ىتف

 هلثمك اميرك ىثنأ تدلو امف

 انراذح هيع ىحضأ ام لاط دقف

 هداز ربلاو نيدلاو ىدهلاو ىضم

 اهمسج برتلا نمض سفن هللف

 اهبح هللا ىضر يف سفن هللو
 مد نم هللا يف هللا ليبس يف مكو
 اهنإف بوطخلا هللا لتاق الأ

 معنم شيع درب انع رهدلا ىوط

 كلام نبا نب اي ردبلا لوفأ تلفأ

 اهرقعو ىوزنب اسمش نكت مل نأك
 القاعم اهيف نيدلل دشت نكت مل نأك

 ارفنضغ اثيلو ارحب نكت مل نأك
 ةدع كل انقلا رمس نكت مل نأك

 اهكلمو ىراصنلا ضرأ نكت مل نأك

 ىلع ىتأ ىتح ميلا يف مهعبتتو
 ىدهلاو كدعب مالسإلا يوذ تكرت

 العلاو كدعب دجملا ءانبل نمف
 تخ اذإ تاثداحلل يجتري نمو

 تدب نإ تاململا دنع ىضتني نمو

 رفعلا ىرثلا يف همض دق ىجدلا ردبو

 ربج ىدهلا رسكل وأ ةايح ىجرت
 رزن اهمون ةلقم اهارك ىقلتو

 رهدلا دسفأام رهدلا يديأ حلصيو

 رجألا بستكيو هنم ىنغلا لاني
 رصع هلاثمأب اماوقأ رس الو

 ردقلا هءعاش ام تأيلف هدعب نمف

 رخذ هل تاحلاصلاو ىقتلا بسكو

 رس اهقلخ يف هلل اعبرألا ىحض

 ربلا اهرجتم حبر اهالق هيفو
 .......... ىدهلا ماق هب تقاره

 رتو ادبأ اهل ام سوقب يمرتل

 رشن ىوط دق امل وجرمب سيلو

 ردبلا لفأ نإ ءاملظلا .......... لهف

 رقعلا وأ ىوزن كنم اراوج ..........

 رفغلاو ناك امسلا

 رضلاو عفنلا هنمض ءامس ثيغو

 رجملا لفحجلاو درجلاو ابظلا ضيبو

 رجبلا اهضعب نع قاض سيمخ لكب

 رسألاو لتقلا كشيج نم مهشويج

 رفق هنود اهزاج مي ةجلك
 ركب ةمركم تأت نإ اهؤفك نمو
 رمألا مهد اذإ اهاعريو كاوس

 رجف هرخآل ام مالظ جنجك
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 يديس نيكاسملاو ىماتيلل نمو

 ىرقلاو فيضلاو لامآلا يوذل نمو

 هبابب (ا) تالقرملا .......... نمو

 يذلا نمو هب يدانلا رهزي نمو

 اهراخفو لفاك نامعل نمو

 اكبلاو كدعب دجولاو ىسألا لوطف
 هلهأ ةجهب تنك ارصع هللا ىعر
 تحبصأ ملحلا نم ثاغضأك ادهعو

 اهردغب يلايللا كيف تمكح نلل

 ىرثلا يف كصخش ماوقألا تراو نإو

 ةيشع لك يمسولا كربق ىقس

 ىزثلا يف نساحملا كلت تيلب الو

 يذلا رمقلاو رونلا كاذ ضاغ الو

 امناد كربق رادزت تحرب الو

 ىرج ام نامعن كنم سانب تسلف

 كلام نبا نب اي هللا مالس كيلع
 امناص ليللا مئاق ارهد تشع دقف

 اددوسو ازع مالسإلل تنك دقو
 ادمعت اهنم رهدلا يديأ كتلاغف
 ىدرلا نم سفنب سفن يدتفت ولف
 ىتفلل هنع ام هللا ءاضق نكلو

 تدلخل دولخ ايندلا يف ناك ولو

 ناك انلالهف

 . (فلؤملا) . تالمرملا : اهلعل )١(

 ةوسأو ءادتقا
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 رطقلا عفتراو قافآلا تربغإ اذا

 لثنلاو مظنلاو بتكلا هيلإ ىقلتو

 رفسلا لزني وأ راوزلا هدصقيو

 رعشلا هحنادم يف ولحي سانلا نم

 رخف لفحم يف دع نإ هب نوكي
 رجح ازجلا نسحو ىسأي نمل لالح

 رصعلا كلذ ىهنلا لهأ نم مض نمو
 ركذلاو مهوتلا الإ هدهاعم

 ردغلا ىرولا يف اهبأد يلايللا دوسف

 رصعلا تثدارت ام قاب كركذف

 ربقلا كلذ اهمض اماظع ىورو

 رغلا كقنالخ هيف تقلخأ الو
 ربص ربطصمل هنع ام رهدلا ىدم

 رضخ للح مهارشب ةكئالم
 ركو ارناط ىوح ام وأ ابص ميسن
 رفق للط ادب وأ قرب حال ىتم
 رهجلاو باط دق رسلا كنم كبرل

 رعذ هب فاخي ال اليلظ الظو

 رهدلا هلاتغي فوس ىثنأ نبا لكو

 رضحلاو ودبلا اهلك اياربلا كتدف

 رش الو مودي ريخ الو صيحم
 ربصلا ىقتلا لهأ هللا ءايبنأ اهب

 ركشلاو هلل دمحلاو ادبأ مهب



 سراغ وه ام ءرملا ينجي فوس الأ
 يضرلا برعلا وبا ......... نم تام امو

 هلدع ةيربلا مع ىده مامإ

 اهبابش نامز ايندلا ىع داعأ
 هلوبذ دعب داع نامع دوعو

 هبر نيدلاو مالسإلا هب ثاغأ
 ابغار هللا يف هلل هسفن ىرش

 همتي دعب نم هللا نيدب ماقو

 مهرسأب نيملسملا يأر عمجاو
 هلحم نود هللا نيد حبصأف .

 تحبصأف هجلا لبس تنمأ هب

 ةعاط هلل كش ال هتعاطف

 اهدازو كولملا داسآ داس ىتف

 اعفايو الفط فورعملا فلأ ىتف

 ح نمألا فناخلل هدنع ىتف
 هدنعو ماسحلا دح يدتعمللو

 اقطان “هاف نإ نردلا نيري حيصف
 اعلاط ردبلا رهبي نيبج ءوضو

 دنهم زازتهإ زتهي فرعلا ىلإ

 هبانج بحر نوفاعلا ممي ىتم

 اهبكار سيعلا ادح هاركذب امهمو

 عضاوتم هتبضغأ اذل ميلح

 ٠0......۔ كمض نإ نجاف سرغ بيطأف

 رصنلا هبحصي لازال هتفيلخ

 رشبلاو وفعلاو ملحلاو هناسحإو

 رهظلا سوق دق ناك اهنمو تبشف

 رضن قرو هل اضغ هب ابيطر

 رضحلاو ودبلا رشبتساف ىدهلا لهأو

 ربج ىدهلا رسكل ىجري ال ةحيبص

 ورمع الو ديز هلفكي مل ةيشع

 ركن الو مهيدل فلخ الف هيلع

 رفغلاو ناك امسلا ......... ءيفطمل

 رش الو فاخي فوخ اهب سيلو

 رفك هقلاخ نيد يف هنايصعو

 رعولاو لهسلاو ميلا هنع قاض دقو
 رشعلا الو نينسلا عبس تلمك امو

 رصعلاو رحسلاو حبصلا هيف سئانو

 رفولا رتقمللو ىنسحلا نسحمللو

 رذعلا رذتعي نيح ءيسم لكل

 رحبلا رردلا فذقي نإ بجع .الو

 رزغلا ميدلا هنود فك ناتهتو

 رشعلا هلمانأ ىودجلا ىلإ وعدتو
 رمعلا لنانلاو فورعملا مهبسحف

 رتف اهنيع يف سيعلا ريست هيلإ

 ربك الو هيدل بجع الف فوؤر

١٣٦



 ىقتلابو فافعلاب اياعرلا سوسي

 هركف نيعأ تأي مل يذلا ديزت

 هفك بحسلا ىلع يرزت ىدن فيلح

 اعفاي ةحامسلا رد ىلعلا هتذغ

 انكاس ناك ام درولا بذع رحبلا وه

 انقلا رجتشي نيح روصه ثيلو

 مهيغبب موق كالهإ دري ام ىتم

 هرفظب ول لب سانلا لك سانلا وه
 هلامف كلم راجلا لام جاتحا اذإ

 ةحارو نمأ درب ىخرأ سانلا ىلع

 ادغ يذلا ليوطلا حدملاو دمحلا هل

 ىرولا يف ةميظعلا ىمعنلا هل نأو
 اهنأ رغلا هقالخأ تمع الف

 اهنإو ارشن ضورلا يكحت قنالخ
 ةحالم عيبرلا رهز اهنأ ىلع

 كلام نب فيس نب ناطلس نبا كيلإ
 اهنأ ةمامإلا ......... اهب تينع
 تلبقأف اميرك افك هل كتأر

 لصو عطقاو عضو عفراو مصتعاو مقف

 رتاب رهدلا هدمغ ماسح تناف

 ةمأ ضرألا يف ضزألا لهأو تنأو

 رم هدروم شاج ام اذإ نكلو

 رمسلا ةينيدرلاو باغ ضيبلا هل

 ورمع الو بيلك هنم مهمحت الف

 رصغلا لباولا هنود دوجو لدعو

 رفس هب ودحيو رضح هب ينغي

 ركش اهل ىدؤي ال نأ تمسقأ يتلا

 رجف ىجد لكل ارهزلا هتعلطو

 رزغلا هرداغ نزملا ءامب يرزتل

 رظطقلا هجزام نيح امعط دهشلا وأ

 رسلا كل اهنم لح دق تتأ ابوعك

 رشع اهعبرأ لبق نم اهل بورع

 ردبلا اهل ؤفك سمشلا كاذك يداهت

 رهم اهل كنم لدعلا رشنو اهيلإ

 رصنلاو كافاو حتفلا اذهف رمشو

 ......... اف سانلاو رهدلا نيع ناسنإو

 رشع الو كاوس اهنم عست امف

١٣٧ _



 ةفيحص الإ مايألاو رهدلا امو

 دحاو رهدلا ينب يف رتو كنإو
 اهلثمك الإ هيبشتلا كب سيلو

 العلا يخأ فيس بدنلا كيخأك نمو
 عورأ لئامشلا ولح دجام ىتف
 اهضعب سمغت ميلا يف ول لئامش
 ابنات ءاج اذإ يناجلا نع حوفص
 تلبقأ سيعلا هءاقلت تممي اذا

 ىجدلا يف فيضلا يدتهي هارق رانب

 همسإ ىكح اياربلا يف هيبأ مسإ وه

 اطخاس نابضغ تاب نم ىلع قيضي

 امنأكف هتامه تمس مامه

 هلاون ليزج ىبأي أرما نإو
 امتيقب نيملسملا مامإ يلبشأ

 امكالك نامزلا يف اءدر لازالو

 امكالك لاون يرجي امتلزالو

 العلاو نايس دجملا يف امكعابف

 امكالك نيبج انيع امكنإو

 اهسبل ةرينملا سمشلا ىحضلا دارو

 دحاو بلقلاف نيمسج امتنك ناو

 ارزآ نوراهو ىسوم امكلبقو

 إ رطش ىرولاو اهرطش انعم كنإو

 ا رتولا كلذ اذبح لب اذبح ايف
 . رفصلا بهذلاب طق اروز هبشي
 رخف وأ ركذي سانلا يف فرش اذإ

 رمذ لساب مساب ايحملا ليمج
 رم هبنج يف رطقلا ءامو ىحضأل

 ربحلا دجاملا هداتعي ام ريخ اذو

 رشعلا اهدرو ىلإ ىوهت امك هيلإ
 ردبلا لفأ اذإ هايحم ينغيو

 رمغلا هفورعم لهني ام ثيح ىلإ
 رجملا لفحجلا ىغولا موي هب ذولي

 رفقلا ةمهملاو بحرلا ءاضفلا هيلع

 9......... هنود امارم موري

 رزن هقزر ىفغلا هللا لأسي ملو
 رهدلا يقب ام نيروصنم رهدلا ىلع

 .......... رصعلا يف راد ام هبحاصل

 رطقلا مدع اذإ ينغتسي هاودجب

 ربشلا ههبشي ربشلاو امكاوأشو

 ورمع هتلاسب يف ابرح مار اذا

 رصعلااند امهم طق اهنم نسحأب

٠000٥ 222 222 22 22222 22828 ....:. 0 0099990000 
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 رحبلاو ربلا ىوح نمم هب قحأ امتسلو ءازعلا نسح امكنودو

 رصنلا امكيلصنب دوقعم لاز الف ةمعنو رورس يف اعيمجاشيعو

 ردقلا هدعسيف ردق يذل ليبس امتدقع دق يذلا, لح ىلإ سيلف

 " ة در " هلا تمت "

 . يداو نب هللا دبع هيقفلا هدلاو ركذ يتأيسو

 مامإلا ةافو دعب شاع هنأ ىرت امكو ‘ فلخ خيشلا ةافو ىلع فقأ ملو

 ة برعلب : هيدلو ىلع ىنثأ ق س ٥ اثر دقو ۔ كلام نب فيس نب ناطلس

 . م٩٧٦١ /ه٠٩٠١ ةنس ناطلس مامإلا ةافو تناكو ، فيسو

 هذه تدجو “ (هلل ١ همحر) يبوعيلا فيس نب ناطلس مامإل ا ء اثر يفو

 : اهلئاق ركذي مل قاروأ يف ةديصقلا

 روزغملا اهيأ كسفنل رظناف رورغل اهنإف ةايحلا امأ

 يقاتسرلا رصان نب كرابم نب فلخ ٠٠
 ) 77 - ( ٠.٠

 مطلا لاجر نم ‘ يقاتسرلا رصان نب كرابم نب فلخ خيىنلا وه
 : هخايشأ نم ؛ رثألا بتك يف ركذ هل ، رشع يناثلا نرقلا نم ، ةفرعملاو

 . ) ةيولهبلا ةيمايرلا بيصخ نب دشار تنب ةشئاع ةخيشلا

 )١( مقر تحت . باتكلا اذه يف اهتمجرت رظنا )١٣٩( .

١٣٩ 



 يدنكلا فلخ نب دمحم نب فلخ ا
 )... - ) ٠.٠.

 يدنكلا دمحم نب فلخ نب دمحم نب فلخ هيزنلا هيقفلا خيشلا وه

 /ه٩٠١ ٤ : ةنس ىلإ ناك . رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يلخنلا

 . ةايحلا ديق ىلع ٣.

  

 ٧٢٣ رجنخ نيب مج نب فلخ ١ 23

( .٠.٥ - ٠.٠ ) 

  

 ةليفغ نب ديعس نب رجنخ نب دمحم نب فلخ هيقفلا خيشلا وه
 مكو ، عنار ديج طخ هل ناكو ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يليفغلا

 : باتكو ، "" فنصملا " : باتك لثم ‘ ةديدع ابتك خيشلا اذه طخب تيأر .

 : باتك نم رشع عبارلا ءزجلا يدنع دجويو ؛ '' نيبلاطلا جهنم

 . باتكلا اذه خسن نم غارفلا عقو : لاق ؛ هطخب ‘ '' نيبلاطلا جهنم

 ةنس روهش نم نابعش رهش نم موي لوأو ، تبسلا موي نم قورش
 ،[م٨٢٧١/ه٠٤١١.] ةرجهلا نم ةنس فلأو ةنس ةنامو ةنس نيعبزأ

 نب رجنخ نب دمحم نب فلخ ريدقلا هبر وفع يجارلا ريقحلا ريقفلا دي ىلع

 ، انطو يكنضلاو ، ابهذم يضابألاو ، ابسن يليفغلا ةليفغ نب ديعس

 يلاولا يضرملا يضرلا هخيشل هخسن 0 ادلبو انكسم اهنم ةيالعلاو

 . ه أ . يحنملا يسماشلا رماع نب دمحم نب رماع يلاوملا

١٤٠



 رماع نب دمحم نب فلخ ٥٢
 ) ( ٠٠. - ٠٥.

 له ] نم هيقف ؛ شبنخ نب دمحم نب رماع نب دمحم نب فلخ خيشلا وه

 دمحم نبي هلل ا دبع خيشلا وه خ أ هلو . ىوزن دمس هنكسم ‘، ىوزن

 . هركذ يتأيسو -

 ىناميلسلا دمجم نب هعمج نب نافلخ ۔ ٤
 ) ... - ( ٠.٠

 يشرقلا يناميلسلا برعلب نب دمحم نب هعمج نب نافلخ خيشلا وه

 نرقلا ءاهقف نم ؛ ناميلس نب دمحم ينب نم وهو ۔ هتدجو اذكه ۔ يوزللا
 رس يف قافآلا سمش '' : هامس ، رارسلا يف باتك هل ‘ رشع يناثلا

 ثارتلا ةرازو ةبتكم يف قاروألا ضعب هنم دجوي . "" قالخلا كلمل
 لوألا عيبر نم موي لوأ هفيلأت يف أدتبإ دق ناكو ‘ ةفاقثلاو يموقلا

 . م٠٢٧١ ربمسيد ٣١/٣

 ىراحصلا نافلخ نب هللا دبع نب نافلخ ٥
 ( ٠... - ٠...)

 ناميلس نب رصيق نب نافلخ نب هللا دبع نب نافلخ خيشلا وه
 ناك ، رشع ي داحلا نرقلا ءاهقف نم ‘ رعشلل مظانو ، هيقف ب ي راحصلا

١٤١



 6 ةايحلا ديق ىلع , [م٥٦٦١/ه٥٧٠١] فلأو نيعبسو سمخ ةنس ىلا

 بع " ع رشلا نايب "ا : باتك نم نيثالثلاو نماثلا ءزجلا هديب خسن دقو

 . رصيق نب نافلخ نب هللا دبع هدلاو ركذ يتأيسو ‘ روكذملا خيراتلا

 يناوربلا هللا دبع نب ربشب نب سيمخ ٦
 ) ٠.٥ - ...ه (

 يثراحلا يناوربلا هللا دبع نب ريشب نب سيمخ هيقفلا خيشلا وه
 ضعب هسفنل هديب خسن دقو ، رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يوربإلا

 تعلطا ، (') "لدعلا جاهنم " : باتك نم عبارلا ءزجلا اهنم ، هقفلا بتك
 خسنلا خيرات ، يثراحلا دمح نب ملاس هيقفلا ملاعلا خيشلا ةبتكم يف هيلع

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب هل تدجو امك ‘ م١٨٦١/ه ١٠٩٢ ةنس

 هخسن ‘ "" نيبلاطلا جهنم " : باتك نم رشع عساتلا ءزجلا ، ةفاقثلاو

 ةروكذملا ةنسلا ىلإ وهو . م٧٨٦١/ه٨٩٠١ ةنس خيراتب ، اضيأ هسفنل

 . ةايحلا ديق ىلع

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا ملاعلا خيشلا : هخايشأ نم

 دجوت ، روكذملا هخيش اهيلع باجأ ةلنسأ هل . يلاعسلا يوزنلا يرمعملا

 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ‘ (" )١٢٥٧( مقر طوطخم يف

 ۔ يديعسروبلا

 . يولهبلا عمأ ديعس نب رمع خيشلل ، " لدعلا جاهنم " : باتك )١(
 ةطوطخملا نم دصقي ] روكذملا باتكلا نم ، اهريغو ‘ )٦٠( مقر ةحفص : ۔ لاثملا ليبس ىلع ۔ رظنا )٢(

 . [ )١٢٥٧( مقر

١٤٢ 

 



 يقورحملا رمع نب هعمج نب سيمخ ٥٧
 ) ( ٠.٠ - ٠٠٠

 ء اهقف نم ؛ يقورحملا رمع ني ةعمج نب سيمخ هيقفلا خيىثلا وه

 رناصبلا " : باتك نم ةخسن هطخب تيأر . رثع يداحلا نرقلا

 خيشلل هخسن دق ، يحنملا ىسوم نب داجن خيشلا فيلأت ، " داشرإلاو
 . ناديبع نب هللا دبع نب دمحم ةمالعلا .

 نأ رهظيو . هعمج نب شيورد خيشلا خأ وه ‘ اذه سيمخ خيشلاو

 نأ ليلدب شيورد خيشلا هيخأ ةافو دعب ةليوط ةدم شاع سيمخ خيشلا

 ةدمب شيورد خيشلا توم دعب ‘ "" داشرإلاو رناصبلا '' : باتكل هخسن

 ةنس يفوت ناديبع نبا خيشلا نأ : رخآ ليلدبو ، ةليوط
 ، ابيرقت نيتنسب ، ناطلس نب بروعلب مامإلا ةافو عب . م٤٩٦١/ ٦

 . ه أ . م٩٦١ ٤ ليربأ /ه٠١١ ٤ نابعش ٢ ٢ دحألا ةليل كلذو

 نب رمع نب هللا دبع : شيورد خيشلا براقأ نم نأ : يل رهظ امك

 يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يقورحملا رمع نب هعمج نب رمع نب هعمج

 خيشلا فيلات ، ' راثآلا رهاوج '' : باتك نم ةخسن هطخب تيأر . رشع

 رفص رهش يف خسنلا خيرات . يمدألا دشار نب هللا دبع نب ديعس

 لدعلا ةقثلا عرولا دهازلا خيشلل خوسنم ، م٣١٧١ سرام / ٥

 . يدمسلا يمضهجلا دوعسم نب يلع نب دمحم

 نب ديعس خيشلا ىلإ '' راثآلا رهاوج " : باتك ةبسن كيلع لكشيالو
 نبا خيشلا تاباوج بتر ديعس خينللا نأ رهظيو ، يبمد ا هللا دبع

 . ملعأ هللاو ظفحلا ينقدص نإ ۔ هتدجو اذكه ‘، ناديبع

١٤٣۔۔



 مقر تحت . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي طوطخملاو

 وهو ، مظعلا خياشم ضعبل ةروثنم ركذ هيفو ، تنش نإ هعلاطف ، )٢٠٠(
 هلو . رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ء اهقف نم ، كرابم نب ملاس خيشلا

 انخيش هيف تهفاش يذلا : هباوج يف لاق ، ربقلا ىع رذنلا يف باوج

 ۔ خلإ ... ديعس نب رمع

 يكنضلا سيمخ نب دشيور نب سيمخ ٨
 ) ... - ( ٠٠٠٥

 يفرجملا سيمخ نب دشيور نب سيمخ هيقفلا ملاعلا خيشلا وه
 دشرم نب رصان مامإلا مايأ . رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم ؛ يكنضلا

 يداو حتتفاو ، ةرهاظلا ىلإ رصان مامإلا هجوت املو ‘ (هللا همحر)

 ناكو ، (" كنض نم ةيالعلا لهأ هرصانو ، اهنصح ءانبب رمأو ، () ىدف

 نم وهو ‘ (” نيلايغلا لاجرو ، دشيور نب سيمخ خيسلا مهتمدقم يف

 خيشلا لبقأ ، اهحتف دعب ةرهاظلا تكرحت املو ، هشيج داوقو هتالو

 املو ، هسفنب هيف راسو اشيج مامإلا زهجو ‘ مامإلا رصنتسي سيمخ

 ، لاجرلاو لابلاب ‘ () ةكحاحضلا لاجرو ‘ رسلا لهأ هرصان ‘ لصو

 ناكو ة سيمخ خيشلا يبغلا ىلع ىلوو ، يبغلا نصحو يربع حتتفاف
 : اهلوأ ، تايبألا تانم غلبت ، هقفلا يف ةزوجرأ هلو ‘ ايتفم املاع

 . ةرهاظلا ةقطنم ةيدوا دحا : ىدف يداو )١(
 . ةرهاظلا ةقطنم يف ةينامع ةيالو : كنض )٢(

 .نميلا نم ، برح نب ديزي نب بنج : ءانبأ . ةبنجلا ةليبق نم ذخف : نيلايغلا )٣(
 . ةرهاظلا ةقطنم لنابق نم : ةكحاضلا )٤(

١٤٤ 

 



 هلعا الو دعب الو لبق هل سيل يذلا هلل دمحلا

 ناوللا نم ءيش هقلخ نم
 راجشألا ددع اريثك ادمح

 راحبلاب جاومألاو لمرلاو
 مالسلاف هللا دمح دعبو

 ىفطصملا يمشاهلا يبنلا ىلع
 رابجلا كلملا هيلع ىلص
 رافسإ هل حبص ادب امو

 رامقأ امسلا وحن ترهذزو

 نيدلا لصأ مطلاف اذ دعبو

 هردق ىلاعت ملع اذ ناك نم

 هرمأ اعاطم قلخلا يف راصو

 هذللا يذه ينابر راصو

 سانلا ىفاعت نإ ليلدلا وهف
 نانجلل نيدلا لهأ دوقي

 مومحي نم مالسإلا ىدتها هب

 لهاجلا لثمك ملا وذ سيلف
 بدألا حيبق مومذم لهجلا وذ

 هدابعلاو دهزلا ىطاعت نإو

 مولحلا سلجم هاوح ناو
 عيضولا رغصتسملا هنا

 تمصلاب ارتتسم نكي مل ن

 ملعي سيلو رجهلاب قلنب
 دابعلل بسكم ريخ مطل

 ماقملا كلذ يف ىتأ نمو

 ناويحلا وأ تادامجلا نم
 راجحألاو رطقلاو اهقاروأ
 ي راردلاب كالمأل ١ ددعو

 ماركالاو دعب ةالصلا مث

 افصلاو مزمزو ضوحلاو تيبلا يذ
 رايطلا اهحود يف تحدص ام

 راكتعا هل ليللا لبقأو

 راطمألا اهنزم نم تلطه وأ

 نيصلاب ولو ملعلا اوبلطاف

 هركذ اعيمج سانلا يف عاشو
 هرطخ لجو زع يف شاعو

 همكح لكب افوصوم ناكو
 ساأيتلا قنالخلا طلاخو

 نايمعلل راصبإلا يذ دوقك

 موجنلاب رحبلا يف يدتهملاك

 لقاب نم ةوسأ سقل امو
 بسنلا عيفر لام اذ ناك ول
 هدافا نم كاذ يف هل امف

 موللا يف ظافلا تناكو

 عيفرلا عبتلا هامن ولو

 تقملا ميظع قطنلا هدروأ
 مقني هنم لوقلا كاذ نأب

 دافن نم غرفي الف زنك
 ماشلا يف حلاصلا لمعلاب
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 نيميلا ىدل ىعسي هرونو

 اعسلا نيقتملل تفلزأ ذإ
 نمحلرلا ةمن يف هنإف

 رورسلاو نمألا ناكم كاذ

 رومخلا نم راهنأ نيبو

 سودرفلا ةنج يف ابغار اي

 نآرقلل ميطعتلب كيط
 نانجلا يف زوفلا وجرت تنك نإ

 ناوخإ اي ملعلا يف اودهتجاف
 يدييقت نم ناك ام اوعمتساو

 بابلألا ىلوأ نم ريثك نعو

 عاشملا يف سرغي نمل اولاق

 اراغص هل مرصلا ةميقو

 ماهسلا ىلع موسقم سزغلاو

 املكت نإ ةعفشلا بلاطو

 بلاطلا مالسلا در نإو اذه

 هعيقولا ةلخنلل اوري ملو

 لاملل لك عفشت اهنكل

 يرتشملل ام لثم عيفشللو

 ضورعلاب ناك نإ هلثمو
 ككسملا نمثلاب ىرش نإو

 بولطملا هل لاق نإو اذه

 لجألا دعب نم ءاج مث راسف

 ابهذلا الإ لبقأ ال لاقف

 نيمألا ةنس وفقي ناك دق

 ادبأ دولخلاو ميعنلا إ راد

 نازحألاو لاوهألا نم جان

 روح نيبو نادلو نيب ام

 روصقلاو رودلا لالخ يرجت

 سوحنلاو ءوسلا لك تيقو

 نايدألاو ماكحألا يف ثحبلاو

 نمحرلا ةمحر يف اعماطو
 يناوتلاو ريصقتلا اوكرتاو

 ديعس وبأ لاق ام ضعبل

 باوصلاب ءاوتفلا اولوأ مه

 عاطقلا ةميقو انعلا رجأ

 ارابك اهنمث اوري ملو

 يمالك عبتاو يناعم عمساف
 املس هيلعو اهيرتشمل

 مالسلاب هادتبإ وه نإو

 بلاغ اهيف مكحلاب هناف
 ةعيرشلا اهب تءاج ةعفش نم

 لاح لكب الصأ تتبث نإ

 رظتنملا هنسن وأ هظح نم

 ضورفملا نمثلاب ىرتشإ دق

 كردي مل ةضفب هءاجو

 بوعرم اي فرصلا كنم لبقأ

 لجو ىلع ةضف نم هفرصب

 ابذك دق عداخ اذه هناف
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 تاوف نم بلاطلا ىلع امو

 بهذلا فرص ريغ هيلع امو

 راديبلا لماعلا يف مهلوقو
 روذجلا نم قاب همهسو
 هرضان روذجلا ناك نإو اذه
 رمآ سيلو فورصم رضلاو
 عرزلا يف هكرشأ نإ نكل
 يضقني تقول اودح مه نإو
 هلامعلاو كرشلا قرفل مهناف

 رجألاب ىعر نميف مهلوقو

 مايلا نم ارشع ىعر ,مث
 لاملا يف اهسبح وأ اهعيب يف
 حبذ ريغب تتام اذإ الإ

 مهردلا ثلثف ارشع ىعر ناف
 ارح عيبي نميف مهلوقو

 قيقحتلاب رمألا حصي م
 عويبلا وخأ باغ ام دعب نم

 اعيب دق يذلا ناك نإو اذه

 ابجوأ ضعبو لاق ام ضبن

 عيابلل ىضم دق امل ثيح نم

 قيرغلا لماح يف مهلوقو
 ءامظلا نم يداصلا ييحمو

 فنعلاب مهنم رجأ طرشب

 لودعلا ةميق "“الإ سيل
 نامألا يف لمحي ام لثمف

 مانغأل ١ بحاصل ادب مب

 لامكلا ىلع يعارلا مهردف
 حبر ريغب يعارلا ةصحف

 قيقرلا ب

 عويبلا ىلع يراشلا ةصحف

 اعيبت نكي مل ملكتي مل
 ابهذ دق يذلل در هيلع

 عنادخلاو ركملا يف هناعو
 قيرحلا نم ىيواثلا ذقنمو

 ءام نم ةدراب ةبرشب
 فلتلا يف اوفقو مهآر دق ذإ

 لومحملا ىلع لمحلاو لاملل

 ناكمالا يف هيقسي ام لثمو
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 فالتخاب هيف مهنم لاق دق فازجلا عيبلاب مهلوقو
 . ةليوط ةزوجرأ يهو ، اهنم دارملا ىهتنإ

 نب هللا دبع خيشلا لوق نم رلدابتملا نأ الإ ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 نب رصان مامإلا اهب حدتما يتلا هتديصق يف ، يراحصلا رصيق نب نافلخ

 نب دمحمو ‘ دشيور نب سيمخ نيخيشلا اهريغ يف وأ اهيف ىثرو ، دشرم
 لوأو م دشرم نب رصان مامإ مايأ اتام امهنأ ، يدادملا دمحأ نب رمع
 : ةديصقلا

 ") رفكلا ةليللا يف ديبلا تورم بوجت

 . )٢( تايبأل ا ضعب اهنم ركذأ .ة ديصقلا هذه ‘، هل رصيق نبا ء اثر نمو

 عومدلاب يدوج نيع الا
 اسيمخ يكازلا ملاعلا يحونو

 يف لزي مل يقت نم كل ايف

 ولتي رافسألا ىلع حربي ملو
 اربح تبطاخ هتبطاخ اذإ
 اعونق ىتف ناك هايند يفف

 . اهنم دارملا ىهتنإ

 : باتك نم رشع سداسلا ءزجلا نم ةخسن يفو

 عوجهلا بيط ىلإ يغصت الو
 عوبرلا نم لقتسا ام ةيشع
 عوكرلا وأ دوجسلا يف ةءارقلا

 عوجو بغس نم شخي املو

 عورفلابو لوصألاب اميلع
 عونقلا لجرلا يف ريخلا لكو

 ،‘ "" ( د ذص ٩ ا "!؟

 ، يدنع باتكلا اذه : هيف بوتكم . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب

 ،انبه ذم ة ودق ، هيبنلا ‘ ع رولا ‘ هرزللا ‘ ملاعلا ، هيقفلا ، انخيشل

 ةيراعلا ليبس ىلع الإ يدنع امو ‘ يكنضلا سيمخ نب دشيور نب سيمخ

 . (فلؤملا)(ح١١ - ١٨٦٣ )ماعلا مقرلا . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم يف ةلماك ةديصقلا رظنا )١(
 . )٨( ةحفص . " رصان مامإلا ةريس " : رصيق نبا باتك يف ةديصقلا رظنا )٢(

١٤٨ 



 ۔ مرحم رهش نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل ءاعبرألا راهن كلذ ناكو ، هنم

 مرحم ١٣ ] ةرجهلل ةنس فلأو ةنس ةرشع عبرأ ةنس روهش نم

 نب هللادبع نب ىلع ، ىلاعت هلل دبعلا انأو ، [ م٠٦١ ٥ وينوي لوأ /ه ١٠٨٤

 . محازم نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب ديعس نب دمحم

 يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ ٩
 ) ( . ٠.٠ - ٠...

 نب دوعسم نب يلع نب ديعس نب سيمخ هيقفلا ةمالعلا ملاعلا خيشلا وه
 نب رمع نب هللا دبع خيشلاو هنظأو ؛ يقاتسرلا يصقشلا دايز نب هللا دبع
 نرقلا يف ' هقفلا يف ميظانملا "" : بحاص ‘ يولهبلا يصقلا دايز
 . دحاو تيب نم امه - رشاعلا

 تيأر دقو ‘ ردابتي اميف مهل دج ‘ صقشلا يبأ ىلإ ةبسن : يصقنشلاو
 . ملعأ هللاو ۔ صقشلا وبأ مهرخآ ، هنابآ نم اددع ركذ مهنم لجر طخب

 . رثع ي داحلا نرقلا يف نامع ءاملع ي روهشم نم سيمخ خيىثلا ق

 . ايتفلا يف نيردصتملاو نيفلؤملا نمو

 نيرشعو ةعبرأ غلابلا ، "" نيبلاطلا جهنم '' : باتك هتافلؤم نم

 هعبطب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو تماق دقو ، مجحلا طسوتم ، اءزج

 : باتك هيف رصتخإ ، 'ا نيديرملا جهنم " : باتك اضيأ هلو ، هرشنو

 ثارتلا ةرازو ةبتكمب ءازجألا ضعب هنم دجوي ‘ '' نيبلاطلا جهنم "

 . )٤ ٥ ٠ ٣) مقرب . ةفاقثلاو يموقلا
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 زيزعلا دبع ةمالعلا خيشلا ، " نيبلاطلا جهنم " : باتك رصتخإ دقو

 تعلطاو ‘ (" " جاهنملا رصتخم ۔ جاتلا " : هامس ، )١( يبرغملا ينيملا

 ۔ (هللا همحر) يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا ةبتكمب هنم ءزج ىلع

 رباكألاو ءاملعلا نم هناوخإ ىلع راشأ يذلا وه سيمخ خيشلاو
 هدهزو هلضف نم فرع امل « (هللا همحر) دشرم نب رصان مامإلل ةعيبلاب

 دحا سيمخ خيشلا راصو . ةمامإلاب هوعيابف ، هل ابيبر ناكو ، هعروو

 لزنف ‘ طقسم يف لاغتربلا برحل هشيج دناقو ، هيضاقو ۔ هتلود ناكرأ

 مهلزانت ىلع مهنيب ضوافتلا اهب ىرجو ، حرطم ىلإ راس مث ‘ رشوببالوأ

 عجر مث ‘ اهآر ةحلصمل تقولا كلذ يف مهقفاوف ۔ اهلقاعم ضعب نع

 كلذو ، هيعس هل ركشو كلذ هبجعأف . ىرج امب مامإلا ربخأو شيجلاب

 دهع يفالإ ايناهن مهؤالجإ متي مل هنأ الإ ‘ م٣٣٦١/ه ١٠٤٣ ةورح

 . (هللا همحر) كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا

 ىلإ غلب نأ ىلإ ، "" نامع ةمنأ ركذ يف " : قاروألا ضعب يف تدجوو
 يليضنفلا مساقلا نب رمع مامإل ١ مهرخآو . رشاعلا نرقلا ةمنأ ركذ

 : لاق ، يوزنلا

 رش تراصو . ةربابجلاو ءاسؤرلا يديأ يف نامع كلم قرفت مث )
 يلولا لضافلا ملاعلا خيشلا هدبع هللا ضيق ىتح ‘ هلهأو ملعلا بهذو ، راد

 يف دهتجاو ، (هللا همحر) يقاتسرلا يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ
 ديسلا وهو ، دهاز يضر يقت يقن لجر ىلع هللا هقفوو ، ةمامإلا ةداعا

 لتاقو ‘ لدعو هعيابف ‘ يقاتسرلا يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا دشرملا
 خيشلا هعيابف ، هتعانقو هلدع نم لثملا هب برضي راصو ‘ يغبلا لهأ

 . يثراحلا دمح نب ملاس نب هللا دبع خيشلل ، " انمالعا نم " : باتك يف هتمجرت رظنا )١(
 ينيمثلا ميهاربإ نب جاحلا نب زيزعلا دبعل . " موطملا جاهنملا ررد نم مونملا جاتلا " : باتكلا مسإ )٢(

 : طقسم ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو . ١ ط . تادلجم )٢١( 0( م٨٠٩١/ه٣٢٢١ : ت )
 .م٠٠٠٢/ ١
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 نث ثبلو ۔ م٣٢٦١/ه٠١ ٣٣ ةنس قاتسرلا نم ىرصق دجسمب سيمخ

 ةيشلاو۔ خيشلا اذه ءاملعلا نم هرصاعو ، ىوزنب ماقأو ، ةمامإلا

 لهأ مهيقو ۔ نويناوزنلا دادم دالوأو يرمعملا وأ يرمعلاو ، يلمازلا

 ۔ لاملا تيب نم لعج الب ةلودلا اومدخو ، عرولاو دهزلا

 ۔ دمحأ نب هعمجو ‘ مساقلا وبأ يدج : يكزإ لهأ نمو : خسانلا لاق

 /ه٠١د٥د٩ ةنس مامإلا تامو ‘ (هللا مهمحر) ةيولعلا ةضايرلا بحاص

 .ها. ٩

 مهو ) يلعو ، دشارو ، دمحمو ، ديعس : دالوألا نم سيمخ خيشللو

 . ميلسو . فورعجو ‘ رصانو ‘ ( هؤايصاأ

 يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ ةمالعلا خيشلا ةيصو هذه

 : هطخ نم هلوقنم ‘ يقاتسرلا

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

 ، ينفكو ‘ يرطعل يلام نم هل جاتحأ امب تيصوأ دق ينأب . نيملسملا

 امبو . يربق يف نفدأ نأ ىلإ ، ىتوملا زاهج نم كلذ ريغو ، يطونحو
 ، يمتأمو ينازعل نيلصاولا و ، يمتأمو 0 ينازع رضحي نم هيلإ جاتحي

 كلذ ذفني ضرحو ‘ لخو ‘ مادإو ، ماعط نم ، سانلا نم مهرضحي نمو

 ةدم ىلإ ‘ يمتأمو ينازعب نيمناقلا يأر ىلع ‘، يتوم دعب يلام نم مهل

 . يتوم دعب نامز رهش

 ةضق تايرال رشعب ‘ ىثنأ ق ركذ نم ‘ ي دالوأ لسنل نم دلو لكلو

 ۔ مهد٥لوأ نم دلو لكلو ؛ ةضف تايرال تسب ، يدعب ىقبت تخأ وأ خأ لكلو

 يتيرالب ‘۔ مه دالوأ نم دلو لكلو ؛ ةضف تايرال ثالثب ‘ ىثنأ و ركذ نم
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 لكلو ؛ ةضف ةيرالب ، ىثنأو ركذ نم ، يتامع لوسن نم لسن لكلو ؛ ةضف
 نب دلاخ يلاخلو ؛ ةضف ةيرالب ۔ ىثنأو ركذ نم ، يلاوخأ لوسن نم لسن
 ةالص لك ةرافك ، تاولص تارافك رشعبو ؛ ةضف تايرال رشعب ، فلخ

 رهش نيسمخ ينع موصي نم ةرجأبو ؛ انيكسم نيتس ماعطإ مهنم

 ؛ ناضمر رهش موص نم هؤاضقو هلدب ينمزل امع ءاضقو الدب ۔ ناضمر
 ، ةكمب يذلا ، مارحلا هللا تيب ىلإ مالسإلا ةجح ينع جحي نم ةرجابو
 ، برثي ةنيدمب ، مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع دمحم انيبن ربق ينع روزيو
 ٠ نورنازلاو نوجاحلا هلعفي ام عيمج ةرايزلاو ةجحلا هذه يف ينع لعفيو

 ؟ .......... نيملسملا ءارقفل ةضف ةيرال ةنامبو ؛ تابجاولا عيمج نم

 دجسم فاغلا ؛ .......... نامض نم نيملسملا ءارقفل ةضف ةيرال ةنامبو

 ةلخن ةلسفبو ؛ ةمايقلا موي ىلإ ةدبؤم ، قاتسرلا نم ينوس نم ليحلا
 نم ليحلا نم روكذملا برش نم يلام فرط يه يتلا ‘ ىنرصلا
 ؤ يناث دجسم ةسردم ، يلام ىلع ةدايز يه ، قاتسرلا نم ، () ينوس
 ةلخنبو ؛ ةمايقلا موي ىلإ ةدبؤم ، قاتسرلا نم يناث يوط ةيحان نم
 0 يداولا يوط يلام راوص دنع ‘ ةيديزلا : ىمسملا لاملا يف يتلا لاغنلا

 ؤ قاتسرلا نم ينوس نم رسيملا جلف يقس نم . ةيديزلا ةيحان نم

 ام ىلع اهتلغ ذفنت ، قاتسرلا نم رضاحملا يقرش نم قسقسملا دجسمل
 يف لكأ وأ ، ناضمر رهش ةرطف ، رامع نم هب نيمناقلاو هرامع هاري
 ىرصق دجسمل ةضف ةيرال ةنامبو ؛ ةمايقلا موي ىلإ ةدبؤم ، تاقوألا رناس

 عماجلا دجسمل ةضف ةيرال نيسمخبو ؛ هل يلع نامض نم قاتسرلا نم
 دجسمل ةضف تايرال عبرأبو ؛ هل يع نامض نم قاتسرلا نم ةعلقلا نم

 بوقرعلا دجسمو . سيمخ ينب دجسمو .0 ةروجحملا دجسم يفو ‘ ليحلا

 ؛ بلعث يبأ جلف حالصل ةضف يتيرالبو ؛ نهحالصل قاتسرلا نم ليحلا نم

 )١( قاتسرلا يقرش ةينامع ةيالو ، يباوعلا يه : ينوس .
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 يبأ جلف حالصل ةضف يتيرالبو ؛ رسيملا جلف حالصل ةضف يتيرالبو
 هنف ةيرال رشع ةسمخبو ؛ قاتسرلا ةيرق نم جالفألا هذه لك ، رامح

 هض تايرال رشعبو ؛ قاتسرلا نم ةعلقلا نم ةضايبلا دجسم ةسردمل
 : هل ينع نامض نم قاتسرلا نم حلاوصلا ةيحان نم جنرانلا دجسمل
 يسع نامض نم ة ىنم نم ةميدقلا ةرجحلا دجسمل ةضف تايرال نامنبو
 نم يضلا دجسمل ةضف ةيرال ةتامو ةضف ةيرال رشع ةتسبو ؛ هل

 تيتس نيتس ماعطإ ةظلغم نيمي ةرافكبو ، هل ينع نامض نم ‘ قاتسرلا
 تي قلخ كتيل ةينصبو ؛ نيكاسم ةرشع هاعطإ لسرم نيمي ......

 تنيرال رثعبيو ؛ هل ينع نامض نم ، قاتسرلا .......... ضيفلا بلاط

 غ ۔_۔_۔۔۔۔۔۔۔ هنع تومأ روكذلا يدوأ نم دلو « .......... ةيرق ءارقفل ةضف

 ضوع اهل عقدأ ملو يدعب ىقبت تانب نم ةنبإ لكلو ؛ ةضف ةيرال ةنامعبزأب
 يتنامب تيطعأ ام ضوع اهل عفدأ ملو ، يدعب ىقبت امب اهتوخإ تيطعأ ام
 ركذلل هتوخإل ام هلف ، يب قحال همكح يدعب دلوي لمح لكلو ؛ ةضف ةيرال

 ۔ يدالوأ نم ىثنآلل ام لثم نهنم ىثنأللو ، يدالوأ نم ركذلل ام لثم مهنم

 هتنمض نامض نم ‘ ةضف ةيرال ةنامب نيملسملا لام تيبل تيصوأ دقو
 ةيرال نيسمخب ، ميلسو ، فورعجو ‘ رصان : يدالوأل تررقأ دقو ‘ هنم

 فايسألا نم مهتوخإ تيطعأ امع اضوع ‘ ةضف ةيرال ةنامبو ‘ ةضف

 يه يل اكلم فايسألا رئاسو ، فيغرلا : ىمسملا ديدحلا يفيسو / ديدحلا

 . ينم مهثاريم ردق ىلع ، يتثرو نيب

 اهنم ملعتي نأ ‘ يتوم دعب اهفلخأ يتلا ، يبتك عيمجب تيصزأ دقو
 نم نوملعتملا بهذ اذإف . نيملسملا نم مهريغو ‘ يتيرذ نم نوملعتملا
 ۔ لضاغْلا نم حالصلاو ملعلا لهأ يأر ىلع يهف ، اوضرقناو يتيرل

 . مهنامز لهأ لضافأ
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 نم ينوس نم رسيملا نم ينام نم . ءام رثأ فصنب تيصوأ دقو

 ثر ام اهنم ددجيو ، بتكلا هذه نم برخ ام هتلغب حلصي ‘ قاتسرلا

 يصولا رظن ىلع جرخي رثألا اذه فصنو .، ةمايقلا موي ىلإ ادبؤم ‘ راصو

 رثأ فصن اذه ةلغ نم لضف امو ‘ يتثرو نم رضاحلا غلابلاو يتيصو

 نم خسني ام ديلجتو خسنلا ىلع هب رجاتسيو م ساطرق هب ىرتشي ءاملا

 ٨ ةروكذملا بتكلا هذه ىلع ةدايز نوكيو ، ةعيرشلا يف يذلا رثألا بتك

 دعب ينايصوأ ، دشارو ، يلعو ، دمحمو ، ديعس : يدالوأ تلعج دقو

 ، ةياصو رمأ نم مهل هزيجأ نأ يل زوجي ام عيمج مهل تزجأو ۔ يتوم

 يتيصو ذافنإ ىلع مهمايقب ۔ مهل ةرجأ ةضف ةيرال نينامث مهل تلعج دقو

 . هتاضرمل .......... هتعاط نسحو هللا ىوقتب « ..........

 . يناريجو ، يتبارقو ، يماحرأو ، يتيب لهأ عيمج كلذب تيصوأو

 يف امب اولمعيو ، نينمؤملا .......... نيدلا اوعبتي نأ . نيملسملا عيمجو

 ( ءاج ) امو ‘ نييبنلا متاخ هللا دبع نب دمحم ةنسو ‘ نيملاعلا بر باتك

 ملو ‘ اولدبي ملو ، اوريغي مل نيذلا ، نيمدقتملا نينمؤملا انباحصأ راثآ يف
 ، راربألا فلسىلاب اودتقاو ، ايندلا قوشل اونكري ملو ‘ ءاوهألا مهب لمت

 ، ةرفغملاو ةمحرلاب يل اوعدي نأو ‘ رايخألا نيفطصملا يدهب اودتهاو
 ،۔ مهريغص ىلع مهريبك اوعيطيو ، نيحصانتم اناوخإ يدعب اونوكي نأو

 ، مهنيدو مهايندل مهحالصب مهورمأ اذإ ، مهريبكل اعيطم مهريغص نوكيو

 ىلإ ينم دصقب هريغ ىلع ادحأ رثوأ مل ينإف ، مهيف يتريسب اودتقي نأو

 لبقو ، يتياصو ظفح نمف ۔ يل هعفن ردقب هيفاك دي ىلع مهنم دحأل فيح
 لبقي ملو ، يتيصو نع فدص نمو ‘ عاطأ هبرو ، ذخأ هظحف ، يتحيصن

 . هيف يلع مولالو ، هلمع هبسحف ، يلوق عامتسا نع ضرعأو . يحصن
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 مهنم بيرقلا ةياده ىلع يصرحو ، كدابعل يحصن ملعت كلإ مهللا

 ءاغتبإ نم هيلإ تدصقو ۔ هيلع تردق اميف ارذع تولتأ دقو . ديعبلاو
 رنارس ىطع علطملا تنأو ، كدابعو كدالب يف لدعلا راهظإو ، كنيد ءايحا
 ۔ يريصقت رفغتو ، يفعض محرت نأ يبر كلأسأف ، مهتينالعو كدابع
 هللا ىلصو ‘ ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ينع رفغتو ، يتانيطخ نع زواجتتو
 . ملسو هلآو يبنلا دمحم هلوسر ىلع

 نأ لايل نامثل ، ةفيرشلا ةعمجلا ىحض ‘ ةيصولا هذه باتك مامت ناكو

 ةرجهلا نم ةنس فلأو نيعبس ةنس نم ةرخآلا ىدامج رهش نم نيقب

 هتبثأو هتبتك ، [م٦٥٦١ ليربإ ٧١/ه٠٧٠١ ةرخآلا ىدامج ٢٢ ] ةيوبنلا

 . هديب يقاتسرلا يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ هلل ريقفلا ۔ يسفن ىلع

 : ةديصقلا هذه هنعو

 ليقمو رورغو رورس يف ليوطلا مونلاب ذتلملا اهيأ
 ا هناكرا تعو ترخمشاو اهنتاطبيح دق روصقو ليلظ لظ هلوح ماقمو ليلخ نم لاصوو بابشو

 ليبقو مارك ناوخإ نيب اهناملغ هل اروط تعسو

 ناصح تارح فرطلا تارصاق ناسح ضيب برع ءاسنو
 روبحو نوكسو نالو . ليلحلل تارهاط تارهاز نامجلاك حضو رشنلا تابيط

 ليحرلل تاقيم نآ دق هبتنل روذنلا كافاوو تنأ
 قحلل تمز رمعل اياطمو ةابسىلل

 ليصلو يشعو وغ يف قارفلل
نونبو لام عفني ال نيح



 نوصحو ديتعو ديبعو

 قرعلا هنم ادب هجولاو فيك
 قرشلاب تصغ موقلحلا اذكو

 مدنلاو ودبي نزحلا كانهف
 مشتغم يقشل ريذنو

 شيطي لقعلا هب الوه ىرتف

 شيطن هيف امو مسجلا يقبو
 اوعمس امل ناوخإلا ىتأو

 اوعرسأ داهتجاو لاجتعاب

 لستغملا وحن كب اورمتساف

 لفنو ضرف لك اومتأو
 دقو ربقلا ىلإ كوءاجأو

 درفنم اديحو كومانأو
 اوفرصناو ةمحر اولاق مث

 اوفلخ اميف ثراولا ىعسو

 دوحللا قيض يف كمسج يقبو
 دودولا ربلا دلاولا كآر ول

 دودخلا يف تلاس قادحذلا ىأرو

 دولجلاو انتن محللا ىرهتو
 رفو كلخو كنع ىأنل

 ربتعم اذهل لقعلا يذلف
 تروك ام اذإ سمشلاو فيك
 تريس تايسارلا لابجلاو

 تلزلز افوخ ضرألا عيمجو

 ليعرو دونجو شويجو

 قرس دق اهنم نيعلا ءايضو
 ليسألا دخلا يف عمدلا تلسأو

 ليبولا ذخألاب عزني ذإ نيح
 شيجت كش ال سفنلا هيدلو

 ليوعلاب هنم لهألا جض هم

 اوعيش اوماقو انيح اوكبو
 ليصفلا دوعلا ىلع كولقأو

 لجوو عوضخو عوشخب

 ليضلل ةالصو زاهجو
 دحلل اشارف بارتلا اودهم

 ليهم برتلا كقوف اولاه مث
 اوفلسأ دق يذلا دهعلا اوسنو

 ليلجو قيقد نم هووحو
 دوعولا موي ىلإ اهيف ايواث

 ليلقلا دهعلا وأ نيموي دعب

 ديدصلا فنألاو كيف نم ىرجو
 ديحملا يلاخلا عقلبلا حيرض يف

 رمهنم عمدب انزح ىكبو

 ليحرلل راكداو ظاعتاو
 تردكلإ تاقرشملا موجنلاو

 لومشلا يداحلا هقاس باحسك
 تلدب اعيمج تاوامسلاو
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 تلطع رشعو رايدو
 المكأ اروط لكلا ىنفي مث

 العو ىلاعت كلملا كلام

 اعم ضرألاو قلخلا هيديب

 اعضخ كلم لك هيدلو

 اقلخ دق ام هللا ديعيو

 اقرف اوراص فيلكتلا اووذو
 دابعلا نيب ام هللا يضقيسو

 دارجلا لاثمأ نوتأي ارمز

 ميمحو مومس يف قيرفف

 ميحجلا رح ىظل يف ىقلي نيح
 افقو ام اذإ يضاقلاب فيك
 افلسأ دق يذلا اهيف ىأرو

 ديبعلل اظيغ رانلا روفتو
 ديدش كش ال هللا باذعو

 قيهن اهيف مهلو مهارت ول
 قيعنو جيجعو جيجضو

 اهباوبأ تقلغ مهيلعو

 اهباحصأ مهنيب اودانتو

 رقس سم قذ رئاجلا اهيأ
 رفم هنم ام هلا

 ميدقلا رصعلا يف تفلسأ امب قذ

 ميمذلا لعفلاو مثإلا تحرتجاو

 ميحرلا يداهلاو هللا تعطأ ول

 باذعو

 ليطتسم ليوط لوه ادبو

 العلا يذ يهلإ هللا الخ ام

 ليثمو ريزوو كيرش نع
 اعرش قح وهف هاضقام

 ليلذ وهو انلع انيكتسم

 اقطن ام وأ ناك دق اتماص

 ليقملا يف ميحج وأ ميعنل
 داعملل اعيمج مهايحأ نيح

 ليوط موي يف ضرعلا ديعصل

 ميلأ مج عجوم باذعو

 ليكوو ظيفح هللا يبسح

 لوقع اي ريبكو ريغص نم

 ديزم نم له اهليو وعدت مث
 لوقأ قحلابو اقح اذكه

 قيهشو ريفزو خارصو

 ليسمو تاشحوم ح اجف يف

 اهباجح مهلوح تطاحأو

 لوسرلا انقدص لبق نم انتيل

 لوهجو روفكو مولظل
 ميركلا 7 كفلوم هلل ا تيصعو

 ليمجلا لوقلاو قحلا تكرتو
 ميكحلا ركذلاو تايآلا ىدهو
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 نيزحلا ايندلا يف قفشملا اجن دق

 تفرع دق مكل تاماقم اذ

 تفرخز نيجل نم بابقو

 فولطنتلل تاعناي رامثو

 فونصلا لك نم لوكأملا اهبو
 ترفس ام ا ذا روحلا اهبو

 ترثك نإ ايض قفألا المت
 ىركلا كنع عد دقارلا اهيأ

 ارصقم لضف نع نكت ال
 باتملل ردابو حصنلا لبقاو
 باوصلا كش ال هللا ىوقت نإ

 لمألا لوط عدو توملا ركذاو

 لجوو ءاجر بلقلا الماو
 ديشرلا انالوم هللا مادأو
 ديدسلا لوقلاب نيدلا رصان

 ديعسلا دجلا هل هللا ددج

 ديبي ال ازع هنم دهابحو

 ميسنلا به ام هللا ةالصو

 ميركلا يداهلا ىلع يمهت امناد

 باتك نم ، )١٩/٢٠( ءزجلا يفو

 ليزجلا دفرلاو هللا راوج نم

 نيمألا ناوضر هادان ذإ نيح

 ليزجلا ظحلاو نمألا ماقم اذ

 تفرش ةتايلاع روصقو
 ليزنلا قح مكلف اوحيرتساف

 فويضلل تابيط تايناد

 ليبسلس ىمست نيع اهبو
 ترهظ امل سمشلاك تقرشأ
 ليلك اروسحم فرطلا درتو

 ىرسلل رمشو مونلا رجهاو
 ليبسلا ناب دقف هللا دبعاو

 باهذلا لبق نم حلاصلا لمعاو

 ليلدلا يده عبتاو هعطاف

 لسكلل تايعاد ينامألاف

 لومخلا كنع عدو ريخلا لعفاو
 دوسحلا مغر ىلع لدعلا رهظم

 ؤ ليصألا يأرلاو مزحلا حيرصو
 ديتعلا لعفلاو رصنلا عيمجو

 لوزي سيل مناد ميعنو

 ميهبلا ليللا يف قربلا ءاضأو

 ليصألا يأرلا يذ راتخملا دمحأ

 ديسلا يلاعم ةبتكمب ، " جهنملا " :

 )١( (هللا همحر) دشرم نب رصان مامإلا : ينعي هنأ رهاظلا .
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 ةمالعلا خيشلا نم باتك هيف ، يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم

 هيف ‘ (هلل ١ همحر) دشرم نب رصان مامإلل هيتك ۔ يصقنشلا ديعس نب سيمخ

 : ةلمسبلا دعب هلوأ . ظعوو ةحيصن

 درفتملا . هؤاطع ليزجلا ، هؤانث ليمجلا ، هؤاقب منادلا هلل دمحلا )

 ةبه ‘ انلاومأو ‘ اندالوأو ، انلهأو ، انسفنأ ناف : دعب امأ : لاق نأ ىلا

 لجأ ىلإ غالبو عاتمو ‘ ةعجرتسم هنم ةيراعو ‘ ىلاعت هللا تابه نم

 . خلإ .... ‘ دودعم دمأو ، دودحم

 يف ءاش نم اهعجاريلف ، اهقن نم نكمتأ مل ةليوط ةلاسر يهو

 . روكذملا ردصملا

 يثراحلا ديعس نب ناميلس نب سيمخ ٠
 ) ( 5 - ٠.٠٥

 ينب نم وه يذلاو ، رماع نب ديعس نب ناميلس نب سيمخ خيشلا وه

 ذ رشع يناثلا نرقلا يف ةفرعملاو ملعلا لاجر نم ، يوربإلا يثراحلا ملاس
 خيشلا فيلأت ، "" لدعلا جاهنم "" : باتك نم ةعبارلا ةعطقلا هل خوسنم

 نب كرابم نب دمحأ نب ملاس وه خسانلاو ، يولهبلا دعمأ ديعس نب رمع

 ةنس خسنلا خيرات ۔ أبنلا دلب نم يمينغلا ناميلس نب ديعس نب فيس
 ناك هل مجرتملا خيشلاف ، ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ ۔ م٠٨٧١/ ه ٤

 . ملعأ هللاو ، روكذملا خيراتلا ىلإ ايح
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 يعورزملا يلع نب سيمخ ١٧١
(... - ٠٠٠ ( 

 رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يعورزملا يلع نب سيمخ خيشلا وه
 نب ديعس نب ملاس نب ديعس هيقفلا خايشأ نم وهو ۔ لنامس لهأ نم هنظأ ۔
 6 " ثيراوملا ننازخ '' : هباتك يف هركذ دقف ۔ يرورسلا يسرفلا نافلخ
 اضيأو : هلوقب ، روكذملا هباتك يف ةلأسم ىلع همالك دنع ة ضنارفلا يف

 اذهو ۔ ةلأسملا يف ينعي۔ يعورزملا يلع نب سيمخ هيقفلا ترواش
 . يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب دجوي باتكلا

٠ - , ٠٥ . . ٠ ٠ ٠ 
 ٦٢ يلاسغلا دمحم نب ناسغ نب سيمخ

( .00 - ...0 ) 

 نب دمحم نب ناسغ نب دمحم نب ناسغ نب سيمخ هيقفلا خيشلا وه

 نب ناسغ نب دمحم نب ناسغ نب دمحم نب ناسغ نب دمحم نب ناسغ

 ؛ يوزنلا ينيسارخلا .......... ةياور يفو ۔ () يناسلا رمع نب دمحم
 ولسو نايبلا حاضيإ '" : باتك هل ‘ رع يناثلا نرقلا ءاملع نم

 ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ناتعطق هنم دجوي ، " نازحألا

 ۔ اطوطخم لاز

 ءزجلا “ ي ديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمبو

 خسانلا ق “ خيشلا ١ ذهل خ وسنم ‘ '"'فنصملا'' : باتك نم نيرشعلاو ثلاثلا

 )١( دحاولا مسإلا رركت )٦( تارم .
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 خيرات ، يوزنلا نارطبلا فيس نب هللا دبع نب دمحم نب دمح نب حلاص
 خيراتلا ىلإ وهف ‘ م٨٠٥٧١ سطضأ /ه١٧١١ جحلا رهش يف خسنلا

 . ةايحلا ديق ىلع روكذملا

 يلامسلا مساق نب دشار نب رجنخ ٦٢
 ( ... - ٠.٠)

 نم ، رعشلل مظانو هيقف ؛ يلاعسلا مساق نب دشار نب رجنخ خيشلا وه

 هيقفلا خيشلا ءاثر يف ةديصق همظن نم ، رشع يداحلا نرقلا ءاهقف

 : اهلوأ ‘ يرجيتملا حلاص نب هللا دبع نب بلاط

 حا رغلا ةيآ خسنت نزحلاب حاص اي مزال قح توملا

 حامسو ةمعن بحاصو مهيف مدعم نم اهلك ةيربلا يصحي

 يحاونو ةسورحم لقاعمب ءرمإ طق هنيح نم يمتحي ال

 . يرجيتملا هللا دبع نب بلاط خيشلا ةمجرت يف اهلماكب ةديصقلا رظنا

 يناهبنلا دبعس نب ناضمر نب رجنخ ٦٤
 ( ٠.٠٠ - ٠.٠)

 نم ، يوزنلا يناهبنلا ديعس نب ناضمر نب رجنخ هيقفلا خيشلا وه
 ناضمر نب دوعسم ةمالعلا خيشلا وخأ وهو ، رشع يداحلا نرقلا ءاهقف
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 . (هللا ١ همحر) يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا يضاق . يناهبنلا

 . تا ٠

 هليل ، (هللا همحر) كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا ةافو تناك )١(

 ربمسيد ٠٢/ه ١٠٩٠ ةدعقلا يذ نم تلخ ةليل رشع ةتسو ءاعبزألا

 ٩ هلوق قاروألا ضعب يف هتدجو اممو :
 نم ةلزنم لح اذإ رمقلا نأ : نايعلاو دصرلاب هانفرع اممو )

 يف لحي الف ، اذك ةنس نم ى اذك رهش نم ‘ اذك ةليل يف ، هلزانم

 الو ةدايز ال ةنس نيثالثو نيتنثإ ءاضقنإ دعب الإ ةلزنملا كلت

 دق اذهو ، ةنس نيثالثو ىدحا ىلط رودي وهف لحز امأو ؛ ناصقن

 نب فيس نب ناطلس مامإلا نأ كلذو ، ( نايعلاو دصرلاب اندنع حص

 رثع ةتسو ءاعبرألا ةليل تام ، (هللا همحر) ينامعلا يبرعيلا كلام

 رمقلاو ‘ ةنس فلأو ةنس نيعست ةنس نم ةدعقلا يذ نم تلخ ةليل

 تضقنإ املف ، عارذلا ةلزنمب لحزو ‘ هتيب لوأ وهو ‘ ةرثنلا هلزنمب

 6 روكذملا رهشلا كلذ يف ةلزنملا كلت لحز لح ، ةنس نيثالثو ىدحإ
 رمقلا لح ، م٠١٧١ ربمسيد ٢٢/ه ١١٢٢ ةدعقلا رهش لخد املف

 ،كلذ مهفاف ، ملعأ هللاو ، هنم ةرشع تس ةليل ، ةرثنلا ةلزنم
 .هأ.( هللا ءاش نإ بصت ، هيلع لمعاو

 ةافو خيرات يف تايبأ . يوكزإلا رماع نب ريشب خيشلا لوق نمو

 : كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا

 امالكلا عف ءاعبرألا راهن فيس ليلس مامإلا نفد دقل
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 اماع نوعست ه دعب فلأ و )ا( عا وه نم رثع مث تسل

 )٢) باتك نم ةخسن يف اهيط تعلطإ ىرخأ تامولعم هذهو .

 " مقرب ۔ (" 6" نايبتلا ( ٧٤ ( نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ة

 يديعسروبلا دوعس :

 كلام نب فيس نب ناطلس نب بوعلب نيملسملا مامإ ةافو خيرات ×٭

 رهش نم تلخ ةليل نيرشعو يناثو ، دحألا ةليل ، (هللا همحر)
 ٢٢ ] ةرجهلل ةنس فلأو ةنس ةنامو نينس عبرأ ةنس ، نابعش

 . [ م٢٩٦١ ويام ٤ ٠ ١١ه/ ٩ نابعش

 همحر) يبرعيلا فيس نب ناطلس نب فيس نيملسملا مامإ يفوت ×
 ةنس ، ناضمر رهش نم ثلاثو ‘ ءارهزلا ةعمجلا ةليل ، (هللا

 ٦١/ه١ ١٢٣ ناضمر ٣ ] ةرجهلل فلأو ةنامو نيرشعو ةثالث

 . [ م١١٧١ ربوتكأ

 فيس نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نيملسملا مامإ يفوت ×

 ىدامج رهش نم سماخو ‘ ءاعبزألا ةليل ۔ (هللا همحر) يبوعيلا
 ىدامج ٥ ] ةرجهلل فلأو ةنامو نيثالثو ىدحإ ةنس ‘ ةرخآلا

 . [ م٩٠١٧١ ليربأ ٢٥ /ه١٣١١ ةرخألا

 ، دحألا ةليل ة دشرم نب رصان مامإلا تنب (" ةديسلا تيفوت ×

 فلأو ةنامو نينس ثالث ةنس ، لاوش رهش نم نيرشعو ةعبسو
 . [ م٢٩٦١ ويلوي ١٢ /ه٣٠١١ لاوش ٢٧ ] ةرجهلل ةنس

 . ةدعقلا يذ رهش وه : عاوه )١(
 خسنلا ماقرأ رظنا . يقورحملا هعمج نب شيورد ةمالعلل ‘ " نايبتلا عماج " وأ ، " نايبتلا " : باتك )٢(

 . )٧٤‘ ٨٤٨ . ١٥٧( ‘ يديعسوبلآ دمحا نب دمحم ديسلا ةبتكمب طوطخملا نم

 ۔ دشرم نب رصان تنب ىرصن : ةديسلا هذه ىعدت )٣(
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 نب ناطلس نب فيس نيملسملا مامإ تنب )( ة ديسلا تيفوت ٭

 رهش نم نامثو ، تبسلا راهن نظأ ، يبرعيلا كلام نب فيس

 ناضمر ٨ ] ةرجهلل فلأو نيثالثو ىدحإ ةنس . ناضمر

 . [ م٩٠١٧١ ويلوي ١٠, ٢٦

 ى دامج نم رخا وأل ا رعلا يف ‘ ناطلس نب انهم مامإل ١ يفوت ٭

 ىلوألا ىدامج ] ةرجهلل فلأو ةنامو نيثالثو نانثإ ةنس ، ىلوألا
 . [ م٣٢٧١ ويام /ه ٧٣

 خبار ، ءاعبرألا راهن . ناطلس نب بوعلب نب بوعي مامإلا يفوت ×
 ؛ ] ةرجهلل فلأو ةنامو نيثالثو ةسمخ ةنس ‘ ىلوألا ىدامج

 . [ مه٣٢٧١ سرام ١٣ /ه٥٣١١ ىلوألا ىدامج

 تلخ ةليل نيثالثو ، ةعمجلا راهن ‘ رصان نب دمحم مامإلا يفوت %

 بجر ٣ ] ةرجهلل فلأو ةنامو نيعب برأ ةنس . بجر رهش نم

 . [ م٨٢٧١ رياربف ٠ / ١٥

 . (" هصنب ىهتنإ

 )٣( يتآلاك وهو ‘ ةليوط ةدم ذنم هيلع تعلطا رخآ ردصم نمو :

 نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل ‘ بوعلب نب برعي مامإلا ةافو تناك ×

 وهو ، م٣٢٧١ سرام ٢٢/ه٥٣١١ ةرخآلا ىدامج رهش

 . مدقتملا خيراتلل فلاخم

 : يلي امكف . برعلب نب برعي نب بوعلب هدلو ةافو امأ )٤(

 . فيس نب ناطلس نب فيس مامإلا تنب هخيش : ةديسلا هذه ىعدت )١(
 (٢) مقر ‘ " نايبتلا " : باتك ] ةبتكملاب روكذملا ردصملا تنش نإ - رظنا ‘ دكأتلا نم ديزملو )٧١٤( [ ٠
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 مامإلا نب برعلب نب برعي مامإلا نب بوعلب ديسلا باشلا يفوت ×

 رهش نم ، تلخ مايأ سمخل . ءاثالثلا حابص ، فيس نب ناطلس
 رفص ه٥ ] ةرجهلل نيتسو نينثإو ةنامو فلأ ةنس ، رفص

 . [ م٧١ ٤٩ رياني ١٤ /ه ١٦٢

 امبر . برعي نب برعلب ةافو خيرات نإف . ظفحلا ينقدص نإو
 هلل ا و ، ىوزن يف دابعلا دجاسم برق ، هربق ىلع ابوتكم هتدجو

 . ملعأ

 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب )١٢٢( مقر عومجم يفو )٥(

(٦) 

(٧( 

 مامالا تنب ءارفعل هنم ،‘ قاتسرلاب ءام ةمسق هيف ، يديعسروبلآ

 ةيصو ‘ روكذملا ءاملا اذه ضعب نمو ‘ اهريغو ‘ ديعس نب دمحأ

 نصحب هربقو ‘ برعلب نب برعي ربق ةرايزل . فوقوم ءام لثأب
 . ىوزن

 ملو ،۔ ىرصن اهمسإ ، انه اهتركذ يتلا ، دشرم نب رصان مامإلا تنب
 ۔ كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا اهب جوزت دقو ، اهريغ ادلو فلخي

 نم عضاوم يف ، يرفاغلا ميثع نب نانس نب فلخ خيشلا اهركذو

 . اهيلع ىنثأو ، هرعش

 . فيس تنب ةخيش ةديسلا اهلعلف ، ناطلس نب فيس مامإلا تنب اما
 دشرم نب ناطلس مامإلا ةدلاو يهف . يدع نب دشرم اهب جوزت يتلا

 تناك نإف ؛ ناطلس نب انهم مامإلا اهب جوزت مث ، (هللا همحر)
 ةدحاو ةنسب ‘ انهم مامإلا اهجوز لبق تيفوت دقف ۔ تننظ امك ۔ يه
 . ه أ . ابيرقت
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 نب.دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ، )١٥٥٤( : مقر عومجم يف دجوي )٨(
 دشرم نب رصان مامإلا تامارك ضعب ركذ هيف ، يديعسوبلآ دوعس
 خيشلاو ؛ يمايرلا رصان نب يلع خيشلا دناصقو ؛ (هللا همحر)

 ةيصوو ؛ رمع نب سيمخ نب دشار نب دوعسم نب ديعس نب سيمخ
 نب ديبع نم ةلاسرلاو ؛ يربعلا رمع نب سيمخ نب ملاس خيشلا

 ، ةأرمإ جيوزت ةلأسم يف ، ملعلا خياشم ضعب ىلإ . .يشولبلا ديعس

 سيئرلا ديسلا : مهنم ‘ ءاهقفلا نم ددع نيب ةركاذم اهيف تعقو

 نب رصان خيشلاو ، نافلخ نب انهم ديسلاو ‘ سيمخ نب دعاج

 . مهريغو ‘ يدابعلا يلع نب رماعو ، يجرفملا ناميلس

 ؛ (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلل يحبصلا خيشلا باوج اضيأو )٩(
 ؛ كلذ ريغ ىلإ ‘ ىوزن يف دجاسملا ضعبل فوقوم ءام ةمسقو

 رثع يناثلا نرقلا رخآ يف . نيرصاعتم ءاملع نيب ىواتفو ثاحبأو

 نب فلخو ، يجرفملا ناميلس نب رصان خياشملا : مهنم ۔ ابيرقت ۔
 ، يدرولا دمحم نب رصانو ، يولهبلا يربعلا فلخ نب ملاس

 نب دمحأو . يولهبلا يجرفملا يلع نب هللا دبع نب يلعو

 ، يبالغلا دمحم نب رمعو ‘ يولهبلا يجرفملا حلاص نب هللا دبع

 ، يدابعلا يلع نب رماعو ، يرباجلا دمحم نب يطع نب دمحأو

 نب ناميلس نب ديعس نب نامعن نب ملاس نب دمحم نب نافلخو
 . ه أ . يشولبلا ديعس نب ديبعو ، بوعلب نب دمحم

 ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، "" فنصملا "ا : باتك نم ثلاثلا ءزجلا يفو )١٠(

 نب رصان مامإل ا نم مكح هيف 0 ( ٥ ٧٨ ( ماعلا مقرلا ‘ ةفاقثلاو يموقلا

 . يكزإ نم تاوسقلا جلف يف ، دشرم
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 يقورحملا رمع نب هعمج نب شيورد ٥
 )١٠٢٠ه/١٦١١م ١٠٨٦ه/١٦٧٦م(

 نب شيورد ‘، دجاسللا “ عكا رلا ‘ دهازلا ،‘ هيقفلا ۔ ملاعلا خيشلا وه

 هدلومو ‘ (هللا همحر) يمدألا يقورحملا رمع نب هعمج نب رمع نب هعمج

 . [ م١١٦١/ه٠١ ٦٢٠ ] ةرجهلل فلأو نيرشع ةنس ‘ مدأ دالبب

 نب ناطلس مامإل ا ةاضق نمو ، رثع يداحلا نرقلا ءاملع نم وهو

 نم ريبك بناج ىلع ناكو ‘ مامإلا اذه ةايح يف يفوتو ، كلام نب فيس

 . ةرخآلا ىلإ لابقإلاو ، ايندلا نع ضارعإلاو ، ةهازنلاو ، عرولاو ، دهزلا

 مامإلا نأو ، ناطلس مامإلا مايأ ىوزن ىلإ ءاج ، ةرم تاذ هنأ : ىوري
 ، قيرطلا يف اهلكأيل هايإ اهاطعأو . ىولحلا نم ءيشب ىتأ ، (هللا همحر)
 ه فيلاغت : ىمست ليخنلا فعس نم ةريغص فورظ يف ىولحلا تناكو
 ىلإ اهعجرف ‘ رثكأ وأ ةدحاو تيقبو ، هدلب ىلإ اعجار هقيرط يف اهنم لكاف
 . دازلا نع تلضف دقو ، لاملا تيب نم اهنأل ، مامإلا

 لجأل ، هتقو غارف لالغتسإ ىلع اصيرح ناك ‘ ميلعتلا مايأ يفو
 ىلط رجزي نايحألا ضعب يف ناك هنأ : هنع ىكحيف ؛ ةعلاطملاو ةءارقلا

 لفسأ يف اباتك عضي ، رجزلاب همايق ءانثأ يفو ، هتعرزم يقسل روث
 باتكلا حتفيف قئاقدلا كلت لغتسا ، رنبلا رعق يف ولدلا تلصو اذإف ، بخلا

 رجزلا ءانثأ هلمع اذه ناك اذإو ؛ ولدلا ءيلتمت ىتخ ، ارطسأ هنم أرقيو

 . غارفلا تاقوأ يف هب كنظ امف " رنبلا نم

 /ه٥٠١؛٤ةنس.' عرىشثلا نايب 'ا : باتك نم اءزج خيشلا خسن دقو

 . مأ ٩٤٦/ه٩٥٠١ ةنس يفوتملا ، دشرم ني رصان مامإل ١ مايأ ، ما ٦؛٤
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 يف لهالالا " . باتكو ؛ '' نايبتلا عماج '' : باتك : هتافلؤم نم

 طيشنتو لفاغلا هيبنت " : باتكو ؛ اعبط دقو ، " لئاسولاو مزاوللا
 !ا 2ًَ ٠ ٠ ٦ ٠

 ٠ هرخالا مولع فشك يف ةرخافلا ةردلا " : باتك اضيأو ؛ " لقاثتملا

 : هلمسبلا دعب هلوأ ؛ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب نادجوي

 للأو ، ةرهاقلا ةوقلاب دابعلا رهقو ، ءاقبلاب درفت يذلا هلل دمحلا )
 ىلع هركشأو ، ةرخافلا همعن غباوس ىلع ه دمحأ ، ةنعارفلا باقر توملاب

 . ( خلإ ... ةرهاظلاو ةنطابلا همعن

 مل . نارعاش ‘ لناسولاو مزاوللا يف لغلدلا "ا : باتك ظرقَق دقو

 : امهدحأ لوق كلذ نمف ، فلؤملا نمز امهنأ ودبي اميفو ، امهؤامسأ ركذي

 نسح ىنعم لكب قنارلا كفينصت يف تيتأ

 نم ءاج اذإ ظعولا غلبأو

 انخيش اي هللا كيف كراب
 ةذبن انل عرشلا يف تعضو

 لسلس هظافلأ امنأك

 هلضف نم هللا انع كازج

 ههوركم كيف انارأ الو

 : رخأ لاقو

 بجعم هعمج نب اي ظفلب تيتأ
 الئاسم نيبلاطلل هب تعمج

 مهدأ نبا دهزو نامقل ةمكحف

 قناف
 قلاف ىصحلل ظعوو اهنع
 قداص ىرولا يف رب ناسل

 قراطلا بكوكلا لثم ءارهز
 قتاع ةضغ دور قير وأ

 قباس نسحم دبع ء ازج

 قماو بحاص يف الو الك

 لهالدلا باتك يف غيلب ظعوو

 لئاسوو مزال نم مهنيدل
 لناضفلا ىنسأ زاح يلو ؛يباأ

 لئاو نابحس ظافلألا زجوم يفو
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 الماع حبصأ ملعلاب نم هللا ىزج
 لزانم العأ هايند يف دهاقرو

 ةعاس لك يف هللا ىلصو اذهف
 هلآو يبنلا يداهلا دمحم

 لناصألاو هراحلا يف هارخذل

 للزلا لوه هارخأ يف هاقوو
 لئاوألا ماركلا لسرلا متاخ ىلع

 لطاب لك نع نيهانلا هباحصأو

 نب دمحم نب ناميلس نب رماع خيشلا : وه ،۔ رخآ رعاش هظرقو
 . هدي طخب اهبتك ةخسن يف ، يمايرلا فلخ نب دمحم نب نسح نب فلخ

 نم ١٦ موي كلذو ۔ هنطوم يهو “ مدأ دلبب (هلل ا همحر) هتافو تناكو

 نب ناطلس مامإلا مايأ ، م٦٧٦١ سرام نم لوألا /ه٦٨٠١ جحلا رهش

 . مدأب هتلحم نم ةيقرشلا ةربقملاب نفدو “ (هلل اهمحر) كلام نبي فيس

 . اذه انموي ىلإ فورعم هربقو

 : لاق ، ةديصقلا هذهب يوكزإلا رماع نب ريشب هيقفلا خيشلا هاثرو

 راصبألا اهل تقرب ةبكن اي
 اشح كرتت مل نيدلا يف ةبيصمو
 ةراغ ننادملا لها ىلع تنش

 تلطعو ديلولا باش دقل ىتح

 اهسيمخ مولعلا ىلع راغأ ريغ
 اهل امو دوسألا ترف بلئاونو
 لزي ملو ءاقبلا ىلإ ليبسلا فيك

 تفتخإ دقو ىدهلاب رفظن فيك مأ

 امنإو لوطت لامأ سانلل
 هرمع ةدايز ديز عطتسي همل

 ءيرمإ سفن ىلإ ىرس مامحلا اذإو

 راصمألا اهلوه نم تلزلزتو

 ران بهلتلا نم هيفو الإ

 رارج اهبوطخ اهشيج ءاوعش

 راشعو ىرولل دايج اهنم

 رافق يهو رودلا . اهنم كارأف
 رافظأ الو باينأ حاص اي
 راهنو ىرولا ىلع ركي ليل

 رامقلاو نيدلا سومش انع

 راصق نوملعي ول مهلاجا

 رامع الو ورمع الو الك
 راصخلاو ناوعذلا همحت همل
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 خياشم قارف ىلع حونأ ينعد

 هعمج ةلالس شيورد خيشلاك

 هردصو هيوتحي ربقل ابجع

 هفك ضراع دوجلاب ىمه اذإو
 هنادقف انبولق ضمأ لجر

 دقل ىتح هقارف مانألا ىكبأ

 هتافو موي لوه نم ىرولا ىقلن

 اهل امو حامسلا داوعأ سمت نإ

 ضبررلاف

 هءايض بارتلا رتس ابكوك اي

 ىرثلا يف كنفد لبق بسحأ تنك ام

 ىلعلاو مراكملا توت ةرفح اي

 هباحس كامسلا ءون نم كتداج

 ىدهلاو ةعيرشلا حيباصم تنفط
 ىضترملا يلولا يلاولا دهازلا

 ملو هيبوث ءاشحفلا سسمت مل

 ةعانقو ةفع هيف ناك دق

 سندم ريغ بيجلا يقت ىدوأ

 ملو هب ليمت ايندلا تعاطسا ام

 ٥ راه زأ ايحلاب تبنت

 ملاع دهزأ هايند يف ناك ذإ

 هلبقف نونملا قاذ نإ ورغ ال

 دمحم ءاقبلاب ةيربلا ىلوأ

 اهتايح ءارو راد اهنكل

 راتخملا ملاعلا وهو دهزلا يذ

 راحب فيرشلا ملعلا نم هيف

 راطمألا هدوجب كانه تلجخ

 رازغ هيلع انعمدأ لويسف

 رايطالاو شحولا هيلع تحان

 راقع كانه تراد امو ىركس

 رامثأ الو قرو هدعب نم

 راهزألا

 راجحألا هنسح تراوو اموي

 راغم بارتلا اهل موجنلا نإ

 هنادقق نم فجتو

 راثآلاو ملعلاو اهيط يف

 راردم اهلبو ةميد ءافطو

 رايتلا ملاعلا اذه تام ذم

 رابصلا ظقيتمللا مزاحلا

 رازإ هنم رازوألا ىلع ددشي

 راقوو ةعاجشو ةعاربو

 راع يفوت ىتح هرعي مل

 رانيدلا الو اهمهرد هررغي

 راثيإ هب ىرخذللو اموي

 رايخألا هلآو يبنلا تام

 رارق مانألل اهيف ناك ول

 رابدإ اهلابقا يفو توم
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 امدعب ديقف شيورد سمي نإ
 انل ىقبأ يذلا هلل دمحلاف

 هل ونعي يذلا .دسألا ديسلا

 رصان فيس نب ناطلس لضفلا وذ
 رزآم فافعلا نم هيلع كلم

 ةدالق نامزلا ديج يف هاعسم

 ارفظم بانجلا سورحم قبيلف

 راجلاو هقارف ديعبلا هرك
 راطوألا حجنتل مامإلا هجو

 راركلا مغيضلا جايهلا موي

 راعوألا هب تلهس نمو ايلعلا
 راثدو ةمامغ راقولا نمو
 راوس هنم دوجلا نيمي ىلعو
 راكبالاو لاصآلا تراد ام

 . اهنم تايبأ ضعب فذح عم .“ ةديصقلا تهتنإ

 ل

 : فل

  

 يف ، ا" يقابلا دبع نبا خيشلا ةزوجرأ " : باتك رخآ يف تدجو )١(
 ة )٢٢٩( مقرب ، يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديلا ةبتكم

 بتكو . !٫ا رايخذل ا ةنا زخ "" . هامس افلؤم شيورد خيشلل نأ درفي ام

 تاعويب يف رايخألا ةنازخ " : باتك اهنم ، مسإلا سفن لمحت ىرخأ

 ؛ يقاتسرلا يلع نب ديعس نب هللا دبع خيشلا فيلأت ، "" رايخلا

 نب شيورد خيشلا فيلأت ‘ " رايخألا ةنازخ " : باتك اضيأو
 . هأ . يوزنلا ينيسارخلا ناسغ نب دمحم نب ةعمج

 .. ......... ناسغ نب دمحم نب : هلوقب ينعي له ‘ يردأ امف
 ةنازخ "ا : باتك فلؤم ، ناسغ نب دمحم نب هللا دبع خيشلا وه

 ةرابعلا هيلع تبلقنإ مأ ، انيديأب دوجوملاو ، روهشملا ، " رايخألا

 خيشلا باتك ىلع عظطأ ملو !؟ نيخيشلا يباتك نيب طلخف ، اوهس

 . انه روكذملا شيورد
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 دوعسم نب دمحأ نب دشار ٦
 ) ... ( ٠.٠٠

 ۔ ةبخ بحاص ۔ دشار نب ملاس نب دوعسم نب دمحأ نب دشار خيشلا وه
 ةنس ىلإ ناك ‘ رشع يناثلا نرقلا يف ةفرعملاو مطلا لاجر نم

 نم لوألا ءزجلا هسفنل خسن دقف ‘ ةايحلا ديق ىلع ‘ ما٧٤٧ / ٠

 . قيوسلا ةيالو نم هنظأو ، ديج طخ هلو 0 " نيبلاطلا جهنم " : باتك

 ٦٧ يمايرلا ] بيصخ نب دشار [
( ... - ٠.٠ ) 

 ملعلا لاجر نم هيقف ؛ [ يمايرلا ] بيصخ نب دشار خيشلا وه
 ةخيشلا دلاو هنظأو ۔ انيش هبسن نع فرعأ ال ‘ هتامز يف ةفرعملاو

 مامإلا مايأ تناك يتلا ، ةيولهبلا ةيمايرلا دشار تنب ةشناع ةهبيقفلا

 ىلإ تشاعو ‘ ناطلس نب فيس مامإلا هيخأو ، يبرعيلا ناطلس نب بوعلب
 وهف ۔ تننظ ام بسح ۔ اهدلاو روكذملا ناك نإف . م٤٣٧١/ه١١ ٤٧ ماع

 . ملعأ هللاو ، يولهب يماير

 دوجوملا ‘ 'ا راثالا بئارغ 'ا : باتك يف دشار خيشلا ركذ ءاجو

 نب دمحم ديسلا ةبتكمب اضيأو ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب
 نب ليعامسإ نب سراف هفلؤمل ، )٨٠( مقرب ‘ يديعسوبلا دوعس نب دمحأ
 ةدلب ، نيفيسح ىلإ ةبسن ، ينيفيسحلا يبيصخلا ناتفخ نب دمحأ نب ةمحر
 ثيح ، فلخلا باب نم ةلأسم فلؤملا ركذ دقو ؛ صانش ةيالو لامعأ نم
 نب داجن ةأرمإ يهو ‘ " ىدجإ " لهأ نم ةأرمإو : ةلأسم : لاق
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 ىيحي نب دشا ر هيع اه درف ة تارم ثالث اه أربأ . شاطب نب سراف

 . نيملسملا ةع امجو ‘ بيصخ نب دشار خيشلا ةرضحب

 : ةروثنم نم يهو ، اهعون نم ةلأسم اهلبق ركذ امك

 اهجوز اهأ راب ، دواد نب نسحلا يبأ تنب يهو ‘ رشوب له أ نم ةأرمإ

 هللا دبع نب ىيحي ي أرب ، برعلا يبأ نب ناميلس اهدرو ‘ تارم ثالث

 . يلؤمسلا
 بنارغ "ا : باتك فلؤمل ةمجرت رظناو ‘ رثألا اذه نم هتلقن ام ىهتنإ

 0 "" نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : انباتك يف ‘ " راثآلا

 . ( ٢٥١ ( مقر ةفيحص ‘ يناثلا ءزجلا

 يعنملا دشار نب فلخ نب دشار ٨
 )م٠٦٦١/۔ها١٧٠ ۔ ...)

 نب فلخ نب دشار ، دهازلا ، هيزنلا ‘ عرولا ، هيقفلا ۔ خيشلا وه

 ميظانمو ةبوجأ هل . رثع يناثلا نرقلا ءاملع نم ؛ يحنملا ديقعلا دشار

 عويبلاو ، رايخلا عيبو ‘ ابرلا يف نيتديصقلا نيتاه همظن نمف ، هقفلا يف

 ةدسافلا ٠

 انولهاجتم ابرلا لكأ دقل

 امارح اولكأ مهرايخ عيبب
 ادقن نيفلألا ةميق مهارت

 فلا لكل نوذخأيف دعبو

 انولهاجلا هيلع مهعباتو
 انيللحم ما رحلل اوناكو

 انوعيابتي مه فلألا نودب
- 
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 لصأل

 اونوكي مهمهارد صقنت نإو
 عادخ لب كلانه عيب الف

 امارح مهريغل اوعمج دقل

 اقحس مث ادعب مث ابتف
 هن نامع لهأ هانتي ملو

 اسان نوفختسي راعلا فوخو
 اولضأ لب اعيمج اولض دقل

 اميلع مهبر هللا سيلأ

 ادمع شورعلا اذ اوعداخ دق مهف

 ارهج لوطلا اذ اوبراح دق مهو

 مهبضتقي ارجز نوشخي ادا

 اباذع ادغ هلإلا مهتيذي

 اعيمج مهلاعف نم اأربنو
 يصاعملا نع نيعجار اموقو
 ١اودرتسا ام اودر هللا فوخو

 املو اذ نع اوهتني الو

 مهنم ملظلا هلإلا ملع دف
 انلق نمحرلا ىلإ ةرذعمو

 انيبذاك مهارأ اهيف مهو تاداع اهومسو
 انيرصقم تاصقانلا ردقب

 انوللحم مارحلا لكأ هب

 انوعلضي مه هرا زوأ نمو

 انيملاظلا لعفل احيبقتو

 انولعفي مه ام سنب كلذو

 انيبم اقالخ نوشخي ملو
 انيكلاه اوحضلأ مث اريثك

 انيملاعلا رودص ىفخت امب
- 

 انوعدخي مها رأ مهنأ و

 انيملسملا سوجملا ةبراحم

 انيرساخ اعيمج اوبلقنيف

 انينعاللا نعلو مهمعي

 انيهم مهمنهج يف ايلأ
 انيكرات كلذل اموي ىوس

 انوبنات مثإ لك نم مهو

 انيذخآأ اوتاك هنم نم ىللإ

 انييماس ةحيصنلل اونوكي

 انونمؤي ال مهف ...........

 انوقتي مهنم ضعبلا لعل

 : ةدسافلا عويبلاو ابرلا ىنعم يف ۔ اضيأ ۔ هلو

 رادلا عيمج يف داسفلا رهظ

 اهشيع ةذلو ايندلا مهترغ
 راطق ١ ق نادلبلاو رحبلا يف

 راخفو ه رناكتب اولغاشتف
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 مهرودصب يتلا مهبولق تمعو
 ابرلا اولكأ اهب اليح اوثدحأ دق

 مهرايخب مهلوصأ نوعيابتي

 يذلا الو عيبي مهعياب وني مل
 هعاتبي يذلا هتلغ زوحيف

 ابر هتغو هتغ زوحيف

 ابرلا نم ريثكلا نمثلا عمجيف

 مهظفلب رايخلا عيب اورهظأ مه
 مهرودض نكت ام ملعي هللاف

 الو مهبر جاردتسإ نع اولخغ

 يتلا مهلاعف نع اوهانت اله

 اوفصنيلف مهل مهلام سوؤرو

 نم دعب اودرتسا ام اودري مث

 صلخم بلقب مهتبوت دعب نم

 مهتاضقو مهمامإب اودتقا اله

 نيملاعلا

 راصبألا ةحيحصف مهنويعو

 رايخ عويب نم اهوجرختساو

 راد وأ قنار لام لثم نم

 راجشألاو لصألا ءارش يرشي

 رابجلا ةمقن نع الفاغتم

 رانلا يف ادغ هلكآب يوهت

 موي ءوبيو رازوألاب رشحلا

 راعلا ءاقتاو ةمذملا فوخ

 رارسألا ضماغب ميلعلا وهو

 راض ربزه نع نأض تالفغ
 راهن فصن سمشلا روهظ ترهظ

 يرابلا مكحب اعوط اهريغ ال
 رانيد وأ ناك بحو رمت

 رادكألاو باجعإلا نم فاص

 رايخألا ةداسلا حالصلا لهأ

 راهقلا ربجتملا ةعاط يف مهملعب نيلماعلا

 دهشتسا دقو ؛ اهركذأ مل تايبأ اهلبق يتلاو ةديصقلا نم يقب دقو

 يف ‘ (هللا همحر) يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا نيتديصقلا نيتاه ىدحاب

 . نآلا اهعضوم ركذأ ال ، هتبوجأ ضعب

 فللا دعب نيعبسو ىدحإ ةنس . فلخ نب دشار خيشلا ة افو تناك دقو
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 لوقل م كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا مايأ كلذو ۔ [ م٠٦٦١/ه١٧٠١ ]

 : ءارعشلا ضعب

 (0ا) مامهلا نب اي اهدعب لوحو فلأ دعب اماع نوعبس تضم

 يلوعملا هللا دبع نب دمحم خيشلا وهو ، هنامز ءارعش ضعب هاثرو

 ٠ اهعلطم (٢) ةديصقب ‘ يحنملا

 ما ول ١ ةلمج ىكبأ توملا

 امناد ايعن '' حنم " يف ماقأو

 ناسحإلاو ناميإلا يذ ةافوب

 ىقتلا يذو بيحرلا ردصلاو لضفلاو
 ههجوو ودعلا ىلع دشألا كاذ

 يضرلا نطفلا دهازلا يلولا كاذ

 ىتفلا لجن ادشار كلذب ينعأ

 مهعيمج مانألا لاق يذلا كاذ

 هدوجب ريثكلا بيسلا ييحم اي
 ةريخ لب ءارمألا ةودق اي

 دقل ىتح ىرولا كتبيصم تمع

 ماعنإلاو ءالآالاو ءاطعإلاو

 ماظعاإلاو لالجإلاو دوجلاو
 مالسإلاو نيدلا لهال قلط

 يماظطلا مضخلا رحبلا دباعلا

 يماسلا ديقعلا دشار نب فلخ

 مارك لك ميرك هيزنلا اذه

 مادعألاو رقفلا تيمم اي لب
 مالعألا ةداق اي لب ءارزولا

 مالظ بايث اهب راهنلا سبل

 ثارتلا ةرازو . يلوعملا ملاس نب هللا دبع نب دمحم خيشلا ناويد نم ، )١٨٥( مقر ةديصقلا رظنا )١(

 . م١ ٩٩٢ : طّقىمم ، ةفاقثلاو يموقلا

 ةحفص . )١٥٩( ةديصقلا مقر ، يلوعملا ملاس نب هللا دبع نب دمحم خيشلا ناويد يف ةديصقلا رظنلا (؟)
 )٣٦٠۔٣٦٢(.
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 ماغرو لدانج يط هاراو ىرثلا يف ربقي ردبلا نأ تلخ ام

 يرذنملا فلخ نب دشار ٩
 ) ... ( ٠.٠

 ال رثالا يف تاباوج هل ؛ يرذنملا فلخ نب دشار هيقفلا خيشلا وه

 . دلب يأ نم هنع يرلا

 يمضهجلا دشار نب ديعس نب دشار ٠
 (م٧٥٧١/ه١٧١١ ۔ ... )

 نب ديعس نب دشار خيشلا هيزنلا عرولا دهازلا هيقفلا ملاعلا وه
 اميف اشن . رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم ؛ يمضهجلا لظنح نب دشار

 .املع ، هنامز ءاهقف يروهشم نم ناكو ‘ روكذملا نرقلا لوأ ۔ ودبي
 ، ناشلا دمس لهأ نم وهو 0 ايتفلل نيردصتملا نمو ‘ ادهزو ‘ اعروو
 هربقو هدجسمو ‘ هنابآ نطوو هنطو يهو 0 ةيالعلا اهنم هنكسمو
 - اهيلع تعلطا يتلا هل ةخوسنملا بتكلا نم ردابتملاو ، اهب نافورعم

 جهنم " : باتكو ‘ "" فنصملا ' : باتكو ‘ "" عرشلا نايب '' : باتكك

 بتكلا تانم ىلع يوتحت تناك ‘ ةريبك ةبتكم هل نأ ‘ "" نيبلاطلا

 يديأ يف اهرثكأ قرفتو تعاض نامزلا رم ىلع اهنأ الإ ، ةطوطخملا

 دعب ارثأ تحبصأ يتلا ‘ ىرخألا تابتكملا يف نأشلا وه امك ‘ سانلا
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 . { قرفي نامزلاو عمجي ءرملا ] : اذكهو ‘ نيع

 عرولاو دهزلا نم ريبك بناج ىلع ‘ (هللا همحر) دشار خيشلا ناكو
 تاذ هنأ ‘ تاهبشلا نع هداعتباو هعرو نم ىكحي اممو . ةدابعلا ةرثكو

 يف تبرش ةيحاضلا نأ : هل لاقف ‘ هلاومأ يقسي يذلا راديبلا هءاج موي

 مان ةيحاضلا نع دري يذلا ءاملا بحاص نأل ‘ ةداعلا نم رثكأ ةليللا هذه

 وهو ‘ ادحاو ابلق ةلخن لك نم عطقاو ضما : راديبلل لاقف ۔ هدري ملو هنع
 راص مث ، هب هرمأ ام لعفو راديبلا ىضمف ، ةلخنلا يف نوكت ةفعس العأ

 ال ةفعس بلقلا كلذ راص نأ ىلإ ايونس ليخنلا كلت ةرمثب قدصتي خيشلا

 . دجسملا لامل ءاملا نأ : ليق ، رمثت

 موي هب يحضيل ، قوسلا نم اشبك هل يرتشي الجر رمأ هنأ : اهنمو
 للدلل تلق يأل ، اصيخر هتيرتشا : لاقو ، هيلإ هب ءاجو هارتشاف ، ديعلا
 هربخأ املو ‘ كل امارتحإ نوبزلا نع سانلا فقوتف ، دشار خيشلل هديرأ

 . همحلب قدصتي نأو ، شبكلا حبذب رمأ ، كلذب

 ىلط اوعمتجاو اورضح نيذلا ءاملعلا ةلمج نم دشار خيشلا ناكو

 نم ةيناثلا ةرتفلا يف ، ةمامإلا نم يبرعيلا ريمح نب بوعلب مامإلا لزع

 ءادتباب تهتناو ‘ م٥٤٧١/ه١ ٥٧ لوألا عيبر يف تناك يتلا ، هتمامإ

 هلو ‘ م٨٤٧١/ه١٦١١ ةنس ةورح ‘ لخادلا نامع يف ديعسوبلآ ةلود

 : لاؤسلا اذه لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذأ ، رثآلا يف ةريثك يواتف

 ة لدعلا “ ةقثلا ، انيلوو ة انديس ىلإ ٠ ميحرلا نمحرلا هلل ١ مب (

 لظنح نب دشار نب ديعس نب دشار دلاولا ‘ هيزنلا ، هيقفلا 4 ملاعلا ‘ يلولا

 . هامعن دمرسو همحرو هللا هيضر ‘ يدمسلا يمضهجلا
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 زوجيأ ٠ موق تيب ىلع تلام ، دجسملا ةلخن يف : يديس لوقت ام

 قيرط ينفرع ؟ال وأ مكاح مكح ريغب ، مهنع اهفرصي نأ دجسملا ليكول

 . هللا ءاش نإ اروجام قحلا

 اذإ ، ايتفلا ال ةركاذملا ليبس ىلع يدنع يذلاف : - قيفوتلا هللابو - باوجلا

 الف ، حالصلا رصبي نمم ليكولا ناكو ، دجسملل حالصلا اهفرص يف ناك
 هذه ريغ ىلع ناك نإو ، دجسملل حالصلا رظن ىلع اهفرص هيلع قيضي
 دنع ، نيملسملا ةعامج وأ ، مكاح مكحب الإ اهفرص هل ينبجعي الف ، ةفصلا

 . ملعأ هللاو ، اهفرص هتيب ىلإ تلام نم مهيلإ بلط اذإ مكاحلا مدع

 ؤ يوط ضرأ يف احرق هلهأ هداز . مزحلا جلف يف : يديس لوقت امو

 بيصنلا لهأ اوعداو ، ةرامع اهيف قبي ملو ليسلا اهلمح دق ضرألا نأ الإ

 انرظنو ، تيملا العألا بيصنلا جلف نم تيقس دق ضرألا كلت نأ لفسألا

 ةنكمألا ضعب يف ةيقاسلا نأ الإ ۔ حيسلا يف ضرألا كلت العأ ةيقاسلا

 6 مهجلفل اكلم ضرألاو يوطلا نأ اوعدا مزحلا جلف لهأو ، ليسلا اهجرش
 مكحلا امو ؟ ءالؤه يف لوقت اذامف ، مهل اكلم اهوعدا بيصنلا لهأ ضعبو

 هلخنب عافتنإلاو ، مزحلا جلف يف ةباتكلا لاح يف كيأر امو ؟ مهنيب

 مهل ذخؤي مأ ، سبكي وهأ ة ضرألا كلت يف هوحرق دق يذلا يفو ، هعرزو

 يعدي مهنم لكو ‘ مهنيب ركانتلا عقو نإ تيأرأ ؟ كلذ ريغ مأ ، نمثلاب

 يديس ينفرع . اننيدل ملسأ انل هارتو كبجعي يذلا امف ، هل اكلم يوظطلا

 ىلع ظفللاب تآ مل تنك نإو ، ايفاش احيرصت يل حرصو ، قحلا قيرط

 كيلع مالسلاو ، ىلاعت هللا ءاش نإ رجألا كل ، كلذ يل نيبف ، هنتنيه

 دلاولا مالسلا كنرقيو ةوخألا ةفاك انملس صخ ‘ هتاكربو هللا ةمحرو

 نب ناميلس نب رصان نب ناميلس دلولا كريغص نم ‘ برعلب نب دمح
 . هديب هللا دبع
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 ام يناعم ىلع ‘ هذه كتفص ىلع يدنع يذلاف : قيفوتلا هللابو - باوجلا

 هوفطخو ‘ مهجلف اومدخ دق مزحلا لهأ ناك نإ ، نيملسملا راثآ يف ءاج

 نأ اوعداو ‘ بيصنلا جلف لهأ مهيلع ركنأو ، اهتركذ يتلا ضرألا هذه يف

 ةنيبلا اومدع ناف ، مهاوعد ةحص ىلع ةلداعلا ةنيبلا مهيلعف . مهل ضذزألا

 اهيف بيصنلا لهأل ام ‘ مهل ضرالا هذه نأ ، هللاب نيميلا مزحلا لهأ ىلعف

 . ملعأ هللاو ، اننود مهل اهنأ مهاوعد لبق نم ، قح

 ، لدعلا لهأ ماكح نم رظنلا هل نمم ‘ ةدهاشملاو رظنلا ىلع اذهو

 يف لدعلا مكاح ىلإ كلذ يف رظنلاف ۔ بيصنلا لهال ضزألا نأ حص اذإو

 ، كلذ يف مهيلع ررضلا ضرألا كلت يف جلفلا فيطخت يف ناك اذإ ، اهنفد

 ، هنم لكلاو هيف ةباتكلا لاح يف امأو ، مالسإلا يف رارض الو ررضال ذا

 يف اذه مهلعف يف مهلطابو مهقح لمتحا ام مدقتملا هلصأ ىلع يدنع وهف
 مهل جرخم الو ، هيف فلتخي ال امب مهلعف لطاب حص اذإو ، رهاظلا ماكحأ
 ۔ مهلعف نم كلذ هعم حص نم ىلعف ، ملظلا ىلع اودمتعاو ، كلذ نع

 . ملعأ هللاو ، اهريغو ةباتك نم هنع فوقولا

 ة قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأتالو ، كل هتبتك ام ۔ دلولا اهيأ ربدت

 » ۔......... نب دمحم خألا ةصاخ ‘ ناوخإلاو ةمومعلا خياشملاو كيلعو
 نب دشار هلل لقألا مداخلا كبحم نم كلذو ‘، مالسلا ليزج انم كرضح نمو

 . تاملكلا ضعب فذح عم ه أ . يمضهجلا لظنح نب دشار نب ديعس

 دمح نب ملاس هللا يف خألا ةمالعلا خيشلا هب يندافأ لاؤسلا اذهو
 نب رصان نب ناميلس خيشلا وهو لناسلا امأ ، - هللا هاقبأ يثراحلا

 ،۔ ةبوجأو ةلنسأ هل ‘ ملعلا لاجر نم ناكو ‘ يوربإلا يليعامسإلا ناميلس
 ءاثر يف نيتديصق ، هطخب تيأر امك ، ةمجرت هل تدرفأ دقو ، ارثنو امظن
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 ناكو ، يولهبلا يباصقلا دشار نب ملاسو ى ديعس نب دشار : نيخيشلا

 عم نيتديصقلا دجتسو ، ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ كلذو ‘ ابراقتم امهتوم

 . قيفوتلا هبو ‘ هللا ءاش نإ نهعضوم يف ةثلاث ةديصق

 ريغ اهيلع تعلطا . ديعس نب دشار خيشلا يف تليق ةغيلب تايبأ هذهو

 : اهلناقل ةبوسنم

 دشرلا اذ ريخلا دشار ديعس ليلس

 اعتمم رورسلا لاوحأب تشعو
 يدهاشم بانجلا كاذ يف كنإف

 ةباثم دعب مالسإلل كنإو
 ادناوف فيرشلا ملعلا نم ديفت

 اندنع عفانملا كنم لزت املو

 هلهأ تنأ ام ناسحإلا نم يدؤت

 دمحم يبرعيلل تحرب الو

 اهلحم يف اهعضو ىبقع كنم ىري

 هموري اميف حصنلا كنم هيلوتف

 ىلع امكقافتاب امودو اذهف

 يهدزتو ارخف نادلبلا ىلع لوطت

 دمصلا دحاولا هنامعن يف كمادأ

 دي كيلإ تاثداحلل تطسبنا الو

 6١ ددجلا كلس ةريح وذ هماش اذا

 دمتعيو بوطخلا يف اهيلإ باثي

 درو نم ردصي هيوري امب كنعو

 ددملاب رهدلا ه رصي مل ددم اهل

 دسح الو لخب كيثثي الو انيلإ

 دي كيلإ يدست ناسحإلاو لضفلا نم
 دلبلا بيط يف ثيغلا لوزن ىبقعك

 دوت ام لك هناسحإ نم كيلويو
 دسف يذلا ناحلصت دعاسملا ديمح

 دمس اهنأش ال يضرملا امكنأشب

 ديسلا : هب دارأ هنأ نظأ . [ دمحم يبوعيلل تحرب الو ] : مظانلا لوقو

 دمس ىلع ۔(") دشرم نب ناطلس مامإلا يلاو ۔ يدع نب ناميلس نب دمحم

 . يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا لبق نم اهيلع ايلاو راص مث ناشلا

 . إ راثعلا نمأ ددجلا كلس نم ] : لثملا لوق ىلإ ريشي هنأك )١(
 ٠(م٣٤٧١/ه٦٥١١ _ م١٤٧١/ه٤٥١١) يبوعيلا دعاج نب يدع نب دشرم نب ناطلس مامإلا وه )٢(

 خيشلا مكحل ، قاتسرلاو ةنطابلا ةقطنم تلأو ، راحص يف نفدو ، سرفلاو هنيب ةكرعم يف لتق
 . م٤٤٧١/ه٧٥١١ ماع يف سرفلا درط دعب ، يديعسوبلا ديعس نب دمحأل
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 الف ‘ { خلإ ... امكنأشب يهدزتو ارخف نادلبلا ىلع لوطت ) : هلوقو

 مامإلا يلاو ناميلس نب دمحم اهيلاو ، (') دلب ىلع ءانثلا اذهب هبارغ
 يذلا ، ديعس نب دشار دهازلا هيقفلا اهملاعو دشرم نب ناطلس يضرملا

 مكنبنأ الأ "" : ثيدحلا يفو ، ةمألا ةاده مه ءاملعلاف ، هيلاوو همامإل حصن

 . "" هللا ركذ اوؤر اذإ نيذلا مكرايخب

 : ديعس نب دشار خيشلا طخب ةقرو هذهو

 ينابيشلا مساق نب فلخ نب دمحم خألا رقأ ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 يمضهجلا فلخ نب رمع نب يلع خألا نم ضبق دق هنأب ‘ يمنألا

 نب دمحم كلاهلا هفلخ يذلا لاملا ةميق ۔ ةضف ةيدمحم ةنامعبرأ ، يدمسلا

 جلف يقس نم ‘ ننارقلا : ىمسملا لاملا وهو ‘ ينابيشلا ديعس نب فيس
 يلعل قحلا اذهب ، اذه دمحم نمض دقو ، ناشلا دمس ةيرق نم . ريحبلا

 يف امز»ل انامض ‘ لاملا اذه يف كلاهلا ةثرو نم بلاط هبلط نإ 0 اذه

 رهش نم نيقب نإ لايل نامثل دحألا موي راهن كلذو ، هتوم دعبو هتايح
 ةنس فلأو ةنس ةنامو ةنس نيسمخو نينس ثالث ةنس ، نابعش

 يمضهجلا دشار نب ديعس نب دشار هلل لقألا هبتكو ، [م٧١ ٠٤/ه٣٥١١]

 . هصنب ه أ . ( هديب

 ةمالعلا ينربخأ امبسح ۔“ (هلل ا همحر) ديعس نب دشار خيشلا ة افو تناك

 مرحم رهش نم ١٨ موي اهنأ : ي ديعسوبلآا دمحم نب فيس نب دمح ديبلا

 نب نافلخ هيقفلا رعاشلا هاثرو ؛ م٧١ ٥٧ ربوتكأ ٢ /ه ٧١

 : تايبألا ه ذهب ؤ ي راحصلا رصيق نب باهولا دبع

 خيشلا : مهنمو ‘ ةفرعملاو مطلا لهأ نم الاجر ، دشار خيشلا براقأ نم نأشلا دمسب نأ ودبيو )١(
 خسنلاو ‘ ه٩٢١١ ةنس بتكلا ضعب هل خوسنم . يمضهجلا مناغ نب دشار نب رماع نب هللا دبع

 . (فلؤملا) .. يمضهجلا تاكرب نب يلع نب دمحم نب دشار نب هللا دبع : وه
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 عس هيمس حايرب ںبج

 اهظيغي تارخاز ملع راحبأو
 ابناد لازال تاذللا مذاهلا وه

 رنشعمو لهأ نيب نم ىتفلا انيبف
 ابصلا ةرغ يف هيتلا لويذ رجي
 الفاغ ةلاطبلا يف يسميو ىحضيو
 هب تفصع دقو الإ هبتني ملف
 ةشحو راد ايواث اليلذ ىحضأف

 اهركم نمايو ايندلا قشعي نمف
 اهبوطخ رانو ىوهي اهل فيكو
 ةعيظف يلايللا ءازرأ نأ الأ

 تضم يتلا بوطخلا لك هب انيسن

 هقارف نم ةشوهدم انبابلأف

 خحسب روبسس مب رمتو

 علقتو تارداغلا يلايللا فورص

 عدعديو انلمش ارسق تتشي

 غنمملا .زيزعلا وهو مهب رسي

 ختريو ينامألا ضور يف بعليو
 خمجيو ماطحلا بسك يف دهجيو
 عزعز ءاجوه ثادحألا ملظ ىلا

 عبشي دودلا همحل نم ىرلا نطبب

 عخيضأ وهف اهتاذل يف بغريو
 عذلتو بولقلا تابح قرحت
 عظفأال يمضهجلا قارف نإو
 غنشأ وه ذإ لبق انيدل تلحو
 ىضرم انماسجأو

 : اهلناق فرعأ ال ‘ هناثر يف ىرخأ ةديصق هذهو

 امعطملا رمأ ولحي نإ رهدلا

 همامأو هفلخ ايازرلا يدهي

 هبوطخ لابجلا . ناكرأ دهتو
 ىرت امأ نيرينللا باصأ ىتح

 ىرشلا دسأ هثادحأ نم جني مل

 مهل نمو نيلوألا كولملا ىنفأ

 اوءعوبتو اهلهأو دالبلا اوكلم
 اذكهو نامزلا بير مهانفأ

 اهب امو روصقلا هنم مهمحت مل

 امقلعلا للزلا معط نم قاذأو

 امكحأو داشأ ام مدهيو ادبأ

 امصعألاو اهمصع اهنم طحتو

 امجنألاو امسلا رامقأ لاتغت

 امسلا ريط الو الك اهباغ يف

 امهردلاو مهتابج راضنلا تبج

 امغرأ نم اومغرأو روصقلا اهنم
 امعأو دافأ نم ةيربلا ىنفي

 امذهللا رجي عمج الو اوعمج
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 مهانفأ ةعامج ( باصأ ) مكلو

 اهناندع الو ال ريمح قبي مل
 هلوح كنالملا دجس ىذلا نيأ

 هطاسب ءاخرلا لمح نم نيأ مأ

 نيدسلل دس دق نم نيأ ما

 هبر ةوفص ميهاربإ نيا ما
 هقبي مل دمحم يبنلا نيأ

 ىدهلا ملع ىدرلا قاذ ىرت ام وأ

 ترفقأو تامركملا نكر دهناو
 ىدهلا سمظطناو نيدلا موجن تلفأ

 دشار ىدوأ ليق ةيشع تدأ
 اهب مالقأ ديعس نب اي كيكبت
 هموجن ردب تنك دان كيكبي

 هنادهب يدتهنو مؤن اذ نم
 تهد اذإ تالكشملا لحي اذ نم

 ريحتم لناسل بيجي اذ نم

 هبابب نيلزانلا فويضلل نم
 هنأكف اعرسم كفتح كافاو

 اهلوهل دالبلا تحبصأ ءايهد

 فسكتو ءامسلا هب رومت تداك

 اوبيغ امل روغي داك رحبلاو

 امرجم وأ احلاص مهنم طخي مل

 امهرجو كانه امسط الو اهنم
 امعنم اراد تانجلا ءوبتو

 اممتأ ارهشو ارهش هب يرجت
 امدرأو ةاغطلا ىلع باذملا رطقلاب

 املكو هلإلا ىجان نم نيأ همأ

 املسم هاوس قبي مل كاذكو

 املظأ اهنم نيدلا سمش ءايضف
 امسرأ تحضأو اهحيارم اهنم

 امرضخ ارحب رهدلا بير راغأو

 امدهت نهنكرو مولعلا حور

 املكتم اقرشم ةيربلا نيب

 املظم اليل هللا تدبع هيف

 امزغملاو اهلقئل تلمح اهنع

 امغلل فشكيو ولجي ىرت نم مأ
 امحفأ ةنتابللا وذ اهنع ءاصوع

 امأشأو لالضلا يف قرغأ هالول

 امعطم وأ ايقسم ةشاشبلا يدبي

 امرغم ابص ناك كحور ءاقلل

 امتقأ دق اهوج اهنم ءاربغ

 امهيسأر رون دعب ةرينملا سمنلا

 امرضت نإ اندلاو كصخش برتلا يف
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 عضاخ يقت رب نم هلل
 اكسان ارهد هللا عاطأ ربح

 هنادرب ىقتلا سبل

 اهرورغ ةايحلل هعدتخي مل

 ارفاظ اديمح اهنم ىضم ىتح

 أ رشدتم

 هقلخ يف يذلا هلل دمحلاو

 هئاضقو همكحب ءاضرلا الول

 يرظاون نوفج تذخأ الو الك

 ىدهلا سمش اهب تلفأ ةرفح اي

 يوتحي كنطب نأ بسحأ تنك ام

 منامغ ءامسلا ءون نم كتداج

 لطاه ثلم ساجر كاقسو

 هصخشل ترتس ىتف دوجك اقدغ

 ىرث نم كروبو ضرأ نم تسدق

 هبر نم دمحم يبنلا ىلعو

 ىرثلا ىلع تالطاهلا بيج قش ام

 امربأو ءاضقلا ماكحأل ىرجأ
 امعطم معاطملا ولح نم تقذ ام

 امظلا نم تبرش الو ساعنلا ةنس

 امجرأ دق اهنطب يف هلالهو

 امط ارحب الو اردب الو اسمش
 امعفأ احس ءاملا حست قرز

 امهمه وداجف هقراوب تعطس

 امركأو هنم فكلا ىدنأ ناك لب

 املسأ نميهملل ايقت ىرأو
 املسو هيلع ىلص هناوضر

 امهرأ وأ اهماكر داجو قرب

 ٨ هديب رصان نب ناميلس هبتكو ، اتيب )٦١( يهو تمت : لصألا يف لاق

 . م٢٧٧١ ربمتبس ٢٢/ه٦٨١١ ىلوألا ىدامج ٢٣ موي

 ، يوربإلا يليعامسإلا ناميلس نب رصان نب ناميلس وه خسانلا اذهو

 باوجو هلا ؤس مدقت دقو ذ هخيش اهب ايثار ة ة درصقلل مظانلا وه هلعلو

 . هللا دنع ملعلاو ، هل خيشلا
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 ، ةقثلا ، عرولا ، دهازلا ۔ خيشلا : مضاهجلا نم ملعلا لاجر نمو
 نرقلا ءاهقف نم ؛ يدمسلا يمضهجلا دوعسم نب يلع نب دمحم ‘ لدعلا
 ، ناديبع نبال ‘ '' راثالا رهاوج " : باتك هل خوسنم ‘ رثع يناثلا

 رمع نب ةعمج نب رمع نب ةعمج نب رمع نب هللا دبع : وه خسانلاو
 همحر) هعمج نب شيورد ملاعلا خيشلا يخأ نبا هلعلو . يمدلا يقورحملا

 ةسمخ ةنس ، رفص رهش نم عبارو ، سيمخلا موي خسنلا خيرات ى (هللا
 ، [ م٣١٧١ سرام٢ /ه٥٢١١ رفص ٤ ] ةرجهلل فلأو ةنامو نيرشعو

 . (يناثلا) فيس نب ناطلس مامإلا مايأ كلذو

 يثراحلا بجر نب ديعس نب دشار ١
) ... - 77 ( 

 نب بجر نب ديعس نب دشار ‘ يضاقلا ‘ هيقفلا ، ملاعلا خيشلا وه

 نب ناطلس مامإلا يضاق يوربإلا يثراحلا دمحم نب ملاس نب دشار
 . رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ ۔ يبرعيلا كلام نب فيس

 ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم يف طوطخم ىلع تعلطا دقل

 ، )١٢٥٧( مقر طوطخم اضيأو ؛ هنع هلئاسم رثكأ وأ ، هتافلؤم نم هنأك
 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمو ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم نم
 : دشار خيشلا نع رثألا اذه هيفو ، ي ديعسروبلآ

 نع هللا ىلإ ريقفلا انأو ، نيملسملا نم اذه يباتك ىلع فقي نم مطيل)

 يثراحلا دمحم نب ملاس نب دشار نب بجر نب ديعس نب دشار ‘ لجو

 نم ، ثديحملا : ىمسملا جلفلا يف ةباتكلا نع تفقو دق ينأب ، ي وربالا
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 ةيرق نم ‘ ةلعلا : ىمسملا ناكملا يقسي يذلا جلفلا وهو ‘ ءاربإ ةيرق

 ةيقرشلا ةضزفلا : يه ةهبشلاو ، هيف تضرع ةهبش لجأل كلذو ‘ ءاربا

 هنأ : لوقن نأ ريغ نم ، رخآلا جلفلا مأ يهو ، جلفلا اذه نم تطلخ يتلا

 دقف [ ةضفلا هذه ءام ىفك ا ذاف ، ةباتكلا رمأ يف انببحأ نكلو 4 مارح

 . ه أ . ( ملعأ هللاو ، ةهبشلا تلاز

 ، ةايحلا ديق ىلع ، م٩٧٦١/ه٠٩٠١. ةنس ىلإ دشار خيشلا ناكو

 لضفلاو ملعلا لاجر نم ، ىسيع نب رماع : هديفحو ، ىسيع : هدلو ناكو

 ناميلس نب دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا طخب ةملك هذهو ؛ امهنامز يف

 : يتالاك اهصنو ‘ يثراحلا

 هدالوأو ، يثراحلا بجر نب ديعس نب دشار : صاخشألا ءالؤه )

 مامإلل ايضاق ناكف : دشار امأ ؛ لضفلاو فرشلا نم ةياغ يف 0 ءابجنلا

 الماع ناكف : ىسيع هدلو امأو ۔ ةبراعيلا يف مامإ يناث ۔ فيس نب ناطلس

 كرتو ، نالعج يف ناكو ، ( ضزألا ديقب ) : فورغملا ، عبارلا مامإلل
 ؛ ءاربإ يف اعجرم ‘ اليلج املاع ناك ‘ رماع : مهدحأ ‘ دالوأ ةثالث

 ، لباقلا جلف ىرجأو ، دوسألا ىلإ ءاربإ نم لقتنإ ۔ حلاص : مهيناثو
 ةلود يف ركذ هلو ‘ م٨٥٧١/ه٢٧١١ ماع اهب دجسملا ءانب خيراتو

 نم كلذو ‘ هتايح رخآ يف ىمعلاب بيصأ 0 () دمحأ نب ديعس [ مامإلا ]

 ٠ ىوزن ىلإ هدض هب ءاج يذلا شيجلا ىمر ثيح ، دعاج خيشلا تامارك
 ، ىمعف هينيع يف حلاص بيصأف ، هفك يف تايصحب خيشلا مهامرف
 نب دمحم : وهف ، ثلاثلا نبإلا امأ ؛ يلع نب حلاص دالوأل دجلا وهو
 نب ديمح دالوأ ةلئاعلا دج وهف ‘ بريضملا ىلإ ءاربإ نم لقتناو ، ىسيع
 تيب : فورعملا تيبلا اهنمو ‘ ءاربإب راثآ مهل تيقب دقو ، هللا دبع

 ماع يف ‘ يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا ةافو دعب ةمامإلاب عيب ، ديعس نب دمحأ نب ديعس مامإلا وه )١(

 . م٣٨٧١/ه٨١١

-١٩٢ 

 



 ، دوسألا : يه . فويس مويلا ىتح مهتثرول لازيال : لاقيو . ةيبمللا
 دالوأو . حلاص هلوأ نم لك يعديو ‘ ةفرع دالوأ ةراتكو ، ضرفلاو
 هبحاص نأ نوعدي حلاص دالوأف ‘ مهدج ضرفلا بحاص نأ ‘ ديمح
 دالوأو ؛ م٦٣٨١/ه ١٢٥٢ ماع يفوتملا ‘ ىسيع نب حلاص نب ىسيع

 نأ : هارحتأ يذلاو ، ىسيع نب دمحم نب ناميلس هبحاص نأ نوعدي ديمح
 ضزفلا فيس اذه : علقلاب هيف بوتكم هنأل . دشار نب ىسيع : وه هبحاص

 ناميلسو ىسيع لبق ،‘ مسإلا اذهب افورعم ناك هنأكو ‘ دشار نب ىسيعل
 رخآلا عيبر ٣٠ يف يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتكو ، ريخألا

 . ه أ .( م٨٩١ا١ رياني ٧ / ١

 يدنكلا كرابم نب هللا دبع نب دشار ٢
 ) ( ٠... - ٠.٠

 يدنكلا دشار نب كرابم نب هللا دبع نب دشار يلولا هيقفلا خيشلا وه

 ةنس ىلاإ ناك . رشع ي داحلا نرقلا ء اهقف نم ؛ ي وزنلا ي دمسلا

 .ةايحلا ديق ىلع.. / ٩

 ىرذنملا دعاس نب دوعسم نب دشار ٢
 ) 7 - ( ٠.٠

 رمع نب دوعسم نب دعاس نب دوعسم نب دشار هيقفلا خيشلا وه
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 ةنس ىلإ ناك . رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يفيلسلا يرذنملا

 ءازجأ ضعب هسفنل خسن دقف . ةايحلا ديق ىطع م٢١٧١/ه ١١٤

 . روكذملا خيراتلا يف ‘ "" عرشلا نايب " : باتك

 يميهشلا ناحرس نب دشار نب ةعيبر ٤
 ) ... ( ٠.٠٥.

 نب دشار نب ناحرس نب دشار نب ةعيبر يلاولا هيقفلا خيشلا وه

 ةالو نم وهو ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يميهشلا رصان نب ةعيبر

 ىلع هالو ‘ يبرعيلا فيس نب ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا
 اهيف لتق ، ةيماح كراعم دعب ، (هللا همحر) مامإلا اهحتتفإ يتلا ‘ نيرحبلا

 . مهموصخو مامإلا دونج نم ريثك

 ذبن ديعسلا علاطلا " : باتك يف هتركذ امك ۔ مامإلا شيج داوق نمو
 نم نيرحبلا ىلع ةالو مامإلل ناكو .4 " ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم

 ۔ يرفاغلا دمحم نب رصان خيشلا مهرخآ . يميهشلا ةعيبر خيشلا ريغ
 ، (هللا همحر) مامإلا توم دعب ‘ نيرحبلا لهأ عم حلصلل خضر يذلا

 . هنع ددملا عطقناو

 يف ةديصق ، ي زمحلا دمحم نب دمحأ وهو ‘ نيرحبلا ءارعش ضعبلو

 : هذه يهو ‘، يميهشلا دشار نب ةعيبر يلاولاو ۔ ناطلس مامإلا حدم

 الامك هومتلحن صقن دعب الألتو مكب ىجدلا ردب حال

 الامتساو. اهب امسلا ردب رون ىراوتف مكهوجو ترانتساو

-١٩٤



 يميهشلا نب ةعيبر يحيدم اذ
 اهيع نامألاو نمألا طسب

 روفكو اهودع ىنمي ذج

 فيس نبا دابعلاو ضرألا كلم

 ىراصنلا هنم نورذحي دسا
 اراختفإ لاوأ اي ليذلا يبحسأ

 رورغ لك رحن قوف هفيس
 ليوو ليو جنرفإلا ميعزل

 يميهشلا نباو مامإلا حيدمف

 روح هبش ةعاس تنب اهكاه
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 . ةقرولا قزمت ببسب

 ىلاعتساو اهل ىعس دق نم داب

 الالم تيأر هب ام انخيش

 الاجعو تتا هعرس امكل

 الاجر ديرت امك الإ سيل

 الالزلا يكاحي الخ بويع نم

 ىلاعت يلعلا ءامسلا هلإ نم

 ۔ تايبألا ضعبل طقسو عاطقنإ نم اهيف ام ىلع ۔‘ ةديصقلا تمت

 مل ، طوطخم ىلع ۔ (هللا همحر) يملاسلا خيشلا ةبتكمب تعلطإ دقلو

 لاق ‘ يميهشلا دشار نب ةعيبر خيشلا طخب وهو ، نآلا همسإ ينرضحب

 نب ملاس نب سيمخ نب ملاس يلاولا ملاعلا لجألا خيشلل هتخسن دقو ] : هيف
 ناضمر رهش يف كلذو ‘ يويلحملا لاوش نب نيسح نب ىسوم نب ااجن

-١٩٥ 



 ديث) ناطلس نب فيس مامإلا ةافو لبق : يأ ، [ م٩٠٧١ ربمفون / ٩١

 .ابيرقت نيتنسب . (ضذزألا

 : لوقي هدلب رباكأ ضعب عمس هنأ ، ةليبقلا هذه نايعأ ضعب يل ركذو
 . نيرحبلا ىع ايضاق ناك اذه ةعيبر خيشلا نأ

-١٩٦



  
    

   





 هللا دبع نب ايركز ۔٥
 ( ٠.٠

 .. هللا دبع نب ايركز خيشلا وه

 _ ١٠٣٣ه/١٦٢٣م )

 ي داحلا نرلا ء اهقف نم ؛ ........

 الو هبسن نع فرعأ ال ، رشاعلا نرقلا رخآ يف أشن هنأ دعبيالو ، رشع

 همظن نمف ،‘ رعشلل امظان اهيقف ناكو ، وه دلب يأ نم الو ‘ انيش هتليبق

 جهنم " : باتك ظيرقت يف اهلاق يتلا ةديصقلا هذه ، هيلع تعلطا يذلا

 يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ ةمالعلا خيشلا فيلأت ، " نيبلاطلا
 : هذه يهو 0 (هللا همحر) يقاتسرلا

 ملعتي نمل ملع نم ملعم
 هنانسب ىدتهي ءانس ردبو

 هؤابك دان لك يف ىده رطقو
 ةعلطب دوجولا هللا رون دقل
 عديمس يعملا يحيرأ ىتف
 ةيوبن ةضايف حنم هل
 هدج هللا دعسأ ديعس سيمخ

 جهنمب نيملسملا ةاضق ثاغأ

 ةديفأ ميمر ايحأ بجع نمو

 يتلا مكحلاو ماكحألا يف مكحت

 هتامجرت يف لوقلا يف همسوو
 ةيمشاه ةيبوبحم دراوم

 ةقاستا اياوز يف ايابخ نم مكف
 اهمسج ججاحملا هاوفأ ملكتو

 متكي سيل اهرس لضف رارسأو

 مجعاو حيصف ىوقتلا ننس ىلإ
 مجسي نميلاب راطقألا ىلع رطقو
 مسقي حالفلا ريراسأ لكب

 مركم يعذول روقو ربزه

 مهفي سيل نم قيقحتلل مهفت
 مرمرعلا سيمخلا ينغي امب اناتأ

 ملس نيدلاو مالسإلا فرغ ىلاإ

 ميرم نارمع تنب هتعضو امو

 مكحي ةعيرشلا نيواود يف اهب
 مسوتي نمل تاياب ءاجف

 مميتي اهل لك ةيماما

 مظنت مالكلا بابرأل قاست

 ملكتي ةجح وذ عطتسي ملف
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 معفي ةعيرشلا موشيخل يكذلا هرشنف نيبلاطلا يف رشتني نإف
 مهسأ لئاسملا .......... هتمر ضراعم هنم عضولا يف ضرتعي ناف

 مجنأ سرطلا امس يف تءارت ام اذذ راهنأك اهاوح .......... نم مكف

 مظنت يفينحلا نيدلا نم طمسب هدوقعب تيلح دق ررد نمو

 ملسم يناميلا نكرلا لبقتسإ امو رئاط راط ام هللا .مالس هيع

 "! ةديصقلا تيهتنا "

 نم نيرشعلاو سداسلا ، سيمخلا ةليل يف ، ايركز خيشلا ةافو تناكو

 0 [م٣٢٦١ رياربف /ه ]٣ ٣ ةرجهلل فلأو نيثالثو ةثالث ةنس جحلا رهش

 نأ ، "" نيبلاطلا جهنم "ا : باتكل هظيرقت نمو ‘ هتافو خيرات نم لدتسنو

 /ه٣٣٠١ ةنس لبق هفيلأت لمكأ دق ، "" نيبلاطلا جهنم '' : باتك فلؤم

 . ملعأ هللاو ، اهلبق وأ ايركز خيشلا اهيف تام يتلا ةنسلا يهو م ٣ ٠

 ىلالا . اهيلع علطأ مل ‘ ضنارفلا ملع يف ةزوجرأ هل نأ ودبيو

 ٠ " نيبلاطلا جهنم " : باتك نم عوبطملا نيرشعلا ءزجلا يف تايبأ
 نم اددع تعلاط دقو ، يثراحلا دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا قيقحتب

 : تايبألا يه هذهو ، نآلا ىتح اهب رفظأ ملف . ءزجلا اذه تاطوطخم

انددع نإ ا ةوخألاو دجلا يف اندرأ امب يدتبن نآلاف



      





 يدبيعسوبلآ ديعس نب دمح نب ملاس ۔٦
 ) ( ... - ٥ ٥٠٥

 مامإلا يلاو . يديعسوبلأ ديعس نب دمح نب ملاس يلاولا خيشلا وه
 ، رشع يناثلا نرقلا يف ملعلا لاجر نم ؛ يديعسوبلا ديعس نب دمحأ

 . " نيبلاطلا جهنم " : باتك نم عساتلا ءزجلاو نماثلا ءزجلا هل خوسنم

 : وه خسلانلاو ‘ يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب
 ةنس خسنلا خيرات . يلؤمسلا يليحلا يلع نب دمحأ نب يلع نب دمحأ

 نب ملاس يلولا يلاولا يضرلا خيشلل هتخسن : لاق ؛ م١ا٣٥٧/ ٦

 . مامإلا يلاو ، يديعسوبلآ ديعس نب دمح

 : باتك نم رشع عساتلا ءزجلا :اضيأ هل ةخوسنملا بتكلا نمو
 نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوي كلذك ‘ اياصولا يف ‘ "" نيبلاطلا جهنم "
 ةقثلا خيشلا : هيف بوتكم ، )٤٨٦( مقرب . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ

 . هأ. يديعسوبلآ ديعسوب نب ديعس نب دمح نب ملاس يلاولا يضرلا

 يمايرلا دشار نب فلخ نب ملاس ٧ 4 , ٠0٥ ٠
 ) ح - ... (

 نب ملاس نب دشار نب ملاس نب دشار نب فلخ نب ملاس خيشلا وه
 كردأ . رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يحزقملا يمايرلا ملاس نب دمحم

 /ه٩٢٠١ مرحم رهش ىلإ ناكو « (يناثلا) فيس نب ناطلس مامإلا مايا
 روكذملا خيراتلا يف هل خسن دقو ‘ ةايحلا ديق ىلع ، م٩١٦١ ربسيل
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 ةبتكمب دجوي ، رظنلا نبال ، " مئاعدلا حرش يف مالظلا حابصم " : باتك
 . )٤ ٥( مقرب . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديىىلا

 يويبلعملا ملاس نب سيمخ نب ملاس ٨
 ) ... ۔ ( ٠.٠

 نب داجن نب ملاس نب سيمخ نب ملاس يلولا هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 دلب ىلإ ةبسن . يويلحملا ينيسحلا لاوش نب نيسح نب ىسوم

 نيسح نب ىسوم رعاشلا ةيرذ نم وهو ؛ مادنع يداو نم ‘ " ايلحم "
 انباتك نم يناثلا ءزجلا يف هتمجرت تمدقت يذلا ‘ يواذيكلا يويلحملا

 . () "نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : اذه

 ‘ ةمنال ا نم صاعو ‘ ةبراعيلا ةلود مايأ ۔ سيمخ نب ملاس خيشلا أشن

 ،م٩٠٧١/ه١٢١١ ةنس ىلإ وهف ، (ضزألا ديق) ناطلس نب فيس مامإلا

 . ايتفم اهيقف ناكو . ةايحلا ديق ىلع

 وأ ءازجأ ةثالث يف ، () "" ناتسبلا هكاوف " : باتك .هتافلؤم نم

 نمو ؛ هرشنو هعبطب ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو تماق دقو ، رثكأ

 ديسلا ةبتكمب دجوي ، "" راصتخإلاو دييقتلا "" : باتك ، اضيأ هفيلأت
 . )٥٩٦( مقرب ، يديعسروبلآ دمح نب دوعس نب دمحأ نب دمحم

 ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتك يف ، لاوش نب نيسح نب ىسوم عاشلا ةمجرت رظنا )١(
 . )٢٦٩( ةحفص ‘ ! ج . " نامع

 يموقلا ثارتلا ةرازو هتعبط ‘ " نمحرلا ةعاط قيرط ىلإ يداهلا ناتسبلا هكاوف " : باتكلا مسإ )٢(
 . م٩٨٩١ ماع يف ثلاثلاو يناثلاو . م٨٨٩١ ماع يف لوألا ‘ تادلجم )٣( يف ‘ ةفاقثلاو

٢٠٤ 

 



 يربملارمع نب سيمخ نب ملاس ۔٩
 (م٧٤٧١/۔ه٠٦١١ ۔ م٩0٥٦١/ه٠٧٠١)

 نم ؛ يربعلا رمع نب سيمخ نب ملاس يلاولا هيقفلا ملاعلا خيشلا وه
 هنظأ ۔ ةبراعيلا ةمئأ ضعب ةالو نم ناكو ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف

 يف مجعلا بورح مايأ . الهب ةنيدم هالو ۔ (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلا
 نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوت ةيصو هلو ‘ هقفلا يف ةبوجأ هلو ، نامع
 : يلي امك اهصنو ، )٤ ١٥٥( مقر عومجم ، يديعسوبلآ دوعس نب دمدأ

 نم اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )
 ينأ ، يربعلا رمع نب سيمخ نب ملاس ، ىلاعت هلل ريقفلا انأو ، نيملسملا
 ، سانلا نم هللا ءاش نم هب عفتنيل ، ينيصلا يسورخ عيمج تفقوأ دق

 . ةمايقلا موي ىلإ ادبؤم افقو

 : ىمسملا يلامب ۔ يربعلا رمع نب سيمخ نب ملاس انأو ۔ تيصزاأو

 ، مايأ ةينامث رود ىلع هرودو ‘ ينام نم الومجم ءام رثأ عم 4 ةجلولا
 ، ينيصلا سورذخلا هذه يف الخ ءاملاو لاملا اذه ةلغ نم لمعي نأ ىلعو

 . ةمايقلا موي ىلإ ادبؤم افقو ‘ سانلا نم هللا ءاش نم هب عفننيل

 سورخ هناكم ئرتشي ، ينيصلا سورخلا هذه نم ءيش رستنإ نا
 هللا ءاش نم هب عفتنيل الخ نهيف لمعيلو ‘ ءاملاو لاملا اذه ةلغ نم ينيص

 .ةمايقلا موي ىلإ ادبؤم افقو ، سانلا نم

 هذه ردص يف انركذ امع . ءاملاو لاملا اذه ةلغ نم ءيش يقب نإو

 ةيرق نم فلصلا ةراحب وه يذلا ، لاجرلا دجسم يف ذفنيل ، ةساطلا
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 جحو ةرطف نم ‘، لبق نم هل وه ي ذلا هلام ةلغ ذفنت ام لثم ‘ ءا صحلا

 . ةمايقلا موي ىلإ ادبؤم افقو ، كلذ ريغو

 نب سيمخ ‘ ىلاعت هلل ريقفلا هبتكو ، هدي طخب ابوتكم هتدجو ام اذه

 يربعلا رمع نب سيمخ نب دشار نب دوعسم نب ديعس نب دشار

 .ها.([م٤٥٨١/ه١٧٢١: تإ

 ، () "" ناتسبلا هكاوف " : باتك ، سيمخ نب ملاس خيشلا تافلؤم نم
 لوخد مايأ ىلإ هنأ الا ‘ هتافو خيرات ىطع فقأ ملو 4 رثألا يف ةبوجأ هلو

 . ةايحلا ديق ىلع ناك 4 (يناثلا) ناطلس نب فيس مايأ ، نامع يف مجعلا
 . اهعباوتو الهب روكذملا هالو دقو

 ، هقفلا يف ةريثك لئاسم ىلع يوتحت ةروثنم سيمخ نب ملاس خيشللو
 سيمخ نب رصان خيشلاو ، ("" يحبصلا خيشلا تاباوج نم اهرثكأ

 . مهريغو ‘ (" يلمازلا خيشلاو ‘ يدشارمحلا

 يباصقلا ملاس نب دشار نب ملاس ٠
) ... ... ( 

 ؛ يولهبلا يباصقلا ةعيبر نب ملاس نب دشار نب ملاس هيقفلا خيشلا وه
 ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ كردأ ، رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم
 . رثألا يف ي واتقو فيلأت هل ، هنامز يف تامو ، ي ديعسوبلآ

 . م٢٨٩١ ماع يف ، نيدلجم يف . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هتعبط . " ناتسبلا هكاوف " : باتك )١(
 )٢( مقر تحت ‘ باتكلا اذه يف هتمجرت رظنا ‘ يحبصلا ريشب نب ديعس : وه ، يحبصلا خيشلا )٩٨( .

 )٣( مقرب باتكلا اذه يف هتمجرت رظنا ‘ يلوعملا يلمازلا ديعس نب حلاص : وه ‘ يلمازلل خيشلا )١٣١( .
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 لوألا بابلا ‘ "" بتاكلا بدأ يف تاريخلا عماج '' : باتك ، هفيلأت نم

 يف : يناثلا بابلا ؛ زوجيال امو ةباتكلا هيف هل زوجي امو بتاكلا : يف هنم
 ءاظلاب ةباتكلا هيف زوجي اميف : ثلاثلا بابلا ؛ مهباسنأو رشبلا ءامسأ

 نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ناتخسن هنم دجوي باتكلا اذهو ، داضلاو
 مقرب ةيناثلا ةخسنلاو . )١٠١() مقرب ىلوأل ا ةخىننلا “ ي ديعسوبلآ دوعس

 نب انهم خيشلا ةبتكمب ةخسن اضيأو ؛ هنم ةخسن يتزوحبو ؛ )١١٤(

 دهازلا ةقثلا خيشلل خوسنم ، يباوعلا دلبب . يصورخلا نامثع نب نافلخ

 نب كرابم : وه خسانلاو ، يحزقملا يمايرلا دمحم نب فلخ نب حلاص
 ديعس نب سيمخ نب ديعس نب يتاث نب بيسم نب كرابم نب سيمخ

 . مادنع يداوب نيتيرقلا دلب نم ، يبايسلا

 لبق ‘ يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ نيملسملا مامإ مايأ هتافو تناكو

 /ه٦٧١١ ةنس يفوتملا ‘ يمضهجلا ديعس نب دشار خيشلا توم

 هذهب ءارعشلا ضعب امهاثرو ، ابراقتم امهتوم ناكو ‘ اا ٦٧٢

 : همسإ ركذي ملو ، ةديصقلا

 عناجفلا نهبأد يلايللا نإو عزاون تاعرتم ايازرلا سوؤك

 عزاعز انيف ( دجولا ) حاير نإو جعاول انيف نيبلا كلت نارينو
 عنامو ماح وهف ديعس ليلس اننيد ةماعد يف باصم مظعل

 عراوش هنم لدعلا فويس اماو لصيف نيدللو فورعم فرعلل
 علاطي ملع رحب نم دراو اذو رداص شيجلاك هيدان يف رت ملأ

 علاق ءاملا نم رزغ نم رحبلا الو ىحضلاب لفأت سمشلا نأ تلخ امف
 عناذ بلقلا هب امع دشار ىتف ملاس توم هلبق لوه مظعاو

 عقاو قوشلا جعال يعولض نيبو ةرفز دعب ةرفز يناشح طسبب

 رظنا ۔ م٧٥٧١/ه١٧١١ ماع يف ، يمضهجلا ديعس نب دشار خيشلا ةافو نأ ركل نأ فلؤملل قبس ()
 . )٧٠( مقر تحت . دشار خيشلا همجرت
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 هليزي ءاود نم يناد رأ ملف

 اودلا وه دنع هللا ىوقت نأ ىلب

 انلاح فيك نأ ردن مل ادشار ايأ

 ىقتلا وذ دمحأ لدعلا مامإ الولو

 اضر هطخس يف ناوخإلا ىلع فوطع
 اقبلا كل نيملسملا مامإ اي ضف

 امب امهيف ازعلا نسح مكلو انل

 هلالج لج نمحرلا ىضر مهيلع

 اقبلاو زعلا وذ لج هيلإ انإو

 مهروبق ايقس يمسولاب هللا ىقس

 بكوك رتفا امو سيع تدخو امو

 انبر ةيربلا ريخ ىلع ىلصو

 عماه براوغلا م يعمد لاب امو

 عظاف وه يذلا بنذلاو ءادلا نم
 عناص كدعب رهدلا اذه نمألا امو
 عماق رهدلا ةمصع ديعس ليلس

 عطاس ةشاشبلا رون ههجو نمو
 علاط كدعسو اسورحم هللا نم

 عناص ءاش ام هللا نأ هللا ىضق

 عنارشلا ايحتل املع مهصخ امب

 عجاور ميظعلا هللا ىلإ انإو
 عمال روغلا ىدل قرب ام رهدلا ىدم

 غجاس نحللاب يرمقلا درغ امو
 عفاش نباغتلا موي ىفطصملا وه

 يسرافلا هللا دبع نب دشار نب ملاس ١
.٠.٠) ( ٠٥ 

 يسرافلا دوعسم نب هللا دبع نب دشار نب ملاس هيقفلا خيشلا وه

 يهو ، ثيراوملا يف ةديصق هل ‘ نمز ي أ يف هنع فرعأال ب ينايلطلا

 : هده

 اي كدوجب اريسيت ..........

 نم كل ام ءايشألا قلاخ يذلا تنأ
 اهردقم ايشألا عيمجل نوكم

 مجع نمو سنأ نم ةيربلا بر

 منت ملو هلت مل لثمو دن

 مسنلا ئراب ينعاف نك لوقب
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 ابهل ترعسأ ران يداؤف يفف

 للخ هلوق يف مشغ هب نم اي
 نإف نيأو فيك نع هللا هزنو

 لسو فيرشلا ملعلا بلطم يف دجو
 هل نوكي ءام هلوأ ءرملاف

 قلع اذ راص دق مدف هدعبو

 ىخأو ملسم نينب نع تمي نمو
 مهنود مالسإلا وذ هيوحي ثزألاف
 مهلف اوقتعا وأ اوملسأ اذإ الإ

 اقتع وأ ناجوزلا ملسأ نإ نكل
 هل ناكو تنب هلو تمي نمو
 املس دق نالبش امهدنع ناكو

 امو نيذلل يقابلاو تنبلل فصنلاف

 مهل انباحصأ اوري مل ةثالث
 دقلو هلثم انطخو ادمع ناك نإ

 اطخ لتاق يف ىرج فالتخإلاو
 ادبأ هدلو يف بأ داقي الو
 .. ثرألا نع نكل

 ملف قحب لدع يذ ةداهش نكل

 مهضعب لاق فالتخإ يبصلا يفو

 ممألاب نمحرلا هبش يذلا ىلع

 مدنلابو ىوقتلاب كداسف حلصا

 مهتفاف تاقولخم نيألاو فيكلا

 ملق نمو زبح نم لثاملا اذه

 محرلا جلاو يف ةحنارو نتن

 محللاب مث مظع مث ةغضم عم
 منصلل لام دوحج برو قر

 مركلا وذ نس دق مهدلاو دنعو

 مهمسق لبق نم نكي نإ مهثاريم

 مهتفاف تيملا لام ةمسق لبق نم

 ه....................... اذه نانبا

 مهمكح لصف عمساف قرلاو رفكلاو

 مهمسق موي ظح قرلاو كرشلل

 مهقرو رفك وذو لتقف اثرا

 مدنلاب ءاج ول نإ ثرإلا نع ىان
 مهفلاو ءارآلا يوذ دنع يأرلاب

 مذخلا فهرملا برضب هالع ولو

 مسو سقو اراركتو الاؤس دزو

 محرلاب تام دق نم ثرإ نع هدعبن

 مهدضب اج ضعبو ىرحأ ثرإلاب

 . تركذ ام ىلع اهنم رصتقنو ، اذه نم لوطأ ةديصقلاو
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 يسرافلا رمع نب دشار نب ملاس۔٢٨
 ) ... - ( ٠٥٠٥

 نم ؛ يوجنفلا يسرافلا هللا دبع نب رمع نب دشار نب ملاس خيشلا وه

 نم ةخسن هطخب تيأر . رشع يناثلا نرقلا يف ةفرعملاو ملعلا لاجر

 ديسلا ةبتكمب . رشع سداسىلا ءزجلا وهو ‘ "" فنصملا " : باتك

 موي خسنلا خيرات ، )٤/١٦( مقرب . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم

 ناكو ) : هيف لاق ؛ م٧١ ٠٢ سطسغأ ٧١/ه٤١١١ لوألا عيبر ٣

 ةودقو ، نيملسملا مامإ ، لماكلا ة لضافلا ، لداعلا مامإلا نمز يف ، همامت

 كلام دي ىلع ‘ (ضزألا ديق) يبرعيلا فيس نب ناطلس نب فيس ‘ نيقتملا
 كلذو . يوجنفلا يسرافلا هللا دبع نب رمع نب دشار نب ملاس ، هساطرق

 هبحي امل قيفوتلا هللا لاسن نحنو ، مزخأ ينبل يه يتلا . ايص دلب يف
 . ( هاضريو

 ، "" محالملا يف ةيماللا " : ةديصقل هخسن دعب ، رخآ عضوم يف لاق مث
 اتيب نيسمخو ةنام ىلع ديزت . ةليوط ةديصق يهو ، بقع نبال ةبوسنملا

 . اهل لصأ ال ةثالث نأ : ليق دقف . اهيف ركذ امبو ۔ هيلإ اهتبسنب ملعأ هللاو
 دعب لاق ، هنم تلقن يذلا لصألا الو ، يقابلا ركذأ الو ، ةديصقلا هذه اهنم

 مامإلا نمز يف ‘ ةيقرشلا نم " ايص '' دلب يف اهمامت ناكو ) : اهل هخسن
 انريس دق ، ايصب ذنموي نحنو ، كلام نب فيس نب ناطلس نب فيس لداعلا
 . ( اهنم ةاكزلا ضبقل ، يمراصلا دوعسم نب دمحم نب دوعسم مامإلا يلاو

 خيشلا نع اهضعب ‘ ةبوجأ و ، هقفلا يف لناسم هطخب خيشلا بتك مث

 خيشلا : مهنمو ، ءاهقفلا نم هريغو ‘ دادم نب دمحم نب ناميلس ملاعلا

 تيأرالو ، هيقفلا اذه ةفرعم ىلع علطأ ملو ، نيسح وب نب دمحأ ‘ ةقثلا
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 ة يوجنفلا يسرافلا خيشلا اهداز يتلا لناسملا هذه يفالإ ةبوجأ هل

 دوعسم نبي دمحم خيشل يشلا ة درص 8 ، ة دايزلا هذه نمو ،“ باتكلا مامت كب

 : يمراصلا

 حارملا مويل سيعلا تمز ذا حابصلا هوجولا كلت نع نفشك

 : "" ركشلاو دمحلا يف باب " : ةدايزلا هذه نمو

 لبق ركشلاب اوردابف ، ةردتسم معنلا متيأر اذإ : بلهملا تنب دنه تلاق

 . لاوزلا لولح

 معنلا اوديق : (كخ) باطخلا نب رمع لاق : ةفاضملا ةدايزلا نم : لصف
 . () باتكلاب ملعلاو ، ركشلاب

 ٠ ء ٠

 ٨٢ يغناصلا يلع نب ديمس نب ملاس
( ٠.٠٠ ..٠ ) 

 هللا دبع نب ملاس نب يلع نب ديعس نب ملاس هيقفلا خيشلا وه

 نرقلا ءاهقف نم ؛ يغناصلا يلع نب ةعمج خيشلا خأ نبا وهو ‘ يغئاصلا

 رعشلل مظانو هيقف ، رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأو ، رشع ينلا .

 . ةليوط ة زوجللأ يهو 0 "" ناريحلا ةلدا . باتك 0 هتافلؤم نم

 ملاعلا خيشلا اهنم دروأ دقو . ةطوطخم تلا زال “ ماكحألا ق نايذأل ١ يف

 دوعص نبي دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب )٦ ١,؛٤ ) ٠ ءزج / "ا فنصملا !" .: بلتك۔ تنش نإ . عجار (١)

 . (فلؤملا) . يديعسروبلا
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 اتايبأو اباوبأ ، " سوماقلا " : هباتك يف ‘ () يدعسلا سيمخ نب ليمج
 . روكذملا باتكلاب اهب دهشتسا ، ةريثك

 ، يغبني امك باوبألا ةبترم ريغ تناك ‘ ةزوجرألا هذه نأ ودبيو

 يفو ، خسنلا نم ددع ىلع تعلطا دقو 4 سيمخ نب ليمج خيشلا اهبترو

 نب دمحم نب ملاس نب فيوس نب دمح نب هللا دبع ملقب يهو ، خسنلا ضعب
 لوقي ؛ م١٨٨١ ويام /ه٨٩٢١ بجر رهش يف اهخيرات . يصورخلا يلع

 رخأو مدقو ‘ يغناصلا ديعس نب ملاس ملاعلا خيشلا اهزجار ) : خسانلا

 نب ليمج خيشلا اهل باوبألا بترو ‘ اهنم رركتملا فذحو 0 اهتايبأل

 . ( ۔ اريخ هللا مهازج يدعسلا نافلخ نب يفال نب سيمخ

 :- ةزوجرألا هذه ينعي يهو خسانلا لوقي 4 ةيناث ةخسن يفو

 سيمخ نب ليمج ملاعلا خيننلا ، اهبوبو ‘ اهبترو « ة روثنم تناكو (

 . ) ي دعسلا

 دقو ) : لاق ‘ يلئفونلا يلع نب نافلخ ملقب يهو ں ةثلاث ةخسن يفو

 اهنم فذحو ‘ اهتايبأل رخأو مدق امنإو ، ةبترم ريغ ةروثنم تناك

 . ( سيمخ نب ليمج ملاعلا خيشلا باوبألا بترو ، رركتملا

 نب نافلخ طخب يهو ، م٦٦٨١/ه٢٨٢١ اهخيرات ، ةعبار ةخسن يفو

 قحتسي ام رخأو ‘ اهتايبأل مدقو اهبوبو اهبذه مث ) : خسانلا لوقي ، ديعس
 ةقثلا خيشلا ، اباجع اباتك تراصو 0 اهباوبأ اهل بترو ، رخؤيو مدقي نأ
 . ه أ . ( يدعسلا يفال نب سيمخ نب ليمج عرولا

 نيدلا رون ةمالعلا خيشلا ةزوجرألا هذه لوانت ‘ ةليوط ةدم دعب مث

 : باتك هل ، داليملل رشع عساتلا نرقلا ءاملع نم ، يدعسلا يفال نب سيمخ نب ليمج خيشلا )١(
 . ادلجم )٢٩٢( يف . " ةعيرشلا سوماق "

٢١٢ 

 



 ريثكلا اهيف دازو ‘، اهبذهو ۔‘ ايتاث امظن اهمظنف ‘ (هلل ا همحر) )١) يملاسلا

 : اهامسو ‘ اهنم رركت ام فذحو ، رخأو مدقو ‘ لوصفلاو باوبألا نم

 ۔ لوانتلا لهس٨اباتك ناكو ، " ماكحألاو نايدألا يملع يف ماظنلا رهوج "
 ۔ اريثك سانلا هب عفتنا دقو ، ظفحلا روسيم ۔، ظافلألا سلس

 ٠ ةمدقملا يف خيشلا لوقي

 غلاب مظن ريخ نإ دعبو

 عرشلا نايب ىوح هنا
 ظافلأل ١ ةلوهس يف بصلاو

 ءايشأ نم لخي مل هنكل

 لناط ريغب ليوطت لثمك

 ىنغتسي هنود ءيش كاذو

 ىنعم ريغل راركت لثمو

 لصتم رطشب رطشلا هلعجو

 هيلي امب تيبلا قلعو

 هفذح زوجي ام ركذل ال

 تفصو ام حالصإ يف تمقف

 ءاصقتسا ام ريغ نم هتحلصا

 عناملا ضعب دعبلا سفن ناكف
 هنم ايشأ

 ( ماظنلا رهوج ) ءيضي اهب

 ضعب تفذح دو

 يغناصلا ماظن اغلبم .مهفلا يف
 عنمو زناجو بجاو نم
 ظافحلا ىدل هظفح باطو
 ءاكذلا يلوأ دنع ةبيعم

 لناسلا لوق مظنلا يف هركذك

 انزولا ميقيل وشح لثمو

 انهذلا ريحي لكشم لثمو

 لصفني نأ هلثم قح ناكو

 هيجلت ةرورض ام ريغ نم
 هفشك متيل هنم كاذو

 يبرو ادهتجم

 ينان لحملل نع ينثأ
 عناوملاو لاغشألا ةلمج عم

 هض تسيل ءايشأ هتدزو

 مالظلا يف رفسي ذإ رببلاك

 ه ,٠٭_- ١
 تعنم

 نيرضلاو . رشع عستلا نرقلا ءاملع نم ، يملاسلا ديمح نب كلا دبع نيدلا رون ةمالعلا )١(
 ۔ "" نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت " : اهنم ‘ ةديدع تافلؤم هل ‘ ( م٤١٩١/ه٤٣٣١ : ت)
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 ريغ ىلع هب نونضملا ' : باتك 4 يغناصلا خيشلا تافلؤم نمو

 . () هيلع علطأ ملو ، هقفلا يف وهو ، " هلها

 يف ، (هللا همحر) شيفطأ ميهاربإ قاحسإ وبأ ةمالعلا خيشلا ركذو
 خيشلا نأ : ‘ " ماظنلا رهوج " : باتك نم لوألا بابلا ىلع هل قيلعت

 ؤ " هلهأ ريغ ىلع هب نونضملا " : باتك بحاص وه . ديعس نب ملاس
 . ه أ . ءازجأ ةثالث يف وهو ، ةيعرشلا بادآلاو هقفلاو نيدلا لوصأ يف

 نأ مهضعب نظ ىتح ى " راثآلا بابل " : باتك ، هتافلؤم نمو : ليق
 نافلخ نب انهم ملاعلا ديسلا هفلأ يذلا ‘ "" راثألا بابل " : باتك

 يغئاصلل معن كلذك سيلو يغناصلا فيلأت نم هنأ ، ١" يديعسوبلآ
 امأ ؛ هيلع تعلطا اميف ، ة دحاو ةعطق هنكل ‘ '' راثآلا بابل "" : همسإ باتك

 ديسلل وهف ، ءازجألا تارشع غلابلاو ، عوبطملا ، " راثآلا بابل " : باتك

 . ةطوطخملا خسنلا نم ريثك يف هيلإ هتبسن ددعت دقو ، انهم

 ، "" راثآلا بابل " : باتك نم ىلوألا ةعطقلا يديب نأ ، كلذ دكؤي اممو

 لهأ نم لجر خسانلاو ،'يشاطبلا دمحم نب ناطلس ةمالعلا خيشلل خوسنم

 عبرأب انهم ديسلا ةافو لبق اهخيراتو ، ملاس نب هللا دبع : همسإ ، لخن
 تاقيلعتلا ضعب اهيلعو ، انهم ديسلا ىلإ ةبوسنم يهو ۔ ابيرقت تاونس
 . هدي طخب ناطلس خيشلا نم

 نب باهولا دبع نيدلا زع مامإلا ةمالعلل 0 " هلها ريغ ىطع هب نونضملا " : ب فرعي باتك تدجو )١(

 ىلع نونضملا حرش '' : هامسو ، يديبعلا يفاكلا نب هللا دبع ةمالعلا هحرش دقو ، يجرزخلا ميهاربإ
 رياني /ه 7٢ رخألا عيبر “ )٤( ددعلا 4 (٣) دلجملا . "" بتكلا ملاع !" ٠ ةلجم رظنا . "" هله أ ريغ

 )٨٠٨٨٠٣(. ةحفص م ٣
 )٢( ت ) يديعسوبلآ " ليكولا " دمحم نب نافلخ نب انهم ةمالعلا ديسلا : ٠ ١٢٥ه/١٨٣٤م( ، باتك هل :

 " دعسوبلأ خيرات نم ذبن ۔ ديفملا زجوملا " : باتك يف هتمجرت رظنا ، عوبطم " راثآلا بابل "" 6
 يديعسوبلأ دمحم نب فيس نب دمح ديسلا يضاقلا ةمالعلل .
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 ريغ ىلإ ابوسنم اباتك لبقيو ، ريوزتلاو بذكلا ىلع رقي نأ هاشاحو
 الو ‘ هيلع هباجأ ، لاؤس هنم هلو ‘ انهم ديسلا رصاع دق وهو . هفلؤم
 ةفاضإلاب ةيفاك ةجح هذهو ۔ يغناصلا خيشلا مايأ نم ةدم كردأ هنأ دعبي

 . هللا دنع ملعلاو ، روكذملا فلؤملا ىلإ ةبوسنملا ةديدعلا خسنلا ىلإ

 ىلإ شاع نمم وهو ‘ يغناصلا خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 . رشع ثلاثلا نرقلا

 نامز يف ‘ نييديعسوبلآ ةداسلا ضعب حدم يف ةديصق هل نأ ركذأو

 . ةباتكلا تقو ينرضحت ملو ‘ ناطلس نب ديعس ديىسلا

 لصألا تناك يتلاو 0 ةيافكلا هيف امب هتزوجللأ ىلع مالكلا رم دقو اذه

 أدتبإ 0 (هللا همحر) يملاسلا خيشلا نأ امكو ، " ماظنلا رهوج " : باتكل
 : هلوقل ، ةمركملا ةكم يف رهوجلا مظن يف

 هاجلا ميظع نم اذه ناكف هللا دالبب هيف تأدب

 ةمركملا ةكم يف هذه هتزوجرأ مظن أدتبإ ة يغناصلا خيشلا كلذكف

 . ملعأ هللاو ينغلب اميف ۔

 : نيتيبلا نيذه اهيف بوتكم هتزوجرأ نم ةخسن يف تدجوو

 نانم ريغ دودو فوسليف نم هبلاطل تس نم ملعلل دبال

 ناوخإو ناكمإو ناكم نمو هعياشي نمأ نمو نامز نمو

 : رخآلا لوق هلثمو

 ملعتلا يف بقاث مهفو صرحو ةحصو توق ملعلا لاني عستب

 ملعم داهتجاو بابش خرشو ةمهو مولعلل ظفحو سردو
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 : هنم نسحأو لب . رخآلا لوق هلثمو

 انيملاعلل اهرونب ءيضت اموجن ايندلا يف ءاملا ىرأ

 انيملسملا هلإلا يدهي مهب مهوسلاجمو يده مهسلاجم

 انيمثلا ردلا يغتبي مهيدل اسيلج ىحضأ ئرمإل ىبوطف

 نب دمحم خيشلل ‘ '! ةمعنلا '' : ةزوجرأ نم ةخسن ىلع تعلطإ دقو

 هذه ىطع تادايز هل ‘ ديعس نب ملاس خيشلا نأ : يدنكلا ميهاربإ

 .ه أ . ةزوجزالا

 يضاقلا خيشلل اباتك هطخب خسن يغئاصلا خيشلا نأ تدجوو

 الا ۔ م١٠٧١/ه٣١١١ ماع ‘ يشاطبلا برعلب نب دمحم نب نمحرلا دبع

 . ملعأ هللاو ‘ خيراتلا اذه دعب ةليوط ةدم شاع هنأ يدنع دكؤملا نأ

 ةبتكمب . )٢٠١٩( مقر ‘ يغناصلا خيشلا ةزوجرأ نم ةخسن يفو

 نب زيزع خيشلل ظيرقت ، يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا

 ةخسنلاو ، اهباوبأ ركذ يف اهيف داز اضيأو ، يديعسوبمأ زيزع نب دمحم

 : اهل اظيرقت لاق ، اهمامت دعبف ، هدي طخب اهلك هذه

 ةزومرم تتأ عرشلا بتك نم ةزوجرألا هذه تمت تمث

 ملاعلا يغناصلا ديعس نبلا ملاس هيقفلا خيشلا اهمظان
 ةروصحم هب تسمأ رتفد يف ةروثنم هرعش يف اهب ىتأ

 ........................ اهعيمج مالسإلا ةعيرش نع كيبنت

 هيبن اهل وهو اهبوب هيقفلل ليمج اهفنص
 فالسألا عباتلا ينطابلا يغ نبا يدعسلا سيمخ نبا

اهارق نمل ظفحلل لهب اهآر هنأك اهبوب



 ه ةثالت عم نوتس اهباوبأ
 موجنلا يف كامسلاك حولت مولعلا يف لضفلا يف اهلوأ

 هيادهلل ىوتفلاو اهدضو ةيالولاو لوصألا يف يناثلاو

 ناضمر رهش نم ينائو ۔ ءاخالا موي .‘ اهمظن ذ نم هغا رف ناكو

 : اهرخأ يف لوقي ثيح ، ٢ ٠ 2١٨ ربمسيد ٧ /٢٧

 اهملع نم دفتساف ءاثالثلا موي اهمظنو اهمقر نم اهمامت

 موي لكب ضرف همايص موصلا رهش وهف ناضمرو

 اهمظن هيف مت دق ام دعب نم اهمقر مت هنم يناث موي يف
 مالسإلا ةرجه نم يتنامو ماوعألا نم رشعلا عباسو
 ىضقنا دعلاو راتخملا ةرجه نم ىضم دق اذه لبق ماع فلاو

 اهبوبو اهبترف ، باوبألا ةبترم ريغ ةروثنم ، ةزوجرألا هذه تناكو
 اريثك اهنم ذخأ دقو ، (هللا همحر) يدعسلا سيمخ نب ليمج ملاعلا خبشلا

 يضاقلا خيشلا راشأ كلذ ىلإو ‘ "" ةعيرشلا سوماق " : هباتك يف

 يف لاق ثيح ‘ "ا ايص '' دلب نم ‘ يديعسوبمأ زيزع نب دمحم نب زيزع

 ديسلا ةبتكمب ةدوجوملاو ، هدي طخب اهنم ةخسن ىلع ‘ اهل هظيرقت
 : )٢٠١٩( مقرب . يديعسوبلآ دمحأ نب دمحم

 هيبن اهل وهو اهبوب هيقفلل ليمج اهفنص
 فالسألا عباتلا ينطابلا يفل نبا يدعسلا سيمخ نبا

 اهارق نمل ظفحلل لهسأ اهآر هنتك اهبوب

 ددع يف ، اضيأ همظن نم رخآ ابابو ‘ ظيرقتلا اذه ضعب ركذأسو

بيترتب ةحرصم خسن عبرأ ىلع تعلطإ دقو ، اهيناعمو ةزوجزألا باوبا



 ، هرظن هاضتقإ امبسح ‘ اهباوبأل ريخأتو ميدقتو ، ليمج خيشلا بيوبتو

 بيترتل مهتاعارمو ‘ ماكحألاو نايدألا يف ، نيفلؤملا ءاهقفلا ةعانصل اقبط

 . باوبألا

 : اذه وه هتركذ ي ذلا ۔ دمحم نب زيزع خيشلا ظيرقتو

 ةزوجرألا هذه تمت تمث

 ملاس هيقفلا خيشلا اهمظان

 ةروثنم هرعش يف اهب ىتأ

 مالسإلا ةعيرش نع دكيبنت
 هيقفلل ليمج اهفنص

 يفال نبا يدعسلا سيمخ نبا
 اهأر هنأك اهبوب

 ةدوجوم ةثالث اهباوبأ

 "" ناريحلا ةلالد '"" يف كاهو

 ةيواح نف لك نم اهنأب
 ماكحألاو نايدألا ةعماج

 : اتيب رشع ةتس كب لاق نأ ىلا

 ىراق اي ةدايز ه ذهف

 رامقأل او سمنئلاك اهنأ و

 ةزوجرألا هذه فرطب ترق

 تايبألا هذهب افقاو اي

 ةزومرم تتأ ع رلا بتك نم

 ملاعلا يغناصلا ديعس نبا

 ةروصحم هب تسمأ رتفد يف

 هيواعم ابأ اي مولعلا نم

 مالسإلا

 يراردلاك حولت اهرخأ

 راهنلا نم اوضأ اهنأ وأ

 ةزوشنم اهحدم يف اهنأل
 تالزلا نم تمش امل حلصأ
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 مظنلل أ رما تسل ينناف

 يناوخإ اي هللا نوعب تمت
 هه اهفلا ي ذ نيكسملا ملئب

 دمحم ىتف ندرلا يذ زيزع

 هموكحلا نم رمألا ضوفم
 نالعج نم نيدلا لهأ بتك نم
 يناعملا نم بابلجب تسام

 نابعش نم حاص اي اعبزالاب
 ةيرقب اهخسن مامت هنم
 تمت نينسلا نم ةعبزأو

 ىدنلا يذ يكرت ناطلسلا نمز يف
 ةدايزلا هذه دع ءاج د

 اسفنت ام هللا ىلصو اذه

 : لاق نأ ىلإ

 ةداهشلا يف نيسمخلا نماو

 رابخأ يف نيسمخلا عسانو
 ةمامإلا يف نوتسلا تمتال
 داهجلا يف نيتسلا يداحو

 ءامدلا يف نيتسلا يناثو

 دودحلا يف نيتسلا ثلاثو

 ملعلا لمحل الو هل الهأ
 نامزلا رخآ يف تقرش دق

 ةهالبلابو لهجلاب فورعملا

 يدتقاف هيلإ يديعسروبمأ
 ةموظنملا خسن غارفلا عم

 يناوخإ اي لقنلل اهترعتسا

 نايدألاو مكحلا طرق بحست

 نابعش نم نيرعلا عبارو

 ىدتراو ممعتو زعلاو كلملاب
 هدابع اخأ اي اتيب نوتس

 اصسع ليل مث حبصو قلخ

 هدابع يف قحلاب اهمكح عم
 راجفلاو رايخألا انتاضَك

 ةمالسلا نم اهيناعم يف لب

 [ دابعلا ىلع قح ] هضرفو
 ءالملا يف ةماسقلاو شرإلاو

 يدودو اي لمشي اهب امو

 ىلإ ريقفلا انأو ، باتكلا اذه باوبأ ددع يف ينم ةدايزلا هذه : لاق مث
 . اهنم دارملا ه أ . يديعسوبمأ زيزع نب دمحم نب زيزع هلا
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 يهو ، )١٩٩٥( مقرب ، يغناصلا ةزوجرأ نم ةخسن ، اضيأ ةبتكملابو

 ربمسيد ٧٢/ه ١٢١٧ ناضمر يناث موي اهخيرات ، مظانلا خيشلا طخب

 ، همسإ خسانلا ركذي ملو ، حضاو ريغ طخب ةديصق اهلوأ يفو ما ٢

 ، رثكأ وأ اتيب نيعبرأ رادقم ، رافغتسإلاو ةبوتلا يف يهو ، مظانلا مسإ الو

 : اهعلطم

 ملظلا يف كلفلا يرجم هللا رفغتسأ

 هب ريجتسملا يجنم هللا رفغتسأ

 نمل بونذلا رافغ هللا رفغتسأ
 ىلع بويعلا راتس هللا رفغتسأ

 يدي هتنج دق امم هللا رفغتسأ

 معن هل ىصحت ال هللا رفغتسأ

 انثعاب هللا لج هللا رفغتسأ
 اماج هللا لج هللا رفغتسأ

 : اهرخآو

 انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث
 اهعبتي ميلستلاو بحصلاو لالاو

 مطتلم رايتلا نم بابع ىلع
 ممللا نم فيط هب ملأ اذإ

 مدنلاو لذلاو ىتأ راسكنإلاب
 ممغلا نم مهيجنمو بويعلا لهأ
 يمدق تمدق اممو اياطخلا نم
 مركلاب فوصوملا لضفملا معنملا
 ممرلا مظعألا ييحمو ءانفلا دعب

 ممألاو كالمألا محدزم مويل

 مستبمو كب نم ةيربلا ريخ

 مهلك عابتألا ىلعو انبر نم

 يتاهلقلا دومحم نب ديعس نب ملاس ٤
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 يتاهلقلا عيبر نب دومحم نب ديعس نب ملاس يضاقلا هيقفلا خيشلا وه
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 /ه٥٠١١ ةنس ىلإ ناك . رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يروصلا

 ةيرزجلا ةديصقلا حرش " : باتك هل خ وسنم ‘ ةايحلا ديق ىلع ٣,

 . مدقتملا خيراتلا يف ، " ديوجتلا يف

 يبادنلا ملاس نب حلاص نب ملاس ٥
( ... ٠٠٠ ( 

 ۔ يبادنلا وأ ۔ يميلسلا ملاس نب حلاص نب ملاس هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 ىضم دقو ، رشع يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم ؛ يروسلا
 ةمجرت يف كلذو ، هيلإ نوعجري يذلا مهلصأو . مهبسن ركذ نم ءيش
 ىلإ نومتنيو ‘ لئامسب اوناك مهنإو ، () لوألا ءزجلا يف رظنلا نبا خيشلا

 نم رظنلا ينب نأ : لناق لاق نإو ، ةميلس ينب نم مهو ، رظنلا نبا ةلئاع

 وهو ‘ "ا رصتخملا رصتخم '' : حلاص نب ملاس خيشلا تافلؤم نم

 نب ديعس خيشلا فيلأت . " عرشلا نايبل رصتخملا " : باتكل هراصتخا
 . هللا دبع

 : باتك اذه ؛ هفلؤم طخب ضنارفلا يف باتك : ۔ اضيأ ۔ هتافلؤم نمو

 نب ملاس هللا ىلإ ريقفلا فيلأت ، '" ثاريملا يلوأ ضنارف يف رصتخم "

 . " يبادنلا ملاس نب حلاص

 )١( يشاطبلا دومح نب فيس خيشلل ، "" نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتك . رظق .
 .اج ط٢.صفحة)٣٨١(.
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 ، سيمخلا ىحض ۔ باتكلا اذه خسن نم غارفلا عقو ) : هرخآ يف لوقي

 روهش نم ‘ نامزألاو روهشلا ديس ، ناضمر رهش نم نولخ لايل عبرأو

 ناضمر ٤ ] ةيوبنلا ةرجهلا نم ةنس فلأو ةنس نيرشعو نينس عست ةنس

 نب ملاس ريقفلا دبعلا دي ىلع ‘ [ م٠٢٦١ سطضاأ ٩ / ٣

 ناكو ، ابهذم يضابألاو ، ادلب يرورسلاو ، ابسن يبادنلا ملاس نب حلاص

 نب ناطلس ، نيملسملا مامإ ‘ روصنملا ، لداعلا ‘، مامإلا ةلود مايأ يف كلذ

 . ه أ . ( ناطوألا هب هللا رمع ، ناطلس نب فيس

 هراتخإ يذلا ‘ قيفشلا دلاولا هخسن باتكلا اذه ) : اهسفن ةقرولا يفو

 ملاس نب حلاص نب ملاس خيشلا ، ءاقبلا راد ىلإ ، ءانفلا راد نم هللا

 . ه أ. ) يبادنلا

 اهيلع باجأ يتلا ، ةيتآلا ةلئسملا هذه ، باتكلا اذه لئاسم نم

 : فلؤملا

 نب ناطلس مامإل ١ ةثرو نيب “ ةيدمحم فلأ مسق نع : لناس ينلأس

 ؟ (هللا همحر) ناطلس نب فيس

 ؛ مهسأ ةرشع نم ىلوألا ةلأسملا مسق نأ : قيفوتلا هللابو ۔ باوجلا

 ،ةوفع همأ كرتو ‘، نينبلا دحأ تام مث ؛ ناتنام نبا لكلو ؛ ةئام تنب لكل

 ثلثو ةيدمحم نوثالثو ثالث : سدسىىلا همألف ؛ تا وخأ عبرأ و ، نيوخأو

 تاخاش ثالثو ةيدمحم نورثع : هتاوخأ نم تخأ لكلو ؛ ةيدمحم
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 ةيدمحم نوعبرأو ىدحإ : وهو ‘ كلذ فعض خأ لكلو ؛ () سولف ةرشعو

 تتام مث ؛ مهيبأ نم هوثرو ام ىلع ةدايز ‘ يركاود ةسمخو ناتخاشو

 نم اتخأو رصان نب كلام ةجوز نيسجنر اهمأ تكرتو ‘ تانبلا ىدحإ

 ةنام اهتكرتو ‘ بأل تاوخأ ثالثو نيوخأ و ، اذه كلام تنب يهو اهمأ

 هنم اهمأل ؛ سولف ةرثعو تاخاش ثالثو ةيدمحم نورشعو ةيدمحم

 اهتخألو ؛ سلف ثلث الإ سولف ةعبسو ةيدمحم نورشع : وهو ‘ سدسلا

 ةيدمحم ةرشع ىدحا : بألا ةوخإ نم تخأ لكلو ؛ كلذ لثم اهمأ نم

 ثالث : وهو ، كلذ فعض خأ لكلو ؛ سلف عبس ثلث الإ سلفو ناتخاشو

 نم مهلام ىلع ةدايز ‘ سلف عبس يثلث الإ ناسلفو ةيدمحم نورشعو

 ةجوز ۔ هومالس اهمأ تكرتو ‘ ةيناثلا تنبلا تتام مث ؛ مهتخأو مهيبأ

 ،اهمأ نم ةنام اهتكرتو ، بأل نيتخأو نيوخأو ۔ دشرم نب دجام

 ىدحإو ، اهيخأ نم سولف ةرشعو تاخاش ثالثو ةيدمحم نورشعو

 ةنام اهتكرت ةلمج ، سلف عبس ثلث الإ سلفو تاخاشو ةيدمحم ةرشع

 ثل الإ اسلف رشع ىدحإو ةخاشو ةيدمحم نوثالثو ناتنثإو ةيدمحم

 ةتسو ةيدمحم نورشعو ناتيدمحم : سدسلا هومالس اهمأل ؛ سولف عبس

 رشعو ةنام يقابلا ‘ عبس سدس الإ سلف عبسو سلف اثلثو سوف

 لكل ، نيتخألاو نيوخألا نيب سلف سدسو يركودو ةخاشو تايدمحم

 سلف اثلثو يركاود ثالثو ةخاشو ةيدمحم ةرثع ينامث : امهنم تذخأ

 ىلإ ىلعألا نم يه ‘ حلاص نب ملاس خيشلا باوج يف ةروكذملاو ‘ تقولا كلذ يف اهب لماعتملا دوقنلا )١(
 دهع يف لوادتت تقك ةيدقن ةلمع يهو “ سلفو ، ي ركاودو ، هخاشو“ ةيدمحم : بلي امك “ ىنفلا

 . (فلؤملا) . ملعا هللاو ، رهظي اميف اذكه . ةبراعيلا هلود
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 نوثالثو س وهو “ كلد فعض امهنم خ أ لكلو ‘ سلف سدس سدسو

 ٠ ملع أ هللا و ‘ سلف سدس ثلثو سلف ثلثو سلفو تاخاش ثالثو ةيدمحم

 نوسمخو ةيدمحم ةنام : كلذ عيمج نم مامإلا دالوأ نم تنب لكل حص

 الإ سلف عبسو سلف فصنو ناسلفو يركاود ةتسو ناتخاشو ةيدمحم

 ةنام ثالث : وهو . كلذ فعض امهنم نبا لكلو ؛ سلف عبس سدس

 الإ سلف عبسو سولف ةثالثو يركاود ةسمخو ةخاشو ةيدمحمو ، ةيدمحم

 ؛ تايدمحم ثالثو ةيدمحم نوثالثو ثالث : ةوفعلو ؛ سلف عبس ثلث

 اهتخألو ؛ سلف ثلث الإ اسلف رشع ةعبسو ةيدمحم نورشع : نيسجنرلو

 ةتسو ةيدمحم نورسثعو ناتنثإ : هومالسلو ؛ كلذ لثم كلام تنب يهو

 اهابأ تكرتو كلام ةنبإ تتام مث ؛ سلف سدس الإ عبسو سلف اثلثو سولف

 الإ اسلف رشع ةعبسو ةيدمحم نورشع اهتكرتو ، نيسجنر اهمأو ، اكلام

 يركاود ةتسو ناتخاشو تايدمحم تس : سدلا هنم اهمألو ‘ سلف ثلث

 ةرشع ثالث : وهو ، ناثلثلا اهيبألو ۔ سلف عست الإ سلف ثلثو سلفو

 . ملعأ هللاو ، سلف عاستأ ةعبرأو سلفو يركاود سمخو ةخاشو ةيدمحم

 . ملعأ هللاو ‘ ةيدمحم فلأ عيمجلل ام حص

 نم هلل ١ رفغتسأ انأو ‘ باوصلاو قدملا قفاو ام ٧ا هنم ذخؤي الو

 . هديب ملاس نب حلاص نب ملاس هللا ىلإ ريقفلا هبتك . قحلا ةفلاخم

 ةنامعبزأ و افلأ نينامثو دحاوو فلأ ةئام : نم ةلأسملا تحصو

 . ملعأ هللاو ، امهس نيعبرأو
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 ؛ امهس نوعبرأو ةعبسو ةنامثالثو افلأ نورشعو ةعبس : تنب لكل

 ةعبرأو ةنامتسو افلأ نوسمخو ةعبرأ : وهو . كلذ فعض نبا لكلو

 نوثالثو ةتسو ةنامعبرأو نافلأ : رصان نب كلاملو ؛ امهس نوعستو

 ؛ امهس نوعبسو نانثإو ةنامنامثو فالآ ةعبرأ : نيسجنرلو ؛ امهس

 نب دعاج ةجوز هومالسلو ؛ امهس نوعبرأو ةينامثو فالآ ةتس : ةوفعلو
 . ه أ . ملعأ هللاو ، نامهسو مهس فالآ ةعبرأ : ۔ دشرم

 نب رصان خيشلا فيلأت يف ، اذه نم عسوأب ةلأسملا هذه يتأتسو

 ثاريم ةمسق يف خسانتملا نم ةلأسم يهو ، يوكزإلا يرمعلا دمحم

 دالوأ ىلإ ، هدالوأ دالوأو هدالوأ ثاريمو . (لوألا) ناطلس نب فيس مامإلا

 . (يناثلا) ناطلس نب فيس هديفح

 ةلاسم ، ملاس نب حلاص نب ملاس ‘ هللا ىلإ ريقفلا هلاق اممو : ةلئسم

 : رثألا يف اهباوجو

 رهطلا ىفطصملا يبنلا يداهلا ةنس ىع عبرأ لتالح نع يفوت دومو

 رهم الب تزاح ثرإا ىرخأو اثارت زحت ملو اقادص تزاح ةدحاوف

 رفعلا نطاب ىوث امل اهثاريمو اهرهم لاملا نم تلان ةثلاثو

 ىرجي اهعمد تتأ ول انيش لاملا نم اهل ىرن سيل جاوزألا ةعبارو

 : باوجلا

 رمألا نم باوصلا هيف دجت تلأس ام عيمج يف ايفاش اباوج كاهف
 ربحلا هديسل ناتنث نقلا نم هتحتو ادبع ناك دق قتعم اذف

٢٢٥



 اذ دعب مث امهايإ هحكنأ دق

 ةرح جوزت ارح ادغ املف

 اهظح يهف اهدعب نم ةيمذو
 اهقادص هنم ءاديغلا ةرحللو

 هتوم لبق تقتعأ دق يتلا امأو

 اهل ىرن سيل قرلا يف تيقب نمو
 املك كيبني مظنلا اذه كنودف

 رجألا بلط هجوز عم هقتعاف

 ردبلا ةيؤر اهقارشإ يف هكاشت

 رداو سقف ثرإ نود ارهم لاملا نم

 رسخ الب اروفو ارط اهثاريمو
 ربح ملاع ىتف لك عم ثرإلا اهل

 رعشلاو بدنت حونلاب ولو اريقن
 ردلاك لناسملا هيف دجت تلأس

 انبر دمحأ راتخملا ىلع يلصو

 هديب اهمظان اهبتاك

 ركذلا اولوأ نونمؤملاو هكالمأو

 يدبيعسوبلآ فلخ نب هللا دبع نب ملاس ٦
 ) ... ۔ ( ٠.٠.

 ؛ يمدألا يديعسوبلآ فلخ نب هللا دبع نب ملاس هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 مدأ دلبب هدلومو ، رشع يداحلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم

 ةبوجأ هل . رعشلل امظان ، اروهشم املاع ناكو هدادجأو هنابآ نطو

 بحي ، اميرك ايخس ‘ لاملا نم ةورث اذو _ ارثنو امظن رثألا يف
 هدصق كلذلو ، مهيلإ نسحيو ‘ مهمركيو ‘ ملعلا ةبلط يساويو ‘ ءاملعلا
 . هنع ملعلا ذخأو ، ملعتلل ةبلطلا

 عاس نب دوعسم نب رمع ملاعلا خيشلا : هيلع اودفو نيذلا نمو

 يف ةيفخملا رارسألا فشك " : باتك فلؤم ، فيلسلا دلب نم ‘ يرذنملا

 . هبرقو هاوأف ، " ةيوامسلا موقرلاو مارجألا ملع
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 ، دئاصقو ‘ هقفلا يف تافلؤملا ضعب ‘ هللا دبع نب ملاس خيشللو

 ةبتكمب اضيأو ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوت ، تاعوطقمو

 . )٠ ٦٠( مقرب ‘ يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا

 : هلوق نمف

 عساو عمجلل لهجلا نأب ليقو
 ةضيرف يخأ اي ملعاف رصقلا ا

 نملعاف نيذه لضف يف فلتخمو

 الضفم اموي رصقلا نوري موقف
 لضفم اموي عمجلا نأ ليق دقو

 ىدهلاو ملعلا يلوأ نع اذه تفقلت

 يخأ اي مميتلا لهج نعسي الو

 هتفرع ام ىلع هيف فلتخم

 : اضيأ ۔ هلو

 اسنلا الو اموي نايبصلا ىلع سيلو

 مهضرأب اموي نيواثلا ىنمزلأ الو

 دلاو ةدايسلا اذ اي هل نم الو

 دجي مل نمو اموي افعضلا الو

 هلوسر مث هلل اوحصن اذا

 : اضيأ ۔ هلو

 هلوصأ عيب ناسنإلا ىلع سيلو
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 عساوب سيل رصقلا لهج نكلو

 عساو نب اي ةنسالا عمجلا امو

 عفانو يليلخ اي انفرع ام ىلع
 عفانملا ريثك اي ملعاف عمجلا ىلع
 عماوجلاو ايضلا رفس يف رصقلا ىلع

 عماوجلل ىجدلاب عاس لك نعو

 عزانو ءانل ءام نكي مل اذ

 عزانمب مهل يلوق يف انأ امو

 رقف يذو اموي كولمملا الو داهج

 يربخ يعف اموي نايمعلاو جرعلا الو
 رفسلاب طق انذأي مل ةدلاوو

 رسيلا مدع نم قافنإلا ىلإ اليبس
رهدلا ىدم مهيلع اموي جرحالف



 ىدهلا اخأ اي اهعيب هيلع ليقو

 بجاو دلولاو تاجوزلا ىلع نكلو

 حزانو ميمح نم مهاوس امأو

 : هلوق نمو

 اموي تنذأ ا ذإ فلتخمو

 ام ىلع بنج اذ تنك ءاوس

 : اضيأ ۔ هلو

 يخأ اي دمحلا يف كش لصم لكو

 هدمحل عوجر نم هيلع سيلف

 : رخآ ىناعم يف لاقو

 ارسؤم تنك ام اذإ لطمت الف يخا

 ةمالظ نيرصملا ظك كلذكو

 هناضقل عطتسي مل اذإ كاذو

 : اضيأ ۔ هلو

 ىذألا نم جنت نيدلا نكرتاو الا

 ةمه حاص اي نيدلا نأ ليق دقف

 اهو اهب عتباف تعتبا ام اذإ نكلو

 مراكملاو ىدهلا لهأ نع كلذك

 مللاحب سيل ناك ام اذإ اريغص

 يلاعملا اذ اي ةراهط دريغب

 لازم ثدح اذخأ وأ انفرع

 امنا هولتي نارقلا يف راص دقو

 امزالم انيقي ملعي مل وه اذا

 ملحلاو دوجلا اخأ اي اقح ملظتف

 ملح يذ لك نع راثآلا تتأ اذب

 يمكح عو ملعاف ماتيإللو فقوو
 مشغلاو عنادخلا لهأ نم ناك الو

 مقسلاو ........ مهلا نم ملستو

 مزعلا ىلوأ دنع ليللاب ةرهسمو
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 : اضيأ ۔ هلو

 ىتفلا ىلع يخا ساب نم رأ ملو

 اهنيبي هجوب هنم تجرخ اذا

 هلاخ ةليلح اجيوزت مار اذا

 هلاح ةروصب اموي تفغش دقو

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةدوجوملا ‘ ةديصقلا هذه ، اضيأ هنعو

 : )١٦٦٧( مقر ةطوطخملا يف . ةفاقثلاو

 يرسي يذلا ميقملا يواثلا اهيأ الأ

 هداشر قيرط يواغلا اهيأ ايو

 يوعرتو بوتت نأ اموي نآ اما
 ةحيصن حيصنلا لوق ىلاإ ىغصتو

 : لاق نأ ىلإ

 الناسم فيرشلا ملا يف كنودو

 ةوسأ مراكملا لهأ اي سانلا ىلأ

 هريغ كلذ بابرأ نعسي الو

 هنويعب ظفاح ريجأ لكو

 اهظفحل طرفي وأ رصقي مل اذإ

 بقارو يخأ يعارلاك كللو

 : اهرخآ يف لوقي ، ةليوط يهو

 اهلويذ رجت ارغ اهكنودو
 بناج لك نم نازوألا ةلدعم

 رصهلاو لكألاب لوغشملا اهيأ ايو

 رجفلاب خسني ليللاف هبتناف الأ

 رزولاو مثآملا لاقثأ ىقلتو

 رصنلاو كلهلا ىلإ وعدي ام ضفرتو

 ردبلاك عملت كتءاج ةلصفم
 ورمع ابأ ءالك عم رانو ءامب

 ربخ يذ لك نع راثآلا تءاج اذب

 رثنلاو رعشلا يف ليق دق ننمضي الف

 رحبلاو ربلا يف ريغلل اهلوي ملو

 ربلا يفو رافقلا يف عرز فناشو

 رخفلا نم سقمللا لايذأ بحستو
 رضخلا سدنسلا نم اهيفاوق نأك
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 يبهذمو ينيد لهأ نع اهتفقلت
 ةنطفو ءاكذ وذ اهادش ام اذا

 ىللاو دجملا يذ هللا دمحب تءاجف

 اهب نزف ليوطلا رحبلا نم تءاجو
 قفانم لك بلق يف اهنأ الا
 دحوم لك بلق يف اهنكلو

 ةعمسو ءاير اموي اهلق امو
 لفاغل تدرأ اهيبنت نكلو

 اقفاوم ينم ءاج لوق لك ذخو

 يننأل ادع تايآلا مسرأ ملو

 اهدع نوسمخو تايبأ ةسمخو

 ىضم ام لك نم نمحرلا رفغتسأو
 يذلا ىلع ةالصلاب يلوق متخأو

 ىجدلا صسع ام هللا ةالص هيلع

 ملاس مراكملا اذ اي اهمظانو

 ىهنلا يذ يديعسلا وهو فلخ ىتف

 . اهنم دارملا ىهتنإ .

 رخفلاو ةنايدلا بابرأ كنلوأ

 رعنلللا عمتسمو يراقلا اهب ميهي

 رتولا دحاولا نم ريسيت نسح ىلع
 ركفلا اخأ الوعف اليعافم الوعف

 رخص نم لقثأ هينذأ يفو ريعس

 رطقلاب عشعشي حار وأ لحنلا ىنج

 ردش نم ءاج امب اباجعاو ارخفو

 رفكلا يوذ تومو مالسإ ءايحإو

 رتخلا يذ ةلاقم ضفراو ىدهلا نيدل

 ركذللو مولعلل اليبس تلعج

 ربح اي ةدينهلا دعب نم نوعستو
 رفغ اذو تابه اذ يبر دهعأو
 ......... ىرولا عيفش

 يرمقلا درغ امو قرو تحدص امو

 رتولا كلملا دحاولا دبع ةلالس

 رخفلا:و نيدلا وذ هللا دبع ةلالس

 )١٦٨٠(، مقر طوطخم ./ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم يفو

 فقو يف . هرصع ء اهقف ضعب نيبو هنيب ةركا ذم هيفو . هفرلأت نم هنظأ

 . قرف ةيرق نم ، رامح وبأ جلفب

 باجأ لناسمو راعشأ هلو “ ةيافك كبو ۔، ةباتكلا تقو ينرصح ام اذه

 . هتافو خيرات ىلع فقأ ملو ، هتركذ ام ريغ ‘ اهيلع
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 يوزنلا دشار نب هللا دبع نب ملاس ٨٧
 ) ( ٠.٠ - ٠.٠٠

 دشار نب هللا دبع نب ملاس ، دهازلا ، يقتلا ، هيزنلا ، هيقفلا خيشلا وه

 ءاملع نم وهو ‘ انيش هبسن نع الو ، دلب يأ نم هفرعأ ال . ..........

 ، " راثآلا ةصالخ " : باتك هفيلأت نم ۔ نظأ اميف ۔ رشع يناثلا نرقلا
 : ماعلا مقرلا) ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم يف ةخسن هنم دجوت

 يبأ نب دشار نب رماع نب ناميلس خسانلاو ‘ ٣٥٩( : صاخلا ۔ ٦

 نب هللا دبع نب ملاس نب هللا دبع هيخأل هخسن هنأ : لاق ، يوزنلا ريفخلا
 ، فلؤملا نبا وه هل خوسنملا لعلو ، يوزنلا يرقعلا ديعس مح نب دشار

 . هللا دنع ملعلاو

 يوييلحملا ملاس نب يلع نب ملاس۔٨٨
( ٠.٠ 9 

 نب مناغ نب ملاس نب يلع نب ملاس ‘ يلاولا ۔ هيقفلا خيشلا وه

 ةبسن ، ينايلعلا ينيسحلا لاوش نب نيسح نب دوعسم نب مناغ نب بجر
 ضعبل ايلاو ناك ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ " ايلعلا " دلب ىلإ
 ةنس ىلإ وهف . يديعسروبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ كردأ . ةمثألا

 يف هديب خسن دقو ، ديج طخ هلو ،‘ دوجوم يح ‘ م٠٧٧١/ ه ٨٤

 جهنم ا : باتك نم ‘ ةالصلا يف عبارلا ءزجلا . روكذملا خيراتلا

 . " نيبلاطلا
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 نب دمحأ نيملسملا مامإ ، انالومو انديس رصع يف كلذو ) : لاق

 نب هللا دبع ديسلا ةيالو يف ، يديعسروبلآ دمحم نب دمحأ نب ديعس

 ، اقرش ناشلا دمس نم ، ةيقرشلا ىلع ‘، يديعسوبلآ هللا دبع نب دمحم

 . ه أ . ( هللا اهسرح . ةيدبب هل الماع مويلا كلذ انأو

٨ 
 ٩ ىيحرلا دشار نب رمع نب ملاس

 )... ۔ ... (

 رمع نب دشار نب رمع نب ملاس يلاولا هيقفلا ةقثلا خيشلا وه
 ةنس ىلإ ناك ‘ رشع يناثلا نرقلا يف شاع نمم ؛ يبحرلا ١١٤٢ه/

 ٩ ةباتكلا تقو ينرضحت مل ۔‘ ةبوجألا ضعب هل ‘ ادوجوم ايح ،

 يبحرلا رمع نب ىسيع نب رصان خيشلا براقأ نم هلو .

 يكمردلا ملاس نب دمحم نب ملاس ٠
 ) .... ۔ ١٢٢٣٤ ه/١٨٠٩م)

 )١) رع اشو هيقف ؛ ي وكزال ١ يكمردلا ملاس نب دمحم نبي ملاس خيشلا وه

 لناوأ ىتحو ‘ رشع يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع ‘ ديجم

 هديفح يف مث ، ديعس نب دمحأ مامإلا يف حنادم هل . رشع ثلاثلا نرقلا

 ديسلا ةقفن ىلع ‘ م /.٠.٠ ٢٠ ها ١ ماع يف عبط ، عش ناويد ‘ يكمرللا دمحم نب ملاس خيشلل ) ( ١

 . ةحفص )٣٧١١( يف ، يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم
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 وهو ‘ م٢٩٧١/ه٦٠٢١ ةنس يفوتملا دمحأ نب ديعس نب دمح ديسلا

 راعشأ هلو ‘ اهب ايضاق هلعجو ‘ ءاكرب ىلإ يكزإ نم هاعدتسإ يذلا

 نآرقلا روسو تايآ عفانمو صاوخ يف اهلاق ، ةزوجرأ اهنم ، ةريثك

 : اهلوأ ، ميظعلا

 نآرقلا لزنم برل ادمح

 ةمحرو يكقتملل ىده وهو

 رشبلا ريخ ىلع هللا هلزنأ

 داشرلا لبس هيف نيب

 قلخلا اذهل نيدلا حضزأو

 ازجعم امظن ناك بر ,مالك

 عفانم نم سانلل هب مكو

 فاك فاش قلخلا اذهل وهو

 امل تنش ام نآرقلا نم ذخف

 قيلي ام هنم ءيش لكل

 هينمألاو ةبغرلا كردتل
 ام ضعب هنم كل يدبأ فوسو

 ضعبلا ضعب تايآلا نم وهو
 اعفني نأ هب هللا لأسأو

 لالجلا يذ هللا ةالص همئ
 اناصغإلا ابصلا حير تكرح ام
 ةلمسبلا لضفب ي دبأ الوأف

 ادبي مل اهب هيف املكو

 ناميالا يوذل ءافش هيف

 ةمللا عيمجل نيبم رون

 هلمجم اذهو اذه ترسف دق
 رفس حبص ام هللا هيلع ىلص
 دابعلل قحلا حبص حالف

 قدصلاو هب قحلاب ءاجو
 ازجوأو ةرات هيف بنطأ

 عماوجلا يوذ عمج اهوحي همل
 ىفاعم ىذأو ءاد لك نم

 املا ليزت تنش ىتم تنش

 قورب هلو تبلط امب
 هينلا هنم تحلصأ اذإ هنم

 املعلاو هنووري يبنلا نع

 ضرعلا مويل ارخذ هتدعأ

 اعمسي نإ اعدلل ريدج وهو

 لآإلاو هبحصو يبنلا ىطع

 انآرق ةجهللا وذ الت امو
 هلوأ ءيش لك يف يغبني نأ

 ادنو ىأن دق هيف دريخلاف
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 هوعد لك هللا دري الو

 تبتك وأ تنرق ءاد لكو
 ةرشع دعب نيفلا الت نإو
 [ الت ] الت افلأ نأ ناكو

 رشع ينثإ متي ىتح اذكهو
 اجاحلا كاذ قازرلا لأس نإ
 ةنامتس اهربح نم نإو
 دغاك يف اهربح نأ كاذو

 ةميظع ةبيه ىسكيل مث

 ىمحلل اهربح ىتف مكو
 ةحتافلا لضف ركذ يتأن فوسو

 رصحي ال ىرأ امهيف اهلضفو

 لوسرلا نع ءاج امك يهو
 ةزيثك تفنص دق بتكو

 بجعلا ىأر امناد اهالت نمو

 ةعطقم تبتك نإ افرحأو
 رهاط ءامب دعب تيحم نإ

 هودبو ةلوأ اهل تناك

 تبن هنع هلصأف هل اموي

 هرصمو ةجاح فيلح اهل

 ىلص هلإلل نيتعكرو
 ردقلا هيفشي جاحلا امناف

 اجارو اعرسم هيلا ىفاو

 هنف بهري مل ةناملا عبرو
 دعاسلابب هدي يف اهطانو
 هميضي نأ دضلا قيطي الو

 املأ ام لازف اهريغو
 هحضاو تاكرب نم اهب امو
 ركني ال ىرج اميف اهعفنو

 لوغ وأ برقع نم تيقر نا
 هرينم دناوف اهب اهيف
 برأ لك نم هوجريام لك يف
 ةعفنملا اهنم كردأ ىذأ يذل

 رهاظلا ماقسلا وذ اهاستحإ مث

 ، روسلاو تايآلا نم ريثك صاوخ اهيف ركذ ، () ةليوط ةزوجرأ يهو
 : اهرخآ يف لوقي

 عباس موي هللا دمحب تمت

 انيعىستلا عم عبرأ ماعل

 دجمألا لجألا انالوم رصع يف

 عمساف سيمخلاو ناضمر نم

 انيضم دق فللاو ةنامو

 دمحأ مامإلا لدعلا لداعلا

 )١( ةحفص . " يكمردلا ناويد " : يف ةديصقلا رظنا )٢٩ ٧٣( .
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 دوعسللا يبأ ي ديعسربلا

 رفظو حتفب اصوصخم لازال

 رورسلا ررس يف انئتم
 حابصلاو ءاسملا قنتعا ام

 ناوخإلا ةفحتب اهتيمس
 لسرملا يبنلل ةالصلا عم

 حلاص دبع ةوعد اسمتلم

 يوكزإلا يكمردلا ريقفلا مظن
 دمحم ىفطصملا يمس لجن

 مامتلا ىلع هلل دمحلاو

 دييأتلا و لابقال او نعلا ي ذ

 رطولا ةياغ شاع ام اغلبم
 رورشلا ررش نم املسم

 حايرلا اهناصغا تكرحو

 نآرقلاو هللا ركذ لضف يف
 يلج لضف يذ لك نم اهريغو

 حصان بحم سانلا نم اهب

 يوقلا هبر وفع يجار ملاس

 دغر شيعب شرعلا وذ هاقبأ
 ماودلا ةدم اريثك ادمح

 . م٠٨٧١/ه٤٩١١ ةنس ناك ةزوجرلألا هذهل همظن نأ : مظانلا ركذ

 نأ : لاق نم لوق نالطب ىلع لدي امم ‘ ديعس نب دمحأ مامإلا رصع يف
 /ه٩١١ ١ ةنس : ىرخأ ةياور يفو ؛ م٠٧٧١/ه٤٨١١ ةنس مامإلا ةافو

 اضيأو ؛ ةزوجزألا هذه مظن خيرات يف ءاج امب دودرم كلذو ؛ ٨

 رهش يف خرؤملا ‘ يديعسوبلا ىسيع نب سيمخ خيننلا هيلاول هباتكب
 ذبن ديعسلا علاطلا "" : باتك عجار ؛ م٨٧١ ٠ سطسغأ /ه٩١١ ٤ نابعش

 يدنع اميف حجارلاف ، اذه تملع اذإو ، "" ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم

 . م٣٨٧١/ه٨٩١١ ةنس هتافو نأ

 ، دمحأ نب ديعس مامإلا نب دمح ديسلا عم رابخأ يكمردلا خيشللو اذه

 اهنم ‘ ةقنار راعشأ هريغ يفو هيف هلو ‘ ءاكربب هعم ايضاق همايق تقو

 : ديعس نب دمح ديسلا اهب حدتمإ يتلا ةروهشملا هتديصق

 نمث الب بولقلا هب عابت قوس نميلاو ةنعس نيع يباب نيب ام
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 اومكحتو هب اوركتحا امب اورجت

 نم دوعلاو مهنادبأ نم كسملا
 مهسافنأ نم جاه لفنرقلا اذشو

 امك هل لاقي ال الامج اوزاح

 نلو ال مهنم ماتسي نم باوجف
 نجولا نم نارفعزلاو مهنادرا
 ندبلا قرع نم درولا ءامو ارحس

 نمك هب يلع حش مهب نكل

 : لاقف ، تايبأ ةدع عب صلخت نأ ىلإ

 ادغ امك هيلع ارصتقم تلزام

 هلالخ عيمج تدمح يذلا دمح

 نسحلا لعفلا ىلع ارصتقم يالوم

 نمزلا قالخأ قلخلل هب تلحف

 ٠ قيزر نبال ، '" نيبملا حتفلا "" . باتك يف اهلماكب ةديصقلا عجار

 . )٣٠٨( ةحفص ‘ ' يكمردلا ناويد ' : باتك اضيأو ؛ )٤ ٤٠( ةحفص

 ،هل ةنبا عضوب هرشبي دحأ هاتأ نيح اهلاق ‘ تايبألا هذه اضيأ هلو

 : كلذ يف لاقف

 ةاتف عضوب ينرشبت تءاج
 يتلا يه ةايحلا ىدم يلع يذه

 اهداؤف رسي ينم يتلا يذه

 ينقاتشت ىونلا موي يتلا يذه
 ىهللا ىندأ اهتاهلب يتلا يذه
 اهل يدبأ ام ليلقل يتلا يذه

 اهبرت رخافت يب يه يتلا يذه
 )١( رعاشلا لوق نم هذخا :

 ىتفلاب نرثعي مايألاو نهيفو

 ترشب :=اهتبجأف

 () يتافو نامز ينبدنتو ونحت
 تاه وأ يتينب كاه تلق نإ

 تاوعدلاب نمحرلل حلتو
 تاوهللا يف غاس ءيش لقأو

 تاتلا نيب ركشلا ليزج يدست

 تاوخألا ةضف ددهت يب وأ

 تانجلاب

 عحناونو هنللمي ال بداون
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 تاوصألا عفرأب يلع ينثت ىرت تبعل اذإ ادج يتلا يذه

 تاعاسلا ىدم ترس ةعاس يف ينرس ام تنياع نإ يتلا يذه

 تاربعلا ةلهنم اهتيأرو اهءاس يبلق ءاس ام تأر اذإو

 يتانب رمع ليطت تلقل ىطعت لق تنش ام يل لاق يبر نأ ول

 : طقسمب عقو لازلز يف لاقو

 لزاون رومأ اهولتتل وجرأو لزالز موي لك ودبت طقسمب
 لقاع ملظلا عدري اهيف رأ ملو انخلاو ملظلاو روجلا اهيف رثاكت
 لهاك ظاهني داك اهنم توم اهبف اهلهأ مئارج اهيف ترثك دقل
 لوازي كانه هنع اهفرص ادغ ةذالو ليقثلا لمحلا هظك ذمو

 لواحن ام اهريغ يف انل رسيو ةمالسب انجن اهنم براي

 ةعبرأ . ديعس نب دمحأ مامإل ١ مايأ ‘ تقولا كلذ يف ةكما ردلا نمو

 : باتك فلؤم ‘، ملاس نب دمحم خيشلا : مهنم ‘ ء ابدأ ، ءاهقف لاجر

 ، اذه دمحم نيب ملاسو } دمحم نب هلل ١ دبعو ‘ هقفلا يف . "" ديلقاا "١

 : ي ديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا حدم يف لناقلا ، هللا دبع نب ىيحيو

 اسومش وأ تلجت دق ارودب ديعس يبأ لآ لاجر تيأر
 اسومط هملاعم تناك دقو امدق قحلا رانم اوفشك مهو
 اسوفنلا اولذب اقللا موي يفو ءارث اولذب ىدنلا موي مهو

 ۔ ديعسلا علاطلا '' : باتك يف ، مهراعشأ ضعب تركذو ، مهتركذ دقو

 . "" ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن

 قيزر نبا ىرحتيو ، دمحم نب ملاس خيشلا ة افو خيرات ىلع فقأ ملو

 . م٩٠٨١/ه٤٢٢١ ةنس اهنأ هتافو
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 يمضهجلا نامي نب دمحم نب ملاس ١
 ) ... ۔ ( ٠٠٠

 نامهد نب دمحم نب دشار نب نامي نب دمحم نب ملاس خيشلا وه
 ، رشع يداحلا نرقلا يف ةفرعملاو ملعلا لاجر نم ؛ يدمسلا يمضهجلا

 ةنس ىلإ ناك ، يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا رصع يف ناك
 هديب خسن دقو ۔‘ ديج طخ هل ناكو ‘ ةايحلا ديق ىلع ،‘ م٦٧٦١/ه ١٠٧

 ، دهازلا ملاعلا خيشلا نأ نظأو ، "" عرشلا نايب " : باتك ءازجأ ضعب

 خيشلا نامز نأ الإ ، دمحم نب ملاس خيشلا تيب نم ناك ، ديعس نب دشار
 . يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ ىلإ رخأتم دشار

 : باتك نم رشع سداسلا ءزجلا ‘ ملاس خيشلل ةخوسنملا بتكلا نم

 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوي ، "" عرشلا نايب "
 نب دشار نب دمحأ نب دشار نب دمحأ نب دمحم : وه خسانلاو . يديعسربلآ

 ىللإ وهف . م٣٧٦١/ه٨٠١ ٤ ةنس خسنلا خيرات ، يدعبلا يزرحملا دمحم

 . ةايحلا ديق ىلع ‘ روكذملا خيراتلا

 نب رماع نب هللا دبع خيشلا : مضاهجلا نم ةفرعملاو ملعلا لاجر نمو

 نب سيمخ نب نارمع نب سيمخ نب نارمع نب سيمخ نب مناغ نب دشار

 ةبتكم يف ‘ "" نايبتلا " : باتك نم ةخسن هطخب تيأر . يمضهجلا يناث

 هيقفلا خيشلا هخسن دقو ، )٣٠١١( مقرب ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 خيرات ، (لوألا) ناطلس نب فيس مامإلا مايأ ، يناقوحلا هللا دبع نب دمحأ

 . م٧١ ٢ ٠ ويام - ليربإ /ه٣١١١ جحلا رهش يف خننلا

 دمحم نب ديعس نب ناميلس نب دشار نب ناميلس : اضيأ _ مهنمو
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 عم برطق ةثلثم هطخب تدجو ‘ طخلا ديج خسان وهو ، يمضهجلا
 ، يودحإا يشاطبلا يدع نب ورمع نب يدع خيشلا اهخسن دقو ، اهحرش
 . م٠٦٧١/ه٤٧١١ ةنس خسنلا خيرات

 ىنحرسلا ناحرس نب ديعس نب ناحرس ٩٢
 ) ... - ( ٠.٠٠

 ينحرسلا رمع نب ديعس نب ناحرس نب ديعس نب ناحرس خيشلا وه
 نيتياورلا يأ يردأ امف يطع وبمأ هنأ قاروألا ضعب يف ، يوكإإلا

 ةبوجأ هل ‘ خرؤمو هيقف . رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم وهو ‘ حصأ

 . رثألا يف ةريثك

 ، نآزج ۔ () " ةمألا قارتفا يف ةمغلا فشك "ا : باتك ، هتافلؤم نم

 دعي وهف ، ينامعلا خيراتلا يف تافلؤملا ةردن ىلعو ، اطوطخم لازال

 ريغ نم ۔ نيرصاعملا باتكلا ضعب لواح دقو ، نامع خيرات يف اعجرم

 نإف ، باوص ريغ كلذو ‘ ينحرسىلا ريغ ىلإ باتكلا ةبسن ۔ نيينامعلا
 نوفلؤملا قبطأ دقو ، روكذملا فلؤملل وه ۔ '' ةمغلا فشك " : باتك

 كلذ ريغب لئاقلا لعلو ، هيلإ باتكلا ةبسن ىلع فلؤملا دعب اوءاج نيللا
 خيراتلا يف ، "" ةمغلا فشك " : همسإ رخآ باتك نم مهولا هيلإ ىرس

 ةليوط ةدم ذنم هيلع تعلطإ ، اذه نُم مدقأ . ريغص ءزج يف وهو ى اضيا
 تبثتلل نآلا هيلع عالطإلا تلواحو ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب

 ۔ كلذ يل رسيتي ملف ، هنم
 هنود ام فالخ وهو 4 " ةلألا رابخأل عماجلا ةمذلا فشكا" : وه “ انيديا نيب يذلا بتكل مسا ( ١)

 . " ةمألا قارتفا يف ةمغلا فشك " : فلؤملا
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 اندنع وه ، هنع فيرعتلا ددصب انأ يذلا باتكلا نإف : لاح لك ىلعو

 ؤ يوكزإلا ديعس نب ناحرس خيشلا هفلؤمل هنإ . ملع ىلع ران نم رهشأ

 نم رثكأ يفو ب . ينحرس هنأ : ليقف ، هبسن يف تاياورلا تفلتخإ دقو

 نأب ، دحاو صخش مأ ، نانثإ امهأ يردأ امف ، يلع وبمأ هنأ : ةياور

 تعلطا مالك ، هيلع لدي ام وهو ؟ يلع وبمأ نم اعرفتم ينحرسلا نوكي
 كردأ هنأكو ، يلعوبمأ ديعس نب ناحرس خيشلا نع ةميدق قاروأ يف هيلع
 ىوزنب هل ةيناثلا ةعيبلا رضحو . يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ
 /ه٦١١ ٢ ةنس قاتسرلاب هل ةعيبلا دعب ، م٥٥٧١/ه٧٦١١ ةنس

 ىلإ ءاجو ‘ راصتخإب ةبراعيلا ةمنألا ركذ ضرعتسإ نأ دعبف ؛ ٩

 مامإلا عياب نم لوأ انأ ) : لاق ؛ يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا ركذ
 نب بيبح خيشلا ةعيبلا رضحو ، يمدألا يدزألا يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ

 دمحم نب.......... خيشلاو . يوزنلا يرقعلا يديعسوبمأ ملاس
 نب دمحم خيشلا و ، يقاتسلزلا يصقننلا .......... خيشلا ق 6 يصورخلا

 نب ناحرس ريقفلا انأو . يمالسلا ملاس نب دعاج خيشلاو ، يلوعملا رماع

 دادزي مامإلا اذهو . باتكلا اذه فلأ انه اهو ۔ يوكزإلا يلع وبمأ ديعس

 نب ريمح نب برعلب مامإلا تومادعب ىوزنب هتعيب تناكو ، نامعب ةوق
 ىلإ ‘ برعي لآ ةداسلا نم كلملا لقتناو ، هانعيابو انل شرط ، ناطلس

 .ا" هصنب ه أ .() (م١ا٥٥٧/ه٧٦ ةنس كلذو ، ديعس نب دمحأ مامإلا

 ، نكمم عمجلا ناك اذإ الإ . يلع وبمأ ىلإ هباستنإ يف حيرص همالكو

 . ملعأ هللاو ، هاندأ ىرتس امكو ، هركذ مدقت امك

 كلملا هللو ، ه٧٦١١ رفص ١٣ : موي كلذو ‘ قرف ةعقو يف 0 بوعلب مامإلا اهيف لتق يتلا ةنسلا يه )١(

 ۔ منادلا
 )٢( ماع يف ناماع يف عبطف ، خيراتلاب ةصاخلا لوصفلا ضعب ناحرس خيشلا باتك نم ذخأ ١٩٧٧م 6

 ةلاسر نع ةرابع يهو ، يلديبع دمحأ قيقحتب ‘ م٦٨٩١ ماع عبطو ‘ يسيقلا ديجملا دبع قيقحتب
 ريتسجام .
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 ، م٥٥٧١/ه٧٦١١ ةنس ىلإ هنأ الإ ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 . هللا دنع ملعلاو ، انه هركذ ءاج امك ‘ ةايحلا ديق ىلع

 نب هللا دبع نب ديعس : ۔ رصعلا كلذ يف مهنم ملعلا لاجر نمو
 وهو ، هبتك ضعب يف ةباتك هل تدجو ، يويلحملا ينحرسلا دوعسم

 لنامس قوس نم ءارشلاب باتكلا اذه هيلإ لآ : لاق ، ناديبع نبا تاباوج
 . م٢٦٧١ ويام ١ /ه٥٧١١ لاوش عباس ي

 ينحرسلارمع نب ديعس نب ناحرس ٩٧٢
 ) ( ٠... - ٠.٠

 هيقف ملاع ؛ يوكزإلا ينحرسلا رمع نب ديعس نب ناحرس خيشلا وه
 نب ناحرس خرؤملا هيقفلا خيشلا دج وهو ، رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم
 خيشلا اذه بسن دقو ‘ '' ةمغلا فشك " : باتك فلؤم ، ناحرس نب ديعس

 نأ يل نيبت مث ۔ عضاوم يف كلذ رركت دقو ، يلع وبمأ ىلإ ۔ هديفح وأ ۔
 نب ديعس نب ناحرس وهو ، يلع وبمأ ىلإ بوسنم رخآ اهيقف كانه

 يلع يبأ نب ناحرس نب دوعسم نب نسحلب نب دمحم نب ناحرس
 ىرت امك وهو ‘ ادوجوم ايح ‘ م٧١ ٩٤/ه ١١٦٢ ةنس ىلإ ناك ‘ يوكإإا

 ، ليبقلا اذه نم عقو هابتشإلا لعلو ، لوألا نع هدادجأ ءامسأ فلتخت

 يلع وبمأ ديعس نب ناحرسو ، يوكزإلا ينحرسلا ديعس نب ناحرس كلهف
 امهنيب عمجلا نكمي تلقل امهدحأ ءابآ ءامسأ فالتخإ الولو ‘ يوكإإا
 . يلع وبمأ نم اعرفتم ينحرسلا نوكي نأب . ةدحاو ةليبق نم امهلا
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 . () هريغبو اذهب ملعأ هللاو ، نيندألا هدادجأ دحأ ىلإ بسنو

 يرماعلا دمح نب لمرح نب ةحرس ٤
 ) ...ه 9

 نب رمع نب ناحرس نب دمح نب لمرح نب ةحرس خيشلا : وه

 ةدلب نم ، ينيتيرقلا يرماعلا رماع يبأ نب رصان نب دمحم نب ناحرس

 6 ةباتكلا يف ننقفتم ، غيلب بتاكو ، رعشلل مظانو ، هيقف ، " نيتيرقلا "

 نب فلخ ملاعلا خيشلا : وهو . هيرصاعم ضعب هيف لوقي ، طخلا ديج
 : هيف هلوق نمف ، ةبتاكمو ةقادص امهنيب تناكو ، يرفاغلا ميثع نب نانس

 ىضرلا لمرح لجن ةحرس طخ ول

 يجترأ اميف نهنم هبتشي مل

 انقدص فرعتل برج يرتمت نا

 ةعامجب دحاو ىدفي ناك ول

 خسان وه مظان وه ران وه

 : اضيأ لاقو

 اَقطنمو اطخ باتكلا ركذ اذا

 اممتم ءانثلا يدهأ هل اذهل

 دحاو ماقم يف اسرط نيعبس
 دحاولا ميركلا لضف نم ناسرط
 دهاش لدعأ نيعلا يأر نأ ذإ

 يدف انب يضرلا لمرح نبا ناك
 دناج مركأ كاذ عم هنكل

 هباشم نم ةحرس انيخأل امف

 هب ىشم هيلإ نم اريخ هللا ىزج

 نب ناطلس مامإلا مايأ يف ناك ‘ رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم وهو

 خيشلل يواتفلا ضعب ، يقورحملا ةعمج نب شيورد خيشلل ‘ " نايبتلا " : باتك يف تدجو )١(
 . هل مجرتي مل اذهل ، اهيلع علطي مل فلؤملا لعل ، يوكزإلا رمع نب ناحرس
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 ٥ ديفحو ‘ ةحرس نب ناميلس ه دلوو وه ناكو . يبرعيلا كلام نب فيس

 ملعلا لاجر نم مهلك ‘ ناميلس نب ديعس نب ظفاحو ، ناميلس نب ديعس
 . هقفلاو

 ، م٧٦٦١ - ٧٧ ١٠ه/ ٦ ةنس ىلإ ناكو ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 . ةايحلا ديق ىلع

 دقو ، ناميلس نب شارم نب ناحرس يضاقلا خيشلا : هتيرذ نمو
 . (» "ليحلا " لهأ هتعامج بسنو هبسن نع شارم خيشلا ينربخأ
 نب ناميلس نب شارم نب ناحرس هنإ : لاقو . ("ا " ةليبعملا " و
 نب ةحرس نب ناميلس نب ديعس نب ظفاح نب نارمع نب فيس نب دمحم

 يبأ نب رصان نب دمحم نب ناحرس نب رمع نب ناحرس نب دمح نب لمرح
 . يرماعلا رماع

 نب نسح نب ملاس نب يلع نب بلاغ نب روصنم : ۔ اضيأ ۔ هنعو

 نب سماش نب دمح نب ليهسو ؛ ناحرس نب دمح نب لمرح نب دشار

 . ناحرس نب دمح نب لمرح نب دشار نب نسح

 نب دشار نب نسح : وه .‘ ةليبعملاو ليحلا ىلإ جرخ يذلاو : لاقو

 . دمح نب لمرح

 نب ناميلس نب دوعسم تنب ةشناع ةهيقفلا : روكذملا تيبلا اذه نمو
 يف ، (" "" بذهملا '" : باتك نم ةخسن ىلع تعظا دقف ، ةحرس

 ةنس خننلا خيرات ، ناحرس خيشل بشلا دنع هتدجو ، اهدي طخب ، ٹا ريملا

 . م٥٧٧١/د ١١٨٩

 ِ ِ . ةيالولا بونج يف عقت . بيسلا ةيالو ىرق نم )١(
 . ةيبونجلاو ةيلامشلا ةليبعملاب فرعتو . ةيالولا لامش يف عقت ، بيسلا ةيالو ىرق نم (؟)

 ۔(قيرع نبا) يلوعملا دشار نب رماع نب دمحم ناميلس يبأ خيشلل ، "" بدألا نيعو بذهملا " : باتك )٣(

-٢٤٣ _ 



 يدنكلا دبعس نب دمحأ نب دببعس -
 (١٩٧١/ه ١٢٠٦ ۔ ...ر

 نب ديعس نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ نب ديعس هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 يناثلا نرقلا ءاملع نم ؛ يوزنلا يدنكلا هللا دبع نب ناميلس نب دمحم

 . رضح

 ءاملع نم هريغك اهب أشنو ‘ ىوزن ةنيدم نم ‘ ةدرلا ةلحمب دلو
 ، نيلتاقلا نم اوصتقي نأ هتعامج دارأو ، هدلو لتقو دهطضأ مث ، هنتامز

 يداو ادصاق ىوزن نم جرخو 4 ةليلق مايأ ةلهم مهنم بلطو ، قفاوي ملف
 ةيرقب مهضعبو ، اهب هتيرذ لازالو ، " راجه " دلب نكسف صورخ ينب
 ا" يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ خيشلل اذاتسأ ناكو ، لخن
 . (هللا همحر)

 بلط يف داج ريغ هرمأ لوأ يف ناك ‘ ناهبن ابأ خيشلا نأ ىكحيو
 مسوتف ، ديعس خيشلا ىلع اموي رمف . صنقلاب افوغشم ناكو ‘0 مظعلا
 ، املاع نوكيس ىتفلا اذه نإ : هسفن يف لاقف ‘ ءاكذلاو ةباجنلا هيف خيشلا

 ، كل هيدهأ نأ ديرأ . ءيطخي ال ۔ ةيقدنب : يأ قفت يدنع : هل لاق مث
 :باتكهل جرخأ هءاج املف . رخآ تقو يف هيتأي نأ هدعوف

 ىلع بكاو ، صنقللال ، اذهل تقلخ تنأ : هل لاقف ، " ةماقتسإلا "
 يف هرصع ةمالع راص ىتح ‘ رثألا بتك نم هريغ ةءارقو ، هتءارق

 رسلا لعلو ‘ روكذملا هخيشل اذاتسأ راص ىتحو ، ىوتفلل اعجرمو ، نامع

 ديسلا لعج يذلا وه . " ةماقتسإلا " : باتكل ديعس خيشلا رايتخإ يف

 )١( رظنا ، ليلج ملاع ، (م١٢٨١/ه٦٣٢١ - م٥٣٧١/ه٧٤١١) يصورخلا سيمخ نب دعاج ةمالعلا ،
 ماع بيسلاب يبدألا ىدتنملا تاروشنم نم م سيمخ نب دعاج خيشلا . دمحم نب ديعس ‘ يمشاهلا
 ۔م..١
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 ىتح ‘ هتافلؤمو هتاباوج يف ديعس يبأ تاوطخ مسرتي ناهبن ابأ سيلنرلا

 . هتاعيرفت يف ناهبن وبأو ، هتاجيرخت يف ديعس وبا : ليق

 نيذلا ‘ نيدوقفملاو ىرسألاو ىلتقلا نع ، ديعس خيشلا لنس دقو

 زاريش ىلإ مهب اوجرخ نيذلا ىرسألاو ، اهريغو ىوزن نم مجعلا مهلتق

 كلذو ، (ريغصلا) ناطلس نب فيس مايأ . نامع مهلوخد تقو ، اهريغو

 ةلأسملا كلت ىلع يدنكلا خيشلا باجأ دقو ، م٧٣٧١/ه٠٥١١ ةنس

 علاطلا '' : باتك يف باوجلا اذه رظنا ۔ اريخ هللا هازج ليصفتو حيضوتب

 . ') "ا ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن ۔ ديعسلا

 لاجر نم ناكو ‘ ديعس نب ناميلس خيشلا : ديعس خيشلا دالوأ نمو
 . رثألا يف ىواتف هل تيأرو . ملعلا

 نب دمحأ نب فيس نب ميهاربإ يضاقلا خينللا : ه دافحأ نمو

 . دمحأ نب ديعس نب ناميلس

 . لخنب ، م١٩٧١/ه٦٠٢١ ةنس دمحأ نب ديعس خيشلا ةافو تناكو

 نم طوطخم يف دجوت ، لناسم ىلع قيلعت ، دمحأ نب ديعس خيشللو
 ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، ؤ" '' نيدلا مولع ءايحإ ":باتك

 اذكهو ‘ " رورغلا " : باتك هرخآ يفو ، (ب٣٢ صاخ )٢٠٠٨ مقرب

 . ديعس نب ناميلس خيشلا هدلول
 دماح نب دومح نب فيس خيشلل " ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن - ديعسلا علاطلا " : باتك )١(

 . اهدعب امو ‘ )٦٠( ةحفص ، خيشلا باوج رظنا . يشاطبلا

 ۔ يلازغلا دماح يبا مامإلل ، " نيدلا مولع ءايحإ " : باتك (؟)
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 يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديمس ٦
 ) ... ( ٠٠٥

 يدمسلا يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس ملاعلا خيشلا وه

 تناكو ، ريمح نب بوعلب مامإلا مايأ املظ لتق . رارسألا بحاص ، يوزنلا
 . نآلا اهركذأ ال ، ةمارك هل

 . ةدرفلا بحاص وه : '' ةعماجلا ةريسلا "" : باتك يف قيزر نبا لاق

 ، يدشارمحلا يلع نب رصانو ، يلمازلا ديعس نب حلاص : هخايشأ نم
 نم وه يذلا ، ديعس نب دمحأ نب ديعس خيشلا ريغ وهو ؛ ناديبع نباو
 ؛ (ه٦٠٢١) ةنس لخن دلب يف يفوتملاو . فيس نب ميهاربإ خيشلا دادجأ

 مساق نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب ديعس خيشلا ريغ اضيأ وهو
 . (لوألا) فيس نب ناطلس مامإلا مايأ ناك يذلا ، يوزنلا ينيسارخلا

 ىينيسارخلا دمحم نب دمحأ نب ديمس ٧
 ) ... ( ٠.٠.

 مساق نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا ملاعلا خيشلا وه
 مامإلا مايأ ىلإ ناك ، رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم ؛ يوزنلا ينيسارخلا

 نم امهرصع يف نمو ، فيس نب ناطلس مامإلا مث ، دشرم نب رصان
 نب دوعسمو ‘ دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم خياشملا مهنم ‘ ءاملعلا

 : باتك فلؤم ، يدنكلا ناسغ نب دمحم نب هللا دبعو ، يناهبنلا ناضمر

 . مهريغو ‘ " رايخألا ةنازخ "

٢٤٦ -



 نيب عقاولا فالخلا يف ، دمحأ نب ديعس خيشلا اهبتك ، ةريس هذهو

 : يهو ‘ مارحإلا ةريبكت (ءعاه) ةمض يف ، هنامز ءاملع ضب

 : (هلل ا همحر) ينيسارخلا دمحأ نب ديعس خيشلا ىلإ بسنت ةريس ه ذه

 نع .‘ ريصقتلاب فرتعملا ، لقألا دبعلا نم ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )
 شكو ‘، مارحإلا ةريبكت (ءعاه) ةمض يف اوركاذت نيذلا ۔ خياشملا ةبتر

 نأو ، قيفوتلا هلأسأو ، نيعتسأ هللابو لوقاف ۔ جاجتحإلاو ركاذتلا مهنيب
 : نيملسملا ةملك عمجي

 ىرقلا يف كلذ راسو 0 رايخألا ةمغلا هتلقنو ، راثآلا هب تدرو يذلاف
 لاق ، ةمومشم ةريصق ةمض ، مارحإلا ةريبكت (ءاه) ةمض نأ : راصمألاو

 نرقلا اذه يف نأ الإ ، افالتخإ كلذ يف مهنيب ملعن ال ، لوألا نع رخآلا كلذب

 ملو ‘ نيعماسلل ترهظ ولو ‘ مارحإلا ةريبكت (ءاه) مضب : لاق نم ، مهنم
 ةريبكت نم (ءاهلا) مزج راتخإ نم مهنمو ؛ ريبكتلا رناس نيبو اهنيب قرفي

 رثكو ‘ مهانكردأ نيذلا خياشملا نع كلذ اوعفرو ، اهراهظإ ىلع 0 مارحإلا

 ءافعض ........... ةهبشلا اوعمتجي مل نأ تفخو ، لادجلا كلذ يف
 نيذلا .......... تضم دقو ، انلبق نم اهيف فلتخي مل لصألاو ، نيملسملا

 ةمض مارحإلا ةريبكت (ءعاه) ةمض نإ ، ةدحاو ةملك ىلع اهيف مهاندهاش
 لاق امك اهمشو ‘ اهرصق ىهتنم فرعو اهفرع نمف ، ةمومشم ةريصق
 ، نيدلا دامع يه ذإ ، اهماكحإ الإ هعسي مل ‘ ةيبرعلا نسحأو ۔ نولاألا

 نإ - اننيد مهنم ملعنو ، نيملسملا لأسن هايإو نحنف ، كلذ نسحي مل نمو
 نيذلا خياشملا نم انملع امب ۔ هللا ءاش نإ ۔ لمعن كلذ نيب نحنو ۔ هللا ءاش
 كردأ هنأل ، لوقلا اذه هبلق يف ولحي مداخلاو ، هريغو اذه مهنع انذخأ

 ، ىوزن خياشم نم مهتالصب ىلصو ‘ مهكردأ نيذلا خياشملا عامتجا
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 همحر) يبوعيلا دشرم نب رصان يضرلا مامإلا : مهنم ، حنمو ‘ يكزإو
 نيملسملا مامإو ، (هللا همحر) فيس نب ناطلس يضرملا مامإلاو ، (هللا

 ، رهشألا تيصلا وذ ‘ راصمألا يف روهشملا وهو ‘ نيدلا يف مهيضاقو

 هرصع يف ناك نم وأ ، هفرع نم هلضف لهجي ال ‘ رايخألا ءاملعلا ةودق

 6 اا دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم ‘ هركذب عمس نم وأ ، هرصمو

 نب قناشو . ناضمر نب رجنخ خيشلاو . ناضمر نب دوعسم خيشلاو

 ينابرلا ملاعلا عرولا يقتلا دهازلاو ، [يوكزالا] رمع نب ناحرسو ، رمع

 يبأ نب يلع نب دمحم خيشلاو ، ينامدألا يوكزإلا دمحم نب فلخ

 نب دمحم نب هللا دبع خيشلاو . يحنملا دمحم نب هللا دبع خيشلاو ، مساقلا

 ملاعلا دهازلا خيشلاو ۔ ناضمر نب ديعس يضرلا خألاوة يوزنلا ناض
 نب حلاص خيشلاو . يوكزإلا يربغألا فلخ نب دمحأ فلسلا هيقف

 نب دمح خيشلاو ‘ يوزنلا [يلوعملا] لماز نب يلع نب دوعسم نب ديعس

 ، دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلاو . يوزنلا يلماكلا دمحم نب هللا دبع

 دحأ نم عمسأ ملف يكزاإب مامإلا يضاق - ملاس نب دشار نب دمحم خيشلاو

 ام ىلع نرقلا كلذ ىضمو ‘ مارحإلا ةريبكت (ءعاه) ةمض راهظإ ءالؤه

 كلذ يف مهنيب ملعن ال ‘ عرولاو ةهازنلا يف ةياهنلاو ةياغلا مهو ‘ تركذ
 ال ، دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم خيشلا ذنموي مهمامإ ذإ ، اعزانت

 مهتريسو ، ةدحاو مهتملك ، هقيرط نع نوكلسيالو ‘ هريش نع نوريسي

 ۔ ةيقب ةريسللو ، ه أ . .......... ذنموي ةدحاو

 )١( هلوقب ، (هللا همحر) يلمازلا ديعس نب حلاص خيشلا راشأ اذه ىلإو :

 لجولا دباعلا يقتلا ةاضقلا يضاق انديس روهشملا ملعلا مهنم

 لدب هل دجوي مل تام ام دعب نم رمع ىتف دادم نبا يبعانلا

 لثتمنو هوفقنف انملع اميف ةرهجم مارحإلا يف مضلاو رهظأ ام
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 يحبصلا دمحم نب ريشب نب ديعس ٨
 ( ما٨٣٧/ه٠٥١١ ۔ ...)

 يحبصلا يناث نب دمحم نب ريشب نب ديعس ةمالعلا هيقفلا خيشلا وه

 : ىمسملا عضوملاب هنكسمو ‘ رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم ؛ يرزللا
 : هيف هلوق هنع ظفحو ‘ '" شقلا بخ"

 ٠.۔..............۔..۔۔.۔۔۔.......... انماقم باط شقلا بخ دجسمب

 مايأ هتوم ناكو ‘ كانه ةربقم يف ، عضوملا اذه نم بيرق هنفدمو

 تقو ىلإ . يربع مهلوخد نيب اميف ‘ ديدحتلابو ، نامع مجعلا لوخد
 ، م٨٣٧١ سرام /ه٠٥١١ ةنس ، جحلا رهش لوأ ، ىوزن مهلوخد

 لنس امل ، يدنكلا دمحأ نب ديعس ملاعلا خيشلا ىوتف نم هتمهف امبسح

 مهولمحو ‘ ىوزن نم مجعلا مهذخأ نيذلا ىرسألاو نيدوقفملا مكح نع
 نم ذبن ديعسلا علاطلا "" : باتك يف ىوتفلا هذه تركذ دقو ، مهدالب ىلإ
 . () "ا ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات

 ناكو ‘ سانلا نيب ءاتفإلل ردصتم ‘ ليلج ملاع ‘ يحبصلا خيشلاو
 ، ةمالعلا : هيمسي ، هردق ةلالج ىلع . (هلل ا همحر) (٢) يملاسلا خيشلا

 ، ( يتاعملل كاردلا هنإو ) : هلوقب ، "" ماظنلا رهوج '' : باتك يف هفصيو

 . عويبلا باب يف تايبأ ةدع يف

 خيشلا : وهو ‘ ةالولا ضعب ىلإ ، يحبصلا خيشلا نم ةلاسر هذهو
 : (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلا يلاو ‘ يولهبلا ملاس نب دشار نب ملاس

 . )٦٥( ةحفص ‘ " ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن ديعسلا علاطلا " : بتك )١(
 . (م٤١٩١/ه٢٣٣١ : ت ) يملاسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا رون : نامع ةمالع وه (؟)
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 . ريقحلا فيعضلا ، ريقفلا دبعلا لاق ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 يلاوملا يلاولا يضرلا ينلأس نأ . يحبصلا دمحم نب ريشب نب ديعس

 . زنكو رخذ هلو ‘ زع مامإلل وه يذلا ، يولهبلا ملاس نب دشار نب ملاس

 لعج ام لثم ۔ هللا هزعأ ۔ ناطلس نب فيس نيملسملا مامإ انديسل لعجأ نأب

 نيدقاعلا نأل كلذو ، هنابآ ةضيرف لب ، ال : تلقف ‘ رصان نب دمحم خيشلل

 اوكرتي ملو ‘ ادهج اولأي مل ، (هللا همحر) دشرم نب رصان مامإلا هدجل
 اولخب امل هولعج يذلا . فلألا قوف مهعسوو . مهل زاج ولو ‘ اداهتجإ

 مامإلل زاجل ، كلذ مهل زاج ولو ،‘ فلأ موي لكل ولو ‘ ةدايزلا نم هيلع

 مهل زاج ولو ‘ هللا لام تيب يف ضوفملا ءاطعلا لصألا ذإ ، مهنم هلوبق
 اليوأت اولعف ام اوذخأ مهنأ اوجرأو ‘ هوضرف ام مامإلل زاجل ، اوراتخا ام

 ناكو اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنأ اذإ نيذلاو ) : لجو زع هللا لوق نم
 . نيرمألا نيب لدعلا : وه ماوقلاو ، [ اماوق كلذ نيب

 ةجراخ ال ، ةنيبو ال ، ةنيرب ةبهو ، ةئينه ةضيرف ۔انديس۔اهذخف
 كدج الو فيس نب ناطلس مامإلا كدج نأ ملعأ ملو ، ةيقتلا مكح ىلع
 مهنم ادحأ ذخأ الو اوبلط ‘ ناطلس كابأ الو ‘ برعلب كمع الو ‘ فيس

 ، ةيفاك ةضيرف كلتو ، دشرم نب رصان مهمامإ هيلع ىضم ام ىلع ةدايز

 يرايتخإ اذهف ، فلسلا هيلع ام فالخ كل ديرأ الو . فالسألا اهيلع تامو

 هللا هراتخا ام كل ترتخإ لب ، مهل ةمول كرمأ يف تفخالو ، ينم دهجلاو
 ةقفاومو ةنوعمو ارظن . كلذ مهل نوملسملا راتخاو ، ةمألا نم هكلمل

 . مهبر باتكل

 ؟ اذه نم رثكأ دمحم خيشلا ةضيرف تلعج فيك : ملاس خيشلا يل لاقو

 لالحلاو ، ةيفخلا ةفاخملاو ، ةيقتلا باب نم اهعوقو فاخأ : هل تلقف
 متنأو ، اميقتسم املعتم املاس قباو مدو ، ةيربلا مكحو هللا مكح يف ىلأ
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 نم 4 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ، ريقح ليلق ايندلا رمأو ، ريثك ريخب
 نابعش ٢١ راهن : هخيرات ، يحبصلا ريشب نب ديعس ريقحلا مداخلا

 . ٧١ ١م ) (١) سرام ٣ ٤ا/ ٤ ١

 يف ، يحبصلا خيشلا ىلإ ةلاسر ، (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإللو
 . ةضيرفلا ةدايز ىلع ةقفاوملا مدعب اهيلع خيشلا باجأ دقو ، ىنعملا سفن

 ةثالث يف ةعومجم يهو ‘ رثألا يف ةريثك ةبوجأ يحبصلا خيشللو
 يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا اهعمجف ، ةقرفتم تناكو ، ةعوبطمو ءازج

 هيف اءزج ، يصورخلا ناهبن نب دمحم خيشلا عم تدجو دقو ، (لا هاقبأ)

 . ةبترم ريغ يهو ، يحبصلا خيشلا تاباوج

 نب فيس مامإلا ةلاسر ىلع تعلطإ ، انه هتبتك ام تبتك نأ دعبو

 : يه هذهو ، (يناثلا) ناطلس

 نب ناطلس نب فيس نيملسملا مامإ نم ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )
 ، دهازلا ‘ عرولا ‘، هيقفلا ، يلولا ، ةقثلا ۔ بحملا خيشلل ، يبرعيلا فبس

 دمحم نب ريشب نب ديعس ، زيزعلا دلاولا ۔ يضرلا ، يضابألا بهذملا ةودق

 : دعبو - هللا ءاش نإ كلذك تنأو ، ريخب نحن ؛ (هللا همحر) يحبصلا

 ،۔ ىوزن مكدلبب امكاح هلعجن نميف ‘ ركفلا انلطأو انربدت انإ ۔ انخيش

 ش (هلل ١ هيصضر) دشرم نب رصان ‘ نيملسملا مامإ ، اشإلومو انديس انيارل

 الهأ هوأر نم اوصتخا 0 اننابآو اندادجأ نم نيملسملا ةمئأ نم هدعب نمو

 مهمحر) نيروكذملا ةمألا ءالؤهب انيدتقاف ، دادم ينب خياشملا نم مكحلل

 لزعب فالخلا ىهتنإو . ءامطلاو ناطلس نب فيس مامإلا نيب فالخ ثودح يف تببست ىوتفلا هذه (ا)
 ةلود رايهنإ يف اببس ناكو ، م٩٣٧١/ه٥١١ ٠ ماع يف سرفلاب ناعتسإ يلاتبو . ةمامإلا نم مامإلا
 ۔ ديعسوب لأ ةلود روهظو ى هبزاعيلا
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 دادم نب دمحم نب رصان نب ناميلس بحملا خيشلا ةماقإ انيأرف ، (هللا

 دح يف هيلع ءاضقلا عطق ريغ نم ، ىوزنب امكاح ‘ يوزنلا يدادملا

 هتريس نعو ‘ هنع ثحبلا يف لاؤسلا انلطأ نأ دعب كلذو ‘ رضاحلا

 لهأ . نيملسملا نم هتعيفر .4 .......... انل زوجي نم ةعيفر دعبو ، هرمأو

 هانرمأو انيلا لصو دقو ، هتقثو هتلادع انل عفر دقو ، ليدعتلاب رصبلا

 ةرواشم ىلعو ، ملعلا بلط ىلع هانضرحو { .......... مكحلاو هللا ةعاطب

 برقأ يارلا اذه انيأرف ، ماكحألا نم هب ىلتبيو ، هينعي اميف نيملسملا
 .... دارملاف . ليمج هيف اننظو ، ملع تيب لهأ نم وه ذإ ، باوصلل

 يف حصنلا مكنم وجرن نحنو ‘ قحلاب انل اربخمو ، هرمأ يف ارظان انخيش

 . نيملسملا رشاعم اي نيدلا

 ، مالسلا ينم كيلعو ‘ هيف رظنلا ، انبهذم ةودقو ۔ انخيش 4 هللا ، هللا

 . (هللا ءاش نإ نورظتنم انإف ، ةزاع تدب امهمو

 : ىرخأ ةلاسر هذهو

 نب ناطلس نب فيس نيملسملا مامإ نم ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )
 ، ةقثلا ، يفصلا ، دلاولا ‘ يضرلا ‘ بحملا خيشلا ىلإ ، يبرعيلا فيس

 هللا ءاش نإ ۔ هللا هملس ، يحبصلا دمحم نب ريشب نب ديعس يلولا ، لدعلا

 ، كلذ نم ريخ هللا ءاش نإ تنأو ، لجو زع هللا نم ريخب نحنو ۔ ىلاعت

 . كلذ يلو هنإ

 ءاش نا - املاس تلزال ‘ كتمالس لاح انرسو ‘ لصو فيرشلا كباتكو

 ناديم يف ، راكفألا سارفأ لايخب انيلإ كباتك دورو لبق نحنف - هللا
 يأر كلذ يف انل هجتي ملف ‘ اهجو اهيفو ‘ رمألا اذه حفصتنو ‘ رابتعإلا

 . هيلع دامتعإلاو ، هيف عطقلا نسحتساإ
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 يل سيلو ‘ نينمؤملا نم لجرو ، نيملسملا نم دحاو يننأ . يرمعلو
 بيجع مكلوقو ‘ نسح مكيأرو ، هيف مهفالخ زوجيال اميف “ .......... يف

 وه هتيأر يذلاو ‘ اراكتفإ دحأ لكلو ، ارابتعإ بلق لكل نأ الإ ، ىنعملا
 ، دلاولا ۔ بحملا خيشلا لعجنل ‘ هيلع عطقلا عيطتسأ ينارأ يذلا يأرلا

 ، هب ىمسي ءاضق ، عطق ريغ نم امكاح ، ناميلس نب رصان نب نامبلس
 . ( هلل دمحلاو ۔ ةحسف يف انرطاوخ يف قوري ام ىلع نحنو

 هبارع نب حلاص نب يناث نب ديعس ٩
 ) ( ... - ٠.٠٠

 نب يناث نب هللا دبع نب حلاص نب يناث نب ديعس هيقفلا خيشلا وه

 يف ، ةفرعملاو ملعلا لاجر نم ؛ هبارع نب يناث نب دوعسم نب حلاص

 " ىدحإ " ةيرق نم ‘ " ةيلعلا " دلب هنكسم ، رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأ
 - رثألا ضعب نم تمهف امبسح - ايضاق ناك امبرو ، نييناطلا يداو نم
 ة ضنارفلا لوصأ يف ، " ثيراوملا ننازخ " : باتك يف اقيلعت هل تأرو

 نب هللا دبع نب يلع نب نافلخ نب ديعس نب ملاس نب ديعس خيشلا فيلأ
 ىلط الإ همظن نم رفظأ ملو ، رعشلا لوقي نمم ناكو ؛ () يسرافلا نافلخ
 ۔ ةيتآلا تايبألا هذه

 رابطصإ نهيلع الف نهو لاح نهل مودي ال عبراف

 رارق يلب نهب نمل سيلو ربق ريغ نم ىتفلا ......
 رارطضإ اهلزانم نم كجورخ رادو اهرك ةبحأ قارف
 س

 )١( مقر تحت ى هتمجرت رظنا )١٠١( . هاندأ .
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 راستعإ هبقعي راص رسيو ولع نم دجم لوزن دعبو
 رانو راتخ رهدلا بأادف مزعو مزح اذ رهدلل نكف

 رعاش ۔ اضيأ - وهو ، يتاث نب ديعس نب لاله رعاشلا دلاو وهو

 هلو ‘ رابجنز ةنيدم يف ، ناطلس نب ديعس ديسلا ةاضق نم ناكو ، هيقفو

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب اعوبطمو اطوطخم دجوي ، رعش ناويد

 : ةيلعلا هدلب نم عضاوملا ضعب ركذي وهو ، هلوق نمو ‘ ةفاقثلاو

 برغ نم ءايلعلا ةعلتلا ىلع فقو بجنلا يداح اي ادصاق اعرسم رس

 ةهج نم ، " ةيلعلا " دلب برغ عقي داو : (ءارلاو نيغلا حتفب) برغو
 نيغلا حتفب) ةيلحملا ةجهللاب وهو ‘ ريبكلا يداولا يف بصني ، لامشلا

 ةلحملا مامأ رمي يذلا وهو . "" ديجنلا يداو '" اضيأ ركذو ؛ (ءارلا رسكو

 . بزغلا ةهج نم ايتآ

 نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا ةيضق يف ىوتف ‘ هدلاوو لاله خيشللو

 (ا١) ,افع
 ں ٠.

 تعلطا دقو ، راعشألا ضعب ۔ يناث نب ناميلس نب رصان همع نبالو

 طخب ، "" عرشلا نايب " : باتك نم رشع سداسلا ءزجلا نم ةخسن ىلع
 يدع نب ورمع خينثلا ةبتكمب دجوت تناك ‘ ناميلس نب رصان خيشلا

 لكأ ببسب تفلت دقو ، هتوم دعب يديألا اهتلوادت مث ، ‘ [يشاظطبلا]
 : يلي ام اهنم تلقن ، اهيلع تعلطإ املو ، ةضذزألا

 ناكو ‘ "" عرشلا نايب " : باتك نم ‘ رشع سداسلا ءزجلا مت )

 (١) مقرب . يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب اطوطخم ۔ تنش نإ - رظنا )٥٨٦( . (فلؤملا) .
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 رهش نم تلخ اموي نيرشعو نينثإو دحألا ىحض ‘ خسنلا نم غارفلا
 ، هلل ريقفلا دبعلا دي ىلع ، م٨١ ٤٨ ربمفون ٢٠ /ه٤٦٢١ فيرلا جحلا

 نب هللا دبع نب حلاص نب يناث نب ناميلس نب رصان ، هبر ةمحر يجارلا
 يضابألاو ، ابسن يئاطلا ةبارع نب يناث نب دوعسم نب حلاص نب يناث
 . ( انطوو انكسم ىدحإ ةيلعو ى ابهذم

 اذكهف " ( انكسم ىدحإ ةيلعو ) : هلوق ىلإ ةراشإو ؛ هلصأ قبط هتلقن

 .ىدحإ ةيرق نم ةيلعلا : بتكت نأب ، لبق يذ نم اهب لومعملا ةباتكلا تناك

 ةنس اهخيرات ، ةبارع ينب نم ةأرمإل ةيصو نم ةروص يديبو
 نب كلام نب تلص نب يدع خيشلا طخب يهو ‘ م١ا٢٠٧۔؟٧

 يزاوغ ةيسابعب تصوأ اهنأ ) : اهتيصو ضعب نمو ؛ يشاطبلا ناطلس
 ، ىدحإ ةيرق نم ‘ ةيلعلا ةراح نم ، ةجرشلا دجسم حالصإ ، رفص
 ، نامض نم ، ىدحإ ةيرق نم ‘ ةيلعلا ةراح نم ، رناودلا دجسمل اضيأو
 . اهتوم دعب اهلام نم ذفنت ، رفص يزاوغ يتيدمحمب تصأ اذكهو

 اهيصو تلعج دقو : بتاكلا لاقو ‘ ىدحإ ةيرق نم ، حابسألا جلف حالصإل
 . ( ديعس نب دوعسم نب دمحم / دلولا اهاخأ

 يصقشلا ديعس نب سيمخ نب ديعس ٠
 ) ( ٠٠٥ - ٠٠٥

 هللا دبع نب دوعسم نب يلع نب ديعس نب سيمخ نب ديعس خيشلا وه
 : باتك فلؤم ، يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا نبا وهو “ يصئللا

 . رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم اهيقف ناكو ‘ " نيبلاطلا جهنم "
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 : باتك نم ءزج اهنم " هديب اهخسن دق ، ةيهقفلا بتكلا ضعب تدجوو

 تدجو يننا ركذاو ، م٧٥٦١/ه٧٦٠١ ماع يف هخسن . " عرشلا نايب ""

 خيشلا نأ : هيف ركذ امالك ، ةمئألا بطقل ، 0') " لينلا حرش " : باتك يف

 يف نيميلا ظفل سانلا ملعي ناك هنأو ، ") ةبرج [ ةريزج ] راز ديعس

 الو ، هصنب ظفللا ركذو ، ركنملا اهب فلحي ناك هابأ نأو ، يواعدلا

 . ملعأ هللاو ، نآلا ينرضحي

 ذافنإ يف ، مهدلاول ءايصوأ هتوخا ضعبو وه ديعس خيشلا ناكو

 . (هللا همحر) سيمخ خيشلا ةمجرت يف كلذ ركذ مدقت دقو ، هتيصو

 يسرافلا ديعس نب ملاس نب ديعس -
9 

 نب هللا دبع نب يلع نب نافلخ نب ديعس نب ملاس نب ديعس خيشلا وه
 : دلب نم وهو “ رع يناثلا نرقلا ء اهقف نم ؛ يسرافلا نافلخ

(٣) 6١ " 
 رورس

 نب سيمخ خيشلاو ‘ يحبصلا ريشب نب ديعس ةمالعلا : هخايشأ نم

 ننازخ '" : باتك ۔ يسرافلا خيشلا تافلؤم نم ؛ يع ورزملا يطع

 ، طيسب قيلعت ، هنم ةلأسم يفو ؛ ضنارفلا لوصأ يف ، "" ثيراوملا

 . شيفطاأ فسوي نب دمحم . ةمغلا بطق ، ةمالعلا خيشلل ، "" ليطلا ءافشو لينلا حرش '!٠ . باتك ) ( ١

 -م٠٢٨١/ه٦٣٢١) شيفطا فسوي نب دمحم ةمالعلا ةمنإلا بطق ؛ تشوغا دعس نب ريكب . رظنا

 : باتك ؛ نامع ةنطلس ، يرماضلا تاعوبطم . هداهج . ةيركفلا هراثآ ، هتايح ‘ (م١ا٤١٩/ ٢

 .(م٨٠٨١/ه٣٢٢١ م٨١٧١/ه٠٣١١) ينيمثلا زيزعلا دبع خيشلل ، "" ليطلا ءافشو لينلا ""
 . سنوت ةيروهمجل ةعبات « طسوتملا ضيبألا رحبلا يف : ةبرج ةريزج )٢(
 . لنامس ةيالول ةعبات ، لنامس يداو يف ةيرق : رورس )٣(
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 نب يناث نب ناميلس نب يناث هيقفلا خيشلا نم شماهلا يف ضارتعإو

 ، نييئاطلا يداوب ، " ةيلعلا " دلب نم وهو ‘ ةبارع نب هللا دبع نب حلاص
 ، ٢٠ ١٣( ) مقرب ‘ يديعسوبلآ دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دوجوم باتكلاو

 . م٨١ ٠٠ ربمتبس ٣/ه١ ٢١٥ لوألا عيبر ١٢ خسنلا خيرات

 اذه ۔ يسرافلا ملاس نب ديعس خيشلا ةمجرت يف ٥ ركذأ نأ بساني اممو

 ةبتكمب طوطخم وهو ۔ ريسفتلا بتك ضعب يف هيلع تعلطا ي ذلا خيراتلا

 ؛ "" عماوجلا عماج " : همسإ ، يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا

 : بتاكلا لاق

 ةيرق نم لخنلا نم طقسو ‘ " رورس " ةيرقب حيرو رطم عقو )١(
 نم ‘ رشبلا نم يداولا لمحو ‘، ادعاصف ةلخن افلأ : "" رورس"

 ۔ ةنطابلا لهأ نم ، مهريغو ةبنجلا نم سفن يتنام : ردق ، رورس
 نيرشعو ةعبرأو ، بوزغلا ىلإ رهظلا ةالص دنع ءاعبرألا موي كلذو
 . م٣٢٧١ ويلوي ٢٩ /ه٥٣١١ لاوش رهش نم تلخ ةليل

 رهش نم تلخ ةليل نيرشعل ، ءاعبرألا ةليل اجنف تذخأ (!)
 . م٧١ ٢٣ ربوتكأ /ه٦٣١١ مرحملا

 ويلوي ٣٠ /ه٦٣١١ ةدعقلا يذ رهش نم عساتو ، نينثإلا موي يفو )٣(

 . لخنلا نم ريثك طقسو ‘ لنامس رجاح يف حير تيه ‘ م ١٧٤

 ٧٢/ه٩٣١١ ىلوألا ىدامج نم ثلاث ةليل ، نييركبلا ةرجح تذخأ ()

 . م٦٢٧١ ربمسيد

 ٢٧ /ه٩٣١١ ةرخآلا ىدامج ثلاث موي ‘ اجنف ةرجح مده خيرات ()
 . م٧٢٧١ رياني
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 م١ا٣٢٧/ه٦٣١١ ةنس نيب ام يتلاو ، ةروكذملا ثداوحلا هذهو

 رصان نب دمحم : نيب ام بورحلا تقو يه . م٦٢٧١/ه٩٣١١ ةنسو

 . ينانهلا كرابم نب فلخو ، يرفاغلا

 ةبتكمب ، " نيبلاطلا جهنم " : باتك نم ، رشع يداحلا ءزجلا يفو

 هسفنل هخسن ) : هصن ام ‘ يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا

 يسرافلا نافلخ نب هللا دبع نب يلع نب نافلخ نب ديعس نب ملاس نب ديعس

 ويلوي ٢٢ /ه٠٩١١ ةرخآلا ىدامج ٥ موي خسنلا خيرات ، يرورسنلا

 . دوجوم يح خيراتلا اذه ىلإ ديعس خيشلاف ‘ ( ٦

 يناميلسلا دمحم نب ناميلس نب ديعس ٠٢
) ... ... ( 

 برعلب نب ناميلس نب دمحم نب ناميلس نب ديعس هيقفلا خيشلا وه

 ةنس ىلإ ناك ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يوزنلا يناميلسلا

 . روكذملا خيراتلا يف هل خسن دقو ‘ ادوجوم ايح ‘ م٠٠٨١/ ٥

 ةبتكمب دوجوم ‘ "" عرشلا نايب " : باتك نم نوعبرألاو نماثلا ءزجلا

 نب حلاص : وه خسلانلاو ، يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا

 . يوزنلا دوعسلاب زيزع نب رماع نب بيبح

 ةريثك بتك مهل تناكو ، ءاهقف لاجر ىوزنب نييناميلسلا نم ناك دقو
 نأ دعب . اهضعب ىلع تعلطإ دقو ؛ اهرثكأ بهذ دق اهنأ ودبي ةطوطخم
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 هللاو ، اهنم ةدافتسإلل حلصي ام اهنم قبي ملو ضرألا ةباد اهيلع تتأ

 . ناعتسملا

 يوكزإلا رماع نب هللا دبع نب ديعس ٠٢
 ( ... ۔ ... )

 ؛ يوكزإلا ىسوم نب دمحأ نب رماع نب هللا دبع نب ديعس خيشلا وه
 : باتك ، هتافلؤم نم ؛ رشع يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم

 ديسلا ةبتكمب تادلجم ةثالث هنم دجوي ، " راثآلا يتاعم نم راصتخإلا "

 له ۔ اهنيب ةنراقملا نم نكمتأ مل ، يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم

 وهو ، ريبك دلجم ادع ام ‘ لماك ريغ اهضعبو ‘ ةرركتم وأ . ةيلاتتم يه
 نب ملاس نب دشار نب رصان نب سيمخ ملقب وهو ، حضاوو ديج طخب

 ةنس خسنلا خيرات ، يرباجلا يميقملا ديعس نب دشار نب رصان نب كلام
 : . م٤٩٨١/ه ٧٢

 يف تايبألا هذه - "ا راصتخإلا " : باتك فلؤم ينعأ هل تدجوو

 نب دمحم هيقفلا هيخأل خوسىنم ‘ ةيبرعلا يف باتك حيحصت خيرات
 ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، يوكزإلا ىسوم نب دمحأ نب رماع نب هللا دبع
 ةدعقلا رهش يف خسنلا خيرات . )٢٠٧٦( ماعلا مقرلا ، ةفاقثلاو يموقلا

 نب يلع نب هللا دبع : وه خسانلاو ، م٥١٧١ ربمفون ربوتكأ / ٧
 يتلا ، تايبألا يه هذهو ، ناسح نب دشار نب ديعس نب ناحرس نب لمرح

 : هللا دبع نب ديعس خيشلا مظن نم يه
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 تمرصت نامث عم اماع نورشعو

 دمحم يبنلا انيداه ةرجهل

 اطسلا يخأ فيس نب ناطلس دهع يفو

 ابحاس رصنلاو زعلاب مديلف الأ

 ا مرحم نم تلخ دق اموي نيرشعل
 ممتم فلأ دعب نم ةنام اذك

 مف وذ هاف ام هللا ةالص هيلع

 مظعملا مامهلا لدعلا ىدهلا مامإ

 مدقتو الع يف راخف لويذ

 رماع نب دمحم نب ريشب خيشلا ةمجرت يف اهلماكب تمدقت دقو

 . يوكإزاإلا

 ركذ ىلإ ، اهلوأ بهذ ، باتكلا ءا زجأ يف ةديصق ، باتكلا رخآ يفو

 : نيثالثلاو نماثلا ءزجلا ركذب يدتبي يقابلاو ، نيثالثلاو عباسلا ءزجلا

 ةارش مكح هيلي اميف مث
 هيف نيثالثلا عسات اذكو

 تاداهش مكح نيعبزألا يف من

 هولت يف ناميإلا مكح هث
 كوكص نيعبرألاو يناثبو

 ثلاش يف نويدلا مكح مث
 عبار يف نإ لق اذكو

 سماخ يف ماتيألا مكح مث
 دوقفمو ىمعأ مكح هولتي مث
 عباس يف اوتأ نامزلا ةربابجو

 دودح هيلي يذلا يف لق مث

 قتع ماكحأ نيسمخلا يف اذكو

 يدايألا لهأ مامإلا ةالوو

 دان لك يف موصخلا ىوعد مكح
 داهشإلا نع دحت ال ىتأ

 دابعلا بر ريغب نفلحتال
 يداه اي يندهاف تالاكولاو

 دادملاب ةروطسم نيعبرألاو

 دالوألا يف نيعبرألاو ءازجألا

 داوجلا نب اي نيعبرألاو ءازجألا

 داقرلل فيلح مهناركسو

 دانعلا لهأ نيعبزألا

 داسجألا يف حورجلا هيليو
 دارخلا ضيح نيسمخلا يداحبو

 )١( مرحم ! : وه حيحصتلا خيرات نأ ‘ ةيرعشلا تايبألا نم نيبتي ١١٢٨ه/ ١٦ رياني ١٧١٦م .
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 يناثلا يف جيوزتلا ءايفكأو
 ثلاث يف جيوزتلا كاذكو

 عبار يف جاوزألا قوقحو

 سماخ يف تاجوزلا قالطو
 سداس يف نآربلا مكح مث
 عباس يف ءاليإلا راهظو

 نونو ءاحب ةدع اذكو
 عسات يف ءاسنلا قادصو

 ةيراعلاو ةنامألا اهنيتسو

 تاقدص لك نيتسلا يااحبو

 يناث يف رارقإلا مكح مل
 اذ اي صواأف هولتي اياصولاو

 عبار يف ماحرألا ثرا م

 ةالص يبنلا ىلع ينم مث

 دالوألل عاضرلا دنع نيسمخلاو
 دادجألا ةيقن حكناف نيسمخلا

 داهزلا دصاقم وذحاف نيسمخلا

 داحآلاو اهعيمج مكح نيسمخلا

 داعسو بنيزل مكحاف نيسمخلا

 دادترإ اذ نكتالو رذحاف نيسمخلا

 داهشألا ةرضحب در عم
 داعيملا يف يخأ قدصاف نيسمخلا

 يداشو فرعف ةطقل عم

 داغرألاب كتتأ تابه عم

 دابعلا قحب ندف اذه اي نيتسلاو
 داز ريخ اهنإف دوزتو
 داشرلا اذ اي صيوعلا دنع نيتسلا

 يداه ريخ ىرولل لسرلا متاخ

 خيشلا ، يلولا ، يلاولا ۔ لدعلا ‘ ةقثلا ‘ لجألا خيشلا دي ىلع ، تمت

 . ه أ .() ( هلل لخلا هبتك ، هللا دبع نب ديعس

 يدشاربلا كرابم نب هللا دبع نب ديعس ا
٠٠٠ ( 

  

( ٠.٠ 

 ؛ يمخي ا يدشاربلا كرابم نب هللا دبع نب ديعس هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 صاخلا . )٤ ١٥٢( ماعلا مقرلاب طوطخملا ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم - تنش نإ - عجار )١(
 . (فلؤملا) . (بآ/٣)
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 ايح ‘ م٠٦٧١/ه٤٧١١ ةنس ىلإ ناك ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم

 . ادوجوم

 نب دمحم خيشلا تاباوج بتر يذلا وه . ديعس خيشلا : نأ ردابتملاو

 نم ريثك يفف ٠ِ. راثآلا رهاوج '' : هامسو ، ناديبع نب هعمج نب هلل ا دبع

 . هفيلأتو هعمج نم اهنأ كلذب ةحرصم اهيع تعلطا يتلا خسنلا

 يقبزرلا دوعسم نب يلع نب ديعس ٥-
 ) ... ( ٠.٠

 هللا دبع نب دوعسم نب يلع نب ديعس ‘ يفولا يقتلا ‘ هيقفلا خيشلا وه

 يناثلا نرقلا ءاهقف نم ۔ بسحأ اميف ۔ قاتسرلا لهأ نم وهو ؛ يقيزرلا
 . رثع

 رشع ثلاثلا ءزجلا اهنم ، خيشلا اذهل ةخوسنم بتك ةدع ىلع تعلطإ

 خيشلا طخب هنأ ، يل ردابت اميف وهو ؛ " عرشلا نايب " : باتك نم
 . يربعلا يدع نب دمحم نب ديعس

 يليعامسإلا دببعس نب مناغ نب ديعس 1٦-
 ) ... ( ٠.٠.

 نب مناغ نب ديعس ‘ حيصفلا رع اشلاو ‘ هيقفلا ملاعلا ٠ خيشلا وه

 ، رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يوزنلا يليعامسإلا ناحرس نب ديعس

٢٦٢



 ، يرحب ينب نم يليعامسإ وهو ، ىوزن دمس يبرغ ‘ دسأ ةرجح هنكسم

 ناميلس نب حلاص خيشلا وهو ‘ مامإلا يلاو عم ، يراش اضيأ وهو
 لام هلو ‘ دسأ ةلح : ةامسملا ةلحلا يف انركذ امك هنكسمو ‘ يدنكلا

 . دمس نم . ةدكارلا يف

 يف هلوق نمو 0 ةمغلا صعب يف حلا دمو 0 ةيهقف لناسم يف رعش هلو

 : ناسنإلا دسج يف يتلا ننسلا رلا

 دكؤت رشع ناسنإلا يف لفنلا نم دمحم نيملاعلا ريخ نس دل

 دنفت بتكلا يف هللا لوسر نع تتأ اهلثم ندبلا يف مث سمخ سأرلا يفف

 دعجأ وه ي ذلا رعشلل كقرفو براوش نج سأرلا يف يتلا امأف

 : ةلأسم يف ۔ اضيأ ۔ هلو

 اعيرص فويسلاب راص دحاو اعيمج ىثنأب اونز دق ةسمخ
 اعيجو دلجب دحاو ادغو الهأ مجرلا ىدل دحاو ادغو

 اعيرس ا:ريس ريخألا راس مث دح فصن هب دحاو ادغو

 اعينش العف نيلعاف اودغ لدعلا اخأ اي مهلكو اذه فيك

 اعيشق يدوأف مرحم وذ دوجلا اذ اي لتقلا وذ باوجلا يف يل ل

 اعيطم اي يننعمساف انزلا لبق نم نصحأ موجرملا كاذكو
 اعيبم ادبع فوصنملا كاذكو اركب ناك ذإ دولجملا كاذكو

٠ 

 اعيمسلا نعبتاو لوقلا عمساف يبصل هنإ راس نم مل

 : كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدمي لاقو

 داقرلا اياطم تطتماو ةفلز يداسو ترازف بنيز تقرط

 ي دأ دلا درب لاصولل تسبل ذا يب فاط اجعال فيطلا درب
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 انهو فيطلا نم ينراز ام تيل

 اميف رطخي بحملا لعلو

 ءاد كب ىوهلا يكتشملا اهيأ
 ىوهلا ءادل ىجري ءاود ال

 صلا يف راص هداؤف بصل نم

 : لاق نأ ىلاإ

 تاسبلل بياجن جاونو

 تراص يذلا رحبلا تادصاق

 يذلا مامإلا ىلإ تادصاق

 ايندلا سبلأ يذلا لدعلا مامإلا

 ىراصنلا لذملا راجلا زعملا

 يفو ةالصلا يف وهو لزي مل

 داوجلا نبا مركملا داوجلا

 ناطلس كلملا ديؤملا كيلملا

 يداوعلا تاتماصلاو يداوبلاو

 يراعو راع لك نم راع وهف

 راخفو ددؤوس تيب ىنب دق
 ايانملا بحأ نم سأب هأب

 هنم دوجلا وأ هبرح درت نا

 : اهنمو

 لاو ىقتلا له أ رايخذل ا هترزاو

 جلا سصسع نإ ةا دهلا ة اضقلا

 يداوصلا بولقلا يورت يك اهراز

 دابعلا رتس هاراو بيبحلاب

 داسجألاو حاورألا ىلبم وهو

 دابكألاب دابكألا قاصتلإ الإ

 داف مويلا هدفي مل اريسأ ري

 دادحلا ءادر ىجدلا يف ىرىل

 دامثلا دامث هضيف عم رحبألا

 داصتقا ريغب هداصق قزري

 داسفلا دعب حالصلا ءادر

 دانزلا يراو نيبلاطلا حجنملا

 دالجلا فوفص يفو امامإ نيدلا

 داوجلا نبا مركملا نبا داوجلا نبا

 دايألا وذ كلام نب فيس نب

 داعصلا تافقثملاو ىبظلاو

 دامغألا نم ىغولا موي ضيبلا

 دامع نم هدوج ريغ هل .ام

 دافنلا بحم ىدن

 دارملا ريغ تدرأ دق امراص

 هادنو

 دادسلاو ىدهلاو ملحلاو ملع
 دادحلا فويسلاو مزعلا ولوأ له
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 ىمسملا يلع وبأ مهيف راص

 سيمخ ديعس ابأ ىنكملاو

 ع اذ حبصأ مالسإلا نأ ولو

 فرصب يلع ادع نامزو

 ينأ يلوقل ىرقهقلا ىش
 برعلا يبأ ىتفلا يضرلل

 يفوم دفرلا لزجم دعولا زجنم

 هاطس نم هتيب دسا تبره

 لب ال ديعلا اذ تننه فيس نباي

 هنم رحنلا دوع دق رحن ديع
 لاو حدملا يف ترصق يل لقت نا

 داه دشرأو ايداه حلاص

 دادضألا رمدم ديعس نب

 داوسلا ءايض اهنم اناكل ني

 داعو يطع غاب نم هل اي
 دابعلا ريخل ديع ينامز اي
 يداعملا يلاوملا ناطلس يماسلا

 داهعلا دوهع تفلخأ نإ دهعلا

 يداوغلا هيدي ىدن نم تحتساو

 دايعأ نم تينه فلأ فلأ

 يداعألا روحن يف كيلاوعب

 يداهتجا ءاهتنإ اذ نإ معن ركش

 : هتازجعم ضعب ركذيو ، )٤&( لوسرلا حدمي لاقو

 لزانملا طحش دعب بيبح وندا

 اهالتجاو بنيز ايرب يل نم

 ابهلتم اشحلا يف اليلغ يفشأف
 اعصان ةفالسلاك اباضر يفشرو
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 هب ترظن اذإ فرط اهل ةاتف

 اهباقح لاخ فارطألا ةمعنم

 ادح دقو ليحرلا نآ ذإ سنأ ملو
 يتلقم عمدلا فزنت تسسأ ةيلع

 اكبلا يف لذاوعلا ينتمال ةيشع

 هنيبو ينيب رهدلا فورص نتلاحف

 لزاونلا يديأ هتزتبإ ام عجريو
 لناوألا ناسحلا اهيلايل درو

 لقالغلا يف اسنام ابيضق يمضب

 لباب ةفالس نم ىهشأو ذلأ

 لتاقملا بيصم التق درت مل نإو

 لخالخلا اير نادرألا ةجرجرم

 لحاورلا داح ريصلا وحن بنيزب
 لباو بيبآش اهيقام نأك

 يلذاوع يل ةمحر نم تكب نأ ىلإ
 لياح عنمأ رهدلا فورص نأو
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 اهرورس ماود ايندلا ميش تبأ

 : لاق نأ ىلإ

 ال موي لوقلا هل نم يعيفش نإو
 دمحم يبنلا يداهلا ىفطصملا وه

 ةرهش سمنلا اهنود تازجعم وخأ

 مدآ هجو يف هنم ءايض اهنمف
 همك نطب يف ردبلا قاقشنإ اهنمو
 ةمامغ هيلع تلظ دقل اهنمو

 ةفلز هللا جرع دق هب اهنمو

 ىعدا امل امسح نآرقلا ىتأ اهنمو

 هباتع لبق وفعلاب ادب اهنمو

 ةليل هللا هب ىرسأ دقل اهنمو

 اهسمل دعب تظفحتسإ ءامسلا اهنمو

 درام عمسلل اهسملي نأ يه اهف

 ةمامح تماح راغلا بابب اهنمو

 ةءعالم توبكنعلا هيلع كاحو

 هفك نطب نم ءاملا ساجبنإ اهنمو

 ارذنم لاق دق ةاشلا عارذ اهنمو
 اهدوقو دعب رانلا دومخ اهنمو

 هءاعد حيسملا دبع ىبأ اهنمو

 يتلا ةيبظلا و بنذلا مالس اهنمو

 هل املستسم نابعثلا ىتأ اهنمو

 رباج نب حيبذلا ىيحأ دقل اهنمو

 لهانملا وفصو اهيساح ةذلو

 لئاقل هاوس لوقو الو عيفش

 لنامشلا ولح نيدلا لمش عمجم

 لخلدلا نيبتسم نيبم لوسر

 لماح دعب الماح الاقتنإ هيلا

 لخادملاك ةدومحم هجراخم

 لعاشملاك هحفن اريجه هيقت

 لواطتملا .ىقترملاب ةورذ ىلإ
 لداجم لكل اعطق هضراعم
 لياحتلا لهأ ناذنتسإ يف هللا هل

 لضافأ مارك كالمأب فحي

 لتاخم غاب لك نم هدلومب

 لزان هللا دي نم باهشب بصي
 لئارأ ةاوغ نم اسارتحإ هيلع

 ليام دشرلا نع تيرخ ٫ماهي ال
 لهاجملا يف هباحصأ تنمظ دقو

 يلكأ كت الف امس يب نأ هل

 لطابب سيل قحلاو هدلومب

 لهابتلل يعد امل لهتبي ملو
 لفاحملا نيب ميلستلاب هييحت
 لياه ضرألا عبسم فيثك راغب

 لواغملا لوغ دعب نم هسملمب
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 لوادج ماركلا لسرلاو رحبلا وه

 هناول تحت لسرلا عيمج لوسر
 قطان هاف ام هللا ةالص هبلع

 دماحملا لهأ لآلاو هباحصأو

 اهرون جلبت دق ءايض موجن
 بهاوم روحب لب مامت رودب

 لصاوف ضاوق اجيهلا يف بضاو

 مهفكأ لوحملا يف لاون ثويغ

 بعاول بورحلا يف لاتق ثري
 الناسر ينم هللا لوسر ال

 مناغ نب ديعس يمسإك اذإ ينإو
 ةعافشب دجف لامآ كيف يلو
 بكار ريخ اي هللا ةالص كيلع
 ىدهلا يف ناك نم قيدصلا كبحاصو

 هل نكي مل نم قورافلا كبحاصو
 هداهج قح هللا يف ادهاج امه

 بهاو مركأ هللا لوسر نو
 لناس لأس ام هللا ةالص هيلع

 لوادجو رخاز رحب نيب مكو

 لز»لزلا مج لعنلا لزم مويب
 لناصألاو ىحضلاب هيلع يلصت

 لضاخلا نيبيطلا ماركلا ناسحلا

 لماك ةرم بلص نم ادب ردبب
 لزانملا فوتح لب لازن فويس

 لماوه ماوه ىودجلاب لماوه
 لئاع لك اهضيف ينغي بناحس
 لبانقلاو انقلا نيب تأشن دقل

 لئاسرلا كلت ءار واوب فحصف

 يلناسو درت مل نإ يبأ مساكو
 لمآ رقفأل لومأم ريخ ايأ

 لجار ريخ ايو اموي هب راسي
 لثامملا زيزع ىلثملا هتقيرط
 لكاشم نم لكشم رمأ مأ اذإ

 لذاع ةلذع هللا يف البق امو
 لنان لزجأ وجرملا هلنانو

 لئاس مث اعدلاب ءاجر قشو

 . راصتخإلل ابلط اتايبأ اهنم تكرت دقو ‘ اهنم دارملا ىهلا

 هبرح ركذيو ، كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا حدمي اضيأ ۔ لاقو
 . طقسم يف ى راصنلل

 رصنو حتفو ربو لام
 ديع ديعلل ناطلس كنإو

 رحن كيداعأل هب ديعو
 رخف رخفللو دجم دجمللو
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 دايج درج برحلل كداتع

 مولحلا لاقث موسجلا فافخ

 لاق نأ ىلإ

 دونجب اهتحبص طقسمو
 موجنلاو اددع ىصحلا توفت

 ليل ضيبلا تلس نإ ليللا الف

 سأكب فوطت مهيع تلظف
 ايانملا رمخب ىراكس اوحضاف

 خيشو يبص الإ قبي هملف
 اهآر ام ةعقو اطقسم ىرأ

 اميوق اهيف نيدلا ادغ نأ ىلا

 باغ ءطخلا نم اثيل تكروبف

 لذم زعم بولس بوهو
 ادوج كرسي اسأب كعوري

 اموي شخي مل رواجلا ريجم

 . تايبألا ضعب فذح عم تهتنإ

 رسي كارسيو نمي كانميف

 رصن كشيجو رحب كفكو

 رس كليل بلق يف كنأك

 رغ تيلاصم درم نهيطع
 رفم رفملا ءاقل نع مهل

 رحبو رب قاض اهراشعمب

 رقت ال يتلا راحبلا جومو
 رهظ ةجاجعلا تحت رهظلا الو
 ربت كسأك نكلو قاهد

 رمخ رمخلا الو ركس سكسلا الف

 ركب ءاضيب ءاديغو دبعو

 ردب لبق اهري ملو نينح

 رسنو قوعي اذاذج ىحضأو
 رفظو بان ضيبلا نمو هل

 رضو عفن رهدلا ةميش هل

 رسي عيرم نم هل ماود

 رهد راج املك هرواجم

 ركب نب دمحم نب حلاص خيشلا ، نيديهشلا ، نيخيشلا يثري لاقو

 دشار نب رمع خيشلاو ‘ ينابيسلا
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 ، مورخملا تيب يف نيلوتقملا ۔ ......



 ءاش امالإ ، ةمايقلا موي ىلإ ابارخ لزي مل وهو { .......... جولف ةراحب
 : () هللا مهبذع ، مهولتقف ، مهديكب هناوعأو مورخم مهعدخ ذإ . هللا

 بناونلا بان رايخألا سرض دل

 تحبصأ نييضرلا نيديهشلا دقفل
 دمحم نب حلاص يلاوملا دقفل

 دشار نبا ميقتسملا يضرلا دقفو
 دقو انعبر نع حارفألا تدببت

 امهيلع يرجت يهو الإ نيع الف
 ةودغ فناحصلا ضيب ابهذ دل

 ةبغر ةينملا سأك ابذتسإ دق

 حسمت روحلا امهتقال ايعن ذمف

 امهيلع افز سودوفلا ةنج ىلا
 احبصأو الهأو ارود اكرت دقل

 ةرسمو ةمعن يف امتحبصاف

 : لاق نأ ىلإ

 لماجم ريخ ريخلا لهأل يلوو
 مكلعف لبق ىري ام يزاخملا لهأأ

 ةليغو اكتف نيدلا ةالوأ متلتف
 كلام نب فيس نبا نأ اوملعت ملأ

 بناصملا تاقبوم مهيلع تبصو

 براشملا باذع تابوشم انيدل
 بنارغلا تامركملا فيلح ركب نب
 بتارملا يلع يماسلا رمع ىتفلا

 بتاج لك نم نازحألا هب تعادت

 بناذ ريغ ءيرمإ بلق الو ءامد

 بناوذلا دوس ضيبلا هوجولا حابص

 بناغرلا ليزج يلوي نم دنع امل
 بنارتلاو الطلاو اليقص بارتلا

 بناجن قاتع ليخ ىلع ,مالسلا
 بعاوك روح نيب ندع تانجب

 بهاوملا ىنسأب يماسلا رمع ايو

 بيابح تاريخ ناسح يبيبح

 بلاثملا رش رشلا لهأل يلوقو
 بلاعثلا برح داسألا ىلع لوصت

 بقاوعلا يف متيلاب امو ايغبو
 براحملا فتح روصنملا امهيلو

 مورخم وه نمو ؛ دشار نب رمعو ى دمحم نب حلاص : نيخيشلا لتق ةصق ىلع عالطإلا يل رسيتي مل )١(
 ؟ اذه
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 مراص حمرلاو عابلا لاوط مامإ

 بيط ضوعلا رهاط يعاسملا ليمج
 اظفاحم حبص لك يداعألا روزي

 ىبظلا ةلص عم عبنلا يود مثف
 افصاق دعرلا نم عمست مل كلانه

 هسأيب ىتش هللا يداعأ راصف

 نعاطل ةانق كرتي مل لاص اذا

 اهنود فصولا رصق دق ممه وخأ

 ةميزع ارجأ داسآألا نم بلقو

 هضعبب ساقي ول فك لئانو

 بياصع فيس نب ناطلس كل ىدف

 تنق ةبوعرخ ركفلا تانب نم ذخو

 بقانملا مج ماصمصلاو منازعلا

 بصانملا يكاز لوطلا يماس بقانملا

 بهالسلا نقاتع هتراثأ ليلب

 بداونلا بادتنإو يداعألا حبصو
 بئاتكلا تارجمز نم اقعاص الو

 براهو واثو روسأم نيب ىحض

 براضل اماسح كرتي ملو هاوس

 بكاوكلا يلاعأ اهينادأ نودف

 بضاوقلا نوتم نم ءاضم دحأ

 بهاذملا ىندأ يهو تحضأ راحبلا

 بئاصع نم اهل ادعب ىوهلا ىراسأ

 بعارخلا يناوغلا ضيب اهل ءايح

 . اهتايبأ ضعبل فذحو راصتخإب ةديصقلا تهتنإ

 تبثي ال امو اهنم تبثي امو اياصولا يف ۔ ةديصقلا هذه همظن نمو

 نب رصان مامإلا ىلع ءانث اهرخآ يفو ، اطسوتم احرش ةحورشم يهو

 : دشرم

 ملسمو رناز ىملسل لايخ ملظم ليللاو حبصلا ليبق هلأ

 ،٨ دحاو ىنعمب ٠ ىئثفا قو 0ں قرطو ، ءاجو ‘ ىتأ ق ص ملأ : (حرشلا)

 : مامت وبأ لاق ؛ اماملإ ملي ملأ : وهو

 مايألا هربص ةدقع لح مك مالس لاقف اهب ملأ نمو
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 ؛ فورعم - حبصلا و ؛ فرللا ىلع هبصنو ، لبق ريغصت : ليبقو

 : لايخلاو ؛ داوسلا دتشم : ملظمو ؛ راهنلا ضيقن وهو ، فورعم : ليللاو

 : يماهتلا لا ب مئانلا هاري يذلا ملحلا

 يراس لايخ امهنيب . ءرملاو ةظقي ةينملاو مون شيلا

 ، ةرايزلا نم قتشم لعاف : رنازو ؛ روصقم ؛ ةأرمإ مسإ : ىملسو
 نم قتشم لعفم : ملسمو ؛ ضيرملاب صتخت ةدايعلا نأ الإ ، ةدايعلا يهو
 وهو ‘ اميلست ملسي ملس : لاقي ، مكيلع مالس : يتآلا لوق وهو 0 مالسلا

 اي يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ ) : ىلاعتو هناحبس هللا لاق ، ملسم
 : لجو زع هللا لاقو ، اميلست اوملسو هيلع اولص اونمأ نيذلا اهيأ
 . ه أ . إ هللا دنع نم ةيحت مكسفنأ ىلع اوملسف )

 : لاق ، لوألا تيبلا دعبو

 مسبت رجفلاب قرشلا روغث تداكو هءادر يرفي ليللا داكو هلأ
 ميتملا مارغلا وذ يبلق جاه هب املاطو ىملسل فيط ينحفاصف
 ميق نابلا نم نصغ امهلقل هلازغ قوف ليللا كيري لازغ
 مرصيو الصو هيندي نم عطقيو ملكيو هينب يف وسأي رهدلا ىرأ

 مرهيو يلايللا لوط ىلع بيشي امبرو ىنفي ءرملا نأ كش الو
 محرت كلعل ىوقتلا ماستالو ةرهجو ارس نمحرلا قتإ يفأ
 ه يلوأ ىلع اياصولا هللا بتك دقل

 ملحي سيل هلقع .......... يبص الو مدعم الو دبع ىطع سيلف

 مكحن ةيصولاب ىصوأ وه نإو قفي مل ناك نإ نونجملا ىلع سبلو
 مجع أ وهو هب ىصفأ يذلا طخف هتاسل هيلع اضوبقم ناك نمو
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 اهنإف اياصولاب املع مار نمو
 ةسمخ كمأ نب اي اياصولا لوصأ

 اكذلا دقتم نهانعم نيبف

 ميق ةعيرشلا جاهنمو لوصأ

 مركتملا ىتفلا تلصلا رثؤملا وبأ

 مهبمو دحب مالعإو لصفو

 : اهرخأ يف لوقي ، اذه نم لوطأ ةديصقلاو

 هلهال دمح ملعلا ناق يخأ

 لني ملف اليوط مأست الو ملعت

 ىلعلاو ملعلا بلطي نمم تنك نإو

 دشرم نبا يبرعيلل امداخ نكف

 ممذي سانلا نم لهج يخأ لكو
 ماسيو لمي نمم هبهاوم

 مدقتلا مانالا نيب همه نمو
 مدخي لازال سانلا يف همداخف

 موقملا فاقثلا كنم هل راصف

 مظنملا يلآاللا دقع هنود ىنث

 هقفلا يف تاعوطقمو ‘ ىرخأ دناصق هلو ، هرعش نم هترتخا ام مت

 . ةيافك هتركذ امبو ، هريغو

 مامإلا مايأ شاع نمم - ىرت امك وهو ‘ هتافو خيرات ىلع فقأ ملو
 ةنس يفوتملا ۔ كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا مث ، دشرم نب رصان

 مث ؟ هدعب مأ ناطلس مامإلا مايأ تام له ، يردأ امف ؛ م١ا٩٧٦/ ٠

 ،هيلع ىنثأو ، ناطلس نب بوعلب مامإلا ركذ هنأ ، هراعشأ ضعب يف تيأر

 ةافو دعب ةمامإلاب عيوب يذلا ، برعلب مامإلا مايأ ىلإ يقب اذه ىلع وهف
 . م٣٩٦١۔٢/ه٠١١ ٤ ةنس تامو ، هيبأ
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 دببعس نب دمجم نب ديمس ٧
 ( ... ۔ ... )

 نب يناث نب دشار نب ديعس نب دمحم نب ديعس هيقفلا خيشلا وه
 ، رثع يداحلا نرقلا يف ةفرعملاو ملعلا لاجر نم ؛ مالسلا دبع نب ناض

 يف هسفنل خسن دقف . ةايحلا ديق ىلع ، م٩٥٦١/ه٠١ ٦٩ ةنس ىلإ ناك

 ديسلا يلاعم ةبتكمب دجوي ‘ "" نايدألا ةريصب "ا : باتك ‘ روكذملا خيراتلا
 هنع فرعأ الو ‘ )١٠٦٦( مقرب . يديعسروبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم

 ؟ هتافو خيرات نع الو " دلب يأ نم

 يقارعلا مالسلادبع نب دمحم نب ديعس ٠
 ) ... ۔ ... (

 نب دمحم نب رمع نب مالسلا دبع نب دمحم نب ديعس خيشلا وه
 ةيالو يف ، يقارعلا ةدلب ىلإ ابوسنم هنظأ يقارعلا نمحرلا دبع نب حلاص
 /ه٦٩٠١ ةنس ىلإ ناك ، رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يربع

 . ادوجوم ايح . م ٦٨٤

 يىخبرلا حلاص نب دوعسم نب ديعس -
 ) ... ۔ ) ٠٠٠

 ، يكنضلا يخبرلا حلاص نب دوعسم نب ديعس هيقفلا ةقثلا خيشلا وه
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 . ثألا يف ةبوجأ هل ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم وهو ؛ كنض ةيرق نم

 . يكنضلا يعوبرملا دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشلا : هخايشأ نم

 يولهبلا حئاص نب حصان نب ديعس ٠-
) ... - ... ( 

 ، يولهبلا بالغ نب حلاص نب حصان نب ديعس يلاولا هيقفلا خيشلا وه

 نرقلا ءاهقف نم ؛ [راحص ىلع] (لوألا) فيس نب ناطلس مامإلا يلاو
 ،م٨٧٦١/ه٩٨٠١ ةنس راحص ةنيدم ناطلس مامإلا هالو ، رشع يداحلا

 ، يلوعملا يلع نب دشار نب دوعسم خيشلا اهالو ، اهنع هلزع دعبو
 ربمتبس /ه٩٨٠١ نابعش ] رهش يف راحصب حصان نب ديعس ةيالو تناكو

 كلت نم ، [ م٨٧٦١ ربوتكأ ] ناضمر رهش يف اهنم جرخ مث ‘ [ ٨

 ةنس وجلا ةقطنم ىلع ناطلس نب بردعبلب مامإلل ايلاو ناك مث ، ةنسلا
 . ةايحلا ديق ىلع ةنسلا كلت ىلإ وهف ‘ م٧٨٦١/ ٩

 مامإلا يلاو ‘ يبالغلا مناغ نب حلاص نب رصان نب ديعس : ةخسن يفو

 . م٧٨٦١/ه٩٩٠١ ةنس . '' ماوت '" ىلع

 ضاطبلا ناطلس نب دمحم نب نالعلس -ا
 ) ... ( ٠.٠

 نب دمحم نب ناطلس نب دمحم نب ناطلس يضاقلا هيقفلا خيشلا وه
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 نب ورمع نب يدع نب ناطلس نب دمحم نب تاكرب نب دمحم نب تاكرب

 ، رثع يناثلا نرقلا ء اهقف نمو ‘ '" ىدحا '' دلب نم ، يشاظطبلا يدع

 . همأل تلص نب دمحم نب ناطلس ةمالعلا خيشلا دج وهو

 ؛ يديعسروبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ لوأ يل رهظي اميف - أشن
 ، انيديأب ةدوجوم ةلاسر ‘ ناطلس نب كلام نب ناطلس خيشلا همع نبالو

 نأ اهيف هلأسي ، يلوعملا رماع نب دمحم يضاقلا ملاعلا خيشلا ىلإ اهبتك

 دمحم نب ناطلس خيشلا لعجي نأ ، ديعس نب دمحأ مامإلا بطاخي

 قوقحلاو اياصولا يف ، نييئاطلا يداوب سانلا نيب بتاكي نأ - روكذملا -

 باوجلاو ، ىوزن ةيحانب نآلا هللا هزعأ مامإلا نأ هباجأف ، كلذ ريغو
 فلألاو ةناملا دعب تانينامثلا يف ةلاسرلا هذه خيراتو . هعوجر عم

 ديسلل ايضاق ناطلس خيشلا راص مث ، [م٥٧٧١ - م٦٧١ا٧] ةرجهلل

 نب ورمع هيخأ اندجل هطخب ةلاسر يديبو ، دمحأ نب ديعس نب دمح

 . تايرقو نييناطلا يداوب اياضق يف ، ناطلس نب دمحم

 نب كلاملو ، كلام نب تلص نب ي دعلو ، روكذملا هيخذل ى رخأ ةلاسرو

 لئاسرلا هذهو ‘ نييناطلا يداوب جالفأ ثادحإ يف ، كلام نب ناطلس

 . انيديأب ةظوفحم تلازال

 نب نمحرلا دبع يضاقلا خيشلا ، دلبلاب همايأ يف ملعلا لاجر نمو
 اهمسإو ‘ ناطلس خيشلا ةنبإ جوزت يذلا ، يشاطبلا برعلب نب دمحم

 ، نيتنبإ - يل ناب اميف اهنم بجنأ دقو ، دمحم نب ناطلس تنب ةهيبن

 ةلوقنملا اهتيصو ذافنإ يف نيتيصو امهتلعج ناتللا ، ىنمو ، ةريضن : امه
 يف ةدوجوملا ‘ تلص نب دمحم نب ناطلس خيشلا اهتخأ نبا طخ نم

 مضت ، دلبلاب ةبتكم هل مجرتملا - ناطلس خيشلل ناكو . " ديهمتلا "
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 الإ انيديأ يف اهنم قبي ملو ، اهلك تبهذ دق ، ةطوطخملا بتكلا نم اريثك

 اهب ةيصولا ددجو ، بتكلا ديلجتل لام ةعطقب ىصوأ دق ناكو ، بتك ةثالث

 يتلاو ‘ ةدوجوملا هتيصو يف ناطلس نب سماش نب دمحم خيشلا هديفح

 . (هللا همحر) تلص نب دمحم نب ناطلس ملاعلا خيشلا طخب يه

 ةنس ىلإ هنأ الإ ، ناطلس خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 نب دمحم هدلو هيلإ ىصوأ دقو ‘ دوجوم يح ‘ م٧٨٧١/ ه ٩١

 نب رصان خيشلا طخب يهو ‘ روكذملا خيراتلا يف هتيصو ذافنإب ۔ ناطلس

 ىلإ ايح ناك اضيأو . انيديأب ةدوجوم تلازال ةيصولاو ، يتبسلا هللا دبع
 /ه٦٠٢١ ةنس يفوتملا . يديعسروبلآ دمحأ نب ديعس نب دمح ديسلا مايأ

 . مم ٢

 ، دمحمو ‘ ردب : مه 4 دالوأ ةعبرأ تملع اميف خيشلا كرت دقو

 دج وه ي ذلا ريخذل اادع ام ، مهلسن ضرقنا دقو سماشو ، دروو

 .ده أ. ملعأ هللاو ۔ سماش نب دمحم نب دماح دلوأ

 قوعلا دمحم نب ميهاربإ نب ناميلس - ٧٢
 ) ٠... - ..ه ( ٥

 نب ناميلس ، رارسألا ملع يف دي هل نممو 0 هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 ؛ يوزنلا يرقعلا يفوعلا ميهاربإ نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ
 . رشع ناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم

 ضعبو ‘ مئازعلاو رارشألا يف ؤ عفانملا رهاوج "" : باتك هل
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 نظأو ۔ لصألا نم ةروص هنم يديبو ، اطوطخم لازال ‘ ةروثأملا ةيعدالا

 ملو ، هنم ةخسن ‘، يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب نأ

 فاصو نبا حرش نم ةخسن ، هطخب تدجو لب ، رخآ فلؤم ىلع هل علطأ
 ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، [رظنلا نبال ] مئاعدلا ىع

 رهش نم فصنلاو ءاثالثلا موي ىحض خسنلا خيرات ، )٢١١٨( مقرب
 يح خيراتلا اذه ىلإ وهف ، م١١٧١ ربمتبس ٠٣/ه٣٢١١ نابعش

 . دوجوم

 نب يناث : رىثع ي داحلا نرقلا يف ،۔ فوع ينب نم ملعلا لاجر نمو

 . يفوعلا يواض نب ناميلس

 يمابرلا دمحأ نب ناميلس -7
 ) ... ( ٠.٠٠

 ءاملع نم ؛ رعشلل مظانو بيبط ، يمايرلا دمحأ نب ناميلس خيشلا وه

 مامإلا ةافو دعب ام ىلإ شاعو ، رشع يداحلا نرقلا نم لوألا فصنلا
 هيف هلو ‘ م٩٤٦١/ه٩٥٠١ ةنس يفوتملا ، (هللا همحر) دشرم نب رصان

 . ءاثر

 ، بطلا ءاملع بلاغو : (هللا همحر) ناهبن يبأ نب رصان خيشلا لاق

 نع ‘ (هللا همحر) يدلاو ينربخأ امك ، كلفلاب بطلا ملع يف نولغوتي

 ملعب بطلا مع يف هنامز يف ةياغ غلب ، يمايرلا دمحأ نب ناميلس خيشلا
 نأو ، اذكل ءاج هنأ فرعي ، ديعب نم هعم ءاج اناسنإ ىأر اذإ ناكو ، كلفلا

 ملع يف هآر اذإو ، هيواديف ، اذكو اذك اهءاود نأو ، ةينالفلا ةلطلا هيف
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 ريغو هب قلعتم رارسألاو فرحلا ملع كلذكو ‘ هبنجت هؤاود هعفني ال كلفلا
 رمألا هل فشكنإ مث ، هعفن ركني ملعلا يف لحفتي نأ لبق يدلاو ناكو ، كلذ

 اذه نإ : لاقو ؛ قافوألاو فورحلا ملع عم هيف فلأف ، هنظ ام فالخب هيف

 . همالك ه أ . رمقلا لزانمب هيف لمعي ناكو ، كلفلا ملعب الإ حصي ال ملع
 ‘ (هلل ا همحر) يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا ءاثر يف هتديصق هذهو

 : م٩٤٦١/ه٩٥٠١ رخآلا عيبر رشاع موي يفوتملا

 مرهو داعسل يكبأ تسل

 تسرد اولط يكبأ الو ال

 ىزثلل اعيجض ىحضأ دق ثيح

 هتاباغ يف ثيللا لثم ناك

 نم رونلا الألتي
 كالمأ داس

 ماقأو

 هقارشإ

 اهلك اياربلا
 اطسقم مهيف لدعلا

 ىفطصملا يبنلا جهن افقو

 ىجدلا حنج يف عكارلا عشاخلا
 ارتاس ىماتيلل افهك ناك

 ىضم دق اتامز هللا ىعر اي

 ىفطصملا ىشغت هللا ةالصو

 . تايبألا ضعب فذح عم ‘ تهتنإ

 ملعلل ناكسل يكبأ الو ال

 مرإو داع رصع نم تلخو

 مجرلا قابطأ نيب ام ىوث ذإ

 مدهنم ثاج برتلا هي

 يناميلاو يلاوعلاب

 مجعلاو اهرك برعلا داس مث

 ممألا ريخ نم ثوعبملا يمشاهلا

 ملظلا حابصم هاوألا رصان

 مدعلاو مهنع رقفلا لازأ مك

 مرصناو ىضقت ارصع ىعرو

 مستبا قربلا امو يداحلا ادح ام
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 يديمسوبلآ دمحم نب برمعلب نب ناميلس ا
 ) ... ( ٠.٠٠

 يبأ نب بوعلب نب دمحم نب بوعلب نب ناميلس هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 ديعس يبأ نب نامهد نب ركب يبأ نب بوعلب نب دمحم نب ديزي نب مساقلا

 ؛ رشع يداحلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاهقف نم ؛ يتممحلا ي ديعسروبلأ

 ، فلؤم ‘ هيقف ؛ ةحاور ينب يداو ننم - ةانجلا : يهو - تممح هنكسم

 لطابلاب ءاج نم ىلع درلا يف رفاسملا داز " : باتك هل ، رعشلل مظانو
 : ةلمسبلا دعب هلوأ ؛ " رظاني

 مث رونلاو تاملظلا لعجو ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا هلل دمحلا )

 دق ينأ ، اذه يباتك ىلع فقاولا ملعيلف ؛ { نولدعي مهبرب اورفك نيذلا

 نم رظانم ينرظان نأ امل ، هفينصتو هعضوو . هفيلأت ىلإ ةمهلا ينتعد

 يف نودلخي ال نينمؤملا نم رئابكلا لهأ نأ ، نيملسملا نيدل فالخلا لأ
 الطبم ‘ اذه يباتك يف اباوج هل تبثأف ، ةبوت ريغ ىلع اوتام نإو ، رانلا

 نأ تفخو ، يلإ هبتك باتكب كلذ يف ينرظان هنأل ، كلذ نم هاعاا امل

 ، ةلجع ىلع كلذ يف هل باوجلا ينم بلطيو ، ةلفغ ىلع هب ينهفاشي

 ىلط يبهذم نأ وه نظيو ، لاحلا يف باوجلا يرطاخ نع بيغي
 لوصألا هيف تنيبو ، عوضوملا اذه يف باوجلا هل تأيهف ‘ لالضلا

 امو ديحوتلا ملع نم ‘ هيف ينرظانيس هنأ نظأ ام هيلإ تفضأو ، عورفلاو
 دصاقلا قيرطلاو ، نادبألا ةايحو ‘ نايدألا لصأ وه يذلا ، هيلع لمتشي

 عم انأو ، ةداعىىلل اببس مهل لعجو ، هدابع هب هللا دبعت يذلا ، نانجلا ىلا

 ، ريسفتلاو فيلأتلا لهأ نم تسل ينأب ، ريصقتلاب يسفن ىلع فرتعم كلذ
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 ةمدقم يف هتركذ ام كلذل ثعابلا ناك لب ، ريبعتلاو فينصتلل لهاب انأ الو

 داز " ب : هتيمسو . باوصلاو قحلا قيرط ىلإ يداهلا هللاو ، باتكلا

 انأو هل يفيلأت ناكو ، 0') " رظاني لطابلاب ءاج نم ىلع درلا يف رفاسملا

 اهيف دجأ ملو ، ةماقتسإلا لهأ نيدل فالخلا لهأ دلب يهو . ابد ةيرق يف

 بتك اهيف:ينتمدعأو ، يلثم ابيرغ ناك نمالإ ‘ يبهذم لهأ نم ادحأ

 هذه يف رظانملا اذه ينرظان املف ، انباحصأ فيلأت نم يه يتلا . ديحوتلا

 ض زييمتلاو ريبدتلاب هيف رظنلا نعمأو . زيزعلا هللا باتك حفصتأ تطج .دلبلا

 اذه تفلأف . كلذ ىنعم يف انباحصأ راثآ نم هتظفح دق تنك ام ركذتأو

 انأو ، قيفوتلا هللابو ، اذه لثم يف ينرظاني ءاج نمل ينم ةدع ‘، باتكلا

 ،هيلع لكوتأو هيدهتسأو ‘ كلذل هدشرتسأو ، كلذ ىلع ةناعإلا هللا لأسأ

 معنو ىلوملا معن ، ليكولا معنو يبسح وهو ‘ هيلإ يرمأ ضوفأو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو ‘ ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ‘ ريصنلا

 دق ام اذه يباتك نم باب لوأ تلعجف ، ملسو هبحصو هلآو دمحم هقلخ ريخ

 . هنيعب يعدملا اذه ىلإ هتبتك يذلا هيف تردصو ، رظانملا اذه هب ينرظان

 ال نينمؤملا نم رنابكلا لهأ نأ : لوقي نم ىلع درلا يف : لوألا بابلا

 لمعي نمف ) : ىلاعت هلوقل ، ةبوت ريغ ىلع اوتام نإو ‘ رانلا يف نودلخي
 ىري نأ نكميال هنأو . ريخ لمع ناميإلا سفنو ، { هري اريخ ةرذ لاقثم

 ، كلذب جورخلا نيعتف ، عامجإلاب لطاب هنأل { رانلا هلوخد لبق هءازج

 نم يرجت تانج تانمؤملاو نينمؤملا هللا دعو ] : ىلاعتو هناحبس هلوقل
 تناك تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا نإ ] : ىلاعت هلوقو ، { راهنألا اهتحت

 دمحم نب برعلب نب ناميلس خيشلل ، " رظاني لطابلاب ءاج نم ىلع درلا يف رفاسملا داز " : باتك )١(
 . م١ا٧٩٩/ه٧١١٤١ : طقسم . ١ ط . يدشارلا هللا دبع نب كرابم / روتكدلا قيقحت ، يديعسروبلا
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 نوك ىلع ةلادلا صوصنلا نم كلذ ريغ ىلإ ‘ [ الزن سودرفلا تانج مهل

 ، ناميإلا نم ةيصعملاب جرخي ال دبعلا نأو ، ةنجلا لهأ نم نينمؤملا

 مظعأ وه يذلا ، رفكلل ءازج لعج دق تابوقعلا مظعأ نم رانلا يف دولخلاو

 الف ، ةيانجلا ردق ىلع ةدايز تناك ، رفاكلا ريغ هب يزوج ولف ، تايانجلا

 . ه أ . ( خلإ .......... ، الدع نوكي

 . ءاشي نم هعجاريلف ، هيلع درلا يف خيشلا لاطأ دقو

 امو هلهج عسي اميف بابو ؛ ديحوتلا يف باب : اضيأ باتكلا باوبأ نم

 . كلذ ريغ ىلإ ،‘ هلهج عسيال

 يف ذنموي وهو هفلأ دقو ) : فلؤملا ركذي وهو ‘ باتكلا خسان لاق
 يف هيلو ةمدخ يفو ، نامع رب نم لامنثلا ةيحان نم يهو 0 ابد ةيرق

 وهو ، يتوراقلا يمرضحلا دشار نب هللا دبع نب دشار مامإلا يلاو ، للا

 رب فارطأ نم - رافلج يهو ۔ اهيحاونو ريصلا ةيرق ىلع لاو ذنموي
 ، ددؤسلاو دجملا وذ ، دجمألا مامإلا كلذ ىلع هالو دق ، لامشلا نم نامع

 نب كلام نب فيس نب ناطلس ‘ نيدلاب كسمت نم ةيقبو ، نيملسملا مامإ
 يضابألاو ، ابسن يبرعيلا محازم نب برعلا يبأ نب ناطلس نب بوعلب
 باتكلا مامت ناكو ) : لاقو ؛ ( انكسم يقاتسرلاو ، ادلوم يلبولاو ، ابهذم
 نم تضم لايل عستو ‘ ةكرابملا ةعمجلا موي يف ، راحص ةنيدم عماجب
 ضرأ ديرن ذنموي نحنو ، م٤٧٦١ وينوي ١٤ /ه٥٨٠١ لوألا عيبر رهش

 ، يلاولا خيشلا ةبحص يف انك ام دعب ، ةحاور ينب يداوو لخن دلب ، نامع
 .(... هللا دبع نب دشار ة يضرلا لدعلا

 روكذملابو ‘ اهنم لقنأ تنك يتلا ، ةريخألا قاروألا تعطقنإ انهو

 . هلل دمحلاو ، ةدناف نم رثكأ لوصحو / ةيافك
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 يرماعلا لمرح نب هحرس نب ناميلس -۔
... ) ( ... 

 نرقلا ءاهقف نم ؛ يرماعلا لمرح نب هحرس نب ناميلس خيشلا وه

 مامإل ا ةاضق نم ۔“ رثأل ١ يف ةبوجأ هل ‘ رعشلل مظانو هيقف ،} رثع يناثلا

 حتتفا امل . ناطلس مامإلا اهب حدمي ة ديصق هل } (يناثلا) فيس نب ناطلس

 : "ا ىراصنلا دي نم نيرحبلا

 هب ام ) ,لع هلل دمحلا و

 امب ىراصنلا ميلقإ تخود

 مهنايلع دعب نم اوحبصأو
 نمألاب فوخلا نيلدبتسم
 مهترمد ةعيشلا هذهو

 يضرلا بسل مهنم افصتنم

 ام دعب ةيناث مهتدبأ

 مهريبدت ءوس نم ابجعاو

 ذإ كنم اوأر ام مهافكأ

 ام ءوس ةيناث اوري ىتح

 مهشاب وأ نيرحبلا ىلإ اوقاس
 مهل لابو يده هنكل

 نم بولقلا ىفش ام مهنم تلتق

 رهقلاب ءادعألا كذخأ يف

 رس نم نيلاحلا يف كصخ

 رملا كسأب نم مهتقنأ
 رغصلاو ةلذلا يف هيتلاو

 رعذلاب سانيإلا نيعاتبم

 ركنلا يوذ ضفرلا قرف نم
 ركب يبأ خيشلاو قورافلا
 رمألا لوأ يف مهترمد

 رخلا ىلإ ادمع مهيعسو

 رهظلا ةمصاق مهب تلح

 يرجي ردق نم مهيلع
 رحنلل يدهلا قاسي امك
 رزولا لقثأ مهيلإ ىدهي

 رتو ىلع ضغت ملو ظيغ

 نيذلا سرفلا دي يف تناكو ، م٧١٧١/ه٠٣٠١ ماع نيرحبلا ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا حتف )١(
 . اهنم لاغتربلا جورخ دعب اهيلع اولوتسإ
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 ىرولا يف ارمس ىكحي راصو

 اهدعب اثلاث اروط نسشيلف
 ادغ دق يذلا حتفلا وه اذه

 يذلا ضيفتسملا رورلا ا ذو

 اعألا مدهب فورعم ريبدت

 ىلعلا رامغ ضوخ فلاؤم

 نب فيس نب ناطلس دجملا ول

 ىلوألا نيمركألا كولملا لسن
 بيط ىضترملا مامإلا كاذ

 تبرعأ وذ لصألا يبرعيلا

 ىلإ هنم مالسإلا ىوأ كلم
 انطوتسم رفسأ ههجوو
 ىدهلا قفأب نيدلا قرشأو
 لظلا ةملظ هلدع نم تفشكناو

 كلام اطسلا بوهرم قبيلف

 هدنع ىمحلا سورحم قبيلو

 رمسلاو ضيبلاب مهكالهإ

 رشحلا لوأ مهيري ىح
 ردصلا حرشنم ىدهلا هنم

 رضحلاو ودبلا بولق الم

 ركفلاو ي أرلا يع ذول يد

 رمغلاب سيل يدايألا رمغ

 ركلا مغيضلا فيس نب ناطلس
 رخفلاو دجملا ءانب اوداش

 رهجلاو رسلا يف لاعفألا

 رجنلا مرك نع هعوزف
 رزأل او نكرلا ديدش ىمح

 رفسلا ةبحص نع هلزنم

 ردبلا لماك ابرغو اقرش
 رجفلا انسب تءاضو مل

 رمألاو يهنلا نيب نامزلا

 ررضلاو عفنلا رمأ كالم

 - ديعسلا علاطلا ' : باتك يف اهتركذ نأ قبس دقو ، ةديصقلا تهتلإ
 ‘ برحلا هذه ليصافت تركذو . "ا دبعس نب دمحأ مامإل ١ خيرات نم ذبن

 . مجعلا نمو مهنم ىلتقلا ددعو ‘ مامإلا شيج اهضاخ يتلا كراعملا ددعو

 مامإلا يف اهلاق ۔ تايبألا هذه اضيأ ةحرس نب ناميلس خيشللو

 : ريمع لآ نم ةأرمإ سوعب هننهيو ، ناطلس

 رارحألا لناَقع ريخ فافزب راعشألا ةليقع كيلإ تفز

٢٨٣ _



 راخف ليذ كالعب اهبازحا ىلع ترج دق ,مانألا سنارعو

 رارق راد سورحملا كبانجب اهلولحل هعيمج ءانهلا اهلف

 رامع لاف لاخلا تاذل ابسن مهنم يه ذإ ريمع لآل ىرجو

 رازنو برعي ديسل اموي ىتأ ذإ ارط سارعألا ديس وه

 رادصإلاو داريإلاو ملا وذ ىبتجملا يبرعيلا مامإلا كاذ
 رايخألا ةداسلا نيمركألا نبا ىضترملا نبا ىضترملا نب ىضترملا

 ، مهنامز يف ةاضق اوناك ، لاجر ةعبرأ تيبلا اذه نم عباتت دقو ، اذه

 ٨ ناميلس نب ديعسو ، هحرس نب ناميلسو ‘ لمرح نب ةحرس : مهو

 . ديعس نب ظفاحو

 نيب ‘ هنم مكح هيف لصف ىطع . ديعس نب ظفاح يضاقلل تعلطا دقو

 . نييناطلا يداوب . "" يصقن '' دلب يف ، نييبحرلاو زرحم ينب

 نب دشار نب ناميلس نب ليعامسإ : تيبلا اذه نم ةفرعملا لاجر نمو
 :باتك نم عبارلا ءزجلا نم ةخسن تدجو “ يرماعلا لمرح

 نب نمحرلا دبع يضاقلا خيشلل هخسن دقو ، هدي طخب ‘ () '' ءايضلا ا

 . م٠٩٧١/ه٥٠٢١ خسنلا خيرات ‘ يشاطبلا برعلب نب دمحم

 تدجو ، لمرح نب دشار نب ناميلس نب هللا دبع : - اضيأ مهنمو

 نب حلاص نب فيسل هخسن دقو ‘ "" بارعإلا ةحلم حرش '' : باتك هطخب

 . م٨٥٧١/ه٢٧١١ ةنس يف ، يدمسلا يدرولا فيس

 مللا لاجر نم وهو ، هحرس نب ناميلس نب يلع : - اضيأ مهنمو
 دقو ، ريمح نب برعلب مامال ١ ةعيب يف اقاورأ هطخب تدجو ۔ ةفرعملا و

 ۔ (عوبطم) ، يبتوعلا ملسم نب هملس رذنملا يبأ ةمالعلل . " ءايضلا " : باتك )١(
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 نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن ديعسلا علاطلا '"" م باتك يف اهتبتك

 نب يللع خيشلل خ وسنم ‘ هقفلا يف طوطخم يديب اضيأو ؛ ' ديعس

 /ه١ ١٧ ةنس خننلا خيرات ‘ هبراقأ نم لاجر هل هخسن ، ناميلس

 . م ٣

 نب ناحرس يضاقلا هيقفلا خيشلا : - اذه انتامز يف- مهنمو

 تذخأو هترز دقو ، (هللا همحر) يليلخلا مامإلا يضاق ، ناميلس نب شارم

 ، ليحلا '' : اونطوتسا نيذلا ۔ هتيب لهأ بسنو ، هبسن نع تاموبلا هنم
 . ةيلخادلاب مهنادلب نم مهلاقتنإ دعب ۔ بيسلا ةيالوب ، " ةليبعملاو

 ، ليحلا "ا : اونطوتسإ نيذلا نأ : ةفرعملا لهأ ضعب تعمسو

 نيدصاق ، ديعس نب ينيوث ناطلسلا مكح تقو مهنيجم ناك " ةليبعملاو
 نم ءاتساف ، ةشيعملا قيض لجأ نم حدكلل ، ةنطلسلا جراخ ىلإ رفسلا

 نع مهاهنف ‘ ةريبك هعومجمو بابش مهو ، نامع نم جورخلا مهمزع

 اهورسعف ‘ اهترامعل مهلومو ‘ ليحلاو ةليبعملا يضارأ مهعطقأو ، رفسلا
 . اهب اوماقأو

 اهاوس ادبأ دجت مل كسفنو ضرأب اضرأ دجاو كنا

 ،۔هرظن دعبو ، ديعس نب ينيوث ناطلسلا يأر ةكربو دادس نم كلنو

 . هتيعر هاجت ةميركلا هتتفلو

 نب دارج نب حبصم : وه . خسان لجر : - اضيأ - رماوعلا نمو
 : باتك نم اءزج هطخب خسن دق ، يرماعلا يدارجلا دارج نب دشار

 ماعلا مقرلا ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، "" فنصملا "
 : تايبألا هذه هرخآ يفو ، م١ا٣٧٧/ه٧١٨١١ ةنس خسنلا خيرات ‘ )٧٥٩(
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 اضقلا ىلإ رومألا لكو اضرعم كمومه نع نك

 اضفلا قاض امبرلو قيضملا عستا امبرلف

 اضر هبقا وع يف كل بعتم رفأ برلو

 اضرعتم نكت الف اشي ام لعفي هلا

 يوزنلا نامييلس نب فيس نب ناميلس ۔-٦
 )م٧٣٧١/۔ه٠٥١١ ۔ ...)

 نم وه يذلا . ريشب نب ناميلس نب فيس نب ناميلس هيقفلا خيشلا وه
 ، رشع ينانلا نرقلا ءاهقف نم ٠ يوزنلا يرقعلا ناميلس نب دمحم ينب

 . م٧٣٧١ ربمفون ٨٢/ه٠٥١١ نابعش ٤ موي هتافو تناك

 موي يف يفوتملا ، ناميلس نب فيس نب ناميلس نب دوعسم هنباو
 . م٠٦٧١ ربوتكأ /ه٣٧١١ لوألا عيبر رهش نينثإلا

 يروبخصلا ديعس نب حلاص نب ناميلس ٧-
) ... ... ( 

 ؛ يوزنلا يروبخصلا دشار نب ديعس نب حلاص نب ناميلس خيشلا وه
 ةنس ىلاإ ناك ، رشع ي داحلا نرقلا نم ةفرعلا ق ملعلا لاجر نم

 ‘ روكذملا خيراتلا يف هل خ وسنم 0 ة ايحلا ديق ىلع ، م ٠ ٩ ١٠ه/٧٩ ١٦

٢٨٦



 نب ديعس : وه خسانلاو ، (ا) '" دياوعلاو ةلصلاو دناوفلا "" : باتك

 يف هل هخسن ناكو ‘ يورعملا يحنملا بيرغ نب ديعس نب هللا دبع

 امهلعلو . ناينامع هل خ وسنملا ق خسانلاف > دنهل اي رابيملا نم رورجنم

 . كانه نيميقم اناك

 يمابرلا دشار نب رماع نب ناميلس ٨-
 ) ... - ( ٠...

 ريفخلا يبأ نب رمع نب دشار نب رماع نب ناميلس هيقفلا خيشلا وه
 اذكه ؛ انكسم يجولفلاو ، ادلوم يرقعلاو ، ادلب يوزنلاو ، ابسن يمايرلا

 ءزجلا وهو ‘ "" فنصملا 'ا : باتك نم ةخسن يف هدي طخب هبسن تدجو

 اهيقف وهو ، يديعسدوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ، )٣٥(

 يناثلا نرقلا لناوأو ، رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ، رعىئلل امظانو

 . رارسألا ملع يف دي هلو ‘ رشع

 رارسألا فشك "ا : هامس ، لمرلا ملع يف باتك : هتافلؤم نم

 ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي ‘ " ةنوزخملا رئامضلا جارخإ يف ةنوصملا
 ىلع:تعظطاإ يننأ نظأو ، باتكلا اذه نم ةروص يديبو ‘ ةفاقثلاو يموقلا

 ؛ يصورخلا نامثع نب نافلخ نب انهم خيشلا ةبتكمب اضيأ هنم ةخسن
 : ةلمسبلا دعب هلوأو

 رطافو ‘ ءايشألا عرتخم ‘ ريبخلا ميلعلا ‘ ريدقلا ميكحلا هلل دمحلا )

 دوعس نب دمحا نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب ، طقف ةريخذلا قاروألا هنم دجوت باتكلا ا ذه )١(

 . (فلؤملا) . ( عومجم ١٧٥ ) مقرب ، يديعسروبلا
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 كالفألا قلخ ‘ مدعلا نم دوجولا جرخمو ‘ مسنلا ئراب ، ءامسلاو ضا

 هتدارإب يهف ، هتمكحو هتنيشمب ترادف ‘ نارودلاب اهرمأو ، هتردقب

 ،هيبن . دمحم ىلع هلل ا ىلصو ؛ روشنلاو رشحلا موي ىلإ ، رودت

 : دعب امأ هدرفو هجوز _ لمرلا عيمج ددعب ‘ هدبعو ، هلوسرو

 زجعلاب هسفن ىلع فرتعملا ‘ ريقحلا لقألا ، ريقفلا دبعلا انأو ، لوقأف

 لجأ نم خأ بلط دقل : ريفخلا يبأ نب رماع نب ناميلس . ريصقتلاو
 لمرلا ملع يف اباتك هل فنصأ نأ ، ينادخأو يباحصأ لضفأو ، يناوخإ

 هتبجأف ، يبنلا لايناد نعو ‘، (ختَلا) سيردإ يبنلا نع ذوخأملا ، يكلفلا

 نم جرختسأ ، لمرلا مولع رحب يف تمعو ‘ هرمأل الثتمم ‘ كلذ ىلاإ

 هتعضوو ‘ ليلجلا باتكلا اذه هنم تفلأف ، هردو هرهوج ىقتنم ‘ هفدص

 فشك " : باتك ، هتيمسو ‘ ليصفتلاو بيوبتلا يف ۔ عضو نسحأ ىلع
 . ه أ . ( "" ةنوزخملا رئامضلا جارخإ يف ةنوصملا رارسألا

 خيشلا ملقب يهو ةديفم ةدايز اهيفو ، ةيناث ةخسن نم ةروص اضيأو

 جحلا ٤ خسنلا خيرات . يصورخلا ناهبن يبأ نب سيمخ نب نمحرلا دبع

 . م٨٣٨١ رياربف ٢٩ /ه ٣

 ام ىلع اهنم رصتقن . تيب يتنام نم رثكأ ، ظعولا يف ةديصق هلو

 : يهو ، يتأي

 مدب اهتبش اعومد نحفسأ نأ يمدن نم سفن اي يل نأي ملأ ملا
 مجسنم رثإ يف مجسنم لك نم اهبناذ قامعألا نم نيرجأو
 ميدلا لباو نم ىتأ نزم ........ ;.ب اهبيص ليس يدخب لاخي ىتح
 منت مل نيعلا اهنم طق ةرسح نم يدبك ىلع ىرسيلا دي نكرتاو

 مرضلا مئاد ميظع بيهل اهل ةرعسم بلقلا يف لزت مل اهرانو
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 اهبهلت نم يداؤف لازي نلو

 ةحراج لك يف اهل بونذ ىلع
 فايسأ ةمادنل اهنم ينتملك دق

 تبتك ام هللا وحمي يرعش تيلاي

 ةنيس لك اهنم هللا تبثي ما
 يفحص يف ردلا ةادغ اهارأ ىتح

 ديو لوقم ينم سرخي موي يف
 تدهش امب اليدعت فكلا دهشيو

 تمدق يذلاب ينم دهشت لجرلاو

 اعم نادهشي ناتفشلاو فنألاو

 ةبطاق ءاضعألاو دهشي دلجلاو

 اهبكرأ تنك دق ةيصعم لك نم

 اهتياوغ نم يحامج دري ملو
 ةلظعومب اموي تظعتا الو الك

 كلم نم شطبلا ديدش يفاخ سفناي

 هب نيكلهت لعف لك يذبنأو
 يجهتناو توفلا لبق بوتلا يكردتساو

 راشيمب كنم يفلا حور لصأ يعطقاو

 اهعمجا ريخلا لاصخ يف يرجتأو
 ىوقتلاو ةيادهلا هنم ىلعلا اذ يلأساو

 تردغ يتلا كايند ديك يرذحاو
 بلتسي توملاب لزي مل اهفرط
 اهبلخ قرب اهينبل ترهظا مك
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 مقس يف ءاشحذلاو حناوجلا نيب

 ملكلا قداص ديهش يلع ينم

 ملا مناد اهنم انأ اهف

 ۔۔۔........... تانيس نم يلع

 ملقلاب لامعألا فحص يف يلع

 ملع يف رانلاك ةرهاش راجفلا

 مكحلا دحاولا دنع .......... يلع

 مهتم ريغ ................... هب

 ممص يف كاذ نع نكت مل اهنأ ذا

 يمف نمتخي نيح لك يف يلع

 مقنلا بجوتسم هب تودغ امب

 مرتجم لك يف ىوهلا حامج ىلع

 مدنلا ضنار نم اهل رجز ماجل

 مرهلاو بيشلاب انفلا ريذن اهيف
 مقتنم رانلاب هل صاع لكل

 مزتلاو تاعاطلا ىرعب يكسمتساو

 ........... ءالآلا يذبو ىدهلا لبس

 يمرتخاو بلقلا ضاير نم ىدهلا

 مشتحم دهز اهيدهزاف اهدضو

 مكحلاو ملعلا ءايض رونو
 مهدلا رصحألا يف ىلألاب اهدهع يف

 مدي مل طق اهنعو اردغ حاوزألا

مهنمأ دعب نم مهتفاخأ مكو



 لسع يف مسلا عيقن مهتقس مكو
 مهلكأت ضرألا نوطب يف اودغ دقو
 مهب ةلوهأم مهرباقم تسمأ

 اولزن ذإ ناديدلا مهب تسنأتساو

 تيلب دق برتلا يف مهنم ةروص مك

 يظعتاو سفن اي اندلا يف ىدهزاف

 : اهرخآ يف لوقي

 دغ ةادغ ينلعجإ براي براي

 يللز نع فعاو يبونذ رفغا براي

 اذإ بينملا يناجلا نع وفعلا تنأ

 اومدن نإ بنذلا لهأل وفعلا تنأ

 مدن نم لظ دبعب ميحرلا تنأ

 نأب كيف نظلا نسحب وجرأل ينإ
 سفن ادب دق ام ىلعلا اذ اي لصو

 مهرشن دنع ىتوم هنم اوحبصأف

 مهلكأ دعب نم ىرثلا يف اهناديد
 مهرود تاحاس مهنم تلخ دق ذا

 مهروبق يف اهيلإ روصقلا نم

 مهميعن يف اهنم بلقتلا دعب
 مهب يقحلت نأ نم دبالف مهب

 مركلاو زوفلا لهأ نييبنلا عم

 متتخم ريخ يبر وفعلا لعجاو

 مدنلاو بوتلاب هبنذ نم بات ام
 مهبونذ نم اوباتو يصاعملا ىلع

 مدب هنايصع ىلع اعمد بوشي

 يمرج نم تفلس أ يذلا نرفغتس

 ملعلا درفملا نيمألا يبنلا ىلع

 مركلاو دوجلا لهأ رغلا هللاو هتمأل ثوعبم ريخ دمحم

 راصتخاب تهتنإ

 يمحازملا دوعسم نب يلع نب ناميلس -۔٥
9 ( ٠.٠ 

 ةزمح نب زيزع نب دوعسم نب يلع نب ناميلس هيقفلا خيشلا وه
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 : اهيف هلوق نمو - ةدلب يهو يكنضلا يمحازملا

 مهدابا كنضب مهاندهع يحو

 مهدوج بيص باص ام اذإ سانأ

 اولوحتف مهرهد مهيلع ىنخأو
 لجخت بناحسلا ءون مهنم تدغ

 هخسن ناك ‘ هقفلا يف ابتك خسن ، طخلا ديج خسانو ، هيقف وهو
 /ه٦٥١١ ةنس ىلإ وهف ، رشع يناثلا نرقلا يف ۔ كنض نصحب اهضعبل

 تعلطا يذلا همظن نمف ، رعشلل امظان ناكو ، ةايحلا ديق ىلع ، ما ٣
 مامإلا يضاق - يلاولا ‘ هيقفلا ‘ خيشلا اهب حدم يتلا ةديصقلا هذه ، هيلع

 : يرفاغلا ملاس نب داجن نب ملاس نب داجن - كنضب

 لزنم ءارقشل ناهبن ديدب
 هداعو بونجلا حير هب تحسو

 هعيبر تابن نم اهيلع نأك
 ترفقأ ةيتفلا ءاجرأب عوبر

 اهمسر رذاجلا تاهيبش نم افع
 مهدوجو ارقش لهأ نع اهل تلاس
 ةداغ تقنعت اهيف نكأ مل نأك

 اهنأك ايمح اهيف نم ( تفشرت)
 اهرغث ملظ نم حارلا توسح دق مكو
 ةفالسو اصلاخ ايرأ نتللعت

 ةوطس دناكملا لهأ نم شخأ ملو
 رشعمو لهأ نيب ودغاو حوا
 هفوخ مظع عم كيري نمأو

 مهدابأ كنضب مهاندهع يحو

 لبسم قدولا نم ماه هدهاعت

 لهلهم ضايرلاب لبو نوجلا نم

 لزغيو كاحي ال نول يشولا نم
 لدبملا نامزلا اهيلهأ لدبو
 لفنتو بارغ اهولهأو تحضاف
 لهجت سيل ام نألا تلهج تلاقف

 ليلأ ليللاو سمشلا ءايض ينترأ
 لفنرق املا طلاخ ءامب باشت

 لطتأ ينثنا اموي تنش نإو

 لبكم ناع يشاولاو اهتلزاغو

 لكأمو برش باط دق هب رهدب
 لذخأو ماضأ ال اليلج ازيزع

 لزنتي ىرولا يديا يف وجلا .نم

 اولوحتف مهرهد مهيلع ىنخأو
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 مهدوج بيص باص ام اذإ سانأ

 مهبورح قورب اموي تقرب نإو
 هل ام موقلا لوح اداجن نأك

 هنأ ردبلاو لبولا هادساح ىتف

 هراجن شيرق نم ي رفاغ ىتف

 اطعلا و دوجلا يف لذبلا هيلع نوهي
 متاح مراكملا موي هماش ولو

 هءاقل تارظان الإ ليخلا امو

 اههوجو اموي ءادعألا ممي اذإ

 : اهنمو

 ةمكحو لدع جاهنم ىلع ميقم
 هلدعب نيملسملا عيمج حارأ

 لمارأ لام مث ىماتي لامب

 ةعقب لك يف يغبلا لهأ تتشو

 ارخاز حار يذلا رحبلا اهيأ ايف

 ةعفد دوجلا نم يعبر ىلع رطماف

 ةيطع نع عدترت مل يذلا تنأف

 ةعدخ كل مهنأش لاجر كتدف

 رفاغ نايتفب اروصنم تلزالو
 مهنأكو ىرشلا داسآ كموقو

 هبلق بعرلا لخدي نم مهنم الف
 ىرولا ىلع فيرش دجم مهل لاطو

 لجخت باحسلا ءون مهنم تدغ

 اولتقي نأ مهل ادعألا تنقيت

 اولعفاق برضلا و نعطلا لاقو اوداجف

 للهتي وأ لهني ىري ام ىتم

 لأسي ءاج ام تاجاحلا يوذ يطعمو

 لذبي ضرعلا ال لاملل هنكلو

 لمعي فيك دجي مل انيزح ىحضأل
 لهصتو هيلإ ونرت نإ حرمتف

 لدنجم عيرص الإ مهنم امف

 لدعأ ضرألا ىلع هنم مكاح الف

 اولومت دالبلا يف الاجر ىقشأو
 لخدم كاذ يف ثرإلا قيرط نأك

 للذمو الفلا يف ديرط مهنمف
 لطهي حار يذلا قدولا اهيأ ايو

 لمؤم كيدي نم اذهل يناف

 لذع لذعو ماول مال نإو

 للضملا ءيدرلا يأرلا مهدوقي

 لامشو قورب تبه وأ تحال امب
 لبذيو ريبث ءادعألا اقل ةادغ

 للهي اموي توملا ضايح نع الو

 لوطأ ةيربلا رون اي كدجمو
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 ةديرخ اضيب ركفلا ةاتف رهمأف

 ةبغر كتءعاجف اؤفك اهل كتأر
 اهنأك يتاعملا ظافلأ ةقيقر

 ىرولا ديس اي ماوقألا يف تلزالف

 تايبألا ضعب فذح عم تهتنإ

 لحكأ فرطلاو سمنلا يكاحت كتتأ

 لذعيو اهيلإ يحلي نم مغرلا ىلع

 لمعت ربتلا نم وأ تكيح يشولا نم

 لصحت هاضرتو ىوهت ام لك ىلع

 : رخآ ىنعم يف ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ هلوق نمو

 الطعم ابارخ ىحضأ للط نمل

 هشحو رمح هتاداس نم لدبت

 ايفاثأ الإ نيبلا هيف قبي ملو

 سراود موسر يف بيلق مسرو

 ةربعب اهيف نزحلا ثبن انفقو

 الو اهب زكرل عمسن ملف ييحن

 هتاوه صارع يف مامح حونو
 ةداغ نوللا ةضب ةاتف رايد

 رفسم حبصلاب وجلاو ىجدلا كيرت
 ةراغ نيبلاب نيبلا ريغم نأك
 هلها عضعضو اناينب مدهو

 اثداوح تايزاجلا ........ هللا ىزج

 هلهاو حيرضلا كاذ ىلع ىقلاو
 ةنزم نيع ىدس ىقست اهظانم
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 الامشو ابونج ىونلا رجت

 الفلا ابظب ابظلا تاهيبش دعبو

 الحطأو يكابت اتيلاصم نيكح
 ىلبلا اهسم دقو ارفق ادمه تدغ

 الكنأ لتاخملا دكنلا نم انرصف

 الزغمو ةاهم الإ امرأ ىرن

 الفنتو اديسو اميماحي اعفسو

 الطلاو يرألا اهباينأ ىلع نأك

 الع دق ليللاو حبصلا كيرت انيحو

 ... . تدنابأ انيلع

 الوحو اعيمج ىتش مهقرفو

 الكنو يلايللاب يلايللا ىزاجو

 اللكم ادرب سودرفلا ةنجلا نم

 الطو تايراسلاب اهلهنأو



 اجرات ىمازخلا حير اهقتعاو

 اقراب قربلا ضماو اهيلع ىيحو
 جربزو رهفكم اهيف محسو

 امجعم بصخلاو نمألا فرح ريصو

 : اضيأ ۔ لاقو

 هقاذم رم ربصلا نأ كرمعل

 ةلاح لك يف ربصلاب اقثاو نكف

 هتالتبإ دنع كيذؤي هرم ىرت

 ةوفج وأ دص كالوأ خأ لكو
 ءيطخم لك نم رثعلل الباق نكو

 هفعضل فيعضلا ديك رقتحت الو

 لهاج مظاعت نإ رغاصتت الو

 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ىمحلا ناطق لالطأ ىلع جع
 مهناعظأ اولمح اسانأ دشناو

 مهل اروسأم بلقلا راسو اوراس

 مهجو دح لقت مهسيع نأكو

 ةرات لعجي رهدلا تيأر دقلو
 ىرولا يف يل ةحاصفو ةحامسو

 الوطو بيلدنعلا اهيلع ىنغو

 الوقم دعرلا تناص اهيف قطنأو
 البسأو اعمد نزملا اهيف بكسأو
 المهم لحملاو فوخلا فرحو اهيلع

 هداز ريخ نم ءرملل هنكلو

 هداتف كوش قوف ارسق تب ولو
 هداعم تقو هاقلت دق هالحأو

 هدامر

 هدارش نع اعجار اثيدح كاتأ

 هدارق ريغ لحفلا فنأ مدي ملف

 هداهو يف اطقاس هرذو كيلع

 كرت هكرتاو هب دصف

 امدلا جزم اهباش اعومد حفسسن
 امرغم يداؤف مهب لظف ىسأ

 املاتو مهدقف نم ىوج وكشي
 ام باتجت ةيلخ ريست نفس

 < .ه 9999099990

 امجعأ ودغي حصفلا وذ اهماش نإ

 . هلل دمحلاو ، ةيافك هتركذ اميفو ، تايبألا نم ريثك فذح عم ، تهتنإ
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 اهخسن ةديدع ابتك تيأر دقو ‘ ةياغلل ديج طخ يمحازملا خيشللو

 هنأ : لاق ، " نيبلاطلا جهنم " : باتك نم دودحلا يف ءزج اهنم . هديب

 نب ملاس نب داجن ، يلاولا يلاوملا ة لضفألا ملاعلا ، لجألا خيشلل اهخسن
 يف ‘ ابهذم يضابألاو ، ابسن يرفاغلا يناسغلا ناسغ نب ملاس نب داجن

 ةدعقلا يذ رهش نم ١٣ يف خىننلا خيرات كنض نصحب هتيالو نمز
 ۔ م٣٤٧١ ربمسيد ٣٠/٩٦

 ملعأ هللاو . اهنم خسن يتلا هتخسن ىلع ضرع : كلذ دعب لاق مث
 ةيالو نمز يف كنض نصحب هحيحصت مامت ناكو ، همقس نم هتحصب
 هللا همادأ ، يرفاغلا ملاس نب داجن مامإلا يلاو ، ملاعلا ، لجألا خيشلا

 يلع نب ناميلس هلل لقثلا هبتك ، انمآ ءاضقلا ىلإ هدرو ‘ املاس

 ربمفون ٥/ه٦٥١١ مارحلا ةجحلا يذ نم نيرشعلا موي كلذو ، يمحازملا
 . ملعأ هللاو ، ةايحلا ديق ىلع روكذملا خيراتلا ىلإ وهو م ٤٤

 يديعسوبلآ يلع نب كرابم نب ناميلس ٠
 ) 7 - ( ٠...

 نب هللا دبع نب يلع نب كرابم نب ناميلس هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 ناك ‘، رثع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يمدآلا يديعسوبلآ ميمت نب كرابم
 مامإلل ايلاو راصو ‘ ةايحلا ديق ىلع ‘ م٠٣٧١/ هه ٨٣ ةنس ىلا

 يف ماكحلا ةركذت " : باتك هل ، هقفلا يف نيفلؤملا نمو ، ديعس نب دمحأ

 نب سيمخ : خياشملا تاباوج نم هعمج . "ا ماكحألاو يواعدلا ىضم
 ۔ مهريغو ‘، ناديبع نباو ۔ يحبصلا ريشب نب ديعسو ، يصقلا ديعس
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 . رعشلل امظان ناكو ‘ يواعدلا ماكحأل واح ‘ عساو باتك وهو

 يعوبرملا ةعيبر نب دمحم نب ناميلس -
 ) ... ۔ ( 7٢

  

 نب ةعيبر نب دمحم نب ناميلس ، دهازلا هيقفلا ، ملاعلا خيشلا وه
 ، رثع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يكنضلا يعوبرملا يلع نب عرد نب ديز

 يبوعيلا ناطلس نب فيس مامإلا مايأ ناك ، ةبراعيلا ةمنإلا ضعب ةالو نمو

 : ت ) (يتاثلا) ناطلس نب فيس هديفح مايأ ىلإ شاعو ‘ (لوألا)

 .(م٣٤٧١ /ه ٦

 هطخب تيأر ، ةعيبر نب دمحم نب يلع نب ديز نب ةعيبر : هبراقأ نمو

 نب ناميلس خيشلل خ وسنم ‘ () " ربتعملا " : باتك نم ةخسن ىلع اقيلعت
 بتكلا نم باتكلا اذه ) : هيف لوقي ؛ م٢٠٧١/ه٤١١١ ةنس يف ، دمحم

 ، يعوبرملا دمحم نب ناميلس خيشلا يدلاو بتك نم ، يدي ىلع ةفوقوملا
 . ( يلع نب ديز نب ةعيبر هبتك

 يهو ارثنو امظن ۔ هقفلا يف ةبوجأ . دمحم نب ناميلس خيشللو

 : هقفلا لئاسم ضعب يف هلوق اهنمو . ةباتكلا تقو ينرضحت مل ، ةريثك

 الصت نأ لبق تتامف اموق مؤت تجرخ ادف نم لمح تاذ يف لوقلا ام

 الف تلق مكحلا يف ابسن اهجوزو اهقحليأ الفط اودجو اهدنعو

 الضفلا انخايشأ نع ليق اذك اهنم هجرخم نالدعلا دهش اذإ الإ

 )١( يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم ) يمدكلا ديعس يبأ خيشلل ‘ " ربتعملا " : باتك ( .
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 المك هلام يوحتأ اهنع تامو هتجوزو يوحن ىتأ بيرغ يفو

 الصفنم هنم اعبر ذخأت ليقو هذخأت ليق فالتخإ اذ يف تلقف

 السك تكب ول اهاوس اثالث هل اولعج ذإ عبرلا عبر ذخأت ليقو

 القع نمل دلوأ دنع اهنأك ةبطاق لاملا نمث ذخأت ليقو

 البجلا و ناطيحلاو ضرألا اهسأرب تبرض ول نمثلا عبر ذخأت ليقو
 المع دق لكلا هيلع هيف خايشألا نم نورثكألا لاق لوقلا لواو
 اللكلاو سؤبلا يفنت لئاسملا نم اررد توح اتايبأ ةزمح نبا اهذخ

 الجع ىرولا ىلع اهدشنت كايلب الجع اهدعب ىرخأ كيتأت فوسو

 اهلهأ ةريس نم ارجضتم اهلاق هنأكو ، '" كنض '' هدلب يف ة ديصق هلو

 : تايبالا هذه اهنم ركذن

 تاساجن اهيف تدب ........... اكنض ىلأ

 تانايد تنب اهل جهم اهفشر تثئاعف

 تادابعلا اهب زوجت تلق ول ساجناإلا امو

 تاراهطلا اهاشفت سيل دالب اهب تبجع

 تاوامس يرجت امك اهاميس رجت مل ناك
 تاياغ ناودعلاو ملظلا يف اهل ام دادالب

 تامالس ىجرت اهمالآ نم سيل رت ملا
 تالاهجلا اهنم اهلا يف امدلا ىرجم ترج

 تالاوم اشحفلا ىلع ضعب مهضعب نع مهل

 تاوادع كسن يذل مهنم لزت مل نكلو

 تاياوغلا كلت مهدشر نع مهتوفعأ دقل
 اوتام ادب مهيف املك ءاد لدعلا نوري
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 قلخلا هلإ نم مهيلع
 اناودع سانلا اوفاخأ

 نم ةنايخ مهوناخو
 ءاودا ثيع اوثاعو

 اهعفني ناك ول تكب

 اهاكب ىلع سيلو
 املظ مهلاومأ اووح

 مهمعت اوفاخ امو

 موق نم هاليو ايف

 مالسإلل يوذ امد نأك

 تامادنلا اولعف ام

 تحار ماركإلاو
 تاحار ءاوسلا نع

 تالالضلا ىفقت لهو

 تاهاع ءاضغبلا نم

 تاواد ملا يفشت مهل
 تاطاعم تعفن ول

 تاباصملا ىلبت امك

 تاءارب تبجو ول

 تاوا قش تلازال .

 تافاخ سانلا يف امو

 تانايخلا هنم تدب

 تاعارزلا اهنم تفع

 تاكابم مهدجاسم

 تملع تكب ن
 تامالظلا ىفخت امو

 تازاجم ىلوملا نم
 تاداوه مهنم تلخ

 تاحابم مهدنع

 حالصلا لهأ نم ةيقب مهيف لعلو ، لاهج نيب املاع هللا محرو

 خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو ، هرصع يف اوناك نيذلا نم ، ىوقتلاو

كلذو ، ةايحلا ديق ىلع ، م٨٢٧١/ه٤١١ ١ ةنس ىلإ ناكو ، يعوبرملا



 ` . (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلا مايأ

 نب ناميلس خيشلا ة كنض هدلب يف ملعلا لاجر نم هرصع يف ناكو
 ، يمحازملا هللا دبع نب يلع نب ةزمح نب زيزع نب دوعسم نب يع
 تايبألا يف هل باوج يف ، يعوبرملا خيشلا هيلإ راشأ يذلا وه هنظأو

 : اهتركذ يتلا

 اللكلاو سؤبلا يفنت لئاسملا نم اررد توح اتايبأ ةزمح نبا اهذخ
 الجع ىرولا ىلع اهدشنت كايل الجع اهدعب ىرخأ كيتأت فسو

 لهأ نم لاجر اهب ‘ هلبق ي ذلاو ة تقولا كلذ يف ۔ "" كنض '' تناكو

 هل ناكو ‘ باتكلا اذه يف يمحازملا خيشلا ةمجرت رظنا ، ةفرعملاو ملعلا

 . ديج طخو ، غيلب رعش

 مامإلل ، "" وجلا اا ةقطنم ىلع ايلاو . دمحم نب ناميلس خيىثلا ناكو

 دلب يف هب رجح نايحألا ضعب يفو ‘ (يناثلا) ناطلس نب فيس

 : نيتيبلا نيذه هل بتكف ، هدلب ىلإ عوجرلا نع .0 " مزحلا "

 ىرشب نكن مل ديبعل اننإف مكدنع يالوم يتمدخ نم ناك نا
 اركدم ناطوألا ىلإ نحي الإ دحأ امف اريس اونذأف انل الوأ

 نصح ىلع ‘ ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلل ايلاو اضيأ ناكو
 ۔ '" فا رشلل ا'" : باتك ‘ نصحلا هذه يف هديب خسن دقو ۔ "" كنض"

 خيشلا رماب رخآ لجر هخسن دقو ، يمدكلا ديعس يبأ نم در هيفو

 مقرلا ، ةفاقثلا و يموقلا ثٹا رتلا ة لزو ةبتكم عجار ؛ دمحم نب ناميلس

 . هقف (ب )٢١٣ صاخلاو ‘ (أ )٥٢٦ ماعلا
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 ىبعانلا دادم نب دمحم نب ناميلس -۔-٢
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 نب دادم نب دمحم نب ناميلس يضاقلا ، هيقفلا ، ملاعلا خيشلا وه

 نم ؛ يوزنلا يرقعلا يبعانلا يدادملا دادم نب هللا دبع نب دادم نب دمحأ

 يناثلا نرقلا لئاوأ كردأو ، ريشع يداحلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع

 . دوجوم يح ‘ م١٠٧١/ه٣١١١ ةنس ىلإ وهف . رشع

 ، كلام نب فيس نب ناطلس مامإلل ايضاق - ردابتي اميف ناكو

 ةريثك تاباوج هل ، املاع اهيقف ناكو ؛ فيسو بروعلب نيمامإلا هيدلولو

 خيشلا دجو ‘ ناميلس نب رصان يضاقلا دلاو اضيأ وهو ؛ رثألا يف
 ةمامإلا دقعب مناقلاو - ىوزن يلاو ناميلس نب رصان نب هللا دبع يضاقلا
 . يرفاغلا رصان نب دمحم خيشلا ىلع

 : تايبأل ا هذه . رعشلا نم . دمحم نب ناميلس خيشلل تدجو اممو

 اهبارش بذعو ايندلا بلاط ايف
 ادربم اتارف اهنم براش مكف

 ةعفرو اولع اهنم بلاط مكو

 الهمم اليلق اهيف بكار مكو

 اردابم اهنم بكرلا دعب لدبف
 يبحاص تنك لهف ايندلا هل تلاقف

 املسم ىفاعملا راص نم زاف دقل

 ةرهجو ارس نمحرلا قتا ينب

 ادلخم نانجلا يف ىحضت كلعل

 براش برش اهل وفصي ال كديؤر

 براشملا سوؤك تارارم هتقس

 بلاطملا سكعو نازحأب هتمر
 بكارملا خون هللاو هب تخانف

 بكانملا قوف ءابدحلا ىلع ابوكر

 يبحاص تنأ امف يباحصأل ينعدف

 بناجنلا بوكر عم يلاعملا لينل

 بلاطملا ريخ نمحرلا ىضر ناف

 بطاعملا دورو نم ميلس مالس

=- ٠٩ ٠١ ٣



 براشملا بذعو نادلوو شرفب امعنم روحب ارورسم زوفلا كل

 بلاطم ودع نم اهيف فوخ الو اهرامث نم الو اهنم عنام الف
 بتارملا لهأل اهيلخو اهعدف اهميعن مودي ال ايند كنع عدف

 بلاطل مودت ال نوخ بوذك اهنإ كديور ايندلا قشاع ايف

 بلاطملا لينل يداهلا ىدهلا يبن دمحأل تمادل ايندلا تماد ول

 ۔۔.۔۔......۔.................... قراش حال ام هللا ةالص هيلع

 نم القن ،‘ يوزنلا يبعانلا دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا هيصو

 : ي ديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب 4 )٤٨٧) مقر باتك

 هتدجو اممو : شيورد نب ملاس نب شيورد : وهو ، لوألا خسانلا لاق
 ىصوأ يتلا هتيصو يف ، دادم نب دمحم نب ناميلس خيشلا طخب ابوتكم
 : اذه وهو ، اهب

 كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ انأ ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 ىلإ ايعاد ‘ ىدهلاب هلسزأ ، )8٤( هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو . هل

 وه 4 هللا دبع نب دمحم هب ءاج ام نأ دهشأو ، ارينم اجارسو هنذاب هللا
 .ة قح رانلاو ‘ قح ةنجلا نأ دهشأو ، ارسفمو المجم ‘ نيبملا قحلا
 يف نم ثعبي هللا نأو ، اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو ، قح توملاو
 . تومأ كلذ ىلعو ‘ ايحأ كلذ ىلع 0 روبقلا

 نم ىلوتأ ، مهلوق يلوقو ، نيملسملا نيد رومألا عيمج يف ينيدو
 هلوسرو هللا هنم ءيرب نمم أربأو ‘ نوملسملاو هلوسرو هللا ىلوت

 ، ىلاعت هلل ينمزلي ام عيمج نم صالخلاب ىلاعت هلل ننئادو ، نوملسملاو
 هيف تفلاخ ام عيمج نم ، ىلاعت هللا ىلإ بناتو ، هدابع قوقحو هقوقح نم
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 . باوصلاو قحلا

 نب دادم نب دمحم نب ناميلس لجو زع هلل لقألا انأو ، تيصوأ
 ال اعوط . يلعفو يرمأ زاوجو ، يلقع ةحص يف ، يوزنلا دادم نب دمحأ

 ىلإ ىتوملا زاهج نم ، يتوم دعب يلام نم هيلإ جاتحأ ام عيمجب ، اهرك

 اهلكاأيل - مادإو ءالح وأ ءالحو مادإو ماعطبو ، يربق يف ىراوأ نأ

 لسفيل ضرحو لحبو ، يمتأمو ينازع مايأ ، يتوم دعب يلام نم سانلا

 . يمتأمو ينازع مايأ ، يتوم دعب يلام نم سانلا امهب

 نب دادم نب دمحم نب ناميلس - لجو زع هلل لقألا - انأو ۔ تيصوأ

 ةيزعتل نيلصاولا ماعط يتوم دعب يلام نم ذفني نأ ، يوزنلا دادم نب دمحأ
 مهعم ناك نم ماعطو ‘ مهالحو مهمادإو ، يتوم دعب ينم ةيزعتلا هل نم

 مهعم ناك نم باودو ، مهباود ماعطو ‘ مهءالحو مهمادإو . لصاو ريغ

 . يتوم دعب نامز رهش ىلإ . لصاو ريغ

 نب دادم نب دمحم نب ناميلس - لجو زع هلل لقألا انأو ۔ تيصوأ
 ، يننوثري ال نيذلا يبراقثل ةضف تايرال سمخب ، يوزنلا دادم نب دمحأ

 ةرافك لك ‘ تاولص تارافك رىثعبو ؛ يتوم دعب يلام نم قدلا اذه ذافنإبو

 دعب يلام نم تارافكلا هذه ذافنإبو ، انيكسم نيتس ماعطإ نهنم ةالص

 مايص نم ينمزل امع _ ءاضقو الدب انامز رهشأ ةرشع مايصبو ؛ يتوم

 ؛ يتوم دعب يلام نم ينع نهموصي نم ةرجأ ذافنإبو ‘ ناضمر رهش
 نيمي ةرافكبو " انيكسم نيتس ماعطإ اهترافك ، ةظلغم نيمي ةرافكبو

 نم نيترافكلا نيتاه ذافنإبو ، نيكاسم ةرشع ماعطإ اهترافك ، ةلسرم

 . يتوم دعب يلام
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 نب دادم نب دمحم نب ناميلس - لجو زع هلل لقألا - انأو ، تيصفأ
 ة بجش نيع جلفو ، قتنغلا جلفل ةضف ةيسابعب ، يوزنلا دادم نب دمحأ
 اذه ءاضقبو ، امهنم ينمزل نامض نم ، نامع ىوزن ةيرق نم امهو

 جلفلاو ، ةبابذ يبأ جلفل ةضف ةيدمحم ءاضقبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا
 ، امهنم ينمزل نامض نم ‘ نامع ىوزن ةيرق نم امهو ‘ ثديحملا

 ةنيبج وبأ جلفل ةضف يتيدصبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو
 دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ، هنم ينمزل نامض نم ‘ ىوزن نم
 نامض نم ، ىوزن نم توض جلفل ةضف ةيسابع و هضف يتيدصبو ؛ يتوم

 جلفل ةضف ةيسابعبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ، هنم ينمزل

 نم قمحلا اذه ءاضقبو ، هنم ينمزل نامض نم ، قرف ةيرق نم رامح يبأ

 ىلع ، يتوم دعب يلام نم نقرفي ةضف تايرال رشعبو ؛ يتوم دعب يلام
 قحلا اذه ءاضقبو ، هبر فرعأ مل ينمزل نامض نم ‘ لئامس ةيرق ءارقف
 ىلع يتوم دعب يلام نم نقرفي ةضف تايرال رشعبو ؛ يتوم دعب يلام نم
 ةيرال ةنامبو ؛ هبر فرعأ مل ينمزل نامض نم ، ىوزن ةيرق ءارقف

 ءارقف نم هللا هقزر نم ىلع قرفتو ، يتوم دعب يلام نم ذفنتل ، ةضف

 وأ ، هلل ينمزل ام عيمج نع ، لجو زع هللا ىلإ ابرقتو اطايتحإ ، نيملسملا
 ، ةضف ةيرال يتنامبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ذافنإبو ، هدابعل

 ةيدمحمبو ؛ يلام ةاكز نم ينمزل امع اطايتحإ ، يتوم دعب يلام نم ذفنتل
 ، ىوزن نم رقعلا ةلحم روس حالصإ يف يتوم دعب يلام نم ذفنتل ةضف
 ةيسابعبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ، هنم ينمزل نامض نم
 دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ‘ ىوزن نم يبجشلا دجسم رامعل ةضف

 دجسم زناجم حالصإ يف يتوم دعب يلام نم ذفنتل ةضف ةيدمحمبو ؛ يتوم
 نيسارخ نم ةراجحلا دجسم زناجم حالصإ يفو ، ىوزن نم يبجنئلا
 ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ، نهنم ينمزل نامض نم ، ىوزن
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 نامض نم ‘ ىوزن نيسارخ نم ةراجحلا دجسملا رامعل ةضف يتيدصبو

 ةضف ةيدمحمبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ، هنم ينمزل
 ناضمر رهش اومناص هب رظفيل ، ازبخ وأ ، ابطر وأ ، ارمت اهب يرتشي

 6 هترطف نم ينمزل نامض نم ، ىوزن نيسارخ نم ةراجحلا دجسملا يف

 ارمت اهب ىرتشي ةضف ةيدمحمبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو
 نم يبجشلا دجسم يف ناضمر رهش اومناص هب رطفيل ازبخ وأ ابطر وأ
 دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو . هترطف نم ينمزل نامض نم ، ىوزن

 قيرفت يف ةفلاسلا نهب يفتقيو نذفني ةضف تايرال رىثعبو ؛ يتوم

 6 هنم ينمزل امع اطايتحإ ، يبجشلا دجسم يف ربكألا جحلا ةليل لاجنشلا
 نب هللا دبعل ةضف تايرال رشعبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو
 ءاضقبو ، هل يلع نامض نم ‘ يوزنلا يردبلا ةعيبر نب دوعسم نب رمع

 ةضف ةيرال ةنامو ةضف ةيرال نيرشعبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه

 نم ، يوزنلا يناقوحلا ديعس نب دوعسم نب دمحم / كلاهلا (ةثرول)
 ةيرال ةنامبو ب يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ، هل يلع نامض

 نم ، يوزنلا لالدلا موغرلاب يناث نب رمع نب نسح نب ملاسل ، ةضف
 تايرال سمخبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ،۔ هل يلع نامض

 يلع نامض نم ‘ نييوزنلا دادم نب هللا دبع / كلاهلا يمع دالوأل ةضف
 انديسل ةضف تايرال رشعبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ‘ مهل
 ، يبرعيلا ناطلس نب برعلب نب كلام نب فيس نب ناطلس / نيملسملا مامإ

 عىتبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ، هل يلع نامض نم

 ةراح ةيقاس حالصإ يف ، يتوم دعب يلام نم ذفنت ۔ ةضف ةيرال ةرشع

 نم ، ىوزن نم توض جلف يقس نم يدي يف تناك يه يتلا . ةمازلا
 ماعطإ نهنم ةالص ةرافك لك تاولص تارافك رشعبو ؛ اهنم ينمزل نامض
 يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ، يتوم دعب يلام نم نذفنيل ، انيكسم نيتس
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 ماعطإ نهنم ةرافك لك ، تالسرم ناميأ تارافك سمخبو ؛ يتوم دعب

 نم ينمزل امع اطايتحإ ، يتوم دعب يلام نم نذفنيل ، نيكاسم ةرشع
 تارافكلا هذه ءاضقبو ؛ دادم نب دمحأ تنب ةراشب / ةكلاهلا يتجوز ةيصو

 يف يتوم دعب يلام نم نذفنيل ةضف تايرال رشعبو ؛ يتوم دعب يلام نم
 جلف يقس نم يدي يف وه يذلا ، نوبازلا : ىمسملا لاملا لصأ حالصإ

 يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ، هنم ينمزل نامض نم ، ىوزن نم قتفلا
 ةيرق ءارقف ىلع يلام نم قرفتل ةضف ةيرال نيسمخبو ؛ يتوم دعب
 ينمزل امع اطايتحإ ، ماير ينب لبج نم ، لتسم يداو ىرق نم ‘ ةروقلا

 ثالثبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ، يدلاو ةيصو نم
 نه يتاوللا . بيطقلا : ىمسملا بجر نب دشار تانبل ةضف تايدص

 ىرق نم ‘ تاملسم ةيرق وأ ، لاجاللا ةيرق وأ . ىربح ةيرق نكسي

 فرعي ملو ‘ نفرعي مل نإو ، ثراو نهل فرع وأ ، نفرع نإ ، فااغلا
 امع اطايتحإ ، ىرقلا هذه نم ةيرق ءارقف ىلع نقرفيلف ، ثراو نهل
 دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو . يدلاو اهب ىصوأ ةيصو نم ينمزل

 تاولص تارافك نم ينمزل امع اطايتحإ ‘ انيكسم نيعبرأ ماعطإبو ، يتوم

 ، ةيريمعلا ربج تنب ةراشب / ةكلاهلا نع قرفنتل . يدلاو اهب ىصلأ

 يلام نم قرفتل ةضف يتيدصبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو
 ةيصو نم ينمزل امع اطايتحإ . نيملسملا نم ءارقفلا ىلع يتوم كب

 همسإ فرعأ مل دجسملو ‘ هعضوم الو همسإ فرعأ مل لجر اهب ىصلأ
 ذقنتل ةضف ةيرالبو ؛ يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ، هعضومالو

 رهش يف اروحس لكذؤتل فقوملا فقولا ةنس ىلع ‘ يتوم دعب يلام نم

 ءاضقبو ، هنم ينمزل نامض نم ، ىوزن نم يبجنشلا دجسم يف ناضمر
 يتوم دعب يلام نم ذفنتل ةضف ةيرالبو ؛ يتوم دعب يلام نم قدلا اذه

 دجسم يف ناضمر رهش يف اروحس لكذتل فقوملا فقولا ةنس ىلع
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 قحلا اذه ءاضقبو ، هنم ينمزل نامض نم ، ىؤزن نيسارخ نم ةراجحلا

 ؤ يتوم دعب يلام نم نذفنيل ةضف تايرال سمخبو ؛ يتوم دعب يلام نم

 دجسم يف ربكألا جحلا موي مهارد قرفتل ، فقوملا فقولا ةنس ىلع

 نم قحلا اذه ءاضقبو ، ينمزل نامض نم ، ىوزن نيسارخ نم ةراجحلا

 . يتوم دعب يلام

 نب دادم نب دمحم نب ناميلس - لجو زع هلل لقألا انأو ، تيصوأ

 نب دمحم نب ناميلس تنب ةصيوخ يتجوزل ، يوزنلا دادم نب دمحأ

 اهنكسب ، ةيوزنلا دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم نب دمحأ نب رمع

 نا ، انكسم ، اهيفكي ام ردقب ، ىوزن نم اعبرم ةراح نم يتيب يف اهدحو

 زع هلل لقألا هبتكو ، اهل يلع نامض نم يتوم دعب جوزت ملو ، اهلبق تم

 . هسفن ىلع هديب دادم نب دمحم نب ناميلس .لجو

 نب دادم نب دمحم نب ناميلس - لجو زع هلل لقألا - انأو ، تيصذأ

 يتوم دعب يلام نم نذفنيل ةضف تايرال رشعب ، يوزنلا دادم نب دمحأ
 دابعلا دجاسم نم عماجلا دجسملا يف لكؤيل . فقوملا فقولا ةنس ىلع

 دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ، هنم ينمزل نامض نم ‘ ىوزن نم

 ةنس ىلع يتوم دعب يلام نم نقرفيل ، ةضف تايرال سمخبو ؛ يتوم
 امع اطايتحإ ، ربكألا جحلا موي دادم ينب ىلع قرفيل فقوملا فقولا

 . يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ، هنم ينمزل

 نب دادم نب دمحم نب ناميلس لجو زع هلل لقألا - انأو ۔ تيصوأ
 دعب يلام نم اهب رجتؤيل ةضف ةيرال ةنامتسب ‘ يوزنلا دادم نب دمحأ
 ربق ينع روزيو ‘ مارحلا هللا تيب ىلإ مالسإلا ةجح ينع جحي نم يتوم
 قيدصلا ركب يبأ : هيبحاص ىلعو ، هيلع يل ملسيلو ، )٤٤( دمحم انيبن
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 ة رايزلاو ةجحلا هذه يف ينع لعفيو ‘ (فض) باطخلا نب لمعو “ ()

 ىلا امهمارحإا ندل نم ‘ ةنسو ضرف نم نورنازلاو نوجاحلا هلعفب ام

 دعب يلام نم ةجحلا هذه ينع جحي نم ذافنإبو ، امهعادوو امهمامت

 . يتوم

 نب دادم نب دمحم نب ناميلس - لجو زع هلل لقألا - انأو ‘ تيصلأ
 نب نيسح وب نب فلخ كلاهلل ةضف ةيرال ةئامتسب ، يوزنلا دادم نب دمحأ
 قاروأ لبق نم هل ينمزل امع اطايتحإ . يوزنلا يفيسلا لدبع نب ةعيبر

 الف ، يلع بوتكم باسح اهيف ‘ هدي طخب اهنأ وجرأ ، هرتافد يف تدجو
 ، هل ينم اطايتحإ هل اهتبتكف ، ال مأ ةيقاب قاروأ يهأ ، اهلاح ام يراأ
 ، قحلا اذه يف ةلخاد يه ‘ يدي طخب قح اهيف يلع هل ةبوتكملا ةقرولاو

 . يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقب تيصوأو ، اهيلع لمعال

 نب دادم نب دمحم نب ناميلس - لجو زع هلل لقألا انأو ، تيصلأ
 دعب يلام نم ينع ذفنتل ى ضرف رمت نم فلأب ، يوزنلا دادم نب دمحأ
 يلام نم قدحلا اذه ذافنإبو ، يلام ةاكز نم ينمزل امع اطايتحإ ، يتوم
 . يتوم دعب

 نب دادم نب دمحم نب ناميلس - لجو زع هلل لقألا - انأو ‘ تيصلأ
 امع اضوع . ديدس يدلول ةضف ةيرال ةنامتسب ، يوزنلا دادم نب دمحأ

 . يتوم دعب يلام نم قحلا اذه ءاضقبو ، هتوخإ تيطعأ

 نب دادم نب دمحم نب ناميلس - لجو زع هلل لقألا - انأو ، تيصاأ
 دوعسم نب ناميلس نب دمحم تنب ةغيبص يتجوزل ، يوزنلا دادم نب دمحأ
 نب دمحم نب دمحأ نب رمع نب دمحم نب ناميلس تنب ةصيوخو 4 ةيرذنملا
 يف اتمادام ، يتوم دعب يلام نم امهتقفنب ، ةيوزنلا دادم نب دمحأ نب رمع
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 نهنم ةالص ةرافك لك ، تاولص تارافك نيسمخبو ؛ ينم ةتيمملا ةدع

 نم ينمزل امع اطايتحإ ،. يتوم دعب يلام نم نذفنيل ، انيكسم نيتس ماعطإ

 نيمي ةرافكبو ؛ ةيوزنلا ةيرحبلا دمحم نب فلخ تنب اعفر / ةكلاهلا ةيصو

 ماعطإ اهترافك ةلسرم نيمي ةرافكبو ؛ انيكسم نيتس ماعطإ اهترافك ةظلغم

 نم ينمزل امع اطايتحإ ‘ يتوم دعب يلام نم اذفنيل ، نيكاسم ةرشع

 ام عيمج ذافنإو ءاضقبو ، هذه دمحم نب فلخ تنب اعفر / ةكلاهلا ةيصو

 يذلا نأك ، يتوم دعب يلام نم ، ةقرولا هذه يف هب تيصوأو ، هب تررقأ

 ىلع هتبثأ دقف ، يلع تباث ريغ وأ يلع اتباث ، هب تيصوأو هب تررقأ

 . ) يتوم دعب يلام نم هذافنإب تيصوأ و ، يسفن

 رهنثلا نم نولخ ةليل نيرشعو نامثل دحألا راهن ىحض هخيرات
 ىلع هديب هبتكو ‘ م٩٧٦١ سرام ٢١/ه٠٩٠١ ةنس روهش نم مرحملا

 } هسفن ىلع هتبثأ و . همهفب رقأ ق 0 هفرع و ه أ رق نأ دعب . هسفن

 . دادم نب دمحأ نب دادم نب دمحم نب ناميلس

 نب دادم نب دمحم نب ناميلس لجو زع هلل لقألا - انأو ۔ تيصلأ
 ةيقاسلا نيجو ىلع يه يتلا ، لاغنلا يتلخنب : يوزنلا دادم نب دمحأ

 ةيقاسلا نم ءاملا جرخم دنع رادجلا تحت ‘ قيرطلا يلي امم ‘ ةيبزغلا

 نم توض جلف يقس نم ‘ ةرجحلا : ىمسملا يلام نم ‘ هذه ةيبرغلا

 نم يبجنشلا دجسم يف ناضمر رهش اومناص امهتلغب رظفيل ‘ ىوزن
 دادم نب دمحم نب ناميلس هبتكو ‘ ةمايقلا موي ىلإ ادبؤم افقو ، ىوزن

 . هديب

 . ةيضف ةيدقن ةلمع ; يه 4 ةيصولا هذه يف ةدراولا ‘ ةيرالو ٠ ةيدصو ٠ ةيساعو ٠ ةيدمحم )()
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 ةليل ةرشع يتنثإ نينثإلا راهن : هخيرات ، ابوتكم هتدجو امك هتبتك
 فلأو ةنس ةنامو ةنس ةرشع يتنثإ ةنس روهش نم ناضمر رهش نم تلخ
 هلل ريقفلا هبتكو ، [م١٠٧١ رياربف ٢١ /ه٢١١١ ناضمر ]١٢ ةنس

 . ه أ . ( هديب شيورد نب ملاس نب شيورد

 رهش ىلإ هنأ الإ . دمحم نب ناميلس خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 هتيصو خيرات يف ءاج امك ‘ ةايحلا ديق ىلع ، م١٠٧١/ه٢١١١ مرحملا
 . (هللا همحر) (لوألا) ناطلس نب فيس مامإلا مايأ كلذو ، هذه

 يليعامسإلا ناميلس نب رصان نب ناميلس ٢
 ) ( ٠.٠٠ - ٠٠٥

 نب يط نب هللا دبع نب ناميلس نب رصان نب ناميلس خيشلا وه
 اذكه - يوربإلا يريمحلا يليعامسإلا ليعامسإ نب دمحم نب يلع نب عنام

 يتاثلا نرقلا ءاهقف نم ، رعشلل مظانو هيقف وهو ۔ هدي طخب هبسن تدجو
 مامإلا مايأ كلذو ، دوجوم يح ‘ م٢٧٧١/ه٦٨١١ ةنس ىلإ وهف ، رشع

 يف بتكلا ضعب تيأر ، (م٣٨٧١۔ م٩٤٧١) يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ

 ناتديصق اضيأ هطخب اهضعب يفو ، ديج طخ هلو ‘ هديب اهخسن هقفلا
 نم وهو يدمسلا يمضهجلا ديعس نب دشار نيخيشلا ءاثر يف

 ، ابراقتم امهتوم ناكو ، يولهبلا يباصقلا دشار نب ملاسو - هخايشأ

 : ىلوألا ةديصقلا علطم

 امقلعلا لالزلا معط نم قاذاو امعطملا رمأ ولحي نإ هالا
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 : ةيناثلا ةديصقلا علطمو

 عناجفلا نهبأد يلايللا نأو عزاون تاعرتم ايانملا سوؤك

 عنامو ماح وهف ديعس ليلس اننيد ةماعد يف باصم مظعل

 عياذ بلقلا هب امع دشار ىتف ملاس توم هلبق لوه مظعأو

 . يمضهجلا : نيخيشلا نم لك ةمجرت يف نيتديصقلا ركذنسو

 . هللا ءاش نإ () يباصقلاو

 هيقفلا خيشلل ‘ يرفحلا دمحم نب ......... .....ه نم لاوس اذهو

 : يليعامسإلا رصان نب ناميلس

 ىتف يكذلا ناميلس لوقي اذام

 ةبذهم بادآو مطعو هقف
 اوعمتجأ دق اموق تدصق ةأرمإ يف

 ةلقثمو ىلبح يننأ مهل تلاق

 ةلدرخ طعأ مل ةنبإ تعضو نإف
 ارفظ دقف انبإو ةنبإ تعضو نإو

 قلغ هنإ اذه فيك انل نيب

 هب قلت هحتفاف هحاتفم تنأو

 ةفرعم نيرادلا يف ءرملا ةنيزف

 : رصان نب ناميلس يضاقلا هباجأف

 اوركذ نإ ليعامسإ ينب نم بذهم

 اورعش نإ موقلا يف قلفم رعاشو

 رفحلا همض تيم ثاريم مىسقل

 اورظتناف عضولا بيرق ينم عضولاف

 ركذ ينءاج نإ اذكو مكثرإ نم
 ربتعم تلق اميفو عست فصنب

 رقتحي سيل اركشو اليزج ارجا

 رختفمو داب فرش هل اهيف

 )١( مقر تحت هتمجرت رظنا ‘ ديعس نب دشار خيشلا : وه . يمضهجلاب دوصقملا )٧٠( يباصقلا امأ ؛ 06
 مقر تحت هتمجرت رظنا . يولهبلا يباصقلا دشار نب ملاس خيشلا : وه )٨٠( .
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 رثألا هصن ام ىلع باوجلا كاه

 ةلكشم لك اولجأ مولعلا لهأ

 ىذأ لك هللا كاقو يلاقم عمسإ

 هثراو تيملا اذهل افشك تنش نإ

 بأل اذك نانثإ مألا ةوخأو

 تعنم يتلا ىثنأل لماحلا ةأرملاو

 مهكلاه بأ نم اهنطب يف لمحلاو
 تعضو اذإ ىلآ دق مألا ديسو

 اركذ تتأ دق وأ ةنبإ تتأ نإو

 مهمكح مالل اعبت مهلا
 اركذ اعم انبإو ةنبإ تتأ دقو

 اثري يك نيلفطلا ديسلا ررحاا
 هذخأت فصنلاف ةتس نم مىىتلاف

 مهثرإ لاملا ثلث مألا ةوخأو

 مهسوؤر ددعاو مهبيصن عراو

 ككر هب ام لوق خيش اي كيلإ

 اهب نإف اهيناعم ربدت اهذخ

 مكح اهب يرفجلا ىلإ سيمت تءاج
 ةفرعم مث القع بللا اذ ديزت

 تدهش يذلا يداهلا ىلع ةالصلا ه

 ررغلا انخايشأ انل هآر امو

 اورمأ امو اولاق امل وفقن نحنف

 رظتنت مسقلل هتصيلخ تخأ

 روح اهظاحلأ يف ضيبلا نم تس
 رطولا يضقني نأ ىلإ ثارتلا لهأ

 رقتحت قرلاب ةمأ اهنكل

 اورفظ دق ريرحتلابف امناوت

 اورفظ ول ثارولا عم نولخدي ال
 اورضح نإو اوباغ نا كيلامملا مكح

 اورسخ امو اوزاف مهالوم قتعب
 ردك هب اماضحم بألا ةوخأ عم

 روسلا هب تءاج دق تيملا ةصيلخ

 اورفظ دق سدىلاب مه بألا ةوخأو
 رخدي عستلا فصن لمحلل حبصي

 رشع الو عبر الو فالخ الو

 ركذي ملعلا يف نمل مولعلا زنك

 رردلاو توقايلا رصقي اهظفل نع
 رختفت بابلألا ووذ اهادش اذا

 رشبلاو كالمألاو نجلا هلضفب

 ملاعلا خيشلا : يليعامسإلا رصان نب ناميلس خيشلا خايشأ نم

 اهدجتس ‘ دشلا ل خيشلا اهيلع باجأ ةلنسأ هلو ٠ يمضهجلا درعس نب دشار

 . هتمجرت يف
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 يدادملا ناميلس نب رصان نب ناميلس ٤
 ) ( ٢٢ - ٠.٠

 نب دادم نب ناميلس نب رصان نب ناميلس ملاعلا هيقفلا خيشلا وه

 نم وهو ؛ رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم ؛ يبعانلا يدادملا دادم نب دمحأ

 . ةبراعيلا ةمنأ ةاضق

 ءزجلا اهنم ، خيشلا اذهل ةخوسنم ، هقفلا بتك نم اريثك تدجو

 ةمالعلا خيسثلا ةبتكمب ، " عرشلا نايب " : باتك نم رشع سماخلا
 نب ناحرس نب لمرح نب يطع نب هللا دبع : وه خسانلاو ، يملاسلا
 0 ملاعلا خيشلل هتخسن : لاق ؛ يلؤمسلا ناسح نب ديعس نب دشار نب ديعس
 نب رصان نب ناميلس ، نيدلا جارسو ‘ نيملسملا يضاق ، ةمالعلا

 . ناميلس

 عباسلا ءزجلا ىلع يوتحي دحاو دلجم ‘ ةروكذملا ةبتكملاب اضيأو
 6" عرشلا نايب " : باتك نم ، رشع عساتلاو ، رشع نماثلاو ، رشع
 . خيشلا اذهل خوسنم

 ةنس نم ، ىلوألا ىدامج رهش ىلإ هنأ الإ . هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 نب فيس مامإلا مايأ هذهو ، ادوجوم ايح ، م٩٩٦١ ربوتكأ /ه ١
 . (لوألا) ناطلس

 يتبسلا رمع نب هللا دبع نب نانس-۔٥
 ) ( ٠٠٥ - ٠...

 دالوأ نم وه يذلا.. يتبسلا رمع نب هللا دبع نب نانس خيشلا وه
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 : باتك هل خوسسنم ‘ رثع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ تبس يبأ

 دض هيطع تعلطا باتكلا اذهو ،‘ م٣٨٧١ /ه ٧ ماع ‘ "ا ربتعملا "

 : وه خسانلاو ، اجنف دلب يف ‘ يتبسلا نادمح نب فيس يضاقلا خيشلا
 . ") كرابم نب هللا دبع نب كرابم

 : ةيتآلا تايبألا هذه ، خسانلا اذه لوق نمو

 مداخو دبع قاروألا يف لاق نإو متاخ لصألا هدج يدج كرابم
 مزال عشاختلا نإ هقلاخل اعضاوت الإ سيل يرمعل كاذف

 مناق مرق وهو ىوزنب بيبح ه.ا ............. ....

 ملاس ديعسوبمأ هوبأ ديدس هبرل ضرم بلقلا ريصب ريرض
 متاح ءاحلاب سيل ركب ةلالس مجعم وه يذلا ءاخلاب متاخو

 ناك يذلا ، يمايرلا يمراصلا تبس وبأ : وه هلعل ‘ اذه تبس وبأو

 تبس وب نب دمحم نب ديعس نب دوعسم نب دمحم خيشلا : هتيرذ نم

 ةنس ىلإ ناك ، كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا يلاو ، يمايرلا يمراصلا
 نم ، دمحم نب دوعسم هدلوو وهو ‘ ادوجوم ايح ما٦/٥٤٦ ٤

 ضرأ ىلإ مامإلا شيج دئاق اذه دمحم خيشلاو ، ةبراعيلا ةمنأ ةالو

 : ةروهشملا هتديصق ةوزغلا هذه يف هلو " دنهلاب . "" هتب"

 حارملا مويل شيعلا تمز اذإ حابصلا هوجولا كلت نع نفشك

 حاقللا نولك رد نع نمسبي يننبتاعي نلتخي ننجو
 حازم اذ مأ كنم دج نلقف يتمزع يف كشلا نهرماخ.

 : لاق نأ ىلإ

 ملاس نب بيبح خيشلا ذيمالت نم كرابم خيشلاو . يديعسوبلآ دمحأ نب ديعس نب دمح ديسلا يضاق وه )١(
 . (٥٤١ه )٤ ١٤ ةحفص . " نيبملا حتفلا " ‘ قيزر نبا : رظنا ‘ هءارق دحا ناكو ، يديعس وبما
 . )٤٠١( ةحفصو
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 حاص وجلاو سمشلا ءوض ءيفطي قليف يف ميلاو الفلا يوطأ

 حارب ضرأب اهانلزن مث ىحضلاب ةتب دانيتا ىتح
 حابتسي الف هللا هدنع نم اونزحت ال يباحصل تلقف

 حارص مؤل نبجلاف ىغولا دنع اونبجت الو ربصلا اوعنطصا

 حالفلا هيف يدنهلابو توم نم ءرملل دبال اوملعا مث

 حامرلاو مهفايسأ اودرجو اورصق امو رمألا اولثتماف

 حافصلا برضو برحلا تدتشاو الفلا دسأك روسلا اومحتقاف

 حارط ىعرص جنرفإلا ةنف نم اهناجراب ىلتقلا امنأك

 حايرلا تافصاع نم رعقنم اهب لخن زاجعأ مهنأك

 حاضتفإلابو يزخلاو لذلاب ةتب نم جنرفإلا مزهناف

 . ") "" نايعألا ةفحت '" : باتك يف ةديصقلا : رظنا ؛ اهنم دارملا ىهتنإ

 ءارعش نم . يصورخلا يحاوللا رعش يف ، تبس يبأ ركذ ءاجو

 : ةديصق نم لاق ثيح ‘ رشاعلا نرقلا

 تمصملا بصألا وهو بجر يفو ةوحض لوأل تبس وبأ يفوت

 تبثت ال اهلبق نينم عستف اهلبقو اماع مث اماع نينامثو
 اوبسن ، نيروكذملا دج وه . ") يصورخلا يحاوللا ه اثر يذلا لعلو

 نيبو هنيب نمزلا دعبل ة كلذ دعبتسأ الو ‘ هريغبو ا ذهب ملع أ هللا ى ، هيلا

 . روكذملا دوعسم نب دمحم خينثلا

 . )٧٣_ ٧٥( ةحفص . ! ج . " نايعألا ةفحت " : نيدلا رون ، يملاسلا )١(
 ثحابلا ماق امك ، عوبطم ناويد هل ، دمحم نب ناض نب ملاس : وه 4 يصورخلا يحاوللا رعاشلا )٢(

 ةعماجلا ىلا اهمدقو { ريتسيجاملا ةلاسرك ، هناويد ةساردب ينيصحلا لشله نب دمح نب دشار

 . م٤٩٩١/ه٥١٤١ ماع يف ةيندرألا
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 ناطلس نب فيس مامإلا ةالو نم ، دمحم نب دوعسم خيشلا ناكو

 . م٠٧١ ٤ /ه٦١١١ ةنس ، دكسم ىلع ‘ (لوألا)

 يف هتمجرت رظنا ‘ يتبسلا هللا دبع نب رصان خيشلا : تبس ينب نمو

 . باتكلا اذه نم نونلا فرح

 ىدوبملا دوعسم نب هلل ا دبع نب فيس-٦

9 - ... ( 

 نم هنظإ ۔ يدوبعلا دوبع نب دوعسم نب هللا دبع نب فيس خيشلا وه

 . رثع يناثلا نرقلا يف ةفرعملاو ملعلا لاجر نم وهو لئامس

 يف هل خوسنم ‘ ةايحلا ديق ىلع ، م٥٦٧١ /ه٧٩١١ ةنس ىلإ ناك

 ةبتكمب دجوي . " زاجيإلا " : باتك نم ةعطق ‘ روكذملا خيراتلا
 : وه خسانلاو ؛ )١٦٣٩( ماعلا مقرلا ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو
 نب يطع نب دمحأ نب يلع نب دمحأ نب يلع نب دمحأ نب دوعسم

 . يناضمرلا ناضمر نب دمحأ نب دشار نب دوعسم

 ، يناجيسلا ليلخ نب دمحأ خيشلا هفلؤم ‘ اذه " زاجيإلا " : باتكو

 : باتك نم يناثلا ءزجلا يف هتمجرت تركذ دقو ، عساتلا نرقلا ءاملع نم

 نإ هعجارف ، () "" نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ "
 ص . ٠

 . ۔ اللا

 هل ةراشإ دجوت امنإ . طقس هطل . روكذملا باتكلا يف ، يتاجيسلا ليلخ نب دمحا خيشلل ةمجرت دجوتال )١(
 . نيتملك زواجتتال
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 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ، "ا زاجيإلا "ا : باتك نم ةخسن دجوتو

 ارركتم هدجأ ملو ، نيتخسنلا نيتاه ىلع الإ هنم علطأ ملو ، يديعسوبلآ

 . هعبطب وأ ، هخسنب ءانتعإلا يغبنيو ، ليلق هنأكو . دحأ دنع

 يدوبعلا مالس نب فيس : اذه اننامز لبق - اضيأ نييدوبعلا نمو

 ضرم ءادتبإ يف ، ةقداص ةفرعمو ‘ ةقناف ةربخ هل تناك ، يلنامسللا

 كلذ يف رهظي نأ نودب ، هيلإ ةرظن درجمب ، هفرعي صخش ياب ماذجلا
 : رظنا ۔ هنح تامولعملا نم ديزملو ؛ ضرملا كلذ تامالع صخشلا

 خيشلل }‘ '"" نامعنلا قئاقش "". باتك نم ‘ ١ ج 4 ) ٢٤٨ ( ةحفص

 . دشار نب دمحم
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 4 4 , ٠٥٥ ٠
 يس اطبل ا درو نب رجىح ني سماس-٧

) ... - ... ( 

 مظانو هيقف ، يشاطبلا درو نب رجنخ نب سماش هيقفلا خيشلا وه
 انيش ركذ دقو ‘ رعش ناويد هل نأ : سماش نب دمحأ خيشلا ركذ ‘ رعىشلل

 ءيش لقن نم نكمتأ مل كلذلو ، ةقزمتم ةميدق قاروأ يف هنكل ، هرعش نم

 . ملعأ هللاو ، اهنم
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 يديمسوبمأ ملاس نب بيبح نب حلاص ٨
٠٠ ٠ 

 ) ... ۔١١٤٠ه/١٧٢٧م)

 لاجر نم ؛ يوزنلا يديعسوبمأ ملاس نب بيبح نب حلاص خيشلا وه

 هنفدمو ، رشع يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف شاع +؛ ةفرعملاو ملعلا

 ىلع بوتكم هتافو خيراتو ، ىوزنب () دابعلا دجاسم يقرش يتلا ةربقملاب
 : هصنب هلقنأ ، هربق

 نب حلاص ‘ ةقثلا ، دهازلا ، عرولا ، هيقفلا ، ملاعلا ۔ خيشلا ربق اذه )

 نم رثع عباس موي هتافو تناكو ، يديعسوبمأ ديعس نب ملاس نب بيبح
 فلأو ةنس ةنامو ةنس نيعبرأو .......... ةنس روهش نم ‘ مرحملا رهش
 . ه أ . [ م٧٢٧١ ربمسيد ٥ /ه٠.٤١١. مرحم ]١٧ ةرجهلل ةنس

 مايأ كردأ يذلا ، ملاس نب بيبح خيشلا هيبأ لبق تام هنإف ، اذه ىلعو

 نصحب هعيابو ، يديعسوبلآ دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ مامإلا
 . م٩٤٧١ /ه٢٦١١ ةنس قاتسرلا

 لتق دعب ، م٤٥٧١/ه٧٦١١ ةنس ىوزنب هل ةيناثلا ةعيبلا رضح مث

 امك ‘ ةروكذملا ةنسلا يف ، ليلقب قرف ةعقو يف ريمح نب بروعلب مامإلا

 : باتك فلؤم ، ا" يوكزإا ديعس نب ناحرس خيشلا ةمجرت يف هارت
 . ملعأ هللاو ، '' ةمغلا فشك "

 نم عون وهف . ةدابعلل نيعطقنملاو . ءاملا اهيف دبعتي ، ةالصلل ةفرغ نع ةرابع : دابعلا دجاسم )١(

 دعب . م٨٢٧١/ه٤١١ ٠ ةنس ثادحأ دنع . نامع ثادحأ ركذ نع ، ديعس نب ناحرس غ وت (٢)
 قيرع نبا خيشلا وه ثدحلا ا ذه ىطع رلشأ ي ذلاو . رلحص يف 6 ي رفاغلا رصان نب دمحم مامإلا لتقم

 . " نامع يف ترج رابخاو صصق " : هباتك يف
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 يديمسوبلآ حلاص نب بيبح نب حلاص -
٠9 2٠ 

( ... _ .٠٠ ( 

 مظانو هيقف ؛ يديعسوبلآ حلاص نب بيبح نب حلاص خيشلا وه
 نرقلا يف شاع نمم هنأ : هارحتأ اميفو ىوزن لهأ نم هنظا . رعشلل
 : فيصنللا يف هلوق ‘ هرعش نمف ؛ رشع يناثلا

 اناصغألا اهدق حضفيو اجرأ اناوكلا اهرشن رطعي ترطخ

 انالم الحان يلثم راص دق اهجشك نكل فادرألا ةناير
 انابو فيصنلا عاض دق هامأ اهفدرب فيصنلا طقس دقو تلاق

 اناصمو مكل اظوفحم راص دق هنتإف كننزحي ال اهل تلاق
 اناطوألاو لهألا نمعني ذإ هميعن بيرغلا ىسني يذلا دنع

 له يردأ ال ‘ بيبح نب حلاصل ةبوسنم اهتدجو ، ىرخأ تايبأ هذهو
 ملاس نب بيبح نب حلاصل وأ ، يديعسوبلا بيبح نب حلاصل يه
 : هذه يه 4 تايبألاو ؟ يديعسوبمأ

 ناسنإ ةقيقح يرمعل تنأ لب كرهد نيع ناسنإ تنأ
 نارهز .......... اهولح ينتجي ضور رهزلا كقالخأ نيب ترهز

 ناوهلا يدع اي كناعالو انهم ليلس اي انينهف

 يمايرل ا دمحم نب فاخ لي حلاص ۔ ٣٠

 )... ۔ ... (

  

 دمحم نب فلخ نب حلاص . دهازلا ، يلولا ، لدعلا ‘ ةقثلا خيشلا وه

٣٢٤



 ،يكزإ ةيالو نم ‘ " حزقم " ةيرق ىلإ ةبسن - يحزقملا يمايرلا
 ناك ، رشع يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاهقف نم ةيلخادلا ةقطنملاب
 . ادوجوم ايح ‘ م٨١٧١/ه ١١٣٠ ةنس ىلإ

 يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص ا
 )... ۔ ١٠٧٣ ه/١٦٦٢م )

 يلوعملا يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص ةمالعلا هيقفلا خيشلا وه

 مامالا ةاضق نم ؛ رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم ؛ يوزنلا ينيسارخلا

 . كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا مث ، دشرم نب رصان

 ءاملع يروهشم نم وهو ۔ رصبلا فوفكم ‘ (هللا همحر) ناكو

 ول ، رثألا بتك يف ةريثك هتبوجأو ، ايتفلا يف نيردصتملا نمو ، هنامز

 باوجلا اذه - لاثملا ليبس ىلع - اهنم ركذأ ، دلجم نم رثكأ تغلبل تعمج
 : هصنو ‘ ةديجم ةيخيرات ةدناف نم هرخآ يف امل ، ةاكزلا يف

 هللا همحر) لماز نب ديعس نب حلاص انالومو انديس نم باوج اذه
 : نيمأ ، (ىلاعت

 ، دادغب : لثم ، لامب مكيلإ نيملسملا نادلب نم دحأ مدق نإ امأو )
 ىطع لوحي ىتح . ربجلا ىلع ةاكزلا هنم اوذخأت الف ۔ سراف وأ ، ةرصبلاو

 نم وه يذلا . نامع لهأ نم مداقلا ناك نإو ، مكامح يف لودلا هلام

 ام دعب لوحلا لحي مل نإو ، هيلع تبجو نإ هنم ةاكزلا ذخأ زناجف ،۔ مكامح
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 مهل زوجي نيذلا ، () نيملسملا ةيامح نم ارفاسم هلصأ ناك اذإ ، مدق

 نيثلا م ةمذلا لهأ نم مداقلا ناك نإو 0 مهنيب امك ، ةاكزلا ىلع ربجلا

 يف ةاكز الف ، نيملسملا ردانب نم همودق ناكو ‘ ةيزجلا مهيلع يرجت

 نيملسملا عم اوماقأ نإ ، ةيزجلا مهنم ذخؤت امنإو ، ةمذلا لهأ لام

 ةثالثل ةيزجلا مهنم ذخؤي مث ، رهشأ ةثالث اوميقي ىتح : لوقو ؛ ارهش
 ربلا ةاكزك رحبلا ةاكزو ، رهش لك ىلع كلذ دعب نم مث . ةيضاملا رهشألا

 ملسملا رفاس اذإ هنأ : هيلع لمع ال ذاش لوق ءاج هنأ الإ ، كلذ يف قرف ال

 دلب ىلإ عاتمب مهدنع نم مدقو ، نيكرشملا نم برحلا لهأ دلب ىلإ

 هنم ذخؤت هنأ ، هتراجت يف هعاب وأ ، هريغ ءيش يف هيلعف ، نيملسملا

 هنم ذخؤت ال : لمعلا هيلع يذلاو ، ارارم ةنسلا يف رفاس ولو 0 ةاكزلا

 . ملعأ هللاو ، ةرم ةنس لكالا ةاكزلا

 ، نامع ىلإ نيملسملا ردانب نم ‘ نيملسملا نم ءابرغلا مدق اذإ امأو

 ةاكزلا ضبقن اناف ، ةاكز مكعم ناك نإ : مهل اولوقي نأ نامع لهأل زناجف

 ، كلذ ىلع مهل ربج ريغ نم ، لوحلا مهيلع لحي مل ولو ،‘ نيملسملا ةلودل
 مهربج مهل زوجي الف ، اوعنتمإ نإو . مهنم اهوضبق ، مهل اهوملس ناف

 6 نيملسملا عم لوحلا مهلاومأ ىلع لوحي ىتح 4 ابرع اوناك اذإ ، اهيلع
 هللاو ، لجو زع هللاب قيفوتلاو ‘ نيملسملا راثآ نم هانعمس ام ىلع ا ذهف

 . ملعأ

 يف ناكو ، هدي طخب قوقحلا نم هيلع ام هسفن ىلع بتكي يذلا امأو

 نم رشلا نم هتعمس ام ىلعف ، نيملسملا دنع زناج ريغ هطخ لضألا

 نوليمي مهنأ تعمسو ، كلذب مكحلا يف نوفلتخي مهنأ : نيرخأتملا تاباوج

 . نيملسملا ةابج نم : هطل )١(
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 مهنأ ، نيملسملا دنع ازناج هطخ ناك نإ امأو ، مكحلا نع فقوتلا ىلإ

 نالف نب نالف انأو تررقأ : بتاكلا بتكي نأ ، هظفلو ، هيلع هب نومكحي
 رارقإ نوكي اذه ىلعف ‘، اذكو اذك يتالفلا نالف نب نالفل يلع نأب ، ينالفلا

 . ملعأ هللاو ، هدي طخب هسفن ىلع بتك ناك اذإ ، رقملا

 ، دمحأ نب يلع نب هللا دبع ، يلاولا ، هلل ريقفلا ۔ لقألا دبعلا هبتك

 نيبلاط ‘ 0') ابد ةبغ يف نحنو ، يسرلا : ىمسملا بكرملا يف ذنموي وهو

 ۔ كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا شيج يف نحنو ۔ (") جنرفإلا هللا ودع
 ،۔ ةنس فلأو نيتسو نيتنس ةنس . نوديزي وأ . لجر فالآ ةسمخ برلاقن

 هلوأ نم ، () دكسم ردنب نم انبكرو ، نابعش رهش نم رشع ةثالث موي يف
 . هصنب ه أ .( [م٢٥٦١ سطسغأ ٢ /ه٢٦٠١ نابعش ]١٣

 يف ةديصقلا هذه هل تدجوو ‘، رعشلا مظني نمم حلاص خشلا ناكو

 يف ، ةلالجلا مسإ نم (ءاهلا) مض يهو . ءاهقفلا اهيف فلتخإ . ةلأسم

 لوقلا ىلإ ليمي خيشلا نأكو ، رخآ لوق يف ۔، اهنيكست وأ ، مارحإلا ةريبكت
 : ريخألا

 اولزن دق ضرألا نوطب يف اوحبصأو اولحتراو رايخألا ةداسلا ىضم امل

 اولعف امو اولاق امب .......... ملو مهدعب مارحإلا يف سانلا عزانت

 اولثتما امو اولاق امل ريغي ملو مهلثم مارحإلا تبثي مهنمف
 اولمع امب ابعي ملو باوصلا لين اهتمض راهظإ يف لاق مهضعبو
 اولصف دق هيف اميف لناوألا نم :انتودق رايخألا ةداسلاف نحنو

 نيمسق ، ماسقا ةثالث ىلإ ةمسقم . يلاحلا تقولا يف ناكفروخ لامش يف عقن . ةفورعملا ةنيدملا : ابد )١(
 . نامع ةنطلس ىلإ عبات رخآلا مسقلاو ‘ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ىلإ نيعبات

 )٢( نييلاغتربلا مهب دصقي : جنرفإلا .
 (٣) نلمع ةنطلس ةمصاع يهو . ةيلاحلا طقسم يه : دكسم .
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 اولمع هب ام اهافش انومع مه

 انرصان لدعلاو ىدهلا مامإ مهنم

 هرهظي مارحإلا يف مضلا عمسن مل
 انديس روهشملا ملاعلا مهنمو
 هرهجي مارحإلا يف مضلا رهظا ام
 هتريس نسح نم يذلا يضرلا ينعأ

 رمع ىتق دادم نبا يبعانلا

 انديس هللا دبع نرقلا هخيشو
 انتدلبب يتفملا اندوعسم كاذك

 اهتلمج نيدلا مولع انذخأ مهنع

 اوفصو ام ميهوت ىلإ انعجر ناف
 انتلم رايخأ مهو كاذ فيكف

 الدب مهب يغبن ال تاهيه تاهيه
 انديس راتخملا ىلع ىلص هللاو
 هبحاصو ركب يبأ هيبحاصو

 اولهج ام فصو نع اندنع مهاشاح

 ؤ)لبسلا هب تباط يذلا يبرعيلا
 لدج هلضف يف امو نيمألا وهو
 ا" لجولا دباعلا يقتلا ةاضقلا يضاق

 لثتمنو هوفقنف تمط اميف
 اولزن هماكحأ ىلإ ةاضقلا لك

 ") لثم هل دجوي مل تام ام دعب نم
 ؤ لحتني هللا نيدل مامإلا معن

 ؤ اولأس نإ لاؤسلل قحلا نيبم
 اوطف ام فصو يف يدتقت مهراثآ

 للز مهيف انلقو ةالصلا نم
 اولمح ام ءاقلت نم ذخؤي قحلاو

 لسرلا هب تءاج حضاو مهنيدو

 لفتني هلل نمو اياربلا ريخ
 لبإلا هنابكر تلمح ام قورافلا

 ققحملا ةمالعلا هراتخإو هلاق ام وه ، ةلأسملا يف لصافلا لوقلا لعلو

 نملابيجم لاق ثيح . (هلل ا همحر) (") يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا

 : يسيمخلا دمحم نب دمح خيشلا قه و 4 هلأس

 )١( يبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان مامإلا دصقي .
 . يصقشلا ديعس ني سيمخ خيشلا ، دشرم نب رصان مامإل ١ يضاق ةمالعلا خيشلا هب دصقي ) ( ٢

 . يبعانلا دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم خيشلا وه )٣(

 )٤( يحنملا ينرقلا دمحم نب هللا دبع خيشلا وه .

 )٥( يناهبنلا ناضمر نب دوعسم خيشلا وه .
 نب نازع ةمامإ هيدي ىلع تماق ، م٩١/ه٣١ نرقلا ءاملع نم . يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا )٦(

 . (م٠٧٨١/ه٧٨٢١ م٨٦٨١/ه٥٨٢١) يديعسوبلا نازع نب سيق
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 متألا جهنملاو ريبكتلا يف لصألا وه مث لالجلا مسإ يف (ءاهلا) عفر نا الا
 مستراو فلخلا ىرج دق ادمع ناك اذإ هب اهضقن يفو نحل اهناكسإو

 ملع ذإ قحلاب فافختسإلا ريغ ىع ةرورض وأ ىتأ لهج نع ناك ناو

 موي نأ صقنلا يذل ام نكلو متت هتالصف لمهم داصب صقنف
 مضي نلف عيمجلا زجع عم مأ نأو اهديجي نم هفلخ نميف ناك اذا

 وهو ‘ (هللا همحر) 0ا) يلمازلا خيشلا توم خيرات ىلع فقأ ملو ‘ اذه

 مث ، دشرم نب رصان : نيمامإلا رصع يف ناك نمم هنأ ‘ تملع امك
 مأ ناطلس مامإلا مايأ تام له ‘ يردأ امف ، كلام نب فيس نب ناطلس

 . هللا دنع ملعلاو ؟ هدعب شاع

 طوطخم ‘ )٤٢٨( ةحفص ‘ ةالصلا تيقاوم يف مالك ، يلمازلا خيشللو

 : هلوق وهو ، يديعسوبلآ دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ، )١٧٨٨( مقر

 اذإ ، ءامسلا دبك يف ةطسوتم سمنثلا نأ : اذه اننامز يف اندنع اميف )

 نيسمخلا يف نامث موي . هيف لحت مويلا يدنع وهو ، ناطرسلا جرب تلح
 ، ءامسلا دبك اندنع ةطسوتم ، ءازوجلا جرب رخآ كلذكو ، ظيقلا ةنام نم

 ردق ولو سمشلا تلاز اذإ ذننيحف ، ناطرسلا جرب لوخدل ، ظيقلا ةنام يف
 ةعبس يضم دعب رصعلا تقو نوكي ذننيحو ‘ رهظلا تقو لخد . رفظلا
 نامث موي نم بسحاف ، مدقب نوطاتحي مهنكلو ، رفظلاك ولو ، ليلقو مادقأ
 مدق ءيفلا لظ ريصي ۔ يضقني رهش لكل ظيقلا ةنام نم نيسمخلا يف
 ، رهظلا تقو لخد ، رفظلا ردق ولو 4 ءيفلا اذه ىلع داز اذاف . سدسو

 ۔ رصعلا لوخدل ‘ مدق رهش لكل ديزي كلذكو ، اذه ىلع باسحلا نوكيف

 )١( تبسلا موي حابص “ يلمازلا ديعس نب حلص خيشلا تام ٠ ةنس لوألا عيبر رهش نم ١٠٧٣ه .

 ةحفص . يلوعملا للا دبع نب دمحم ناويد رظنا ، م٢٦٦١ ربوتكا رهش : قفاوملا )٤٧١ ٤( ۔
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 وهو ، يدجلا جرب يف سمشلا لحت نأ ىلإ 0 اذه ىلع باسحلا نوكيف

 ةنام نم نيعبسلا يف تس يف ‘ اذه انتقو وهو ‘ ءاتشلا يف اهلوخد

 ولو ‘ مادقأ ةعبس ىلع داز اذإف ، مادقأ ةعبس ءيفلا ذننيح ريصيف ‘ ءاتشلا

 امدق رشع ةعبرأ ذئنيح لظلا راص اذإف ، رهظلا ةالص تقو لخد ، رفظلاك

 لوخد دعب مدقب طايتحإلا نوبحتسيو ، رصعلا تقو لخد ، رفظلا ردق دازو
 ذننيح سمشلا تذخأ مث ، رصعلا تقو رخآ كلذ ىهتنإ اذإف ۔ رصعلا تقو

 نم ‘ مدق سدسو مدق ءيفلا نم صقني ۔ يضقني رهش لكل ‘ ناصقنلا يف
 لظامأو ، ءيفلا يف الإ ‘ ناصقنلاو ةدايزلا نآلا كلذك ۔ رصعلا لظ

 الإ " صقنيو ديزيو ، رحلاو ءاتشلا يف مادقأ ةعبس وهو ، هلاحب رصعلا
 . ملعأ هللاو ، هتدايزو هناصقن يف ءيفلا يف

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوت ، ةعومجم ةبوجأ يلمازلا خيشللو
 . (ب/١٣ )٤ مقرب ‘ ةفاقثلاو

 بعانلا دمحم نب ناميلس نب حلاص ٢
 ) ( ٠.٠ - ٠.٠٥

 دمحأ نب دادم نب دمحم نب ناميلس نب حلاص هيقفلا خيشلا وه

 اميف _ رثع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛(ا يوزنلا (يبعانلا يدادملا)
 ةبتكمب ، )١٢٥٧( مقر طوطخم يف دجوت ، هقفلا يف ةبوجأ هل _ بسحأ
 . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا

 .هالعا ، )١٢٢( مقر تحت ، باتكلا اذه يف ، دادم نب دمحم نب ناميلس ةمالعلا هدلاو ةمجرت رظنا )١(
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 :دلاف

 ىوزن نم مظطلا لاجر نم خياشم نيب ، تاركاذمو ثاحبأ دجوت

 جلف يقس نم ، ةسردملا دضاع يف كلذو - دحاو رصع يف مهنأ ودبي

 نب فيس نب ناطلس مامإلا ركذ هيفو ‘ " قرف " ةيرق نم ‘ رامح وبأ

 هديفحو ، ناطلس نب فيسو ‘، ناطلس نب بوعلب : نيمامإلا هيدلوو ، كلام

 اوملكت نيذلا خياشملاو ، (هللا مهمحر) ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا

 : مه ، ةلأسملا يف

 نب رماع نب ديعسو ؛ يوزنلا يدادملا ريشب نب دمحم نب هللا دبع

 نب هللا دبعو ؛ يفوعلا رماع نب ديعس نب دمحمو ؛ يديعسوبلآ فلخ

 ۔ يلمازلا هللا دبع نب ريشب

 ةبتكمب ، )٢٦٥( صاخلا ، )١٦٨( ماعلا مقرلا ۔ طوطخملا : رظنا

 ملاعلا خيشلا بتك نم نظأ اميف وهو ۔ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 . (هللا همحر) يمدألا يديعسوبلآ فلخ نب هللا دبع نب ملاس

 ىردنل ا حلاص نب يلع نب حلاص -۔٢ ث ٥ ٠ ٠

 ( ... ۔ ... )

 يرذنملا رماع نب يلع نب حلاص نب يلع نب حلاص هيقفلا خيشلا وه
 /ه٣٨١١ ةنس ىللا ناك ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم يفيللا

 ملعتملا ةفحت "ا : هامس ‘ هقفلا يف باتك هل ‘ ةايحلا ديق ىلع ة ٩

 مقرب ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي ، " ملكتملا ةراشبو
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 نيبو ‘ لثالدلا حضوأ يذلا هلل دمحلا ) : ةلمسبلا دعب هلوأ ؛ ( ٥ ٣٤(

 . ( خلإ ... لفاونلاو . ننسلاو ‘ ضنارفلا نم ، لئاسملا

 رخأو ؛ تاراهطلا يف : لوألا ؛ اباب رثع ةسمخ ىلع يوتحي وهو

 نب ديعس ] : خياشملا تاباوج نم هلئاسم ضعب ؛ مسقلا يف : باوبألا

 سيمخ نب ملاسو ‘ () يديعسوبلآ هللا دبع نب ملاسو ، يحبصلا [ ريشب
 6 يرذنملا دعاس نب دمحم نب فيس دهازلا خيشلاو ، ١" يمشاهلا

 . مهريغو ، يوكزإلا ديعس نب ناحرسو

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب هتافلؤم نم رخآ ءزج اضيأ دجويو

 روكذملا خيراتلا يف هفلؤم طخب ةخسنو ؛ )١٧١٠( ماعلا مقرلاب ، ةفاقثلاو
 . )٢ ١٦١( ماعلا مقرلاب

 يوزنلا كرابم نب رمع نب حلاص ٤
 ) ( ... - ٠٠٠

 هيقفو ملاع ؛ يوزنلا نادمح نب كرابم نب رمع نب حلاص خيشلا وه
 باتك هل ‘ نرق ي أ يف الو ، ةليبق ي أ نم هنع ي ردأ ال . ىوزن لهأ نم

 لهأ نم عامجإلاو ةياورلاو ةيآلا ريسفت يف ةيادهلا دعاوق " : همسإ
 نب دمحم نب هللا دبع مامإلا خيشلا باتك نم رصتخم وهو ‘ " ةيادهلا

 يف هيلع تعلطا دق ، (هللا همحر) (' يولهبلا يحرضلا يدوهرفلا ةكرب

 ۔ يداليملا رثع عساتلا / يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ءاملع نم )١(
 ۔ يداليملا رثع عساتلا / يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ءاملع نم (آ)

 . يداليملا رشع عساتلا / يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ءاملع نم )٣(
 نايعألا فاحتإ " : باتكلا اذه نم لوألا ءزجلا يف . ةكرب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا ةمجرت ، رظنا )٤(

 . يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس خيشلل . " نامع ءاملع ضعب خيرات يف
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 : هفلؤم لاق ؛ (هللا همحر) يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا ةبتكم

 نادمح نب كرابم نب رمع نب حلاص ‘ ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هرصتخا )
 ، عرشلا يناعم يف هقفتلا دارا نمل ابيرقتو ، هللا باوثل ءاجر ، يوزللا
 ، ةعيرشلا لوصأ فرعي نأ هقفتملا ىلع بجاولاف . اماكحأو انايدأ

 ال نأو . ةحضاولا تاجاجتحإلاب ، ةمئألا نم عامجإلاو ، ةنسلاو ، باتلا
 مكح ملعيل ، كلذ يناعم نيب قرفيلو ، ةلع ليلدلاو ، اليلد ةلعلا يمسي

 . ( قفتملا قافتإو ، قرتفملا

 دمحم بأ ، لجألا خيشلا باتك مت ) : باتكلا رخآ يف - اضيأ - لاقو

 . ٠ دنزلا طقس " : ىمسملا ، يولهبلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع

 نادمح نب كرابم نب رمع نب حلاص .‘ ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هرصتخا
 . هصنب ه أ . ( يوزنلا

 . ملعأ هللاو ، فلؤملا ةافو خيرات ىلع علطأ ملو ‘ اذه

 حلاص نب دمحم نب حلاص -۔٥
 )( ... ۔ ... )

 نب دمحم نب حلاص نب دمحم نب حلاص هيقفلا خيشلا وه

 يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ نمحرلا دبع نب رمع نب دمحم نب مالسلا دبع
 ، م٧٠٦١/ه٦١٠١ ةنس هل هفيلأت ناك ، " راونألا " : باتك هل ‘ رشع

 ، )٢٧٨١( ماعلا مقرلاب ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي

 نم يتاثلا ءزجلا يف تمدقت هتمجرت نأ نظأو ، (بب٥٤٣) صاخلا مقرلاو
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 . ملعأ هللاو ، () باتكلا اذه

%% ٠ ٠ ٠٥ ٠٥٠٩ 

 ٦۔ حلاص نب دمحم نب حلاص ١ يعميمل

( .00 - ...0 ) 

 شاع ؛ يقفتنملا حلاص نب دمحم نب حلاص يوحنلا هيقفلا خيشلا وه

 مامإلا ىثر يذلا ، هيبأ ةايح نامز نم اذخأ . رشع يناثلا نرقلا يف
 : اهلوأ ةديصقب ، ( ضزألا ديق ) يبرعيلا ناطلس نب فيس

 ةيناف قتالخلاو قاب برلا

 امهبسن كانه تركذو ، حلاص نب دمحم هدلاو ةمجرت يف اهارتس امك

 خيشلا راثآ نم هتدجو يذلاو راحص لهأ نم امهنظأو _ يقفتنملا ىلا

 ثحلاو ، وحنلا ملع حدم يف اهلاق يتلا ۔ ةديصقلا هذه ، دمحم نب حلاص

 : هبلط ىلع

 اوبلط دَق بالطلا ام ريخ نم وحنلا

 هيصار وأ انفلا مهسوفن تهرك

 بستكم هللا مالك نم هنأل

 ةدئاف هيف سيفن فيرش ملع
 هب دافتسي ملع لك هملع نم
 هل ءاهتنإ ال ارخف لان هلان نم

 هل عابطنإ ال شبكك هلني مل نم

 ىبر شيشح ىعري ادغ روث لثم وأ

 بلع الو نيت امف قاذملا ولح

 بهذ الو رد ال هيكاحي امف
 بجع هل ىبوط هلئانل ىبوط
 بنذ هل ام ريتب نرق روسكم

 بتق هرهظ يف يذلا ريعبلاك وأ

 فلؤملا داعأ اذامل يردأ الو . )٢٦١ _ ٢٦٢( ةحفص ‘ باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلا يف هتمجرت رظنا )١(

 ملاع هتمجرتب ينعي لهف . هذه نع ةدايز اهيف ىلوألا ةمجرتلا نأ انملع عم ؟ ىرخأ ةرم انه همجرتلا
 . هدلعرالا كردتسا مث ٠ رخا
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 برطضت نآرقلا الت نإ هناسل ةفرعم وحنلا يف هل ام يذلا نا
 برج هسم فيعض لمح ليقث قلز ىلع يشمي لمج هنأك

 برتعمو هفت نحلم يوتسي له طبن يذو يوحن نيب توافت

 بترلا اهنود وبكت وحنلا ةبترو هل ريظن ال فيرش ملع وحنلا
 بحتنتو انازحأ وحنلا ىلع يكبت ةعدوم بتكلا يف يتلا مولعلا لك
 بطعلا لهاجلا سيسخلا ءيندلا تنأ هتبترل انتاهفس وحنلا كرات اي

 بسن الو برق ىلعلا يف هل الو هفس اذ رورغملاو لهجلا كرغ دق
 بكسني هيف اقوش كعمد ناكل فرش نم وحنلا يف ام ملعت تنك ول
 بدألا اذك نورقم وحنلا يف رخفلاف ادهتجم رورغم اي وحنلا بلطا مقف

 نب دمحم ديسلا ةبتكمب 4 (١١؛٤) مقر عومجم نم القن ‘ تهتنإ

 . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ

 يلخنلا زيزع نب دمحم نب حثاص -۔٧
 ) ...0 - ( 0.٠

 نرقلا ءاهقف نم ؛ يلخنلا زيزع نب دمحم نب حلاص هيقفلا خيشلا وه

 . رىثع يناثلا

 نب دمحم نب رماع ‘ يلاولا ‘ دهازلا ، ملاعلا خيشلا : هخايشأ نم

 ندمو ىرق ىلع هلبق نم ايلاو ناكو ؛ يلاعسلا يوزنلا ي رمعملا دوعسم

 مقر طوطخم رظنا ، روكذملا هخيش اهيلع هباجأ ، تالاؤس هل ؛ نالعج

 ۔ ي ديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب “ )١٢٥٧(
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 يرجيتملا حلاص نب هللا دبع نب بلاط ٨
9 ( ٠.٠ 

 نم هنظأ - يرجيتملا حلاص نب هللا دبع نب بلاط هيقفلا خيشلا وه

 . - يل ردابتي اميف - رشع يداحلا نرقلا لناوأ ىلإ شاع ىوزن ا

 نب دشار نب رجنخ هيقفلا خيشلا هاثر دقو ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 : ةديصقلا هذهب ، (') يلاعلا مساق

 حاص اي مزال قح توملا

 مدعم نم اهلك ةيربلا يصحي

 ؤرمإ طق هنيح نم يمتحي ال
 عتام طلسملا توملا عنمي ال

 هرمع لواطت نإو تومي لك
 يذلا كاذ ىلع يبوذ يتجهم اي

 يذلا انبلاط هللا دبع نبا كاذ

 هتالصل هروجيد يف ناك د

 هنأكف ىدهلا قرط ىلإ يدهب

 اذ ناكو ءاضفلا دعب ىرثلا نكس

 هناوخإ ةرسحب هيلع يتبت
 هل تناك فحاصم هيلع يكبت

 مهالوأ ةعامج هيلع يكبت

 ىرثلا ءيطو نم عيمج هيلع يكبب

 حارغألا ةيآ خسنت نزحلاب

 حامسو ةمعن بحاصو مهيف

 حاونو ةسورحم لقاعمب

 حامرو مراوصو لهاوصب

 ح السو ةدع لمكأب امسو

 حاضولا ههجو نساحم تنفد

 حازم قفانمل : عدتخي مل
 حاصفإلاب نآرقلا ةوالتو

 حابصملاك ءيضي مانألا نيب
 حالصو ىرولا هب ديفي . ملع

 حارتألا ةرارمب ةجوزمم

 حاحص مولعلل بتك عيمجو

 حاورو ةركب يف هناسحإ
 حاشو تاذو لجر نم ناك ام

 )١( مقر تحت ، رجنخ خيشلا ةمجرت رظنا )٦٣( . ءزجلا اذه نم .
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 ةيدف لبقي توملا اذه ناك ول

 ذفان ةيربلل لك يف نكل

 يف هلعجاو هرجأ مظعأ بر اي

 هصخش نمضت ربق ىلع لسرأو
 هدعب نم هدالوا ىطع فلخاو
 اعساو الالح اقزر مهقزراو

 ىلإ يندشراو بر اي مهدشراو

 حاورألاب سانلا لك هادفل
 حابصإلا قلافلا هلإلا مكح
 حابم نانجلا يف شيعو نمأ
 حالد ايحلا فاكو لك نم
 حاجنب ةنورقم ةداعسب
 حانج ريغب هب نوذذلتي
 يحالفو مهحالف هيف ناك ام
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 ةيمايرلا بيصخ نب دشار تنب ةشئاع -
9 

 بيصخ نب دشار تنب ةشناع ةدهازلا ةملاعلا ةهيقفلا ةخيشلا يه

 ةنس بوصنملا ، ناطلس نب برعلب مامإلا مايأ تناك ؛ ةيولهبلا ةيمايرلا
 تشاع اهنأ لب ، ناطلس نب فيس مامإلا هيخأ مايأ مث . م٩٧٦١/ ٠

 /ه٣٤١١ ةنس ىلإ يهف ، (ريغصلا) ناطلس نب فيس هديفح مايأ ىل

 تبيصأ دقو ، كلذ دعب ام ىلإ تيقب امبرو . ةايحلا ديق ىلع . ٠

 ، دجسملا نم بيرق اهلزنمو ، الهب نم فاغلا ةراح اهنكسمو ‘ ىمعلاب
 انايحأ اهل امبرو ، ايتفلل ةردصتم ، ةملاع ةهيقف تناكو ، اهتسردم اذكو
 يف ، ناطلس نب فيس مامإلا حملأ دقف ةسايسلا يف يأر وأ ةكراشم

 تقو ، نيربج رصق يف نصحتملا . برعلب مامإلا هيخأ ىلإ ، هل ةلاسر
 نبا طخ ( كزغي ) الو : لاق ثيح ؛ كلذ نم ءيش ىلإ ، هيلع هيخأ جورخ
 زوجت ناك ولو ، دشاراب نديد الو ‘ ءايمعلا ةأرملا ىوتفالو ‘ ناديبع

 . ه أ . هيلع رداق ريغ تنأف ، انبرح

 نب دمحم نب دشرم خيشلا : دشار تنب ةشئاع ةخيشلا خايشأ نمو

 . دشار

 0 هللا قوقح نم دجسملا قح نأ : دشار تنب ةشناع ةخيشلا ي أر نمو

 بجاوف ، سانلل قوقحو ، دجسملل قح هيلع نم نأو ، دابعلا قوقح نمال
 الو ، دجسملا قح لبق ، سانلا قوقح ملسي نأ 4 هللا نيبو هنيب اميف هيع

 نأ : ليقف ، مكحلا يف امأو ؛ ءافو هل دجي مل اذإ ، دجسملا قح كرتب كلهي
 لومعملا وهو ‘ ىلوأ دابعلا قح : ليقو ؛ محازتت : ليقو ؛ ىلوأ هللا قوقح
 . هأ. ملعأ هللاو ، اندنع هب
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 نع ى (هللا همحر) سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ ديسلا ةمالعلا لنس دقو
 6 هللا قوقح نم دجاسملا قوقح نأ : دشار تنب ةشناع ةخيشلا ىوتف

 ، دجاسملا نم نامض همزل نم نأ كدنع جرخي له ‘ لوتلا اذه ىطف

 نم ىطع . اهل نامض نم همزل ام ميلست ريغ نم مدنلاو ةبوتلا هيفكي

 اهيف يزجت اهنأ : رثلا يف ةالصلا يف ءاج امك ‘ هللا قوقح نم اهطجي

 ؟ ال مأ مدنلاو ةبوتلا دعب لدبالو ، ةبوتلا

 اذه ىطع هيفكتو ، ةبوتلا هيف _ يدنع اميف _ هيزجت ‘ معن : لاق

 . ملعأ هللاو ، لوقلا

 نب رماعو ، يدشاربلا سيمخ نب ديعس نب يلع : نيهيقفلا نيخيشللو

 هشناع ةخيشلا ىوتف ىلع بيقعت ، نييمدألا يديعسوبلآ دمحم نب ديعس

 ملو ، دابعلا قوقح نمال ، هللا قوقح نم دجسملا قح نأ ، دشار تنب

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي هنظأو ، ةباتكلا تقو كلذ ينرضحي
 . )٢٩٢٢( ماعلا مقرلا ؤ ةفاقثلاو

 هنع اهب جحي “ ةيرا ةنامعبسب ىصوأ صوم يف : اضيأ ۔ تلنسو

 ةناملا يف لوقلا ام ‘ ةيرال ةئامتسب رجأ يصولا نأو ، ةضيرفلا ةجح
 ؟ ةيقابلا

 : ليقو ؛ هنع اهب جحي : ليق ، لاوقأ ةسمخ ةلأسملا يف نأ : تباجأ

 ؛ ةكمب رحنت ندب اهب يرتشي : ليقو ؛ هسفن نع جحي جاح اهب ناعي
 . ملعأ هللاو ، ةبعكلا اهب بيطي : ليقو ؛ ءارقفلا ىلع قرفت : ليقو

 "6١ فنصملا " : باتكك ، هقفلا بتك نم ةريثك ءازجأ تيأر دقو

 اميف خسنلا خيرات حوارتيو ، اهل ةخوسنم ، " نيبلاطلا جهنم " : باتكو
 . م٠٣٧١/ه٣٤١١ ةنسو . م١٠٧١/ ٥٣ ةنس نيب
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 لاملا نم ءيشب اهل تصوأو ‘ اهتفقوأ بتك ةنازخ اهل نأ : ردابتملاو

 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب عيماجملا ضعب يفف ، اهحالصإ

 كلت نمو ، قاتسرلاب جلف ءام ةمسق ركذ ‘ )١٢٣( مقر ، يديعسروبلا

 ةخيشلا اهتفقوأ يتلا . بتكلا حالصإل تاسايق عست : ةروكذملا ةمسقلا
 . ه أ . بيصخ نب دشار تنب ةشناع

 . م٠٣٧١/ه٣٤١١ ةنس ىلا اهنأ الإ ، اهتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 يندافأ اذكه ۔ ىلهبب دابعلا دجاسم نم بيرق اهربقو ، ةدوجوم ةيح تناك

 . ملعأ هللاو ، ىلهب نم ةفرعملا لها ضعب

 : ةديصقلا هذهب يصورخلا يرىثغلا دمحم نب ديعس خيشلا اه اثرو

 هدوط دهناو ملعلا رحب ضيغ دقل

 هسمش بيغ ملعلا ءامس ناو

 تردوغ ناطحق لآ نم ةديسل

 اهتومب نيملسملا مامإ يزعا

 ميرم دهز عم ملعلا رحب ملع توه
 فحصمو باتك الإ اهعمج امو

 مهنأ نسحي ملعلا لهأل سيلو

 عروت ريغب ملع يف ريخ الو
 ةزيزع هلإلا يف اسفن لذبتو

 اهلضفب نكل ءامش ةأرمإ يه
 اهريمض يف امو لغ اهب سيلو

 مئاعدلا ىقلم نيدلا ءاول ىحضأو

 مناق ريغ ىدهلا ملع ىحر بطقو

 منامرلا ماظعلا ىوثم ىرثلا نطبب

 مراكلا نيملسملا لك كلذك

 مهاردلا بسكل الابقإ نوليمي

 مئانغلا ريخ دهزلا الإ لضفلا امو
 ملاظ نيوهتو مولظم فاصنإ

 مغارضلا لاجر نم افلأ نزاوت

 مناخس لغو ناغضأو دوقح
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 منال همول هللا يف اهنثت ملو دلناص ةلوص قلخلا يف يشتخت الو

 مزالملا نونملا مهس امهادحإب ىوتحاف نينيع ءالجن اهب يدهعو

 مناق رهدلا مناص نم اهب مركأ الا ىدهلا رصبت اهب نيع تيقب دقو

 منامغلا نويع نم نوته قدوب ةودغ لك يف يمسولا اهربق ىقس

 . تايبألا ضعب فذح عم ‘ ةديصقلا تهتنإ

 اهنأو . ةمخلا صعب مايأ تتام اهنأ 4 اهل رعاشلا ءاثر نم ذخؤيو

 . كلذ دعب امامت تيمع مت ، ةدحاو نيع يف ىمعلاب تبيصأ

 يقاحسإلا رماع نب بيبح نب رماع ٠
 ) ... ۔ ( ٠...

 ءاهقف نم ؛ يقاحبإلا هللا دبع نب رماع نب بيبح نب رماع خيشلا وه
 ريشب نب دمحم نب هللا دبع : خياشملاو وهو ، رشع يناثلا نرقلا
 نب دمحم نب دمحأو ، يفوعلا رماع نب ديعس نب دمحأو ‘ يدادملا

 . دحاو رصع يف مهلك ، يديعسروبلآ دمحأ نب ديعس

 يشاورقلا ملاس نب دشار نب رماع -1
 ) ( ٠... - ٠.٠

 نم يدمسلا يشاورقلا ملاس نب دشار نب رماع هيقفلا خيشلا وه
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 ةرشع براقي ام تدجو دقو ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم - ناشلا دمس

 ۔ "" فنصملا 'ا و ۔ ؤ عرشلا نايب '! : باتك لثم ، هقفلا بتك نم تادلجم

 . هل ةخوسنم اهضعبو ‘ هسفنل هسفنب اهخسن ‘ '' نيبلاطلا جهنم " و

 ىلع ‘ م٨٧٧١/ه٩١١ ٢ ةنس ىلإ هنأ الإ ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 يف ‘ "ا عرشلا نايب ' : باتك نم ثلاثلا ءزجلا هديب خسن دقف ، ةايحلا ديق

 . روكذملا خيراتلا

 اذاف ردصملا تعجار املف ايشاورق هنظأ تنك ۔ رخآ هيقف كانهو

 دمحم نب يلع نب دوعسم نب ملاس همساو ، يشاورق ال ، يشرقم : وه

 هقفلا بتك ضعب هل خ وسنم ؛ رثع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يشرقملا

 - [ يقورحملا ] هعمج نب شيورد خيشلل ‘ ٠ نايبتلا " : باتك هنظأ
 يذ ] فلأو ةنامو نيسمخو ىدحإ ةنس ةجحلا يذ رهش يف خسنلا خيرات

 نب دمحم نب عرد وه خسانلاو ‘ [ م٩٣٧١ سرام /ه٥١١ ١ ةجحلا

 : هدج ىلإ ةبسن ،(ا) يرمعملا ةفرع نب عرد نب دوعسم نب يلع
 ةلحم نكسو ‘“ نييناطلا يداو ىلإ ءاج يذلا . يرمعملا دشار نب ةفرع

 ىللإ اهب نيدوجوم هتيرذ لازالو ‘ "" ىدحإ " ةيرق نم ، ' فجلا "
 نب ملس نبدمحم نب دوعسم : رشع ثلاثلا نرقلا يف مهنم ناكو ، نألا

 تدجو ؛ هفرع نب دوعسم نب يلع نب عرد نب دمحم نب ملس نب دمحم

 ينرضحي الو يشاطبلا كلام نب تلص نب يدع خيشلا طخب هتافو خيرات

 . - نالا

 دريو ‘ يلصألا مهبسن نع ةحضاو ةروص يطعي ،۔ خسانلا هركذ امو

 ةبتكم . (ب )٩٦ صاخلا مقرلاو ، )٢٦٢٧( ماعلا مقرلا ، اطوطخم . " نايبتلا " : باتك . رظنا (')
 ۔ (فلوملا) . يرمعملا ةفرع نب يلع نب دمحم نب عرد : طخب ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو
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 لوقكالا يه ام ‘ اهل لصأ ال يتلا ةقفلملا تاءاعدإاو تاطلاغملا

 : رعاشلا

 رفظ ةمالق الو اهنم تسل اهافس اميلس يعدملا اهيأ

 ةلحملا هذهو ؛ للزلاو اطخلا نع دعتباو ، راثعلا نمأ ةداجلا كلس نمو

 ؤ نينسلا تانمب مهنم مدقأ ، ةبارع ينب ةليبق نم سانأ مهلبق اهنكسي ناك

 ةيالوب ، "" همونم " دلب اونكسو ، بابسألا نم ببسل اهنع اولقتنا مث
 ةبارع ونب : مهل لاقي ، نآلا ىلإ اهب نيدوجوم اولازالو ، بيسلا
 نم ةيقب مهنمو ، اهنم اولقتنإ يتلا ، ةيلصألا مهتلحم ىلإ ةبسن ، فوجعلا

 . نييناطلا يداوب ةبارع ينب مهتعامج

 ونب : مه ۔ نييناظطلا يداو لهأ ۔ رمع ينب نأ : ركذلاب ريدجلاو

 يباحصلا طهر مهو ، لنامسب اوناك ، ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب رمع

 : مهيف هلوق نمو ، () ةبوضغ نب نزام

 ...............................٠0 (0ا) اهتوخإو ارمع نغلب ابكار اي

 نب ورمع نب ناهبن نب دعس نب ةماطخ نب حرش نب ةبارع ونب اذكهو
 : لاقو . '" باسخلا "" : هباتك يف يبتوعلا هركذ ‘ ء يط نب ثوفلا

 . رماس : مهو ، ةماطخ ينب مهتوخإ نم اذاخفأ ركذو ، (ىدح) مهنكسم

 ونبالإ ، روكذملا دلبلاب دوجو نآلا مهل نكي مل ءالؤهو ، لطيو ، نابهصو

 دومح نب ملاس خيشلاو ة قيزر نبا خرؤملا ، اضيأ كلذب لاقو ؛ ةبارع
 . ه أ . " نايعألا فاعسإ '' : هباتك يف ‘ يبايسلا

 ۔ (فلؤملا) . هتوخإو رمع : ىرخأ ةياور يفو )١(
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 يوزنلا بيرغ نب هللا دبعم نب رماع ٦
 ) ( ٠.٠. - ٠.٠

 هل ؛ يرقعلا يوزنلا بيرغ نب هللا دبع نب رماع هيقفلا خيشلا وه
 ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي ، "" قالعألا رهاوجو قالخألا مراكم " : باتك

 نم عباسلا موي خسنلا خيرات ، )١٣٢٧( ماعلا مقرلا ، ةفاقثلاو يموقلا

 . م٢٩٦١ ويام ٣ ١١٠ه/ ٢٣ ناضمر

 يدابعلا دوعسم نب يلع نب رماع ٢
 ) ( ٠.٠٠ - ٠.٠.

 نب يلع نب دوعسم نب يلع نب رماع . هيقفلا ۔ ملاعلا خيشلا وه

 يرقعلا يدابعلا دابع نب دمحم نب دابع نب يلع نب فلخ نب دمحم

 نم ة ريصقلاب تسيل ةدم كردأو . رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم ؛ يوزلا

 . رشع ثلاثلا نرقلا

 ناويد هلو ‘ تافشاكملاو رارسألا يف ىلوط دي هلو ‘ اهيقف املاع ناك

 دمح نب دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةقفن ىلع عوبطم

 ةينيدلا نونشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا - يديعسببلآ
 دجوي ، '! راكغألا رانمو رارسألا راونأ "" : هامس فلؤم هلو - ةيخيراتلاو
 ناك ‘، هيلاعم ةمهبو ، دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب اعوبطمو اطوطخم
 ناويدلا نمضتيو - اريخ هللا هازج هرشنو ، هعبطو ، ناويدلا قيقحت
 . كلذ ريغو ‘ ءاثرلاو حيدملا يفو ، رارسألا يف دئاصق
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 خيشلا ةافو دعب شاع هنأ : مولعملا نمو ‘ () هتافو خيرات فرع أ الو

 نم ثلاثو سيمخلا موي ، دعاج خيشلا ةافو تناكو ، سيمخ نب عاج

 ةنس نوعست هرمعو ‘ م٢٢٨١ سطضغأ ١٢/ه٢١ ٣١٧ ةجحلا يذ رهش

 . كلم مسإ ددع

 : ةديصقلا هذه ، هتافشاكم ىلع لدي يذلا هرعش نمف

 هنلالتم اهزومرو اهزونكب ةذبن ("١غرمط ماع يف مكل تزرب

 . هناويد يف اهلامكب ةدوجوم ةديصقلاو

 ةيقتلا نم مرحيو لحي اميف يقارملا ' : باتك ، هتافلؤم نمو
 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب اطوطخم دجوي ‘ '' يقاتملل

 . هنف يف ديرف باتك وهو ، )٦٤( مقرب ، يديعسوبلا

 - رهظي اميسح - اهيف راشأ يتلا . ةيتآل ا ة ديصقلا هذه ، هتافشاكم نمو

 . دشار نب ملاس مامإلا ةمامإ ىلإ وأ « سيق نب نازع مامإلا ةمامإ ىلإ
 : هذه يهو ، (هللا امهمحر) اعم امهيلك ىلإ امبرو

 نامعب اضقلا نم لحي اذام يناوخإ اورظناف اليلق اربص

 يتوخإ بيرق نع يتأي فوسلف
 اومحري ال مهو اهب لحي موق
 مهب روج نم نامع لهأ لذأو
 مهحيو اي مهبولق لح بعرلاو

 نامتك يذ ريغ عيظف ذ رمأ

 نادلولا نم ا الفط الو الهك

 ا يف كيتفي نم قلت مل
 لذ مهيع لحو اضيا

 نافلخ نب انهم ديسلا يف ءاثر هل ناك ثيح ‘ م٤٣٨١/ه٠٥٢١ ةنس لاوش ىتح ايح ناك )١(

 نب فيس نب دمح ديسلل . '' نامع ءارعش ضعب ةفرعم يف نامجلا دنالق " : باتك رظنا ‘ يديعسوبلآ
 . )٢٤٩( ةحفص . يديعسوبلا دمحم

 ط : نأ يأ م. ه٩٤٢١ : ماع وه . [ غرمط ماع ) : هلوقب دوصقملا )٢(
 . =١٢٤٠٩ عومجملاو ١٠٠٠. ح غ

 = ٩ ، م = ٤٠ ل = ٠٢٠٠
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 مهلهجب هوقحلي ام اورمديس

 اهلهأ نم ةيلخ رايدلا ىقبت

 رصان نم هل ام ليتق نم مك

 اهل امو لاجرلا ىلع دايجلا أطت
 اهدالوأ اسنلاو ىمايألا ىبست

 اشحلا يمض ةضب ةاتف نم مك

 اهردق لهجيو لفط اهل يكبي
 اهل هآ اهلهأ بدنتو يكبت

 يذلا الإ سنآ اهنم جني مل

 ىسع ىسعو ىسع ىسعو ىسع ىصف

 مل ثيح ذإ انبر نم اضقلا اذه
 اننأ ذإ انروج نم ازجلا اذه

 لداع مامإ اهكلمي دعب نم

 هنادخأ هناوخا هناوعأ

 هؤاسلج هؤافلخ هذؤافلح
 هباسنأأ هباحصأ هبابحأ

 هرامسأ هراهصأ هراصنأ

 ةيرمع ةريس انيف ريسيو

 هتفلأ ارعاش ينوبسحت ال

 ينتأي يدانملاو الإ تمنام

 يعمادمو ىركلا ةنس نم تضهنف

 هتمهفو هتنياع ى ذلا اذه

 نأرقلل نيلاتلا اوكرتي مل
 نايدولا يف نيبلا بارغ يكبي
 ناديملا ةموح يف عدار وأ

 ناوعأ نم طق هل امو ثاج

 ناته لباو عمدب اوكبي

 نايغطلا نم جلع اهضتفي
 نامأو ىمح يف تناك لبق ذإ

 ناسنإ نم ضرألا يف رت مل ذا
 ناريح افناخ خماوشلا قوف

 ناملس يذ لوقلا سيلو وجني

 نانثإ يغتبن امامإ ىضرن
 نايغطلا ىلع اذإ ا نودعاستم

 ناسحإلاو دييأتلاو دوجلاب

 ناوخإ نم معن نيد ناوخإ

 نارينلا نم ادغ نونمآلا

 نازيملاب قحلا نومناقلا

 ناميإلاب قحلا نوسباللا

 ناديسلا يوذ عم ةهيوشلا ىعرت
 نامحرلا نم ملع هنكل

 ناسل ثيدح عمساو ىتف اي مق

 ناته لباوك دودخلا قوف

 ناتهبلاب سيل انيقي اقح
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 هلآو يبنلا ىلع ةالصلا مث

 : ىضعملا يف اضيأ لاقو

 مايخلا دمع ابصان اي

 اهماقم نأل اهيف
 ةوشحم اهنأ ذإ

 ىده وذ اهيف قبي مل
 ليحرلل رمشو ضهناف
 يقب نم كملس أرقاو

 هب ملع اذ تنك نا

 نامع يف ىنكس تنش نا
 ىوضرل اراج

 اذ نكت مل نا

 اذشفإل

 ةورث

 البلاب ةيربلا يمرت
 اذ دعب يتايو هآ

 اهب ارط مهمعتس

 مهقوف ققالعل ىتبت
 هنوك بيرق اذه
 ام نوك ردق هللاف
 امدعب كلذ نوكيس

 ناصخأذلا يف يرمقلا درغ ام

 ماقملا رذف ةوزن يف
 ماسجلا تايلبلا هيف

 ماتقلك ملظ تاملظ

 ماتتكإ ىلع ليلقلا الإ

 ماقتنإلا ليبق اهض
 ماركلا يذ نم هبرس يف

 مالغ اي كنيدب ضهنف
 ماكألا العأ ىلإ دصقاف

 ماعطلا هيفايف ع راف

 ماوسلا لثم اصالا درو

 ماخلا ىلع لحي امم

 مامغلا يكحت اهبرغ نم

 ماقس عم ديدش رص

 مامذلا اهنم ةلوغشم
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 مالسلا راد هب جهن اجهنم حتفاف بر ابي
 مالكلا نم نولهجت ام اوركنت ال ىجحلا لفا

 مرح رجح هقيقحت اندنع كلذك الك

 يسماشل ا رماع نب دمحم نب رماع ٤
 ) ... ۔ ( ٠.٠

 ؛ يسماشلا فلخ نب رماع نب دمحم نب رماع يلا ولا هيقفلا خيشلا وه

 ةلود مايأ ناك ؛ هقفلا يف ةبوجأ هل ؛ رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم

 ءزجلا وهو . يدنع دجوي ام اهنمو ‘ بتكلا ضعب هل خسن دقو ، ةبراعيلا

 . عويبلا يف ، '' نيبلاطلا جهنم '' : باتك نم رشع عبارلا

 اذه هل خسن دقو ‘ ةايحلا ديق ىلع ، م٨٢٧١/ه١١ ٤٠ ةنس ىلإ ناكو

 نب دمحم نب فلخ خيشلا : وه خسانلاو ، روكذملا خيراتلا يف ءزجلا

 . كنض ةيالع هنكسم ‘ يكنضلا يليفغلا ةليفغ نب ديعس نب رجنخ

 ، 6" نيبلاطلا جهنم ا : باتك نم ةريثك ءازجأ ىلع تعلطا مكو

 : بتكلا ضعب يف تيأ ل مث . ةياغلل ديج هطخو ‘ خسانلا اذه طخب . هريغ ق

 ، ىلهب ىلع ايلاو ‘ م٩٢٧١/ه١٤١١ ةنس يف ناك ‘ رماع خيشلا نأ

 . (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلا مايأ كلذو

 نأ الا دمحم نب رماع : وه ۔ هل ماسمو ة هنم مدقأ رخأ ملاع كانهو

 . كلذ كيلع هبتشي الف ، يحنم يسماش ا ذه و ، يوزن يرمعم كاذ
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 ٠ ط

 [ يدنكلا ] هلثا دبع نب دمحم نب رماع -
 ) ( ٠.٠٠ - ٠.٠

 نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا وه

 ، رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ [ يدنكلا ] يوزنلا ينيسارخلا ناسغ

 ، ناسغ نب دمحم نب هللا دبع ةمالعلا خيشلا ديفح _ ىرت امك _ وهو

 اميف وهو ‘ ءزجلا اذه يف هتركذ دقو ،".رايخألا ةنازخ " : باتك فلؤم

 . ايدنك نظأ

 ىرمع ا دوعسم نب دمحم نب رماع -

 ) ... ( ٠٥

 يرمعملا دشار نب دوعسم نب دمحمنب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا وه

 . رشع يداحلا نرقلا ء اهقف نم ؛ يلاعسلا يوزنلا

 تالاؤس هل ؛ يوزنلا يلمازلا ديعس نب حلاص ةمالعلا : هخايشأ نم

 ةعاط يف مولعلا هكاوف '" : باتك بحاص اهركذ ، رثألا نف ةريثك ةبوجأو

 شبنخ نب دمحم نب رماع نب دمحم نب هللا دبع خيشلل '٦، مويقلا يحلا
 . هريغو ‘ يوزنلا ينيسارخلا

 خيشلا نع : ةلأسم بيقع لاق اذإ هنأ :: هفلؤم قايس نم ردابتملاو

 . امهيلك نيخيشلا ينعي امنإف ، هيلإ هنم : لاق مث ؛ يلمازلا خيشلل رماع
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 نب كرابم نب دمحأ نب ديعس ملاعلا خيشلا : هخايشأ نم نأ امك

 نب هللا دبع نب دمحم يضاقلا خيشلاو ، يوزنلا يدمسلا يدنكلا ناميلس

 . ناديبع نب هعمج

 يف هل خسن دقو ‘ ةايحلا ديق ىلع ‘ م١٧٦١/ه٠١ ٨٢ ةنس ىلإ ناك

 خسانلاو ‘ "" عرشلا نايب " : باتك نم نوعبسلا ءزجلا ‘ روكذملا خيراتلا

 نب رماع نب دمحم نب ريشب هخسان ، رخآ ءزجو ، مظعلا ملاس نب دمحم
 . م٠٧٦١/ه١٨٠١ ماع ، يوكزإلا ىسوم نب دمحأ

 يوزنلا دوعسم نب دمحم نب رماع ٧
 )( ... ۔ 9

 ريغ وهو ‘ يوزنلا دوعسم نب دمحم نب رماع هيقفلا ملاعلا خيشلا وه
 - هنظأ الو _ يسماشلا دمحم نب رماع خيشلا هلعلو ۔ ةليبق ىلإ بوسنم

 نب ناطلس مامإلل ايلاو ناكو ، رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم وهو
 ، م١٧٦١/ه٢٨٠١ ةنس ىلإ ناك ‘ (هللا همحر) يبرعيلا كلام نب فيس

 ريسفت " : باتك ‘ روكذملا خيراتلا يف هل خوسىنم ‘ ادوجوم ايح

 باتكلا اذهو ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي ، "" يواضيبلا

 خيشلا نم ، يمايرلا رمع نب دمحم نب رصان نب ملاس خيشلا هراعتسا
 نب رصان نب فيس نب دمحم نب دمحم نب رصان نب دمحم نب ربج نب يلع

 ريمح نب لاله نب يلع نب نطق نب نطق نب نطق نب رصان نب رصان
 . يربجلا
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 يشاطبلا برملب نب دمحم نب نمحرلا دبع 4٨
 6( م٩٠٨١/ه ١٢٢٤ ۔ ... )

 نب برعلب نب دمحم نب نمحرلا دبع يضاقلا هيقفلا ملاعلا خيشلا وه
 رصع يف ناك ؛ رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم ؛ يشاطبلا برعلب نب دمحم

 يديعسوبلا كرابم نب فلخ نب دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ مامإلا

 نب دمح ديسلا هديفح مايأ ىلإ شاعو ، حنادم هيف هلو ؛ يكتعلا يدزألا

 ةنس دمح ديسلا توم دعبو ، يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ نب ديعس
 نبا حضوي مل ةديصقب نمحرلا دبع خيشلا هاثر ‘ ما٢٩٧/ ه ٦

 : وهو ‘ اهنم لوألا تيبلا الا قيزر

 يربص هل لق لج سيبدرد مكف ربصلاب دنقلا جزمت رفذ مأ ىرأ

 طخ هلو ، ةفرعملاو مطلا لاجر نم ، برعلب نب دمحم هدلاو ناكو

 هدلاو ناكو ، نآلا ىلإ ةعامج اهب لازالو ‘ "" اقيق " : دلب نم مهو ، ديج

 . هطخب هتيأر امبسح ، رشوب نم ، "" بصنألا " : دلب لزن

 ، نييناطلا يداو نم ، " ىدحإ " : ةيرق ىلإ . نمحرلا دبع لقتنإ دقو

 نب ناطلس خيشلا تنب ههيبن : يه ‘ ةأرمإ اهنم جوزتو ‘ اهب رقتساو

 ؛ تلص نب دمحم نب ناطلس ةمالعلا خيشلا ةلاخ يهو ، ناطلس نب دمحم

 يقرشالزنم اهب ىنبو ‘ "" ىدحإ " : ةدلبب نمحرلا دبع خيشلا رقتساو

 وهو ‘ هؤانب ديعأ مث ، بيرق تقو ىلإ ادوجوم ناك ‘ جوراصلا دجسم

 . نازع نب دمحم دالوأ هنكسي يذلا

 )١( يديعسوبلآ دمحم نب فيس نب دمح ةمالعلا ليلجلا ديسلا هارحت ، نمحرلا دبع خيشلا ةافو خيرات ،
 . )٢٥٠٦٢( ةحفص . " نامع ءارعش ضب ةفرعم يف نامجلا دقالَق " : باتك ‘ رظنا
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 ةيصو اهل دجوتو ‘ هتايح يف اهقلط دق ، ةروكذملا هتجوز نأ : ودبيو

 اهنم هلو دمحم نب ناطلس خيشلا طخب ‘ '' ديهمتلا " : باتك يف

 ؟ ال مأ . نمحرلا دبع نب نازع هدلو مأ يه له يردأ الو ، ناتنبا

 تومبو ‘ '" فافلا ليح '' : دلب نكس يذلا ‘ نازع نب ىلع دلاو وهو
 ، روكذلا لبق نم ، نمحرلا دبع خيشلا لسن ضرقنإ ‘ نازع نب يلع

 ، "ا ليحلاو ، عرازملاو ‘ ىدحإ " : دلب يف تانبلا لبق نم ةيرذ هل تيقبو

 . " عرازملا " : ةيرق نم ‘ " ءاريبغلا '" ب تيب اضيأ مهلو

 هلو ‘ رعشلل امظانو ‘ ابيبطو ‘ اهيقف نمحرلا دبع خيشلا ناكو
 علاطلا 'ا : باتك يف اهضعب تركذ ‘ ديعس نب دمحأ مامالا حدم يف دناصق

 اميف _ هتاضق نم ناكو 0 "ا ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن ديعسلا

 . يل رهظي

 ، دلبلاب اندنع ةبتكم نمحرلا دبع خيشلل نأ : لوقي يدلاو تعمسو

 وهو ۔ هبراقأ ضعب اهنم راتخإ دقو ، طوطخم فلأ نم رثكأ ىلع يوتحت

 ىلاإ اهلقنف ‘ طوطخم ةنامتس يشاطبلا سراف نب دمحم نب يدع خيشلا
 كلذ يف مهنادلب نم تناك اهنأ ثيح ، امد يداوب ‘ '' رجاحلا " دلب

 ملو ‘ "ا رجاحلاو ، ىدحا " : نيتدلبلا نم بتكلا كلت تبهذ مث ، نامزلا

 دق ناك ، بطلا يف . " عفانملا ليهست " : باتك الإ هبتك نم انيدياب قبي
 ؛ يبرعيلا فيس نب انهم نب رصان خيشلل اخوسنم ناكو ‘ هدلاو هارتشا

 ةبتكمو ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب نآلا هبتك ضعب دجوتو
 : اذكهو ، يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا

 { قرفي نامزلاو عمجي ءرملا ]
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 الو ، يشاطبلا دمحم نب نمحرلا دبع خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 . ةايحلا ديق ىلع ، م٣٩٧١/ه٨٠٢١ ةنس ىلإ ناكو ؟ تام دلب يأ يف

 يديمسوبلآ فلخ نب دمحأ نب هللا دبع -
 ) ( ٥... - ٠.٠

 يديعسوبلا فلخ نب دمحأ نب هللا دبع هيقفلا يضرلا خيشلا وه
 م١٨٧١/ه٩١١ ٥ ةنس ىلإ ناك ؛ رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يدمسلا

 هل خوسنم ، يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ كلذو ، ةايحلا ديق ىلع
 نب ملاس خيشلا : وه خسلانلاو ، روكذملا خيراتلا يف بتكلا ضعب

 نب نيسح نب ىسوم نب داجن نب ملاس نب سيمخ نب دمحم نب لشاه

 6 ةفرعملاو ملعلا لهأ نم لاجر هنم لسلست تيبلا اذهو ، يويلحملا لاوش
 نم ، لاوش نب نيسح لوألا مهدج نأ كيهانو ، ءارعشو ، نوفلؤم مهنم

 . نيسح نب ىسوم يواذيكلا رعاشلا هدلوو ، هنامز ءاهقف

 ، هبحمو هخيشل هخسن هنأ : - لشاه نب ملاس : ينع أ خسانلا لاق

 يديعسروبلآ فلخ نب دمحأ نب هللا دبع يضرلا خيشلا ‘ هدو يفصو

 . ي دمسلا

 }ةهلنم ةقرو رخآ تدجذؤ امنإو « هفرع الو ، هب رفظأ مل باتكلا ق

 يه تايبألاو ۔ ظعاوملاو دهزلا يف اهنأ :امبر ۔ ةديصق رخآ نم اتايبأو

 ٠ هذه

 دلولا نيب جابيدلا رخاف نمو قرامنو ةنوضوم ررس ىلع
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 هلالج لج نمحرلا ىضر مهيلع
 بضاوقو انقلاب هيلع اوماحو
 ةلهأو ىرولا يف اموجن اوراصف

 اودطوو الصأ هللا نيدل اونابأ

 دمحم يبنلا يداهلا ةنس نمو

 بكوك رتفا ام هللا ةالص هيلع

 دهاشملا يف هنيد نم اورثأ امبأ

 دناعمو ثكان نم اوفحن ملو

 دباكتملا ثداحلا يف ىدتقي مهب

 دحاج لك نم ... ركذلاب دعاوق
 دباع يأ دباع ميرك لوسر
 دجاسملا قيوف يعادلا لعيح امو

 هللاو ردابتي اميف نأشلا دمس نم وهو . ديج طخب يهو ‘ ىهتنإ
 . معأ

 يمرضحلا دوعسم نب ريشب نب هللا دبع ٠-
... ) ( ٠.٠ 

 رمع نب ديعس نب دوعسم نب ريشب نب هللا دبع هيقفلا خيشلا وه
 نم اتقو كردأو . رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم ؛ يراحصلا يمرضحلا

 .م٩١٧١/ه١٣١١ ةنس يفوتملا ‘ كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا ةمامإ

 ىلإ شاعو ، يصقشلا ديعس نب سيمخ ةمالعلا خيشلا : هخايشأ نم

 خسانو ، فلؤم هيقف وهو ‘ رشع يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا دعب ام
 دجسمب ناك يذلا . فيرشلا فحصملا هديب خسن دقو ، ةياغلل طخلا ديج

 ناكو ، اهريغو تاءارقلا يف ةذبن هرخآ يفو ، ىوزن ةنيدمب ‘ " دوم "
 . اا م٧١ ٤٤ ليربا /ه١ ١٥٧ لوألا عيبر رهش يف هل هخسن

 . يمرضحلا ريشب نب للا دبعل اخيش ناك ، يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا نأ : قايسلا نم ظحالي )١(
 ىتح ‘ اماع )٨٧( هدعب ذيملتلا يقب لهف ‘ م٦٥٦١/ه٠٧٠١ ماع يف سيمخ خيشلا ةافو حجريو

 ماع ىلا شيعي مل ‘ ديج طخب ‘ م ١٧٤ ٤؛/ ه ٥١٧ ماع يف فيرشلا فحصملا خسني

 !؟ رظن ىلإ جاتحي رمألا اذهف ‘ م٤٦٧١/ ٨
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 دقف ۔ هريغو فحصملا اذه يف ، ليضألا ينامعلا طخلا ىلع ظافحللو

 هللا هظفحي _ مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح رمأ

 ٠. هلل دمحلا ق ٥ رشنو فيرشلا فحصملا اذه ريوصتب ۔ هاعريو

 دجأ ملو يمرضحلا يرماوعلا : هلوق ‘ انه هبسن يف خيشلا داز دقو

 رخأ ردصم يف ةدايزلا هذه

 نيبتسملا رونلا "! ٠ باتك اهنم > لوصأل ١ يفو ، هقفلا يف تافلؤم هلو

 دوجوملا ، "" فنصملا '' : باتك رصتخمو ‘ '' نيه اربلاو ججحلا حاضياب

 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، دحاو دلجم يف نآزج هنم

 دجوي . "" راحص يف فلؤملا راثآلا طقل " : باتك ، هتافلؤم نمو

 هلئاسم ضعب نم ؛ يديعسروبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب

 نحنو ، (هللا همحر) ديعس نب سيمخ انخيش هب يناتفأ اممو ) : هلوق

 ، بوغملا تقو ‘ سيجم ةيرق نم ‘ لئابقلا جلف ةعيرش ىلع نوسلاج هدنع
 لجر نع . (هللا هزعأ) يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس انالوم ةبحص

 هل نكت ملو ‘ ثالثلاب قلاط تنأف ، يتقرو يلع يتيدر نا : هتجوزل لاق

 6 هتقرو هيلع تدر ام ىتم هنإ : كلذ يف باجأف ؛ مولعم تقو يف ةين

 . ( ملعأ هللاو ة قالطلا همزل

 يبونج ‘ ةرحيوسلا يداو يف سلاج وهو ، هتلأسو ) : - اضيأ - لاقو
 هللا هزعأ) كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا ةبحص يف وهو ‘ راحص ةنيدم

 ، راحص ةنيدمب هلزنم ناكو ‘ بونجلا ةيحان نم ءاج نمع : (هل رفغو
 ، ةالصلا رصقي وهو ، ةرحيوسلا يداو ىلإ لصوو 0 ةالصلا اهيف متيو

 ؟ دلبلا نارمع لخدي نأ ىلإ رصقي مأ ، يداولا زواج اذإ ةالصلا متيأ

 ناك نإو ، ةالصلا متي نأ هيلعف ، ةرحيوسلا يداو ىدعت اذإ هنأ : ينباجأف
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 نأ ىلإ ، ةالصلا اهب متي نأ هيلعف ، ةالصلا اهب متي وهو ، دلبلا نم اجراخ

 ،۔ رحبلا لحاس ىطع ريسي ، بونجلا نم ءاج نإو ، زجم يداو زواجي
 يف لخدو هفلخ اذإف ، ةرحيوسلا يداو ادصاقو ‘ ةالصلا رصقي ناكو

 ، ةرحيوسلا يداو فلخ نيح هخأل ‘ ةالصلا متي نأ هيلعف ، راحص راوج

 نأ هيلعف ‘ رحبلا يف ابكار ناك نإو ، مويلا دلبلا نارمع يف لخد دقف

 . ( ملعأ هللاو ، لحاسلاب لزني نأ ىلإ ةالصلا رصقي

 هذه .هيلع تعلظطإ يذلا همظن نمف ، رعشلا مظني نمم ناكو

 : ةمات ريغ يهو ، ةمغلا ضعب حدم يف اهلاق هنأكو ‘ ةديصلا

 ءامسأ اهلايخ فيطب تحمس

 ام دعب نم ىجدلا يف الايخ تراز

 اهللد مالكلا اهعنمي ءارغ

 بعاك عومش ةنكهب ءاضيب

 اهباضر قيرب ىركس امو ىركس

 ةضغ دور نيحشكلا ةموضهم

 ةجهب وذ حضاو ايحم اهلو

 ضراوعو ةلوقصم فلاوسو

 : لاق نأ ىلإ

 ترطعتف اهلوين رجت تءاج
 اهرتس تخرأو اهبناوذ تلدس

 انريسب ةاشولا ىعسي نأب تفاخ

 اهؤايضو اذشلا رشن اهب ىشوف

 ءاملظلا تلجتف اهبحمل

 ءابقرلا تمانو ةاشولا لفغ

 ءايح لالدلا عنميو اهيت

 ءادوسلا اهقاشع ىرتعإ دقل

 ءابهصلا اهرغث يف امنأكف

 ءارذع ةداغ فداورلا اير

 ءافطو ةلقمو لالهلا لثم

 ءارمح ةنجوو مومهلا يفنت

 ءاجرألا اهحاير رشن بيط نم

 ءاليل ةليل اهنم لنناف

 ءالهجلا اهروزب طيحي نأ وأ
 ءاكذ مالظلاب ىفخت فيك وأ
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 ةذل ىق ةمعن بيطاب ا انتب

 ةبيرب مهي انم ادحاو ال

 ةمالقب دحاو انم داز ام

 تلجناو ةنجدلا بوث ىضم ىتح

 ةراشإ زمرب ينعدوت تلظ

 هناك ليسي اهعمدأو يعمد
 لداعلا مامإلا ينعأ

 ءاحربل انب تلح ام دعب نم

 ءارب ءانخلا لعف نم نحن ذإ

 ءاوس مارغلا يف انالك ادبأ

 ءالاللا حتفتواهذؤامغ

 ءاكب عادولا اهعنمي ثيح نم
 ءاونألا لداعلا مامإلا فك

 ءارمألا هل تناد يذلا وهو

 ٥٠م٤٦٧١/ه٨٧١١ ةنس ىلإ وهو ‘ هتافو خيرات ىلع فقأ ملو ‘ اذه

 . دوجوم يح

 يراحصلا رصيق نب نافلخ نب هللا دبع -
.٠٠ ( 

 ` 2 . ٠ ٦ . .,. ٠ د

 نب هللا دبع نب نافلخ نب رصيق نب نافلخ نب هللا دبع خيشل 7

 راعشأ هل ، رعشلل مظانو هيقف ۔ ي راحصلا | ناميلس نب رصيق ب ں ١

 تاسايقو تاحا رجل يف ة زوجرا هرعش نم ؛ هريغو هقفلا يف ةريثك

 "" ۔ باتك نم اهمظن دقو . حورجلا

 ميدقلا هلل دمحلا
٠ 

 هلآ و © دمحم
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 ي دمرىللا

( ...٠ 

 : يهو ‘ '" يويسبلا رصتخم

 يدبألا ميركلا درفلا دحاولا
 قالخألا رهاطلا يبنلا ىلع يقابلا مالسلاو ةالصلا مث

 مانأل ١ يحلاصو هبحصو ماركلا ._

 اا

| 

| 
 اا
 .لاي
 اا
 طألا
 .ةناافا

 ۔._سىسداكلاش .
.

 

  



 مامه نم تلنس دق دعبو

 حورجلا ىلإ فاصوأ تعنل

 هبلحلا يذه ناسرف نم تسلو

 رمأ اميف هل اعناط تنك لب

 اهروثنم ىلإ يمظن يف تلقف

 مالكلا اذ رصحل ةموظنم

 حورشلا لواطت نع كينغت

 هبترلا يذه لاني يذلا الو

 رصتنملا معن هللاب ارصنتسم

 اهروطسم يف نال ١ دها رت امك

 : لبإلا باسح ىلع هجولل حورجلا ةفرعم

 حورجلا لوأ نأب ملعإ

 ماهبإلا ةبجار تلت ام نإ

 نوبل :اتنبإ ناريعب اهل

 هعضابلا باوصلا عم اهدعبو

 ه رعبأ دعت اهل ةعبرأ

 حوفسلا ةيماد هجوأ يف

 مامتلاب ضرعلاو اهلوط يف

 نويعلا يف ءاضعألا ةميلس

 هعبات تءاج عضولا حيحص ىلع

 هركذ دق اذكه نايعلا ىلع

 : اهرخآ يف لوقي ، ديزت وأ تيب يتنام براقت ةليوط يهو

 نينثإلا ةيشع اهتممتأ

 مرحملا نم تاليل عبسل

 اددع نيعبرأو ةعبسو

 لالجلا وذ هللا هيلع ىلص

 يصاعلا ريجتسملا ريقفلا مظن

 رصان يقتلا ربحلا ةمدخل

 ةداعسلاو لابقإلا يف لازال

 بونذلا رفاغ اي انب فطل

 ينيع رونو يقلاخ نوعب

 مدقملا فيرشلا رهشلا نم تلخ

 ىدهلا رون هترجه نم فلألاو

 يلايللاو مايألا تماد ام

 صالخلا عم يرابلا ىضر وجري

 رصيق نبا وه يرابلا ةعاط يف

 رخافملاو فورعملاو دوجلا يذ

 هدارم اغلاب نامزلا ىدم

 بوح لكو انع اطخلا حماو
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 ۔ تنش نا ۔ عجا ر ، ردقلا ا ذه ىلطع ةديصقلا نم ترصتقا دقو

 نب دمحم ديسلا ةبتكمب ‘ " راحص يف فلؤملا راثآلا طقل "ا : طوطخم

 . ) ١٠٣٤ ( مقرب ة ي ديعسوبلآ دوعس نب دمحأ

 هنأ : ردابتملاو ‘ رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ، مظانلا خيشلا ناكو

 رشع يداحلا نرقلا لوأ يف أشن هنأ وأ ؛ دشرم نب رصان مامإلا لامع نم

 6١ دشرم نب رصان مامإلا مايأ اهبتك يتلا هتريس نم يل رهظي امبسح _

 - نينس عست وحنب مامإلا ةافو لبق . م٠٤٦١/ه٥٠١ ٠ ةنس اهلمكأو

 6 ةايحلا ديق ىلع ناك ، م٤٦٦١/ه٥٧٠١ ةنس ىلإ وهف ، هدعب شاعو

 . (لوألا) فيس نب ناطلس مامإلا مايأ كلذو

 : مهنمو ، بدأو ، ملع لهأ مه ۔ ءالؤه ۔ رصيق نبا تيب : نأ ودبيو

 يناثلا نرقلا رخآ ىلإ شاع يذلا ، رصيق نب باهولا دبع نب نافلخ
 هحدتمإ دقو ، اديجم ارعاش ناكو ، ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ ، رشع

 ذبن ديعسلا علاطلا " : هتيمس يذلا باتكلا يف اهضعب تركذ - دئاصقب

 . " ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم

 نوبستني وأ نوبسني - ءالؤه - رصيق نبا تيب نأ : يل رهظي يذلاو

 ناك ولو ، رصيق نب نالف نب نالف : لاقيف ىلعألا مهدج - رصيق ىلا

 ، هباوص رهظ نإ الإ هب ذخؤي الف ، يل ردابت ام اذه ، ةليوط ةدم امهنيب

 . ملع أ هللاو

 . يسيقلا ديجملا دبع قيقحتب ‘ م١ ٩٧٧ ماع عبط ، "" دشرم نب رصان مامإلا ةريسا : هتافلؤم نم ( ١)
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 4 ٠٥ ٠ , ت

 يدسارمحلا يلع نب سيمخ نب هللا دبع ٢
 ( ... ۔ ... )

 يدشارمحلا يلع نب سيمخ نب هللا دبع ةقثلا لدعلا هيقفلا خيشلا وه

 . رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يوزنلا يرقعلا

 الول . يدشارمحلا يلع نب سيمخ نب رصان ةمالعلا خيشلا خأ هلعلو

 /ه٧٢١١ ةنس هتافو تناك رصان خيشلاف ؛ نمزلا نم امهنيب ام دكب

 نم تلخ ٢٦ موي ىلإ وهف . سيمخ نب هللا دبع خيشلا امأ ؛ / ٥/

 يف هل خسن دقف ، ةايحلا ديق ىلع ناك ‘ م٧٧١ ٤/ه ١١٨٨ ةرخآلا ىدامج

 نب ملاس خيشلا فيلأت ، "" راصتخإااو دييقتلا " : باتك ، روكذملا خيراتلا

 . يويلحملا سيمخ

 يرمعملا نسحلب نب رماع نب هللا دبع "١5
 ) ( ٠.٠ - ٠.٠٠

 ي وزنلا ي رمعملا نسحلب نب رماع نب هللا دبع هيقفلا خيشلا وه

 . رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يلاعلا

 ة ناضب نب : لاقي امك ؛ نسحلا يبأ نب : ي أ ۔ نسحلب ىنعمو

 . ملع أ هللاو ۔ ناسغ يبأ نب : ي أ

 . هريغو } يلمازلا ديعس نب حلاص ةمالعلا : هخايشأ نم
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 يغبرلا رمع نب كرابم نب هللا دبع ٤
 ( ... ۔ ...)

 نب هللا دبع ‘ عرشلا يف ، زيجارألا بحاص . هيقفلا ، ملاعلا خيشلا وه ا

 فصنلا ءاملع نم ؛ يولهبلا يخبرلا هللا دبع نب لاله نب رمع نب كرابم
 نرقلا رخآ ءاملع ضعب كردأ دقو رشع يداحلا نرقلا نم لوألا

 يخيش ىطع هتظفح ام تضرع دقو : هتبوجأ ضعب يف هلوقل ‘ رشاعلا
 ترم دقو ‘ رشاعلا نرقلا ءاملع نم اذه دمحأ خيشلاو ؛ دادم نب دمحأ

 ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتك نم يناثلا ءزجلا يف هتمجرت

 . ةيافك هيف امب ، " نامع ءاملع

 داصق هلو ، هنامز يف نيروهشملا ءاهقفلا نم يخبرلا خيشلاو

 لاخ ، ذخأملا بيرق . لهس هرعشو “ ماكحألا ق نايدأل ١ يف ةريثك زيجارأو

 تانم غلبي اهضعب نأل ، راصتخإب هدناصق نم اددع ركذأسو ؛ ديقعتلا نم

 . تايبألا

 : نيدلا لوصأ يف تايبألا هذه ۔ همظن نمف

 يدايأ لك نود دايأ نسحو ةمكحو ثحب نيدلا لوصأ يف انل
 داجن داوجلا يضاقلا ملاعلا نع هتدجوو هتنسحتسإ ام لضفأو

 داجأو ةلق يف ال لوقلا نم رثكأو معأ يف ىرجي مكحلا ىرأ
 .رثكالاو ، معذل ا ىلع نوكي امنإو 4 داحآلا ىلع سيل : دارملا

 . رثكلا : بظألاو

 يداهب سيل ظفحلا دنع يأرلا ىرا امنإو سايقلاب يرزي كصنو
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 (١) ي أرلا نم ىلوأ ظفحلاو . لطب صنلا ىلع سايقلا لخد اذإ : لوقي

 . ناك ام انئاك

 داشر لكل يعادلا رثألا وه امنإو انيش يأرلا رابتعإ سيلو
 (" دابع لكب تاداع لك ىلع دعاقم ريغ ناميإلا ىرأ تسلو

 ءامسألا قلعتو ، دعاقملاو تاداعلا ىلع ناميإلا نأ : لوقي

 مارح لكو ‘ هميرحت حصي ىتح ‘ هلصأ ىلع وهف لالح لكو 0 اهتايمسمب

 اهلقني ىتح اهلوصأ ىلع ءايشألاو ، هليلحت حصي ىتح ، هلصأ ىلع وهف
 . اهنع لقان

 زع هلوق لثم ‘ ميظعلا نآرقلا يف اهيناعمو ( ناك ) : ريسفت يف لاقو
 : كلذ هبشأ امو ، [ اردتقم ءيش لك ىلع هللا ناكو ] : لجو

 اناك ثيح ملعملا رمأ عطو اناوت الو تعطتسا ام ملعت

 انايب همهفيو يلوق يعي نمم تنك نإ هلعن لبقو

 انشو اهاج هل ولعت نأب ىلوأو همركت نأ قحف
 اناك حرشو ناك مسإ فرعتو ملع لك هقفتو يردت يكل
 اناوس ادبأ اهل فرعي ملو انفرع دق هوجو اهل ناكف

 انايع ةرثؤم اهاندجو (" ىسيع نب ةبه ىتفلا خيشلا نع
 اتانع ةقلطم كتتأ تولت ام اذإ اهرهوج نآرقلا يفو

 انمج ةلصفم ةنيبم . ارط كيتات برضا ةتسب
 اناده ابر لزي مل ىنعمب ازيزع اردتقم هللا ناكف

 . (فلؤملا) . يارلا نم ىلوأ صنلاو : باوصلا لعل )١(
 ۔ (فلؤملا) . نيعضوملا يف ، دصاقم : باوصلا لعل (؟)

 (٣ ( ةروهشم هتابتاكمو “ نيقلفملا باتكلا نم وهو : ريثأل ا نبا لق . ىسيع ني ةبه مساقلا وبأ : وه ٠

 (فلؤملا) ۔ ه ا . ةنامعبرأو سمخ ةنس تام .
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 الوسر انديس ناك ىسومو
 تناكف اذإ ءامسلا تحتفو

 ىنعمب اذف هلإلا ناك امو

 ناك امو ] : لجو زع هلوق
 امدق هللا حور ناك دق اذك

 اناكف ىصع نيعللا سيلبإو
 نعل هيلع راص كانه ناكف

 ناكو إ : لجو زع هلوق

 عفر كش ال اهمسإ امأو
 مل اذإ اربخ اهدعب بصنتو

 انامز اربخ ىضم امل كاذف
 اناتأ دق امل نوكيس اذف

 اناعد عمساف ىغبني كلانه

 ,ينبني نأ إ هللا هملكي نأ رشبل

 اناك ثيح ةراشإلاف ايبص
 انناذو ىصع نيح رافكلا نم
 اناخد هلعجب نمحرلا نم

 راص يأ ع نيرفاكلا نم
 اناك تاملكلا يف ثيح ريدج
 انايبلا تمر اذا ىغلم نكي

 ديسلا ةبتكمب ، ةحورشم اضيأ دجوتو ۔‘ ةالصلاو ءوضولا يف لاقو
 وه حراشلا لعلو ‘ ( ٣ ) مقرب ‘ ي ديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم

 : مظانلا

 دجسعو نيجل نم ىقبأ ملعلا وه
 اسناؤم الخ قلت مل اذإ سينأ

 ةمكحو اظعو مايألا يف كديزي

 ابلاط ملعلل نمحرلل تنك ناف

 الهاج تنك ام هللا كاده ملعت

 دداخأ فيرننثلا ملعلا عفر مكف

 هداهتجا يف ىتفلا يوحي ام لضفاو

 دجمملا بيذألا ءرملل عفنأو

 البتملاب تحبصأ اذإ لامو

 يدتهتو يدهت هنم موي لك يفو

 ددسم تملع ملع نم كروبف

 دبعتو ايحلا بابلج كنع عدو

 دياخأ حيبقلا لهجلا عضو مكو
 دهجاف ةدابعلا لك ىلع قوفت
 دبعاف نميهملا هالوم ةدابع
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 : ذإ ضرفلا لصأ لوأو
 هريغب ٧ - ص ن ةدملاب اضوتت الو

 ةعامجلا ةالص ماكحأ يف لاقو

 تع : _ ةرخزف ديحولا ربقللو , زعت

 ةقرف كعمجو عوزنم 7

 ةلحر كوعدي توملا يداحو مك ىلإ
 , ذ لهأ تنك ام اذإ كاهو

 ةونع ةحاصفلا بر اهل شهب

 ٥ ان ال هللا دمحب يناو

 اسمو

 : نميهملا تاعاط لضفلاو

 جج . , ر _ 1

 1 امج ةالصل ة ا تمر ادا

 7 زاك نم فلخ اهنم كايإو

 اهدودح اهنم ردي مل نم , ٣ رم فلخ الو

 همامإ اهيف موماملا قبسي

 اتيب نيسمخ نم رثكأ يهو

 - - - ٠ ء - ت ١ ١ ذا رهطو

 ٠ ق ل ٠ ق

 فرخز بح ىلع يكبت الو ا . ابو

 ىفتقي كيعسو ثوروم

 : ملو ىضفأ هدنارو

 7 سيل اهرون رد طئاسو

 غكوم زحل لك اهنع ضرعيو

 ", لك هب ومسأ ارخفم الو

 فنصملا حرش فينصت 7 3 ث فينصت ةنمضم

 فصنتاف ةيقشلا سفنلل كداهج

 ......... م0 .هيو وي , 1

 فلختت مل ذختت تاثفوالا لو
 ففتي مل طق مارح بستل
 فيكت مل اهب يبسح اهماكحاو

 7 سيل ىذلا ضقنلا همزليف

 ء ر ُ يهو ‘ ٣ اهريغو ‘ ةبهلاو ، ةيطعلاو 1 او ‘ راركل . ةلا يف لاقو
 احرش هحورشم

 : ارصتخم

 لزنم : , ( ن كحاه أ م 7 أ مس 2

 هرا وأ ى هراضا ىوس ى َقأف
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 لطعم نينعاظلا دعب سركت

لحط أ نوللا لحقأ الإ قبي ملو



 اذكو ، داوسلاو ضايبلا نيب نوللا : لحقألاو 4 يفاثألا : راضألا

 . الاحط لاحطلا يمس هبو ، لحطألا

 : لاق نأ ىلا

 امب اذخؤي مل روهقملاو نجسلا وخأ

 يذلا سرخخلاو نونجملا ذخؤي الو

 لهجي وه امب ىمعألا الو ارقأ

 لجنفخ ناسللاو اريشم نوكي

 ، نيناجملا الو ‘ نايبصلا ذخؤي ال : لوقي ؛ قطنلا ليقثلا : لجنفخلا

 . مهسفنأ ىلع اوفاخ اذإ ، هب اورقأ ام ىلع ‘ روهقملا الو

 عم وأ ، ةدعلا يف ةدعاوملاو ضيرعتلاو ‘ اهماكحأو ، ددعلا يف لاقو

 ، نيجوزلا نيب درلا يفو ، دمع وأ أطخب ، ةدعلا يف جيوزتلاو ، جوزلا

 ة كلذ ماكحأ و

 ينيدرك ادرلا يف ىداهتت تتأ

 نيع فكاو نيدخلا ىلع حست
 ةلفط رظاونلا ديق ةهرهرب

 ةيزر لك .هللا كافك تلقف
 ةمج ثداوحلاو رهد بير نما
 ابكاس ضفري نيعلا عمدو تلاقف

 مكاح مكحأ هللا باتك تلقف
 قلطملا ةدع نع يربخت يلس

 هنإف هلإلا قلخ يمتكت الو
 الصفم اريرح ابوث يسبلت الو

 الدنمو الحكو اكسم يبرقت الو

 نيتمكامب وهزت ةفهفهم
 نيمظتنم نيطمسلىلاك عمادم

 نيلطالاب ناكعذلا ةضفانم

 نيرمقلا لجخي رون قدحللف
 نينزح ىلإ يب ىضفأ كنزحف
 نيمكتحمل يضقي دحأ ابأ

 نيمكحلا نع ىوري ام ضقاني

 نيحب صغ سمألاب كلاه نعو

 نيلمعلا نم يتأي امب ميلع
 نيعر مأ جوزلا كنع تام اذإ

 نيجلو فرخز نم امتاخ الو
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 ةلدع دهشتف المح يعدت نإو

 هقزر قفنيف لمح اذ تنك نإو
 ىتأ اذإ ليلسلا كنم هقحليو

 اهب زجي مل نإ جوزلل ةعجر الو

 اهنيبت ثالثلا لثم

 امنإف ضيرملا وهو تقلط نإو
 اهل الف حيحصلا وهو تقلط نإو
 هناعل دنع ثاريملا اهل سيلو

 تعدإ اذإ رهش دعب اهنم لبقيو

 اهجرف قلطملا ءرملا رظن نإو

 نكي نإ درلا اهملع هيلع سيلو

 امناف قالطلا هنم تملع نإو

 ةيلأ حاكنلا مكح يف رأ ملو
 اهدنع نيلدع درلا دنع دهشيو

 هدر دنع هقيدصت اهل سيلو

 ىتأ نإف نيدهاشلا هنم بلطتو
 هنطو دعب .نم داهشألا زجع نإو

 هنطو دعب نم مكحلا يف همزليو

 ةدحاوو

 ۔ (فلؤملا) . نيحب : ىرخأ ةخسن يف )١(
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 نينرب اهبعك يف تلعج ولو
 نيمرحلا ديس ىصوأ كلذب

 نيتقث ىلإ جتحت ملو كيلع

 نيدب كانه ىلبي ولو كيلع

 نيتنس وأ مكحلا يف ةنس ىلاإ

 نيفدترم نيموي نع لَق ولو

 نيمركلا يذ مكحلا يف زجي مل اذإ

 نيسح مأ مكحلا يف اهثرإ اهل

 0١١ نيلب صغو ىدوأ نإ ثرإلا نم

 نيوبألا الك نم رايخ يف الو
 نيمب سيل كاذ ذإ لجأ اضق

 نيشب سيل درلاف ةدحاوب

 نيلجر عم قيلطتلا اهملع الب

 نيتقثلل ىدل املع اهعجاري
 نيفلتخم لك نم ةعجر الو

 نبيتأرمإو ليق الدعف مل ناو

 نيربخلاب درلا يف اهءاج اذإ

 نيعجترم كيهان امهب اهل

 نيهب سيل قحلاو تمرح دقف

 نيعو كانه نيع نم ناقادص



 : اهرخآ يف لوقي . اذه نم لوطأ يهو
 هب ظعتأ وأ بيشلاب ظعأ مل ننل
 هتايح نوكت نإ اظعو ءرملا ىفك
 همايقل عطتسي امل حبصيف

 اهشيع ةذلو ايندلا هذه ىرلأ
 ايهال حبصيو اهيف ىتفلا حوري
 يننأك لوهجلا بلق ىلع ينإو
 ىرت لهو اهيف نادضلا عمتجإ له

 لسلسب جست دهش اهنأ ىلع
 نيتمركم مايألا يف كديزت

 : ةيعرش ةلأسم يف لاقو

 ديزي ىلع حابصلا ىدل تررم
 تيم محل لكأي تنياع دقو

 ادارج وأ اتوح كاذ كي ملو

 نمم تسلو باوصلا ىلع لاقف

 : باوجلا

 رجح ديصلاو مرحم اذهف
 لالح هل رارطضإا دنعو

 ينيبو تامناحسلا نيب قرف الف

 نيمره يهتني هنم ها راصق

 نيتاسنم هافك تضبق ولو

 نيع ةفرطك الإ اهتجهبو
 نيحب صغي نأ اهيف شخي ملو
 نيلقثلا لقثأ يمسج فعض ىلع

 نيفلتؤم نيتفلإلا ىوس اهيلع
 نيقنتعم قير وأ أمظ يذل

 نيمكتحم لك عم ةفرعمو

 الازغلاو ةلازغلا داطصإ دق

 الام نيح كلذل يبجع ايف

 الالح تسيل ةتيم نكلو

 الالضلا بكتري كيبأ رمعل

 الاق نمحرلا اذكه هيلع

 الالحلا معط امك جرح الب

 يف ، (هللا همحر) يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا اهركذ تايبالا هذهو

 ، روكذملا خيشلا ىلإ ةبوسنم اهتدجو دقو . اهلئاق ركذي ملو ، (') قراشملا
 . ملع أ هللاو

 ديمح نب هللا دبع نيدلا رون ةمالعلا خيشلل . " لوقعلا راونأ قراشم " : باتك يف تايبألا رظنا )١(
 )١١٦(. ةحفص . م٨٧٩١ : طقسم . آ ط ، يملاسلا
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 . ةيافك هتركذ امبو ‘ ةريثك هراعشأو

 ، م٢٣٦١/ه٠١ ٤٢ ةنس ىلإ ناك هنأ الإ ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 يف ‘ "ا نيبلاطلا جهنم " : باتك نم اءزج خسن دقف ، ةايحلا ديق ىلع

 ةمدخ يف ذنموي انأو ) : لاق ؛ ةروكذملا ةنسلا نم ةرخألا ىدامج رهش

 . ه أ . ( كلام نب دشرم نب رصان ، نيملسملا مامإ ، ناطلسلا

 نب كرابم نب دوعسم نب دشار خيشلا : خابرلا نم ملعلا لاجر نمو

 عبس ةنس ىلإ ناك ، يولهبلا يخبرلا ديعس نب هللا دبع نب سراف
 . ةايحلا ديق ىلع ‘ [ م٧٤٦١/ه٠١ ٥٧ ] ةرجهلل فلأو نيسمخو

 نب سراف نب كرابم نب دوعسم نب كرابم نب حلاص : - اضيأ _ مهنمو
 ۔ م٦٦٦١/ه٧٧٠١ ةنس ىلإ ناك ، يولهبلا يخبرلا ديعس نب هللا دبع

 هديب خسن دقو ، كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا مايأ كلذو ، ادوجوم ايح

 نب برعلب ديسلل ‘ "" عرشلا نايب "ا : باتك نم رثع عبارلا ءزجلا

 . ةياغلل ديج هطخو ، فيس نب ناطلس

 ىدادملا ريشب نب دمحم نب هللا دبع ۔٥
 ) ... ۔ ( ٠.٠

 نب دمحم نب ريشب نب دمحم نب هللا دبع يلاولا هيقفلا خيشلا وه
 ءاهقف نم ؛ يوزنلا يرقعلا يبعانلا يدادملا دادم نب دمحأ نب رمع

 ، م٦٢٧١/ه٨٣١١ ةنس ىلإ وهف ، رثع يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا

 ك . ةايحلا ديق ىلع
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 ،"دابعلا ةنازخ " : باتك ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمبو

 خيشلل خوسنم ؛ دادم نب دمحأ هيقفلا ملاعلا فيلأت ، )٢٠٨٠( مقرب

 نب ديعس نب رجنخ نب دمحم نب فلخ خسانلا ؛ ريشب نب دمحم نب هللا دبع

 فالخلا يف 4 ة سيفن مالك هرخآ يفو - ةياغلل ديج طخب ۔ يكنضلا ةليفغ

 نب تلصلا مامإلا ةيضق ىف , يواه ةك نباو يمل هعم نبأ و

 . رظنلا نب دشارو ، ىسوم نب ىسومو ، كلام

 ينارحبلا ديعس نب دمحم نب هللا دبع ۔-٦
 ) ... - ( ٠...

 ينارحبلا ديعس نب دمحأ نب يلع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا وه

 نمف ؛ رعنثلل مظانو ، هيقف ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم وهو ؛ يوزنلا

 هب زوجي امو ‘ لمعتسملا ءاملا يف يهو ‘ ةيتآلا ةديصقلا هذه ، همظن

 ، ةالصلا يفو ‘ هضقني ال امو هضقني امو ، ءوضولا يفو ، ءوضولا

 ، " ةردلا " : نانس نب فلخ خيشلا اهامسو ؛ كلذ ريغو ، اهب قلعتي امو

 : هذه يهو

 اولحترا اهلهأ يح لزانمالو للط الو ىوقأ عبرم ينجاه ام

 لألا هتاف دامر فيصخ اهب تضرقنإ دق نادلب عقالب الو

 للكلاو ردلا اهيلع ىملسل اراد اهب تدهع دق رايد موسر الو

 لزغ () هل تاوصأب ىنغت قرو تحدص ىحضلاب مامح ينتجش الو

 لجز ؤ" هل قاس اهبواج كنه تحدص ةكيأ يف ةقوطم الو
 . (فلؤملا) . اهل : ىرخأ ةخسن يف )١(
 . (فلؤملا) . اهل : ىرخأ ةخسن يف )٢(
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 ارحس يب فاط فيطل تقرأ الو

 المهنم عمدلا ىرجأو يناجش نكل
 مهتومل تراغ دقو روبقلا ىلإ

 مهب ءاوثلا لح ىرثلا تويب اولح

 نكف تيوح ام ءيش لضفأ ملعلاو

 انأ لوقي لك افرش هب ىفك
 هب ديرت اهاج ال هلل هبلطاف

 ىتأ ثيدحلا يف ءيش لضفأ ليقو

 اهب باتكلا ىلتي افرش اهب ىفك
 نكو تييح ام اهيلع نظفاحف

 جلف ةالصلا يف لوخد باب كاهو

 ترهط ةعقب عم تصلخ ةينف
 سجن إام ريغ ءامب ءوضولا دعب

 رذق لمعتسم الو فاضم الو

 الف ءوضولا لبق ةلمسبب أدباو

 اولحر ذإ ملعلا تالوأ تامم ينم

 اولأس ذإ لاؤسلل ملعلا دراوم

 اولزن اهب ايندلا يف معنتلا دعب

 لبسلا تطش ول هبلاط حاص اي

 لهج ينسم ام هل عاو ملعلل
 لمعلا هناز ام ىتفلا ملع ريخف

 لثملا اهب ىفاو يتلا ةالصلا يه

 لثملاو ىوغللا اهيف حلصي سيلو
 لغشلا كقاتعي ال تقولا لوأ يف

 لست املك رظناو هيناعم ىلإ

 لمس اهنأ ول ترضح ةنيز عم
 لسألا قزو دق هب ءامب الو

 لصعلا تبنأ دق ام ةراصع الو

 لخب هب اهنع نمل اموي ءوضو

 يف لوقي ؛ اتيب نينامثو ةتسو نيتنام تغلب ، ةليوط ةديصق يهو

 : ةالصلا لئاسم يف مظنلا لازالو ، اهرخآ

 نكو تييح ام تقو لوأ لصو
 هب لحت ملس اهمامتإ دنعو

 انقلاخل بغراف اهميلست دبو

 لبنلا كناز اننمطم اهب اهيف

 لجر اي مارحإلا همرح ناك ام

 اولجع امك لجعت الو ءاعد بصناو
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 نم ةباجإلاب طرش كناعد يفف

 [ مكل بجتسأ ينوعدا مكبر لاقو ] دق

 اهب هلإلا يسرك ةيآب أرقاو
 انديس راتخملا ىلع ةالص متخاو

 ىلعو هلبق لوقو ءاعدلا كب

 لصأ يف شوعلا بر هلل دمحلاو

 ةمكحم لج يبر قيفوتب تمت
 ةؤولؤلو تلج ةرد اهل اايف
 ادبف اهراهزأ تكحض ةضورك

 ققي ضيبأ عم عقاف رفصأ نم
 ةمعان ءاروح بعاك اهنأ وأ

 يف عوضت رضخ سدنس اهسابل

 تلصح يتيغب ىدامج نم اعبزألاب

 تحنس اهلبق عستو عست ماع يف
 انقلاخ شرعلا هلإ ىلصو اذه

 اهل دازو تيب اتنام اهدعو

 لصتت طرشلاب ذإ ةيربلا بر

 لثم اهلثم ام ةجح هب ىفك
 لثملا اهب ىفاو اهتوالت يفف
 لعتنيو يفحي نم ريخ دمحم
 لست ام لضفلا م لنت ءاعدلا رثأ

 لصألا تراد ام ىدم ودغ يفو

 للزلاو بيعلا اهادع راصتخإ ىلع

 للح اهناز ذإ تمظع دق ردقلا يف

 لقملا هذتلت رهز اهمجن نم

 لمتشم يشولاب قرزأ رمحأ عم
 لجرلا اهب ينغي ةيناغ ءانسح
 للحلاو يلحلا اهيلع يكذ كسم

 لمألاو مظنلاو امهالوأ فصنل

 اا لصت دق فلألاو ةنام مكلذ يف

 لسرلا هب تمت يذلا لوسرلا ىلع

 لمك اهل نونامثو ةتسو

 نب فيس مامإلا مايأ ناك ، ةديصقلا هذهل همظن نأ : ردابتملا نمو

 . م١١٧١/ه٣٢١١ ةنس يفوتملا ‘ (لوألا) يبرعيلا ناطلس

 ؛ هللا ءاش نإ هعضوم يف ، يلع نب دمحم هيقفلا هدلاو ركذ يتأيسو

 . هتافو خيرات ىلع فقأ ملو اذه

 ٠ م ٧ ٩ ٦ ١ ربمفون ٣٠ /ه ٩ ١١٠ ىلوال ١ ى دامج ٥ ١ : ء اعبزذل ١ موي يف ة ديصقلا مظن نم ىهتنا ) ( ١
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 ىوزنلا رماع نب دمحم نب هللا دبع ٧
 ١ (... ۔ ...)

 نب دمحم نب هللا دبع ، حيصفلا ، عرابلا ، بيطخلا ‘ هيقفلا خيشلا وه

 يدمسلا : ةياور يفو _ يوزنلا ينيسارخلا شبنخ نب دمحم نب رماع

 مامإلا نمز يف ناك ، رع يداحلا نرقلا ءاملع نم ؛ _ يوزنلا

 ‘ امالل بتكلا صعب هطخب خسن دقو ‘ يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس

 ناطلس نب فيس ةمامإ كردأ ىتح شاعو ، م٧٦٦١ /ه٨٧٠١ ةنس

 . ريمح نب بروعلب ةمامإو ‘ (ريغصلا)

 ، "" مويقلا يحلا ةعاط يف مولعلا هكاوف '' : باتك ‘ هتافلؤم نم

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةطوطخم ةخسن هنم دجوي ، ناتعطق

 دقو ، يديعسروبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب اضيأو . ةفاقثلاو

 . () سيفنلا باتكلا اذه رشنو عبطب _ هتداع يه امك هيلاعم ماق

 نب ناميلس خيشلا طخب ‘ ؤ") هتابن نبا بطخ نم ةخسن ، هتدجو اممو

 يبأ نب برعلب نب هللا دبع نب برعلب نب هللا دبع نب رماع نب بوعلب
 نب دمحم ينب نم وه يذلا . بوعلب نب نانس نب بوعلب نب نانس نب تبس
 مامإلل اهخسن - ةمجرتلا بحاص ۔ دمحم نب هللا دبع خيشلا ناك ، ناميلس

 . م٩٤٦١/ه٩٥٠١ ةنس ةمامإلاب عيوب يذلا ‘ كلام نب فيس نب ناطلس

 لناسم ىلع نايوتحت ، ناتعساو ناتروثنم ۔كمحم نب هللا دبع خيشللو

 . )١/١٣٨ ، ٢/١٣٨( يمقرب ، دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوت ، ىتش

 . م٤٩٩١/ه١ ٤١٥ ماع طقسم يف تادلجم )٣( يف باتكلا عبط )١(
 بتاك ‘ (م٦٦٣١/ه٨٦٧ _ م٧٨٢١/ه٦٨٦) يرصملا دمحم نب دمحم نيدلا لامج : وه ‘ هتابن نبا (؟)

 ةعومجم يهو . " هتابن نبا بطق " : هراثأ رهشأ . اهيف يفوتو ، ةرهاقلا يف دلو ، يبرع رعاشو
 . عمجلا مايأ دجاسملا ءابطخ اهيقليل . ةيرجهلا ةنسلا عيباسأ ددع ىلع هعوضوم . ةيربنم بطخ
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 ٠ةتابن نبا بطخ نم ةبطخ لك رخآ ىلع قيلعت اضيأ ۔ هلو
 ءاعد قيلعتلا اذه لعج ۔ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةدوجوملا

 ،۔ةرات _ كلام نب فيس نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نب فيس مامإلل

 امهبقاعت بسح كلذو ۔ ىرخأ ةرات _ ريمح نب بوعلب مامإلا يف هضعبو
 هل ركذأ 0 لاثملا ليبس ىلعو ؛ خيراتلا يف فورعم وه امك ‘ ةمامإلا يف

 ةبطخ دعب لاق دقف ؛ (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلا يف ةدحاو ةبطخ
 : رفص رهش نم ةيناثلا يهو ‘ ةتابن نبال ةعمجلا

 نم ءافلخلا ماقم هتمقأو ، كنايبنأ ةثرو هتلعج نمع ضرا مهللا )

 ، كنامإو كديبع نيب امكح هتيضرو ، كنايلوأل امامإ هترتخاو ، كئايفصأ

 دوجلا اذ كيلوو ، ناشلاو ةدجنلا اذ كدبع ، كناضقو كمكح نيب كل ةجحو

 نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نب فيس ‘ نيملسملا مامإ ، ناسحإلاو

 رغألا اذه هتيلوأ امكف مهللا ، يبرعيلا ناطلس نب بوعلب نب كلام نب فيس
 ىلعو ، كلذ ىلع ركشلا مهللا همهلاف ، ميركلا ماقملا اذه هتمقأو ، ميظعلا

 الو ‘ كئاطعو كلضف نم ديزملا قحتسيل ، كئامعن نم هتيلوأ ام عيمج
 ، كناضقو كمكح ىلع ربصلاب مهللا هديأو ، كنادعأ نم ادحأ هب تمشت

 ، نيملسملا ةوعد هب رصناو مهللا ، كنالتباو كرابتخإ عيمج هيلع لهسيل

 يف هددسو ‘ نيدتهملا لمش هب عمجاو ‘ نيقتملا ةكوش هب .......... و

 ،ادصح هنادعأ دصحاو مهللا ، نيملاعلا براي ، نيدلاو ايندلا رومأ

 رب نم ‘ اوناك نيأو ، اوناك ثيح ‘ ادحأ مهنم قبت الو ، اددع مهصحاو

 تاكربلاو لضفلا عيمجلو ‘ اعتار نمألاب هالاو نمو هلعجاو ، رحبو

 ، رفغاف تملع دق مهللا ، اعشاخ راغصلاو لذلاب هاداع نم عيمجو ‘ اعماج

 مركأو . نيمحارلا محرأ اي ، لعفاف لهأ هل تنأ امو ‘ بجتساف تعمس دقو

 ، نيلسرملاو نييبنلا متاخ ، ادمحم انديس ىلع مهللا لصو ‘ نيمركألا
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 رمأي هللا نإ ] ؛ نيعمجأ مهيلعو هيلع ملسو ، نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 يغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب

 . هنم دارملا ه أ . خلإ ... { نوركذت مكلعل مكظعي

 ، ةايحلا ديق ىلع ، م٧٦٦١/ه٨٧٠١ ةنس ىلإ ، هللا دبع خيشلا ناكو

 فيلأت ، " ةلصلاو ةالصلا "ا : باتك روكذملا خيراتلا يف هل خسن دقو

 هنم دجوي ‘ يقاتسرلا يلبولا يدقعملا يلع نب _ ورمع وأ _ رمع خيشلا
 ۔ )٩٠٧( مقرب ، يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ةخسن

 ٥ 4 ٠ ت
 يوزنلا ناسغ نب دمجم نب هللا دبع ٨

 ) ( ٠.٠٠ - 7٢

 نب دمحم نب ناسغ نب دمحم نب هللا دبع هيقفلا ةمالعلا خيشلا وه

 نب رصان مامإلا يلاو ، ينيسارخلا يوزنلا رمع نب دمحم نب ناسغ
 ، رشع يداحلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم ؛ (هللا همحر) دشرم

 ؛ م٥٣٦١/ه٠١ ٤٥ ةايحلا ديق ىلع فلأو نيعبرأو ةسمخ ةنس ىلإ ناك

 . ةنيدملاو ةكم نيب اجاح يفوت

 يوزنلا دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم ةمالعلا : هخايشأ نم

 ماقأو ، ؤا) ناشلا دمس ‘ (هللا همحر) دشرم نب رصان مامإلا هالو ؛ يرقعلا

 ةنازخ " : هباتك فلأ هيفو ‘ "" مازخ نصح '' : ىمسملا اهنصحب

 . " رايخألا

 . ةيقرشلا ةقطنملاب يبيضملا ةيالو يف ةيثارتلا ندملا مهأ نم : نأشلا دمس (ا)
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 مل ي ذلا ،‘ رايخلا تاع ويب يف ، "ا رايخألا ةنازخ "ا : باتك هتافلؤم نم

 هثالث يف عقي ريبك دلجم وهو - نيينامعلا دنع ۔ هباب يف هلثم فلؤي

 هبتكمبو ، هفاقثلا ق يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دوجوم وهو ‘، رافسأ

 . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديلا

 رشنب ةروكشم تماق يتلاو ، ةنطلسلا يف ةينعملا تاهجلا تيلو

 6 هنف يف راانلا ليلجلا رفسلا اذه عبطل امامتهإ يلوت نأ ، ينامعلا ثارتلا

 6 يولهبلا دعملا ديعس نب رمع خيشلل ‘ ' لدعلا جاهنم " : باتك هلثمو
 ءزجلا يف هفلؤم ىلع مالكلا ىضم دقو ‘ ارابك تادلجم ةعبرأ يف عقي يذلا

 ، ا" نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : انباتك نم يناثلا

 ۔ نيتروكذملا نيتبتكملا يف دجوي كلذك

 طخب اهنأ ودبي ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةخسن يفو
 - هفيلأت مامت وأ - باتكلا اذه فيلأت نأ : همالك نم فشتسنو ، فلؤملا

 ةدلبلا هذه ىلع ايلاو خيشلا ناك امل ، ناشلا دمس نم مازخ نصحب ناك

 : لاق ثيح ، (هللا همحر) دشرم نب رصان مامإلل ، اهعباوتو

 ؤ سيمخلا حابص . "ا رايخألا ةنازخ " : باتك نم ثلاثلا رفسلا مت )
 نيعبرأو نينس سمخ ةنس روهش نم ةرخآلا ىدامج نم نولخ لايل عبرأل
 ىلع ‘، [م٥٣٦١ ربمفون ٦١/ه٠١ ٤٥ ةرخالا ىدامج ]٤ ةنس فلأو ةنس

 نب هللا دبع ، ريدقلا هبر وفع يجارلا ، ريسألا ليلذلا دبعلا ، هفلؤم يدي

 ينيسارخلا رمع نب دمحم نب ناسغ نب دمحم نب ناسغ نب دمحم
 مامإلا يلاو ذنموي وهو ، نيمأ ، هيدلاولو ، هل هللا رفغ ، يوزنلا
 نب دشرم نب رصان نيسح يبأ . ددسملا ، مظعملا ، ديؤملا ‘ روصنملا

 ةنجلا لعجو .{ .......... هللا هرصن ، يبرعيلا ناطلس نب بروعلب نب كلام
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 نم هلل ا اهسرح ة ناشلا دمس نم “ ما زخ نصح ىلع ؛ نيمأ 0 ها وأم

 . ه أ . ( تافالا

 يه ي ردأ ال _ باتكلا ظيرقت يف . تايبأل اهذه .ة روكذملا ةخىننللا يفو

 : هريغل مأ ، فلؤملل

 رايخألا ةنازخ باتك اذه

 هنود نم يذلا بطرلا ؤلؤللاو

 هروطس يجشلا نكحضي نك دق
 تنيبو هنم تابثإلا نم تدرو
 جرفم نب دمحأ نع ىتأ امم

 انرهد ملاع نرقلا مامإلا نعو

 حلاص ديؤملا انديس خيشلاو

 مهلحأو مهيعس نميهملا يضر
 دمحم لجن هللا دبع فينصت

 اهلك ةيربلا نم فعأ افع

 بذهم لك سانلا يف هب لأساف

 هرمأ ذفنيو هؤلكي هللاف

 هراوجو هرازم تمرح نللو

 ةرسح نم بذهم ردصب مئلف

 راربألاو ءاملعلا ةريخذو

 راصبألا ةهزنو بيبحلا رغث

 رامضملا يف كيفشت لناسمب

 رايخ لك عيب تمث نهرلا يف

 راركلا لصيفلا يبعانلاو

 رايخألا ةودق درو ربحلاو
 راجلا ريجملا () حاضو نبا ينعأ

 راد لضفأ يهو ةماقملا راد

 يراشلا مامالا يلاو هب يبسح
 يراقو ماخلا يف راق لجأو

 رابخألا قدصأب هنع كربخي

 راكم رداغ نم هذيعيو

 رادلا ريغ رادلاو هروزل

 رادلا ةياغ عجرت كاذكو

 : باتكلا ظيرقت يف ، تايبألا نم عيطاقم اضيأ ةخسنلا هذه يفو

 خيشلاو . درو خيشلاو . نرقلا دمحم نب هللا دبع ةمالعلاو ، يبعانلا خيشلاو ‘ جرفم نب دمحأ خيشلا )١(

 ءزجلا يف مهتمجرت رظنا ‘ نييرجهلا عساتلاو نماثلا نينرقلا ءاملع نم ءالؤه . حاضو نب حلاص
 دماح نب دومح نب فيس خيشلل . " نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتك نم يناثلا
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 ةفيرش ارط ملعلا له أ فيتاصت

 قئار نسحلا قناف هوفنص امو

٢ 

 رايخألا ةنازخ نم دفتسا

 باتك نم هريغ راتخأ تسل

 ل

 ليلج باتك اذه انباتك

 ابغ ار هفلأ نمل ع داف

+ 

 هنأ هللا ملعي فيرش باتك

 ٭

 ردقلا ليلج فيرش باتك

 ةهرب هأرقت تنك ولف

 ٭

 باتك

; ٢ 

 فرشأ فنصملا اذه امنكلو

 فطلاو بحأ اذه امنكلو

 ع

 راخز سملق نم اذؤلؤل
 يرايتخإ باتكلا وه اذه نا

 ل

 ليلق الإ هاقلت هلثم ام

 ليحتسي ال ناطيشلا ىلع اشيج

 ليبسلس هيقسي نأ كبر

 ٭

 نسحأو نامزلا يف باتك لجأ

 نيبأو راهنلا سمش نم قرشأو

 ا

 ردق ام هب يكحي مار نمف

 رظنلا تدعأ انبح : تقرافو

 ٭

 هيناعم تسيق اذا

 " ه

 نب دمحم خيشلا : مهنم ، ثارمب هنامز ءارعش ضعب هاثر دقو
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 ؛ 06١ يراحصلا رصيق نب نافلخ نب هللا دبعو ، يحنملا نارمع نب هللا دبع

 : يحنملا هللا دبع نب دمحم ةديصق يه هذهو

 ريطخ ةادغلا انب ملأ ابن

 ريست تايسارلا هنم داكتو

 هلاوها نم ندكي تارينلاو
 اهنوطبب ام نعضي تالماحلاو

 مهموي لزالزلا لهو نم سانلاو

 ةنيضم ءامسلا دبك يف سمشلا ال

 هرهدب لاثملا مودعم دقف نم

 دمحم لجن هللا دبعك ىرتأ

 بذهم مولعلا رحب ىدهلا ملع
 ىرولا هوعدي فيكف مولعلا زاح

 الو ىدوأ ذم ملعلا روحب تراغ

 ىفتخإ دقو ىدهلا ىلإ ليبسلا فيك

 اوريحت دالبلا يف ةلالدلا ولوأو
 توث ذإ يحاونلا ةملظم ضزألاو

 ىرولا نع باغ سمشلا ءايض اذإو

 هدعب يلاح فيك يسفن فهلابي

 هنادقف ىلع ربص يل فيك مأ
 ىسألا الإ هدعب يسفن ظح ام

 هلدعب نامع تلدتعإ يذلا ىدوأ

 ريطت هنم سانلا بولق تداك

 رومت ءامسلاو فجرت ضزألاو

 رودت سيل كالفألاو دترت

 روهش نهل لمكت ملو اعزف

 ريسع نوري ام ةدشل موي

 رينم رينملا رمقلا الو اموي
 ريظن نيملاعلا يف هل نأ ام

 ريرحنلا ملاعلا وهو سانلا يف
 روهشملا مراصلا كاذ قالخألا

 روحب مولعلا نم هيفو ارحب

 روغت روحبلا نإ ىرولا دهع

 رونلاو هتومب ءايضلا انع

 روع ةراصبلا ولوأو هدعب نم

 رودبو ىرثلا يف سومش اهنم

 روجيدلا اجد اذإ نوبجعت ال

 روقوم هنازحأ نم بلقلاو

 ريقف ءازعلا نم دريقولا انأو

 ريفزو قرحتو فهلتو
 روتوملا هرأث كرداف اموي

 ۔ )٨١ ٨٢( ةحفص . " دشرم نب رصان مامإلا ةريس '' : رصيق نبا باتك يف ءاثرلا ةديصق : رظنا )١(

-٣٨٣ _ 



 ثكام ردبل انرماوأ

 هل انعو ىرولا داس ام دعب نم

 هنأل نامع يف ةيالولا ىوحو

 ترام

 امنيح ارط ماوقألا مدقتو

 هرمأ عبتت ءارمألا تلازام

 بناتكب ىضترملا مامإلا رصن
 نعرأ شيج لكب ةادعلا ازغو
 مهمعو هنم ءادعألا ددبتف

 هيعسب ميظعلا فرشلا ىوح ىتح

 اهتاجرد ىقتراو يلاعملا ىنبو

 : اهنمو

 اننازخ مولعلا نم تيوح دقلو
 هظفحب ليلخلا ثرو يذلا تنأ
 هناطوأ تلخ دق نيفد يباب

 هربق ةنيدملاو ةكم نيب ام

 هكسن نم ىضق امل امنأكو

 ىفطصملا روزي يك ةنيدملا ىتأو

 همالسو هبر ةمحر هيلعف
 ىدرلا سأك براش مدأ نبا لك

 دمحم نبا ىضم دقو ءاقبلا فيك

 هل ىجري ال بارتلا نيه ر ىسمأ

 روملا هيلع ىثحي هسمر يف

 ريصلاو اهروص نامع افرط

 ريدج راخفلا يفو ةالولا ىلوأ
 ريخأتلاو ميدقتلل هل ىحضأ

 ريمأ رومألل اموي وه ذا

 روصنم اهذؤاول بورحلا ىىشغت

 ريمشتلاو ريبدتلا هيار نم

 ريمدتلاو ريبثتلا هسأب نم

 روكشم هيعسو فيرشلا وهف
 ريهش مانألا نيب هراخفف

 روطسملاو نونكملا اهنوزخم

 رينمو مشاه كنود ساقيو

 ريمض هنم لخي مل ىرولا نمو

 روبقم مهردص يف هنأكو

 روربم هجحو فاطو ىعسو

 روزمو رناز ةماقإلا دمح
 ريبكتلاو ليلهتلا مظع ام

 ريبخ بيبللاو انيقي اقح

 ريذن مانألا ىلإ كاذ تاهيه

 روخصو لدانج هيلع ىسأ

 روشن روشنلا موي ىلإ ادبأ
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 روحلا هتحفاض ذإ هراوز نم كالمألاو هنع نميهملا يضر

 . تايبأ ةدع اهنم تكرت دقو ، اذه نم رثكأ ةديصقلاو

 ؟ هدعب مأ ، رصان مامإلا مايأ يه له ، خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 ءادأ دعب ، ةنيدملا و ةكم نيب تام هنأ : مظانلا لوق نم هميهفأ ي ذلاو

 همحر) 0 ملع أ هللا و ، ةرايزلل ةنيدملا ىلا ةكم نم ج رخو ، جحلا كسانم

 . (هل رفغو هللا

 خياشمو ، ثرحلا خياشم نيب ىوعد ىلع فقو “ خيشلا ا ذه ناكو

 نب رصان مامإلا مايأ ، ءاربإ ةيرق نم ‘، نيرخم وب جلف يف ، ةركاسملا

 ةدعقلا يذ رهش يف ، هديب مكحلا لصف ررحو ‘“ (هللا همحر) دشرم

 ۔ مامإلا يلاو خيشلا رضحمب كلذو ( : لاق ؛ ما ٦ ليربأ /ه ٥

 ، يوزنلا يلاعسلا دشار نب دوعسم نب دمح ‘ دهازلا ‘ دهتجملا ، ده اجملا

 ريدجلاو ؛ ( يليعامسإلا يلع نب عنام نب برعلب “ ةقثلا ، ملاعلا خيشلاو

 ، روكذملا جلفلا يف خيشلا نم مكحلا اهيف ىرج يتلا ةنسلا نأ ركذلاب
 نصحب ‘ " رايخألا ةنازخ " : باتكل هفيلأت اهيف لمكأ يتلا ةنسلا : به

 . ناشلا دمسب مازخ

 ىربعلا رمع نب ىداو نب هلثا دبع -
 ) ... _ ( ٠.٠٠

 يفو ۔ يقاتسرلا يربعلا رمع نب يداو نب هللا دبع دهازلا خيشلا وه

 ، يقاتسرلا ينيعلا رمع نب يداو نب هللا دبع نب فلخ : - ىرخأ ةياور
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 يداحلا نرقلا ءاملع نم ؛ رخآلا نبا امهدحأ . نانثا اذه ىطع امهف

 هلو ‘ قاتسرلا ىلع ، دشرم نب رصان مامإلل ايلاو ناك امهدحأو ، رشع

 . هقفلا يف ميظانم امهلو ‘ ملعلا لاجر نم امهالكو . ء اثر هيف

 . رخالل امهدحأل ام بسنف ، امهنيب ام طلخ خاسنلا ضعب نأ : ودبيو

 يف ةديصقلا هذه اهنمف ، ركذ ام بسح . مظنلا نم هتدجو ام ركذأسو

 : يداو نب هللا دبع دهازلا خيشلل ظعولا

 ںؤرغ ةايحلا هذه امنإ

 يلايللا فورص ىلع ىقبي سيل
 مويل تعطتسا ام دازلا نم ذخ

 كولمو ةداس نم انيأر مك
 ابرغو اقرش دالبلا يف اوفوط
 ىيحي دلخ رهذلا يف دولخ ول

 اياربلا ريخ يمألا يبنلاو
 ليوط ةايحلا يف ءرملا لمأ

 دقو ةاجنلا ىتفلا وجري فيك

 مغو ةايحلا هذه بعت

 ىلوتو ىضم دق رمعلا رثكأ
 بابشو ةحص شيعلا ةلآ

 ناديدجلل يتدج تقلخ

 اياطخو اهتلمع بونذ يل
 اوفع هللا نم وجلزلأ ينأ ريغ

 تماق ةمايقلا اذا يرعش تييل

 رورس اهيف مودي ال ادبأ

 ريمأو ديس رهدلا ينب نم

 ريطتسم هرش سانلا عماج

 روبق روصقلا دعب مهتنمض

 ريجم نونملا نم مهرجي همل

 لضفأ

 رونو جارس يدتهملل وه

 ريصق هنم رمعلاو دمتسم

 ريمطقلاو ليتفلا هيلع ىصحي

 ريثكلاو اهليلق ءاوسف
 ريتقلا راذعلا يف لح ام دعب

 رومألا ىلوت ايلو امه نإ
 ريسك ينم مظعلاو ليحن مسجلاف

 ريبث اهنم فخأ
 ريصنلا معنو ىلوملا معن وهف
 ريصملا نيأ باسحلل يعدو

 ريصحو ديس سانلا

 تاقبوم
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 ارس ةيربلا يف هلل نا

 لاملا ىرت بيبللا لقاعلا مرحي

 دهعلا نع اولاحتساف سانلا دسف

 اميمحو ابحاص ترتخإ املك

 ىرشبلا مكل يتداسو يقافراي

 ملظلا نم رينتست ضزألا مكب

 سيمخ نامزلا ينب نم يتريخ

 تابه ديعس لجن سيمخل
 رملا عمطلا بناجم فافع يذ

 املحو املع قورافلا ثرا زاح
 ذإ كلملا ةطسب ناطلس لح

 امامإ انيأر ام هللا مع

 اتيصو اعرف باطو الصأ باط
 اتيب مراكملاو كلملل داش

 روتسم هدابع نع فتخم

 ريرحنلا ملاعلاو ءاضق

 ريبكلاو مهريغص اعيمج

 ريجيو يننوخي هيفطصا

 رييغتلاو ناصقنلا

 روكشم مكيعس هلل ١ نم

 رودبو ةهأ متنأو

 روخصلا اهنم نيلت تاظعو

 روجي ال همكح يف لدع لوذ

 روبت ال ةراجت لضف وهو

 ريزوو هل ضاق سيمخ راص

 رون ةيربلا يف ناطلس لثم

 روجيدللا يلجنت دهايحمب
 روصنملاو حافسلا هدشي مل

 . ةباتكلا دنع ينرضحت مل ‘ ةيقب ةديصقللو ، اذه

 نب ناطلس مامإلا مايأ ىلإ ناك هنأ الإ ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 ، (هللا امهمحر) يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا هيضاقو ، (لوألا) فيس

 . هللا دبع نب فلخ هيقفلا هدلو ركذ مدقت دقو ؛ ةايحلا ديق ىلع
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 يلهذلا دشار نب ناميلس نب يدع ٠-
 ) ... ۔ ١١٣٣ ه/١٧٢٣١م (

 نب دشار نب ناميلس نب يدع يضاقلا هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 نب دشار نب نالهك نب ديعس نب ةعيبر نب ديعس نب ناسب نب نسح

 نمو ؛ رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم ؛ يلهذلا ةعيبر نب تلص نب دمحم

 مث ، (يناثلا) فيس نب ناطلس مامإلا مايأ ، نيريخألا ةبراعيلا ةمنأ ةاضق

 توم دعب كلذو ، ةمامإلا هيلع دقاعلا وه ناكو ، ناطلس نب انهم مامإلا

 . (هللا همحر) (يناثلا) فيس نب ناطلس مامإلا

 نب فيس ميدقت اودارأو ، لئابقلا ءاسؤرو ‘ ةبراعيلا نم فالخلا عقوو

 يضاق مهل لاقف ، ملحلا غلبي مل ناكو ، ةمامإلل ، (ريغصلا) ناطلس

 ال يبصلا ميدقت نأ : ملعلا لاجر نم هعم نمو ‘ يدع خيشلا ، نيملسملا
 اورصأف ، غلاب ريغ وهو نيملسملا رومأ يلي نأ زوجيالو ، زوجي

 ، امئاق ضهنف ، مهقيرفت دارأو ، ةنتفلا عوقو خيشلا فاخو ‘ اودناعو

 . كلذ ىلع اوقرفتف ، ناطلس نب فيس - مكمادق : يأ مكمامأ : لاقو

 نب انهم خيشلا اولخدأ ، ملعلا لاجر نم هعم نمو ‘ يضاقلا نأ مث

 ۔ ماقف ، اهل الهأ ناكو ‘ ةمامإلاب هوعيابو ، ةيفخ قاتسرلا نصح ‘ ناطلس
 ءاسؤرو ةبراعيلا نكلو ، هنامز يف ةيعرلا تحارتسإو ‘ دهاجو ، رمشو
 مث مهوديقو ، هعم نمو وه هيلع اوضبقو ‘ ةوادعلا هل اورمضأ ، لئابقلا
 . م١٢٧١/ه٣٣١١ ةنس يف اذه ناكو ، مهولتق

 ، "" فنصملا 'ا : باتك لثم ‘ هقفلا يف ةريثك بتك ىلع تعظطاإ دقو

 . يله ذلا ناميلس نب يدع خيشلل ةخوسنم ، هريغو
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 :ةدلاف

 نايب "ا : باتك نم ، نيعبرألاو عبارلا ءزجلا نم ، ةخسن يف تدجوو (ا

 لجرل امالك ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، "" عرشلا

 } هعرو ىلع لدت ، يدع خيشلل رصاعم ۔ ملعلا لاجر نم ، يله ذ

 : اذه وهو ‘ مالكلا اذه لقن تببحأف ، تاهبشلا نم هزرحتو

 هلآو . دمحم انديس ىطع هللا ئلصو ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 هلل ريقفلا انأو ، نيملسملا نم اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل ، ملسو

 "اذه تيرتشإ دق ، يلهذلا تلص نب يلع نب هللا دبع نب ديعس ىلاعت

 نإف . ةضف تايدمحم عبرأب ‘ يوجلا يدنهلا ميهاربإ دي نم باتكلا
 . اذه ميهاربإ كلمت ناكو ‘ اذه ميهاربإ ريغ دحأل باتكلا اذه حص

 يتجح لطبم ينإف ، ىوقأ هيعدي نم ةجحو ، الطاب باتكلا اذهل هعيبو

 ،ةهل حص يذلا ، هبر ىلإ هميلستب ننادو ‘ باتكلا اذهل يكلمتو

 رهش نم نولخ لايل تسل سيمخلا راهن خيراتب ، هيف هتجح تحصو

 . هأ . ( م٣١٧١ ويام ٢ /ه٥٢١١ رخآلا عيبر

 هيخأ نبا هنأ لب ‘ يدع خيشلا براقأ نم نأ : اضيأ _ ردابتملا نمو ٢(

 ، دشار نب ناميلس نب رصان نب فيس : وهو _ يل رهظي اميف

 نب ىسوم نب هللا دبع خيشلل ‘ " ةيفاكلا ةموظنم ": هل خوسنم

 _ نظأ اميف _ برغملا ءاملع نم وهو ، دومحملا دبع نب هللا دبع
 . م٦١٧١ ربمتبس /ه٧٢١١ لاوش رهش يف : خسنلا خيرات

 : دلب ىلع مامإلل ايلاو _ ذنموي_ رصان نب فيس خيشلا ناكو
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 : لهأ ةيعر ضعبو ‘ " (" زيردلا جلفو ، ("ا لقنيو ، ) ريسلا "
 . ل وجلا "١

 فيس نب ناطلس : وه ۔‘ ذنموي مامإلا نأ ‘ خيراتلا اذه نم مهفنو

 ( . (هللا همحر) ما (يناثلا)

 يشاطبلا كلام نب تلص نب يدع ١-
 ) ... ۔ ١٢٠٠ ه/١٧٨٦م )

 نب ناطلس نب دمحم نب ناطلس نب كلام نب تلص نب يدع خيشلا وه

 نب يدع نب ناطلس نب دمحم نب تاكرب نب دمحم نب تاكرب نب دمحم

 نرقلا يف شاع ؛ ةفرعملاو ملعلا لاجر نم ؛ يشاطبلا يدع نب ورمع

 نب ناطلس ةمالعلا خيشلا معو ؛ "" ىدحإ " : دلب نم وهو ؛ رىثع يناثلا
 . (هللا همحر) تلص نب دمحم

 ىلع تعلطإ دقو ، رثآلا يف ةبوجأو ، ديج طخ هل “ يدع خيشلا ناكو

 ةديصقلا "" : لاثم ، ةروهشملا دناصقلاو ، رثألا لئاسم نم ةريثك قاروأ

 نايب " : باتك فلؤم ‘ يدنكلا ] ميهاربإ نب دمحم خيشلل ‘ "" ةيريبعلا

 . رصتخم حرش اهيلعو ، [ " عرشلا

 تناك ، ةميدق قاروأ يف اهتدجو ‘ ةديصقلا هذهل سيمخت ، اضيأو

 . " ريصلا " : انايحأ بتكتو ، ةميخلا سأر لحاس وه : ريسلا )١(
 . ةرهاظلا ةقطنمب ، يربع ةيالو ىرق ىدحا : زيردلا )٢(

 )٣( اهلوح امو يميربلا يه : وجلا .
 )٤( مقر طوطخم رظنا )١١٢(، (فلؤملا) . يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديىسلا ةبتكمب .
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 : هلعلو _ هعمج همسا لجرل هنأ ركذأ اميفو ۔ ميلعتلا مايأ يدنع ةظوفحم

 ىرخأ اراثآو ؛ _ يوزنلا مث 4 يحنملا يغناصلا يلع نب هعمج خبشلا

 . هريغو ، يرفاغلا ميثع نب نانس نب فلخ خيشلل دئاصقو ، هطخب

 ه ةيعيبط ثداوحو « ةيخيرات ثادحأ ةباتكب ريبك مامتهإ هل ناكو
 ؛ كلذ لثمأو ‘ نيروهشم صاخشأ تايفوو بصخ وأ بدج ثوددحك

 غلب ىتح ‘ هبسن اهيف درس ، يديب ةدوجوم لازتال ةقرو هطخب تدجوو

 ىلإ غلب لب ناسغ كولم دج _ ناسغ وهو ‘ (بكرلا داز) نزام ركذ ىلإ

 : هصن اذهو ، هدعب نمف ، دوه نب ناطحق ركذ

 نب تاكرب نب دمحم نب ناطلس نب كلام نب تلص نب يدع هبتك )
 نب يدع نب ورمع نب يدع نب ناطلس نب دمحم نب تاكرب نب دمحس

 نب برعي نب محازملا نب برعلب نب محازم نب نالهك نب برعلب نب دمحم
 نب (جرعألا) ثراحلا نب مهيألا نب هلبج نب ثراحلا نب عبرم نب دمحم
 ورمع نب ةنفج نب ورمع نب ةبلعث نب (ربكألا) ثراحلا نب ةلبج
 سيقلا ءعيرمإ نب (فيرطغلا) ةثراح نب (ءامسلا ءام) رماع نب (ابقيزم)
 وبأ ناسغ : وهو ۔ (بكرلا داز) نزام نب (لولهبلا) ةبلعث نب (قيرطبلا
 نب ابس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزألا نب كولملا
 . ( هبتك ام خلإ ... (٢لَا) دوه نب ناطحق نب برعي نب بجشي

 لجر ةباتك ‘ محازملا نب برعلب : هلوق ىلإ هبتك ام دضتعيو
 نب دمحم نب يدع نب ناطلس نب يدع نب ورمع : وهو ، دادجألا نم
 نب دمحم نب يدع نب ورمع نب يدع نب ناطلس نب دمحم نب تاكرب

 يدع نب ورمع ةباتك خيرات ناكو ؛ يشاطبلا محازم نب نالهك نب بوعلب
 رهش يف بتاكلا اذه يفوتو ؛ - ابيرقت م٧٥٧١/ه١٧١١ ماع 4 اذه

 . انيديأب ةيقاب ةباتكلا هذه لازت الو ، م٨٥٧١/ه ١١٧٢ لاوش
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 فلألا دعب نيتناملا مامت لبق ، تلص نب يدع خيشلا ةافو نأ ىرحتأو

 يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ ناكو 4 [م٦٨٧١/ه٠٠٢١] ةرجهلل

 . ملعأ هللاو ، ةايحلا ديق ىلع ، [ م٣٨٧١/ه٨٩١١ : ت ]

 ؤ لقان انأ امنإو ‘ تركذ امم رصخأ ، ةقفتم ىرخأ تاباتك كانهو

 . هدحو هللا دنع ملعلاو

 يحنملا هللا دبع نب فلخ نب ىلع ٧٢-
9 ( ٠.٠ 

 مظانو ، ملاع ، يحنملا لمرح نب هللا دبع نب فلخ نب يلع خيشلا وه

 نب برعلب مامإلا مايأ يف ناكو ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ رعشلل

 : حئاصنو راعشأ هيف هلو } () يبرعيلا ناطلس نب ريمح

 ةحيصن نيملسملا مامإ كيلا
 هلك رمألا لعجاف ءيش لوأف

 ةجح عرشلا كل لعجاف هدعب نمو

 مهتاقث نيملسملا رومأ لوو

 ادقانو انيعو انوع مهل نكو

 ىرقلا نم تيمح ام الإ بجت الو

 اهكلمو يحاونلل لواطتت الو
 فلكم ريغ قحلاب امئاق نكو

 اولبلا نم وجنتل اهيناعمب ذخف
 ىوجنلاو رسلا ملاعلا وهف كبرل

 ىوقتلاو لقعلاو ملعلا ليهأ رواشو

 اوهألاو ليملا هعبط نم مهنم عدو

 اودجلاو ضيفلا نم اوتأي امل اريصب
 ىوري دق ملعلا يلوأ نع رجح كلذف
 ىوقت ال ملاظملا عفد ىلع تنأو

 ىوزن نم كتيبب الإ نكي مل ولو

 )١( ماع ىتح لظو ‘ م٢٣٧١/ه٥٤١١ : ماع يف ةمامالل ب رعلب بصن : ١١٥١ه/١٧٣٨م .
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 اهلك ضزألا المت نأ ايوان نكو
 امداخ كنيدل هريص ككلمو

 مهنعنمت ال رقفلا لهأل ساوو

 هليلق نإف ارزن ابيط ذخو

 عضومو ميسج بطخ يف كنا
 ةواقش راد نيراد نم دب الو

 بلاطل نيبملا قحلا وه اذهو

 ريمح نبا مامإلل ددس برايف

 ىلعلا وذ ةيربلا ريخ ىلع لصو

 ىوني يذلا عيطتست ول نإ لدعلا نم

 ىوصقلا ةياغلاو زعلا وأش غلبتل
 اوسلاو رضلا عفدي دق مهؤاطعاف

 ىوقتلاب كيتأي هللا قزرو ريثك
 ىوعد ال قحلا اذكه ريطخ ميظع

 ىوأملا ةنج ىرذ يف ميعن رادو
 ىوضأ لب سمشلاك رشحلا ةادغ ةاجنلا

 ىوعدلا عماس اي تاعاطلل هقفوو
 اونألا ىلع قورب تحال ام رهدلا ىدم

 : كرابملا ناضمر رهش عيدوت يف ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ هلو

 اعرسأف راز موصلا رهش نأ الأ

 عدومو رناز نم هب مراف

 قدصم دابعلا لعف ىلع ديهش
 اهروحو هيف تانجلا تفرخزنت
 تقلغت ميحجلا باوبأ كلذك

 ةفعب هيف ماص دبعل ىبوطو

 ةربعب هيلع كاب ىتف نم لهف
 اصلخم كلملا كلام يجاني تابو

 هلعف ءوس نم هيراب ىلإ باتو

 ارصقم هيف لظ دبع حيو ايو

 يعد نم ريخ اي هللا اي برايف

 همايص ينم كنم لضفب لبقت
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 اعدوو اقح لاحرتلاب نذآو

 اعشَق مثأملا تانجد ميغل

 ىعس امب لك رشحلا مويب مهيلع

 اعوضت اهنم رطعلا حيرو اريبع

 اعتمم اهيف راص دق نم حيو ايف

 اعد هقلاخل هيلايل لوطو

 اعيشو تاحلاصلاب هعدوو

 اعرضت دبعل وعدم مركأو

اعسوملا ميمعلا ريخلا يل فعاضو



 اعرتم وفعلا نم اسأك ينقساو الا ارتاس حفصلا نم ابوث ينسكاو الأ

 اعدصت باقعلا فوخ نم يبلقو لئاط كوفع عسو يف لمأ يلف

 اعرسم ضوعلل رشحلا موي فقومل اتهاب ضهنأ نيح يرعش تيل ايف

 عملأو قرب حال ام ىفطصملا ىلع قراش رذن املك يهلإ ىلصو

 يديعسوبلآ يلع نب ملاس نب يلع ٢-
 ) ... ۔ ( ٠...

 نم ؛ يحنملا يديعسوبلآ يلع نب ملاس نب يلع هيقفلا ةقثلا خيشلا وه

 ملو ة رشع ثلاثلا نرقلا لنا قأ ىلإ شاعو ۔ رشع يناثلا نرقلا ءاهقف

 . ةباتكلا تقو ٥ راثأ نم ءيش ىلع الو ‘ هتافو خيرات ىلع فقأ

 ٤ يلايجيلا سيمخ نب ناحرس نب يلع ٠ ه ه ٠٥ % ٠
( ...٠ - ... ) 

 ؤ لضاف هيقف ؛ ينايحيلا سيمخ نب ناحرس نب ىلع هيقفلا خيشلا وه
 ديق ىلع ، م٥٧١ ٤/ه ١١٦٧ ةنس ىلإ ناك ، رشع يناثلا نرقلا يف شاع
 خيراتلا يف كلذو ، "" فنصملا '' : باتك ءازجأ ضعب هل خ وسنم ‘ ةايحلا

 . كنض لهأ نم يل ردابت اميف وهو ، روكذملا

 ةلالج ىلوت نأ ىلإ ، م٠٥٩١/ه٩٦٣١ ةنس ذنم اهب ايضاق تنك املو
 نأ ركذأ ‘ نامع يف مكحلا _ هاقبأو هللا هظفح _ ديعس نب سوباق ناطلسلا
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 نطب نع ادج عفترم راغ ىلإ هديب راشأ دقو ، ينربخأ دلبلا كلت نم ادحأ

 ةنازخ ناك راغلا كلذ نأ : لاقو ، اهالعأ نم لخادلا زاسي ىلع يداولا

 اهركذأ ال ، ةمارك هبش هيف يل ركذو ، دلبلا لهأ نم ينايحي ملاعل بتك
 كلتو ، راغلا كلذ بحاص لعلف ‘ نونخ ظفحلاو ‘ ةدملا مداقتل ، نألا

 هذه نم ، هريغ وأ ‘ روكذملا _ ناحرس نب يلع خيشلا وه ةماركلا

 . ملعأ هللاو ، ةليبقلا

 نب دوعسم نب يلع نب ناميلس خيشلا وهف . روكذملا باتكلا خسان امأ
 لهأ نم لاجر ركذ ىلع تعلطا مكو ، يكنضلا يمحازملا ةزمح نب زيزع

 ، اذه يمحازملا مهنم ، بهذملا بتكل خاسنو ، دلبلا هذهب ةفرعملاو ملعلا

 هديب خسن يذلا ، ( ةليفغ نب دمحم نب فلخ طخلا ديجلا خسانلا مهنمو

 جهنم " : باتك ءازجأ نم اريثكو ، '" فنصملا '' : باتك نم ءازجأ

 . ملعلا رشن ىلع هللا مهازج ، هفلؤم نم دهعلا بيرق ناكو 0 " نيبلاطلا

 . هلهأ ةبحمو

 يحمرلا ديعس نب يلع -۔٥
 ( ٠... ے۔ ... )

 ءاملع نم ؛ يقاتسرلا يحمرلا ديعس نب يلع هيقفلا ملاعلا خيشلا وه
 ، ناديبع نبا خيشلا ذيمالت نم _ بسحأ اميف _ وهو ‘ رشع يناثلا نرقلا
 ةيراعلاب نينس ذنم هتذخأ .، '' راثآلا طقل '" : همسإ ، هقفلا يف فلؤم هل

 نم _ ردابتي اميف _ وهو ‘ نآلا همسإ ركذأ ال ة باحصألا ضعب نم

 . )٥٢( مقر تحت . ةليفغ نب دمحم نب فلخ خيشلا ةمجرت رظنا (ا)
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 يف ةقرفتم ىرخأ ةبوجأ هل نأ امك ، ءاملعلا نم هريغ تاباوجو هتاباوج

 . هتافو خيرات ىلع فقأ ملو ، هدعبو هتامز يف فلؤملا ةقفلا بتك

 ٦-۔ يولهبلا حثئاص نب ديعس نب يلع ٠ ٥٠ _
 (  - ...0.ا )

 ؛ يولهبلا بالغ نب حلاص نب ديعس نب يلع دهازلا هيقفلا خيشلا وه

 يف ةباتك ، ظافلأو تاباوج هل - نظأ اميف رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم

 لح': باتك وأ ،'" تاريخلا عماج : باتك يف ‘ رايخلا عيب

 ، رشع يداحلا نرقلا يف ءاملع تاباوج نم نيباتكلا الكو ‘ "" تالكشملا

 ٠ يناهبنلا ناضمر نب دوعسم خيشلا وق ، ي دادملا رمع نب دمحم خيشلاك

 نامزلا كلذ يف ءاملعلا نم مهريغو ،۔ يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلاو

 . (هللا مهمحر)

 ال . رثآلا يف ةبوجأ هل ، هيقف ، يبالغلا فلخ نب دشار خيشلا اضيأو

 /ه٢٩٠١ ةنس ىلإ ، ديعس نب يلع خيشلا ناكو ، دلب يأ نم هنع يرلأ
 ٩٠ ةايحلا ديق ىلع .

 يرجيتملا هللا دبع نب بلاط نب يلع ٧
 ) ( ٠.٠ - ٠.٠.

 علاص نب هللا دبع نب بلاط نب يلع . دهازلا ، هيقفلا خيشلا وه
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 نرقلا نم لوألا فصنلا ء اهقف نم ۔ ى وزن لهأ نم هنظأ ۔ يرجيتملا

 . ةايحلا ديق ىلع ، م٩١٦١/ه٠١ ٢٨ ةنس ىلإ ناك ، رثع ىداحلا

 ٠ ة ديصقلا ٥ ذهب . ي دنكلا فيس ني دمحم خيشلا ٥ اثر دقو

 عرقت قنالخلل يلايللا فورص
 انكاس مجنلا ىلع ىسمي هنأ ولو

 هل تفص وأ ارصعأ هتملاس ولو

 اهركم طق انمآ ابيبل سيلف

 ادمرسم اهيف شاع ام ىتفلا شيعي

 اودهمو روصقلا اوداش يذلا نيأف

 انعيمج ءانفلل الإ نحن ام

 هديرن اميف لامألا انل دمت

 ةدمو دولخ ايندلا يف ناك ولو

 بلاط مراكملا نب اي
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 ةيضق بيبللا دقف يف نئلو

 عمادم تلاس مث بولق تباذ

 رجاوه رحل اماوص ناك دئل

 ةعاس داح ام نمحرلا ةعاط نعو

 هثيدح اموي نيملاب اقطان الو

 همسج نمضت دق اربق هللا ىقس

 هنانج العأ سودزفلا هنكسأر

 يقلاخو يير هل ٠...

 عنميو زازتعا وذ اهنم جني ملو

 عضويو طحي موي نم دب الف

 عبتي ةرودكلاب اموي دب الف

 عزهمو ذالم اهنم انل سيلو

 عرجي نونملا تاساكب فوسو

 عضخيو لذي رابج لك مهل

 عترم ثداوحلل الإ نحن امو
 عدصيو اضقلا دنع انعنميو

 عفشي ةمايقلا يف نم اهب صخل
 ...................٠ اربإص نكو

 عردأو قلخ قلخلل اهب قيضي

 عيشت باقرلا قوف هتزانج

 عفصتو قشت ضيب اهل تلظو
 عجه سانلاو ليللا حنج ماوقو

 عبتيو وندي شحفلا قيرطل الو
 عرسيو يندي تاريخلل لازالو

 عمهيو حسي اجاجث ثيغلا نم

 عترمو رقم اهيف هل نوكي

 عتمي ميعن يف اريشبو اعم
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 عدختو روجت قالمب تسلو انخ سبال الو لغ يذب سيلف
 علطتو بيغت سمش ام رهدلا ىدم ةزعم يف امسلا بر امكمادأ

 عبرأو لولط هنم تشحوأ نإو هلسن تنأ اتيم اميقع سيلو

 ٥0 هنمو بيط نيلاوملل دهش كنإف

 عمجي كلمش نمحرلا هب السنو ةمالس نيملاعلا هلإ كابح

 يوزنلا رماع نب يلع ٨-
 ) ( ٠٥. - ٠٠٥

 ءاملع نم ، بيبطو ۔ هيقف ؛ يوزنلا يرقعلا رماع نب يلع خيشلا وه

 يرازفلا رماع نب ريشب بيبطلا نيبو هنيبو ‘ رشع يداحلا نرقلا
 نفلا اذه يف رصتخم امهل دجويو . بطلا يف ثاحبأو تالسارم ، يوكإزإا

 مقرب ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، باوجو لاؤس ةنيه ىلع
 يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلا هحدتمإ دقو ، اقذاح ابيبط ناكو ؛ (ل )٢٩

 : هلوقب ، (هللا همحر)

 دودج رورسلا لابقإلل تماقو يتضرمل اءرب هللا دارأ املو

 ديحو نيملاعلا نيب وهو ادغ هريظن مدعل نم يبطل ح اتأ

 ديرف وهو مقسلا شيج درشم رماع نب يلع العألا رخفملا اخأ

 ،۔ بطلا نف يف ۔ هريظنو ‘ هقيدص نيبو هنيب ترج ‘ ةركا ذم هذهو

 : يهو ‘ يوكزإلا يرازفلا رماع نب ريشب خيشلا

 ، ةريسي ةكح هيف { ةبوطرلا ليلق 4 رمحأ بح هدسج يف لجر نعو

-٣٩٨ _



 لكأي امو ، هب ىوادتي ام كبجعي ام ‘ نيلجرلاو نيديلاو سأرلا يف هرثكأو

 ؟ ةيذغألا نم

 بيلحو ركسىلاب عرقلا لثم لكأيو . سباي راح لك بنتجي : باوجلا

 رابصلا لثم برشيو ‘ ريعشلا ءامو ‘ ريزابألا عم يدجلا ةقرمو 0 مغلا

 لدنصلاو درولا وهف ، جراخ نم انيش هيلع عضي نأ دارأ نإو ، ركسلاو

 ءامو ‘ “ا) جاجملا ءامب ىغمي ، روفاك ليلقو ، بهذلا تنبو ، رمحأا

 . ه أ . درولا

 مايأ ىلإ هنأ الإ ، رماع نب يلع بيبطلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 ناك ‘ م٩٧٦١/ ه٩٠١ ٠ ةنس يفوتملا ، (لوألا) فيس نب ناطلس مامإلا

 . ةايحلا ديق ىع

 ٭ إ۔ ٠ ٠٠ ب ٠

 يك اتسرلا ديس نب هللا دبع نب يلع ۔4

) .. - 0 %. ( 

 ؛ يقاتسرلا رهز يبأ نب ديعس نب هللا دبع نب يلع هيقفلا خيشلا وه

 مايأ ناك ، ةبراعيلا ةمنأ ةالو نمو ؛ رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم

 . كلام نب فيس نب ناطلسو ، دشرم نب رصان : نيمامإلا

 ىلع اهيف ينثيو ، دشرم نب رصان مامال ا ء اثر يف ة ديصق : همظن نم

 : هذه يهو ، فيس نب ناطلس مابإلا

 )١( (فلؤملا) . بطثلا بنع وه : جاجملا .

-٣٩٩ 



 مرحتو ءاشت ام يطعت كدجأ
 انل انلامآ هاوهت ام برقت

 امدنع صقنت متلا رودب تيأر

 ىدرلا ىلإ يلايللا تاراضغ نإو

 انل ةظعومو انيف اربع ىفك

 اعم هنباو هلبق هاوبأ نمو

 دشرم نبا مامإلا دعب ىرولا شيعو

 ىحض ةتغب هل ايعر هب اننزر

 ىدهلاو طحني نيدلا ءاول داكو

 ةيزر لك ءزرلا اذهب انيسن

 لساب لك اهل ونعي ةيخيوخ

 ةفيخو هيلع دجو نم سانلا ىرت

 رضاحو دالبلا يف داب نايسف

 هنانب ضعي كاب مدان نمف
 هب ىده مث هللا هاده مامإ

 هل هؤادعأ لضفلاب تدهش دقل
 هدنع فيسلاب ءادعألل لتقلا امو

 ىقتلاو دمحلا هدنع بسك ريخ ىري

 هداهج قح نمحرلا يف دهاجي
 اهتامح دوطف ىلجلا تنع اذإ

 ةبيرق ايانملاو ينامشألا هنمف

 تمكارت نإ يجتلي هيرفصأ ىلإ
 رين ليللاو ديصلا ديصي يمك
 دشرم نب اي اننيب يلايللا كتوط

 مدهتو ازع رهد اي انل ينبتو

 مرصيو يلايللا فرص ههركيو
 معنتلا ءاقنلا بابسأ ق متت

 ملس ةمالسلا مايأ ى ليبس

 مهفتي نمل ىتوملا ةنياعم
 ملسي سيل هنأ ليلدف اوضم

 ممذم شيع كش ال يبأ رمعل

 ملظت سمشلاو دوسي ىحضلا داكف

 مزهي عمجلاو دهنت هدعاوق

 مطلي دخلاو بيجلا اهيلع قنشي
 ملكتملا ةردملا اهيف محفيو
 اومع مهنأك اجاوفأ نوهيتي
 مدعمو ليوعلا يف رثمو هيلع

 مجست معمادملا اهنم ةيكابو

 مف ىدهلا ركذب قطني مل ةيشع
 مجعأو حيصف هامعن صحي ملو
 مؤل مال نإو وفع نم لتقأب

 مهردو بوث سانلا بسكو مودي

 ملحيو هلإلا تاذ يف بضغيو
 مغيضف سيطولا ران تيمح نإو

 مقنيو ليني لدع امهاتلكف

 معنأو سؤب هيفك يفو رومأ
 ملظم عقنلاب حبصلاو هفايساب
 مقلع كدعب سانلا ةايح يرلأف

٠ ٠ ٤



 انلثم ةيربلا نود ىدرلا نأك
 ايكاذم يداعألل اهاقب نأك

 قرام لك ىدل اماغرض كت ملو
 تلماكت اردب كيدان يف كت ملو

 اهرقعب اديشم ىوزن يف كت ملو

 انسوفن ماؤزلا توملا لبقي ملو

 انهومو احبص يمسولا كبرت ىقس

 هلبق تام دقو ىدوأ نإ ورغ الف
 كلام نب فيس نبا ناك نم تام امو
 ةريسو امزحو امزع ارصان الت
 تعمجأو مامإلا هالوت مامإ

 مربم وه يذلا رمألا للحي نمو

 ىهسلا ىلع اولع تبرأ ممه اولوأ

 مهنويع نأك اظاقيأ نوتيبي
 مهنيدل هومدق امل مدقن

 العلا غلبي نل ناطلس اي كرمعل

 هلمح لذلاف رمألا ميظع لمحت
 ىدرلا يفو تملظ ملظت مل تنأ اذإ

 كلام نبا نب اي كاوان نم شختالو

 عجار وهف اذإ امصلا حطني نمو
 هدنع لهني حال قرب لك امو

 ذفان كرمأ مالسإلا يف قباو مدف

 ةمه سانلا رغصأ نم اهكنودو
 ينئنتو ءانثلا لايذأ ررجت

 ميتم ماهتسم بص كلصول
 مرمرع سيمخ اهيجزي مهاوس
 موقملا حاشولاو باغ ضيبلا كل

 مجنأ كلوح فارشألاو هيلايل

 مصعي مصعلا هب اهالعأ لقاعم

 ملسم كدعب قبي امل كل ىدف
 مركأو ىدنأ يمسولا نم تنأل
 مركملا لوسرلا وهو ىدهلا يبن

 ممصملا مامإلا وهو هتفيلخ
 ملعتملا ملاعلا ولتي كلذك
 اوملسو نيملسملا تاقث هيلع

 مه مهو ىدهلا لهأ نم عامجإب

 مون نويلخلاو يلاعملا لينل

 مرحم مانألا نود ىركلا اهيلع

 مدقملا مامإلا معن ا ايف امامإ
 محقتي ىدرلا رحب يف سيل ىتف
 مظعأ مناظعلا لمح نم رحلا ىلع

 مدلا نقحي امدلا كس يفو ةايح

 مصعمو فك قيفوتلاو كدجف
 ملثتم هقور نينح يفخب

 مرضت بحابحلا ران لهو مامغ

 مجلم كدضو دومحم كيعسو

 مدنتي هرهد ابنذ ربكأو
 مهسملا يمحت ألا اهيلع ابوعك

٤٠١



 ميخم مكيف دجملا نأ دهشتو مكركذ ناديدجلا رم ام ددجت

 يف ةدناز اتايبأ تدجو دقو ؛ ةخسنلا هذه تمت : لضألا خسان لاق

 : يهو ‘ اهريغ ةخسن

 مرمرعلا سيمخلاو يلاعملا هتمح اديس توملا نم يمحي عنام الو

 معشق شاع ام شاع ول هبرش ىلع مىتفلل رذع ال توملا سأك نكلو

 اومدنت هينفاد اي لقو تدعس ايواث راص اهنطب يف ةرفح ايف

 (١) يليع امسإ ١ مناغ ني ديعس بيذأل ١ هيقفلا خيننلا اهسمخ دقو

 : اهلوأ اذهو ، يوزنلا

 ملكيو وسأي هيلهأ يف لزالو مربم وه امل ضاقن رهدلا وه
 مرحتو ءاشت ام يطعت كدجأ ( مرصيو الصو هيندي نم عطقيو

 ( مدهتو ازع رهد اي انل ينبتو

 جهنم " : باتكل ظيرقت ۔ [ هل مجرتملا ] رهز يبأ نبا خيشللو
 : اذه وهو ‘ '' نيبلاطلا

 احالصلا يغبت تنك نإ حالصو نيد جهنم نيبلاطلا جهنم

 احاجنو القعمو ادشر تلن اظفح هيف امل لنت نإ جنم

 احاورو ةركبو اراهنو اليل هولتي لظ نم ايعس باط

 احالفو ةمحرو الضفو :انارفغو اوفع كنم دج يهلإ اي

 احامسو ةدجن قلخلا قباسلا ديعس نب بذهملا سيمخل

 احامج يداعمللو ابحو هللا يف هيلاوت نمل ادايقنإو

 )١( مقر تحت . يليعامسإلا مناغ نب ديعس خيشلا ةمجرت رظنا )١٠٦( .
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 احاحصلا .......... ضحملا ردانلا الإ تصمغت ول هيف دجت مل

 احابص ميسنلا ىرج ام ىفطصملا يبنلا يىشغت هلإلا ةالصو

 اظيرقت اضيأ اهرثإ ىلع لاقو ، كرابم نب هللا دبع تايبألا هذه خسانو

 : باتكلل

 انيدو ايند تشع ام كلمتو افيرش املع يوحت تنش اا

 انيبلاطلا جهنم هدعب نمو ميركلا نآرقلاب الماع نكف

 انيبم ازوف نيذه لثم ىرت امف اذهو اذهب هيطع

 انيملاظلا ةوقش هب اذهو انيرفاكلا ىتح هب اذهف
 انيرخآلا بتك يف قاف امك انيلوألا بتك ىلع قوفي

 انيحلاصلاو نييبنلا ءازج هفينصت مار نم هللا ىزج
 انوصم اضرع ةيربلا ىكزا هيبنلا هيقفلا داوجلا سبمخ
 انويعلا رقي اميكل ايلم ىدهلا لهأ هللا عتم هب
 انيمأ انيمأ انيمأ انيمأ هب انيلع هلإلا نمو
 انينمؤملا عم اقح هللاب انينمؤملا ةلم يف لازالو

 يباصقلا هللا دبع نب دمحم نب يلع -
 ) ... ۔ ( ٠...

 نم ؛ يولهبلا يباصقلا هللا دبع نب دمحم نب يلع هيقفلا خيشلا وه

 دجوي ، "" تاريخلا عماج " : باتك هل خوسنم ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف

 خيرات ، (ب )٤٢ ١ صاخلا مقرلا ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب

_ ٠٢٣ ع٤-



 وه خسانلاو ۔ م٥٧١ ٤ رياني /ه٦١١ا٧ رخآلا عيبر رهش يف خىننلا

 . يولهبلا يصقشلا هللا دبع نب ديعس نب دشار نب رمع نب هللا دبع

 . فاطقتلاب : بقلملا

 - يدعبلا يزرحملا دوعسم نب يلع ٠ ٠
( ... ...٠ ) 

 ملعلا لاجر نم ؛ يدعبلا يزرحملا دوعسم نب يلع خيشلا وه
 تلص نب يدع خيشلا طخب ‘، ةيملعلا راثآلا ضعب هل تيأر ، ةفرعملاو

 خيشلا لعلف ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ، اذه يدع خيشلاو ، يشاطبلا

 ملعأ هللاو ، هلبق وأ ، هرصع يف يزرحملا .

 ٧٣- يدومحملا دمحم نب دوعسم نب ىلع ٥٠ ٠
 ) ... ۔ ١١١٤ه۔/١٧٠٢م( 6١

 نم ؛ يحنملا يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع هيقفلا خيشلا وه

 باتك اهنم . رثألا بتك يف ةبوجأ هل . رشع يناثلا نرقلا ءاملع :

 "" "ا ناتسبلا هكاوف "( .

 نب فيس نب ناطلس نب فيس مامإلا ةمامإ نع خيشلا اذه لئس دقو

 )١( دوعسم نب يلع خيشلا اهيف يثري . يلوعملا هللا دبع نب دمحم خيشلا ةديصق نم هتافو خيرات تدجو ،

 . (٨ ٥) مقر ةديصقلا ن ناويدلا "! , رظنا

 . يربعلا رمع نب سيمخ نب ملاس خيشلا ةمالعلل ، " ناتسبلا هكاوف " : باتك )٢(

٤٠٤ 



 عمسلا هل ةيعرلا ىلعو ‘ بير الو كش الب ةتباثو ةزئاج يهأ ، كم

 ىلع ‘ راكنإلاو درلاو ، رافغتسإلاو ءاعدلاو ةيالولاو ، دايقنإلاو ةعاطلاو
 ؟ ال مأ لدعلا ةمنأ نم هريغل بجت ام لثمك ‘ ةاكزلا ميلستو . هيف عقب نم

 هانظفح امم هيلع نحن امو اندنع يذلاف : - قيفوتلا هللابو _ باوجلا

 ةمامإلا مهدقعو ، ناطلس نب برعلب خيشلا لزع رضح نمم هانيعو
 يضارتلاو ، كلذ يف مهنم قافتإ عم ، (هللا همحر) ناطلس نب فيس هبذأل

 لزع نيملسملل نالو ‘ ةمامإلا نم هيخأ لزع دعب ‘ نيملسعللامابإ هب
 لعف ريغ ىلع هلزع ناك ولو كلذ اودارأ اذإ _ اهراك وأ اعناط عافالا مامإ

 نب فيس مامإلا ضبقي نأ يدنع زناجو ، ةمامإلا نم هجرخي امم “ هنم

 هيلع حصي مل اذإ ، هتيعر ىلع هل اميف هرمأل دايقنإلاو ى هتاكز ناطلس
 . ه أ . ملعأ هللاو ، نيملسملا دنع ةمامإلا نم هجرخي امم ءيش

 نب فيس مامإلا نم لناسرلا هذه تدجو دقف ، ةبسانملا لجألو

 : نيربج نصحب روصحملا ‘ بوعلب هيخأ ىلإ اهبتك ، ناطلس

 ىلإ ، ناطلس نب فيس نيملسملا مامإ نم ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب)
 ملعن ملو ، هانمهفو لصو كباتك ة فيس نب ناطلس نب برعلب خألا خبشلا
 ريغ تنك نإف " انيلإ لوصولا نع زجعلا ، كاوعد يف ةجح كباحصألو ك
 نيربي ةيرقب رارحألاو لاجرلا عيمجب انتيتأ نإو ، كسفنب انتاف غاب
 ةيرقب نيذلا لاجرلا اهيأ متنك نإو ، ارمأ كل رسيي هللا لعلف ، اهيحاونو
 ةعاط يف انلو ، هلوسرلو هلل نيعيطم مكسفنأب انوتأف ، نيغاب ريغ نيربي
 نم يناثو سيمخلا موي مامت ىلإ هاندرأ امكو ‘ انبتك امك نكي مل نإو . لل
 دقو ‘ هللا هردقي ام اهيف نمو نيربيب قدحليلف ، هذه انتنس نم نابعش رهش
 انرمأ ةفلاخمو ، ةميظعلا ةجلاعملا نم كيلعو كنم - بوعلب يخأ اي لاط
 عيطت نأ كيلع ييأر نمف { .......... بصنلاو بعتلا نم كيلع هللا هرد املا

٤٠٥ _
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 قحم يفص قداص . دودو حصان قفشم بحم كل ينإف & .......... هللا

 دق تنأو ۔ هللا ءاش نإ ديرت امل انتبجأ نإ كلذ ةرمث نم دجتسو ‘، نيمأ

 يننوسي ام رهدلا ينفلك دقو ، تيأر ام تيأرو ۔‘ .......... تبرج ام تبرج

 رثجحإ ، يتفلاخم لبق كتحار تركذت نإ ةصاخو ، كيلع نزاح يبلقو ، كيف
 زاجو ‘ نكمأ ام انرمأ ةفلاخمو كنوسي ام ةدايز نع رذحلا لك يخأ اي

 ىقبتل انحصن عابتاب كحيري نأ هللا لاسنو كيخأ نع كسفن تفنأ ولو

 ، دالوألاو خياشملا نم تدرأ نم انمالس غلب 4 هللا ءاش نإ املاس

 ليربأ ٤ ١١٠ه/ ٦ بجر رهش نم نيثالثلاو ءاثالثلا راهن باتكلا خيرات

 .هاأ.(م ٦٣

 : هل هنم ىرخأ ةلاسر هذهو

 ىلإ ناطلس نب فيس نيملسملا مامإ نم ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 ، هانعم انمهفو انلصو كباتك - هللا كملس - ناطلس نب برعلب خألا خيشلا

 ىوتفالو ، () ناديبع نبا طخ ( كرغي ) الو .......... انرمأ ريغ كنإ
 ، هيلع رداق ريغ تنأو ‘ انبرح زوجي .......... دشاراب نديدو ، (") ءايمعلا

 .ه أ . ( .......... ةباجإلا عرست مل نإ . رطخ ىلع تنأو

 يولهبلا يلع يبأ نب دمحأ نب رمع ٣٢
 ) ... ( ٠.٠٠

 دعم نب يلع يبأ نب دمحأ نب رمع دهازلا يلولا هيقفلا خيشلا وه

 ءاج هلبق اميف وأ _ رشع يداحلا نرقلا لئاوأ ءاهقف نم ؛ ا” يولهبلا

 )١( ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم خيشلا : وه ، ناديبع نبا .
 )٢( ةيمايرلا بيصخ نب دشار تنب ةشناع ةملاعلا ةخيشلا : يه . ءايمعلاب دصقي .

 ماع لبق هدافحأ ءامسا ليلدب ، ةرجهلل نماثلا نرقلا ءاملع نم وه . دمحأ نب رمع خيشلا )٣(
 . م١ ٥٣٦/٧٣

_ ٦٩ ٠ ٤ _ 



 مقرلا ۔ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب تاطوطخملا ضعب يف هركذ

 يف ةمدقملا حرش '' : وه طوطخملا و ب (ه )٣٩ صاخلاو ، )٢٠٥( ماعلا

 ذاشاب نب دمحأ نب رهاط شيعي يبأ ذاتسألا فيلأت ، "" وحنلا ملع

 شيعي نب دمحأ نب يلع نب دمحم نب نسح نب دمحم خسانلاو ، يوحنلا
 ربمفون /ه٥٨٦ لاوش رهش يف خسنلا خيرات ، يناعنصلا يوحنلا

 . ةدعص جراوخ نم ‘ ةبخلا دجسمب ٦

 هللا دابع رقخغأل ۔ حيحصلا ءارشلاب باتكلا اذه لآ ) : ۔ اضيأ ۔ هيفو

 نم هارتشإ ، دعم نب يلع يبأ نب دمحأ نب رمع نب ديعس . هيلإ مهجوحأو
 . ( ندع ةريزج

 خيرات . "" فنصملا "ا : باتك نم ءزج رخآ نم ةقرو - اضيأ هيفو
 : خسانلا لاق ۔ م٦٣٥١/ه٩ ٤٣ ةنس خبننللا

 نب رمع ديجملا دبع ‘ هبر ةمحر يجارلا دبعلا ، هسفنل هخسن )

 هخسن ‘، دعم نب يلع يبأ نب دمحأ نب رمع نب ديعس نب هللا دبع نب ديعس
 يذلاو _ هللا هرمع _ عماجلا دجسم بنجب يذلا ، ىلهب رقعب يذلا تيبلا يف

 همحر) دعم نب يلع يبأ نب دمحأ نب رمع دهازلا يلولا خيشلا ربق هيف

 . ه أ . ( هللا

 يوكزالا موغرلاب نسح نب ملاس نب رمع ٤
 (... ۔ ...)

 نم ؛ يوكزإا موغرلاب نسح نب ملاس نب رمع هيقفلا خيشلا وه
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 هباوج اهنم ‘ رثألا يف تاباوج هل - نظأ اميف _ رشع يناثلا نرقلا ءاهقف

 ٠ ةلأسملا هذه ىطع

 ضرم مث ، اهوبأ تام مث ، اهوبأ اهجوز ، ةيبص ةأرمإ يف لوقت ام

 مث ، اهقادص نم ، اهتمعو ‘، اهمعو ./ اهمأ هتأربأو ، اهعلاخو ، اهجوز

 فصنو نامز يرهش دعب تامو ضرم مث ، كلذ هضرم نم اهجوز حص

 لام نم اهقادص بجيو ‘ اهجوز اهنع يفوتملا ةدع اهيلع بجتأ . رهشلا

 ؟ ثاريملا اهل بجيو ، اهجوز

 هذه جوز ناك نإف . تفصو ام ىلعف : - قيفوتلا هللابو _ باوجلا

 اهب لخدو ‘ قادص ىلع اهجوزت دق ، اهوبأ اهب هجوز يتلا ‘ ةيبصلا

 ايعجر اقالط اهقلط مث ، اهئطوو ‘ ارتس اهيلع ىخرأو 0 اباب اهيلع قلغأو
 . نيملسملا لوق رثكأ ىلع ةدعلا ةيبصلا هذه ىلعف ، انناب وأ

 نم لاق نم لاقف ، اهقلطم نم اهتدع يف نوملسملا فلتخاو
 نم لاقو ؛ ةقهارم ريغ ةريغص تناك اذإ ۔ رهشأ ةثالث اهتدع : نيملسملا

 لاق نم لاقو ؛ ةقهارم تناك ولو ‘ رهشأ ةثالث اهتدع : نيملسملا نم لاق

 ةثالثو ، لمحلل رهشأ ةعست ، ةنس دتعت ، ةقهارم تناك نإ : نيملسملا نم

 ، نيملسملا لوق رثكأ وهو ، طايتحإلا ىلع لوقلا اذهف ، ةدعلل رهشأ

 . ملع أ هللاو ظ مهدنع هب لومعملاو

 (ثيح) نم ، رهشأ ةثالثو نيتنس دتعت : نيملسملا نم لاق نم لاقو
 . ملعأ هللاو ، نيتنس ىلإ جوزلا قحلي دلولا نأ

 نم ، جوزلل اهتمعو اهمع نمو ‘ ةيبصلا هذه مأ نم نآربلاو علخلاو

 فوقوم كلذو ۔ نيملسملا دنع تباث الو زناج ريغ ذ ةيبصلا هذه قادص
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 ، مات وهف اهجوزل نآربلا تمتأو ، ملحلا تغلب نإف ۔ ةيبصلا هذه غولب ىلإ
 ال اقالط ريصيو ، ضقتنم وهف هب ضرت ملو هتضقن نإو ، اعلخ ريصيو

 لاق نم لاقف ؛ نيملسملا نيب فالتخإلا هيف يرجي ضيرملا قالطو " اعلخ

 قلط اذإ امأو ، رارض هنأ حصي ىتح ‘ رارض دريغ هنأ : نيملسملا نم
 يف يهو تامو فوخم ضرم يف انناب اقالط هتجوز غلابلا ضيرملا لجرلا
 راضم ريغ هنأ حصي ىتح هثرت اهنأ : نيملسملا لوق رثكأ يفف ، ةدعلا

 اهب لخدي مل ناك نإو ‘ اهب لوخدملا يف اذهف ، لوقلا اذه ينبجعيو . اهل

 جاوزألا نع اهسفن تسبح نإف ، هنم تناب دقف ‘ رثكأ وأ ةدحاو اهقلطو
 ، هثرت اهنأ : لوقلا رثكأ يفف ، ةدعلا ءاضقنإ لبق وه تامو ‘ ةدعلا رادقمب

 اهنأ : لوقلا رثكأ يفف ، ةحيحص ةغلاب يهو . ضيرم وهو اهعلاخ اذإ امأو
 : لوقلا رثكاف ، ةضيرملا يه تناك نإو ؛ ةدعلا يف يهو تام اذإ هثرت

 ضرم يف اهقلط نإ امأو - بلطم ريغ وأ اهنم بلطمب ناك هثرتاهلأ

 لثم يدنع وهف ، هسفنب يشميو ، هدنسي دحأ ريغ نم دعقيو هيف موقب
 ال ننابلا حيحصلا قالطو ؛ فوخملا ريغ ضرملا كلذكو ‘ حيحصلا

 . ملعأ هللاو - مهدنع هب نيملسملا لوق رثكأ ىلع ۔ هيف ثاريم

 اهب هجوز يتلا ةيبصلا هتجوز قلط نأ دعب جوزلا اذه تام اذإ امأو

 ال : نيملسملا نم لاق نم لاقف ، قالطلا نم اهتدع يضقنت نأ لبق ، اهوبأ

 دتعت نأ اهل نأ : نيملسملا نم لاق نم لاقو ؛ اهغولب دعبالإ اهيلع ةع
 اهلو _ مايأ رشعو رهشأ ةعبرأ _ ةتيمملا ةدعب اهوذخأيو ، اهئابص يف
 اهب لخد دق ناك نا ‘ امات اثاريمو ، امات اقادص كلاهلا اهقلطم ىلع

 ، مهدنع هب لومعملاو نيملسملا لوق رثكأ ىلع ، اهجرف سم وأ ، اهنطوو
 .هأ. ملع أ هللاو
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 ٠ ٠. ه ٨
 ٥۔- يلراجلا يثيغلا ملاس نب رمع

 ۔ ...ر ١١٩٢ ه/١٧٧٨م )

 نم ؛ يوربإلا يثراحلا يثيغلا ملاس نب رمع ةقثلا هيقفلا خيشلا وه

 لاوش رهش نم عبار ةليل هتافو تناك ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف

 . م٨٧٧١ ربوتكا ٢٦ /ه ١٩٢

 ٦-۔- يحبصلا ناسغ نب ناميلس نب رمع ٠ ٠ . ٠ ك ٠
( ...0 -» ...0 ) 

 ؛ يمدكلا يحبصلا ناسغ نب ناميلس نب رمع هيقفلا ةقثلا خيشلا وه

 لحلا "" : باتك هل خ وسنم “ ي رجهلا رشع ي داحلا نرقلا ء اهقف نم

 ةنس ‘ "ا رظنلا نبا مئاعد حرش " : باتكو ، () " ةباصإلاو ١٠٦٩ه/

 يخبرلا سراف نب كرابم نب دوعسم نب دشار : وه خسانلاو ٥.

 . ةايحلا ديق ىلع روكذملا خيراتلا ىلإ وهف نذإ ؛ يولهبلا

 يرذنملا دعاس نب دوعسم نب رمع ٧-
 )م٧٤٧١/ه )... _ ١١٦٠

 نب كرابم نب رمع نب دوعسم نب دعاس نب دوعسم نب رمع خيشلا وه

 ملاعو ، هيقف ، فيلسلا دلب نم ؛ يفيلسلا يرذنملا نانس نب رذنم نب رمع

 )١( رظنلا نبال مناعدلا حرش " : هسفن باتكلاو . فاصو نبال ‘ " ةباصإلاو لحلا " : باتك " .
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 يناثلا نرلا نم لوأل ا فصللا ءاملع نم “ بلطلا ق 0 موجنلا ق كلفلاب

 . رثع

 يديعسوبلا فلخ نب هللا دبع نب ملاس ملاعلا خيشلا : هخايشأ نم

 . ملعلا ىقلتيل ‘ ؤ" مدأ "" ةيالو يف هدنع ميقي ناكو “ يمنألا

 ما رجل ١ ملع يف ةيفخملا رارسألا فشك " : باتك ‘ هتافلؤم نم

 اهيفو ،‘ فيلسلا هدالب يف هتافو تناكو . " ةيفرحلا موقرلاو ةيوامسلا

 . هتافو خيرات هيفو ‘} افورعم لازيال ، هربق

 نم هتدجو اممو ۔ () رعننلا مظني نمم ، دوعسم نب رمع خيبنلا ناكو

 : ةديصقلا هذه ، همظن

 رطختملا ةنابللا طوخك دقب رفصعملا فيصنلا يف ىنثتت تن

 رعذملا لازغلا ضارعإ لصولا نع تضرعاأف ينتفج دق ردخ ةلازغ
 رفظم عرف تحت ردبك هجوو دروم ليسأ نع اماثل طيمىت
 ردحتملا يعمد قأ اهمسبمب اهدقع ئلال نم اياننلا نأك

 رثؤج ينيعب ونرت تنر امهمو ةيادج ديجب يولت تتفتلإ اذإ
 رزؤملا ايمل نيقاسلا ةجلدخ ةداغ ءايمل حنشكلا يط ةفيطل

 رمرمتملا اهفدر نم افسأ ا وف اهفدر رمرمت ذا يبلق رمرمت

 ربصتي مل ربصلا كنع مار ولو رباص ريغ ىلع افطع ابخلا ةاهم
 رضحمو بيغم يف ءاوس كاوه هنإف ترضح وأ ينع تبغ ىتم

 : يف ةينارلا هتديصق رظنا . نييربعلا نايعأو ءاملع حدم يف دئاصق . دوعسم نب رمع خيشلل تدجو (١ا)
 موحرملا _ قباسلا نامع ةنطلس يتفم خيشلا ةحامسل ، " نييربعلا خيرات يف نيربتعملا ةرصبت "
 ؛(٦٣_٢٣) ةحفص ‘ ةينابلا ةديصقلا كلذكو ب )٥ -٦( ةحفص ‘ يربعلا ديعس نب ميهارب

 هل نأ امك ؛ م١٣٧١/ه١١ ٤٢ ماع يف ةديصقلا هذه مظنو ؛ )٤٢ ٤٣( ةحفص .0 ةينيسلا ةديصقلاو
 ضعب ةفرعم يف نامجلا دنالق " : باتك . رظنا ؛ يرفاغلا رصان نب دمحم مامإلا حدم يف ةديصق

 . )٣٠٧( ةحفص ، يديعسوبلآ دمحم نب فيس نب دمح ديسلل ‘ " نامع ءارعش
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 يرذم حبصأ كنم يساقأ ام ىلع يلذاع نأ هذه اي يملعت هملأ

 يرظناف يقشع لثم سيق قشع الو يقفراف كنسح لثم ىليل نسح امف

 رهسي كش ال تب ام ىلع تيبي نكي نمو ميلسلاك اريهس تيبأ

 مقر طوطخم _ تنش نإ عجار ؛ ريثكب ا ذه نم لوطأ ةديصقلاو

 . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ‘ )٣١٣(

 ديق ىلع .م م١٣٧١/ه٤١١ ٤ ماع ىلإ دوعسم نب رمع خيشلاو ]
 نب سيمخ نب ملاس خيشلا حدم يف ةديصق مظن هنأ ثيح كلذو 0 ةايحلا

 . [ "" ناتسبلا ةكاوف "" : باتك فلؤم يربعلا رمع
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 ١ ںی ٠ ںی مب - - يلخنل لا يلع 9 نب ديعس نب مناغ ٨

) % . - 0... ( 

 نم ؛ يلخنلا يلع نب ديعس نب مناغ ‘ هيزنلا ربحلا ، هيقفلا خيشلا وه

 فيس نب ناطلس مامإلا مايأ ، رشع يداحلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاهقف
 ديق ىطع ‘ م٠٧٦١ ويام /ه١٨٠١ مرحملا رهش ىلإ ناك “ (لوألا)
 : وه خسانلاو ،‘ اطوطخم روكذملا خيراتلا يف هل خسن دقو ؛ ةايحلا

 دجسمب كلذو ‘ مالسلا دبع نب دابع نب دمحم نب دابع نب دمحم نب دابع
 . لاجآلا ةيرق نم هبارع وأ ةبارغ

 يغبرلا دمحأ نب ناسغ -
 ) ... ۔ ... (

 نرقلا يف ملعلا لاجر نم ؛ يخبرلا دمحأ نب ناسغ هيقفلا خيشلا وه

 . يلخنلا مالسلا دبع نب دمحم نب ديعس هيقفلا خيش وهو ‘ رشع يااحلا

 ؛ ةخبر ىلإ نيبوسنم ، مهف نب كلام نب هانه ينب نم مه : خابرلاو
 ، عساتلا نرقلا يف مامإ ، مهنم ناكو ؛ '" باسنألا ' : يف يبتوعلا مهركذ

 . هربق اهبو ، ىوزنب هتوم ناكو ،(') يخبرلا دمحم نب ورمع نب دمحا :وف

 خيشلا : ةصاخ ىلهب نم مث خابرلا نم مظعلا لاجر نمو
 نب سراف نب كرابم نب دوعسم نب دشار نب دوعسم نب دشار نب دوتسم

 يبأ نب دشار نب ليلخ نب رمع نب دمحم نب رمع نب ديعس نب هللا دبع
 ىلع ، م١٥٧١/ه٦١١ ٤ ةنس ىلإ ناك ؛ يولهبلا يدزألا يخبرلا ناض

 ةمامالا ىلوت دقو . م٩٨٤١/ه٩٨ ٤ ماع يف يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا دعب 0 مامإلا اذه بصن )١(

 . اهب يفوت مث ، ىوزن يف ةنس ةدمل
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 "٠ عرشلا نايب ' : باتك نم رشاعلا ءزجلا هطخب خسن دقو ؛ ةايحلا ديق

 )٥٣٥(. مقرب ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي ، ةالصلا يف

 حلاص نب دوعسم نب ديعس هيقفلا خيشلا : مهنم ملعلا لاجر نمو

 هبوجأ ىلع هل تعلطا . رثع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يكنضلا يخبرلا

 . هقفلا يف

 جهنم "ا : باتك نم عساتلاو نماثلا ءزجلا هل خوسنم ، ديعس خيشلاو

 0 يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوي ، '' نيبلاطلا
 هنأ : هطخب هيفو ، م٣٣٧١/ه٦٤١١ ةنس ءازجألا هذه خسن ناكو
 همحر) دشرم نب رصان مامإلا بتك نم ةخسن ىلع ةخسنلا هذه ضرع

 6 دوعسم نب ديعس خيشلاف ؛ م٨٦٧١/ه٢٨١١ ةنس ضوعلا خيرات ، (هللا

 خيشلا نأ : خيراتلا اذه اندافأو ؛ ةايحلا ديق ىطع ‘ خيراتلا كلذ ىلإ

 هؤازجأ ترشتناو ، " نيبلاطلا جهنم " : هباتك فلأ ، ديعس نب سيمخ
 . ( م٩٤٦١/ه٩٥٠١ : ت ) دشرم نب رصان مامإلا ةايح يف

 نب ناميلس خيشلا : يخبرلا دوعسم نب ديعس خيشلا خايشأ نمو

 نع امالك ، روكذملا ءزجلا اذه يف لقن دقو ،‘ يكنضلا يعوبرملا دمحم

 : ةلمسبلا دعب اهيف لاق ، بلصلا يف ةلأسم يهو ، يعوبرملا هخيش

 ةلأسم يف مالكلاو ثيدحلا نع توكسلا ىلع تمزع تنك دقف ، دعبو )
 ، ترخأ ول يرمعلو « .......... يراكنإ ةعرس يف رذعلا تبتكو ، بلصلا

 نم ءيش صاخشألاب عقو ىتح ‘ يتبقر كلام لصف نم يتردق عم
 نم عجاريلف ، ( خلا ... باوصلا يل ردق هللا نكلو ‘ تنمضل ۔ صاصقلا
 . ةباتكلاو ةءارقلا نع تفعض ينأل ‘ كلذ ءاش
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 دمحم نب يلع تنب احرف ٠-
 ) ... - ) ٠٠٠

 يف ةفرعملاو ملعلا تاوذ نم ؛ دمحم نب يلع تنب احرف ةخيشلا يه

 فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا مايأ يف تناك ،‘ رشع يداحلا نرقلا

 خيشلا فيلأت ، "" نايدألا ةريصب " : باتك اهل خوسىنم ‘ يبرعيلا
 دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوي ، مصألا هللا دبع يبأ نب نامع
 نب يلع نب دمحم نب ديعس : وه خسانلاو ؛ )٦٦( مقرب ، يديعسروبلا

 /ه١٠١١ ةنس خسننلا خيرات ، يقاتسرلا يئانهلا نانس نب دوعسم

 اهقزر ۔ دمحم نب يلع تنب احرف هللا يف هتخأل هخسن : لاقو ۔ ٠

 . ه أ . اكرب ردنب يف هخسن ناكو ، هيف امب لمعلاو ، هظفح هللا

 نب دشار تنب ةشناع ةهيقفلا ةخيشلل ةرصاعم يهف ، اذه ىلعو

 ، ناطلس نب برعلب مامإلا رصع يف تناك يتلا “ ةيولهبلا ةيمايرلا بيصخ

 ةلاسر نم هتمهف امبسح ‘ برعلب مامإلا ةمامإ دييأت يف ىوتف اهل ناكو

 : ليوط مالك دعب هلوق وهو ، هيخأ ىلع هجورخ تقو ناطلس نب فيس

 ۔ ه أ . ( ناديبع نبا الو ، دشار تنب ءايمعلا ىوتفب رتغتال )
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 يرورسملا نسحلب نب دببعس نب كلام ١-
 ( ... ۔ ...)

 ةيرق نكاسلا . يرورسملا نسحلب نب ديعس نب كلام هيقفلا خيشلا وه

 . رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ روص

 نب دمحم نب رماع ‘ يلاولا ‘ دهازلا ، ملاعلا ۔ خيشلا : هخايشأ نم
 هخيش اهيلع باجأ ، ةريثك ةلنسأ هل ؛ يلاعسلا يوزنلا يرمعملا دوعسم

 نب دمحم ديسلا ةبتكمب ‘ )١٢٥٧( مقر طوطخم يف دجوي ؛ روكذملا

 . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ

 يحمرلا سيمخ نب دعاج نب عنام ٧٢
 ) ... - ( ٠.٠.

 ؛ يحمرلا رصان نب يلع نب سيمخ نب دعاج نب عنام هيقفلا خيشلا وه
 نم ددع هيف ، رعش ناويد هل خوسنم ؛ رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم
 ، دايز نبا خينثلا : مهنم ، ملعلا خياشم ضعبل ، هقفلا يف دئاصقلا

 ، يتاهبنلا نالهك نب ملاس وبأو ، متاغ نب ديعسو ، دشيور نب سيمخو
 ؛ يردحجلا دمحم نب يطع نب ديعس نب ملاس : وه خسانلاو ؛ مهريغو
 . م٤٨٦١/ه٥٩٠١ ةنس خسنلا خيرات

 ، يديعسروبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوي ناويدلاو

 . )١٥٤( مقرب

٤٢٣



. ٥ ٥- 

 هيقفلا خيشلل ةبوسنم .، هقفلا يف تاعوطقمو دناصق ناويدلا اذه يف

 خيشلل ةبوسنملا دئاصقلا سفن يهو ، يوزنلا مناغ نب ديعس نب دمحم
 ىلع اوهس ةرابعلا تبلقنإ مأ ۔ ناصخش امهأ يردأ امف ، مناغ نب ديعس
 . ملعأ هللاو ؟ خسانلا

 يرفاغلا ردب نب ديعس نب كرابم - ٣
 ) ... - ( ٠.٠٠

 نب رخذ نب دمحم نب ردب نب ديعس نب كرابم هيقفلا خيشلا وه
 وهو ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يرفاغلا مناغ نب حيبص نب يراس

 دج اضيأ وهو ؛ قاتسرلا لامعأ نم ، رفاغ ينب يداوب ، " ينس " دلب نم
 مامإلل الماع ناكو ؛ ليكش ينب كرابم نب رمع دالوأ خياشملا ةلناع

 . " رافلج "" ىلع ‘ كلام نب فيس نب ناطلس

 هيلع تعلطإ يننأ بسحأ ، '' ةيادهلا طارص '' : باتك ، هتافلؤم نم

 ديسلا ةبتكمب دجوي اذكهو ، يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا ةبتكمب
 ةعبسو ةنام ىلع لمتشي وهو ؛ يديعسروبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم
 دقو ؛ بيرغلا رثألا يف روثنم : اهرخآو ، ملعلا بلط يف : اهلوأ ، باوبأ
 /ه٩٢١١ ةرخألا ىدامج رهش نم رشع يناثلا نينثإلا موي هفيلأت نم غرف

 : لوقي كلذ يفو ، م٧١٧١ ويام ٥

 افيلأت مت دق انقلاخ لضف نم افينصت هللا دمحب باتكلا مت -
ّ 

 افيرعت ناك دق ىدهلا دارأ نمل يدنس اي هانيمس ةيادهلا طارص

٤٢٤ 



 افيرشتو ازع لنت مهيعباتف انتداس لضفلا لهأ تاباوج نمل
 افيقوت دلخلا يف اجر يرفاغللا هفنص وهف ديعس نب كرابم

 افيرحت تلق دق ال رهشلا رشاعو المك دق نينثإلا عم يناث موي يف
 افيحصت تلق دق ال نيرشعو عست ةنس يف نييدامجلا ريخأ نمل
 افيرشت ثوعبملا ىفطصملا ةرجه نم ةنام هدعب نم ىتأ فلأ دعب نم

 افيرعت لدعلاب عمال هرونو مظتنم عرشلا هيفو يباتك اذه

 افينعت لاق نم الف نيملاعلل ةرفغمو اوفع يقلاخ اي كوعا
 افيفختو اوفع هعماجل لأسأو اعمتسم هلبقأ هارق نم اي تلو

 نم عباسلا ءزجلا نم ةخسن ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمبو

 : يلي امك همسإ بتكو ‘ اذه كرابم خيشلا طخب ، "" فنصملا " : باتك

 مناغ نب حيبص نب يراس نب رخذ نب دمحم نب ردب نب ديعس نب كرابم
 لداعلا مامإا رصح .......... نصحب همامت ناكو ، يرفاغلا يليكشل

 خيرات ، يبرعيلا برعلب نب كلام نب فيس نب ناطلس نب ريمح نب بوعلب
 ويام ١٦ /ه٦٤١١ جحلا رهش نم ١١ تبسلا موي ىحض خنلل

 . دوجوم يح ةنسلا كلت ىلاإ وهف ؛ م ٧٣٤

 ىوزنلا دابع نب دمحم نب كرابم ٨٤
 ) ... ( ٠.٠

 نرقلا ءاهقف نم ؛ يوزنلا دابع نب دمحم نب كرابم هيقفلا خيشلا وه
 ، ةايحلا ديق ىلع ، م٥٧٦١/ه٧٨٠١ ةنس ىلإ ناك ، رشع يداحلا

 : باتك نم نوعبرألاو يداحلا ءزجلا ، روكذملا خيراتلا يف هل خوسنم

 ۔ يربعلا ميهاربإ نب دشار نب رمع : وه خسانلاو ، "" عرشلا نايب "

٤٢٥



 يوزنلا دشار نب دمحأ نب دمحم -۔٥
 ) ٥ ه ( ٠.٠٠ - ٥

 نب دمحم نب دشار نب دمحأ نب دمحم ، هيبنلا عرولا ، هيقفلا خيشلا وه

 نمو ، رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يوزنلا حور نب رمع نب هللا دبع

 ءزجلا هل خوسنم ؛ (هللا همحر) كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا ةالو

 ،م٢٥٦١/ه٢٦٠١ ةنس . ' عرشلا نايب " : باتك نم رشع ساداسلا

 نب دوعسم نب دشار : وه خسانلاو ‘ ادوجوم ايح ، خيراتلا اذه ىلإ وهف

 . يخبرلا سراف نب كرابم

 ، حورلاب : مهل لاقي تيب ىلإ بوسنم ، دشار نب دمحم خيشلا نأكو

 يدمسلا يدنكلا يبرع نب حور نب دمحم ملاعلا خيشلا ةيرذ نم مهلعلو

 مهمحر) يمدكلا ديعس يبأ خيشو ‘ عبارلا نرقلا ءاملع نم ، () يوزنلا

 : هيف لوقي يذلاو ، (هللا

 ناربحلا ي قشمرو حور نبا ناد ي ذلاب

 ناعبتي ىسوم نباو تلص خيشلا رومأ يف

 ءزجلا يف ةدوجوم ‘ ةءاربلاو ةيالولا يف ةليوط ةديصق نم امهو

 ةمالعلا خيشلا اهيف لاق يتلاو ، "" عرشلا نايب "ا : باتك نم عبارلا

 بطاخي هنأكو ، اهيلع فقو امل ، (هللا همحر) ؤ" يدنكلا رصان نب ديعس

 يف نايعألا فاحتإ " : باتك نم لوألا ءزجلا يف هتمجرت رظنا . يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع نم )١(

 . يشاطبلا دومح نب فيس خيشلل . " نامع ءاملع ضعب خيرات
 نرقلا ءاملع نم ‘ (م٦٣٩١/ه٠٥٣١ _ م١٥٨١/ه٨٦٢١) يدنكلا رصان نب ديعس خيشلا )٢(

 . هرصع يف ةنطلسلاو ةمامإلا نيب قيفوتلا يف ريبك رود بعل . نيرشعلا

-٤٢٦ 



 . . [ ةماقتسإلا باتك كنم انيفكي ] : ديعسابأ

 ، دكأتم ريغ يخال ، هباوص ناب نا الا هب ذخؤي ال مث ، هيف رظنيلف

 . ملعأ هللاو ۔ نظلا ىلع هتلق امنإو

 ٦-۔- يدنكل ا ناميلس نب دمح ] نب دمحم ٠ ٠ ٥٠ ٠

( ٥.90 - ...٥ ) 

 نب دمحأ نب هللا دبع نب ناميلس نب دمحأ نب دمحم هيقفلا خيشلا وه

 نرقلا نم يتاثلا فصنلا ءاملع نم ؛ () يدنكلا دمحأ نب نسحلا با

 رشاعلا .

 باتك نم ءازجأ ضعب ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمبو :

 /ه٦٧٩ ةنس يف ، هسفنل هسفنب خيشلا اهخسن ‘ "ا عرشلا نايب"
 ٥٦٨ ١م ٠

 ىدادملا ناميلس نب دمحأ نب دمحم -ا٧
 (... ۔ ...)

 نب دمحأ نب هللا دبع نب ناميلس نب دمحأ نب دمحم هيقفلا خيشلا وه

 كردأو ، رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يوزنلا يبعانلا يدادملا دادم
 يف نايعالا فاحتا " : باتكلا اذه نم يقاثلا ءزجلا يف ةمالعلا اذه ةمجرت هتاف دق ٠ فلؤملا نأ ودبي )١(

 . انه هتمجرت تبثأف ، هيلع فقو وأ كردتساف . " نامع ءاملع ضعب خيرات

٤٢٧ 

 



 ديق ىلع ‘ م ٥٩٦١/ه٠٠١١ ١٧ ةنس ىلإ وهف ، رثع يناثلا نرقلا لنا وأ

 . ةايحلا

 جهنم" : باتك نم نيربثعلا ءزجلا ‘ هسفنل هطخب خسن دقو

 ، يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب دوجوملا ، ' نيبلاطلا

 . )٦/٢٠( ءزجلا مقر

 يدومحملا دمحم نب دمحأ نب دمحم -۔٨
 ) ... ے۔ ... (

 يلط نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ‘ هيقفلا ۔ يضرلا ، خيشلا وه

 يف ةبوجأ و ةلنسأ هل 3 رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ى يوزنلا يدومحملا

 . هقفلا

4 ٠ 1٥ 
 يمايرلا دشار نب فلخ نب دمحم-

( .... - ...0 ) 

 ؛ يمايرلا ملاس نب دشار نب فلخ نب دمحم يلاولا هيقفلا خيشلا وه

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا ةالو نم ، رشع يداحلا نرقلا ء اهقف نم

 ١ لوجوم “ م /١ ١٦٥ ه ٠٦١ ةنس يف ناكو 0 نانلا دمس ىلع ٠ يبرعيلا

 ا حلاوجو ةديدش راطمأ تعقو ةنسلا كلت يفو ۔ دمسب مازخ نصحب

 . ةريثك الاومأ تحاتجإو ، تويبلا اهنم تمدهلا

٤٢٨ -



 جاسنلا ديعس نب فلخ نب دمحم ٠-
 )( ... - ) ٠.٠.

 نب فلخ نب ديعس نب فلخ نب دمحم لدعلا ةقثلا هيقفلا خيشلا وهف |

 ىلإ وهو ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يمدألا جاسنلا جيجح نب دمح

 نم عطق ماعلا اذه يف هل خوسنم ، دوجوم يح ‘ م١٦٧١/ه٥٧١١ ةنس

 . يغناصلل ، " راثآلا رهاوج " : باتك

 فلخ نب دشار نب دمحم -
 ) ... ( ٠.٠٠

 ؛ دمحم نب ناحرس نب دمحم نب فلخ نب دشار نب دمحم خيشلا وه

 هنع فرعأ ال ‘ رشع يداحلا نرقلا يف ، ةفرعملاو ملعلا لاجر نم هبفث
 . ةايحلا ديق ىلع ، م٨٨٦١/ه٩٩٠١ ةنس ىلإ ناك ، الب يا نم

 ؛ "" نايدألا ةريصب " : باتك ، روكذملا خيراتلا يف هسفنل خسن دقو
 نب برعلب نيملسملا مامإ انالوم رصع يف هخسن نم غ ارفلا ناكو : لاف

 .۔ كلام نب فيس نب ناطلس

 يمابرلا ملاس نب دشار نب دمحم ٧-
 ( ... ۔ ... )

 نم هنظأ - يمايرلا ملاس نب دشار نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا وه

٤٢٩



 ؤ ينظ ىلع بلغيو ؛ رثآلا يف ةريثك ةبوجأ هل ريشع يناثلا نرقلا ءاهقف

 ؛هتافو خيرات فرعأ الو ؛ " حزقم " : دلب وأ ، " اميس " : دلب نم هنأ

 ؤ يمايرلا ملاس نب جرفم نب لناو نب ديعس نب لئاو خيشلا هاثر دقو

 : هلوقب

 يداعملاب كلاح تسل ينأب يداعب ىقلأ يتلخ اي الأ

 : لاق نأ ىلإ

 داشرلا يذ دشار نب دمحم يمايرلا يضاقلا ملاعلا تومي

 يداعألا فتح لكثم عاجش اياربلا يكاز ريمح ةلالس

 ، يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا ةبتكمب - تنش نإ _ ةديصقلا رظنا

 ضعبل هقفلا يف ةزوجرأ يهو ۔، " برغملا لهأ ةيفاك " : هيف طوطخم

 . انباحصأ

 نب دمحم يلاولا هيقفلا خيشلا : اضيأ ۔ "" حزقم "" دلب نمو

 ءاهقف نم ؛ يحزقملا يمايرلا ملاس نب دشار نب فلخ نب دمحم نب دشار

 امناق ، (يناثلا) ناطلس نب فيس ةمامإ لوأ يف ناكو ؛ رشع يناثلا نرقلا

 يف مولعلا هكاوف ' : باتك هل خوسنم تقولا كلذ يفو ؛ نيملسملا روماب
 مقرب ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي ، "" مويقلا يحلا ةعاط

 يسامحلا يلع نب ديعس نب رمع نب يلع : وه خسانلاو ‘ )٢٧٦٣(
 خيشلا اذه تركذ دقو ، م١٢٧١/ه٣٣١١ خىننلا خيرات ‘ يروصلا

 . ىرخأ ةمجرت يف يمايرلا

٤٣٠



 يمايرلا دمحم نب دشار نب دمحم ٣ ة ٠ ٨ ٠ ر
 ( ... ۔ ...)

 يمايرلا فلخ نب دمحم نب دشار نب دمحم ‘ يلاولا هيقفلا خيشلا وه

 ايلاو ناك يكزإ لامعأ نم دلب ، حزقم : ىلإ ةبسن - يحما
 يح ‘ م١٣٧١/ه٣٤١١ ةنس ىلإ وهف ، (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلل
 . دوجوم

  

 دهجلا دمحم نب ملاس نب دمحم -
 ٠ ٠

 ) ( ٠.٠٠ - ٠٠٠

 نم ؛ يمضهجلا دشار نب دمحم نب ملاس نب دمحم هيقفلا خيشلا وه
 /ه٣٨٠١ ةنس ىلإ ناك ، رشع يداحلا نرقلا يف ةفرعملاو ملعلا لاجر

 نب فيس نب ناطلس مامإلا رصع يف كلذو ، ةايحلا ديق ىلع ٢.
 ءزجلا ، مامإلا رصع يف هديب خسن دقو ، ديج طخ هلو ؛ يبرعيلا كلم
 ديسلا ةبتكمب دجوي ‘ " عرشلا نايب اا : باتك نم نوسمخلاو نماثلا

 . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم

 يعورزملا دمحم نب ملاس نب دمحم -
 ) ... ۔ ... (

 نب كرابم نب دمحأ نب دمحم نب ملاس نب دمحم هيقفلا خيشلا وه

٤٣١



 يداحلا نرقلا رخاوأ ءاهقف نم ؛ يرجاحلا يلنامسلا يعورزملا بيرغ

 . () رشع يناثلا نرقلا لناوأو ۔ رح

 . يوزنلا دادم نب دمحم نب ناميلس ملاعلا خيشلا : هخايشأ نم

 يجنملا دمحم نب ملاس نب دمجم 1٦-
 ) ... ( ٠...

 نرقلا ريشب نب دمحم نب ملاس نب دمحم هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 ثلاثلا نرقلا كردأ امبرو ، رسثع يناثلا نرقلا ءاملع نم ؛ يحنملا

 يف ملعلا لاجر نيبو هنيب تاركاذمو ةبوجأ نم يل ردابتي اميف ، رشع

 يشاطبلا دمحم نب ناطلس نب دمحم نب ناطلس خينثلا : مهنم ، هنامز
 ملاعلا ديسلا اهبقعت مث ، ةيهقف لئاسم يف اندادجأ نم لجر وهو-

 مهل لازالو ، هانه ينب نم ذخف مه : نرقلاو ؛ يديعسوبلآ نافلخ نب انهم
 ص ٠ . ةيقب

 هللا دبع نب دمحم ملاعلا خيشلا : ةيرذ نم هل ‘ اذه نرقلا خيشلاو
 امامإ بصن يذلا . يحنملا نرقلا دمحم نب هللا دبع مامإلا دلاو ، نرقلا

 نب كرابم اهيف حدمي ، يسبحلا هعمج نب دشار خيشلا دناصق ىلع تفقو ى ةعلاطملا لالخ نم )١(

 تفقو امك ؛ )٢٠٤( ةحفص : ناويدلا ، كرابم نب بيرغ هنباو ، يلؤمسلا رطاخ نب دمحم نب بيرغ
 وزغب ةننهيو ، (يناثلا) فيس نب ناطلس مامإلا اهيف حدمي اضيأ _ يسبحلل ةينرحبلا ةديصقلا ىلع
 كرابمو دشار : مهنيب نمو . برحلا ه ذه يف تام نم اهيف يثريو ‘ما٧١٧/ ٠ ماع نيرحبلا

 ةيقيرفا يف ةعرازملا ةيالو خيرات " ىلع تعلطا مث ؛ (٣٦۔٠٦) ص : ناويدلا ، بيرغ ءانبا
 . نوريغص نيزلا ميهاربإ روتكدلا ذاتسألا هققحو ‘ يلع نب نيمألا يعورزملا خيشلل . " ةيقرشلا

 . ٠ دمحأ نب انهمو ، دمحأ نب كرابم : مهنم ركذن ، بيرغ نب كرابم نب دمحأ ءانبأ نم ةلسلس كلانه
 يف لتق بيرغ نب كرابم ناك اذإو ؛ )١٠٧ _ ١٠٨( ةحفص روكذملا باتكلا رظنا ، دمحا نب يلعو
 . رشع يناثلا نرقلا لناوأ ءاهقف نم هديفح ديفح نأ دعبتساف ‘ م٧١١٧١ ماع نيرحبلا

٤٣٢ 



 هاحتإ " : باتك نم يناثلا ءزجلا يف هركذ رم دقو ، م١٦٥١/ه٩٦٩ ةلس -
 ىلا حنم نم لقتنإ دق ناكو ۔ نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا

 مامإلا ربق نأو : ليق ؛ دابعلا دجاسم دنع هربقو ، اهب يفوتو ، ىرزن
 . ملعأ هللاو - هتدجو اذكه - نرقلا مامإلا ربق نم بيرق ، دشرم نب رصان

 ۔ رثالا يف ةبوجأ هلو } هنامز ءاهقف نم وهف ، هل مجرتملا خيشلا امأ

 دوعس نبا ىلع در اضيأ هلو ؛ غيلب هرعشو ، رعشلا مظني نمم ناكو
 ةمالعلا سينرلا ديسلا نم ةلاسر درلا اذه ولتيو - ةيعرلا ريما -

 تقو كلذ ينرضحي ملو ى (هلل ا همحر) يليلخلا يصورخلا سيمخ نب عاج

 لأسأو ، تاطوطخملا عبتت نع ةباتكلا تقو يف ضرملا لاح دقو . ةباتكل
 . ةيفاعلاو ءافشلا هللا

 طوطخم يف هدجت - تنش نإ - نرقلا خيشلا درو ، ةلاسرلا كلت رظنا

 . ةفاقثلا و يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، )١٨ ١٥) مثر

 هذه ، نرقلا ملاس نب دمحم خينثلا مظن نم هيلع تعلطا اممو 6 ا ذه

 . ةديصقلا

 اريطش اضرأ اوزواج ةيمل ارودخ ةرقناب ىرت حاص
 اريضحلاف بصحملا نومؤي اوراس مث ةيم لهأ لح
 ارعس مهنيب موي يبلقب اران تيروأ ةبرغ كل ايف
 اروتس اهب ريرحلا لعج دقو تلءزحإ نيح اهجودح نك
 اروحبلا طبتخي حالملا اهب نيفس وأ ةلجد لخن قئادح

 اريبخ يم ىوه نم يداوف يف امب ىسأ مهيداح و
 اريمس ابنتكم ليللا تيبل يم بح نم يننا يرديو

 اريسم اهحزحزي ال انيمي ىلآ مث ةيم شيع عجعجل
 اريحتسم ابص قاوشألا نم يداؤف ىسمأ يننأ رت ملا

٤٣٣



 افرط مث امشأ انينرعو
 اصوبو بوصي لثم ارصخو
 هنم لاخلخلا اجش دق اقاسو
 تادراو ريدغ اذ محسأو

 يلآللا طمس اهرحن يف ىرت

 ناب طوخك سيمت ترطخ اذإ

 يحاقلاك تيتش نع مسبتو

 فالس ةقتعم فرص امف

 ام اذإ اهلبقم نم بيطأب

 انسح نيلقثلا لمكأ ةيمو
 دور فارطألا ةصخر دورخ

 ىرت ال ةضب حادر ةهزنم

 ريصق اهب توهل دق مويو
 امل يرمضلا ةنبإ يل لوقت
 الخ تمدختساو تربك كارأ

 اقوش داك يبلقو اهل تلقف

 ينفت رهدلا نأ كنزحي هملأ

 يساورلا مشلا هبطخ عضعضي

 ىقبي نيلقثلا نم ىتف ياف
 لكو ىلو ابصلا ناباف
 اياربلا قلخ يذلاو تلاقف

 الإ بيشلا تيأر ام يناف

 امويو يرابلا يفخ اهل تلقف
 الإ رهدلا تيار ام ينإف

 اروتف ينارلا هنفج يف ىري
 اريهبلا صعدلا هبشي اميعف

 ارون سمشلا يهاضي ام وزيحو

 اريبعلا اهبناوذ ىلع تفنت

 اريظن الصف الصفم حولي

 ارومي يكل ميسنلا هفطالت

 اروشملا يرألا هقاذم قوفي

 اريدغ اهل مامغلا قاس اذا

 اروحس اهعجاضم همثلت

 اريرحلا يلحلا عم تسبل اذإ

 اروزت نلو رازت ال دويم

 اريرهمز رت ملو اسمش

 اروصقلا ولعي خماش رصقب

 اريتقلا يتمل دوف يف تأر

 ارومخلاو بعاوكلا تعدوو

 اريطي نأ ةبابصلا راكذتل
 اروكذلا ةدنهملا هرئاود

 اروخصلا مصلا هبطخ عدصيو

 ارورشلا قلي ملو ايندلا ىلع
 اريعتسإ ينم يدعت ام يذلا

 ارودبلا تاوامسلا يف روصو

 اريكن انيش هترصبأ دقو

 اريرطمق اسوبع يصاعلا ىلع
 اروهش ولتت تضم دق اروهش

٤٣٤



 امويو يرابلا يفخ اهل تلقف
 الإ رهدلا

 ارصق انب رمت اميا
 ىدرأ رهدلا نأ كنزحي ملا

 اياربلا داس ام لاطأ داعو

 ارسق تاذللا مذاه هاتأ

 يتاي وهو ساون اذ رداغو
 امل ءابزلا انبلا عفن امو
 امل نوعرف ىدرلا عفلالو
 احالف اهب هلإلا قل ول
 ددعأ مل اذه ريغ مك مكف

 روبق ىلع تررم دق يلإو
 الك نهزيمأ ال يل اش

 ارورس ايندلا رهاظ يف ىلأ
 امعو الإ ىتف تفاص ا
 امعو الا ىتف ترس ام

 يفهلو يسفن ىلع يفهل ابف
 كش ريغ درويس ىتف لكف

 نم اي دوجلا اذ اي كلا ايف

 نم اي كوعدأ لزأ مل يناف
 يبوح طحتو يتبوت لبئل
 اياطخلا نم تحرتجإ ام وحىئو
 ميحج نم يهلإ ينحزحزو
 ناكم نم مهتأر دق ام اا

 ارصق سودرفلا نم يننوبو

 تيار ام يتف
 اريرطمق اسوبع يصاعلا ىلع
 اروهش ولتت تضم دق اروهش

 اريرم انب رمت تاعاسو

 اريدسلاو قنروخلا كلم نمب

 اروبدلا هل لالجلا وذ لسرأف

 اريشعلا قبي ملو هانفأف

 اروسو هقدنخ نود اروصق

 اريصق اهل قاس هللا ءاضق

 اريطتسم ةينملا قرب ىأر
 اريشبلا ةنمآ نبا هب صخل

 اريسع اموي هفتح هاتأ

 اروبقلا نكس نم لك لناسأ
 ١ ريقف مأ اينغ فرع أ ملو

 اروجفلاو عياجفلا اهنطابو
 اريرض ىسمأ دق وهو ليلق

 ارورغ هب هتلدب ليلق
 اريغص هدهعأ تنك ام ىلع

 ارودص اهل قالي مل اضايح
 اريمضلا بلقلا نطاب يف ىري
 اريجتسم هاعد نمل بيجي

 اروزو املظ هتمدق امو

 اريبك وأ يبنذ ناك اريغص

 اروبث اهولهأ نوعدي اهب

 اريفز اهل نوعمسي ديعب
 اروحو انادلو هيف حفاصأ

٤٣٥



 اروكش ارافغ هللا ناكو اقح ليزنتلا يف تلق كناف

 اروعو هسدنرع تباج امو قرب ءوض قلأت ام لصو
 اريدن ارط ىرولل لسزأ و ينانملا عبىىلاب صخ نم ىلع

 . ةغيلبلا ةديصقلا هذه تمت

 اميف وهو ، نرقلا ملاس نب دمحم خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 . رثع كلاثلا نرقلا لئاوأ ىلإ شاع هنأ يل ردابت

 يئاسيعلا دشار نب دبعس نب دمحم - ٧
) ... ... ( 

 ؛ يناسيعلا رمع نب دشار نب ديعس نب دمحم هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 مامإلا رصع كردأ امبرو ، رشع يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم

 . (لوألا) فيس نب ناطلس

 خسن دقو ، ديج طخ هلو - ارثنو امظن - هقفلا يف ةبوجأو لناسم هل
 خيشلل هخسن . يرشخمزلا ةمالعلل ‘ ' ةغللا يف قنافلا " : باتك هديب

 اميف اهركذنس ، هيف تايبأ هلو ؛ يلهذلا دشار نب ناميلس نب يدع يضاقلا

 ناطلس نب فيس مامإلا مايأ . م٠١٧١/ه٢٢١١ ةنس خسنلا خيراتو ؛ دعب

 مامإلا هنظأ ، '' لقني " ىلع ةبراعيلا ةمئأ ضعب هالو دقو ‘ (ضزألا ديق)

 تقو يفو ؛ ةديصقب هاثر دقو ، هدعب شاعو ‘ (لوألا) ناطلس نب فيس
 6 هعمج نب سيمخ نب دشار : يسبحلا رعاشلا هعم ماقأ ، لقنيب همايق

 ؛ ءايشأ يف يسبحلا ىلع قيض دقو ، لاملا تيب ىلع يلاولا ليكو ناكو

 : () كلذ يف يسبحلا لاقف
 )١( ةحفص . " يسبحلا ناويد " : يف ةديصقلا رظنا )٢٩٧ ٢٩٨( .

-٤٣٦ 



 ¡ ,عض فيعضلا نا

 حير لك عم ليمب

 لاملاو لقعلا ى باوصلا

 لاقلاو ليقلا عمسيو

 ةركذت ، (هللا همحر) اهلاق ، تايبألا هذه ، يناسيعلا خيشلا مظن نمف
 نأ ىلاعت هللا لاسي وهو ، هسنج ءانبأ نم هلكاش نمل ةظعو . هسفلل
 ،۔هسمر بهايغ ةعساولا هتمحرب رونيو هسمأ نم اريخ هموي لجي

 هديب ىقلأ نمم هلعجي ال نأو ، ةكلهلا ةوه يف طروتلا نم ةاجنلا هلأسيو
 : لاق ، ةرخآلاو ىلوألا يلوو ، ةرفغملاو ىوقتلا لهأ هنأ ، ةكلهتلا ىلإ

 هنس نم ناسنإلا زواج نا

 ابلاغ نكي امل هريخو
 هسفن ىلع رهدلا حنيل

 هل نمع دجوي اذكهف

 هلتاخ انل ايندلا هذهف

 اذإ انك نحن نإ انبسحف
 ىده نم هبلطن ام لك نم

 : لاقو

 ةعبرأ رجحلا اذ اي بلقلا ةواسق
 اهثلاث ءوسلا ندخو عيبش نطب
 المأ اقبلا لوط ىلع كنم صرحلاو

 اسمتلم كنم اياندلا عيمج ضفراو

 مهل دعأ دق نمم بسحت كاصع

 ادبأ يغتبي ال ادلاخ نحبصيل

 هلماك ابقح ىسوم تاقيم
 هلجاعلا هراد يف هرشل

 هلكاٹ ةهرفم تمزر ام

 هلجألا رذحي بينم بلق
 هلتاق انل كلهلا مهساب

 هلعاشلا ىظل ركذ ىوه يوذ
 هلغاش ادبأ تاهرت وأ

 المعلا لمكتست اهنقتأف ايشا

 الخ كنم حاص بونذ لعف نايسن
 المع هع لب يلاقم تيده عمساف

 الغتشم ركذلاب نكو هلإلا ىضر

 الزن هتانج دغ يف مهالوم

 الوح ىهنلا اذ اي اقبلا لوط اهنع

٤٣٧



 : هصن ام ‘ بتكلا ضعب يف هل تدجوو

 ، لدعلا ‘ هيقفلا ، ةمالعلا ، ملاعلا ۔ حيصفلا ، ةقثلا ۔ خيشلا هلاق اممو

 : يناسيعلا دشار نب ديعس نب دمحم ‘ هيبنلا ‘ بذهملا

 ادهتجم دجملا ءاولع منتغا حاص

 هتمدخل وفصي يك بلقلا رهطو
 الثتمم ءالآلا يذ هللا ىضر بلطاو

 بتو كيو ناتفلا دراملا نم برهاو

 ( ضرملاو فعضلا لبق هللا ةعاط يف

 (" ضرملاو ءانحشلاو رنارجلا نم
 ا" ضرملا نم وجنت ىصف هرمأل

 ا' ضرملاب قحلا نعفدت الو اكشو

 : ةيبط ةفصو يف اضيأ هلوق نمو

 دمرلاب نيعلا ءاد بلغت اذإ

 لزب نويفأ مهس عم هقحساو

 ربص نمو امهس ذخف انايتوتو
 هعم ذخو ادوسلا ةبحلا نم امهس

 ةجنربخ نم رد ضيبأ ءامب
 اعبتم قحسلا ديعب هنسبيو

 لالزلاب مغليو هنم ذخف موي لكو
 هب نإ هرطقاو ةقرخ يف هلعجاو

 : اضيأ ۔ لاقو

 نيعلا ضايبل ءاود كاه

 اعوبسإ هب ابدلا ام هرطقي

 )١( (فلؤملا) . ةحصلا دض .

 )٣( (فلؤملا) . ةملظلا .

 دصتقاو رملا نارفعزلا اهل ذخف

 دشرلا اخأ اي ارطق هلمعاو ضيبلا

 دزو اعم امهس ةبش نمو امهس
 دهتجاو كاذ قحساو عزجلا نم امهس
 دد تاذ ءاديغ ةنبإ اهرجح يف

 دفتساو تنش نم دفأو هتلق ام

 ديملا يذ دوخلا بيلح دنع

 دمرلا نيعالا ماقس ءاد ءافش

 نيعلا ثيدح وأ اميدق ناك

 نيذ هقفاف ردنكلا هدعبو

 . (فلؤملا) . قافنلا ()
 ۔ (فلؤملا) . كشلا )٤(

٤٣٨ 



 نيندرلا ةفع تنب تاذ نم بيلح عم ضيبألا هب نعا

 نيضرعلا رهاط الحك هلمعاو هلك اذ نسرماق اذه دعبو

 نيعلا ريرق ىحضت يك كيفشي هلضفبو هنمب هلإلا ىصف

 : () جنلوقلا ةلع يف نيفراعلا ضعب لاقو

 اليلغ هتدش طرفل ترصو اليع هب ترص جنلوقلا ا ذا

 اليلد هل كاهف مرو هل ىسأ و هب ماقسلا كرماخو

 اليبجنزلا ىسنت ذخألا يف الو الامش اهعم ذخ رافرفلا ذخ

 (١اليجرانلاو اضيبأ ركسو غضم نابلو رمحأ ركسو
 (" اليلعلا هب وادو نازيمب ءاوس ءازجأ نهرذدقت

 اليثم ادبأ هل ىقلت الف مقس لكل ءاودلا هب كاهف

 : يئاسيعلا ديعس نب دمحم ‘ ربحلا ‘ هيقفلا خيشلا هدازو

 اليصأ مكل انه مهلثمو احبص هنم لكؤي نالاقثمو

 اليق كاذ رثكأو نامويو اموي نورشع يضقنت نأ ىلا

 اليمج ال وق ىلوأل ١ لاق اذك اموي كانه نيعبرألا مامت

 اليدب يغبت ال رقبلا نمسو اريمخ الكأ ةطنح نمديو
 اليلد يلوق ذختاف ءاذغ هاوس امل نكرتيلو هب

 الينضلا فندلا هدبع شعنيو يفشي تاكربلاب هللا لعل

 : - اضيأ _ هلوق نمو

 بلاط نبا لجن شأجلا طيبر يلع بئاتكلا ثيل ماغرضلا نع تدجو

 . نطبلا ضارما نم : جنلوقلا )١(
 . (فلؤملا) . ( غضم نابل دنع هذخ رتعسو ) : ىرخأ ةخسن يف (1)

 . (فلؤملا) . [اليدع هل نوكي دق ركسو ] : ىرخأ ةخسن يف )٣(
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 امدآ أشنأ شرعلا هلإ نأب

 ةعبس مث هدلو نم ةعبرأو

 ةماسو حونو خونخأو ثيشف
 ىهنلا يذ ناميلس عم ايركز اذك

 ىدهلا وذو يهبلا رونلا وذ دمحأو
 ىجدلا سعسع ام هللا ةالص هيلع

 بئاحسلا يشنم هللا مالس هيلع

 بجاور يذ خأ نم ناتتخإ ريغب

 بصانملا ميرك طول عم فسويو

 بقانملا نيبيطلا ىسيعو ىسومو

 بحاصل نيدخ ال ذإ ىرولا عيفش
 بهايغلل افشاك حبص رفسأو

 : ةيهقفلا لناسملا ضعب يف مظن هلو

 افلت نإ نهرلا ليبس نع الئاس اي

 يلوأ نيب يأرلا فالتخإ ءاج هيفف

 نهترم لضفلا دري سيل ليقف

 اعجترم لضفلا نوكي ضعب لاقو

 ىلع هيف نيدلا ( نهر ) عجري ليقو

 ىلع نوكي نهر يذل عوجر الو
 نم لاقملا اذه ىلع دامتعإ الو

 يذل نإ رقصلا ليلس هيف لاقو
 يف وه ذإ هادأ ام قحلا ةلمجب

 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ملو تقلط عضرم نع الئاس ايأ

 اهليبس ناك ,مايألا رباغ يفو
 اهحاكن نوكي الح لهأ تلقف

 الماوك اثالث ارتو ضحت مل ولو

 ........ تقملا تيفك باوجلا كاه

 افلس نم عرشلا يف هلاق دق بابلألا

 افحج دق كاذ ذإ نهرم الو اموي

 افرتعا اذإ اقح امهنم هل نمل

 افنأ نمل هيوحي لضفلاب نهرلا يذ

 افسأ هؤاضعأ تنهو ول نيدلا يذ

 افنحلا دشرت بناجو ارط خايشألا
 افشك دق يفنلا ميغو نيدلا

 افرتقا ام ناسنإللو نيمأ اذه

 مرصناو لبحلا ىرصناو تتب ذنم ضحت

 مرحلاو لحلا يف ثمطلا تاوذ ليبس

 ممهلا كماس اهدولوم تلصف اذا

 مقتست تو صضصيحت ىتح اهل ٣ مأأ

٤٤٠



 اقفوم اباوج ينم ذخف اثالث

 اذإ نإ ريغ اهجيوزت ىرأ تسلف
 اهل الخو تقلط ام اذإ ليقو

 ةينو داصتقاب ارهش دتعتو
 مكلذك اموي جيوزتلا تمار اا

 ترس ام هاشغت شوعلا بر ةمحرف
 هلآو يبنلا يداهلا ىلع ىلصو

 مرضلاو كلاهملا تيقو ريخلا كل
 مقسلا اهحال ول ثمطلا اهاتأ اثالث

 مهو ام ريغ نم نالوح مكلانه

 ملت مل دعب نم مث اضيأ نيرهشو
 ملعلا ىتف ىتفأ هللا دبع نرقلا هب

 مدق وذ دفادفلا باج امو صولق

 مضأ ىلع قدو لهنأ ام امسلا هلا

 دشار نب هللا دبع نب ملاس ، هدبع هلل ريقفلا دي ىلع تمت : اهخسان لاق

 . يئاسيعلا
ُ 

 نب دمحم خيشلل ، يموتكملا نافلخ نب دمحم خيشلا نم لاؤس اذهو

 : يناسيعلا ديعس

 دمحم ديعس ىتف لوقي اذام

 ىنثنإ مث ةداغ جوزت نميف
 تجوزتف اهناب لوخدلا لبق

 اعرسأ دق نم نبا اهذخأي زوجيأ

 احرشاف تصق يالا يف هذه مأ

 ا١لضفتم اهباوج درب معناو

 ةلوصوم ةيحت ينم كيلعو

 : باوجلا

 دجهتملا اهيأ كباتك ىفاو

 يدتحملا يكاز نافلخ ىتف ينعأ

٤٤١ 

 دجهتملا رهاطلا يكزلا بدللا

 دمعتي اهل قيلطتب اهنع
 دبعي بر هاضق مث هيخأب

 دصقي ذإ اهل جيوزت قيلطت
 دشرتسي يذلل اهيف لوقلا

 دلخت نانجلا يف ريخب يزجت

 ددجتم مناد يبر مالسب

 دهزتملا لفنتملا دباعلا

دمحم يكزلا وه يبألا بدنلا



 هنايضب يذلا نطفلا ملاعلا

 ىتأ ذإ ةرسملا تاقفاوم ىفاو

 ةداغ جوزت دق نميف تركذو

 دق ام دعب نم هليلسل
 مناد رجح كاذ عنمي عرشلاف

 ةليلح ليلسلا يبأل تدغ دق ذإ

 ةيحت فلأ فلأ ينم كيلعو

 تجوز

 دهشت لناضفلا لهأ هنانسو

 دوسألا مومهلا مومحي حازناو

 دصقي يداونلا نيب اهل ادغو

 دبعي بر هاضق مث هيخأب
 دقرفلا ءامسلا يف عملي ماد ام

 دهشت لزنملا يالا كلذبو

 دمصي دبع نمحرلل ماد ام

 ىثري ، ةديصقلا هذه . (هلل ا همحر) ديعس نب دمحم خيشلا لوق نمو

 مامإلا هدلو ىلع ينثيو ‘ (هللا همحر) يبرعيلا ناطلس نب فيس مامإلا اهب

 : مزحلا نصحل ينتابلا ، (ينتاثلا) فيس نب ناطلس

 اديشم انكر رهدلا فرص ده دقل

 هنارج اموي مالسإلا ىلع ىقلأو

 ىرذلاو ةمورألا يماس ىلعلا نيدخ

 ىهنلا يذ ناطلس نب فيس ىجحلا نيزر

 هسمشو اموي رهدلا ردب ناك دقل

 الفاك ةسايسلاب اميلع اميلح
 اعديمس ايعملأ ابيجن ابيرأ
 امشمشغ ايحيرأ اروَقو اروبص

 ةملم فشكل ىعدي ئرمإ لجأ
 ةبصعو اليج ضزألا ليهأ زعأ
 هنإو تامملا ىتح ارهاط اشن

 ةيند لك سفنلا يبأ افيفع
 ارفنضغ اربح مض اربق هللف

 ىدنلاو فتحلا هجوم ارحب ضيغو
 ادجلا يخأ نيملسملا مامإ دقفل

 ادجلاو ةحامسلا بر ىقتلا فيلح

 ادعلا مصاقلا عماقلا راجنلا ميرك

 ادشرم ةيربلل امامه اماما

 ادوسأ مث اضيبأ اياربلا رومأ

 اديشم اموي لدعلا لهأ بهذمل

 مانألل ايضر ايكز

 ادتحمو اميخ ضزألا لهأ فرشأو
 ادي مهالعأو اعاب مهلوطأو

 ادطوم ارط مالسإلل ناك دقل

 ادجمم نانجلا مهش ىمحلا باهم

 ادجمأ ةيضقلا لدع ىدن رحبو

 اددسم

٤٤٢



 ةيشع لك رفغلا ثلم هاقس

 ترس ام هاشغت شرعلا بر ةمحرف

 هرحب ضيغ وأ نيدلا نكر دهنإ امو
 هرونو الإ دعسلا ردب باغ الو

 بذهم طيبرلا :شاأجلا يذ ةعلطب
 هليلس مامهلا مرقلا ىدهلا مامإ
 ىهنلا وذ لحالحلا ربحلا لصافلا وه
 هلدعبو ىدهلا جهن يدتهي هب
 هجاعن نامزلا ناحرس فلايو

 امقلعو يلاوملل اير لازالو

 ةفيلخ ريخ مالسإلل لازالو
 اددسم شويجلا روصنم لازالو

 هءاضقو هلدع يهلا مادأ

 هلبحب ماصتعإاب هديأو
 هلآو يبنلا يداهلا ىلع ىلصو

 ادح قراط وأ حبصلا ءوض حال امو

 ادرغو بيلدنعلا حانو صولق
 اددبتو هتاين تسرد الو

 ادجنأو اموي راغ نم ىلع ءيضم

 ىدعلل رمدملا ناطلس ةيجىلا
 اددوسو ,مانألل ارخف لازالف
 ادوستم اديس انيف لازالف
 ىدتقيو هما تانامأ ىدؤت

 ادجلا ةلث عم لدعلا لظ فراوب

 ادرمت نم ايقاس افاعذ امسو

 ىدتعإ نمل امصاق مامإ ريخو
 اديؤم ءامسلا بر نم زعلابو
 ىدملا ىدم هيلع هامعن دمرسو

 ادرمع اضيرع اهاج هسبلأو

 ادهو وأ ليللا كلولحا ام امسلا هلا

 ۔ ةيرثن ةبوجأ هلو ، مظنلا نمهل تدجوام عم. ةديصقلا تهتنا

 . ةيافك ردقلا اذهبو

 ، "" سراوفلا رهاظ '' : ىلإ اهنم لقتنإ مث ، .......... : دلب هنكسمو
 نمو ، مهتريس هبجعت ملو ، هتعامج نع ضار ريغ ناك هنأل ، لقني برق

 : مهيف هلوق

 يرب يلخ انأ ىسيع ونب

 يريسل اهيضترأ ال مكتريسو يجاهنم هيضترأ ال مكجاهنمو

-٤٤٣ _



 رهاظب " ماقأو ، { لاهج نيب املاع هللا محرو ] : مهنع لقتناف
 هربق نأ : ليق ؛ هنم ةيصوب دلبلا لفسأ نفدو ، تام نأ ىلإ "" سراوفلا

 . مويلا ىلإ نافورعم هالصمو

 فيس نب ناطلس مامإلا مايأ ىتح هنأ الإ ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 هنس تامو ‘ م١١٧١/ه٣٢١١ ةنس هيبأ توم دعب عيوب يذلا ، (يناثلا)

 . ةايحلا ديق ىلع ناك ‘ م٩١٧١ /

 خيشلا : رشع يناثلا نرقلا يف ىسيع ينب نم ةفرعملا لاجر نمو
 غيبر نب دمحم نب عيبر نب ملاس نب نيملاس نب دشار نب هللا دبع نب ملاس

 . يفيطغلا يناسيعلا

 مالسلا دبع نب ديعس نب دمحم -
 ) ... ۔ 75 (

 ي أ يف هنع ي ردأ ال ؛ مالسلا دبع نب ديعس نب دمحم هيقفلا خيشلا وه

 .. لخن ةيرق نم هنظأو ؛ دلب يأ نمالو ‘ نمز

 ، هقفلا يف ." ماكحلا ةمحرو ماكحأل ا رس '' : باتك ‘ هتافلؤم نم

 ، (ب )٢٧٨ مقرب ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب هيلع تعلطا

 . ءاش نم هعجاريلف

 ةبتكمب دجوي ‘ !! رايخلا عيب يف را ربأل ١ ح اهنم "ا : باتك اضيأ ۔ هلو

 . اضيأ - ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

٤٤٤



 يرزعلا رماع نب ناميلس نب دمحم -۔٩
9 - ... )( 

 لاجر نم ؛ يوربإلا يرزعلا رماع نب ناميلس نب دمحم خيشلا وه

 ، م١١٧١/ه٣٢١١ ةنس ىلإ ناك ة رشع يناثلا نرقلا يف ةفرعملاو ملعلا

 يف . "ا لدعلا جاهنم " : باتك نم ةعطق هل خ وسىنم ‘ ةايحلا ديق ىع

 نب هعيبر خيشلا : وه خسانلا ‘ ءاربإ نصح يف ‘ روكذملا خيراتلا

 نب برعلب ةقثلا خيشلا ةيالو يف ، يركسملا نانس نب يلع نب فيس
 ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا مايأ ، يليعامسإلا بوعلب نب دمحم

 يشاطبل ١ ناطلس نب نانس نب كمحم _ ٢٠٠
 ( ... ۔ ...)

 ؛ يشاطبلا درو نب دوعسم نب ناطلس نب نانس نب دمحم خيشلا وه

 ديق ىلع ، م٢٦٧١/ه٦٧١١ ةنس ىلإ ناك ، ةفرعملاو ملعلا لهأ نم
 ديسلا ةبتكمب دجوت ، ةمعنلا ةزوجرأ ، خيراتلا اذه يف هل خ وسنم . ةايحلا
 نب يدع خسانلاو ، )١٨٣٧( مقرب ، يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم

 : دلب نم ‘ يمزخألا عيمج نب دمحم نب دشار نب عيمج نب دمحم
 ١( " اص !ا!

 )١( تايرق ةيالو ىرق ىدحا : ايص .

٤٤٥ 

 



٨ ٠4 ٠ ٠ ٠ 

 ٠١ ينابيشلا ديعس نب فيس نب دمحم
( ٠... - ٠٠٠ ) 

 ؛ يمدألا ينابيشلا ديعس نب فيس نب دمحم يلاولا هيقفلا خيشلا وه

 هباوج نمف ؛ رثألا يف ةبوجأو ةلنسأ هل “ رشع يناثلا نرقلا ء اهقف نم

 يديعسوبلآ كرابم نب ناميلس هيقفلا خيشلا باجأ يتلا تايبألا هذه

 تركنأف ، هتجوز اهنأ ةأرمإ ىلع ىعدإ الجر نأ : لاؤسلا ىنعمو ، يملا
 لوأو . ناك يجوز : تلاق وأ ‘ يجوز ناك : تلاقف تعجر من ، هاوعد

 : لاؤسلا

 ءارم ريغب جوز هل دنه ىلع ديز ىعدا اذإ لوقت اذام

 : هلوقب ، ينابيشلا خيشلا هباجأف

 ءاملعلا يف دعيو هلاقمب يدتقي نمم تسلو باوجلا كاه

 خيرات نم ذبن ديفملا زجوملا " : باتك يف باوجلاو لاؤسلا عجار
 . () يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح ديسلا فيلأت ، " ديعسوبلآ

 مامإلا علخ ىلع اوعمتجا نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ، دمحم خيشلا ناكو

 ريمح نب برعلب ديسلا اوعيابو ، هوعلخف ‘ (يناثلا) ناطلس نب فيس
 ، دقعلا اذهو ، علخلا اذه ناكو ، مهنامسأ اولجسو - ىلوألا ةعيبلا يهو

 ؛ م٣٣٧١ ربمسيد ٧ /ه ١١٤٦ ةرخآلا ىدامج رهش نم ٢٩ ةليل

 ، يديعسوبمأ ملاس نب بيبح ملاعلا خيشلا : نيرضاحلا ءاملعلا نمو
 خيشلاو ‘ يدادملا ريشب نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم ةقثلا خيشلاو

 )١( ةحفص : رظنا )٧١( . روكذملا باتكلا نم .

-٤٤٦ 



 نب ناميلس ةقثلا خيشلاو ، يدنكلا ناميلس نب هللا دبع نب ناميلس
 نب ساسج ةقثلا خيشلاو ، ملاس نب دشار نب ملاس ةقثلا خيشلاو ، بوعلب
 نب دمحم ةقثلا خيشلاو ‘ فيس نب ناميلس ةقثلا خيشلاو ، رمع

 نب ناميلس نب رصان نب ناميلس ةقثلا خيشلاو ‘ دمحم نب ناميلس

 ةقثلا خيشلاو يدادملا دمحأ نب دمحم نب ناميلس ةقثلا خيشلاو ، دمحم

 نب ناميلس نب رصان نب هللا دبع ةقثلا خيشلاو . رمع نب ملاس نب ديعس
 نب فلخ نب هللا دبع نب حلاص ةقثلا خيشلاو ۔ ..........

 ناكو هل مجرتملا وهو _ ديعس نب فيس نب دمحم ةقثلا خيشلاو ، ناديبع
 ءاربإ نصحب هل خسن دقو ، ءاربإ ىلع ناطلس نب فيس مءامإللايلاو

 خسانلاو ‘ م٢٣٧١/ه٥٤١١ ةنس ‘ ' عرشلا نايب " : باتك نم ءزج

 نب دمحم نب يلع نب عتام نب دمحأ نب دمحم نب هللا دبع خيشلا وه

 ؛ يريمحلا يليعامسإا ليعامسإ نب دمحم نب هللا دبع نب ليعامسا

 : يلاولا خيشلا يف امهلاق ناتيب خسانللو

 دابعلاو دالبلا عفن يذلا يلاولا وه اذه
 دانعلا يوذ فتحو معن يلولا حتف هنإ ا

 ةقثلا خيشلا : مهؤامسأ نيلجسملا ، علخلل نيرضاحلا نمو “ اضيأ

 خيشلاو ۔ يمايرلا رينم نب ريمح ةقثلا خيشلاو ،۔ يلوعملا رماع نب دمحم

 بيبح نب رماع خيشلاو ، يجح نب فلخ نب دوعسم نب دمحم نب ناميلس

 نب ناطلس نب فيس نأ ، تباثو حيحص ۔ .......... ليجستلا بتاك وهو -
 ةقثلا انديس نأو ، نيملسملل ةمامإلا نم عيلخ ، يبرعيلا ناطلس نب فيس

 ۔ نيملسملا مامإ وه ، يبرعيلا فيس نب ناطلس نب ريمح نب بوعلب يلولا
 . نيملسملا ةفاك ىلع ةبجاو هتعاط نأو

٤٤٧



 ضعبب يف ع اطقنا اهب ۔ يدنع ةميدق قا روأ نم هلقن نكمأ ام ىهتنإ

 نب يدع خيشلا طخب نظأ اميف يهو ، ةضرألا لكأ ببسب ، عضاوملا

 . يشاطبلا كلام نب تلص

 هنأ رم امم تملع دقو } ينابيشلا خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو اذه
 . ملعأ هللاو ، دوجوم يح ، م٣٣٧١/ه٦٤١١ ةنس ىلإ

 يدنكلا دمحم نب حلاص نب دمحم ٢٠٢
 )( ... ) ٠٠.

 نم ؛ يوزنلا يدمسلا يدنكلا دمحم نب حلاص نب دمحم خيشلا وه

 يح ‘.م٨٧٧١/ه٢٩١١ ةنس ىلإ وهو ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقف

 رهاوج ا" : باتك نم ةثلاثلا ةعطقلا ماعلا اذه يف هل خسن دقو ، دوجوم

 يلع نب هعمج خيشلا فيلأت ، "! رافكلا ىلع ةجحلاو راربألا جهنمو راثالا

 يبيصخلا شيورد نب رماع نب دمحم نب ملاس نب رصان ملقب ، يغناصلا

 : لاق ؛ ادلب يوزنلاو ، انطوم يداولا ةراحو 0 ابهذم يضابألاو ، ابسن
 ربلاو ، يلولا ، لدعلا ، ةقثلا ‘ هدو يفصو ، هبحمو ‘ هخيشل هخسن

 . يوزنلا يدمسلا يدنكلا دمحم نب حلاص نب دمحم خيشلا ، يفحلا

 يقفثتنملا دمحم نب حلاص نب دمحم ٠٢٣
 ) ( ... ..٠

 . ديجم رعاشو ‘ هيقف ، يقفتنملا دمحم نب حلاص نب دمحم خيشلا وه

٤٤٨



 ةنس يفوتملا ، (لوألا) ناطلس نب فيس مامإلا ةافو دعب ام ىلإ شاع

 . ةغيلب ةديصقب هاثر دقو . م١١٧١/ ٣

 نب ليقع نب رماع نب ورمع : وهو “ قفتنملا ىلا ةبسن . يقفتنملا و

 كنابس ا : باتك يف لاق ؛ ةعصعص نب رماع ينب نم نطب ، بعك

 نم ةفوكلاو ةرصبلا نيب يتلا ، بصقلا ماجآلا قفتنملا لزانم : " بهاذلا
 نيدلا رون ةمالعلا ركذ نكل ‘ يراحص رعاشلا نأ : يظفح يفو ، قارعلا
 . ريصلا نكس يرصب هنأ .: (هلل ا همحر) يملاسلا

 ىلع اهيف ىنثأو ، ناطلس نب فيس مامإلا اهب ىشر يتلا هتديصق امأ
 : اهلوأ يتلاو . فيس نب ناطلس مامإلا هنبإ

 ةيضار وأ انفلا مهسوفن تهرك هيناف قئالخلاو قاب بللا

 : هباتك يف ‘ (هللا همحر) يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا خيشلا ركذ دقف

 هذه نم هيلع تفقو ام رخآ اذه : لاقو ؛ اهنم ائيش ، " نايعألا ةفحت "
 ' .ةيافك اهنم هاندجو اممو . يناعملا ةغيلبلا ، ينابملا ةديجلا ، ةديصقلا
 . ه أ . ءاقبلا هللو ، ةدايزو هب لصاح ضزغلا نأل

 ، ةلماك ةديصقلاب _ دمحلا هللو _ ترفظ دقف ، ةدئافلل امامتإ نكل

 همحر) يملاسلا خيشلا هيلع علطي مل امم ، اهنم يقب ام ركذأ نأ تببحأف
 : هلوق ، اهنم هركذ ام رخآو ، (هللا

 ةيداغو حورت ةحنار لك يف ةحدمب نلعيحف تحدم ا ذاو

 : باتك يف روكذملا نم رثكأ وهو ‘ ةديصقلا نم يقابلا وه اذهو

-٤٤٩



 : () (هللا همحر) يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا خيشلل ، " نايعألا ةفحت "

 نإ رعشلاو

 انرخف وه انرخذ وه انريخ وه
 انشيع ردك هيبأ توم ناك نإ

 هتوعنب هتعنص

 مكررغي مكايإ ىدعلل لق

 مكماهوأ يف روديف اوطظت ال

 اهتارشو اهتالوو اهنوصحف

 ةدعب ميدقلا برحلا بكارمو

 اهفحت ءامسلا ةكلام كلف

 ملف ةهج ىلإ اهجو تهجو ام
 هشويجو

 اقللا موي مههوجو نأك موق
 مهيديأ يف بضقلا تاركذمو

 ةراشإ هنم نورظتني لكلاف

 نكي نإو ديري امل نروراابتي

 اهلك ۔ انامع ينعأ ۔ هدالبو

 ركاصب ةنوحشم هنوصحف

 ةحاو يه اهعورزو اهليخنو
 ام راجشألاو رامثألا عونتو
 ههاج ةزعب تنمأ هب تنسح

 نفاوصلاو ننافدلاو نئازخلا هعم

 ةروشنم اهتايار

 هيفاوقو هضورع هجو تلمج
 هيراس انيدل اميف هتاكرب
 هيفاص ةشيعملا انل دوعت هبف

 هيواه يف مكب يوهي وأ ناطيشلا
 هيناطلسلا ىوقلا يف دلوت للخ

 هيه امك بورحلا تالآ عيمجو

 هيقاب قدانبلاو عفادملا اهبو
 هيواطو عولفلا ةرشان ظفحلاب

 هيجان ةمالسلاب مدقتو منغت
 هيراشو سوفنلا

 هيظال ميحج نم دقوت ران

 هيناميو ةلوقصم ةيدنه
 هيهان وأ مهل ةرمآ موقلل

 ةعياب هلل

 هينان دالب يف دارم ىندأ

 هيواخ نم اهب نإ ام ةرومعم

 هيضام مئازعلا يلوأ حالسلا يكاش

 هيراجتملا اهجالفأ نم مهلل

 هيقاس اهيفو الإ ةقودحم

 هيمارلا هتمر اموي اهمار نم
 هيداع يداعأالل تاحماص

 )١( (هللا همحر) يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا خيشلل . " نايعألا ةفحت " : باتك يف ةديصقلا لوأ رظنا "
 جح؟.صفحة)ا١٠١-١٠٤(.

_ ٠ ٥ ٤ 



 نم مادقإلاو مزعلاو لب مزحلاو
 مالعألاو ءاملعلاو مالسإلاو ملعلاو

 ةيبرعيلا هوجولا ضيبلا ةبصعلاو
 مهنأكف هلوح نم همامعأ

 اولعجت ال مكحيو اي اورقهقتف

 رويطلا مكموحل ىلع موحت ىعرص

 روهشمو روصنم ناطلس انماماف

 عردتم عروتم عربتم

 ىدعلا رحن ىدنلا رحب ىدهلا ردب

 اوسا نم هظفحي هلل هصالخا

 هطوحت تاهجلا لك نم رصنلاو

 مكدالوأ اومتيت نأ متنش نا

 هفكت مل نم لوقأو اوتبكتف
 اميك هوراد اومركت اميك هولاو

 اورخأتف اومدقت اوعيطت مل نا
 عفراو بر اي هرمع لوط بر اي

 انيبن رصن يالوم اي هرصناو
 هرزأ ددشاو قيفوتلاب هددماو

 اعم ىبقعلا يفو ايندلا يف همحراو

 ابيص هارث ىلع مامغلا بص

 تبنت ىتح ضزللا هنم لضخت

 هرجأ مظعيو هيزجي هللاف

 هيداؤف دارم ىدف هادف اولعج

 ,هيقاولا عوردلا ظفح امف

 هيداعم ظيغت اهتداع برحلاو

 هيعان مكيلع مكتوسن موقتو
 هيناثلا هتفك هتوقشل ىلوأ

 هيفاك ةمالسلا نإ اوملست

 هيمالك ريخأ اذه اومدقتو

 هيهلإ موجنلا قوف هردق
 هيجار يه يذلا هركاسع دفأو

 هيداه ةديشرلا هكلاسم لعجاو

 هيماطلا اياطعلا ابأ هابأ محراو

 هينامث نهقوف اماع نيرشع
 هيلاغلا حير لثم حفنت راهزلا

 هيواح عمجأ ريخلل ةنج يف
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 هنإف ميدقلا كلملل مكحلاو

 { نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ]
 ظعاو بحم بلق يللو اذه

 ةرامألا يسفن نع مهب ينكأ

 يف نيرجت مك يسفن اديور الهم

 هبيذعت يركذاو كهلإ يفاخ
 يلعفت ال يلفغت ال يلهجت ال

 يضقفرتو باتملا دهع يظفحت نإ

 يسبلتو باذعلا بابسأ نم يجنت

 تهباش يسفنو يسفن ىلع افسأ

 هركمو نامزلاب انعمس امفأ
 نع ىفكو ىفش ام انيسن ام وأ
 مهكولمو ىرولا نايعأو ىمعأ
 ترداغو فونألا مغر ىلع اورج

 عراصمب ربتعن مل انلاب ام

 ىرت ول تاشحوم املظ ءامهد

 ام ناديدلاو ناولألا ريغتو
 ام كنم صنارفلا دعترت تيقبل

 احصان اباتم اوبوت يتوخإ اي
 مكتاوطخ اولعجت ال يتوخإ اي

 نم كارد كارد اله يتوخإ اي
 دئادشو ةتغب يتأي توملاو

 اهلوه نم فصاوقب فجاورب

 هينافف تاثداحلا امأو يقابلا

 هيلاعتملا هتاذ تزع كلل

 هيعاولا بولقلا باحصأ ناوخإلا

 هيناوهشلا ةعامطلا ةحامجلا

 هيوان يصاعملل كوهل ناديم

 هينابزب تطوح رانب يصاعلا

 هيضارمو هرمأ فلاخي ارمأ

 هيساخلا لاعفلاو ةيانجلا باب

 هيراع يتفقو اذإ باوثلا بوث
 هيهاسلا يسفن تدالفغ اهتالفغ

 هيسان ابولق انيطعأ نحن همأ

 هيلاخلا مادقلا صصقلاو رابخألا

 هيشاملا دوق توملا مطخب اوديق

 هيلاغ رئاخذ نم بهنت ثارولا

 هيواث رباكلاو رغاصأذلا اهيف

 هيلاب ماظع نم اهاشح يف ام

 هيلابلا هوجولا كيتاهب تلعف
 هيناه ةايح وأ اتوق ذتلت

 هيداصلا بولقلا ...... كاذف اوكباو

 هيناوتم ىدهلل اضكر يىيغلل
 هيقابب ةايحلا امف تامملا لبق

 هيتآ كلذ دعب ةلوهملا رشحلا

 هيناج ىرايح ةتهاب سانلا
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 ليولا مث ليولا مث ليولاف
 ادعسلل زوفلا مث زوفلا مث زوفلاو
 ققاشي نمو ناه ناخ نم

 مركم ميركلا ربلا نمؤملاو ىقشي

 يتلا كتعاطب انعمطأ يالوم

 انبونذب انتذخآ ول يالوم
 اي كنم انوعو اقيفوت بر اي

 يبرامو يبلاطم لك لانأو

 نم لكو يدلاو كلضفب محراو

 مهنإف نيملسملا عيمج محراو
 يذلا ىلع مالسلاو يبر ةالصو

 قلخلا ريخ ضرألاو امسلا رون

 ىلعلا: باحصأ باحصألاو لألاو

 هيواغ سفن عيطم دينعلا يغاطلل
 هيضارلا يعاسملا يخأ ديعلا

 هيواهلاو ىظل يف قفانملا يصاعلاو

 هينادلا رامثلا ىنجو ةنج ىف

 هيناجر لحم اي انع كيضرت

 هيطاخ حراوج نم اوفع يالوم

 هيلاوحا هدعب لمجي نمحر
 هيلامعأ اضرلا ةمتاخب متخاو

 هيداياو هليمج يلإ يدسأ

 هيناوخإ مه مالسإلا ةلم يف
 هيهام ةيادهلا ردت مل هالول

 هيفاشلا نآرقلا تايآب يتآلاو

 هينابرلا صلخلا بولقلا اولوأو
 هيعارو هيلإ ةبغار هلل ىفطصملا نيدب افلخلا تماق ام

 هيهانتم الو اهيصحي دعلا ال يتلا اهلوم تاماعنإ دعبو

 نيدلا رون همالعلا خيشلا هركذي مل يذلاو ، ةديصقلا نم يقابلا ىهتنإ

 نم رسي ام ىلع هلل دمحلا و 6 !! نايعذل اةفحت اا : هيباتك يف يملاسلا

 . اهلامكا

 نب فيس مامإلا ءاثر يف تليق يتلا ةديصقلا هذه ةبسانم لجألو ، اذه

 بس سان ، (ينائلا) فيس نب ناطلس هدلو حيدم يفو ّ (هلل ا همحر) ناطلس

 رون ةمالعلا خيسلا ةبتكمب اهيلع تعلطا ، ى رخأ ةديصق اهدعب ركذأ نأ

 دوعسم نب مساق خيشلا نب دمحم خيشلا اهلاق ، (هلل اهمحر) يملاسلا نيدلا
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 حتفب هننهيو ‘ ناطلس نب فيس دهاجملا مامإل ااهب حدمي [. يناسحإ ١

 : ةسابمم

 ترختفا دق ءاحمسلا ةيفينحلا كب

 نيبملا حتفلاب كنم اهتلباق
 اهب لالضلا رعو ترعو ام دعب نم

 امب كيلع ينثت تنثناو تربكف

 ام لضفاب اهنع مكيزجي هللاف
 تفصو ةمأ نع مكيزجيو اضيأ

 .اهتلم مالعأ اهلا متعفر امك ا
 اهدجاسم يف وعدت۔هللا يه اهف

 اهل زعأ ىلوملا كلو ال فيكو

 ادهتجم فيسلاب اهحتف يف تلزام
 ىلع يح نيدلا حالف يعاد حاصو

 ىجح ترظن ىتح اهل تدصق امو

 مكنبني ديحوتلا دهده مكءعاجو

 اذك ثوغي ىزعلاو دبعت تالالل

 اهل داهجلا يف. متمق كلذ دنعف
 اهل دادع ال شويجب اهتوحن

 اددع اهتزهج ام دعب اهتبكرأ

 اهؤسرمو اهارجم هللاب ناكو
 ةرشان مالعألل يهو اهتريس

 اهبناوج يف تسرأو اهتتأ ىتح

 ترصتناو يالوم مكب تماقتسإ ثيح

 تربجناو نهولا لازف زيزعلا رصنلابو

 ترع هنع غيزلاو ىدهلاب تلهستساف

 تركش دقو اهنم دوأ نم تمقأ

 ترشن اهمالع هب امامإ ىزاج

 ترمأ امب تماق دقو اريخ ريخلاب

 ترسك دق كرشلا لهأ مالعأو ابصن

 ترمع اهل ىتح مكرمعي نأب

 ترخف هب ازع ةسابمم حتفب

 ترهظ دق مالسإلا ةوعد هب ىتح

 ترهش ىدهلا فايسأو حالفلا ريخ

 ترظن ام هللا ريغل بلق نيعب

 ترطب دق رفكلاب اهنأ ىلع اهنع

 ترذ زيزعلا هللو ارسن قوعي
 ترغص العلا مش اهدنع ةمهب

 ترصحنا امل ادع اهؤاصحإ ءيش ول

 ترشو ام نيدلا راصتنإ ريغل انفس

 ترج ثيحو تسلأ امنيح ةروصنم

 تربع ذإ مالعاألاك رحبلا ىلع يرجت

 ترهتشإ اهب برح نم ناك ام ناكف
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 اهسفنأ برحلا يف تصخلزأ ةيتفب

 تلذب اهسفن ةارس ةارش مدق

 تعجر دقو الإ اهضيب تدرزأ ام
 ترتب دق رتبلا كلتب باقر مكو

 ةرئاط يهو تحار برضلا ةدش نم
 تكلم ام هللا ليبس يف تياب دق
 امو داهجلا قح تدهاج ام دعب نم

 مهلتاقت تناك مكب امنإو

 تغلب امو تلان ام مويلا كنهبلف

 اغلب اهل ام ىراصق تفلب دل
 تصع نيح فيسلاب ةونع اهتذخأ
 اججح اهترباص ىغولاب ام دعب نم

 مهلذل زع ىصع كنم تيقلا
 اودغف مهنصح يف مهترصح دقو
 تفرع سفنأ يف ةفيخ اوسجاأف

 مهبولق مكنم تنلم دقو اذه
 مكحوتف نم بيجعب اذ سيلو
 ةنصحم تسمأ ىرق نم مكو مكف
 هتمه نيدلا يف تمس امامإ ايف

 هتحار لذب نم هبهاوم نمو
 هتوطس دنع اسأب ثيللا وه نمو

 مرك يفو دوج يف متاح قافو
 هتغالب ىنعملا يف نابحس قافو
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 ترعتسا و برحلا كلت ران تلع دقو

 ترش ميعنلا راد اهبو اهبرل

 تردص ذإ موقلا رودص نم اهل ارمح

 تربو اهل تطق اهل سوذؤر مكو

 ترشتنإ ىوهلا يف موجنك اهلاخأ

 ترسخ امو تزاف دقو حامسلا عيب

 ترتف الو الك تفعض امو تلك

 ترصن اهنأ ىتح ناطلس نب فيس
 ترفظ ام كارسم امو اهنم كايلع

 ترصق امهيديأ لب رصيقو ىرسك

 ترصح امدعب زعب رادتقا ذخأ

 تربص ذإ ءاسأبلا ىلع ماركلا ربص

 ترحس ذإ موقلل ...... ىسوم ءاقلإ

 ترشح ذإ ريطلاك اجرح هقيض نم
 تردو هتاساك تسحف ىدرلا كنم

 ترطفناف رمألا لابو اوقاذف ابعر

 ترفك امبر يغب ماوقأ رصمل

 ترعش ال ثيح نم ةتغب اهتذخأ
 ترهدزاو ءازوجلا ةماه تلع ىتح

 ترمغ دق دوجلا لاونب ىرولا لك

 ترمهناو هانمي تلمه نإ ثيغلاو

 ترثع هناديم يف ماطسب ليخو
ترأو اغتلأ هيدل ىسمأ سيقو



 رجه ن
 اهبو اضفلا . و

 , ون نم دوجب يلع , اب كلا يمدا ك

 ا : وجرأ هب ام امو

 , 7 مأ داوف يكحي ,

 , يلو اهوجزلأ فيك ىتحا /

) , | - 

 : ب وجرا كنم يننكل

 الامآ كيف يل
 7 دلا يلاما بناكر اه كبل آ ا تحن |

 7 ءاودجلا نم تالم .
 / ن .

 , % نم كوحن . جلدخ يركف ن نلمحي

 مد تففز ا مكيلإ اسورع ادوخ ز دق
 و ٣ نم اررد اهتدلق
 , . دلا يال ذا ىرقلا ىعس

 7 ذ تلز»ل ىديس اهل لبث

 7 , ح وش اذ مدو ملسا : اديس :ف ,

 ل و قرولا ءانهلاب ترغو

 ٣,;,؟, ::,

 ِ يتلا ينيع رهس / . ترهس نيت يقلاو يفال |
 رع دف فكلا نإ هللا ةفيلخ دق ف 7 برح |

 - 7 هل يراستعاإ ف

 كاشاح ي تمعن ,

 7 : 7 الو لب ال ا ترفص لب ,٢

 , ا يديأ اهل نوكي و
 ٣

 ;٣ ار نم ةرشع ,

 دفدف دالب 27 .
 و يتلا كاياطع لضف ( , ترفو ىت ١

 ٣ تضتفا ال ءارذع ا تركتبا الو ت :

 , تعلط ول ء انسح

 , , . ىلع اهارت امأ تابل

 -ل رثا نإ اهرشن اي كيلع

 . ون اد ي لاون اذ إ بحسلا قوفي نا بحسل 5

 ترس , امسر اهيآ ترطس ا

 تسرعو جرلا سيع ىجدلا يف ت

 رلبلا ةديصقلا هذه ت : ١ لع اشلل ، ةغبللىل ة خيشلا نب

 ب مساق . يناسحإل ا دوعسم نب
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 يمشاهلا حلاص نب دمحم ٢٨٤
 ( ... ۔ ... )

 ال ، رثالا يف ةبوجأ هل يمشاهلا حلاص نب دمحم هيقفلا خيشلا وه

 . دلب ي أ نم الو ۔ نمز ي أ يف هع فءا

 يلوعملا دشار نب رماع نب دمحم ۔١
 ) ... ۔ ١١٩٠ ه۔/١٧٧٧م)

 نب رماع نب دمحم ناميلس وبأ 7 يضاقلا 4 هيقفلا ، ملاعلا خيشلا وه

 نب دمحم نب سيمخ نب دمحم نب دشار نب هللا دبع نب ديعس نب دشار

 نم ؛ لواعملا يداوب ، " يفا " دلب ىلإ ةبسن ، يوفألا يلوعمل يلع
 ، روكذملا نرقلا لناوأ دلو هنأ يرحتلا ىلعو ، رشع يناثلا نرقلا ءاملع
 . اكرب ىلع مهل ايلاو هوبأ ناكو ، ةبراعيلا ةلود مايا

 فلأو ، ثاريملا ملع يف عربو ‘ هنامز ءاهقف نم دمحم خيشلا ناكو .
 ،م٢٣٧١/ه٥٤١١ ةنس هفيلأت يف أدتبإ دقو ، (ا) "" بذهملا " : هباتك هي

 ديسلا ةبتكمب اطوطخم دجوي ‘ ةغللا يف ، "" بيذهتلا " : باتك هلو

 . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم

 ،۔ ةيلهأ بورح نم ، نامعب ترج يتلا ةعيظفلا رومألا كلت دهش دقو

 صصق " : ناونعب فيطل ءزج يف فلؤم اهيف هلو ‘ ةيبنجأ تاوزغو
 ةرازو ةبتكمب اعوبطمو اطوطخم دجوي ، ("ا "" نامع يف ترج رابخاو

 يف ثحابلا ، يبيلصلا يلع دمحم ذاتسألا قيقحتب ، نيدلجم يف عبط ، بلا نيعو بذهملا " : باتك )١(
 . . بيسلاب يبلا ىدتنملا

 / ذاتسالا قيقحت ،ة دحاو دلجم يف عوبطم ٠ خيراتلا يف . "ا نامع يف ترج رابخأو صصق " , باتك ( ٢)

 . رملع معنملا دبع
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 : لاق ثيح ، مهتلود رخآ مهقارتفإ ةبراعيلا ىلإ ىعنو ‘ يموقلا ثارتلا

 اعادو انبرعي لآ اعادو

 يحصنو يلوق اوعمست مل اذا

 اهومترفكف ةمعن. متحنم

 مكيلع مكاياطخ تطاح دقل
 يلايللا فرص مكلمش تتشف

 باتع مكل نامزلا ىلع سيلف
 اياطملا بكر نم ريخ متنكف
 مؤش بنذلاو مكبر متيصع

 برع نيدلا ةامح ( هفلكت)
 مه اهف يديعسوبلا كولم
 اهتحم دق برعي لآ ةلودو
 مكنع كلملا يف ازعلا نسح مكل

 : راحص نم لجر هباجأف

 اعاض يدرفلا رهوج كردل

 باتك يف همامتب رعشلا : رظنإ
 . " ديعس نب دمحأ مامإلا

 اعارس مكب مكمايأ تضم

 اعاوس اودبع يذلاك مترصو
 عامتسإ قطت ملف مكعماسم
 اعاطي نأ حصانملا ىلع سيلف

 ىعاري نأ ردجأ هللا ركشو

 اعاش نيح مكنم بنذلا مظعل

 اعامتجإ مكلمشل اوجرت الف
 اعاض دجلا ام اذا تخب الف

 اعاعر اجمه ىرولا يف مترصف

 ىعاري نأ ىلوأ هللا نيدو

99822 
990 ..... 

 اعاش نيح ىراجي ال ماظن

 خيرات نم ذبن ۔ ديعبلا علاطلا " :

 ركذ ىلإ هيف ىهتنإ . فيطل ءزج يف باتك ، نامع خيرات يف هلو
 ركذ يف ةصاخو ‘ لواعملا بسن يف ةذبن هلو ؛ نامع يف مجعلا بورح

 : لاق ، هتريشع
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 . انتريض هيلإ يمتنت يذلا ‘ انذخف بسن حرشا نأ يل ادب دقو )
 ةيصوو ‘ ثاريملا ببسل ، رخآلا نم ابسن هبحاص ىلإ برقأ نم فوعيل
 ونب : مهل لاقي انذخفف : لاق ؛ كلذ لاثمأو ، ماحرألا ةلصو ‘ نيبرقألا

 نآلاو ، يلوعملا : يلوق دنع ‘ اذه يمسر ردص هانركذ ي ذلا وهو . يدع

 يف _ يدع نب دمحم نب سيمخ نب دمحم وه كلذو ، قيرع ينب : نومسب
 قيرعو ؛ انه روكذملا دمحم وهو ، ادمحم يمس دعب نم مث _ هرغص لاح

 ؛ هبسن قرع ‘ مرك نم ليخلاو رشبلا نم : برعلا ةغل يف ، (نيعلا حتفب)
 : تايبأ ةتس كلذ يف تلق دقو : لاف

 حتفت يه لب نيعلا مضب قيرع اندج بسني ريغصتلا ىلع سيلو
 ححصم قرع باسخلا مرك ى دل هل نم ليخلاو موقلا قيرع ناو

 حرصم مولعلا سمش يف وه امك احضاو كتأي سوماقلا هب علاطو
 حضوم ينتإف يل ىهانت دق امب ادمحم مث لبق اذهب يمسو

 حرشأ انأ امب عمساف انتليصف هب يمتنت اندج ايلع ناو

 حدمتملا فرشتسملا رختفا اذإ انباستنإ ماركلا دزألا ةحود نمو

 ضعب يف قيزر نبا هركذ ؛ اذه نم لوطأ مالكلاو ، هنم دارملا ىهتنإ
 ٠ اهريغ وأ . () ةيسدقلا "ا ۔ هتديصق ح رش يف هنظأ . ةيخيراتلا هتافلؤم

 نصحب ، ديعس نب دمحأ مامإلا ىلع نيدقاعلا نم ، دمحم خيشلا ناكو

 ملاس نب بيبح خيشلاك ، ملعلا خياشم نم هرضح نمو وه ‘ قاتسرلا
 هبحطصي ، هل ايضاق ناكو ، لئابقلا سوؤر ضعبو ، هريغو ، يديعسوبلا
 ملاس نب بيبح خيشلل هقفلا يف ةلنسأ هلو ‘ ابلاغ هتالحر يف

 ديعس نب دشار خيشلل اضيأ هلو ، هخايشأ نم وهو ، يديعسوبسا
 ةفيحصلا " : يف . " لواعملا بسن " : باتكلا . رماع نب دمحم خيشلا باتك قيزر نبا ركذ )١(

 (ةيدصسألا) ةيرهاطلا ةبتكملا يف هنم ةخسن دجوت كلذكو ، )٥٢١ _ ٥٣٤( تاحفص ى " ةيناطحقلا
 . ) ٣٨٥ ( مقر تحت . قشمبب
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 مقرب ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب باتك يف دجوت ، يمضهجلا

 ، يشاطبلا نانس نب بوعلب نب كلام خيشلل خوسنم باتكلاو ، )٣٢٥٧(
 يف خسنلا خيرات ، موغرلاب نسح نب ملاس نب رمع نب دوعسم خسانلاو
 . م٠٥٧١/ه٣٦١١ لوألا عيبر رهش

 بهاذ باتك وهو ، يدنع ةدوجوملا ‘ ةطوطخملا بتكلا ضعب يفو

 ضعب تافلؤم نم هنأ رهظي ، هفلؤم الو ، همسإ فرعأ ال ، نيفرطلا
 ، اهبابرأ لوهجملا نادلبلاو لاومألا ضعب هيف ركذ ، نيرخأتملا ءاملعلا

 ، ةنطابلا نم . راحصب نالص يداوو ، لئامس يداو اهحاتجإ يتلا

 خيشلا اهترامع زاجأ ىتح ، نينس دعب الإ رمعت مل ةنطابلا نأو ، اهريغو
 نأ ىلع ‘ ءاملعلا نم هريغو ، يوزنلا يرفاغلا ميثع نب نانس نب فلخ

 هنأل ، ابارخ نوكي نأ نم ريخ ريطلا هنم لكأي نألو ، ريقفلل رشعلاب لسفت

 امالإ ، ةلخن ةنطابلاب دجي ملف ، لسفلا لبق اهيلإ ءاملعلا نم دحأ ءاج : ليق
 دشار نب رماع نب دمحم ملاعلا هيقفلا نعو : لاق ؛ واشنلا نم هللا ءاش

 : يأ ، وهو ، اكرب ىلوت هابأ نأ : يوفألا يلوعملا يقيرعلا يضزفلا
 ، لواعملا يداو نوظيقي نيذلا نأو ، اهب ةلخن الو ، ريغص ، دمحم خيشلا

 ، ةنطابلا يف نهجناوحل نهطوبه دنع ، طساولا نم .......... اسنلا نذخأي

 . رثألا مالك ه أ . ءاتشلا نمز يف

 )١٣١١( ٠ ماعلا مقرلا ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم يفو

 خيشلل ، يلخنلا يللهملا ديعس نب سراف نب دمحم خيشلا نم لاؤس

 : يلوعملا رماع نب دمحم

 لصألاو مكحلاو هقفلا يف اشن نم ايو لصألاو عرفلا يف باط نم اي كتلأس
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 . ةروكذملا ةبتكملاب باوجلاو لاوسلا رظنا

 رهش نم رشع ثلاثلا موي حابص ‘، رماع نب دمحم خيشلا ةافو تناكو
 يقرش ‘ ريبكلا يداولاب نفدو . م٧٧٧١ رياني ٢٤ /ه٠٩١١ جحلا

 ءاملعلا ةلمج نم ، دمحم خيشلا ناكو ، (هللا همحر) دكسم نم يداولا

 اوعيابو ، (يناثلا) ناطلس نب فيس علخ ىلع ‘ اوعمتجاو اورضح نيللا
 ةرخألا ىدامج نم ٢٩ ةليل يف هلك كلذو ‘۔ ةمامإلاب ريمح نب بولب

 . م٣٣٧١ ربمسيد ٧ / ها ١٤٦

 يوزنلا هعمج نب هللا دبع نب دمحم -۔٦ و ٠ ٠ ب ٠ ٠٥

 (م٢٩٦١ /ه ١١١٤ ۔ ... )

 نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم . يضاقلا ، هيقفلا ، ملاعلا 4 خيشلا وه

 ، ىوتفلل ردصت ، رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم ؛ يرقعلا يوزنلا ناديبع

 نب رصانو ، يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلاك ، هنامز ء املع نم هريفك

 نب حلاصو ٠ ي رفاغلا ميثع نب نانس نب فلخو ة ي دشا رصحلا سيمخ

 . يلمازلا ديعس

 مامإلل ايضاق ناكو ، ىمعلاب بيصأ دقو ، هقفلا لئاسم يف ىوتفلا ريثك

 ني برعلب مامإل ا ه دلولو ‘ (هلل ١ همحر) كلام نب فيس نب ناطلس

 ، هينديو هبرقي ‘ خيشلل مارتحإلاو لالجإلا ريثك ناكو ، فيس نب ناطلس
 . نيربج نصحب هدنع ةماقالا رثكيو

 اهأشنأ يتلا . نيربج ةسردمب ملعت ناديبع نبا خيشلا نأ : ليق امو

 نب ناطلس مامإلل ايضاق ناك خيشلا نأل ، اديعب هارأ ، برعلب مامإلا
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 نب برعلب هدلول مث ‘ م٩٧٦١ /ه٩٠١ ٠ ةنس يفوتملا ‘ كلام نب فيس

 /ه٤٠١١ ةنس ‘، دحاو ماع يف ناديبع نباو وه يفوتملا ‘ ناطلس

 . م١ ٦٩٢

 نم اديج اعون ركذي موي تاذ هعمس هنأ : هل مامإلا مرك نع ىكحي اممو

 ، رمتلا عاونأ نم هريغ ىلع هلضفيو ‘ هيهتشي هنأك ، ةنطابلاب دجوي رمتلا

 . بارج يفلأب خيشلا ىلإ ثعبي نأ ، ليدلاب هلماع ىلإ بوعلب مامإلا بتكف

 ، نيربج نصحب مامإلل ارئاز ىوزن نم ءاج موي تاذ ناك ، اضيأو

 شارفلا سملي راصف ۔ ىمعأ خيشلا ناكو ، ديدج شارف قوف هعم سلجو
 لسر دجو ، ىوزنب هتيب ىلإ نيربج نم عجر املف ‘ هل انسحتسم . هديب

 . هدنع نم هجورخ روف هب ثعب ثيح ى شارفلا كلذب هوقبس دق مامإلا

 لك هل حبذي ، دارفنإ ىلع هيدغي ‘ نصحلاب هدنع ميقي ناك امنيحو : ليق

 . الوكأ ناكو ‘ هتيافك هنم ذخأي ، ايدج موي

 . يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص ةمالعلا : هخايشأ نم

 نب فلخ نب هللا دبع ‘ هللا يف دهاجملا ، ةقثلا ‘ خيشلا : هتذمالت نمو

 . (هللا همحر) يرذنملا هللا دبع

 : هتافلؤمو هتبوجأ

 يف تفلأ يتلا هقفلا بتك يف ةقرفتم ةريثك ةبوجأ ناديبع نبا خيشلل

 ةرازو تماق ، نيدلجم وأ ، دلجم يف ةعومجم ةبوجأ هلو ، هدعبو هنامز
 ، ظفحلا ينقدص نإو ، ءازجأ ةثالث يف اهعبطب " ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا
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 ديعس نب يلع خيشلا : هذيملت اهعمجب ماق تاباوجلا هذه نأ ركلا دنف

 ( . () يقاتسرلا يحمرل ا

 يف ‘ 'ا راثآلا رهاوج "ا : باتك ‘ انيلإ تلصو يتلا هتافلؤم نم

 هعبطب ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو تماق دقو ، نيريبك نيدلجم

 اذه مسإ قافتإ لجأل ، عبطلل هميدقت تقو أطخ عقو هنأ الإ ٠ هرشنو

 رهاوج " : ىمسملا ، يغناصلا يلع نب هعمج خيشلا باتكل . بانثل
 يف ناباتكلا جمدأف ، ةعطق ةرشع ةعبرأ غلابلاو ، اضيأ ، " راثآلا

 نب دمحم خيشلا ىلإ ابوسنم ، اءزج نورشع هنم عبطو ، دحاو بانك
 . ناديبع نب هللا دبع

 ، لوألا ءزجلا وه ، ناديبع نبا باتك نأ : يدنع اميف باوصلاو

 نم عبارلا ءزجلا نم ‘ )٤٨( مقر ةفيحص ىلإ ، ثلاثلاو ، يناثلاو
 قيفلتلا عقو ‘ روكذملا ءزجلا نم ‘، )٤٨( مقر ةفيحص كبو ‘ عوبطملا

 باب وهو ‘ )٤٩( مقر ةفيحص يف باب لوأف ؛ نيباتكلا نيب طبلختلاو

 ملف ، يغناصلل ‘ 'ا راثآلا رهاوج '' : باتك نم وه ۔ تاساجنلاو تاراهطلا

 ىلإ باتكلا ةبسن تضم ، نيرشعلا ءزجلا ىلإ بابلا اذه نمو ، هل هبتنب
 نبا خيشلا نأ عم ، يغناصلا هفلؤمل هنأ لب ، هل سيلو ، ناديبع نبا
 الف ‘ لوألا ءزجلا نم )٤١( مقر ةفيحص يف تاراهطلا باب ركذ ، ناديبع

 ةدعاقل فلاخم كلذف ، ثيراوملاو حاكنلا باب دعب ، عبارلا ءزجلا يف هديعي

 تاراهطلا ركذ ميدقت نم ، ماكحألاو نايدألا يفو ، تادابعلا يف نيفلؤملا

 . ابلاغ اهريغ ىلع
 خيشلا وه تاباوجلا عمج يذلا نأ : ةمجرتلا هذه ةياهن يف لاق دقف . يارلا اذه نع فلؤملا عجر دقل )١(

 . (هللا همحر) يمكلا يدشارلا كرابم نب هللا دبع نب ديعس هيقفلا
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 خيشلا ةمجرت يف كلذ تركذ دقو ، هللا دنع ملعلاو يل رهظ ام اذه

 . - تنش نإ هعجارف يغناصلا يلع نب هعمج

 ظيرقت ، ناديبع نبال ۔ " راثآلا رهاوج ' : باتك نم ةخسن يفو

 : هيف لوقي ، يدنكلا ةزمح نب دمحأ خيشلل

 رايخألا ىدهلا يلوأ مولع هيف راثآلا رهاوج باتك اذه

 راربأل ا ة وفص كرابملا لجن رصان بذهملا انديس كلم يف

 راقو نسحب هلناسم تءاج دق ماكحألاو نايدألا عماج وه

 : هتافو

 " (هللا همحر) ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم خيشلا ةافو تناك
 ٤ ١١٠ه/ ٢ مرحملا رهش نم نيرشعو دحاوو سيمخلا موي حابص

 اهيفو . فيس نب ناطلس نب بوعلب مامإلا يفوت اهيفو ، م٢٩٦١ ربوتكأ

 . ةمامإلاب ‘ (ضذزألا ديق) ناطلس نب فيس هوخأ عيوب

 نبا خيشلا تاباوج عمج يذلا نأ . ةعلاطملا ءانثأ نم يل نيبت دقل

 يدشارلا كرابم نب هللا دبع نب ديعس هيقفلا خيشلا : وه ، ناديبع
 ةخسن نم رثكأ يفف ، " راثآلا رهاوج " : اهامس يذلا وهو ، يمنألا
 : هصن ام ، ةدحاو

 نب دمحم خيشلا تاباوج نم ‘ "ا راثآلا رهاوج '' : باتكا ذه (
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 نب هللا دبع نب ديعس هيقفلا خيشلا فيلأت ، ناديبع نب هعمج نب لا دبع
 . ه أ . ( (هللا همحر) يمدألا يدشارلا كرابم

 يوكزإلا رماع نب هللا دبع نب دمحم ٢٠١
9 

 نب دمحأ نب رماع نب هللا دبع نب دمحم ةقثلا يلولا هيقفلا خيشلا وه
 ، ةايحلا ديق ىلع ، م٥١٧١/ه٢١١ا٧ ةنس ىلإ ناك ؛ يوكزإلا ىسوم

 ةرازو ةبتكمبو ؛ (هللا همحر) (يناثلا) فيس نب ناطلس مامإلا مايأ كللو
 اذهل خوسنم ، )٤ ٤ ٢٠( مقرب ، ةيبرعلا يف باتك ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 : تايبألا هذه ‘ هللا دبع نب ديعس هوخأ هحيحصت يف مظن دقو ، خيشلا

 مرحم نم تلخ دق اموي نيرشعل مركملا باتكلا حيحصت ,مت قل
 ممتم فلأ دعب نم ةنام اذن تمرصت نامث عم اماع نورشعو
 مف وذ هاف ام هللا ةالص هيلع دمحم يبنلا انيداه ةرجهل
 مظعملا مامهلا لدعلا ىدهلا مامإ اطسلا يخأ فيس نب ناطلسرصع يفو
 مركتو الع يف راخف لويذ ابحاس رصنلاو نزعلاب مديلف الا

 نب دمحأ نب رماع نب هللا دبع نب ديعس ، هللا ىلإ ريقفلا همظان هبتك

 . ه أ . هديب ىسوم

 راصتخإلا " : باتك فلؤم وهو ، يكزإ ءاملع نم ‘ اذه ديعس خيشلاو
 . () "ا راثآلا يناعم نم

 )١( مقر تحت ، للا دبع نب ديعس خيشلا ةمجرت رظنا )١٠٣( .
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 يمايرلا كرابم نب هللا دبع نب دمحم ٠٨
9 _ ... ( 

 هيقف ؛ يمايرلا يرورسملا كرابم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا وه

 يف ةبوجأ هل ؛ رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم هنظأ ؛ موجنلاب ملاعو

 . '' مويقلا يحلا ةعاط يف مولعلا هكاوف !! ٠ باتك

 ينارحبلا دمحأ نب يلع نب دمحم -۔٩
 ) ...٠ ۔ ... (

 ينارحبلا ديعس نب دمحأ نب يلع نب دمحم يضاقلا هيقفلا خيشلا وه

 : باتك هل ‘ رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم ؛ ينيسارخلا يوزنلا

 رون ةمالعلا خيشلا ةبتكمب هيلع تعلطإ ، هقفلا يف ‘ " نايبتلا رصتخم "

 : ةلمسبلا دعب هلوأ : (هللا همحر) يملاسلا نيدلا

 ال يذلا ، رافغلا زيزعلا ، رابجلا كلملا ، راهقلا دحاولا هلل دمحلا )

 ... دعبو .... ريصملا هيلإ وه الإ هلإ ال ‘ ريزو الو ، هعم ءدر الو ريصن

 لالحو ‘ ماكحأو نايدأ نم ، ةديفم سيطارق اهيف ةددبتم تيأر ينإف

 ، دوبعملا دبع ‘ دجاسلا عكارلا ، دهازلا ملاعلا خيشلا تاباوج نم ؛ مارحو

 رونو ، هحور هللا سدق _ دوعسم نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا

 نمو ‘(') " نايبتلا عماج " : باتك نم ائيش اهيلإ تفضأو هحيرض
 ، دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم ‘ ةلملا جارس ‘ ملاعلا خيشلا تاباوج

 )١( يقورحملا هعمج نب شيورد ةمالعلل 0 " نايبتلا عماج " : باتك .
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 ، هباوث ليزج نم هللا دنع ام كلذب يغتبأ . خايشألا ضعب تاباوج نمو

 ۔ ه أ . ( خلإ ... هباقع ميلأ هب يقتأو

 ، ينارحبلا : هبسن ىنعم فرعأ تسىلو ‘ هقفلا يف ةبوجأ هل دجوتو

 ديق ىلع ‘ م٤٦٦١/ه٥٧٠١ ةنس ىلإ ناكو ، هتافو خيرات ىلع علطأ ملو
 . دمحم نب هللا دبع هيقفلا هدلو ركذ مدقت دقو ، ةايحلا

 ديعس نب دمحأ نب ىلع نب دمحم ٠-
 ) .0 - ( 0. ٥

 نم ؛ .......... ديعس نب دمحأ نب يلع نب دمحم هيقفلا خيشلا وه
 يداو نم هلعلو ‘ دلب يأ نم هنع يردأ ال ۔ رشع يداحلا نرقلا ءاهقف

 هل خوسنم ؛ ةايحلا ديق ىلع ‘ م٤٦٦١/ه١ ٠٧٥ ةنس ىلإ ناك ‘ لواعملا

 ةبتكمب دجوي ، "" نايبتلا "" : باتك نم ةعطق ‘ روكذملا خيراتلا اذه يف

 نب دشار نب فلخ : وه خسانلاو ؛ يديعسوبلآ دمحأ نب دمحم ديسلا
 ، هخيشل هخسن هنأ : هيف لاق ؛ يواربحلا فلخ نب ملاس نب ناسغ

 كلذو ۔ هللا هظفح - يلع نب دمحم ‘ نيملسملا ةاضق يضاق ، هبحمو

 . ىربح ةيرق نم ‘ مداخلا دجسمب

 يدابملا دمحم نب يلع نب دمحم -ا
 ( ... - ) ٠٠٠

 دابع نب فلخ نب دمحم نب يلع نب دمحم هيقفلا ملاعلا خيشلا وه
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 ؛ رشع يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاهقف نم ؛ يوزنلا يدمسلا

 هيقفلا دج ريخألا اذهو ، فلخ نب دمحم نب يلع نب دوعسم : هوخأو

 ةمالعلا هيقفلا خيسلا ۔ '! راكفألا رانمو رارسألا راونأ " : ناويد بحاص

 نب يلع نب دمحم نب يلع نب دوعسم نب يلع نب رماع ، ينابرلا
 يرقعلا يدابعلا دابع نب دمحم نب دابع نب يلع نب فلخ نب دمحم

 نب دعاج ناهبن يبأ ةمالعلا رصع يف يلع نب رماع ناكو ، يوزنلا
 . ( م١٢٨١/ه٧٣٢١ : ت ) يصورخلا سيمخ

 يعنملا دوعسم نب يلع نب دمحم ٢-
 ) ... - ) ٠٠٠

 نم ؛ يحنملا دومحم نب دمحم نب دوعسم نب يلع نب دمحم خيشلا وه

 . رشع يداحلا نرقلا ءاهقف

 نب رجنخو ‘ دادم نب دمحم نب دمحأ نب رمع نب دمحم : هخايشأ نم

 . يناهبنلا ديعس نب ناضمر

 يدادملا دمحأ نب رمع نب دمحم - ٢ 7 ٠ ٩ ٠
 ( ... ۔۔ ...)

 نب رمع نب دمحم نب دمحأ نب رمع نب دمحم هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 يدادملا ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم نب هللا دبع نب دادم نب دمحأ

 يف ناك ؛ رشع يداحلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم ؛ يبعانلا
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 [دادم نبإ رمع نب دمحم خيشلا : ريغ وهو ؛ دشرم نب رصان مامإلا رصع
 ،} همع ءانبا نمو ں هبراقأ نم هنأ ال ا ظ ) ٢٤ مقرب هتمجرت يتأتس ي ذلا (

 نم / امهنيب طيلخت عقو امبر ، امهنامسأ هباشتلو ؛ دحاو رصع يف اناكو

 . رخآلا ىلإ امهدحذل ام بسنيف ، رثألل نيعلاطملا وأ خاسنلا

 يف ‘ نييدادملا ءاهقفلا ءامسأ ركذ ناردصتي ‘ ناروكذملا ناخيشلاو

 ةلود يف ةاضق مهبلغ أ ؤ ريثك مه و ، رىثع يناثلا و رشع ي داحلا نينرقلا

 ، رداصملا ةلقل ۔ ضومغلا هفنتكي يملعلا مهجاتنإ نأ الإ ، ةبراعبلا

 . مهنم ليلقلا الإ ءاملعلا نم مهريغ اذه يف مهكراشيو

 ةدوجوملا هاواتف الإ ، فلؤم ىلع هل علطأ مل ، انه هل مجرتملا خيشلاو

 خياشملا بلغأ نأ لب ، قافوألاو فرحلا ملع يف ةكراشم هلو ، رثآلا يف
 خيشلا ةصق سنتالو ، رارسلا ملع ةفرعمب نوروهشم نييدادملا

 ةرضحب رسلا نم انيش لمع نيح ۔ رصان مامإلا يضاق رمع نب دمحم

 اهتعضوف ، زاريشب يلهاج زنك نم ريناند لمحت ريبانزلا تءاجف ى مامإلا
 نم مامإا عنتماف ، ةلودلا ةيوقتل وأ كل اهذخ : خيشلا لاقف ، مامإلا مادق
 انأ : لاقو ؛ هايإ هملعي نأ خيشلا دارأ يذلا رسلا ملعت نم عنتمإ امك “ كلذ

 تعجرو ، يسفن ينكلمت نأ كلذ تملع نإ ىشخأو ، يسفن تكلم دق مويلا
 ةفحت "ا : باتك عجار ، ةليوط ةصق يف ، هعضوم ىلإ لاملا كلذب ريبانزلا

 . " نايعألا

 ىلع ، م١٧٣٦١/ه٠١ ٤٧ ةنس ىلإ ناكو ، هتافو خيرات ىلع علطأ ملو

 . ةايحلا ديق

 هعضوو ‘ يعابرلا قفولا يف تايبأ ۔ انه هل مجرتملا خيشللو

 : هروسكو
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 يذلاو تيبلا لوأ يف هلواف

 هتيب رشعلا ثلاث هعض ثلاثو
 يذلاو رشعلا عبار يف هعبارو

 عباس مث عسات يف هسداسو
 ىتف اي تيبلا عبار يف هنماثو

 الزان تيبلا ثلاث يف رشع ىدحإو

 همسر قفولا رخآ رشع ثلاثو

 ةرشعو ثالث يف رشع سماخو

 ةثالث يعابرلا يف رسك ناك ناف

 رشاعب هعضف نانثإ ناك نإو
 قراب حال ام هللا ةالص مثو

 ىرولا ديس راتخملا دمحأ ىلع

 رجتحم تيبلا عباس هعضف هيلي

 رفك نمو هيف كافألا عطت الو

 رصبلا يلوأل هرشع سماخف هيلي
 رفظلا هب ىقلتس مهفاف هسداسل

 رشعلا سداسلا يفف اموي هرشاعو

 رقتسم قفولا سماخ رشع يناثو

 رتتسم تيبلا يناث رشع عبارو
 رشع يداحلا يف وهف رشع سداسو
 رمع اي رشعلا سماخ يف هرسك عضف

 رضم اي تيبلارخآ هعض دحاوو

 رطملا عقو امو نسل تقطن امو
 رشبلاو نجلل جاهنملا حضوأ دقل

 يدادملا دمحأ نب رمع نب دمحم ٤
5 ) ( ...٠ 

 ة نيملسملا يضاق ، لماعلا ملاعلا ، دهازلا ةمالعلا ، هيقفلا خيشلا وه

 نب دادم نب دمحم نب دادم نب هللا دبع نب دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم

 فصنلا ءاملع نم ؛ يبعانلا يدادملا ةلاضف نب دمحم نب دادم نب هللا دبع

 نرقلا يف نييدادملا ءاملعلا لوأو ؛ رشع يداحلا نرقلا نم لوألا

 فاحتإ "" : باتك نم يناثلا عزجلا يف مهناملع ركذ مدقت دقو ، روكذملا

 عساتلا نينرقلا يف شاع نمم . " نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا
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 ةريس يف نعطي ناك يذلا ، دادم نب دمحأ هيقفلا هدج : مهنمو ‘ رشاعلاو

 . رشاعلا نرقلا ةمئأ نم ‘ ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب مامإلا

 يفوتملا ، يولهبلا دعمأ ديعس نب رمع خيشلا : - اضيأ هخايشأ نمو
 . م ٠ ٠ ٦ ١ /ه ٩ ٠ ٠ ١ ةنس

 هنارقأ نيب ردقلا ليلج روهشم ةمالع ، رمع نب دمحم خيشلاو

 ةلالجو ، هلضفب دهش دقو ، هنامز يف اوناك نيذلا ءاملعلا نم ، هناوخإو

 نب حلاص ملاعلا خيشلا : وهو ، هرصع ءاملع ضعب ‘ هترهشو . هردق

 : لوقي ثيح ‘ (هللا همحر) يلمازلا ديعس

 لجولا دباعلا يقتلا ةاضقلا يضاق انديس روهشملا ملاعلا مهنمو

 اولزن هماكحا ىلإ ةاضقلا لك هتريس نسح نم يذلا يضرلا ينعأ

 لدب هل دجوي مل تام ام دعب نم رمع ىتف دادم نبا يبعانلا

 هتمجرت يف اهركذنس ‘ مارحإلا ةريبكت يف ، هل ةديصق نم تايبأ يهو

 : اهلوأ - هللا ءاش نا -

 اولزن دق ضرألا نوطب يف اوحبصأو اولحتراو رايخخلا ةداسلا ىضم امل

 اولمع امو اولاق امب اولابي ملو مهدعب مارحإلا يف سانلا عزانت

 دقو ‘ (هلل ا همحر) دشرم ني رصان مامإل ا ةاضق نم ، دمحم خيشلا و

 مامإلا هخيش : - تدجو اميف - مهنم ، رشاعلا نرقلا ءاملع ضعب ثرلأ
 مامإلا مايأ ىلإ يدادملا خيشلا يقب له يردأ الو ، نرقلا دمحم نب هللا دبع

 : نظلا بلغ أ ق 04 هتافول اخيرات دجأ ملو ؟٧ مأ كلام نب فيس نب ناطلس

 نبا : هنظأو _ ءارعشلا ضعب هاثرو ، دشرم نب رصان مامإلا مايأ تام هنأ
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 : () ةديصقلا هذهب _ يراحصلا رصيق

 ددعت مل اضقلا بابسأ ثداوح

 اعلالو اراثع وبكت دق سانلا هب

.... 

 البلا نم اناهد دق امم كلذو

 حداوفل انناذأ تعمس امو

 ادهسم ميلسلاك اهنم تب دقل

 افسأت انم سافنألا تعباتت

 امعطم يرألاو لج املع رحبلا وه

 ةرينم دالبلل اسمش ناك دقل

 الملا يف ناك دق ريردحنلا ملاعلا وه

 هراهن باطخلا لصف يف لازامف

 سلجم ردص يف ساربنلا هنأ الأ

 اضقلا ىلع اربص نيدلا مامإ اي الأ

 امعنم رهدلا يف شاع ام ئرمإ لكف

 هبرل اعيطم ايندلا يف شاع دقل
 ازعلاو ربصلاو هللا دبع زوفلا كل

 يتلا كدلاو راثآ اعبات شعف

 دمحم قارف يف سيمخ سأت

 ةمحرب نيملاعلل بر هاشغت
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 ددبملا مامحلاب يضقن نحن الو
 ددعتت ملف مج بون نمو
 دملج لك اهل تادشل بوذي

 دوسأ باينأب ىولبلا نم بيصأ

 دمحم تومب مالعإ قيقحتل

 يدتعمل مامحلاو اسأب ثيللا وه

 يدتهت قتالخلا لك هب اردبو

 درومو دصق ريخ لعو لهنل

 دجهتلا يف لزي امل هليل يفو

 دجسمب لحي نأ
 ديؤملا يقتلا دادم نبا دقفل

 دلخمب اذإ ايندلا ىلع سيلف

 دغ يف هيقالي اميف هل ىبوطف
 دقوتم الملا يف جارس دقفل

 يدتقمل باوصلا يهو اكلاس اهل

 دحلم ربقب ربح يف هللا كل

 ىدصلا ةلغ هب يورت ةكرابم

 مامت ردبو

 ٨٢ _ ٨٤ ( ٠. ( ةحفص . "ا دشرم ني رصان مامإل اًةريسا[4 رصيق نبا يف ةديصقلا ، رظنا ) ( ١
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 ىدتغتو حورت دادم نبا ربقب الطاوه باحسلا نوج تحرب الو

 . تايبألا ضعب فذح عم " ةديصقلا تهتنا

 ، رمع نب دمحم خيسلا ربق نأ : بتكلا ضعب يف تعلطا يننأ ركذأو
 ربق نم برغلا ةهج ىطع هنأ لب ، دشرم نب رصان مامإلا ربق نم بيرل
 . تدجو اذكه ‘ رصان مامإلا

 نايدألا لئاسم يف ةريثكلا هتبوجأ ادع ام ، فيلأت ىلع هل علطأ ملو
 8١ نايبتلا " : باتك لثم ، رصعلا كلذ تافلؤم نم ريثك يف ، ماكحألاو
 عماج '' : باتكو ، (" '' مويقلا يحلا ةعاط يف مولعلا هكاوف '' : باتكو

 لح " : باتك اضيأو ؛ اهريغو ‘ 0) " بتاكلا بدأ يف تاريخلا
 نب دوعسم خيشلا تاباوج نمو ، هتاباوج نم وهو ‘ () " تالكشمل
 . ناضمر

 ٠ ة دناف

 دحأ ۔ ةبراعيلا ةلود مايأ - نييدادملا خياشملا نم ملعلا لاجر ددع غلبي

 : املاع رثع

 نب دمحمو ى دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم ناخيشلا : مهلوأ ( ١

 مامإلا مايأ ة دحاو رصع يف امهو ۔ دمحم نب دمحأ نب رمع

 . هتاضق نمو ، دشرم نب رصان

 )١) يقورحملا هعمج نب شيورد خيشلل . " نايبتلا " : باتك .
 (٢) ينيسارخلا رماع نب دمحم نب رماع خيشلل " مويقلا يحلا ةعاط يف مولعلا هكاوف " : باتك .

 ۔ يولهبلل ملاس نب دشار نب ملاس خيشلل . " بتاكلا بدا يف تاريخلا عماج : باتك (")
 نب دمحم خيشلا ىواتف نم ةعومجم ىلع يوتحي وهو ، لوهجم فلؤمل ، " تالكشملا لح " : باتك ()

 باتكلا اذه نم دجويو . يصقشلا يلع نب سيمخ خيشلاو ‘ يناهبنلا ناضمر نب دوعسمو ، رمع
 . ي ديعسوبلآ دمحأ نب دمحم ديىلا ةبتكمب ۔ ٤ ٧٠. ٢٠١٨0١٩٣) ) ماقرأ تحت 4 خىمن (٣)

٤٧٣ _ 

 



 ناك ؛ دادم نب دمحأ نب دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشلاو ( ٢

 ايه 6 م٨٧٦١/ه١ ٠٨٩ ةنس ىلإ ناك .دشرم نب رصان مامإلا مايأ

 . ادوجوم

 باوج هل ‘ دادم نب دمحم نب ناميلس نب رصان يضاقلا هيقفلا خيشلا ( ٣

 يد ‘ (هَلل ١ همحر) ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا نم لئاسم ىلع

 . نيرحبلاو ، جنكو ، ةروصنملا لهأ

 ٤ ( ناميلس نب رصان خيشلا نبا ] ناميلس نب رصان نب هللادبع خيشلا [ .

 نب دمحم نب دمحأ نب رمع نب دمحم نب هللا دبع هيقفلا خيشلا ( ه

 رصع يف ، ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم نب دمحأ نب رمع

 6م٠٤٦١/ه٥٠١ ٠ ةنس ىلإ ناك ‘ اضيأ _ دشرم نب رصان مامإلا

 نب دمحم ينشلا ءاثر يف مهضعب لوق مدقت دقو ؛ ةايحلا ديق ىلع

 : دادم نب دمحأ نب رمع

 دقوتم الملا يف جارس دقفل ازعلاو ربصلاو هللا دبع زوفلا كل
 يدتقمل باوصلا يهو اكلاس اهل يتلا كدلاو راثآ اعبات شعف

 انبإ نيدمحملا نم دحاو لكل نأ لدي امم ‘ انه ام ىلإ ةفاضإلابو

 . هللا دبع : همسإ

 ٦ ( روكذملا دمحم نب هللا دبع وخأ ، رمع نب دمحم نب ريشب خيشلا .

 ٧ ( دمحم نب ريشب نب دمحم خيشلا .

 ٨ ( نب دمحم نب ريشب خيشلا ديفح ] ريشب نب دمحم نب هللا دبع خيشلا
 . [ رمع
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 ٩ ( دادم نب دمحأ نب هللا دبع نب ناميلس نب دمحأ نب دمحم خيشلا ،

 باتك نم اءزج ۔“ هسفنل هديب خسن . "٠ ةنس ." نيبلاطلا جهنم

 ا٧)/ ٦٩٥ام .

 ٠( دمحأ نب دادم نب دمحم خيشلا .

 . 4 ىن /
 ا ٥

  

 نم يناثلا ءزجلا يف ، نييدادملا خياشملا ضعب ةمجرت يف اطخ عقو
 تركذ ثيح ۔‘ " نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : بانك

 ، داعيم ىلع اهعم اوناك مهنأك ، ةبراعيلا ةلود ضارقنإ عم اوضرقنإ مهلا
 . ملعلا لاجر نم كلذ دعب ةيقب مهل نأ عم

 نم ءزج ، يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديلا ةبتكم يفف

 : هصن ام ‘ )١١٧( مقرب ، "" يزا رلا ريسفت" : باتك

 نب رصان ني هللا دبع :ب انأ و ، دلجم نامث وهو “ باتكلا اذه تيرتشإ (

 نب دمحأ نب دادم نب دمحم نب هللا دبع نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم

 نب دادم نب هللا دبع نب دادم نب دمحم نب دادم نب هللا دبع نب دادم

 : خيراتب ، رابجنز قوس نم . دونهلا دنع نم ، بعان نب هلاضف نب دمحم
 .هأ .( م٧٧٨١/ه ٩٠

 ؟ هيف رظنيلف ، أطخلا كاردتسإ تببحأ : ةيملعلا ةنامأللو

 يحلصملا هللا دبع نب كرابم نب دمحم -۔٥
 ) ( ٠.٠ - ٠.٠

 نم ؛ يحلصملا كرابم نب هللا دبع نب كرابم نب دمحم خيشلا وه
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 خيشلا فيلأت ، " ةلأسم يبا " : باتك هل خوسنم ، ةفرعملاو ملعلا لاجر

 /ه١٦١١ ةنس خسنلا خيرات ، يبزغملا ركب نب دمحم نب دمحأ ةمالعلا

 : وه خسانلاو ‘ دوجوم يح ‘ روكذملا خيراتلا اذه ىلإ وهف ما ٧٨

 ديج طخب وهو ب مالسلا دبع نب دمحم نب دشار نب هللا دبع نب دشار

 ۔ حضاوو

 دمحم نب لشاه خيشلا : ملعلا لاجر نم اضيأ - ةحلاصملا نمو

 ،ةدع لئاسم يف ةبوجأ هلو . نمز يأ يف هنع فرعأ ال ‘ يحلصملا

 ، يعرفلا فيس نب دومح هيقفلا خيشلا نع تاباوج عم ، يدنع ةدوجوم

 . رابجنزب ناك امهمايق نأ نظأو

 وه له يردأ ال ‘ تايرقب ايضاق ناك يحلصملا خيشلا نأ ينغلبو

 تبيجتساف لجر ىلع اعد نأب ، ةصق هل ترجو ، ه ريغ وأ افنأ روكذملا

 . ملعأ هللاو ، هتوعد

 يوزنلا رمع نب كرابم نب دمحم ۔-٦
) ... ... ( 

 بجر يبأ نب رمع نب كرابم نب دمحم هيقفلا ملاعلا خيشلا وه
 ضعب هامس ؛ رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم ؛ يلنامىللا مث ، يوزنلا

 .ادوجوم ايح م٣٧٦١/ ٠٣ ةنس ىلإ ناك ؛ بهذملا خيش : خ اسنلا

٤٧٦



 يمراصلا ديعس نب دوعسم نب دمحم ٧
9 ( ٠.٠ 

 ، يواميسلا يمايرلا يمراصلا ديعس نب دوعسم نب دمحم خيشلا وه

 نم ؛ رعشلل امظان ، ايوحن اهيقف ناك ؛ يكزإ لامعأ نم ‘ اميس : هنكس

 كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا ةالو نمو ؛ رثع يداحلا نرقلا ءاهفل
 . (هللا همحر)

 ، يطمإ نم ، داوسلا نيع بحاص هنأ : '' نايعألا ةفحت '' : باتك يفو

 ناك ‘ دنهلا ضرأ نم ‘ ( ةتب ) حتف ىلإ اشيج ناطلس مامإلا زهج املو
 : ةوزغلا هذه يف هلوق نمو ، شيجلا كلذل دئاقلا وه . يمراصلا خيشلا

 قليف يف ميلاو الفلا يدطأ

 ىحضلاب ةتب انيتا ىتح
 اونزحت ال يباحصل تلف
 اونبجت الو ربصلا اوعنطصإ
 اورصق الو رشألا اولثتماف
 الفلا دأك روبنللا اومحتقاف

 اهناجراب ىلتقلا امناك

 اهب لخن زاجعأ مهنأك

 ةتب نم جنرفإلا مزهناف
 يذلا فيس نب ناطلس همزعب

 هماصمص لمح نم هفكو

 هنيد يف لدعلا مامإلا وه

 حاص وجلاو سمنلا ءوض ءيفطي

 حارب ضرأب اهانلزن مث

 حارص مؤل نبجلاف ىغولا دنع

 حامرلاو مهفايسأ اودرجو
 حافصلا برضو برحلا تدتشاو

 حارط ىعرص جنرفإلا ةنيف نم
 حايرلا تافصاع نم رعقنم

 حاضتفإلابو يزخلاو لذلاب
 حافكلا موي رفكلا لهأ دابأ

 حارتسإ ام ىدعلا قانعأ برضل
 حالصلا ريغ عسي ال هكلمو

٤٧٧



 : ةديصقلا لوأو

 حابصلا هوجولا كلت نع نفشك

 يننبتاعي نلتخي ننجو
 . يتمزع يف كشلا نهرماخ

 : اهنمو

 اذإ .......... يقايتشإو يب ام ديزي

 وأ ( نيعلا ) ىدل حال هتمش وأ

 تهز ارايد تركذت نإ وأ

 حارملا مويل سيعلا تمز ذإ

 حاقألا نولك رد نع نمسبي
 حازم اذ مأ كنم دج نلقف

 حالو ( اميس ) وحن قرب ادب ام

 حاص قرولا اذإ نينافألا قوف
 حاطبلا كلتو ناشلا دمىس نم

 ةنس اهمظن نم غرف . فيرصتلا يف ةليوط ة زوجرأ : اضيأ ۔ هلو

 ٠٦٦٠ ١ /ه ١٦٥٠ اهلوأ ‘ م :

 يقابلا يلعلا هلل دمحلا
 هلل ا دمح دعب ةالصلا مث

 كالمألاو هللا هيلع ىلص

 يلاقم ا وعمساف اذه دعبو

 لالتعإ هب ام حيحص وهف
 فيفل هدعب نم وتلمو

 ج ةدش نم الخ امف
 حيحص اندنع اذه لثمف

 فعضملا ةفرعم درت ناو
 نيبرضلا دحأ يف دجت ناف

 ريخألا مغدم يشلللا وهف

 يقالتلا ىلإ سانلا عماجو
 هاوألا ىفطصملا يبنلا ىلع

 كالفأ ترج ام نونمؤملاو

 لاعغألا فرصت نم تلق ام

 لاثم فعاضم

 فيوجتلا اهعباس صقانو
 فورحلا ةلع نم الخ دقو

 حيصنللا

 فتقاو عمساف نيبرض ىلع وهف

 هدعبيو

 نيعلاو همال يف اسناجت
 ريشألا ىلإ رم هلاثم

٤٧٨



 همللو هؤاف سناجت امو
 يعابرلا اندنع وهف ىرخألا

 ءاي وأ هب اواو دجت ناد
 ارسي ديز وحن لاثم دوهف
 نيعلا حيحص لعفلا ىرت نإو

 اروهشم ايوتلم ىتأ دفل
 ةلعلا فورح تناك املكو

 ارابخألا ىورك فيفل اده

 اهرخآ يف لوقي

 يجارلا ريقفلا دبعلا اهمظان
 دمحم ىتفلا دوعسم ليلس

 يمايرلا بنذملا يمراصلا

 هلخلا دسف اهيف ارظان اي

 اهيقف ىتف سيل يننا
 ةمألا امل يننكل
 فيرصتلا نم تايبأ مظنل
 بترلا اذ اي تمت اعبزألاب

 انيتس يلت عست اضقنإ دب
 مانألل ثوعبملا ةرجه نم

 لالجلا وذ هللا هيلع ىلص

 تيأر

 همالو هنيع اضيأو ىلوألا
 يعاو اي عف ليللا صصعك

 ءافلا نالباقي هلوأ

 ىرسو ليلب ءاملا دروأو
 نيفرطلا يف ةلعلا فرحأو

 اروما يلو دق هلاثم

 هل ا لقف همالو هنيع يف

 اراثآلا ىوحو ركب نب ديز

 جا ول ١ قلاخ يبير ةمحر

 دلب " اميس " ناطوألا نم هل
 مالعلا نمؤملا وفعل يجار

 ةلز وأ دجت اهيف اطخ نا

 اهيبن الو اريرحن سيلو

 ةمهلا ينتعد فرصلا تلمهأ

 فيرحتلا نم قطنلا ملسيل

 0١ بجر نم تيقب نإ ةليلل

 مالسىلاب صوصخملا انديس

 لابجلا ىلع سمش تقرش ام

 )١( ءاعبرألا موي يف هتديصق نم غرف ٢٩ بجر ١٠٦٩ه/ ٢٢ ليربا ١٦٥٩م .

٤٧٩ 

 



 : ةديصقلا لوأو

 حابصلا هوجولا كلت نع نفشك

 يننبتاعي نلتخي ننجو
 . يتمزع يف كشلا نهرماخ

 : اهنمو

 اذإ .......... يقايتشإو يب ام ديزي
 وأ ( نيعلا ) ىدل حال هتمش وأ

 تهز ارايد تركذت نإ وأ

 حارملا مويل سيعلا تمز ذإ

 حاقالا نولك رد نع نمسبي
 حازم اذ مأ كنم دج نلقف

 حالو ( اميس ) وحن قرب ادب ام

 حاص قرولا اذإ نينافألا قوف
 حاطبلا كلتو ناشلا دمس نم

 ةنس اهمظن نم غرف . فيرصتلا يف ةليوط ةزوجرأ : اضيأ هلو

 :اهلوأ . ما٠٥٦/ ٠

 يقابلا يلعلا هلل دمحلا

 هللا دمح دعب ةالصلا مث

 كالمألاو هللا هيلع ىلص
 يلاقم اوعمساف اذه دعبو

 لالتعإ هب ام حيحص وهف
 فل هدعب نم وتلمو

 حيحص اندنع اذه لثمف

 فعضملا ةفرعم درت نإو

 نيبرضلا دحأ يف دجت ناف

 ريخألا مغدم يثالثلا وهف

 يقالتلا ىلإ سانلا عماجو
 هاوألا ىفطصملا يبنلا ىلع

 كالفأ ترج ام نونمؤملاو
 لاعفألا فرصت نم تلق ام

 فيوجتلا اهعباس صّانو

 فورحلا ةلع نم الخ دقو
 حيصنلا دق هلاثم

 فتقاو عمساف نيبرض ىلع وهف

 دعبو ٥

 به ذ

 نيعلاو همال يف اسناجت
 ريمألا ىلإ رم هلاثم

٤٧٨



 همالو ه ؤاف سناجت امو

 يعابرلا اندنع وهف ىذخاا

 ءاي وأ هب اواو دجت ناو

 ارسي ديز وحن لاثم ويل

 نيعلا حيحص لعفلا ىرت ناد

 اروهشم ايوتلم ىتأ دفف
 ةلعلا فورح تناك املكو

 ارابخألا ىورك فيفل اده

 . اه رخآ يف لوقي

 يجارلا ريقفلا دبعلا اهمظا
 دمحم ىتفلا دوعسم ليلس

 يمايرلا بنذملا يمراصل

 هلخلا دسف اهيف ارظان اي

 اهيقف ىتف سيل ينلا
 ةمللا امل يننكل
 فبرصتلا نم تايبأ مظنل

 بترلا اذ اي تمت اعبزألاب

 انيتس يلت عست اضقنإ كب
 ماثألل ثوعبملا ةرجه نم

 لالجلا وذ هللا هيلع ىلص

 تيأر

  

 امالو هنيع اضيأو ىلوألا

 يعاو اي عف ليللا صصك

 ءافلا نالباقي هلوأ

 ىرسو ليلب ءاملا دروأ و

 نيفرطلا يف ةلعلا فرحأو
 اروشلألا يلو دق هلاثم

 هل لقف همالو هنيع يف

 اراثالا ىوحو ركب نب ديز

 جاوزألا قلاخ يبر ةمحر

 دلب "" اميس "" ناطوألا نم هل

 مالعلا نمؤملا وفعل يجار

 ةلز وأ دجت اهيف اطخ نا

 اهيبن الو اريرحن سيلو

 ةمهلا ينتعد فرصلا تلمهأ

 فيرحتلا نم قطنلا ملسيل

 0١ بجر نم تيقب نإ ةليلل

 انينس ددع فلأ دعب نم

 مالسلاب صوصخملا انديس

 لابجلا ىلع سمش تقرش ام

 )١( ءاعبرألا موي يف هتديصق نم غرف ٢٩ بجر ١٠٦٩ه/ ٢٢ ليربأ ١٦٥٩م .

-٤٧٩ - 

 



 نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ةدوجوم يهو ، ةحورشم ةديصقلاو

 . ٥٧ ١٠( ( مقرب ةيناثلا اضيأ و )٥٢٦(‘، مقرب ىلوأل ا، ي ديعسوبلآ دوعس

 ةيمال حرش " : باتكلا سفن يفو ؛ ىلوألا نم اطخ نسحأ يهو

 لوقي وهف ، تايبألا ضعب حرش ركذن نأ سأب الو ؛ كلام نبال ‘ " لاعقألا

 : تيبلا اذه حرش يف

 لاشم هدعبو فعاضم للتعإ هب ام حيحص وهف

 : هلوق ىلإ

 الام عابو راس هلثمو الاقو ىتفلا فاخ هلاثم

 0 ةلعلا فورح نم يلاخلا : وهو ، حيحص ةعبس لاعفألا لصأ نأ : يأ
 . يثالث : نيبرض ىلع وهو ، فعضمو ؛ جرخو ، بهذك : فيعضتلا نمو

 ؛ رصرصو ‘ صس : يعابرلاو ؛ رفو ، رمك : يثالثلاف ؛ يعابرو

 يواو ناك اذإ : وهو ، دجوو ‘ دروو ؛ رسيأ يف ةغل ‘ رسي : لاثمو
 ، يلوك ، ماللاو ءافلا لتعم ناك اذإ : وهو ، يوتلمو ؛ اهناي وأ ‘ ءافلا

 6 صقانو ؛ يوغو يورك ، نيعلا لتعم ناك اذإ : وهو ، فيفلو ؛ يشوو
 لتعم ناك اذإ : وهو “ فوجا و ؛ ىضمو ىعس 0 ماللا لتعم ناكا ذإ : وهو

 . ه أ . اهامسأو لاعخألا لوصأ هذهف ؛ لاقو ، راسك ، نيعلا

١ 

 ىلع ‘ م٠٧٦١/ه١٨٠١ ةنس ىلإ ناكو ، هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 . ةايحلا ديق

 ىلع ايلاو ناك دقف ، يمراصلا دوعسم نب دمحم نب دوعسم هدلو امأو

 ناطلس نب فيس مامإلا مايأ كلذو ، م٤٠٧١/ه٦١١١ ةنس ‘ دكسم
 . (ضزألا ديق ) يبرعيلا

٤٨٠



 : ةاكزلا يف ةديصقلا هذه ۔ اضيأ ۔ هلو

 لاملا ةاكز جارخإ ركذ ىيف لالجلا يذ هللا مساب نكب

 تالصفم افانصأ صخت ةالصلاك يهف ةاكزلا امأ
 بوبحلاو رمحألا بهذلاو بيبزلاو ةضفلاو رمتلا يف
 باجنلاو سوماجلاو زعملاو باكرلاو رقابلاو نأضلا
 ثانإلاو روكذلا ىلع اضرف ثالثلاب مزلي اهجارخا

 باستكإ وأ ثرإ نم مت نا باصنلا عم لوحلاو كلملاو

 نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب دجوت ، ةليوط ةديصق يهو
 ۔ (عومجم )١٧٨٨/ مقرب ‘ ي ديعسروبلآ دوعس

 ىربملا بلاط نب فسوي نب دمحم ٨
 ) ... ۔ ١١٢١١ه۔/١٧٠٩م( 6١

 نب دشار نب بلاط نب فسوي نب دمحم يلاولا هيقفلا خيشلا وه
 نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاهقف نم ؛ يربعلا ىسيع نب دمحم نب كلام

 ىلع ايلاو راص ثيح ، رشع يناثلا نرقلا نم اتقو شاعو ، رشع يداحلا

 ةنس يفوتملا ‘ (ضزألا ديق) ناطلس نب فيس مامإلل ، يبغلا نصح
 هنيب تناك ، ةرهاظلا نم يبغلاب همايق تقو يفو ، م١١٧١/ه١١ ٢٣

 لاجر ضعب نيبو هنيب ةلدابتم لئاسرو ثاحبأ كلذكو ، تالسارم مامإلاو
 : خياشملا مهو ، ىوزن ةمصاعلا يف مامإلا ةرضحب اوناك نيذلا ، ملعلا

 : يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا ةطوطخم يف ، يربعلا فسوي نب دمحم خيشلا ةافو خيرات تدجو ()
 . )٣٨( ةحفص . " نيربتعملا ةرصبت "

٤٨١ 

 



 نب هللا دبعو ، ينارحبلا يلع نب دمحمو ‘ يرفاغلا نانس نب فلخ
 ةهبش يف كلذو . يديعسوب دمحم نب دمحأو ، يدادملا ريشب نب دمحم

 ،هيف ةباتكلا نع اهلجأ نم نوملسملا فقوت ، نينيعلا جلف يف تعقو

 اهنمو ، هتاضقو مامإلاو ، يلاولا خيشلا نيب ةبوجألاو لئاسملا تلدوبتف

 : يهو ، يلاولل فلخ خيشلا نم ةصاخ ةلاسر

 نم اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )
 نم اندرأ دق انإ ‘ يرفاغلا نانس نب فلخ ، لقألا مداخلا انأو ، نيملسملا

 فوقو ببس نع لأسي نأ ، يربعلا فسوي نب دمحم يلاولا خيشلا
 كلذ ةفرعم انءاجف ، ةرهاظلا نم نينيعلا جلف يف ةبتاكملا نع نيملسملا

 تحص دق ةلعلا كلت نأو ، ةلعلا كلت ءاود ةفرعمو ‘ ةلعلا ةفرعمو ، ببسلا

 انبتك دقو ، هتيرقو نينيعلا جلف يف ةباتكلا ةزاجإ انيأرف ، يعرشلا ءاودلاب

 ثحبلا دعب ، دابعلاو دالبلا حالص رظنو ، هلوسرلو هلل ةعاط اهيف
 نع هللا مهازج . نيملسملا باتك نم دحأ كلذ يف ككشي الف ، داهتجإلاو

 بر هلل دمحلاو . نيمألا دمحم ىلع هللا ىلصو ؛ اريخ هلهأو مالسإلا

 لوألا عيبر نم نولخ لايل رشعل سيمخلا راهن خيراتب ، نيملاعلا
 . هأ . ( هديب نانس نب فلخ هبتك ، م٥٩٦١ ربوتكا ٧ / ٢٠

 ظاقيإ " : باتك _ تنش نإ _ عجار ، هذه ريغ لناسر ةيضقلا يفو

 ه ريقحلا هفلؤمل ، " نانس نب فلخ خيشلا ةمجرتو رعش يف نانسلا
 . ١٦١( ۔ )٢ ١٥ مقر ةفيحص

 ةنس ، يربعلا خيشلا اذهل ةخوسنم هقفلا بتك نم اضعب تدجو دقو
 خسن دقو ‘ اهيقف بلاط نب فسوي خيشلا هوبأ ناكو ‘ ما٦٨٦/ ٨

 . م٨٣٦١/ه٠١ ٤٨ ةنس يف ، "" عرشلا نايب " : باتك ءازجأ ضعب هديب

٤٨٢



 : ت ] ي ربعلا فسوي نب دمحم خيشلا توم خيرات ىلع فقأ ملو

 هدهب ، يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلا هاثر دقو .ا | ٧ /٩ ٠

 ٠ ة دبلا

 ىدنلاو ربلاو دوجلا ءام ضيغ ل

 ىدجلاو لذبلاو دفرلا لابج تدهو
 فسوي لجن يف مايألا دي ةادغ

 اجلمو مانألل اثيغ ناك دقو

 سندم ريغ باوثألا رهاط ىضم

 قراطو عايجلا نيكاسملا هتثب
 هرهد بان هضع ميرك رحو

 هركذ راص دقل ىنسحلا هلاعفاب

 اهدسي سيل رهدلا يف ةملث هل
 رتاسب سيل رهدلا يف ةروع مكو
 تلطع مراكملل .... مكو

 فسوي نبا توم دعب دجم بؤث مكو

 لنومو ثيغو ثيل نم كل ايف

 تمن نإو ةايحلا لوط يف هيكبنس
 هنيمي هلإلا ضرأ تلكأ الف

 هلضفب كيلملا ىلوملا هأوبو
 ةليضف لكل اقابس ناك دكل
 قراب حال ام هللا مالس هبلع

 .العأ ةحفصلا يف )١( مقر شماه : رظنا )١(

 ادنلاو موسلا هقاوسأ يف لطعو
 ادجلا الو هنم مركلا يف اوعمطت الف

 ىدملا تغلوأ ناسحإلاو دوجلا يخأ

 ىدملا هبناون هيف تغلب نمل

 ىده نم دشرأو ىدهأ ئرمإ لجأ

 اده دق ليللاو ءاملظلا طبخي ىرس

 ادجنم فسوي نبا دعب نم قلي ملف

 ادجنمو دالبلا يف اريغم ليمجلا
 ىدرلا عنص اندلا يف اذامف هاوس

 ادرلا الو صيمقلا انم هدعب اهل

 ىدس هدعب نم ءوسلا تيفك تراصف

 ادسلاو رهدلا قرح دق هتمحلل

 ادسو ضذزألا نطاب يف انمغر ىلع

 ادجسمو انصح ضا عاقب هتكب

 ادجسمو انيمي هنم تضفن الو

 ادعقم دلخلا ةنج يف هتنمو

 ادعقم كتمدع ال اهنم لكلا ادغ

 ادرغو بيلدنعلا حانو مامغلا

٤٨٣ 

 



 يدادملا دادم نب هللا دبع نب دادم ۔-
 ) ( ٠.٠. - ٠.٠٠

 ني دمحأ نب دادم نب هلل ا دبع نب دادم 4 هيقفلا ‘ ملاعلا ‘ خيشلا وه

 ىلإ ناك ، رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم ؛ يوزنلا يبعانلا يدادملا دادم

 . ةايحلا ديق ىلع ، م٦٦٦١/ه٧٧٠١ ةنس

 ، ةطوطخملا بتكلا ضعب ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمبو

 ة نيملسملا يضاق ، خيشلل خ وسسنم ‘ " لدعلا جاهنم " : باتك اهنم

 . مدقت امك هخيرات ، دادم نب هللا دبع نب دادم ، نيدتهملا جارسو

 يرثاغلا دشار نب دمحم نب دادم -۔٠
) ... ... ( 

 اذكه . يرفاغلا يحايملا دمحم نب دشار نب دمحم نب دادم خيشلا وه

 نايب " : باتك نم نيتسلاو سماخلا ءزجلا يف ، هدي طخب هبسن تدجو
 هل هخسن خيرات ناكو ؛ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، "" عرشلا

 . م٠٠٧١/ه٢١١١ ةنس

 هذه ، هيلع تعلطإ يذلا هرعش نم ؛ ديجم رعشلل مظانو ، هيقف وهو

 ، نامزلا يضامل ىركذو ، ناطوألا ىلإ اقوش اهلاق يتلا ، ةغيلبلا ةديصقلا

 راجشألاو ، ناردغلاو هايملاو ، ناريغلاو ةيدوألاو ، ناوخإلا ةبحصو
 : ناصغألاو قوسلا يذ ‘ ناسحلا

٤٨٤



 مغنلا و ناحلاب سيعلا برطم اب
 مهدهع ثر سانأ نع الناسو

 ادبأ ىونلا تقذ ال كبر كاده

 ةقروم نالبقلا ةردس هذهف

 ةقفوم نافقولا ةردس هذهو

 اذإ صيرخلا باجنمب تررم ىتم
 اعم هنم راجحألاو حرسلاو ردسلاو

 ادنتم ناشرعلا لفحم ىلع فقو

 اذإ مالسلا يداولا ةردس ىلع أرقاو

 هتحرسو يلاعلا رجحلاو لجلاو

 ابهتلم قوشلا رانب اداؤف حضناو

 امو نويعلاو الابق يباوج مث
 دعص نم نابيملا كلذ ادع امو

 ةعرتم ضايحألاو فخلا ..........

 امو حاص ناخد يناروغ فيكو

 نينبلا روغ عم دميح روغو

 ام كبسح جنزلا روغ روغلا كلذو
 ىلإ يغاوشلا العأ نم نرقلاو ليحلاو
 متعلاو ليحلا نارديس عم ردسلاو

 دصقلاو حلطلا ليح ليحلا ةضورو

 هب تيأر له بيرغ روغ فيكو
 اعم ءافصلا راد لب حاضو نيعو

 مظعلاو نابلاو ىوللا ركذب ودشي
 ملعلاو فدصلا يناعم نع ادشانو

 مما نع يحلاو بثك نع رادلاف
 ملتساف روقاعلا ةحرس هذهو

 مقتساف ناشرعلا ةفاغ هذهو

 ملسلاو لاضلا ىتح عبرلا ىلع ملس
 مقحلاو روغلا ماز مازلا كلذو

 يمدو ىوهلا يف يعمد لاس مهل لقو
 ميخلا نميأ نع ادعاص افصلا تنج

 مقللا يف ناصغألا يذ نيعلا ةبثأو
 مبشلا هنام نم وأ قلطلا اهلظ نم
 مطتلم ىذالا نم جومب يمرت

 مشتحمو .........طسبنم نيب ام
 مغلا ........ روغو رازملا روغ

 محرلاو راجحألا يذ ةينشلا نأ ريغو

 مصقلاو نوتيزلاو حلطلا نم هيف
 مكإ;ا يذ تولكش نم ناسغ رايد

 مطإلا قهاش ليهس دروغب امو

 مزحلاو تلقلا نيب تاسيحشلا كلت

 مزخلا ى دنرلا تا ذ نيعلا ةرادو

٤٨٥



 امو فيك ضارعملاو روصنم روغو

 لتق نم قانخلا عم ليلسلا امو

 ريغو باقعلاو يبارملا راد رادلاو

 بلقلاو ناردغلا يذ جفلا ةعرفو

 اعم يراوجلا ليج نم ورسلا كلذو

 مشولاو حيشلا تاذ ديصاقملا روغ

 مشنلاو حلطلا تاذ سأرلا ةرادو
 متعلاو نابلا تاذ تانيوهلا نأ

 يمظ لك يوري بذع ناذاش ليغو

 مظتنم ريغ وأ امظتنم ناك ام

 يوكزإلا دمحأ نب دوعسم - ١
 0.٠. ) ن ( ٠٥.

 فرعأ ال ب رعشلل مظانو ، هيقف 3 يوكإزالا دمحأ نب دوعسم خيشلا وه

 فصنلا ءاهقف نم وهو ؛ هتركذ ام ريغ ‘ ائيش هبسن نعالو ‘ هتليبق نع

 . رثع ي داحلا نرقلا نم يناثلا

 : يرفاغلا نانس نب فلخ ‘ هيقفلا ، ملاعلا ۔ هخيشل ، لاؤسلا اذه هل

 لئاسلا كاتأ اذا لوقت اذام

 هؤام رهن ءام نم ىنط نميف

 بصاغ بصغيو هرسكي ليسلاك

 ةدايز نوكل احرَق هحالصل

 بجاو نم ىنط نمل نوكي اذام
 الجآ الصأ عاب نميف كاذكو

 يذلا ىلع ةاكزلا له باصنلا هبو

 لضافلا طيحملا فرشلا هل نم اي

 لناحلا لاحو طحق هحاتجاف

 لداع مامإ هتلمج ينطي لوأ

 لوانتملا اهلان دق ةمولعم

 لناقلا هاور امب لاقي اميف

 لئاسلا باجي امبو ينطملاو
 لياقلا مامتلا لبق هلاقأف

 لياقلا متأ دقو لاقأ هيف

٤٨٦



| 
 ا

 هباصن متي لام اذ ناك أ |

 هتيلمأ يذلا يف كباوج ددراف ا

 انع افنو انضراف تيده اكشو

 .ئرمإ ريخ اي مظنلا راوع رظغاو

 هداج ضور رشنك مالسلا ذخو
 نم شرعلا اذ يف كالاو نم عيمجو

 : باوجلا

 دمحأ نبا باوجلا ينم ذخف كيل

 لودج لاسلسل ىنطأ يذلا اماف
 عزوم باسحلاب يدنع كللف
 يذلا ىلع وهف حرقلا ءارك امأو

 هنإف اموي رهنلل بصتغي ناو
 هلحم جيلخلا حاتجا اذا امأو
 ريخم كاذ ضقن يف انطلا برف
 لجآ عيب نم ربتلا ةاكز امأو

 يننإو ءاج يأرلا فالتخإ اهيفف

 . باوجلا ىهتنإ

 لماك لوح لبق هيلع ىضمو
 لطاب قهزيو اقح ىدهلا ولعي
 لطاه لهتسم كنيعو طحق

 لصاوتم هدوج ىحضأ قلخلل

 لزان ثلم قدغ رفنحسم

 لزانم ءامسلا قوف مهل قلخ

 لهلدلا هتمدعأ نم يدتهي هب

 لطاوهلا هتفلخأ ذإ اذإ ضافف

 لناوألا ماركلا ديصلا رثأ اذك
 لماخألا هيلع تضع ول لصألا هل

 لباو ضزألا ىقس ام هينطم ىلع
 لطاوهلا هتلسرأ يتأ يذلا

 لذابو حمس سانلاو همامتإو
 لناق هل هججلل نم هب لاقأ
 لنام كلذ مازلا نع لام نمل

 همحر) دشرم نب رصان مامإا ءاثر يف ةديصق ، دوعسم خيشللو

 ، ةلماك ريغ ةديصقلاو ، (لوألا) فيس نب ناطلس مامإلا اهيف ركذو ، (هللا

 : اهلوأو

 يبوعلا يبرعيلا يلولا مامإلا ىلعت ببص فكاو عمدب يدوج نيع اي

٤٨٧



 برعلاو ماجعألا ديس ىضم امل / بكسناو عمدلاب يلخبت الو يدوج

 : اهنمو

 هعست قيفوتلا دي لازت الو هدشريو اناطلس رصني هللاف

 بترلا عفرأ يف تخذب ةحود نم هدتحم باط دق ي ذلا مامإلا كاذ

 يوكزإلا دمحأ نب دوعسم خيشلا ةديصق نم يقب ام ىلع اظافح

 عضوملاف ، انه اهنم هلقن نكمأ ام تابثإ انببحأ - ابيرق اهركذ مدقملا -

 : بيرق

 اعم ءاكبلاب يدوج ضرأ اي تنأو

 اعضو ام ثيح هيبدنأ ءامس ايو

 بدألا عم يفاصلا قلخلاو سمشلاك اعلط ام دعب هنم رونلاو دحللا يف

 دحلل شرعلا بر نذأي ناك ول

 دسج نمو يذ لك عم قلخلاو

 بتكلا عم ايندلا يف دجاسملا اذن دمكلا نم هادقفل لك جضي

 : اهنمو

 بيرلا نم يفاصلا ةيضابألا نيد الحتنإ دق نمم تقبس ةعيبب

 ملعلا ملاعلا نيملسملا ديس نم

 مذخلا مراصلا ديعس لجن سيمخ

٤٨٨ 



 بجللا نعرألا سيمخلا لثم سيمخ مهف دباع يلو ةاضقلا يض

 نطفلا دهازلا ديعس نب حلاصو

 نفا يذ ريغ يعذول عقصمو
 بلث نمو ماذ نم ضرعلا هزنم نرد نمو بيع نم بيبحلا رهاطلا

 يناهبنلا ديعس نب ناضمر نب دوعسم ٢
 ١ (م٠٤٦١/۔ه٠0٥٠١ ۔ ... )

 نب دمحم نب ديعس نب ناضمر نب دوعسم هيقفلا ةمالعلا خيشلا وه

 نب رمع نب دمحم نب لهذ نب ناهبن نب رفظم نب ناهبن نب رمع نب دمحأ
 املو ، ىوزن دمس هنكسم ناك ؛ يرقعلا يوزنلا يناهبنلا نامثع نب ناهبن

 ، ىوزن رقع ىلإ لقتنإ ، (هللا همحر) يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا بصن

 . " ناشلا دمس ا حتتفإ يذلا وهو ، هتالوو مامإلا اذه ةاضق نم ناكد
 ضعب دي تحت تناكو ، اهحتفل شيج سأر ىلع هلسرأ ثيح ، رصان مامإلل

 . نامزلا كلذ يف ءاسذرلا

 هاثرو ، مامإلا اذه مايأ تامو ؛ رثألا يف ةريثك يواتف دوعسم خيشللو
 : اهلوأ ، ةديصقب يحنملا نارمع نب هللا دبع نب دمحم خيشلا

 ناكم لك بارخب ةموسوم ناثدحلا نم تثدح ةبكن اب

 : اهنمو

 )١( باتك ‘ رظنا ، م٠٤٦١/ه٠٥٠١ ماع يف ۔ يتاهبنلا ديعس نب ناضمر نب دوعسم خيشلا تام :

 ةحفص ‘ يلديبع دمحأ قيقحت . " ةمغلا فشك" )٣٥١( ، مقر شماه )١( ۔

  

-٤٨٩ 

 



 ملو ىوزن نع مطلا دوط ناب دق

 قحلا نكر نيدلاو ىدهلا مع

 هرون ىلجملا ردبلا اهيأ اي

 ىرثلا يف كنفد لبق بسحأ تنك ام

 هءوض بيغ ضرألا يف ابكوك اي
 اننامز سمش ناضمر ىتف ىدوأ

 : اهرخآ يف لوقي

 انل ىتبأ يذلا هلل دمحلاو

 يذلا دشرم نب انرصان دجملا يذ

 نابا نكر نيبيس ناب مظن

 ناضمر ىتف دوعسم مالسإلاو
 نايغطلاو كارشالا ىجد انع

 نابثكلا يف روغت رودبلا نإ
 نارمقلا كبانم كنع بان ام

 نامع جارس دوعسم ملعلا يذ

 ناطلسلا لداعلا مامالا هجو

 ناهربلاب نمحرلا هصخ دق

 .۔ ٤٥٧( ( مقرب تنش نا ةديصقلا عجار ، () اهنم دارملا ىهتنإ

 . ي ديعسروبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب

 يناهبنلا ناضمر نب دوعسم خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو
 هنأ : هل هناثر يف مظانلا لوق نم ىرت امكو ‘ [ م٠٤٦١ /ه٠٥٠١ : ت ]

 ةنس ، (هللا همحر) مامإلا ةافو تناكو ، دشرم نب رصان مامإلا مايأ تام

 : هناثر يف رصيق نبا لوقل م١ا٩٤٦/ ٩

 دشرم نبا تام ءارهزلا ةعمجلابو

 تمرصت فلأ و عست عم نوسمخو

 رخؤملا عيبرلا رهشلا نم رشعل

 رفظملا يبنلا انيداه ةرجهل

 ديعس نب سيمخ خيشلا نع ، هركذ يتآلا باوجلا نم همهفأ يذلاو

 )١( اهعلطم ، ةديصقب ، يراحصلا رصيق نبا هاثر امك :
 رمعلا ةدم يف نيع اي يماست الو رحنلا ىلع عمدلاب يدوج نيع اي ايل

 . ( ٨4 _ ٨١ ( ةحفص ‘ " دشرم نب رصان ملمإا ةريس"٫: يف ةديصقلا رظق

٤٩٠ 

 



 ة ةنطابلا ىلع مامإلل ايلاو ناك ‘ ناضمر نب دوعسم خيشلا نأ : يصقشلل

 تناك اهلك ةنطابلا نأ وأ 0 اهعباوتو راحص ةنيدم ةنطابلاب دصقي هللو

 : دحاو لاو ىلإ عجرت

 انخيش رضحمب ‘ اذه كلاؤس لثم لاؤس ىرج هنأ تعمس : باوجلا )
 يلاو ناضمر نب دوعسم خيشلا ةرضحبو ‘ ىوزنب هللا هرصن مامإلا

 رشعلا ‘ رجز ريغ نم رمثت تنتاك اذإ ، لخنلا ةاكز نأ : مهوتفأو - ةنطابلا
 . ه أ . ( ملعأ هللاو ، هتعمس ام اذهف لماك

 يثراحلا هللا دبع نب ديعس نب دوعسم ٢
 ( ... ۔ ... )

 رماع نب هللا دبع نب ديعس نب دوعسم ‘ ةقثلا ، هيقفلا ۔ خيشلا وه
 ضعب هل خ وسنم ؛ رشع يداحلا نرقلا ءاهقف نم ؛ يثراحلا يناوربلا

 نب نيملاس نب رماع : وه خسانلاو ؛ " عرشلا نايب " : باتك ءازجأ
 ، ةقثلا ، لداعلا ، مامإلا ةنازخل هخسن . يضابألا يولهبلا يخامشلا رورس

 نب رصان ، لمارألاو ىماتيلا فهك ، يضرملا ، يضرلا ، يلولا ، يقتلا
 هناطلس انل هللا مادأ - كلام نب ناطلس نب برعلا يبأ نب كلام نب دشرم

 نب هللا دبع نب ديعس نب دوعسم ‘ ةقثلا ، هيزنلا ، هبحمو ، هخيشل هخسن
 ، هيزنلا ۔ بحملا ،‘ خيشلا دي يلع ، يضابألا يثراحلا يناوربلا رماع
 . ه أ . يشاطبلا يناويطلا رماع نب ديعس نب دمح ، يضلا

 نم تلخ ةليل ةرشع يناثو تبسلا راهن ‘ مامإلا ةنازخل خسنلا خيرات

٤٩١



 ذم ، ةنس فلأو ةنس نيتسو نينس عست ةنس روهش نم ‘، نابعش رهش

 نب رماع هلل ريقفلا دي ىطع . ) م /١٦٥٨ ا 9٩. ( ةيمالسا ا ة رجهلا

 . يخامشلا رورس نب نيملاس

 يربعلا بلاط نب دمحم نب دوعسم ٤
) ... _ ... ( 

 هل تيأر ؛ اهيقف ناك ؛ يربعلا بلاط نب دمحم نب دوعسم خينلا وه

 ءاهقف نيب بسحأ اميف - فالخ اهيف عقو ، قالطلا يف ةلأسم ىلع ابيقعت

 مقرب . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي ، نيرصاعتم

 : كلذ يف هلوق نمو ‘ )٣٣٤٦(

 بلاط نب دمحم نب دوعسم ريقفلا وهو ، باتكلا اذه يف رظانلا لاق (

 نمالو . نيملسملا بتك نم ۔ ةلأسملا : ي أ اهيلع فقأ مل : يربعلا

 . ه ] . ) ملعأ هللاو ه مه راثآ

 نب بلاط نب فلخ خيشلا : رصعلا كلذ يف مهنم ملعلا لاجر نمو

 ، يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا بلا و ‘ ي ربعلا دوعسم نب يلع

 7 لنامس ىلع هيلاو مث ، ٠٥٧ ١ه/٦٤٧ ١م )١( ةنس ، حنم ةيرق ىلع

 . م١ا٤٥٦/ه٠ ٦٤

 يف ايلاو ناك ‘ دوعسم خيشلا نأ ودبي اذهلو ؛ م١ا٩٤٦/ه٩٥٠١ ةنس يف دشرم نب رصان مامإلا تام )١(

 ماع يف لنامس ةيالو ىلإ . فيس نب ناطلس مامإلا هلقن ىتح اهب لظو ‘ دشرم نب رصلن مامإلل ، حنم
 .ما٤٥٦/ه٤٦٠

-٤٩٢ 



 ا

 يمراصلا دوعسم نب دمحم نب دوعسم ۔
() ... - .٠٠ ( 

 نب دمحم نب ديعس نب دوعسم نب دمحم نب دوعسم هيقفلا خيشلا وه
 ناك ؛ () لوألا دلو _ بسحأ اميف _ وهو ، يمايرلا يمراصلا تبس يبا |

 اضيأو ؛ روص ةنيدم ىلع ‘ (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلا ةالو نم
 ، (لوألا) ناطلس نب فيس مامإلا هدجل ، [ طقسم ] دكسم ىعابلاد
 . م٧١ ٠ ٤/ه٦١١١ ةنس ديدحتلابو

 : مهو ، هتامز يف ملعلا خياشم ضعبل لاؤس ، يمراصلا خيشللو

 ، يرباجلا رمع نب كرابم نب رمعو ، يدادملا ريشب نب دمحم نب هللا دبع
 هذخأ بكرم يف كلذو ‘ يلع نب سيمخ نب رصان وأ ‘ يلع نب رصانو

 نايب "" : باتك رظنا ؛ !ا ترس 'ا نم ، هريغ وأ . مامإل ااذه مأ دح

 مقرب ، ي ديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ." عرشلا

 . )٤/٧(

 نب فيس مامإل ١ مايأ ىلا ناك هنأ ال ١ ش هتافو خيرات ىلع فقأ ملو

 . ةايحلا ديق ىلع ،م٨٢٧١/ه٠٤١١ ةنس بوصنملا ،۔ (يناثلا) ناطلس

 ةخسن هطخب تدجو دقف _ هلبق روكذملا _ دوعسم نب دمحم هدلاو امأ

 ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، "" فنصملا "ا : باتك نم رشع سداسلا ءزجلا نم

 نب ناطلس مامإلا مايأ ، م٥٦١ ٤/ه٦٠١ ٤ ةنس كلذو ، ةفاقثلاو يموقلا
 . ةلقتسم ةمجرت يف هتركذ دقف ، كلام نب فيس

 دناقو . هجإلو نمو 0 (لوأل ا) ناطلس نب فيس مامإ ١ مايأ ناك و

  

 )١( مقر تحت هتمجرت رظنا ، يمراصلا دوعسم نب دمحم خيشلا لجن : وه ، دصقب )٢١٧( .

٤٩٣ 

 



 يف هتزوجرأ ضعب انه تركذو ، ما دنهلا ضرأب ‘ " هتب " : ىلإ هشيج

 : اهعلطم يتلا فرصلا

 قالتلا ىلإ سانلا عماجو يقابلا يطلا هلل دمحلا

 هاوألا ىفطصملا يبنلا ىطع هللا دمح دعب ةالصلا مث

 كالفأ ترج ام نونمؤملاو كالمألاو هللا هيع ىلص

 : اهرخآ يف لوقي

 بجر نم تيقب نأ ةديلل بترلا اذ اي تمت ءاعبزألاب
 ( انينس اددع فلأ دعب نم انيتس يلي عست اضقنإ دعب

 مالسلاب صوصخملا انديس ماتألل ثوعبملا ةرجه نم

 لابجلا ىلع سمش تقرش ام لالجلا وذ هللا هيع ىلص

 ؟ هريغل وأ . مظانلل وه له ي ردأ ال “ حرش ةديصقلا ه ذه ىطع دجويو

 دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب . (٥٠١ا٧) مقر طوطخم رظنا

 . يديعسوبلا

 . روص ةنيدم ىلوت يذلا ‘ دوعسم خيشلا ىلع مالكلا ةمتت ىلإ دوعنو

 مناقلا ناك ، اهيلع هتيالو مايأ يفو ‘ (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلل

 نب دمحم نب دشار نب دمحم ةقثلا خيشلا : وه ‘ اهب نيملسملا رومأب

 . يحزقملا يمايرلا ملاس نب دشار نب فلخ

 يف مولعلا هكاوف '' : باتك _ يمايرلا خيشلا ينعأ _ هل خسن دقو

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب ةدوجؤم ةخسنلا هذهو ‘ '' مويقلا يحلا ةعاط

 ۔ ايلاح اينيك لحاسل ةهجاوم . ايقيرفإ قرش يف ةريزج يه : هتب )١(
 .م١ ٦٥٩ ليربأ ٢٣ /ه٩٦٠١ بجر ٦٢٩ ءاعبرألا موي يف ةديصقلا هذه تمت (آ٢)

-٤٩٤ 



 يلع نب ديعس نب رمع نب يطع : وه خسانلاو ، )٢٧٦٣( مقرب ةفافللا

 . يروصلا يساىتل

 ةنس ىلإ هنأ الإ ۔ دمحم نب دوعسم خيشلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو
 نب فيس مامإلا مايأ كلذو ، ةايحلا ديق ىلع ناك ، م١٢٧١/ه١ ا!

 . (ينتاثلا) ناطلس

 يولهبلا ناليغ نب مشاه نب دوعسم ٦-
 )م٦٣٦١/ه٦٤٠١ ۔ ...)

 نب ناسغ نب ناليغ نب مشاه نب دوعسم ، يضاقلا ‘ خيشلا وه
 ؛ رشع يداحلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاهقف نم ؛ يولهبلا ناليغ
 ةليل ةرشع سمخل ةعمجلا موي ءاضقلل بصن دقو ، هنامز ةاضق نم ناو
 روهظ لبق كلذو ، م٠٦١ ٠ ربمسيد ٩٢/ه٠١ ٠٩ ةرخالا ىدامج نم تلخ

 بوصنملا ، (هللا همحر) دشرم نب رصان مامإلا مايأ كردأو ، ةبراعيلا ةلول
 - ىرخأ ةياور ىلع - م٤٢٦١/ه٤٣٠١ ةنس وأ ۔ م٣٢٦١/ه٣٣٠١ ةلس
 . هتامز يف تامو

 مامإلل ، ىلهب ىلع ، كلام نب فيس نب ناطلس ديسلا ةيالو تقو يفو
 يف هركذ ءاج ، اهب ادوجوم ايح ، دوعسم خيشلا ناك ، دشرم نب رصان
 نم باوج هنأكو ، ةانه ينبل يتلا ، اشحو ةيضق يف ، يلاولل مامإلا باتك

 : هصن امب يلاولل مامإلا

 دحأ ناك نإف ، ةانه ينب لأسي كتقث لسرأ ، ىشحو لاح يف تركذو )

-٤٩٥



 كرمأي ناك نإ الإ ، اهنع انانغأ هللا ۔ كدي اهيف سمغت الف ، اكلم اهيعدي

 ؤ كلم اهيف مهل ةانه ونب ناك نإو ، رمأب مشاه نب دوعسم انخيش اهيف
 ، لاملا تيبل اهزوح كيلع قيضي الف ، ('ا بئاغ اهنأ ةيضاق ةرهشلاو

 ۔۔..۔....۔ نادبألا يف ةمهتلاك اهنأ : لوق ، لاومألا يف ةمهتلاو

 نأ : ناضمر نب دوعسم انخيش يناتفأ ، باتكلا تبتك ام دعبو

 هنظأ : خسانلا لاق دمحم نب هللا دبع انخيش اهيف باجأ ،۔ لاومألا هذه
 ذفنت اهتلغ نأ : - ناضمر نب دوعسم خيش هنأل ، نرقلا دمحم نب هللا دبع
 مامإلا ةلاسر نم هلقن تدرأ امه أ. ( حالسلاو نيملسملا ةلود زع يف

 . (هللا همحر)

 نم اتيقب نيتليلل تبسلا موي “ مشاه نيب دوعسم خيشلا ة افو تناكو

 . م٦٣٦١ سطسغا ٠٣/ه٠١ ٤٦ لوألا عيبر رهش

 :هيبنت

 ، ةفرعملاو ملعلا لهأ نم اوتاك ، لاجر ةعبرأ تيبلا اذه نم نأ ودبي

 : مهو ، نمزلا يف نيعباتتم

 نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاهقف نم ؛ ناسغ نب ناليغ نب مشاه : مهلوأ
 ال : هنأ يف ، ىوتف دادم نب دمحأ هيقفلا هيلع در يذلا ، رشاعلا

 . () رايخلاب عيبملا نمث يف يرتشملا ىلع ةاكز
 . مشاه نب دوعسم : يناثلاو

 لوهجملا لاملا ىلع قلطت : (هللا مهمحر) ةقراشملا انباحصأ رثأ يف ، بناوغلا وأ ، بناغلاب دصقي )١(
 . (فلؤملا) . هبر

 ، " نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتك نم لوألا ءزجلا تنش نل عجار )٢(
 : . (فلؤملا) ۔ )١٧٨( مقر ةحفص

-٤٩٦ 



 . دوعسم نب ناض : ثلاثلاو

 ةمالعلا خيشلا هركذ ، مشاه نب دوعسم نب يلط هوخأ :عبارلا

 ةرصبت "ا : باتك يف ‘ (هللا همحر) يربعلا ديعس نب ميهاربا

 ، " ديك " جلف يف هاوتف ركذو ، " نييربعلا خيرات يف نيربتعملا

 قشاوصلا فلخ نب بهو نب ملسم -۔٧
9 - ... ) 

 ملعلا لاجر نم ؛ يفاوصلا فلخ نب بهو نب ملسم هيقفلا خيشلا وه
 : دلب نم هلعلو ، دلب يأ نم هنع يردأ الو . رشع يناثلا نرقلا يف
 ، " لئاسولاو مزاوللا يف لهالدلا " : باتك هل خوسنم ‘ " فيلسلا "

 نب حلاص : وه خسانلاو ، يقورحملا ةعمج نب شيورد خيشلا فيلت
 ةنس خسننلا خيرات ، يفيلسلا يمشاهلا يلع نب سيمخ نب ديعس نب دمحم

 . م١ا٥٦٧/ه٨ ٦

 يوكزإلا دمحأ نب ناميلس نب ىسوم ٨-
 ) ( ٠.٠ - ٠.٠٠

 نب فيس نب ناطلس مامإل ١ مايأ ،۔ رشح ي داحلا نرقلا ء اهقف نم ؛ ي وكزإا

-٤٩٧



 ديق ىع ، م٣٧٦١/ه٤٨٠١ ةنس ىلإ خيشلا اذه ناك ؛ (لوألا) كلام
 : وه خسانلاو ؛ روكذملا خيراتلا يف بتكلا ضعب هل خ وسىنم ‘ ةايحلا

 مسإو ‘ ىسوم نب رمع نب ىسوم نب دمحأ نب رماع نب دمحم نب ريشب
 ديسلا ةبتكم يف ةليلق اقاروأ هنم تدجو ۔ () " بادآلا عماج " : باتكلا

 ؛ (نونف ةعومجم _ )٢٧ مقرب . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم
 . ه أ . فيس نب ناطلس مامإلا مايأ ۔ طقسم ردنبب هل هخسن ناكو : لاق

  

 ةبتكملاب طوطخملا رلظنا . هعماج وأ . هفلؤم ةفرعم نم نكمتن مل . " بادالا عماج " : باتك )١(
 . ةروكذملا

-٤٩٨ 

 



    
       





 ىدش ارمحلا يلع نب سيمخ نب رصان ۔٠

 (م٥١٧١/ه٧٢١١ ۔ ...)

 دمحم نب ديعس نب يلع نب سيمخ نب رصان هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 نم وه ي ذلا : : هلوق ، هسفن خيشلا طخب تدجوو ى ي وزنلا ي دشارمحلا

 يبا نم وه يذلا : : اضيأ هطخب ‘ ىرخأ ةخسن يفو ؤ ؛ دشار مح يبأ

 . دشارمح

 مامإلا مايأ أشن ، ةريثك يواتف هل ، هيقف ةمالع ، رصان خيشلاو
 دشرم نب رصان مامإلا مايأ رخآ كردأ امبرو ، (لوذلا) فيس نب ناطلس

 نب فلخو ، يلمازلاو ، ناديبع نبا : خياشملاو وه ناكو ، (هللا همحا)
 يف ىوتفلا رادم مهيلع ، دادم ينب خياشم ضعبو ، يرفافلا نانس
 . يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا اضيأو ، مهنامز

 يف تفلأ يتلا بتكلا يف ةدوجوم . يدشارمحلا خيشلا تاباوجو

 ويام /ه٢١١ا٧ ىلولا ىدامج رهش يف هتافو تناكو ، هدعب اميفو . هنامز
 نب دشار نب هعمج خيشلا هاثرو ، رعشلا مظني نمم ناكو 0 م ١٩٧٥

 ديسلا ةبتكمب امإ ، ناديبع نبا تاباوج نم طوطخم يف دجوي ، دادم

 يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب امإو ، يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم
 ىتح ،۔ طوطخملا مقر ديقأ مل فسألا عمو ، نآلا ينرضحت ملو “ ةفاقثلاو
 . هعجارأ

 مل ۔ ةديصقب ، (هللا همحر) يرفاغلا نانس نب فلخ ملاعلا خيشلا ه اثرو

 : يهو ، تايبألا هذهب الإ اهنم رفظأ

 اهماهس هوجولا يوشت اهماياو اهماهس ىطخت سيلايانملا يسف
٥٠٩١



 اهماهس حولت سمش وأ هيلايل تلماكت ردب نهنم ملاس الف

 اهماكز اهيف ثاع الإ فنأ الو ىذق اهل تدهاو الإ ةلقم الو

 اهماكر كاذ لبق نم لباو ىمه نإو اهرطق تكسمأ الإ بحسالو

 اهمامأو اهفلخ ايالبلا يدهتو ةرسيو انيمي اهيف ىدرلا قوست

 اهمامأو ىرولا نيب اهيقوسو اهينغو اهنيكسم اهب ءاوس
 اهماغطو ........... ىسألا ي دبأف صانب :انتعجفأ اهارت تسلأ

 . ةديصقلا ةيقب دجأ ملو

 نب ناطلس مامإلا مايأ كلذف ، م٥١٧١/ه٧٢١١ ةنس هتافو تناك اذإو

 مايأ ذنم ‘ ةمنأ ةسمخ رصاع ثيح ‘ رمعلا هب لاط هنأكف ؛ (يناثلا) فيس

 . (يناثلا) فيس نب ناطلس مامإل ١ ىلا . يبرعيلا دشرم نب رصان مامإل ١

 لاغتربلا ةبراحمل ، (لوألا) فيس نب ناطلس مامإلا شيجل ادناق ناكو
 ىلع : نييلاغتربلا عم ضوافتو . رشوبب هتماقإ رقم ذختاو ، طقسم يف
 كلذ يف مهقفاوف ، [ طقسم ] دكسم يف اوقبيو ، حرطم ةنيدم اوكرتي نأ
 تقولا ضمي ملو ، هيعس ركشف ، مامإلا ىلإ عجرو ‘ اهآر ةحلصمل تقولا

 ؤ ىحضلا تقو اهلخد دقف ، امامت اهنم ناطلس مامإلا مهالجأ نأ ىلإ اليوط

 . مهيلع هللا هرصنف ، ريبكلا يداولاب نيتعكر سانلاب ىلص نأ دعب

 ، عفدمب شيجلا برضي ناك ، مهنم الجر هفيسب برض دق مامإلا ناكو

 ةبرضالإ يه ام : هآر نمل يلاغتربلا لاقف ، عفدملا روفصعو هعطقف
 رهطو ، نامع نم مهجرخأف ؛ ينم نيلجرلاو روفصعلا تعطق ، ةدحاو

 نم اننالجإب فيس نب ناطلس فنتكي مل : مهلئاق لاق نيح ، دالبلا مهنم
 : باتك يف هتمجرت رظنا . خلإ ... ايقيرفإ قرش ىلإ اندراط ىتح ‘ هضزأ

 . يلكرزلل 6 مالعأل | "

٥.٠٢



 يف هلح تايبذل ا هذه ۔ سيمخ نب رصان ملاعلا خيشلل هتدجو اممو

 : يهو ، اهركذ تببحأف ، ءاقسنسإا

 انهلإو انبر ايعرر ابس
 انل رفغاو الجاع انع هفشكا

 انمعو كيلا انعرصضت محرا

 دمحم ىبنلا ىلع لصو اذه

 ررضلا ,انب طاحأ دق كديبع انإ

 رفغ نمو ثاغأ نم ىلوأ تتلف

 طملابو كنم ناميإلاو نمألاب

 رضم نم الصأ ثوعبملا ىرولا ريخ

 دق
 ٠ ٠ ٠. « ٠

ّ 

 : هلوقب ‘ يوكزإلا يرازفلا رماع نب ريشب هيقفلا خيشلا هاراج دفو

 ضملا سبتحإ دق انيصاعم مؤشب

 اهضعب تام دقو انيشاوم تعاجف

 هرودو ناويكلا ا ذه اوبسحت الو

 رجش نمو ليخن نم ريثك تامو

 رمث نمو عورز نم هيلع رمي

 رقب نمو نتأو ..........

 رشبلاو قلخلا قلاخ ىلاعت هيلإ

 ررضلا فشكي هريغ هلإ نم امف

 رهش دق بعاوكلا يف اسحن ناك نإو

 ملةيقباهلو ، هتركذ امم زثكأ يهو ، تايبألا نم ينرضح ام اده

 . اهب رفظا

 يدادملا دمحم نب ناميلس نب رصان ٠-
٠٠٠ ( ( ... 

 نب دمحم نب ناميلس نب رصان يضاقلا ‘ هيقفلا ، ملاعلا ‘ خيشلا وه

٥.٣ _



 يوزنلا يبعانلا يدادملا دادم نب هللا دبع نب دادم نب دمحأ نب دادم

 نب ناطلس مامإلا ةاضق نم ؛ رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم ؛ يرقعلا

 . هنامز يف ىوتفلا عجرم ناكو ، يبرعيلا فيس نب ناطلس نب فيس

 دلاو : اضيأ وهو دمحم نب ناميلس هيقفلا هدلاو ركذ مدقت دقو
 : ىلع ۔ بسحأ اميف ةمامإلا دقع يذلا . رصان نب هللا دبع يضاقلا

 . ىوزن نصحب ‘ (يناثلا) ناطلس نب فيس : ىلع وأ ، رصان نب دمحم

 اهنم م خيشلا اهيلع باجأ ، ةريثك ةلنسأ ، (هللا همحر) ناطلس مامإللو

 عومجم : رظنا ؛ اهريغو ‘ نيرحبلاو ، جنكو ، ةروصنملا لهأ نع هلاؤس
 . يدعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ، )١٢٥٤( مقر

 ضثبسلا رمع نب هللا دبع نب رصان ٩١
 ) ... ۔ ( ٠.٠.

 نب رمع نب هللا دبع نب رصان ، هيزنلا ، عرولا ، هيقفلا ، خيشلا وه

 ةنس ىلا ناك . رشع يناثلا نرقلا ء اهقف نم ؛ ي وجنفلا يتبسلا دمحأ

 . ةايحلا ديق ىلع ما ١ / ٧٨

 ةنس يف هل خوسنم ‘ " نيبلاطلا جهنم '' : باتك نم اءزج تدجو

 نب دمحأ نب يلع نب دمحأ نب دوعسم : وه خسانلاو ‘ م٣٦٧١/ ٧

 يناضمرلا ناضمر نب دشار نب ناضمر نب دوعسم نب دمحأ نب يلع
 ، يتبسلا خيشلا اذه طخب ، ةيصو دلبلاب يدنع دجوتو ؛ يلنامسلا يليدلا

 تاكرب نب دمحم نب ناطلس نب دمحم : وه 0 اندادجأ نم لجر اهب ىصأ

٤ ٠ ٥ _



 ، يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلل ايضاق هدلاو ناك يذلا ، يشابل
 ءاج ، ةليوط ةيصو يهو ، دمحأ نب ديعس نب دمح ديسلا هديفح مايأ ىتحو

 : يلي ام “ اهرخآ يل

 نع عجر دق هنأب ، يشاطبلا دمحم نب ناطلس نب دمحم خألا ىصاا )
 ةقثلا خألا لعج دقو ، هل اهلعج يتلا ةرجألا نعو ، هيبأل هتياصو

 ءاضق يف } هتوم دعب هيصو ، يشاطبلا برعلب نب دمحم نب نمحرلا بع
 دعب هلام نم هل لعج دقو ، هنويد ءاضتقإ يفو ، هاياصو ذافنإو . هنبل

 هذه رمأ نم هل لعج اميف ، همايق ىلع هل ةرجأ ، ةضف ةيدمحم نيتس هترم
 . ةياصولا

 رح وهف۔-هكولمم وهو ، هنع تومي كولمم لكب ، اذه دمحم ىصاأ
 هلل ةعاط ، { ةبقعلا ام كاردأ امو + ةبقعلا محتقا الف ] ، ىلاعت هللا هجول

 . ةي دمحم هلوسرلو

 . كلذب مهل هنم ةيصو ‘ هلام نم ةضف تايدمحم رشعب مهنم داو

 نيتس ماعطإ اهترافك ، ةالص ةرافكب هلام نم ‘ اذه دمحم ىصاأ

 كلذو ؛ لبق نم هب ىصوأ ام ىلع ةدايز ، هتوم دعب هلام نم ذفنت ، انيكس

 ةنس يتنامو انامز ةنس ةنس رفص رهش نم نيرشعلاو يناثلا مويلا خيراتب

 هبتكو ، [م٦٨٧١ ربمسيد ٤١/ه١٠٢١ رفص ]٢٢ ةرجهلل ةنس فلأو

 ه أي ( هديب يتيسلا دمحأ نب رصع نب هللا دبع نب رصان 3 ىلاعت هلل ريقفلا

 . عضاوملا ضعب يف طقس عم

هل ةزاجإ . يتبسلا هللا دبع نب رصان نب دمحأ خيشلا : وهو ، ٥ ديفحلو



 نأ . يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس نب ديعس ديسلا نم

 : هصنب هلقنأ ، نيملسملا نيب بتاكي

 نم اذه يباتك ىلع فقي نم مظعيل ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب )
 مامإلا نب ناطلس نب ديعس ، هدبع ‘ ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا انأو ، نيملسملا
 هللا دبع نب رصان نب دمحأ ، ةقثلا ، انبحمل تزجأ دق ينأب : دمحأ

 نأ يل زوجي ام هل تزجأو . لدعلاب نيملسملا نيب بتاكي نأ ، يتبسلا
 ، نيملسملا دنع هيلع لومعمو تباث هطخو . ةباتكلا رمأ نم ، هل هزيجأ

 نم رشع يناثلا موي خيراتب ، هديب فيس نب ناميلس . هرمأب همداخ هبتكو
 . م٣١٨١ ربمفون ٦ /ه٨٢٢١ ةدعقلا رهش

 ،} انه .} ناطلس نب ديعس ‘ ةقثلا انال وم ه رطس ام ۔ تباثو حيحص

 . هديب يلوعملا ديعس نب دمحم نب نارهز هبتكو ، هيلع لمعلاو

 ،ةقثلل هتزاجإ نم ، ناطلس نب ديعس انالوم هرطس ام ترظن دق
 هل هزاجأ ام نأ يدنعو ، سانلا نيب ةباتكلل ‘ اذه . رصان نب دمحأ ، دلولا

 رمأ نم هل هزيجأ نأ يل زوجي ام هل تزجأ دق ينإو ۔ حيحص تباث كلذ نم

 ١٤ خيراتب ، يديب ناميلس نب رصان انأو هتبتكو ‘ سانلا نيب ةباتكلا
 . م٣١٨١ ربمفون ٨ /ه٨٢٢١ ةدعقلا

 ام كلذكو . لمعلا هيلعو ، تباث يدنعو ‘ ديعس خألا هرطس ام حص

 ريقفلا انأو هتبتك ، ناميلس نب رصانو ، نارهز : خياشملا تاقثلا هورطس

 . يديب () ناطلس نب ملاس

 . ه أ . ( هديب ناطلس نب ديعس هبتك ، ينم اذه

 نب ديعس ديسلا خا ٠ يديعسروبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس نب ملاس : وه “ ناطلس نب ملاس (١)

 . ( م١٢٨١/ه٦٣٢١ : ت ) ناطلس
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 ضعبل ايضاق ناك ‘ رصان نب دمحأ نب فيس هيقفلا هدلو نأ : ينلبر

 ۔ يكرت ناطلسلا وأ ، ينيوث ناطلسلا هنأ امبر ، نيطالس

 خيشلا : رضاحلا انرصع يف ، هللا دبع نب رصان خيشلا ةيرذ نمر

 ۔ هللا دبع نب رصان نب دمحأ نب ديعس نب نادمح نب فيس يضلل

 ىيحرلا رصان نب هللا دبع نب رصان"
 ( ... ۔ ... )

 ؛ يبحرلا رمع نب ىسيع نب رصان نب هللا دبع نب رصان خيشلا وه ,

 ةنس ىلإ ناك ، رثع يناثلا نرقلا ءاهقف نم ؛رعسشلل مظانو هبل

 . روكنملا خيراتلا يف هل خسن دقف ، ةايحلا ديق ىلع ، م١ا٦٧٧ / ٨٠
 نب دمحم نب ديعس نب ناميلس . وه خسانلاو ۔ رثألا يف دئاصقلا ضب

 يف خألا ، ةقثلا ، خيشلل هتخسن : لاق ؛ يبحرلا حابص نب ملاس نب دشار

 : هل ةخوسنملا بتكلا نمو ب ىسيع نب رصان نب هللا دبع نب رصان .الا

 نب هللا دبع خيشلل ، " يسفنلا حون نب حتف خيشلا ةديصق حرش"
 . يولهبلا دايز نب رمع

 ةفرعملاو مطلا لهأ نم اوتاك ، لاجر ةعبرأ تيبلا اذه نم : نأ ودبيو

 هديفحو ۔ الوأ روكذملا - ىسيع نب رصان خيشلا : مهنم 0 مهنامز يل

 هدلوو ، ملاس نب رمع نب ملاس اضيأو ۔ رصان نب هللا دبع نب رصا
 ىوتف اححص نانثإلا ناذهو ، رمع نب ىسيع نب رمع نب ملاس نب رمع
 : خياشملا اهححص امك ، يديعسوبمأ ملاس نب بيبح خيشلا نع
 نب تلص نب يدعو ، يوربإلا يليعامسإلا ناميلس نب رصان نب ناميلس
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 ةمالعلا دج وهو ‘ نايشاطبلا ‘ ناطلس نب دمحم نب ناطلسو ، كلام

 . همأل تلص نب دمحم نب ناطلس

 نيروكذملا مهدادجأل ناك هنأ ، يبحرلا ىسيع نب رصان دلاولا تعمسو

 بتكلا نم ريثك ىلع يوتحت ، " يصقن " دلب يف ةريبك ةبتكم
 ، يلاهألا نيب تناك ةموصخ ببسب ، قيرح اهيلع عقوف . ةطوطخملا
 . هلل رمألاو 4 ةيملعلا ةورثلا كلت تبهذف

 هذه ، اهيلع تعلطإ يتلا ، هللا دبع نب رصان خيشلا راعشأ ضعب نمو

 : تايبألا نم تاعوطقملا

 رادب ايندلا هذه تسيلف رادب ىلوملا ىضر ىلإ رادب

 يرادب اهيف هسيلو ةايحلا يف منان مدأ نبا نكلو

 : هلوقو

 رصب الو ال عمس عفني سيلف هل درم ال ارمأ هللا ىضق اذإ

 رذح دفي مل ذإ ارذح نكأ ملو اذكو اذك لعفأ مل مل لقت الف

 : اضيأ لاقو

 خأ لك بنذ رفغاو فعاو نصو دزو لصو فكو مكحاو لباو نعأ دفأ

 خسولا نم قان افص لخ لكب نقثو لسو ربصاو نلأو دجو رتساو

 : اضيأ هلو

 دعب نم رانلا يرومب سيل خفنلاف هبحاصل لص رأ مامتإ تنش نإ
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 : اضيأ لاقو

 ةعاطتسالا ردق كءاسن لدا

 نمك تسل تنك نإ هتلق امب لمعاف ا

 : هلوق نمو
| 

 مستبم سانلا يف امكضحدخي ال .

 يذو ماخلا يف لاق نيب ازيم لب

 ينتقمي ناك نم اهب نفرعأ دف

 0١ نبللاك ديغلا بلقو ءام سانلا نإ

 ") نبللاو دبزلا نيب قرفي ال نم

 تايحو لاوغأ بلقلا يف برف
 تامالع ي دح مهل ناف دو

 تابارقلا يذ نم وأ دعابألا نم

 . ةليوط ةديصق نم ‘ تايبألا ةثالثلا هذه تبتك : لوألا خسانلا لاق

 : هدي طخب ۔ هلوق نمو

 هتالص يف دهتجي مل نإ ءرملا ام
 انسوفن ىدوأ لقعلا صقن نئلو

 . هديب رصان همظان هبتك

 : اضيأ ۔ هلو

 مهملظب سان اهزاح اندلا نا
 امهعيمج نم انطرف موق نحنو
 انكرادت نإ يبر ةمحرب الا

 : اضيأ هلو
 اح

 اشغ هسفن ؤرمإ الإ هموص يفو
 اشرإ الو انذخأ اهنع ادوَق الف

 اوزاح ىقتلاب ى رخألل نورخآو

 زاجيإ لوقلا اذهو كلتو يذه

 زازعإو فاطلأ نميهملا نم

 ۔ ( فلؤملا) ٠ لصألاب اذكه . ةنبل : اهتدحاو . لافطلا : ) ماللا رسكب) نبللا ) ( ١

 . (فلوملا) . فورعم (آ)
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 جادخ تنأ لاهجلا كل لوقي تاهبشلا نع افاقو تنك اذا

 جالع هدفي مل كرش رفاكو قفانم جادخلا نأ اونقيتسإ امو

 جارسو لماك ردب كلذو رفنضغ وهف نمحرلا قتي نمو

 جاعنو مهنم ريخ دفانق انهلإ دنع نايصعلا يوذ نإو

 جارخ هيلع ام عرز كلذف كلسم لك يف تاعاطلا عراز نكف

 نب دمح ةمالعلا ديسلا هل دروأ دقو ؛ هرعش نم هيع تعلطا ام اذه

 ءارعش ضعب يف نامجلا دئالق " : هباتك يف ، يديعسوبلآ دمحم نب فيس
 . تاعوطقمو دناصق ، '" نامع

 : ىلوألا علطم

 لنام جفغلا درخلا وحن كبلقو لذاوعلا كتلذع دق ام لاط دقل

 لذاعملا كدفت مل ابينك نهب اميتم داؤفلا فوغشم تيسمأ

 : ةيناثلا علطمو

 مزاول ضورف نم كنمزلي امل ملاعب نيملاعلا يف نكت مل اذا

 مدأ لسن نم لاهجلا هب ديصي هل كبش نم سيلبإ نم كنإف

 ريغ ىلإ . يزوجلا نبال ، "" بولقلا قايرت " : باتكل هظيرقت اهنمو
 مقر ةحفص ۔ 0) "ا نامجلا دلق " : باتك _ تنش نإ _ عجار ؛ كلذ

 )١٢٩(.

 : ةيمكحلا تايبألا هذه 4 هريغل مظنلا و ، هطخب هتدجو اممو

 دمحم نب فيس نب دمح ديسلا ةمالعلل ‘ "" نامع ءارعش ضعب ةفرعم يف نامجلا دنالق " : باتك )١(
 . م ١٩٩٣ : طقسم يف عوبطم ‘ ي ديعسروبلآ
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 كلام وهو ىنغ اذ هنع تنك نمو 5

 اذهو ءارث ىتفلل ةعانقلا نإ اعناق نك

<
=
=
 

 ا
 آآاا٦ا'ا
 اا
 اذا

١ 

 هريمأ تنأف افك اهل دمو ةمعن كنم هتيلوا نم كرسلا (
 هريسأ تنأو ايندلا يف كريمل هنإف هيلإ اجاتحم تنك نم

 هريظن تنك ضرألا بطق ةمزأ
 هريشأ كيلا ام

 ةنس ىلإ ناك الوأ تركذ امك هنأ الإ . هتافو خيرات ىلع فقأ ملو
 . ةايحلا ديق ىلع ، م٦٧٧١/ه ٠٠

 يزرعملا رصان نب يلع نب رصان ٣
9 - ... )( 

 يوذ نم ؛ يزرحملا رماع نب رصان نب يلع نب رصان خيشلا وه
 ، م٦٧٧١/ه٩١١ ٠ ةنس ىلإ ناك ؛ رشع يناثلا نرقلا يف ةفرعملاو ملعلا

 . ةايحلا ديق ىلع

 نب رصان هيقفلا خيشلا هراجو هنيب ناكو ؛ "ا دعب ' دلب نم وهو

 خيشلاو ، "" يصقن " دلب نم ، يبحرلا ىسيع نب رصان نب هللا دبع
 ، ةيهقف بتك لدابت ، "" ىدحإ " دلب نم ، يشاطبلا كلام نب تلص نب يع
 ۔ نييناطلا يداو نم اعيمج مهو ، ىرخأ تامولعمو

 اهنع لأس ‘، لئاسم ، يلع نب رصان نب يدع خيشلا هدلول تدجوو

 ، هدي طخب خيشلا اهيلع باجأ دقو ، يشاطبلا دمحم نب ناطلس خيشلا
 نأ هللا ىسع ، اهعمج ددصب نآلا انأ يتلا ، هتبوجأ يف ةدوجوم يهو
 . قيفوتلا هبو ، اهرشنو اهمامتإ رسيي
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 ىيحرلا رمع نب ىسيع نب رصان ٤
 ) ... ( ٢٣

 نرقلا ءاهقف نم ؛ يبحرلا رمع نب ىسيع نب رصان هيقفلا خيشلا وه
 اهاشنأ يتلا ۔ نيربج ةسردم يف سرد نمم هنأ : ليق ؛ رشع يداحلا

 ، دلبلاب يدنع دجويو ؛ (هللا همحر) يبرعيلا ناطلس نب برعلب مامإلا
 خيشلا : وهو ‘ اندادجأ ضعب نم تالاؤس اهيف ، ةميدقلا قاروألا ضعب
 مامإلا رصع يف ناك يذلا ، "" ىدحإ " دلب نم ‘ يشاطبلا يدع نب ورمع

 هذه ضعب ىلع رصان خيشلا باجأ دقو ، (يناثلا) فيس نب ناطلس

 . لئاسملا

 هل ‘ زيرح نب تيخب نب رصان : نييبحرلا نم ةفرعملا لاجر نمو
 ديسلا ةبتكمبو ، هطخب رثألا يف بتك ىلع تعظإ ؛ ةياغلل ديج طخ

 . )٧ ٢١( مقرب ۔ رعش ناويد 4 يديعسروبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم

 ، مالسإلاو ةيلهاجلا ءارعش نم ريثكل ، ةديصق نيعبرأو عست ىلع يوتحي

 0 هللا يف هيخأو ، هبحمو ، هخيشل هخسن هنأ : لاق ؛ حضاو ديج طخب

 رهش يف خسنلا خيرات ، ينايبذلا يرباجلا دشار نب دمحم نب ثراح خيشلا

 . م٣٩٨١ رياربف /ه٠١٣١ نابعش

 يوكزإلا ربشب نب دمحم نب رصان ۔٥
 ) ( ... - ٠٥٠٥

 نب ريشب نب دمحم نب رصان ‘ يضرفلا ‘ ملاعلا ، هيقفلا خيشلا وه
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 يف اباتك فلأ دقو ، رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم ؛ يوكزإلا يرمعلا دمحم

 ماعلا مقرلا ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي ، ثاريملا

 ةديحولا ةخسنلا ، رهظي اميف وهو ، (ب٣٩١) صاخلاو )١٤٨١(“
 . يشاوحلا يف هضعبو . كوبسمو قيقد ملقبو ۔ هفلؤم طخبو ‘ باتئلل

 ، ىرخأ ةخسن ىلإ هلقن وأ ، هبيذهت نم نكمتي مل هفلؤم نأ : ودبي
 ، بابلا نم اهعضوم يف لناسملا ضعب عضي ۔ يكذ هيقف خسان ىلإ جاتحبق
 ، هب مامتهإلا يغبني ، هنف يف عساو ، مجحلا طسوتم ‘ با وبألا بترم وهو

 . ىرخأ ةخسن هل دجوي مل ناك نإ ‘ ىرخأ ةرم هخاسنتساو

 : ةيتآلا ةلأسملا هذه ، خسانتملا باب نم ، باتكلا اذه لناسم نم

 ، يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس نب فيس مابإا انديس تام )
 تنب ةشناعو ‘ (') ةيبرعيلا ريمح نب دمحم تنب : امهو ، هيتجوز كرتو

 نب ناطلس مامإلا : هدلوو ، (") ةخيش : هتنبإو ، () دوعسم نب هللا دبع
 ،۔ ريمح نب دمحم تنب : يهو ، نيتجوزلا ىدحإ تتام مث ؛ (يناثلا) فيس
 نبال تصوأو ، ريمح نب دمحم ينبإ اريمحو ، ايدع : اهيوخأ تكرئا
 . ملعأ هللاو ، هب هل ترقأ وأ ، اهلام ثلثب ، انهم نب بوعلب : اهبفأ

 ، تانب عبرأو ، نينب ةثالث كرتو ‘ فيس نب ناطلس مامإلا تام مث
 ۔ ناطلس نب انهم مامإلا : اهجوز تكرتو ، فيس مامإلا تنب ةخيش : تتام
 مامإلا ينبإ ضيوعو ، ميلقو ، دشرم نب ناطلس : مهو .3 نينب هثالئو
 فلخ نب ملاس تنب ::يهو ، هتجوز كرتو ، انهم مامإلا تام مث ؛ انهم

 . ريمح نب دمحم ءانيا ريمحو يدع مأ : يهو ، ةيبرعيلا ريمح نب دمحم تنب مامإلا ةجوز )١(
 . دوعسم نب هللا دبع تنب ةشناع مامإلا ةجوز )آ(

 مث ، دشرم نب ناطلس مامإلا هل تبجنأف ، يدع نب دشرم اهجوزت ، ناطلس نب فيس مامإلا تنب ةخيش (٣)
 ۔ ضيوعو ميلق هنم تبجناو ، ناطلس نب انهم مامإلا اهجور
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 تام مث ؛ نيذه ضيوعو ميلق : هينباو ، هميلس : هتنباو ، ةيربعلا

 : هتجوزو ‘ ناميلس : هنبا كرتو ‘ ريمح نب دمحم نب يدع خيشلا

 ةوفع : همأ كرتو . ناطلس مامإلا دالوأ نم نبا تام مث ؛ ...... تنب

 ناطلس نب فيس مامإلا : مهو ، هيبأل هتوخإو رصان نب بوعلب : ةجوز

 ، تانبلا ىدحإ تتام مث ؛ تاوخأ عبرأو ، برعلب : هوخأو ، (ريغصلا)

 : يهو ‘ اهمأل اهتخأو - رصان نب كلام : ةجوز نيسجنر : اهمأ تكرتو

 تتام مث ؛ تاوخأ ثالثو ، ناوخأ : مهو ، اهيبأل اهتوخإو ، اذه كلام تنب

 - دشرم نب دعاج : ةجوز - هومالس : يهو ‘ امأ تكرتو 4 ةيناثلا تنبلا

 نم ةكلاهلا ةنبإلا تخأ تتام مث ؛ ناتخأو ناوخأ مهو ، اهيبأل اهيوخأو

 . رصان نب كلام : اهابأو ، نيسجنر : اهمأ

 رشعلا هذه مسق نأ : هوجريو . هللا ىلإ ريقفلا ، خسانلا هارحتي اميفو

 هلل او امهس نيعبرأو افلأ رشع دحأو فلأ ةنامثالث نم حلصت ، لئاسملا

 . ملعأ

 تنب : يهو ، ناطلس نب فيس مابإا ‘ لوألا كلاهلا ةجوزل
 ةنامعبرأو افلأ رشع ةعست : لاملا عيمج نم ، دوعسم نب هللا دبع
 نب برعلبو ‘ دمحم نب ريمحلو ؛ لاملا نمث فصن وهو ، امهس نوعبرأو
 وهو ، امهس نونامثو ةنامعبرأو فالآ ةتس : امهنم دحاو لكل ‘ انهم
 ةنامتسو فالآ ةسمخ : يدع نب ناميلس هنبإلو ؛ لاملا نمث نمث سدس

 ةجوزلو ؛ لاملا نمث نمث سدسو ‘ لاملا نمث نمث وهو ، امهس نوعبسو
 ةسمخو ةنامنامثو نافلأ : فلخ نب ملاس تنب : يهو ‘ انهم مابإا

 ؛ لاملا نمث نمث ثلث عبرو ۔ لاملا نمث عبر عبر وهو ‘ امهس نوثالثو
 ،۔ امهس نوتسو ةعستو ةنامعستو فالآ ةثالث : انهم مامإلا تنب ةميلسلو

 افلأ نورشعو نانثإ : دشرم نب ناطلسلو ؛ لاملا نمث عبر ثلث وهو
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 ، لاملا نمث نمث ثلثو ، لاملا سمخ ثلث وهو ، امهس نونامثو ةئامتسو
 دحاو لكل ، انهم مامإلا ينبإ ميلقو ضيوعلو ؛ لاملا نمث نمث ثلث سد
 ، لاملا رشع وهو ، امهس رثع ةينامثو ةنامتسو افلأ نوثالث : امهنم
 مامإلا انديسلو ؛ لاملا نمث نمث سدس رشعو ‘ لاملا نمث نمث ثلث عبرد
 نوسمخو ةعبرأ : كلام نب فيس نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نب فيس
 نمث عبر عبرو ، لاملا سدس وهو ، امهس نوعستو ةعبرأو ةئامتسوافل
 ، لاملا نمث نمث سدس رسثعو ‘ لاملا نمث نمث سدس اسمخو “ لال

 سدس سمخ سدس عست ثلثو ، لاملا نمث نمث سدس سمخ سدس اث

 يتنبإ : امهيتخألو ؛ كلذ لثم ناطلس نب بوعلب هيخألو ؛ لاملا نمث نم
 ةصيلخ : ىرخألاو ۔ فيس مامإلا ةصيلخ : امهادحإ ، ناطلس مابإا

 ةعبس : وهو ، كلذ فصن امهنم ةدحاو لكل ‘ هنيبح : امهمأ ، بوعلب
 سدس فصن وهو ، امهس نوعبرأو ةعبسو ةنامثالثو افلأ نورشعو

 سدسو ‘ لاملا نمث نمث سدس سمخو ‘ لاملا نمث نمث عبرو ، لاملا
 نمث نمث سدس سمخ سدس عاستأ ةعبسو ، لاملا نمث نمث سدس سمخ

 رصان نب كلاملو ؛ لاملا نمث نمث سدس سمخ سدس عست اثلثو ، لاملا
 تنب : يهو ، اهمأل اهتخأ نم هتنبإ هتثرو امم ، ةكلاهلا هتنبإ نم هثاريم
 نمث عبر عبر وهو } امهس نوثالثو ةتسو ةئامعبرأو نافلأ : ناطلس مامإا
 ةجوز نيسجنرلو ؛ لاملا نمث نمث سدس سمخ سدس اعستو لاملا

 نانثإو ةنامتامثو فالآ ةعبرأ : نيتكلاهلا اهيتنبإ هتثرو امم - اذه كلام
 سدس سمخ سدس عاستأ ةعبرأو ، لاملا نمث نمث وهو ، امهس نوعبسو

 اهنبإ نم هتثرو امم - رصان نب برعلب ةجوز - ةوفعلو ؛ لاملا نمث نمث
 وهو ، امهس نوعبرأو ةينامثو فالآ ةتس : ناطلس مامإلا نبا ، كلاهلا

 نمث سدس سمخ سدسو ‘ لاملا نمث نمث ثلث عبر الإ لاملا نمث سدس
 اهتنبإ نم هتثرو امم دشرم نب دعاج ةجوز - هومالسلو ؛ لاملا نمث
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 نمث ثلث عبر وهو ، نامهسو مهس فالآ ةعبرأ : مامإلا ةنبإ ، ةكلاهلا

 سمخ سادسأ ةعبرأو ، لاملا نمث نمث سدس سامخأ ةعبرأو .‘ لاملا

 هللاو ، لاملا نمث نمث سدس سمخ سدس اعستو ، لاملا نمث نمث سدس

 . ه أ . ( معأ

 . فلؤملا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 ، ةيوكزإلا ةيرمعلا نسح نب رصان تنب ةينغ : يكزإب نييرمعلا نمو

 نب دمحم ديسلا ةبتكمب ، ةمعنلا ةزوجرأ نم ةخسن يف اهمسإ تدجو

 نب رماع : وه بتاكلاو ، )٥٢٧( مقرب . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ
 وهو ، يوكزإلا يلع وبمأ ديعس نب ناحرس نب رماع نب رصان نب هللا دبع

 فرح يف هركذ مدقت يذلا ، ديعس نب ناحرس خيشلا ةيرذ نم ردابتي اميف

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ 
 ٦۔ يرقاغلا داجن نب ملاس نب داجب

 )... ۔ ١١٦١ه۔/١٧٤٨م)

 نب ملاس نب داجن نب ملاس نب داجن ، يلاولا ، هيقفلا خيشلا وه

 نب ديعس نب دمحم نب ناسغ نب ملاس نب ناسغ نب بنجم نب ناض
 يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاهقف نم ؛ يرفاغلا يناسغلا يلع نب عنام

 . رثع

 يفو ؛ كنض ةيرق ىلع هتيالو : اهنمو ‘ ةبراعيلا ةلود مايأ ةالولا نمو
 جهنم ا : باتك نم ءازجألا ضعب هل خسن دق ‘ اهب هماقم مايأ
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 : وه خسانلاو ، ةياغلل ديج طخب ، م٣٤٧١/ه٦٥١١ خيراتب ، " نيبلاطلا

 ناكو - هتمجرت تمدقت دقو - يكنضلا يمحازملا يلع نب ناميلس خيشلا
 : لاق ؛ ارعاش . اهبف

 نب داجن ، يلولا يلاولا ، لضفألا ملاعلا ‘ لجخلا خيشلل هتخسن )

 يضابألا ، ابسن يرفاغلا يناسغلا ناسغ نب ملاس نب داجن نب ملاس

 يذ رهش نم ١٣ موي خيراتب ، كنض نصحب هتيالو نمز يف ى ابهذم
 ، هحيحصت مامت ناكو : لاق مث ؛ م٧١ ٤٣ ربمسيد ٣٠ /ه٦٥١١ ةدقلا

 ، مامإلا يلاو ‘ ملاعلا ‘ لجألا خيشلا ةيالو نمز يف ۔ كنض نصحب
 هبتك ، انمآ ءاضقلا ىلإ هدرو - املاس هللا همادأ - يرفاغلا ملاس نب داجن
 . ه أ . ( يمحازملا يلع نب ناميلس ، هلل لقلا

 يف هلو ، طخلا ديج خسانو ‘ رعاشو هيقف ‘، اذه يمحازملا خيشلاو

 : اهعلطم ، اهب هحدتمي ، ةعئار ةغيلب ةديصق ، داجن خيشلا

 لبسم قدولا نم ماه هدهاعت لزنم ءارقشل ناهبن ريدب

 لهلهم ضايرلاب لبو نوجلا نم هداغو بونجلا حير هب تحسو
 لزغيو كاحي ال نول يشولا نم هعيبر تابن نم اهيلع نأك

 لدبملا نامزلا اهيلهأ لدبو ترفقأ ةيتفلا ءاجرأب عوبر
 لفنتو بارغ اهولهأو تحضأف اهمسر رذاجلا تاهيبش نم افع

 لهجي سيل ام نآلا تلهج تلاقف مهدوجو ارقش لهأ نع اهل تلأس
 ليلأ ليللاو سمشلا ءايض ينترال ةداغ تقنعت اهيف نكأ مل نأك

 : اهنمو

 لكأمو برش باط دق هب رهدب ةوطس دناكملا لهأ نم شخأ ملو
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 رثعمو لهأ نيب ودغأو حورأ
 هفوخ مظع عم ريطلا كيري نمأو
 مهدابأ كنضب مهاندهع يحو

 مهدوج بيص باص ام اذإ سانأ

 مهبورح قورب اموي تقرب ناو

 هل ام موقلا لوح اداجن نأك
 هنأ ردبلاو لبولا هادساح ىتف

 : اهنمو

 ةمكحو لدع جاهنم ىلع ميقم

 هلدعب : نيملسملا عيمج ح ارأ

 لمارأ لام مث ىماتي لامب

 ةعقب لك يف يغبلا لهأ تتشو

 لذخأو ماضأ ال اليلج ازيزع

 لزنتي ىرولا يديأ يف وجلا نم

 اولوحتف مهرهد مهيلع ىنخأو
 لجخت بناحسلا نوج مهنم تدغ

 اولتقي نأ مهب ادعألا تنقيت

 اولعفاف برضلاو نعطلا لاقو اوداجف

 للهتي وأ لهني ىري ام ىتم

 لدعأ ضرألا ىلع هنم مكاح الف

 اولومت دالبلا يف الاجر ىقشأو
 لخدم كاذ يف ثرإلا قيرط نأك

 للذمو الفلا يف ديرط مهنمف

 مظانلا خيشلا ةمجرت يف اهمامتب ةديصقلا عجار ؛ اهنم دارملا ىهتنإ

 . يمحازملا ناميلس

 دشار نب ملاس ملاعلا خيشلا : يرفاغلا يناسغلا داجن خيشلا خايشأ نم

 هيلع باجأ يذلا لاؤسلا اذه ، هل هتالاؤس ضعب نمف ؛ يولهبلا يباصقلا

 برضب رمأي نأ نيملسملا رمأب مناقلل زوجي له : وهو ، يباصقلا خيشلا

 الو ، هلقن نم نكمتأ مل ‘ اذه نم لوطأ مالك عم لوزنلاو ليحرلل مجلا
 . قاروألا قزمتو ، طخلا ةقدل ‘ يغبني امك ‘ باوجلا

 هنظأو ةمنإا ضعب نأو ، كلذ زاوج : خيشلا باوج نم هتمهف يذلاو

 ضومغ الولو ‘ شيجلا ليحر تقو هب رمأي ناك دشرم نب ناطلس مامإلا
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 عجار ؛ باوجلاو لاؤسلا تبتكل ، اهنم عضاوم يف ةباتكلا عاطقنإو ، طخلا

 نب دمحم ديسلا ةبتكمب ، ما) ' نيدباعلا جاهنم '' : باتك رخآ _ تنش نا-

 . )٢١٠( مقرب ، يديعسوبلآ دوعس نب دمحا

 -م١٤٧١/ه٥١١ ٤ ] دشرم نب ناطلس مامإلا عم داجن خيشلا ناكو
 مجعلا ءاليتسإ مايأ هعم نيدهاجملا هراصنأ نمو ‘ [ م٣٤٧١/ ٦

 مامإلا رمأ دقف ، هبكرمب اهنم ناطلس نب فيس بورهو ، طقسم ىلع
 ملف ، لاجرلا نم هعم نمب هقحلي نأ ، ملاس نب داجن خيشلا ، ناطلس
 . ريصلا ىلإ مهتافو هوكردي

 ، يفوت ناطلس مامإلا نأ : مهضعب مالك قايس نم همهفأ يذلاو
 اهنم جرخ ‘ مامإلا توم دعب هنأكو ، "" كنض "" ىلع هل لاو داجن خيشلاو

 . اهب ماقأو ، رفاغ ينب نادلبب ، هدلب ىلا

 ةرتف يف ، ريمح نب برعلب مامإلا عم قافو ىلع نكي مل هنأ : ردابتملاو
 ، ارهش رشع ىدحإب ناطلس مامإلا توم دعب تناك يتلا ، ةريخألا هتمامإ

 ، م٤٤٧١ ويام ٤ /ه ١١٥١٧ لوألا عيبر نم نيرشعلا موي ديدحتلابو

 يف هنضط ببسب كلذ لعلو ، _ ابيرقت _ م٨٤٧١ /ه١٦١١ تهتنإو

 ينب نم هبراقأو . همع ينب نم ادحأ هل لسرأو ، هيلع دقحف ، هتماما

 هنجسف ، ىوزن ىلإ هب اوعاجو ، هيلع اوضبقو مهنادلب ىلإ اوراسف ، رفاغ
 . تام ىتح هيلع قيضو . ةعلقلا يف

 ة برعلب مامإلا ىلع ءاملعلا اهدع يتلا ثادحألا ةلمج نم يهو
 ىلإ ىوزن نم هجورخل رفاغ ينب لايتحإ يف ببسلا يه تناكو ، هوعلخف
 ناكف ، ىوزن ىلإ دعب عجري ملو ‘ هل مهنجسو ، هيلع مهضبقو ‘ مهنادلب

 . يلازغلا دماح يبا مالسإلا ةجح ةمالعلل ، " نيدباعلا جاهنم " : باتك )١(
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 نب نافلخ يلاولا ، اهتعلقو ىوزن نصح يف هلحم لحو ‘ يبرعي مامإ رخآ

 هتعيابم لبق ٠ ي ديعسوبلآ ديعس نب دمحأ لبق نم “ ي ديعسوبلآ دمحم

 . ليلقب قاتسرلا نصح يف ةمامإلاب
 ة م٧١ ٤٧ ربمتبس /ه٦١١ ٠ ناضمر رهش ىلإ ‘ داجن خيشلا ناكو

 نايب "" : باتك نم عباسللا ءزجلا هل خسن ثيح ‘ ةايحلا ديق ىطع

 . نيروكذملا ةنسلاو رهشلا يف ، '" عرشلا

 نجسو ‘ ريمع نبا دي ىلع هيلع ضبقلا نأ ، ةعطاق ةلالد انلدي امم
 رهش دعب ناك ، نجسلا يف هتومو ‘ ىوزن هعلق يف هل برعلب مامإلا
 اضيأ ليلد كلذو ، ليلقب اهدعب وأ ‘ م٧١ ٤٧ ربمتبس /ه٠٦١١ ناضمر

 ، روكذملا خيراتلا ىلإ ةبراعيلا ةلود ءاقب ىلع . عضوم ريغ يف هتلق امل
 ىلإ طقسم نم ‘ يلحاسلا طخلا ءانثتسإب ، ةصاخ لخادلا نامع يف كلذو

 . يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مكح تحت يتلا ، لخنو ‘ قاتسرلاو ‘ ريصلا

 لخادلا نامع مكحي مل ‘ يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ نأ كلذب لدتسن امك

 يف ةمامإلاب هتعيابم دعب : حضوأ ةرابعبو ؛ روكذملا خيراتلا دعبالإ ، اهلك
 مامإلا ىلوتسإ ذندنعو ، م٩٤٧١/ه٦١١! ةنس ، قاتسرلا نصح

 قالطإلا ىلع اهمكاح ناكف ، اهلك نامع ىلع ، يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ
 . عزانم نودب

 : ناهيبنت

 . داجن خيشلل خسن يذلا ، يمحازملا يلع نب ناميلس خيشلا لاق : لوألا

 رهش نم ١٣ خيراتب ‘ "ا نيبلاطلا جهنم '' : باتك نم اءزج
 نصحب هخسن هنأو : م٧١ ٤٣ ربمسيد ٣٠ /ه٦٥١١ ةدعقلا

 قبس امك - ملاس نب داجن خيشلا ، مامإلا يلاول . "" كنض "
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 كلذ نأ ، عقاولا هل دهشي يذلا نإف : هلاق ام ىلع ابيقعتو هركذ
 مامإ نامعب سيل _ م٤٤٧١/ه٦٥١١ ةنس رخآ وهو - تقولا

 ، (هللا همحر) دشرم نب ناطلس مامإلاف ، لزعيو يلوي ، مئاق

 هالتو ، ةروكذملا ةنسلا نم يناثلا عيبر رهش يف راحصب دهشتسا

 ، ةريسي مايأ عب ، مزحلا نصحب ، (يتاثلا) ناطلس نب فيس توم

 الب ابيرقت _ ارهش رشع ىدحإ ةدمل امهتوم دعب نامع تيقبو

 ، يلحاسلا طخلا ءانثتساب ، دالبلا رومأ هيلإ عجرت ، مكاح وأ مامإ
 موي يف ‘ ةيناثلا ةرملل ةمامإلاب ريمح نب بردعلب عيوب نأ ىلإ
 دعب ، م٤٧١ ٤ ويام ٤/ه٧٥١١ لوألا عيبر رهش نم نيرشعلا

 ، دشرم نب ناطلس مامإلا توم نم ارهش رشع ىدحإ ىضم
 نأل ، اهيلع همكح رصتقاو ، ةيلخادلا نوصح بوعلب مامإلا ضبقف

 مكح تحت تناك ، ريصلاو روجحلا نم اهالاو امو ةنطابلاو طقسم
 كلذ يف ابوصنم امامإ نكي ملو ، يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ
 توم دعب نوصحلاو لقاعملا كلت ىلع ىلوتسإ امنإو ، تقولا
 ام ىلع امكاح ناكف ، نامع نم مجعلل هدرط دعبو ، ناطلس مامإلا
 ة برعلب مامإلا مكح تحت تناكف ، لخادلا نامع امأ ، هدي تحت .

 نأ ىلإ ، نينثإ نيمكاح نيب ةرتفلا كلت يف نامع عضو رمتساو
 ةنس ، قاتسرلا نصحب ‘ ةمامإلاب يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ عيوب

 دقو ، الوذخم ريمح نب برعلب ناك تقو يف . م٩٤٧١/ه١١ ٦٢

 هجورخو ‘ هل ءاملعلا علخو ‘ هتريس ءوسل هدي نم رمألا تلفنإ
 كلذ يفو ۔ ذئدنع هيلع مهضبقو ۔، هل رفاغ ينب لايتحإب ىوزن نم
 دعب يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا ىلوتسإ تاذلاب تقولا
 هلماع ديب تتاك ىوزن نأو اميسال ، اهلك نامغ ىلع ۔ هتعيابم
 اهنم برعلب جورخ دعب ، يديعسوبلا دمحم نب نافلخ ديسلا
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 الإ ‘ عزانم نودب نامع ىلع دمحأ مامإلل رمألا بتتساف ، ةرشابم

 ةعقو يف لتقف ، تاونسب كلذ عب ريمح نب بوعلب مايق نم ناك ام
 . "" قرف ١"

 هنأ وجللأ ه موهفملا بسح ةيضقلا يف ي دنع قيقحتلا وه ا ذه

 : باتك يف يفوتسم كلذ تركذ دقو ‘ هللا دنع ملعلاو ‘ باوصلا

 . "" ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن ديعسلا علاطلا ""

 امف } يرفاغ يناسغ هنأ : داجن خيشلا بسن يف خسانلا ركذ : يناثلا

 ىلإ وأ ، هدادجأ دحأ وه يذلا . ناسغ ىلإ بوسنم وه له يررلأ

 . { ناسغ ءاملاو انتبسن دزألا ] ، ةفورعملا ةيدزألا ناسغ ةليبق

 . ردابتملا وهو

 دكؤي اممو ؛ ناسغ ةليبق نم اتيب رفاغ ينب يف نأ : لدي امم
 نم ةذبن اهيف روكذم ، قاروألا ضعب يف ابوتكم هتدجو ام : كلذ
 ناسغ كولم لسن نم هنأو 4 ي رفاغلا رصان نب دمحم مامإلا ةريس

 نوبستني لنابق نامعب نأ مولعملا نمو ؛ ( بتاكلا ىلع ةدهعلاو )
 سانأ ةيقب ا يربع " وأ !ا ى ذ - ا ةيالو يفف ؛ ناسغ ىلاإ

 ة يبيضملا ةيالو يف ةنساسغلا : اضيأو ؛ ناسغ ىلإ نوبستني

 . نامض نم اضيأ شاطب ونبو ؛ سوبحلا نم ذخف نآلا مهو
 ؛ ناسغ نم مه لب ، ءيط نم مهنأ ، ةماعلا دنع رهش امك سيلو

 : ىلإ مهبسن لاصتإب } دلبلا خياشم ضعب نم ةميدق قئاثو انيدلو
 نب تلص نب يدع خيشلا طخب : اهنم ، مهيألا نب ةلبج نب ثراحلا

 مامإلا مايأ ناك يذلا ة يدع نب ورمع خيشلا طخب : اهنمو ؛ كلام

 رثكأو ، نييناطلا يداوب اولزن امنإو ؛ يبرعيلا فيس نب ناطلس
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 ، مهيلإ يداولا بسنف ، مهيلإ يداولا رمأ راصف ، ءيط نم هلنابق

 - نميلا نم : ليق اميف مهنيجم ناكو ، ءيط لئابق جامدنإل

 طبارمو ، ىنغو ، ةهبأ باحصأ مهنأ ، ةلوادتملا تاياورلا بسحو
 دعب اوعاج مهنأ دعبيالو ، افورعم لازال عضوم يف ، ليخلل
 . نميلا اومكح نيذلا ، نييناسغلا لوسر ينب ةلود ضارقنا

 مالسلا دبع نب ميجن ۔٧
 ) ( 77 - ٠٠٥

 الو ، هدلب فرعأ ال ؛ مالسلا دبع نب ميجن خيشلا بيدألا رعاشلا وه

 يف _ ردابتي اميف _ هأشنم ، قاتسرلا نم هلعلو ، تركذ ام ريغ ، هبسن نع
 يبأ ديسلا رصع يف ناك ، رشع يداحلا نرقلا لوأو ، رشاعلا نرقلا رخا
 وهو ى ةرتفلا كلت يف قاتسرلا ماكح نم ، يبرعيلا كلام نب ناطلس بوعلا
 ، كلام نب فيس نب ناطلسو ، دشرم نب رصان نيمامإلا مع نظأ اميف-
 نم ، دشرم نب رصان مامإلا هجرخأ ىتح ، قاتسرلا ىطع امكاح ناكف

 /ه٣٣٠١ ةنس يف ةمامإلاب عيوب امل ، هل هترصاحم دعب . اهتعلق
 . معأ هللاو - يدنع تاياورلا حجرأ ىلع ٨"

 اهب حدتمإ يتلا ، ةديصقلا هذه ‘، مالسلا دبع نب ميجن رعاشلا مظن نمو

 : كلام نب ناطلس برعلا ابأ

 هريعملاو ردغلا يف لواحي هرفكا ام ءرملا لتوق الا
 هرسيم يف ناك ولو نوخي اصقان ىتفلا عبط ناك ااا
_ 

 )١( ماع وه ةنودملا تاياورلا ثكا نكل ، فلؤملا ىري اذكه ١٠٣٤ه/١٦٢٤م .

٥٢٣ 

 



 الإ ، عزانم نودب نامع ىلع دمحأ مامإلل رمألا بتتساف ، ةرشابم

 ةعقو يف لتقف ، تاونسب كلذ دعب ريمح نب بوعلب مايق نم ناك ام
 . "" قرف ١"

 هنأ وجللأ > موهفملا بسح ةيضقلا يف ي دنع قيقحتلا وه ا ذه

 : باتك يف يفوتسم كلذ تركذ دقو 0 هللا دنع ملعلاو ‘ باوصلا

 . "" ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن ديعسلا علاطلا "

 امف . يرفاغ يناسغ هنأ : داجن خيشلا بسن يف خسانلا ركذ : يناثلا

 ىلإ وأ ، هدادجأ دحأ وه يذلا ۔ ناسغ ىلإ بوسنم وه له يرلأ
 ، { ناسغ ءاملاو انتبسن دزألا ] ، ةفورعملا ةيدزألا ناسغ ةليبق

 . ردابتملا وهو

 دكؤي اممو ؛ ناسغ ةليبق نم اتيب رفاغ ينب يف نأ : لدي امم
 نم ةذبن اهيف روكذم ، قاروألا ضعب يف ابوتكم هتدجو ام : كلذ
 ناسغ كولم لسن نم هنأو ، يرفاغلا رصان نب دمحم مامإلا ةريس
 نوبستني لئابق نامعب نأ مولعملا نمو ؛ ( بتاكلا ىلع ةدهعلاو )
 سانأ ةيقب ،'" يربع "ا وأ "" كنض '' ةيالو يفف ؛ ناسغ ىلإ
 ، يبيضملا ةيالو يف ةنساسغلا : اضيأو ؛ ناسغ ىلإ نوبستني
 ، ناسغ نم اضيأ شاطب ونبو ؛ سوبحلا نم ذخف نآلا مهو

 ؛ ناسغ نم مه لب ، ءيط نم مهنأ ، ةماعلا دنع رهش امك سيلو
 : ىلإ مهبسن لاصتإب ، دلبلا خياشم ضعب نم ةميدق قئاثو انيدلو
 نب تلص نب يدع خيشلا طخب : اهنم ، مهيألا نب ةلبج نب ثراحلا
 مامإلا مايأ ناك يذلا ، يدع نب ورمع خيشلا طخب : اهنمو ؛ كلام
 شكأو ، نييناطلا يداوب اولزن امنإو ؛ يبرعيلا فيس نب ناطلس
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 ، مهيلإ يداولا بسنف ، مهيلا يداولا رمأ راصف ، ءيط نم هلئابق

 - نميلا نم : ليق اميف مهنيجم ناكو ، ءيط لئابق جامدلنإل
 طبارمو ، ىنغو ‘، ةهبأ باحصأ مهنأ ، ةلوادتملا تاياورلا بسحو

 دعب اوءاج مهنأ دعبيالو ، افورعم لازال عضوم يف ‘ ليخلل
 . نميلا اومكح نيذلا ، نييناسغلا لوسر ينب ةلود ضارقنا

 مالسلا دبع نب ميجن ٧-
 ) ٠٠٠ ۔ ... ()

 الو ، هدلب فرعأ ال ؛ مالسلا دبع نب ميجن خيشلا بيدألا رعاشلا وه
 يف _ ردابتي اميف _ هأشنم ، قاتسرلا نم هلعلو ، تركذ ام ريغ ، هبسن نع

 يبأ ديسلا رصع يف ناك ، رشع يداحلا نرقلا لوأو ، رشاعلا نرقلا دأ
 وهو ، ةرتفلا كلت يف قاتسرلا ماكح نم ، يبرعيلا كلام نب ناطلس بولا
 ، كلام نب فيس نب ناطلسو ، دشرم نب رصان نيمامإلا مع _ نظا اميف-
 نم ، دشرم نب رصان مامإلا هجرخأ ىتح ، قاتسرلا ىلع امكاح ناك
 /ه٣٣٠١ ةنس يف ةمابإاب عيوب امل ، هل هترصاحم دعب ‘ اهتعلث

 . معأ هللاو - يدنع تاياورلا حجرأ ىلعا" ٢

 اهب حدتمإ يتلا ، ةديصقلا هذه ‘ مالسلا دبع نب ميجن رعاشلا مظن نمو

 ٠ كلام نب ناطلس برعلا ابأ

 هريعملاو ردغلا يف لواحي هرفكأ ام ءرملا لتوق الأ
 هرسيم يف ناك ولو نوخي اصقان ىتفلا عبط ناك اذا

 )١( ماع وه ةنودملا تاياورلا رثكأ نكل ، فلؤملا ىري اذكه ١٠٣٤ه/١٦٢٤م .
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 هعبط نع ءرملا حربي و

 هلصأ نم ءرملا ثبخ نإو
 ابيط ىتفلا لصأ ناك .ناو ٠ ٠ أ
 ةلبح دساح ئرما يف 7

 هءادعأ. ءرملا سلاج نو [ ناو

 اضرلا نيع بيعلا رصبت د
 نهاو ئرمإ لك مدني

 نصي مل ئرمإ لكو
 نلا ءرملا دناع ناو

 , ٠

 ةداغ هيأر تكلم نم - و

 ج / قل بلق بحلا بلغ ناو

 اطعلا نم ءرملا قحل ناو

 ثرلا . ديصي اولاقو

 7 ماود ( ال ١ ةعبرأ و

 مارح لامو ض مكو 7 مامغلا لظف

 ة همأ نم ع

 ةعاس يف لخبلا وذ داج مكو
 هله : ل أ يف رهدلا فلتخيو

 ذلا لك دبعلا ىلع متحو
 ي ٠ ٠ ا

 ىتفلا صرح قزرلا رثكي :

 تلبقأ اذإ ينفي دوجلا /

 ةفلا ي ٍ ف ا يدري ربكلا ىرأ ينإو

 7 نع ءرملا عدري الو
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 ةزغلا هب لحت نأ ىلا

 هرضحم او ٧ ىرت هنم ثبخأو

 هرمثم َ ُ هدعب هتاصخغاف

 هرذعملا لبقي الو ىضريل

 هرحرح هبلق يفو ىلوت

 :روشملاو مزح عيش اذ
 رصبم طخس بيعلل :

 هروشملاو مزحلا عيص :

 خ نم لك هب عاد
 ٥هرزع وأ لتقلا هل ح .لع د اتأ

 ٥ ز , رصنع ايلاع ىرت ول

 هرمد هبلق ىلع 77

 هردك ىدنلا يفاص حزامو

 هزثكأ م

 هرثأ نم بتكلا يف كاذ ىكح

 هرملا دهعو روجي . روجي كلمو

 هرسيب , همأ ؤرمإ داجو
 هردقملا عم ميرلا | ٭ نصو

 هرزجملاو رهدلا فلتخإ ٣

 هردق وأ نميهملا ُ

 رتقم هفك صراح مكف

 هربدم يهو ىقبي لخبل د خبلا الو
 هرقحملاو لذلا هسبليو

 ٥ رذعملا هعبط نمو بيشم

هلقع نم ب د رم بهذيو



 هتنش نم ةداعسلاب لصو هرسيملا حتفي اهديلقاف

 تسرجأ نإ فواخملا يف منو هرفقم ةيواد لك ىدل

 هرطمم ىدنلاب هتحارو ةجاح نع مصخلا لأست الو
 هرسحت نأ ةفاخم اقيقح ىتف الإ دوجلا حنمت الو

 هركسم ةرمخ ابراش الو ةمهت اذ تيبلا لخدت الو

 هرقفم اهتيلو نإف ةبوعرخ كلام لوت الو
 هربخم يلف ءيش لك يفو اسنلا لاحب اريبخ يندجت

 هرجضم ةجاح بلاط نمو
 هرفغملا هل ىجرت اهاضق

 هربد هريغ نإ دعسلا اوذف

 هرشرشلابو يواجنلاب نكت ةنتف يف سفنلا لخدت الو
 هرذحت نلو كيلع قشي يذلاب ذخ نارمأ نع ناو

 هرخسملاو لهجلا اهلوت الو اهيغ نع كسفن هناو
 هربدملا همايأ ةفاخم ارخاذ نك رهدلا لبقأ ناو

 هرتنع نم عجشأ تنك ولو ازجاع نكت نإ ابلعث نكو
 هردقملا ةعاس ىلإ ىضرتو ىذألا لمح سفنلا مرك نمف

 . هرتقم يف ناك وأ زاتعا اذإ هراج ىلع قح راجللو

 أ هرزب هردق ىيف محللا اذا ةفرغ هردق نم هيطعيو
 هرفغملا بلاط نع حفصيو بويعلا رتس رحلا ىلع قحو

 اهرساح كلذ ةيحلف همأ نع توقلاب نض نمو

 هرذعم نكت مل همذ نعف هفيض امركم نكي مل نمو
 هرعسم ةوذج هبلق يفو دساح ئرمال ةحار الو

 هرقحي نل لهجلا وذو لذو هل ملح سيل ؤرمإ لضو

 لنناس نم كنقحلت الو

 ةجاح نع ليس ئرمإ ياف

 انع رمأل تيفك ام عدو
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 ئرمإ بلق لوقلا عفني الو

 كولملا برقب تيلب امهمو

 الخاد نكت نإ اروعأ نكو
 امجعأ نكف تجرخ امهمو
 ةمدخ اذ ملعلا يلوأل نكو

 ةلح اسبل يقتلل نكو

 يترسح ايف نوحلاصلا ىضم
 ىرولا اذه حبق ىلع يناف
 مهضعب نم ةنايخلا فاخأ

 يتطح مهرس مهضعبو

 ملسم ئرمإ يف يل بنذ الو

 ؤرمأ ينإ هللا ملعي دقو
 ملسم ذؤرما

 ةمعن يف تشع دقل ينإو

 كلام يبأ دجم دفر يفو

 ةجاح يل لذارألا ضغبف

 انثلا يلاع نيطالسلا ىلومب

 يفصنم نك كلملا برعلا ابأ

 كلام ابأ يدو سنت الو

 انثلا ليذ لضف اسبال نكو

 ىدعلا يقستو قيدصلا رست

 متاح نم دوجأ تلز»لو

 مناد حرف يف تلزالو

 كل بحم
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 هركذتلا ق ةحاصنلاب اسك

 هرزاو نمو كيلمل دلملا رادف

 هرصبتلاو كايإو مهيلع

 هرهظت نإ رسلاو كايإو

 هرهنت الو كيبأل مقو

 هرتسم هريغ ةلح امف

 هركنملا هجوألا تبيغو

 هربقملا نكس نمل دوسح

 هردغملاو ةنايخلل مهف

 هردقم مهل سيل كاذ يفو

 هرفسملا يقالخأ بيط ىوس

 هرخسملاو نيشلا نم ديعب

 هرسعم يف تنك ولو يخس

 هرغصم الب رصنو زعو

 هروسأ هل يحدم تغص دل

 هروسقلل بلاعثلا ضخغبك
 هرخنملاو دخلا ىلع تاأطف

 هرد نم هيح يف ناك ولو

 هرهوجلا هذه ذخف ينعو

 هرفسملا كتعلطب هيتت

 هرجنحلا يف صغ ام رملا نم

 هرديح نم مدقأ برحلا يفو
هرقحملاو مغلا دساحللو



 نم ؛ يكنضلا يثاليفلا فيس نب رهاز نب نامعن هيقفلا خيشلا وه

 ديق ىع ، م٦٤٧١/ه٩٥١١ ةنس ىلإ ناك ، رشع يناثلا نرقلا ءاهقل
 . ةايحل

 نب دوعسم نب ديعس ‘ هيقفلا ‘ خيشلا نم تالاؤس ىلع ، ةبوجأ هل

 . يخبرلا حلاص
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 يخبرلا رماع نب ريشب نب لاله-٩
9 - ... ( 

 يف ، هنع يرلأ ال ؛ يخبرلا رماع نب ريشب نب لاله هيقفلا خيشلا ه -
 . ملعأ هللاو ، ةبراعيلا ةلود مايأ هنظاو ، دلب يأ نمالو ، نمز يأ

 يودعلا دوعسم نب هلل ا دبعم نب لاله _ ٢٤٠

 (م١٩٧١/ه٦٠٢١ ۔ ...)

 ءاهقف نم ؛ يودعلا دوعسم نب هللا دبع نب لاله هيقفلا خيشلا وه

 ةمالعلا رصع يف ناكو ؛ رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأو ، رشع يتاثلا نرقلا

 . يصورخلا يليلخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ سيئرلا ديسل

 مل ، اضعب مهضعب يواتف ىلع ، ةاراجمو بيقعت نيخيشلا دحألو
 . ةباتكلا تقو ينرضحت

 دلب نم وهو ‘، هقفلا يف لئاسم ىلع اضيأ يواتف ، لاله خيشللو

 هتافو تتاكو _ يخغلب اميف _ اهب هربقو ، ىوزن لامعأ نم ‘ " ةدرلا "
 . ملعأ هللاو ، ظفحلا ينقدص نا ‘ مأ ١٩٧/ه١ ٢٧٠٦ ةنس

 ۔ ي ديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب دجوي
 ءامط نم ثاحبأو يواتف هيف ، )١٥٥٤( مقرب . عومجم مساب اطوطخم

-٥٢٣١



 خياشملا : مهنم ۔ ابيرقت رثع يناثلا نرقلا رخآ يف ، نيرصاعم

 ، يولهبلا يربعلا فلخ نب ملاس نب فلخو ، يجرفملا ناميلس نب رصان
 ة يولهبلا يجرفملا يلع نب هللا دبع نب ىلعو ، يدرولا دمحم نب رصانو
 دمحم نب ريمعو ‘ يولهبلا يجرفملا حلاص نب هللا دبع نب دمحأو
 ، يدابعلا يلع نب رماعو ‘ يرباجلا يلع نب دمحم نب دمحأو ، يبالغلا
 . يشولبلا ديعس نب ديبعو ‘ برعلب نب نافلخو

 : ةلأسم يف ‘، هنامز ءاملع ضعب ىلإ ةلاسر ‘ اذه ديبع خيشللو

 ، ءاملعلا نم ددع نيب ، تازركاذمو ثاحبأ اهيف ترج ‘ ةأرمإ جيوزت

 نب انهم ديسلاو ، سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ سينرلا ديسلا : مهنم

 ، يدابعلا يلع نب رماعو ، يجوفملا ناميلس نب رصان خيشلاو ، نافلخ

 . مهريغو

 دشرم نب رصان مامإلا تامارك ضعب : ۔ اضيأ - طوطخملا اذه يفو

 دناصقو ، يربعلا رمع نب سيمخ نب ملاس خيشلا ةيصوو ، (هللا همحر)
 نب ديعس نب دشار نب سيمخ خيشلاو ، يمايرلا رصان نب يلع خيشلا
 ۔ اذه سيمخ خيشلا لعلو ؛ يربعلا رمع نب سيمخ نب دشار نب دوعسم
 . (هللا همحر) سيمخ نب دجام ةمالعلا خيشلا دلاو وه

 ، (هللا همحر) يحبصلا ةمالعلا نم باوج : - اضيأ طوطخملا يفو

 تيب نم ةضيرف ةدايز هنم بلط امل ‘ (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلا ىلإ
 ؛ كلذ ىلع خيشلا هقفاوي ملف .0 هلبق ةمغلا هذخأي ناك امع ةدايز ، لاملا

 فوقوم ءام ةمسق : - اضيأو - ؛.برطق ةثلثمل ةضراعم ةديصق هيفو

 . دئاوفلا نم كلذ ريغ ىلإ . اهدجاسم ضعبل ىوزنب

 يلاعم اهأشنأ يتلا ، ةرماعلا ةبتكملاب ، روكذملا مقرلاب ، باتكلا : رظنا

-٥٣٢ _



 نب لاله نب دمح نب دوعس نب دمحأ نب دمحم ، لضافلا ، ملاعلا ، ديسلا

 ةلالجل صاخلا راشتسملا - يديعسروبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا نب دمحم

 دقف _ اريخ انع هازجو هللا هظفح _ ةيخيراتلاو ةينيدلا نونشلل ناطلسلا

 عاونأ ىتش يف ، تاعوبطمو تاطوطخم نم ۔‘ ةعفانلا بتكلا اهل بلج

 هللا اهملس ، نيعجارملاو نيثحابلل هيعارصم ىطع اهباب حتفو ‘ موللا
 : رهدلا دولخ ةدلاخ اهلعجو ، تافآلا نم اهظفحو

 راثآلا ىللا اندعب اورظناف انيلع لدت انراثآ كلت

 اذج هل +

 7٧ الف الإو اذكه اذكه ىلاعت نم نولعيلف يلاعملل

 الج د ٢٨+

 'رسيم الإ لامآلا نم اريسع دجي مل ءرملل هللا نوع حص اذا

 أدسلا و ةالصلاو ، لامعألا حلاصل .هقيفوت ىلع ‘ ةنملاو دمحلا هللو

 هبحصو هلآ ىلعو ، دمحم انديس 4 ةمللا يداهو 4 ةمحللا يبن ىلع

:80 
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 برعي نب دمحم نب برعي -
 ) ..٠ ۔ ( ٠.٠

 دمحم نب ىيحي نب .......... برعي نب دمحم نب برعي هيقفلا خيشلا وه

 فلألا لبق ام ءاهقف نم وهو ؛ دلب يأ نم هنع فرعأ ال < ..........

 ليلخ نب دمحأ خيشلا ‘ " زاجيإلا " : باتك فلؤم هركذ ؛ يرجهلا

 ةنيدمب ، يدسلا ةلح نم ‘ تاوسقلا جلف يف هاوتف ركذو ، يناجيسلا
 . كلذ نع هلأس نمل اباوج ، يكزا

 نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجوي ، اطوطخم لازال ‘ " زاجيإلا " : باتكو

 يف ةروكذم ىوتفلاو ، )١١٥٠( مقرب . يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ
 . طوطخملا اذه نم ، اهدعب امو ، )٣١٩( مقر ةفيحص

 ثارتلا ةرازو ةبتكمب ، '"فنصملا 'ا : باتك نم ثلاثلا ءزجلا يفو

 دشرم نب رصان مامإلا نم مكح هيف ، )٧٨٥( ماعلا مقرلا ، ةفاقثلاو يموقلا

 مل يشأل ، ءاش نم هعجاريلف - اضيأ - تاوسقلا جلف يف ، (هللا همحر)

 . ةباتكلا تقو هلقن نم نكمتأ

-٥٣٧ _





  

 ةمتاخلا
 ءزجلا مت ۔ برعي نب دمحم نب برعي خيشلا ةمجرت ىلع مالكلا مامتبو

 " نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتك نم ثلثلا
 : لناقلا لوقب الثمتم ، هقيفوت نسحو هللا نوعب

 ٧9اضخر او ناسحا ١ يإل قأ

  

 نم ركش يصحأ تسلو باتكلا مت
 ىلاعتو هناحبس ينناعاو فناطلب هلضف نم يندا

 ثحبلا يف دهتجأو ، تركذ امم رثكأ هيف عسوتأ نأ يمزع ناك دقو

 ءامسأ بيترت ينتاف امك ، عالطإلا نم ديزملا ىلع لصحأ ىتح . ةعلاطملاو

 نوكت نأب ، اقسانتم ابيترت ، دحاولا فرحلا يف مهركذ دراولا ، مالعألا
 همسإ نمب امهنيب لصفي الو ، هللا دبعو ، هللا دبع : لثم ، ةعباتتم ءامسألا

 لصح امبو ، كلذ يل رسيتي مل ، تقولا قيضل نكلو ، يلع وأ ، رماع
 دق ، عجارملا نم مهئامسأ زاربإو ، مالعألا ركذ دوصقملا ذإ ، ةيافك

 . ") هنم قيفوتو هللا نوعب كلذ لصح

 ، باوثلا ليزج هلأسأو ، ةرخآلاو ايندلا يف ، ةيفاعلاو وفعلا هللا لاسأ

 . ميحر ميرك هنإ ، ههجول اصلاخ اذه يلمع نوكي نأو

 ةالصل ناذألاب هتوص نذؤملا عفر دقو ، ةعمجلا ةليل ۔ همامت ناكو
 . هللا ءاش نإ قيفوتلا نسح نم نوكي نا ىسعو ى دخآلا ءاشعلا

 . بيترتلا اذهب بترملا ماق )١(

-٥٣٩ _ 

  

 



 ةينامث ةنس روهش نم ‘ مارحلا ةدعقلا يذ نم نيرشعلا ةليل يق ررح

 اهبحاص ىل . ةيمالسإا ةيوبنلا ةرجهلا نم ‘ فلأو ةنامعبرأو رشع

 ليربأ رهش نم نيرشعلاو سداسلا : قفاوملا ، مالسلاو ةالصلا لضفأ

 /ه٨١٤١,/٠٢/١١ ] ‘ داليملل نوعستو ةينامثو ةنامعستو فلأ ةنس

 . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو [م ٦

 5 قيفوتلا يللو هللاو

 ريصقتلاو بنذلاب فرتعملا ريقفلا دبعلا

 يشاطبلا بيبح نب دماح نب دومح نب فيس

 ( هللا همحر )

٠ ٥٤



 خيرات يف نايعألا فاحتإ "" : باتك نم ثلاثلا ءزجلا خسن مامت عب

 نب دمحم ديسلا ةبتكمب ، ةديصقلا هذهب ترفظ ۔ "ا نامع ءاملع ضب

 ، اهكازدتسإ تببحأف ، )١١٥( مقر عومجم ، يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ

 : يهو ، يوزنلا يرقعلا روبخص نب دمحم نب ملاس هيقفلا خيشلل يهو

 يرازوأو يبوح نم هللا رفغتسأ
 هب تملع كرش نم هللا رفغتسأ

 ةبجاو عييضت نم هللا رفغتسأ
 نمو ةاكزلا عنم نم هللا رفغتسأ

 محر يذل قح نم هللا رفغتسا
 اهب ترظن نيع نم هللا رفغتسأ
 يتعماسم اغصإ نم هللا رفغتسأ

 ةحنارل يمش نم هللا رفغتسأ

 يدي هتنج بنذ نم هللا رفغتسأ
 هحفاكأ بنذ نم هللا رفغتسأ

 هب تظعو ظعو نم هللا رفغتسأ

 هب تيضر بنذ نم هللا رفغتسأ
 ةيصعم نامتك نم هللا رفغتسأ

 نزتم نارسخ نم هللا رفغتسأ

 يحدم نمو يمذ نم هللا رفغتسأ

 نمو ءابرلا عيب نم هللا رفغتسأ
 هب تحدم مظن نم هللا رفغتسأ

 ةلزانو رص نم هللا رفغتسأ

 ةغباس ءامعن نم هللا رفغتسأ

 رانلا نم افوخ هب دريجتسأو

 راهظإو يرس املاع نكأ مل وأ
 راطفإو موص نمو ةالصلا نم

 راربأ تابيغ نمو ءايرلا لعف
 راج يذل قح نمو هنع ترصق

 يرابلا طخسي اميف مراحملا ىلإ

 يرافسأو يرضح يف شحاوفلا ىلإ
 يراطوأو يتانتابل اهيف تيضق
 راتخ يعس هيلإ تيعس امو

 يرارسإو ينالعإب اوهسو ادمع
 راكذتب اظعو ظعتأ ملو يريغ
 رامأ ريغ هيف تنك وأ ترمأ

 رانلا نم افوخ ال راعلا نم افوخ

 ههلالا ...... اهسخبو

 راش رتشم نم وأ تعب ام شغو
 راعسأ ريعست نمو مارحلا لكأ

 راربأل مذ نمو لالضلا لهأ
 رابص ريغ اطونق اهيف تحبصا

 يراب اقزار اهيع نركشأ مل
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 لمع نمو لوق نم هللا رفغتسأ
 دسح نمو بجع نم هللا رفغتسأ
 ةفعاضم .افاعضأ هللا رفغتسأ

 () المج اهلك بونذ نم بناتو

 اعلطضم ترص نامضب ننادو

 دلو نع لج كيلمب نمؤمو
 دمص دحاو هلإ نم هناحبس

 انديس تنمآ ىفطصملاب كاذك

 تعلط ام شوعلا هلإ هيلع ىلص

 اهب لوسرلا ءاج ذإ يآلا ةلمجو
 امو ٠....۔..
99999969 .٥ 

 هذقنيو يعادلا اعد بيجي نم اي

 الهتبم رضلا فشكل هاعد نم اي

 الستغاو كنم لجرب ضكرا نأ يدون
 هل تبجتساف ارس كادان نونلا وذ

 هل كيرش ال نم اي بنذلا رفاغ اي
 انديس راتخملا ىفطصملا ىلع لص
 ادغ ميعنلا تانجب يلع ننماو

 سكعنم ريغ يناجر لعجاو براي

 يرذتعمب ىقثولا ةورعلاب كسمتسأ

 راكنإل كرت نمو هيف تفلاخ

 راطبإو ربك نمو سفن هيتو

 راكبإو لاصاب روهدلا نم

 يرارصإو يرارقإو يرهجو يرس
 رارقإ يأ ارقمو هلمحب

 راهصأو وهل نعو كيرش نعو
 راهق كلملا ميظع ميدق درف

 راتخم لسرلل متاخ دمحم

 راطمأو نابثك نابسحب سمش
 رانلاو تانجلاو ثعبلاو توملاو
 يرابلا دحاولل هب نيدأ اوناد

 يرارسأ مالع اي بركلا فشاك اي
 يراج همكح نم اي كلاهملا نم

 راسعإو باصوأب وهو بويأ
 راسيإب رع نم لدبتو للبت

 رايت رحب يف ىدن توح نطب يف

 راج ايو يلؤس اي بوتلا لباق اي

 رانلا نع ينحزحزو يبونذ رفغاو

 راهنأو نادلوو نيع روحو
 راتحم ريغ يليلد لعجاو كيدل

 رافغ وفعلا ميظع ميحر ىلع

٥09 

 )١( (فلؤملا) .المك : ىرخا ةخسن يف .
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 : باتك نم ثلاثلا ءزجلا

 '" نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ "

 يشاظطبلا دماح نب دومح نب فيس هيقفلا خيشلا هفلؤمل

 ، ديسلا ، يلاعملا بحاصل ، ةرهازلا ، ةرماعلا ةبتكملاب

 نب دوعس نب دمحأ نب دمحم ، ةمالعلا ، مامهلا ، ليلجلا

 يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا نب دمحم نب لاله نب دمح

 ٢٩ دحألا موي راهن همامت ناكو ۔ ةحصلاب هعتمو هللا هاقبأ -

 رشع ينامث ةنس روهش رخآ ‘} مارحلا ةجحلا يذ نم

 ىلع ‘ ةرهاطلا ةيوبنلا ةرجهلا نم . فلأو ةنامعبرأو

 نيدلا موي ىلإ ميلستلا متأو ةالصلا لمكأ اهبحاص

 ةينامث ةنس روهش نم ليربإ نم٦٢ قفاوملا

 ملقب ، داليملل فلأو ةئامعستو نوعستو

 نب دمحم ‘ هللا ىلإ ريقفلا دبعلا

 نب دمحأ نب يلع نب دمحأ

 يناضمرلا يلع
 هديب

٥٤٣ 

      
        





  

 بترملا عجارمو ردا

 . دمحم نب دييمح ، قيزر نبا
 . م ٠0 ١٩٧٨١ طقسم .ي ناعمللاب عناشلا عاعشلا

 . م٤٨٩١ : طقسم . نييديعسوبلآ ةريس يف نيبملا حتفلا "

 . نافلخ نب هللا دبع ، رصيق نبا
 ۔ طقسم . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو . دشرم نب رصان مامإلا ةريس٭

 . دادم نب دمحم نب هلل ١ دبع ا دادم نبا

 . م٤٨٩١ : طقسم ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو . دادم نبا ةريس"

 . ديعس نب ناحرس . يوكزإلا
 ةرازو يسيقلا ديجملا دبع قيقحت . ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك"

 . م ١٩٨٦ : طقسم ۔ ةفاقثلا و يموقلا ثٹا رتلا

 . دماح نب دومح نب فيس ، يشاطبلا
 : طقسم ، ١ ط . ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن _ ديعسلا علاطلا "

 . مم ٩٧

 : دمحم نب فيس نب دمح ، يدييعسوبلآ
 . م٣٩٩١ : طقسم . نامع ءارعش ضعب ةفرعم يف نامجلا دنالق ٭
 . ١٩٨٨ : طقسم . ديعسوبلآ خيرات نم ذبن ديفملا زجوملا ٭

٥٤٥ 



 . ناميلس نب دمحم نب ىيحي ، ينالهبلا
 . م٣٩٩١ : طقسم ، ١ ط . نييوكزالا ملاعم يف نيلمأتملا ةهزن +

 . ناميلس نب دمح نب ملاس ۔ يثراحلا
 . ١٩٨٣ : طقسم . ةيضابألا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا ×

 . دمح نب هللا دبع ۔ يثراحلا
 . م٩٩١ ٤ : طقسم . اثيدحو اميدق نامع مالعأ ضعب ىلع ءاوضأ ×

 . هممج نب دشار ّ يسبحلا

 . م٢٨٩١ : طقسم ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ۔ يسبحلا ناويد ×

 . علاف ۔ لظنح
 : يبظ وبأ ، تادلجم ٣ . ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا خيرات يف لصفملا ×

 . مم ٨٣

 . م٧١٩٩١ : يبظ وبأ . خيراتلا يف لاغتربلاو برعلا ×

 . دمحم نب هللا دبع ۔ ينيسارخلا
 . م٩٩١ ٤/ه١ ٤١٥ : طقسم . مويقلا يحلا ةعاط يف مولعلا هكاوف ×

 ". دمحم نب ديمس ۔ يصورثلا
 . م١٨٩١ : طقسم . يرىشغلا ناويد ×

 .٠ . ٠ _ ه." ٥ ٠ ٨٩

 . زيزع نب دشار نب دمحم ۔ بيبيصخلا
 . م٨٩١ ٤ : طقسم . نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش ×

٥٤٦



 . ملاس نب دمحم نب ملاس ۔ يكمرالا
 . م ٢٠٠٠ .طقسم ١ ط . يكمردلا ناويد +

 . ديمح نب هللا دبع ، يملاسلا
 . م١٨٩١ : طقسم . نامع لهأ ةريس يف نايعألا ةفحت×

 . دجام نب دمحأ ۔ يدعسلا
 سار ‘ يروخ ميهاربإ قيقحت . دعاوقلاو رحبلا ملع لوصأ يف دناوفلا "

 . ةميخلا
٣ 

 . دومح نب ملاس ، يبايسلا
 . ايروس . نامع لهأ باسنأ يف نايعألا فاعسإ "

 ۔ م ١٩٨٦ . طقسم ، تا دلجم ٤ . خيراتلا ربع نامع ٭

 . يلع ةشئاع ، رايسلا
 . م٥٧٩١ : توريب ‘ ١ ط . ايقيرفإ قرشو نامع يف ةبراعيلا ةلود ٭

 . ديمس نب ميهاربإ ، يربعلا
 . ةطوطخم . نييربعلا خيرات يف نيربتعملا ةرصبت ×

 . رمع نب سيمخ نب ملاس . يربعلا
 . م٢٨٩١/ه١ ٤٠١٢ : طقسم . ناتسبلا هكاوف ٭

 . ملسم نب هملس . ىببتوعلا
 ۔ م١٨٩١ : طقسم ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ، نادلجم . باسحلا ×

٥٤٧



 . روصنم نب رصان ۔ يسرافلا

 . م١ ٤ ٩٩ : طقسم ، ١ ط. مالعأ و ملاعم : مايأل ا ربع ىوزن ×

 . ايركز لامج ، مساق
 . م٠٠٠٢ : يبظ وبا . ايقيرفإ يقرشو نامع يف ديعسوب ةلود »

 . دشار نب ناطلس نب هللا دبع ۔ يقورحملا
 : طقسم ۔ ١ ط . دومح نب فيس خيشلا ةلنسأ و ةمجرت يف دودولا ةفحت ال

 ٠ ع ٠ ٠٥٠٩ ٠ ٢

 . سيمخ نب ملاس . يوييلعملا
 : طقسم . نمحرلا ةعاط قيرط ىلإ يداهلا ناتسبلا هكاوف ×

 . م٨٨٩١/ه١ ٤٠٨

 . فلؤملا لوهجم
 يموقلا ثارتلا ةرازو ، روشاع ديعس قيقحت . نامع لهأ خيرات ×

 . م١ ٠ ٩٨ . طقسم ۔ ةفاقثلاو

 . دشار نب رماع نب دمحم ۔ يلوعملا
 ۔ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو . نامع يف ترج رابخأو صصق ٭

 ّ م١ ٩٨٣ ۔ طقسم

 . هللا دبع نب دمحم ، يلوعما

 . م٢٩٩١ : طقسم ‘ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو . يلوعملا ناويد ٭

٥٤٨



, , 
 . دمحم نب دبعس ،۔ يالا
 : طقسم ، يبغلا ىدتنملا تاروشنم . ةبراعيلا دنع ةيفاقثلا ةكرحلا "

 . م١٠٠٠

 . مالعإلا ةراز

 . م٥٩٩١ : ندنل . خيراتلا يف نامع ٭

 . ةفاقثلاو يموقلا ثازتلا ةرازا
 . م٩٩٩١/ه٩١٤١ : طقسم ، تادلجم ٣ . تاطوطخملا سرهف

 ۔ م١٨٩١ : طقسم . ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح"
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 ةساردلا ةزتف لالخ نامع ماكح ءامسأب ةمن

 ةيناثلا ناهبن ينب ةلود ١
 ) ٩٦٤ه۔/١٥٥٦م ۔ ١٠٧٢٦ ه/١٦١٧م (

6 

 ناميلس نب ناميلس نب نسحم نب ناطلس ١( (م٥٦٥١/ه٣٧٩ ۔ م٦٥٥١/ه٤٦٩)

 ٢( ۔ م٥٦٥١ / ه٣٧٩) نلميلس نب نسحم نب ناطلس نب رفظم ٩٧٦ه/١٥٠٦٩م(

 ٣(فلاح ۔ م٩٦٥١ / ه٦٧٩) ناميلس نب ناميلس نب نسحم نب ٩٨٣ه/١٠٧٦م(

 ٤( ۔ م٦٧٥١ / ه٣٨٩) نسحم نب ناطلس نب رفظم نب ناميلس ١٠١٩ه/١٦١٠م(

 ٥( ناميلس نب نسحم نب حالف نب رارع )١٠١٩ه/١٦١٠م۔ ١٠٢٤ه/١٦١٥م(

 ٦( ناطلس نب رفظم نب ناميلس نب رفظم )١٠٦٢٤ه/١٦١٥م۔ ٢٤ ١٠ه/١٦١٥م(

 ٧( ,ا (م٦١٦١/ه٥٢٦٠١۔م٥١٦١/ه٤٢٠١) ناميلس نب نسحم نب حالف نب موزخم

 ٨( ناميلس نب نسحم نب حالف نب ناهبن )١٠٢٥ه/١٦١٦م۔ ١٠٢٦ه/١٦١٧م(

 نامع ق ةالولا رصع ٢
 ( م٤٢٦١/ها٤٢٠ ۔م٧١٦١/۔ه ) ١٠٢٦

 . الهب يف ينانهلا ديعس يبا نب دمحم نب فيس خيشلا ةموكح ( ١

 ناطلس نب نانس نب عتامو ، يريمعلا ناطلس نب ريمح نب ريمع كلملا ةموكح ( ٢

 . لنامس يف ي ريمعلا

 . ناشلا دمس يف يربجلا يلالهلا لاله نب يلع نب نطق نب يلع خيشلا ةموكح ( ٣

 . ءاربإ يف يربجلا ربج نب ريفج نب دمحم خيشلا ةموكح ( ٤

٥٥١ 

 



 . لخن يف يبرعيلا كلام نب ناطلس نب بوعلا يبأ نب ناطلس خيشلا ةموكح ( ه

 ٦ ( (ةرهاظلا) تاينقم يف يربجلا يلالهلا نطق نب رصان نب رصان خيشلا ةموكح .

 ٧ ( (ةرهاظلا) لقني يف يلالهلا يلع نب نطق نب نطق خيشلا ةموكح .

 ٨ ( قاتسرلا يف يبرعيلا ناطلس نب بوعلا يبأ نب كلام ناطلسلا ةموكح .

 ٩ ( ىول يف يلالهلا ريفج نب دمحم نب فيس ةموكح .

 ٠( (ةميخلا سأر) ريصلا ىتحو روص نم ةيلحاسلا ندملا ىلع نييلاغتربلا ةرطيس ،

 ماع نم ارابتعإ : ) ٩١٣ه/١٥٠٧م۔ .١٠٦٠ه/١٦٥٠م( .

 ةبراميل ١ ةلود ةمئ ] ٣-

 ( م٩٤٧١/ه٢٦١١ ۔ م٤٢٦١/ه ١٠٣٤ ر

 ١( يبوعيلا كلام نب دشرم نب رصان مامإلا )١٠٣٤ه/١٦٢٤م۔ ١٠٥٩ه/١٦٤٩م(

 ٢( يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا )١٠٥٩ه/١٦٤٩م۔ .١٠٩٠ه/١٦٧٩م(

 ٣( يبرعيلا فيس نب ناطلس نب بوعلب مامإلا )١٠٩٠ه/١٦٧٩م۔ ١١٠٤ه/١٦٩٢م(

 ٤) يبرعيلا فيس نب ناطلس نب فيس مامإلا )١١٠٤ه/١٦٩٢م۔ ١١٢٣ه/١٧١١م(

 ٥( يبوعيلا ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا )١١٢٣ه/١٧١١م۔ ١١٣١ه/١٧١٩م(

 ٦( (دحاو رهش۔م٩١١٧١/ه١٣١١) () فيس نب يناثلا ناطلس نب فيس مامإلا

 ٧( يبوعيلا دجام نب ناطلس نب انهم مامإلا )١١٣١ه/١٧١٩م۔ ١١٣٣ه/١٧٢٠م(

 ٨( ناطلس نب برعلب مامإلا نب برعي مامإلا )١١٣٤ه/١٧٢١م۔ ١١٣٥ه/١٧٢٢م(

 ٩( يرفاغلا رماع نب رصان نب دمحم مامإلا ل)١١٣٦ه/١٧٢٤م۔ ١١٤٠ه/١٧٢٨م(

 )م ٤٥ ١ ١ه/٢ ١٧٣ م (٦) ( 7.4 ١١٤ه/ ١٧٢٨٠ فيس نب يناثلا ناطلس نب فيس مافإل ا _

-0٥0٥٢



 (م٨٣٧١/ه١٥١١ ۔م٢٣٧١/ه٥٤١١) () ناطلس مامإلا نب ريمح نب بوعلب مامإلا (

 (م١٤٧١/ه٤٥١١؛ ۔م٨٣٧١/ه١٥١١) (") فيس نب يتاثلا ناطلس نب فيس مامإلا -

 (م١ا٣٤٧/ه٦٥١١ ۔م١٤٧١/ه٤٥١١) دعاج نب يدع نب دشرم نب ناطلس مامإلا (١ا

 (م٩٤٧١/ه٢٦١١ا۔م٥٤٧١/ه٨٥١١) (") ناطلس مامإلا نب ريمح نب بوعلب مامإل -

 ديمسوبلآةمئأ۔-٤
 ( م٠١٨١/ه٥٢٢١ ۔ م٩٤٧١/ه٢٦١١ )

 (م١ا٣٨٧/ه٨٩١١ ۔م٩٤٧١/ه٢٦١١) يديعسوبلآ دمحا نب ديعس نب دمحأ مامإلا (

 (م٠١٨١/ه٥٢٢١ ۔م٣٨٧١/ه٨٩١١) ىيديعسوبلآ ديعس نب دمحأ نب ديعس مامإلا (؟

 (م٢٩٧١/ه٧٠٢١۔م٥٨٧١/ه٠٠٢١) (هدلاولادعاسم) ديعس مامإلا نب دمح ديسلا ("
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 عوضوملا

 ينامدألا دوعسم نب رمع نب ريشب ٦-
 يوكزإلا رماع نب دمحم نب ريشب ٧
 يدادملا رمع نب دمحم نب ريشب ٨

 يمرضحلا ديعس نب دوعسم نب ريشب ٩-
 يليعامسإلا عنام نب دمحأ نب برعلب ٠0

 يليعامسإلا يلع نب عنام نب بوعلب ١
 يليعامسإلا برعلب نب دمحم نب برعلب ٢
 هبارع نب يناث نب ناميلس نب يتاث ٣

 يراحصلا هعمج نب رصان نب ينان ۔٣ ٤

 يمالسلا دوعسم نب ملاس نب دعاج | ٣٥
 يغناصلا ملاس نب يلع نب هعمج ٦-

 يناميلسلا برعلب نب دمحم نب هعمج ٣٧

 دادم نب هعمج ٣٨

 يديعسوبمأ ديعس نب ملاس نب بيبح -
 يكمردلا ملاس نب دمحم نب نسح ٠

 لماك نب هللا دبع نب دمح ١

 يناضمرلا ناميلس نب فيس نب ديمح ٤٢
 يمايرلا ناميلس نب رينم نب ريمح ٤٣
 يتاهلقلا دشار نب بجر نب مداخ ٤٤

 يشيقرلا هللا دبع نب دمحأ نب فلخ ٥
 يولهبلا يديعسمح نب فلخ ۔ ٦

 ي رثاغلا ميثع نب نانس نب فلخ ٤٧

 يربعلا يلع نب بلاط نب فلخ ٨
 يربعلا يداو نب هللا دبع نب فلخ ٩
 يئاتسرلا رصان نب كرابم نب فلخ ٠

 ي دنكلا فلخ نب دمحم نب فلخ ٥١
 ابقغلا رجنخ نب دمحم نب فلخ ٥٢
 رماع نب دمحم نب فلخ ٣

 يناميلسلا دمحم ني هعمج نب نافلخ ٤ ٥
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 _ سا -

 عوضوملا
 يراحصلا نافلخ نب هللا دبع نب نافلخ ۔٥ ه

 يكنضلا سيمخ نب دشيور نب سيمخ يقورحملا رمع نب هعمج نب سيمخ۔٠ ٦٧ يناوربلا هللا دبع نب ريشب نب سيمخ ٦
 يثراحلا ديعس نب ناميلس نب سيمخ ٣ يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ ٩
 . دوعسم نب دمحأ نب دشار ٦٦ إ يقورحملا رمع نب هعمج نب شيورد ۔٦ ٥٠ يتاهبنلا ديعس نب ناضمر نب رجنخ 1٤ يلاعسلا مساق نب دشار نب رجنخ ٦٣ يتالا دمحم نب ناسغ نب سيمخ- ٢ _ يعورزملا يلع نب سيمخ

 ١ يمايرلا [ بيصخ نب دشار ٧
 يرذنملا فلخ نب دشار ٩ يحتملآ دشار نب فلخ نب دشار ٨

 يرذنملا دعاس نب دوعسم نب دشار ٣ يدنكلا كرابم نب هللا دبع نب دشار ا ٢ يثراحلا بجر نب ديعس نب دشار ١ يمضهجلا دشار نب ديعسنب دشار ٠
 يميهشلا ناحرس نب دشار نب ةعيبر -ا
 هللا دبع نب ايركز ۔٥

 يديعسوبلا ديعس نب دمح نب ملاس ٧٦
 يسرافلا رمع نب دشار نب ملاس ٨٢ ا يسرافلا هللا دبع نب دشار نب ملاس ٨١ ا يباصقلا ملاس نب دشار نب ملاس ٨٠ ا يربعلا رمع نب سيمخ نب ملاس ؟ يدويلحملا ملاس نب سيمخ نب ملاس يمآيرلا دشار نب فلخ نب ملاس _٧٧-

 يفناصلا يلع نب ديعس نب ملاس ١٣ ا
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 عوضوملا

 يتاهلقلا دومحم نب ديعس نب ملاس ٤

 يبادنلا ملاس نب حلاص نب ملاس -
 يديعسوبلا فلخ نب هللا دبع نب ملاس ٦-

 يوزنلا دشار نب هللا دبع نب ملاس - ٧

 يويلحملا ملاس نب يلع نب ملاس ٨
 يبحرلا دشار نب رمع نب ملاس ٩

 يكمرللا ملاس نب دمحم ني ملاس ٠ ٩

 يمضهجلا نامي نب دمحم نب ملاس ١
 ينحرسلا ناحرس نب ديعس نب ناحرس ٢

 ينحرسلا رمع نب ديعس نب ناحرس ٣
 يرماعلا دمح نب لمرح نب هحرس۔ ٩٤
 ىدنكلا ديعس نب دمحأ نب ديعس ٥
 ىدنكلا كرابم نب دمحآ نب ديعس ٦
 يتيسارخلا دمحم نب دمحأ نب ديعس ۔ ٩٧
 يحبصلا دمحم نب ريشب نب ديعس ٨

 هبارع نب حلاص نب يناث نب ديعس ٩
 يصقشلا ديعس نب سيمخ نب ديعس -
 يسرافلا ديعس نب ملاس نب ديعس - ٠١

 يناميلسلا دمحم نب ناميلس نب ديعس - ٢
 يوكزإلا رماع نب هللا دبع نب ديعس - ٣

 يدشاربلا كرابم نب هللا دبع نب ديعس ٤
 " يقيزرلا دوعسم نب يلع نب ديعس -

 يليعامسإلا ديعس نب مناغ نب ديعس 1٦-
 ديعس نب دمحم نب ديعس ٧

 يقارعلا مالسلا دبع نب دمحم نب ديعس -
 يخبرلا حلاص نب دوعسم نب ديعس ٩ ٠

 " يولهبلا حلاص نب حصان نب ديعس . ١١
 يشاطبلا ناطلس نب دمحم نب ناطلس ۔-۔١

 يقوعلا دمحم نب ميهاربإ نب ناميلس- ٢
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 . عوضوملا
 يمايرلا دمحأ نب ناميلس -

 يديعسوبلآ دمحم نب بوعلب نب ناميلس ١١٤
 يرماعلا لمرح نب هحرس نب ناميلس -
 يوزنلا ناميلس نب فيس نب ناميلس-۔٦1

 يروبخصلا ديعس نب حلاص نب ناميلس -٧١١إ
 يمايرلا دشار نب رماع نب ناميلس . | ١١٨

 يمحازملا دوعسم نب يلع نب ناميلس -
 يديعسوبلا يلع نب كرابم ني ناميلس - ٢٠ ١

 يعوبرملا ةعيبر نب دمحم نب ناميلس -ا
 يبعانلا دادم نب دمحم نب ناميلس ٢--
 يليعامسإلا ناميلس نب رصان نب ناميلس ١٣

 يدادملا ناميلس نب رصان نب ناميلس - ٤
 يتبسلا رمع نب هللا دبع نب نانس۔-۔-٥

  

 يدوبعلا دوعسم ني هللا دبع نب فيس ۔٦٢١| ٢٦  
 يشاظطبلا درو نب رجنخ نب سماش ٢3 ٢

 يديعسوبمآ ملاس نب بيبح نب حلاص ١١٨
 يديعسروبلا حلاص نب بيبح نب حلاص ٧٩ ١٢٩
 يمايرلا دمحم نب فلخ نب حلاص - ٦١٣٠
 يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص ١٣١

 يبعانلا دمحم نب ناميلس نب حلاص ٣٢ ١٣٢
 ي رذنملا حلاص نب يلع نب حلاص ٦٣٣ ١
 يوزنلآ كرابم نب رمع نب حلاص ١٣٤

 حلاص نب دمحم نب حلاص ۔-٥
 يقفتنملا حلاص نب دمحم نب حلاص ۔-٦

 يلخنلا زيزع نب دمحم نب حلاص ٧ ٣
 ي رجيتملا حلاص نب هللا دبع نب بلاط ۔-٨

 ةيمايرلا بيصخ نب دشار تنب ةشئاع | ١٣٩
 يفاحسإلا رماع نب بيبح نب رماع ١٠

    

 يشأورقلا ملاس نب دشار نب رماع ١  
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 . عوضوملا : 5

 يت بن 7

 يدابعلا .دوعسم نب ىلع نب.رماع ١٤٣

 يسماشلا رماع نب دمحم نب رماع ١٤
 [ يدنكلا ] هللا دبع نب دمحم نب رماع | ١٤٥

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع -- ٦

 ىيوزنلا دوعسم نب دمحم نب رماع ٧ ١

 يشاطبلا برعلب نب دمحم نب نمحرلا دبع ١٨
 يديعسوبلا فلخ نب دمحأ نب هللا دبع -

 يمرضحلا دوعسم نب ريشب نب هللا دبع -
 يراحصلا رصيق نب.نافلخ نب هللا دبع ١ ١-
 يدشا رمحلا يلع نب سيمخ نب هللا دبع ٢ ١٥

 يرسعملا نسحلب نب رماع نب هللا دبع | ١٥٣
 يخبرلا رمع نب كرابم نب هللا دبع ٤
 “يدادملا ريشب نب دمحم نب هللا دبع ٥

 ىنارحبلا ديعس نب دمحم نب هللا دبع - 1٦
 يوزنلا رماع نب دمحم نب هللا دبع | ١٥١٧
 يوزلنلا ناسغ نب دمحم نب هللا دبع ١٥٨١

 يربعلا رمع نب يداو نب هللا دبع --

 ىلهذلا دشار نب ناميلس نب ىدع ٠-

 يشاطبلا كلام نب تلص نب ىدع -
 يحتملا هللا دبع نب فلخ نب يلع ٦٢

 يديعسوبلا يلع نب مااس نب يلع ۔-٣
 ينايحيلا _ سيمخ نب ناحرس نب يلع ٦٤

 يحمرلا ديعس نب يلع ۔٥
 يولهبلا حلاص نب ديعس نب يلع ٦

 ىرجيتملا هللا دبع نب بلاط نب يلع- ٧
 يوزنلا رماع نب يلع ۔٨
 ىقاتسرلا ديعس نب هللا دبع نب يلع ۔-٩

 يباصقلا هللا دبع نب دمحم نب يلع - ٠-
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 7 ٣٤٦٩
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 ٢  1يدعبلا ى زرحملا ةوعمَم نب يلع |

 ٧٢ - يدومحملا دمحم نب دوعسم نب ىلع
 ٣-۔ يولهبلا يلع يبآ نب دمحأ نب رمع
 ٤ - يوكزإلا موغرلاب نسح نب ملاس نب رمع
 ٥۔ يثراحلا يثيغلا ملاس نب رمع
 ٦۔ يحبصلا ناسغ نب ناميلس نب رمع
 ٧ا۔- يرذنملا دعاس نب دوعسم نب رمع
 ٨-۔- يلخنلا يلع نب ديعس نب مناغ

 ىخبرلا دمحأ نب ناسغ -۔-٩

 دمحم نب يلع تنب احرق - ٠
 يرورملا نسحلب نب ديعس نب كلام -

 يحمرلا سيمخ نب دعاج نب عنام - ٢
 يرفاغلا ردب نب ديعس نب كرابم ١٨٣
 يوزنلا دابع نب دمحم نب كرابم ١٤

 يوزنلا دشار نب دمحأ نب دمحم ۔-٥
 يدنكلا ناميلس نب دمحآ نب دمحم | ١٨٦
 ` يدادملا ناميلس نب دمحأ نب دمحم | ١٨٧-
 يدومحملا دمحم نب دمحأ نب دمحم | ١٨٨

 يمايرلا دشار نب فلخ نب دمحم -٩٨١؟
 جاسنلا ديعس نب فلخ نب دمحم / ١٩٠
 فلخ نب دشار نب دمحم ١٩١ ١٦٩١

 . يمايرلا ملاس نب دشار نب دمحم ١٩٢ | ١٩٦ ا
 يمايرلا دمحم نب دشار نب دمحم ١٩ آ _ ٩٣

  

 "يمضهجلا دمحم نب ملاس نب دمحم | ٤ ١٩. ١

  

 يعورزملا دمحم نب ملاس نب دمحم ٥ ٩ ١٥
 يحنملا دمحم نب ملاس نب دمحم -ا ١٩٦

 يئاسيعلا دشار نب ديعس نب دمحم - ٩٧ ١
 مالسلا دبع نب ديعس نب دمحم ٩٨ ١

 ة _ _ __ 4

  

 ىرزعلا رماع نب ناميلس نب دمحم- ٩ ١٩  

-٥٦١ 
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 + ناطلس نب تن نب نش ٠ ٠

 ينابيشلا ديعس نب فيس نب دمحم- ١
 يدنكلا دمحم نب حلاص نب دمحم ٢

 يقفتنملا دمحم نب حلاص نب دمحم - ٣

 ٤ ٠ يمشاهلا حلاص نب دمحم .

 يلوعملا دشار نب رماع نب دمحم ۔-٥

 يوزنلا ناديبع نب هعمج نب هللا دبع نب دمحم | ٢٠٦
 يوكزالا رماع نب هللا دبع نب دمحم ٠٧

 يمايرلا كرابم نب هللا دبع نب دمحم- ٨
 ىنارحبلا دمحأ نب ىلع نب دمحم ۔-٩

 ديعس نب دمحآ نب يلع نب دمحم | ٢١٠-
 يدابعلا دمحم نب يلع نب دمحم- ١

 يحنملا دوعسم نب يلع نب دمحم ٢٢

 ىدادملا دمحم نب دمحأ نب رمع نب دمحم ۔٣

 ىدادملا دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم ٧٤
 ىحلصملا هللا دبع نب كرابم نب دمحم ۔-٥

 . ` يوزنلا رمع نب كرابم نب دمحم -۔-٦
 ىمراصلا ديعس نب دوعسم نب دمحم ۔-/٧

 يربعلا بلاط نب فسوي نب دمحم۔٨
 يدادملا دادم نب هللا دبع نب دادم۔-۔٩
 ىرثاغلا دشار نب دمحم نب دادم-٠

 " ىوكزالا دمحآ نب دوعسم --
 يناهبنلا ديعس نب ناضمر نب دوعسم - ٢
 يثراحلا هللا دبع نب ديعس نب دوعسم - ٢٣
 يربعلا بلاط نب دمحم نب دوعسم - ۔٤٢٢

 يمراصلا دوعسم نب دمحم نب دوعسم - ٢٢٥
 ىيولهبلا ناليغ نب مشاه نب دوعسم ۔۔-٦

 يفاوصلا فلخ نب بهو نب ملسم ٢٢٧

 ىوكزإلا دمحأ نب ناميلس نب ىسوم ۔۔٨
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 يدشأ رمحلا يلع نب سيمخ نب صان۔٩

 يدادملا دمحم نب ناميلس نب رصان ٠
 يتبسلا رمع نب هللا دبع نب رصان -
 يبحرلا رصان نب هللا دبع نب رصان ٢٣٢
 يزرحملا رصان نب يلع نب رصان ٢٣
 يبحرلا رمع نب ىسيع نب رصان ٢٤

 يوكزإلا ريشب نب دمحم نب رصان ۔٥
 ىيرئاغلا داجن نب ملاس نب داجن -۔٦

 مالسلا دبع نب ميجن ٢٧
 يتاليفلا فيس نب رهاز نب نامعن ٢٨

 يخبرلا رماع نب ريشب نب لاله ۔-٩
 يودعلا دوعسم نب هللا دبع نب لاله ٠
 ١ برعي نب دمحم نب برعي ٢١

 . همتاخلا |

 عجارملاو رداصملا
 ةساردلا ةرتق لالخ نامع ماكح ءامسأب همناق
 سرهفلا
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