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 يضافلا هيتلا ةلحلا قلا

 انمازت ووج نتف
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 ‘ يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس يضاقلا خيشلا خألا ماق

 ىتح }\ ضرم نم يناعي ام عم 3 رمتسم دهجو ، لصاوتم ثحبب
 مامإلا خيرات نم ذبن _ ديعسلا علاطلا " باتك جارخإ لإ لصوت

 يتلا خيراتلا بتك نال ] عجارملا ةلق عم كلذو 3 " ديعس نب دمحأ

 ال يقابلاو {} اهرثكأ اندقفف ، لماوع ةدعب تيصأ اندادجأ اهنود

 ميظع لجر خير ات ةب اتك يف عسوت نم هديرن نحن ام لمع نم اننكم

 : نكل } ديعس نب دمحأ مامإلاك

 ( هلك كرتي ال هلك كردي ال اه )

 خيشلا نوكي نأ لمأنو . هب انمق ام ممتي اندعب تأي نم ىسعف

 ملعتلاو ثحبلا ةلصاوم يف ] انبابش هب يدتقي { ةودق دومح نب فيس
 . خيراتلا نع بيقنتلا يف هلذبي يذلا { ريبكلا دهجلاو ةرباثملا يف { هنم

 ث قيفوتلا يلو هللاو

 ى دىعسول \ دوعس ن رمحا ن دمح





  
      

      
  

  
  

 





  

 انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو 0 ملعي مل ام ناسنإلا ملع يذلا هلل دمحلا

 : دعبو ، ملسو هلآ ىلعو 0 دمحم

 عبتتأل يلايل ثالث تفكعف 0 هتءارقب باتلا اذه رشان ينمرك دقل

 عبتتو 0 اريبك ادهج هيف لذب اباتك هتدجوف } هايافخ ىلع فرعتأ و . هيناعم
 ٥ نيثحابلا نم آريثك تكبرأ ثادحأ دنع فقوتو 0 خيراتلا راوغأ هبحاص

 ةليوط لئاسم هيف طسبو 0 ارباع ارورم اهيلع رمن انك فقاوم لصفو
 . ةبرطضم تارابع اهيف لمجو . ةدقعم

 اريثك اهلوح تراثأ اياضق جلاع فتؤُملا نأ يه باتكلا اذه ةيمهأ نإ

 . ءانثلاو مامتهالاو ةيانعلا قحتسي وهف 0 درلاو ذخألا نم

 نينسلا نم دقعلا فصنو دقع ذتُم 0 ميقلا باتكلا اذه فلؤم تفرع دقل

 يتلا تالكشملا نم ريثك لح يف هيلإ أجلأ تنك ام اريثكو . ةيضاملا

 . " لئاولا "" : هفلأ باتك لوأ نم 0 ةردانلا هبتك نم ديفتسأو ، ينضرتعت

 : هباتك مث 0 "" نايعألا فاحتإ " : باتكو . "" بلهملا " : باتكب ارورم
 تدجوف 0 يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلا ةملعلا نع 0 "" نانسولا ظاقيإ "

 . طابنتسالاو صالختسالا ىلع ةردقلاو 0 ةرباثملاو دلجلا هيف

 ابحم _ باتكلا اذه فتؤُم _ يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا تفرع
 . هراهظإ يف ارويغ . هليصحت يف ارباثُم ‘ هبلط يف اروبص . مدعل
 يف انيمأ { اليبن ادهتجم . هراوغأ فاشتكا يف احوحل . هتفرعمل اقوشتُم

 ىلإ ىغصي اميلح 0 لاعتْم الو } رخافتُم الو } ربكتم ريغ } هقيثوتو هتباتك
 لهأو . نيبرجُملاو ءامكحلا براجت نم ديفتسيو . ريبكلا لبق ريغصلا ءارأ

١



 . ديدسلا يأرلا

 . نامغ تابتكم فوفر ىلع ةقلعملا بتكلا نوطب يف خيشلا لوجت دقف
 طخ نع اثحاب . اهفوهكو اهعماوجو اهدجاسمب كيهان . اهلهأ لزانمو

 باوبأو . ةروفحم راجحأ ىلع عظطا دقل ؛ روفحم خيرات وأ ‘ روطسم

 . ضرخلا ةباد اهيلع تتأ ةردان تاطوطخمو 0 ةشوقنم

 . ركش ةملك وأ . ةحفص نم ءزج هيفكت ال ةمئاعلا اذه نع مالكلا نإ

 ؛ ءانثلاو ركشلا نم ريثكلا ريثكلا انم قحتسي وهف 0 ةديرج يف دومع وأ

 . هرمع يف دمأو . ريخ لك انع هللا هازج

 يتلا } ديعسوبلآ ةلود سسؤم ةريس نم ذبث وه . باتكلا اذه عوضوم
 بخثئنا امنيح . م٩٤٧١ / ه٢٦١١ : ماع ذتُم نامع شرع ىلع تعبرت

 نم هدوهج ريظن . اهل هلهأتو ، هيف ةمامإلا طورش رفوت دعب ‘ نامغل امامإ

 اذه . ةرادإلا ءوسو نحملا مقافتو ‘ سرفلا نثارب نم نامع لشن

 نب ديعس نب فلخ نب دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ : وه سسؤملا
 ٥ م٣٩٦١ / ه٥٠١١ : ماع يف مدأ يف دولوملا ‘ يديعسوبلآ كرابم

 نيخيراتلا نيذه نيبو ؛ م٣٨٧١ / ه٨٩١١ : ماع قاتسرلا يف ىفوتملاو

 تفرع امك 0 ءاخرلاو راهدزالا تفرع 0 ةريثك لاوهأ نامع ىلع ترم

 اذه نم هبيصن ديعس نب دمحأ مامإلا لانو ‘ تابارطضالاو نحملاو نتفلا
 . كاذو

 مسا وه . " ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبث _ ديعسلا علاطلا "

 . هفلؤم هدارأ امك ى باوبأ ةعست نم فآأتيو 0 هل مدقث يذلا باتكلا اذه

 : يلاتلا وحنلا ىلع يهو
 . ( ه٨٩١١ - ١١٠٥ ) يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا )١(

_-٢_



 )٢( يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ بورح ركذ .
 )٣( يرفاغلا رماع نب رصان نب دمحم مامإلا ةريس )٤ ١٧٢ - ١٧٢٨م( .

 )٤( ديعس نب دمحأ مامإلا حدم يف دئاصق .

 )٥( ديعس نب دمحأ مامإلا تابتاكُم .

 )٦( هتاضقو ديعس نب دمحأ مامإلا ةالو .

 )٧( نامع يف اهوثدحأ يتلا جالفألاو ديعسوبلآ نادلب .

 )٨( ديعس نب دمحأ مامإلا دالوأ .

 )٩( ديعسوبلآ بسن ركذ يف ةمتاخ .

 يتلا . ةيملعلا هتدام يشاطبلا انخيش جردأ ، تاعوضوملا هذه تحت

 تالاقمو . ةنونضم ةرطسم بتو 0 ةنونكم ةددعتم قناثو نم اهاقتساا

 ايانث يف اهيلع ريشي لب . هرداصم انع يفخي ال امناد وهو . ةروشنم

 . اهدجاوت نكامأو { اذه هباتك

 ةيخيراتلا جهانملاب ديقتي الو 0 مولعم تباث جاهنم هل سيل خيشلاو
 وأ ةقيقحلا هذهب ةلصتملا ةيخيراتلا قئاقحلا ىصقتي ناك امنإ 0 ةثيدحلا

 . هعوضوم ناونعب ةلص اهل تماد ام 0 اهدراوو اهدراش عمجيو 0 كلت

 . موسرملا هريس طخ نم جرخي هارت اذهلو

 . سرفلا عم دمحأ مامإلا بورح نع ثدحت امنيح : لاثملا ليبس ىلعو
 . (ريغصلا) ناطلس نب فيس مامإلا عم تناك يتلا سرفلا تالمح لك عبتت

 ؛ م١٧٣٧١ ويام /ه٠٥١١ ماع مرحم يف : ىلوثلا ‘ تالمح ثالث يهو

 رفص يف : ةريخذلاو ؛ م٨٣٧١ رياربف /ه١ ١٥٠ لاوش يف : ةيناثلاو

 ىواتفلا ثادحألا كلت ىلإ فاضأ امك ؛ م٧١ ٤٣ ليربأ - سرام /ه ١٦

 مهذخأ نيذلا ‘ نيينامعلا نم ىرسخلا ريصم لوح ترهظ يتلا 0 اهريغو

 . نامغل مهحايتجا ءانثأ سرفلا

_٣ _



 مامإلا بورح ركذ امنيح . يشاطبلا خيشلا ةيجهنم ىلع ناث لاثمو
 . ةرسألا هذه خيرات ركذ عبتت . يرفاغلا رصان نب دمحم نب رصان عم دمحأ

 كلذ نأ نظ دقو 0 نيرحبلا ىلع رصان نب دمحم نب رصان ةيالو يف ككشو

 ديفحلا سيلو . يرفاغلا هثمر نب رماع نب رصان : يأ . دجلا وه يلاولا

 نب رسحان : هيمسي يشاطبلا خيشلا ناك ثيح - قيزر نبا اهحضو امك -

 . رصان نب دمحم مامإلا بأ وهو . رماع نب دمحم

 ؛ هكش يف يشاطبلا خيشلا قفاون نكل 0 يأرلا اذه ىلإ ليمن ال نحنو

 دعب تناك 0 نيرحبلا ىلع دمحم مامإلا نب رصان خيشلا ةيالو نأ : انليلدو
 رصان نيب تناك يتلا ةكرعملا نأو ، م٧١٧١ / ه٠٣١١ : ماع اهحتف

 اذهلو . بيطلا حيس يف 0 م٢٦٧١ /ه٦٧١١ : ماع يف دمحأ مامإلاو

 ىلوت هنأ ول ، ه٦٧١١ : ماع يف . ةنس )٢١٦( رصان خيشلا رمغ نوكي

 يف عمطم لجرلل نوكيال رمغلا اذه يفو 0 اماع )٣٠( هرمعو ةيدلولا

 نبا نأو . ةيالولا هذه يف دوصقملا وه لجرلا سيلف انه نمو ؛ ةسايسلا

 تارابتعال } يلاولا وه دجلا نوكي نأ نكميال هنأ امك 0 كلذ مهوت قيزر

 . ةريثك

 ناك دقف { هنارآو 0 هتاباتكو . هلقن يف قوثوم لجر يشاطبلا خيسشلاو
 تلكشأ دق ةلمج رصتخا وأ . ةرابع غاص وأ ‘ فذح وأ ةدايز هنم ثدح اذإ

 ؛ ببسلا ركذ عم ةمات ةحارصب كلذ ركذي ، ردصملا وأ ةقيثولا نم هيلع
 . ةلاسملا يف هيار يطعي نأ هجهنم ناك لب . بسحف كلذب يفتكي الو

 ةعسب هل نيدن نحنو . " ةدناف وأ هيبنت "" : ناونع تحت كلذ ىلإ ريشيو
 يقلأ نأ تدرأ املكو 0 هدهج ردقب قئاقحلا يصقتو 0 لابلا لوطو 0 ملعلا
 وأ . اطخ نم ناك امف ] : باتكلا ةياهن يف هترابع تركذت 0 موللا هيلع
 عضاوت وهو . ( مهفلا فيعض . ملعلا ليلق بتاك ىلع ةذخاؤم الف ، ريصقت

-٤



 . هسفن نع لاق امك ال 0 هنيعب هنم

 ال يتلا ءارآلا ضعب حضوت نأ انيلع متحت ةيخيراتلا ةنامألا نكلو

 نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ مسا ركذ يف ددرت انخيسثف . ادو ةيضقلل دسفت

 ، كرابم نب فلخ : لوقي ةرات وهف ‘ كرابم نب ديعس نب فلخ نب دمحم

 يذلا بسنلا وهو . يديعسوبلآ كرابم نب ديعس نب فلخ : ركذي ةراتو
 الك كلذ ىلإ فيضنو ‘ يلاولا هللا دبع : هوخأو 0 ليكولا نافلخ هعم يقتلي

 يديعسوبلآ ديعس نب فلخ نب دمح نب ديعس نب دمح نب ناميلنس ديسلا نم
 دهع ىلع رابجنز ظفاحم _-(م٣٧٨١ /ه٠٩٢١ _ م٥٨٧١ /ه٩٩١١)

 نب ناميلس نب فيس نب ردب دالوأ كلذكو _ هينبو ناطلس نب ديعس

 نيديسلا هلسن نم كلذكو 0 كرابم نب ديعس نب فلخ نب دمح نب هللا دبع
 ه كرابم نب ديعس نب فلخ نب دمحم نب فيس نب دمحأ ءانبأ دومحو لاله

 . ةمركملا ةكم يف فورعملا طابرلا تيب يناب ريخألاو

 ةينامعلا رداصملاب يفتكي ال _ هرمغ يف هللا لاطأ _ خيشلا نأ امك

 قرطت دقو . مهنيطالسو نامثع ينب ةلود ىلإ هرصب دمي لب ، بسحف
 : يف ةرصبلا يلاهأل ديعس نب دمحأ ةدعاسم نع ملكت امنيح مهيلإ

 : ماع يف خيشلا هاري امك ال ‘ م٥٧٧١ ربوتكأ ١٤ /ه٩٨١١ نابعش ٢

 انيديأ نيب ليلد الو ، () قيزر نبا ىلع دمتعا يذلا ‘ ما ٠ ١ه/ ٧٥٠٦

 ةلمح مامإلا لسري نأ دعبتسن امك 0 خيراتلا اذه ىلع قيزر نبا رياسن نأ

 نيطالسلا نإف يلاتلابو 0 هتمامإ نم ركبملا تقولا اذه يف ةرصبلا ىلإ
 ىفطصم نب نامثع : مه 0 دمحأ مامإلا عم مهدهع نمازت نيذلا نيينامثغلا

 مث .(م٤٧٧١ ۔٧٥٧١) دمحا نب ىفطصشسو . (م٧١ )١٧٥٤ - ٠٩٧

 )١( عجار :
  : 1979ن 7 : , م 1747- 1779. م . . ,



 . ريخألا نم تناك ةحنملا نأو 0 (م٩٨٧١ - )١٧٧٤ لوغلا ديمحلا دبع

 . دادغب يلاوو ةرصبلا لهأ نم بلطبو

 هزوُم : هتانب مساو 0 ديعس نب دمحأ دالوأب يشاطبلا خيشلا انفرع دقو
 .اريم : يهو . دمحأ مامإلل ةنلاثلا ةنبالا مسا فيضن نحنو ؛ ءارفعو

 يف يسرافلا كلذ ركذ امك 0 ناطلس نب ديعس ديسلا ةنبا مسا ىلع ادامتعا

 . ٤٨ : ص . "ا نويديعسوبلآ " : مجرتملا هباتك

 ححص دقف . تامولعملاو فراعملا نم اريثك اناطعأ يشاطبلا خيشلاو

 اهب يدانن انك ةقيقح يهو : لوألا بابلا يف هركذ ام اهنم 0 اياضقلا ضعب

 ةبراعيلا نم مامإ رخآ علخ دعب 0 اهلك نامع ىلوت ديعس نب دمحأ نأ : وهو
 . خيراتلا كلذ نم ةنس دعب ىوزن نم هجورخو . م٨٤٧١/ه١٦١١ : ماع

 ملاس نب بيبح خيشلا دي ىلع 0 قاتسرلا يف دمحأل : يأ { هل ةعيبلا تمتو

 نباب : فورعملا ‘ يلوعملا دشار نب رماع نب دمحمو 0 يديعسوبمأ

 امك . قاتسرلاو } لئامسو 0 يكزإو ، ىوزن ءاملع نم ةلمجو . قيرع
 اهركذ ةعيبلا خيراتو . هاوتف يف يمضهجلا ديعس نب دشار خيشلا كلذ ركذ

 : وهو . ١٥٤ : ةحفص يف 0 " سبتقملا نامع خيرات " : باتك ققحم
 ناك كلذ لبقو . م٩٤٧١ وينوي ١٠١ /ه٦١١!٢ ةرخآلا ىدامج ٣!

 نادلب ضعب ىلإ ةفاضإلاب ‘ طقسمو ةنطابلا ةقطنم مكحي ديعس نب دمحأ
 يف هتاقوأ ضعب يضقي كلذكو . قاتسرلا هتمصاع تناكو 0 يبرغلا رجحلا

 ذنم ، ناطلس نب فيس لحارلا مامإلل ةمصاع اضيأ تناك يتلا 8 طقسم

 . كلذو اذه لبقو . م٤٤٧١ /ه٧٥١١ : ماع نامغ نم سرفلا جورخ

 . ابيرقت م١ا٣٣٧/ه٦٤١١ : ذنم راحص ىلع فيس مامإلل ايلاو مامإلا ناك

 ٥ ناطلس نب فيس مامإلا نيب مت يذلا ءاقللا ناكم انخيش ححص اضيأو

 : "حتفلا" يف ركذ امك ال 0 "يور" ةنيدم وهو . ديعس نب دمحأ خيشلاو
_ ٦-



 . " حتفلا" باتك ققحم هيف عقو يعبطم اطخ اذه نأ دقتعأو ؛ "" ىوزن "
 : ص ‘ ةيناطحقلا قيزر نبا ةفيحص يف "" يور " ةيرق دوجو ليلدب

 . ٩٠٢٣

 ؛ ةعيبلا دعبو لبق دمحأ مامإلا بورحل يناثلا بابلا خيشلا صصخو

 : ماع سرفلا عم هبورح ةيادب ذنم 0 اهتيقبسأ بسح اهبتر دقف
 قرف ةعقو مث ؛ مساوقلا نيبو هنيب ةنثبلا ةكرعم مث ؛ م١ا٧٣٧/ه ١١٠

 /ه٩٨١١ : ماع ةرصبلا راصح كف مث 0 م٣٠٥٧١ / ه٦١١ا٧ : ماع

 : ماع يرفافغلا خيشلا نيبو هنيب 8 بيطلا حيس ةكرعم مث ‘ مم ٧٥

 مامإلا ءانبأ فيسو ناطلس : هينبا تاروثب متخو . م١ا ٧٧٢ / ه ٦

 التو 0 يرجهلا رشع يناثلا نرقلا نم تانيعستلاو تانينامثلا يف 0 دمحأ

 عوضوم تناك يتلا 0 يرفاغلا رماع نب دمحم نب رصان مامإلا ةريس اهدعب

 . باتكلا اذه نم ثلاثلا بابلا

 مامإلا حدم يف تليق يتلا دئاصقلا هب صخ يذلا 0 عبارلا بابلا يفو

 ةيصان نوكلمي نمم نودعي نيذلا ءارعشلا نم ةلمج خيشلا دروأ 0 دمحأ

 نب رصانو 0 يوكزإلا ملاس نب فلخو 0 يريتنشلا ديعس نب يلعك : رعيشلا

 . يشاطبلا نمحرلا دبعو ‘ يحاورلا ديعس نب دشارو ‘ يميلسلا سيمخ
 مهركذ نيذلا ءالؤه نم رثكأ تدجو دقو 0‘ مهريغو . ةكماردلا ءارعنشو

 دئاصقلا بترو . هابص يف هسفن لغش دق قيزر نبا نأ ثيح 0 يشاظطبلا
 حدم يف ديرفلا كلسلا "" : هامس باتك يف 0 دمحأ مامإلا حدم يف يتلا

 ءارعُشلا ددع زواجتو . ةديصق )١٢٦( ىلع ىوتحا 0 "" ديعس نب دمحأ

 . يشاطبلا انخيش مهدروأ نيذلا

 ه هناوعأو دمحأ مامإلا نيب تابتاكملا ىلإ قرطتي سماخلا بابلا نأ امك

 هذه تغلب دقو . ىتش عضاوم يف 0 ءاقدصأو { ةداقو . ةاضقو . ةالو نم

٧



 يف اغلاب ادهج خيشلا لذب دقو . ةقيثو ةرشع ثالث تابتاكملا وأ لئاسرلا
 . اهتاعوضوم ديدحتو 0 اهتايوتحُم ةءارقو 0 قئاثولا كلت ىلع فرعتلا

 . اهدوجو رداصمو 0 اهخيراوتو

 . هتاضقو ديعس نب دمحأ مامإلا ةالو بيصن نم سداسلا بابلا ناكو

 يلاولا - دمحم نب هللا دبع : مهنم ؛ مهريغ نم وأ ديعسوب لآ نم ءاوس
 نأشلا دمس ىلع نييلاو اناك ناذللا 8 ليكولا دمحم نب نافلخو - ربكألا

 نب كرابمو ‘ ريمع نب ملسمو ‘ رصان نب ديعسو 0 بيترتلا ىلع طقسمو
 ٥ يلاوتلا ىلع نيناطلاو امد يداوو يبغلاو حنم ةالو 0 نييديعسوبلآ دشار

 يدع نب ناطلس نب يدع نب ناميلس نب دمحم يبرعيلا خيشلا ناك امك
 ناك امك 0 لخنل ايلاو حبصأ يذلاو . دمحأ مامإلل نيميلا دنسلا وه يذلا

 . يلوعملا رماع نب دمحم قيرع نبا ةمئلعلاك 0 ءاملغلا لوحف نم هتاضق

 نب دمحم نب هللا دبع هنباو ،هللا دبع نب ىيحي هيخأو 0 هللا دبع نب دمحمو
 مهنمو . شاطب ينب نم مهنم 0 نوريثك مهريغو . ةكماردلا هللا دبع
 ٥ ملاس نب بيبحو 0 يدنكلا ديعس نب دمحأ نب ديعس خيشلاك ،ىوزن ءاملع

 نيربج ةسردم وجيرخ ذيمالت مهو . يمضهجلا ديعس نب دشارو
 . ةروهشملا

 فتؤُملا امهصصخ نيذللا 0 نماثلاو عباسلا نيبابلا انيطخت نحن اذإو

 مهنم . ةرشعلا مامإلا ءانبألو . اهوثدحأ يتلا جالفألاو . ديعسوبلآ نادلبل

 هيف مهنع خيشلا هركذ امو 0 اريمو 0 ءارفعو } هزوُس : تايتف ثالث
 ءانب يف مهرودو . مهتيرذو دالوألا مكلذ ةايحل هعبتتو . ةيافكلا
 مهنأب . مهتيرذ نم نيقابلاب فلؤملا ةداشإو ؛ فارطألا ةعساو ةيروطاربمإ

 اذه ةمدخل ايدامو ايونعم مهدهج بهاوم اورخس مهنأو . ريخو حالص لهأ

 . هتدحوو نطولا
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 انخيش ىهنأ يذلا ماتخلا باب نإف 0 كلذ نع انزواجت نحن اذإ : لوقأ

 : ةلالنس نم مهنأو 0 "" ديعسوب لآ "" : بسن ىلع فوقولا وه . هب هباتك
 : باتك ىلع ادمتعم . مهنع ماثللا طانأ يذلاو . "" ةبلاهملا ديعس ونب "

 ىلعو . يشاطبلا سماش نب دمحم "لسالس "" ىلعو 0 "ديفملا زجوملا"
 . (ه٤٣٠١ _ )١٠٢٦ نامع يف ندسلا تاليوذ لبق ديعسوبلآ ءاملغ

 " حتف "" : وه رخآ اردصم فيضنو ؛ نينسب ةبراعيلا ةلود روهظ لبقو
 ىلإو 0 ديمحلا بسنلا اذه ىلإ راشأ يذلا ، ٢١ - ٣٣ : ص : قيزر نبا

 لوخلا نينرقلا لالخ تالوجو تالوص مهل تناك نيذلا . بلهملا لآ ةرجش

 يف مهاركذ ديلختو . ةديمحلا ةيرذلا نم كلذ عبت امو 0 ةرجهلل يناثلاو

 . ةروهشم ةيملاع زكارم اوعوبتو 0 ةموظنمو ةروثنم بتك

 خيرات نم ذبث _ ديعسلا علاطلا " : باتكلا اذهل ةمدقملا هذه متخنو

 دومح نب فيس خيشلا دي ىلع رونلا ىأر يذلا . "" ديعس نب دمحأ مامإلا
 نع ماثللا طانأ و 8 ةصاخلا ةينامغلا قئاثولا ىلع دمتعا يذلاو . يشاطبلا

 تركع يتلاو . ينامغلا خيراتلا يف ةقلاعلا ، ماهوألاو اياضقلا نم ريثك

 . هنع رابغلا ةحازإل ريثكلا دهجلا انم جاتحي يذلا . يلحملا انخيرات ركعئو

 . ميركلا ئراقلل هميدقتو . بناوشلا نم هتيقنتو هتيفصت مث

 فيضيو . ةينامغلا ةبتكملا يرثيس ۔ كش الب - بيطلا دهجلا اذه نإو

 نيثحابلل ةمدخ . ينامغلا خيراتلا نم ةبقحلا هذهل ايويح اعجرمو اردصم

 يتلا ةيخيراتلا تاطلاغملا نم آريثك ححصي يذلاو . ءارقللو نيسرادلاو

 نيخرؤُس مأ . بناجأ اباتك اوناك ءاوس 0 ينامغلا خيراتلا ةباتك يف تثدح
 . اهريغ نوذ . طقف ةمجرتملا ةينامغلا رداصملا ىلع اودمتعا . ابرع

 ترفوت امك . ةينامعلا تافلؤملا ىلع عالطالا ةيناكمإ مهل رفوتت مل يتلاو

 . باتكلا اذه فلؤمل اهنم ءازجأ
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 نأو . ريخلا لمع ىلع رشانلاو فنؤملا نيعي نأ : (هةْجم) هللا لاسن
 ءوضلا طلست يتلا . ةينامعلا تافلؤملا زونك 0 مهيديأ ىلع علطنو أرقن

 . هيف بير ال يذلاو . نامغل يداصتقالاو يفاقثلاو يعامتجالا خيراتلا ىلع
 . ميركلا دلبلا اذه خيراتب نيمتهملا نم ريثك نع باغ ام انل فشكيس هنأ

 ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح مادقملا انالوم لظ يف

 . هاقبأو هللا هظفح - مظعملا

 .©© قيفوتلا يلو هللاو

 ملقب

 يمشاهلا ديعس نب دمحم نب ديعس / روتكدلا
 رصاعملاو ثيدحلا خيراتلا سردم

 سوأاق ناطلسلا ةعماج - خيراتلا مسق
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 غزنتو ُءاَشَت نم كلُملا يتؤت د ; كلُملا كل م ه لف ظ
 كنإ ريخلا كديب ُءاَشَت نم كذتَو ُءاَشَت نم 7 ُءاَشَت نمم كلُملا

 . ه ريدق ءيش لك ىّلَع

 لاقتنا هناطلسل الو } ءاضقنا هكلمل سيل يذلا هلل دمحلا

 نيب اهو ادن دن مايلا كلتو ال : هباتك مكحم يف لئاقلا . ءاهتنا الو
 اوُماقأ ضرألا ي مُهانَكَم نإ َنينْلا { : هنأش رع لاقو ٤ 4 سانلا

 هللو ركشلا نَع ء اوهَنَو فورعملاب اورَمأو ةاكرلا اوَنأو ةالصلا

 . رومألا ةَبقاَع

 ‘ نيمألا يبنل ا دمح . نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 هلآ ىلعو ." هتيعر نع لوئسم مكلكو ع ار مكلك " ; لئ اقلا

 . هداهج قح هللا ف اودهاج نيذلا ‘ نيعمجأ هبحصو

 ممللا نم دوسم لك ىدعلا نم تدرو امدعب ارمخ ضيبلا يردصلا

 مجعنم ريغ مسج فرح مهمالقأ تكرت ام طخلا رمسب نيبت ةاكل او

 . ديعس نب دمحأ مامإلا رابخأو خيرات يف } ديفم خيرات اذهف
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 برعي لآ ةلود ضاقنأ ىلع ئ نيديجملا ‘ ديعسوبلآ ةلود سسؤم

 8 ةيبنجأ رداصم نم اهضعب . ةددعتم رداصم نم هتعمج } نيمايملا

 وه ام اهنمو ‘ اهيلع تعلطا . ةردان لئاسرو قاروأ نم ًاضيأو

 . يتزوحب دوجوم

 يف ةباصإلا ىلإ ينقفوي نأو { همامتإ ىلع يننيعي نأ هللا لاسأ
 : هتيمسو 0 بيجت بيرق هنإ . لمعلاو لوقلا

 ٠ ديعس نب دمحأ ماملا خيرات نم ابن - ديعسلا علاطلا ٠

 اث قفوملا هللاو

 و

 فيؤُملا
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 ٠ هدلومو هبسن

 كرابم نب فلخ نب دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ مامإلا وه

 نب نارمع نب دسألا نب كيتعلا ىلإ ةبسن 0} يكتعلا يدزألا يديعسوبلآ
 نب سيقلا ئرمإ نب هثراح نب (ءامسلا ءام) رماع نب (ايقيزُم) ورمع
 ديعس يبأ ىلإ ديعسوبلآ بستنيو { دزألا نب (بكرلا دازر نزام نب هبلعث
 فلؤُم يف كلذ تركذ دقو . (روهشملا دئاقلا) ةرفص يبأ نب بلهملا
 . " بلهملا لآو دئاقلا بلهملا خيرات " : وه {} لقتسُم

 ةيناممملا ندملا ىدحإ { (مدأر دلب يف ديعس نب دمحأ مامإلا دلؤ

 جرخ دقو . ةيلهاجلا يف برعلا قاوسأ نم اقوس تناك يتلاو ، ةروهشملا
 مادقملا يرقبعلا اذه مهنم { ذاذفأ لاجرو } نوريثك ءارعشو ءاملغ اهنم

 سماخلا دحألا موي هدلوم ناكو . ديعس نب دمحأ مامإلا لضاملا

 . ةرجهلل فلأو ةئامو سمح ، ه١ ١٠٥ ةنس بجر رهش نم نيرشعلاو
 ةمامإ نم ۔ ابيرقت ةدحاو ةنس يضُم دعب كلذو { (رهظ) ةملك اهعمجي
 اشن اهبو }. (ضراألا ديق) يبرعيلا فيس نب ناطلس نب فيس مامإلا
 . روكذملا هدلب يف هتليبق نيب عرعرتو

 نب نانس نب فلخ هماعلا خيشلا هيقل ايبص ناك امنيحو
 . فشكلا لهأ نم ناكو 7 (هنلا هحرر يرفاخلا ميثع نب نافلخ

- ١٣ 

 



 هلعلو ؛ ةيعرلاب قفرإ : هل لاقو ، يبصلا سأر قوف هدي خيشلا عضوف

 بشف . ةيعرلا نيب مكحلاو كلملا يليس هنأ هيف سرفت وأ 3 فيشوُك

 راص نأب خيشلا لاق امك ناكو . ةباجنلا لئانخم هيلع ترهظو ‘ مالغلا

 هتيالو مايأ اهب قدحملا رطخلا نم اهل ذقنملاو & نامممل ًامكاح كلذ دعب

 8 تيمتسملا عافد } يسرافلا وزغلا هفيسب اهنع عفادملاو } راحص ىلع

 ؛ هتامز ءارشل ضعب هفصو امك وهف

 انثلاو دماحملاو ةمئألا جات دمحأ بذهملا كلملا اهيأ اي

 انعلا لاز مهنعو نامع تدعس هنمي نم يذلا يديعسوبلآ

 انسحأ فصو لك تزاح ءارغ ةريسب مانألا تدس يذلا تنأ

 وه . هعم يرثاخلا نانس نب فلخ خيشلا ةصق نم بيرقو
 نم دحاو ريغ ينربخأ : لاق } قيزر نب دمحم نب ديمح خرؤملا هركذ ام
 نأ لبق هيلإ ترس يتلا رارسألا نع هرصع اودهش نيذلا ةنسملا خياشملا

 نم (يبغلار) دلب ىلإ (مدأ) دلب نم موي تاذ ىضم هنأ 3 رمألا هيلإ يهتني
 اهلهأ رظانت دقو . ديع موي اهافاوف {} ةرهاظلاب ةفورعملا رسلا ضرأ

 ، لبإلا ىلع قابتسإلا يف } ةبطخلاو ةالصلا دعب ۔ اهرضحو اهبارعأ ۔

 . مهلبإ هيف اورجأ يذلا ناديملا يف اهيرجيو هتقان ضكري نأ دارأ املف
 نامغغ مامإاي : هل تلاقو . هتقان مامزب ةرهاظلا بارعأ نم ةأرمإ تكسمأ

 تنأو 3 كاياعر مهنإف ، موقلا ءالؤه لبإ كتقان ضكارت نأ كب لمجي ال
 ينيربخأ : اهل لاقو هتقان رهظ ىلع نم لزنف . ةبطاق نام مامإو مهمامإ
 لاقف ، تيفز ينب نم : تلاق ؟ برعلا نم تنأ نمث | ةيبارعألا اهتيأ
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 . هللاو ال : تلاقف ، نام مامإ ينأ : كلوقل يب نيمكهتت كناك : اهل
 فنأ مغر ىلع 0 بيرق امع كيلإ رئاصل هتركذ يذلا نأشلا اذه نإو

 يمسا امأ : تلاقف ؟ كراد نيأو ؟ كمسا ام : اهل لاقف } دساح لك

 نع كسمأف ؛ بسنلا ةيتيفز انأو } معنتف يراد امأو } ةرشبمف

 . ةماعلاو ةصاخلا نع اهمالك متكو { قابتسإلا

 يف ةليل تاذ ىأر . مدأ ىلإ يبغلا نم ةرملا كلت عجر امل هنأ : اهنمو
 هركذي ملو كلذ متكف . هصيمق مُك نم تعلط دق سمشلا نأ مانملا
 . دحأل

 مل اتوص عمسف . حنم ىلإ مد أ نم موي تا ذ ىضم هن أ ٠١ اهنمو

 ملف الامشو انيم تفتلاف . نامع مامإب الهأ : لوقي وهو } هصخش ري

 . كلذ متكو ] هري

 ليللا هيلع نجف .} لئامس ةنيدم ديري ةرم تاذ ىضم هنأ ١ اهنمو

 ًابصتنُم اصخش ىأرف . هتقان ىلع بكار وهو . هاماحسلا دجن ءاذح

 ناكف . مالسلاب صخشلا كلذ ديعس نب دمحأ أدتباف ، قيرطلا يف همامأ

 نم ضرألا لإ محتقاف . نامع مامإ اي مالسلا كيلعو : هيلع هدر نم

 . فرصت ضعب عم . ه أ . هري ملف ، صخشلا كلذ فرعيل هتقان رهظ

 يف هبتكل نا لواحأ يذلا ديعس نب دمحل مامإلا خيدرات ن
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 3 (يناثلار ناطلس نب فيس مامإلا خيراتب الوأ طبتري . ةريسلا هذه

 خيراتب مث } هيلإ اهعباوتو راحص ةيالو دانساو { هتمامإ دهع يف هغوبنل
 نب فيسل هتذبانمو { هل هئالوو (هللا همحرر دشرم نب ناطلس مامإلا

 هعم نصحلا هلاخدإو } ناطلس مامإلا نود مجعلا هتلتاقُمو } ناطلس

 مامإلا خيراتب ابلاغ طبتري امك . هيف نفذو نصحلاب يفوت نأ ىلإ احيرج
 ةنس تناك يتلا . ةيناثلا هتعيب نم ةريخألا ةرتفلا يف ريمح نب برعلب

 امهنأ ثيح ۔ ابيرقت ۔ ه٢٦١١ ةنس لئاوأ ىلإ ترمتساو ،ں ه ١٧

 نم ًارطش امهنم دحاو لك مكحي . نينمازتُم نيمكاح اناك ةرتفلا كلت يف
 هيبش وهف } رخآلا نع ًالقتسُم امهنم دحاو لك مكح داكي . نامع

 يديعسوبلآ سيق نب نازع مامإلا ةمامإ دعب { ةريخألا ةمامإلا رصعب

 ةنس رخآ ىلإ نامغ ةيلخادب برعلب مكح ةياهن ناكو . (هللا هحر)

 يف يناثلا رطشلا ىلع ديعس نب:دمحأ مكح رمتساو ۔ ابيرقت ۔ ه ١

 ةنس نم ءادتبا } ةنطابلا نوصح رئاسو راحصو قاتسرلاو طقسم

 ، طقف ةروكذملا ةيحانلا ىلع & ه١ ١٦٢ ةنس لئاوأ ىتحو ،. ه ٦

 رهش نم نيرشعلاو يناثلا نينثإلا موي قاتسرلا نصحب ةمامإلاب عيوب نأ ىلإ
 ىلع ىلوتساو . رمألا هل بتتسا اهيفو ، ه٢٦١١ ةنس ةرخآلا ىدامج

 ةنس ريمح نب برعلب مايق نم ناك ام الإ { عزانم نودب اهلك نامغ
 . ةبراعيلا رمأ ةياهن تناكف { (قرف) ةعقوب لقف . ه٧٦١

 طيلخت نم ينعدو . اياضتلا هذه يف يدنع قيقحتلا وه اذه

 5 نيرصاعملا باتكلا ضعب ةصاخو . مهنم ريثك نظ دقف { ةاورلا ضعب

 نعو ، ديعسوبلآ ةلود نع اوبتك نيذلا } اهجراخو نامع لخاد ف

- ١٦



 يف مهثاجبأو مهتاباتمكب اومهاس نيذلاو ۔ تاذلاب ۔ ديعس نب دمحأ مامإلا

 نامممل امكاح راص دمحأ مامإلا نأ ، " خيراتلا يف نامُغ " باتك جارخإ

 نصحب دشرم نب ناطلس مامإلا توم دعب يأ { ةلهو لوأ نم اهلك
 نابراقتملا { مزحلا نصحب (يناثلا) ناطلس نب فيس توم دعبو . راحص

 شيجلا هميطحت دعب . حضوأ ةرابعبو ں ه١ ١٥٦ ةنس كلذو . ةافولا يف

 حيحصلا لب ، كلذك كلذ سيلو 0 نامع نم مهل هئالجإو ، يسرافلا

 نأ } عقاولا هل دهشيو ،} ثادحألا ريس نم هجتنتسن يذلاو يدنع اميف

 طقف نامع نم ةيحان ىلع هرمأ لوأ ف امكاح حبصأ ديعس نب دمحأ

 ةنضطابلا نوصح رئاسو } راحص ىلإ طقسم نم - كل هتمدق امك ۔

 - ًانايحأ _ ةرهاظلا نوصح ضعبو { ريصلا ىتحو { لخنو قاتسرلاو
 عيبر ٢٧ سيمخلا موي يف دشرم نب ناطلس مامإلا توم دعب كلذو

 نم هئالجإو يسرافلا شيجلا راحدنا دعبو \ ه١ ١٥٦ ةنس نم لوألا

 ةالولا اهيف لعجو . نوصحلا هذه ديعس نب دمحأ ضبقف {. ةرشابم نامغغ

 لبق هلك كلذو طقف ةيحانلا هذه ىلع همكح رمتساو . هلبق نم

 . ۔ انمدق امك ۔ ه١ ١٦٢ ةنس ةمامإلاب هتعيابم

 ءاسؤرو ء املمعلا ن اإف . لخلا دالا نمح نوصحو لفاحم افل

 { ةيناث ةرم ةمامإلاب ناطلس نب ريمح نب برعلب ديسلا اوعياب لئابقلا

 يضم دعب . ه١ ١٥٧ ةنس رخآل ١ عيبر رهش نم نيرشعل ١ موي ف كلذو

 ‘ (هللا همحر) دشرم نب ناطلس مامإلا توم نم مايأ ةعبس الإ ةدحاو ةنس

مامإل ١ مكخ رمتساو ۔ تركذ امك ۔ ه١ ١٥٦ ةنس راحص نصحب



 ملاعلا خيشلا باتك ليلدب إ ه١ ١٦١ ةنس ىلإ ةريخألا هتمامإ يف برعلب

 8 ه١٦١١ ةنس نابعش رهش رخآ يف هل يديعسوبمأ ملاس نب بيبح

 لاومأ قيرغتب همكح ًاضيأو 3 ةمامإلا نم ع ولخ هنأو { هنادحأ هدادعتو
 . ه٦١١ ٠ ةنس ناطلس نب فيس

 باتكب } هعلخ تقو ىلإ هتمامإ ءاقب ىلع ناحضاو ناليلد ناذهف

 ةمامإلا حيحص ريغ هنأ الولو . ملعلا خياشم نم هعم نمو بيبح خيشلا

 هنتادحأ ةلمج نم هيلع اهودعل ةتباث ريغ هتمامإ نأ وأ 3 ةيناثلا ةدقعلا كلتب

 نأ الولو { ءاملعلا نم ةعامجو ، بيبح خيشلا عم لزعلا اهب قحتسا يتلا
 لاومأ قيرغتب همكح تب امل ، روكذملا خيراتلا ىلإ ةتباث ريغ هتمامإ

 هنم اوبلطو ، صورخ ينب خياشم هيف هعجار يذلاو 3 ناطلس نب فيس
 ال اهقيرغتب موكحملا لاومألا كلت نع فعي نأ ۔ هيلإ اهوبتك ةلاسر يف ۔

 . دهزو امرك نكلو 3 مكحلا يف نعطل

 (هللا همحرر يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا خيشلا اهركذ ةلاسرلا هذهو

 ىلع أتايبأ تدجو يننأ ألإ } " نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت " هباتك يف

 يرسثخلا دمحم نب ديعس خينتثلل اهنظأ . اذه مهباتك رذنأ

 : هذه يهو { اهتابثإ تببحأف ، يصورخلا

 اممذ ىرولا ىفوأ ىضترملا ديسلا هلئاضف ىجرت يذلا مامإلل لق

 امسو ىلمملا تاوامسلل ىقر نمو فيح همكح ال يذلا يبرعيلا

 املمملا ةداسلا نيمركألا ةداقلا ىنمز ف رايخألا مه نيذللو

- ١٨



 اهعمجأ ضرألا يذه حلم مه نمو
 هتجح مث يبر رون مه نمو
 مكلئاس رشحلا يف له هللا افع مكنع

 هثراول ىقبأ امو فيس لام نع

 يغبو ىغط نميف مكبسح هللاف
 ادغ داعملا يف هنع شقانملا وهو

 مكل دودولا لوق اوعمتساف هللاب

 مكل تدرأ مكيف يتقفش نم نكل
 مكبُح ريغ اذهل يناعد امو
 مكبحاصل ميركتف متلبق ناف
 يتيل اريفكتو ًاحفص نكل

 امكحلاو ماكحلاو دفولا مه نمو

 امكتراو لهجلا ليل فنثاكت ذإ

 امقتنا اذإ شطب هل ىلاعت بر

 املظ نإو ادهز متضرعأ هنع ذإ

 امصق مكو مك تاوطس هل مكف

 امرك يتداس اوماحتو اوضرعاف

 ىمعو اشع وذ اريصب دوقي لهو

 ةنس دعب ام ىلإ ريمح نب برعلب ةمامإ ءاقب نأ ۔ رم امث ۔ تفرع اذلو

 اناك ديعس نب دمحأو هنأ فرعاف } فلأو ةئامو نيتس . ه ٠ ٦

 . رخآلا اهمكحي ال ةيحان امهنم دحاو لك مكحي { نينمازتم نيمكاح

 ىلإ ه١ ١٥١٧ ةنس نم نينثا نيمكاح نيب ۔ اذكه ۔ نامع عضو رمتساو

 . يرحتلا ىلع إ ه١٦١١ ةنس

 رفاغ ينب لايتحاب ۔ ابيرقت ۔ ةروكذملا ةنسلا يف عضولا اذه ريغت مث
 مهجارخإ دعب { ةرهاظلا نوصح ضبقب هل مهعامطاو { ريمح نب برعلبل

- ١٩١



 ىلا ىوزن نم برعلب ج رخف ‘ يبغلا نصح نم ديعس نب دجأ يلاول

 ببسب هونجسو هيلع اوضبق مث ، بيحرتلاب رفاغ ونب هاقلتف {} ةرهاظلا

 . هريغو يرفاغلا ملاس نب داجب خيشلا هلتق

 لسرأ ثيح { ىوزن ضبقل ۔ هتمامإ لبق ۔ ديعس نب دمحأ هبقعت انهو
 . اهلهأ نم بلطمب ىوزن ىلع ايلاو يديعسوبلآ دمحم نب نافلخ همع نبا

 يف يبرعيلا يلاولا رصحو . هتمامإ طوقسو . اهنم برعلب جورخ دعب
 . اهب يديعسوبلآ يلاولا رارقتساو إ ةعلقلا نم هجارخإو ، ىوزن ةعلق
 هنأ يرحتلا ىلع كلذ تقو ديدحت نكميو ، هتيالو يف دلبلا لهأ حايتراو
 ديعس نب دمحأ عيوب اهيفو . ه١ ١٦٢ ةنس لئاوأ ىلإ | ه١ ١٦١ ةنس

 . اهلك نامع ىلع قلطملا مكاحلا حبصأو . قاتسرلا نصح يف ةمامإلاب

 كلذ ذنم } ديعسوبلآ ةلود روهظو . ةبراعيلا ةلود ةياهن ماعلا اذه ربتعيو

 . ه ُءاَشَي نم هكلُم يتؤي هللاو » { نيحلا اذه ىلإ تقولا

 . يليزبلا جلفب ماقأ 3 هل رفاغ ينب قالطإ دعبف { ريمح نب برعلب امأ

 دعب { ديعس نب دمحأ مامإلا ديب اهلك نامغغ رمأو 3 ةمامإلا نع لزعمب وهو
 ىتح ةدملا كلت يف ركذي مايق برعلبل نكي ملو { ةنسلا هذه يف هل ةعيبلا

 بنق ينبو عوردلاو ميعنلاو رفاغ ينبب جرخ اهيفف إ ه٧٦١١ ةنس

 ةبراحمل ًافلأ نيرشع يف ، مساوقلا مهرهشأ 9 ريصلا لئابقو بيقاعيلاو
 . ابيرقت تاونس سمخ ةمامإلا يف هل ىضم نأ دعب ، ديعس نب دمحأ مامإلا

 ام مجعلا درط دعب . ةنطابلا نوصح ىلع مكحلا ىلع هئاليتسا يفو

 ةنس رفص ٩ موي يداعسلا ةعقو تناكف . ةنس رشع ىدحأ براقي

- ٢٠.



 اهيف لتق { ةروكذملا ةنسلا نم رفص ١٣ موي قرف ةعقو مث ۔ ه ٦٧

 دوعسم نب كرابم مهئاسؤر نفو ‘ هموق نم ريثكو ريمح نب برعلب
 نب دمحأل اهيف رصنلا ناكو {. مهريغو يبوقعيلا رصان نب يلعو { يرفاغلا
 . ۔ هللا ءاش نإ هعضوم ف كلذ ركذنسو ۔ ديعس

 حضتي ، راصتخاب اذكه احضوم هدجت داكي ال يذلا ليصفتلا اذهبو
 مامإلا مكحو . نامع نم ةيحان ىلع ديعس نب دمحأ مكخ نمازت كل

 نم جرخ نأ ىلإ ، هل ةيناثلا ةعيبلا دعب ، ىرخألا ةيحانلا ىلع برعلب
 ضومغلا اهفنتكا ةريخألا ةرتفلا هذهو . هل رفاغ ينب ءاعدتساب ىوزن

 مل (هللا همحر) يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا خيشلا نأ ىتح 0 هل ةبسنلاب

 خيشلا هعباتو { ةدقعلا كلت خيرات ىلع علطا الو { هل ةيناثلا ةعيبلاب مرجي

 . هخيرات نم عبارلا ءزجلا يف 3 (هللا همحر) يبايسلا دومح نب ملاس ةمالعلا
 . ىلوألا ةدقعلاب تناك ةيناثلا برعلب ةمامإ نإ : لاقف كلذ ىلع داز لب

 ةدقعلا كلتب ةمامإلا ًايعدُم . ديعس نب دمحأ لاتقل قرف ىلإ ءاج هنإو

 . ةقباسلا

 يف كلذو . ةيناث ةرم ةمامإلاب عيوب هنأ ، كل هتمدق ام ، باوصلل و

 مامإلا توم دعب ، ه١ ١٥٧ ماع رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلا موي

 . مايأ ةعبس الإ ةدحاو ةنسب ناطلس نب فيسو ،} دشرم نب ناطلس

 تركذ امك يهو ، فلألاو ةئاملا دعب تانيتسلا لئاوأ هتمامإ تهتناو

 بورحو ثداوح ىلع توظطنا دقف & ضومغلا نم ءيش اهفنتكا ةبقح
 نم ءيشب لوانتن نأ يغبني ۔ ابيرقت ۔ اهرابخأ انع تسمطنا ماكحأو

- ٢١



 ؟ ... كلذب انل ىنأو ‘ اهناظم نم اهزاربإو ئ حيضوتلا

 الإ مهللا . ةيفاش الو ةيفاك ريغ عجارملاو : ةحيحش رداصلاف

 دعب ، رخآلاو نيحلا نيب اهيلع رثعأ 3 ةليئض تامولعمو . ةليلق تارذش
 يل لصح وأ . ةصرف تحنس امنيح . ةعلاطملاو ثحبلا يف كامهنالا

 . تقولا نم غارف

 نم يل نيبت دقف ،. اهيلإ ترشأ يتلا تامولعملا كلت لالخ نمو

 فالتإو . ءامد كفسو {} برعلب مامالا نم تعقو ابورح نأ : يتآلا

 ام يردن ال 9 راهنأ نفدو لزانم مدهو { راجشأو ليخن عطقو 9 لاومأ
 ريشك نيبو مامإلا نيب عقو فالخ ببسب هنأ دبالو ، بورحلا هذه ببس
 اذه لثمب مايقلا ىلع هرطضا . هتعاط نع مهنم اجورخ وأ & هاياعر نم

 . ةيتآلا هتبوت نم ردابتملا وهو . أطخب وأ . هنم داهتجاو قحب امإ & لمعلا

 نأ الإ ۔ يدنع ةدوجوملا ةطوطخملا بتكلا ضعب يف اهيلع تعلطا يتلاو
 ةَضَرألا لكأ ببسب عضاوملا ضعب يف ةعطقنم ۔ فسأللو ۔ قاروألا هذه
 : هذه يهو ‘ هلقن يننكمأ ام اهنم تلقنف ‘ اهل

 نب ناطلس نب ريمح نب برعلب نيملسملا مامإ انأو ............ (

 يفو ............ ‘ ةيعرلا يفيلكت نم بئات ينأب ‘ يبرعيلا فيس

 هتفلخ نم وأ . يل مهلاومأ ميلست يفو . مهمزلي ال يذلا مهجورخ
 هاري ام ىلع مهل صالخلا دقتعمو . كلذ عيمج نم بئاتو ۔ مهيلع

- ٢٢



 هميدقت يل زوجي ال نم يتكلمم ............ بئاتو ] يلعو يل نوملسلا

 لك نم بئاتو 0 كلذ نم ينمزلي امب نئادو ، مهريغو دلبلا خويش نم
 هدرو } نيملسملا لوق يف همده يل زوجي ال 0 همدهب ترمأ (ءانب) مده
 ساللا فلكأ الو . ادبأ ادبأ همده يل زوجي ال ءانب مدهأ الو { هلاح ىلع

 الو مهعسي ال ام يتيعر ىلع لماحتأ الو & يسفن ىلع لمحأ الو ، كلذ
 لعف ىلإ عجرأ ال نأ ىلع دقتعُمو ،\ كلذ عيمجب مهل نئادو { مهمزلي

 مئاقو { ةمامإلا قوقح نم ينمزلي امب نئادو } نوملسملا ينم ههركي ءيش

 نم نيملسملا عابتاو ، ةرصنو داهج نم عرشلا هبجوي ام ىلع اهب
 . مهحصن لوبقو مهعابتاو مهترصانم ىلعو ." هلل ةعاطلاب مهتيالو

 عيمج نم هللا رفغتسأ انأو ذ ............ زوجي ال سبح لك نم بئاتو

 هللا اهبجوأ ةروشم لك كرتو . رثألاو ةنسلاو باتكلا مكح يتفلاخُم
 3 كلذ يف هللا مكح ىلإ عجار انأو ، نوملسملا يلع اهطرش وأ 3 يلع

 & لطابلا يف يدامتلا نم ريخ قحلا ىلإ عوجرلاو & يسفن ىلع مدانو
 . مهيلو ييلوو } مهيأر ييأرو 0 مهنيد ينيدو { نيملسملا لوق يلوقو
 تمجوأ دقف هنوهركي ارمأ ينم نوملسملا ىأر امهمو . مهودع يودعو

 ايلاو يلوأ الو } مهحصن لوبق يسفن ىلع بجوأو . يتحصانم مهيلع
 ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ، قيفوتلا هللابو ، مهيلع هتيالو زوجت ال

 يباتك خيرات ، ناطلُس نب ريمح نب برعلب نيملسملا مامإ انأو هتبتك
 . فلأو ةئامو نيسح & ه١ ١٥٠ ةنس لوألا عيبر نم سداس راهن اذه

- ٢٣



 & ........... اهسبكو ........... رئب لهأل ينمرلي ام عيمجب نئادو

 غ ............ هل نل ينمزلي ام كل ذكو . اهرجشو اهلخن توم نمو

 . هدابع قوقحو هللا قوقح نم اهيفو اهنم ينمزلي امو } اهرجشو اهلخنو
 فيس نب ناطلس ينبا برعلبو فيس لاومأ نم ينمزلي امب نئاد ينإو

 نئادو . يلام بلط ف مهقوقح عيمجب مهل ننادو . نييبرعيلا

 نئادو . مهريغو لئامسو ىوزنو ىلهب نصحب نيسوبحملا ............

 ينب يداو نم مهريغو ةحاور ينب لاومأ يشخ نم ينمزلي ام ءادأب
 نم ، مهريغو يلاعلا توراق لهأل ينمزلي ام ءاداب نئاد كلذكو 9 ةحيور
 دجاسم نم مهريفلو مهل تويب مدهو . رجش عطقو } لخن يشخ
 نم . ةليوطلا ةامسملا دلب لهأل ينمزلي ام ءادأب نئاد كلذكو ، فقوو

 نم ينمزلي امب نئادو ،اهفقوو اهدجاسمو اهلهأل ينمزلي ام ، يكزإ ةيحان
 ينمزلي امب نئادو .3 اهرجش عطقو . اهلخن يشخو . بريضلملا جلف نفد

 ودعلا ىلعو نادلبلا ىلع امهب تنعتسا نيذلا رضحلاو ودبلا يدعت نم

 نئادو 8 مهب يتناعتسا نم يلع نوملسلا هبجوأ امو 3 3 يتيعر ىلعو

 روكذملا اذه عيمج نم قحلا ةفلاخم نم هللا ىلإ تبتو ئ يلام نم هئادأب

 . هرهظو باتكلا اذه نطبب

 . مدقت ام خيراتب ك يديب ريمح نب بروعلب نيملسملا مامإ انأو هتبتك

 وأ ةيقنتل ا ىلع ةيعرلا هتملس يذلا نم ينلصو ام درب نئاد يناو

 الو . مهسفنأ يف مهمزلي ال ام ةيعرلا مزلأ ال يناو . زوجي ال يذلا هجولا

 ‘ هللا ةعاط نم مايقلا مهيلعف . مهيلع هڵلا بجوأ اهو . مهلاومأ ف

- ٢٤



 لك كرتب نئاد يناو ، هتعاط مهيلع بجوأ نم ةعاطو { هلوسر ةعاطو
 ة نيملسملا راثآ نم الو . هلوسر ةنُس الو هللا باتك نم هل لصأ ال رثأ
 . اهل ًاباصتغا ........... يفاوص نم ........... لاومأ كرتب نئاد يناو

 ةهبش ال يذلا عضوم نم ذخأ ام لثمب ةصصاقملا نوملسملا يل ىأرو

 راصنأو هللا راصنأ } نيملسملا بيرقتب نئاد يناو ............ . هيف

 ىلع هتيالو زوجت ال نم ةيالو كرتبو { نيدلا رومأ يف مهتروشمبو { هنيد
 . يغبني ال ام فيرعت نيملسملا نم بلطي نمم نئاد يناو { نيملسملا

 ينم نوهركي ام مهبلطم يف مهتنمأ دقو ، قحلا ............

 لع عسي ال هرما كلمي ال ىم لام ند ............ ضرفلا ............

 ه أ . ( يديب ناطلس نب ريمح نب برعلب نيملسملا مامإ انأو هتبتك

 قاروالاب ةباتكلا حوضو مدعل ةحضاو ريغ تاملكلا ضعب نأ لإ {©“‘ هصنتب

 . ةلكاخملا

 ليلدب لوأل ا هتمامإ قف ؤ اذه عوقو نأ ٠١ يل رهظي ى )ل 3

 . ادعاصف ه١ ١٥٧ ةنس نم ةريخألا هتمامإ يف ًاضيأو 8 مدقتملا خيراتلا

 ةدملا هذه يفف ، ه١ ١٦٠ ةنس ناطلس نب فيس لاومأل هقيرغت ليلدب

 كلذ ىلإ وه حملا دقو . ءايربأ خياشم نجس نم ثادحألا هيلإ تبسن

 ليلدبو } اهريغو لئامسو ىوزنو ىلهب نصح يف نينوجسملا هركذي
 هناو ؤ فيس نب ناطلس ينبا برعلبو فيس لاومأ نم همزلي امب هفارتعا

 لامل هقيرغت مكح نأ مولعملا نمو 0 هلام بلص يف مهقوقح عيمجب نئاد
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 . مكحلا رودص لبق فرصت هلعلو \ ه١ ١٦٠ ةنس ناك نيروكذملا

 تقو يف اهعيمج بتكت مل ةباتكلا نأ وأ 3 هجولا اذه نم نامضلا ىأرف
 . ملعأ هللاو } ءيش دعب ءيش اهيف ديز لب ، دحاو

 يتلا ةلاسرلا هذه هنع بتكأ نأ بسان دقف } ةدئافلل مامتإو
 نب دعاج خيشلا وهو ، هنامز ءاهقف ضعبل اباوج برعلب مامإلا اهبتك
 هدصقمو ديعس نب دمجأ ركذب اهقلعتل كلذو . يمالسلا دوعسم نب ملاس

 ةعيبلا نأ اهنم ، ديعس نب دمحأ مامإلا ةمامإ يف هنعط همهفأ ام ىلع .3 اهنم

 ىتح مهيدياب اهكرتي ملو ، نيملسملا لقاعم ىلع هئاليتسا دعب تناك هل

 هارتس امك . اهركذ يتلا هوجولا نم كلذ ريغ ىلإ ، هودارأ نم اوراتخي

 : اهصنو ، ةلاسرلا هذه ي

 نب ريمح نب برمحلب نيملسملا مامإ نم باوج اذه
 نب ملاس نب دعاج خيشلا ىلإ 6 يبرعيلا فيس نب ناطلس
 ؛ يقاتسرلا يمالسلا دوعسم

 يقوشت دازو يتابابص كيلإ تديازت باتمكلا كنم ىتأ املو

 يقتلنو داعبلا اذه يضقني ىتم اشحلا يف مرضت قوشلا رانو تلقو

 رهازلا ! لبنألا رهاطلا ! لضفألا زعألا ‘ لجألا باتك درو
 ةقنلا خألا ٤ هلامكو دوجلا ندعمو . هلامجو رهلا نسيز 0 لمكألا

 الو { هءاقب هللا مادأ & يقاتسرلا يمالسلا دوعسم نب ملاس نب دعاج

 : دجب امأ ... هالاو نمو هلآو يبنلا دمحم انديس ةمرحب { هانمدع
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 ىلع رمشن اننإ ، رابخألا نم.انع كفغلب ام كفلب لعل } خيشلا اهيأ

 رروز لوقو . لطاب ةرهش كلتو . انم كلذ ناك امف . قاتسرلا تاوزغ

 . قدصلا ةقباطمو . نقحلا ةقفاوم لا كايإو انعسي الف . روجفلا لهأ نم

 بذاك وهف ةفلك اهيلع نأب ىكح نمف اضيب سمشلا نأ تاهيهف

 نأو } هيقاب بهذ هضعب بهذ اذإ ، أزجتي ال هللا نيد نأ ملعنل انإو
 تركذو . حلاصلا لمعلا نم ريثكلا )١( طبهي ئيسلا لمعلا نم ليلقلا

 ذإ لا : هلوقل ىلاعت هللا لوقب تلمع دقف 3 انب نظلا نسحم كنإ

 7 اولاقو اريخ مهيضنأب 7 هوُمنعيَس
 بهذ .اذإو . هباكترا انل لحي ال رمأ يف لخدن نأ الكو اشاحف . » نيبش

 ىلع انيلص ولو . هيقاب بهذ هنأ انملع ، مالسإلا فورح نم فرح انع

 . دحاو فرح يف هنيد انفلاخو . هل انرفغتساو انتنسلاب يبنلا دمح انديس

 : ... هيلع نيلصملاب انك ام

 اننفلاخمو . هتعاطل انلامكتسا } ىلاعتو كرابت هلل انتيالو كلذك
 . هبزحو هؤايلوأ نحنف } رسفم وأ لمجم يف انم كلذ ناك امف 3 هتيصعم

 هنيد انفلاخ ىتمو ، ريبعتب هنم ريثكلا دتهن ملو } هديحوت رثكن مل ولو
 انمقأو . ةجحلا مايق دعب ، مثآام بوكر وأ ، مزال عييضتب ، دحاو فرحب

 هؤادعأ انأ انسفنأ ىلع دهشن اننإف & ةعجرو ةبوت ريغ نم كلذ ىلع

 نم انرثكأو ، هتعاط نم لاقملاو لامعألا نم انرثكأ ولو } هبرحو

 )١( طبحي : باوصلا لعل .
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 هرمأو { هديعوو هدعو نم 03 هنيد عيمج ف مكحلا انرصبأو { هديحوت

 .. هيهنو

 ةيالولاو ؛ ةالصلاو { ةءاربلاو ةيالولاو ، رافغتسإلا ةقيقح سيلف
 ةقيقح نكي مل اذإ هنأل } نايذهلا ليبس ىلع { ناسللا ظفلب ةءاربلاو

 يف همكح تبني مل ام } ةعاطلا توبث يف ةقيقح نكي مل . ةعاطلا هلامكب

 الاح أوسأ هبحاص نم عايض وهف . هدقتعمو هلعافو هلئاق نم هللا ةعاط
 مالك نم نايذهلا نأل { نايبصلاو هوتعملا نم مالكلا نمو { نايذهلا نم

 8 رش الو هيف ريخ ال كلذ نإف 0 هل لقع ال نمو } نايبصلاو هوتعملا

 ميقم وهو ..هل دقتعملاو لماعلاو . هللا ةعاط نم ءيشب ملكتملا مالكو

 هلمع هديزي . هڵلا ةيصعم ىلع هتماقإب اتوقم اوبح ى هللا ةيصعم ىلع

 هل ملس نمو 3 هتعاطب هلل في مل اذإ { هللا دنع ًاتقم هتينو هلوقو & كلذ

 . هتاف ام هرضي ال هايند رومأ هتتاف ولو هنيد

 رئاضب سيلف اهنم هتاف امف هنيد ءرملا ىلع ايندلا تقبأ اذإ

 رياخألا ءايبنألا يف اهبأد اذك اهناف ةاوغلا ينم ترخس ناو

 رحاس يأ ( دحاس بوذك تنأو نهاك كنأ راتخملل ليق امأ

 رئاط ريغ هلك اذه كلذك هبر تاذ يف كاذه هرض امف

 نم ةريثكلا لامعألا طبحي 4 ءيشلا نم ليلقلا لمعلا نأ : انملعو

 ال اونمأ نيذلا اهيا { : : ىلاعتو كرابت هللا لوقل ، تاحلاصلا لامعألا

 مكضعب رهجمك لوقلاب هل أوزَهجت الو يبنلا توص قوق مكناَوصأ اوعفرت
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 يبنل ا باحصأ ناكو . 4 ثورغشت ل متنأو مكلامعا طبحت نأ ضعبل

 . هب هللا رمأ اميف } داهتجاو داهجو جحو موصو ةاكزو ةالص لمهأ تق

 . هلمع طبح دقف {} يبنلا توص قوف هتوص مهدحأ عفر ولف { هنع ىهنو

 لاح يف هبحانص نم هؤارش هبل زوجي لف الام بصتغا نم كلذكو
 نم هللا ىلإ باتو هكرت اذإ الإ افالتخا كلذ يف ملعن الو . هايإ هباصتغا
 ذئنيحف 7 ةارادم الو ةيقت هل الو } هريغ لاحك هيف هلاح راصو 0 هتيصعم

 . هبحاص نم هؤارش هل زاج

 زوجي الو . ادبأ اهجيورت هل زوجي الف . اهب ىنزو ةأرمإ بصتغا نمو

 ولو . هب تيضرو اهب يضر ولو } دعب نم اهب هوجوزي نأ اهئايلوأل
 . بات

 لإ ١ هتبوت لبقت ال { ان اودعو ًاملظ سفن ريغب ةيكز ًاسفن لتق نمو

 ريقب اسفن تق نش « : لاق نم لاقو ذ لوتقملا ءايلوأل هسفن داقأ اذإ

 هيلَع هلل ١ بضغَو اهيف ادل اخ منهج ٥و زاَرَجْف « ئ ةنمؤم يمر ٠ 4 سفن

 ءايلوأل هسفن داق ولو { هتبوت لبقت الو ئ 4 ًاميظَع ًاباَذَع هل ًدَعأو ةنعلو

 . ميلع عساو هللاو ل رظنأ هلعل لوألا لوقلاو ] لوتقملا

 مهمامإ براحو . مهلقاعمو نيملسملا لاومأ بصتغا نم كلذك

 ‘ هللا قحب مهيف ماقو ] هلوسرو هللا ةعاط ىلع هوعياب نيذلا ‘ نيدلا ف

 ىلعو ‘ امامإ هيلع هميدقت مهل زوجي ال 0 7 ةنسو هباتك مكح ىلعو

 اثدح لوألا مهمامإ ثدحي مل ام هباصتغا لاح يف هدالب يفو . هللا دابع
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 ملف هوبيتتسيو } هتيعر نم ماعلاو صاخلا دنع هثدح رهشيو . هب رفكي
 ءايلوأل هسفن داقو - رمحملا مالعأ رضحم ىلع هنم رضحم ىلع بتي

 نيملسملا لقاعم نم هبصتغا ام بصتغملا كرت اذإ كلذ دنعف 0 نيلوتقملا

 كرتو . هنم ناك امع مدنو باتو { نيحلاصلا ةريسب راسو { مهلاومأو

 حالص يف مهنيب ىروش مهرمأو » . مهيديأ يف نيملسملا لقاعم
 هتريس نسح ىلع هوراتخاو . هلوسرو هللا ةعاط ىلع . دابعلاو دالبلا

 هميدقت ذئنيح زوجي ىسعف ، هطبضو هتوقو هعروو هلضفو هدهزو هملعو
 دهاشك . ةهزنم ةمامإلا نأل {. هميدقت زوجي ال : لوقو ؛ لوقلا ضعب ىلع

 ةدودرم يهو . هتداهش زوجت ال :لاق ضعبف ، حلصأو بات ولو { روزلا
 اميف هتداهش تزاج } حلصأو بات اذإ : لاق مهضعبو ۔ يتأيس اميف ۔

 . ىلوألا هتداهش ريغ نم } تاداهشلا نم هب دهش

 ناك ولو ةمامإلل اهيزنت مدقي ال هنأ : ليق 9 انزلا دلو كلذكو
 انديس لاقو 5 انزلا دوي ةيمستلا لاح يف ةلزنم عضوأ هنأل © ًاعئاط انمؤم
 امامإ إ سانلل كلِعاَج ينإ > : هل ىلاعت هللا لاق ثيح . ([لتتلار ميهاربإ

 هذهو . ةمامإلل هيزنت . 4 نيملاظلا يدهع لاني ال لاق يتيرذ نمو لاق

 اقيو ، ضعب يف اهضعبو & ضعب نم اهضعب ةعيرشلا هذهو . رومألا
 . ةقرتفم ريغ ةقفتم اهلكو &\ ضعب ىلع اهضعب

 ‘ ريثك اذه لثمو ‘ هلنم وهف ءيشل ١ هبشأ ام ١ ديعس ول لو

 لصألا ناك اذإو ، انطخ ةباتك دنع انرضح امم افرط كل انركذ امنإو
 . لصألاب لإ عرفلا حلصي الو 0 اعرف هيلع ىنبي ميقتسي الف ًادساف
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 ةراهطو . ةحلاص ةديقعو { ةصلاخ ةينب الإ لبقت الو ميقتست ال ةالصلاو
 . بابلألا يلوأ اي اوركفتو اورظناف ، ىنعملا اذه ىلع نيدلا لكو . ةمات

 الو {} ايتفلا ف ةجكجحب ملاع لك الو . هلوق لوبقم ملا لك سيلو

 : ىلاعتو كرابت هللا لاق 7 اصلخم الماع نكي مل ام { اهريغ يف
 مم7 متخو ملع ىَلَع هللا هلصأو ُهاَوه ههلإ ذختا نم تييآَرفأ ل

 الفأ هللا دعب نم ؛ هيدهت نَمَق ةواشغ هرصب ىلَع لعجو هبلقو ه هعمس
 اون اك ام مهبولف ىَلَع ناَر لب الُك ل : ىلاعت هللا ل اقو . 4 نوركذت

 مهيبير يفو ‘ نوهمعي مهنايغط يف نامغ لهأ رثكأو } ه نوبسكي
 مهيةن امب بزح لك » و ، عيش اوقرفت ، نوبعلي مهنيدبو © نوددرتي
 . 4 ں ورف

 نم نيحلاصلا راثآو هلوسر ةنسو هللا باتمك هلوق قفاو نم ةجحلاو
 لوقت لبج قهاش ىلع ءادوس ةمأ ولو } هب قدصو قدصلاب ءاجو . هتمأ

 لهأ سيلو ، جوجحم اهاوس امو ةجحلا يهف { قحلاب رهظتو ، قدصلاب
 .. اوميقي ىتح ءيش ىلع نامغ

 يف مهنأ فردعنو 3 نظلا مهب نونسحم قحلا لهأ نم انناوخإ امأو

 ةنحملا نم هللاب ذوعن ۔ ةيلبو ةنحمو ةريح يف مهو . نامتكلاو ةيقتلا لاح

 . ينتاف ام ىلع نزحمب تسلو ، ينباصأ ام ىلع رباص انأو ۔ ةنتفلا نمو

 .ه اَهَعسؤ الإ اسفن هللا فلكي ال » و ، نامغ لهأ رماب مومهمب تسلو
 ءاش نإ الدع ضرألا لمأل تردق ول نأ ناكمالاو ةردقلا عم دقتعمو
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 ءيرم] لكلو . هللا ىلإ يرمأ ضوفمو . هللاب الإ يقيفوت امو { ىلاعت هللا

 اميف _ ينوجاح ولو . ه ليبس نم نينيمحُملا ىَلَع ام ل و ، ىون ام
 مهباقعأ ىلع اوعجرلو (١ر تاجاجتحإلا مهل ترهظأل ۔ مهرمأ نم ناك
 ( نامغ ) لهأ رومأو . جلجلتي ال هبحاصو ، جلبأ قحلاو } نوصكني
 قح هلل دمحلاو } ءيش ىلع اوسيل - هللا ءاش نم ألإ ۔ جرمو جره اهلك
 . اريثك اميلست اق دمحم هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو {. هدمح

 الو ، روفغ برو "ر [ ةبيط ] ةدلب 0 عساو هللا نم قزرلا ، هلل دمحلاو
 متنأو اونزحت ًالو اونهت الو > : ىلاعت هللا لاق امك . انئادعأل نيكتسن
 . ه تولعألا

 الزن هل تافهرملاو انقلا انلعج انفاض شيجلاب رابجلا اذإ نحنو

 يسفن ىلع مهنم اروج دشأ وه نم عافد يف موقلا عم يجورخو
 لكأ زاجأ هنأ امك ، تارورضلا عم يبر ةصخرب ذخآ يناو { يل زئاج

 نم نيدلا يف هللا لعج امو ۔ ةرورضلا دنع ۔ ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا

 ال هناف . كيخأب نظلا نسحأو . ةنياعملاك ربخلا - يخأاي - سيلو

 لإ يقيفوت امو لاعت هڵلا ءاش نإ ۔ لدعو قحب الإ ، لاح ىلع مدقي

 . هللاب

 مهودب { ةدحاو دي مهلك ةرهاظلا لهأ نأ ۔ ةصاخ ۔ كيطعأو

 )١( ججحلا : باوصلا لعل . )٢( ىنعملا ميقتسي ىتح ةدايز نيسوقلا نيب ام .
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 تاهجاوملاو } اهلك طوطخلا هذهو . هوفاخي نم مهمهد اذإ } مهرضحو

 ةركنم انبولق . هللا لبحب نومصتعم نحنو . عامطأو تانهادمو قافن

 8 هلوسرو هللا ةعاط ىلع ةتباث انبولقو 3 مهعم انماسجأ ، لطابلل

 تباث مامإ ىلع مامإ ميدقت مرحو {، قيفوتلاو نوعلا هلأسن هللاو

 ماق امل ىرت الأ } رفكم ثدجب الإ مامإ ةمامإ لوزت الو 3 ار ةمامإلا

 . هتلود تبهذو ‘ تلصلا ىلع ‘ ىسوم نب ىسومو ، رضنلا نب دشار
 لاقف . نينس دعب تام دقو . هتيب يف تلصلا لزتعاو . مه اوماقتساو

 . " .... مكمامإ تام مويلا " ١ سيمخ نب تلصلا رثنومللا وبل

 ىطعأ نأ 0 يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مئارج نم ۔ ةدحاو ۔ كاهو

 اطراشتو . راحص ةيحان وأ © راحص هنكس ف انامأ هباحصأو يبتقلا ميمت

 دهعب قانيملاو دهعلا كلذ ىلع هاطعأو { هريغ ةيانجب هذخأي ال نأ هايإو

 كشال . ةيضاقلا ةرهشلاو { ةلداعلا ةئيبلاب حيحص اذهو . هلوسرو هللا
 . بير الو كلذ يف

 .اذه دحج أ ر اسف . دمحم نب ريمع لتق بتق يبب نم ادحأ ن ] مت

 . دمحأ هلتق { هولتقف هنويحي مهنأك . هناكم يف ميمت عم { هعم نافلخو

 نأب نيدلا يف ملعل ١ لمهأ نب افالتخإ ملعن الو . مهولتق 8 هباحصأ هعمو

 6ه٢٦١١ ةنس قاتسرلا نصحب ةمامإلاب ديعس نب دمحأ ةعيابُم دعب ةلاسرلا هذه بتك هنأ اذه هلوق نم يل رهظي )١(

 ايئاهن جرخ نأ ىلإ . ه١ ١٥٧١ ةنس تناك يتلا ةريخألا هتماماب كسمتم هناكو { مامإ ىلع مامإ ميدقت هركذل

 دعبي الو . هوقلطا مث . يبغلا نصحب هيلع اوضبقف 3 رفاغ ينبل ةباجتسإ ۔ ًابيرقت ۔ ه١٦١١ ةنس ىوزن نم
 هوطعأ يبغلا نصح ناك دقو اميسال ‘ ةمامإلا لبق ٠ مهل ديعس نب دحا ضيرحتب ناك هل مهضبق نا يدنع

 ىوزن نم مهيلإ يتاي برعلب اوبتاكو . يديعسوبلآ دمحم نب نافلخ ديسلا هيلاو هنم اوجرخأ كلذ دعب مث . هايإ
 . هونجسو هيلع اوضبق لصو املو . نصحلا هوضبقيل
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 . هسفنب لتاقل ١ لتقي لب {© هب لتقي 8 دحأ ةريشع نم دح أ لتق اذإ

 هضوع ذخأيل دحأ ىلع الام ذخأ (نمر يف فالتخالا ءاج امبرو
 اهلثم ةاش ذخأتف { ةاش كيلع تذخأ اذإ ةعيبرلاك 0 هتليبق نم هردقب

 ال ں لتقلا امأو ، الام ذخأ ىنعم يف فالتخالا ليبس ىلع 0 ةعيبر نم
 نم الو . ةنسلا نم الو باتكلا نم اهجو الو . ًافالتخإ كلذ يف ملعن
 نوملعت له . هريغ ةيانجب اذه لتقي هنأ ، يأرلا لهأ نم الو ، عامجإلا

 نم ةروجحمو ةمرحم ءامدلاو } رثأ وأ عامجإ وأ ةنس وأ باتك يف كلذ

 ؟ نامأو ةمذو دهع لهأ اوناك اذإ } نيقسافلاو نيرفاكلا

 سانلا لاومأ ذخأو سوفنلا لتق نم تايانجلا نم ريثك اذه لثمو

 ال امم روجفلا لهأ ةكراشمو } روجلاو ملظلاو باصتغإلا ليبس ىلع
 ةنأ ليئارسإ يي ب ىلع انبتك كلذ لجأ نم )» : لاعت هللا لاقو . ىصحي

 اعيمج سانلا لتق اَمْنأَكَف ضرألا يف اسف وأ سفن ريغب اسفن لتق نَم

 َلَتَق نم امامإ ماقي فيكف } 4 اعيمج سانلا ايحأ امنأكف اهايحأ نمو

 هسفن دقي ملو ، هروجو هرارصإو ، هملظ لاح يف وهو { قحلا ريغب اسفن
 . رهاظ رهاش } حيحص ءيش اذهو . هنع اوفع الو 0 نيلوتقملا ءايلوأل

 لالضلاو يغبلا لهأ (هعيابير ام لبق اذه هلعفو ، لطاب ةعيب كلت نإ هللاو
 نوكي فيكف 7 ه نيبملا ءالبلا َوُهَ اذه نإ ! » © لادجلاو قسفلاو

 . املاظ ًامامإو ًالاض نمؤمو ارفاك املسم

 .هنيدب نادو {} هبر دنع هدفومو 0 همامإ هذختإ نم نأ يدنعف
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 ول توبكنقلا تيت توبلا هوأ َنَِو اتيب تذختا توبكنقلا لثمك ظ

 مهيل امب برح 3 ظ . اعيش اوقرفت سانلا نكلو . 4 نوُمَلعَي اوناك

 .4 نوحرف

 . ةالص هل لبقت ال 3 املاظ ةبح ولو . ةريغص ىلع رصأ نم ، يدنعو
 لامعألا نم ءيش الو . داهج الو . جح الو ‘ مايص الو . ةاكز الو

 ًاتوقمم 6 هلمع ًأط وبحم لب ،} هروجو هملظو . هرارصإ لاح يف \ تاحلاصلا

 لاومأ مهبهنو . ءامدلا مهكفسو ، قيرطلا عاطق ملظ نأ 8 يدنعو

 . مهلقاعمو نيملسملا لاومأ بصتغي نم اروج مظعاب سيل ، سانلا
 هلكو . ءاوس كلذ لكو . اهداسف ىلع رهاظو ، نيملسملا ةلود دسفيو

 لاقو . هيقاب بهذ ، هضعب بهذ اذإ إ أزجتي ال نيدلاو { هللا دنع ميظع
 . ه صلاخلا نيلا هلل الأ > : ىلاعت هللا

 نإ 5 هتعاط موزلو 3 هللا ىوقتب ؤ يسفنو ۔ دعاج يخأ اي ۔ كيصوأ
 مهلكاؤت نإو {. ملق ءربب وأ { ةاود ةدمب وأ . ةملكب مهتعيب ىلع مهتعبت

 ررتغت الو ، روجلاو ملظلا لهأ ةكراشم نع كسفن هزنو } مهبراشت وأ
 8 ليلق عاتم الإ ايندلا ةايحلا هذه امو 0 رورغلا هللاب كرغي الو 0 مهب

 ناك نإ _ انعم رهشو انغلب & ليمج كيف اننظو . 8 ىقبأو ريخ ةرخآلاو

 هرماب ضبقتو { هيهنب ىهنتو 5 هرماب رمأت كنإو 9 هل لوتم كنإ ۔ احيحص
 كلذ يفف . ماكحألا امأو ؛ تاقدصلا يف مرحتو يطعتو ، طسبتو
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 ى

 ريغ ناك نإو 3 هيلإ عجراو هللا قتاف ا احيحص اذه ناك نإ & فالتخا

 . لاقملا كرضي الف 6 حيحص

 . يمضهجلا ديعس نب دشار يخايشأ عمتجا ول : ۔ يخأ اي ۔ ملعاو

 ديعس نب دمحأو ، يوكزإلا حلاص نب دمحمو { يولهبلا دشار نب ملاسو
 الو 0 مهل ةيقت ال . عضوم يف 6 يمالسلا ملاس نب دعاجو . يدنكلا

 . رارطضالا لاح يف ال { رايتخالا لاح يف مهو . رابج مهنكاسم كلام

 لضفأ وه نم ميدقت اودارأو } ةمامإلا نم يلازتعا اودارأو يدنع اوءاجو

 . ةلودلل ىوقأو نيدلل احالص كلذ اوأرو . ينم ملعأو ىوقأو } ينم

 مهترصانلو } هيف اولخد اميف تلخدو } كلذ يف مهتبجأل !. رمألل زعأو

 ام ىلع هللاو . يلع دهاش هللاو ، يلوحو يلوط هيلإ غلب ام \ يدهجب
 . ليكو لوقأ

 هيلعو هيف ممه اميف _ ةصاخ _ يدنع ام نأ : ۔ يخأ اي ۔ ملعاو

 داقتعإلاو ةينلا لاح يفو \ طخسلاو اضرلا لاحو 0 ةيقتلا لاح نم

 نم مهل ةرضملا نع كلذ متكاو } هملعب صوصخم لكو . ةلداع ةحصب

 ديل مهتحفاصم يدنع مهرضي الو } مهنم دحاو يدنع تنأو 3 ةربابجلا

 نأ : رثألا يف دجوي هنأل ، ةيقتلا لاح يف ةعيبلا مهنم بلط نإ { رابجلا
 نم لجر هبتاعف ! (رابجلا) ةيواعم نب ديزي عياب ةماقتسإلا لهأ نم الجر
 تحفاص اذإ يلابأ ال : هل لاقف ، كلذ ىلع اه هللا لوسر باحصأ

 ركنمو . هتمامإ دقتعأ ملو ، روجلل ركنم يبلقو } ةناوطسإلا هذه يدي
 . ليمج نيملسملا يف اننظو ، بلقلاب حصت ةعيبلا امنإو } يبلقب هملظ
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 لورت ال ةمامإلا ، تباثلا مامإلا ةمامإ نأ : - يخأ اي _ ملعاو

 ىلع رارصالاو . ةرفكملا ثادحألاب الإ . ةلودلا باهذب الو { زجعلاب
 . كلذ يف ةجحلاو . هل مهتباتتساو . نيملسملا نم ةحيصنلا دعب . ملظلا

 ١ كلام نب تلصلا لزع ديري ، ىوزن ىلإ ىسوم ننب ىسوم راس امل

 راسف } يدنكلا دلخم نب ديلولاو ، يبلكلا ثراو نب مهفو { ينادحلا

 ‘ قرفب اوعمتجا املف . ىسوم عم قرفب اوعمتجا ىتح مهعبت نمو ءالؤه

 . هتيب نم تلصلا ج رخ املو {. ةمامإلا تيب نم كلام نب تلصلا جرخ

 3 رضنلا نب دشار اوعيابف & قرفب هعم نيذلاو ىسوم نب ىسوم غلب
 ةمامإ موق هركو {}© ةنتفلا تعقوو ‘ ذئموي ةيضابأل ١ يأر فلتخ او

 نب ىسومو .« يض اقلا يبضل ا دمح نب رمع مهنم . .رضنل ١ نب دشار

 ] ميق نب نازعو ، ن اميلس نب دمحم نب رهز أو ‘ يلع نب دمحم

 . دمحم نب ةنادغو } سنخألا نب رمغ نب دمحمو } تلصلا نب ناذاشو

 ملو ‘ نيملسملا نم مهريغو 0 يولهبلا سيخ نب تلصلا رثؤملا وبأو
 5 تام نأ ىلإ ، (هللا همحر) كلام نب تلصلا ةمامإب نيكسمتم اولازي

 ئ هناوخإ نم هتصاخ دنع ملكتو ٥8 ىوزن ىلإ يضاقلا دمح نب رمغ غلبو

 . " مكنيدب اوكسمتف {. مكمامإ تام مويلا " : لاقف

 مهكسمتو . مهنيد يف مهتنامأو . نيملسملا يف خألا اهيأ رظناو
 . رئامضلا هنكت امو { رئارسلا ىلع علطملا هللاو 3 هب اوبعلي ال . مهنيدل

 دمحم هلوسر نيدو « هللا نيدب كسمتلا يف - يخأاي . هللا ‘ هللا
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 لبج قهاش ىلع ءادوس ةمأ تناك ولو . ةماقتسالا لهأ نيدو 3 !ع

 الو ، جوجحم اهاوس امو } ةجحلا يهف 0 قدصلاب قطنتو ، قحلا لوقت
 اوذختا نيذلا ،} نامزلا اذه ءاملع نم ىمعلا لهأ فيراخز ىلإ رظنت

 ابعلو ًاوهل مهنيد اوذختاو ، ليبسلا ءاوس نع اولضو 3 مههلإ مهءاوهأ
 . ايندلا ةايحلا مهترغو

 بئاغرلاو ىلعلا هللاو لدعلا يفو مهيف لدعلا ىوس اوفاخ ام هللا وف

 بلاط انأ يذلا لضف اوفرع امو مهيف ةمامإلا قح اوفرع امف

 8 يبر ىلع لكوتمو { يقلاخ نيدب مصتعمو 9 يتمامإب كسمتم انأو
 جنزلاو مجعلاب رصنتسا اذإ هرضي ال . ةمامإلا تباثلا مامإلا امأو

 . هنيدو هسفن ىلع فاخي ناك اذإ | يصاعلا ىلع يصاعلابو 0 ةيرفاغلابو

 ىدتقاو } نيملسملا راثآب لمع اذإ 0 لدعلا لهأ نم ارصانم دجي مل اذإ

 . هرمأب ماقو 6 هلل نادو } مهتريسب راسو 4 مهادهب ىدتهاو {. مهب

 لكلو . ي ليبس ني نينسحملا ىَلَع اَم ف و . هدهجب هيهنب ىهتناو
 قسفلاو ، روجلاو ملظلا لهأ رمشأ ينأ نظت الو ، ىون ام ئرمإ
 . يل لحي ال اذهف { ةلبقلا لهأ لاومأ بهنل تاوزغلا ىلع ، روجفلاو
 تنك نإ } حامرلا فارطأب كنع ْبذأ انأو 5 يقلاخ نيد يف يريغل الو

 كيلع مالسلاو . نظلا كب نسحمو 3 هللا ف يخأ كلعاجو . ملعت
 .هدحو هلل ًادماح . هديب نيملسملا مامإ هبتكو . هتاكربو هللا ةمحرو

 . دمح هيبن ىلع ًاملسُمو ًايلصمو
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 نم تسيل . مهتنهادمو نيرابجلل نامغ لهأ تاعناصم امأو

 نيملسملا مامإ ةصق ىلإ رظناف . نامزلا ميدق نم مهعبط اذه لب 0 بئارغلا

 . ديعس يبأ خيشلا فيلأت . " ةماقتسإلا " باتمك يف ديلولا نب دشار

 موي ألإ نبغلا امو 8 } يرجي هناسيس ىلع لكو {. اهيف ناك ام رظناو
 ميلس , بلقب ةللا ىتأ نم لإ نونب الو لام م عقني ل مون ل ) دعاوملا

 َبَر هلل دمحلاو 5 : نيوا ُميِحَجلا ترب نيقتملل ةنجلا تفلزأو
 . َنِمْلاَعلا

 ةريسلا هذه تلقن : ۔ ريمح نب برعلب نب ناطلس وهو ۔ اهخسان لاق

 ام اَهيَلَعَو ل .. 4 تبسك ام اهل تّلَح دق ةمأ كلت ل و 3 اهتدجو امك
 موي هخيرات . رتتسا امو رهظ ام هللو 5 رهظ ام دابعللو & تبستكا
 . ه٢٢١ا٧ ةنس ىلوألا ىدامج نم رشع سماخ

 ٠ ريمح نب برعلب مامإل ةعيبلا دقع ةفص هذه و

 . ميجرلا نم نمحرلا ه هللا مسب { 3 ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ

 . ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 نب ريمح نب برعلب مامإلا اهيأ ، نوملسملا كيلع هطرش طرش اذه
 ىلع كمايق نوكي نأ . (ىلاعت هنلا كمحر) يناملا يبرعيلا ناطلس
 دمحم هلوسر ةعاطو . هللا ةعاط ىلع . امامإ مهيلع كوموق اميف كتيعر

 ىلعو . نولدعي هبو قحلاب نودهي نيذلا ، نيقحملا نيملسملا راثآو 3 انق
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 8 فيعضلاو يوقلاو ، ضيغبلاو بيبحلاو } ديعبلاو بيرقلا لعجت نأ
 الو ايلاو يلوت ال نأو } ءاوس لدعلاو قحلا يف ، فيرشلاو ءيندلاو

 نيذلا ، نيملسملا ةروشمب الإ هللا لام قفنت الو ، اشيج زهجت الو { هلزعت
 يف هقفنتو ، هلح نم هللا لام ضبقت نأو & كلذ يف كيلع ةجحلا مهل

 الو فارسإب ال . قحلا هجوب هيف هقافنإ كل زوبي عضوم يف ، فورعملا
 اورقي منو أوفرسُي مل أوقفنأ اذإ نيذلاو » : ىلاعت هللا لاق امك { ريتقت
 رب يف كسفنل ءارشلاو عيبلا ذختت ال نأو . 4 اماوَق كلذ ن ناكو

 . كتنوؤمل هيلإ جاتحت املو ، كلاومأ ةلغ عيب نم هيلإ جاتحت ام ًالإ ۔ رحبو

 8 رحبو رب نم 0 كيلإ دصقيو كيصني نملو { هتنوئم كمزلي نم ةنوئمو
 نأو . ةراجتلل ال ، كلذ ريغ وأ } ةوسك وأ حالس وأ شاعم ةنوئم نم

 نب رصان روصنملا ديؤملا موحرملا مامإلا ةريسك 0 كتيعر يف كتريس نوكت
 ملو كيلع زع ام ألإ } (هيضرو هللا همحر) يبرعيلا كلام نب دشرم

 . هميرح نم الو ، رحبلا لحاوس نم ائيش دعقت ال نأو 3 هيلع هللا كقفوي
 تزاجو } نيملسملل اكلم تبل ام الإ هتداعقب رمأت الو ، نامع عيمج نم

 الام يشخت الو . اتيب مدهت ال نأو } نيملسملا رظن ىلع قحلا هجوب هتداعق

 مه نيذلا . نيملسملا ةروشمب لإ ں الزنم مهل قرحت الو ، ةاغبلا ىلع
 لدعلا ةمئأ كتريسو كماكحأ عيمج يف يفتقت نأو ، كيلعو كل ةجحلا

 3 انيلع كل ةعاط الف . كيلع هللا بجوأ ام تفلاخ نإو } نيملسملا نم

 كلو انل قيفوتلا هلأسن هللاو . هللا ةعاط ىلع ألإ قولخمل ةعاط الو

 8 ميحر فوؤر هدابعب هنإ ، ىفلز هيلإ انبرقي اميف ، نيملسملا عيمجلو
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 طورشلا هذه تبنأ ناف . ملسو هلآ او يبنلا دمح هلوسر ىلع هللا ىلصو

 . كيلعو كل ةجح نوكتل كدي طخب اهيف بتكاف اهتلبقو كسفن ىلع

 تلمعو . انه ةروكذملا طورشلا هذه اهتمزلأو يسفن ىلع تبنأ دق

 مامإ نب ريمح نب برعلب نيملسملا مامإ هللا ىلإ ريقفلا انأو 3 اهتيضرو اهب
 نيملسملا مامإ انأو هتبتك { يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس نيملسملا

 . يديب ريمح نب برعلب

 نم دحأ عم اهتدجو ةضرع نم طورشلا هذهو ةدقعلا هذه تبتك

 هلآو يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو ۔ فرحب افرح ۔ اهتدجو امك نيملسملا

 بر هلل دمحلاو . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو } ملسو
 . هديب يدابعلا فلخ نب دمحأ نب فلخ هللا ىلإ ريقفلا هبتك 3 َنيِمَلاَعلا
 . ه١ ١٤٦ ةنس ىلوألا ىدامج نم تيقب ةليلل تبسلا راهن كلذو

 نب يلع هيقخلا خيننلا اهلاق ةدبصق هدهو

 لذ ةحيصن . يحنملا لمرح نب هذلا دبع نب فلخ

 : يبرعيلا ناطلس نب ريمح نب برعلب

 ىولبلا نم وجنتل اهيناعمب ذخف ةيصو نيملسملا مامإ كيلإ
 ىوجنلاو رسلا ملاعلا وهف كبرل هلك رمألا لعجاف ءيش لواف
 ىوقتلاو لقعلاو ملعلا لهأل رواشو ةجح عرشلا كل لعجاف هدعب نمو

 اوهألاو ليملا هعبط نم مهنم عدو مهتاقث نيملسملا رومأ لوو
 اودجلاو ضبقلا نم اوتأي امل اريصب ادقانو انيعو انوع مهل نكو
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 ىرقلا نم تيمح ام الإ بجت الو

 اهكلمو يحاونلل لواطتت الو
 فلكم ريغ قحلاب امئاق نكو

 اهلك ضرألا المت نأ ايوان نكو

 امداخ كنيدل هريص ككلمو

 مهنعنمت ال رقفلا لهأل ساوو
 هليلق نإف ارزن ابيط ذخو

 عضومو ميسج بطخ يف كنإف
 ةواقش راد نيراد نم دبالو

 حللا بلاطل نيبملا قحلا وه اذهو

 ريج نبا مامإلل ددس برايف

 ىلغلا يذ ةيربلا ريخ ىلع لصو

 ىوري دق ملعلا يلوأ نع رجح كلذف
 ىوقت ال ملاظملا عفد ىلع تنأو

 ىوزن نم كتيبب الإ نكي مل ولو
 ىوني يذلا عيطتست ول نأ لدعلا نم

 ىوصقلا ةياغلاو زعلا وأش غلبتل

 اوسألاو رضلا عفدي دق مهؤاطعاف

 ىوقتلاب كيتاي هللا قزرو ريثك
 ىوعد ال قحلا اذكه ريطخ ميظع

 ىوأملا ةنج ىرذ يف ميعن رادو
 اوضألاب سمشلاك رشحلا ةادغ ةا

 ىوعدلا عماساي تاعاطلل هقفوو

 اونألا ىلع قورب تحالام رهدلا ىدم

٨ 94 % 

 ؛ (يتذثلل) ناطلس نب فيس مامإلاب ديعس نب دمحأ لاصتإ

 رصان نب دمحمل امزالم _ هابص لاح يف ۔ ناطلس نب فيس ناك
 نب فلخو . رصان نب دمح . نيميعزلا نيب ةنئاكلا بورحلا ف يرفاغلا

 . راحصب دمحمو فلخ ليق املف ۔ ريصقلاب فورعملا ۔ يئانهلا كرابم

 ىوزن ادصاق راحص نم رفاغ ونب هب جرخ إ دحاو موي يف امهلتق ناكو
 يضاقلا هماقأف ٠ ىوزن ىلإ هوبحصف ] رفاغ يبب يداو قيرط نع
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 ءاسؤرلاو خياشملا نم هعم نمو 0 دادم نب دمحم نب ناميلس نب رصان
 رهش نم موي لوأ ةعمجلا موي كلذو { ملحلا غلب نأ دعب . امامإ
 8 ةنس فلأو ةئامو نيعبرأ ه١ ٤٠ ١ ةنس ؛ نابعش نم : ليقو ؛ ناضمر

 ثدحأ دقو 3 نينس سمخ نم رثكأ ةمامإلا يف ثبلف ؤ سمشلا لاوز لبق
 نب ريمح نب برعلب ديسلا اوبصنو هوعلخف ، نوملسملا هيلع اهركنأ ارومأ
 نم تلخ نيرشعو عست ةليل يف كلذو . مهل امامإ يبرعيلا ناطلُس
 . ه٦٤١١ ةنس ةرخآلا ىدامج

 هيلع تعلطا امبسح . ةدحاو ةليل يف دقعلاو علخلا اذه ناكو

 نب يدع فراعلا خيسشلا.طخب اهنظأ ، يدنع ةدوجوم ةميدق قاروأ يف

 . : يلي امك يهو } يشلطبلا كلام نب تلص

 ناطلس نب فيس نب . ن اطلُس نب فيس ن أ ۔ تب اٹو يدنع حيحص

 نب برعلب يلولا ةقثلا انديس نأو 0 نيملسملل ةمامإلا نم عيلخ { يبرعيلا

 نأو ، نيملسملا مامإ وه . ينامملا يبرعيلا فيس نب ناطلس نب ريمح

 نب دوعسم نب دمحم نب ناميلس هبتك . نيملسملا ةفاك ىلع ةبجاو هتعاط

 . يجح نب فلخ

 . هيلع انأو ، باوصو قح وهو { بتكو ررح ام تباثو حيحص
 انأو . يديعسوبما ديعس نب ملاس نب بيبح هلل ريقفلا ءالمإ نم هتبتك

 . ناديبع نب فلخ نب هللادبع نب حلاص هلل لقألا

نم كلذ ريغو . ةمامإلا دقع نم ةقرولا هذه يف بنك ام يدنع حص



 رشعماي هوعبتاف . يبرل هب نيدأ يذلا ينيد اذهو . خياشملا ليجست

 . هديب ين ابيشلا ديعس نب فيس نب دمحم هبتك ، نيملسملا

 رهش نم تلخ نيرشعو عست ةليل دقعلا اذهو علخلا اذه ناكو

 خيشلا وهو ليجستلا بتكو } ه٦٤١١ ةنس روهش نم ةرخآلا ىدامج

 ريشب نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم ةقثلا خيشلاو ؤ بيبح نب رماع
 خيشل او { يدنكل ا ناميلس نب هللا دبع نب ناميلس خيشل او ، يدادملا

 نب دمحم نب حلاص ةقثلا خيشلاو ، يدنكلا دمحأ نب ديعس نب سيمه ةقنلا

 نب ملاس خيشلاو ، برعلب نب ناميلس ةقنلا خيشلاو &\ يدنكلا هللا دبع

 ةقنلا خيشلاو \ رمغ نب ساج ةقثلا خيشلاو } ملاس نب دشار

 خيشل او . دمحم نب ناميلس نب دمحم ةقنلا خيشل او ، فيس نب ناميلس

 نب ناميلس خيشل او ، دادم نب دمحم نب ناميلس نب رصان نب ناميلس

 خيشلاو } رمغ نب ملاس نب ديعس ةقثلا خيشلاو ، يدادملا دمحأ نب دمحم

 ةقثلا خيشلاو ، دادم نب دمحم نب ناميلس نب رصان نب هللادبع ةقثلا

 نب هللا دبع نب حلاص خيشلاو . ............ ملاس نب بيبح ملاعلا

 8 ينابيشلا ديعس نب فيس نب دمحم ةقثلا خيشلاو { ناديبع نب فلخ

 نب ريمح ةقنلا خيشلاو ، يلوعملا دشار نب رماع نب دمحم ةقثلا خيشلاو

 . هأ. يم ايرلا رينم

 دامتعإلا يغبنيف ، اياضقلا كلت نم دهعلا بيرق لجر مالك وهو
 ءاج امك ال ، ه٦٤١١ ةنس اهنأ ، ريمح نب برعلب ةعيابم خيرات يف هيلع

 ةماعلل خيشلل هيلع ىرجو } ه٥٤١١ ةنس اهنأ } " نايعألا ةفحت " يف
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 كلت ح رؤم " به ذلا لسالس " 1 ‘ يننلاطبلا سملش نب دمحم

 : هلوقب ةعيبلا

 الدب ةادغ ناطلس نب فيس ال زغ ام ىتم ىوزن ف عيوب

 انينس نم فلألاو ةئامو انيعبرأو ةسمخ ماع يف

 خيشلا طخب هتدجو ام ىلع دامتعإ 9 الوأ كل هتلقن ام باوصلل و

 خيراتلا يف ىلوألا ةرملل برعلب مامإلا بصن امنيحو } تلص نب يدع
 ىلع بذفغتو . هتمواقمل اذه ضهن ، ناطلس نب فيس علخ دعب روكذملا

 نوصحو ‘ قاتسرلاو ، اكربو } طقسمك . لقاعملاو نوصحلا نم ريثك
 ةقرف هعبتو ، هيلع جرخو هذبان لب { مامإلا ةعاط يف لخدي ملو { ةنطابلا
 . ةيقت وأ مهنم ةبغر { اهيلع بلغت يتلا نادلبلا يف ةصاخو 3 ةيعرلا نم

 ديعس نب دمحأ لاصتإ نأ : ى زا امجسحو ٠ يدنع اميفو
 ةمامإ تقو يف ، ةمامإلا نم هعلخ دعب ناك ناطلس نب فيسب يديعسوبلآ

 نئارقب ًاذخأ إ ه١ ٤٧ ١ ةنس ناك كلذ لعلو } (ىلوألا) ريمح نب برعلب
 ىرأ ال : هل لاقو } هتصاخ نم هيلإ راشأ يذلا لجرلا نأل } لاوحألا

 كلذ ىلع قبطني ، ديعس نب دمحأ ألإ { امزاح الجر ةدعاسملل كل

 تابوعص هجاوي مل هتماقتسا مدع نم مغرلا ىلع هنأل } هلبق ال ، تقولا

 دعب الإ . ه٦٤١١ ةنس ىلإ ه١١ ٤٠ ةنس نم ىلوألا هتمامإ يف ركذت
 ريمح نب برعلب ةعيابمو & ه ٤٦ ١ ١ ماع فصتنم يف ةمامإلا نم هعلخ

 يتلا نوصحلاب هبلغتب ىوقتو . هترئاث تراث انهو . روكذملا خيراتلا يف
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 ىتحو . راحصو . قاتسرلاو { ةنطابلا نوصحو \ طقسمك . هدي تحت

 { برعلب مامإلا مكح تحت نوصحلا هذه نكت ملف ..ردابتي اميف ، ريصلا

 كلذل } قاتسرلا وأ طقسم نم اقالطنإ مامإلا ىلع برحلا نلعأ هنأ لب

 نب برعلب مامإلا اوفلاخ نيذلا } ةحاور ينبل هترصانم عنص ام لوأ ىرت

 نمو ناطلس نب برعلب هاخأ لسراف 3 هتعاط تحت اولخدي ملو { ريمح
 . مامإلا نيبو مهنيب برحلا عقوف { ةحاور ينب نادلب ىلإ موقلا نم هعم
 ةرجح يف اونصحت مهتيقبو ، هموقو يبرعيلا ناطلس نب برعلب مزهناف
 هل اودأ نأ ىلإ ، مهليخن عطقي امايأ مامإلا مهرصاحف . «١ر (لابور

 . ةعاطلا

 نم يناثلا فصنلا يف تعقو اهنأ | ةثداحلا هذه تقو ديدحت نكميو

 سيلو - رخآلا هفرصت يتأي من } ليلقب هدعب اميف وأ | ه ١٤٧ ماع

 . مهنم موق هءاجف ، ناركم شولب نم ةقزترم ادونج مدقتسا ناب ۔ اريخأ
 . لحاسلا بارعأ نم ماوقأ مهيلإ فاضناو 3 (٢ر قافتلا مهحالس رثكأ

 ةوق ىلع دمتعي ينامع مكاح لوأ هنأ . اذه هفرصت ربتعيو

 نأ . ناركم لهأب هداجنتسا نم جتنتسنو } نامُغ يف براحت ةيبنجأ

 دجنتسا امل لإو . ديري امك امامت هل ةعيطم نكت مل هدي تحت يتلا نادلبلا

 . ( يميربلا ر وجلا ضرأ ىلإ ريسملاب مهرمأ اولصو املو } ناركم شولب
 نب برعلب هاخأ مهيلع رمأو } لحاسلا بارعأ نم مهيلإ فاضنا ام عم

 )١( لانم : نآلا اهمما .

 )٢( قدانبلا يهو ( ةينامع ةجهل ) : قافتلا .
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 الاتق اولتتقاف { ةرهاظلاب ريمح نب برعلب مامإلا مهاقتلاف { ناطلس

 . اوربصف } مامإلا باحصأ ىلع ةميزهلا عقت نأ تداك ىتح { اديدش

 يف بهنلاو لتقلا هيف عقوو ، اورسكناو فيس موق ىلع ةميزهلا تعقوف
 . ليلقلا الإ مهنم مهنم يقب امو . شطعلا نم تام نم مهنمو . قرطلا

 ترقتسإ . ةميزهلا دعب شولبلا نم نيقابلا نأ : رداصملا ضعب يفو
 ةيرق مهل اوأشنأو ٤ ناركم ىلإ اودوعي ملو . نامغ لخاد ف ةايحلا مهب

 . ةرهاظلا ضرأ 1 ئ مزأملا

 هدعب اميف وأ | ه١١ ٤٨ ماع ةثداحلا هذه عقو نأ : يرحتلا ىلعو

 لعج . ةميزهلا هذه ع وقو دنب هنأ ، تاياورلا ضعب نم ًاماهلتسإ . ليلقب

 ه١١ ٤٩ ةنس نامع ىلإ مجعلا لوصو نأ مولعملا نمو 0 مجعلا بتاك

 . هاشلا نببو هنيب تالسارملا تددعت نأ دعب

 نب دمحأ لاصتا نأ : ثادحألا ريس نم هتمهف امبسح كل هتمدق امو
 ةمامإ تقو يفو . ةمامإلا نم هعلخ دعب ناك . ن اطلُس نب فيسب ديعس

 . ه٩٤١١ ىلإ ۔ ه٦٤١١ نيب ام ةرتف يف ؤ تاذلاب ريمح نب برعلب

 - ابيرقت _ ه٨٤١١ ةنس ناك امهنيب لاصتالا نأ : يرحتلا ىلعو
 مث 3 ةحاور ينبل هترصانم نم ءادتبا ، برعلب مامإلا عم هبورح تقو يف

 . ةرهاظلاب مامإلل هتلتاقمو ، ناركم شولبب هتناعتسا

 : لاق ثيح . هتلق ام قفاوي امب كلذ ىلإ راشأ قيزر نبا تيأر مث
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 هيف هدعو يذلا هيلإ هاشلا باتك لوصو لبق ، ناطلس نب فيس ناكو

 نيبو هنيب يتلا بورحلاب الغتشم ، نامع لهأ نم هفلاخ نم ىلع ةرصانملا

 جرفي يذلا قيدصلا بورحلا كلت عم هيلع مدع دقو { ريمح نب برعلب
 الجر ةدعاسملل كل ىرأ ال : هتصاخ نم لجر هل لاقف . بوركلا هنع

 يأرلا يف هنإف | يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ الإ كنيع هب رقت { امزاح

 ءاش نإ انأ : هل لاقف ؟ هب يل نمو : لاقف 0 ةياغ ةعاجشلا يفو ، ديمحلا

 ناك امنيح . ةفدص ( يور ) يف امهنيب ءاقل لوأ ناكف . هب كيتآ هللا
 ديعس نب دمحأ ناكو { قاتسرلا ىلإ طقسم نم اجراخ ناطلس نب فيس
 . هركذ يتأيسو 3 امهنيب فراعت لوأ ناكف 3 ةقان ىلع نامع نم ًالبقم

 ةنس نيب ام ةرتف يف نيلجرلا نيب ءاقللا نم هتيرحت ام حص نئلو اذه

 ذئنيحف | قيزر نبا مالك هديؤي ام وهو } ه١ ١٤٧ ىلإ | ه ٦

 سشهمه ةنس دلو هنأل ، ةنس نيعبرأ براقي ام ديعس نب دمحأ رمغ نوكي
 . لوألا ناطلس نب فيس مامالا ةمامإ نم ىضم نأ دعب ، فلأو ةئامو

 ةرتف { يناثلا ناطلُس نب فيسل ةبسنلاب ةرتفلا كلتو . ابيرقت ةدحاو ةنس
 تقولا كلذ يف جاتحا كلذل . ةمامإلا نم اعولخم راص نأ دعب { ةبيصع

 نب دمحاك هتامهم يف هيلع دمتعي } يأرلا ديدس ظقي مزاح لجر ىلإ
 مويلا ىرأ ال : هدنع نيبرقملا هلاجر ضعب هل لاق كلذلو } ديعس

 . يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ الإ كنيع هب رقت امزاح الجر ةدعاسملل
 8 هتيص هيلإ ىرس دق ناكو . ةعاجشلاو يأرلا ةباصإ يف ةياغ هناف

 لبإلا روهظ ىلع هتوبلو ، ةعاجشو قلخ نسُح نم هب فصتا امو
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 يناتأ ول هنإف ، لجرلا اذه اياجس نم يل ركذ ام ىلع : لاقف } ليخلاو

 فدصلا نسح نم ناكف . لاصخلا هذه لجأل هتلزنم تعفرو هتمركأل

 راص املف ، قاتسرلا ىلإ طقسم نم ليحرلا عمزأ دق ناطلُس نب فيس نأ

 هفداص - عوبطملا " نيبملا حتفلا " يف امك ىوزن يف سيلو ۔(يوزر يف
 لاقف . مويلا كلذ لبق هري مل ناكو . ةقان ىلع لخادلا نامع نم البقُم

 لزن ذئنيحف 0 اذه وه هب عمست يذلا ديعس نب دمحأ نأ : هموق ضعب هل

 . مهباود روهظ ىلع نم هموق هعم لزنو } ضرألا ىلإ هداوج ةوهص نع
 مامإلا ذخأف . نيديلاب احفاصتف ]. هتقان رهظ نع ديعس نب دمحأ لزنو

 ؟ دجأ اي ديرت نيأ : هل لاقو { موقلا نع ةيحان اسلجو 3 دمحأ ديب فيس

 يعوجرب تعمس اذإف 3 اهيلإ ضما : هل لاقف ، حرطم كدلب ىلإ : لاق
 عمس عجر املف ؛ ةعاطو اعمس : لاقف & ينتئاف طقسم ىلإ قاتسرلا نم

 3 ءاسحإلا ىلإ هثعب من } هلحم مركأو هيلع دفوف . ديعس نب دمجأ هب

 ىقرتي لزي ملو ، هعينص ركشف 9 دارأ ام لكب عجرو اهيلإ ىضمف
 راحص ةنيدم هالو ‘ ةيالولل الهأ هآر املف !. ةلزنم ىلإ ةلزنم نم هعم

 همركو هناسحإ اشفو . ةيعرلا نيب فاصنإلاو لدعلا رهظأف 3 اهلامعأو

 . مهيلإ نسحأو مهمركأف ةرهاظلاو لامشلا لئابق هتتأو ، هوبحأف مهيلإ

 هتدصقو { ريبكلاو ريغصلل ةشاشبلا رهظأو { ريقفلاو ينغلل بناجلا نالأو

 مهتلزنم عفرف ،} مصاع يحو } يدارحلاو يرفحلا نم روبجلا خويش
 هيلع ىنثأق ، لدعلا رهظأو 9 دالبلا يف هتيص ىرسو . مهيلإ نسحأو
 كلت هتجوز نم بجنأو 5 ًارهظو دنس هل اوناكف 0 روبجلا رهاصو } سانلا
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 قاتسرلاب ناطلس ديسلا دلوم ناكو . دجأ ينبا فيسو ناطلس نيديسلا

 . اهب نيطيحملا ةيودبلا ءايحألا يفو . مدأ يف ىبرتو \ ه١ ١٦٩ ةنس

 مامإلا نأ الإ اذه . ةبراعيلا هلاوخأف | دمحأ نب دمحم ديسلا امأ

 8 هيلع سانلا ءانثو ديعس نب دمحأ ةريس نع عمس امل ناطلس نب فيس

 يف ةسايس نسُحو امركو ادوج _ لضاوفو لئاضف نم هب ىلحت امو
 ام هللاو : هتصاخ ضعبل لاقو } نجملا رهظ هل بلقو 3 هل ركنت ۔ رومألا

 لواحي هنأو { هيلإ مهليمتسيو ينم سانلا رفنيل آلإ اذه ديعس نب دمحأ لعف
 . راحص ةيالو نع هلزعأ مل نإف { هيلإ يلإ راص ام ريصيل نأشلا اذهب

 . )١( راصبألا يلوأل ةربع ينرذيو ، يدي تكلم ام بلسيسف

 هوعدي باتجكب هاعدتساف {. لتقلا وأ نجسلاب هفالتإ لواح انهو

 بكر باتكلا هغلب املف { ًاعيرس طقسم ىلإ راحص نم همودقب هيف
 . دعسم همسا هيلاوم نم دحاو لجر ًالإ هتصاخ نم هبحصي ملو { هتقان
 نأ طقسم ىتأ اذإ \ هديبع نم ةصاخلا رمأ ناطلس نب فيس ناكو

 تيبلا ، فيس مامإلا تيب ناكو . يقرشلا توكلا يف هوسبحيو هوضبقي

 . ينيدراملا ليلخ نب دوادل هدعب راص يذلا

 قيرط اكلس ؛ (يوزر ةدلب دعسم همداخو ديعس نب دمحأ لصو املف
 نم ةيدابزلا يوط اغلب ىتح يداولا نم اردحناف { ريبكلا يداو ةبقع
 ىضمف } كيلإ عجرأ ىتح نيتقانلا عم تنأ نك : همداخل لاقو } طقسم

 : رعاشلا لوق اهنمو ؛ ( قطنملاب لكوم ءالبلا نأ ) : برعلا لاثمأ نم )١(
 نوكيف ثداحب ناسللا قطن امبرف تهرك امب نقطنت ال
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 - قيزر نب دمحم نب ديمح خرؤملا دج ۔ تيخب نب قيزر هيقلف 9 هقيرط يف
 ناطلُس نب فيس هيلإ رسأ دقو } تابتاكم امهنيبو } دمحأل اقيدص ناكو

 . ديعس نب دمحأ يف هيوني امع _ طقسم ةضرف ىلع هل الماع ناكو ۔

 ناطلُس نب فيس ءاعدتساب هربخأف | طقسم ىلإ همودق ببس نع هلأسف

 يردأ امف . ًاعيرس هيلع مودقلاب ينوعدي باتك هنم ينلصو : لاقو { هل
 كلوصوب ملعي نأ لبق ، راحص ىلإ اعيرس عجرا : قيزر هل لاقف ؟ هدارمب

 . كسبحو كضبقب مهرمأ دق هنإف { هديبع نم دحأ كاري وأ ، طقسم ىلإ

 8 راحص ةيالو نع ينلزعي ن أ ديري هلعل : لاق ، هنم كلذ عمس املف

 ىلإ اعرسم عجرو ، هتحيصن عمسف ..كلتق اضيأ ديريو لجأ : هل لاق
 . راحص

 . طقسم ىلإ ديعس نب دمحأ لوصوب ملع دق ناطلس نب فيس ناكو

 . ارثأ هل اودجو امف } هيلع اوضبقيو دلبلا يف اوقرفتي نأ هديبع رمأف

 ؛اودلُجو اولصف { مهدلجو مهبلصب رماف & كلذب هوربخأو هيلع اوعجرف
 ضعب هربخأ ىتح ، هب اورفظي ملف ، باكرلاو ليخلا هبلط يف ثعبو
 لسراف } يداولا يف اعم ناثداحتي تيخب نب قيزرو وه هوأر نيذلا سانلا
 يذلا كنإف ؟ تلعف ام ىلع كلمح ام : هل لاق هاتأ املف {} قيزر لإ

 3 ينم هترذحو هتيجانو هتيأر كنأ يدنع حص دقف & ديعس نب دمحأ ترفن

 الو هآر ام هنأ هل رذتعاف ، يرس تيشفأف ، هنع كتربخأ تنك دقو
 من . رهشأ ةثالث دعب الإ هقلطي ملف & هسبحب رمأو ، هنم لبقي ملف 3 هاجان

 نع رذتعي هنأ : هباجأف {. هيلإ هوعدي ةيناث ةرم ديعس نب دمحأ ىلإ ثعب
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 ركذي مل قيزر نبا نأ ألإ ۔ هل هباتك يف اهركذ للعو بابسأل ، لوصولا

 لوصولا نع عنتماو 9 مزحلاب ذخأ لجرلا نكلو ۔ للعلاو بابسألا كلت
 الك رواست كوكشلا تأدبف . هبحاص اياون نم فرع امل دايقنإلاو

 هددهتي ةثلاث ةرم هيلإ بتكف . امهنيب اميف عستت فالخلا ةوهو { امهنم
 رمأ مث ]} كلصن نحنف . انلصت مل نإ : هل همالك ضعب نمو { هدعوتيو

 ىلإ راسو ، برحلا ةلآو لاجرلاب اهنحشو . ارابك بكارم ةعبرأ زيهجتب

 لوصولاب هيعدتسي ديعس نب دمحأ ىلإ لسرأ هبكارمب لصو املو ، راحص
 بكرملا براق املف . ريغص براق يف بكر باتكلا هغلب املف { هيلإ
 يكذلا هنأل { ةراشإلا مهفف ، ناطلُس نب فيس ديبع ضعب هيلإ راشأ

 مهانع نم وهف ، نآنشلاب هفلخ عقعقي ال يذلا ، مزاحلا بيبللا بيسحلا
 : هلوقب رعاشلا

 هيشرألا بارطضا موقلا برطضاو هيجنأ اوناك موقلا ام اذإ ينإ

 هيب صوت الو ينصوأ كانه

 فقوأ دق فيس ناكو } نصحلا ىلإ اعرسم عجر ةراشإلا مهف املف
 8 بكرملا هلوخد عم هيلع ضبقلل ادادعتسإ ، بكرملا بناوج ىلع هديبع

 ائيش يسن هلعل مكناكم اوفق : لاق 3 ربلا ىلإ اعرسم هبراقب عجر املف

 بورغ ىلإ هلك مويلا كلذ مهرمأ امك اوفقوف . هب ينيتأي نأ ديري

 اباتك هل ثعب املكو . امايأ هرظتني يقبو 0 هيلإ عجري ملف ، سمشلا
 . اباوج هل دري ال { هيلإ لوصولاب
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 {| مصاع يحو . يدارحلاو ، يرفحلاب نيذلا روبجلا رباكأ ملع املف

 املو } هيلإ مهنفسب اوبكر . راحص يف هنفسب ميقم ناطلس نب فيس نأ
 لاقف ؟ ديعس نب دمحأ كيلاوب كدارم ام مامإلا اهيأ : اولاق هدنع اولصو

 دقو . كدنع لصي فيك : اولاقف . يدنع هلوصو ل إ ءيش ال : مهل

 حصانملا كيلاو وه ذإ هل كنم يغبني ال اذهو ؟ كنفسو كبتكب هتشحوأ

 يذلا مويلا سفن يف طقسم نم ًاروعذم عجر ال شحوتسي مل ولو ، كل
 يف ىتأ امل اعيطم احصان كل نكي مل ولو } راحص ىلإ عجرف هيف لصو
 وس فاخو . اهانعم مهف ةراشإ وأ 3 هبار رمأل عجر هنكل ، كيلإ هبراق

 اشحوتسم هانيأر نإف ، كنع هربخنو هيلإ يضمن نأ يأرلا امنإو إ اهتبقاع
 . كلذ ىلإ مهباجاف 8 كبلق سنؤي امب هنع كانيتأ ، هيلإ كلوصوب

 هب اوبطاخ ام هل اوركذو . ديعس نب دمحأ دنع روبجلا لصو املف

 تسل : دمحأ لاقف . امهنيب تثدح يتل ا ةشحولا نم ن اطلُس نب فيس

 نأ نكمي ناك ولو ، بطعلا ىبأت سفنلا نكلو . هتعاط نع أافكنتسم

 . هنع مكتربخأل يلتق نم هيلع مزع ام هنع ينوربخأ نيذلا رارسأ يشفأ

 امهنيب حلصلاب نوعسي روبجلا رباكأ لازامو ؛ هتعاذإ نكمي ال كاذ نكلو

 لاله هدلوب ديعس نب دمحأ ثعبي نأ : وهو . مهيديأ ىلع كلذ مت ىتح

 هعم ميقي . هلاحرتو هلح يف هل امزالم ناطلس نب فيس عم نوكيل مهعم

 نب دمحأ نم هبلق كلذب نئمطيل 0 ريسي ثيح هعم يضميو 3 ميقي ثيح
 . ديعس

 3 هبكرم ىلإ هب هوتأف . املع مهمهفأو 3 انيم هتوخإ ربكأ لاله ناكو
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 . طقسم لإ هبكارمب عجرو 0 دجأ ىلع هسفن تباطو . هيلإ نسحاف

 اولصو مهنأ ] مجعلا شيج ءارمأ بك هتلصو ىتح هعم لاله لازامو

 نم تلخ ةليل ةرشع يتنثإل سيمخلا ةليل مهلوصو ناكو { (ناكفروخر

 3 هيبأ ىلإ يضم نأ لالهل حمس ذئنيحو } ه٩٤١١ ةنس ةجحلا يذ

 اهيلع ض اع . اهتاقلعتمو راحصب ديعس نب دمج أ يقبو هيلإ ىضمف

 نب فيس نيبو هنيب تعقو يتلا ثادحألا كلت هعزعزت ملو & ذجاونلاب
 ةيبعش هل لئابقلا بحو ةسايسلا 7 فورعملا لعف هبسكأو ٥ ناطلس

 ديقتم ريغ . اهعباوتو راحص ىلع لقتسم مكاح هبش حبص و 3 ةريبك

 . طقسم يف يبرعيلا مكاحلا رماوأب

 تثدح نأ دعب ئ راحص ف الو طقسم ف ال ايقتلي مل امهنأ ردابتملاو

 لب . طقسم ىلإ راحص نم فيس عوجر دعب الو } امهنيب ةشحول ١

 لا فا عوجرلا هرمأو هسفن تباط مت ‘ ةنيهرك هعم لاله دوجوب ىفتكا

 مدقتملا خيراتلا يف ۔ (ناكفروخر ىلإ مجعلا لوصوب ملع 1 هيبأ

 ديعس نب دمحأ ةأوانم فوشكم لكشبو انلع أدب انهو { هبكارم يف مهيلإ

 لوصو عم نمازتملا ئ هيلإ لاله هدلو عوجر تقو ف هنع هفارحناو . هل

 ءاقتلالل هبكارمب ناطلس نب فيس مهيلإ راس نيذلا ئ ناكفروخ مجعلا

 ديعس نب دجأ ريسمو 0( ينامحرلا ( هبكرم راسكناو ‘ ريصلاب مهب

 كلذ 1 ةرابج ةوطخو ةأرج اهنإو 0 روكذملا بكرملا ىلع ءاليتسالل

 | ديعس نب دجأ لاثمأ مادقم ءيرج لك لإ اهب موقي ال { جرحلا فقوملا

 . يوق مكاح مامإو ‘ اشيج كلمب ال ةدحاو ةقطنم ىلع طقف لاو وهو
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 هتداضم ىلع ممص لب . مهريغو مجعلا نم هشيمم ١زر هب لابي ملف

 برح ىلإ مهدوقيل مجعلا لوصوب لغتشا افيس ذأ إ .هل فالخلاو
 . (يميربلا) ماوت ىلإ مهب جرخف 3 نامع ةيلخادب ريمح نب برعلب مامإلا
 3 ىوزنو ةرهاظلا نم اريبك ًاشيج عمج . 8 كلذب بروعلب مامإلا ملع املو

 مامإلاو ، همجعو فيس ۔ ةرهاظلا نادلب نم ينيمسلاب ناشيجلا ىقتلاو
 سماخلا موي ليقو 3 ةروكذملا ةنسلا نم رفص ةرغ يف ۔ هموقو برعلب

 موق مزهناف ، لاتقلا مهنيب دتشاو {} هنم رشع سماخلا موي ةياور يفو 3 هنم

 ملس نم عجري ملو ، قيرطلا لض مهضعبو { لبجلاب اومصتعاو برعب
 . اشطع مهرثكأ تامو . حالس الو ةبادب 7 ىلإ هموق نم

 عيمجو ، كنضو . يبغلاو ، وجلا ىلع ناطلس نب فيس ىلوتساو
 8 لافطألاو لاجرلا اولتقف & يربع دلب مجعلا لخدو . ؤرهاظلا نادلب

 راهنألا رطاتق تحت مهنولعجيو ، لابحلاب لافطألا نوطبري اولعجو
 اولمحو . اضيأ ءاسنلا اولتقو 0 نوناغي الف نوثيغتسي مها & (جالفألا)

 من { مئاهبلا عابت امك . زاريشب كلذ دعب نهوعابو نمهتنم اودارأ نم
 مهنع لصفناف ، اظح ناطلس نب فيسل اولعجي ملو ، ريصلا ىلإ اوعجر
 . ىلهب ىل

 هباتك يف ‘ يشاطبلا سماش ني دمحم ةماحلا خيشللو

 : ثادحألا هذه يف هلوق " بهذلا لسالس "

 هرهاق مهتبلغ ذإ مجعل هرهاظلا ف لئامق تملسو
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 اولغوت اهبو يربع ةرجح اولخد دعب مث ًاميظع اجرخ
 اوعرسأو مهلاومأ اوبلسو اوعقوأ اميظع التق مهيفو

 اولعف ام اولعفو مهلافطأ اولتقو مهءاسن اولمحو

 ناطلس ىتف مهفيس حيواي ناوهلا عم لذ مهلانو

 ؛ رخآ عضوم يف ليلق دعب لاقو

 نئاخلا فيس دنع موقي نمم نميهملاو بجعأ ينناو
 هلاعفف يذو مهل تفشكت هلاوحأ يذو هل ادعاسم

 ىري نيح هلتقي الو هب ارفظ نمت بجعأ يننأ لب

 اردق نم ىلع ضرف هلتقو ىرولل ءيش رضأ هنإف

 ىلإ ناطلس نب فيس مهنع لصفنإ ‘ ريصل ١ ىلإ مجعل ا تعجر املو

 ] ىلهب لهأ هحلاصف . موقلا نم هدنع نم ةرهاظلا هل تناد امدعب . ىلهب

 . اسميط ىلإ ىضم من ‘ يربعل ١ سيج نب مل اس خيشل ١ اهيلع لوو

 نم برهي نأ برمعلب داكو 8 ىورزن نصحب نيمئاقلا موقلا رثكأ برهف

 8 ىوزن دصقي مل ًافيس نأ لإ . هل رصانلا مدع نمو . هنم افوخ نصحلا

 ذعلا جلففب خانأف ‘ لئامسو . يكز ىلإ مث . حنم ىلإ ىضم لب

 . اهب ثكمف طقسم ىلإ اهنمو 0 (ةردملا)

 نيبو يبغلا نصحب هكرت يذلا هيلاو نيب فلخ عقو ، تقولا اذه يفو
 نصح ريمح نب برعلب اولخدأ كلذب ىلهب لهأ ملع املف . رفاغ ىنب

 بلطف { ةيناث ناطلس نب فيس ش ثاعبنال اببس كلذ ناكف . ىلهب
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 رومألا نم كلذ لبق مجعلا هلعف امب فتكي ملو . زاريش نم موق ةدايز

 مهباحصأ ىلإ اومضنيل مهنم ةيناث ةعفد بلط ىتح . ناممُب ةعيظفلا
 . نامع ىلإ مهباحصأ عم اوهجوت مث } ريصلا اولزنو اوءاجف { ريصلاب

 مهتحلاصو . ه١ ١٥٠ ةنس لاوش رهش نم رشع عساتلا مويلا يف كلذو

 موي ةياور يفو ، رشع ثلاثلا موي يف ىلهب دصق مث . ةرهاظلا لئابق
 . رثكأ ىلهب لهأ نمو . ريثك مجعلا نم لتقو . هنم نيرشعلاو ثلاثلا
 يف مهلويخ اوطبرو ، نصحلا مجعلا تلخدو . مهنم بره نم برهو
 . جحلا رهش لوأ ىوزن ىلإ اوضم مث ] ةطبار هيف اوكرتو ، فرفلا
 الو ، بعرلا مهيلع ىلوتساو 3 مهادلا شيجلا اذهل ىوزن لهأ جعزناف
 يداو ىلإ ائجتلم ةعلقلا نم مامإلا برهف {& ودعلا دصل ةمواقم وأ عافد

 نكمت املو . ةعلقلا يف صارح ونب تبثو ۔ هريغ بره امك ۔ رفاغ ينب

 . حالسلا مهيف اوعضو مث . جارخلا مهيلع اوعضو ىرزن نم مجعلا

 لافطألاو لاجرلا اولتق ، ديرشتو لتقو قارحإ نم { ةركنم الاعفأ اولعفو
 ردق نم آلإ ملسي ملو { زاريشب نهوعابف ءاسنلا ضعب اولمحو . ءاسنلاو
 . برهلا ىلع

 رداصملا ضعب يف تعلطاو ] ليتق فالآ ةرشع ىلتقلا ةلمج نأ : ليق
 يف نيلخاد ريغ مه له . يردأ امف ، فالآ ةعبرأ ۔ ًاضيأ نيدوقفملا نأ

 ؟ ةرشع عيمجلا مأ 3 افلأ رشع ةعبرأ عومجملا نوكيف ، فالآلا ةرشعلا

 اهنم اضعب انل روصي ةثراكلا هذهو . ةيزر اهب .ىفكو ، دحاو دلب نم
 رملع نيب دمحم نيب رماع خيشلا وهو . ةيتآلا تايبألا هذه مظان
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 ذ ةريرملا ثادحألا هذه دهاش نمثو 0 رصعلا كلذ لاجر نم 0 يباصتلل

 : لوقي ثيخ . دابكألا اهنم رطفنت يتلا

 يرجت اهعمدأ بابلألا يلوأ نويع
 اهبيهل رح بخي مل ىسألا رانو
 هب دحأ بصي مل ءزرب اوبيصأ

 قهاشب لح ءزرلا اذه نأ ولو
 ىهنلا يلوأ لهأ ناذآ تعمس لهف

 مجاعأ عاعر نم سيمح مهاتأ

 ابراه ناك نم ريغ مهنم جني ملو
 ةيبصو ءاسن نم يرارذلا قيسو
 اشحاف نك ذم نبرقي مل رئارح
 بلاس كلمت يواغلا اهكلم
 بذهم فيظن رب عورأ مكو
 ةليمج لكل ًالاعف ناك دقل
 اهعومد لهت مل نيع ةياف
 ةوزن مرمرعلا شيجلا حبص دقل
 همودق ناك نيسمخلا ةنس يفف

 يرفي مهدابكأ نزحلا ماسخ دحو
 ركذلاو لضفلاو نيدلا تالوأ بلقب
 رهدلا نم انملع اميف مهمدقت

 رخص نم ناك امدعب ابيثك راصل

 رمألا حدافلا نم ىوزن يف لح امب
 رتبلاو ةنسألا ىعرص مهرداغف
 رفق ةهمهمب وأ فينم دوطب
 رطقلا لباولاك لهنت مهعمدأو
 رشبلاو ةراضفلا دهم يف نيبرت
 رهقلاب نهنم لان دق يذلا لانف

 رفعلا ىدل ًاعيرص ىفلأ ىقتلا فيلح
 ركذلا يفو ةالصلا يف ليل ماوقو
 رذت ملو مهنم رايخألا عرصم ىلع
 ردت مل تنك نإ جحلا رهش لوأب

 يرجت ةئام اهدعب نينم رشعو

 مويلا كلذ يف ةيكابو كاب مكف . ذع ورملا تايالا هذه تهت .

 ٠ ناوهلاو بيذعتلاو لتقلا ىلإ يرارذلاو ءاسنلا هيف قاست يذلا

 . نطولاو نيدلا ةمالس هللا لاسن
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 همكح : هنجس ! ١صخقل ١ خيشلل دلا اذهو |

 خيشل " طلس نب ٠ 7 نجسلا . تايبألا هذه بتكف

 > _ _ ٣

 حيست هقيدص لا مورخلا ى رشحلا دمحم نب ديعس

 اذ
 ديعس ميركلل ٍ مالس "

 ةحود ىكزأل ابسن -

 هصورخ نبا ىضترملا يراش لا نم
 . . 7 الفأ

 ةطرو ف يننأب تعمس |

 ولعلا تاذ يف ناوخإلا ةداع نم

 ة ث وم ينأب رعشت مل كاسعنف

 ري | ٣ , دق يذلا هلل دمحلاو

 ىرولا ريخ دمحم يبنلا ىلعو

 دومحملا دمحم يضرلا لجن

 دوجلاو ىلمملا لهأ ةيدزأ

 دودج ريخ هيمتت 9 = : :ت دمحي نم

 ديدستلا اخأ اي اهنم تيفوع
 ديدشب ىهد خا لكل ين _ / . ؟ ٹ رت

 : تايبلا هذهب يصورخلا رعاشلل هب : لا هباجأف

 ديدنصلا ىضترملا مالس ىفاو
 لب ريدج يبولا سبحلاب تنك ام
 انرهد ةداعف بجع ل نكل

 يذلا ىلإ ءاجتلإلا الإ يار ١
 اذإ ارحس هدان سنوي ءءاَعأب

 هنإف ليمجلا ربصلاب كيلعو

 ةيحت دادولا ىفاص نم كيلإو

 دوجلاو ىلغلا عبر رم 7 : اع
 ديهمتلاو نيكمتلاو زعل :

 ديصلا ماركلا ةاداعم ادبأ

 دودمملا هلضفب مانألا مع

 ديعب ريغ هدجت يلخلا مان

 _ ر در ل دوصقملا ةياغو دارملا لين

 ديرغتلاب يرمقلا ًمنَر

- ٥٩ _



 دوبعم دحاو نم ىدملا لوط هلآو يبنلا ىلع ةالصلا مث

% 3٨ % 

 ىلإ ىوزن نم مجعلا جورخ نع ‘ لوقلا لصاوأ نأ لبقو اذه
 نم ديعس نب دمحأ مهدرط نأ ىلإ } مهيفو مهنم عقو امو } طقسم
 خيشلا نع يتآلا باوجلا اذه انه ركذأ نأ بسانملا نم ناك { نامغ

 نع هلأس نمل اباوج ٤ هللا همحر) يدنكلا ديعس نب دمحأ نب ديعس ملاعلا

 هنم مهفن يذلاو { اهريغو ىوزن نم مهوبس وأ ، مجعلا مهلتق نيذلا
 فرعن مل يذلا - يحبصلا ريشب نب ديعس ةمالعلا خيشلا توم نامز

 همحرر يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا خيشلا نأ ولو ۔ طبضلاب هتافو خيرات

 خيشلا لوق يف نكل {. نامع مجعلا لوخد لبق هتافو نأ راشأ . (هللا

 لبقو ]. (يربع) مجعلا لوخد دعب يحبصلا خيشلا ةافو نأ لدي ام ديعس
 . ةرجهلل فلأو ةئامو نيسمخ ةنس رخآ يف كلذو ، ىوزن مهلوخد

 : (هللا همحز) يدنكلا دمحل نب ديعس خيشلا باوج اذهو

 لهأ نم مهعياش نمث مهريغو مجعلا مهلج نيذلا نع : لئاس ينلاس

 ام مهلاح ردي ملو ۔ اناودعو املظ _ اهريغو ىوزن نم . ناودعلاو يغبلا

 وأ لاجرلا نم لومحملا ناك 0 نيدوقفم وأ نيبئاغ ؟ مهمكح نوكي

 مهمكح ‘ ىضرملا وأ ءاحصألا نم اوناك ‘ رابكلا وأ راغصلا وأ ءاسنلا

 ؟ (فلتخ) قرفتم مأ ، دحاو
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 ىلعو يدضف : - باوصلل قفوملا و يداهلا هللاو - باوجلا
 ءادعأ نم مهتريسب راس نمو مجعلا مهلمح نيذلا نأ . يل هجتيو وجرأ ام

 ناجرعل او نايمعلاو لوهكلا نم 0 اهريغو ىوزن نم ۔ هللا مهنعل ۔ هللا

 بلاغ يفو ئ مهسفنأ نولمح هل نيذلا ئ عضرلا لافطألاو للعلا يوذو

 ‘ عفالمملا نم يش بلجل الو {} ةمدخ لجأل مهنوقبي الو مهنولتقي مهرمأ

 لرزن نمو . دقفلا ءالؤه مكخ نأ : يدنعف ؛ راضملا نم ءيش عفدل الو

 3 يح هنأ مهنم (دحأ) حصي ىتح . لثملاو هبشلا ف مههباشو مهتلزنم

 © تافلابلا تاحيحصلا ءاسنلا امأو } ةيضاق ةرهش وأ { ةلداع ةنيبب

 لاجرلا كلذكو ‘ ثانإلاو روكذلا نم مهسفنأ نولمحي نيذلا نايبصلاو

 نمو { مهنوقبي مهنأ ، مهرمأ نم رهش نيذلا نوقهارملاو نوغلابلا درمل
 نوعتمتيو 0 مهنودبعتسيو ‘ مهنوكلهي الو مهنولتقي ال مهنأ مهتداع
 ٠ كلام ىلإ كلام نم نولقنتنيو . نامنألاب مهنوعيبيو { مهنم ءاسنلاب

 نأ : : يدنعف . مهناطوأو مهنادلب ىلإ رحبلا مهب ١ نوعطقيو مهب نورفاسيو

 اولزني نأ _ يعم اميف _ زوجي الو . ةبيغلا مكح مهمكح مهلانمأو ءالؤه

 مهتاجوز جيوزت زوجي الو 0 مهثراول مهلامب مكحي الو } نيدوقفملا ةلزنم
 جيوزت هل زوجي الف {. ءالؤه نم ةجوز هل ناك نمو 0 مهنم ةجوز هل نمم
 نم 0 اهعم هعمج هل زوجي ال نم عمج الو {. اهتمع الو اهتلاخ الو . اهتخأ

 عبرأ هعم ناك نإ ةسماخب جيوزتلا ال و } امهريغو اهيبأ ةمعو اهيبأ ةلاخ

 مكح نع هنم نجرخي ىتح ، تابئاغ _ نهضعب وأ نهلك تاجوز

 دحأ توم حصي وأ ‘ اهل هنم ءاليإ وأ ةدع ءاضقنا وأ هنم قالطب ةيجوزلا

 ةرهش مكح نع ةجراخ . ةيضاق ةرهش وأ لدع يوذ نم ةنيبب ءالؤه نم
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 . لاكشإلا دنع بلغألا ىلع رومألاو } قحلا ةرهش مكح ىلإ ىوعدلا
 اذإف ، بلغألاب هل مكح : لكشمل حصي نيرمألا نم بلغألا ناك اذإف

 فوقوم كوكشملاو } كوكشم وهف . لاكشإلا عقوو بلغألا هنع يمع
 3 رومألا نم هيف فلتخي ال ام اذهو . مقسب هيلع الو } ةحصب هل مكحي ال

 هيف كشن ال امب ءادعألا ءالؤه نم انعم رومألا نم بلغألا يف حص دقو

 نمو - راغصلا لافطألاو } لاجرلا ربكأو للعلا يوذ نأ ، باترن الو
 لتقلاب مهل انمكحف 0 هريغو لتقلاب مهوكله - انباتك يف مهانركذ
 بلغألاو صوصخملا حصي ىتح . اهنم ماعلاو } مهرومأ نم بلغألل
 يف هانركذو مهتلزنم لرن نمو . نايبصلاو ءاسنلا نم ءاحلصألل مهنم

 . مهنم دحأ توم حصي ىتح . ةبيغلاو ةايحلاب هركذن مل وأ اذه انباتك

 اميف هسياقيو . اذه هبشي امم . نيملسملا راثآ يف ءاج دقو

 هلج و ] عبس هلج لجر ف : هلل ١ همحر) ديعس يبل خيشلا نع « انعم

 هنأ : ۔ هنيعب ظفللا ال هلوق ىنعم ىلع ۔ لاقف ؟ هب رم نيأ ردي ملو © رابج

 همكح ناك . هلج نم لكاي ال هز 1 هرم أ نم بلغأل ١ ىلع عبسل اناك ا ذإ

 . ابئاغ

 يف . مكحلاو مهفلاو ملعلا لهأو . نيملسملا رشاعم اورظتناف
 نم بلغألل هلعجو } كلذ يف ديعس وبأ خيشلا قرف فيك . ةلأسملا هذه
 نم . رخآلا مكح فلاخي ال امكح هل لعجو . هلاوحأو عبسلا كلذ رومأ

 يوذ لوقع يف غاسني لهف ‘ جورفلا رمأ يف لخدي امو ثاريملاو ةدملا
 لبق نم لكألاو كالهلاو لتقلا نم هلمح نم عبسلا كلذ ملسي نأ بابلألا
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 انضعبل مدآ ينب يف لمتحيو . امهزوجي امك . ررض عفد وأ عفن بلج

 يلوأ ايو ] اورصبت راصبألا يلوأ ايف ۔ انعم حصو انركذ امك _ ضعب

 ةلزانلا هذه مكح نيب . اوربدت ميظعلا نآرقلا ةلمحايو { اوركفت لوقعلا
 لهو . ةدراولا ةلأسملا هذه ىنعمو . انيديأ نيبو اننامز يف ةلاحلا ةيلبلاو

 ؟ ةلعلاو ىنعملاو سايقلا يف قرف امهنيب مأ ؟ اههباشي لهو ؟ اهيلع ساقي

 . اهمكح نيب قرفي نأ زوجيو . عسي ملف ادحاو امهانعم ناك نإف

 . هاياصو ذفنيو ، هلام ثرويو . دوقفملا ماكحأك بئاغلا مكح لعجيو

 فرصت هيف فرصتلاو هعيبو ، هعنمو هزوح ىلإ ليبسلا هثراول لعجيو
 اذه نإ ، ةايحلا مكح همكحو . هثراو نم هثاريم بئاغلا عنميو 0 كلاملا

 . بيجعلا بجعلا وهل

 . ليلدب تايلف ؟ امهنيب ةقرافلا ةلعلا امف 3 ًاقرتفم امهانعم ناك نإو

 نع قداص اهعفري } ةحيحص ةش وأ ، قطان باتك نم امهنيب قرفيلو

 ءالؤه نم ريثك ءاج امبرو ، قذاح ملع نع حيحص يأر نم وأ . قداص
 ءارقف اوراصو 0 ثاريملاب تزيحو 0} تعيب دق مهلاومأ اودجوف . نيبئاغلا

 دعب كلام اهلوادتي دق . ةعيبم مهلاومأ اودجوو . ءاينغأ اوناك امدعب

 . كلام

 ةفلاخم نم { الجوو ًانزح انبولق يف نأ : نيملسملا رشاعم مكربخنو
 ام انمتك نإ . هتبوقعو هللا لاؤس فاخنو ! نيبئاغلا ءالؤهل ماكحألا
 هب دوزتو .« هدارزل هرخداو © هسفن ىلع قفشأ نم رظن اورظناف . انملع
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 ام ىلع هيلع عمتجملا رثألا ءاج دقو ؛ هبر ىلإ هب برقتو 3 هداعم ىلإ
 وأ باتمك نم تباث صوصنم مكح هيف سيل ءيش عقو اذإ هنأ : دجوي
 . همكح هب قحليو كلذب ءايشألا هبشأ رظني هنأ | عامجإ وأ ةنس

 : ۔ اضيأ (هللا هجر ديعس يبلل خيشلا نع . رثألا ءاج دقو
 لماحلا ليسلا نم ربتعي : لاق { هدنع ام ردي ملو ، ليسلا هلمح لجر يف
 ناك 3 هلتقيو هلمحي نم قرفي هنأ هرمأ نم بلغألا ناك اذإف & لجرلل

 قرغي ال هنأ ليسلا كلذ رمأ نم بلغألا ناك نإو { دوقفملا مكح همكح

 . بئاغلا مكح همكح ناك . هلمح نم لتقي الو { هلمح نم

 همكح لعجو . ليسلا كلذ رمأ نم بلغألل هلعج فيك اورظناف
 يف زارتحإلاو مهفلا ندعمو . ملعلا بحاص وهو . ةدهاشمو رظن مكح

 ءالؤه رمأ يف رظنلاب رمؤي ملف } كلذ يف افالتخا عفري الو ، ىوتفلا
 ربتعي هنأ ۔ (هللا هجر) ديعس وبل خيشلا لاق امك ۔ هل نيلماحلا ءادعألا

 اوعلاطو ، انفصوو انركذ امك . هالمح نمل نيلماحلا ليسلاو عبسلا رمأ

 ةتيملا يف لوقلا باب نم . " ةماقتسإلا " باتك ، فورعملا هباتيك نم هنع

 . ماعنألا باب نم ةحيحصلاو ةضيرملل ةيكذتلا نيب حئابذلاو ةيكذتلاو
 يف \ ىدتها نمل افشلا هيف نإف { ةيكذتلا هيف ةتباثلا همحل لكأ زوجي امو

 . ىنعملا اذه سايق

 يمل يضاتلل طخب بسنب ام . " فنصملا " باتك ف دجوي دقو

 ردي ملو لمقلا هتداع نمو { رئاج ناطلس هسبح لجر يف : ايركز
- ٦٤



 عفر فيك . هلتق وأ ، هتوم حصي ىتح يح هنأ : لاقف ؟ هدنع ام

 نمل هتداع نم نكي مل اذإ فيكف ؟ ناطلسلا ةداع نم وهو } فالتخإلا

 3 ثرويو دوقفملا مكح هب مكحي هنأ ملعلا لهأ نم دحأ لاق له ؟ هسبحب

 مكحلا يف مهو . مهلام ثروو . دقفلا مكحب نيبئاغلا ءالؤهل مكح امك

 ىلإ مهرمأ لوأ نم مهنولتقي الو مهنوقبي مهنأ انعم حص دقو ؟ ءايحأ
 نم الإ 8 كلذ ريغب لوقي دحأ ردقي الو 0 هللا ءاش نم الإ { اذه انموي

 . نيدلا رمأ نم تسيل ةرباكملاو { هلقع رباك

 نم اهنم اوبسو . (يربع) دلب مجعلا لخد امل هنأ : لئاق لاق نإف
 ةايح يف كلذ ناكو 7 اولتق نم اهيف اولتقو 0 نايبصلاو ءاسنلا نم اوبس

 عفري ام ىلع ۔ ديعس خيشلا لاقف ؛ يحبصلا ريشب نب ديعس خيشلا

 لتقلا مهتداع نم نإو {. دقفلا ، ءادعألا ءالؤه هلمح نم مكح نأ : ۔ هنع

 . مهل
 اندهاش امك . مهرمأ دهاشي مل ريشب نب ديعس خيشل ا نأ : مهل انلق

 . مهرمأ ودب يف كلذ ناكو 3 هتوم برق كلذ ناكو . انعم حصو نحن

 خيشلا يقب ولو ؛ ةلاحلا ةنحملا هذه نم ةميلس كلذ لبق نامغ تناكو

 مهلعج الو . هيف نظي ام ىلع مهب مكح امل ، «١ر انياع امك نياعو ديعس

 لمح زاج امل . مهنوكلهي مهنأ ةلزانلا كلت يف مهنم حص ولو . نيدوقفملاك
 لبقو . (يربع) مجملا لوخد دعب . (هللا هحرر يحبصلا ريشب نب ديعس خيشلا ةافو نا : نيبي انه اه نم )١(
 مهلوخد نأ ثيح . ه١ ١٤٩ ةنس ةدعقلا رهش رخآ ىلإ لاوش رهش نيب ام ةرتف يف كلذو . ىوزن مهلوخد

 . ه٠٥١١ ةنس جحلا رهش نم موي لوأ ىوزن
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 ةلزان لكلو . ةلزانلا كلت ىلع اذه انباتك يف اهانركذ يتلا ةلزانلا هذه

 . مكح
 . نيملسملا نم فالتخاب دوقفملا ةدم ءاضقنإ يف : زثلا ءاج دقو

 بئاغلا ةلزنمب هنأ : لوقو ؛ نينس عبس : لوقو ؛ نينس عبرأ هنأ : لوق

 8 بئاغلاو دوقفملا مكح نأ : ليق دقو ؛ فالتخالا نم هيف ءاج ام ىلع
 دجن ملو ، ةعاسلا موقت وأ 0 كلذل ةياغ ال } امهتوم حصي نأ ىلإ { ةايحلا

 ةدم نأ } راصبألا يوذ نم دحأ يأر نع الو } ةحيحصلا رانآلا يف

 لهأ نم دحأ ناك نإف . دوقفملا ةدمك . نبنس عبرألاب يضقنت بئاغلا

 ريغ نم - نيملسملا نم ءاملغلا نم دحأ نع كلذ دجو ملعلا

 لوبقب ىلاعت هللا ىلإ نونئادو نودبعتم اننإف } هيلإ اندشريلف ۔ ذاوشلا

 نم ىلع لطابلا درو 3 هب ءاج نم قحلا لوبقب ىلاعت هلل نونئادو 3 قحلا
 عضوم يف نيدلا مكحب مكحن انسلو }\ كلذ ريغ انل زوجي الو { هب ءاج

 انم دحأ كلذ لعف نمو . نيدل اعضوم ين يأرلا مكحب الو & يأرلا مكح

 . ءيش يف هللا نم سيلف } نيدب وأ ملعب وأ لهجب اعيمج

 لكل نإف . دقفلاو ةبيغلا مكح يف : ۔ نيملسملا رشاعم ۔١ ورظناف

 نع راثآلا تدرو دقو ]. هيلإ يهتنيو } هيلع ينبي الصأ دحاو
 دوقفملا ةدم ءاضقنإ نيب ماكحألا يف ةقرفتلاب ، راصبألاو لوقعلا يوذ

 ميلستلا الإ انل سيلو . رثألاو صنلا دورو عم رظنلل ظحالو 0 بناغلاو
 تبث نإف } نيدلاو يأرلا نم } لضفلاو ملعلا لهأ نع ةعيرشلا يف ءاج امل

الو } يأرب هتفلاخم انريغل الو انل سيلف إ ةعيرشلا نم ءيش يف عامجإلا



 زوجي امم ءيش ف فالتخالا تبث تبث نإو . 3 ملعب الو لهجب . 8 نياب

 هيف تباث كلذف . فالتخإلا هنم زوجي نمت يأرلاو }. فالتخالا هيف

 . ةعاسلا موقت نأ ىلإ عامجإلا مكحب هيف مكحي الو . فالتخالا

 يف ءاج ام نيدلاو {} نيدلا ادع ام يأرلاو } يأرلا ادع ام نيدلاو

 يفو . نامزو رهد لك يف ةمألا عامجإ وأ 3 هللا لوسر ةنس وأ هللا باتك

 . رظنلاب الإ نوكي الف 8 رظنلاب ةجحلا هب تتبث اميفو { ناكمو ةعقب لك

 لك سيلو 9 رظنلا هيف عسي اميف ، رظنلا هنم زوجي نمم الإ رظنلا زوجي الو
 هل زوجي اميف ، رصبلاو هقفلا هل عمتجي ىتح } رظنلا هل ناك رظن نم
 . رظنلا

 ىلع هوضرعأو . هانبتك اميف ۔ انءاملغو انتداسو انخايشأ ۔١وربدتف

 اوذخف . هلا نم قحلا قفاو امف . راصبألا يوذ يأرو . راثآلا حيحص

 ءارو هذبن الو }. هنامتك الو . هدر مكعسي الو . هيلع اولمعاو . هب

 ام سنبف ، كلذ لعف نمو . ًاليلق انمث هب اورتشت الو } مكروهظ
 نجلاو سنإلا ظ نم نيطايشلا نم كلذف & قحلا فلاخ نإو ؛ نورتشي

 .7 ه ارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب يجوب

 انيبن نيد يف 6 77 ةبوتلاو رافغتسإلا انيلع بجي ام عيمج نم هيلإ بوتنو

 نم } صالخلا هيف انمزلي ام عيمج نم صالخلاب نونئادو 3 ا دمحم
 امف انسوفن دوق نم . هدابع قوقح وأ هقوقح نم كلذ ناك 0 انبر نيد

 ضرتفا ثيح . نيقداصلا عم نوكن نأو 3 هللا ىوقت نومزتلمو . اهاوس
 انسفنأ انمزلأ دق انإو } هقلخ نم هدبعت نم عيمج ىلعو . انيلع كلذ هللا
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 ماوعلاو ءافعضلا ةماع ىلع انيشخ ذإ هنييبتو فرحلا اذه يف داهتجإلا

 . هماكحأ لهجو هلهج

 ججحلا نم تبثأل } لاط امم رثكأ باتمكلا لوط يفوخ الولو
 نم نمل ، ةيافك ىضم اميفو } كلذ يف نيملسملا راثآ نم تانيبلاو

 ةلالضلا بنجتو | ىدلا عبتا نم ىلع مالسلاو . ةيادهلاب هيلع هللا

 . ه أ . ىوغلاو

 نع يدنكلا دمحل نب ديعس خيشلا باوج ريرحت ءاهتنإ دعبو
 3 اهوبكترا يتلا عئاظفلاو { اهريغو ىوزن يف مجعلا اهفلخ يتلا { ةاسأملا

 هللا همحرر خيشلا قرف دقو ؛:مهورسأ وأ مجعلا مهلتق نيذلا مكح نعو

 لعج نم مهنمو 3 دوقفملا.مكح همكح لعج نم مهنمف . مهيف مكحلا يف
 . ۔ تيأر امك ۔ بئاغلا مكح همكح

 ال مهنإف ، ىوزن نم مهجورخ دعب مجعلا نع مالكلا ىلإ دوعن نآلاو
 رشع سداسلا موي ىوزن نم اوجرخ ، نصحلاو ةعلقلا ىلع اوردقي مل
 . جارخلا مهل اودأو اهلهأ مهلاصف ، يكزإبب اورمف } جحلا رهش نم
 ىلع اوفطعنا مث } ةنطابلا اودصق كانه نمو . ةليلو اموي اهب اوماقأو

 امو دلبلا ىلع اووتحاف & روكذملا رهشلا نم ٢٤ موي اهولخدف 3 طقسم

 موي ىلإ امهل نيرصاحم اوماقأف ، يبرغلاو يقرشلا نينصحلا ادع ام { اهيف
 اناكو {. امهيلع اوردقي ملف إ ه١٥١١ ةنس نم رفص رهش نم سماخ
 عجرف . طقسم مهلوصو لبق مهنع بره دقو { ناطلس نب فيس دي يف
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 اوبلطف {. هودع هنأ معزي يذلا هقيدص مهب رهقيل مهب ءاج . هيلع هرش

 اوجرخ . نيتوكلا ىلع اوردقي مل املو ، هنوصح اورصاحو { هسفنب هرهق
 يف مهنع برهف وه امأ ، راحص ىلإ اهنم مث ، اكرب ىلإ طقسم نم

 مث ، اكرب لزنف } مهريغ ىلع الو & مجعلا ىلع ارداق دي ملو 3 هبكارم
 جرخ اهنمو } لخن ىلإ هوبحص مث . اهلهأ هوقلتف ، وطلا ىلإ اهنم جرخ
 بره امل هنأل ، ريمح نب برعلب مامإلاب ىقتلإ كانهو { رفاغ ينب يداو لإ
 خياشم نم رضح نم رظن رادو 3 رفاغ ينب يداو ىلإ أجتلإ & ىوزن نم
 اهوعجريو ةمامإلا نع ريمح نب برعلب اوفعتسي نأ 3 مهريغو رفاغ ينب
 . هرشل اعفدو . هل ءاضر ناطلس نب فيسل

 امنإو : (هللا هحرر يملاسلا نيدلا رون ةماحلا خيشلا لق
 35 لضفلاو ملعلا لهأ نود 3 نادلبلا خويشو لئابقلا ءاسؤر نم اذه ناك

 هللاف } لضفلاو ملعلا لهأ ةفلاخمب الإ ءالبلا اذه نامع لهأ يلب امف

 . ه أ . اندالب ةيقبو انايندو اننيد انل ظفحي

 يف (هللا هاقبأز يشلطبلا سماش نب دمحم ةمالعلا خيشللو
 : هلوق ‘ ىنعملا اذه

 لضافألاو ملعلا لهأ يأر ال لئابقلا اسؤر يأر كاذو

 الزن دق ام لك يف ًارخآو الوأ نامع لهأ يلب امف

 امعزرل او اسؤرلل اودلقو املغلل اوفل اخ ام ىتم الإ
 م

 امشغت ًامهجت ةريصب ام ريغب مهرومأ يف نورجي
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 مركلا لهأ ملعلا لهاب الإ مظتنت ملو ايندلا رمعت مل

 » ده ده

 نع هل ريخألا لزانتو ، برعلبب هءاقتلإ نأ ٠ يرحتلا ىلعو

 لوصو نأل . . نيسمخو ىدحإ ةنس نم رفص رهش ودعي ال دق ةمامالا

 رخآ جحلا رهش نم ٢٤ موي ناك }\ طقسم ىلإ ىوزن نم نيمداقلا مجعلا

 نب فيس مهنم بره ليلقب مهلوصو لبقو ، فلأو ةئامو نيسمخلا ةنس
 اهنمو 3 لخن ىلإ مث ، وطلا ىلإ جرخ اهنمو 3 اكرب لزنف ، هبكارمب ناطلس
 نم رضح نم نيب تارواشم دعب ۔ كانهو { رفاغ ينب يداو ىلإ جرخ

 ىلع ذئنيح بذظفغتف } ةمامإلا نع برعلب هل لزانت ءاسؤرلاو خويشلا
 اهيفو ، ىلهب ىلإ موقلا نم هعم نمب رفاغ ينب يداو نم جرخو . رمألا
 مهتعتمأو مهباودب هنم مهجرخاف 8 نصحلا يف نوروصحم مجعلا
 لتق يذلا وهو ۔ يرفاغلا دوعسم نب كرابم مهيلع رمأو { مهتحلسأو
 - ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ ں (قرف) يف وأ ، يداَعَسلا ةعقو يف دعب اميف
 كرابم لصو املو } نيرصاحملا مهباحصأ ىلإ مهلصويو مجعلا بحصي نأ

 8 لسابلا لطبلا مهيلإ جرخ } ىلهب نم نيمداقلا مجعلا نم هعم نمب

 | مجعلا نم امد رطقي هفيس لازال يذلا ، ديعس نب دمحأ رداخلا دسألاو

 لتقف } ناممل مهبرح يف ركبملا تقولا كلذ يف } راحص نع اعافد

 مهسبحف } لتقلا نم مهنم ملس نم رسأو ، نصحلا جراخ مهرثكأ
 ناطلس نب فيسل لاو تقولا كلذ يف وهو . اوتام ىتح نصحلا لخاد

 ىلع 7 هل لاوم ريغو . هيدحتم هنأ الإ | رمألا ىلع بلغتملاو 3 عولخملا
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 نابإو 0 هتوق جوأ يف تقولا كلذ ف ناطلس نب فيس نأ نم مغرلا

 . هراصناأب الو هب ديعس نب دمحأ أبعي ملف ‘ مجعلاب هراصنتسال هتوطس

 رهظ يتل ا روم ل ا لو أ نم وه .ا ذه ديعس نب دمح أ عينص نأ ١ ليق

 . اهب
 ه

 يتل اهذه ريغ نم ةليبنو ةفرشم اروم أ ديعس نب دمج ل نأ ١ تلق

 : هتمه دعبو } هتماهش ىلع لدت ، ناطلس نب فيس هاجت اهب رهظ

 نأ لبق عجرف . هتلباقمل هاعدتسا ال طقسم نم هعوجر : لؤللا
 . هيف هتين وس نم ملع ل » هاري

 لإ هلوصو بلط 7 راحصب هبكرم ف هتلباقم نع هعانتمإ ٠ ايناث

 . بكرملا نف برتقا نأ دعب نصحلا ىلإ عجرف . هتهجاومل بكرلا

 . اباوج هل دري ملف { هيلإ هبتكو هلسر تددرتف

 هل عمجي نأ هيلإ بتك } ناركم شولبب دجنتسا امنيح ؛ اهذهو

 . ةرهاظلاب ريمح نب برعلب مامإلا ةبراحمل هعم اومضنيل راحص نم اماوقأ
 . ءامص انذأ هراعأو . هرماوأ ضفرف

 ىلا مجعل ا لوصوب ملع امل ناطلس نب فيس ن أ ١} اهنمو

 رسكناف ئ ريصلا ىلإ طقسم نم هبكارم ف مهيلإ راس ‘ (ناكفروخر

 ىلإ هعم نمب هنم طبهف } هسفنب هيف ناكو . (ينامحرلا) ىمسملا هب ر

 راسكناب ديعس نب دمحأ ملع امو ، ريصلا ىلإ ربلا قيرط ىلع راسو { ربل
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 . هلهأ نم ةلفغ نيح ىلع هذخأف } راغص نفس يف هيلإ راس ، بكرملا

 هيف ىمست يذلا ،. يناثلا هدهع يف ناطلس نب فيس رمتساو

 ةنس لئاوأ ذنم رمألا ىلع ًابلغتم { هل ريمح نب برعلب لزانتب { ةمامإلاب
 يف نكي ملو . ه٤٥١١ ةنس رخآ ىلإ | فلأو ةئامو نيسمخو ىدحإ

 لوأ نوملسملا يضر الو 6 لوألا هدهع نم ةريس نسحأ يناثلا هدهع

 . هاهتنم الو هرمأ

 رومأب موقي مهل مامإ ميدقت اودارأو } هثادحأ هيلع اوركنأ املو

 ملف ةيناثلا ةرملا يف امأ ، ىلوألا ةرملا يف هعلخ ىلإ اوجاتحي مل ، نيملسملا

 هتريس اوركنأ املف {} رمألا ىلع بلغتم هنأ لب { ةمامإلا حيحص نكي

 يكزإو ىلهبو ىوزن نم ملعلا خياشم نم هللا ءاش نم عمتجا . هثادحأو

 عمتجاو . مهريغو لواعملا خياشمو رفاغ ينب ءاسؤرو 0 لئامس يداوو
 8 يبرعيلا يدع نب دشرم نب ناطلس يضرلا ديسلا ةعيابم ىلع مهيأر

 ةنس يف سيلو ، ه١ ١٥٤ ةنس ةفرع ةليل لخن عماجب ةمامإلا هل اودقعف

 - قيزر نبال " نيبملا حتفلا " يف ءاج امك ۔ فلأو ةئامو نيسمخو ىدحإ
 3 نيقيرفلا نم لئابقلا عيمج هتملاسو 0 لدعلاو قحلا ىلع هللا دمحب ماقتساف

 ىلهبو ىوزنو يكزإو . لئامس نصحو . لخن نصح هل صلخو
 دعب } ناطلس نب فيس ديب يتلا نوصحلا هل تصلخ مث { ةيقرشلاو

 ىلإ مامإلا لوصو ناكو } قاتسرلا نصح اهنم ، ديدش لاتقو بورح
 هلبقتساف | ه٥٥١١ ةنس نابعش رهش رخآ ةعمجلا موي حابص قاتسرلا

 . ةمامإلل الهأ هوأر امل ، هورصانو هورزآو 0 دايقنالاو ةعاطلاب اهلهأ
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 ةدعقلا رهش نم ٢ موي هحتتفا ىتح اموي نيعبس نصحل ا راصح ف ماق أو

 ئ هلايع ضعبو هديبعو هتدلاو هيف كرت دق فيس ناكو {©“.ه١ ١٥٥ ةنس

 اهنم عمجف ]. طقسم ىلإ بره . مامإلا برحب هل ةقاط ال هنأ ىأر املو

 مامإلا ثعبف } اكرب ىلإ مهب ىضمف . اريثك اموق بيسلاو حرطم نمو
 تعقوف ] يبرعيل ا انهم نب فيس هوخأ مهريمأ ‘ مهل اتقل اموق ناطلس

 نم الإ مهنم جني ملو } هموقو فيس مزهناف { اكربب ةريبك ةكرعم مهنيب
 . بسابسلا يف بره وأ ] مامإلل ةعاطلاب نعذأو © هسفنل نامألا بلط

 . طقسم ىلإ بره هسفنب وهو

 نم موق هءاجف { قاتسرلا عاجرتسا اهب الواحم ةيناث ةرم ضهن مث
 وه جرخ . (مزحلا) اولصو املف .3 لجر ةئامسمخ رادقم ةرهاظلا ودب

 نم ةريثك ماوقأ هتءعاجف 3 ةنطابلا نم اموق عمجي ماقو &، طقسم نم مهيلإ

 ودبلا نأ . هردقو هڵلا ءاضق نم ناكف . هترصن مهدارم . ةعيبر رماع

 . مهنم نوقابلا مزهناو { ريثك ةعيبر رماع نم لتقو 0 اولتتقا هعم نيذلا
 لوخد نولواحي ، (مزحلابر فيس عم ةرهاظلا نم نيذلا ودبلا يقبو
 عجر مث ، مهنادلب ىلإ اوعجرف & كلذ ىلع ةردق مهل نكت ملف . قاتسرلا

 . اهب نصحتو طقسم ىلإ ةميزهلا دعب

 لئامسو دبدبو لخنو قاتسرلا نم اموق عمج دقف ناطلس مامالا امأ

 موي طقسم ىلإ اهجوتم راسو . ةريشك ماوقأ هعم عمتجاف } يكزإو
 عبار ةليل (يوُرر لصوو 8 ه١ ١٥٥ ةنس ةجحلا يذ رهش يناث سيملا
 هتعيب نم مايأ ةسمه الإ ةدحاو ةنس يضم دعب يأ { روكذملا رهشلا نم
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 ٠ طقسم ىلإ اليل هموق رثكاب راسو (يوزر يف لقعملا كرتو ، لخن نصحب
 . هللا مهمزهو . لابجلا نم مهوردحأف 8 ضباقملا باحصأ ىلع اوضكرو

 ادع ام { مويلا كلذ نم ىحضلا تقو اهضباقم عيمجب طقسم حتتفاف

 كلت يف موقلا ضعب مامإلا هيلإ ثعبف ، حرطم ترك امأ ؛ نيتوكلا

 نب فيس ناكو . ارصن هندل نم هللا هاَبَحو . ارهق هوذخأف . ةليللا

 يقاب نصحتو . (كلفلا) ىمسملا هبكرم يف طقسم نم بره دق ناطلس

 وه راسو . مامإلا نم نامأب اهنم اوطبه مث { هبكارم رئاس يف هباحصأ

 نود روكذملا هبكرم ةلاقد ضعب رسكنا نكل . مجعلا دنع ريصلا ادصاق

 لصو املو ۔ هركذ مدقت امك ۔ ديعس نب دمحأ (١ر هذخأف } (ناكفروخر

 نمو { ناطلُس مامإلا نم هيلع ىرج ام مهيلإ اكش ۔ مجعلا اهيفو ۔ ريصلا
 تراس ةيرمغغ ةريس نم ىوكش ًالإ مامإلا نم هاوكش امو ۔ نامع لهأ
 ۔ هلبق نم رم ةادهلا ةمئألاو } مامإلا اذه اهب راس ، لدعلاو قحلا جهن ىلع

 تئش ثيح انب ضماف ، كيلإ هاشلا انلسرأ موق نحن : مجعلا هل لاقف

 مهباحصأ عم اومضنيل زاريش نم موق ةدايز بلط : تقولا كلذ يفو

 . راحص يف ديعس نب دمحأو ‘ طقسم يف مامإلا مهب لتاقيل 5 ريصلاب
 . مهباحصأ عم ريصلا اولزنو ، مجعلا نم ريثك موق هءاجف

 ةرم ثلاث اذهو } ه١ ١٥٥ ةنس لئاوأ كلذ نأ ١ يرحتلا ىلع و

 مامإلا ةبراحمل ناركم شولبب هداجنتسا ؛ اهلوا ؛ ةحيبقلا هلاعفأ نم
 ؛ برعلب مامإلا اوعيابو نوملسملا هعلخ امل هنم اماقتنإ 3 ريمح نب برعلب

 )١( بكرملا ذخأ : يأ .
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 ام اولعفو اضيأ _ برعلب مامإلا ةبراحمل مجعلا همادقتسإ : اهيناث

 ؛ اهب اوزكرمتو ريصلا ىلإ اوعجر مث ، ةعينشلا لاعفألا نم نامغ يف اولعف
 رايهنإل اببس تناكف . ةيقابلا ةيقبلا ىلع تتأ . ةثلاثلا ةلمحلا هذهو

 دازو . (هللا همحر) دشرم نب ناطلس مامإلا لتقب ۔ ابيرقت ۔ ةبراعيلا ةلود

 ةنس ةيناثلا هتعيب يف ريمح نب برمعلب مامإلا ةماقتسإ مدع اءوس رمألا
 ةنس كلذ دعب همايقب ةربع الو \ ه١ ١٦١ ةنس ةياهن ىلإ | ها ١١٧

 ديعس نب دمحأ ةعيابم دعب كلذ نإف ، (قرف) ب هلتقمو | ه ٦٧
 عزانم نودب هتعاط تحت اهلك نامع لوخدو ،\ ه١ ١٦٢ ةنس ةمامإلاب

 . ةمامإلاب هل ةعيبلا دعب 3 هل

 ۔ ًاقباس تركذ امك ۔ ريصلا يف مجعلاب ناطلس نب فيس عمتجا امو

 نإ : مجعلل لاقف {. (ناكفروخ) نم هبكرم ذخأ ديعس نب دمحأ نأ هغلب

 نب دمحأ نم اهنصح ذخأل راحص ىلإ ۔ الوأ ۔ يضمن نأ ديدسلا يأرلا

 بحاصلا معن تنأ : هل اولاقف { ةبه ينم مكل وهف انل صلخ نإف { ديعس

 . ارخذ انل } كانمدع ال & كدهعب تيفو دقل ، انل حصانلا بحلاو

 يف ةعضاوتملا هتيده مجعلل مدقيل ، راحص ىلإ ۔ هعم اوضمو ۔ ىضمف
 يه . اهركذ يتلا ةيدهلا كلت & نزو الو هدنع اهل نمث ال يتلا } هسفن

 يذلا ، بعك نب ثراولا مث ، هتارشو ىدنلجلا نمز ذنم نيملسملا لقعم

 ه نامغ لالتحإل ديشرلا نوراه هلسرأ امل ‘ رفعج نب ىسيع شيج ضف
 . هيف لتف مث ، نصحلاب نجُسو { دئاقلا رسأو ، شيجلا مزهناف
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 ۔ نظ امك هدعوب مهل ينويل راحص ىلإ همجعو فيس لصو املو

 ليق امك 0 [ لبألا ًرَعَو ةرام درمت { { لوانتملا دي نم ايرثلا نيأ نكلو
 دلبب ادوجوم مهلوصو عم ديعس نب دمحأ ناكو ؛ ميدقلا يبرعلا لغشملا يف

 راوسلا ةطاحإ هب , اوطاحاف ى نصحلا لخدو اعرسم عجرف ، (يهوعلا)

 نم راحصب طاحأ يذلا مهشيج غلب دقو . اهلك دلبلا اوقوطو 3 منصعلملاب
 لك يفو } محص نود ىلإ قرشلا بناج نمو } صانش ىلإ برغلا بناج

 دقو ، برح ةلآو لاجرو داز نم اهيحاونو زاريش نم ةدم مهيتأي موي
 اهيحاونو راحصب نيطيحملا مجعلا شيج ددع يف تاياورلا تفلتخا

 مهنأ : ىرخأ ةياور يفو .6 افلأ نورشع مهنأ : ليقف ۔ تدجو امبسحو .

 : لوقي رثكملاو 3 ًافلأ نوسمخ : ليقو { افلأ نوعبرأ : ليقو 3 افلأ نوثالث
 { رصعلا كلذ يف شاع نمث وهو ، كلذ ىلع مهضعب داز لب 0 افلأ نوتس

 ماملا اهب حدمي 0 ديصق نم لوقي ٹ تبح . افلأ ا نوعبس مهنا : أ : لاقف

 ؛ ديعس نب دمحلا

 رافك رجاف ًافلأ نوعبس مهشيجب راحص يف دمحاب اوفاط

 راتسأ مهجوربل لفاحجو قدانخو بكارمو عفادمب
 رانلا اهتقرحأ ذإ اهرحب عم اهرب يف ةعست اروهش اوثكم

 اورادو اهوملس فيس ديبعف أدكسم يغبي راس مجاعألا نمو
 رايس بكوك دوه لآ نم بقاث باهش مهل ناكف اوناك
 راربألاو رايخألا هب تذال دمحأ نب ديعس نب دمحأ ( تينع )

 رافلج توح ام عم دكسم نم مهليخ يبسيو مهبرحي لازال
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 اوراس ام مهيلع راسو الإ هضرأ يف مئاق مهنم ماق ام

 يف اهركذنسو . اهلئاق ركذي مل } ةليوط ةديصق نم تايبالاو
 هذه يأ ملعأ هڵلاو هلا ءاش نإ ىرخأ دئاصق ةلمج عم اهعضوم

 مظانلا هركذ ام لعلو . هيلع تعلطا ام بتكأ يننإو ، حصأ تاياورلا

 { ودبي اميف ةلزانلا كلتل رصاعم هنأل & ةحصلا نم بيرق هنأ لمتحي

 . ًافلأ نوتس راحصل نيرصاحملا مجعلا نأ : قيزر نبا لوق كلذ دكؤيو
 ةرشع طقسمل نيرصاحملا نأ لامتحا عم ، طقسمل نيرصاحملا ريغ نم

 ددع ناكو { مظانلا مهركذ نيذلا افلأ نيعبسلا ددع مهب لمكيف 8 فالآ
 . بكرم ةئامثالث ۔ رابكلاو راغصلا ۔ مهبكارم

 ةعفد لوأ نأ لمتحي ذإ &، تاياورلا هذه نيب ضقاتت ال ١ لوتلو

 تادادمإلا مهتءاج مث { افلأ نورشع مهددع ناك راحص تلصو مهنم

 : ًافلأ نيعبس رمألا رخآ اوغلب ىتح } ةعطقتم تارتف ىلع مهتموكح نم
 8 ددعلا يف ةفلابم الو ضقانت الف } رهشأ ةعست ماد راصحلا نأ ثيح

 . نوخرؤملا اهركذ يتلا تاياورلا نم موهفملا بسح

 نيعبس اوناك ءاوس . شيجلا اذه ددع ناك تايلاورلل يأ ىلعو

 رظنم هنإ ۔ راحص ينعأ ۔ ادحاو ادلب نوقّوطم مهو . ًافلأ نيتس وأ 3 افلأ

 . مادقم ءيرج ، عاجش لجر ًالإ همواقي ال ، عورم عبظف رمأو ، بيهر
 هولح فرعو . هرطشأ رهدلا بلح يذلا لجرلا 0 ديعس نب دمحأك

 فورص تابلقتو { رومألا دئادش سرامو ، براجتلا هتكنح دق . هرمو
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 { تاولفلا عطقيو { ءارحصلا بوجي { ةراجتلا ةلوازم نمف 0 رهدلا

 : (١ر قاوسألا داتريو

 ملعلا قوف رقصلاك حبصيو سيمخلا يدهيو مالظلا بوبي

 نامغغ مامإ نيب ةرافسلا بصنم ىلع لوصحلاو ةيالولا لين ىلإ
 اذهل يدصتلاو 8 بورحلا لاوهأ ةدباكم ىلإ مث . ءاسحإلا مكاحو

 . رحبلاك جومي وهو . راحص ضرأ ىلع ضاف يذلا ، مرمرعلا شيجلا
 هل دعتساو } هل ىدصتف { ميشهلا يف رانلا لاعتشاك اهئاجرأ يف رشتناف

 ةمواقمل لاملا نم مدعو 0 لاجرلا نم ةلق ىلع { يوقل فيعض دادعتسا

 8 شيج الف . ةدحاو ةقطنم ىلع ۔ طقف ۔ لاو هنأ ثيح . ةثراكلا هذه

 رومأ ريبدتو {} كلملا لينو 4 ةازغلا ءالجإ ل مث { هب دتعي لام تيب الو

 دق . ديعس نب دمحأ اهبو راحص نأ : لاقي نأ قحلا نمو . ةكلمملا

 دق . داتعلاو لاجرلاب ةقوفتم } ةدعو ددع تاذ ةيوق ةلود تهجاو

 نم موي لك ددملا مهيتأي ، رهشأ ةعست ةدمل ارحبو ارب ۔ اهورصاح

 نيب نوروصحم لاجر مهلتاق ةوقلاو ةرثكلا هذه عم مهو 0 مهتلود
 وندي دحأ عيطتسي ال 3 ةبهتلم ران طسو مهنأك ، روسلاو نصحلا ناردج

 مهلتاقيف ، هعم نمب مهيلإ جرخي كلذ عم وهو 9 مهعم لخدي وأ مهنم
 { ةازغلا رحدنإ ىتح هعم اولتاق لاجربو هب مركاف } نصحلا ىلإ عجريو

 يبارعأ دوعتو . ( مدا ) قوس يف هعيبيو ‘ ىولحلا عنصي } يديعسوبلآ ديعم نب دمحا مامإلا لاوخأ ضعب ناك )١(
 ةميقلاب والحلا هبلاطف . هتداعك ىولح ذخايل اموي ءاجف . اهنمث عفدي نا نودب ىولح ذخاي . ربجلاب فورعم
 اذإف } يودي عارص يف رالحلا عم يودبلا كبتشاو { هطعي مل اذإ والحلا ددهو لاقملا يودبلا ظلغاف . ةقباسلا

 ديعس نب دمحا ديسلا ةضبق تناكو . يودبلا عم كبتفهاف . مولفخملا رصنو ءاج دقف ديعم نب دمحأ ديدلا

 . يردبلا اهنم يلوت . ةديدش
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 نامع تناكل هالولو . دابعلا مهنم حارأو ، دالبلا مهنم هللا رهطو

 لواح يذلا اهلالقتساو اهتماركو اهدجت اهل ظفحف ‘ ةيسراف ةرمعتسم

 . نيبئاخ اوبلقناف {© همده مجعلا

 تارامإ " هباتك يف .ي هذلا دبع يسرم دمحم | روتكدلا لاق

 : " ىلوألا ةيدوعسلا ةلودلاو نامغغو لحاسلا

 ضرفيل } رهشوب ءانيم يف ةناسرتو ايناريإ الوطسأ هاش ردان أشنأ )

 املو } نامُغ نم نيرحبلا ذخأو {} يبرعلا جيلخلا هايم يف يناريإلا ذوفنلا

 عرسأ . هئادعأ دض .3 هاش ردانب (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلا دجنتسا

 دنهلا ةكرش لشمت ىدل دكأت دقو . هيلإ ناخ يقت هدئاق لسرأف اذه

 ناطلُس نب فيس مامإلا ةدعاسم نكي مل هاش ردان فده نأ ةيقرشلا

 . ه أ . ( هتكلمم ىلإ نامع مض ىلإ فدهي ناك ام ردقب 3 (يناثلا)

 ىلإ ةقرف مهنم اوثعب . راحصل مهترصاحم تقو مجعلا ناكو اذه

 ناكو } دشرم نب ناطلُس مامإلا ةالو نم لقاعملاو نوصحلا ذخأل طقسم
 همأل هوخأ وه ناطلس مامإلا لبق نم اهضباقمو طقسم نوصحل ضباقلا

 ريمح نب فيس اهضباقمو حرطم نصحل ضباقلاو { يبرعيلا انهم نب فيس
 اوناكو . راحص نم اوءاج نيذلا مجعلا برح ىلع اوعمتجاف { يبرعيلا

 كانه مهاقتلاف } لمرحلا حيس ىلإ اهنم اوفحز مث . يورب نيركسعم
 . لاتقلا مهنيب عقوو ، حرطمو طقسم لهأ نم هعم نمو ريمح نب فيس
 مث ، مويلا كلذ ةيقب اوثبلو ، يور ىلإ اوعجرو } مجعلا فشكناف
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 _ ةيناث _ ريمح نب فيس مهاقتلاف ‘ يناثلا مويلا ف حرطم ىلع اومجه

 اوناك نيذلا هباحصأو وه لتقف 3 هيلع اورثاكتف { لاجرلا ضعب هعمو

 ةوبر يف ةعقاولا هذه تناكو . ةريثك اناسرف مجعلا نم اولتق امدعب {

 ةوبرلا كلت يف هعم نمو ريمح نب فيس عراصم ىلعف . لمرحلا حمس
 مجرلا امأو . ءادهشلا عراصم ةوبرلا كلت ىمستو } ضيب تايصح

 امبسح ةكرعملا هذهو . مجعلا ىلتق مجر يهف { جلفلا تيبل تالباقملا

 ناطلس مامإلا نأل . ه٦٥١١ ةنس نم ىلوألا رهشألا يف اهنأ اهارحتأ

 ةيلخاد نم اعومج عمج هنأل {. ةنسلا هذه نم لوألا عيبر رهش يف تام

 ناك املو . ديعس نب دمحأ نع راصحلا كفل راحص ادصاق راسو . نامع

 لشفف راحص ىلإ هعم يقب نمب راسف 2 موقلا رثكأ هلع لذخا ةروباخلا
 : . (هللا همحر) كانه

 ريمح نب فيس ديسلا نيبو مجعلا نيب تعقو يتلا ةكرعملا هذه يفو
 لوقي ، لمرحلا حيسب ، دشرم نب ناطلس مامإلا موق نم هعم نمو
 نم رشاعلا ءزجلا يف يسشلطبلا سملش نب دمحم ةمالعلا خيشلا
 (تايرق) ىلع اوراغأ امل ! مجعلا ركذي وهو { " بهذلا لسالس " هباتك

 كلذ دعب اوهجوت مث . ًانايبصو ءاسن اوبسو ، نيريثك ًاسانأ اهنم اولتقف

 : طقسم ىلإ

 دكسمل اوهجوت ريفغ مج ددع ف ةيرس تلبقأو

 لفحج سيم يف رر انهلا فيس لمرحلا حيسب مهاقلت دقو
 )١( هنم ًاوهم عقو كلذ لعلو . تاياورلا نبب فالتخإ نودب . انهم نب فيس ال 6 ريمح نب فيس لوتقملا نأ الإ .

 امك . هسفنب خيشلا كلذ ركذ دقو . ناطلُس مامإلا هيخا عم راحصب كلذ دعب لتف انهم نب فيس نإف . رظنيلف
 هريغ هركذ .
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 مجعلا مويلا كلذ يف ترسكناو مظع رمألاو لاتقلا عقوف

 يقب ناك نمب مهاقلت دقو :قليف يف اذ دعب هوتأ مث

 ررغلا برعي ءانبأ هموق نم رفن نيلنالثو هولنقن

 لتق نم دادع نينامثللف لجر نيسمح ليق مهاوس نمو

 محتلا برحلا امنيح يف ةريثك مجعلا نم ةلتقم تلتقو

 تايجللا تهتنإ

 نم نأ : ۔ همسا نآلا ينرضحي الو ۔ رداصملا ضعب نم تظفح دقو

 نزح دقو . ةبارع ينب خيش { ريمح نب فيس يلاولا موق نم نيلوتقملا ةلمج
 يلاولا لتق لبق لوألا مويلا يف لتق هلعلف { هلتق ىلع اريثك ريمح نب فيس
 نم هنأ ، يدنع كش الب وهو } خيشلا اذه مسا فرعأ الو ، دحاو مويب

 . مهنادلب نم اهريغ وأ 3 ةيلعلا دلب نم هلعلف { نييئاطلا يداو

 يف ةعطقنم ةلاسر يهو { يدنع ةدوجوملا ةميدقلا لئاسرلا ضعب يفف

 نب دوعسم نب هللادبع وهو { مهرباكأ نم لجر اهبتك } عضاوملا ضعب
 يشاطبلا يدع نب ورمع نب يدع خيشلل { ةبارع نب حلاص نب دشار
 . طقسم نم هل اهبتك هنأكو ۔ (ىدحإر) لهأ نم 0 اندادجأ نم لجر ۔

 مامإلا مايأ تبتك اهنأ يل رهظيو ؛ ريصلاب تاكرحلا ضعب اهيف ركذو
 وهو } ليكولل هركذ ليلدب { ةبراعيلا ةلود باهذ دعب } ديعس نب دمحأ
 نب فلخ نب دمحم نب هللادبع نب دمحم نب نافلخ ديسلا هنأ فورعم
 هوخأو وهو } طقسم ىلع ديعس نب دمحأ مامإلا يلاو ، كرابم نب ديعس
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 روهظ دنع امهب فرعي نأ نم رهشأ ، دمحم نب هللا دبع ربكألا يلاولا
 تقو } ديعس نب دمحأ مامإلل نميألا دعاسلا اناك ذإ ، ديعسوب لآ ةلود

 اموي يب اعد ليكولا نأ : ةلاسرلا بتاك لوق نمو ؛ دالبلا مكح هيلوت

 غ ............ نبييئاطلا يداو نم «١ر ةلود ديرن : لاقو 0 مايألا نم

 . نييداهلاو { رباوجلاو ، بيهو ينبو } مزخأ ينب ) طاطح لئابقل بتكو
 8 رفص ٢٥ موي مهبقرن نوقابلاو } اولصو ةرشاعملا امأ ، ( ةرشاعملاو

 نب هللادبع كدوج رحب يف قيرغلا ، كدو يفصو كبحم نم مالسلاو
 . ةبارع نب حلاص نب دشار نب دوعسم

 ۔ تركذ امك ۔ عاطقنإ اهب نأل إ اخيرات اهل دجأ مل ةلاسرلا هذهو
 هذه يف هيلإ راشملا - ليودتلاو عمجلا اذه ببس نأ يدنع دعبي الو

 مساوقلا نيبو دمحأ مامإلا نيب تعقو يتلا برحلا لجأ نم وه ۔ ةلاسرلا

 نأ وأ 0 هللا ءاش نإ اهركذ يتأيسو ، ماح يداوب وأ . ةنثبلاب مهريغو
 . هخيرات يف } هللادبع يسرم دمحم | روتكدلا هركذ ام وه ببسلا

 : لاق ثيح

 ةنس ةريبك ةلمح ديعس نب دمحأ مامإلا هجو { ( قرف ) ةكرعم دعبو ر
 . هسفنب مامإلا مهيلإ جرخو . ريصلا ضرأ يف مساوقلا ىلإ ۔ مم ٨

 . ةيقرشلا ميلقإ يف ةروث مايق نع ، قيرطلا يف هيلإ تدرو ءابنأ نكلو
 . ه أ . ( ةدوعلل هترطضإ

 )١( نولتاقم لاجر : اهانعمو ( ةينامع ةجهل ) : ةلود .
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 8 ورمع نب يدع خيشلل - ركذلا ةفنآلا _ ةلاسرلا بتاكف نذإ

 عم ، لمرحلا حيسب ةبارع ينب نم لوتقملا خيشلا وه نوكي نأ يف دعبتسي
 هنامزو ة هتعامج نم وه اممإو ئ ةبراعيلا ةلود مايأ رخآ ئ ريج نب فيس

 . ملعأ هللاو ‘ ليكولا ركذ ليلدب ‘ لوذلا نع رخأتم

 اهنأ الإ . يدنع ةدوجوم { مدقت ام ع ون نم ى رخأ ةلاسر هذهو

 اهنم عضوم يف يديعسوبلآ ركذب اهبتاك اهيف حملا } ًامامت ةحضاو ريغ
 ةريخألا هتمامإ مايأ رخآ يف ريمح نب برعلب مامالا ركذيو { ةرباع ةراشإك

 وهو - ودبي اميف - يكزإ لهأ نم لجر اهبتك دقو ۔ همهفأ اميف
 يدع نب .ورمع خيشلل } موغرلاب ملاس ني رمع نب دوعسم

 لجأ نم هلقن نكمأ ام اهنم لقنأ ، ليلق لبق روكذملا دلاو ، يشاطبلا
 : اهب عاطقنإ

 يلعلا هللا كملس } يشاطبلا يدع نب ورمع خيشلا ............ (

 نميلا لهأ نيب برح يكزإ اندلبب تعمس وأ تملع امبر ...........

 مهلك . ةدحاو دي ىلع رازنلا لهأو ، نصحلا لهأ برحلا أدبف { رازنلاو

 ثراح نب ............ . حارجو ىلتق مهنيب عقوو } نميلا لهأ ىلع

 ىلع ............ يكزإ نصحب ايلاو ريمح نب برعلب (هلعج) يرفافغلا

 ىوزن ةعلق براحي موي يديعسلا عم اوبراح ثيح 0 نميلا لهأ
 هللا لأسن ، رومألا ةبقاع هللو ............ برحلا نآلاو { ............

 هلل لقألا مداخلا كبحم هبتك { نطب امو اهنم رهظ ام ، نتفلا ران ءافطإ
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 . ( (١ر موغرلاب ملاس نب رمغ نب دوعسم

 لاوش رهش يف هتافو تناك ، اذه يشاطبلا يدع نب ورمع خيشلاو
 فورعم دلبلاب هربقو } ديعس نب دمحأ مامإلا نمز ،\ ه١ ١٧٢ ةنس

 نآرقلا نم تايآ ضعبو 3 همسا اهب روكذم هيلع ةباتك لجأ نم ، يدنع

 ةلاسرلا يف روكذملا ۔ ورمع نب يدع دلاو وهو . ارارم اهترظن ميركلا
 يف عاطقنإ لجأل اخيرات ةلاسرلل دجأ ملو اذه ۔ ةبارع ينب خيش نم ىلوألا
 دمحم نب نافلخ يلاولا برحل ةراشإ ۔ تركذ امك ۔ اهيفو { اهنم عضاوم

 اهيلع ايلاو ديعس نب دمحأ خيشلا هلسرأ امنيح . ىوزنل يديعسوبلآ

 ريمح نب برعلب ةرداغم دعبو { اهلهأ نم بلطمب ۔ ةمامإلاب هتعيابم لبق ۔
 هيف ظفلت ةيبرعيلا ةلودلا تناك تقو يف . يبغلاب رفاغ ينب ىلإ ىوزن
 نم برعلب مامإلا جورخب امامت اهتياهن نم تبرتقا دقو { ةريخألا اهسافنأ
 امنيح } ليلقب هدعب ةعلقلا نم هبئان جورخ مث ، ىوزن نصح
 ىلإ الو اهيلإ اودوعي مل مث . اهلهأ نم ةدضاعمب يديعسوبلآ يلاولا هبراح
 ةربع الو . مهتلود ةياهن هتياهن تناكف { يبرعي مامإ رخآ وه ذإ 0 كلملا
 كلذ يف مامإب سيل ذإ &، تاونس دعب مهريغو ةرهاظلا لهأ عم هجورخب

 . مئادلا كلملا هللو . (قرف) ب لتقف ؛ تقولا

 . نيتقباسلا نيتلاسرلا عون نم ، يدنع ةثلاث ةلاسر دوجولو اذه

 ملاس نب رمغ نب دوعسم طخب وهو . ( ٣٢٥٧ ) مقرب . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبنكمب طوطخم تدجو )١(
 نب كلام يضرلا ةقثلا هخيشل هخبن دقو ) : هيف لاق ، ه٣٦١١ ماع لوألا عيبر ٣ هخيرات . موغرلاب

 يف ةبوجا هل تدجو دقف . موغرلاب نسح نب ملاس نب رمغ هيقفلا هدلاو امأ . ( يشاطبلا نانس نب برعلب
 . فلؤملا ه أ . هقفلا
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 عضوم يف اهمدقت ام نيبو اهنيب عباتأ نأ بحأ 3 اهتامولعمو اهتلالد اهل
 اهيف روكذم 0 يئانه لجر اهبتك ةلاسر يهو . ةدئافلل امامتإ | دحاو

 دلب نم ، يشاطبلا يدع نب ورمع خيشلا وهو . اندادجأ نم لجر
 ه٧١١ ٢ ةنس يفوتملاو 0 ةقباسلا ةلاسرلا يف هركذ ءاج يذلا {. (ىدحإ)

 ٤ يدع نب ورمع ملالا خيشلا نم ريثكب مدقأ وهو ۔ هركذ رم امك ۔

 نب دمحم خيشلل {. " نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش " يف روكذملا

 ضعب ءامسأ يف نامجلا دئالق " يف اضيأو & يبيصخلا زيزع نب دشار
 اذهف . يديعسوبلآ دمحم نب فيس نب دمح ديسلل . " نامغغ ءارعش

 نافلخ نب ديعس خيشلاو ، سيق نب نازع مامإلا مايأ ناك ريخألا

 : ةلاسرلا صن اذهو . تابتاكم مهنيبو { يليلخلا

 لصو امدعب & ىوزن ىلإ عجر { ريمح نب برعلب مامإلا نع كفرعن )
 خيشلا هوطعي اودارأو . مهنصح نم هوعنم وجلا لهأو . وجلاو ةرهاظلا

 دمحم نب نافلخ همع نبا ةيالو نم هوذخأ امدعب ، ديعس نب دمجأ

 . نصحلل مهذخأ دنع راحصب فقوت } رضاح ريغ وهو يديعسوبلآ
 مهلك . باوبلاو ديقعلا مهنم ............ سانلا نم مهريغ هيف سيلو

 نم )١« ةلود تتزم ديعس نب دمحأ خيشلا ناكو ، سماوشلا لاجر نم
 ةئامسمخ ، ريصلا مجع نمو ، روجحلاو راحص اياعرو { اكربو بيسلا
 هدارمو ، قافت ةئامو ، الايخ نيرشعو ةئام دكسم مجع نمو 9 لايخ

 . هيلع نيحئاط اولصو املف { وجلا ىلإ راحص نم طبهيل ديعلا يناث

 )١( نيلتاقم بترم يا : ةلود تتزم .
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 حسفو . ليودتلا نع فقوت ، نصحلا هوضبقي اوديري ، هيدل نيرذتعمو

 عقو هنأل } مامإلا رمأ نم نوكي ام رظتنيو ، رضاحلا ةح يف ( مهل ر
 تبثي ملو مامإلا هيلع فلتخاو { قيثاوملاو دوهعلا نم عقو ام مهنيب
 هنأل 6 مامإلا ريسم ريغ هريسم ديعس نب دمحأ نآلاو { مهنيب يذلا دهعلاب

 ولو } نامأ روص ىلإ ريصلا نم بهنلا ( مامإلا ةيعر ) هتيعر يف ضري مل

 اهيف ام اهورت امك ۔ نامغو } ضراعم اهضراعي مل اهغوصب ريست ةأرمإ
 8 ربتعا نمل ةربع هذهو . اهنيعب ىوزن نم بهنلاو بسكل او لتقلا نم

 خيشلا يمالس صخو . ةفاك خياشملا ىلع انل ملس { مالسلا كيلعو

 ملاس نب دشرم نب ............ كبحو كيخأ نم .} يدع نب ورمع

 . ( هديب هبتك ،يئانهلا

 نمو ، قزمت نم ولخت الو ، ه٨٥١١ خيراتب يهو . ةلاسرلا تهتنإ

 : يهو 0 ةلاسرلاب ةدراولا ةيلاتلا تارابعلا هذه

 . ىوزن ىلإ عجر ريمح نب برعلب مامإلا
 . ديعس نب دمحأ خيشلا هوطعي اودارأو مهنصح نع هوعنم وجلا لهأ

 . اهريغو راحصب هاياعر نم ةلود تتزم ديعس نب دمحأ خيشلا

 دوهعلا ةجيتن نعو 0 مامإلا رمأ نم نوكي ام رظتني ديعس نب دمحأ د
 . امهنيب تعقو يتلا قيثاوملاو

 مدعل مامإلا ريسم ريغ هريسم ديعس نب دمحأ روكذملا تقولا اذه يف ٭

 . نامغ لخاد بهنلاو بسكلا نم ةيعرلا ةيامح ىلع مامالا ةردق

 ةنس روكذملا خيراتلا يف مامإلا ىلع ديعس نب دمحأ اهب جتحا ةلاحلا هذه
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 ١٥٨١ ١ه .

 ةنس دعب ام ىلإ ةبراعيلا ةلود ءاقب & تارابعلا هذه نم لدتسن

 نوصح ىلع هترطيسو هتضبق عم ديعس نب دمحأ نأو ‘ ه ٨

 يف درو امك - روجحلاو قاتسرلاو }. ريصلا ىلإ طقسم نم . ةنطابلا

 . دحأ اهيف هعزاني ملو } هتضبق نع نصح اهنم جرخي مل ۔ ةلاسرلا
 ةنس ىتح نامُغ لخاد يبرعي مامإ دوجوب فرتعي هلك اذه عم وهف

 قيتاوملاو دوهعلا ركذ كلذ حضوي ؛ اهدعب ام ىلإ ىتحو لب ، ه ١٨

 لجأل مامإلا ةريس نع هاضر مدعو ، برعلب مامإلا نيبو هنيب ترج يتلا
 نأ يناعد امم ؛ ةلاسرلا خيرات تقو ۔ بهنلاو بلسلا نم ۔ نامممب عقاولا

 . ةبراعيلا ةلود ءاهتنإ يف ماهوأو تاءاطخإ يف اوعقو نيخرؤملا نأ : لوقأ
 يف ركذ دقف ، قيزر نبا نيخرؤملا ءالؤه نمو ، ديعسوب لآ ةلود ءادتباو
 ةنس ديعس نب دمحأ ىلإ ةبراعيلا كلم لاقتنإ نأ : " نيبملا حتفلا " هباتك

 : باتكلا ةعبطل ناققحملا هعباتو ، فلألاو ةئاملاو نيسمخلاو عبرألا

 كلذ العج ثيح . هللادبع يسرم دمحم / روتكدلاو { رماع معنملادبع

 نب ناطلس نأل & قيزر نبا خرؤملا نم رهاظ أطخ وهو & م١٤٧١ ةنس

 ةنس تامو ، ه٥١١ ٤ ةنس نم جحلا رهش يف ةمامإلاب عيوب دشرم

 ام ًالإ ۔ همكح تحت نامع تناكو _ هركذ مدقت امك ۔ ه ٩٦
 هنم اهصلختسا مث ۔ قاتسرلاو طقسمك ۔ ناطلس نب فيس هيلع بلغت

 . ه١ ١٥٥ ةنس ةدعقلا رهش ي

 اربتعم © ه١ ١٥٦ ةنس ديعسوب لآ ةلو د ءادتبإ ن أ : ل اق نم مهنمو
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 ةنسلا يف راحصو اكربو طقسم نم مجعلل ديعس نب دمحأ درط
 ىلإ طقسم نم ةدحاو ةيحان ًالإ ةنوآلا هذه يف مكحي مل هنأ عم ، ةروكذملا
 8 ه١ ١٦١١ ةنس ىتح ةبراعيلا ديب تلازالف } لخادلا نامع امأ ، ريصلا

 . كلذب لئاقلل متي الف

 ةلودلا هذه ةيادب نأو ، ةيافك هيف امب ارارم كلذ ىلع تهبن دقو

 هءاليتساو . ه١ ١٦٢ ةنس امامإ ديعس نب دمحأ ةعيابمب ۔ يدنع اميف ۔

 ىلإ ىوزن نم ريمح نب برعلب جورخو { ةعيبلا هذهب اهلك نامغ ىلع
 تصلخ دقو . هجورخ لبق هل ءاملغلا علخو ‘ ه١٦١١ ةنس ةرهاظلا

 8 قاتسرلا نصجب هل ةعيبلا دعب ديعس نب دمحأ مامإلل اهلك نامع نوصح

 . ناطلس نب فيس دالوأ دي يف يقب هنإف { مزحلا نصح ادع ام

 8 (قرفب) ريمح نب برعلب لتقمب ةلودلا هذه ءادتبا نأ : لئاق نمو

 امل ، قرفب برعلب لتقم خيرات لئاقلا فرع ولو } حيحص ريغ اضيأ اذهو
 نب دمحأ ةعيابم دعب إ ه١ ١٦٧ ةنس رفص ١٣ موي هلتق نأل | كلذب لاق

 تاونس تس نع لقت ال ةدمب اهلك نامع ىلع هئاليتساو { ةمامإلاب ديعس

 ةلود ءادتبا نوكي فيكف . ديعسوب لآ ىلإ ةبراعيلا نم كلملا لاقتنا ذنم

 نب دمحأ مامإلا نأ عم ، ه٦١١ا٧ ةنس ريمح نب برعلب لتقب ديعسوب لآ

 . يليزبلاب ميقم برعلبو ، ه٢٦١١ ةنس ذنم اهلك نامغ مكح ديعس

 هلك مكحلا مامزو . ةمامإ الو اكلم يعدي ال ۔ ابيرقت ۔ نينس تس ةليط
 لبق هيف ةعزعز ال ارارقتسا مهتلود ترقتسا دقو } ديعس نب دمحأ ديب

 . ةديدع تاونسب قرف ةعقو
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 اهبتك ًاضيأ _ يشاطبلا يدع نب ورمع خيشلل ةلثامم ةلاسر يفو
 . ءيط نم ءالؤه انهلا ونبو ، أذهلا ملاس نب سيمخ نب نسح هيلإ

 نيريشك موق عم ورمع خيشلا هلسرأ بتاكلا نأكو . لئامس مهنكسم
 تاكرحت لجأل { دكسم ىلإ ةبارع ينبو شاطب ينب نم نييئاطلا يداو نم
 ردص يف لوقي . روكذملا خيشلا لبق نم مهيف ديقعلا وه هناكو . كانه
 : ةلاسرلا

 موقلل انيرش دقو ، سمأ موي انلصو دقف ، انخيش : دعب امأ ..... )

 ام مهل انذخأ دقو . ريبكلا يداولاب نيميقم نآلاو _ ةلودلل ينعأ .

 نم هانيرتشا يذلا رمتلا ةميق يلاولا نم انذخأ كلذكو { هيلإ اوجاتحا

 دمحم نب دوعسم دنع نمو } ناطلس نب دمحم خيشلا نمو { مكدنع
 رمتلا ةميق نم ةبارع ينب خياشملا هذخأ ام انع ًملَس كلذكو . يبعانلا

 حمس دق روكذملا يلاولا وه هلعل) هللادبع نب دمحأ خيشلا ءاركلا نمو

 اماف . رابخألا نع تلأس نإو { ةلودلل هانذخأ يذلا ميلستلا عيمج نم

 لعلو . اكرب ةيحان ىلإ هلوصو نوجري ديعس نب دمحأ لجألا خيشلا

 لوصو بقري نآلاو . عمج هدنع سيج خيشلا امأو } لئامس مهدارم

 ديسلاو ..... ) : رخآ عضوم يف لاقو ؛ ( ..... ديعس نب دمحأ خيشلا

 ئ تارابعلا ضعبل عاطقنا اهب راص مث . ةلماك تناك ةلاسرلاو

 حضوأ ةرابعبو إ ه٠٦١١ ةنس لبق تبتك اهنأ نظأو } اهريرحت خيراتلو
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 { -ه١ ١٦٢ ةنس ةمامإلاب ديعس نب دمحأ ةعيابم لبق اهنأ يرحتلل عسوأو

 . ملعأ هللاو . مامإلاب هتيمست لدب } خيشلاب هاًمس امل الإو

 حيس ةكرعم ىلع قباسلا مالكلا نيب لصفلا نع ئراقلل رذتعأو

 دشرم نب ناطلس مامإل ١ موق نم هعم نمو ريمح نب فيس لتقو .لمرحلا

 ٨ لمرحلا حيس يف ريمح نب فيسل نيلتاقملا مجعلا نع يتآلا مالكلا نيبو
 . ةيلاتتم اهتبتك يشلاو { يديب ةدوجوملا ثالثلا لئاسرلل يركذ ببسب
 . قباسلا مالكلا ىلإ دوعأ نآلاو ١ كلذ ماقملا ىضتقا ثيح

 . اهب اوركسعف اكرب ىلإ مجعلا عجر مث : قيزر نبل لاق
 اهنم اولتقف . قابس ليخ ىلع تايرق ىلإ نوريثك ناسرف مهنم ىضمو
 . زاريش ىلإ مهولسرأف ، ىراسأ انايبصو ءاسن اهنم اولمحو { اريثك اقلخ

 8 تيخب نب قيزر يجل نيلو ، ىراسأ مهوذخأ نيذلا ةلمج نمو
 عقوو . (تاملسم) ىلإ اوغلبف ، لواعملا يداو ىلإ مهنم ةقرف تضمو

 حيس يف ريمح نب فيس اولتق نيذلا مجعلا امأو ، لاتق لواعملا نيبو مهنيب
 املو } راحصب نيركسعملا مهباحصأ نم موق ةدايز مهتتأ دقف } لمرحلا

 يقرشلا _ نينصحلا ىلع ملالسلا اوبصنو &} طقسم ىلع اوضكر اولصو
 8 عفادملاو قفتلاب مجعلا نوبرضي نينصحلل نوضباقلا ناكو ۔ يبرغلاو

 امهوذخأف . ةضكرلا نع اورقهقتي ملو ٥ نيترم ملالسلا مهب ترسكناف

 مهنأ : ةياور يفو ؛ اهلقاعم اوذخأو 8 ح رطم نصح ًاضيأ اوذخأو . ارسق

 . ةيناثلا ةضكرلا يف اورسكنا مهنأ لب ، ةروكذملا نوصحلا اوكلمي مل

 . حرطمو طقسم اوضبق دقف } لوألا حيحصلاو } راحص ىلإ اوضمو
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 . دشرم نب ناطلس مامإلا توم دعب ديعس نب دمجأ الإ اهنم مهجرخي ملو

 . ه أ . اهنم مجعلا جارخإو اهضبقل يديعسوبلا ملاس نب سيمح هلاسرإب

 ئ اديدش ارصح اهورصح دقف . راحصب نوركسعم ١ مجعل ا ام أو

 نم موق ةدايز مهتتأو . روسل او نصحلاب نينصحتملا نع داوملا اوعطقو

 مهراصح ةدم ناكو ‘ راحصل نيرصاحملا مهباحصأ عم اومضناو زاريش

 ىنثاو فلأ موي لك نصحلا نوبرضي اوناكو . رهشأ ةعست راحص نصحل

 عفادملا صاصر نأو ، ةبرض فالآ ةثالث : ليقو { عفدم ةبرض ةرشع

 نأ نصحلا داك ىتح _ يدكسللا لنملاب ۔ نانمأ ةثالث نبب ام هنزو حوارتي

 نب دمحأ مهيلإ جرخي موي لك يفو { عفادملاب هايإ مهبرض ةدش نم مدهتي
 . لتقلا نم هدارم مهيف غلبيف ‘ موقلا نم هعم نمب ديعس

 طقسم ىلع مجعلا ءاليتساب دشرم نب ناطلس مامإلا ملع املو

 ديعس نب دمحأل مهراصح ةدشبو ، لمرحلا حيس ةكرعم دعب حرطمو
 . ةريشك اماوقأ رفاغ ينب يداوو ةرهاظلاو قاتسرلا نم عمج . راحصب

 ىلإ هقيرط يف ةروباخلاب ناك املو 8 قاتسرلا نم هسفنب مهب جرخو
 هتعامج نم مهيفو ،} لجر اتئام الإ هعم يقب امو {& هنع اوضفنا } راحص

 مهنم اذهو {} راحص ىلإ مهب ىضمف 0 مهب عجري نأ هركف . الجر نوثالث
 رفنلا كئلواب ىضم هنأ ثيح . ةميخو ةبقاعلا تناكف . مامإلل نالذخ

 ةبيتك مهتفداص نأ . هردقو هللا ءاضق نم ناكف . راحص ىلإ نيليلقلا

 . لاتقلا مهنيب عقوف & محص نم برقلاب & قابس ليخ ىلع مجعلا نم
 نصحل نيرصاحملا مهباحصأ ىلإ اوفاضنا ىتح اوراسو مجعلا فشكناف
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 لاتق مهنيب عقوف . موقلا نم هعم نمب مامإلا مهيلع لمجو . راحص

 ةبراعيلا مامإلا موق نم لتقو 3 هلاجر نم ةئامو مجعلا دئاق لتقو ، ديدش
 يبرعيلا انهم نب فيس ديسلاو ئ هموق نم ريثكو {© هعم اوناك نيذلا مهلك

 حلاص نب دمحمو . يمرضحلا دمح نب حلاص يلاولاو همأل مامإلا خأ -

 ردق مامإلا موق نم ريثكو } يعورزملا ناميلس نب دمحمو { يليعامسإلا
 نم هردص يف ةصاصر مامإلا تباصأو . ةبراعيلا ريغ نم الجر نيسمح
 ناكو . هتنخنأ تاحارجو . وذرألاب اوعمجت نيذلا مجعلا قدانب

 نب دمحم ديسلا هفدارف ح ( نيهاش دلو ) ىمسي ديج ناصح ىلع ابكار

 نيدصاق ( مجعلا ناينب ) ودرألا نم اوجرخو } يبرعيلا يدع نب ناميلس
 لبق هيلإ لسرأ مامإلا نأل 0 ديعس نب دمحأ خيشلاو وه ، راحص نصح
 عم كرتشيل . ل اجرل ا نم هعم نمب نصحلا نم جرخي نأ ةكرعملا عوقو

 نأ ل هعم لتاقو . همامإ ةوعد ىبلو اعرسم جرخف { هموقو مامزلا

 . (هللا همحر) مامإلا بيصأ

 انادحوو تافارز هيلإ اوراط مهل هيذجان ىدبأ رشلا اذإ موق

 عئالط ىلإ هموقب لصو امل ناطلس مامإلا نأ : ى رخأ ةياور يفو
 نب دمحأ خيشلا ىلإ لسرأو { مهناينب يف مجعلا ةرصاحم ىلع مزع { راحص

 موق ضكرف } مجعلا لاتق ىلع اوعمتجيل نصحلا نم جرخي نأ ديعس
 مهيلع اوحاصو . ودرألا يف مجعلا ىلع - هرظنو هنذإ نودب ۔ مامإلا

 نأ : هل ليقف ؟ كلذ نع لاسف . ةحيصلا مامإلا عمسو { ةميظع ةحيص
 يف بكرف { مهنع فوقولا هنكمي ملف . مجعلا ىلع اوضكر كموق

۔ - ٩٢



 . انهم نب فيس همأل هوخأو { هموق ديدانص نم هعم نمو وهو . هليخ
 لتقو 4 حابصلا حبصأ نأ ىلإ مجعلا يف لتقلا اوعقوأف . ودرألا اولخدو

 اولذف 3 ةليلق ةمذرش الإ مهنم قبي ملو ۔ يلع بلك : همساو ۔ مهدئاق

 ديسلا نمو ، ديعس نب دمحأ خيشلا نمو { مامإلا نم نامألا اوبلطو
 مهربد نيذلا موقلا عم راحصب ناك هنأل . يبرعيلا ناميلس نب دمحم

 . ديعس نب دمحأ خيشلا ةرصنل مامإلا

 نأ 4 4 الوغفَم ناك ارم هللا َ يضقتل ل هردقو هللا ءاضق نم ناكو

 مامإلاب اوعمس املو . . محص ةهج ج لا راحص نم اوجرخ مجعلا نم اموق

 مهعم اولخدو ‘ راحصب نيذلا مهباحصأ دنع اوعجر . راحص ىلإ لصو

 ر اولغتشا مامإلا موق رثكأ ناكو . سانلا ءايعإ دنع . ودرألا

 يتل ١ جوربل ١ مجعل ١ علطو ‘ نورفاظ مهنأ اونظ ثيح . بلسلاو

 & فصاقلا دعرلاك قدانبلاب هباحصأو مامإلا نومري اوراصو 0 ودرألاب

 يمرضحلا دمح نب حلاصو - همأل مامإلا خأ ۔ انهم نب فيس ديسلا لتقف

 ناميلس نب دحأو ذ يليعامسإلا حلاص نب دمحمو ۔ ربكألا يلاولا -

 تباصأو { ةبراعيلا نم الجر نوثالث مهنم ، موق نم ريثكو } يعورزللا
 دلو ( هل لاقب ناصح ىلع ابكار ناكو . هردص ف ةصاصر مامإلا

 نم اوجرخو هيلع يبرعيلا ناميلس نب دمحم ديسلا هفدارف ٥8 ( نيهاش

 مهعم نمو ديعس نب دمحأ خيشلاو مه 0 راحص نصح نيدصاق ودرألا
 . مايأ ةثالث ثكمف . هتباصأ يتلا حورجلا نم مامإلا لقث دقو ٠ موقلا نم

 هلو 35 نوضار هنع نوملسملاو ‘ هللا هافوت مث ٠ ادحاو اموي : ليقو
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 رهش نم نيرشعلاو عباسلا سيمخلا موي ىحض هتافو تناكو ئ نورزاؤم

 ‘ نصحلاب نفذو . ةرجهلل فلأو ةئامو نيسمخو تس ةنس رخآلا عيبر

 ةمالل خيشلا لوقي هيفو 3 ةبراعيلا ةمئأ نم رشاعلا مامإلا وهو
 : (هللا همحرر ليمج نب نافلخ

 لامكلاو لضفلا لهأ برعي لآ نم رخآ مامإ وهو

 ىرت امك برعي نم ةمئأ ارشاع اضيأ نوكي هنأو

 بصن نم ناك ام لإ _ ابيرقت ۔ ةبراعيلا ةلود ةياهن تناك هتومبو

 . ةدحاو ةنسب ناطلس مامإلا توم دعب ۔ ةيناث ةرم ۔ ريمح نب برعلب
 لتخاو } هرومأ تبرطضا دقو 0 ةيلخادلا نادلب ىلع همكح رصتقاو

 خيشلاك . ملعلا لاجر هنجسب ةريسلا ءاسأو . همايأ يف مكحلا ماظن

 نب دمحم خيشلاو } يرفاغلا ملاس نب داجب خيشلاو ، ملاس نب بيبح
 كلتل ةيعرلا هتلذخف {. مهريغو ةعيبر نب حلاص خيشلاو { يبادنلا ملاس

 ةعقو يف هرمأ ةياهن ىلع مالكلا يتأيسو ۔ يليزبلا جلفب ماقأو 9، بابسألا
 . ۔ قرف

 توم هغلب امنيحو } راحصب مجعلا عم ناطلس نب فيس ناكو

 لخدو . (مزحلار ىلإ راسو . ةيفخ مجعلا نع لصفنإ } ناطلس مامإلا
 8 سأيلاو نزحلا هيلع لمتشاو } يربقو يرصق اذه : لاقو } نصحلا
 لخاد ربقو تام مث { لئالق ًامايأ الإ ثبل امف ، نطبلا هيلع لسرتسا دقو
 . نصحلا

- ٩٤



 نب فيس مامإلا تنب ةخيش ، دشرم نب ناطلُس مامإلا ُهأ ؛ هيبنت

 نب ناطلُس مامإلا هلاخو . همأ لبق نم هدج وهف ، (ضرألا ديق) ناطلس
 مت ناطلس مامإلا دلاو ۔ يدع نب دشرم دنع تناكو . (يناثلا) فيس

 . دالوألا نم تكرتو . هتايح يف تتامو ، ناطلُس نب انهم مامإلا اهجورت

 نب انهم مامإلا ينبا ضيوعو ميلق : امهو . همأل هيوخاو . ناطلُس
 دشرم نب ناطلس مامإلا عم لوتقملا _ انهم نب فيس نأ اعبطو { ناطلُ

 . افيس كلذ دعب يمس . . ضيوع وأ ميلق لعلف 3 همأل هوخأ وه _ راحصب

 جوزت اهتايح يف وأ _ اهتوم دعبو ؛ ةنالنلا ءالؤه لإ كرتت مل اهنأل
 . اهنع تامو { ةيربعلا فلخ نب ملاس تنب { انهم مامإلا

 نب نافلخ نب نارهز : دشرم نب ناطلس مامإلا ةيرذ نم + هيبنت

 هنظأ } دشرم نب ناطلُس مامإلا نب فيس نب انهم نب ناميلس نب رورس
 . (لخنر لهأ نم

 8 فيس نب ناطلس ‘ (يناثلار ناطلس نب فيس دالوأ نم ؛ هيبنت

 نب ردب ديسلا نم ريبدتب & لخن نصحب لوتقملا هنظأ ، فيس نب كلامو
 . كلام نب فيس : هدالوأ نمو ۔ ليق اميف ۔ دحأ مامإلا نب فيس

 نب دمحأل مجعلا راصح رارمتسإ نع لوقلا لصاوأ نأ لبقو اذه

 بحأ } ناطلس نب فيسو ، دشرم نب ناطلُس مامإلا توم دعب 3 ديعس

 سماش ني دمحم ةماعلل خيشلا ةريس نم أتايبأ انه ركذأ نأ

 لتقو ، ناطلس نب فيس رومأو . مجعلا ءيجمب قلعتي اميف ،} يشاطبلا

_- ٩٥



 ١ هلوق كلذ نمف { دشرم نب ن اطلُس مامإل :

 مجعلا نم هنياع يذلا دعب

 هرم كاذ دعب مهيلإ داع

 مالملا

 ريغص لجر افيم نإف

 اعقو اميف مولأ يننكل

 لضملا ناطلس لجن دبتسيأ

 مهل كارح ال موثج مهو
 ىلفلا يذ يبر ءاضق امنكل

 هللا دوهع اوناخ ام ءازج

 ياوملا مجعلا شيج ليقو

 ادب أ هجو أ الو

 ١ وبكت ر او

 فيخسلا هلقعو

 ملأ نم قاذو ىلوألا ةرملا يف
 هرضملا يف طق ركفي ملو

 ادب اميف هدحو فيس وحنل

 ريبدت الو يأر هل سيل
 متأ نيد الو لقع هل دشري
 اعمجأ نامع لهأ ىتأ امو

 لعف ام نلعفيو
 ممهلاو ىهنلاو سامحلا نيأ

 التبإلاو عقاو عيمجلا .ىلع
 يهانملا ةلمجل

 ف هل آ نم ن وتس

 هيأرب

 هدادع

 85 مجعلاب ءاج نأ دعب { ةيناثلا ةرملل ناطلس نب فيسل مهميدقت يفو

 : يصورخلا يريشثخلا دمحم نب ديعس خيشلا لوقي

 هروجب باذعلا طوس مهقاذاف

 مهناطلس اوعياب دشرم نبا مث

 ادكسم الإ نادلبلا حتفتساف

 ر ام 1 ىوهلل ٥هان فرعلل

 راسعا هرم ] نم مهل ادبو

 ر ابكل ١ ةهبجل ١ هوم دق ذ ١

 ر اصح نلقعملل هقاع دق

- ٩٦



 مجاعإب ةرم اضيأ موئشمل ا دجنتساو
 هل وزغ مهنم علطت دقو راحص اورصح

 ةروباخلاب هرورمو } قاتسرلا نم دشرم نب ناطلس مامإلا ريسم يو
 خيشلل لوقي ، ديعس نب دمحأ نع راصحلا كفل راحص ىلإ هقيرط يف
 : كلذ يف دمحم

 لصو ناطلس مامإلا امنيحو

 امحتلا لاتقلا و ريصقل ١ من

 اوعرس ] نيدلبل ١ له أ ن أو

 لصر امف مهرثكأ اولتقو
 مجعلا ىلع يذلا ناخلا رمأو

 لجألا ناطلس مامإلا فداصف

 الاح كاذ دنع مهوفشكف

 ناوعألاو مامإلا ىضم مث

 اوبترو مهل اوأيهت دقو
 مجعلا نبب ام لاتقلا محتلاو

 مجعلا دنع برعلا شيج ناكو

 نامع ونب ثيح معن تلق

 هيضقلا هذه وحن نونري

 اجرفت نم ةفقو اوفقو دق

 للج عمج هدنعو " ةروب اخ "

 " محص " ىلإ ةمذرش اوثعب دق

 امداصت دقو نيقيرفلا نيب

 اوعضو مهيف فيسلاو مهيلإ

 لقألا الإ مهنم راحص ىلل
 " محص " ىلع ةراغب هناسرف

 لصو دق عومج نم هيدل نمو
 الاجر مهعمج نم اولتقو

 اوناك راحصب نيذلا ىلإ
 اوبرتق او اومدطص اف مهفوفص

 ممهلا باحصأو ديصلا برعلاو

 ناكم ىلع لك اوحبصأ دق

 ةيمح الو ةنايد الب

 اجتنأ دق يذلا يف ركفي ملو

- ٩٧١



 مجع نم افلأ نوتس امف الوأ

 لحاسلاو اهبرغو اهقرش نم

 مركألا مامإلا يف باصأ دقو

 افعضأ حارجلا هب امنيحو

 مايألا نم ةثالث شاع
 هل هللا رفغ ينوت مث
 دلألا ناطلس لجن فيس ناكو

 السرتسا هيلع هنطب ناكو

 دمكو ديدش نزح هباصأ

 مجعلاو ديعس نبا نيب برحلاو

 مدقب تماق نامغ ول عنصت

 لئاص ثيل ةفقو اوفقوو

 دجو ( مزحلار دلبب ذئموي
 التق مامإلا نأ ىرد امو

 دقتفاو ليلق ألإ يقب امو
 مدق ىلع ةمئاق لزت امل

% ٨ ٨ 

 نب دمحأ لصاو ، راحص نصحب ناطلس مامإلا توم دعبو . اذه
 كلذ لبق مهلتاقي ناك امك . مجعلا لتاقي ناديملا لزنو 3 حافكلا ديعس

 ملو . دالبلا نع اعافدو . همامإل ةالاوُم 3 هتيار تحتو } مامإلا ةايح يف

 . مامإلا توم ببسب هتميزع تفعض الو . ةازغلا لاتق نع هفقوم عزعزتي
 ذخأ دقو } نيعملاو رصانلا مدعو جرحلا فقوملا كلذ نم مغرلا ىلع

 الو } هيلإ دنتسي رهظ الف . راصحلا هيلع اوقيضو { قنخملاب هنم مجعلا

 ىلع مامإ الف { ةلودلا تراهناو ، تاهجلا نم 0 ام ةهج نم هرظتني ددم

 ريطخلا رمألا اذه نم - ةبطاق ۔ نامغغ لهأو ءاسؤرلا فقوو . اهسأر

- ٩٨



 . راحص ىلع يسرافلا شيجلا اهليكي يتلا ‘ ةلسارتملا قدانبلا تاقلطو

 يديلخللا يلع نب هللا دبع خيشلل نايبلا رعاش مهانع نمم مهنأكف

 : هلوقب

 سنج ريغ نم باصملا نأك عم مدلا ةدماج بيرقلا نويعو

 مهيلإ جرخي ناكو ، ديعس نب دمحأ نيبو مهنيب ةمئاق برحلا لزت ملو

 دقو ، نصحلا ىلإ عجريو مهلتاقيف & لاجرلا نم هعم نمب حابص لك
 ةلقو مهددع ةرثك عم . برحلا ىلع هربصو هتدش نم مجعلا بجع

 ةعست ةدم ةلاسبو ةلوطب يف راحص لهأو وه مهمواقو { هباحصأ ددع

 روسلاو نصحلا نومري اوناكو { افلأ نيتس نيرصاحملا ددع ناكو . رهشأ

 ريغ ليقو } عفدم ةصاصر ةئامعبسو فلأب رحبلاو ربلا نم موي لك
 . &١ر يلاهألا نم ريثك لتق يف ببست امم ‘ لسارتم قفتلا برضو } كلذ
 . مهركسعمب ةيشع لك نوعمتجي اوناكو لزانملا نم ريشكلا ريمدتو
 دحاو لجر ةحيص مهلك نوحيصي مث { ةدحاو ةرك مهنأك نوريصيف

 . السارتم ايمر } قدانبلاو عفادملاب ةلحلاو روسلاو نصحلا اهدعب نومريو
 يف رعذلا بدو . اديدش ًافوخ ةلحلاو روسلاو نصحلا لهأ كلذب اوفاخاف

 . يلاهألا سوفن

 لباقم بصني نأ رمأ } مهنم كلذ ديعس نب دمحأ ديسلا ىأر املف
 )١( ةكرعملا هذه يف وليف برعلا نم ديهش يفلا نا : رداصملا ضعب ركذت .
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 ةدحاو ةرك اوراص اذإف } روسلا ىلإ نصحلا نم عفادم ةعبس مهترك

 مجعلا عمتجاف 9 مههاجت ةبوصنملا عفادملا كلتب برضلاب مهنوئجافي

 كلت قالطإب مهوئجافي نأ رمأ { ةداتعملا مهتطخ ذيفنت لبقو مهتداعك

 امف { رظتحملا ميشهلاك مهترك تناكف . اهب مهوبرضف . ةعبسلا عفادملا

 دقو . ةدحاو ةحيص مهنم تردص الو 4 ةرك ىلإ كلذ دعب اوعمتجا

 رضأ امم ى ارمتسم ناك ةنيدملل مهراصح نأ لإ { فوخلا مهيلع ىلوتسا

 8 ضارمألا رئاسو يردجلا مهيف عقوو { ةلحملاو روسلاو نصحلا لهب
 ىتح . ةشيعملا لئاسو مادعناو ،} تاوقألا صقن نم ررضلا مهباصأ امك

 نيسمخب عشاقلا تابح رشعو } تايدمحم ةرشعب زرألا كوكم ةميق غلب

 زرألاو رمتلا هركسنع ىلع قفني ديعس نب دمحأ نإف كلذ عمو 3 اسلف

 ىلع لدي ام ، هعوقو لبق رمألا اذهل دعتسا هنأكو { هرئاخذ نم نمسلاو

 . هتمه دعبو هتماهش

 ةرثك نم اومانف . روسلاب نيذلا سرحلا لفغ لفغ : يلايللا نم ةليل يفو

 ىلع ملالسلا اوبصنف } مجعلا هيلع ضكر مهتاوصأ تتفخ املو {. رهسلا

 تباث . حايصلا رثك املف . حالسلا مهيف اوعضوو هومحتقاو ‘ روسلا

 رمتساو ، رجانخلاو فيسلا مجعلا يف اوعضوف ، نصحلاو ةلحلا لهأ مهيلإ
 8 مجعلا رسكناف . حابصلا ىلإ ةليللا كلت يف مهنيب برضلاو نعطلا

 . لجر اتئام راحص لهأ نم لتقو 3 ريثك قلخ مهنم لتقو

 امف . ديعس نب دمحأو مجعلا نبب لصافلا يه ةكرعملا هذه تناكو

 امل | برحلا نع مجعلا فقوت ىتح ةكرعملا رابغ هرهظ نع ضفني داك

_ ٩١٠٠١ _



 تفعضف . ناطلس نب فيس توم مهغلب امل ةصاخو . هربصو هدلجحت اوأر

 نم اوضرو 0 ةمالسلا اوبلطو . مهسوفن تعاكو . مهتوق كلذ دنع

 لوقي كلذ يفو . اريس هبتاكي مجعلا ناخ راصو } بايإلاب ةمينغلا
 : ۔ ةقباسلا تايبألا ىلإ ةفاضإ ۔ دمحم خيشلا

.٠ 

 اومارو اولواح دق ام ةدش ماجعألا تدهاش امنيحو

 اوبغر ةاجنلا يفو ةمالس اوبلطو مهل سوفن تعاك
 ادجمملا مغيضلا ديعس ىتف ادمحأ مهنم ريمألا حلاصن

 امعنأ دق مهلو مهيدل ام لكب اولحتري مهنأ

 مهنيب ضوافتلل ديعس نب دمجأ عم نصحلا لخدي نأ ناخلا بلطو

 { نصحلا دمجأ مهلخداف . هباحصأ نم لاجر ةرشع هعمو ءاجف . هنيبو

 نب دمحأ ناخلا دهاع { اوبرشو اولكأ املف & بارشلاو ماعطلا مهل مدقو

 ام عيمج اولمحي نأو {، نامُغ رئاس نمو راحص نم نولحتري مهنأ ، ديعس

 . كلذ ىلإ مهباجاف . ةعتمأو برح ةلآو عفادم نم مهركسعم ين

 مهنيب عقو قافتإلا اذه نأ : رداصملا ضعب نم همهفأ يذلاو
 يف مهريمأ ههجاو كلذ ىلع مهقفاو املف ، نصحلا مهلوخد لبق ةلسارملاب

 . دمجأ اي : ناخلا لاق { اوبرشو اولكأ املف ، لاجر ةرشع هعمو نصحلا

 يف مه نيذلا انباحص ُل عسو ، اهريغو برحلا ةلآ لمح يف انل تعسو امك

 ردنب ىلإ طقسم نم اهريغو برحلا ةلآ نم مهعم اولمحي نأ طقسم

 هسفن يفو } ةملك كلذ ىلع دزي ملو . هللا ءاش نإ : هل لاقف \ سابع
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 ف هعم نمو وه ثكم مل نصحلا نم ناخلا جرخ املف . اوبلط ام فالخ

 اوعفترا كلذ دعبو ‘ سابع ردبب ىلإ مهنفس ةس اوبكر مث { نيموي لإ راحص

 . زاريش ىلإ

 ف كلذ دعب مهب عقوأ دقف . حرطمو طقسمب نيذلا مجعل ا امأ

 ىلإ مهب ربعف ‘ ليلقل ١ الإ مهنم ىقبي ملو ‘ فويسل ١ مهتدصحو ز اكرب

 . ۔ هركذ يتأيس امك ۔ اولصي مل مهنكل { سابع ردنب

 . نيينامتلا ةنحم تهتنإ ، اكرب يف مهلتقو ، راحص نم مهجورخبو

 رفنضفلا ديسلا داهج لضفب ۔ ريغصلا ۔ ناطلس نب فيس مهل اهبلج يتلا

 . هلاح ىلع يقب ءادعلا نأ الإ } ةيناث اهيلإ اودوعي ملف ، ديعس نب دمحأ

 نيبو مجعلا نبب تاشوانمو لاتق ۔ تاونسب ۔ كلذ دعب ثدح دقف

 دقو . يناريإلا لحاسلا ىلع . نامغغ جراخ {. ديعس نب دجأ مامإلا

 ترج ,برح يف دمحأ مامإلا اهب حدمي ينامغ رعاشل ةديصق ىلع تعلطا

 ۔ هللا ءاش نإ اهركذ يتأيس ۔ ناريإ لحاس يف مجعلا نيبو هنيب

 اهلاق يتلا ةديصقلا هذه } كلذ ىلإ تراشأ يتلا دئاصقلا نمو

 . يشاطبلا برعحلب نب دمحم نب نمحرلا دبع هيقفلا خيشلل
 : مجعلا عم هبورح ضعب ركذيو . ديعس نب دمحأ نيملسملا مامإ حدمي

 هبراحي نمم قاسفلا مد كفسل هبضاوق تلس لدعلاب كلم ىلإ

 هبسانم نيملاعلا يف تعفترا نم دمحأ دجملا يذ هللا يبن يمس
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 انقلاو دنهملا بضعلاب نيدلا ىمح
 ارمشم نيلطبملا داهج يف مقف
 مكلاح ابت ماجعألا رشعم ايف

 مهتاش هتنمت مداغوأل اسؤبف

 دمحأ ر رهازهلا ثيل اهفطحت

 ىرولا مغيضاي نيقاسلا نع رمشف
 ىرولا ىلع جاد يغبلا ليل ناك دقل

 انقلا رجتشت ثيح ميلاعملا نأو

 كرعمب سيطولا رح ىمح ام اذإ
 كحاوض حافصلاو يضمت كلانه

 ىلغلا وذ دمحأ نيدلا مامإ معنف

 قرابك ناوعلا برحلا للك اذإ

 ابضاوق سارملا موي يف رطمتف
 اهرخفو كولملا جاتاي تلزالف

 هتالص من هللا مالس ىنسأو

 هبحاول تماقتسا ىتح هموقو

 هبعان حاص دق نبلا بارغ مهيفف

 هبراقأ ةاغبلا ناخ تلكتث دقف

 هبلانح قاطن ال اتيل حطنتل

 هبضاوقو هنارم هنتثارب

 هبحاص حتفلاو رصنلا ءاول كيلع
 هبهايغ تباغ فيسلا تبضتنا املف

 هبراضم وبنت سيل ماسح عقوو

 هبهال بش اهرمج ايانملا رانو

 هبئاه جني . مل توملاو انناميأب

 هبئاتك مهتهد نإ يداعألا رفت

 هبئاحس ماهللا بجللاو قلأت

 هبناقم تزع وجلا بجلو ارمسو
 هبئاتك هتقدحأ اردب رهدلا ىدم

 هبقانم تناز راتخملا ىفطصلا ىلع

 هحدميو } نيملسملا مامابو ، كلملاب هبطاخي مظانلا نأ ١ ىرث امكف

 يفو . راحصب مهل هبرح يف نوكي نأ دعبي حيدملا اذهو {} مجعلا عم هبرحب

 نب ناطلس مامإلا ةيار تحت مهلتاق ناك امنيح { ىلوألا ةرملل اكرب
 لتف يتلا راحص ةكرعم مث ، انهم نب فيس عمو } مامإلا عم اكربب دشرم
 راص كلذ دعب هنأ كلذب رهظف ۔ طقف ۔ لاو ذئموي وهف 0 مامإلا اهيف
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 هبرح : اهنمو {. اهلك نامُغ ىلع همكح تقو مهتزوح يف مجعلا لتاقي
 هيلإ ريشي ام اذه لعلو 3 هجنلو . مسقل ا ةريزج يفو 0 ةرصبلا ف مجعلل

 . هريغو مظانلا

 ‘ اكرب ىلإ ديعس نب دمجأ راس . راحص نم مجعلا لحترا املو { اذه

 نيضباقلا مجعلا ىلإ ناخلا نم اباتيك ذخأ دق ناكو ، لجر افلأ هعمو

 خيشلا مهيلإ لسرأ اكرب لصو املو ، اهنم مهجورخب حرطمو طقسمل
 مهعم لصو املف {‘ ناخلا باتك هعمو } يديعسوبلآ ملاس نب سيخ

 سيمخ عجرف { لقاعملا ميلست نم اوعنتما } باتكلا مهيلع ضرعو

 نع ةداملا عطقي نأ هيأر نم ناكف .8 مجعلا ع انتماب هربخأو ‘ اكرب ىلإ

 يلاولا رمأو ٤ اكرب ف قوس ءاشناب رمأف ٤ حرطمو طقسم نيذلا مجعلا

 بلجت ينلا ةعتمألا نزول نيبابق بصني نأ } يديعسوبلآ دمحم نب نافلخ

 . طقسمب كلذ لبق لاحلا ناك امك . نزولاب عابتو . اهريغو دنهلا نم

 . اكربب ةريبك قوس تماقتساف

 نم سانلا اهاتأو } طقسم ىلإ يضمت تناك يتلا نفسلا تءاجو

 ةليسولا هذهبو ‘ ءارشلاو عيبلا اهيف رثكو ) نامع نم اهريغو ةرهاظلا

 ١8 طقسم ٤ مهماقم اورجضف ‘ مجعلا نع ةداملا تعطقنا . ةححانلا

 مهغلب امل فوخلا مهيلع لمتشاو } راحص نم مهباحصأ لاحترا مهقلقأو

 مهيتأي نأ ( مزحلا ) ىلإ الوسر اوشعبف ، مزحلاب ناطلُس نب فيس توم
 نب دجام مهءاجف . ناطلس نب فيس ىلإ ، ابسن سانلا برقأ نم لجر

 هل اوبتك . طقسمب مهعم لصو املو ۔ ن اطلُس نب برعلب : ليقو ۔ ن اطلُس
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 ابسن ساللا برقأ وه هيلإ لصاولا نأ : هل اوركذو { هاش ردان ىلإ اباتك

 ىلإ ىضم اهنمو } سابع ردبب ىلإ ةنيفس بكرف { ناطلس نب فيس ىلإ
 نم هباحصأ هل هبتك يذلا باتكلا هاطعأ هاشلا هجاو املو 0 زاريش

 رف نب رف ا ابسن ب ةألا . ناطلس .: ١ دجام تنأ : هل لاق . هأ رق املف | طقسم
 ناطلس نب فيس نأ حيحصأ : هل لاقف . معن : لاق ؟ ناطلس نب فيس

 هل بتك مث . مايأ ةثالث ةفايضلا يف هماقأف ؛ معن : لاق ؟ تام دف

 . لقاعملا نم هباحصأ يدياب ام صيلختب

 نب برمعلب جورخ نيب ام ةرتف يف هنأ ١ رالصملا ضعب ديفتو
 ملعف { زاريش ىلإ طقسم نم ۔ ىرخأ ةياور ىلع ، دجام وأ ۔ ناطلُس
 3 طقسم ىلإ ءاجو { ًاريشك اموق عمجف 9 ريمح نب برعلب مامإلا كلذب
 اوبصنو .0 اوبأف ، اهنم اوجرخي نأ ناتيكلاب مه نيذلا مجعلا ىلإ لسرأو

 8 حلص ريغب مهنع عجر مث { امايأ برعلب مامإلا مهرصاحف 3 برخلا
 . نامع نم مجعلا لاحترا تقو ىلإ برعلب ةمامإ ءاقب دكؤي ام اذهو

 ةياور ىلع برعلب وأ ۔ زاريش نم ناطلُس نب دجام عجر دقو اذه
 . نامغمب هلوزن يف ناتياور كانهو ، نامع ىلإ ةنيفس يف بكر ۔ىرخأ
 ام هنأ : ىلوألا ةياورلا ىلعف & اكرب يف : ليقو ، راحص لزن هنأ : ليف
 اهب فذقف . رحبلا يف نافوط هباصأ & طقسم ديري سابع ردنب نم لصفنا

 . ديعس نب دمحأ باحصأ ضعب هفرع ربلا ىلإ طبه املو ، راحص ىلإ جولل
 هربخأف } هاشلا لبق نم هب ىتأ يذلا نع هلأسي لعجف . هيلإ هب اوءاجف

 نب سيمخ خيشلا رمأ مث ، باتكلا هنم ذخأو {، هسبحب رمأف { هلك ربخلا
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 نم لقاعملا صيلختل حرطمو طقسم ىلإ يضمي نأ يديعسوبلآ ملاس
 . مجعلا

 | راحص يف لزني مل _ برعلب وأ ۔ ناطلُس نب دجام نأ ١ ليقو

 يفلأب راحص نم ءاج اهب ديعس نب دمحأ ديسلا ناكو إ اكرب يف لزن امنأو
 نب فيس هيف مهكرت نيذلا لواعملا لاجر نم اهنصح ضبقل لجر
 هلخدأو ليخلا ىلع هلمحو . لحاسلاب هاقلت هلوزنب ملع املو ، ناطلس

 املو } لاحلا كلذ ىلع امايأ هدنع يقبو ، ليمج لاح ىلع نصحلا

 مجعلل ناخلا هايإ هاطعأ يذلا باتكلا هنم بلط مزحلا ىلإ ريسملا دارأ

 باتكلا هاطعأف ، راحص ىلإ هلسري نأ دارأف } كلذ نم عنتماف } طقسمب

 . هدي نم رمألا تلفناو ، مزحلا ىلإ جرخو

 نإف _ اكرب يف وأ راحصب _ هلوزن ناك نيتيلورلا يأ ىلعو
 ةمامح { هتضبق يف عقوف ديعس نب دمحأ ىلإ رادقألا هتقاس يبرعيلا لجرلا

 فورظلاو ‘ ةيتاوملا بابسألا ةلمج نم اذهو . 1 زابلا بلخم ف تلصح

 . مكخلا ىلإ لوصولل هل تايهت يتلا ، ةبسانملا

 نامأ نهلك فواخملاف من اهنويع كتظحال ةداعسلا اذإو

 نانع يهف ءازوجلا اهب دتقاو لئابح يهف ءاقنعلا اهب دطصاو

 ارسيُم الإ لامآلا نم ًاريسع دجي مل ءرملل هللا نوع حص اذإ

 مجعلا ىلإ ملاس نب سيخ خيشلا لسرأ ٦ باتكلا هنم ذخأ امنيحو
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 اونظف { هاشلا باتمك مهيلع ضرع هنأ : ليق { ناتياور كانهف } طقسمب

 . لقاعملا رئاسو ناتيكلا هل اوصلخف . ناطلُس نب دجام براقأ نم هنأ

 هربخأو } اكربب دمحأ ديسلا ىلإ عجرف 05 كلذ نم اوعنتما مهنأ : ليقو

 نم ائيش مهل لذبي نأ ىلع . هنيبو مهنيب لسرلا تلدابتو ، مهعانتماب
 ىلع رمألا متف 9 هعم نمو يحشلا فرش نب دمح مهيلإ لسراف { لاما
 نم ملاس نب سيمح لسرأ ذئنيحو ؛ لقاعملا ميلست ىلع اوقفاوو . كلذ

 مهلمحت اباشخأ لسرأو { هيلع قفتملا دقنلاو & لجر ةئامعبرأ هعمو { اكرب
 هل اوملسو لوزنلا ىلع اوقفاو سيمح خيشلا مهلصو املف ‘ طقسم نم
 يف ناكو . ديعس نب دمحأ ىلإ كلذب بتكو . لقاعملا رئاسو { ناتيكلا
 ىلإ بتكو } لجر افلأ هعمو اكرب ىلإ ءاج مث | راحص يف : ليقو 9 اكرب
 . اكرب ىلإ مجعلاب هيتأي نأ سيمخ

 ةبحصب اكرب ىلإ طقسم نم مجعلا عجر امل : قيزر نبا لاق
 دحأ رمي امف ، ةحرقلا يف مهمايخ اوبرض { يديعسوبلآ ملاس نب سيمه
 نم مجعلل ةفايض { ماعطلاب روفت ًارودق اهيف ىأر ألإ ں اكرب يف ةلحم ىلع
 هرمأب عنصي ٥آر لإ اكرب قوسب والحب دحأ رمي الو } ديعس نب دمجأ

 ديعس نب دمحأ رماب هعرز زجي هآر آلإ عارزب دحأ رمي الو } مجعلل ىولح
 . ديعس نب دمحأ ىلع اسلف يل نأ : لوقي دحأ تاب امو . مجعلا لويخل

 نوقحتسي ال مجعلا نإ هللاو : نولوقي سانلا ناكو { مهاردلا نع الضف
 ميخ ام دعبو } فويسلاب مهقانعأ برضت نأ نوقحتسي نكلو . اذه

 مايخ ىلإ ةبحر ناوخ يف ةريثك دئاوم تجرخ . مايأ ةثالث اكرب يف مجعلا
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 لوسر عم نصحلا _ الجر نوسمح مهو _ مهرباكأ لخدو { مجعلا
 . راهنلا نم ةعاس ردقب الإ نصحلا مهلوخد دعب ناك امف { ديعس نب دمحأ .

 مجعلا عم رتو هل نم الأ : يداني دانم هعمو نصحلا يف لبط برضو لإ
 لك نم مجعلا ىلع حياصلاو الإ همالك متتسا امف . مهنم هذخايلف
 فاضنإ نمو ، اكرب لهأ نم ريبكلا فلخ مهيلع ريغصلا جرخف . ناكم

 امو } لتقلا مهيف اشفو } فيسلا مهيف اوعضوف 0 نادلبلا رئاس نم مهيلإ

 هغلب املف ؛ دمحأاي ، نامألا ، نامألا ۔ نوحيصي لجر اتئام الإ مهنم يقب
 عفرف ، فيسلا مهنع اوعفرا نأ : نصحلا نم هيدانم ىدان { مهمالك

 دقف & نصحلا هعم اولخد نيذلا مهرباكأ امأو { رمأ امك فيسلا مهنع

 . اعيمج اولتق

 هباتك يف 3 (هللا همحرر يملاسلا نيدلا رون ةماعلا خيشلا لاق

 ىلع ضبقلا اهب لواحي ، ةسايس لوألا مهماركإ لعلو : " نايعألا ةفحت "
 . نامأ يف مهلتق هنأ : لاقي الو { مهلتق نم نكمتيل ، نيروكذملا نيسمخلا
 . نيمأتلا ىلع لدت ةملك ةصقلا قايس يف ركذي مل ۔ قيزر نبا يأ ۔ هنإف

 . ه أ . ةعدخ برحلاو

 نم يقب نمب اوربعي نأ اكرب يف نفسلا لهأ رمأ ديعس نب دمحأ نأ مث

 يداوسلا لبج ءاذح اوغلب املو ، مهب اوربعف ،} سابع ردنب ىلإ مجعلا

 يف اوحبسو . مهنفس نفسلا لهأ قرخ . رحبلا ةهج نم اكربل لباقملا
 ريغ ةياور يفو ؛ قرغلاب ةفاك مجعلا نم نفسلا يف نم كلهو 3 رحبلا
 كالهل اببس كلذ ناكف . رحبلا يف عفادملاب تبرض نفسلا نأ : ةروهشم
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 مهسفناب مجعلا اهيف نكي مل نفسلا نأل . هدعبتسأ ام اذهو { مجعلا
 نإ الإ ,مهللا ٥ اكرب لهأ نم اهباحصأ اهيفو عفادملاب برضت نأ نكمب الف

 تدعأ ىرخأ نفس نم اهل مهبرض لبق رحبلا يف مهنع اوحبس اوناك
 . كلذل

 لوقي {} ديعس نب دجأ رمأب رحبلا يف نفسلا قرخب مهقارغإ يو

 مولغلاو خيراتلا مسق _ يتاطحتقلا دومح رداقلادبع | روتكدلا

 نب دمحأ مامإلا ةريس يف هبتك يذلا هثحب يف ۔ رطق ةعماجب ۔ ةيعامتجإلا

 : هصنام { ديعس

 اجل دق ديعس نب دمحأ مامإلا نوكي نأ دعبتسأ ايصخش تنك نإو ر

 ةرداغم اوررقو . هل اوملستسا نأ دعب . ةازغلا دض لعفلا اذه لثم ىلإ

 ءانع نم هبعشو وهو هاقال امم مغرلا ىلع كلذو { يئاهن لكشب دالبلا
 دض لعفلاب لصح دق لمعلا اذه ناك اذإ نكلو . ماسج تايحضتو

 بناج نم يعيبط لعف در ربتعي يداقتعا يف هنإف ، نيرحدنملا نييناريإلا

 مهببسب اوناعو { ناوهلاو لذلا فونص مهيديأ ىلع اوقال نيذلا يلاهألا

 اذه نوكي نأ اطرش سيلف كلذلو } نامرحلاو عوجلا نم هوناع ام
 ديعس نب دمحأ مامإلا تاميلعت ذيفنت ةجيتن & بعشلا بناج نم كولسلا

 . ه أ . ( كلذب

 نب سيج ىلع . ديعس نب دمح ] رم أ { اكرب نم مجعلا ليح ا ليح ر دعبو

 نكسي ناك نم لك هبحصي نأو ٠ طقسم ىلإ ةيناث ةرم م عجري نأ ملاس

_ ١٠٩١



 يف اورقتساو } مجعلا نم اوبره نيذل ا 4 طاطح يداوو حرطمو طقسم

 اهلهأ فرعي مل . طقسمو حرطم اولصو املو ،ں سيمح مهب راسو { اكرب

 نم مهتويب دودح اوفرعي مل | روسلا نع ةجراخلا للحلا نونكسي نيذلا

 . اولتتقاف {} اهثورو مجعلا لويخ طبارم نم اهب عقاولا بارخلا لجأ

 كلت سيمح خيشلا مهنيب مسق مث 0 الجر نيتس مهالتق ددع ناكف

 . ءامدلا يف مهنيب ىرابو . ةنكمألا

 وهو هلوق . " بهذلا لسالس " يف ۔ سملش نب دمحم خيشللو

 باتكلا ديعس نب دمحأ ذخأو { زاريش نم ناطلُس نب دجام عوجر ركذي

 : ملاس نب سيمه ديب مجعلا ىلإ هلاسرإو ، زاريش نم هب ىتأ يذلا

 لجألا دمحأ مامهلا لسرأف

 ملام ليلس مهشلا اسي
 دكسمب ًأالقاعع نضبقيو

 عبرأ لاجرلا نم هدنعو
 سرطلاب ىتأ نم ناب اونظ
 باحصأ نم كلذ امنإف

 دكسمب ًأالقاعم اوملسف

 لاحلا اذهب ناك هنأو

 ملحلا ديعس لجن دمحأل
 اماق ماقم الول هنإف

 مهيديأ يف نامع تطقسل

 لصو ناك يذلا سرطلا كلذب

 مزاج رمأب دكسمل يضمي
 ددرت ام نود سيه ىضم

 اوعمتجاو اوضهن تائملا نم

 سبل نودب هاشلا نم مهل

 باتكلاب لسرأ دق دجام

 ددرت الب اهلك هيلإ

 لايقألا برعي كلم باهذ

 مدقتلا اذب هقحأ امو

 اماحع ر ١ براحو هرطق 1

 مون نامع ءانبأ لكو

_- ١١٠



 بتك دق سيخ لاحلا يلو اذه

 القاعلا ضبق دق دناب

 اباتكلا ارق دق امنيحو

 لجر يفلاب هدمأ دقو

 العف ًاسيمخ لاحلا يف نأو
 اماجعألا مدقي اكرب وحنل

 ` يدلوسلا

 ارمأ دق ًادمحأ نأو اولاق

 ادكسمو حرطمل نعجري ذأ
 اوبره اوناك ثيح نهلهأ نم
 الصو سيمح امنيحو اولاق

 للحو رود دودح اوفرعي مل

 مجعلل لويخ اهل تبرخ دق
 رودلا دودح ىلع اولتتقاف

 ىلتق نم انه نم دع ناكف

 امسق يرحتلاب سيمح مث
 ف حرطملاو طقسم تحبصاف

 بترلا يذ ديعس لجن دمحأل

 الت امو حرطمو دكسم نم
 اباثو اعرسم اكربل ىضم
 البقم الاح ماجعألاب هيتأي

 لقاعملا يف كرتي هموق نم
 الصو املو دمحأ لاق ام

 امايخلا ةحرقلاب اوبرضو

 برش رحبلا يف مجعلا قارغإ ةيضق ركذ ن دعب لق ث

 ىرج ناك ام دعب سيمح ىلع
 ادرش دق نم لك هنبحصيو
 اوبلغ امل ماجعألا ةلود نم

 البقأ لاجر نم هيدل نمو

 لصح امل اهرود نع ةجراخ

 مهبنأ دق اهرماف اهثورو
 روكذملا ىلع لهجلا لصح ذإ

 الح دق يذلل اصخش نيتس

 امدلا ىلع مهنيب ىرابو كاذ

 فلتلا بارخلا دعب ةرامع

- ١١١



 نأ : _ قيزر نبا خرؤملل اعبت ۔ همظن يف دمحم خيشلا ركذ مث
 اهيلع ىلوو . هتضبق يف حرطمو طقسم تراص نأ دعب ديعس نب دمحأ
 ىلإ الاح هتمه تهجتا } اهتعيبط ىلإ اهيف ةايحلا تداعو . هلبق نم ةالولا

 ىلإ مث ، اهنصح حتتفاف } قاتسرلا ىلإ ىضمف { نامغ نوصح رثكأ ضبق
 ضبقو } هل تنعذاف يكزإ ىلإ مث ، برح ريغب اهصلختساف لئامس

 ىلإ راس مث ، رمألا هل تملسف ىوزن ىلإ ىضم مث } عازن نودب اهنصح
 ديسلا وهو } نأشلا دمس يلاو هءاج مث ، اهلصح ضبقو 3 هتعاطاف ىلهب

 نب ناطلُس مامإلل اهيلع ايلاو ناكو يبرعيلا يدع نب ناميلس نب دمحم
 8 نصحلا هنم ضبقف ، لاؤسلا لبق نصحلا هل ملسف ۔ هتايح مايأ دشرم

 لخن ىلإ ىضمف . هبحاص امهدحأ نوخي الأ ادهاعتو . لخن نصح هالوو

 . اهلصح ضبقو

 ال نأ يغبني ةنامأ خيراتلاف } رظن : ۔ قيزر نبا هركذ اميف ۔ يدنع و

 . اغاسم لوقلل اندجو امهم } قيقحت نودب هنهاوع ىلع رمألا ذخان

 نوصحلا هذه حتتفا ديعس نب دمحأ نأ يضتقت هذه هتياور نأ كلذو

 طقسم هضبق دعب - ىلهبو ، ىوزنو } يكزإو ، لئامسو ، قاتسرلا ۔
 اقباس هارأ ۔ ةروكذملا نوصحلا حتف ينعأ رمألا اذهو { ةرشابم حرطمو
 درس نوكي نأ هتاعارم يفبني امو 0 ريخاتلا هقح ام مدق دقو . هناوأل

 طقست الف . هعوقو بسح {} ضعبب هضعب الصتمو ًاعباتتم ثداوحلا

 عباتتلا مازتلإ ناف } نكمأ امهم ريخات وأ ميدقتب ، اهعضوم نع ةثداح
 . اهتقباس ىلع ةثداح ميدقتب هيف بارطضإ الف } خيراتلل دومعلاك نوكي

- ١١٢



 هذه ىلع هءاليتسا نأ : ثادحألا ريس نم اذخأ يل رهظي يذللاو
 نع لقت ال ةدمب « حرطمو . طقسم نم مجعلا جارخإ دعب ءاج نوصحلا

 . اهلبق سيلو 5 نمزب ةمامالاب هتعيابم دعب اعبط كلذو 3 تاونس تس

 ودعي ال . طقسم نمو © ر احص نم مجعل ١ ليح ر نأ ١ كلذ نايب

 يف دشرم نب ناطلس مامإلا توم نم ةليلق رهشأ دعب إ ه٦٥١١ ةنس

 نصجب ناطلس نب فيس توم هالتو . ةروكذملا ةنسلا نم لوألا عيبر
 . مزحلا

 . ريمح نب برمعلب مامإلل ةيناثلا ةعيبلا نإف ٦ ةيناث ةهج نمو
 ةيلخادلا نوصح ضبقف \ ه١ ١٥٧ ةنس رخآلا عيبر رهش يف تناك

 ينب نم لجر وهو ، يكزإ ىلع هيلاو مهنمو 7 هلبق نم ةالولا اهيف لعجو

 . ۔ هريغ وأ إ يلع نب دوعسم ۔ رفاغ

 3 -ه٠٦١١ ةنس ناطلس نب فيس لاومأ قيرغتب همكح ؛ اهنهو

 دق ، نأشلا دمسو . لئامسو يكزإو ىلهبو ىوزن نوصح تناك ولو
 ةنس طقسم نم مجعلا هجارخإ دعب ديعس نب دمحأ ديسلا اهيلع ىلوتسا

 نودب تناك يتلا ، ةريخألا برعلب ةمامإ ذئنيح نوكت نيأف ‘ ه ٦

 نب دمحأ لزانت لهف ؟ه١٦١١ ةنس تهتناو ، ه١ ١٥١٧ ةنس كش

 نأ وأ ؟ ةريخألا هتمامإ ةرتف يف برعلب مامإلل نوصحلا هذه نع ديعس

 ىتح دين مل ذإ ، كلذ عقو نظأ ال ؟ ةوقلاب اهيلع ىلوتسا برعلب مامإلا
 . اذه ىلع لدت ةرباع ةراشإ

- ١١٣



 نب دمحأ نأ : _ ثداوحلا ريس نم همهفأ امبسح ۔ يدنع اميفو

 هل ةعيبلا دعب ، ه١ ١٦٢ ةنس ةروكذملا نوصحلا هذه ىلع ىلوتسا ديعس

 كلذ لبق هيلع ىلوتسا دقف | ىوزن نصح ادع ام } قاتسرلا نصحب

 رفاغ ينب ىلإ ىوزن نم ريمح نب برعلب جورخ رثأ ىلع 3 ليلق نمزب
 جورخ دعب اليوط تقولا ضمي ملو . يبغلا دلبب هل مهنجسو 3 ةرهاظلاب

 ىتح } ىوزن نم يديعسوبلآ دمحم نب نافلخ يلاولا نكمتو & برعلب
 : ليق ، قاتسرلا ىلإ يديعسوبمأ ملاس نب بيبح ملاعلا خيشلا جرخ

 . ملعلا لاجر ضعبب كلانه عمتجاف . هدئاق الإ إ دحأ هدنع سيلو

 ىدامج ٢٢ موي ةمامإلاب ديعس نب دمحأ ديسلا اوعيابف ، لئابقلا خويشو

 ىلإ ةنطابلا نوصحو طقسم ىلع ىلوتسا امدعب \ ه١ ١٦٢ ةنس ةرخآلا

 ىلإ هتمه تهجتا ةروكذملا ةعيبلا دعبو &، تاونس تس نم رثكأ { ريصلا

 هدعاسو } هل اضراعُم دجب ملف ، اهريغو ةيلخادلا نوصح ضبق
 هنجسب هل مهتيهاركو سانلا نالذخو ، برعلب ةمامإ طوقس كلذ ىلع

 8 يديعسوبما ملاس نب بيبح خيشلا مهنم ، ىوزنب ملعلا خياشم ضعب
 خيشلاو {، يحاورلا ةعيبر نب حلاصو } يميلسلا يبادنلا حلاص نب دمحمو

 ملاس نب داجن خيشلاو - نجسلا يف تامو ۔ يمايرلا ناميلس نب رماع

 ةنس لاوش رهش ىلإ ناكو - اضيأ نجسلا يف تامو _ (١ر يرفاغلا
 هريغ ىلإ ةفاضإ { هب لدتسأ ام ةلمج نم اذهو . ةايحلا ديق ىلع ه ٩

 ىلإو لب . ةروكذملا ةنسلا ىلإ همكح ذوفنو ، برعلب ةمامإ ءاقب ىلع

 نب عنام نب ديعس نب دمحم نب ناسغب نب ملاس نب ناسغ نب بنجم نب ناسغ نب ملاس نب داجن خيشلا وه )١(
 . يرفاغلا يلع

 ۔- ١١٤



 رخآ ناطلس نب فيس لاومأ قيرغتب همكحل . ه٠٦١١ ةنس رخآ

 ىلوتسا ديعس نب دمحأ نأ : لاق نمل ذئنيح هجو الف . ةروكذملا ةنسلا

 ةنس طقسم نمو راحص نم مجعل ١ هدرط دعب ةيلخادلا نوصح ىلع

 . ه ٦

 نامع نوصح ىلع ديعس نب دمح ] ءاليتسا نم قيزر نب ا هلاق امف

 . لخادتُم مالك ، ه١٦١١ ةنس ريمح نب برعلب ةمامإ ءاقب عم اهلك

 . هل هبتتلا يغبني } رهاظ أطخ و طيلخت كلذو

 نامع " باتمك جارخإ يف اوكراش نيذلا نيبتاكلا ثوحب اولخت ال امك

 يف ديعس نب دمحأ مامإلا ةريس يف ةصاخو 0 تاءاطخأ نم { " خيراتلا يف
 همكح ءادتبا يفو ، كلذ هل تأيه يتلا بابسألاو { مكحلا ىلإ هلوصو

 امبسح . ليدعت وأ حيحصت ىلإ عضاوملا ضعب يف هعم جاتحي ام | هتياهنو

 ىلع لوتسي مل هنأو { ةرم ريغ كلذ حاضيإ ىضم دقو { عقاولا هيضتقي

 لب _ مهضعب كلذ مهوت امك - ةرشابم مجعلا هدرط دعب اهلك نامغ

 ةنس قاتسرلا نصحب ةمامإلاب هل ةعيبلا دعب ناممل امكاح راص دق

 وأ _ ةبراعيلا نم دحأ عطتسي ملو . قلطملا اهمكاح ناكف . ه ١١٦٢

 . نمألا بتتساو 0 رومألا تأدهو { ةديدجلا ةلودلا دض مايقلا ۔ مهريغ

 ه١ ١٦٢ ةنس نم ءادتبا ي ًابيرقت تاونس تس ةدمل دحأ هيلع جرخي ملو

 يليزبلا جلفب ميقملا ،} ريمح نب برعلب كرحت اهيفف & ه١ ١٦١٧ ةنس ىلإ
 ونب مهرهشأ } ةرهاظلا لئابق نم ضيرحتب كلذو { هتمامإ طوقس ذنم
 ريصلا لئابقو ، بتق ونبو ، عوردلاو 3 ميعنلاو ، بيقاعيلاو 3 رفاغ

_ ١١٥



 مهجورخ يف لطابلا بزحتلاو ةيبصعلا كلذ ببس ۔ مهريغو مساوقلا _
 8 سرفلا رامعتسا نم دالبلا ذقنأ نأ دعب ، ديعس نب دمحأ مامإلا ىلع
 . هدض مايقلل اوكرحتو 3 هنم كلذ اوسنف { ناوهلا دشأ مهنم اوقاذ نيذلا

 مامإلا اوفلاخ كلذ لبق مهريغو مساوقلا نم ريصلا لئابق نأ امك

 ةكرعم مهنيب تعقوو . اريبك اشيج عمجف . هدض برحلا اونلعأو

 . ديعس نب دمحأل اهيف رصنلا ناك . ( ةنثبلا ) ىمسي عضومب ةميظع

 لئابق تعجش يتلا يمه هذهو . ةرهاظلا قيرط نع اهنم هعوجر ناكو

 . مامإلا برح ىلع هعم مهمايقو ، ريمح نب برعلب ضيرحت ىلع ةرهاظلا
 برح نم عجر امل ديعس نب دمحأ مامإلا نأ كلذ ىلع مهطاشن نم دازو
 نع لزن { ( لقني ) برق ناك املف 7 ةنثبلا ةعقوم دعب ، ريصلا لئابق
 لاقو اهفقوتساف 3 همامأ يشمت ازوجع ةأرمإ ىأرف 3 اهدوقي لعجو . هتقان
 . مهلك يلهأ ينع تام ‘ لقني لهأ نم انأ : تلاقف ؟ تنأ نمم : اهل

 لاقف {، لاؤسلا نع ءايحلا ينطبثو &} سانلا نع تلزتعاف { رقفلا ينيشغو

 ينيفخأ : اهل لاقف . ريقح تيب هنكلو . معن : تلاق ؟ تيب كلأ : اهل

 نم ائيش اهاطعأو - ديعس نب دمحأ انأف ، يربخ يعيذت الو { هيف

 ملو } شارفلا نم اهيلع امب هتقان حرسو { اهتيب يف ىفتخاف ۔ مهاردلا
 . هتزوح يف يتلا دوقنلاو هحالس الإ ذخاي

 حومط هل نامغ لهأ نم دحأ يقب له . ءافتخإلا اذه نم هدارمو

 لقني لهأ ىأر املو {© هتمامإ دض مايقلاو ‘ مكحلا ىلع ءاليتسالا ف ةمهو

 يذلا شارفلاو { ديعس نب دمحأ مامإلا ةقان هذه : اولاقو اهوفرع هتيطم

- ١١٦



 نمل اولاقو ، راحص ىلإ اهب لقني رباكأ ضعب ىضمو } هشارف اهيلع
 مامإلا ةقان اهنأ انككش امف ‘ لقني يف ددرتت هذه اندجو : نصحلا يل

 . ةقانلا نصحلا لهأ ضبقف ، يردن ال : اولاق ؟ وه " ديعس نب دمحأ

 . لتق دق دمجأ مامإلا نأ ربخلا رشتناو ، لقني ىلإ - مه _ اوعجرو

 ينب نم ةرهاظلا لئابق رباكأ ىضم زئنيح . هدقفل غ تبرطضاف

 . مهعم نمو } عوردلاو ، بتق ينبو ، بيقاعيلاو ، ميعنلاو { رفاغ
 نب دمحأ نإف ، ةصرفلا منتغا : هل اولاقو { ريمح نب برعلب دنع اوعمتجاو

 لاملاب كعم نحنو { رمألا اذهل رمشو ضهناف { ةشبلاب لتق دق ديعس
 مل :هل اولاقو . ةرملا هذه لبق هدنع اوعمتجا دق اوناكو ، لاجرلاو

 نب فيس هيلع تدلاج دقو ؟ مكل وهو . مكريغل رمألا اذه تكرت

 يشخ دقو . كيلإ سانلا برقأ امهو ]. )١( دشرم نب ناطلسو { ناطلس

 لاقف . مالكلا اذه نم هيلع اورثكأو ، كيلإ اوداقناو نامُغ لهأ كساب

 ناك اذكهو {. رصانلا مدعو لاملا ةلقل آلإ مايقلا نع تكسامت ام : مهل

 ضعب ينولهمأ : مهل لاق ىتح هب اولاز امف - اريخأو الوأ _ هل مهضيرحت

 قلخ هدنع عمتجاو . ةمامإلا ىعداو } كلذ ىلإ مهباجأ مث . مايألا

 نم مهيأر ىلع ناك نم ىلإ هبتك ذفنأو ۔ ًافلأ نورشع مهنأ : ليق ۔ ريثك
 ةلآب مهل ثعبو . اهنصح اورصاحي نأ مهرمأو ، لئامس يداو لئابق
 دمحم نب رصان مهخويش نم هعمو { ةرهاظلا نم هشيجب جرخو ، برحلا
 . يرفاغلا دوعسم نب كرابمو } يميعنلا سيمه نب عنامو ، يرذفاغلا

 ةلفغ هذه امنإو } دشرم نب ناطلس مامإلا ىلع جورخ . اهدعب الو هتمامإ تقو يف ريمح نب برعلب نم نكي مل )١(

 . (فلؤملا) ه ا . كلذ ربدتف & كلذب نيلئاقلا نم

- ١١٧ 



 . مهريغو ، يدنه دالوأو } ديمح نب دشارو ، يبوقعيلا رصان نب ىلعو
 هللادبع نب دمحم نب نافلخ ديسلا اهبو ، ىوزن ًادصاق ىضمو

 مامإلا جورخ ذ . ديعس نب دمحا مامإلا لتق نم ايلاو . يديعسوبلا
 . ۔ هركذ رم امك ۔ ه١ ١٦١ ةنس ةورح اهنم ريمح نب برعلب

 3 ةنطابلا قيرط نع ناك { ىوزن ىلإ ةرهاظلا نم هجورخ نأ حجرأو
 ناك ديعس نب دمحأ مامإلا راصنأ نيبو ، شيجلا اذه نيب مادص لوأ نأل

 شيج رباكأ دحأ ركذ ليلدب ، ( اجنف ) نم بيرق { (يدامعَسلا) عضومب

 ضعب هركذ يذلا ، يرفاغلا دوعسم نب كرابم وهو { ريمح نب برعلب
 مامإلا اهب حدمي ةديصق نم تايبأ يف ثادحألا كلت نيرصاعملا ءارعشلا

 : ل وقي ثيح 3 ديعس نب دمح أ

 بويج نيرفاغلل اهب قشت ةعقو دوعسم نبا يف يداعسلا يف هل

 بونج نيبرعيلل تيوك اهب اهلثمب ىوزن قرف يف اهعبتأو

 لصو . ريمح نب برعلب نأ : رخأ رعاش لوق نم لدتسن امك

 نب دمحأ مامإلا لوصو لبق ، اموي نيعبرأ ةدمل اهرصاحو } هشيجب ىوزن
 نم اميظع اشيج عمج يذلا { دمحم نب هللا دبع ديسلا هيلاوو { ديعس

 نيتيبلا نيذه مظانلا لوقي ، ( قرف ) يف دمحأ مامإلاب عمتجاو { ةيقرشلا
 : ديعس نب دمحأ مامإلا لالا تيبلا يف ركذي وهو ۔ ةديصق نم -

 بقاعيلل ًابلاط ىوزن راد ىلإ همؤي دارجلاك شيجب راسو

- ١١٨



 ريمح نب برعلب شيج راصح ىلإ © يناثلا تيبلا يف راشلا م
 : ىوزنل

 براحت ءوسو تاراغو يمرب اهنوصح ًارشعو ارهش اورصاح مهو

 . ۔ هللا ءاش نإ ۔اهريغ و ةديصقلا هذه ركذنسو

 نم كلذ ذخؤي امك . اهل مهراصح تقو اداسف اوثاع مهنأكو

 اهنونع يتلا } ي وؤزثلا يزرتينشلا ديعس نب يلع رعاشلا ةديصق

 : هلوقب

 . ىوزن دلب .ىلع لزانلا ءاضقلا نم عقو اميف مامإلا مداخ لاقو )

 نب برعلبو { قفانملا يبوقعيلا رصان نب يلع . اهيلع ةيغابلا ةئفلا لوخدب

 : اهيف لوقي } ( يبرعيلا ريمح

 اهامح اهب حيبأ دق كدالب ىوزنب ام ملعت تنأ يهلإ

 اهامح ادحأ دجت مل يهلإ اي اهرايد لالخ اوساج دقل

 اهارث اوبلس مكو اوبلغ مكو اروصق اوبرخ مكو اوبرح مكو
 اهامد اوكفس مكو اوكتف مكو اروتس اوكته مكو اوكفأ مكو

 .... اهركذ يتأيسر

 ءيبتخملا } ديعس نب دمحأ مامإلا اهبو { ( لقني ) ىلإ عجرنلو { اذه
 ىضمف } هنيرع نم دسألا جورخ هنم جرخ يذلا {. زوجعلا تيب ين

- ١١٩



 نأ اهرمأ ، زوجعلا تيبب همايق ةدم يف ناكو . راحص ىلإ ًايفتخم اديرف
 لهأ تعمس : تلاقو اموي هتءاجف ؛ رابخألا نم هعمست ام لكب هيتأت

 هل تداقناو . ةمامإلا ىعدإ } يبرعيلا ريمح نب برعلب نأ : نولوقي لقني

 . ىوزن قرف يف مهب ركسعو هموقب ىضمف . ةفاك ةيرازنلا

 لخدو . راحص ىلإ الجار يشمي ىضمو اهتيب نم جرخ ذئنيحو

 وهو _ يديعسوبلا دمحم نب هللادبع ىلإ لاحلاب بتكو 0 اليل نصحلا

 ناكو - اهلك ةيقرشلا تايالو ىلعو لب & ناشلا دمس ىلع هيلاو ذئموي
 نالعجو ةيقرشلا نم اشيج عمجي نأ هرمأو { ربكألا يلاولاب بقلي

 يف هب يقتلي ادعوم هل ددح دق ناكو . ةريثك ماوقأ هدنع عمتجاف { ةيدبو

 عمجي . راحص يف هتهج نم ديعس نب دمحأ مامإلا ماقو ، ( قرف )
 بارعأ نم هل عمتجاو ، رهاوظلاو لقني لهأ هدنع لصوف 9 لاجرلا
 املف ، ىوزن مث ، لئامس يداو ديري مهب راسو { ريك قلخ ةنطابلا
 اوضبقو } هل اونمك دق مهعم نمو نييبايسلا دجو { دبدب فارطأ لصو
 دجو لئامس لصو امو 7 اومزهنا مث ، لاتق مهنيب عقوف ، قيرطلا هيلع
 3 سانأ مهنم لتقو 3 لاتق مهنيب عقوف 0 رامضملاب هل اونمك دق مهنم اموق
 ركنأ دق ناكو { هعم اوراسف } ةحاور ينب يداو ىلإ ىضمو 0 اومزهنا مث
 - حلاص نب هللا دبع وهو ۔ مهسيئر نع افع مث } كلذ لبق ائيش مهيلع
 هذه اورصاعو هوحدتما نيذلا ءارعشلا ضعب لوقي كلذ ينو

 : اهيف لوقي ةديصق نم ثادحألا

 بونذ وهو وفعلا بايث هامك حلاص نبا وهو نييحاورلا خيشو

۔ ١٢١٠ -



 بوهو بونذلا نارفغب مامإ هنمب وفع بوث يناسك لاقف

 يلاولاب كلانه ىقنلاو } قرف ىلإ ةحاور ينب يداو نم راس مث

 اودجوو . ةيقرشلا نم هب ءاج يذلا شيجلا هعمو ‘ دمحم نب هللادبع
 اهيف لتق ةميظع ةكرعم مهنيب تعقوف 0 قرفب اركسعم ريمح نب برعلب
 لتقو { ليلقلا الإ مهنم مِلَس امو { هباحصأ نم ريثكو . ريمح نب برعلب
 نب دمحأل اهيف رصنلا ناكو ]. يبوقعيلا رصان نب يلع { هموق رباكأ نم
 . ديعس

 حيس ةعقو دعب ام ىلإ شاع دقف ، يرفاغلا دمحم نب رصان خيشلا امأ

 موي قرف ةعقو تناكو ۔ اهركذ يتأيسو ۔ دمحأ مامإلا نيبو هنيب ، بيطلا
 ةليلق ماياب اهلبقو ، ه١ ١٦٧ ةنس رفص رهش نم رشع عبارلا تبسلا

 . رفص رهش نم عساتلا نينثإلا موي كلذو & ( يداعّسلا ) ةعقو تناك
 . هريغو ، يرفاغلا دوعسم نب كرابم . برعلب موق ريهاشم نم اهبف ل
 نينس سمح يضمُم دعب كلذو . مايأ ةسمخ دعب ، ( قرف ) ةعقو اهتبقعأو
 نينثإلا موي } قاتسرلاب ديعس نب دجأ مامإلا ةعيب نم ۔ ابيرقت ۔ رثكأو

 . ه١ ١٦٢ ةنس ةرخآلا ىدامج رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا

 يف . ةبراعيلا لاجر نم هعم نمو . ريمح نب برعلب ديسلا لتقمبو
 تايبألا هذه تدجوو } برعي لآ رمأ ءاهتنإ ناك 9 ( قرف ) ةعقو
 ةبراعيلا يف اهلاق 0 يلوعملا رماع نب دمحم ملاعلا خيشلل ةبوسنم

 نب يدع خيشلا طخب يهو . مهل ًابينأتو ًاعج وت ‘ مهتلود باهذ دعب

- ١٢١١



 . ةضَّرَألا لكأ ببسب ةعطقنم تايبألا ضعب نأ ألإ ٥ يشاطبلا تلص

 : هذه يهو 0 اهنم يقب ام تبثأف

 اعادو انبرعي لآ اعادو

 اياطخلا يجن مكب تكرب دقل

 تمُصف يحصن مكتعمسأ مكف

 اعارس مكب مكمايأ تضم

 اعاوس اودبع يذلاك مترصو

 اعامتسا قطت ملف مكعماسم

 اعاطي نأ حصانملا ىلع سيلف

 ىعاري نأ ردجأ هللا ركشو

 اعاش نبح مكنم بنذلا مظعل

 اعامتجا مكلمشل اوجرت الف

 اعاض دجلا ام اذإ تخب الف

 اعاعر اجمه ىرولا يف مترصف اياطملا بكر نم ريخ متنكف

 ىعاري نأ ىلوأ هللا نيدو مؤش بنذلاو مكبر متيصع
 ................................. برع نيدلا ةامح ( هفلكت )

 ................................. مه اهف يديعسوبلآ كولم

 ................................. اهتمن دف برعي لا ةلودو

 ................. اهباهذ لجأل مكنع كلملا يف ازعلا نسح مكل

 ؛ راحص نم لجر هباجاف

 اعاش نيح ىراجي ال ماظن اعاض يدرفلا رهوج كردل

 ارط ءارعشلل تسرخأ معن

- ١٢١٢ 

اعامتجا اوعمتجا ول يودعلا ىتف



 اعارصنا اوعرصني كوراج نإو ىرابت ال ةحاصفلا ناديم
 اعامتلإ عمتلي ربتلا تكبس ًاساحن وأ ًاصاصر اوغاص نإو

 اعاعر اوراص امدعب برعيل حصن دعب نم ًايزعم ترصأ

 اعاض كلملا كاذف اوعاض دقف حصنل مهعماسم غصت ملو

 . ةلماك اهدجلا مل تايلاو

 لب . ةبراعيلا رمأ ءاهتنا ناك { ( قرف ) ب ريمح نب برعلب لتقمبو
 نب ناطلس مامإلا لتقب ناك مهتلود باهذو مهرمأ ءاهتنإ نأ حيحصلا

 هعم اوناك نيذلا ةبراعيلا لاجر لتقو ، راحصب (هللا همحر) دشرم
 نم (قرف) ةعقو دعب مهل ةمئاق مقت ملف ۔ ذئموي مهلاجر رايخ مهلعلو ۔
 . اهداريإ نم دبال تامولعم انه تيقب دقف 3 اهانركذ يتلا ثادحألا هذه

 . ةدئاف ديزم اهنم رركت ام ةداعإ يف نكل . اهركذ مدقت اهضعب نأ ولو

 موي ىوزن نم اوجرخ امل . ةيناثلا مهتوزغ يف مجعلا نأ : اهنم

 . اهب اهوعقوأ يتلا ةثراكلا دعب ، ه١ ١٥٠ ةنس جحلا رهش نم ٦

 امهيفو - يبرغلاو يقرشلا ۔ نيتوكلا ادع ام اهولتحاف طقسم ىلإ اولرن

 لبق بره دق ناكو . مهعم نمو هديبعو ناطلس نب فيس دالوأ

 . مهلوصو

 يقتو ة ناخ فيطل : امهو ئ مجعل ١ شيجب نادئاقلا زجع نأ دعبو

 ىلإ ىدأ امهنيب داح فالخ عقو . نيروكذملا نينصحلا لالتحإ نع 9 ناخ

 دعبو . ناخ يقت لبق نم هل مسل ا سد ةجيتن . ناخ فيطل توم

۔- ١٢٣



 رفص ١٥ موي طقسم نم اوجرخ . اموي نيعبرأو دحاو ةدم مهراصح
 اهورداغ مث . اهلهأ نم ةفينع ةمواقم اوقلف ، اكرب ىلإ ۔ ه١ ١٥٠ ةنس

 انهو ۔ ديعس نب دمحأ اهيلاو ةمواقمب اومدطصاف 0 اهلالتحإ ةيغب راحص ىلإ

 ۔ نامغغ ىلإ ةازغ مهئيجم ذنم ةرم لوأل { مجعلا برح يف هرود يتأي

 مث { . نصحلا راوسأ نم برقتلا نم مهتلواحم لشفأ دقو . برحلا هوبصانف

 يف _ ابيرقت _ نينس ثالث دعب اوعجريل ، ( ةميحلا سأر ) ىلإ اوجرخ
 . راحص ىلع ريخألاو عساولا مهموجه

 كلذ يف ناطلس نب فيس عم فالجخ ىلع ديعس نب دمحأ ناكو

 هداجنتسا لبق } امهنيب رمألا مقافتو } لبلا برطضا نأ دعب ، تقولا

 ذنم ديدحتلابو . دشرم نب ناطلس مامإلا ةعيابم لبقو 3 ةدمب مجعلاب

 امل ، راحص ىلإ هبكارمب لصو امل هلوطسأبو &\ طقسمب هتهجاوم نع هعانتمإ

 ىلإ رشلا بلجيس ءاقرخلا هتسايسب هنأو { رومألا يف هفرصت ءوس ىأر

 برحل ىدصتف . . ءادعلا هبصانو ، ههجو يف ديعس نب دمحأ فقوف { نامغ
 ۔ عولخملا مامإلل عضاخ ريغ هنأ الإ 5 اهب يلاولا وهو ۔ راحص يف مجعلا
 مهو . اهرادقم يردن ال ةدم ىلوألا ةرملا هذه يف مجعلا راصح رمتساو

 ةوزغلا يف اوداع مث ، ةميخلا سأر ىلإ اولحترا مث ، نصحلا نع نودعتبم
 دشرم نب ناطلُس مامإلا ءاليتساب &\ طقسم نم )١( هبره اهببس يتلا ةثلاثلا

 سأر ىلإ لصوف ، ه٥٥١١ ةنس ةجحلا يذ رهش يف حرطم ىلعو اهيلع
 هنإف & مهب ةناعتسإلل ةيناثلا ةوزفلا ذنم نوعمجتملا مجعلا اهبو { ةميخلا

 )١( يبرعيلا ناطلس نب فيسم : يأ .

 ۔ ١٢٤



 امو ، ه٩٤١١ ةنس ۔ ةيناثلاو ىلوألا ۔ نيتوزغلا يف مهب ناعتسا امك

 ةثلاثلا ةرملا يف مهب ناعتسا كلذك . ريمح نب برعلب مامإلا برحل اهدعب

 يف همزه يذلا . دشرم نب ناطلس مامإلا برحل إ ه١ ١٥٥ ةنس

 خيشلا هدراطو . هبكرم يف ابراه جرخف . طقسم يف اهدعب مث } قاتسرلا

 ىضمو . هكردي ملف _ مامإلا رمأب _ هبكرم يف يرفاغلا ملاس نب داج
 رجاف } هبكرم ةلاقد ضعب رسكناو { (ناكفروخر وحن اهجتم فيس
 مجعلا ملع املو ، هعم نمو وه اهب لزنف ، (ناكفروخ) ىلإ هلصوت اباشخأ
 بكرملا يقبو & ( ريصلا ) ىلإ هوذخأف { ريخ ىلع مهنم موق هاتأ هلوصوب
 لبق كلذ امنإ ، ديعس نب دمحأ هذخأ يذلا وه سيلو { (ناكفروخر) يف

 . تقولا اذه

 ىكش { ةيناثلا ةوزفلا ذنم . ريصلاب نبعمجتلملا مجعلاب ىقتلإ املو

 اولاقف . نامغ لمهأ نمو ناطلس مامإلا نم ۔ همعز ف ۔ هباصأ ام مهيلإ

 . كرماب انرمف } كيلإ هاشلا انلسرأ موق نحن : هل

 نيدوجوملا ىلع ةدايز 0 زاريش نم موقب هدميل هاشلا بتاك هنأ مث

 ىسنو ‘ مسدلا يف مسلا نأ ردي ملو - كلذ ىلإ هباجأف } ريصلاب
 ف الا فقي ملو } اكرب ىلإ رحبلا يف مهنم هبرهو } طقسمب هل مهترصاحم
 لاق اريخأ هاشلا مهلسرأ نيذلا مجعلا لصو املو 0 ۔ رفاغ ينب يداو

 نب دمحأ نم اهنصح ذخأل راحص ىلإ يضمن نأ ديدسلا يأرلا نأ : مهل

 راحص نصح نأ ىرد امو ‘ ةبه ينم مكل وهف انل صلخ نإف | ديعس
 {. راحص ىلإ ريصلا نم مهب جرخف . ةمينغلا هيسني ناعطو ةمواقم هنود

_ ١٢٥ _



 ةثلاثب هامر { :لثملا يف ليق امك ۔ رشلا نم هدنع امب ديعس نب دمحأ يمريل

 نيتسلا ىلإ نيرشعلا نيب ام مهو 3 ةقعاصلا لوزن اهيلع اولزنف ۔ 1 يفاثألا

 هاجت ةثيبخلا هلامعأ نم ةيمر رخآ يهو ۔ تاياورلا فالتخإ ىلع ۔ افلأ

 اهورصاحو ارحبو ارب اهب اورشتناف { اهلك نامغ هاجت لب ، ديعس نب دمحأ
 ةدمل لساوبلا راحص لهأب مهلتاق ديعس نب دمحأ ناكف . اديدش اراصح

 مامإلا توم دعب ام ىلإو . ريخألا اذه مهراصح ذنم & رهشأ ةعست

 نع راصحلا كفل راحص ىلإ ءاج هنأل } راحص نصحب دشرم نب ناطلس
 هتباصأو } هعم نمب مهلتاقف ، مجعلا نم افيثك اعمج دجوف { يلاولا
 { نصحلا لخاد هحارجب انخثم تامو . هردص يف ةصاصرو تاحارج

 كلذو ۔ ةياورلاو ريبعتلا حص نإ سيكلا وأ ، شبكلا جرب يف هيف نفذو
 . (هللا همحرر ، ه٦٥١١ ةنس لوألا عيبر نم ٢٧ سيمخلا موي ىحض
 . مجعلا ةتامش نم هتوم اوفخأ دقو

 ١رهلوح اضيأ نيدهاجمللو هل هللا رفغ يفوت مث

 مجعلا عم يهن الو رمأ هل سيل هنأ ، ناطلُس نب فيس ىأر املو

 لخدو (مزحلا) ىلإ ةيفخ راحص نم مهنع جرخ ۔ هعم مهتداع يه امك
 نصحب نطبلا لسرتسم ادمك تامف . نزحلاو مدنلا هذخأو نصحلا

 . هيف نفذو { مزحلا

 ىلوتي مكاح وأ مامإ نودب نامغ تحبصأ . ناطلس مامإلا تومبو

 )١( يشاطبلا سماش نب دمحم ةمالعلا خيشلل { رشاعلا ءزجلا ‘ بهذلا لسالس : رظنا .

- ١٢٦ 



 ىلوتت ةزراب ةيصخش كانه نكت ملو { لتحملا ودعلا عفاديو 3 ةيعرلا رومأ

 الإ 3 اهريرحتو دالبلا ذاقنإل ‘ لاتقلا ناديم محتقتو ٤ رومألا مامز

 ةمئاقلا لوأ ءيجيو ، ةرادصلا ناكم لتحي يذلا وهف . ديعس نب دمحأ

 . هتسرامو بورحلا سرام يذلاو } ريطخلا رمألا اذهل

 الزعأ فلاوخلا جالوب سيلو اهلالج اهيلإ ًاسابل برحلا اخأ

 : هلوقب & يئاطلا متاح يلهاجلا رعاشلا هانع نمم هنأكو

 اممص تمث نهاربك مميت تضرعأ مراكم اموي ىأر ام اذإ

 امد بضتخم وهو يلاوعلا رودص ةهيرك موي ناك ام اذإ ىشفيو

 املعم لبقأ موقلا ناده يلوو ترمشو اهيذجان تدبأ برحلا اذإ
 امئذم افيعض دعقي مل شاع نإو هؤانث يبسحف كلهي نأ كلذف

 8 ةجرحلا ةمزألا كلت يف اهنع صيح ال ينلا ةيمتحلا رومألا نمو

 ، ةينطولا ةكرحلل دئاقلاو ميعزلا وه ديعس نب دمحأ يلاولا نوكي نأ

 رعشف ، يسرافلا وزغلا نم اهذقني دئاق وأ مامإ نودب نامغ تحبصأ إ
 3 دجلا دعاس نع رمشف } هقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوئسملا لقنب ۔ ذئنيح ۔

 ةعاجشب مجعلا لتاقي لازامو { ةمواقملا لاجر سوفن يف سامحلا بهلأو
 مهدرطو . هدارم مهيف غلبو . اورجضو اولم ىتح { لاسبتساو ةردان
 مهدرط نأ دعب هنإف } دحلا اذه دنع حماجلا رأثلا فقي ملو . نامع نم

 نم ارسق هل اوداقنا نيذلا } مجعلا اهبو اكرب ىلإ راس 0 راحص نم
 نأ دعب . يديعسوبلآ دمحم نب ملاس نب سيمح خيشلا ةبحصب طقسم

١٢٧ ۔ .



 مهمايخ اوبرض املف . طقسم نع نؤملا عطقب قانخلا مهيلع قيض

 قاستو عنصت ; ىولحلاو { مهل ةفايضلا ماعطب روفت لجارملاو ، ةحرقلاب

 ًاظيغو ًاقنح نوعطقتي ةرواجملا نادلبلا نم مهريغو اكرب لهأو . مهيلإ

 . هنم ةياغلا نوفرعي ال يذلا ماركإلا اذه ببسب مهيلع

 عضوي نأ نصحلا قوف نم ديعس نب دمحأ يدانُم ىدان 0 ذئنيح

 8 هجراخ اوناك نيذلاو ك نصحلا يف هعم اوناك نيذلا مجعلا يف فيسلا

 اوعضوف ۔ ريبكلا فلخ ريغصلا ۔ مهيلع اوراث كلذ دلبلا لهأ عمس املف
 يقب امو }\ نصحلا لخاد ناك نم مهيف امب مهرثكأ اولتقو ك فيسلا مهيف

 دقو { اوقرغو نفسلا مهب اوربع مث { نامألا اوبلط لجر يتئام رادقم لإ
 لتقلا نم نامُغ لهأ يف عياظفلا نم هوبكترا امب مهنم اماقتنإ كلذ لعف

 تحت مهقارغإو لابحلاب لافطألا مهطبربو مهعيبو رارحألا يبسو ليثمتلاو
 : توملا ىتح يربع ي راهنألا رطانق

 لايقألا برعي كلُم باهذ لاحلا اذهب ناك هنإو

 مدقتلا اذب هقحأ امو ملقلا ديعس لجن دمحأل

 اماجعألا براحو هرطق ين اماق ماقم الول هنإف

 ؛١ر مون نامع ءانبأ لكو مهيديأ يف نامغ تطقسل

 دئاقلا وهو } ديعس نب دمحأ ديسلا نأ : لاقي نل قحلا نهو

 ىلع تكشوأ ةراهنم ةلودو } ًاعاضم اكلم ىأر } رفظملا رئاثلاو ، مهلملا

 . يشاطبل ١ سماش نب دمح ةمالعلا خيشلل ٠ رش اعلا رجل ا 4 بهذل ١ لسالس : رظن ( ١ ) ١

 ۔ ١٢٨ -



 الول } عباصألا فارطاب اهلوانتي نأ داك } يسرافلا شيجلا دي يف طوقسلا

 هتهجاومو . قوفتملا فحازلا شيجلا كلذل هيدصتو . دئاقلا اذه دومص

 لوحف ألإ اهيلع تبني ام لق ينلا . ةبيهرلا ةجرحلا فقاوملا كلل
 عامتساف 3 ةوارضو ةدش موي لك دادزتو ددجتت تناك يتلاو ، لاجرلا

 ۔ ةياور يف ۔ عفدم ةقلط فالآ ةثالث وأ . عفدم ةقلط يتئامو افلأ موي لك

 فصقتو نصحلا برضت ]. هحوارتو هركابت هينذأ يف نرت اهفئاذقب

 كلت } هعم نيعفادملا لاجرلا دصحتو 0 سوفنلا يف رعذلا ريثتو { لزانملا

 . سارملا يوق ، سابلا ديدش لجر الإ اهمواقي ال ةلزان

 اهروزي مث توملا تارمغ ىري ةرح نبا الإ ءامغلا فشكي الو

 هلللا دبع نب نيسح وهو . هنامز ءارعش ضعب هفصو امك وهف

 : هلوقب ، يراحصلا يعيشلا

 عورأ ةمهب ايلعلا ىلإ امسو هدجب لينألا دجملا كردأ نم

 يعدمف هاوس ىلإ راخفلا بسن نمو اقيقحت لاضفملا ديسلا
 عفرألا فيرشلا ردقلاو هاجلا اذ انديعس نب دمحأ دماحملا يواح

 ةيشع نيب عوقولا كيشو يسراف لالتحإ نم دالبلا ذقنأو رمشف
 ضفني داك امو . مهيلع هللا هرصنو . تابركلا كلت تلجناف | اهاحضو

 ددعتم } ينضف قاش لمع هلبقتسا ىتح ، كراعملا كلت رابغ هرهظ نع

 تناك . فارطألا ةيمارتم ةلود ءانب وهو } كلاسملا بعشتم ، بناوجلا

 لدعلاو حالصإلاو ذوفنلاو ةعنملاو ةوقلا نم ريبك بناج ىلع سمألاب
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 نم لافتربلا درط يف لضفلا اهل يتلا ۔ ةبراعيلا ةلود يهو ۔ ةيعرلا نيب

 . ايقيرفإ قرشو } نميلا ىلإ مهتدراطمو ، هلك جيلخلا نمو { نام
 ٠ ناكرألا ةعدصتم ةيعادتم تراصو . نيع دعب ارثأ كلذ دعب تحبصأف

 8 اهيتبكر ىلع ةعكار ترخ دق } ىوقلا ةيهاو ، داصتقإلا ةروهدتم

 تابصعتو 3 يبرعيلا تيبلا يف قاقشناو قارتفاو قزمت نم اهلان ام ببسب

 8 رئاخذلاو لاومألاو لاجرلا نم ديدعلا تنفأ 0 ةيلهأ بورحو . ةلطاب

 ٨ رر ةردانلا تافلؤُملا نم فالتالاو قارحإلاب ملعلا زونك ىلع تضقو

 ضقنا ، يجراخ ودع وزغ نم ليلق دعب كلذ بقعأ ام ىلإ ةفاضإلاب
 . نامغ نم مهجرخأ ىتح } ديعس نب دمحأ مهلتاقف ، ةسارشب اهيلع

 اماجعألا براح ديعس لجن اماق دق دمحأ كانه من

 اعمجأ مهنم نوصحلا صلختساو اعجوأو هبرحب مهاهوأ

 (!ر انمآ راص هامح يف لكلاو انكامألاو راطقألا كلمو

 بائتكالا نم اهظقيأو } اهكسامت دالبلل داعأو . اهناكرأ ديشو اهانبف

 وزغلاو ، ةيلهألا بورحلاو ، يلبقلا عازنلا ببسب اهيلع ميخ يذلا
 . يسرافلا

 اهيناب رادلا نكسو اهيراب سوقلا ذخأ دقف
 مطالتم اهلوح ايانملا جومو انقلا عرقت انقلاو ىلعأف اهانب

 . اءزج نوسمخو دحاو هئازجأ ددعو . ىوزن مجعلا لوخد تقو قرتحا يذلا 3 " ةيافكلا " بانك : اهنم )١(
 . يدنكلا ناميلس نب ىسوم نب دمحم ةمالعلا خيشلا هفلؤمل
 . رشاعلا ءزجلا { رردلا كلس : رظنا )٢(
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 : لوقي هلاح ناسل ناكو
 ر

 لِكتنن باسحألا ىلع اموي تمرك انباسحأ نإو انسل

 اولعف ام لثم لعفنو ًاضيا انلئاوأ ينبت امك ين

 ءاوس . هل سرفلا ةوادعب ألوأ ديعس نب دمحأ مامإلا مدطصا دقو
 7 ابيرقت _ همكح مايأ ةليط كلذ رمتساو 03 هدعب وأ دالبلل مهوزغ تقو

 هتاوق لاسرإو { ( ةجنل ) ةريزج لالتحإ مهتلواحم نم هركذ يتأيس امك
 . ةرصبلا يف مهل هتبراحمو { اهنم مهدرطل
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 لدىعس ن رمحأ بورح ركذ

 ماع ذنم ، ةريثك ابورح يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا ضاخ دقل
 هبرح اهرهشأ . ه٨٩١١ ماع } نيتنسب هتافو لبق ام ىلإو | ه ٠

 ةيناثلاو & ه١ ٠ ١٥ ةنس امهادحإ . نيتعطقنم نيترتف ىلع راحصب مجعلل

 . (ريغصلا) ناطلس نب فيس مهب دجنتسا نيذلا مهو \ ه٦٥١١ ةنس

 يف نيلتحم ةازمغك نامع ىلإ اوءاجف . ناريإ مكاح . هاش ردان مكح مايأ

 رخآ نم ءادتبا ، ةعطقتم تارتف ىلعو 3 رثكأ وأ ، نينس تس نوضغ

 ةنس نيب اميف . دشرم نب ناطلس مامالا ةمامإ مايأ ىلإ إ ه١ ٤٩ ١ ةنس

 ٥٤ ١١ه . ةنس ىلإ ١٥٦١ ١ه .

 نب برعلبل هبرح ناك اهرثأ ىلعو . ( ةنثبلا ) ب مساوقلل هبرح مث
 ةكرعم تناكو 0 ىوزن نم برقلاب ( قرف ) يف إ ه٧٦١١ ةنس ريمح
 . ديعس نب دمحأ مامإلل اهيف رصنل ا ناك .7 ةبيهر

 ةلودل ١ يلاو هب دجنتسا امنيح . ةرصبلا ف مجعلل هبرح ٠ اهنمو

 ةيدوألا عفد عضوم يف رفاغ ينبل هبرح اضيأو ، ه٠٧١١ ةنس ةينامثملا
 . ديعس نب دمحأ نب لاله هدلو ةدايقب 3 ةرهاظلا ةقطنمب

 ةروهشملا عئاقولا نم يهو 3 ةرهاظلاب بيطلا حيس ةكرعم مث
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 ؛ يرفافلا رصان نب دمحم نب رصان ميعزلا نيبو هنيب تناكو . نامعب

 يف نامزلا كلذ ءارعش ضعب اهلاق يتلا ةيتآلا تايبألا هذه يف لعلو

 : اهب هيلسي هنأكو 9 ةروكذملا ةعقولا ىلإ ةراشإ & ديعس نب دمحأ مامإلا

 هرمو نامزلا ولح ىلع ًاربص
 نئاك ردقملا نأ سنئتبت ال

 ثداح كنامز نم كباصأ نئلو

 ةوبن بضاوقللو دايجلا وبكت
 ىتأ ذإ كبر لوسر بيصأ دقلو
 لا دمحن ةفيرشلا كتمالس ىلعو

 هرمأ بلاغ ءاش اميف هللاف

 هرض وأ ىتفلا ةعفنمب راج

 هرسيب هلالا نرق دق رسعلاف

 هرهد يف ؤرمإ رثع امبرلو
 هربصب ناعتساف انينح اموي

 هركش نسحاب هركشنو ىلوم

 عم . باتكلا اذه يف ةلماك اهارتسو . اذه نم كل تايلا و

 . هللا ءاش نإ اهعوقو خيراتو ، برحلا هذه ليصافت

 ليكولاو . هدالوأ ضعب ةدايقب 3 ( ةجنل ) يف مجعلل هبرح اضيل و

 } نامألا اوبلط ىتح اهب مهورصاحف ‘ يديعسوبلآ دمحم نب نافلخ

 . اهنم اوجرخو

 ينبا فيسو ناطلس هيدلو نيبو هنيب تعقو يتلا برحلا : اهنهو
 برحلا هذه مامإلا رشاب دقو . اكرب نصح ىلع ايلوتسا امل 4 دجأ

 خياشملا طسوت دعب { هنم اجرخ ىتح { عفادملاب نصحلا برضو 3 هسفنب

 ىلع ايلوتسا ىتح كلذ دعب اثبلي مل مث . حلصلاب مهنيب قاتسرلا ةاضق

 امهيخأل امهدسح كلذ ببسو : ليق يناريملاو يلالجلا ۔ نيتوكلا
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 برحلا هذهو 0 امهيلع هدلاو همدق اًمل ،. ديعس نب دمحأ مامإلا نب ديعس

 . اهل مهراصحو { قاتسرلا ىلإ مساوقلا لوصول ببسلا تناك يتلا يه
 عطتسي مل الإو 8 كلذ مهنم ابلط امل .0 مامإلا يدلو عم مهنم انواعت

 تقو اهورصاحيو {} قاتسرلا ىلإ مهقيرط اوقشي نأ مهريغ الو مساوقلا
 مهنم مامإلا يدلو بلط الول . طقسمب اهنع ديعس نب دمجأ مامإلا بايغ

 . كلذ

 نم امهجورخو هيدلوو مامإلا نيب حلصلاب مساوقلا ملع املو
 . لئاط نودب قاتسرلا نم اوبحسنف ‘ نيتوكلا

 يتلا اهريغو مجعلا بورح اهنمو _ ثداوح ركذ لجألو 7 اذه
 ناك امنيح . ديعس نب دمحأب اهطابتراو ، نامحمل ناطلس نب فيس اهبلج

 يلاوتلا ىلع ليصفتلا نم ءيشب كلذ ركذن نأو دبال ۔ راحصب ايلاو
 . ناكمالا بسح

 ةنس تناك يتلا هتمامإ مايأ ةريسلا ناطلس نب فيس ءاسأ دقل

 ديسلا اوبصنو } نوملسملا هلزعف \ ه١ ١٤٦ ةنس ىلإ . ه ٠

 ه٦٤١١ ةنس كلذو . مهل امامإ ، فيس نب ناطلس نب ريمح نب برعلب
 مامإلا ةعاط يف لوخدلا نم عنتما يذلا ناطلس نب فيس لزع دعب

 3 قاتسرلاو } طقسمك _ هدي تحت يتلا نوصحلا ىلع بلغتو ، برعلب

 ىلع هجورخو هيغب ىلع ، نامغ لهأ نم هعاطأ نم هعاطأو ۔ اهريغو
 ذنم 9 دالبلاب تلح يتلا بئاصملا عيمجل اببس كلذ دعب ناكف . مامإلا
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 وه { نامغغ ىلإ ج جراخلا نم هرج ءالب لوأ نأو } تام نأ ىلإ هلزع تقو

 فاضناو } هعم اولصوف . ناركم شولب نم ةقزترم ادونج همادقتسا

 نب برعلب هاخأ مهيلع رمأو ، ةنطابلا لحاس بارعأ نم موق مهيلإ

 8 ريمح نب برعلب مامإلا برحل ةرهاظلا نادلب مهب دصقف { ناطلُس

 لتقو } ناطلُس نب برعلب مزهناف . ةيماح ةكرعم نيقيرفلا نيب تعقوو
 . هموق نم ريثك

 أدب انهو ، ه١١ ٤٨ ةنس ةنداحلا هذه عوقو نأ ١ يرحتلا ىلع و

 دعب ائيش رهظت تدب ةليبنلاو ةيلوطبلا هلاعفأو ، قلأتي ديعس نب دمحأ مجن

 رماوأل هضفر : عنص ام لوأف ؛؛نسحأ ىلإ نسح نم ريستو ، ءيش
 هل عمجي نأ } ذئموي هيلاو وهو } هنم بلط امنيح ، ناطلس نب فيس

 ةلمحلا يف شولبلا عم اوكرتشل 3 اهتاقلعتمو { راحص اياعر نم اماوقأ
 عنتماف { ريمح نب برعلب مامإلا برحل ناطلس نب برعلب هوخأ اهداق يتلا

 امل طقسم يف يبرعيلا مكاحلا رماوأ ضفرو 0 كلذ نم ديعس نب دمحأ

 عولخملا مامإلا روهت 0 هتماهشو هئاكذو } فهرملا هساسحإب كردأ نأ

 ىلإ رشلا بلجيس هنأو . رومألا يف هفرصت ءوس ىأرو 0 ناطلُس نب فيس
 و

 . نامع

 اععس دقو يأر دق نأك ن ظلا كب نظي يذلا يعملألا

 نأ دعب . ءادعلا هعبصانو ههجو يف رفنضفلا لطبلا اذه فقوف

 . طقسمب هتهجاوم نع هعانتما ذنم امهنيب رمألا مقافتو ، لبحلا برطضا
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 لجرلا فقوم هنم هفقوم ناكو } راحص ىلإ هلوطسأب ءاج امل هبكرمبو
 احومط وأ ، ةعاط نع اجورخ ال } ءوسب هلاني نأ ًافوخ ، ظقيتملا رذحلا
 هب فرتعي ، دهاشك ًابئاغ هعم ناك لب ۔ ضعب هنظي امك ۔ كلملا لينل هنم

 هدصقم سان ريغ ، هنم برقلا نم هسفنل سرتحي هنكل | بلغتم مكاحك

 امهنيب لاحلا لظو . راحص يف هبكرمب مث & طقسمب هاعدتسا امل 7 هيف

 ناكو . هتعاط يف لخدف ، دشرم نب ناطلُس مامإلا بصن نأ ىلإ { اذكه

 3 ةرهاظلاب ناطلُس نب برعلب موق ةميزه دعبو 3 هناوعأو هراصنأ ربكأ نم
 مكاح هاش ردان بتاكف 0 مجعلاب ةناعتسإلا ىلإ ناطلس نب فيس اجل

 ىلإ اهمضو . نامع ىلع ءاليتسإلل ةحناس ةصرف دجو يذلا ۔ ناريإ

 مجعلا لزنو : امهنيب تالسارملا تددرت نأ دعب كلذب هدعوف 3 هتكلم

 ةجحلا يذ رهش نم تلخ ةليل ةرشع يتنثال سيمخلا موي (ناكفروخ)
 اذ ضيبألا ملعلا نيلماح . ةميخلا سأر ىلإ اولحترا مث إ ه٩٤١١ ةنس

 هفده ناك ام يذلا { هاش ردان دئاق | ناخ فيطل ةدايقب { رمحألا فيسلا

 مضو . هتكلمم ةعسوت ىلإ فدهي ناك ام ردقب ناطلس نب فيس ةدعاسم

 . اهيلإ نامغ

 مهيلإ راس 3 ( ةميخلا سأر ) مهلوصوب ناطلس نب فيس ملع املو

 مث { ةميخلا سأر يف مهب ىقتلاو { موقلا نم هعم نمب طقسم نم هبكارمب

 ريمح نب برعلب مامإلاب ىقتلاف ، ةرهاظلا نادلبو ، يميربلا ىلإ مهب جرخ
 مهنيب ترادو - هموقو برعلب مامإلاو ، همجعو فيس - ينيمسلاب
 ىلع ةميزهلا تناك اريخأو { نيقيرفلا نم لتقلا اهيف رثك 3 ةبيهر ةكرعم
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 مجعلا ىلوتساو 0 حالس الو ةباد نودب اين مهنم اجن نمو ، برعلب موق

 . ةرهاظلا نادلب عيمج ىلع اهدعب

 ماع قفاوملا ۔ ه١ ١٥٠١ ةنس رفص ١٥ موي ةعقولا هذه تناكو

 اولعجو { ةركنمو ةعيظف ارومأ نادلبلا هذه عيمج يف اولعفو ں م ٧
 لافطألا نوطبري اوراص (يربع) يفو . ةظهابلا تامارغلا مهيلع

 6 نوثاغيي الف نوثيغتسي مهو . راهنألا رطانق تحت مهنولعجيو 3 لابحلاب
 نأ ناخ فيطل مجعلا دئاق ررق ، ةيشحولا رومألا هذه مهباكترإ دعبو

 نب فيسل اولعجي ملو 3 ةيناث ةوزغل دعتسيل ،ةميخلا سأر ىلإ هتاوقب عجري
 ، ىلهب لصوف { موقلا نم هعم نمب مهنع لصفناف 3 ايأر الو اظح ناطلُس
 جرخ مث ، يربعلا سيمخ نب ملاس خيشلا اهيلع يلوو { اهلهأ هحلاصف
 ىلإ هجوت هنكل ، برعلب مامإلا اهيف ناكو ، ىوزن لخدي ملو . اهنم
 نأ ىلإ ، (ةردملار دعلا جلفب خانأف ، لئامسف ، يكزإ ىلإ راس مث ، (حنم)
 ۔ ثالثلا مهتاوزغ نم مجعلل ىلوألا ةوزغلا يه هذهو ۔ طقسم لصو
 يف نامع " : وهو ردصملا اذه بحاص ليصفتلا نم ءيشب اهلوانت دقو

 قحب وهو } نيسحلل دبع دمحم لضاف هفلؤم | " ديعس نب دمحأ دهع
 ثيح . ةيبنجألاو ةيبرعلا رداصملا ىلع عالطإلا عساو . ةربخ وذ بتاك
 : لوقي

 يف سابع ردنب بوص . رهشوب ةنيدم نم ةيسرافلا تاوقلا ترحبأ )
 ذختا يذلا } ناخ فيطل ةدايقب | ه١ ١٤٩ قفاوملا . ه٣/٧٣٧١/ ١

 نفس عبرأ تاوقلا هذه تمض دقو . (ناخ حتف) ةدايقلا ةنيفس ف هرقم
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 طابض ةدايقب ، لازنإ يتنيفس عم 0 بارغلا عون نم نيتنثاو { ةريبك

 نم ىرخأ دادعأ عم . يدنلوه طباض ةدايقب ىرخأ ةنيفسو { زيلجنإ

 ةلتاقم ةوق عم 0 لازنإلاو لاتقلا يف اهمادختسال . ةريغصلا براوقلا

 وحن تغلب ةلايخو ةيعفدمو ةيرحبو ةاشم نم ، تاوقلا فونص ةفاك مضت

 ةئامنالثو نيفلأ عم } سراف ةئامسمخو فلأ اهنم 0 لتاقم فالآ ةسمخ

 جيلخلا ىلع ، سابع ردنب ءانيم نم تاوقلا هذه تربع دقو } ناصح

 ١ م٧٣٧١ (ليربإر ناسين ١٦ يف ناكفروخ تلصو ىتح « يبرعلا
 نم ربكألا مسقلاب ةيناث رحبأ مث 3 ناكفروخ يف هتاوق نم اضعب لزنأف
 3 يبرعلا جيلخلا مسق يف مدنسم سأر ةقطنم نم رادتساو ، تاوقلا

 اهيف ىقتلاو ، هتاوق ةيقب اهب لزنأ ثيح ، ةميخلا سأر هايم وحن ًاهجتم
 ةوقلل ةهجاوم لوأ ناكو . (يناثلا) ناطلس نب فيس ع ولخملا مامإلاب
 سأر يف يلوهلا ةمحر نب رطم عابتأ نم 0 مساوقلا عم ةيزاغلا ةيسرافلا
 يف اهعم نوكبتشيو } سرفلا اههجاوي ةينامع ةوق لوأ تناكف { ةميحلا
 ىلع ةقفاوملاب ةميخلا سأر لاجر رارطضا نع رفست { ةيراض كراعم
 كلذ دعب . اهتدع ةماسجو . ةوقلا لقت ببسب 0 ةيسرافلا ةوقلا دوجو

 ةيركسع ةطخ عضو ىلع سرفلاو ، ناطلس نب فيس : نافرطلا قفتا

 ناطلس نب برعلب لوألا روحملا سأر ىلع نوكي ، نيروحم ىلع موقت
 يف تكرت يتلا ، ةيسرافلا ةوقلا هعم بحطصيو ۔ ناطلس نب فيس وخأ

 امهتاوق عم ناخ فيطلو فيس هدوقيف : يناثلا روحملا امأ ؛ ناكفروخ

 نب برعلب تاوق كانه دشتحت ثيح . ةرهاظلا قطانم وحن ابرغ هاجتالل

 . ريمح
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 عولخملا مامإلا كرحتف & ةطخلا هذه ذيفنتب ةيزاغلا تاوقلا تعرشو

 لترلا دئاقب تقتلاو { ةرهاظلا وحن ناخ فيطل ةدايقب ةيسرافلا ةوقلا هعمو

 يبرغلا بونجلا هاجت ناكفروخ نم كرحت يذلا { ناطلس نب برعلب يناثلا

 لوألا يف ريمح نب برعلب تاوق دض اكرتشم لاتق اوضاخو { يميربلا ون
 ‘ ينيمشسللا جلفب ىعدت ةقطنم ف . م١ ٧٣٧ ماع (وينوير ناريزح نم

 تاوق عم ةيزاغلا ةيسرافلا تاوقلا هيف تعاطتسا {} اديدش لاتقلا ناكو

 هسفنب فيس محتقا مث ] برعلب شيج ىلع قابطإلا ناطلس نب فيس
 امدعب 03 هديب اتطقسف . ئيبغلاو كنض يتنيدمو { يميربلا يف برعلب ةدعاق

 . ريمح نب برعلب ةرطيس تحت اتناك

 نيكمتب دحلا اذهب ناخ فيطل اهدوقي يتلا ةيزاغلا تاوقلا فتكت مل

 اهنأ لب { هيلإ ةطلسلا ةداعإو & همصخ ىلع قوفتلا نم ناطلس نب فيس

 اذل ۔ نامغ لالتحإ يهو ۔ هاش ردان رماوأل اذيفنت { اهتياغ قيقحتل تعس
 (يربعر) ةنيدم تمجاهف _ ناخ فيطل ۔ اهدئاق نم زاعيإب اهدعب تكرحت

 نم ةنيدملا لافطأ ىتح جني ملو . اهلهأ يف لتقلا ًت عقوأو { اهتلتحاو
 يف نوطبري لافطألا نأ : يلوعملل ركذي ثيح 0 ةيسرافلا ةيشحولا
 . رطانقلا تحت راهنألا هايم يف نولعجيو ، لابح

 يهو . ةنيدملا لهأ نم يقب نم ىلع تامارغلا : ناخ فيطل ضرفو

 . ناوهلاو لذلا مهموسي نأ كلذ نم هفده 7 ريثكب ةيلاملا مهتاردق قوفت

 سأر ىلإ يربع نم باحسنإلا هتاوق ىلإ هرماوأ ناخ فيطل ردصأو
 كانهو انه _ تاعطقلا ضعب كرت نأ دعب { هتاوق ميظنت ةداعإل ةميخلا
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 ثيح . نامغ ىلع اماع امكاح هسفن نلعأ ةميخلا سأر هلوصو ىدلو
 فده نأ كردأ يذلا ،} ناطلس نب فيس نم تاطلشلا عيمج بحس

 فرصت لالخ نم كلذو . ةنواعملا سيلو { ةرطيسلاو لالتحإلا سرفلا

 . يأر يف هيلإ ع وجرلا نود . دالبلاب ناخ فبطل

 نب فيس نيب ةقالعلا رتوت رثأ ىلع 0 سرفلل ةيناثلا ةوزغلا يتأتو
 ىلإ ريرقت مدقو . زاريش ىلإ (ريخألا) داع ثيح { ناخ فيطلو ناطلس
 فدهلا لماك نأ كردأ { ريرقتلا ىلع هاش ردان علطا املو 3 هاش ردان

 ةجهللا ديدش اخيبوت هجوف {. ققحتي مل نامغ لالتحا يف يسرافلا

 دقو } ةوزفلا يف هسفن كارتشإ مدعل ۔ سراف ميلقإ مكاح ۔ ناخ يقت لإ

 وزفلا ةدايقو } ناخ فيطل تاوق زيزعتب هرمأف 3 اهلشف يف ببسلا هدع

 رهش اهاصقأ ،. ةلهم هاطعأو 0 ءاطبإ ام نود طقسم لالتحاو {& هسفنب

 . كلذ قيقحتل ، م٨٣٧١ ماع نم (سرام) راذآ

 ناخ فيطل هبحصي { سابع ردنب وحن اهجوتم زاريش ناخ يقت رداغو
 يليكو نم نفسلا ضعب ىلع لصح نأ دعب ۔ يسرافلا لوطسألا دئاق ۔

 ةتس تفلب . ةلتاقم ةوق دادعإ عم ۔ ةيدنلوهلاو . ةيزيلجنإلا ۔ نيتكرشلا
 يناثلا نوناك يف ، سابع ردنب نم تاوقلا هذه ترجبأف ، دنجم فالآ

 فالخ اهيف لصح يتلا } ةميخلا سأر ىلإ ةهجوتم ، م٨٣٧١ ماع (رياني)
 {. ةيركسعلا ةربخلا هزوعت لوألا نوكل } ناخ فيطلو ناخ يقت نيب داح

 . ناخ فيطل عم جنشتب لماعتف 0 هنم مغرلاب تاوقلا ةدايق ملست هنأو

 3 هاش ردان لبق نم نارومأم امهنأ اكردأ امدنعو { هنم ارجض ناك يذلا
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 ىدلو . ةرهاظلا ميلقإ بوص تاوقلاب اهجوتو ، امهفالخ ايوس
 ريثك اهيف لتق إ ةيماح كراعمب اهلهأ امهل ىدصت { ىلهب ةنيدم امهلوصو
 تاوقلا ترطضا ثيح . ةلوهسب ةنيدملا ملستست ملو 0 نيبناجلا نم

 . ةنيدملا ىلع ةرطيسلا اهب نمؤت ةيركسع ةوق اهيف كرتت نأ ةيزاغلا
 جورخلا ىلإ ريمح نب برعلب رطضاو ، ىوزن ىلإ ةيزاغلا تاوقلا تهجتاو
 ملو ، ىوزن يف اداسف نوشيعي سرفلا حارو } رفاغ ينب يداو ىلإ اهنم
 . ليتق فالآ ةرشع ىلع داز ىتح « لتقلا نم لافطألاو ءاسنلا ملست

 ىلإ مث . اهتلتحاف ، يكزإ ىلإ اهمدقت تاوقلا هذه تلصاو من
 ماع (سرامر راذآ يف اهتلتحاف طقسم بوص تفطعنا مث . ةنطابلا

 يلالجلا : نايمسملا انهينصح لالتحا نم عطتست مل اهنأ الإ . م ٨

 . رهش نم رثكأ امهيلع ضرف يذلا راصحلا مغر { يناريملاو

 نع امهزجع دعب 5 ناخ فيطلو ، ناخ يقت نيب فالخلا ددجت
 . ناخ فيطل توم ىلإ فالخلا اذه ىدأ دقو | طقسم ينصح لالتحا

 ناخ يقت هجوت كلذ دعبو { )١( ناخ يقت لبق نم هل مسلا سد ةجيتن

 امم ، ةفينعلا يلاهألا ةمواقم اهيف مدطصاف 7 اهلالتحإل اكرب ىلإ هتاوقب

 اهيلاوب مدطصا هنأ ريغ . اهلالتحا ةيغب راحص وحن اهترداغمل رطضا

 رعشو 9 اهراوسأ نم برقتلا تالواحم لك لشفأ يذلا 0 ديعس نب دمحأ
 لالتحاب هاش ردان فده قيقحت مدعل هسفن ىلإ برستي سأيلاب ناخ يقت

 ناخ يفقت ناو . طقسمب هتوم ناك ۔ هاش ردانل لوالا دئاقلا وهو ۔ ناخ فيطل نا : اذه همالك نم لدتسي )١(

 . ةرملا هذه نيتوكلا لالتحإ نع هزجع دعبو . روكذملا هسفانم نم صلخت ام دعب & طقسم نم هتاوقب جرخ
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 نم ةلسابلا ةمواقملا لضفب هتاوق هشيعت يذلا فقوملا ببسب 0 نامغ

 . ه أ . ( ةيزاغلا تاوقلا دض ينامثلا بعشلا

 ةنس رفص رهش يف راحصو اكرب ىلإ طقسم نم مجعلا جورخ ن اكو

 نب دمحأل مهراصح ةدم يردن ال نكل ، م٧٣٧١ ماع قفاوملا ه ٠

 ةديدشلا ةمواقملا دعب اهنم جورخلا ىلإ اورداب مهنأكو . راحص يف ديعس

 لالخ نم ديفتسنو ۔ نامممل ةيناثلا مهتوزغ يه هذهو ۔ راحص يلاو نم

 نب فيسل هتداضمو هتئوانم تدب ديعس نب دمحأ نأ : تامولعملا هذه

 يهو . ةبراعيلا ةلود ةياهن ىلإ . ارج ملهو 5 ه١١ ٤٩ ةنس ف ناطلس

 ‘ مهل هنم لاتق لوأ نأ لب ‘ روكذملا خيراتلا ف مجعلل هنم برح لوأ

 ةبحصب ‘ ىلهب نم ن اطلُس نب فيس مهلسر ] نيذل ا ؤ مجعل ١ ف ن اك

 عم ديعس نب دحأ نم ناك امف . راحص ىلإ يرفاغلا دوعسم نب كرابم

 مهسبحف مهنم يقب نم رسأو {. مهلتاقو نصحلا نم جرخ نأ الإ مهلوصو
 . اوتام ىتح نصحلا ف

 دعب ، دشرم نب ناطلُس مامإلا مايأ ، سرفلل ةثلاثلا ةوزغلا يتأت مث

 . ةميخلا سأر ىلإ مهعوجرو } راحص نم مهجورخ نم ةليلق تاونس
 مهلشف نم ۔ ابيرقت ۔ ةدحاو ةنس دعب ةركلا ديعت نأ اهل اررقم ناك يتلاو

 سأر ىلإ مهفده قيقحت نودب راحص نم مهجورخو . ةيناثلا ةوزغلا يف
 يك © هاش ردان رمأب ‘ ىرخأ تاوقب ©٠ كلت مهتوق زيزعت ةدارإ { ةميحلا

 سراف دالب يف ثادحألا ضعب نأ الإ ۔ نامغ ىلع ةنلاثلا ةوزغلا نشي
 . ۔ ًابيرقت ۔ تاونس ثالث ةدمل تلجأتف {} ةطخلا ذيفنت نود تلاح
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 { ةثلاثلا ةوزغلا هذه يف مهب ةناعتسإلل ناطلس نب فيس لاصتا ناكو

 نم ابراه مهيلإ لصو دقف . ةميخلا سأر يف ةبيتكلا هذه قيرط نع ناك

 ادع ام } طقسمو حرطم ىلع ىلوتسا امل ' دشرم نب ناطلُس مامإلا

 هنأ : ليقو { زاريش يف سرفلا بتاك } ةميخلا سأر لصو املو 3 نيتوكلا
 هنأ : ىرخأ ةياور يفو - ةدعاسملاب هدعوف { هاشلا لباقو هسفنب راس

 . ۔ بلطلا سفنل م٢٤٧١ ماع ناهبصأ ىلإ ًاينامغ ادفو لسرأ

 عم انمازتم ةريخألاو _ ةنلاثلا ةرملل . اذه هبلط ءاج دقو

 8 نامع لالتحإ ةيغب } ميظنتلا ةمكحملا ةيسرافلا تادادعتسالا

 يتلا } ناطلس نب فيس ةدعاسمل ال } ةيسرافلا ةرطيسلل اهعاضخاو

 براجتلا نم دافتسا امو 6[١ر مهتاوزغ نم ةوزغ لك يف اهب ملحي
 ى

 ردصأ كلذلو ، سرفلل ةعيرذو راتس ريخ اذه هبلط ناكو . ائيش
 ىلع ةنلاثلا ةيسرافلا ةوزفلا ةدايقل } ناخ يقت ىلإ هرماوأ هاش ردان

 دهع يف نامع " قباسلا ردصملا لوقي امك - تنوكت يتلاو . نامغ

 ةنيفس (٥١ر) هنفس عومجمو } يسرافلا لوطسألا نم ۔ " ديعس نب دمحأ
 . دنجم فالآ ةتس عم

 . ةوزفلل دونجلا دادعأ يف غلابت ةيلحملا ةيناملا رداصملا نأ ديب

 دنجلا غلب امبرو ، يدنج )٠٠٠, ٥٠١( ىلإ )٠ ٠٠, ٢٠( نيب هركذتف
 . م٧١ ٤٣ ماع يف نامعل سرفلا اهبلج يتلا تازيزعتلا دعب ددعلا اذه

 )١) راحصو طقسم لالتحإ وه « ةثلاثلا ةوزغلا نم فدهلا ناك .
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 ه٧١ ٢ ٤ ماع نم (وينوي) ناريزح يف ةثلاثلا ةيسرافلا ةوزغلا ترحبأو

 مربأو { ناطلس نب فيس مهلبقتسا اهلوصو ىدلو . ةميخلا سأر بوص
 مهلالتحاب هفارتعا ريظن ، هل ةمامإلا ةداعإ ىلع صنت . ةدهاعم مهعم

 ىلع تاوقلا ميسقتب تلثمتو ، نام وزغل ةطخلا عضو مت اهدعب . نامغل

 هاجتإلا اهتمهم { ناخ يقت ةدايقب ةيرحبلا تاوقلا لمش : لوألا } نيمسق

 بلك ةدايقب ةيربلا تاوقلا لمش : يناثلاو } (١ر اهلالتحال طقسم وحن

 امنيب ، اهلالتحال م٢٤٧١ ماع ةياهن يف . راحص وحن تهجتاو } يلع
 - ناخ يقت ةدايقب ةيرحبلا تاوقلا يهو ۔ لوألا مسقلا تاعطق ترحبأ

 . هأ . ه٧١ ٤٣ ماع علطم يف طقسم برص

 . ةيرحبلا ةوقلا نأ ١ نايبلا اده يف دروام ىلع اييقعتو

 3 دودرم اذهف {} راحص وحن ةيربلا ةوقلا تهجتا امنيب \ طقسم وحن تهجتا

 نم ناك راحصل مجعلا ةرصاحم نأ : ةينامعلا رداصملا هيلع تقبطأ امب

 ةئامثالث رابكلاو راغصلا مهنفس ددع غلب دقو { ءاوسلا ىلع رحبلاو ربلا

 يتئامو فلأ موي لك اهنم مهعفادم نوقلطي 0 رثكأ : ليقو { ةنيفس
 نصحلا كلذ يف امب . ةنيدملا نوبرضي . ةقلط فالآ ةنالن : ليقو . ةقلط

 كلت اودهاش نيذلا & رصعلا كلذ ءارعش ضعب لوق كلذ لدي 9 روسلاو
 : ديعس نب دمحأ مامإلا اهب حدمي ةديصق نم ۔ اهب اوعمس وأ ۔ ثداوحلا

 رافك رجاف افلأ نوعبس مهشيجب راحص ىف دمحأب اوفاط

 ادع ام . ناطلس نب فيس نم حرطم ىلعو اهيلع ىلوتسا هنأل ] دشرم نب ناطلس مامإلا دي نم اهلالتحال ينعي )١(

 . ۔ يناريملاو يلالجلا ۔ نيتركلا
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 راتسأ مهجوربل لفاحجو قدانخو بكارمو عفادمب

 رانلا اهتقرحأ ذإ اهرحب عم اهرب يف ةعست اروهش اوثكم

 اورادو اهوملس يفيس ديبعف ًادكسم يغبي راس مجاعألا نمو

 راحص ترصاح يتلا يه 9 مجعلل ةيربلا ةوقلا نأ : لوقلاف ؤ ندل

 اهيلاو ةدايقب راحصو !؟ كلذ نوكي فيكو . ديدس ريغ . اهدحو

 دسلاو & مجعلا هجو يف ءادوكلا ةبقعلا يه تناك } ديعس نب دمحأ

 ارب اهب اوزكرمت كلذلو . نامغغ لالتحا نببو مهنيب لاح يذلا يذالوفلا

 عاونأ ىتشب مهتلود نم مهل تاريزعتلاو تادادمالا تلاوتو . ارحبو

 . ةمزاللا تاجايتحإلا

 رعش يتلاو ، ةلسابلا ديعس نب دمحأ ةمواقم نإف } هلك اذه عمو

 دئاقو ، هاش ردان عجضم تضقأ دق . مهلمأ ةبيخب اهلالخ نم مجعلا

 . عينملا خماشلا دوطلاو } يداولا ةرخص مهل ناكف { ناخ يقت هتاوق

 : ليق امك

 ءازوجلا يننإف تقطن اذإف تمحوز ام اذإ يداولا ةرخص انأ

 شيجلا مدقت نود فقنل _ ةيناثلا ةرملل - راحص تدمص دفو
 . لالتحالا نم اهلمكأب نامع صلختلو . ةريخألا مهتلواحم يف يسرافلا

 يلاهألا فوقوو { عافدلا مامز ديعس نب دمحأ يلوت لالخ نم كلذو

 | يلع بلك : ىمسملا ةرملا هذه راحص يف مجعلا دئاق ناكو { هبناجب
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 "ميلع هللا ناوضرر مامإلا اهيف لت يتلاو . مجعلا نيو دغر
 يقت ةدايقب . حرطمو طقسم ىلإ تهجتا يتلا ٦ ةيرحبلا تاوقلا امأ

 نب فيس ديسلا : امهو { ناطلُس مامإلا ًييلاو نم اهلقاعم صيلختل ناخ

 مامإلا وخأ ۔ يبرعيلا انهم نب فيس ديسلاو ۔ حرطم يلاو ۔ يبرعيلا ريمح
 نب فيس ديبع ديب امهنإف . نيتوكلا ادع ام . طقسم يلاو وهو ۔ همأل

 . ناطلس

 نأ : نظأو ، حرطمو طقسم يف مجعلا لزن نع رداصملا ركذت ملو
 . (يورر يف الوأ اوعمجت مهنأ ليلدب ، ىرخأ ةيحان يف ناك مهلوزن
 يف فيسو فيس نايلاولا مهاقتلاف 8 حرطم ىلع موجهلل اهنم اوقلطناو
 مجعلا رسكناف } ةيراض ةكرعم مهنيب تعقوو . امهموقب لمرحلا حبس
 ىلع اومجهو . يناثلا مويلا يف ةركلا اوداعأ مث ، يور ىلإ اوعجرو
 مهنيب عقوو . موقلا نم هدنع نمب ريمح نب فيس مهاقتلاف ، حرطم
 مجعلا نم لتق امدعب . ةفاك هباحصأو وه لتقف { هيلع اورثاكتف { لاتقلا
 يف مجعلا نأكو . ةبارع ينب خيش هعم نيلوتقملا ةلمج نمو 3 ةريثك اناسرف
 يداوو اكرب ىلإ اوراسو ، حرطمو طقسم لالتحا نود اوعجر ةرملا هذه
 . اداسف اهيف اوثاعو ، تايرقو لواعم

 طقسم ىلإ اوءاج مجعلا نأ ؛ تليلورلا ضعب نم دافتسيو

 ؛ ةيناثلا و { اهانركذ يتلا هذه ىلؤلا ة رمللف 3 نيتبراقتم نيترتف ىلع
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 عمو ناخ يقت اهدوقي يتلا اهلعلو 7 مهبكارمب اوءاج . ليلقب اهدعب

 نم هررصاحف . طقسمب دشرم نب ناطلُس مامإلا ناك مهلوصو

 مزعف ذ مجعل ١ بكارم مواقت ةيرحب ةوق مامال ا دنع نكت ملو ‘ مهبكارم

 ناطلس نب فيس موق ديب يهو { ناتيكلا راصح نع ع وجرلا ىلع
 نم اوطبهف ‘ ناتيكلا نورصاحُم مه نيذلا هباحصأ ىلإ لسرأو . هديبعو

 يف نيملسملا رظان نأ دعب ! اعجار حرطم نم جرخ اولصو الو 3 ضباقلا
 الإ رومألا نم رمأ ىلع مدقي مل هنأل ، اهنم جورخلاو } اهنع عوجرلا
 . ه أ . ملعلا لهأ ةروشمب

 لهف . مهبكارمب طقسم اولزن مجعلا نأ : ره امم انفرع االو

 نب فيس ديب - تملع امك ۔ امهو ؟ اهريغب وأ ةوقلاب نيتوكلا اولخد
 هلعلف } مهلوزن تقو طقسمب فيس دجاوت ىلإ ريشت ةياور كانه ؛ ناطلس
 افوخ {©= ديعس نب دمحأل نيرصاحملا مجعلا نع لصفناو ئ راحص نم ءاج

 نيتوكلا اولخد مهنإف { عقو ام اذهو } طقسمب هلقاعم مجعلا لتحي نأ هنم

 ناطلس نب فيس متاخ سلتخا ثيح 0 ناخ يقت مهدئاق اهربد ةعيدخب

 ىلإ مجعلا لوخدل حامسلاب فيس ناسل ىلع ةرورم تانايب هب متخو

 الإ اهل هبنتي ملو ةعيدخلا هذهب رعشي ملو ۔ يناريملاو يلالجلا ۔ نيتوكلا
 . ناوألا تاوف دعب

 ماع هاش ردان داع دقل : _ هصن ام - تايل ورلا ضعب يفف

 نب فيس ناكو . اهب ةطيحملا ندملاو طقسم ىلع رطيسيل م٧١ ٤٢
 عالقلا ىلإ هفيلح لوخد عنم يفكي ام ةوقلا نم هيدل لازيال ناطلُس
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 يسرافلا دئاقلا عضو ام ناعرس نكلو ۔ يناريملاو يلالجلا ۔ ةيسيئرلا

 . ةبدأم ىلإ هتيشاحو فيس مامإلا اعد دقف . هماهوأل ةياهن ۔ ناخ يقت

 8 عالقلا ةيماح داوقل رمأ ريوزتل همدختساو . مامإلا متاخ قرسو

 فشتكا امدنعو . هولعف ام وهو . اهيلإ سرفلا داوق لوخدب حامسلل
 دقو . بيهرلا هفيلح يديأ يف ةيسيئرلا هعالق دجو . ةقرسلا فيس

 . ه أ . هفعض بقاوع دهاش نأ دعب هسفن تمطختن

 يقت ةدايقب ةيرحبلا مجعلا تاوق نأ ١ ى رخ ذيلور ريشتو

 مامإلا تاوق اودجو . رحبلا ةهج نم طقسم اولصو امل ، ناخ

 نأ دعب . اهتهجاومل ةمزاللا تادادعتسإلا اوذختا دق دشرم نب ناطلُس

 تناكو . مهعم اوكبتشاو مهومجاهف } طقسم بوص اهكرحتب اوملع
 دعب اهباحسناو } ةيسرافلا تاوقلا ةراسخ نع ترفسأ ةكرعم مهنيب

 ىلع رخآ موجهل دادعتسالاو ميظنتلا ةداعإل ، ار يور ةقطنم ىلإ كلذ

 . رحبلاو ربلا نم ةنيدملا قيوطت بوجوب ناخ يقت ركف ثيح { طقسم
 ةكرعملا يف تلعف ام لثم 0 ًرفلاو ركلا ةينامعلا تاوقلا عيطتست ال ثيحب

 { يلع بلك راحص يف مجعلا دئاق 8 ناخ يقت ىعدتسا كلذلو . ةقباسلا

 ةطخلل اذيفنت } طقسم ةنيدم رصاحي يك ةيربلا هتاوق نم مسق عم

 . ةديدجلا

 هموقب جرخ { يسرافلا ودعلا ةطخب دشرم نب ناطلس مامإلا ملع الو

 اهنأو . رحبلا ةهج نم . طقسم يف مجعلا نيبو نييناممملا نيب تراد ةكرعملا هذه نا : ةياورلا هذه نم موهفلا )١(

 . لمرحلا حيس ةكرعم لبق

- ١٤٩ _ 



 يف مجعلاب ىقتلاف 3 انهم نب فيسو } ريمح نب فيس هيدئاق عم طقسم نم
 . مامإلا اهيف رصتنا ، سورض ةكرعم مهنيب ترادو ‘ لمرحلا حيس
 يف مهعفد يذلا رمألا } طقسم لالتحإ نع مهزجع دعب مجعلا رقهقتو
 نم ريثك لتق ىلإ ىدأ ام ، لوألا نم ىوقأ ءيجافم موجهب يناثلا مويلا

 هذه يف مجعلا نكمت دقو { ريمح نب فيس هدئاق مهنمو 3 مامإلا لاجر
 (رياربفر طابش رهش فصتنم يف كلذو } طقسم لالتحإ نم ةرملا
 . اكربل مهلالتحا اوعبات امك إ ه٦٥١١ ةنس قفاوملا م٣٤٧١ ماع
 يقت عطتسي ملو . الافطأ أو ءاسن اوبسو . اهنم اريثك اولتقو } تايرقو

 عم ةليح مدختساف . ةوقلاب ۔ يناريملاو يلالجلا ۔ نينصحلا لالتحا ناخ
 ةبدأم ىلإ هاعد نأب ۔ ةيبنجألا رداصملا ضعب اهتدروأ ۔ ناطلس نب فيس

 بيج نم متاخلا يسرافلا دئاقلا ذخأف ، يعولا هعم دقفأ ابارش هاقسو

 دقو 8 سرفلل نينصحلا ميلستب يضقي ارمأ هب متخو { ناطلُس نب فيس

 دعب & فيس دونج لبق نم . ناخ يقت دونجل امهميلست لعفلاب مت

 سحأ رمألاب ملعو قافأ امدنعو . هلبق نم عقوملا رمألا ىلع مهعالطا

 لالغتسالاو لالتحالا يف سرفلا اياونب كش يأ هيدل قبي ملو ؤ ةرارملاب
 نودو . لتحم زاغك يسرافلا دئاقلا تافرصت نم لهذ دقو ، لبسلا ىتشب

 عبطتسي ال عضو يف هسفن دجوف . هيأرب ذخاي وأ . رمأ يف هيلإ عجري نا
 أ . افقوم هيف ذختي نأ

 ديعسوبلآ ةلود " : هباتك يف . مسلق ايركز لامج | روتكدلا لق
 لالتحا هتلواحمو ، هاش ردان ركذي وهو .0 " ايقيرفإ قرشو نامع ف
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 : نامغغ

 اهئارو نم يمري ، ةيرحب ةسايس طتخي حومطلا دئاقلا كلذ ناكو )
 لهأ نم ةوعدلا يف دجو دقو { جيلخلا هايم ىلع سراف ةرطيس نامض

 طقسم ىلع ةرطيسلا هئارو نم عيطتسي اراتس ۔ ناطلُس نب فيس ۔ نامغ
 . ه أ . ( هلمكاب ينامغغلا لحاسلاو

 ينصح مجعلا لتحا امل ، ناطلس نب فيس نأ : ردابتملاو ، اذه

 نيرصاحملا مجعلا ىلإ اعجار طقسم نم ج رخ 7 يناريملاو يلالجلا

 اهتلتحا يتلا & طقسمب هلقاعم نم نيديلا رفص حبصأ نأ دعب . راحصل

 يتلا ةروكذملا هلقاعم ىلع وه الف { هدي نم رمألا تلفنا دقو { مجعلا

 نب دمحأ دي نم راحص نصح ىلع لصح وه الو } هدي تحت تناك
 مجعلا ةرصاحم نم دافتسا امو ۔ } لصح اذ الو هاعو اذ ال { ۔ ديعس

 . ائيش راحصل

 بطحت كلبح ريغ يف ًابطاح ايو اه٤وض كريغل اران دقوم ايأ

 . ةريسي مايأ دعب هب تامف 0 ( مزحلا ) نصح ىلإ ةيفخ اهنم جرخف

 | ديعس نب دمح أ بيصن نم هتوم دعب ر احص ت راصو { هنفدم هبو

 ةكلُم يتؤي هللاو ف } نامغ كلُم ىلع اهنم لطأ يتلا ةذفانلا هل تناكف

 . ه ُءاَشَي نم

 نب فيس توم دعب نيروصحم هبش طقسمب نيذلا مجعل ا لزي ملو
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 . اكرب يف ريخألا مهاوثم ىلإ ديعس نب دمحأ اهنم مهجرخأ ىتح 0 ناطلُس

 اورطضا دقف } راحص يف هل نيرصاحملا مهباحصأ ءالجإ نم غ رف نأ دعب

 لجر فالآ ةنالث لتقمو . ةلسابلا ةمواقملا ببسب اهنم جورخلا ىلإ

 ىلإ اورطضاف ۔ ةياور يف هتدجو امبسح ۔ راحص لهأ نم مهلثمو } مهنم
 راحص نم مهجورخ نأ : ليق امك ال } هعم اوضوافتو ، باحسنإلا
 مهتدايسب فرتعي نأو 3 ةيونس ةيزج ديعس نب دمحأ مهل عفدي نأ طرشب

 ضعب يف كلذ ءاج . اهيلع امكاح هل مهءاقبإ لباقم . دالبلا ىلع

 رخآ رطضا . راحصب هل مجعلا ةرصاحم تقو هنأ ، ةيلحملا ريغ رداصملا

 معز اذهو { دالبلا ىلع امكاح هوقبي نأ ىلع مهتنداهم ىلإ رمألا

 جورخ نأ حيحصلا ذإ } نيينامعلا نيخرؤملا عم هفالخ روهشملاو 0 دودرم
 | ديعس نب دمحأ ةضوافم ىلإ مهترطضا يتلا ةوقلاب ناك نامغ نم مجعلا

 ةماعلا خيشلا لوقي كلذ يفو . هعم ضوافتلا ىلإ اوأجل امل ةوقلا الولو

 : (هللا هاقبر يشلطبلا سماش نب دمحم

 مدق ىلع ةمئاق لزت امل مجعلاو ديعس نبا نيب برحلاو
 اومارو اولواح دق ام ةدش ماجعألا تدهاش امنيحو

 اوبغر ةاجنلا يفنو ةمالس اوبلطو مهل سوفن تعاك
 ادجمملا مفغيضلا ديعس ىتف ادمحأ مهنم ريمألا حلاصف

 امعنأ دق مهلو مهيدل ام لكب اولخحتري مهنأ

 هعبت لاجرلا نم ةرشع هعم نصحلا يف ريمألا لخدأو
 اومعط ام ىتمو ًاماعط مهل اومدقو مهماركأ ام لجأل
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 دجمألا يحيرألا ديعس ىتف دمحأل مهنم ريمألا لا

 اودصقيو اوجرخي نأ دكسمب اودجو نيذلا انبحصل عسر
 تاجاحلا نم اهريغو يبرح تالآ نم ناك مهيدل امب

 ردنبل مهلمحت ,بشخ يف ريس مث تعسو ال امك
 ءاج ام ىلع دزي ملو يبر ءاش نإ دمحأ لاق . سابع

 ةمواقملا لضفب هنإف ، باحستإا ةيضق يف قيقحتلا وه اذه

 { ةلصاوتم رهشأ ةعست ةليط ديعس نب دمحأ اهب ماق يتلا ةعفادملاو ةفينعلا

 ةمينغلا نم اوضرو { مهدالب ىلإ عوجرلاو باحسنإلا ىلإ كلذ مهرطضا
 فارتعإلاو مهتنداهم ىلإ رطضا يذلا وه هنإ : لوقلاف } بايإلاب
 ىرس لئاقلا اذه لعلو { قئاقحلا سيكعت نم وه . دالبلا ىلع مهتدايسب
 اننكمي ال تقو يف مجعلا نيبو هنيب عقو يذلا حلصلا ببسب مهولا هيلإ
 ناطلس نب فيس نم اقباس هيلع ىلوتسا يذلا بكرملا ميلست ىلع هديدحت

 نب فيس نأل ، لاومألا نم هيف ام ميلست ىلعو { (ناكفروخ) نم
 ىلع قبطني ال اذه نكل 3 اشرفو ةحلسأو . اليزج لام هيف لمح ناطلس
 دالبلا ىلع مهتدايسب فارتعالاو { ةيزجلا عفد نم ةموعزملا ىوعدلا

 يف مهباحصأل كلذ دعب هلتق لهف & راحص ىلع امكاح هل مهءاقبإ لباقم

 . ةرصبلا يفو (ةجنل) يف مهل هبرحو ، نفسلا يف مهضعب قارغإو 3 اكرب
 هبذكي امث اذه ؟ نامع ىلع مجعلا ةدايسب ديعس نب دمحأ فارتعإ نم وه

 . عقاولا
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 مرمرعلا سيمخلا الإ لسر الو هدنع ةيفرشملا الإ بتك الف

 يصورخلا ي رسثخلا دمحم نب ديعس خيشلا راشأ كلذ ىلإو

 : لوقي ثيح . هل ةليوط ةديصق نم

 اوراوت بارتلا قابطأ تحت مك رهشأ ةعست لاقي راصحلا يقب

 رارف هسيل قدص سيئرو ةداس نامع نم اهيف نكل

 رادجو قدانخو ةدودعم ةنازو دوعرلا لثم عفادمو

 اوراتحاو اذإ مهتناز غارفو مهلاجر لتق دعب مجاعألا لذ
 راع ةميزهلاو ةميزهلا لذ ةفاخمو ةليح حلصب اودان

 ٠١ هللا دبع يسرم دمحم | روتكدلا لق

 . ءاضغبلاو ةوادعلاب هاش ردان عم ديعسوبلآ ةلود ةقالع تأدب )

 ردان تاوق دض ريرحت برح يف نامع لئابق ديعس نب دمحأ مامإلا داق ذإ

 . هلامآ مطحف . هاش

 يف ىضوفلا تمع . م٧٤٧١ ةنس ۔ ناريإ يف ۔ هاش ردان لتق دعبو

 . نيديدع ءارمأ دي يف هلتق دعب ، يبونجلا يناريإلا لحاسلا عقوو 3 ناريإ
 ردنب ةيرحب دئاق ، هاش يلع الُمو ، رال سيئر ،} ناخ رصان مهرهشأ
 هللادبع خيشلاو } مهعم فلاحتو ، مساوقلا عم رهاصت يذلا ، سابع

 ءارمألا ءالؤه ىداعو { زمرهو مشك ةريزج يف } نيعم ينب ةليبق ميعز
 بودنم ةدعاسمب رال ناخ رصان ذخأف {} نامغغ ف ديعس نب دجأ مامإلا
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 ديعس نب دمحا مامإلا هارتشا ًابكرم ۔ سابع ردنب يف ةيقرشلا دنهلا ةكرش
 هاش يلع الم حجنو 7 هتيرحب ىلإ بكرملا اذه مضو . نيعم ينب خيش نم
 دض مساوقلا خيشو نيعم ينب خيش عم م٨٥٧١ ةنس فلح نيوكت يئ

 خيشو { رال ناخ ةقادص بلط ىلإ دمحأ مامإلا رطضا ام . نامع مامإ

 خيش نم ابكرم دحأ مامإلا ىرتشاو { مساوقلا خيش دعبيل & نيعم ينب

 . هللادبع خيشلا ةرسألو 8 ناخ ميركل بكرملا اذه ناكو . نعم ينب

 ميلست ٦: ا ، نيلجاع نيبلطب ديعس نب دمحأ مامإلا ىلإ ميرك مدقتو

 مامإلا ضفرو . هل ةيونس ةواتإ عفد : ايناث { هيلإ هارتشا يذلا بكرلل
 هاش ردان نإ : هيلإ هتلاسر يف لاقو { هرقتحاو ناخ ميرك بلاطم دمحأ

 مكحي ال وهف ناخ ميرك امأ { اهلك ناريإ هتوطسل عضخأ يوق مكاح
 ميرك رصأ اذإ هنأ ، ةلاسرلا دمحأ مامإلا ىهنأو ، ثالث وأ نيتعطاقم ريغ

 . ةوقلاب اهيلع لصحم نأ هيلعف . ةواتإلا بلط ىلع ناخ

 ىلإ امهقيرط يف امهو . روص (لهأل) نيبكرم نويناريإلا رسأو
 ةيرحب ةوق لسرأو { راحبإلا نم ةيراجتلا هنفس دمحأ مامإلا عنمو { ةرصبلا
 نب دمحم طقسم مكاح حلاصت امك } م٠٧٧١ ةنس رهشوب تبرض ةيربو

 . م٣٧٧١ ةنس مشك خيشو { مساوقلا عم ، يديعسوبلا نافلخ

 . نييناريإ نيبكرم رمدو ، سابع ردنب ينامعلا لوطسألا مجاهو
 نكلو . مه٤١٧٧١ ةنس رهشوب خيش ةدايقب ةلمح دادعإ ناخ ميرك لواحو

 . ديعس نب دمجأ مامإلا عم لكاشملا ةيوست ىلع تصرح ةلمحلا هذه

 3 لكاشملا ةيوست ىلع ديعس نب دمحأ مامإلا قفاوو 3 هنم ماقتنإلا نم رثكأ
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 ١ يراجتلا هلوطسأ نأ نلعأو . ةيزجلا عفد ضفر ىلع رصأ هنكلو

 . هأ . ) هحلاصم نع عافدلل يبرح لوطسأ هبحصيس

 ناريإ يف مكحلا ةدس ىلع هاش ردان سولج ناك : ليق ؛ هيبنت

 اميف ريخلا ] : مهلوقب هوقفاوم اذه هسولجل خرأ دقو & ه١ ١٤٨ ةنس

 . [ عقو اميف ريخ ال ] : مهلوقب هوفلاخ هل خرأ امنيب & [ عقو

 ءاملغلا اوعدي ناك موي يفف . ةبيرغ عيابط اذ الجر هاش ردان ناكو

 براحي ناك رخآ موي يو . ةعيشو ةنس نم 0 ناريإو قارعلا نم
 ناك موي تاذو . ءايربألا نم فولأ ءامد قارتل } قارعلا يف نيينامثقلا

 يفو ، ديحولا هنبا نيع أقفي ناك موي يفو { اهتاورث زازتبإل دنهلا مجاهي
 . كلذ نم هوعنم مل مهنأل ، هعايشأ نم رينكلا لتقي رخآ موي

 ٨ هريغ هب يقسي ناك امب يقسو لِف نأ هاش ردان ةبقاع تناك من

 ةدحاو ةنسب ةمامإلاب ديعس نب دمح أ ةعيب لبق . -ه١٦١١ ةنس كلذو

 . ابيرقت

 . هاش ردان لايتغإ دعب مكحلا ةصنم ىلع ناخ ميرك سلج مث

 يف - نسح كولسب سانلا يف يشمي ناكو . اياعرلا ليكو : هسفن ىمسو
 اوذخأ نيذلا قرطلا عاطق هيلإ وكشي لجر موي تاذ هءاج ۔ رمألا ةيادب

 لاقف ؟ كلاومأ اوذخأ نبح لعفت تنك اذام : ناخ ميرك هلأسف } هلاومأ

 اهذخأي ىتح لاومأ كعمو مانتأ : ناخ ميرك لاقف 3 امئان تنك : لجرلا

 لاومأ ظفحت ناظقي كنأ نظأ تنك : لجرلا هباجأف ؟ قرطلا عاطق
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 ٤ صوصللا نم هلاومأ عاجرتساب هدنج رمأو 72 ميرك ىكبف ‘ اياعرلا

 . عجرتساف

 هاخأ لسرأف 3 ءامدلا كفس يف هقبس نم ةداع ىلإ ناخ ميرك داع من

 اهدعب رطضا _ طقف ۔ مايأ ةثالثل نكلو . ةرصبلا لتحاف } ناخ قداص

 زاريشب ناخ ميرك تامو . ةريثك ءامد ةقارإ دعب ةرصبلا نم جورخلل
 . ه١ ١٩٣ ةنس

 لدت اهنإف } مسالا ىلع تمدقت اذإ هاش ةملك نأ : لاقي }؛ هيبنت

 نب يلع مامإلل }، اضر هاش لثم . ةوبنلا تيب لآ نم ىمسملا نأ ىلع

 اضرو . هاش ردان لشم ذ كولملل يهف ترخأت اذإ امأ ؛ اضرلا ىسوم

 : ينعت يهف ز كرتلا كولم اهلمعتسا يتلا ناخ ةملك نأ امك . هاش

 . كلما

 ريبدتو دالبلا حالصإ يف ادهج ديعس نب دمحأ مامإلا لاي ملو اذه

 . اهلك نامع ىلع هئاليتساو مجعل ١ هدرط لعب . ةكلملا رومأ

 هبعالم حمرل اب رطخو هبراض فيسلا ىضتنا دقو

 اهداصتقا شاعناو . دالبلا ةرامع وحن } ةثيثح تاوطخ اطخف

 ةدمل اهيلع ترم يتلا عاضوألا يدرتو . بورحلا اببسب « روهدتملا

 نب ناطلس مامإلا توم دعب يبرعيلا تيبلا ماسقنا ذنم { ةريصقلاب تسيل

 يف اوطقس ةمسن فلأ نيعبرأ نأ : ليق ىتح 0 (هللا همحر) ۔ يناثلا ۔ فيس
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 اهفلخ يتلا ةحدافلا راثآلا كلذ يف امب . ةيلهألا تاعارصلاو كراعملا كلت

 ىلع ء مايق ريخ رومألاب ماقف } نامغ نم مهالجأ ىتح } يسرافلا وزغلا
 ٠ ةيراض كراعم اهببسب عقو 5 ةيلخاد تاروثو ابورح هتهجاوم نم مغرلا

 رأ ، ةسثبلاب مساوقلا بورحو ، (بيطلا حيس) ةعقوو } (قرف) ةعقوك
 تيبلا يف ككفتو عادصنا نم رمألا رخآ ملسي مل ىتحو { ماح يداوب
 8 دمحأ مامإلا ءانبأ فيسو ناطلُس ناديسلا ماق دقف &، هسفن يديعسوبلآ

 . امهيبأ دض ةروشب اماق _ روبجلا نم امهمأ - ناقيقش ناوخأ امهو
 هنم اجرخي ملو 3 اهامكحأ دق ةطخب ، اكرب نصح ىلع ۔ ًالوأ ۔ ايلوتساو
 . موقلا نم هعم نمب & قاتسرلا نم دمجأ مامالا ءاج نأ امل } ةوقلاب الإ

 نم هرثكأ مدهناف - هيف امهو ۔ عفادملاب هبرضب مهرمأو نصحلا اوقوطو
 مهنيب خياشملا ضعب طسوت نأ دعب هنم اجرخ مث \ برضلا ةدش

 ىتح اليوط تقولا ضمي مل نكل { دمحأ مامإلا امهابأ اهجاوو } حلصلاب
 . طقسمب يبرغلا توكلاو } يقرشلا توكلا ىلع ايلوتسا

 . يرفاغلا دمحم نب رصان ناميعزلا زهتنا هذه امهتروث ببسبو

 ىلإ الصي نأ اعاطتساو _ ةميخلا سأر مكاح _ يلوهلا ةمحر نب رقصو

 نيضباقلا مامإلا ينبا عم امهنم نواعت اهارصاحف . امهموقب قاتسرلا
 امهيبأ دض مامإلا ينبا نم ةروثلاو قاقشنإلا اذه نأ الإ ۔ طقسم ينصحل
 نيميعزلا راصحب املع امل امهنإف {} ليلق دعب تعشقت فيص ةباحس ناك

 امهيبأ نع امهقاقشنإ نأو & فقوملا ةروطخ اكردأ ۔ ةمحر نباو يرفافلا -
 نأ امو ، مهنيب حلصلا متو اعجارتف ، ديعسوبلآ ةلئاع مكح ىلع يضقيس
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 نع ايلخت ىتح ، قاتسرلل نيرصاحملا نيخيشلا ىلإ حلصلا اذه ربخ لصو
 مامإلا دالوأ نأ ١ يسرم دمحم | روتكدلا ركذو ؛ ابحسناو راصحلا

 . ه أ . ( مهيبأ دض هذه مهتروث يف مهرزأ دشل مساوقلاب اودجنتسا

 اهتقو نأل . عئاقولا بيترت بسح ةكرحلا هذهل نايب ديزم يتأيسو
 هذه تقبس يتلاو } دمحأ مامإلا اهب لغشنا يتلا بورحلا نع رخاتم

 . ةروثلا

 عباتتلا ىلع هيسفانمو هموصخ عم دمحأ مامإلا بورح ركذ انمازتلابو

 ةنثبلا ي دجأ مامإلل مساوقلا برح نإف . عاطتسملا بسح _ انايحأ .

 بيطلا حيس ةعقو لبقو ، ىوزنب قرف ةعقو لبق ۔ ردابتي اميف ۔ يتات

 ابيرقت قفاوملا وهو | م٧١ ٤٥ ماع اهنأ مهضعب اهارحتي ثيح . ةرهاظلاب
 ف ةمامإلاب ديعس نب دمحأ ةعيابم لبق عبطلاب اذهو \ ه١ ١٥٨ ةنسل

 ةنثبلا ةكرعم نأو ، م٩٤٧١ ماعل قفاوملا ه٢٦١١ ةنس قاتسرلا نصح

 ةريخألا ريمح نب برعلب ةمامإ مايأ تناك 0 ناقيرفلا اهيف أفاكت يتلا هذه

 لد نإ اذهو ، ه١٦١١ ةنس يلاوح تهتنا يتلاو ، لخادلا نامع ين

 طخلا يف ريبك ذوفنب عتمتي ن اك ديعس نب دمح أ نأ ىلع لدي امنإف

 عاطتسا ثيح . ةمامإلاب هتعيابم لبق نادلبلا نم هبراق امو يلحاسلا

 مل يتلا ٤ لخادلا نامع لاجرب ةناعتسإلا نودب حلسم رطخ يأ ةهجاوم

 . روكذملا خيراتلا يف قاتسرلاب هتعيابم دعب ألإ همكح تحت نكت

 نولكشي ۔ ةبراعيلا مكح نم ةريخألا تاونسلا يف ۔ مساوقلا ناكو
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 لوقت امك ۔ كلذ دكأت دقو . ةينامعلا ةدحولا يف ةيساسألا رصانعلا دحأ
 8 نيرحبلا رزج ىلع ةرطيسلا يف ةلاعفلا مهتمهاسم _ رداصملا ضعب

 نأ امك . (يناثلار) فيس نب ناطلُس مامإلا مايأ 0 كرالو ، مسقلاو

 يف ناممل ىلوألا مهتوزغ يف سرفلا لاتق يف اوكراش كلذ دعب مساوقلا
 نم _ مساوقلا ناكف { ةميخلا سأر يف ں ه٩٤١١ قفاوملا م٧٣٧١ ماع
 8 سرفلا اههجاوي ةينامُغ ةوق لوأ ۔ يلوهلا ةمحر نب رطم خيشلا عابتأ

 ةقوفتملا ةيسرافلا ةوقلا نأ الإ ں ةيراض كراعم يف اهعم نوكبتشيو
 سأر يف ةيسرافلا ةوقلا لوزنب ةقفاوملا ىلع ةميحلا سأر لاجر ترطضا
 . ام تقو ىلإ اهب مهزكرمتو { ةميخلا

 نيتسفانتم نيتئف ىلإ نامغ يف تاماسقنالاو تاعارصلا لجأل نكل

 يتلاو \ مكحلا ىلإ دمحأ مامإلا ءيجم تقبس يتلاو ۔ ةيوانهلاو ةيرفاغلا -

 قارتفإلا يميعز دحأ ىلإ مهمامضناب } لاعف لكشب مساوقلا اهيف كراش

 نب فلخ نيبو هنيب ةرئادلا بورحلا يف ۔ يرفاغلا رصان نب دمحم وهو ۔
 لئابق عم مساوقلا كرتشا لطابلا بزحتلا اذه لجألو 0 يئانهلا كرابم

 نيبو ديعس نب دمحأ مامإلا نيب تناك يتلا & قرف ةكرعم يف ةرهاظلا

 ريثكو برعلب لفو ۔ ديعس نب دمحأل اهيف رصنلا ناك ۔ ريمح نب برعلب
 . هموق نم

 نودب ةكرعملا هذه دعب نامع يف دمحأ مامإلل رمألا بتتسا نأ امو

 ةلود مايقب نامممب مئاقلا مكحلا نع لاصفنإلا مساوقلا ررق } عزانم

 ضعب يف امك _ نامغ نع ةميخلا سأر لاصفنا دوعيو } ديعسوب لآ
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 ] رشع نمانلا نرقلا فصتنم ىلإ مساوقلل ةمصاعك اهروهظو . رداصملا

 عمجي يذلا ‘ يمساقلا داحتالا نيوكت رطم نب ةمحر خيشلا نلعأ ذإ

 . هتماعز ءاول تحت تمضنا يتلا لئابقلا

 اذه { " ديعس نب دمحأ دهع يف نامع " وهو ۔ روكذملا ردصملا للعيو
 مامإلا ملست لاح تثدح يتلا ةديدعلا تادرمتلا ببسب هنأ لاصفنإلا

 لامشلا ةعطاقم ىلع هترطيس نم فعضأ دق كلذ نأو } مكحلا دمجأ

 مساوقلا نيب ةليوط تاعزانم ىلإ ىدأ لاصفنإلا اذه نأو ، (مساوقلا)
 عم هتهجاو يتلا تالكشملا مهأ نم هربتعا ثيح ! دمحأ مامإلا نيبو

 . نامع يف مكحلا هملست

 . هتطلسل مساوقلا عاضخإ ررق { هتعاط تحت نامغ تحبصأ نأ املو

 نم افلؤم ايرحب الوطسأ كرحف ۔ ةيرحبو ةيرب ۔ ةريبك تاوق عمجي ماقف
 اهب نش . ةميخلا سأر ىلإ ةريغص ةنيفس ةئامو ةريبك ةنيفس ةرشع يتنا
 / ه٢٧١١ يماعل نيقفاوملا ، م٩٥٧١ / م٨٥٧١ يماع افينع اموجه

 نب خيشلا اهريمأ ملستسا يذلا & بصخ ةقطنمب ءادتبا \ ه ١٣

 لخاد ىلإ ةدوعلل رطضا دمحأ مامإلا نكل 0 لاتق نودب يحشلا هللادبع

 ديسلا ىلإ دهع كانهو ، تابارطضإلا ضعب عالدنا ببسب } نامغ

 هرودب لصاو يذلاو . ةلمحلا ةدايقل }\ يديعسوبلا دمحم نب نافلخ

 امك ۔ ءاملا ةلاحض نأ ًالإ } ۔ مساوقلا ةمصاع ۔ ةميخلا سأر وحن همدقن
 .ةلمحلا حاجن نود لاح ةميخلا سأر لحاس برق ۔ رداصملا ضعب لوقت

 اهدئاق نوكي اهريغ ةلمحب ةلمحلا هذه لدبتسي نأ مامإلا رطضا ام
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 دقو © ةنيفس رشع ةعبرأ نم فلؤم لوطسأ سأر ىلع {©“ فيس نب يلع

 ةريزجو ةميخلا سأر ىلع امكحم اراصح ضرفي نأ ديدجلا دئاقلا عاطتسا

 حمسي ملو مهعاضخال مساوقلا يناوم نم 7 ةقراشلاو ءارمحلا

 . ةيراجت ةلحر وأ ؤلؤللا ديصل جورخلاب ةنيفس ةيأل
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 سرفلا دض ةرصبلل هبرح  

 نب دمحأ مامإلاب اغأ ناميلس ۔ دادغبب ةينامثعلا ةلودلا يلاو دجنتسا
 ه٠٧١١ ةنس يفف { ةرصبلل نيمجاهملا مجعلا برحل } يديعسوبلآ ديعس

 . اديدش ارصح اهورصاحف . ةرصبلاب مجعلا طاحأ 8 م٦٥٧١ قفاوملا

 لوخدلا نم نفسلا عنمل ، طشلا ىلع ةليوط ديدح نم ةلسلس اوبصنو
 . ةرصبلا لإ

 اهلهأ لمج . ةرصبلا مجعلا رصاح امل : قيزر نبا لاق
 املف { ةدجنلا نوبلطي . ارس يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا نوبتاك
 . ةنطلسلا بكارم نم ارابك بكارم ةرشع زهج . هيلإ مهبتك ترتاوت

 برح مهلسرأ نيذلا هموق ددع ناكف . اريثك راغصلا بشخلا نمو

 . لجر فالآ ةرشع مجعلا

 ناكو . افلأ رشع ةينامث مهنأ : ىرخأ ةياور يف تدجو ٠ ) تلق )

 . دمجأ نب لاله هدلو مهدئاق

 ةبوصنم ةلسلسلا اوأر 0 ةرصبلا طش اوغلب املو : قيزر نيلا لاق
 . اهعطقف ةلسلسلا حطنف { (ينامحرلار ىمسملا هبكرم اهيلع اوعفد . هيلع
 افشك مهوفشكو 0، فيسلا مهيف اوعضوف 0 مجعلا ىلع برعلا لزنو
 عجرو } كلذ دعب ةرصبلا لهأ رقتساو } ةرصبلا نع مهوداذو 4 اعيظف

 كلم ملع املف } طقسم نم اهيلع نيمداقلا بشخلا ىلع مامإلا موق

- ١٦٣ 



 . ةرصبلا لهأ هتيعرل هبصعتو . مجعلاب دمحأ مامإلا عينص ةرس { مورلا
 جارخلا مامإلا ىلإ عفدي نأ ، ةرصبلاب يذلا هيلاو ىلع ناطلسلا رمأف

 ةلود مايأ ىلاو & دمحأ مامإلا نب ناطلُس ديسلا ةلود مايأ ىلإ ررقت يذلا

 . فرصت ضعب عم همالك ه أ . دمحأ مامإلا نب ناطلُس نب دعيس هدلو

 دمحأ مامإلا عينص ُةَرَس } مورلا كلم ملع املف ؛ هلوق امل

 نب ناخ نامثُغ ينامثغلا ناطلسلا هب ينعي ۔ ردابتي اميف وهف { مجعلاب

 ‘ه١ ١٦٧١ ةنس ةنطلسلا تخت ىلع سلج يذلا ۔ ناخ ىفطصم ناطلسلا

 . ه١٧١١ ةنس ىلإ همكح مادو

 : داقعلا حلص | روتكدلا لاق

 هفالسأ ةسايس ديعس نب دمحأ لصاو 7 ةيوقلا نامع ةيرحب لضفبو ر

 ءالو دقف دق نإو . ةيمالسإلا ةلودلاب تاقالعلا ةيمنت يف ةبراعيلا

 ةلودلا عم هتاقالع قثو دق هنإف ، يقرشلا ايقيرفإ لحاس ىلع تارامإلا

 8 ةرصبلا سرفلا رصاح امنيح ةبيط ةصرف هل تحيتأو ، ةصاخ ةينامنغلا

 سرفلا اهعضو ةلسلس رسك نم نكمت يذلا . ينامحرلا دارطلا لسراف
 ةلودلا تصصخ تقولا كلذ ذنمو }\ برعلا طش يف ةحالملا ةلقرعل

 ءيطاوشلا ةيامحب مهمايق ريظن ، نامغ ماكحل ةيونس ةأفاكم ةينامنملا

 داكي ينامثعلا لوطسألا ناك تقو يف { دادغب ةيالول ةيبرغلاو ةيبونجلا

 . ه أ . ( جيلخلا هايم نم ًامدعنم نوكي

 ةلودلل دمحأ مامالا تادادمإ ركذب . داقعلا | روتكدلا رصتقا دقو

. ١٦١٤



 هلعلف ، هريغ ركذي ملو . طقف ينامحرلا دارطلا ىلع ةرصبلاب ةينامثلا

 . ارابك بكارم ةرشعب ةرصبلا دمأ دمحأ مامإلا نأ ىسانت وأ يسن

 نم نكمتو ، مهتدجن ىلإ عراس هنأو ، نامغ لهأ نم لتاقم فالآ ةرشعو
 ةيونس ةأفاكم صيصختب ينامثغلا ناطلسلا هأفاكف . مهنع راصحلا كف

 هديفح ىلإ مث | دمحأ نب ناطلُس ديسلا هدلو ىلإ تراص من { دمحأ مامإلل

 . ۔ رداصملا ضعب يف كلذ ءاج امك ۔ ناطلس نب ديعس ديسلا

 ‘ يتآل ا نايبلا ف . ١٧ دبع يسرم دمحم | روتكدلا حضوأ دقو

 نم - ابكرم نيثالثو ةعبرأ بكارملا ددع نأ : لاقو ، كلذ ىلع داز لب

 : لاق ثيح 3 هسفنب هيف جرخ مامإلا نأو - ينامحرلا دارطلا ريغ

 امل } دادغب اشابو } ديعس نب دمحأ مامإلا نيب ةدوملا تاقالع تداس ر

 ةنس ناخ ميرك مدقأ املو } نامغ دض هاش ردان ةلمح مايأ نوع نم هل مدق

 - ةرصبلا يلاو _ اغأ ناميلس ىأرو . ةرصبلا لالتحإ ىلع ۔ م ٥

 دعأو } نامع مامإ نم نوعلا بلطي لسرأ . دادغب اشاب تادادمإ رخات

 ابكرم نيثالثو ةعبرأ نم نوكتي ًامخض الوطسأ 3 ديعس نب دمحأ مامإلا

 يناملا لوطسألا لصوو 0 ينامحرلا هدارط يف وه جرخو . اريبك ايرحب
 ةلسلس رسكو . م٥٧٧١ ةنس ربمتبس رخاوأ يف برعلا طش لخدم

 كارتألا نيعفادملا دادمإ هنكمأو {. رهنلا لخدم قلغت تناك يتلا ديدحلا

 لاتق دعب . ةيناريإلا تاوقلا دي يف ةنيدملا تطقس اريخأو .3 داتعلاو نؤملاب

 . ( طقسم ىللإ يناملا لوطسألا داعو . ارهش رشع ةثالث . اغأ ناميلس

- ١٦٥



 ناطلسلا ) مورلا كلم عمس امل هنأ : قيزر نبل ركذيو

 . اريثك رس ، ديعس نب دمحأ مامإلا اهب ماق يتلا لامعألا هذهب ( ينامثلا

 . مامإلل جارخلا عفدي نأ ةرصبلا يلاو رمأو

 اهعفدب يلاعلا بابلا رمأ يتلا ةيونسلا ةحنملا هذه نأ ١ ودبيو

 مهعازن نامع ماكح لغشو . هتافو دعب نامغ ىلإ لسرت مل . دمحأ مامإلل

 ةنس يف لسرأ ، دمحأ نب ناطلس ديسلل رمألا بتتسا املو ، يلخادلا

 ةموكحل ةررقملا ةيونسلا ةحنملا عفدب هبلاطي ، دادغب اشاب ىلإ ۔ م٨

 دض مايقلل دمحأ نب ناطلُس ديسلا أيهو . هيبأ ةافو ذنم اهتارخأتمو نامغ

 يذلا ، دشار نب رقص مساوقلا خيش عم حلص لمعل ضروافتو { ةرصبلا
 . كاذتقو ةميخلا سأرل ةيدوعسلا تاوقلا ديدهتل حلصلا اذهب بحر

 مهافتلا مث } ةرصبلا يف يتسنام يزيلجنإلا ميقملا طسوت دعبو ريخأو

 يف يسارلا ، يراجتلا روص لوطسأ دئاقو ةرصبلا ملستم نيب حلصلاو
 . ه أ ( مهافتلا اذه ناطلس ديسلا لبقو ، رهشوب

 ةلود "هباتك يف ‘. مساق ايركز لامج | روتكدلا مالك ينو
 } ديعس نب دمحأ مامإلا نأ لدي ام { " ايقيرفإ قرشو نامع يف ديعسوبلآ

 ماعل قفاوملا م٦٥٧١ ماع ىللا ة رملا { نيترم ةرصبلاب كارتألا دمأ

 هذه نأ ركذلاب ريدجلاو : اهنع لوقيف : ةيناثلا املو ه ٩
 هجتا ينلا ىلوألا ةرملا يه نكت مل ۔ م٦٧٧١ ةنس تناك يتلا ينعيو ۔

 تناك دقف } سرفلا نم ةرصبلا صيلختل ديعس نب دمحأ مامإلا اهيف

 تاقالع ءيشنيو } سرفلا برضي نأ نامغ نوئش ىلوت نأ ذنم هتسايس

_- ١٦٦



 طش ىلع ةرطيسلاب ، م٦٥٧١ ماع يف رداب كلذلو . كارتألا عم ةنسح

 نم نكمتو ، ةرصبلا بوص ينامحرلا ةريهشلا هتنيفسب هجتا امك } برعلا

 نم ينامغلا لوطسألا عنمل سرفلا اهعضو يتلا ديدحلا لسالس ميطحت
 نم سرفلا درط نم ةرملا هذه يف دمحأ مامإلا حجنو { ةرصبلا ىلإ مدقتلا

 يذلا ، ثلاثلا ىفطصم ناطلسلا دهع يف عقو ثداحلا اذهو ! ةرصبلا

 ةيزج عفد ررقي هلعج امث ، نامع بناج نم ةميقلا ةدعاسملا كلت ردق

 ةيالو بناج نم عفدلا رمتساو } نامع ىلإ ةرصبلا ةنازخ نم ةيونس
 ةيزجلا كلت ريرقت نأ : ةظحالم عم { ناطلس نب ديعس دهع ىتح ةرصبلا

 ىلإ طقسم ماكح رصأ امنيح . دعب اميف لكاشم ةدع راثأ ةيونسلا

 طقسم نيطالس كبتشا ةريثك نايحأ يفو { ةيونسلا ةيزجلا كلتل مهتيقحأ

 عفد نيريخألا لامهإ ةجيتن { دادغب وأ ةرصبلا ةالو عم ديدش عارص يف

 . م٨٩٧١ ماع ثدح ع ونلا اذه نم مداصت زربأ لعلو 8 بتاورلا كلت

 طقسم مكاح ۔ دمحأ نب ناطلس نيبو ۔ اشاب ناميلس ۔ دادغب يلاو نيب

 . نيمكاحلا نيب برحلا ىلإ يدؤي داكو

 مامإلا مكخ لالخ ف هنأ : انه ررقن نأ نكمي لاوحألا يأ ىلعو

 اهل نوكي نأ نامع تعاطتسإ } م٣٨٧١ / م٤٧١ ١ . ديعس نب دمجأ
 8 نيرحبلاو } ءاسحإلا ىلإ يبرغلا هاجتإلا يف اهدودح تدتما ذإ { ناش

 لحاس ىلإ . رافظ ةظفاحم ىلإ ، يقرشلا هاجتإلا يف تلصو امك

 . تومرضح

 تفلب دقف ( م٤٠٨١ / م٣٩٧١ ) دمحأ نب ناطلس دهع ين امأ

_- ١٦٧١



 امنيح } عاستإلا نم اهل دح ىصقأ يبرعلا جيلخلا ىلع ةينامعلا ةرطيسلا

 يف نكمت امك { سابع ردنب ءانيم ىلع ةرطيسلا نم ، م٤٩٧١ ماع حجن
 هل زاجأ ، ةيسرافلا ةموكحلا نم نامرف ىلع لوصحلا نم ، م٨٩٧١ ماع

 ١ ناركم لحاس ىلع نيتعقاولا ، رابوشو . رذاوج . هتاقحلمب ءانيملا مض

 ةموكح تعاطتسا كلذبو } ناموت فالآ ةتس هردق يونس راجيإ ريظن

 . هتسايس هيجوت يف لوألا ماقملا اهل نوكيو . ةسايس يف لخدتت نأ طقسم

 رزج ىلع ذاوحتسإلا يف دمحأ نب ناطلس حجن ، كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 نيذلا ، نيعم ينب لئابق نم اهعازتنا نم نكمت امدعب 0 زومرهو & (١ر مسق
 نيتاه ةرادإ مهحنم يذلا ، هاشلا نم نامرفب اهيلع اولوتسا دق اوناك

 رزجلا كلت تحبصأ اذكهو . هترطيس فعضب سحأ امنيح 9 نيتريزجلا

 امب ظافتحإلا يف دمحأ نب ناطلس ءافلخ دهجو . ةينامعلا ةرطيسلا تحت

 قحب اهيلع اولصحت دق مهنأ نينلعم } رزجو ءيناومو لحاوس نم مهيلإ لآ
 8 سرفلا نم مهرودب اهيلع اولصحت نيذلا برعلا نم حتفلاو وزغلا
 كلت ىلع ةيسرافلا ةرطيسلا نوضراعي طقسم ماكح ناك كلذلو

 كلتل اهترادإ يف فرصتت تناك طقسم ةموكح نأ لب ، تاكلتمملا

 . ه أ . ( رمألا بحاص فرصت تاعطاقملا

 امب 0 هلبق يتلا تانايبلا نع ةديفم ةدايز لوصح عم } هنه ال رملا

 نيتدعابتمو نيتلصفنم نيترتف ىلع هتاوقب كارتألا دمأ دمحأ مامإلا نأ ينعي

 نب ناميلس ناطلسلا اهركذ دقو . ( ناولك ) ميدقلا يف ئمسنت تناك 9 يبرعلا جيلخلا يف ةريزج : مسقلا )١(
 : هلوقب اهعلطم لهتسإ . هل ةديصق يف . يناهبنلا ناميلس

 هناحس نامغ نم تشنت قربل انهوم مسقلاب يرذعلا ىوهلا يناعد

 هبقارأ حابصلا ىتح هل بف عجاه مهلا يلاخلاو ينقراف

- ١٦٨ 



 3 ه١ ١٦٩ قفاوملا م١ ٧٥٦ ةنس ۔ لوقي امك ۔ امهادحإ نإف { نمزلا ين

 مل باتكلا نم هريغ لعلو }\ ه١ ١٩٠ ةنس قفاوملا م٦٧٧١ ةنس ةيناثلاو

 مهنأ وأ } ةدحاو تقو يف ةدحاو ةيضق اهولعجف { نيتدجنلا نبب اوقرفي

 . كلذ ىلع اوعلطي مل

 لالخ يف هنأ " : هلوق ايركز لامج | روتكدلا ىلع ذخان اننأ الإ
 3 هركذ يذلا تقولا اذهف .& " م١٤٧١ ةنس ديعس نب دمحأ مامإلا مكخ

 مكحلا ىلإ لصو دق نكي مل ديعس نب دمحأو & ه١ ١٥٤ ةنس قفاوي
 يذلا } دشرم نب ناطلُس مامإلا اهيف بصن & ه١ ١٥٤ ةنس هنأل | دعب
 . راحص ىلع ايلاو كاذنآ لزي مل ديعس نب دمحأو & ه١ ١٥٦١ ةنس ينوت

 دمحأ مامإلا مكح ءادتبا دييقتف 3 ةيلاتتملا مجعلا تاوزغب ةلوغشم نامر

 نيب ام ةرتف يف ثدح كلذ نأ : لاق ولو ، باوصب سيل م١٤٧١ ين

 قفاوملا م٣٨٧١ ماع نيبو ، ه٢٦١١ ةنس قفاوملا م٩٤٧١ ةنس
 حجرأ ىلع ۔ ديعس نب دمحأ مامإلا هيف تام يذلا ماعلا وهو ں ه ٨

 . باوصلا ىلإ برقأ ناكل ۔ تاياورلا

 . " يمالسإلا ملاعلا رضاح " يف . نالسزا بيكش ريمألا لف

 مزه هنأ : ةرصبلاب كارتألل ديعس نب دمحأ مامإلا تادادمإ ركذي وهر

 هل ترجأو . هنم ةلودلا ترسف . ًارزؤم ارصن ةلودلا رصنو 0 نييناريالا

 عساتلا نرقلا رخاوأ ىلإ طقسم ةمئأ هاضاقتي لازي ال ناك { ايونس ابتار

 رسك يذلا وه {. ينامحرلا همسا دارط هلوطسأ ةلمج نمو { يداليملا رشع

 لوطسأ عنمل برعلا طش يف نويناريإلا اهعضو يتلا ، ديدحلا ةلسلس

۔- ١٦٩



 ببسب {، دنهلا يف ولافنام ىلإ هلسرأ مث 0 ةرصبلا ىلإ لوخدلا نم نامع
 . ه أ . ةنس لك نامع ذرت تناك يتلا زرألا ةنوئم زجح

 لسرأ ناخ ميرك نأ : يتامحلل خيراتلا رداصم ضعب يفو

 لسرأف } راصحلا اولم ىتح اهرصاحف . ةرصبلا ىلإ ناخ قداص هاخأ

 ماوقألاب مهدمأف . ةرصنلا هنم نوديري مامإلا انديس ىلإ ةرصبلا لهأ

 . ًانؤمو تاودأ تالمح } ابكرم نينامث ردقب بكارملاو

 . دمحأ مامإلا ينبا فيسو ، سيق ۔ انتاداس ۔ هدالوأ مهيلإ لسرأو

 املو } يثراحلا يناوربلا مساق نب ديعس نب دجام ربكألا خيشلا مهعمو

 ام مظعأ {©“ ديدح نم ةلسلس اوعضو مجعلا اودجو ةرصبلا اولصو

 . نامع لهأ ىلع ةعطاق . ربلا ىلإ ربلا نم 0 طشلا ف اهوبكرو ) نوكي

 . هتمحرب مهناعأ نأ ىلإ كلانه اوماقأف } ةرصبلا لوخدل اليبس اودجي ملف

 8 ربلا يبناج نم تعطقنا دق ةلسلسلاو الإ يلايللا نم ةليل تناك ام ذإ

 8 رحبلاب مهيلإ اوربع اموق نأ اونظ 0 اهل ةلماحلا اهباشخأ مهيلإ تلصوو

 هللا اهعطق ةلسلسلا نأ مهل نابف } مهنع عجرت ملف ، عفادملاب اهوبرضف
 عفادملاو ةرصبلا اولخدو حتفلاو رصللا مهل نابف . مهيلإ اهلصوأو

 عفدم هيفو } نالدرج ىمسي ناكرب مهبرضو { نيبناجلا نم مهبرضت
 ىلع اهولخدو . ةتس وأ ‘ يدكسللاب نانمأ ةعبس ةصاصر لك ‘ ريبك

 نم ددملا نم دحأ مهيلإ لصي ملو ‘ ةرصبلاب مهمايق لاطو ذ ليمج لاح

 دنع نم الو . ناخ ديمحلادبع { نيرحبلا ناقاخو 0 نيربلا ناطلس بناج

 اوعجرف . ةدملا مهيلع تلاطو . داعملاو دازلا مهيلع لقو {© دادغب اشاب

۔ ١٧٠ -



 نب رماثو 3 اشاب ناميلس ةرصبلاب مئاقلا ناكو ‘ ليمج لاح ىلع مهنع

 خيشلل ل وقي ن اكو ئ مهريبكو مهسيئر 6 )١( جفنتنمل ١ خيش \ نودعس

 » ءامكح متنأو ئ ءامقُس نحن © دحام يوخاي دحام : ديعس نب دحام

 . هللا يناعملاو انوواد

 ضصب يف ديقعتو ، ضومغ نم اهيف ام ىلع ةيل ورلا تهتنإ
 موق نأ : هسفن ردصملا يفو ؛ اهتقباس نع تامولعم ةدايز عم 0 تارابعلا

 هددع شيجب نامع ناخ ميرك دصق . ةرصبلا نم اوعجر امل دمحأ مامإلا

 لسرأ } دمجأ مامإلا مهب ملع املو . ةجنلب اوركسعو لجر فالآ ةتس

 يلاولا _ دمحم نب هللا دبعو ، ليكولا دمحم نب نافلخ همع ينبو هدالوأ
 ةريزجلا كلتب اوقتلإو } ديعسوبلآ تاداس نم مهعم نمو ۔ ربكألا

 . ةمواقملا نع مهزجع دعب . نامألا مجعلا بلطو . اهب مهورصحو

 مهنم اومنغي ملو ‘ مهدالب ىلإ باشخألا ىلع مهب اوربعو } مهرنماف
 . ه أ . الام

 نم أذخأ & م٣٧٧١ قفاوملا ه٧٨١١ ةنس هذه ةجنل ةعقو تناكو

 يتلا <ر هتديصق يف } يلوعملا رماع نب دمحم هملاحلا خيسنلا لوف

 ركذي وهو { لوقي ثيح . اهركذ ًراملا ، ديعس نب دمحأ مامإلا اهب حدم
 : مجعل ا هاش

 ماجآلا قفتملا لزانم : بسنلا ءاملغ ضعب لاق . ةعصعص نب رماع نب ليقع نم نطب وبأ وهو . قفتلملا : هلعل (١)

 . هفلؤم ه [ . فورعم ينب يف مهتسائرو { قارعلا نم ةفوكلاو ةرصبلا نيب يتلا بصقلا
 ... باتكلا اذه يل اهلماكب ةديصقلا عجار )٢(
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 اندالب يف هسفن هتعمطأ دقل

 . مهتلزلز اهئاجرأ عم ةجنلب
 انمامإ يديعسوبلآ شويج مهتتأ

 اندنع مساوقلا لآ ترصق امو

 اذ نوك نينامث عم عبس ماع يفو

 اسرام نيح ىغولا داسآ هتقلت

 اسملا يتأي نأ لبق ايانملا حاير

 اسنلاو لاملاو نادلولاو رودلا ىمح

 اسفنلا اولذب مهلك نيعم لآو

 ىسنت الو ركذ فلألا رشعو فلأو

 نب نيسح حيصخللا رعاشلا 3 ۔ اضيأ ۔ ةجنل ةعقو ركذ دقو

 مدقت . هل ةديصق يف ‘ ي رلحصلا يعيشلا نيسح نب هلللا دبع

 ركذ نأ دعب . لوقي ثيح !ديعس نب دجأ مامإلا اهب حدم ‘ اهركذ

 : قرف ةعقو

 ةدعم هتتأ امل اسراف لسو

 لفاحج يف اهداغوأ تتأ ةادغ

 اركسع ةجنل حول نم تركسع دقو
 تدرجف ينامألا ىقلت نأب تنظو

 اهنونم ينامألا نود تبسح الو
 اهلاجم يف هدسأ اهيلع تلاجف

 اسراف سراف ثاسرف تسرف امف

 اهباعش يباخم يف ابوعش اوحضاف
 مهتايح دورب اهنم مهدرجف

 . اهنم دارملا . هأ

 ادقح اهفوج يف ناطيشلا ألم دقو
 ادخ اههيت نم ضرألا خ هيل
 ادع هرسيأل ىصحأ الف اميظع

 ادرج ةبكار يهو ًافويس هيلإ

 ادنق اهقسي ملو اباص اهل ىقسف
 ادعم الو ًاصيحم اهنم ندجت الف

 ادمغ تكسمأ الو افيس ترهش الو

 ادشح مهعمجل اهيف نكي مل نأك

 ادرب ىدرلا يديأ كوح نم مهسبلأو
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 نيبو دمحأ مامإلا نيب ةريزجلاب ىرخأ ةعقو ركذ رعاشلا نأ ىلع

 ءيش ىلع علطأ نأ ىسعو . ةباتكلا تقو نيش اهنع فرعأ ال { مجعلا

 : ةروكذملا ةديصقلا نم هلوق وهو { دعب اميف اهن
 ادغ ذإ ةريزجلاب اموي سنأ ملو
 انل رتشم له ليولاب اوعد نأ ىلإ
 ىلع ةنم هنم نم انبسكير
 اولبقأف اهومكاه لاله لاقن

 ةنم ةمالسلا نفس مهبكراف
 هخيش ةيربلا نود دمحأ نمو

 ادس مهج اهنم باب مهيلع ًادسم
 م

 ىدفت نأ سنافنلاب اريدج ًاسوفن
 ادبع هل ريصي ىتح انربدم

 ىدبأ دق ةبآكلل لكو هيلإ

 ىدست ةنم نم قحلا لالهل مكو
 ادمحلا منتغا اذإ هنم بجع الف

 يلاول ‘ يديعسوبلآ ديعس نب دمجأ مامإلا ةدجن ىلع مالكلل امامتإو

 ةمجرت { " هلئابقو هنادلب جيلخلا " باتمك فلؤم لوقي . ةينامثغلا ةلودلا

 : هصن ام } هللا دبع نيمل دمحم

 ناخ ميرك رعش . ه ١١٨٨ ماع هقفاوي \ م١ ٧٧٤ ماع رخاوأ يف )

 نمو } سابع ردنب نم ةراجتلا تلوحت ذإ ، ةرصبلا ةيمهأ دايدزال هريغلاب
 ةلواحمك . ايكرت ىلع برحلا هاشلا نلعأ كلذل . ىرخأ ةيسراف ءيناوم

 نع اريرقت ، اغأ ناميلس اهمكاح لسرأ يتلا } ةرصبلا ىلع ءاليتسإلل

 صوصخب جرح فقوم يف ناك يذلا . دادغب يلاو } ناخ رمغ ىلإ كلذ

 ثعبي نأ نامع مامإ دشاني ةعيرس ةلاسر لسرأف 3 ةدعاسملا ءادن ةيبلت

 لاسراب دعوف ، ةرصبلا نع عافدلاو ، سرفلا ةهجاومل يوق لوطسا
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 . كارتألا ةدعاسمل لوطسأ

 هب دعو ام ذيفنتل هدادعتسإ مامإلا ىدبأ ةرصبلا راصح ءانثأ يفو

 سطسغ أ فصتنم يفو 6 طقسم ةيبرحل ١ هت ١ لعم لمكتس اف 6 اش اب رمغ

 فارشإ تحت أدعُم ءيش لك حبصأ ، ه٩٨١١ قفاوملا | م٥٧٧١ ةنس
 . هسفنب مامإلا

 هايم يف (يناممملار) لوطسألا ًرم 6 م٥٧٧١ ةنس ربمتبس ١١ يفو

 ةطهابلا ةلمحلا كلت تناكو } برعلا طش يف ىسرأ من } رهشوب

 نيذلا { كارتألا عم ةنيتملا هتقالع ببسب مامإلا اهب رمأ يتلا فيلاكتلا

 ةلاح يف ناك ثيح . (نامُغ) هدالب وزغ 3 ناخ يقت ةلواحم ءانثأ هودعاس

 ببسب حايترإلا مدعب .هروعش عنمي مل اذه نأ ريغ . سرفلا عم

 سرفلا ةوقو . لادالا فعض

 . (يسرافلار لوطسألا مجوه ، رحبلا ربع سرفلا كرحت نأ دعبو
 . ةيسرافلا بكارملا تقرغأو ، رهشوب مكاح } رصان خيشلا ةدايق تحت

 قداص ربجي نأ } طقسم يف مهعم دحتا نم عم اغأ ناميلس ةينمأ تناكو

 . داعتبإلاو راصحلا عفر ىلع ناخ

 رديح لسرأ امنيب . نيتوقلا نيب حلصلل طسوتي نأ مامإلا لواح مث

 ىلإ ں ديعس هنبا لاسرإ يف ةيدجب مامإلا ركف دقو ، سراف ىلإ اثوعبم كلب
 ١8 كلذ ذيفنت متي ملو ‘ اضيأ هلو كارتألل مالسل ١ نمضيل ناخ ميرك

 نم ناكو . ه ٩ قفاوملا ] م١ ٧٧٥ ماع طقسم لإ هلوطساب داعو
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 3 رولجنم ىلإ ، ينامحرلا ةجرابلا مامإلا لسري نأ تقولا كلذ يف لمتحلا
 . )١( ةيبنجألا ءيناوملا ىلإ زرألا ريدصت عنم ببس فرعيل

 عيقوتل تانايبلا ضعبب اثوعبم ، كب رديح لسرأ نمزلا نم ةرتف دعبو

 ىنب كلذ ىلعو } يسايس لثممك وه ىقبي نأ ىلع . مامإلا عم ةدهاعم
 . " باونلا تيب " مساب مويلا ىتح دوجوم وهو ، طقسم ي ةلاكولل اتيب

 نيب برحلا تأدب | ه١ ١٩٢ قفاوملا . م٨٧٧١ ماع يلاوح يو

 ءاليتسإلا مت يتلا ةيسنرفلا رخاوبلا ضعب ببسب 5 مساوقلا نيبو مامإلا
 مهرخاوب تداعو } رهشوب يف رصان خيشلاب لاصتإلا مت ةعرسبو . اهيلع
 {. عافدو برح تالاح نيب نونسلا تضمو . جيلخلا يف اهطاشن ىلإ

 { -ه٠٠٢١ ماع قفاوي \ م٥٨٧١ ةنس تءاج ىتح . ةحلاصمو عارصو

 كلت يه هملآ ام رثكأ ناك نكلو . مالآلاو ءابعألا مامإلا لمحتو

 . ه أ . ( هئانبأ نيبو هنيب تعقو يتلا لكاشملا

 ت

 ىلإ اثوعبم يثراحلا لجرلا لاسرإو . ةيضقلا يف قيزر نبا مالك يتأيسو 8 ةحضاو ريغو ةبرطضم ةرابملا )١(
 . هتمهم ف هحاجنو يديعسربلآ ديعس نب دجا مامإلا لبق نم 0 رولجنم
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 ىرد ةعقو

 ريمح نب برعب نيبو ديعس نب دمحأ مامإلانيد

 ه يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس نب ريمح نب برعلب مامإلا ناك
 ه١٦١١ ةنس ىلإ ه١ ١٥٧ ةنس تناك يتلا ةيناثلا هتمامإ ةرتف رخآ يل

 هعلخو . هتريس نوملسملا ضري ملف ، رومألا هل رقتست مل ابيرقت -
 نم هيلع عقو ام عقوو 9 ةرهاظلاب يبغلا ىلإ ىوزن نم جرخف © ءاملقلا
 . ةيعرلا ةيامح نع الضف . هسفن ةيامح نع زجعو . رفاغ ينب

 . هتمامإ تطقسو 0 ًالوذخم راص 7 هل ءاملغلا علخبو & ببسلا اذهبو
 جلمفب ماقأو 8 تاونس تس ةدمل اهيعدي ال 0 ةمامإلا نع لزعم يف يقبو

 هل ةعيبلا دعب { اهلك نامع ىلع ديعس نب دمحأ مامإلا ىلوتساو 3 يليزبلا
 . ه١ ١٦٢ ةنس قاتسرلا نصحب ةمامإلاب

 ةياور يفو ۔ ةنثبلاب مساوقلا نيبو دمحأ مامإلا نيب برحلا تعقو املف
 ىلإ مساوقلا عجرف 3 ريشك قلخ نيقيرفلا نم اهيف ليقو - ةليللا
 املف { ةرهاظلا قيرط نع راحص ادصاق هموقب مامإلا عجرو . مهدالب

 اهيلع امب هتقان قلطأو 3 دلبلا لهأ نم زوجع تيب يف ىفتخإ ، لقنيب ناك
 . تاقرطلا يف لوجت تراصو . هدوقنو هحالس ادع ام 0 شارف نم

 نأ : سانلا نيب رهتشاو 5 راحص ىلإ مهضعب اهذخأف . لقني لهأ اهفرعو
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 8 مساوقلا نيبو هنيب تراد يتلا ةكرعملا يف لق ديعس نب دمحأ مامإلا

 وأ } ةبراعيلا نم دحأ يقب له } فرعي يك ءافتخإلا اذه نم هدصقمو

 . رمألا ىلع ءاليتسإلل ةمهو حومط هل ، مهريغ نم

 | بتق ينبو { ميعنلاو { رفاغ ينب نم ةرهاظلا لئابق تكرحت ذئنيح

 وهو - ريمح نب برعلب ديسلا ىلإ مهرباكأ دصقو } مهريغو عوردلاو
 8 لاجرلاو لاملاب هعم اونوكي نأو . مايقلا ىلع هوعجشو ۔ يليزبلاب ميقم

 8 ةنثبلاب لتق ديعس نب دمحأ مامإلا نإف ، ةصرفلا منتغا : هل اولاقو

 . ةمامإلا هءاعداو هتروث نلعأو 3 ددرتلا دعب مهقفاوف

 تيبب هءافتخا لاح ، يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا ملع املو

 لقني لهأ تعمس اهنأ هتربخأ ثيح { ةكرحلا هذه نع 0 زوجعلا

 هيلإ تداقناو } ةمامإلا ىعدا يبرعيلا ريمح نب برعلب نأ : نولوقي

 . ىوزن ( قرف ) يف مهب ركسعف هموقب ىضمو . ةفاك ةيرازنلا

 ىلع نصحلا باب قدو { راحص لصو نأ ىلإ يفتخم اهتيب نم جرخ
 نامُغ لهأ لغشأ امدعب {& ةمالسلا لاح ىلع نصحلا لخدو {، باوبلا

 8 سرفلا نم دالبلا ريرحت ةكرح داق يذلا دئاقلا هنأل { هلتق ربخو . هتبيغ

 رخآ نامغ هتشاع يذلا رمتسملا عازنلا ىضوف نم دالبلا ذقنأ يلاتلابو

 ىلوتسا نأ ورغ الف . لمشلا عمجو { ةملكلا دحوف . ةبراعيلا ةلود مايأ

 . موئشملا قارتفإلا كلذ مهيلإ دوعي نأ ةيشخ } لجولاو فوخلا مهيلع

 . هل ةحص ال ربخلا نأ اوفرع مث
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 ريمح نب برعلب ةمواقمل لاجرلا عمجب ماق ، راحص ىلإ هعوجربو

 ركسعو . ةرهاظلا لئابق نم لجر فلأ نيرشعب ىوزن ىلإ لصو يذلا
 . اموي نيعبرأ ةدمل اهوحابتساو & ىوزن اورصاحو قرفب

 - هركذ رم امك ًايفتخم الجار لقني نم جرخ دمحأ مامالا ناكو

 دمحم نب هللا دبع ىلإ لاحلاب بتكو . اليل راحص نصح لخدو

 دشحي نأ _- اهلك ةيقرشلاو نأشلا دمس ىلع هيلاو وهو ۔ يديعسوبلآ

 . ةيدبو نالعجو - قيزر نهل مالكلا و ۔ ةيقرشلا نم ةبطاق ةيوانهلا

 3 لئابقلا نم اريثك راحص ىلإ ىعدتسا امك 0 قرف ىلإ مهب هيتأي نأو

 . ةنطابلاو رهاوظلاو لقني نم ريثك موق هدنع عمتجاف

 لمتشا نمو . نييبايسلا دجو (دبدبر فارطأ غلب ىتح مهب راسف
 مهيلع ضكرف 0 نماكملاب هل اوفتخاو ، قيرطلا هيلع اوضبق دق { مهيلع

 مم .

 . نيريثك اسانأ مهنم لتقو { مهمزهو

 هل اونمك دق اهلهأ نم اموق دجوف . لئامس ىلإ راس من

 . اومزهنا مث } مهنم لتق نم لتقو مهيلع ضكرف ، ( رامضملا ر ب

 ىقتلإ كانهو ) قرف ىلإ هوبحصف . {| ةحاور يبب يداو لا راس من

 نالعجو ةيقرشلا لهأ نم هعمو . يديعسوبلآ دمح نب هللا دبع يلاولاب

 مهنيب عقوو ، قرفب ركسعم ذئموي ريمح نب برعلب ناكو ! ريثك قلخ
 هموق نم ريثكو وه لتفو ، برعلب موق مزهنا مث إ لازنلا دتشاو ، لال
 ناكو . ليلقلا الإ هموق نم ملس امو . ةفاك بيقاعيلا رباكأو ‘ مهرباكأو
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 نب دمحأ مامإلل اهيف رصنلا ناك | ه٦١١ا٧ ةنس رفص ١٣ موي كلذ

 هل قبي ملو . مهنع افع مث ، برعلب عم هيلع جرخ نم بقاعو ، ديعس
 نيبو هنيب { ةره اظلاب بيطلا حيس ةعقو نم ن اك ام الإ 4 براحم ودع

 يتأيسو {8©“ه١ ١٨٦ ةنس إ قرف ةعقو دعب . يرف افلا دمح نب رص ان

 . اهركذ

 ن   
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 بيطلا حيس ةعقو
 يرفاغلا دمحم ن رصان ميعزلا نببو ديعس نب دمحأ مامإلاب

 نم نيد امجلا دحأ ف تن اكو . نامع ف ةروهشمل ١ عئاقول ا نم يهو

 ةياور يفو . ةنس )١٩( وحن امهنيب ذإ ، قرف ةعقو دعب . ه١ ١٨٥ ةنس

 . ۔ ابيرقت ۔ نينس (٠١ر) وحن

 .ابال ، بيطلا حيس ةكرعم يف نيقيرفلا نيب ءاقللا ىلإ قرطتأ نأ لبقو
 . ١ برحلا هذه اهنع تجتن يتلا بابسألا ركذأ نأ

 ءامعز يروهشم نم { يرفاغلا رصان نب دمحم مامإلا نب رصان ناك
 لينل ةمهلا ولعو . ءاهدلاب افوصوم { لاجرلا ةاهد نمو { هنامز يف نام
 نأ هسفن يف رمضيو . ةرهاظلا ءاسؤر نم هريغ ىلع مدقتلاو { ةماعزلا

 هيوني ناك ام كلذ دعب فشكنإ نأ ىلإ ، رخآب وأ ببسب مهنم صلختب

 . تالواحمو دئاكم نم

 حفصتي نمل ودبت اهنكلو سئاسد سوفنلا ءاوهأ يط ينو

 ةرهاظلاو ًاوفع اوفص ۔ اذكه هيتأت ال ةسائرلا ىلإ هحومط نأ ىأر

 ىأرو ٤ رومألا لج يف هل نوداقني ال . مهريغو رفاغ ينب نم ءاسؤر اهب

 قفاوملا ۔ ه١ ١٨٥ ةنس ىلوألا ىدامج وأ رخآلا عيبر رهش يف بيطلا حيس ةمقو نا : ىرخأ ةياور لر )١(
 . م١٧٧١

- ١٨١ 

  



 بجوتي ناكو . هقيرط نع قئاعلا ليزي نأو { مهتكوش دضخ نم دبال
 . يوق رهظ ىلإ دنتسي نأ . هدوصقم غلبي ىتح هذه هتمهم يف هيلع

 ىلإ ةرهاظلا نم هيلإ ددرتي راصف }. ديعس نب دمحأ مامإلا نم برقتف

 لجألو . دايقنالاو ةعاطلاو ددوتلا هل رهظيو . قاتسرلاو راحص

 هدلول دمحم نب رصان ةنبا دمحأ مامإلا بطخ . ةحصانملاو براقتلا اذه

 . دمحأ نب ديعس نب دمحأ هل تدلوف . اهب هجوزف } دمحأ نب ديعس

 وأ ، هنبا وه له يردأ ال ۔ دمحم نب رصان نب فيس ةنبا اضيأ بطخو
 اركذ هل تدلو امف . اهب هجوزف _ رصان نب دمحم مامإل ١ خأ . همع

 مامإلا دنع ةريبك ةوظح ةرهاصملا هذهب دمحم نب رصان لانو { ىثنأ الو

 . مهريغ وأ رفاغ ينبل هديري ءيش يف هفلاخي ملو ، دمجأ

 اهرمضي يتلا هططخ ذيفنتل تناح دق ةصرفلا نأ ىأر ذئنيح

 نأ ىأرو - ةرهاظلا لئابق ىلع هذوفن عيسوت يهو - اهئارو نم فدهيو

 هموصخ نم هيمحيو . اهلئابق هب هل عضخي لقعم ءانبب الإ هل متي ال كلذ

 . نينيعلا دلب يف انصح ينبي نأ مهريغو رفاغ ينب نم بلطف 3 هيئوانمو
 كلذ يف مهن أل { هيلع اوضرتعاو 0 هوقفاوي ملف ٤ مهجالفأ عبانم نم أبيرق

 انأ : هبحاصل لوقي . هوهزو هوتع يف مهنم دحاو لكو . هل نوداقني ال

 مهل سمتلي راصو . ةوادعلا مهل رمضأو ، هسفن يف اهرسأف 0 انأ

 دمحأ مامإلل لاقف هتطخ ذيفنت هل حيتت يتلا ةصرفلا نيحتيو 3 دئاكملا

 نيعيطُم ريغ ةافغط الاجر ةرهاظلاب نأ : ۔ هرهاصو هنم برقت نأ دعب ۔

 انيب ينبأ تدرأ } كل يترهاصمب ينوتقم دقو . كرمأل نيداقنم الو } كل
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 يبغلا نصح تكرت ءيش يأ ىلع : هل لاق مث ، ينوعنمف ! نينيعلا يف

 ينيب ةنتفلا بحأ ال ينأ : هل لاقف . اهلك نامع مامإ تنأو ، كريغ ديب

 كومدق دقو ، يرهص تنأ ترص امل اميس ال . ةرهاظلا لهأ نببو

 . كل هبحأ ال ناش اذه : رصان لاقف { مهيف سيئرلا ترصف 9 مهيلع
 رهظي ودع كل قبي مل هتضبق اذإف . يبغل ا نصح ضبقت نأ هارأ يذلاو

 انأف ، ةالولا نم تئش نم يعم لسرأف {. ةرهاظلا لهأ نم كل هتوادع

 . يبغل ا نصح هضبقأ

 : ةياور يفو - يديعسوبلآ ريمغ نب دمحم هعم مامإلا لسراف
 ال : هل لاقو ‘ نصحلا رصان هضبقف _ يديعسوبلآ ريمغغ نب ملسم
 عنص املف } لاجرلاو لاملاب كعم انأو { ةرهاظلا لهأل ةيقتلا لمعتست

 نب رصان ىلإ هرمأ مهتربابج اكش . ةرهاظلا لهأ عم فاصنإلا يلارلا

 : مهل لاقف ۔ لوألا حيحصلاو } رصان نب دمحم ىلإ : ةياور يفو ۔ دمحم
 يبغلا لهأاي مكنكلو } فاصنإلاو لدعلا لإ يلاولا مكيف عنص ام هللاو

 نأ تدرأ . ءادعأ هل مترص . ابحم مكل راص نم لكو . كلذ نوبحت ال

 نوكيل . مكضرأ يف ال يضرأ يفو { مكلامب ال يلامب ں نينيعلا يف اتيب ينب
 نمف } ديعس نب دمحأ مامإلا لاح يلاح انأو . متيبأف ؤ مكل ازعو القعم

 لزي ملو . هل ودع انأف مكنم هاصع نمو } يل بحم وهف مكنم هعاطأ

 هيلع ريشيو { ةرهاظلا ةربابج نع هربخيو ، دمحأ مامإلا ىلإ ريسملا رثكي
 ناكف 3 اوتومي ىتح نجسلا يف مهكرتي نأو { مهنم ديقلا هل ديري نم ديقب

 . هب راش أ امك رمأل ١
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 خيشلا الإ } هل داضم دحأ قبي ملو . هدادضأ ةكوش تفعض املف
 اوءاج _ رزيردلا دلب بحاص ۔ يرفاغلا ناميلس نب دوعسم نب ناميلس

 يف نصح ءانب ىلع ةقفاوملا نم مهنم هبلط اميف هل نيعيطم نينعذم هيلإ
 دحأ ردقي ملو } هنكس همتأ املف ، نصحلا ءانب يف ذئنيح عرشف 3 نينيعلا

 نأل } مهيلع جالفألا رسكي نأ افوخ { ءيش يف هفلاخي مهرباكأ نم

 . نصحلا نم بيرق نهعبانم

 نصح ءانب لمكأ امل دمحم نب رصان نأ : ىرخألا ةيلور يفو
 هل هوملسي نأ اجرو 9 هدي يف سيل يبغلا نصح يقبو { هب نكسو نينيعلا
 دمحأ مامإلا دصقو { ةديكملا مهل رمضأف { هوملسي ملف { هنم لاؤس ريغب

 مل : هل لاق هدنع لصو املف . اهب هتماقإ رثكي ناكو 0 قاتسرلا يف وهو

 ؟ ةيعرلا مهو مامإلا تنأ تسلأ ؟ رفاغ ينب نم يبغلا نصح ضبقت ال

 وهو رمألا هل ملست الو ، مامإلا ىلع انصح ضبقت ةيعرب تعمس لهو
 صيلختب باتك هعمو مهيلإ ةالولا نم ادحأ ثعباف ؟ مهيلع رداق

 . نصحلا

 نأ اوبأ . يبغلا لصو املف } باتك هعمو ايلاو دمحأ مامإلا لسرأف
 مكل انعم ام : اولاقو & باتكلا باوج اودري ملو 3 هيلإ نصحلا اوملسي

 مهعانتما نع مامإلا ربخأف } هعم نمو يلاولا عجرف ، فيسلا الإ

 هدلو لسرأ & كلذب هربخأ املف { هل مهديدهتو . هرمأل مهتفلاخمو

 ريمغ نب ملسم هتبحصبو . ماوقألا نم ددع هعمو دمجأ نب لاله
 نب نارهزو { ريمح نب دمحم ، لخن لهأ ةبراعيلا نمو } يديعسوبلآ
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 ةحايملا جورب مدهب هرمأو ، ةيدوألا عفد ىمسملا عضوملا ىلإ إ فيس
 لصو املو ‘ يطرقلا ىلإ راس اهمده دعبو . اهمدهف . اهلك مهلفاعمو
 اوعنتماف ، نصحلا نم لوزنلاو ناعذإلا يطرقلا نصح نيضباقلا نم بلط
 نب دمحم مهيلإ لسراف ، قدانبلاب لاله موق نوبرضي اوراصو ، كلذ نم
 ال هنأو ، ناماب نصحلا نم اوطبهيو مهوحصانيل فيس نب نارهزو ! ريم

 ىلع اوقفاو ىتح مهوحصنف ، نصحلا مده الإ ةهجاوملا دعب مهنم ديري
 . لاله ىلإ مهب اوءاجو ، نصحلا نم جورخلا

 . اعيمج مهولتق ىتح هموق مهيلع بثو . هنم برقلاب اوناك املف

 . ليكش ينب نم مهو } حيرلا خرف دالوأ نومسي 3 مع ينب اوناكر

 مهلتق دعبو الجر رشع ينثا اوناكو { دمحم نب رصانل ةصاخلا ةصاخو

 3 قاتسرلا ىلإ هشيجب كلذ دعب لاله عجرو 0 هومدهف نصحلا ىلع اوبل
 لتق ام وه الول : اولاقو ٥8 ريمح نب دمح ىلع مهلتق رفاغ ونب اولمحو

 مهرودص ف انماك دقحلا يقبو ‘ هبراقألو هل ةوادعلا اورمضأف ‘ انباحصأ

 ةحايلا برح مايأ ٤ يبرعيلا فيس نب كلام نب فيس اولتق ىتح دربي مل

 . يطرقلاب ۔ ليكش ينب ةياور يفو ۔ نابلك يبر

 يداولا كلذ ىلإ عجر لاله ديسلا نأ ١ قيزر نبل مالك ديفيو

 هضراعي مل ، ليوحلا ةبقع نم ردحنا نأ ىلإ هلخدف . ةيناث ةرم ريبك شيجب

 يقارعلا لصو املف { ةرهاظلا ىلإ شيجلاب دصقو { رفاغ ينب نم ضراعم
 رفاغ يبب لاه دقو . هباحصأ نم هعم نمب دمحم نب رصان هيلع مدق

 . مدهلاو لتقلا نم يطرقلا لهأ ىلعو { ةيدوألا عفد لهأ ىلع عقو ام
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 وهو } هيبأ لتق نم ايلاو هيف كرتف 3 يبغلا نصح هل اوملسو لاله اوتأف
 نم دمحم نب رصان هلواحيو هانمتي ام كلذو } يديعسوبلآ ريمع نب ملسم

 هئاهدب كلذ دعب هيلع ىلوتسيل ‘ نصحلا نم رفاغ ينب هتعامج جورخ

 يبغلا نم هوتل عجر مامإلا نب لاله نإف ، لصح ام كلذو 0 هتسايسو
 ةدضاعمو عقاولاب هدلاو ربخأو } دمحم نب رصان هعمو 0 قاتسرلا ىلإ

 ركشف } رفاغ ينب هتعامج نم يبغلا نصح صيلختو . هتمهم يف هل رصان
 سكعب رمألاو 3 ةدومو ءافص هنم كلذ نظو ! هعينص هل دمحأ مامإلا

 نيضباقلا يبغلا لهأ ءاسؤر ةيقب هعم بحطصا دق ناكو 0 كلذ

 لاقو ارس مامإلا ىجانف . مهاشخيو مهرذحي ناك نم ةيقب مهو } نصحلل
 . يعم نيذلا لاجرلا ءالؤه ريغ ةرهاظلا يف مصخ مكل يقب ام : هل

 ةرهاظلا كل تداقنا اوكله اذإف إ سبحلا نم مهجرخت الو مهسبحاف

 ةعيدخ كلتو {. مهب دهعلا رخآ كلذ ناكو . كلذ ىلع هقفاوف { اهرسأب

 يف هرمضي ام وه ! ىرخأ ةهج نمو . هيسفانم ةيقب نم صلختيل هنم
 هيلإ زعوأ كلذل ، ديعس نب دمحأ مامإلا مكخ نع لالقتسإلا نم هسفن

 ىهتناو اونجسف . توملا ىتح مهقلطي ال نأو . ءاسؤرلا كئلوأ نجسب

 تهجوت دعب 0 ه اهاَضَق بوقع سفن ي ةَجاَح ز كلتو . مهرمأ

 هدادبتساو } ديعس نب دمحأ مكخ نع لاصفنإلا هتلواحم يهو 3 هتمه

 نيح ىلع قاتسرلا نم وأ راحص نم اعرسم ج رخف . ةرهاظلا نادلبب

 نادلبب دادبتسإلا ةيغب ، دمحأ مامإلا ىلع هجورخو هتئوانم انلعم } ةلفغ

 هنأل ، كلذ نم رثكأ يوني هلعلو { اهلئابق ةفاك ىلع هتماعزو { ةرهاظلا
 كلذل . هذه هتصق نم كلذ حضتي امك . ءاهدلابو ةمهلا ولعب فوصوم
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 املف ، هوبحص نيذلا خويشلا يف هدارم غلب نأ دعب راحص نم جرخ ام

 هتعامج يف همومس ثفني أدب . ةيدوألا عفد ىمسملا عضوملا ىلإ لصو
 . هتعامج كالهو هكاله ديري مصخ ةروص يف مامإلا روصيل ، مهريغو
 ام هنإف } انكاله ألإ بحي ال دمحأ مامإلا نإ : مهريغو ةحيايملل لاقف
 - ادحاو ادحاو مهركذف ۔ نالفو نالف { نيبحملا ةيقبب هتيتأ امل ينمشنحا

 نأل ، هموق نمو { هنم ةلفغ نيح ىلع يعم نمو انأ تبرهو مهديقف
 . ييأر ىلع متنك نإف | هبرح ىلع تمزع نآلاو ؛ بطعلا ىبأت سفنلا
 لاملاب مكعم انأف } قاتسرلا ىلع تاراغلا اونشو } مكيداو جورب ارنباف

 مهجورب نونبي اوراصو هوباجأف . هنم اناتأ ام انافك دقلو } لاجرلاو

 . اهومتأ ىتح ۔ اراهنو ليل ۔

 . ةيدوألا عفد لهأل لاق ام لثم مهل لاق ، يبغلا دلب ىلإ لصو املو

 ضعبب هيتأي نأ ، يلوهلا ةمحر نبا ىلإ بتك مث ؛ مامإلا برح ىلإ هوباجاف
 املف } لجر ةئامسمخ هعمو ةمحر نبا ءاجف } ىرج امب هربخأو 3 هموق

 نم جرخي ىتح هتفلاخمو & يلاولا ىلع مايقلاب يبغلا لهأ رمأ 5 هعم اولصو
 ريمغ نب ملسم وه يلاولا ناكو . هركسعو وه دالبلا رداغيو نصحلا
 ةروشملا لجأل نينيعلا يف دمحم نب رصان عم اوعمتجاف ، يديعسوبلآ

 . نينيعلاب مهعامتجا يلاولا غلب املف & نصحلا نم هجورخو يلاولا برحل
 : يلاولا لاقف & مات حالسب دمحم نب رصانب نيقدحم مهدجوف مهيلإ ىضم
 تمزع دقل : لاق ؟ عامتجالا اذهب كتعامجو تنأ هيلع تمزع يذلا ام

 نمو . يلإ هملستو نصحلا نم جرخت مل اذإ كبرح ىلع ةعامجلاو انأ
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 تملس امأف 0 مايأ ةثالث ةلهملا مكنم ديرأ : يلاولا لاقف { رذعأ دقف رذنأ

 املف ، كلذ انم كل : اعيمج اولاقف | برحلاب مكترداب امأو ، نصحلا مكل
 ىلإ نصحلا ملسف ‘ مهبرحب هل ةقاط ال هنأ ىأر يلاولا مهنع عجر

 . دمحم نب رصان

 ىلو دمجأ مامإلا نأ : تركذ نأ قبس دقف } نايبلا لجأل و
 هللادبع نب دمحم نب نافلخ ديسلا همع نبا ةقطنملا كلت لهأ ىلع

 نأ ديفي امث | نصحلا نم هوجرخأف يلاولا ىلع اوماق مهنأو ، يديعسوبلآ

 لوألا يلاولا نأ ملعلا عم ، ريخألاو لوألا يلاولا ىلع رركت مهمايق
 ةمامإ تقو يف | ه١ ١٥٨ ةنس كلذو . دمحم نب نافلخ ديسلا وه

 ديعس نب دمحأ مكح تقو يفو { نام ةيلخادب ةيناثلا ريمح نب برعلب
 . ريصلاو راحصو قاتسرلاو لخنو طقسم ىلع ۔ هتمامإ لبق -

 ريمغ نب ملسم يلاولا ىلع هتعامجو دمحم نب رصان مايق ةصق املا
 . ه٦٨١١ ةنس نم لوألا فصنلا يف هارحتأ ام ىلع وهف ، يديعسوبلآ

 نيبو هنيب برح ا تناك . يبغل ١ نصحل دمحم نب رصان ضبق ببسب هن ل

 نأ كلذ حضوي {© هتمامإ تقو يفو ] _ بيطل ١ حيس ( ف ديعس نب دجأ

 ‘ ركسعل ا نم هعم نمب مامإلا ىلإ ىضم . نصحلا نم جرخ 1 يلاولا

 . هتيوط ثبخو . هتين ءوس مامإلل رهظ انهو } ليصفتلاب ربخلا هربخأو

 حفصتي نمل ودبت اهنكلو سئاسد سوفنلا ءاوهأ يط يفو

 وجلا هل افصو . ةرهاظلا خويش ةيقب يف هبلطم ىلع لصح امل هنإف
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 اوتام ىتح مايأ ةسمخ الإ نجسلا يف اوثكمي مل ثيح . مهل مامإلا نجسب

 . كلذل رربملا وه ام } ملعأ هللاو ، ًاشطعو اعوج

 تفشكنا نأ امو . رفاسلا هؤادع رهظو . رجملا رهظ بلق اهدعب

 ىلع ممص ذئنيح . هتدعقأو هتماقأ ىتح . دجأ مامإلل هرومأو هاياون

 دمسب هيلاو ىلإ - قاتسرلاب وهو ۔ بتكف 3 ماوقألا عمجي أدبو 3 هبرح
 . ىوزن لهأ ىلإو ، يديعسوبلآ دمحم نب هللا دبع ديسلا وهو 9 ناشلا
 . لواعملاو } لخنو { لئامسو 0 نالعجو . ةيقرشلاو

 موقلا عمتجاف . لاجدزلاو ناركمب شولبلا ءارمأ ىلإ بتك امك
 ليقو ‘ افلأ نوثالث مهددعو ئ راحص ىلإ مهب جرخ مث ئ قاتسرلاب مهلك

 .دحأ هنع فلختي مل . ةيرارزنو ةينمب 0 ًارضحو 7 افلأ نوسمخ

 نأ دارأ املف . فيلسلا ىلإ اهنمو .0 لقني ىلإ راحص نم مهب ىضمف

 راشأ ةرارحلا ديدش تقولا ناكو ۔ يبغلا ىلإ فيلسلا نم مهب يضمي

 مهرثكأ نأل { موقلا حيرتسي ىتح } ةضكرلا نع ةلهملاب لئابقلا ضعب هيلإ
 ةضكرلا نع فقوتلا مهرثكأ ىبأف } فيلسلا ىلإ راحص نم ةاشم

 . ۔ ةبيهو لآ مهنمو ۔

 يفو الجر نيعبس رادقم مهل جرخ . يبغلا ىلإ مهب ج رخ املف

 يف اوكبتشاو ‘ بيطلا حيسب ناعمجلا ىقنلإو ۔ كلذ نم رثكأ : ةياور

 ‘ . اولتاقو اوتبثا مكليو : مهيداني راصو . مامإلا موق فشكناف . لاتقلا

 اعيمج اوكلهف ‘ شولبلاو لاجدرلاو .ةبيهو لآ لإ هدنع تبثي ملو
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 مهنأل ، قيرطلا لض نم مهنمو ، شطعلاو عوجلاب تام موقلا رثكأو
 . افلأ رشع ينثا : ليقو ، لجر فالآ ةتس ىلتقلا ددع نأ : ليق 4 ءابرغ

 رشع ةعبرأ ةنس يف دجو هنأ : ۔ هتافلؤم ضعب يف - قيزر نبا لاق

 برق { رفاغ ينبل دلب يهو (ينسر دجسمب . ةرجهلل فلأو نيتئامو
 ىلتقلا ددع نأ & بارحملا هيف يذلا دجسملا رادج ىف ابوتكم 3 قاتسرلا

 . افلأ رشع انثإ { بيطلا حيس ةعقو 1

 نأ ىلإ ں ديدحلا دجن قيرط ىلع لاله هدلوو وه ىضم ةميزهلا دعبو
 . نصحلا الخدف { باوبلا ىلع ىوزن نصح باب قد

 ٠ (هللا همحرر يبايسلا دومح نب ملاس ةماحلا خيشلا رسفيو
 الو ) : لاق } شيجلا يف ةنايخ ببسب اهنأ . ءاركنلا ةميزهلا هذه ببس

 لمتحي هنأ الإ ، الجر نيعبسب افلأ نيثالث غلب شيج مزهني نأ لقعي
 خويش لتق نأ نوري اوناك موقلا لعلو { ةنايخ شيجلا يف نوكت نأ

 ىلإ شيجلاب اوبلقناو 3 اوناخ انهو } يضرم ريغ ناك رفاغ يبب
 عوجلاب رثكألا تام ىتحو . رارق مهل رقي مل ىتحو . ةركنم ةميزه
 . همالك ه أ . ) شطعلاو

 نب رصان مهبحطصا نيذلا مه ۔ مهانع نيذلا ۔ رفاغ ينب خويشو

 يلاتلابو } مهنم ىشخي ناك هنأل } مهكالهإ دصق هنم ةعيدخب ، هعم دمحم
 هل متي ال كلذ نأو . اهلك ةرهاظلا لئابق ىلع مكحتلا يف ح ومط هل ناك

 هسفن يف هرمضي ام وه : ىرخأ ةهج نمو 3 هيسفانم نم صلختلاب الإ
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 هيلإ زعوأو هارغأ كلذل ، ديعس نب دمحأ مامإلا مكح نع لالقتسإلا نم
 . مهرمأ ىهتناو اونجسف ، توملا ىتح مهنجسب

 نأ يغبني ميهافم كانه نأ : ةصقلا هذه قايس نم لدتسنو

 : ءوضلا اهيلع طلسيو ححصت

 اومزه نيذلا ، دمحم نب رصان موق ددع نأ معز نم ةياور : لؤللا
 . ناكمب دعبلا نم اذهو . طقف الجر نيعبس اوناك ميظعلا شيجلا اذه

 وأ فالآ ةتس لتقل ةغوسم مامإلا شيج يف ةنايخلا نوكت نأ يفكي الو

 جرخ دمحم نب رصان نأ :ىرخأ ةياور يف ءاج امب دودرم كلذف { رثكأ

 ةمحر نبا موق ، لجر ةئامسمخ مهنم ، نيروكذملا نم رثكأ ددعب يبغلا نم
 ةبسنلاب ليلق عمجلا اذه نأ ولو { رفاغ ونبو ، بيقاعيلا ًاضيأو { يلوهلا

 اومزه الجر نيعبس نأ : رهش امل در هنكل " ًافلأ نوثالث هددع شيج لإ

 . رثكأ وأ فالآ ةتس اولتقو . افلأ ننالن

 . افلأ رشع يننا : ليقو . فالآ ةتس ىلتقلا ددع ةياور د يناثلل

 هذه ةصق قايس نم موهفملا نكل . ةياورلا هذه ةحص ميلست ىلعو

 اعيمج مهكاله ناك ام ‘ ىلتقلا نم لئاهلا ددعلا اذه نأ 3 ةكرعملا

 وأ . ةنايخلا ببسب . لاتقلا ءدب دنع اومزهنا مهنأ : حضاولاو . فيسلاب

 بسابسلا يف اوقرفتف 5 ءيش ىلع يولي ال ةداع ۔ مزهنملاو ، تيبُم رمأ
 تقو تناك ةكرعملا نأ اءوس رمألا دازو 0 داز الو ءام الو { رافقلاو

 تامف . قيرطلا نوفرعي ال 3 ءابرغ موق مهو ، رحلا ةدش يو . ظبفل
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 هيف . الجر نيعبس دي ىلع ىلتق مهتيمستف { ًاشطعو اعوج مهنم فالآلا

 موق نم توملا نم ملسي ملو : ليق . ريبعتلا يف ةفزاجمو ، عقاولا نع دعبب
 لك حرس من . دمحم نب رصان مهمركاف } يبغلا لخد نم الإ مامإلا
 هرهصو . دمحأ مامإلا نيب كلذ دعب حلصلا عقو مث { هدلب ىلإ مهنم دحاو

 رومألا تراسو . هبحاص امهدحأ نوخي ال نأ ادهاعتو } دمحم نب رصان

 نيب دهعلا ةرهاظلا رباكأ ددجف { دمحم نب رصان تام ىتح { يغبني امك

 . بيطلا حيس ةعقو ىلع مالكلا ىهتنا انهو . رصان نب فيس نيبو مامإلا

 . دمحم نب رصان نع قيزر نيبا هلاق ام ضعب ركذن نا دبالو
 نبلا لوقي ؛ عضاوملا ضعب يف همالك ىلع بيقعتلا مث ، رمألا لوأ نم

 ٠ قيزر

 8 يرفافغلا دمحم نب رصانو ، ديعس نب دمحأ مامإلا برح ببس نأ )

 اهكلم ةليزج لاومأ بحاصو . برعلا ةاهد نم لعي دمحم نب رصان نأ

 نب ناطلس مامإلا هالو امل ، نيرحبلا نم اريثك الام كلمو . هئابآ نم

 نم ناطلس مامإلا اهحتتفا امل ‘ نيرحبلا ةريزج ىلع (يناثلا) فيس
 مجه . ةبراعيلا نيب عازنلا عقوو 0 ناطلس مامإلا تام املف { مجعلا

 نب رصان نيبو مهنيب برحلا تعقوف { ميظع شيجب نيرحبلا ىلع مجعلا
 ىلع . دارع ةعلق : ةامسملا ةعلقلا مهل ملسي نأ هنم اوبلطو . دمحم

 مامإلا لامع نم لماع تنأ : هل اولاقو } لاملا نم مهنم بلطي ام

 . ةبراعيلا نم ةرصنلا تمدعو . تام دق ناطلسو & فيس نب ناطلس

 املف . مهمالك ىلإ غصي ملف ، كنطو ىلإ عجراو لاملا نم تئش ام ذخف
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 3 ملسلا ىلإ حنج 0 راصتنإلا هل ةبراعيلا نم مدعو راصحلا هيلع لاط

 نم هابج يذلا لاملا نم هديب ام ىلعو . ةعلقلا ميلست ىلع مهحلاصف

 3 بنعلا ةرجش ةروص ىلع بهذ نم ىشح عفد ىلعو 9 نيرحبلا ةريزج
 نم جرخو } هل ارصانم دجي مل امل \ كلذ لبقف & بهذ نم ديقانع اهل
 غلب املف . ةرهاظلا ىلإ ىضم من ، ريصلا لزنو 3 نامغ ىلإ نيرحبلا
 . مهيلع سيئرلا وه راصو . اهلك ةرهاظلا ةيرازن رباكأ هتهجاو يبلا

 هل اوحمس امف { مهجالفأ عبنم ىلع نينيعلا يف اتيب ينبي نأ مهنم بلطف
 نامُغ مامز راصو . ةبراعيلا ةلود تضرقنا نأ ىلإ مهنع تكسف ( كلذب

 دعب { ةبراعيلا نم: عزانم هل يقب امو } ديعس نب دمحأ ديمحلا مامإلا ديب

 هل رهظأو ، دمحم نب رصان 0 دمحأ مامإلا رهاصف 3 ريمح نب برعلبل هلتق

 يأ ىلع : هل لاق ، هيلع لبقأ دق مامإلا نأ ىأر املو } ناعذالاو ةعاطلا

 :مامإلا هل لاقف ؟ نامغ مامإ تنأو . كريغ ديب يبغلا نصح تكرت ءيش

 تنأ ترص امل اميس ال 0 ةرهاظلا لهأ نيبو ينيب ةنتفلا بحأ ال ينإ

 : هل لاقف . مهيلع سيئرلا تنأ ترصف . مهيلع كومدق دقو . يرهص

 اذإف } يبغلا نصح ضبقت نأ كل هبحأ يذلاو . كل هبحأ ال ءيش اذه

 يعم لسرأف ، ةرهاظلا لهأ نم كل هتوادع رهظي ودع كل قبي مل هتضبق

 هعم مامإلا لسرأف ، يبغلا نصح هضبقأ انأف . ةالولا نم تئش نم

 لاقو . يبغلا نصح رصان نب دمحم هضبقف ، يديعسوبلآ ريمغ نب دمحم
 انأو } مهلك ةرهاظلا لهأل ةيقتلا لمعتست ال : ريمغ نب دمحم يلاولل

 لهأ نيب فاصنإلا ريمغ نب دمحم عنص املف { لاملاو لاجرلاب كعم

 مهل لاقف } رصان نب دمحم لإ هرمأ ةرهاظلا ةربابج اكش . ةرهاظلا
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 يغب لهأ متنأف أ فاصنإلاو لدعلا الإ يلاولا مكيف عنص ام هللاو : دمحم

 نأ تدرأ . ءادعأ هل مترص 7 ابحم مكل راص نم لكو 9 لدعلا نوبحت ال

 نوكيل . مكضرأ يف ال يضرأ يفو { مكلامب ال ، يلامب نينيعلا يف اتيب ينبأ
 نمف } ديعس نب دمحأ مامإلا لاح يلاح انأو 3 متيبأف & مكزعل ًالقعم

 لزي ملو . هل ودع انأف { مكنم هاصع نمو } يل بحم وهف مكنم هعاطأ

 . ةرهاظلا ةربابج نع هربخيو مامإلا ىلإ هريسم رثكي رصان نب دمحم
 ناينبب هل اوحمس اوفعض املف ! ديقلا مهنم هل ديري نم ديقب هيلإ ريشيو

 . همالك نم ذخألا ىلإ دوعنسو . هنم دارملا ه أ . ( نينيعلاب تيبلا

 نب ناطلُس مامإلا هالو يذلا يرفاغلا ميعزلا يمس ىرت امكو

 ةرات هيمسيو { دمحم نب رص ان هيمسب ةرات { نيرحبل ١ ىلع (ين انل )١ فيس

 . رصان نب دمحم ىرخآ

 راحصب كرابم نب فلخو وه لتق رصان نب دمحم نأ : ريبخ تنو

 رثكأب | ديعس نب دمحأ مكح روهظ لبق ، ه٠٤١١ ةنس دحاو موي يف
 مامإلا نيبو هنيب فالخلا عقو يذلا نأ : حيحصلاو { ةنس نيرشع نم

 ةرات هامسف ، انه قيزر نبا ددرت دقو } دمحم نب رصان هدلو وه دمجأ

 وه ! اذه دمحم نب رصان نأ : همالك نم موهفملاو | ارصان ةراتو . ادمحم

 حاضيإ ىلإ جاتحي كلذو 0 نيرحبلا ىلع ناطلُس مامإلا هالو يذلا

 رأ ، ةثمر نب رماع نب رصان نب دمحم نب رصان نأل كلذ & طسبو
 نب رصان وأ ، ةثمر نب رماع نب رصان وأ ، ةثمر نب رماع نب رصان
 . يدنع اميف ردابتملا وهو ، ىرخأ ةياور ىلع ، ةثمر نب رماع نب دمحم
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 امل ، (هللا همحرر مامإلا نإف { رمألا لوأ نم نيرحبلا ىلع ايلاو نكي مل
 اهانب ةعلقلا هذهو . دارع ةعلقب هعم نمو وه لزن 3 نيرحبلا ىلإ هلسرأ

 لاتق يف اريخأ رصنلا هل مت يذلا وهو } يرفاغلا دشار نب ديعس خيشلا
 لتق دعب ناطلس مامإلا شيج ةدايق ىلوتي دئاق سماخ وهو ! مجعلا

 دجام نب فيس نب ريمح ديسلا : يلاوتلا ىلع مهو . ةعبرألا هباحصأ

 {. لمرحلا حيسب مجعلا هلتق يذلا {. ريمح نب فيس دلاو : هلعلو ۔ يبرعيلا

 . (١ر يرفافغلا بيرغ نب كرابمو - دشرم نب ناطلس مامإلا مايأ

 . يمرضحلا ناميلس نب دمحمو ، يزيزعلا زيزع نب دشارو

 عيوب امل ، (هللا همحرر مامإلا نإف 0 نيرحبلا حتف ةيضقل احاضيلإو
 داهجل رمش . ه١ ١٢٣ ةنس ناضمر رهش ف قاتسرلا نصحب ةمامإلاب

 ثعب دقف ۔ نيرحبلا يف مجعلل هذه هبرح اهنمو ۔ رحبلاو ربلا يف ءادعألا

 { ةنيفس ةئامعبس راغصلا نفسلا نمو . ار ابك ابكرم نيرشع مهبرجحل

 شيجلا دئاق ناكو ۔ قيزر نبا هركذ اميف ۔ افلأ نوعبرأ شيجلا ددع ناكو

 رابكو ةداقلا نم ددع هعمو . يبرعيل ا فيس نب ريمح ديسلا وه

 نب دشارو .0 يرفافلا بيرغ نب كرابم : مهنم . نيزرابلا تايصخشلا

 يرفاغلا دشار نب ديعسو } يمرضحلا ناميلس نب دمحمو & يزيزعلا زيزع

 تالحم يهر 0 (ةرتس) ب اولزن ‘ نيرحبلا ةريزج ىلإ مهبكارمب اولصو املو

 يظفح يفف ، لئامس رجاح نم وهف كلذ حص نإف ، يرفاغ ال } يعورزم اذه بيرغ نب كرابم نأ : نظأ )١(
 رود هل . يعورزملا بيرغ نب كرابم نأ ريشت ، رعشلا نم تايبأو مالك ىلع تعلطا يننأ ۔ ظفحلا ينقدص نإ ۔

 خيشلا اذهو . اوهم هبتك خسانلا وأ فلؤملا لعلو . ةباتكلا تقو كلذ ينرضحي ملو . نيرحبلا حتف يل راب
 اهنصحب هل اخوسنم هقفلا يف اباتيك تدجوو . (يناثلا) فيس نب ناطلس مامإلل كنض ىلع ايلاو ناك يعررزلا

 . هفلؤم ه ا . ملعأ هللاو . مامإلل اهيلع هتيالو مايا
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 موق فحز املف ، ليخلاو لاجرلاب اهونحش دق مجعلا ناكو 9 نيرحبلا
 نم مهعم نمو مجعلا مهيلع ضكر (قرحم) ىلإ مهركسعم نم مامإلا

 موق نمو . ريثك موق مجعلا نم لتقف ں لاتقلا يف اوكبتشاو ، برعلا
 فشكنا من } يبرعيلا فيس نب ريمح موقلا ريمأ مهنم ، لجر ةئام مامإلا

 نب ريمح لتق دعبو } هركسعم ىلإ نيقيرفلا نم لك عجرو . مهنع مجعلا
 ضكرو ءاوللا ذخأف { يزيزعلا زيزع نب دشار لاتقلا رمأ ىلوت ، فيس
 ددع ناكف . لاتقلا اهيف دتشا ةكرعم مهنيب تعقوو . مجعلا ىلع موقلاب

 مهنم 6 الجر نونالثو ةئام مامإلا موق نمو ، لجر ةئامنامث مجعلا ىلتق

 لعلو ۔ ىرخأ ةياور ىلع ۔ دشار نب زيزع وأ ، زيزع نب دشار موقلا ريمأ
 ؛ يسبحلا رعاشلا ةديصق يف هركذ ءاج دقف } حيحصلا وه لوألا

 : لوقي ذإ ، [ اوراص مجاعألا فيك اورظناف الأ ]

 رامذ تيده مه بيرغ ليلس كرابمو دشار زيزع لجنو
 راسخ نيملسملل هتتومف ادمحم يمرضحلا كاذ سنأ ملو

 . اهنمو

 راهن فويسلاب اهاجد نأك اهبوث فيسلا قرم دعس ةليلو

 راحب ءامدلاو نفس موقلا اهب امنأك اهيف لاطبألا تمجارت

 راجنو هل عرف اكز ميرك ميس كلم يف نيرحبلا تراص دقو
 رافقو هب حوُس تنمأ انل يذلا ناطلس لجن فيس ةلالس

 برحلا ءاول ذخأف . بيرغ نب كرابم هدعب ماق ‘ يزيزعلا لتق دعبو
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 نود ةريبك ةكرعم مهنيب تناكف . مجعل ا ىلع موقل اب ضكرو هزهو

 قلخ مجعلا نم اهيف لتق ، سمشلا لاوز ىلإ { راهنلا لوأ نم ، (قرحم)
 . بيرغ نب كرابم موقلا دئاق مهنم ، لجر يتئام مامإلا موق نمو . ريك

 مهدئاق ناك { ةعبار ةكرعمل اهدعب اودعتسيل مهركسعم ىلإ اوعجر من

 ‘ مجعلا ىلع مجهو ءاوللا ذخأف . يمرضحلا ناميلس نب دمحم اهيف

 نمو ، مجعلا نم ريشك قلخ اهيف طقس { ةيراض ةكرعم مهنيب تناكف
 دعبو } ناميلس نب دمحم ةكرعملا لطب مهنم 0 لجر ةئامعبرأ مامإلا موق
 مجعلا اولتاقف ، يرفاغلا دشار نب ديعس شيجلا ةدايقل بدتنا هلتق

 ةلصاف تناك ةكرعم رخآ يف مهريغو دوهيلاك مهعم اوكرتشا نيذلاو

 ىلع دئاقلا اذه ىلوتساو } مجعلا ىلع نويناممملا اهيف رصتنا 0 ةمساحو

 ةعلق ةامسملا ةنيصح ةعلق اهب ينبو . اهب لدعلا رانم ماقأو ! دالبلا

 هئانب نع مامإلل بتكو . فيس نب ناطلس ةعلق اضيأ تيمسو . دارع

 اولتف نيذلا ددع نعو ، لتقلا نم مجعلا نيبو مهنيب ىرج امعو . ةعلفلا
 دعب تام هلعلو { هباحصأ يعسو 3 هيعس مامإلا ركشف 7 مامإلا موق نم

 . لزغ وأ كلذ

 مهلاتق يف اريخأ نييناملا راصتناو .5 نيرحبلا حتف يف لوقلا عباتنو

 يردن ال مت { دارع ةعلقل ينابلا 3 يرفاغلا دشار نب ديعس خيشلا ةدايقب

 نم نأ الإ ؟ نامغ ىلإ عجر وأ \ كانه تام له } كلذ دعب هريصم

 نب رصان خيشلا ثعب (هللا همحرر مامإلا نأ : خيراتلا يف روهشملاو مولعلا

 نب دمحم نب رصان : ةياور يفو ۔ يرفاغلا ةثمر نب رماع نب رصان نب دمحم
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 نمو . ًارابك ابكرم رشع ينثا يف } نيرحبلا ىلع ًايلاو ةئمر نب رماع
 ةريزجب بكارملا هنه حرطت نأو . ةنيفس ةئامنالث راغصلا نفسلا

 رابخألا عطقنت ال نأو ، ةيعرلا نيب فاصنإلاو لدعلاب هرمأو ، نيرحبلا

 لصو املو } هعم نمب راسو 0 مامإلا رمأ يلاولا لثتماف { مامإلا نيبو هنيب
 لهأ ههجاوو } قبسألا يلاولا اهانب يتلا 0 دارع ةعلقب لزن ، نيرحبلا

 ام ىلإ هتيالو يف ثكمو . دايقنإلاو ةعاطلاب هل اونعذأو { ةفاك نيرحبلا

 نم نيضم لايل سمخل ءاعبرألا موي يفوتملا } ناطلُس مامإلا توم دعب

 َ . ه١٣١١ ةنس ةرخآلا ىدامج رهش

 ًافولأ ثعب . ةبراعيلا فالتخابو 0 مامإلا تومب ناريإ مكاح ملع املو

 املف &، سابع ردنب نم نفسلا اوبكرف } نيرحبلا عاجرتسال هموق نم
 هفم نمب مهلتاق لعجو ، دمحم نب رصان خيشلاب اوطاحأ نيرحبلا اولصو
 . مهنيب.عقاولا قارتفإلا لجأل ةبراعيلا ةرصن نم سيأ دقو 3 لاجرلا نم
 روصحم عافد مهعفادي كلذ عم وهو . يلاولا ىلع راصحلا مجعلا قيضو

 . حالسلاو ةضفلاو بهذلا نم ةليزج الاومأ هل اولذب اريخأو { هب طاحم

 نم هجورخ لباقُم & بنعلا ديقانعك ديقانع هل } مبهذ ىشح كلذ نمو

 ملف . ةبراعيلا نم ةرصنلا تمدعو ، تام مامإلا نأ : هل اولاقو 3 دالبلا

 نم جرخو . هل اولذب ام ضبقف ، حلصلا ىلإ عايصنإلا نم ادب دجي

 هتهجاوو ، ةرهاظلا ىلإ عفترا اهنمو ، (ناكفروخ) ىلإ نفس يف نيرحبلا
 اتيب ينبي نأ مهنم بلط دقو } مهيلع سيئرلا وه راصو 3 يبغلاب اهلئابق

 هبلط نأ ١ قيزر نبا لوق بسح ىلع و 0 هوقفاوي ملف 3 نينيعلا يف
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 هيمسي قيزر نبا ينعأ ۔ هنأ مث & ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ ناك اذه

 نب رصان هيمسي ةراتو { ةثمر نب رماع نب رصان نب دمحم نب رصان ةرات
 دعبتسأو _ ىرأ اميف ۔ ردابتملا وه ريخألا اذهو ؛ ةثمر نب رماع نب دمحم

 نب ناطلس مامإلا يلاو وه . رصان نب دمحم مامإلا نب رصان نوكي نأ

 مامإلا توم دعب يلاولاب اوطاحأ مجعلا نأل \ نيرحبلا ىلع فيس

 يف ىقبيو هولهمي نأ دعبتسملا نمو }\ ه١ ١٣١ ةنس ينونملا \ ناطلس

 نب دمحأ مامإلا مكح تقو نامغغ ىلإ هئيجم نوكيو . ةليوط ةدم نيرحبلا

 8 نينيعلا يف تيب ءانب ىلع ةرهاظلا لهأ ةقفاوم ذئنيح بلطيو ! ديعس

 . كلذ نم هوعنمف

 حرسم ىلع رهظ رصان نب دمحم هدلاو نإف : ى رخلا ةهج نهو

 كلذو ، رمألا ىلع ناطلس نب برعلب نب برعي بلغت تقو ةسايسلا
 { برعي دنع ام فرعيل {‘ قاتسرلا ىلإ (ينس) نم لزنف ، ه٦٣١١ ةنس

 خيشلا دجو قاتسرلا لصو املو } رمألا ىلع هؤاليتسا ناك فيكر

 رصان نب دمحم خيشلا بضغف ، برعي هلتق دق ناميلس نب يدع يضاقلا
 بورحلل اببس ناك . ابضغم هرثأ ىلع جرخ . داح مالك امهنيب رادو

 كرابم نب فلخ نيبو هنيبو ، برعلب نب برعي نيبو هنيب قارتفإلاو
 هجوو . يوانهو يرفاغ ىلإ ۔ كاذنآ دكسم ىلع برعي يلاو ۔ يئانهلا
 ةنحاطلا بورحلا كلت ضاخ رصان نب دمحم نأ : هتركذ يذلا يداعبتسا

 يف راحصب التق نأ ىلإ ، ه٦٣١١ ةنس ذنم كرابم نب فلخ نيبو هنيب
 اسيئر دمحم نب رصان هدلو نوكي فيكف ، ه ١١٤٠ ةنس دحاو موي
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 مامإلا توم دعب & نيرحبلا نم هعوجر دعب { ةرهاظلاب ةيرفاغلل
 ةسايسلا حرسم ىلع دعب رهظي مل هدلاو نأ لاحلاو إ فيس نب ناطلس

 نب رصان هدلول نكي ملو . ناطلس مامالا توم نم تاونس سه دعب الإ

 ةرهاظلا لئابق سيئر نوكي نأ نم الضف . هدلاو بورح تقو ركذ دمح
 . هتمامإو هيبأ ةسائر لبق

 نب رصان وه نيرحبلا ىلع مامإلا يلاو نأ : ردابتملاف اذه ىلع و

 كلتب ءاج يذلا وهو . { رصان نب دمح مامإلا دلاو . رماع نب دمح

 كلت ثرو { دمحم مامإلا نب رصان هديفح نأو ، نيرحبلا نم لاومألا

 مكخ عم انمازتم هتسايس زورب ءاجو ئ روكذملا هدجو هيبأ ,: نم لاومألا

 يف تيب ءانب ةرهاظلا لئابق نم بلط كلذل } ديعس نب دمحأ مامإلا

 مامإلا عم مهرباكأل ةديكملا لمعف } رمألا لوأ هوقفاوي ملف { نينيعلا

 توم دعب هبلطمل اوخضر مث . ةضماغ فورظ ىف اوتامو اونجسف 3 دمحأ
 لوصح دعب رجملا رهظ دجأ مامإللو مهل بلق نأ دعبو . مهئاسؤر

 حيس ةعقو دعب ام ىلإ عارص يف امهنيب عضولا رمتساو . هنم هبلطم

 دعبو 0 الاصت مت ۔ هنايب رم امك ۔ ه١ ١٨٦ ةنس مامإلا نيبو هنيب بيطلا

 مامإلا نيبو هنيب دهعلا رصان نب فيس هدلو ددج . دمحم نب رصان توم

 نم ۔ يرماعلا لمرح نب ةحرس نب ناميلس هيقفلا خيشللو
 ‘ نيرحبل ١ حتفب فيس نب ن اطلُس مامإل ا اهيف ءينهي ةديصق _ نيتيرقل ١

 : هذه يهو
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 رهدلا دحاو اي ةنهت
 هب ام ىلع هلل دمحلاو
 يفتسم نم كدحو هتزحو
 ام ىراصنلا ميلقإ تخود

 مهئايلع دعب نم اوحبصأو
 بم نمألاب فوخلا نيلدبتسم
 مهترمد ةعيشلا هذهو

 يضرلا بسل مهنم افصتم
 امدعب ةيناث مهتدبأ

 مهريبدت ءوس نم ابجعإو
 ذإ كنم اوأر ام مهافك امأ

 ام ءوس ةيناث اوري ىتح
 مهشابوأ نيرحبلا ىلإ اوقاس
 مهل لابو يده هنكل
 نم بلقلا ىفش ام مهنم تلتق

 ىرولا يف رمسا ىكحي راصو
 اهدعب اثلاث اروط نشيلف

 ادغ دق يذلا حتفلا وه اذه

 يذلا ضيفتسلملا رورسلا اذو

 رهقلاب ءادعألا كذخأ يف

 رس نم نييلالا يف كمصخ
 رحبلاو ربلا يف تيصلا ضيس
 رملا ` كساب نم مهتقذأ

 رغصلاو ةلذلا يف هيتلاو

 رعذلاب سانيإلل نيعات
 ركنلا يوذ ضفرلا قرف نم
 ركب يبأ خيشلاو قورافلا
 {١ر رمألا لوأ يف مهترمد
 رسخلا ىلإ ادمع مهيعسو
 رهظلا ةمصاق مهب تلح

 يرجي ردق نم مهيلع
 رحنلل يدهلا قاسي امك
 رزولا لقثأ مهيلإ ىدهي
 رتو ىلع ضفت ملو رظيغ

 رمسلاو ضيبلاب مهكالهإ
 رشحلا لوأ مهيري ىسيع
 ردصلا حرشنم ىدهلا هنم
 رضحلاو ودبلا بولق الم

 )١( زومرهو . كرالو . مسقلاك . اهالاو امو } نيرحبلاب نيتعقو مامإلل نا . هدعب امو تيبلا اذه نم رهظب {

 ه ا . مهريغو . دوهيلا نم مهرهاظ نمو } مجعلا نم ريبك عمج اهب ذئموي نيرحبلا نأ ! رداصملا ضعب ريشنو
 . فلؤم
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 ركفلاو يأرلا يعذول يد اعألا مدهب فورعم ريبدت
 رمغلاب سيل يدايألا رمغ ىلعلا رامغ ضوخ فلاوُم
 ركلا مغيض فيس نب ناطل س نب فيس نب ناطلس دجملا وذ

 رخفلاو دجملا ءانب اوداش ىلألا نيمركألا كولملا لسن
 رهجلا يفو رسلا يف لاعف ألا بيط ىضترملا مامإلا كاذ

 رجنلا مرك نع هعورف تبرعا وذ لصألا يبرعيلا
 رزألاو نكرلا ديدش ىمح ىلإ هنم مالسإلا ىرأ كلم
 رفسلا ةبحص نع هل زنم 7 رفس أ ههجوو

 ردبلا لماك ابرغو اقرش ىدهلا قفأب نيدلا قرشاو
 رجفلا انسب تءاضو ملل ظلا ةملظ هلدع نم تفشكناو

 رمألاو يهنلا نيب :نامزلا كلام اطسلا بوهرم قبيلف

 رضلاو عفنلا رمأ كالم هدنع ىمحلا سورحم قبيلو

 لوق نم ردابتملاو ، ه١ ١٢٦ ةنس شيجلا اذهل مامإلا لاسرإ ناكو

 : هلوقل نيرحبلل ةوزغ يناث هذه نأ : ۔ ةديصقلا مظان ۔ خيشلا

 رمألا لوأ يف مهترمد امدعب ةيناث مهتدبأ

 رسخلا ىلإ ادمع مهيعسو مهريبدت ءوس نم ابجعإو
 رهظلا ةمصاق مهب تلح ذإ كنم اوأر ام مهافك امأ

 ىلع نب دمحل نب !لع ءاشنلا املاق ةدس . ٦×
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 نيرحبلا ةوزغ يه له يردأ الو 3 هتاوزغ ضعب اهيف ركذيو 3 يبرعبلا
 : ل وقي ثيح ؟ اهريغ ر أ

 رادقألا مدخت كردق لالجل

 ةلذ عضاوت يماسلا كرعلو

 ةباهم كولملا دعترإ كسابلو
 تعرهأ ةطيسبلا يف كلدع طسبلر

 ىرولا يف ةفيرشلا كتريس نسحلو
 انرصع يف ةيآ الإ تنأ ام

 نم يدهل رينملاك كبر كالج
 يذلا كلملاو تاداسلا ديساي

 ةيرمغ ةريس انيف ترس دق

 ةفاخم كولملا لك اهل ونعت
 ىدملا نكراي ناطلساي ناطلس

 مراوصب ىدهلا ناكرأ تديش

 اهمامز تكلم ذإ ةمامإلا رخف

 اهسمش كنأل ايندلا كب ترهز

 اهميدأ ضايبلا دعب نم رضحخار
 ةراضن نيملسملا هوجو تلعو
 مهضرأ نع مهتولجف مهتدهاج
 مهديرو ءامد نم كفويس تدرو

 مهئامدب ةناير ةموح يف

 رادقملا فعسي كدج نملو

 رابجلا كزعأ نيح جاتلا وذ

 راغصو ةلذ اهترتعإ دقو
 رابخألا تعاش ذإ اهلهأ كل

 راطقألا قرشأ دق هب رون
 راهن ءاكذ ىفخأ لهو ترهظ
 رانم تناف هب لالضلا هات

 رازنو اهب ةرهاز نارهز
 رافسلا اهرابخأ تلقانتو

 راركلا عورألا مامإلا تنأ

 رارغو ابظ اهنم ىدعلا ظح
 راصعألا كب ترخف امك امرك

 راهزألا كب احرف تكحاضتو

 رافكلا كماسح فوخ رفصاو

 رابغ نيكرشملا هوجو العو
 رارق نهل ام لمارألا ىرتف
 راطخلا انقلا فعر هب اموي

 راثم جايهلا موي اهل نأ ام
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 اهرامع بيقع مهرود تشحوأ

 ىدنلا ناطلس لجن فيس لجن اي

 اهباحس لهتسملا كليتحاربو
 لئان نم لباو يلاوي نملف
 رظان كدجم ءامس وحن مسي مل

 اهجورب تيضترا امف دالبلا تسج
 ترصق دق هنود ارصق تدشأو

 هساسأف هتديش دق زعلاب

 هتافص تعن هنكب طيحي نأ ام

 مكتعن يف مكديبع لوقي اذام

 ىتم ىحضالا كديعبو هب معناف

 رافقألا كلدع نم تسنأتساو

 رازغ لاونلاب كفكب ميد

 راطمألا هفك ول راغت رطم
 ران كماسح نم يداعي نملو
 راظنألا رصقت لب اهومسل
 رايسلا اهردب كنأل ىوأم

 اوراجل هوأر ولف كولملا ممه
 راجحأ الو نيط الف ىوقتلا

 اوراسف كيلإ رصم نم نوؤارلا
 رارسألا كنإو موتكلا ردص
 راكفألا هل غلبت ملو دحأ

 راعشألا اهصحت مل مكتافصف
 رازه نوصغلا العأ ىلع تعجس
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 ةلبقلا لهأ داهج ثيس لئاسم
 : اهبتاك لوقي : ةلبقلا لهأ داهج يف لئاسم هذهو

 يف دهاجملا . لماكلا يلولا ، لداعلا يضرلا } نيملسملا مامإ نم

 { كلاسملا دشرأ كلاسلا ، كسانلا لضافلا 4 هللا رمأب مئاقلا . هللا ليبس

 نب فيس نب ناطلس نب فيس نب ناطلُس { مامإلا نب مامإلا نب مامإلا
 يقتلا { هيزنلا هيبنلا } هيقفلا يلولا & لدعلا خيشلا هيضاق ىلإ \ كلام

 يرقنعلا دادم نب دمحأ نب دادم نب دمحم نب ناميلس نب رصان 7 ةقللا

 هزعأ نيملسملا مامإ هل لاق اذإ يلاولا يف لوقت ام : هللا همحر) يوزنلا

 نم . اهلهأو اهيمحأو نيرحبلا يف لدعلا ميقأ نأ ديرأ ينأ : هرصنو هللا
 8 نيرحبلا ىلإ لصو اذإ لعفي نأ يلاولا اذهل يغبني امف 4 ملظلاو روجلا

 يف مهيلع ةجحلا امو ؟ هيلعو هل بجي امو ؟ مامإلا رمأ لاثتمإ دارأو

 ؟ كلذ

 مامإ دصق يتلا دلبلا تناك اذإ ١ - قيفوتلا هڵلابو _ بل وجلا

 . دحوم اهلهأ رمأل {. كلامل اهيف لدعلا ميقي نأ ۔ هللا هرصن ۔ نيملسللا

 . (مهرمألر كلاملا ىلإ اهلهأ ماكحاف { ةلبقلا لهأ نم ، ىثنأو ركذ نم

 . ةلبقلا لهأ ةقسف نم اهلهأ ناكو . مهرمأل كلام اهيف نكي مل نإو
 ةملك دمخيو اهيف لدعلا رشني نأ _ هللا هرصن ۔ نيملسملا مامإ دارأو

 ىلإ هاعدو اهناطلس غلب . ةروصمملا هتيرس دئاق لصو اذإف 3 اهنع لطابلا
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 وأ } نيملسملا مامإل مث ،} لجو زع هلل ةعاطلاو عمسلاب قحلا ةباجإ
 اوباجأو قحلا اولبق نإف } سيئر وأ ناطلس نكي مل اذإ } اهينكاس فارشأ

 نيملسملل ام مهلف { نيملسملا مامإل مهرمأ اوملسو ، ةعاطلاو عمسلاب
 . لطابلا ةملكب نولطبملا ةقسفلا لزتعا نإو . مهيلع ام مهيلعو . هدنع

 لوق يف لطابلاو { انيديأ يف قحلا نأ اولاقو 3 ةميمرلا اهتورعب اوكسمتو
 لوبق مدع ىلع مهلاتق لحو . ةجحلا مهيلع تماق دقف 3 هتوعدو مامإلا

 نإو { لاتقلاب اوئدتبي مل اذإ اذه 3 ىلاعت هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح & ةوعدلا

 . ملعأ هللاو . ءادتبالا دعب ةوعد الف { لاتقلاب اوأدتبا

 ؟اهيف امو اهمكح امف . اهيف مهو { ةعلق اهب تناك نإو ٦ ةلأسم

 . ادغ وأ مويلا ةعلقلا نم مكجورخ ديرن : مهل لوقي نأ هل نوكي له
 اوجرخي مل نإو ،} كلذف 0 مهنيب هولعج يذلا تقولا ىلإ اوجرخ نإف
 .. ؟ مهفالخ لجأل مهلاتق هل لحيو ، ةجح هل نوكتف

 يف يتلا ةلبقلا لهأ نيطالس لاومأ نإ : ۔ قيفوتلا هللابو ۔ بيل وجلا

 نيب فالتخإ كلذ يفف } نوملسملا اهب رفظ اذإ مهلقاعمو مهنئازخ

 هنأ هنيعب ءيش حصي نأ الإ إ ءارقفلل يه : لاق نم مهنم { نيملسملا

 هبشي . نيملسملا لام تيبل اهنأ : لاق نم لاقو ؛ هل وهف سانلا نم دحأل

 ىلع درتو . مهل اهنأ : لاق نم لاقو ؛ هبر فرعي ال يذلا لاملا

 امل نونماضلا مهو { هدي يف امب ىلوأ لك : لاق نم لوق ىلع . مهتنرو
 نم اهذخأو مهتايابج نم مهنئازخ يف ام نأ حص اذإ اذه لك 0 اوبستكا

 نإف } ةيضاقلا ةرهشلاب : ۔ اضيأ ۔ ليقو ؛ لدع يدهاشب {، سانلا لاومأ
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 . مهتترو ىلإ درت الف | تحص

 اوبل اذإ - ىلوألا ةلئسملا يف باوجلا يف مدقت امكف ۔ ةوعدلا امأو

 ام ردقب ةيرسلا دئاق مهددم ، قحلا ةملكل اونعذأو { ةعاطلاو عمسلاب

 مهجرخي نأ ىأر نإو } مهلقاعم نم مهجورخ يف تقولا نم هارب

 ةلودل حلصألا رظن . مامإلا ةلود ىلع مهنم فاخ نإ ، حالس الب

 . ملعأ هللاو { نيملسلا

 ال مأ ؟ مهيف قحلا ميقيو . مهيمحي نأ مامإلل زوجي لهو ١ هلابسه
 ؟ كلذ هل زوجي

 - هللا هرصن - نيملسملا مامإ ردق ول : ۔ قيفوتلا هللابو ۔ ايلا وجلا
 نوكي دنأ الإ 3 (قحلا) ميقي نأ هلو ، رجألا هلف {. هلدع اهلك ايندلا رشني

 نأ نيملسمللف }. امهكلم لصتاو 0 لداع مامإ راصمألا نم رصم يف
 ضبق هل زاج . لدعلاب دابعلاو دالبلا ىمح اذإ مامإلاو ؛ امهدحأ اوراتخي

 ءايشألاو ةضفلاو بهذلاو ، لوحلا دعبف . يشاوملا امأ ، مهنم ةاكزلا
 . رهاظ مئاق مامإلا لدعو ترضح اذإف . رامثلا امأو 3 ةراجتلل يتلا

 تمزل اذإ ةاكزلا ءادأ نع (عنتمي) نم ىلع مكحلا زوجيو 7 ةاكزلا تضبق

 . ملعأ هللاو | هلامغو لداعلا مامإلا نم لدعلاو قحلا

 ؟ اهنم لحي امو } نيرحبلا مكح يف كدنع امو . هلأسم

 . فيطقلا يه اهلعلف ، نيرحبلا امأ : ۔ قيفوتلا هللابو ۔ ايلا وجلا
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 يف تركذ يتلا يه اهنأ حص اذإف ، بئاوغلا نم اهنأ : ليق ، فيطقلاو

 لك : ليقف ، فيطقلا يه نيرحبلاو ، نيرحبلا يه فيطقلا نأ 3 رثألا
 زع يف هلعجي نأ دارأ نإ ، نيملسملا مامإ ىلإ هعجرمف هبر (فرعي) مل لام
 ةباحصلا نم هريغو تباث نب ديز لوق ىلع كلذ هلف } نيملسملا ةلود
 . ملعأ هللاو ‘ (أريخ مالسإلا نعو انع مهازجو هللا مهمحر)

 ركسع اوبراح اذإ ] مجعلاب ةفورعملا جنك لهأ يف لوقت ام " ةللسم

 ىلع ةجح مايق ريغ نم . زومره لهأ براحي نأ مامإلل زوجيأ ؟ مامإلا

 .هللا كمحر انتفإ ؟ مهيلع ةجح مايقب الإ زوجي ال مأ } زومره لهأ

 يبرعيلا فيس نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نيملسملا مامإ نم مالسلاو

 . هديب

 انيلوو 0 ميركلا انديس هنع لأس امل : ۔ قيفوتلا هللابو اهلا وجلا
 . ميقتسملا نانجلاو } ميمعلا ددؤسلاو ، ميسجلا دوجلا بحاص . ميلحلا

 نب مامإلا نب مامإلا & ميظعلا هللاب قثاولا لدعلا } ميوقلا نانسلاو

 ركسع اوبراح اذإ مه نيذلا ، ةلبقلا لهأ نم دلب لهأ نأ : مامإلا

 لهأ نم } ىرخأ دلب لهأ براحي نأ مامإلل م١) زوجي ال هنأ { مامإلا

 اوءافو اهولبقو ةوعدلا مهتغلب اذإ مهنأل { لاتقلا لبق ةوعد الب 3 ةلبقلا

 ةعاطو . ىلاعت هللا ةعاط مهنم (دارملا) نأل { مهلاتق مر ، . ىلاعت هللا ىل

 لبق 4 . مامإلا نم كلذ اولبق اذإف } هلوسر رمأو هللا رمأ امك } هلوسر

 غيلبت يف ةجح نوكي نم مامإلا ثعب اذإ : ليق هنأ ىتح . { مهنم مامإلا

 )١( ملعا هلل او . مالكلا قايس هيضتقي ام وهو . مامإلل زوجي ال هنأ : اذكه باوصلا لعل .
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 { ةوعدلا اودرف & ةلطبملا ةقسفلا ةلبقلا لهأ نادلب نم دلب لهأ ىلإ ةجحلا

 دعب اهيف ثدح نم هلاتق زوجي الف . ةيناث اهازغ مث إ هوبراحو مهبراحو
 لهأ تفلب امك . هنم ىلوألا ةوعدلا مهغلبت مل اهنأل ، ىلوألا ةوعدلا
 . ىضم اميف البلا

 دعب ۔ دلبلا كلت يف نيثداحلا ينعأ ۔ مهلتق زوجي ال ، كلذ لجأ نمف

 لهأ يف ةوعدلا لبق برح ال نأ }، نيملسملا لوق رثكأ وه اذه . ةوعدلا

 يف مهنم داري امنإو ! هلوق هيبنبو } ىلاعت هللاب رارقإ لهأ مهنأل ! ةلبقلا
 مهرارصإو . رئابكلاو رئاغصلا مهباكترإ نم ةبوتلاو عوجرلا ةوعدلا
 . مامإلل ابرح اوراص اذإ © مهيرارذ يبسو 3 مهلاومأ منغ مارحو . اهيلع

 ذخو }. باوجلا نم هتبتك ام . ۔ هللا كيضر ۔ انالومو انديس ربدت

 كلدع ركاشلا كمداخ نم مالسلاو اذه & باوصلاو قحلا قفاو ام هنم

 نب دمحأ نب دادم نب دمحم نب ناميلس نب رصان ، كناسحإو كلضفو

 . هديب دادم

 8 فيطقلا ركذ نم لئاسملا ضعب يف ًرم امم كيلع لكشي ال ؛ هيبنت

 اهنإف . مسالا اذهب ميدقلا يف ىمست تناك ولو اهنإف ، نيرحبلا يه اهنأ
 هذه نإف ، فيس نب ناطلُس مامإلا اهازغ يتلا ، لاوأ ةريزج يه تسيل

 يف ىمست تناكو 0 نآلا ىتح نيرحبلا مساب ةفورعم تلازال ةريزجلا
 . يزمحلا دمحم نب دمحل وهو . اهئارعش ضعب لاق . (لاوأ) ميدقلا
 دشار نب ةعيبر خيشلا ، نيرحبلا ىلع ۔ هيضاق وأ مامإلا يلاو حدمي
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 : يميهشلا

 ( لاوأ ) ايحاو ىتأ نم دشار يميهشلا نب ةعيبر يحيدم اذ

 اراختفا لاوأ اي ليذلا ىبحسا

 7 حتفلاب ىوريو . مضلاب . لاوأ :" نادلبلا مجعم " ف توقاي لف

 . نوميلو } ريثك لخن اهيف ، نيرحبلا ةيحانب رحبلا اهب طيحي ةريزج
 : لبغم يبل نب ميمت لاق ؛ نيتاسبو

 لاوأ فيسب نفس اهنأكف ةيرق ضراعل اهب ةادحلا دمع

 ؛ نامُغو ةرصبلا نيب ةعقاولا دالبلل عماج مسا وه نيرحبلا ١ ليقو

 ةريزجلا ملاعم " هباتك يف ، ريزواب ضوع ديحس | التسلالا لاقو
 ةعقاولا دالبلا ىلع قلطت نامزلا ميدق يف نيرحبلا تناك : " ةيبرعلا

 قلطأ دقو . نامع ىلإ ةرصبلا نم { هلك يقرشلا يبرعلا لحاسلا يف

 نامع يرحب ىلع ةعقاو ۔ رهظي ام ىلع ۔ اهنأل ں مسالا اذه اهيلع برعلا
 ةعطاقمب مسالا اذه صتخا مث } (رجه) اهتمصاع اولعجو } سرافو
 . مسالا اذهب نآلا ةفورعملا رزجلا يف ةيمستلا ترصحنا مث ، ءاسحإلا

 ةفورعملا ں نيرحبلا رزج نم اهريغو { عافرلاو & قرحملاو { ةمانملا ينعي
 . ه أ . مسالا اذهب نآلا

 نع . ةبراعيلا ةمث ضعبل ةحيصن اهيف هلاسر هذهو

 ملو ٤ (يناثلا) فيس نب ناطلس مامإلل اهنظأ . مهدالب ف مجعلا برح
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 : لاق & همسا ةلاسرلا بتاك ركذي

 ىلإ جورخلا مهنم نومأم ريغ . مجعلا نم ةاغبلا ءالؤه ناك نإف )

 مهتلباقمو مهئازإب نيملسملا ةلود نوكت نأ ىلوألاف ، نامُغ يحاون

 . اهروغتو نامغغ ردانبب طابرلا نوكيو {} اوهجوت ثيح . مهراظننار

 عيمجو 7 ةدملاو ددعلاو ، لاجرلاو لاملا نم ةءولمم 0 اهنوصحو اهلقاعمو
 { ودعلل نورظتنم {} عاركلاو ةلومحلا نم هيلإ نوجاتحي امو } برحلا ةلآ

 نامع ولختو . روحبلا اوبكريو 9 روغثلا اوكرتيو ، نامغ نم اوجرخيل ال
 اذإ فيكف { ةيلاخ نامغغو } مجعلا يحاونب شويجلا نوكتو 9 لاجرلا نم

 نيملسملا مامإ موحرملا كدج نامز يف ناك دقو ؟ ودعلا محدزا

 مهنأب © مجعلا ةيحان نم رابخألا هيلإ لصت 3 (هللا همحرر فيس نب ناطلس

 ردانبب ركاسعلاو شويجلا عمجيف } ةمجه مهدنعو نامع ىلإ اوجرخي
 اراظتنا { مايألا اهب اوميقيو } طابرلاو ةوقلاو لاجرلا نم اهؤلميو } نام

 مهيلإ جرخي ملو { مهنيب برح عقي ملو كلذ لحمضيف 9 مهنم نوكي ال
 ال نامع نأ : ۔ انغلب اميف ۔ لوقي ناكو . مهملاس لب { مهبراح الو

 حلصلا ماقتسا ىتح { انل ناريج مجعلا ءالؤهو } سراف نع ىنتست
 . اهكلمو (رافظر ذخأ امل اضيأو ، حالصلا كلذ يف ناكف { هنيبو مهنيب

 كلذكو . ارارطضا ال ارايتخا اهكرت . نيملسملل احالص اهيف ري ملو

 لاومألاو مئانغلا اهنم ذخأيو } جنرفألا دالب نم اريثك ذخاي دق اضيا

 . دادسلاو حالصلا هيأر يف ناكو . اهكلمتي ملو اهكرتي مث { ةليرجلا
 . ه أ . (هل رفغو هللا همحر)
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 نأ - رداصم نم يدل اميف هريغ الو ۔ قيزر نبا ركذي مل : هيبنت
 نب رصان ريغ نيرحبلا ىلإ ايلاو لسرأ } (يناثلا) فيس نب ناطلُس مامإلا

 ةياورلا ىلع _ رماع نب دمحم نبب رصان وأ } يرفاغلا رصان نب دمحم
 ىلإ ايلاو لسرأ دق . (هللا همحر) مامإلا نأ : يدنع يذلاو ۔ ىرخألا

 نب ةعيبر خيشلا وه يلاولا اذهو ، يرفاغلا خيشلا لسري نأ لبق نيرحبلا
 يداو لهأ نم ، يميهشلا رصان نب ةعيبر نب دشار نب ناحرس نب دشار
 وهو . ةيتآلا ةديصقلا مظان ]. مامإلا ىلعو هيلع ىنثأو هركذ دقو . امد

 ضعب نأ فسأللو 8 ينيرحبلا يزمحلا دمحم نب دمحأ رعاشلا
 تعاض مكو . ةضَرَألا لكأ ببسب . ةعطقنم ةديصقلا هذه تايبأ

 اذهب . اهلهأ دنع اهتميق اهل . ةيمهأ تاذ تامولعمو . ةنيمث تاطوطخم

 . ةيملعلا ةنامألاب روعشلا مدعو ، لامهإلا نع جتانلا ، هريغب وأ ببسلا

 : هذه يه ةديصقلاو { هدي يف تناك نمم

 الامك هومتلحن صقن دعب الالتو مكب ىجذألا ردب حال

 الامتساو اهب امسلا ردب رون ىراوتف مكهوجو ترانتساو

 ىلاعتساو اهل ىعس دق نم داب ىتح يفلا جهانم متددسو

 الالضلا وحمت ميلكلا ىسوم دي ف اصع لثمك مكانعم مساف

 (الاوأ ) ايحأو ىتأ نم دشار يميهشلا نب ةعيبر يحيدم اذ

 الامش انيمي اهبرغ اهقرش اهيلع نامألاو نمألا طسب

۔ ٢١٢



 روفكو اهودع ىنمب ذج
 فيس نبا دابعلاو ضرألا كلم
 ىراصنلا هنم نورذحي دسأ

 ًاراختفا لاوأ اي ليذلا يبحسا

 رورغ لك رحن قوف هفيس

 ليوو ليو جنرفألا ميعزل
 يميهشلا نباو مامإلا حبدمف

 روح هبش ةعاس تنب اهكاه
 يدهج يه امنإف اهالبناف

 رذك ًاماظن تدلق اهديج

 ىلاوتي هب نكي مل نإ هنم
 االالم تيأر هب ام انخيش

 الاجعو تتأ ةعرس امكل

 الاجر ديرت امك الإ سيل

 8 تايبألا ضعبل طقسو ]. عاطقنإ نم اهيف ام ىلع ةديصقلا تمت

 . ةقرولا قزمت ببسب

 نآلا ينرضحي الو _ ةطوطخملا بتكلا ضعب ىلع تحلطا دقلو

 دقو " : لاق } يميهشلا دشار نب ةعيبر خيشلا طخب وهو ۔ همسا
 نب داجن نب ملاس نب سيمح نب ملاس يلاولا ملاعلا لجألا خيشلل هتخسن

 ةنس ناضمر رهش يف كلذو ، يويلحملا لاوش نب نيسح نب ىسوم
 ١٢١ا١ه " .

 )١( تايبألا نم يقب ام تبتكف . ةقزمتم اهنم تلقن يتلا ةقرولا .
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 . ابيرقت نيتنسب (ضرألا ديقر ناطلس نب فيس مامإلا ةافو لبق : يأ
 نأ : لوقي هدلب رباكأ ضعب عمس هنأ { ةليبقلا هذه نايعأ ضعب يل ركذو

 لوق نم همهفأ يذلا نكل { نيرحبلا ىلع ايضاق ناك اذه ةعيبر خيشلا
 . ملعأ هللاو } كل هتمدق ام مظانلا
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 ٥ دلوو رص ن دمح م امالا ص اخأو ةريس

 ة دمح نب رصان هدلوو ‘ يرفاغلا رصان نب دمح مامإلا ركذ لجألو

 ضعب يف اهيلع تعلطا يتل ا { ةريسلا هذه انه بتكأ نأ بسان

 : تاطوطخلا

 ميحرلا نمجرلا هللا مس

 اميفو 0 يرظاخلا رصان نب دمحم ماملا رابخاو ةريس هذه

 اياقب نم وه مامإلا اذهو { ............ بئاجعو دئاكم نم هيلع ىرج

 لقف . برعلا بسن يف ةفرعم هل نم كلذب ينثدح ؛ ناسغ ينب كولم

 : ريسلا باتك بحاص

 ذ قحلا ىلع اوفلاآتي مل {“برعي لآ ةلود باهذ هللا دارأ امل (

 نأ ىلإ ، مهبأد اذهف 9 يناث امامإ تعيابف ةقرف تءاج { امامإ اوعياب املك

 ناكو { يبرعيلا يلخنلا (ناطلُس نبر برعلب نب برعي ىلإ مهرمأ ىهتن
 . يرفاغلا رصان نب دمحم خيشلا مهسيئرو ةيرازنلا خيش رصعلا كلذ ي
 ناكم لك نم لئابقلا هيلإ دفوتو { رفاغ ينب يداو نم ينس نكسير
 لصأ ديرأ : رفاغ يبب ءاسؤرل رصان نب دمح خيشلا لاقف { ةيحانو

 هتعياب قح مامإ ناك نإف ذ قاتسرلاب يبرعيلا بروعلب نب برعي مامإلا

 . هتلرتعاو هتفلاخ ارئاج ناك نإو 0 هترصانو
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 ناميلس نب يدع يضاقلا ملاعلا خيشلا دجو } قاتسرلاب لزن املف

 نب دمح خيشل ا بضفف {} برعلب نب برعي نجس يف الوتقم . يلهذل ١

 خيش لتق اذامل { خيشلا لتق نع برعلب نب برعي لأسف . رصان

 لاقف . ةمامإلا نم يلزع دارأ اذه نأ : هباجأف ؟ ةيانجلا فيكو ؟ ةاضقلا

 ىلإ (تعجر) نإف . خيشلا اذه لتق نم كيجنت ةجح هذه سيل : خيشل ١

 خيشلا ىلع برعلب نب برعي لبقأف ‘ كانفلاخ تيبأ نإو & كانبحص قحلا

 . بولقلل شحوم مالكب رصان نب دمحم

 هقحلاف { اوقرافت لب 3 اوفلتأي ملف ، هدنع نم رصان نب دمحم جرخف

 اولتاقي اوردقي ملف 0 ريبانعلا لاجر نم ركسع برعلب نب برعي

 ريصقلاب كرابم نب فلخ ناكو ، عاجش يوق لجر هنأل ، رصان نب دمحم
 برعلب نب برعي نأ مث ، برعلب نب برعيل دكسم ضباق { يئانهلا
 . يئانهلا ريصقلاب فلخ مهسيئرو ، رصان نب دمحم برحب هموق يف ىدان
 . رسلاب لقسلا يداو ىلإ مهب ىهتنا ىتح . هتعاط يف ناك نم لك هباجأف

 ناشيجلا ىقتلإ مث ، كنضب اشيج عمجي رصان نب دمحم خيشلاو
 امأو { ............ ينب نم لجر يبرعيلا شيج ريمأو © لقسلا يداوب

 باحصأ رسكناف } قاتسرلاب برعي مامإلاو } اكرب دلبب وه ريصقلاب

 خيشلا نولتاقي نامع نم موقب مهدمأو } فيلسلاب اوأجتلإ ىتح برعي

 باحصأ مزهناف . اديدش ًالاتق اولتتقاف ، فيلسلا يداوب رصان نب دمحم

 عمتجاف & رسلاب اشيج دمحم عمج مث 9 قاتسرلا ىلإ برعلب نب برعي
 هاقتلاف ، قاتسرلا ىلإ مهب مدقف \ رضحو ودب نم افلأ نورشع هدنع
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 ةلتقم اولتتقاف & قاتسرلا يداو نم ةارشلا جلفب برعلب نب برعي خيشلا

 . قاتسرلا هموقو رصان نب دمحم لخدو {، برعي موق مزهناف إ ةميظع
 لتقلا مهيف حصو { قاتسرلا لهأ مزهناو ، نصحلا نم برعي مزهف
 . رسألاو

 ودبلا دارأ . تاروسام ةوسن نيعبرأ دجو دمح خيشلا نأ : ليقو

 خيشلا نأ مث } نامألاب هموق يف ىدانو { هلامب دمحم خيشلا نُهادفف اهعيب

 موي قاتسرلا هلوخد ناكو . قاتسرلا ةيرقب ًاركسع ماقأ رصان نب دمحم

 دجوف ، مزحلا ىلإ جرخو 9 ةرجهلل فلأو ةئامو نيثالثو تس ةنس دحالا
 . رصان نب دمحم جرخ مث } هكرتف (ريغصلا) ناطلُس نب فيس ديسلا

 دحاو لكو 0 اكربب كرابم نب فلخو ةنطابلا نم مساقلا يداوب ماقأو

 بكتراف . )١( ةريرس لتق برعلب نب برعي نأ مث ‘ اميظع اشيج مرقب

 ةئامو نينالثو تس ةنس ءاعبرألا موي ناك املف . يصقلاب فلخ هشيجب

 هشيجب رصان نب دمحم جرخ ! رمألا يضقي نأ هللا دارأ 5 ةرجهلل فلأو
 لاتقلا حصف . 3 اكرب لحاسب اوقل اف . فلخ موق لتاقي ‘ اكرب ديرب

 ربلا ىلإ مهنمو } قرفف رحبلا نفس ىلإ أجتلإ فلخ موق نمو . لازنلاو

 . لتقف
 . ليتق فلأ لحاسلا ىلع اودجو اميف ف }ؤ١ أ ريسلا بحاص لاق مث مد

 نأ مث ، دكسم ردب ىلإ ابراه فلخ ىلوو . رحبلا يف اوقرغ يذلا ريغ
 هنأ مث ‘ قاتسرلا ىلإ عجرو . اكرب دلبب ركسع رصان نب دمح خيشلا

 (١) هفنأ فتح . ىوزن نصحب تام برعي مامإلا نا روهشلا ٨ ملعأ هللاو .
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 8 لقني دلبب اوعمتجا دق ةانه يبب نأ : لاقو } رسلا نم لوسر هءاج

 بلغ مث . اديدش ًالاتق هولتاقف مهيلإ راسف } رسلا ىلإ جورخلا مهدارم
 دقو 3 نامغ نم نيربي ىلإ جرخ مث . اهيف ركسعف مهدلب ذخاف . مهيلع
 . هلام نم فولأب ناطلس نب برعلب مامإلا ةثرو نم اهارتشا

 نامغغ يقرش نم { ةانه ينب شيج هاقتلإ ، لقسلا يداوب ناك املو

 لك . مايأ ةتس ناشيجلا مواقتو { كانه اولتتقاف ، هيلع اوعمتجا { اهبرغو

 ديري مهشيج راس مث ، بورحلا تلجنا ىتح . ةميظع ةلتقم اولتتقي موي
 بلغ ىتح . ًارهشأ مهرصحف { كانه اونصحتف { مفيس يداو نم ريقعلا

 . نيربي ىلإ عجر مث ، مهلزانم مدهو اهنم مهجرخاف 9 مهيلع

 ينب يداو يف رجحب اخيرات دجو هنأ : هب قل نم ينثدحو
 . .ةئام رشع ةعبرأ مفيسو لقسلا يداو ىلتق ددع نأ ك صورخ

 جرخ مث } هل تصلخف . ىلهب ديري رصان نب دمحم خيشلا جرخ مث
 ونب مهو ، ىوزن رقع خويش مهاسؤرو . ةانه ونب هاقتلاف ؤ ىوزن ديري
 مزهناف { مهلتاقف دونج هتءاج مث ، هوبلك يداو ىلإ هموق اومزهف } كمل
 لجر ىوزن رقع نم . ءاملغلا خويش نم خيش جرخو 7 ةانه ونب
 ىلإ راشأو & باتف ةبوتلاب رصان نب دمحم خيشلا ىلإ راشأف ۔ يدادم
 نم 0 )١[ ءاحطبلاب اوعمتجا مث 3 هب اوضرف { ةمامإلاب هوعياب نأ ءاملغلا

 . امامإ هب اوضرو ، عافدلا ىلع هوعيابف ىوزن

 دحا هيف لخدي الف . رقعلاو نصحلا باوبأ تقلغو . ىوزن نصح لخاد . رصان نب دمحم ةعيبلا تناك )١(
 . ءاحطبلاب تناك هل ةعيبلا نأ : انه لاق امك سيلو 0 رجفلا بيرق ىلإ . ةليلو اموي . جرخي الو

- ٢٢١٨ - 



 نينالثو عبس ةنس نم مرحم ا رهش نم عباس موي هتعيب تن اكو

 لهأو ‘ يكزإ لهأ هعياب مث . امايأ ىوزنب ماقأو ‘ ةرجهلل فلأو ةئامو

 . نأشلا دمس لهأ ............ { دمسو 0 حنمو ! لئامس

 ىلع ( اجلو ر راجو 7 اربإب ماقأو جرخ 3 كرابم نب فلخ نأ (مث)
 برحل } اربإ ديري اشيج زهج رصان نب دمحم مامإلا نأ مث ! مولا
 ىلوف 7 اربإ ةيرق نم ابيرق ناعمجلا ىقتلاف 0 ريصقلاب كرابم نب فلخ
 . دكسم ردنب ىلإ نيبراه هعم نمو كرابم نب فلخ

 مامإلا اوعياب ، روصو ، نالعجو . اربإ ةيرق نم ةيقرشلا لهأ نأ مل
 نأ هفلبف } ىوزن ىلإ عجر مث ، ةالو مهيلع ىلوو } رصان نب دمحم
 فلخ مزهناف ئ اولتاقتف ئ هيلإ دمح ج رخف ئ مزحلا دصق كرابم نب فلخ

 ينب نأ : ربخ هفلبف } هقحلي دمحم مامإلا مزعف . دكسم ىلإ همونو

 ىلإ دصقف . صارح ينب نم لجر 7 هتالو ضمب اهيفو ، راحصب ساب
 شيج مزهناف © اديدش الاتق اولتتقاف . محصب هوقتلاف ‘ ساي ينب برح

 . مهرياسو ٠ ساي يسب

 . ةلذأ اهنم مهجرخأو { اهب ةلوهلا هاقتلاف ، يميربلا ديري جرخ مل

 اهيف هضراعي ملو { اهب لدعلا ماقأو ، ىوزن لاعس نم ايلاو اهيلع ىلوو

 قاتسرلا نصح عاب دق يلاولا دجوف ، قاتسرلا ىلإ جرخف إ ضراعم

 هرصحف إ ليكش ينب نم لجر يلاولاو ۔ يبرعيلا رصان نب برعلب هعياب ۔

 { رصان نب دمحمل قاتسرلا تصلخو { رصان نب برعلب جرخأو مامإلا
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 . صارح ينب نم } اًمَج لهأ نم الجر اهيلع ىلوو

 { هدنع يبرعيلا ناطلس نب فيس ديسلا ذخأف . مزحلا ىلإ عجر مث

 . صارح ينب نم ركسعلاو } نابلك نم الجر مزحلا ىلع ىلوو

 مث ں دكسم ردنب هدارُم اشيج زهجو ، ىوزن ىلإ مامإلا عجر مث

 . برقأ كانه ةيبرغلا لئابق نأل . اهب عمجلا نوكيو {} راحص ديري جرخ

 ٨ ريصقلاب كرابم نب فلخ ءاج راحصب ماق املف 9 اهنم مهجورخ نوكيو
 . ةانه ينب نم موق هدنعو . مامإلا عيابي ديري : لاق دلب ىلع رم املكو

 جرخ من . قاتسرلا يداو ىلع فكع . قاتسرلا يداو ىذاح املف

 ؛ اديدش الاتق اولتتقاف _ مزحلا نم بيرق ۔ طساولا جلفب اوقتلاف 3 هيلع

 بحاص لاق ام ىلع ۔ رثكأ وأ لجر ةئامعبرأ وليف نيذلا : ليقو
 . = خيراتلا

 . ارهش اهب ماقأو ، راحص مامإلا دصقو ، كرابم نب فلخ ىلو مث
 {| يسفن عجار ينأ : مامإلا بتاكو . ةنطابلاب كرابم نب فلخ نأ ملع مث

 ناك املف _ ةانه ينب نم موق هدنعو ۔ امامإ كب ىضرأو كعيابأ ينأو

 عورز يف مامإلا موق ءاسؤر باكر لعجو . مامإلل ةديكملا عنص محصيب
 باكرلا باحصأ ءاج املف 3 ابرض اهوغارف ، اهوغوري مهلدو ، سانلا
 ودبلا ءاسؤر سبحف . مامإلا دنع عرزلا لهأ اكشف ] عرزلا لهأ اوبرض
 ىلع اودقح سبحلا نم اوجرخ املف 0 مهريغو 0 ميعن ينبو ، بتق نم
 . كرابم نب فلخ اودهاعو .0 مامإلا
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 يرمعملا ناخو ! اليل هيلإ راسف مامإلا فعضتسا فلخ نأ مل

 نم هدنع نمو مامإلا هيلإ جرخف ٤ هباحصأو فلخ اهلخدو ز (١ر ةعقرلاب

 موي يف كرابم نب فلخ لتقو . مامإلا لتقف . اديدش الاتق اولتتقاف { موقلا

 ةئامنامث نم رثكأ ىلتقلا نأ : ليق ؛ راحص يف بهنلا حصو . دحاو

 تخادو 0 ةعقرلاب ةكصلا نأل . ءاسنو انايبصو . ةقان نيعبرأو ، لجر

 مهرثكأ لئابقلا ءاسؤر نأل . باوبألا ةحتفم نوصحلا تكرتو 7 نام

 اذه ىلإ مويلا كلذ نم ، يرفاغو يوانه ىلإ نامغغ تقرتفاف ! ليأ
 ةنس فلأو ةئامو نيعبرأ ةنس نابعش رهش نم يناث موي كلذو ! موبلا
 . ملع أ هلل او { ةرجهلل

 خيشلاو نامغ لهأ نيب عقو ام خيرات نم هتدجو يذلل اذه

 . يرفاغلا رصان نب دمحم

 نب فيس ةمامإلاب اوعيابو ، ىوزن ىلإ اوعجر نامغغ لهأ نأ مث
 ألإ ، لاتق ريغ نم اهيبرغو اهيقرش اهلك نوصحلا هل تصلخو . ناطلس
 مث }. يرفافغلا رصان نب دمحم مامإلا ةيرذ امهيفف { (؟ر نينيعلاو . نيربي
 مث . 2مر ناطلس نب برعلب اوعيابو ، نامغ لهأ هلتاقف | ةلودلا ريغ

 . امهيلكب ذخاف هلتاقف ديعس نب دمحأ هيلع جرخ

 نماثلا موي © نيملسملا ريس بتك نم لقن خيزاتلا اذهو
 . اهلخاد يا . راحص ةعقر يا : ةعقرلا )١(

 . هدج هانب امنإو ، رصان نب دمحم مامإلا نب رصان هديشي مل نينيعلا نصح نأ نيبتن انه اه نم : نينيعلاو : هلو (؟)
 . هيلع هيبنتلا رم دقو يل ردابت اميف ۔ هيبا مامعا ضعب را
 . ريح نب برعلب : بارصلا )٣(
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 سيئرلا خيشلل . ه٣٩٢١ ةنس ةدعقلا يذ رهش نم رشع

 رصان نب دمحم مامإلا نب رصان نب ديمح نب دشار نب دمح نب شغرب
 فذحو ةدايز نم - طيسب فرصت ضعب عم هصنب . ه أ . ( يرفاغلا

 ريبعتلا يف ةكاكرو . خيراتلا يف تاءاطخإ نم ولخي الو ۔ تاملكلا ضعب

 | تامولعم نم هب ءاج ام ىلع ًاصرجو ًاظافج هتبثأ نكل ۔ انايحأ ۔
 . ىرت امك ۔ همسا ركذي مل خسانلاو

 ن
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 مامإلا حدم ف اهيلع تعلطا يتلا دئاصقلا ضعب ركذ نآلا عباتنو

 . اهريغو قرف ةعقو ركذ اهيف امب ، يديعسوبلآ ديعس نب دمجأ

 نب يلع رعاشلا اهداق ىتلا ةديصتلا هذه كلذ نمف

 ٠}؛ هملك صخنو 0٠ ي وزنلا ي رتينشلا دوعسم نب ديعس

 نب يلع . ماللا هبر ةمحر ىلإ جاتحملا ، مامإلا مداخ لاقو )

 ىلع لزانلا ءاضقلا نم عقو اميف 8 يوزنلا يرتينشلا دوعسم نب ديعم
 3 يبوقعيلا رصان نب يلعب { اهيلع ةيغابلا ةئفلا لوخدب { ىوزن دلب

 هديسل ةرذعمو ةعافش اهيفو ‘ يبرعيلا ريمح نب برعلبو ! قفالا
 . يديعسوبلآ ديعس نب دمحم نب ديعس نب دمحأ نيملسملا مامإ { هالومو
 ىلع افوخ . ةاغبلا ءالؤه حلص نم 0 اذه ديعس نب يلع هيف لخد اميف

 : كلذ يف لاقف 3 ( هلامو هسفن

 اهامح اهب حيبأ دق كدالب ىوزن نأ ملعت تنأ يهلإ

 اهامح ادحأ دبت مل يهلإ اي اهرايد لالخ اوساج دقل

 اهارت ًانيع اوقرأ مك ىظل دلاب اوقرح مك اوقرح دق مكف

 اهارث اوبلس مكو اوبلغ مكو اروصق اوبرخ مكو اوبرح مكو
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 اروتس اوكته مكو اوكفأ مكو
 اهوشخ اوعطق ةنيل نم مكو
 الهجو ايغب انموي اولاطأ
 ءادتعا اناوزن رقع اودارأ

 ىورت قلخلا ريخ راتخملا نع

 ىوزن رقع يف اشن ئتف هاتأ
 اهيف لاقو لوسرلا هايحف
 ءوسب نم نميهملا رقع دقل
 حزحز يالوم يديس يهلإ

 الدع روجلا ناكم اهلدبو

 اعيمج ىولبلا نم انذقنأو

 ارط هللا قلخ ريخ ةمرحب
 نيح لك يبر ةالص هيلع

 ميرك دنس ريس ةرصنب
 هملا لسر ماتخ يمس هب تينع
 ديعس ىتف نيملسملا مامإ

 ديعس يبأ لآ دجلا ديعس

 اهارق تبدج نإ ماعطملا وه

 ثيغ وهو ثيل سابلا دنعو
 ر ادتقا نكلو ملح وذو

 اهامد اوكفس مكو اوكتف مكو

 اهاشن دق اهنإ اوشخي ملو

 اهههه امم انمون اوراطأ

 اهاور نم ةياور اوعمس امو
 اهاحو اليزنت لسرلا ماتخ

 اهمس هللظأو هلئاس

 اهاعر بح نقماو ةلاقم

 اهاذأ وأ ىوزن رقعب دارأ

 اهاسك نأ امل ءاوسألا اسك

 اهايض قرشأ اهمالظ دعبو
 اهادع انع الج اع درشو

 اهاهتنم ًاراختفا اهلوأو

 اهاسم نف وأ ةحيبص لكو

 ىهانت هدماحم ين ميلح

 اهاجو افرش امس نم نمي

 اهايض انس وهو نامغ جارس

 اهانم تفلب دق هنمو هتمن

 اهاظل تيمح نإ ناعطملا وه

 اهم نض امل سانلا لكل

 اهاف لهجلا وذ اذإ ملع وذو
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 موقب تلزن ةلع امهمر

 يسفنف يترذعم ليمج كيل
 يناعملا اذ دداحي نم اناتأ

 افوخ انعناصر

 نانتمإ انل كنم حفصلاب دجف

 زعو ىرتت ةزع يف شعر

 اياربلا نم ريشبلا ىلع لصو
 ام ىدم احلصلاو لآلا ىشفنو

 ه انه اد و

 اهاود ىري هادي ىوس سيلف

 اهادي تبسك ام لكب رقت

 اهادب يدبي ةلاقم ءوسب

 اهادف ىقلت ىسع يسفن ىلع
 ىهانت دق كوفعف أًاناسحإو

 ماس كماس دجمب

 اهاهتنم ايحو لسرلا ماتخ

 اهانج رازواي 1

 اهامس

 ىتف ءوبي

 . يوكلا ملاس نب فلخ حبصخلا رعاشلا هلاق امهو
 ٠ ي ديعسوبيلآ ديعس نج دمحل ماملا حدم يف

 مراوصلا لظ تحت يلاعملا بالط

 ىدنلاو سأبلا يف دجملا لانم نإر

 هبيهل ثبت نأ ألإ زعلا امو
 ةمذم كيقي ام الإ لاملا امو

 رخاف تنك نإ ناسنإلا رخفم امو

 بذهم ألإ ءايلعلا كردي الر

 ىلعلا جرد نم سانلا يف يقتري الو
 ءيرمأ ىوس مهيف حدملا قحتسي الر

 مراكملا لين حمرلا بوعك قوفو
 مهاردلا لاذتباو يفويس برضب
 مصاخمن لك ءادعألا ةدئفأب

 معاون زع باوثأ نم كوسكيو
 مئامرلا ماظعلاب ال ىقتلاب ىوس
 مئامغلا دوجب ىرزي مرك هل

 ملاس بيعلا نم راع لجر ىوس

 مئازعلا يضام ضرعلا نوصم فيفع
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 هرمأ كلام كلملاب ىرولا ىلوأو
 انسلا ةحضاو ءارغ ةريس هل

 امس يذلا مامإلا انالوم ةريسك

 دمحأ يديعسوبلا ديعس ليلس
 ىدهلا رشن امدعب الدع روجلا ىوط
 ةراغ لك يف ديياتلاب صخ ئتف
 ءيرمإل هللا هطعي مل ام هاطعأو
 انمامإف دنتا يغابلا اهيأ ايف

 لدجم نم ىرثلا يف انارأ دق مكف

 اهرفقو يداعسلا نايدو هنع لسف

 اسميطو قرف تاحاس اهدعب لسو
 بلغت عياقو تعاش ام عئاقو

 اهمايرو رفاغ اهنع ثدحي
 اونثناو قحلا اوفلاخ موقل تلاهأ

 مهومزهنم ءاديبلا يف نوهيتي
 همهم لك يف باسنت مهاحرجو
 ادعلا لذخي هزع رصن كنهيل

 ةمحر سانلل نيدلا مامإ تيقب

 ةصغ لك يف كادعأ تحرب الو

 تلءاضت ًامظن كولمملا نم كاهو

 مئاوللا مالم نم يمعيو مصي
 ملاظملاو ىمعلا يجاد يحم اهب

 مياعنلا قوف مالسإلاو نيدلا هب

 مثارجلاو هعرف يف اكز كيلم

 ملاعملا نيبملا قحلل حضوأو

 ملاوعلا نيب قيفوتلاو هللا نم
 مناغملاب اضرلا دعب نم هازاجو
 مساونلا يراب رصنلاب هل نيمض
 معاشقلا ماعط ىحضأ هفايسأب

 مراوصلا رافش مهيف تلعف امب

 مصالغو ًالط نم ىوزنو ىشركو

 ملاقألا ىصقأب اهاركذ عاش امك
 مئاظعلاب اهلوه نم اهرباجو
 مدان نس اوعرقأ دق ةبيخ ىلإ

 مئاهبلا لاثم ًالُك اودتهي الف
 مغاوبلا قيقن مهيذأت نم مهل

 مهابلا تابترملا لحي حتفو

 محالملا ثيلو يدجتسم اثيغو

 معاطملا بيط شيعلا يف ينتهت امف

 مظان لك نم مظنلا دوقع هيدل
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 هجيرأ فونألا يف ريبع حوفي
 هقورب اموجن هيناعم لاخت

 ةفاطل ميسنلا يكحت هظافلأو

 ةلع لك نم كالاو نمل ءافش
 ةوزغ لك يف رصنلا كادعال مدو

 معاط لك نم هاوفألا يف دهشلاكو

 مجاستملا ايلا بغ يف ضورلا لب
 محاج ةحفل دقحلا يذ ىلع نهو
 مجامجلا عادص ادعألل نكلو

 مداصتلا دنع قيفوتلا كب فحي

 هللا دبع ني دمحم نب فيس فراقلل خيشلا لافو
 ٠ ديعنس نب دمحأ ماملا حدمي ٠ يللهملا

 مدق ىلع ىعست دعسلا يلايل كتتأ

 هدعب حتفلاو نمحرلا نم رصنو
 ددجتم فكماس ميظع كلمو

 هرون جلبت يضابأ نيدو

 ىشم نم ريخاي مايألا كب تنازف
 اهنأك انيلع يتاللا كسايأو

 اننأ مويلا كرهد الول كرهدو

 تلبقأ كايارس ام الول كلدعو

 ةفأر كوفعل ام الول كوفعو
 ةمحر سانلل ناسحإلاو كفطلر

 مراص كمزعل ام الول كمزعر

 مّلَعلاك دجملا خماش زع لابقإب

 معنلاو قزرلا طساب يهل لوحب

 ملعلا اشنم رباك نع رباك ىلإ
 ملقلاو ح وللا ىوح ام هيعبات ىلع

 مدخلاو بتارملا العأ نم ضرألا ىلع
 مقسلا للع هب تلح نمل ءافش

 مقنلاو دئادشلا رهظ ىلع انكل

 مكترا اذإ نبقفاخلا دسي شيجب

 مقنلا هب تلحو يغابلا دمتكا امل

 مصألا رجحلا هل ىوقي ال كطخسو

 مجعلا .دي انتلصأتساو ىدعلا انتهد
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 مدق هل نيملسملا مامإ دعسو ىرولل هللا نم نوع امنكلو

 حدم ىيف ۔ باهولادبع نب نافلخ هيقفلا حيصفلا لاقو

 ؛ ديعس نب دمحل مامإلا

 مالسلا انالوم هلللا مالس

 ىكذأ كسملا قيحس نم مالس
 نيح لك كرابملا هجولا ىلع

 ديعس ىتف ليلجلا كلملا ىلع
 اياجسلا دومحم لعفلا يكز
 يدايألا طسبنم فنألا مشأ

 يصملا يحيرأ

 الإ هيلإ ترظن ام همامإ

 قطنب يدانلا يف هاف نإو

 راخف نم ديعس ىتفل مكو
 انيلع هتمعن هللا مادأ

 انم قانعألا قوط نم ايأ

 ديعس ديع يديس كنهيل

 ارط كيلع زعي نمو كيلع

 مامإ

 ماودلا ىدم ديبي ال مالس

 مادملا ةقتعم نم ىلحأو

 مامهلا ةرفنضفلا مرقلا ىلع

 مامإلا انديس دجلا ديعس

 ماظ لك لهنم دوجلا مضخ

 ماسحلا سجن هضرع فيظن
 مارك يف مارك نم ميرك
 مامتلا ردب ههجوب تيأر

 ماظن يف ًارذ فصولا يف ىكح

 مامحلا ىتح

 ماهسلا ىفوأ انثلا نم زاحف
 ماع لك ةرسملاب كدوعي

 مالسلا انالوم هڵلا مالس
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 مل . ديعس نب دمحل ماملا حدم يف ةديصق هذهو

 : اهللا رثنب
 لهآم قيقعلا فانكأو ىرورزحب

 بعاوك تامعان ديغ لزانم

 ىوهلا تيم يننأ يب حص حاص اي
 لبابو ريوغلاب لوزن يبحصر

 اهبيغم رودخلا يف رودب مشن
 مهرايد توءانت بابحاب يل نمف

 ةبحأ داعب وكشأ بجع نمو

 . ىنعملا اذه ىلع ىرجو

 انرورسك اقللاب ارورس انررس
 ةعقو طشلاب ماجعألاب عفرأو

 اهلثمك ندلي نأ يلايللا نمقع

 هدسأ طشلا نميأ نم مهب تطشو
 اودتغاف ةميزهلا لإ مهجنت ملف

 اهزع دعب مهناسرف تحبصأ دقر

 دعاسم نامزلا نأ مهل ىعارت

 لطاوهلا مامغلا نهاقس ىورأل

 لزان علاضألا نيب ام نهاوه

 لئاح لاح ىوهلاو يبحصو ينيبو

 لبابو ريوغلا نيأ ينزح ايف

 لزانم رودخلا الإ اهب سيلو

 لئاسرلا ألإ قبت مل اننيب امو

 لزاون يموق لاني يداؤفب مهو

 ۔ تايبل دعب صلخت نلا ىلإ

 لقاعملا مامإلل تحيبأ ةادغ

 لماش هللا نم رصن اهل حيتأ
 لزاونلا اهدلت مل فتح ةليزن

 لتاقم يمك مهنم مهزعف
 لزان هللا هضقي امهمو ًاتاتش

 لعارفلا لمت ال اهنم سنارف
 لفآ دعسلا نم يماسلا هعلاطف
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 هعقو ضرألا فجري شيجب اوءاجف
 اولمأو اولك ءاحيفلا ةرصبلابو

 مهنونظ تانئاكلا فرص بذكاف

 مهيغب نيحلاو لاحلا يف مهعرصأو
 الماع دمحأ فرص يف اهقيرطتل

 همسا ءافخال اضغبلا اوبصن دقو

 ىدعلا عرصم ىدنلا مج ىدهلا مامإ

 انمامإ يديعسوبلآ ديعس ليلس

 هسفن رهدلا كعاب دق ىدهلا مامإ

 ىسع امو لوقأ نأ اذام ردأ ملف

 ديؤم مامإ مأ ءاضق تنأأ

 هتدرأ اميف نميلا ناكف تدرأ

 اكلم ادرف تحبصأ دق كنهيل

 اهتارس ترسأ نإ ريثكب الف
 كلام تنأ هل ام كيلم يأف

 هفورص كعطت مل نامز يأو
 امس دقف ريخألا تنك نإو تناف

 ةبيه رحبلاو ربلا يف نم كباجأ
 هل امو ىهابي ال حتف كنهيل
 تسبلأو ًايلح هنم ثامغ تلحت

 لفاسألاو اهؤالعأ هب بيصأ
 لعاف هللا امب اوردي ملو انام

 لجاع هللا نم فتح مهلجاعو

 لئاغ من اهنود نم مهلاغو
 لماع هللات هفرصي مل دمحأو

 لعاف وهو هبصن يف مهل ىنأو
 لماك ةيربلل فو يمس
 لماع رصنلاو قيفوتلا هدنج ئتف

 لساوبلا ثويللا كايقلل تلذف

 لئاق كحوتف يف يريغ سانلا نم
 لجاعم توم تنأ مأ كلم هأأ

 لئاوهلا كيلع تلاه الو ًاعيطم

 لواطي نم اهل ام كولم باقر
 لهابعلا كولملا ءايلعل تنادو

 لئاق تنأ هل ام ديرم يأو

 لباق كلوقل ام ليبق يأو
 لئاوألا هلنت مل دجم كتيصل

 لداع كمكحو لوبقم كلوقف

 لثامت حتف راهدألا ىهتنم لإ

 لخالخو الملا نيب ام رواسأ
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 امهالك ليع دعب نم ىتأ ديعر
 دحاو رهدلا ي تنأ ارخف كبسحف

 ادئاصق نيملسملا مامإ اعمسف

 اهتعن كلوط نود نكلو لاوط

 ايلاع كدجمو اظوفحم تلز الف

 قرف هعقو مث ٠ ي داحردلللا هعقو يفو

 لصاو هللا .| نم لضف اذو تقوب

 لضاف كنإو لوضفم كريغو
 {١ر (لماكر نهلقي مل ًالامك ننلم
 لئاوطلا روهملا نه اهنالبقو

 لزانو قاب كاداع نم نيع ىلع

 ضعب لوقي .
 نمي رصان خيينتلللا وهو ۔ نمزلا كلد يف ا رشنلا

 ٠ ةديصقلا هذه ( يميلسلا ) رصان نب دوعسم نب سبمخ

 بعالملا كلت نيب يلايتخا نامز

 هنأك لازي ال قورب نم انس
 يتعول جيهف اينام ءاضأ

 يلصنمو راهن يليل هب ادهع
 ًاميتم ًاماهتسم انيزح تبن

 يتربعو يكبأ لالطألا ىلع تحرو

 عديمس يرديح يبأ ءيرج
 )١( تيبلا ىنعم ميقتسي ىتح } ( لناف ) : باوصلا لعل .

 بمهايغلا ضيب ضمو هينركذيل
 بهار حيباصم وأ ليل ليدانق

 بئابشلا (رصعر مايأ ينركذو
 بئاغرلا دغر هيف شيعو ماسح

 بجاو يأ ًابجاو ًابيئك ئنعُم

 بئابحلا دقفل يدخ ىلع ليست
 يبئاوذ ىلبي بيشلا نأو ىلباس
 بخانشلا نيملسملا مامإ ليلس

 بكارو شام ريخ نامع مامإ

 بئات لك نع حفصلا ريثك ريبك

- ٢٣١ 



 بذهم محيرأ فو يكز

 ةوهص لك يف زعلا دايج نم ىقر
 ددؤسو دجمو لاع بصنم هل

 هفك بهاوملا لذب ةدوعم

 هنأل يداعسلا كربخت هنع لسف

 ًالساوب احبص دساألاك مهو مهاتأ

 مهيلع فرعت ىعرص مهالخف
 ملكت نع تحصفأ ول مهمجامج

 دمحأ كش ال نيدلا مامإ تلاقو

 بهاوملا مج فكلا يدن ميرك

 براغ لك يف دجملا تالمعي نمو

 بييآملاب ةنورقم هتامهو
 بكاوسلا فويسلاو يلاوعلا رجو

 براض لوأ ناعمجلا ىقتلإ ةادغ

 بنارألاك مهو ًادأر مهرداغو

 بعان لك نم وجلا ريط فنا
 براعيلا عابت نع انيمي تلآل

 اديعس ن و بكان ريغ ىغولا يف

 : لوقي قرف ةعقو ىلإ ةراشالا يفو

 هُمؤي دارجلاك شيجب راسو

 اهنوصح ًارشعو ارهش اورصاح مهو
 اوقتلاف مزحلا ةياغ يف مهو مهاتأ

 اهبطقو نوبزلا اجيهلا ىحر ترادو
 ةرسي مث ةنمي مهيلع ُکي

 هموقو مامإلاو لاله ركو
 لكايه تايداع تانفاص ىلع

 ئغولا ىدل تاقسوتسم ةلجحم

 اهناك امي مدلا ضوخت تراصف

 بقاعيلل ًابلاط ىوزن راد ىلإ
 براجت ءوسو م,تاراغو يمرب
 بئاتك تاذ ءاحطب ةفصفصمصب

 براضم نم له موقلا يداني ديعس
 بشاوحلا نيرساخلا ماه عمقيو

 بقاوثلا موجنلاك مهيلع هيدل

 بناوجلا تاكماس نوطب بابق

 بزاوش دالص مهد ةمهطم

 بكارم نم اهل اي مي بكارم
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 بئارضلا يذمب دحلا فيهر فيسب الطلاو ماهلا برضي ديعس ىحضأو
 بواجت لس هفك يف تمطخنا دق هبرض ةدشل فايسأ ةنال

 بئاجن بونجلا هيحنت ماهج مهناك اولو ليق ليلق اًعف
 براغملا برل اند امك اونادو انمامإ اوعاطأ ول مهيلع اذامف

 بتاكو راق نيب اوراصو ءامد اوكفسيو أمارح لام اوبهني ملو

 بجاورلا ضبق نييناملا نوصح اوضبقيل ًالاحم اومار مهنكلو

 بلاعثلا نظ نييديعسوبلآ نم هعازتنا ناه كلملا نأب اونظو
 بئاطألا مامإ سيق ابأ هاسك هكلم هللاو هونظ ام نتاهيهف

 بقاوعلا يف ىرولا رارسأ هللو هل هراتخاو كلملل هراتخإ امل

 .اهنم اتايبأ تكرت دقو © اذه نم زثكل ةديصقلاو

 : قرف ةعقو يف مهضعبلو

 لتقلاف ةعيطقلاب انيلع تضقاف لفكلا ةبترم نسحلا ءامس يف تمس

 لصولا ةرمخ انقست له ىوهلل ايف اهرجه ةفالس انيطاعت تنابو

 ؛ لقف } اتيب رشع ةسمخ دعب صلخت نلا ىلإ

 لي مل طق مهنع بلق لابلبو ىونلا ةطش ىوهلا يف وكشا هللا لإ
 لضفلا وذ دمحأ ءادعألا رسك امك افجلاو ةعيطقلاب هورسك دقف

 لدعلا لماع ىلع ًاضوفخ يغلا هب ادغ نم يديعسوبلآ يلاعملا فيلح
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 ابظلابو تالمعيلاب ىدعلا هتتأ

 ارقاوف لاتقلاب مهيلع بصو
 هئاول تحت باغلا دوسأ ىقلتو

 جًجدُم رغأ رفيرطغ لك نمف
 اجحلاو ملعلاو لضفلا لاله مهنمف

 دمحأ نب ديعس ىسنأ ال سنأ نإو
 امنأك هنم شيجلا ًرف ًرك اذإ

 دمحم لجن شيجلا بلق نافلخو
 الماح عورلا يف لاج ام اذإ لاخي

 امدلا نم تيور له ىوزن قرف ايف

 امنأك ىعرص عورلا يف ىدعلا كيفو
 ىدعلا ثثج ىرت ارهد تحرب الو

 ادمحا فرصي مار دق نمل لوقأ
 ىللاو دجملا امس يف زج دمحأ ايف

 هدع رصحي سيل مالس ينمو

 لصولا نيه الغلا نأ مهمعز يفو

 لفطلا ةماه اهمظع نم اهل بيشت
 لمجلاب ةبيتكلا ناسرف نوديصي

 لبلا نم عاري ال مامه يمك

 لبش نم كروبف ىلجلا ىلإ لحم
 لسألاو ضيبلاو درجلا نيدخ هاخأ

 لهسلا رمح مهو يراضلا دسألا وه

 لحف لساب سراف نم هب مركاف

 لعولا ىلع نيرعلا ثيللاك دسألا ىلع

 لبولاك كيداوب يف راج راص دقو

 لحكلا نم عون ديبلل مهؤامد
 لتخلا ىلإ اودامت نأ امل كحوسب

 لقعلا نم تبلس له ًامغر كلملا نع
 لزعلا امس يف مهو ىرحأ اهب تناف

 لثألا ةكيأ تدرغ ام ىتم كيلع

 لفكلا ةبترم نسحلا ءامس يف تمس امو ئوج مامحل ا ىنغ ام كيلبشو

 ل ه ٠ اب ه تنا

 مظان لوقي © امهريغ و يداحسلاو قرف ةعقو يفو
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 دوعسم نب سيمخ نب رصان خيسنللا هذلغل و } ةديصتلا هذه

 : ( يطملا يميلسلا )

 بيضق وهو متلا ردبك ىلجت
 هنسح فصو يف دحلا ىدعت بيبح

 بيطر وهو نابلا نصغك سامو

 بيبح وهو هنم ىودع راصف

 و ٨ 3٨

 ام دعب ملساي لصولا يف اننيصعتأ
 مكيف ةدوملا الإ ةلزالو

 ىنملاب ةباصإلا يغبأ مكتحدم

 مكيف حدملا يف تأطخأ نإ ورغ الف

 هل الو مامتلا ردب مكهباشي

 غمطم يل مكلصو يف نكي مل نإ
 هريغ حدم انبار ام اذإ مامإ

 مهلك سانلا نع ةايلعب مامإ

 هرونل قاحم ال نكل ردبلا وه

 هنيرع راقولا نكل ثيللا وه
 ال مويب راحص يف يلاعملا باجأ

 بولق دادولا يف انم كتعاطأ

 بيلس دادولاب مكنم يلقعو
 بيخأل يننأ ينظ ناك امو

 بيصم مامإلا يف يحدمب ينإف
 هدوج ىرابي هيبش

 بوكس راضنلاب نكل ثيغلا وه

 بيجم نيبرعملا عيمج نم اهل

 بورحو ىدن هنم اهمجاعأ
 بوحش نهلاغ ًاسوفن ايحأو

 بيطخو هل قيفوت نذؤم
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 اطس دقو نيمجعألا اهنم دعبأف

 اهلهأ ربكت نم ضرأ لتعا ىتم
 هل تدب نيبرعملا يف ةعقو مكو
 ةعقو )١( دوعسم نبا يف يداعسلاب هل

 مهرورس اهنم لاز رورس لهأو
 اهلثمب ىوزن قرف يف اهعبتاو

 رصان نبا وهو بوقعي ينب خيشو

 حلاص نبا وهو نييحاورلا خيشو
 هنمب وفع بوث يناسك لاقف
 ذأ { ازيزع مادو

 ةحدم كل مداخ نم اهكنودو

 هودعو

 بيبل وهو نونجملا ةوطس مهب
 بيبطو اهل قار همراصف
 بيحنو ةرسح انادعل اهب

 بويج نيرفاغلل اهب قشت

 بيحر وهو ضرألا لهس قاض مهب

 بونج نيبرعيلل تێوُك اهب

 بيرغ وهو فتحلا سوؤك هاقس
 بونذ وهو وفعلا بايت هاسك

 بوهو بونذلا نارفغب مامإ
 بيعن هيف لذلا بارفغل ادغ

 بيئك وهو بصلا ىلستي اهب

 نيسح نب هللا دبع نب نيسح بيذلا رعاشلا لقو
 دمحل نب ديعس ني دمحلا مامإلا حدم يف يعيدنللا
 .ةجنل ةعقوو 0 قرف ةعقو اهيف ركذ دقو } يديعسوبلا
 ؛ مجعلا نيبو دمحل ماملا نيب تناكو

 ادصق امهوحن هللا كاده مميف ادعس ىمح كاذو اعرجلا يذ دعس ايأ

 فيم نب ناطلُس مامإلا يلاو ‘ يرفاغلا ديعس نب دوعسم خيشلا نبا هنظأ . يرفاغلا دوعسم نب كرابم )١(
 مامإلا هيصو ناكو . رفاغ ينب نادلب نم . ( ينس ) ةيرقب هل بازيم فرصب ىصوأ يلاولا اذه ناكو { (يناثلا)
 ٨ مامإلا ىلإ اوعجرو . هوفرصف . بازيملا فرصب هلاجر ضعب (هللا همحر) مامإلا رماف إ فيس نب ناطلس

 . هفلؤم ها . كل زب هوربخاف
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 اقنلاف تاليثألا ثيح انب ممبر

 ىوهلا يلوأ نع ىوللا تاناب لأساو
 ادهع ىونلا دعب بابحألاب ددجأ

 ادبع مهتبحم يف ينوريص دقف

 ؛ حيدملا يف اهنمو

 ةجهب نرفسأ مايألا هب مامإ

 اهرورس روحب يف نامع تماعو

 اهعمج قرف موي اقرف هنع لسر

 مهيلع مامحلا تامامح تماحف

 ادجم هب ندزو ارخف هب نلطو

 ادقع اهسبلأو اجات اهجوتف

 ادب هل ءانفلا سم نم قلي ملو

 ادرو ىدرلا دورو الإ اودجي ملو

 : ةجنل ةحقو يف اهنمو

 ةدعم هتتأ امل اسراف لسو

 لفاحج يف اهداغوأ (تتأ) ةادغ

 ًاركسع ةجنل لوح نم تركسع دقو

 تدرجف ينامألا ىقلت نأب تنظ

 اهنونم يلامألا نود تبسح الو

 اهلاجم يف هدسأ اهيلع تلاجف

 ًاسراف سراف ناسرف تسرف امن

 اهباعش يبانع يف ابوعش اوحضاف

 مهتايح دورب اهنم مهدرجن

 ادقح اهفوج يف ناطيشلا ألم دقو

 ادخ اهيهيت نم ضرألا دخت هيلإ

 ادع هرسيأل ىصحأ الف ًاميظع

 ادرج ةبكار يهو افويس هيلإ

 ادنق اهقسي ملو اباص اهل ىقسبف
 ادعم الو ًاصيحم اهنم ندجت ملف

 ادمغ تكسمأ الو افيس ترهش الو

 ادشح مهعمجل اهيف نكي مل نأك

 ادرب ىدرلا يديا كوح نم مهسبلأو
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 ادس مهجاهنم باب مهيلع ادسم ادغ ذإ ةريزجلاب ًاموي سنأ ملو

 ىدفت نأ سئافنلاب اريدج ًاسوفن انل رتشم له ليولاب اوعد نأ ىلإ

 ادبع هل ريصي ىتح انربدم ىلع ةنم هنَم نم انبسكيو

 ىدبأ دق ةبآكلل لكو هيلإ اولبقاف اهومكاه لاله لاقف

 ىدست ةنم نم قحلا لالهل مكو ةنم ةمالسلا نفس مهبكرأف
 ادمحلا منتغا اذإ هنم بجع الف هخيش ةيربلا نود دمحأ نمو

 ادو هبلق يف نمحرلا سرغ ئتف ةميش وفعلا ىري نأ اريدج ناكو

 ادرو الغلا حود ناصغأ يف دروو مئاعد نيملسملل تلع دق هب

 ىدهت مكدجمل يناحلا مداخلا نم ةحدمل نيملسملا مامإ ًاعمسف

 ةديصق {. يلوعملا رماع نب دمحم همالعلا خيشلا لاقو

 عم هبورح ضعب ركذيو ، ديعس نب دمحلا مامإلا اهب حدمي
 ةرصانمو ۔ ه١ ١٨٦١ ةنس يف . اهريغ و ةجنل يف مجحلل

 . نادوسلاو © دامح ينبو 6 يلع لاو نيعم لآ و مسلوقللا
 مهمامضنلو { ديعس نب دمحل مامإلل لامشلا برع عيمجو
 ام اهنم زتخلا ؤ بنج ىلإأبنج هشيج عم مهلاتفو 6 هعم
 . يمي

 رر اسلمع ًانامديس ابئذ حطنتل ةوابغ تنمت دق ةاشل تبجع

 )١( بئذلل ناتفص : سلمعلاو } نامديسلا .
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 هل هسفن تلوس ارمأ مشت

 اننامغع يف هسفن هتعمطأ دقل

 مهتلزلز اهئاجرأ عم ةجنلب
 انمامإ يديعسوبلآ شويج مهتتأ

 اندنع مساوقلا لآ ترصق امو

 تكرحت ميرك ينامغ لكر
 مهلعف ىسنن ال دامح ونب كلذك

 يتلا ةدجنلا اولوأ مه يلع لآو

 ةمزعب اولاص ثادّوُسلاو كلذك

 مهعيمج لامشلا لهأ رقتحن الو
 هناخ ناخ ذإ هاشلا هجو هاش دقل

 هلهأب يرزي يغبلا نأ كرمعل

 مهرسأ دعب مهنع انوفع نحنف
 اذ نوك نينامث عم عبس ماع ينو

 اسكنم ًاسيعت مؤل اذ حبصاف
 اسرام نبح ىغولا داسآ هتقلت

 اسملا يتأي نأ لبق ايانملا حاير

 اسنلاو لاملاو نادلولاو رودلا ىمح

 اسفنلا اولذب مهلك نيعم لآو

 اسمخلا اودقع دق برحلل هتءورم
 اسنأ انل اوناك نافصلا ىقتلإ ام اذإ

 اسكر ىدهلا برح ءادعأ اوسكر اهب

 ىسقأ اقللا يف اهبلق يضاوملا ُلفت
 اسرطلاو حوللا ألمي دق مهتلمج
 اسعتأف قاطي ال ًارمأ فلكت

 اسندم ًاضرع هيلها ىلع ىقبيو
 اسألا نع ًاليمج ًاحفص انتميشل

 ىسنت الو ركذ فلألا رشغغو فلأو

 نم اولخت الو & كلانه تسيل ةديصقلاو . اهنم هترثخا اه ىهننإ

 هنانث عم اميس ال ، برح ةعقول اخيرات اهنوكل اهتبثأ امنإو ، فلكت
 اعافد لاتقلا يف اوكراشو { مامإلا شيج ىلإ اومضنإ نيذلا لئابقلل
 . نطولا نع
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 نب نمحرلا دبع يضاقتلا حيصخلا خيسنتلا لقو

 . ديعس ني دمحأ ماملا حدمي } يشلطبلا برعلب نب دمحم

 : مجعلا عم هبورح ضعب ركذيو

 هبضاوق تلس لدعلاب كلم لىإ

 دمحأ دجملا يذ هللا يبن يمس

 انقلاو دنهملا بضعلاب نيدلا ىمح
 ًارمشم نيلطبملا داهج يف مقف

 مكلاح ابت ماجعألا رشعم ايف

 مهتاش هتنت داغوأل أسؤبف
 دمحأ ز زهازهلا ثيل اهفطخت

 ىرولا مغيضاي نيقاسلا نع رمشف
 ىرولا ىلع جاد يغبلا ليل ناك دقل

 انقلا رجتشت ثيح يلاعملا نأو

 كرعمب سيطولا رح ىمح ام اذإ
 كحاوض حافصلاو يضمت كلانه

 ىلغلا وذ دمحأ نيدلا مامإ معنف

 قرابك ناوعلا برحلا للك اذإ

 ًابضاوق سارملا موي يف رطمتف
 اهرخفو كولملا جات اي تلزالف

 هبراحي نمم قاسفلا مد كفسل

 هبسانم نيملاعلا يف تعفترا نم
 هبحاول تماقتسا ىتح هموقو

 هبعان حاص دق نيبلا بارغ مهيفف

 هبراقأ ةاغبلا ناخ تلكث دقف

 هبلاخم قاطت ال أنيل حطنتل

 هبضاوقو هنارم هننثارب

 هبحاص حتفلاو رصنلا ءاول كيلع

 هبهايغ تباغ فيسلا تيضتنا املف

 هبراضم وبنت سيل ماسح عقوو
 هبهال بش اهرمج ايانملا رانو

 هبياه جني مل توملاو انناميإب

 هبئاتك مهتهد نإ يداعألا رفت

 هباحس ماهللا بجللاو قلات

 هبناقم تزع وجلا بجلو ًارمسو
 هبئاتك هتقدحأ اردب رهدلا ىدم
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 هتالص مث هللا مالس ىنسأو
 هبقانم تناز راتخملا ىفطصملا ىلع

 ماملا حدم يف ۔ًآاضيل _ نمحرلا دبع خيشلا لقو
 ؛ يديعسوبلا ديعس نب دمحأ

 هرثاد عبرلا سرؤك ليئضلا ىجس
 ادب بيذمعلا تامامح تنفت نإو

 قرأ اذ ليللاب قلق اذ لازام

 هلو وذ ناهلو لمث نم ناوشن
 جعد وذ فرطلا يجاس روحأ بح نم
 ثمد ثعفع نادف يف اشن يبظ

 هك رتتف يناضلا هجهاوع يبسن

 هضواضو الول ارمق هتهبش

 هلبقم نم تافشر اذبحاي

 ةئجالم اهاف تعنف ةفوعرس

 لضخ اهعرف يف لتر اهنتم ين
 بهس ةناموح يف دنقلا ةبرش ام.

 اهمغلم طنقسا نم نسحأب يدنع
 هل داؤفلا فوغشم ةجهمب اقفر

 بجع اذ ضيبلاب برط اذ تلزام

 هرجاحم ًاعمد اكبلاب تقرغتساف

 هرعاس قوشلا مارض نم هبلق يف
 هرماسي ايخطلا يذلا ايرثلا مجن

 هرماخي امم أبنتكم كفنا ام

 هرصاوخ ثرغ جهب رظنم يف
 هرفاح ماه سومديق لقنقع
 هرثآج هيف تشيع ىقل ىوضن

 هرجانب الول ارعرب هتلخ وأ

 هرهاس ليللا تاب بصلا اهماتعي
 هرزآم اهتناز زقلا رقبعو

 هرئادغ محس محاف ككنلحم

 هرئاح جاهنملا ىري ال قلمسو
 هردآ د ىنضملا بجعت جرؤم

 هرفاك دولا يفخ ىنعم بلق

 هرهاش دوجلا يداب يل ادب ىتح
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 اذإ حافكلا مادقمو حامسلا بر

 جهر نم توملا مي طمطغت ىتم
 اذإ صانملا أبعي الو صالدلا ىضنأ

 ةمئاص ليخلا درجو ماتقلا وشعي

 هل لازنلا موي بطاخ بضاق وذ

 قلط سباع ظيلغ باذع بذع

 هدعست رادقألاف رمألا مربأ نإ

 هب سيل روماتلاو ميخلا سدقم
 ىلع لينألا دجملاو دمحلا ينتقملا

 لذج ىلع لابقإي ًاتينه معناف
 تعممه ام راتخملا ىلع ةالصلا مث

 هرجاشت اموي ادب حامرلا رمس

 هرعاسم تبش جهو طق ام يف

 هرداصم تزع اودرو دروم يف
 هرتاوب تلص دق شمهاورلا يفو

 هربانم ديحامق دنرفلا يفاص

 هرطاف ًلَج بيبح ربو رب
 هرئاط نوميملا حدص ام دعب نم

 هرهاظ كيبني يذلا لثمك لإ

 هرثآم ىنفت هل نيديدجلا رم

 هرطاوم علقت مل هيفك دوجو
 هرصانع مكيف تلع لكلم سرعب

 هرماوه تلهنا امو باحسلا نوج

 ديعس نبي دمحل ممهلا حدم يف ى رخأ ةديصق هدهو

 ؛ ۔ اهلئاق فرعأ ال ۔

 س امك ارس هلالا وعدأ انأ

 حاجنب انقوم هادان نيح

 اك امو بيجتسم ريخ اعدف

 مامإ ايقب هنم هللا لاسأ

 انامز بابشل دلا ىف در كلم

 ايركز هدبع هللا اعد ارس

 ايفخ ءادن ىجدلا مالظ يف
 ايقش هاعد

 ايوس ًاطارص ىدُههلل وكلاس
 ايتع باصأ دق بيشلا ىف ناك

 ذإ دها وعدب ن
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 إلا رطمت هدوج بحس كلم
 نت امف ناسح هلاعفأ لك

 صقأو نامع نم روجلا ذبن

 اعيطم باجتساف كلملا اعدو

 عب نم هالوأف ىرثلا تحت ناك

 لا رامث انينتجا همايإبف

 اورخو الإ ءادعألل ادب ام

 يع اوأر ام همذ نود اوفقو

 هوأر ةادغ هسأب اوقتاو

 ديعس ليلس دمحأ اي لكب
 رق ام نيح ينيعأ ترق دقلو

 لا عم كنم ناسحإلا تدجرو

 عم كنم ينتعضرأ اميدقو

 ارهز كنم ًاقئالخ انبحصرو

 اياربلا يف امركم ترص مكبر
 شع ام ريخلاب كيلع يناسن

 سج ىوق داعبلا بهذأ دفلو

 رول كنم يتنيندأ يليخ نب
 يفاوأ ىتح ناطوألا ترجهو

 ادلا هب ترق كولملا ىلوم ثيح

 ايشعو ةركب قلخلل ماعن
 ايش طق هب ىتأ امم رك

 ايصق ًاناكم ابظلا دحب ها

 ايصع ىعدي نيح ناك دقلو

 ايلع اناكم ىرثلا رارق د

 اينج ارهد لوبذلا دعب لدع

 ايكبو ًادجُس هنم ةفيخ

 ايرف الاقم اوردقي ملو ًاب
 ايقت ًاايمأ الداع ًاكبلم

 ايبأ ابعص ناكو يرهد تدق

 ايجن كاتأ نم نود ينتب

 ايبص تنك مويو ًالهكو بيش

 ايهبلا لامجلا ينتسبلأو فور

 ايدن افكو ارغ اياجسو

 ايلم رجه مومهلا ترجهو
 ايح ثعبأ مويو اتيمو -

 ايخر ًاشيع شيعلا ناك نإو يم

 ايلفلا تعطق دقو ًالازه نح

 ايضر ًاكلَمو ًابصخم الزنم

 ايطملا تحرأ دقو ىحضأو ر
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 ؛ اضيل هحدم يف ىرخأ ةديصق رعاشلا اذهلو

 اهتايآ تريغت رايدلا نمل

 تمه امل ايحلا ليذاهب تبحس

 اهرورم دعب نيقبأ امنأكف

 تلخ ماوعأ دعب نم اهتزواج
 ينبيجت فيكو اهلأسأ تفقوف
 بعالمو عبرأ نم اهل ايقس
 ادح امك بونجلا حير اهب ودح

 اهناك دوعرلا اهيف تبواجتو
 اهتابنج يف ثيفلا عقو نأكو
 هل تدهش نم فك نم هنأكو

 يذلا كلملا ديعس نب دمحأ وه

 ىقتلاو ةواخسلاو ةعاجشلا لهأ

 امدعب مراكملا ييحملا ثعابلا

 ىرولل ةعيرشلا جاهنم ماقأو

 هيأر نم بئاوصب ىدعلا ىمرو
 نتو يضمت ةيكلم مئازعو

 ةعقب فرشأ نامعن نم ترتخإو
 هتلعجو القعم اهيف تديش

 اهراثآ تركتنتو ىلبلا ديب

 اهرازغو اهلبو فياصملا ميد

 اهراطمأ ىرثلا يف طخ نافلأ

 اهرابدأ تعطقتو تمرصتو

 اهراجحأ ترفقأ دق عبرأ نم

 اهراردم ىرثلا يوري لياخمب
 اهرايس همهم يف ىرسلا سيع

 اهراشع نحت فلإ ىلإ قون

 اهرايت هب ىحر راحبلا رطق
 اهراحبو ايحلا ءاونأ دوجلاب

 اهرافسأ ادب ايندلا هلدع نم

 اهرادمو اهبطق ةفالخلا تيب

 اهراكذت ىرولا نع باغو تيلب
 اهرانم نيرظانلا نيعل ادبف

 اهراصبأ تحتف دق رئاصبو

 اهرافش فويسلا نم نهنود وبس
 اهرامع نآ رارسألا ضماغ يف

 اهرارق لق قلخلا ام اذإ ىوام
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 نكت مل لقاعملا اذإ هيلإ ىرأت

 ىرقلا لك نم هيلإ دوفولا يرسن
 ةلود يف اهؤارمأ همنلزال

 اهؤاهقف اهمالعأ اهؤاملغ

 تضم بقح ىلع ترخف مكمايأ

 ةمأل نيملسملا مامإ ملساف

 اهرازنو برعي عنمتو ىوأم
 اهراضح اهبارعأ ىنغلا بلط

 اهراربأ اهرومأ ةالو متنأ

 اهرايخأ اهداجمأ اهؤامرك

 اهراهنو اهليل مدقت نم عم
 اهراخفو اهومسو اهزع كب

 ٠١ ديعس نج دمحأ ماما حدم يهف ى رخألا ٥ ديصف هذه و

 اعمد تحفس نينعاظلا ىركذل

 مهقارفل مأ
 يعومد تفكو مهقارفل معن
 فرط ضيضغ لكب اولحر مه
 هامل الحو ههجو قرشأف
 ليحن يمسج مهرازم دعبل

 اولوت ناعظأ ركذ نع لمف
 وبصت فيك كسأر بيشم دعبأ

 يباصتلا ىلإ بيشملا دعب امف

 مهنع ًرعتو مهاركذ عدف
 ديعس ىتف نيملسللا مامإ

 اياربلا مع يذلا كلملا وه

 انزح تيدبأ

 اعمجو ادارفأ كيدخ مىلع

 اعدصو ًاماقسأ كاشح ضمأ

 اعسش برقلاب اولدب ةيشع

 اعردو ةيدرأ نسحلا هاسك

 اعرف دوساو هريصخ قدو

 ىعري مجنلل رهاس يفرطو
 اعبرو ىوقأ الزنم عدوو

 اعفرو ًاضفخ ىوهلل حنجتو

 اعمسو ًارصب ىوح ئتف ليمي
 اعرفو ًالصأ اكز ئتف مأو
 اعبطو اقالخأ باط ميرك
 اعفن هالاو نم دافأو ىدن
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 ًاضكر نيدلا يداعم ىلع نشو

 يلاوعلا مهئامد ٍ نم ىورف

 يضاوملا تاف ابراه .

 كلم نم هلل :

 . نيفاعلل هانمي نمف

 7 سمي مل هدوج الولف
 . ثاع هسأب ,

 اياربلا دسف / هملح .

 ازع نيدلا هلإلا هب

 اعفد سؤبلا رحل اوعفد هب

 اعقن ضرألا ريثت هقب رس 7 ةرا

 اعطق قانعألا ابظلاب عطقو

 ة مصخلل اهب ىرت د كاذل
 . لضفلاو ىدنلا تاضورل

 ر ٠ ُ ٠

 ! ه , 7 هلل ا دالب يف اداسف

 اعرشو انيد ىدهلا اوكلس

 اعضوو الذ : ٥هدابعم : دا زو

" ٨ 
 ١ نسحلب نب ديعس نج ديذلا ر خ ١ ىح
 ٠ ٠ ١ رلل 3 ١

 ي ٠ يش \

 ٠١ ديعس نب دمحأ ماملا 6 دم

 اجرف يب يذلا مهلل 7
 ١ ه ح : ١ ٠

 همأو يبلق ضرر ي ن ٧
 , ١ آ

 ادروم ادخ رم اه اذإ

 اجعدأ ظحللا رتاف لازغ ركذب

 .رح ح -أ دلخلا ةنح نم هدلاوو

 اجلدخ ًاقاسو ايجوجد اعرفو

 اجرلا هدنع بخح مل ام ي مل [ امإ وجرأو

 اجلبا جلباب يل اما رشب
اجل هزع ىلإ نم يلاعملا ديفم



 ىقتلاو دوجلاو ميظعتلاو كلملا ىرح

 هنيعل الإ دوجلا قرب حال امو

 الزنم مراكملا ريغ يف ضري ملف
 هفيس كلملا يف حورلا داعأ نم ايأ

 ةديرخ عيدبلا مظنلا نم كيلإ

 ىدعلا هب رحناف رحنلا ديع كينهير
 ةرينم نامزلا يف اسمش تلزالف

 اجحلاو ةعاجشلاو يلاعملا زاحو

 اجيهو هيف بحلا هيف رناف

 اجهنم ةيادهلا جهن نع غبي ملو
 اجردأ ربقلل نافكألا يف ناك دقو

 اجربتت نل قلخلا اذ نم كريغل

 اجرلا عرسأ نم روحلل ىدعلا رحنف

 اجربأ دجملاو زعلا قفاأب لحت

 ` اضيا هحدمي هلو

 اميقسلا مسجلا ربأ كباتك

 يبلقل هب رورسلا انس حالر

 ىفاو نيدلا مامإ نم باتك
 امقيحس ًاكسم هرشن ع وضت

 وعدي هلل لزي مل ماما
 دان ردصب

 اثيل تيقل سيطولا يمح نإو
 هينب ىلع نامزلا مزأ نإو

 ىنغأو ىنفأ يذلا كلملا ره

 ادجمو افرش اهكولم لاطر
 يمصت رصنلا فويس تلازالف

 هارت نإ مامإ

 اميلكلا بلقلا ىتأ ذإ ىوادو

 امومهلاو الصأ سؤبلا ىلجف
 اميرك ًاسرط ىري ردق ىلع .

 اميدقلا حارلا هقاذم قافو

 اميسجلا بطخلا هسفن مشجي

 اميظع اكلم اللجم تيأر

 اميصخلا نرقلا سرفي ًاروصه
 اميمعلا دوجلا مهيلع ضافأ

 اميدع وأ ًادشر لض داعم

 اموجنلا حطن ًاددؤسو كاذك

 اميقملاو رفاسملا هيداعم
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 لا ءوس تيفك ميركلا دجمل ا ابأ
 ه
 ميقم دو يذ مالس كاهو
 ىس كاذك

 _ - اميلس روصنم تشعو ودع

 اموسرلا لبولا ىقس ام دج
 امسلل ١ ترطعت ب -

 ذه ] ١ضل هلو
 ا ه

 ٠ ديعس نج دمحلا ماما ح ) ك

 امالس عيطملا دبعلا نم كيلإ

 ًالفنرقو ًارفذأ ًاكسم رشنلا ينف
 فرع دق يذلا دنع هتيدهأو

 ٠ . هلبقت 7 َ 2-
 هنإف هاتأ نم رظناو

 2 | ١ مكيف قداصو ىداع ام لاط دقو

 نم موليو مك اداع يذلا يداعي

 ام اظنو ًاصل اخ ادو نمضت
 ي ّ

 امادمو اصلاخ ادهش معل يفو

 امامذ ءايفصألا ىفوأ كدوب

 اماقأ دادولاب حيصن 1 ك ذ 6اةتبحم

 امالو ال نولعفت اميف ردع و
 . ه نيي

 املم نولعفت اميف

 ٠ ديعس نج زب دمحلا مامإلا نب لاله ةنلل ةقنلا ديسلا هباج اذ

 اماظن رورسلاب ىفاو كباتي
 ايناعم ماركلا نبا اي تمض

 هب ترز ضيرقلا نيب تدشن و ...:

 امهرم نهنم باصوألا ىدل تن ر

 هتمظن دق ام بنج يف مهراعشأو
 مهتقبس كوقباس دجمل مه نإو

 اماضأ دوسحلاو ًادودو رسف

 اماظع مانألا نيب رطخ اهل

 اماظع نيدسفملل تكرت امو

 امالك عاضأ دق مالك لبدو

 امالك ودعلا تاشاشح نيبو

 امامإ ماقأ مومأم لكش ى

 امامأ تنأو افلخ مه اوناكو

۔ ٢٤٨ -



 ةزعو راخف يدرب اسبال نكف
 اهب امف ناسحلا رفلا كظافلأو

 ىلغلا يذ قيفوتب اظوظحم تلزالر
 نمك ال ءاش اذإ يرابلا ةعاط ىلع

 يذلل ريذاعملا بوث ًألباس نكر
 نلف هفلك دولا ضحم نأ ىلع

 الت ام شرعلا وذ راتخملا ىلع ىلصر

 ارفاسم باكرلا صوخ تلمح امو

 اماقس تسنأ ال ديعس ليلس

 اماقسو ىرت تاكاكر تملس

 اماه فكلعن دجملل تحرب الو

 اماهف جودحلا يف تارفخ ىأر

 اماعط موري ًامودعم حلملا نم

 اماغطو ًالذع مكيف يعاري

 اماقأو همساب ديرم ناذألا

 اماقأ رايدلا يف وأ برأ ىلإ

 ؛ ديعس نب دمحلا ماملا حدم يف ىرخألا ةديصق هذهو

 صعلا قرشأ هلدعب امامإ اي

 س عبات ةريس سانلا يف ترس

 رص اهبو اهركذ سانلا يف راس
 يألا ةجهب اي تعمج الاصخر

 ابلقو يأر نسحو ًءاجحو

 ؤسلاو رخفلاو تزح دجلا اهبر
 حبصأ نيح يدتهي سانلا كبو
 لت ملف قوقحلا قلخلا يطاعتو
 فلا رهزلا عئانصلاب مهتدس

 جملابو يلاعملاب تدرفنتو

 اموجنلا يواسملا لزنملاو دد
 اميسو اردب لالضلا ليلب ت

 امولظم يعدي سانلا نم ق
 اميسج ًالاون مهتيلوأو رس
 اميظع ازوف ترف كلملابو د
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 ىسمأ سانلا ف تقرف ءارث مك

 اك دقو ىبلف ىدنلا توعدو

 رص نئلو لخاب ضرعلاب تنأ
 يلاعملا عوبر ترمع دق كب

 بسلا حضفي اقللا موي مزع كل
 فرلا فرعت مل برحلا يف ام اذإو

 املاف تدرفت الفلاب اذإو

 سمأف ارط قالخألا نسح ترح

 حزحزو مهنع مومهلا تفشكف
 لإلا تيبو سوفنلا ةجهباي كاه

 ألل تلزالف مدو ملساو قباو

 اميزه ضيغبلا رقفلا شيج هنم
 اميمر دوحللا تحت أنامز ن

 اميرك كادي يوتحت امب ت
 اموسر تناك كاذ لبق نم يهو

 امويغلا قاف دوجلاب فكو ف

 اميحر أزب ترص ملسلا يفف قس
 اموسقم لزي مل سانلا ىلع ل

 ١١ 6 ديعس نب دمحل ماملا حدم يف ةديصق هذهو

 بارعألا نم موف ىلع اهيف هدجنتسي هنأكو 6 اهلئاف فرعأ
 ؛ ليبسلا اوثاخلا 6 مهريغو

 اعمد مويلا حفسأ نأ لهأ انأ
 مائل موق لالخلا ساجأ ذإ

 لا نامغ نم اوضم ىرشلا دسأ نيأ

 اوضقت دق نمب ةوسأ مهل له

 باغ دسأ مهو اجيهلا روقص مه

 اعيس عرقأو تلح رومأل

 اعمسو ابئذ ليبسلا ف اوحبصأ

 اعرشو اعرف نوفقي ال له. ريخ
 اعرد ناك مهلابرس دوسأ نم

 اعرزو الخن دالبلا نوسرحي
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 شحلا نم أنابل براش يقب له
 ثئل مكنافجأ مونلا اذ نم اوحتف

 ام اذإ مامحلا نم اوفاخت ال

 اي مكفايسأ بارعألل اودرج

 دوسأ متنأ مامإلا ةالو اي

 لا طابر نم متعطتسا ام اودعأو

 مكيف نميهملا كراب اوززع

 ديعس ليلس ىضترملا دمأ
 ًانانتمإ انثغأ ىدهلا مامإ اي

 ًاماهل اشيج بارعألل اوزهج
 لا روحلا رهم ودعلا برح نإ

 بلا برحل لاجرلاو لاملا لذباو

 ال نم ةمول هلإلا يف فخت ال
 اضيب هللا ةجح تنأ امنإ

 دج مهبرح ىلع يديس اي دج

 دلا يمرضحلاب بورحلا ي دناو

 ذخت الو يقوم عاجشلاف فخت ال

 ليثأ دجمو ةزع يف قبار
 ورسم كبر تابه نم لرت مل
 دجمب يلاعملا امس ين ايقار

 اعرض مراكملا عضار له تاو

 ىعرت مئاهبلا هبش اونوكت ال
 اعمق شرعلا يذ ءادعأ متعمق دق

 اعفد نيداعملا اوعفداو يتداس

 ىعست ودبلا بلاعث اولخت ال
 اعردو يداعي نمل ابرح ليخ
 اعبط باط دقل الضاف اديس

 اعدج عدجي ودعلا فونأ نم

 اعرذ قاض مكدعب دبعلاف كنم

 اعمل عملي فويسلا قرب هيف

 اعبضو اعاب هيلإ ددماف نيع
 اعفن كنم يجترنل انإ ود

 اعدب نيدلا يف تسل قلخلا نم م
 اعصن قلخلل نيرصبملا ىلع ء
 اعفشو ارتو لاومألا فيرطب
 اعبط راص ىغولا هدنع ذإ بد

 اعرز حبصأ قولخملا رمغف ش

 ىعراو بهاوملا ءام نم نبرشاو
 اعرفو الصأ توكز ىفاعم ار
 اعدصو ًامكح دابعلل الصاو
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 لص نميهملا ىفطصملا ىلعو
 فويس تلُس ءادعألا برحل ام

 اعمل تمش ام لآلاو ملس مث

 اعقن رصبت ءاجيهلا طسوبو

 يوفللا يوحنلا بيذلا حيصخلا رعاشلا لاقو
 نب دمحلا ماملا احاام ، يكمردلا ملاس نب دمحم ني ملاس

 دعس ٠١
 ه

 هرطام اهبحس بر ةمعن نم تلن ام يالوم ينبجعأ

 سحلا ةريسلاو ككلم ينرسو

 ىفتخملا كنطاب الل ىحضأ

 ىجد تلج لدعلا سمش كنمو
 هتلن ام ٹلاب اديقم

 هرئاس ىرولا نيب يتلا ىن
 هرهازلا هقالخأ نم هيلع

 هرهاظلا كلاعفأ هرهظت

 هرفاس تحبصأ ذم ىمعلا ليل

 هرماه ةيماه ةمعن نم

 هرهاط سند نم ةبحم

 هرهاس ةصخاش ةلقم اذ

 هرخآلا يف زوفلاف هدعبو

 هرداغلا هئادعأ نم فاخ ذم

 ٠١ هحدمي ١ضيل هلو

 الهآ امدق ناك دق اهب نمع الئاسم تايلابلا لولطلاب فق
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 يتبيبش ليذ تررح اهب نمد
 الزنم شحوأ ريعلا فوجك تسسأ

 الحان ًامسج تنكو تفقو دفلو

 مهليحر ةادغ مهل عادولا تمر

 اللضم دودصلا ليل يف تودف

 ىجدلا قسغ يف سمشلا نيري ديغ

 ةنيزب نزرب اذإ صالخلا فيك
 ىدهلا نع نامزلا لدع ذإ تلق دق

 اهنسحب ناسحلا بهذ نإ ورغ ال

 يس دجملا تيب دمحلا بر دنع نم

 لاكو مامهلا نبا مامإلا يديعسوبلا
 دمحأ ةماركلا يذ ةمامإلا جات

 هفاصوأ يف ثيغلاك لب ردبلاك

 هرذع رهظأل ايندلاب داج ول

 الباو اثيغ دوجلا موي هارتو

 ايضام افيس مالسإلا هدميف
 ىدعلا ىشخي ال نالذج ىغولا دري

 اضئارف حامرلاب مهيدل يضقي
 هؤام حبصأ رحبلا هنم ناك ول

 هراونأ نم قفألا ردب ناك رل

 الزاغم لارزغلل اهيف تودغو

 الهانمو مهدعب اعوبر تفعو
 الهاذ ابلقو مهعبرأ نيب ام

 الغاش يعادو نع ينزح تدجوف

 الفاوأ رودبلا كلت تحبصأ ذإ

 الئاوم راهنلا يف لمر نوصغو
 الطاوع ميلحلا نيبصي نه ذإ
 الداع اهنم دقلا راجو ىاأانف

 الصاو ىعسي ناسحإلا يل ىتأو

 الئانلا يلوي دجلا يكاز دنهلا ف

 الجاسم وحنسي ةادغ مامغ

 الفاك ىحضأ قزرلاب ىرولل وذ

 الطاه بصخي مث ًانيضم يدهي
 الئاس يفكي سيل كلذ لاقلو

 الساب اثيل برحلا موي هارتو
 الياس اليس ءارقفلا هدعيو

 الباق ابيبح ىأر مارفلا يخأك

 الفاون فويسلاب مهيف ديزيو
 الهانم ةامظلا ىدل بيطي بذع

 الماك يسمي نيح صقني ناك ام
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 هلدع نم ول سمشلا ءوض كاذكو

 هتاحار نم بحسلا ثيغ ناك ول

 يذلاو جوتملا كلملا اهيأ اي
 ىرذلا سمتلم كيلإ تأجل ينإ

 هب دجف ديرأ امب تملع دقلو

 الئاز ىسمي وهو ليل تاي مل
 الحار ناكم نع علقي ناك ام

 العاف مراكملل حبصيو ىسم

 الئاصلا ودعلا يب نتمشت ال

 الباق ةيربلا نيب نم نوكأل

 ٠ يكمردلا هذلا دبع نب دمحم يلل وللا خيينللا هلاق امهو

 ؛ ديعس نب دمحلا ماملا حدمي

 هلئاضف تعاش قلخلا يف اكلم ايأ
 هفاخي نامزلا فرص اكلم ايو

 هدجم ماركلا قاف ادحام ايو

 هفك ربتلا رطمي احمس كانيفل

 ايحلا لخب نإ ثيغلا ناكم بوتت

 لجام مركأ تنأ ديعس نبا ايف

 امنأك نانب وذ ميرك داوج

 هنود دجملا نم تيب يف تدرفت

 هسامطنا دعب قحلا رانم تفشك

 امدعب ملظلاو روجلا عمج تددبو

 هتافر دعب دوجلا تيم تييحأو

 ىدنلاو لدعلاو فرعلاب ىرولا تكلم

 هلفاَون نيملاعلا عيمج تمعو

 هلئاوغو هتالود
 هلئان بئاحسلا حس ىلع قافو

 هلثامي لاونلا موي متاح الف

 هلئاخم ًالاون انيورت كفكف

 هلمانأ لاونلاب تداج ضرألا ىلع

 هلئاس بيخي ال نأ تمسقأ دقو

 هلضافأو ىرولا داجمأ رصاقت

 هلئالدو هناهرب انل حالف

 هلطابو نيملاعلا يف هلهج اشف

 هلكاوث هيلع تحان ام دعب نمو

 هلئامش تقرو تباط نم كلمتو

 هبهرتو
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 هدادو اظيرق دبع نم كاهذخر

 هبلق كدضو ايلعلا ىرذ يف مدر

 هلناوأو ةظوفحم هرخاوأ

 هلجارم يلغت مفلاو ىسألا رانب ٠

 هلو اللض١ ٠

 ةلضو لهج قشعلا لهأ كمالم

 تدب دقو قيقعلا ءاحطب تركذت

 ةريجو كانه اناطق ترصبا

 يتبيبش رصع مايأ ينركذر
 اندهعل ىقبي شيعلا نطأ تنكو

 ابصلاو وهللا بهذأ نامز ءاجف

 دمحأ نيطالسلا ريخ هنكلو

 علوم تامركملا يف اشن مامإ
 هحابتسا نبح كلملا بعص ضار دقل

 هقرط عراشم تدس هريغ نعو

 هئاوث دعب مالسإلا شعتنا هب
 هلام حلاص فورعملا ىلإ درو

 ىمتنا اذإ ديعب يدون اذإ بيرق

 ةزيزع سفنب ىعست ذإ هللا كل
 اهركذب ىنغت ىنسحلا كقنالخ
 اجهنم نيدلل تحبصأ ىدهلا مامإ

 هقئاذ تسل يذلا قاذ نم حلت الف

 هقئاقع تحالو هيلهأ بهالم

 هقراوب تحال نيح سنأ نالزغو

 هقراو هيتلاب زتهي هب ريضن
 هقئار لبي مل نسحلا سابلو انل
 هقعان ةبحالا قيرفتب حاصو

 هقتاف رهدلا ام قتر يف انل نيمض

 هقئالخ تبيش لاعفألا حلاص يفو

 هقرافم هنم ناك ام هل درو

 هقلاغ بابلا قلغأ دق هريغ نعو

 هقئالع نعطقنا امل ىرثلا نطبب
 هقرافت ةايحلا داك دق هالولو

 هقداصأ دفرل اوعدت اذإ بيج

 هقشاع كنأك اجيهلا يف توملا ىلإ

 هقئاسو يلطملا ىداح ىرسلا لوطب

 هقئارط نيكلاسلل تحضتا دق

_- ٢٥٥



 تقرشأو سوبعلا رهدلا مستبا كب

 دق وهو سانلل دوجلا قرط ترهظأو
 هضايغ قوف بيوثتلاب تيدانو
 كلامل سابللا نسح ال نسحلا وه

 هب ترج اذه ضرألا كولمل لقف

 هقراشمو مكلدع نم هبراغم

 هقئاقح تباغو ارهد مكلبق افع

 هقئاع عنملاب يرلا نود قاع امو

 هقئاف تنأ هب الإ كلم امف

 هقحال مويلا مكنم له هعئانص

 تايبالا ضعب فذح عم تهتنإ

 يف هيلس هنأكو 6 اهب هحدمي ةديصقلا هذه اضيلا هلو
 نو } ةمالسلاب هئنهيو 6 هئادعأب اهيف رفظي مل ةحقو
 ن : يدنع دعبي الو } نئاكلا رودقملا ىلع ربصلاب ىلحتي

 ركذي مل خيراتلا نإف } بيطلا حيس ةمقو يه اهيلإ راشملا
 ةمالعلل اهاخوت يتلاو 6 اهريغ ةكرعم يف مزهنإ هنل

 ببسب اهنأ 6(هللا همحز) يبايسلا دومح نب ملاس خيشلل
 انباتك يف اهركذ يتليسو - دمحلا مامإلا شيج يف ةنايخ
 ؛ هده يه ةديصقلل و _ هذللا ءاش نإ اذه

 هرمو نامزلا ولح ىلع اربص
 نئاك ردقملا نإ ستتبت ال
 ثداح كنامز نم كباصأ نئلو

 ةوبن بضاوقللو دايجلا وبكت

 هرمأ غلاب ءاش اميف هللاف

 هرض وأ ىتفلا ةعفنمب راج

 هرسيب هلإلا نرق دق رسعلاف

 هرهد يف ؤرمإ رثع امبرلو
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 ىتأ ذإ كبر لوسر بيصأ دقلو
 لا دمحن ةفيرشلا كتمالس ىلعر

 هزعو تنأ مالسإلا ةمالسف

 مهذخاب نرفظت مل نإ تنألف

 ىدهلا ىلع ميقتسملا مامإلا تنأ

 هتيقسو هدونج تمزه مكلف
 درمتم دناعم لك تررجو
 رهظمو ناعملاو قفوملا تنأ

 يذلا فرشلاو لضفلا لهأ تنألر

 انسلاو دماحملاو مراكملا كلو

 املاس ازيزع ًاروصنم تلزال

 يذ مالس كينب ىلع مث كيلعو

 اهتقدو بكاوس يمهت ةيحنو

 هربصب ناعتساف " نينخ ” اموي
 هركش نسحاب هركشنو ىلوم

 هردب لماك ءايضو هماوقو
 هرجأب هلالا نم ترفظ دقلف

 هرحن يف هديكف ودعلا دكف

 هرسأ يف هتددشو ىدرلا سأك

 هرهظ وأ هموشيخ ىلع تاع

 هركذ يف ىتأ امك نيبملا قحلا

 هرخف لزانم تلع موجنلا قوف
 هرحبو هلإلا رب يف قبسلاو
 هركو نامزلا رم ىلع ادبأ

 هرس نطاوم مكل تفص دو
 هرشنو يكذلا كسملا حئاورب

 دمحم نب ملالس خيشلل اهنلظل ى رخأ ةديصق هذهو

 اهيف ركذ دقو ، ديعس نب دمحأا مامإلا حدم يف ]. يكمرالا

 ؛ قرف ةحقو ىمل راشملاو 6 يالعسلل ةحشو

 الويسلا اهاقس ىدعُسل رايد

 اهناكس دعب اهب انضفتو
 اريثك يقوش راص ذإ تلق دقو

 اليوعلا يدبنو مارغلا ديعن
 اليمج يربص ناك ينتيل ايأ
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 ىونلا موي لبق اهب رايد

 وهللا ينسبلأو
 مامتلا ردب نهيف تقناعو

 هباونأ

 هب انيأر يش بجعأف

 هرغث نم قربلا ضموأ نإو
: 

 الإ ربي مل هنم ملا يبو
 مامتلا ردب تلق هنسح نمو

 هراكذتب يداؤف رسي

 : | فك هيف يمنئال ايو الملا ف ؤ "

 رذاع نكت نإ ادعسم فقو

 يتحص هظحاول تلحن

 ينلوي ملو ىلوت املو

 يبلق تريغر هاوه تكرت
 ىدهلا مامإ يديعسوبلآ وه

 اهجو حبصأو امسا دمحأو

 اقطن حصفأو اقلخ لهسأو

 ابا ىحضأ لضفلاو زعللو
 ىلغلا راد يأرلاب رمعو
 ىطلت اران يغبلل حبصاف

 مهدشر اوقراف ةبصع مكف

 البلو اراهن ىليلب انوهل
 اليذ نهيف يفلل تررجف

 اليحكلا لازغلا اهيف تلزاغو
 اليو تددر نسحلا ررك اذإ

 اليس عمدلا لسرت ةلقم يلف
 اليبسلس هقير نم تقذ اذإ

 المأ نصغ تلق هنيل نمو
 اليلع ينم بلقلا رداغ نإو
 اليلخ يل نكي مل نإ انأ امف

 الوذع يل نكت نإ. ًادعسم رسو
 الوحم ينم مجلا اسك قحب

 اليلغلا يوري الصو رهدلا نم
 اليلج ازيزع ًاكلم تيلاوو
 الوطو الوط سانلا عفرأ ئتف
 اليق قدصأو ًالعف نسحأو

 اليس ىدهأو ًافك أدنأو

 اليلس ىسمأ دشرلاو دجمللو
 اليثأ ادجم دجملاب ديشو

 اليلظ الظ ريخلا بلاطللو

 اليمو اغيز قحلا نع اومارو
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 مهلامعأ سيلبإ نسيزر

 هكلم ف برجلا اورهظأ دقو

 ًاليوط ًاعاب يأرلا نم دمف
 لابلا جري شيجب ءاجو

 مداق هنأ اورعشي ملو

 يد اعسلاب هءادعأ لتاقف

 هشيج امنإ اوأر املو

 اريسأ الإ رت ملف اولوت
 ميهلملا دمحب م ام ال ١ ه ادو

 الوقعلاو مهراصبأ بهذاف

 الوغو ابير هنم اورذحي ملو
 اليقص ًافيس مزعلا نم لسو
 الوزي نل هل ادعس لباقو

 اليخو ادنج ضرألا الم دقو
 اليكو انزو هيف مهل ىفوأو

 اليحتسم اولواح ام حبصأو
 اليكو يبر هللا هل ناكو
 الودعلا تاقثلا اهيف براحي

 اليلك امهس يأرلا لسري ئتف
 الوذخلا نيعللاو ىوهلا عيطم
 اليلق ألإ ضرألا لم دقل

 اليتق مهنمو اعيرص مهنمو

 اليمجلا يلويو ليزنلا يوأي ن

 ؛ هحدمي اضيل لاقو

 انمآ دمحأ اول لظ تحت رس

 الزان ثداوحلا تفخ اذإ للحأو

 همكحو نامزلا نم مذملا وهف

 اهدرل تاثداحلا هتدناع ول

 هئاول لظ تحت دجوي نمألاف

 هئابقو هبابق بنجب اراد

 هئارآ نم يأرلاو هفك فىف
- 

 هئاضمو هس أبب ديرت امع
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 افقاو ةيربلا كالمأ هتباه

 ىرت نأ لواحت ةدجاس هتتاف

 اهشيعو

 هفك نم ىوس ًابولطم جرت ال

 اهلهأو رايدلا بهي يذلا وهف
 ألا فلاس نم ةثارإ هاتأ مرك

 امهطم هيدي ىودج نم قاس مك
 ادراطم ءالغلا قفأ يف هارتو

 انباقر كولملا كلماي تقوط
 ةلوقعم ًانسلأ انم تقلطأ
 معنل نيركاشلا ركش ناك نإ

 تمأ نإو تييح ام كنركشألف

 ةديرخ نيملسملا مامإ اهذخ

 ادغ وجري مكدادول مداخ نم

 ةايحلا نوجري هبو

 هئاضعأ عم هنم تفاخو اهنع

 هئالو تحت نوكتو هدنج نم

 هئارثو هلاومأ نم قزرلاو
 هئاطع ريغب الو كنع زع نإ

 هئالآ ىفغتبمو نيدفاولل
 هئابآ نم نيضاملاو دادج

 هئازحإ يف راطل ميكشلا الول

 هئاوهو هوج يف هرويطل
 هئاداب مقن مل ام انتحنمو

 هئاشنإ يف لوقلا يف تفرصتف

 هئازج ضعب دعي ليمجلا ىلوأ

 هئانث ليزج يمظع نم كيتاي

 هئاحرب نم دجولا فيلح يربت
 هئاطخو هبنذ فلاس نارفغ

 ى رخأ دنناصقف نيب نم هحدم يف ةديصق هذهو

 نب يلع نب دمحم نب ىلع بيذلا رعاشلل ةبوسنم

 يناوتملا جرعألا مولي اذ نم

 هسفن ألإ مولي سيلف هعد

 ناشلا عيفرلا فرشلا يذ دصق نع

 نافسعلا وذ يأرلا فيعضلا وهف
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 هوفع ىجرملا كلملا اهيأ اب
 قداص رذع يأو كيلإ أرذع

 املسم كيلإ هتلحر كرت يل
 هءاج لاقم الإ هدص ام

 اردابم لظف امدأ مكلوصرب

 ترس مكليخ ناب هاتأ ىتح

 اهرون قرشأو تناز مكب دلب

 اهترز ضرأ لك رهزت كاذكر
 ةعامج حالف ايف مامإلا تنأ

 هروهظب ىدهلا رهظ يذلا تنأ

 درمتم دناعم لك تيقسر

 هقدو الهتسم لاون تمهرو

 ام لوبقب افه دبع ىلع ننسأو
 يتيحت نسحو يميلست كيلعر
 ىدعلا عمج يمزاهلا كينب ىلعر

 نارففغلاب تارثعلا لياقلاو

 نامدقلا هب تلز رثاع نم

 نارمقلا ىكح اهجو َ ًادهاشمو

 ناسحإلا غباسب هورمغت نإ

 نابكرلا مداق لاسيو وجري

 نابقعلاك قاتسرلا ىلا يوهت
 نادلبلا ىلع ارخف مكب تمسو

 نارمع نمو ًارفق اهتللحو
 نامحرلا ةعاطب كاضر تنرق

 ناطيشلا ةلود رباد تعطقو

 ناصرخلاو ضيبلاب ىدرلا ساك

 نايقع نمو رد نم كانمي
 نامج دقعب رذع نم كالوأ
 ناسل لكب قطن وذ هاف ام

 نانس لك برغو تافهرملاب

 نب ديعس نب دمح ىيللولا خيشلا اهلاق ةديصق هدهو

 ةحقو ىلإ اهيف زاشنلا ، دمحأ مامإلا حدمي } يدشلربلا ملاس
 : طقسمو 6 ىوزنو ١ قرفو 6 يكزو 6 لئامس

 مصاخملا ودعلا فيك ةقث يذب مزاح نظلا نسحملا ام يبأو امأ

- ٢٦١



 ةصرف هيداعأ نم هتنكمأ نمو

 ادعلاب نظلا نسحي نمم كت الف

 ديؤم ريزعلا رصنلاب كنإو
 يذلا كلملا دجاملا تنأ دجملا ابأ

 انقلاو بضاوقلاب يصايصلا تحتف

 اهرغث رتفاو مايألا كب تنازو
 يفطني داك ذإ هللا نيد تحضوأو

 اهنأك يداعألل يكاذملا تبكر

 ةرسج نومأ لكو
 بلاط تنأ يذلا يف ادهج لات ملو

 بلاغ قلخلل هللا رمأ نكلو
 ثداحب اموي ءادعألا تمش نئل

 هنأو تاحباسلا دايجلا اوبكتو

 براض رمألا حلصم الإ تنأ امو

 ةوخنو مانألا يف وتع نكلو
 اوأر امب اموي ءادعألا ربتعا امأ

 طقسمو قلس نطب يف تلعف امو
 لئامس يداوو قرف يف ناك امو

 اولواحف اومص مث اذه دعب اومع

 ًاسطعمو ًادخ مصخلل ًانطاو مدف

 ةيبح 5 أ

 مدان كش ال وهف اهمنتغي ملو
 محاج بلقلا يفف انس اورشك ںإو.

 مغارملا ودعلا شخيلف هللا نم

 مجاعألاو اهبرع ارسق هتعاطأ

 مغارملا يبألا مصخلا كل لذو

 مسابملا كلت لبق نم تسبع دقو

 مشاغ رمألا ىلع يلوتسيو هانس
 مغارض لاصملا يف اهيلع حاير
 مسانملاو اهفافخأ الفلا بوجت

 مئازعلا تدصق اميف تنهو الو

 مناغ نميهملل عاس لك ىلب

 مراص ريخلا كل وبني دق ورغ الف

 مداوق هنخت مل ريط طحنيل

 مساحف تعطتسا ام احفص رسلا نع

 ملاظ وه نمب واه ئوه عوطو

 محالملا نرعتسا امل مهبان امو

 مذاهللا نادللا رمسلاو كيضاوم

 مجامجلا ريطت ذإ ىوزنو يكزإو

 مراغ رهدلا اهل ام سوفن كاله

 مغار وهو هفنأ نم هدئاقو
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 مراضح تامركملا ف مهنأ ىلع حداف لك اوفشاكلا كونب مادو

 رعاشلل اهنأ : ليف 6 هحدم يف ىرخألا ةديصق هذهو
 ؛ يحلورلا ديعس نب دشار

 يماه قدولا قدودفم ادوج داج

 ألا ىطغ نزملا امنيح دعرلا كحض

 ًارازغ ًاعومد اهبحس تكب

 انتبصف اهؤابص تبه مل

 عيبر درو فرع مث ةرات
 تامغن اهرايطأ تنفنو

 اهابص هترطس ام تاحصفم

 تماقأ ناسح درخ اهبر

 هانسو نهل ةلبق ةبعك

 اهيلع ابح نوفكاع مهن

 اهنم درولا تراعأ دودخب

 الون بحملا ىدعت ررصخر
 فتح قوف تقوف دق نريعر

 مهسب بولقلا ملكت ابجع

 دوهن ينتملك ذم ينتملك

 اهالج دعب ةآرم ١ نولكرأ

 مامإلا راد قاتسرلا تاصرع

 ماستبا وذ هرغث قربلاو قف

 ماجسناب اهنوئش تالطاه

 ماهر حسب لباو هداج
 مامحلا عجسب اهناصغأ قوف

مامغلا طقن ناردغلا فاحص يف



 تنمو تنمف اهنم الصو تمر

 بارغ

 سانأ طوش ءارو يوطخ ناك

 اضايب يروعش نم ضيبلا تفاع
 اهنم لصولاو باعكلا يف ندهزاف

 ذلاو ىوهلا كرتب ىدهلل نغرفاو
 لا لاق توملاو نمحرلا باتكف

 نيظعاو ىرولل هللا كرت

 عاو هب نلمعاو
 هناو رمألا نم هب ام رمتئاو
 للا ةعاط يف تيقب ام مقتساو

 هاده كلساو مامإلا لاو من

 اهلاو هللا ةعاطك ضرف يهف

 امامإ انابح ذإ هللا ركشاو

 ٥ رب دتف

 ديعس ليلس ىضترملا دمحأ
 اديبع كوللا حبصأ اكلم

 الاو دماحملا جوت اكلم

 هالغب ىدعلا دهشت اكلم

 ًادوجس كولملا ترخ اكلم

 يفوت هللا نم هداق أكلم

 يماه طسو تنياع ذإ تنم مث

 يماح يل لهف يترش تضمو
 يمامأ مهنم فيعضلا وطخ فيك

 مايقلا مويب ىتفلا رون وه
 مامغ لظك يناف ميعنو
 مامحلا عقو تيده ركذاو وه
 مانألا لجأ دمحأ ىفطصم

 مالك ىلحاب اقطان ًاتماص

 مارحلاو هلالح يناعم فر

 مارض مزعب ىهن امع سفنلا
 ماودلا ميعنلاب ىظحت ىسع ه
 مادعإلا نم وجنت يك ةعاط
 مالظلا رون يمألا يبنلا يد

 ماكحألاو ءاضقلا يف الداع

 ماحو ماس ريخ يديعسوبلا
 مادخلا َ رئاسك هالحل

 ماح نيدلل وهف رصنلاو ديي
 مالسالا ةيقب هادنو

 ماركإلاو ماظعألاب امئاد

 ماذ لك نع داشرلا لبسل ق
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 ادقإ دجملا أوبت دق

 يلو لكل ةمحر

 عيبر ثيغ دالبلا ف

 يفاصملا اميس دابعلل

 ًاسورع نامغ تحبصأ

 ودع ضاضقنإ اطعلاو اطسلا ين

 ودعت ةعاس تايداعلا فرعت

 تماص فصلا يف تانفاصلا ىرتو

 ةادعلا هابجف

 اهيت رتخبت ىدهلا مامإ مد
 تءاضأ الدع راهنلا سمش تنأ

 رينم رون لالهلا كونبو
 ديعس ميركلا ىدهلا موجنو
 لا تاوهص ىلع يتداس اوملساف

 ابورع ًاسورع ينم مكيلإو

 ءايحو ةفعو نسح تاذ
 ديعس نبا اي ءافكألا معن تنأ

 اهيلع لوبقلا مكنم اهرهم
 ص اهل حرشاو لوبقلا اهنحنماف
 عيفر دجمو ةمعن يل قباو

 ١ رق دحست

 ماقم العاب اهيف ىقرت ًام
 ماقتنإلا يف ودعلل ةمقن

 ماعنإلاو لاضفألاب رطام

 مايقلا يف مهل قفشم دلاو
 مايخلا كلت نيب ليذلا بحست
 ماس دنع هصيعو يداعي ذإ
 ماجلإلاو جارساألاب ىدعلل

 ماقم لكب تلص فويسو
 مايق نم اهل نأ ام تاعشاخ

 ماظعألاو زازعألا دورب يف
 ماتقلاو ىجدلا نع تلجت ذم

 ماكحألاو نايدألاب فراع

 مامإلا رورس

 ماحزلا ثويللاب زعلاو دجم

 ةللا مشلل ةجاتحم يمه
 مامذلا فو نم ءفكلا يغتبت
 مادقألا ىلع ىعست تءاج يهو
 ماركلا نبا اي لوبقلا اهافكو

 ماه كفك درجف ابلقو .ارد

 مادهنإلا

 ةوخإ هلو
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 ماودلاب ةدجم مالسو هلإ ةالص ىفطصملا ىلعو
 يماه قدولا نم قدودغم داج ام هباحصأو هلآ ىلعو

 نب دمح يلاولا ملاحلا خيسلا اهلاق ةديصق هذهو
 نب دمحل مامإلا حدم يف ٠ يدشلربلا ملاس ني ديعس

 عناقولا نم ريثك ركذ ىلع لمتشت يهو . ديعس
 تعقو يتلا عاقبلاو نادلبلا ضعب ركذ عم } بورحلاو
 ؛ ثداوحلل هذه اهيف

 رسيلاو نميلا هب نورقم كدعسو رصنلاو حتفلا هب دوقعم كؤاول

 رمسلاو ضيبلا هب لولفم كمزعو ىدنلاو سأبلا هب جوزمم كفكو
 رهدلا دسف نإ رهدلا داسف حالص هودع يذ نم مالسإلا ادص ءالج

 ركو ىدرلل اهب فايسأب يماي لزي مل يضابألا نيدلا نع مامإ
 ركلا يمح نإ باغلا ثويل لذت هلوذ دمحأ روصنملا كلملا وه

 رسنلاو بئذلا اهباتني ادعلا عومج اهب تحبصأ ةوطس يذ نم هللف

 ركملا اهبهذم نيدلا رون ءافطإل اهب يغاب اهداق لع عومج
 رعولاو ةلوهسلا هنم تعنتما امو هءاعذ تباجتساف ىلهبب خانأ

 رقعلاو نصحلاو ءابهشلا هبراحو اهضعب ملاسف ىوزن ىلإ ىرسأو
 ربصلا اهبأد اهنود ةامح هتمر اهلاعسو اعم اهيداو تاراحو

 رزو هل نودسفملاو اهرصاحم هلايل ضعبو ارهش اهب ماقأ

 ركنلاو كفإلا هلاعفأ نم رهظيو هداسف دالبلا يف ولعيو ثيعي
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 تحتناو هايارس ايسب ىلإ تءاجو

 اوقرحأو نيل ضعب اهنم عطقف
 يذلا ىوس اولاني مل أنالث اوماقأ

 هل مهءاج دقو ىوزن ىلإ هونأ
 ًايطاس لبقأ نيدلا مامإ ناب

 لفحججب مهامر ىتح اوحرب امف

 ةأرج مدقي نيدلا رصنل مامإ
 تلدجف فقرفب هيضاوم مهتمر

 مهلبق يداعسلاب اجنف يقرشر

 مهديرشو . مهلتق الإ قبي ملو
 مهاتأ موقلا ديرش راصف

 ةيرق ء يف هومار امو اوحضاف

 يذلا ام ليولا كل هيداعمل لقف

 كلاه نيب هءادعأ ىرت تسلأ

 اطس نإو ادوج ضايفلا كلملا وه
 هلاعفو ةروهشم هعئاقو

 كرعم لك يف ءادعألا ىلع ديدش
 هب مره الو نعم امف داوج

 هملح نزو نع مشلا فخت ميلح

 ةقرو ارشن ضورلا يكحت قئالخ

 رمذ ةمغارض مهنم مدأ لىإ

 رسب اهب لخن ضعب اوذجو ًاشيرع

 رتس مهل مالظلاو اولوو تركذ

 ربخلا هءاج دقو هوتايل ديري
 رجملا ركسعلاو كالمألا هب فحت

 رتبلاو ةنسألا قرز هب حولت
 رصنلا هلباق مالسإلا رصن نمو
 رمح مهمد نم يهف نيئم سمخل
 رمسلا امدلاب تجرض نبئم ثالث

 رعذ مهناشحأ لم يماوملا ىصقأب
 رقصلا مجه اهراكوأ ىلع اناغب

 رجفلا خسن اهل مالحأ ثاغضأك

 ركسلا كلقع يف ثاع دق مأ لواحت

 رسخ هبقاوع الذ بقتحمو

 رصهلا دسألا اهتاباغ يف هاماحت

 رهزلا اهسدنحب تحال امك ءيضت

 رمح ررش ةعقب يف هفايسأل
 رغلا هلمانأ تداج اذإ ساقي

 رشبلا هقبسي ردصلاو انفلا بيحر

 رشنلا اهب باط راحسألا ىوه لثمك
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 افولاو ةنايصلا اهيف تجزتما دق

 ١ مئال مال نإو هيجار باخ امف

 ةبتر دوجلاو سأبلا هآطوأ دقل

 هعاطأ ىتح هللا ضرأ خودو

 هباكر اهرزت مل دالب يأف

 اهداجو دالبلا داس دقل الكف

 الو همايأ مالسإلا مدع الف

 اقفوم اناعم ًاروصنم لازالو
 اعم هؤانبأ لابشألا هل مادو

 ةمعنو زع نيب اومادو مادف
 تقرشأو لالضلا ران تدمح مكف

 يفاوق ينم ضرألا كولم مكاهو
 يتحيرق مكيلع الإ تلخب اهب
 اهنأك يناعملا يف يداهت كتتأ

 اهنإف لوبقلاب اهيلع اونمف

 اعم متننه دايعألاو موصلابو

 ربصلاو وفعلاو ماركإلا اهب بيشو
 رقو همئال مول نع هعمس يفف
 رسنلا اهنود نم طحني ةيوامس
 رمحلاو دعابألا دوسلا اهراطقأب

 رمضلا ةمهطملا اهيف تحمج الو

 رزغلا ميدلا اهنود لاون بحسب
 رهدلا هثداوح اسؤب هب انترا

 رسيلاو دعسلاو نوميملا رئاطلا هل

 ركذ ىرولا نين لضفلاب مهل كولم

 رخف هلواط ال نأ امس رخفو
 رسألا هلاقح دتشاو ىدهلا سومش

 رحس اهنطاب نأ ًالإ ردلا يه

 رعشلا جوز ىتم ءفك اهل متناف
 رضخلا سدنسلاو يلحلا اهيلع ةاتف

 ركشلاو دولا هرس ركف جئاتن

 رخف اهتجهبل مشنأ مكنأ ىلع
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 ديعس نب دمحأ لاوخأ نم الجر نأ : ىضم اميف تركذ :

 نيبو هنيب عازن عقوف . ( مدأ ) يف هعيبيو & ىولحلا عنصي , ارجا ناك

 ام ، قئال ريغ مالكب رجاتلا ىلع يودبلا ملكتف 9 ةبنجلا نم يودب لجر
 نكي ملو } يودبلا لتقف ۔ اباش ذئموي ناكو ۔ ديعس نب دمحأ بشغ راثأ
 { ةيوق ةعفص هفكب هعفص امنإو . هلتق دصقي مل امبر ذإ ، حالسب هل هلتق

 . اهنم تامف ، لجرلا هجو يف ةبرضلا ترثأف ، متاخ هعبصأ يف ناكو

 تقو يف كلذو . ريمح نب برعلب مامإلا ىلإ ليتقلا ءايلوأ اكشف
 مكحي برعلب مامإلاف } نيمسقنم ذئموي ةبراعيلا ناك ثيح . ةيناثلا هتمامإ

 بذغتملا } (يناثلار ناطلس نب فيسو 0 ىوزنب هماقمو . نامغغ ةيلخاد

 { ةنطابلا نوصح عيمجو . راحصو قاتسرلاو طقسم مكح ‘ رمألا ىلع

 ديعس نب دمحأ بيرقت ، (مدأر) لهأ ،} ديعسوبلآ نم برعلب مامإلا بلطف
 مهددعو . ىوزن ىلإ نيدصاق نينعذم مدأ نم هب اوجرخف { . مكخلل

 لهأ مهتعامج دنع مهقيرط يف اورمو - تعمس اميف _ ألجر نوعبرأ
 عقاولاب مهوربخيل نيقيفلا

 نم لجر لاق ، مهنيب اميف يأرلا لدابتو رواشتلا ءانثأ يفو
 يف ترصو ىوزن تلصو اذإ كنإ : دمحأل . نبقيفلا لهأ ‘ ديعسوبلآ

 كتقان بكرت نأ يأرلا نكلو . ءيشب كديفن ال اننإف برعلب مامإلا ةضبق

 ماسقنإل لئاقلا نم ارظن طقسمب ناطلس نب فيس دصقتو يللب

 ىرخأ ةموكح ىلإ ةموكح نم جرخ هيلع ىعدملا ناكف - ةبراعيل
 . جرخو هيأرب لمعف 3 ءيجنللاك
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 نب دمحأل نيدقتفملاك مهو . مامإلا ىلإ مهريس ديعسوبلآ لصاوو

 نيأ نوردي الو ، ليللاب مهنع بره دمحأ نأ : مامإلا اوربخأو { ديعس

 نب فيسب ىقتلاو } طقسم ىلإ ريسلا ديعس نب دمحأ عرسأو { هجوت

 . يور يف ناطلس

 لاصتا نأ : ةلوادتملا تاياكحلا نم ًاذخأ ةفرعملا لاجر ضعب رسفيو

 يف هب هؤاقتلا سيلو }\ ببسلا اذهب ناك ناطلس نب فيسب ديعس نب دمحأ

 هللاو } دعبتسم ريغ اذهو - ىرخأ ةياور يف امك ۔ ةفدص درجم يوز

 . ملعأ

 ت
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 دىعس نل رمحأ رم امالا ت ان اكير

 . هنامز ءاملغ ضعبل } ديعس نب دمحأ مامإلا تابتاكم ضعب هذه

 همحز) يدنكلا دمحأل نب ديعس ملاعلا خيشلل هللاوس اهنم

 ؛ هصنو . ةلئسملا هذه ىلع خيشلا باوجو 6 (هللا

 كنم لصو هنأ .. دعبو } يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا لإ

 ربجو } نامغ رومأ نم هب تيلتبا اميف انل كنم ةرظانم هيف ركذت باتك

 لهأ ريغ نم . فالخلا لهأ نم دحأب ةناعتسإلاو ، لاتقلا ىلع ةيعرلا
 حالصاو } كلاح نسحو كتمالس نم هبخنو كل انبجعي امو } ن امع

 . نيعتسن هبو هللا لأسنف ، كنيعر

 هذه فشكو . ةلأسملا هذه باوج نع ءافعض انإ ١ اذديس ملعاف

 انتفرعمو انملع ةلقل ں باوجلا كرت نكمأ ول انب قيلألا نم لوقنو 3 ةمغلا
 ىلع لوقن انأ ريغ } نيحلاصلا ريس نم ريسفت ، نيملسملا راثآ ليوأتب
 نم هانصخل و } نيملسملا راثآ نم هانفرع ام ىلع ايتفلا ال ةركاذملا ليبس

 ام { (نيعمجأ مهيلع هللا ةمحرر نيقحملا ةقفاوملا لهأ نم { نيمدقتملا ريس
 . دالبلاو ميرحلا نع عفدلاو داهجلا لصأ نأ { نييبتلا نم انل هللا هرسي

 ةالصلاك { دابعلل قح امهيف سيل ، ىلاعتو كرابت هللا قوقح نم امهو
 ىعدي ال ، هلوق لوقلا نأو { هنيد ىلع نمتؤم دبعلا نأو 3 جحلاو مايصلاو
 نع عفدلا الو } داهجلا ينمزلي ال هنأ : لاق اذإ { ةلداعلا ةنيبلاب كلذ ىلع
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 هب رظانلا ىرن ال } ندبلا حيحص وهو . لام هدي يف ناك ولو .0 دالبلا

 ءاسي الو } هيلع هب مكحلا الو { هايإ همازلإ اندنع زوجي الف ، هرهاظ ىلع
 لجأ نم هتيالو نع فقوي الو } كلذ هلوق ىلع هنم أربي الو 0 نظلا هب
 هتيالو ىلع وهف . ةمدقتم ةيالو هل تناك اذإ \ داهجلا نع هفلخت

 نم هللا ملعيو { داهجلا هيلع هللا ضرف نم لصألا يف ناك ولو . ةمدقتملا
 نم ةجحلا هيلع موقت ال لصألا يف هنأل | كلذ هلوق يف بذاك هنأ هسفن

 8 هبوجو كلذ مازلإ هيلع ىعدا نم لكو 3 هسفن ىلع هرارقاي لإ إ ، هريغ

 امصخ ناكو { رفاك وأ نمؤم . رجاف وأ راب نم © اجوجحم امصخ راص
 يف همصخ ىلعو . هسفن نع اهب أردي هل ةجح هاوعدو هلوق ناكو . هل
 يف اراهن ں ناضمر رهش يف لكاي يذلا يف كلذكو . ةلداعلا ةنيبلا كلذ
 رأ ميقم هنأ ملعي ال } نيتعكر يلصيو . امئاق ةالصلا كرتيو رضحلا
 هلوق هيف نوكيو . هيلع ًانمتؤم نوكي امم ههابشأو اذه لاثمأو & رفاسم

 نم يدؤي ام ىلع لاح لك ىلع نومام موقي الو 0 كلذ يف هنع ةجح
 . رذعلا نم وه ًالإ كلذ يف هسفن نع ريغي الو ، هسفن تاذ نم ضئارفلا
 8 سانلا نم دحأ همصخ ول هنأل { رذعلاو ةجحلا اهيف هل يتلا تاينلا نمو

 همسج يفو } حيحص ريغ لب : وه لاقو } ندبلا حيحص تنأ : هل لاقو

 .كلذ يف ةجح هلوقف . هنع داهجلا ضرف اهب طحني امم } ةضماغ للع

 ناك ام تافعاضم كلذ فاعضأو } تافرعو ىنم لهأ كلذب دهش ولو

 وأ هب رقأ اذإ هدي يف يذلا هلام كلذكو ، كلذ يف هيلع ةجح مهلوق
 ارقم ناك . تانامضو تاعبتو اقوقح هيف هيلع نأو { هريغل هنأ | هضعبب

 رقأ ام لدعلا لهأ مكح يف هيلع تباثو & هسفن ىلع تباثو } هسفن ىلع
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 نم هانفرع ام ىلع ۔ هللا قوقح ىلع ةمدقتم دابعلا قوقح تناكو . هب

 نع رقفلاو زجعلاو فعضلاو ةنامزلا لهأ هللا رذعو ۔ نبملسملا راثآ

 جورخلا نيدلا بحاص مزلي الو { هباتيك مكحم يف هرذعب مكحو . داهجلا
 نم لاق نم لاق دق لب . دالبلا ميرح نع بذلا همزلي الو 3 هدلب نم
 : لاق نم لاقو . قوقحلا نم هيلع امب دهشأ اذإ كلذ هل نأ : نيملسللا

 { هب مايقلا همزلي نمو . هلهأو هسفنب رضي نأ جراخلا الو ، كلذ هل سيل

 نأ كلذ نمف . رثألا اهب قطن 3 هطئارش دوجوب الإ ، داهجلا همزلي نمو
 لاملا نم مهغلبتي امل ں نيعيطتسم ءاحصأ ءالقغ لاجرلا نم ارارحأ اونوكي
 هلوع بجي نملو } مهيرارذو مهلايعل هنوكرتي امو ةلآلا يف بوكرلاو
 نم مهعمو { مهتنوؤم نوفكيف } نودهشتسي وأ مهعوجر دح ىلإ مهيلع
 . مهتنكاسم مهل زوجت نيذلا } تاقنلا ءانمألا نم مهلايع ىلع هنوفلخي

 موعطملاو بوكرملاو ، ةئيهلاو ددعلاو ةدعلا يف ودعلا فصنك نونوكيو

 ردغ نينمآ } مهباود اهنم برشت يتلا يناوألا يف ليق ىتح & برورشللاو

 نم يتأت يتلا داوملا عطق نينمآ & كلذ عيمج نم دلوتي امو ، اضعب مهضعب
 . عمطلاو فلخلا نم دلوتي امو ،} اضعب مهضعب فلخو . اضعب مهضعب

 نم هيلإ اوبهذ ام ىلع نيرداق اونوكي نأو ، كلذ ريغو ةوشرلا لوبقو
 . داهجلا

 اذه اننامز ف نامغ لهأ لئابق نم ةلود دجت له ٠ اذديس رظناف

 انباتمك يف اهيصحن نأ نم رثكأ داهجلا طئارشو 03 انطرشو انركذ ام ىلع

 هبو ًقَحلاب نوذهت أل نيذلا ، رصبلاو ملعلا لهأ ىلع الو 0 اذه
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 مهراصنأو مهماكحألو { لدعلا ةمئأ ىلع اهقئاقد ىفخت الو . ه نولدعي
 نم دحأل قيفوت الو . نيبغار اهوسمتلاو .7 اهوبلطاف ‘ مهداوقو

 . نيملاعلا بر هللاب الإ ةقيلخلا

 نأ كل زجن مل { هريغو اذه انباتك يف انيبو انحرش ام لجأ نمف
 انم ةقفش } لاتقلا ىلع مهل ربجلا ىلع نادلبلا ىلع الو ةيعرلا ىلع رمأت

 . هنيد لهألو هلوسرلو هلل ًاحصنو {} كل

 اذه لهأايو ، ميظعلا نآرقلا ةلمحايو } نيملسملا رشلحم ايف

 نم ةليبق خيش ىلع رمأي نأ نيملسملا مامإل زاج نيأ نم : ميوقلا بهذملا
 . لاتقلاو ةبراحملل مهرايد نم اوجرخيل ، الجر اذكو اذكب هاياعر
 رذع هل عمسي الو 6“برضيو ديقي مهنم يتأي ال نمو ، رسقلاو ربجلاو
 مهتداهش لبقت الو نونمؤي ال نادلبلا ءاسؤرو ، لاقم الو ةجح الو

 . نيملاعلا بر نيدل فلاخم قساف يدوهي ىلع ملسم يلو لجرل طاريقب
 ي ألإ ں ىلاعت هللا نيد ماكحأ نم ءيش يف نينومأم الو ةجح اونوكي الو
 نم هيلع ًانالف نأ 9 لوبقم مهئافعض ىلع مهلوق نإف ، صوصخملا برحلا
 هيلع بجاوو هيلع رومأم انالف نأو . اذكو اذك ةلودلا زعل ةمارغلا

 . نيهملا باذعلا يف سبحيف كلذ نع ىبأي نمو } هودع لاتق ىلإ داهجلا

 . نيعللا قسافلا لجرلا كلذ لوقب

 لوق نم ، تبثو اذه زاجأ نيأ نم : نيملسملا رشثلعم ايل
 مل نمع طحنيو { مهنم هومزلأ نم ىلع مزليو بجي سانلا ىلع ءاسؤرلا
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 لاومأ باحصأ اوناك ولو ئ مهماحرأو مهتابارق نم ائيش هيلع اولعجي

 هللا ىلع بذكلاو ، ىرتفملا روزلا وهل اذه نإ . مهتيوهأ باحصأو

 سيئرلا كلذ لوقب روبجملا لجرلا كلذ لتق نإف إ نيملسملاو هلوسرو
 همزلي ال وأ © هب داق وأ ةيد هربج نم ىلع مزلي اذهف ۔ انفصو ام ىلع -

 اذهف ، انفصو ام ىلع . ةمارغلا نم ءيش ميلست ىلع هربج نم ءيش
 . لالحتسا وأ نامض هين مرلي

 . مويقلا يحلا اضرو . نيدلا رمأ يف هنلا مكمحر ٧ هلا هللاف

 هللا انذاعأ ، راجفلا يأرو 0 رانلا قيرط ةبناجمو { راربألا ليبس كولسو
 اومدقت ال نأ ، راثآلاو ةنسلاو باتكلا ةلمحو 7 رايخألا عيمجو مكايإو

 . ملعب الو لهجب ، ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا فلاخي امم ءيش ىلع

 قحلا عم اوليمو } ماسقأو عئارشو ماكحأو داهج نم ( نيدب الو ، يأرب
 مكف . اهكلمو اهترهزو . 4 انألا ةايحلا ُمُكنَرغَ الف » © لام ثيح
 . هربخ لإ مهنم قبي مل انلبق ناك

 . بيرق رفسلا نإف . مكموحلو مكئامدو مكسفنأ يف } هذللا هللاف
 . ريصملا هللا ىلإو . ريصب دقانلا

 لهأ لئابق نم سانأب نيعتست نأ } رظانتو لاست تركذ دقو
 ىلع ًاباب مهل حتفن الو ، كلذ انبجعي الف 8 نامغ لهأ ريغ نم فالخل
 مهلئاوغ نمؤت ال مهنإف ، كتنوعمو كترصن ىلإ مهوعدتو . نام لهأ
 هؤادعأ مهو 9 نيدلا اذهل ةرصنلا مهنم ىجرت الو } مهعيادخو مهركمو
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 مهنم ىجرتأ ، نيدلا اذه لهأل مهبولق يف ةوادعلا تنمك دقو { هبرحو

 ربلا اورفاسيو ، راضملاو قاشملا اولمتحيو { رافقلاو ينايفلا اوطختي نأ
 . راهصألاو لهألا اوقرافيو } راسيألاو لاومألا اوزهجيو ، راحبلاو
 نم كتوعدل مهتباجاو مهئيجم ناك نإو { نيدلا يف مهاداع نم ةرصنل

 . لاملا نم مهل هلذبت امو ، عامطألا لبق

 ‘ مهلاومأ نم هنومرغي امب موقي ال لاملا نم مهل هلذبت ام نأ ١ اذدنحف

 ريغ ىلع نامُغ لهأ نم دجت مل اذإو { لاتقلل مهسفنأ هب نوعيبي الو

 . ككلُمو كناطلس يف عمط ىلع آلإ مهريغ نم دجت فيكف . ربجلا

 اضر ابلاط هسفن ىلع قفشأ نم ربدت 0 ريدتو كلذ يف ركذتف

 نم دلوت امو . مجعلا هنايتإو & ناطلُس نب فيس رمأ يف رظناو { هللا

 مل نمو 0 هريغ نع ةظع كلذ يف ربدت مل ناف 0 مهليح عينصو . مهرومأ

 . اهريثك هرض . ةمكحلا ليلق هعفني

 الو ‘ هربدتيلف © هيلع ءيرق وأ هأرقف ‘ اذه اذخباتك هذلب نمف

 . ملعأ هللاو ۔ باوصلاو قحلا قفاو ام ًالإ هريغ نم الو { هنم ذخؤي

 نب يلع خيستلل ۔ هدي طخب ۔ دمحل مامإلا طخب ضيوفت
 ؛ هحرس نب ناميلس

 نيملسملا مامإ انأو } نيملسملا نم اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل

 نب يلع ةقثلا بحملا خيشلل تمتأ دق ينأ ، دمحأ نب ديعس نب دمجأ

 ف ‘ مهريغو رم اوعل اةعامجلا نيب مكحل ١ ف ةحرس نب ن اميلس
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 لايل عستو تبسلا موي خيراتب كلذو . ةدايزو ناك امك . ةيحانلا كلت

 {&©“‘ هديب دجأ نبملسملا مامإ هبتك | ه١ ١٨١ ةنس ناضمر رهش نم نولخ

 . مالسلاو

 ٠ طقسمب ديعس نسي دمحأ ماما آ دحلا نم لاوس

 : يديعسوبمل ديعس نب ملاس نب بيبح خيشلل

 يضاق 0 هيبنلا ملاعلا هيقفلا يلولا لدعلا ةقثلا انيلوو انبحو انخيش ىلإ

 يديعسوبمأ ديعس نب ملاس نب بيبح خيشلا زيزعلا دلاولا } نيملسلا

 : دعب امأ .. (ىلاعت هللا همخر)

 ‘ هركشنو ىلاعت هلل ا دمحن انإو . هتاكربو هلل ا ةمحرو كيلع مالس

 . (هللا هرصن) مامإلا انديس لضفو { انيلع هللا لضف نم . ريخ يلو ريخ
 : دعب امأ .. لاعتم ريبك هنإ ، لاب معنأو ، لاح نسحأ يف هللا كلعج

 نم هب تيلبو { هيف انأ امع كلأسأو كل ركذأو انخيش كفرعأ
 دقو { هيف انأ امب كيلع ىفخي ال يذلا &، دكسم ردنبب مايقلاو } كردلا

 . تادوعقلاو تاوكزلا نم هللا لام ضبق يف يلبق ةمدقتملا ةنسلا تعبتا

 بضغ نم يفوخو ‘ يرمأ بقاوع ف تركفو ٥ كلذب ةفرعملا ليلق ينإو

 بنقب ةللا يتأ نَم م ثونب الو لام عفني 7 موت ظ ى ادغ راجلا

 ةمصعلاو . ةبقاعلا نسُحو { ةمتاخلا ريخ ىلاعت هللا لاسأو . 4 ميلس
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 هيف اميف { نيملسملا ةفاكلو كلو انل ،} قيرطلا ءاوس ىلإ ةيادهلاو قيفوتلاو

 . نيمآ ، نيملاعلا بر اضر

 نم دعقلا ذخأ هيف بجي ام لك يل نيبت نأ ۔ يدلاو ۔ كنم دارملاو
 وأ ، رحبلا نم مداقلا نم ، مولعم دح هلأ } روخلا نم لاملا تيب ضرأ

 رجألا ميظع هللا نم كلو ؟ هرمأ انل حرص ؟ كلذ ريغ وأ ، ربلا نم

 . ىلاعت هللا ءاش نإ باوثلا ليزجو

 نم زاوجلا يف عسوأ دكسم ردنب نإ : ۔ قيفوتلا هللابو ۔ بلا وجلل
 امبر ، اهمطلو رحبلا جاومأ هنأ لبق نم & رحبلا رئاس لحاوس نم هريغ
 ىراصنلا نم تذخأ } نيملسملل ةيفاص يه يتلا كالمألا تحت اهنأ

 . هداعقإ زاوج عرشلا نم جرخي ال هسفن لحاسلاو 0، مهيديأ يف تدجوو

 دحأ هكلمي ال يذلاو 8 دحأ هكلمي ال هنأ لبق نم . نيملسملا ضعب لوق يف

 .... هيعدي الو

 لوسلا اذه . ديحس نب دمحل مامهإا تابتاكم نمو

 : يديعسوبمل ملاس نب بيبح ملاعلا خيسشلل

 ديعس نب ملاس نب بيبح ةمالعلا ملالا هيقفلا خيشلا نم باوج

 يضابألا يديعسوبلا ديعس نب دجأ مامإلا ىلإ ٤ يوزنلا يديعسوبمأ

 ربجو . مدهنا اذإ هترامعو { راحص ةنيدم روس نع هلأس نبح . ينامقلا

 ؟ هحالصإ ىلإ سانلا
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 روس نأ : _ باوصلاو قحلا ةباصإل مكايإو انقفوي هللاو ۔ بل وجلا
 فلخ نع ترهظو . عفدت ال ةرهش . ةرهشلا هب تضق دق ناك اذإ دلبلا

 كلذ نم فلس امف . ةدلبلا لهأ ىلع هناينبو هترامع نأ 8 فلس دمب

 . هلطاب حصي ىتح هب ذخألا زاجو } كلذ تبث ةيضاقلا ةرهشلاب حصو

 . ةنس نم قبس امبو ، فلس ام ىلع . } يرجي هناسيس ىلع لكر {
 3 هونبف هئانب ىلع دلبلا لهأ قفتاو 3 افلاسو اقباس نكي مل ول كلذكو

 هومتي مل ول كلذكو ، كلذ ىلع اوربجو هؤانب مزل . مدهناو هومتأ نإو
 يف حالصلا مكاحلا مهل ىأر وأ { اوفلتخا اذإ { همامتإ ىلع نوربجي

 . فلس اميفو اذه يف هانظفح اذكه . همامتإ

 ىلع نوربجي مهنأ : هتنسو هفولس قوس ف ةرهشلاب حص امهو

 نع هتحازا وأ ، لوط وأ هيف ضرع ةدايز ىلع اوقفتا اذإ كلذكو ، كلذ

 مهيلع كلذف { ءيش هنم عاضف {. حابملا يف رخآ عضوم ىلإ هعضوم

 هذه يف ةلحصملا مكاحلا مهل رظن وأ ، هيلع اوقفتا ام ىلع هحالصإ

 . اهيلع مهربجي نأ زاج . ةدايزلا

 نب ديعس نب دشار مامإلا نع { " عرشلا نايب " نم انظفح دقو

 ملو . اهحلاصم ىلع اياعرلا ربج ةزاجإ { (هللا مهمحرر بوبحم نب دمحم
 ْ ةرهشلا هب تضق اميف . لدع مامإ وهو . ءيش نود ائيش صخي

 اياعرلا ربجي . (هللا همحرر ناك دقو } نيملسملا نم ريسلا هب تحصو

 دلبلا لهأ نم كلذ نع ىبأ نم ديقيو ، روسلا يف مهلاخدإ ىلع ةجراخلا
 . مهل دلبلا ءاقب نيملسملا لقعم ءاقبإل ، نيملسملا لقعم نع اوعفديل
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 ىلع مهربج زوجي هنأ : يولهبلا دشار نب ملاس خيشلا نع تظفحو

 ‘ اهوكرتو اهنع اوجرخ اذإ . روسلا ف ةلخادلا ةبرخلا مهتويب حالصإ

 ولو } لوخدلا ىلع بورحلاو فواخملا تقو مهربجي دشار مامإلا ناكو

 . تويب مهل نكي مل

 8 دمحأ نب نسحلا ملع ابأو ، مصألا هللا دبع نب نامثغ خيشلا نو

 نب دمحأ خيشلاو ، حاضو نب حلاص خيشلاو ، جرفم نب دمحأ خيشلاو

 نب دمحم خيشلاو ، يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلاو ، دادم

 نب نمحرلا دبع نب دمحم نب حلاص خيشلاو } يلع نب دمحأ نب هللا دبع
 انملع نمو .3 (ىلاعت هللا مهمحر دادم نب هللا دبع خيشلاو {} مالسلا دبع

 هانيب ام ةفص ىلع ۔ روسلا ءانب ىلع ربجلا نوزيجي & نيملسملا ءاهقف نم

 . ۔ افنآ

 : دمأو . حاضو نب حلاصو } جرفم نب دمحأ خيشلا نل ريغ
 همكح روسلا ءانب نولعجي نيرخأتملاو نيمدقتملا ءاهقفلا نم 7 . دادم

 نيغلابلا رارحألا نم داهجلا همزلي نم ىلع وهو . داهجلا مكح
 . دلبلا لهأ نم هنم جرخو روسلا يف لخد نم ىلع وهو { ءاحصألا
 . اهيلإ نيبوسنملا ، اهب ةيمستلا مهل مزال

 نب نمحرلادبع نب دمح نب حلاصو { دادم نب هللا دبع خيشلا ناو
 نب دمحم خيشل او { يلع نب دمح أ نب هلل ا دبع نب دمحمو . مالسل ا دبع

 تويبلا لهأ ىلع هنولعجي . ءاهقفلا نم هعم نمو 8 يقابلا دبع نب يلع
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 جرخ نمم } نيبئاغ اوناك ولو ، ةالصلا نورصقي اوناك ولو 3 لاومألاو
 نولزني ءالؤهو 0 ريقفلاو ميتيلاو ةأرملا ىلع ىتح . هيف لخد وأ | هنع
 ال } لكلا ىلع بجاو عافدلاو 0 دلبلا ميرح نع عافدلا ةلزنم روسلا

 . نيملسملا ءاملغ نيب افالتخإ هيف ملعن

 . ةجحلا مئاقو ، ليلدلا حضاو وهو : يأرلا وه اندنع اذه

 : لجو زع هللا لاق { ةقف دمحم هلوسر ةنسو هللا بانك هب دهشو

 جراخ داهجلا وه : لاتقلاو 5 « .... أوُعفدا وأ هللا ليبس يف اولاف »
 بجوأ انق هللا لوسر نأو . اهميرح نع لاتقلا وه : عافدلاو { البلا

 8 روسلا ماكحأ نم وه {، قدنخلاو ؛ ةأرملا ىتح } لكلا ىلع قدنخلا رفح

 مأ لكتأ : هل لاقف { اث يبنلا ىلإ لجر ءاجو . ودعلا عفدي امث وهو
 مقهرذجح. اوذخايلو ظ : لوقي هڵلاو . لقتعاو لكتا : هل لاقف ؟ لقنعأ

 . اثالث رذحلا رركي { ه .... مُهَتحِلسأو

 باتك قطنب كنظ امف } نيملسملا ءاملغ نع درو ام ىلإ رظناف
 هللا هاده نمل ةيافك اذه يفو . رثكأ ةجحلاو { اث هلوسر ةنسو . هللا

 جارس رانأو 3 ةريحلا ةملظ نيملسملل رمقأو 0 سبللا هبلق نع لازأو

 . جاهلا

 ىلع ءاملفلا قافتاب . روسلا مكخ ‘ لافقألاو باوبألا مكخو

 فلس ام ىلع ] لبق نم ناك امك نوكي نأ زئاج سرحلا نأو 8 كلذ

 . مالس الا ننس نم فلس ام لط اب حصي ىتح . ةنسلا هب تقبسو
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 ةنُس تقبس اذإ : ملعلا لهأ نيملسملا راثآ نم هظفحن يذللاو

 تتبلو ، اهلك تافوقولا يف تقبس ام ىلع يهف | مالسإلا ف ترجو
 وهو 0 ملعأ هللاو ، حالصلا رهاظ اذهو فيكف } هرمأ كلمي ال نم ىلع

 . باوصلل قفوملا

 هللا لاسنو 3 انيف فعضو . انم ظفح ةلق ىلع } اذه انبتك امنإو
 ال نم زعو } لطخلاو أطخلا نم هرفغتسنو { للزلا نع تابثلاو ةيادهلا

 امو } هأطخ ضنفراو { انديس هذخف هباوصو هلدع ناب امف } لجو وهسي

 هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو { ريصملا هيلإو انلكوت هيلع . هللاب الإ قيفوتلا
 ... هتاكربو

 اذهو . الماك لوسلا صن دجوي ١: ى رخأ هخسن يفو

 ؛ ةيتاث باوجلا عم هصن

 يديعسوبلا دجأ نب ديعس نب دجأ نيملسملا مامإ نم ١١ ويس اذه

 ديعس نب ملاس نب بيبح ةمالعلا هيقفلا خيشلا الئاس . (هللا هزعأ)
 لوأ اذهو {| راحص ةنيدم روس يناعم ف ‘ (هللا همحر) يديعسوبمأ

 ١ لا ؤسل :

 ضعب هيف عقو دق . راحص ةنيدم روس نع كلأسن ... دعب امأ

 ‘ هترامعل ًاجارخ دلبلا لهأ ىلع لعجن نأو ‘ هحالصإ اندارمو ئ مدهلا

 رلأ كلذ يف انغلبي مل نحنو . كلذ يف ناوخإلا ضعب انيلع ككشف

 دنع روهشملاو فورعلما لب © قداص نع قداص هلقني ربخ الو © قباس
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 نم دلبلا لمهأ ىلع روسلا ءانب نأ ئ راحص لهأ نم ةماعلاو ةصاخلا

 مهل نيذلاو ] ةنمزألا نم هڵلا ءاش ام وأ ] برعلا ىلإ تراص . نال

 . اهتحابتسا نوفاخي لزانمو لاومأ

 مهربج نأ ملعن الو . مهماكح نم ربجب ۔ فلس اميف ۔ هرامع نكو

 دلبلا تماقتسإ نإ اهنأ لإ 8 كلذ ريغ مأ { زئاجلا ىنعم ىلع ناك مهايإ

 ميرحلا ةحابتساو . دلبلا عايض هلامهإو هكرت ف ىشخن انإو 0 كلذ ىلع

 3 نيملسملا ةلود فعضو . نادلبلا ريمدتو {، نتفلاو نحملا عوقوو . اهب

 ] زئاج ............ ناك نإو © هناينب ىلع مهربج زوجي له : تلقو

 مهماكحأ ذيفنت يرجتو . اهمكاح ةيامح هيلع تعقو نم لك ىلع وهأ
 ئ نالصو ئ ةرحيوسلا : ا : لثم . اهنصح ىلإ مهتاوكز يبجيو {© هيدي ىلع

 نود اهب نينكاسلا ىلع مأ ؟ اهركذ انمدق يتلا عض طاوملا نم اهريغو

 ! مهريغ ؟

 اهب نوميقيو . رحبلا نم نومدقي نيذلا ةارطلا يف : ۔ ًاضيأ ۔ تلقو

 3 لاومأ مهل نيذلا فئاوطلا نم مهريغو 3 ناينابو { ايتاول نم ةراجتلل
 ؟ ءيش كلذ نم مهقحلي له . اهتحابتسا نوفاخيو

 برقأو . الوطو اضرع لقأ مجعلا ءيجم لبق روسلا نإف 6 تلقو

 يفو ؟ ءاوس هلك مأ ؟ قرف مدقتملا روسلا نيبو هنيب نوكت له . ةفاسم
 هكرتنأ ، دلبلا لهأ ىلع هانكردأ دق روسلا ىلع يذلا سرحلا لاح

 . كلاسملا لك انل حرشاو ،} كلذ انفرع ؟ هب لمعن فيك مأ ؟ هلاحب

 . هلئاق نع لوق لك . انل هعفراف فالتخا هيف ناك نإو 0 انيب احرش
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 ررضلا امبر عقول ، روس الب راحص تكرت ول نأ : ۔انبحم ۔ ملعاو
 هخرات . هتاكربو هللا ةمحرو مالسل ا كيلعو { ن امُغ عيمج ىلع

 . ه٦١١ا٧ ةنس /ىلوألا ىدامج/ ٤

 لدعلا ، يضرلا هديس هنع هلأس امل ۔ قيفوتلا هللابو ۔ با وجلل
 هللا هزعأ) يديعسوبلآ دمحأ نب ديعس نب دمحأ نيملسملا مامإ 3 يلولا

 . (هظفحو

 روس نأ : _ باوصلاو قحلا ةباصإل مكايإو انقفوي هللاو بل وجلل
 فلخ نع ترهظو ۔ عفدت ال ةرهش ۔ ةرهشلا هب تضق دق ناك اذإ دلبلا

 8 كلذ نم فلس ام ، دلبلا لهأ ىلع هناينبو هترامع نأ & فلس دعب

 حصي ىتح } هب ذخألا زاجو ، كلذ تبث ، ةيضاقلا ةرهشلاب حصو

 قبسو ، فلس نم قبس ام ىلع } [ يرجي هناسيس ىلع لكو { 3 هلطاب
 هناينب ىلع دلبلا لهأ قفتاو 0 افلاسو اقباس نكي مل ول كلذكو . ةنس نم

 ول كلذكو 3 كلذ ىلع اوربجو . هناينب مزل } مدهناو هومتأ نإف { هونبف
 مكاحلا مهل ىأر وأ { اوفلتخا اذإ ، همامتإ ىلع نوربجي ، هومتي مل

 . فلس اميفو اذه يف انظفح اذكه 7 همامتإ يف حالصلا

 ىلع نوربجي مهنأ 3 هتنسو هفولس قوس يف ةرهشلاب حص اميفو
 نع هتحازإ وأ ، لوط وأ هيف ضرع ةدايز ىلع اوقفتا اذإ كلذكو ، كلذ

 مهيلعف \ كلذ دعب ءيش هنم عاضف ، حابملا يف رخآ عضوم ىلإ هعضوم

 هذه يف ةحلصملا مكاحلا مهل رظنو { هيلع اوقفتا ام ىلع هحالصإ

 . اهيلع مهربجي نأ زاج . ةدايزلا
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 نب ديعس نب دشار مامإلا نع { " عرشلا نايب " نم انظفح دقو
 ىلع ةيعرلا ربج ةزاجإ ، (هللا مهمحرر (١ر بوبحم نب دمحم نب هللا دبع
 هب تضق اميف ، لدع مامإ وهو } ءيش نود ائيش صخي ملو . اهحلاصم
 ربجي ، (هللا همحرر) ناك دقو {. نيملسملا نم ريسلا هب تحصو . ةرهشلا

 نم ، كلذ نع ىبأ نم ديقيو ، روسلا يف مهلاخدإ ىلع ةجراخلا اياعرلا
 ءاقب نيملسملا لقعم ءاقب نأل . نيملسملا لقعم نع اوعفديل 3 دلبلا لهأ

 . مهل دلبل

 زوجي هنأ : (هللا همحر) يولهبلا دشار نب ملاس خيشلا نع تظفحو

 اوجرخ اذإ { روسلا ف ةلخادلا ي ةبرخلا مهتويب حالصإ ىلع مهربج

 تقو مهربجي } ديعس نب دشار مامإلا ن اكو . اهوكرتو اهنع

 . تويب مهل نكي مل ولو ، لوخدلا ىلع ، بورحلاوفواخللا

 نب نسحلا يلع ابأو ‘ مصألا هللا دبع يبأ نب نامثع خيشلا ناو

 خيشلاو ، حاضو نب حلاص خيشلاو 0 جرفم نب دمحأ خيشلاو ! دمجأ

 نب دمح خيشلاو ‘ يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلاو { دادم نب دمأ

 نب نمحرلا دبع نب دمحم نب حلاص خيشلاو ذ يلع نب دحأ نب هللا دبع

 يليحر . ديعس مامإلاف ؛ بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس مامإلا نبا وه . ديعس نب دشار مامإلا سبل )١(
 يصرورخ لب ، يدمحي وهف ‘ ديعس نب دشار مامإلا امأ ؛ عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف شاع ! يشرف

 نب دشار نب هللا دبع نب ديعم نب دشار وهو } سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ةمئأ نم ۔ نظأ اميف ۔
 ةمئأ نم وه يذلا . دشار نب صفح مامإلا خأ . دشار نب هللا دبع نبا نبا وهو . يدمحيلا دمحم نب ديعم

 ةئامثالثو نيتسو ثالث ةنس ۔ يهيوبلا ةلودلا دضع دئاق ۔ رفظملا هلتاق يذلاو . عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا
 مقر ةحفص . " نامغ ءاملغ ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " باتك نم لوألا ءزجلا تعش نإ عجار ؛ ةرجهلل

 نب ديعس نبا هنأ عم & دمحم نب هللا دبع نب ديعس نبا هنأ اونظو ، دحاو ريغ مهولا اذه يف عقو دقو ؛ )٢٢٥(

 ... كلذ ربدتف ٨ دشار نب هللا دبع
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 نمو (ىلاعت هللا مهمحر) دادم نب هللا دبع خيشلاو ‘ مالسلا دبع

 ام ةفص ىلع ۔ روسلا ءانب ىلع ربجلا نوزيجُي نيملسملا ءاهقف نم هانملع
 ۔ افنآ هانيب

 نب دمحأو ، حاضو نب حلاصو } جرفم نب دمحأ خيشلا نا ريغ
 روسلا ءانب نولعجي ، نيرخأتملاو نيمدقتملا ءاهقفلا نم اريثكو . دادم

 نيغلابلا رارحألا نم داهجلا همزلي نم ىلع وهو . داهجلا مكح همكح
 . دلبلا لهأ نم هنم جرخو روسلا يف لخد نم ىلع وهو { ءاحصألا
 . اهيلإ نيبوسنملا ، اهب ةيمستلا مهل مزال

 نب نمحرلا دبع ني دمحم نب حلاصو 7 دادم نب هللا دبع خيشلا نو
 نب دمحن خيشلاو ، يلع نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحمو ، مالسلا دبع

 تويبلا لهأ ىلع هنولعجي . ءاهقفلا نم مهعم نمو } يقابلا دبع نب يلع
 جرخ نمم } نيبئاغ اوناك ولو } ةالصلا نورصقي اوناك ولو ، لاومألاو
 نولزني ءالؤهو { ريقفلاو ميتيلاو ةأرملا ىلع ىتح . هيف لخد وأ هنع
 ال \ لكلا ىلع بجاو عافدلاو 7 دلبلا ميرح نع عافدلا ةلزنم روسلا

 . نيملسملا ءاملغ نيب ًافالتخإ هيف ملعن

 دهش ل . ةجحلا مئاقو {} ليلدلا حضاو وهو : يأرلل وه اندنع اذه

 يف اولتاق » : لجو زع هللا لاق . ق هلوسر ة ةنسو . هللا باتك هب

 .دلبلا جراخ داهجلا وه : لاتقلاو ، ه ... . اوَُفدا وأ ه هللا ليبَس

 رفح بجوأ اق هللا لوسر نأو ، اهميرح نع لانقلا وه : عافدلاو
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 وهو ، روسلا ماكحأ نم وه قدنخلاو { ةأرملا ىتح ، لكلا ىلع قدلا
 ؟ لقتعأ مأ لكتأ : هل لاقف { اق يبنلا ىلإ لجر ءاجو ؛ ودعلا عفدي ام

 مقمهَرذجح اوذخاو ل : لوقي ىلاعت هڵلاو ؛ لقتعاو لكتا : هل لاقف

 . اثالث رذحلا رركف 3 4 .... مُهََحِلسأو

 باتكلا قطانب كلظ امف } نيملسملا ءاملغ نع درو ام ىلإ رظناف
 هاده نمل ةيافمك اذه يفو ؛ اذه نم رثكأ ةجحلاو 3 هللا لوسر ةنسو

 رانأو ، ةريحلا ةملظ نيملسملل رمقأو ، سبللا هبلق نع لازأو ى هللا

 . جاهنملا جارس

 ىلع ءاململا قفتا دقو ئ روسلا مكخ لافقألاو باوبألا مكحو

 فلس ام ىلع لبق نم ناك امك نوكي نأ زئاج سرحلا نأو { كلذ

 . مالسإلا ننس نم فلس ام لطاب حصي ىتح . ةنسلا هب تقبسو

 يف ترجو ةنُس تقبس اذإ } ملعلا لهأ راثآ نم هظفحن يدلو

 ال نم ىلع تتبثو ، اهلك تافوقولا يف تقبس ام ىلع يهف . مالسإلا
 قفوملا وهو . ملعأ هللاو ٤ حالصلا رهاظ اذهو فيكف . هرمأ كلمب

 . باوصلل

 نأ بجاولاو 0 انيف فعضو .0 انم ظفح ةلق ىلع .اده اذبتك املو

 . للزلا نع تابنلاو ةيادهلا هللا لاسنو ، ةبتعم كرتلاو ىدصتن ال

 هلدع ناب امف } لجو وهسي ال نم زعو 4 لطخلاو أطخلا نم هرفغتسنو

 هيلع . هللاب الإ قيفوتلا امو } هأطخ ضفراو 3 انديس هذخف هباوصر
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 . هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو . ريصملا هيلإو انلكوت

 يضاتللا ملفلل خيشلا نم مكح لصف هيف كص اذهو

 نيب عازن يف ©. ماملا نم رملب 6 يلوعملا رماع نب دمحم
 . (ءاريإ) نم مزحلا جلف لهأ نيبو } بيصنلا جلف لهأ

 ؛ هصن اذهو {. هلوا ضعب بهذ

 ةنس نم لاوش رهش نم نيرشعل او عباسلا ةعمجلا ............

 مامإلا انديس يننعب دقو ............ ‘ ةرجهلا ذم فلأو ةئامو نيعبس

 ,ائموي مامإلاو نحنو } نومصتخم هيف مه اميف مهنيب مكحأ نأ | اذه دمحأ

 يف يدنع نامصخلا عمتجا دقو { نالعج ةيحان ىلإ نيدصاق . ءاربإ ةيرقب
 جلف بابرأ ىلع بيصنلا جلف بابرأ ىعداف { هيف نوعادتي يذلا عضوملا

 بابرأ لاقف ، بيصنلا جلف ءام ذخأو { اذه مهجلف اومدخ مهنأ 3 مزحلا

 ام انعرذ انإ مث ، بيصنلا جلف ءام ذخأ انجلف نأ ملعن ال : مزحلا جلف

 ١ بيصنلا جلف نم هاذح ام ىلإ ، مزحلا جلف سأر نم & نيجلفلا نيب
 جلف دسي نأب رظنلا بجوأف ، يعرشلا ميرحلا نم رثكأ هاندجوف
 ديري ثيح ، لصلا هيف حرطيو 9 هبابرأ نوديري ثيح نم ، بيصنلا
 . مزحلا جلف يف الص نوحرطي النل بيصنلا جلف بابرأ دصري مث . هبابر
 . جلفلا اذه يف بيصنلا جلف يف حورطملا لصلا جرخ هنأ سانلا مهوتيل

 نم مهجلف ةدايز نيبتت الئل مهجلف اودسي نأ مزحلا جلف لهأ دصري مث

 نإ ں نيبي ام ردقب ، نيح ىلإ كلذك كلذ ثكمي مث . بيصنلا جلف
 هيف ناب نإف . لصلا هيف نيبي وأ 0 جلفلا اذه نم ةدايز هيف نيبت تناك
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 ثيح نم وأ ، لصلا جرخ ام ثيح نم ليطعتب مكحي ذئنيحف 9 لصلا
 ‘ جوراصلاب الإو بارتلاب هافك نإف { اديج ادس دسي 0 هنم ةدايزلا تنيبت

 نأ نع ًافوقوم نوكي مث . كانه نم ءام ذفني ال ىتح . هماقم موقي ام وأ

 نبي مل نإو } كلذ نيبت اذإ اذه ، عضوملا اذه نم جلفلا اذه يف دازي

 ثدحلا برقي مل ام } ةرضملا نيبتت ىتح مهيلع عنم الف 0} كلذ نم ءيش

 هللاب نيمي بيصنلا جلف بابرأل كلذ عمو } يعرشلا ميرحلا نود ىلإ
 اذه ءام نم ذخأ اذه مهجلف نأ نوملعي ام مهنأ ، مزحلا جلف بابرأ ىلع

 . ةجحلا تعطقنا اوفلح نإف { هيف مودخملا ثدحلا ببس نم جلفلا

 نوديري مهنأ ‘ بيصنلا جلف بابرأ نم اكش سانلا ضعب نأ من

 نم ميدقلا جلفلا لخن نود {} يداولا ءارو نم مهمر يف مهجلف نومدخي
 . ۔ روكذملا ۔ يداولا يبرغ

 . مرلا كلذ وحن ىلإ مهتمدخ تبرق اذإ نأ : كلذ يف باوجلا ناكف

 ةجح الف } كانه جلفلا لصي مل امو } تقولا كلذ يف نوكت ةموكحلاف

 . كلذ يف

 اضرع يداولا ًاعطاق هنوعبتي ًاجلف مهل نأ بيصنلا جلف لهأ ىعداو

 8 : كلذ يف لوقلا ناكف . يداولا همده هنأو 3 هنوعبتي مهنأو

 لوقلا ناكف { نيبتي مل نإو ، كلذك وهف اولاق امك نيبت نإف 3 هنوعبتي

 4 ليق . مكاحلا رظن ىلع كلذو } فالتخإ هيف اضرع يداولا عطق

 . هلك : ليقو ، هفصن ىلإ : ليقو ، يداولا ثلن ىلإ
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 يناعملا هذه متن نأ نكي ملو . نالعج وحن ىلإ ريسملا انلجعأ دقو

 روضحب انم اذهو {. كلذ مامتإ نيملسملا رمأب مهيلع مئاقلا ىلعو { مهنيب

 هللا دبع نب ىيحي خيشلاو }\ يدشارمحلا رماع نب دمحم خيشلا { تاقثلا

 نم هللا ردق نم عم } يكمردلا ملاس نب دمحم خيشلاو {} يكمردلا

 . هديب يلوعملا دشار نب رماع نب دمح ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هبتكو ؛ سانلا

 دعس نب دشار هيزنلا ملاحلا هيقفلا خيشلا لئسو
 وهأ : ديعس نب دمحأ مامإلا نع 0 (هللا هحرر يدمسلا يمضهجلا
 هدنع ريسملاو ، هلامغ ىلإو ، هيلإ ةاكزلا ميلست زوجيو { ةمامإلا تبان

 ؟ نيملسملا نم هبرح دارأ نم برحل

 نم انعم رهتشا نكلو . هل تركذ نمل ةدقعلا رضحأ مل ينأ ١: لاق

 هللا ردق نمو } قاتسرلا لهأ خياشملا نأ { رابخألا رتاوتب عامسلا قيرط
 ةفاكلو مهل امامإ روكذملا صخشلا اذه اوماقأ ، يكزإو ىوزن لهأ نم
 ةلوبقم ةبوتلاو 3 هيلع اهوطرش طورش ىلع هوباتتسا نأ دعب ، نيملسملا

 نيد يف تباثلا هجولا ىلع } يصاعملا نم بئاتلا لاعفأ عيمج ىلع تنأ اذإ

 ىلع اهلهأ نم تعقو اذإ ةدقعلاو } لعفو لوقب بئاتلا اهقدصو . هللا

 سيلو ، باغ وأ رضح نم ىلع ةتباث يهف 3 هللا نيد يف تباثلا هجولا
 عامجإب هتمامإ تتبث اذإ مامإلاو { راتخي نأ بئاغلا الو ، عجري نأ رضاحل

 لاو . هيلإ ةاكزلا ميلستو . هترصن ةمزالو . هتعاط ةبجاوف 9 نيملسمل
 لمعو . هلوسرو هللا ةعاط ىلع ماقتسا ام { هتوادع تمرحو . هلامغ

 . ملعأ هللاو 3 هللا باتكب
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 ميحر ل ا نمحرل اهللا مس

 ىلإ ئ يديعسوبلآ دمح نب دمجأ نب ديعس نب دجأ نبملسملا مامإ نم

 دمحأ نب ىسيع نب سيمح زيزعلا دلولا ةقثلا يفصلا بحملا خيشلا

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا } (هللا همرحر يديعسوبلآ

 لوق ىلإ تفتلت الو ، تركذ ام انمهفو } لصو فيرشلا كباتك

 ةنسحلا ةريسلاو { ةيعرلاب ةفأرلاو & لدعلاو قحلاب نصحلاب مفو ! لنا
 هللا لاق 4 ملاظلا نم مولظملا قح ذخو . دابعلاو دالبلا يف { ةيمالسإلا

 ةاكرلا أؤتأو ةالصلا اوماقأ ضرلا يف مهانَكَم نإ نيذلا ل : ىلاعت

 نيسحأو » ، « رومألا ةبقاع هللو ركنملا نع اوهو وفوزعَملاب اورمو
 . كرهظ ءارو كعم نحن رمأ كيلع قتشا نإو . 44 كيإ هلا ةرسح اَمُك
 هليحو . فيعض ودعلا { ةلود ىلإ جاتحن ال { ادبأ اهديرن ال نآلا ةلودلاو

 ةجاح تدب نإو . نآلا ةلفكم ةجحلاو \ فيحن لطابلاو ،\ فيهر

 متأب ةمومعلا ىلع ال ملس . مالسلاو ، دوجولا يف متنأ 0 مكفرعلل
 / هدبع . مامإلا هديس رمأب هبتك 9 دالوألا كيلع نوملسمو . مالسلا

 مامإ هبتك يرمأب اذه ؛ ه١ ١٩٤ ةنس نابعش ٥ . هديب دمحم نب رصان
 . هديب دمحأ نيملسملا

 ضعبل ، ديعس نب دمحأ يلاولا خيشلا رمأب ، رخآ مكح اذهو
 . ه٩٥١١ ةنس ةدلاخملاو تانانسلا نيب تاولف ىلع عازن يف ةاضقلا
 يف نإف . همكح تحت اهلك نامع نوكت نأ لبقو . ةمامإلاب هتعيابم لبق
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 هبراق امو } ريصلا ىلإ طقسم نم } يلحاسلا طخلا مكحي ناك تقولا اذه

 نب برعلب مامإلا مكح تحت لخادلا نادلب تناكو . روجحلا نادلب نم

 . ارارم كلذ تحضوأ امك ۔ ابيرقت ۔ ه١ ١٦٠ ةنس دعب ام ىلإ ، ريمح

 ديعس نب دمحأ نع رثؤي ام لك نأ كلذ طباضو ، كلذ كيلع لكشي الف

 ناكو . ماكحأ ذيفنت وأ بورح وأ لزع وأ ةيلوت وأ ةيسايس رومأ نم
 ىلع مكاح هنأ ينعي كلذ امنإف إ ه١ ١٦٢ ةنس ةمامإلاب هتعيابم لبق

 . طقف ةروكذملا ةيحانلا

 نب دمحأ يلاولا خيشلاب انه يضاقلا هامس ام وه ، كلذ ىلع ليلدلاو

 يف وه سيلو . راحص ةيالو نم هيلع ناك امب ، يلاولاب هتيمستو { ديعس
 . هلزعي وأ هيلوي مكاح لبق نم أيلاو روكذملا مكحلا اذه رودص تقو
 يلوي ، فارطألا ةيمارتم ةريبك ةيحان ىلع لقتسم مكاح هنأ هتبترمف

 مكاحلا ناكف . ةمامإلاب عيوب نأ ىلإ ، مكاح رماوأب رليقتم ريغ ، لزعيو
 هيلع تلد ام وهو . يدنع قيقحتلا وه اذه . اهلك ناممل قلطملا

 روكذملا لصفلا نإف فسأللو . مهفاف . اهيلع تعلطا يتلا تامولعملا

 ام هنم ذخأنلف . يغبني امك ةحضاو ريغ ةروصلاو . قزمتمو ادج ضماغ

 . ناكمالا بسح انل ناب

 نافلخ نب ديعس نب نافلخ / لجو زع هللا ىلإ ريقفلا ............ (
 نيب مكحأل . ديعس نب دمحأ يلاولا خيشلا ينثعب دق هنأب ............

 مهنيب ةلا ............ تاولفلا يف . ةدلاخملا لاجرو © تانانسلا

 . ةدلاخملا تاولف يف امهس مهل نأ : تانانسلا لاجر اوعدا ............
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 ............ ةدلاخلا ل اجر مهركن اف ............ (أعيمج) مهترضحأر

 اوراتخاو { ةدلاخملا لاجر نيمي ............ 8 ةنيبلاب تانانسلا لاجر

 مهل اوفلحيل } همامعأو ك تيخب نب رصان : مهلوأ ، لاجر ةعبس مهنم

 امف {. دجسملا اولصو املف . نبميل ١ مهل ............ ةكرل ا دجسم ىلع

 ملو ، تاولفلا هذه نم تانانسلا ةجح تعطقناو } مهوفلحيل مهبجعأ

 ةراثإ الو ةجح نارهظلاو ةيدوألاو تاولفلا هذه يف مهل قي

 8 رئبلا هذه ءام نم يقس امو ، فيجلا يداوب يتلا رئبلاو ............

 . ةدلاخملا لاجرل ةيبرغلاو نارهظلاو ةيدوألا هذه تيقبو } ليحلا اذهو

 ............ ىوعد الو } ةجح نكامألا هذه يف تانانسلا لاجرل سيل

 نابعش رهش نم تلخ ةليل ةرشع عبرأل سيمخلا موي عقاولا مكحلا كلذ

 ةرجهل اذم ةنس فل و ةنس ةئ امو ةنس نسحمو نينس عست ةنس

 . هديب نافلخ نب ديعس نب نافلخ هبتك . ............

 هيلع فقاولا طيحيل &\ فيرشلا عرشل ا بجومب ............

 نب دمحأ هلل ريقفلا هبتك ، ه١ ١٥٩ ةنس نابعش ٢٢ خيراتب ............

 عاطقنا نم هيف ام ىلع } هصنب ه أ . ( هديب يديعسوبلآ دمحأ نب ديعس

 . ضومغ

 اهبتك }. دمحل ماما تابتاكمب ةقالع اهل ةلاسر هذهو

 (ىدجحإر) ةيرق نم ، يشلاطبلا ناطلس نب كلام نب ناطلس خينلا
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 0 يلوعملا رماع نب دمحم ملاعلا خيشلا مامإلا يضاق ىلإ ، نييئاطلا يداوب

 نب دمحم نب ناطلس همع نبال زيجي نأ مامإلا بطاخي نأ هنم بلطي

 : نادلبلا هذه يف نيملسملا نيب بتاك نأ ، ناطلس

 ميحر ل ا نمحرذ اهللا مس

 ةقثلا خيشلا يضاقلا ةمالعلا ملاعلا اندو يفصو انبحو انخيش ىلإ

 ‘ (سؤبو رش لك نم ىلاعت هللا كملس) يلوعملا دشار نب رماع نب دمحم
 تطاحأ نمو . كيوذو تنأ هللا كلعج . رورسو ريخج دمحلا هللو نحن

 نأ ں (هللا هزعأ) مامإلا انالومو انديس رظانت انيلع لضفت { انخيش
 انإ } نيملسملا نيب بتاك ناطلس نب دمحم نب ناطلُس كدلو اناخأ كرتي

 يف هحلطصن نحنو . هللا ءاش نإ رجألا كلو . ًاناسحإو الضف كنم هارن

 نيب بتاكُي نم ادوجوم سيل انتيحان يفو إ هريغ نم قفوأ اندنعو { هنيد
 . اياصولاو لاومألاو قوقحلا لثم مهنيب بتكلل انوفلكي نآلاو } نيملسملا

 . اماتيأ فلخي يذلا لثم كيلع ىفخي ال نكل { انتباتكب نيكرابتم مهو
 . انخيش ، هلا هللا ۔ كلذ نم فخلا ديرأ انأو ، نامض انقحلي فاخن

 ى

 . ه ١٧١٧١ ١ ةنس ناضمر ٩ ١ هخرات ئ مالسلاو . الضف كنم ٥ارن

 ؛ يلي امب هباجاذ

 انديس نآلا ں يشاطبلا كلام نب ناطلس خألا لدعلا ةقثلا خيشلا ىلإ

- ٢٩٤



 ١ هأ . هعوجر دنع رظنل او ، ىوزن ةيحان ف مامإل .

 نب دمح نب ناطلس ةمالعلا خيشلا دج وه . اذه دمحم نب ناطلسو

 تيأر . اهيقف راصو ملعت . ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ اشن { همأل تلص

 نب ديعس مامإلا هدلوو } دمحأ مامإلا مايأ ًايضاق ناكو . ةبوجأ ةدع هل

 حلصلاب طسوت يذلا وهو . بسحأ اميف { ةعنصملا ىلع 3 دمحأ مامإلا

 هعمو 0 مامإلا ينبا فيسو ناطلس نيديسلا هيدلوو دمحأ مامإلا نيب

 ىفطصم نب يلعو . يناوربلا ديعس نب دجامو ، يربجلا ربج خياشلا
 . ضوافتلل توكلا امهعم اولخد . يندلا

 ةلصو ةناكم هل نأ : انيدل ةظوفحملا هلئاسر ضعب ريشتو
 . ديعس نب دمح ديسلابو ، مامإلا نب ديعس هدلوبو 4 دمحأ مامإلاب ةقيثو

 _ اندج _ هيخأل هتلاسر لئاسرلا هذه نمف . اعيمج مهرصاع دق ناكو

 هنأ اهخيرات نم ودبيو ، نييئاطلا يداوب ثادحأ ركذ يف ، دمحم نب ورمع

 نب نافلخ ديسلا ، ليكولا ةايحو } ديعس نب دمحأ مامإلا ةايح يف اهبتك

 : ةلاسرلا صنو } طقسمب وأ } ةعنصملاب ايضاق ناك امل هلعلو . دمحم

 يشاطبل ١ ناطلس نب دمح نب ورمع خأل ١ بحلا خيشلا ىلإ )

 : دعب امأ ى كلذ نم اريخ هللا كلعح . ريخب نحن ‘ (ىلاعت هللا كملس)

 نب ) عرد نب سيمخ نب فيسو 0 هانمهفو ‘ لصو فيرشلا كباتك
 دلبب ثدحلا عشقي نأ مالكلا ىوتساو ئ لاق امع لاقو ئ لصو ) ةبارع

 يلاولا ربديل الإو ، (ةبارع نب) فيس نب فلخ نب ملاس لوصو دنع 9 رق

- ٢٩٥



 يلاولا ملكتو { ناينبلا مدهل نأشلا دمس هعوجر دنع دمحم نب نافلخ

 : = ةباتكلا دعب ۔ ليكولا لاقو { ريثك مالكب فلخ نب ملاس ىلع نافلخ

 ونب امأو ، بقاعن نحن امأ : فلخ نب ملاس لاق &، بقاعي ثكني نم لك

 اذهب فلخ نب ملاس ىلع ملكتو } ليكولا طخس كلذلف . الف شاطب
 8 رق دلبب ثدحلا مدهبو . حلصلاب ةضرع ليكولا بتك مث \ ببسلا

 هندحت يذلاو 9 نييئاطلا يداوب ثدحلا رظنيل قاتسرلا نم امكاح يتأيلو

 . ۔ ميدقلاو ثيدحلا _ عشقي ةرضملا

 عشقي فيك نأ (ةبارع نب) دوعسم نب هللا دبع نم فيرعت لصو مث
 ردتباو انمداخل اوعطق رمغ ينب نأ | فوخ يف انباحصأ نآلاو { ناينبلا
 كلذو { انلتق اودارأو (ىدحإ) دلبب سفنأ ةتس نآلا اولصو مت {. مهنع

 متأ كنأ ، نافلخ ديسلا دالوأ هل اودر مث ، عشقلا نع ةليح هلك

 خألل لق ئ ءيش مكلصي ال . دمح نب ناطلس ةمه يقابلاو ئ عشقلا

 اوفكو { ةجاحلا ودبت نأ ىلإ اولعفي ال : (يرمعملا) ناسغ نب دمحم

 تاقوألا : تلق امكو . رق ناينب عشقُي نأ ىلإ 0 مهنع مكباحصأ
 نآلا ناطلسو سيق نأ كفرعنو } ةرضاحلا يف حالص كلذف 0 خسارف

 . مهدنع ةرهاظلاب ةيوق ةكرحو . ريثك عمج مهدنعو { قيوسلا نوبرحي
 نب دشارل مهارد ةلمجب شرطم مامإلا نآلاو ، ريثك فوخ اهب قاتسرلاو
 كيخأ بحلا نم مالسلاو . ةرصن هنم اوديري . (يمساقلا : هلعل) رطم

 . ه١ ١٩٠ ةنس { هديب دمحم نب ناطلس

 ةنس نوكي نأ امإف . نبعستلا ةباتك لبق ليلق عاطقنا عقو دقو

- ٢٩٦



 يفوتملا . دمحأ مامإلا مايأ كش الب كلذو . نيعستو عضب وأ ‘ ه ٠

 نم ةرصنلا هبلط هركذلو ، ه١ ١٩٨ ةنس - تاياورلا حصأ ىلع ۔

 يف همدقت ببسب 9 مساوقلا ةماعز نع ىلخت يذلا } رطم نب دشار
 ماع قفاوي امب م١ ٧٧٧ ماع دشار نب رقص هدلول لزانتو } نسلا

 . ه٠٩١١ ةنس ناطلس خيشلا ةلاسر خيراتف . ه ٠

 ةنس ىلإ ناك ديعس نب دمحأ مامإلا نأ ١ دكاوملا نمو } حيحص

 دمحم نب ملاس خيشلا لوقل . ةايحلا ديق ىلع إ ه ٤

 : نآرقلا روس صاوخ يف هتزوجرأ يف ‘ يكمرالا

 عمساف سيمخلاو ناضمر نم عباس موي هللا دمحب تمت
 انينس ننم فلألاو ةئامو انيعستلا عم عبرأ ماعل

 دمحأ :مامإلا لدعلا لداعلا دجمألا لجألا انالوم رصع يل

 دييأتلاو لابقإلاو زعلا يذ دوعسلا يبأ يديعسروبلا

 خياشمللو ، دمحم نب ورمع هيخأل اهبتك هنم ى رخأ ةلاسر هذهو
 يداوب ثادحأ يف إ كلام نب ناطلس نب كلامو &\ تلص نب يدع

 مايأ اهبتك . اهعباوتو تايرقب ثادحأ يف اضيأو . اهتقباسك نييئاطلا
 . هل هدلاو ضيوفتب مكحلا ىلوت يذلا } ديعس مامإلا نب دمح ديسلا مكح

 نيتئامو تس ةنس بجر رهش نم نماثو ةعمجلا ةليل يف هيبأ لبق يلوتو
 . دكسمب } فلاو

 . ربقلا ىلإ لمح امل ديعس نب دمح شعن تدهش : قيزر نبا لاف

_- ٢٩٧



 هشعن فلخ ىشم دقو ، تيم شعن عيشأ ال ، نسلا ريغص ذئموي تنكو

 . يمذو ملسم نم « ريثك ملاع

 ٠ ةيناثلا ةلاسرلا صخ اذه 3

 ميحرلانمحرلاهللا مسب
 ءايفصألا ، نيبحملا خياشملا ىلإ فيرعتو ، ةيحتو مالسو & باوج

 دلولا خيشلاو ، ناطلس نب دمحم نب ورمع لجألا خألا ، نيدولملا
 نب تلص نب يدع دلولا ةقثلاو \ كلام نب ناطلس نب كلام

 نم أريخ هللا مكلعج . ريخب نحن . (ىلاعت هللا مكمحر) نييشاطبلا كلام
 : دعب امأ .. كلذ

 هللا دبع نب رملا لبق نم متركذ امب انمهفو ‘ لصو فيرشلا مكباتمك
 دجأ نب رصان انبح مكلصاوو ٤ مامإلا نب دمح ديسلل انركذ 3 (ةبارع نب)

 - اثدح دجو نإ _- فيقوتلا دعب ثودحملا ثدحلا رظنيل { هدنع نمو

 لبق نمو ،. هفرعيو جلفلا لدني وهو { هدنع هللا دبع نب رملاب يتأيلف
 . يلبشلا دشارو } يقيرزلا } مهباسكو 9 ميهش ينب ذخأ لاحب كفيرعت

 ز )١( يكمردلا دمح نب هللا دبع يلاولل بتك } دمح ديسلل انركذ ةعاس

 . مهعمط عوجرو } دكسم ىلإ تايرق نم نيديقم مهنايتإل اديبع لسرأو
 . مهلوجب يتأيل } علاطُم علاط وأ ؤ ضراعم ضراع نإو

 )١( ذئموي تايرق يلاو وه .

- ٢٩٨ 



 نب رصان (دمح ديسلا ينعي) ربد ، شاطب ينبو { رباج ينب لبق نمو
 عمللا نم هيف امبو ندبلا عوجرب ، يديعسلا كرابم نب ملاس

 ىلع نهعوجر دارملا منغلا يف بتكو ؛ هلهأل دبعلا عوجرو . هباحصأل

 نم هميلست اودارأ نإف } نهنمث الإو ، نهودجي مل نإو ، ناك هجو يأ
 . مكنع ملسل 8 دمج ديسلا دنع

 3 بابض ىلإ نيح دعب مكلصأل : مهل بتاكو ؛ هباتك نومضم اذكه
 بحملا نم 0 مالسل او } هيلعو هيف وه امب اذه . عيمجل ١ حالصإل

 . ةفاك اندالوأ مالسلا صخ « هديب يشاطبلا ناطلس نب دمحم نب ناطلس

 ىلعو _- ةباتكلا خيرات ركذ نودب . ه أ . ةمومعلاو ةوخألاو انلايعو

 فلألاو نيتئاملا دعب تس ةنسو ‘ ةنس ةنس نبب اميف اهنأ يرحتلا

 . ملعأ هللاو ‘ ةرجهلل

 ةفاكو ٠ ناطلسلا حلاص نب دمحأل ديسلا نم ةلاسر هذهو

 ؛ ديعس نب دمحلا مامإلل 6 ( مارتمود ) لها

 زعلا وذ . لامكإو لاضنفإو ‘ لالجإو ماركإو ‘ مالسو ةيحت

 ............ ملعلا مامإ \ باوصلاب قطانلا ‘ باوألا بيبحلا ‘ ءاهبلاو

 يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ } ليطابألا شيجل غمادلا { نيملسملا مامإ

 : دعب امأ .. نيمآ (ىلاعت هللا مكظفح)

- ٢٩٩



 هللا لضف نم ريخج نحنف ؛ هتاكربو هلل اةمحرو مكيلع مالسف

 كلذ نم ديزأ لب . كلذك اونوكت نأ هللا نم ناسحإو 0 مكلضفو

 . روفغلا ............ وهو 0 نسحاو

 انأرقو ز ............ انيخأ ديب لصو ‘ فيرشل ا مكباتكك انيأر

 لصو ) امل ( مكباطخ نم انقشعت دقو . انحرتساو انحرفو . انمهفو

 دلولا لبق نم انل تركذ دقو ‘ اننيعأ ترقو ‘ انبولق تباط . طخلا

 مكدوج نم بلطن ةحاح انعم نكلو ٠ (مكل ةماركو ابر لاملاو

 ضعب جيوزت اندارمو . ............ هسفن دلولا انيطعت نأ مكناسحإو

 . ةغراف انضرأ ريصتف | هدلو هذخأو ............ ةهج نم امأف . انتانب

 نم انبلط دقو ، كاورشو كلثم ةقباسلا ............ هذه ىلع ءاج دقف

 انفعضو انتلق لجأل . دالوألا لولش ىلع انوحماسو { ةحماسم مهدنع

 نإو ں ناسحإلاو لضفلا مكلف | تحماس ( نإف ) انجايتحاو انرقفو

 نإو | ناسحإلا مكبأدف { لاملاب هل تحماس نإو ، رجألا مكلف &، تذخأ

 اذه انل اولخت نأ مكناسحإ نم ديرن نكلو . مكل اذهف ، لكلا متبلط
 درف كبجعأ نإف {. ةريغص ةريزج نكلو ............ انضرأ لجأل دلولا

 انلٹتمإ هديرت امبو ، باوجلا انل درف كبجعأ ام نإو ، باوجلا ادل
 ٨ مكرمأ فلاخن ردقن امو } مكتيعر نحنو 7 انعطأو انعمسو ، مكرمأ
 . ماتخ مالسلاو

 نم ، ه٣٦١١ ةنس ىلوألا ىدامج ١٢ ءاعبرألا موي خيرات ررح

 عم ه أ . ) مارتمود ( لهأ ةفاكو [ حلاص نب دجأ ديسلا

- ٣٠٠



 نم ةروص نم لقن اذهو . ةعطقنملاو ةحضاولا ريغ تاملكلا ضعب فذح

 مدع هب ينعأ كلذف . نيسوقلا نيب تاملكلا نم هارت امو 4 لصألا

 نم نيبتيو . فق اول ١ ملعيل ئ يرحتل ١ ىلع اهتبتك امنإو ‘ ةملكل ١ حوضر

 . هدلبل مكاح هنأك بتاكلا اذه باطخ

 يلاولا خيشلل } يلويدلا ناطلشسلا هاش مالغ نم سرط اذه

 مامإلا لبق نم - دكسم يلاو _ يديعسوبلآ دمحم نب ملاس نب سيمه
 مامإلل هتبتاكم نم كلذو ، يديعسوبلآ دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمجأ
 ينعأ ۔ وهو {. كلاهلا هيخأ ليكو دنع يتلا ةنامألل هتبلاطم دنع رباكألاو

 طخلا اذهو 0 اهميلست نم عنتماو { هنم اهبلطو 3 يناينابلا هونز ۔ ليكرلا
 : هنم تابتاكملا رخآ

 رخآ بيبحو 0 ةمحرلا يبن ةبحمب هتيبوبر رهظأ يذلا هلل دمحلا

 هيلع . ناسح قالخأب هصخو . لطابلا ىجد يف هردب علطأو . نامزلا
 مالسلا مث 9 نايدلا كلملا هللا نم ، تايحتلا لمكأو ، تاولصلا لضفأ

 هللا هملس ! ملاس نب سيه ماركلاب يرحلا زعألا خيشلا ىلإ ماركإلا
 : دعبو . ملآملاو تاهاعلا نم ‘ ىلاعت

 ةنوحشم . ةفيطللا مكقئامنو ‘ ةفيرشل ١ مكلس ارم انيلإ تلصو دق

 © طوطخلا باوج ىلع ةيوتحم } ةيهبلا تادادرلاو 3 ةيفخلا فاطلألاب

 نم مكايإو انلعج نأ ىلع ةنملاو دمحلا هلف . طومنلاو هوجولا فلطلاب

_- ٣٠١



 طمس يف انحاورأو انبولق مظنو . ه ةوخإ نونمؤُملا امنإ » ةرمز

 8 فلتخإ اهنم ركانت امو 0 فلتنإ اهنم فراعت امف . ةدنجم دونج حاورألا

 كولسم فالتئالاو ةدوملاو ةوفصلاو ةوخألا نأ كلذو . ال فيكو

 ركاسعلا لاسرإب انومتفلك مكنأ مث } فالسألا نيب روهدلا رم ىلع

 8ةبحملا عاونأ نع ءيبني فيلكتلا كلذو . ةروفظملا دونجلاو { ةروصنملا

 يف هنأ ألإ . ًافيلكت رهاظلا يف ناك نإو وهو . ةيفاصلا ةدوملا فاصوأو

 . فيرشتو ةنم عقاولا

 دعب ، رورسلا معنايف ، رومألا هذهل ةقاتشم انبولقف ماودلا ىلعو

 قانعأل ةحلسألاب ةحلسملا ں بورحلل ةبرجملا شويجلا انزهجف ، رورسلا

 0 ةلسرملا حايرلا مهنابكرو { ةروسقلا ثويل مهلاجر برضلو . ءادعألا
 . ةفطاخلا قوربلاك مهفويس . للملاو نايدألا ريخ رصنب نيمستم

 ةرئاطلا رويطلاك مهماهسو . ةمومسملا ةنسلألا تاوذ مهحامرو

 . بورحلا تالآ نم اهريغو . ةنيصحلا ةديشملا نوحصلاك مهعاردأو

 . ءادعألا قانعأ برضب نوعلوم . ءاجيهلاو برحلا ءاقلل نومئاه

 مايألا هذه مهزيهجت ف اننكمو . ءاوهألاو يغبلا لهأ مد لالزل نوشطعتم

 حرشيو . يبلك نب يلع نب دمحم خيشلا كلذ ىلع علطي امك 0 ةئيضملا
 نيب اميف ةبحملاو ةفلألا روتسد وه يذلا { يلعلا هللا ءاش نإ مكل كلذ

 رومأ يف ةلماك ةبرجتو . نيبحملا حالصإ يف قدص مدق هلو } نيملسملا

 هاوتحم لصو دق } فيطللا قيمنتلاو ، فيرشلا مقرلا اذإف } نيدلاو ايندلا

 مدع ىلع ةلمتشمو . ةرشانلا ةعامجلاو | ةيغابلا ةفئاطلا للذت ىلع

- ٣٠٢



 ىلعو . ةنملاو دمحلا هلف ں لصح دق حرفلاو رورسلاف ، ركاسعلا لاسرإ
 8 بعرلاو عورلا مهبولق يف هللا فذق نأ ىلع . ةيحتلاو ةالصلا هيب
 . هدنع نم ديدستو دييأتب انتبحأو انناوخإ ديأو

 اعطق ملعن انإو روكذملا ليكولا يمذلا ةهج نم مكل ركذن من
 3 ءيشب هرضن ام 0 ىلاعت هللا ءاش نإ مكلظ يفو { مكليخد هنأ ۔ انيقيو

 هدلبب نطوتي . هنم غرف اذإف ، مكاضر نسُح ىلع باسحلا ذخأن لب
 ازاتمم { ةفينملا ةعلخلا عم { ةيفخلا فاطلألاو { ةليزجلا فطاوعلاب الومشم

 . ةغلابلا ةمكحلا ةبحم يفو ، نانجلاو حراوجلاب اركاش { نارقألا نيب نم

 بولقلا ءافصو { نيفرطلا نم بيرلاو ةهبشلا عافترإل مكلو انل حالصو
 . هدنع ام فاعضأ لسري ولو ۔ هللاب ذايعلاو ۔ ئجي مل نإو { نيبناجلا نم

 نامألا انلبق نم هنوطعت متنأو ، ةهبشلا لوزت الو 3 ةمهتلا عفترت مل
 . ماتلا

 "انيلعام مهيلعو انل ام مهل " : ةث قودصملا قداصلا لاق

 يمذلا ةبقر عم ةنامألا لام اولسرت نأ مكيلع مث مكيلعف ۔ ثيدحلا

 حانج ىلع انلسرإو . نييحتو فيوست الب باسحلا رتافدو ئ روكذملا

 . داقتعإلا خسر انصاوخو اندمتعمو 7 هيلإ راشملا خيشلا } لاجعتسإلا
 . ينايلجلا ةليبق نم 0 هراهتب 7 يمسملا ئ دادولا قداص

 . نيرخآلاو نيلوألا ديس ىلع هللا ىلصو .3 َنِمَلاعلا بر هلل دملاو
 ىلع مالسلاو } نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هباحصأو هلآ ىلعو
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 . رثألا ىفتقاو ىدهلا عبتا نم

 ؛ ديسلا هباجأف

 ةلملا تاجرد عفار هلل دمحلا { ناعتسملا ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ، ةيمالسالا ةلملا لماوعب 0 ةيوفطصملا ةعيرشلا ءاول بصانو . ةيدمحملا

 . دييأتلاو رصنلاب ةنورقملاو . ةيسدقلا نم دولخلا بانطأب ةطوبرملا

 فاطلألاب ةدودمملاو } ةيهلإلا ةيانعلا نم ، ديدستلاو رفظلاب ةفوفحملاو

 يف ىفطصملا دمحم ىلع ةالصلاو . ةيدمصلا ةردقلا ضيف نم { ةيفخلا

 ‘ نيوكتلا ملاع يف ثوعبملاو ، نيرخآلاو نيلوألا (يفر ىلع رذلا ملاع
 باتكلا يف نيحودمملا نيرهاطلا هلآ ىلعو . نيقيلا قحلاب نيدلا ليمكتل

 ةمول هيف مهذخأت ملو . هليبس يف اودهاج نيذلا هئافلخو 3 نيبملا

 : دعب امأ .. تائيسلا وحمتو ، تانسحلا فعاضت ةالص . نيمئاللا

 ناديم يف ، ملقلا نانع ءاخرإ نم . متألا دصقملاو . مهألا ثعابلاف

 8 داؤفلا ميمص يف ةنوزخملا . دادولاو ةبحملا يعاود نأ وه 3 ملكلا اذه

 عطتست ملف تكرحت دق . داقتعإلا نسُحو داعبألا ةدش ثعاوبو

 ملقلل تخراف 9 نامزلا ميدق يف نطب ام نآلا اهنم رهظف {. نامتكلا

 ام عمتساو 0 كيلعن علخاف { ناديملا اذه يف يرجلا ىلع هتثحو 0 نانعلا

 ةبتاكملاو ، شيعلا فصن شيعلا فصو نأ - لاقي امك ۔ كيلإ يحون

 ًزارتحاو } لاجملا قيضل راصتخإلا ليبس ىلع لوقنف 0 تاقالملا فصن
 الو ۔ باسحلا بتارم هب موقت ال مكل انصالخإ نإ : لالملاو مأسلا نع
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 مالقأ ةرشع رشغ ىصحت الو } باوجلا لوطم هصيخلت رصتخم حرشي
 قذاحلا ىلع ىفخي ال اذهو . بانطألا بانطأ تدم ولو . باتكلا

 بلق نم .( روتسملا صالخالا اذه راثآ روهظل ‘ ريصبلا دقانلاو ٦ ريبخلا

 . روصنملا ديؤملا كلملا كلذ

 ىلع بولقلا نإ { : اولاقف } دعاوق برعلا نم لاثمألا تدهم دقو

 يماسلا كلملا كلذ بلق نم راثآلا هذه روهظ الولو ‘ 1 دهاوش بولقلا

 نم انل تفحتأو & صالخالاو ةبحملا سئارع هلبق نم انل تفز امل 7 رادفلا

 تحازأو & بولقلا تشعنأف ، صاصتخإلاو ةدوملا سئافن هفطل ميمع

 رورس ميغ اهانلخف . ةرسم بلقللو ‘ ةرق نيعلل تدهأو ‘ بوركلا

 انيدل تقرشأو . اهحير انيلع تبه نبحو . داع حرف ديعو 3 داج

 نم بولقلا اندروأو { اهضاير راهزأ ف رظنلا انحرس .3 اهحيباصم

 تلمتشا امل } ليلعلا ءيربتو ، ليلغلا دربت اهاندجوف { اهضايح تاعرتم

 ددوتلا نونف نم هيلع توتحاو ، فطللاو ةقفشلا عاونأ نم هيلع

 . اربخ اهيدل ام انطحأو ٠ اردق اهل انعفرو اهانللجأاف 6 فطعلاو

 زيهجتو هدونج دينجت نم ، روهشملا مظعملا كلملا كلذ هركذ ام امأف

 ةكوش رسكل . نيملسملا مامإل ةنوعم لاسرإو } روصنملا هركسع
 3 ءاجرلاو لمألا كيف ققحت دقلف { نيغاب هيلع ناك نم لاتقو { نيدناعملا

 نآلاف } ىلوألاو ةرخآلا يف رجألا كل فعاضو . ءازجلا ريخ هللا كازجف

 ام امأو } لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو 3 لاوحألا نم دسف ام هللا حلصأ دق

 3 هماركإ فئارط نم انفحتأو } هماعنأ فئاطل نم كلملا كلذ هب اندمأ
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 يناجلا ، هرمأو هيهن يف هتصاخو ، هرس عدوتسم وه نم ةبحصب ةلوسرلملا
 هليل نيملسملا حالصإ يف هدهج لذابلاو . هرامث بدألا نصغ نم
 هانلباقف ، ليصفتلا ثيح هلك لصو دقف . هرات لجألا خيشلا 3 هراهنو

 نم كلملا كلذ هب رمأ ام امأو . ليمجلا نسحلا ءانثلابو لوبقلاب هلك

 هتعلط ةجل ههيجوتو . ةيلعلا هترضح ةمدخل يذلا ، ليكولا لاسرإ

 دقلف . ةيدمحملا ةنسلا نأش وه امك مامذلا هنع هئاطعإو { ةينسلا

 هانيطعأو ، ماتلا جالعلا هانجلاعو } هجاجوعإ انموقو } هجازم انحلصأ

 ام عم . مكتمدخل لصاو وه اهف . مامذلا مكرمأ بسح مكنع ةباين
 يف رادملا مهيلع نيذلا { ماركلا مكلسر ةبحصب ، ماطحلا نم هنم هانضبق

 ؛ ماعلاو صاخلا يف . ماكحألا ذيفنت مهل ضوفملاو ، ماربإلاو ضقنلا
 نع وفعلا رتس لابسإ ، مكتلود هللا دلخ { مكتمه عيفر نم لومأملاف
 عفد يف فيوستلا نم هنم عقو امع ةحاسملاو حفصلاو 3 هتمرج قباس

 يف كلس هنأ تيأرل ، قيقحتلاو قحلا نيعب ترظن ول هللا ميأو 3 هتنامأ

 نم لجع ول هنأل ں قيقح هلعف ىلع حدللاب هنأو } قيرطلا ءاوس رمألا اذه
 هلثمف { هتنايخ روهظو . هتين داسف ىلع لال . هتنامأ عفد رمألا لوأ

 ءاج املو ، كولسلا نسحأ اهئادأ يف كلس دق ثيح 9 كولملا ةنامأب يرح

 ترهظو } لئاط الب ليوطت فيوستلا نأ انيأرو ، لطابلا قهزو قحلا
 . اهتعاس برتقإو ةنامألا ءادأ نيح ناحو ، لئالدلا تنابو تارامإلا

 مهف } مكلسر ديب هعم امو هانملسأ 3 اهتاقوأب ةنوهرم رومألا نأ ثيح
 نسح نم هودهاش امع نوربخو . مكتمدخل نولصاو ىلاعت هللا ءاش نإ

 رمم ىلع مكل عاد وهف ، مكل هتريرس ءافصو . مكعم مامإلا انديس ةريس
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 . مدقلا هنم لزت مل } مكل ءافولا طارص ىلع تباث { ممهلا ولعب روهدلا

 كايإو انبنجو : فاصنإلا نسحو ةميوقلا ةقيرطلا كايإو هللا انقزر

 . فارشألا هلآو دمحمب ، فاستعإلا جاهنم كولسو . ةميمذلا قالخألا
 ىعسو بلُم ىبل ام هيلع هللا ىلص . فانم دبع لآ نم ةوفصلا ةوفصو

 . فاطو عاس

 ‘ ماهملا نم انيدل مكل حنسي امو . ماتخلاو ءادتبالا ريخ مالكلا اذهو

 . ماود يقابلاو 3 مارملا ةياغ هيف مكفلبن ىتح . مايقلا قح هب نومناق انإف

 . مالسلا مكيلعو

 ةرضحب . ديعس نبي دمحلا ماملا ها رجأ حلص اذه و

 ةيرقو © حنم ةيرق يف ، هتاضق ضعبو { ءاملذلا ضعب
 : يكزا

 ميحرلا نمحرلاهللا مس
 نيتسلاو ةيداحلا ةنسلا نم مصألا بجر نم رشاعلا رغألا مويلا اذهب

 سمشلا بورغ لبق لصو . نق لوسرلا ةرجه نم ، فلألاو ةئاملا دعب
 ةجحو . نيملسملا مامإ ، باثولا ثيللاو & باهملا لطبلا ، حنم ةيرق لإ
 يدزألا يمدألا يديعسوبلآ دمحأ نب ديعس نب دمحأ { نيملاعلا بر

 . ةارُشلا دجسم يف هتيبم ناكو . مالسإلا ةضيب نم امداق | يناممللا

 هومازح يتيباع يف خانأ هشيج امأ ؛ هراصنأ عم دالبلا نصح ةرجحب

 . عماجلاو ، نيقيفلا ةعلقو { دالبلا نصح يف نيرخآلاو { ةجرشلاو
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 لوح ، نيبلا تاذ حالصإب يناثلا مويلا يف _ هللا هرصن _ ماقو

 ةيلوئسمو } عفادملا صوصخب ، دالبلا ةرجح يلاهأ نيب عقاولا فالخلا

 عيمج هتهجاوو . مايأ ةئالث دلبلا يف يقبو . قدنخلاو روسلاو 7 دالبلا

 . لئابقلا

 هلا هرصن - حنم رداغ إ ه١٦١١ بجر ١٣ ةحيبص يفو

 . رازنلاو نميلا لهأ نيب فالخلا دسل & نانرج ىلإ اهجوتم

 يحنملا يلوعملا يدومحملا دوعسم نب يلع نب سيمه 9 ملعلل هبتك
 نب يلع انمع نبا طخب تبتك . ميسقتلا و حلصلل ةقيثو ملعلل ؛ هديب

 . يدومحملا دمحم نب هللادبع

 امهس ديكل ١ درو . ق اقشلا نم بولقل ااالح يذلا هذل دمحلا

 : دعبو {} قافنلاو نتفلا لهأ بولق ف

 نم رشع يداحلا رصع . رغألا مويلا اذهب ‘ هقيفوتو هللا دمحب

 ‘ فلألاو ةئاملا دعب نيتسلاو ةيداحلا ةنسلا روهش نم “ مصألا بجر رهش

 . نيملسملا مامإ . باهملا ثيللا يديس عمتجإ { !ث لوسرلا ةرجه نم
 يمدألا يدزألا يديعسوبلآ دجأ نب ديعس نب دمحأ ل نيملاعلا بر ةجحو

 هعمو . حنم ةيرق نم “ دالبلا نصح ةرجحب ‘ ةارشلا دذدحسم ف ‘ يناملا

 يديعسوبلآ ملاس نب دوعسم نب سيم 0 خياشملا 3 ءالجألا ةاضقلا
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 8، يحلملا يلوعملا يدومحملا دوعسم نب دمحم نب هللا دبعو } يحللا

 نانس نب هللا دبع نب كرابمو . يحنملا نرقلا رصان نب فيس نب يلعر

 نم الكو } يديعسوبلآ يلع نب كرابم نب ناميلسو { يمدألا يرذلا

 نب دمحأ نب دشارو } يديعسوبلآ دوعسم نب سيمح نب يلع 7 نايعألا
 ۔ ربغألا ينب نم ۔ بهو نب دمحأ نب نافلخو ۔ هللادبع ينب نم ۔ سيه

 رماع نب نانس نب بيبحو ، يلوعملا يلع نب دومحم نب هللا دبعو
 رماع نب فيس نب دمحأو . يتاعلا دمحم نب نافلخ نب ديعسو } يرذلا

 . ۔ حاضولا ينب نم ۔ فيس نب ملاس نب دوعسمو 0 يناوربلا

 ةيلوئسم لوح لصاحلا فالخلا ىوحف نويحلمللا ةاضقلا حرش دقو

 بارخلا بابسأل كلذ لكو ، عفادملاو ں قدنخلاو { روسلاو . دالبل

 . ، درلاو ذخألا دعبف { نيريخألا ةبراعيلا دهع يف تابورحلاب لصح يذلا
 . يرذنملا نانس نب هللا دبع نب كرابم 3 هتاضق مامإلا يديس راشنسإ

 نب دمحم نب هللا دبع {‘ حنم ةمالعو } يديعسوبلآ كرابم نب ناميلسو
 : يتآلاك ، نايعألا ىضربو {} مهيأر ناكو { يلوعملا دوعسم

 ىلإ ‘ نيجعدلا باب نم ١: كالبلا نصح ةرجح روس : را
 ىلإ ةروكذملا ةعلقلا نمو . ةنواربلل هتدهع 0 ةنواربلا ةعلق

 دالبلا نيع حلفم نمو 0 ديعس يبأ لآل . دالبلا نيع .حلفم

 ،ناتسبلا ةلحمو ةيفاصلا يروس ىقتلم ىلإ ًاشعن مث اقرش .

 ةيفاصلا روس نمو . ةاتعلل } ناتسبلا روس امأ { ةرذانملل
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 انلاث

 جرب ىلإ ابرغم مث ، صجلا وأ يلاعلا جربلا ىلإ ۔ ًاشعن -
 روس ىلع فارشألا مهيلعو 0 هللا دبع ينبل وهف { ةنيتلا

 يف دالبلا نم ةجراخلا هايملا عمجت ناكم يه يتلا { ةيفاصلا

 نكس اهضعبو { دالبلا يلاهأ عمجتو ، راطمألا تقو
 هتدهغ ، نيجعدلا باب ىلإ ةنيتلا جرب نمو 3 يلاوملل
 ۔امومع _ قدنخلا ةنايصو روسلا ةلاكو امأ ، نورقلل

 . ديماحملاو لواعملل دوعتف

 نب سيمح خيشلل هحيتافم ملست 3 رصنلا بابف : بل ويلا :
 {. باصقلا بابو 3 هتعامجو يديعسوبلآ ملاس نب دوعسم

 . هيلاومو يرذنملا رماع نب نانس نب بيبحل هحيتافم ملست

 نب دمحأ نب دشارل امهحيتافم ملست . جربلاو ةلورلا يبابو
 فيس نب دمحأل ، نيجعدلا بابو 0 هللا دبع ينب نم سيخ
 يدومحملا دمحم نب هللا دبع خيشلا ماقف {& يناوربلا

 ةرضحب دوهعلا مهنم تذخأ امدعب 3 حيتافملا مهميلستب

 . مامإلا يديس

 نويعلاو جالفألاف {©= فلسلا هيلع ىرج امك ىقبت ؛ةباتكلا :

 ‘ جالفألا تالاكوو .“ ربغألا يبل تابنلا وأ دعقلا ءاوس

 ‘ ربغألا ينبو لواعملل ٤ يخسرفلاو جرصملاو مطخلا

 ديب نيقيفلا جلفو { ديماحملاو لواعملل كوكصلا ةباتمكو
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 . ديعس يبأ لآل ، رمغ نباو كلام يجلفو . ةاتعلا

 ةارشلا دجسم ، فلسلا هيلع ىرج امك ىقبت :دجلسمللا : اببار
 هعمو يلاعلا دحسم . ربغألا ينبل ليحلا باب دجاسم هعمو

 هعمو نيعلا دجسم 0 هللا دبع ينبل يلاعلا رج دجاسم

 امأ . ديعس يبأ لآل نيقيفلا دجاسمو . ةنواربلا دجسم

 نوكيو . دالبلا ةارشلا دجسم عبتتف { نيعلا يرج دجاسم

 عمجلا يدجسم هعبتيو { مامإلا لماع فارشإ تحت هليكو

 . جوربلاو

 . هريغو نمسلاو لسعلاك نزولاب عابي ام لكف ؛ ةاداثملا : اسماخ

 ينب يلاومل ں ليكلاب عابي امو 3 ةنواربلاو ربغألا ينب يلاوم
 . حابمف يقابلا امأ {} هللا دبع

 جلف تادانمف ؛ جالثألاو انطلاو يبلوعلل ةادانلم : اسداس
 3 رمغ نبا جلفو . هللا دبع ينب يلاومل ، هعيطاقمو نيقيفلا

 مطخلاو يخسرفلا امأ ، كلام عم ديعس يبأ لآ يلاوم

 نب دمحم خيشلا ةعامج يلاومل ‘ نيرغصألاو جرصملاو

 اهيباوع عم دالبلا نيعو } دمعمب يسماشلا دمحم نب رماع

 . ربغألا ينبو لواعملا يلاوم

 جلف يقس ابرغو اشعنو اقرش ةجحلا ضرأ نمف ` يجا ودلا :اباس
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 . هللادبع ينب يلاومل ةنواربلا دجسم يليهس ىتح . نيقيفلا

 يبأ لآ يلاومل اشعنو اقرشو ًابرغ روكذملا دجسملا نمو
 ىلإ اقرش لوحفلا راَوُص نمف . مطخلا يقس امأ .. ديعس

 . ةيقاسلا امهمسقت } دوعسم نب سيه خيشلا ةيحاض

 يلاومل امهيليهسو جفلا ىتح {. ديعس يبأ لآ يلاومل اهشعن
 امأ 6 يلاعلا رجل هجتنملا ج رصملا ةيقاس ىتح . هللا دبع ينب

 هجتملا مسقلا ادع ام ، ربغألا ينب يلاوملف ، ج رصملا يقس

 كلذكو . يسماشلا خيشلا يلاومل هتادانمو هيقسف { دمعمل

 يف بصتو { مطخلا نم ةمداقلا ةيقاسلا يبرغ يتلا يباوعلا

 . جرصللا

 يف نانوكت { ةنواربلاو رصللا يتعلق : ج وربلاو عالقلل : اما

 ةاتعلا ةدهغ يف ناتسبلا يجرب { ةنواربلاو ديعسوبلآ ةده

 ةدهغ يف نوكيف \ صجلا وأ يلاعلا جربلا 3 ةرذامملاو

 هرامع ىلع فارشإلا مهيلعو . هتعامجو دمحأ نب دشار

 . هعفدم ىلع ةظفاحملاو

 رصنلا يتحلقب نيدوجوملا نيحفدملا بحس مت :اعسات

 ةلحم جربب دوجوملا عفدملاو 6 ةنواربلاو
 رم أب ، دالبلا نصح ىلإ كلذو . يليهسلا نلتسبلا

 . مامإلا يديس

- ٣١٢



 ةيليهسللا ةهجلا نم صجلا جرب لفسلا يذلا تيبلا : ارثا

 وه امك ىقبي } نرقلا تيبب : فورعملاو . ةيبرغلا و
 . ةجحلا راهظإ هيلع 0 هب يعدي نمو 7 دالبلل

 نب سيمح خيشلل اهتدهمف : اهتعلقو نيقيذللا ةرجح : رشع ىدحإ
 . هتعامجو يديعسوبلآ دوعسم

 ةعبرألا ادع ام . دالبلا ةرجحب بل وبل حتف عنمي : رشع ينإ

 . مدقلا ذنم ةدوجوملا

 بصعتلا نع داعتبإلاب عيمجلا مامإلا يديس ىصوأ دقو .اذه

 افصو ، ةوخإ اونوكي نأو ، لطابلا هجو يف قحلل فافتلإلاو ! يلهاجلا
 . ملاظ لك هجو ف صوص رلملا ناينبلاك ‘ ادحاو

 بنذملا دبعلا ئ ةقيث ١ بتاك ليب 0 هريرص نم ملقلا حارتسإ كلذبو

 هديب يحنملا يلوعملا يدومحملا دوعسم نب دمحم نب هللا دبع نب يلع

 . حنمب ةارشلا دجسمب « مدقت ام خيرات { ةينافلا

 ئ عيمجل ١ ىضرو ‘ داقحأل ١ دمحو ئ لمشل ١ مل يذلا هلل دمحلا

 يضاق ۔ هديب يحنملا يلوعملا يدومحملا دوعسم نب دمحم نب هللا دبع هبنك

 . ۔ مامإلا

 يمدألا يرذنملا نانس نب هللا دبع نب كرابم هبتكو . كلذ حص

. ۔ مامإلا يضاق ۔



 ملاس نب دوعسم نب سيمه دبعلا هبتكو © قلفتإلا اذه حص
 . ه١٦١١/ بجر ١١/ . هديب يحنملا يديعسوبلآ

 يدمعمل ١ يسم اشلا دمحم نب رم اع نب دمح ان أو ٠ ى ري ححص

 ١ يحنم .

- ٣١٤



 هن اضقو لىعس نل رمحأ م امالا 7

 ىلوت ام تقو - ةديجملا هتليبق نم ديعس نب دمحأ مامإلل ناك دقل

 . حصن ةبيعو . نودعاسم راصنأو . نورزاؤم ةالو - دالبلا مكخ

 . اذه انموي ىلإ ئ هدعبو هنامز ف مهنم كلذ رمتسا ئ حافك لاطبأو

 : نامزلا كلذ ءارعنتت ضعب مهفصو امك . هلوح مهفافنلاب اوناكف

 عديمس لك لاجو لويخلا عقن نم وجلا هجو ربغا ام اذإ ىنح
 علط ةكيرعلا يف ةلهألا لثم هيلآ نم ةينف يف هنيل
 ع رذاب ءامدلا نم نيعرذتم ىرولا نيب ىرشلا دسأ مهنأكف

 كلت يف هعم اوناك نيذلا هتعامجو هبراقأ ، هلآ نم ةيتفلاب : ينعي

 . ةجرحلا فقاوملا

 خيشلا وهو . ديعس نب دمحأ مامإلا اوحدم نمث } رخآ رعاش لوقيو

 : يكمردلا هلللا دبع نب ىيحي

 اسومش وأ تلجت دق رودب ديعس يبأ لآ لاجر تبسح

 اسومط هجهانم تناك دقو امدق قحلا رانم اوفشك مهو

 اسوفنلا اولذب اقللا موي يفو ءارث اولذب ىدنلا موي مهر

 ‘ ةالولاو بصانملا بابرأو ‘ ءارزولا كلذ دعب مهنم ناك من

- ٣١٥ 



 سرافو 3 دنهلا يف ۔ ًاقباس ۔ اهتارمعتسم يفو ، نامع يف ، شويجلا داوقو
 . اهريغو ۔ رابجنزو ةسابمم لثم ۔ ةيقرشلا ايقيرفإو ، نيرحبلاو

 يلوتو . ةسايسلا يف زراب ًارود ىرخألا لئابقلا نم مهريغل نأ امك
 ‘ ةلودلل نبئوامملا دض مهنم ريثكلا فوقوو ٤ ةلودلا ي ةمهلملا لامعألا

 ةعقو الو . راحصب راحص لهأ دومص ىسنن ال ذإ ؛ ترقتسا ىتح

 يتلا إ بيطلا حيس ةعقو الو { ديعسوبلآو ةبراعيلا نيب ةلصافلا (قرف)
 . ةيقرشلا نم مهبلغأ ٦ لتاقُم فالآ ةتس اهتيحض حار

 ‘ مهتلود روهظ نم ركبلا تقولا ف ديعسوب لآ نم ةمئاقلا ردصتي

 نم مهالتو } ناوألا كلذ يف ، نانبلاب مهيلإ راشي اوناك ، لاجر ةثالث

 : مه ةثالثلاو { ريثك مهتعامج

 هامس امك ۔ ربكلا يللولا ۔ دمحم نب هللادبع ديسلا : لؤلا
 ‘ نالعجو ةيقرشلا عم . نأشلا دمس ىلوت هنأل « قيزر نبا خرؤملا

 . هترادإ تحت اهلك تناكف

 . ليكولاب بقلملا } دمحم نب نافلخ ديسلا هوخأ :يناثلاو

 ءانبأ امهو . اضيأ اهيلاوو } طقسمب ةيلاملا نوؤشلا ةرادإ هديب نأل
 . يديعسوبلا كرابم نب ديعس نب دمحم نب هللادبع نب دمحم

 نب فلخ نب دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ : وهف . دجأ مامإل ا امأ

- ٣١٦



 - ةمامإلاب هتعيابم دعب - قرف ىلإ ديعس نب دجأ مامإلا ءاج املو

 شيجب هوخأو دمحم نب هللادبع يلاولا كانه هاقال 0 ريمح نب برعلب لاتقل

 . ةلصافلا ةكرعملا كلت ًاعيمج ادهشو } نالعجو ةيقرشلا نم ميظع

 نيذلا تقولا كلذ ءارع ضعب لوقي نافلخ ديسلل يفو

 ؛ قرف ةعقو اوركذو 6 دمحلا ماملا اوحدنمل

 لحف لساب سراف نم هب مركاف دمحم لجن شيجلا بلق نافلخو

 لعولا ىلع نيرعلا ثيللاك موقلا ىلع الماح ع ورلا يف لاج ام اذإ لاخي

 لبولاك كيداوب يف راج راص دقو املا نم تيور له ىوزن قرف ايف

 شيجلا ةدايق مامإلا هالو إ ه١ ١٨٧ ماع ةجنل مجعلا رصاح املو

 كلذ يفو . اهنم مهوجرخأ ىتح مجعلا اولتاقف } اهنع راصحلا كفل

 : مجعلا وزغ ركذيو 6ادمحل مامإلا حدمي ءارعشلا ضعب لوفي

 مهبلك كنم ًاميدق هآر امب اوظعتا امو تاراغ كبرحل اونش

 مهيعس لض مامإ تنأو اذب مهب فيكف لاو ذئموي تنأو
 مهبولق نم تافباس مهيلع ةحجاحج ادسأ مهوحن تثعب

 متكنت سيل لضف ةيزم هل نم كلجن دشرلاو ىدهلا لاله مهيل
 مهبلا ةداسلا ءابجنلا كمامعأ ونبو ىضترملا ليكولاو هلاخو

 نم } يرداقلا يلع ديسلا نب نيسح رعاشلا لوقي هيفو

 : ديعس نب دمحأ مامإلا اهب حدمي ةديصق

- ٣١٧



 ناَويكو رفغ هنود نم تيوح افرش اذكه ديعس نب دمحأ اي

 ناريح رادلا بيرغ ينإو يرهد ىهد نيح يالوم اي كتلأس ينإ

 ناوعمو فيس مكل يداعألا ىلع . ادي معن نافلخ انديس نأو
 نالذج وهو لينم يفاع لكل ةمئتف معنو يكازلا قلخلاو قلخلا وذ

 نالهث وهو نانع ينث عورلا يف هل سيلو يماسلا كنكر هب معنأ

 . مساوقلا نادلب نم اهريغو ( ةميخلا سأر ) ىلإ ةرم تاذ هلسرأو
 ببسب اهنع مهلاصفنإ دعب . ةينامعلا ةموكحلا ىلإ مهدرو مهعاضخإ ةيغب
 امم | ةمهملا ذيفنت نيبو هنيب تلاح ءاملا ةلاحض نأ الإ } ةيلهألا بورحلا

 مكحأ يذلا & فيس نب يلع وه رخآ دئاقب هلادبتسإ ىلإ مامإلا اعد

 . ءيناوملا ىلع هراصح

 ىلإ } (ليكولار دمحم نب نافلخ ديسلا راس ، نينسلا نم ةنس يفو

 يف يفوتملا | يدنكلا ديعس نب دمحأ نب ديعس ملاعلا خيشلا هتبحصبو جحلا

 . ةرجهلل ١٢١٠٧ ةنس ( لخن )

 دمحم نب ملاس نب سيمخ خيشلا وه : ثلاثلا يللولاو

 نم مجعلا درط نأ دعب ۔ ديعس نب دمحأ ديسلا هالو دقف } يديعسوبلا

 . اكربب هيلإ مهدايتقإو ، حرطمو طقسم نم مجعلا لازنإ ةمهم ۔ راحص
 طقسم ىلإ ةيناث هداعأ مث { ةبيهرلا ةحبذملا كلتب مهرمأ ةياهن ناكف

 دعب يواعدلا مسحو . ةنتفلا دمحأف 0 اهلهأو دالبلا رومأ هالوو ، ح رطمو

 ۔ ابيرقت ۔ اصخش نوتس هتيحض حار يذلا ، حرطم لهأ نيب لاتتقإلا

- ٣١٨



 ملو ‘ تلهج ىتح . يلاهألا لزانمب مهلويخ طبارم مجعلا ريمدت ببسب

 ىرابو { ةلوهجملا مهلزانمو مهيضارأ مهنيب مسقف { هلزنم مهدحأ فرعي
 اوجرخ دق اوناكو ٠ بارخلا لعب ًارامع دالبلا تراصو « ءامدلا ف مهنيب

 . اونامطاو اوعجرف { مجعلا نم ابره اهنم

 ماكح ضعب نم ةلاسر حرطمو طقسم هيلوت ءانثأ سيج خيشللو

 تئش نإ اهعجارف ۔ اهركذ مدقت ۔ دنهلا

 هيلوت تقو } ديعس نب دمحأ مامإلل نميألا دعاسلا اوناك ةثالثلا ءالؤه

 . دالبلا مكح

 نب ديعس نب نافلخ خيشلا ٠: ديحسوبلآ نم هتلو نمو

 دمس ىلع هل ايل او ن اك . يمذلا يديعس ويلآ رمع نب دمحم

 . ١ اهب همايق ءانثأ ةيالولاب ادوجوم ، ه١ ١٦٦ ةنس يف ناكو ! نأشلا

 نم ۔ يديعسوبلا دمحل نب ىسيع نب سيمخ خيشلا مهنمو
 روصنم نب رصان نب دمحأ يضاقلا ، خياشملا دادجأ نم ۔ ةعيرشلا لهأ

 نب دمح نب هللا دبع نب دمج يض اقلا خيشل ا دج اضيأو . همع ءانبأو

 ؛ يديعسوبلآ دمحأ نب ىسيع نب سيمح نب دشار نب ديعس نب فيس
 : ىسيع نب سيمخ يلاولل دمحأ مامإلا ةلاسر صن اذهو

 ديعس نب سيمح خيشلا فيلات . " نيديرملا جهنم " نم ءزج . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي )١(

 . ناشلا دمس ىلع هتيالو تقو وهو . روكذملا خيراتلا يف . يلاولا اذهل خوسنم . (هللا همحر) يصقشلا

- ٣١٩ 



 ميحرلا نمحرلاهللا مس
 ىلإ ‘ يديعسوبلا دمح نب دجأ نب ديعس نب دجأ نيملسملا مامإ نم

 دجأ نب ىسيع نب سيمخ زيزعل ١ دلول ا | ةقثلا يفصل ا 4 بحمل ١ خيشل ١

 : هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ئ (هللا هسرح) يديعسوبلا

 لوق ىلإ تفتلت الو . تركذ ام انمهفو } لصو فيرشلا كباتك
 ةنسحلا ةريسلاو 3 ةيعرلاب فؤَّرلاو ، لدعلاو قحلاب نصحلاب مفو { لئاق
 هللا لاق { ملاظلا نم مولظملا قح ذخو { دابعلاو دالبلا يف 5 ةيمالسإلا
 ةاكزلا اوتأو ةالصلا أوُماقأ ضرألا يف مهانكس نإ نيذلا « : لاعت

 نيسحأو » { ه رومألا ةبقاع هللو ركملا نع أوهَتَو فورعملاب اورمو
 كرهظ ءارو } كعم نحن رمأ كيلع ق قش نإو . 4 كيلإ هللا سمحأ اَمَك

 هلبحو | فيعض ودعلا 3 ةلود ىلإ جاتحن ال . ادبأ اهديرن ال نآلا ةلودلاو

 كفرعنل ةجاح تدب نإو . نآلا ةلفكم ةجحلاو \ فيحن لطابلاو &، فيهر

 8 مالسلا متأب ةمومعلا ىلع انل ملس 3 مالسلاو 4 دوجولا يف تنأ

 نب رصان / هدبع . مامإلا هديس رمأب هبتك . دالوألا كيلع نوملسمو

 نيملسملا مامإ هبتك يرمأب اذه ؛ ه١ ١٩١ ةنس/نابعش/٥ . هديب دمحم

 . هديب دمحأ

 دلب نم 0 يديعسوبلا رصان نب ديعس خيشلا : هتالو نمو
 . حنم ةيالوب ىرعم

. يديعسوبلآ دمحم نب ريمع نب ملسم خيشلا : مهنمو



 ديسلا هلبق ىلو دق ناكو . ةرهاظلاب يبغلا نصح . دمحأ مامإلا هالو

 تقو هبايغ يبغلا لهأ منتغاف إ ه١ ١٥٨ ةنس ةورح {. دمحم نب نافلخ

 اوموالت مث } ركسعلا هنم اوجرخأو ، نصحلا اوذخاف { راحصب هدوجو

 ةرم نصحلا هل اوملسو . ديعس نب دمحأل نيرذتعم راحص ىلإ اوراسو
 دقو - دادجألا ضعبل انيدل ةدوجوملا ةلاسرلا &\ كلذ حضوي امك . ةينا

 هيلع اوعمتجا { ريمع نب ملسم يلاولا عم مهعينص ناك اذكهو ۔ اهتركذ

 . يرفاغلا دمحم نب رصان ءاهد ببسب كلذو } نصحلا نم هوجرخأو
 يف مكحتلاو ، نصحلا ضبق نم وه نكمتيل يلاولا جارخإب مهارغأ ثيح
 . كلذ هل مت دقو . دالبلا

 ديعس نب دمحأ ةعيابم لبق _ يناثلاو ۔ لوألا يلاولا ةيلوت تناكو

 . قوف امف . نينس ثالث وحنب ‘ ةمامإلاب

 : هخرأون يذلا رصعلا كلأ يف ديعسوبلأآ نم ةلولا نمو

 ايلاو ناك ۔ ةعيرشلا دلب نم ۔ يديحسوبلآ دشلر نب كرابم خيشلا
 اهب أشنأو ، ىدحإ دلب هدالوأو وه نطوتساو { نييئاطلاو امد ةقطنم ىلع
 هدالوأ شاعو . نآلا ىلإ دوجوملا تيبلا اهب ىنبو & ةريوشلا ةعرزم
 نب دمحم / لضافلا خيشلا مهرخآ ناك ىتح { روكذملا دلبلاب هتيرذو

 ضرم نم دالبلاب يفوتملا ، دشار نب كرابم نب دمحم نب ديعس نب دمح
 8 يشاطبلا يدع نب ورمع نب يدع خيشلا هتافو خرأ دقو ، يردجلا

 هربق عضومو \ ه١٣١ا٧ ةنس مرحم رهش نم ٢٥ نينثإلا حابص اهنأ

 . الضاف ًانيدتم ناكو 3 ةروكذملا ةعرزملا العأ 3 هفرعأ

- ٣٢١



 راصو . روكذل ا ةهج نم يلاول ١ لسن عطقنإ {. دمح خيشلا تومبو

 نب رصان دالوأ خياشملا مهو { نهنم هدافحأل مث . هتانبل دمحم ثاريم

 . رباوجلا ىلع ةعرزملا اوعاب مث ، ريصن نب فيس نب يلعو ، روصنم

 { دشار نب كرابم نب دمحم نب رصان خيشلا يلاولا اذه دافحأ نمو

 ةمالعلا خيشلا . دلبلاب ۔ رصاع ، ديج طخ هلو 7 ةفرعملا يوذ نم ناك

 نب دمحمو وه ماقو . (هللا همحرر يشاطبلا تلص نب دمحم نب ناطلُس
 نم ىلوألا ةعطقلا حيحصت ىلع ناطلس خيشلا ةدعاسمب يمزخألا كلام

 ال اقيقحت _ بوسنملا . نآلا ىتح انيدل دوجولملا " راثآلا بابل " ةطوطخم

 خوسنلملاو ‘ يديعسوبلآ دمحم نب نافلخ نب انهم ديسلا هفلؤمل - انظ

 . انهم ديسلا رصع يف ، ه١ ٢٤٦ ةنس نابعش سداس يف ناطلس خيشلل

 نب ملاس نب هللادبع وه خسانلاو ۔ ابيرقت ۔ نينس عبرأ وحنب هتافو لبقو
 خيشلا لبق دمحم نب رصان ةافو تناكو ‘ يلخنلا ملاس نب هللادبع

 خألا ةافو تناك : لاقف {} هدي طخب هتافو خيشلا خرأ دقو © ةدم ناطلس

 نم نيرشعل او يناثل ١ مويلا ىحض ‘ يديعسروبلا كرابم نب دمحم نب رصان

 دمحم نب ناطلس هللا ىلإ ريقفلا هبتك . ه١ ٢٥٣ ةنس ناضمر رهش

 . يشاطبلا

 ديسلا _ ديحسوبلآ ريغ نم ۔ دمحل ماملا ةلو نمو
 نبا ، يبرعيلا يدع ني ناطلس نب يدع نب ناميلس نب دمحم
 ىلع ن اطلُس مامإلل ايلاو ناك . يدع نب دشرم نب ن اطلُس مامإلا مع

 مامإلا ىلإ نامغ رمأ راصو . ةبراعيلا رمأ ىضقنا املف {. نأشلا دمس
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 . ناميلس نب دمح يل اولا هعيابف ں دمس ىلإ ءاج } ديعس نب دمجأ

 نب فيس ناكو 9 اهيلإ لقتناف ، لخن ىلع هالو مث 8 نصحلا هيلإ ملسو
 نيديسلا بئانلا اذه ديأ دقو ، ناميلس نب دمحمل ابئان دشرم نب ناطلُس

 نصح اضبقو . امهدلاو نع اقشنإ امل ، دمحأ مامإلا ينبا ناطلسو فيس

 لمح مامإلا نكل 7 ابئاغ ذئموي لخن يلاو ناكو { لاجرلاب امهدمأو 3 اكرب

 لعفي ال هنأو } ةرماؤملاب همهتاو 8 كلذ ةيلوئسم ناميلس نب دمحم يلاولا
 ًاببس كلذ ناكف ، هنم لبقي ملف يلاولا رذتعا دقو . هتقفاومب الإ كلذ

 برض امك ٠ عفادملاب نصحلا هبرضو 9 ناميلس نب دمحمل مامإلا برحل
 هنم اجرخ مث _ ناطلسو فيس ۔ هدالوأ هيفو عفادملاب اكرب نصح اضيأ

 يقرشلا توكلا اضبقف اداع امهنأ ألإ ۔ امهيلع راصحلا قييضت دعب

 اجرخو 7 هيدلوو هنيبو { يلاولاو مامإلا نيب لاحلا حلطصا دقو 0 طقسمب

 . توكلا نم

 ناكو } يكمردلا هذلا دبع نب دمحم خيشلا : هتالو نمو

 مدقت _ ديعس نب دمحأ مامإلا حدم يف دئاصق هلو . رعشلا لوقي نم

 : ىلوألا ۔ اهركذ

 هلفاون نيملاعلا عيمج تمعو هلئاضف تعاش ضرألا يف اكلم ايأ

 هلئاوغو هتالود هبهرتو هفاخي نامزلا فرص اكلم اير

 هلئالدو هناهرب انل حالو هسامطنا دعب قحلا رانم تفشك

 هلطابو نيملاعلا يف هلهج اشف ام دعب ملظلاو روجلا عمج تددبر
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 :؛ ىرخأ ةديصق يف هلوف نمو

 هقتاف رهدلا ام قتر يف انل نيمض دمحأ نيطالسلا ريخ هنكلو

 هقرافم تبيش لامعألا حلاص يفو علوم تامركملا يف اشن مامإ
 هقئارط نيكلاسلل تحضتا دق اجهنم نيدلل تحبصأ ىدملا مامإ

 هقراشمو مكلدع نم هبراغم تقرشأو سوبعلا رهدلا مستبا كب

 يكمردلا دمحم نب هذلا دبع اضيل رصعلل كلذ ةلو نمو

 نب دمح ديسلا مكح مايأ ، تايرق ىلع ايلاو ناك مث ۔ لوألا دلو هلعلو ۔
 ضصمب ةلاسر ، كلذ ىلإ ريشي امك . دمحأ مامإلا نب ديعس مامإلا

 يذلا } ناطلس نب دمحم نب ناطلس يضاقلا خيشلا وهو . دادجألا

 نب ناطلس خيشلا دج وهو . روكذملا هديفحو هدلوو دمحأ مامإلا رصاع

 اياضق يف { ناطلس نب دمحم نب ورمع هيخأل اهبتك . همأل تلص نب دمح

 نإ قيلعتلا عم باتمكلا اذه يف اهارتس . تايرقو نييئاطلا يداوب ثادحأو

 . هللا ءاش

 لتاق يذلا } دنهلاب رورجنم ىلإ يثراحلا هبودنم مهنمو
 ىلإ زرألا ريدصت عطق يف ببسلا اوناك نيذلا | كانه قرطلا عاطق

 ركذ نودب ، هريغو قيزر نبا خرؤملا هركذ ۔ دمحأ مامإلا مايأ ، نامغ

 . ه١ ١٨٩ ماع ةورح كلذو ۔ همسا

 يذلا قيرطلا ةيلوكلا ضعب دسفأ ؛ هريغ و قيزر نبا لاف
 مكح يف - ذئموي - رورجنمو { رورجنم ىلإ رورجنم لامعأ نم ىضفي
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 تاصطاقم ىدحإ } روسيم بحاص ، يلع رديح نب ناطلس ! وبيت

 نع زرألا عطقناف {. رورجنم اهتمصاع . ةرامإ تناك دقو . دنهلا

 هبكرم يف ، ثرحلا رباكا نم الجر ديعس نب دمحا مامإلا ثعبف ، طقسم
 . ًاريشك ارورس دلبلا لهأ هب ًرُس اهلصو املف ، رورجنم ىلإ ينامحرلا
 ناطلس زكرمو . باونلا ناطلس لتق نم يذلا دلبلا يلاو همركأر

 لجرلا لاقف . دنهلا نم يهلدب ذئموي ( وبيت ) وفيتلا ىمسملا باونلا
 عينصب هربخأف ؟ انع زرألا متعطق ءيش يأ ىلع : ةدلبلا يلاول يثراحلا

 ًاليلد ديرأ : يثراخا لاقف } هموقو وه قيرطلا دسفأ يذلا { هيلوكلا ريمأ

 هعم نمب يثراحلا ىضم 0 ليلدلا هاطعأ املف 3 هيف اونمك يذلا ناكلملا ىلإ

 لتقف . ةديدش برح مهنيب عقو 0 ناقيرفلا ىقتلإ املف 0 موقلا نم

 نم مهنم ملس نم برهو . ريثك قلخ هباحصأ نم لتقو { هيلوكلا ريمأ

 ىلإ زرألا لسرت يتلا نادلبلا نم زرألا ثعبناو قيرطلا حتفناف . لتقلا
 نحشف . ةريثك اياده يثراحلا ا ةدلبلا لهأو يلاولا ىدهاأف . رورجنم

 7 املف } نمث ريغب أريشك ائيش هلو . مامإلل هريغو زرأ نم هبكرم
 ايادهب ديعس نب دمحا مامإلا ىلإ الوسر ثعب ث باونلا كلم ىلإ ربخل
 ٥ قاتسرلا ىلإ ىضم . طقسم ل ايادهلاب هلوسر لصو املف . ةريثك

 كلمل لوسرلا كلذ بلطف . اليزج اماركإ هعم نمو مامإلا همركاف

 ةكلم اتيب هيف ينبيل . ةيلخادلا طقسم ةعقر يف اناكم مامإلا نم باونلا
 تيب : ىمسي يذلا تيبلا اذه ىنبف } كلذ ىلإ هباجأف } باونلا

 ۔ مامإلا ۔ هناطلس نع دهاعو ، طقسم نم ةيلخادلا ةعقرلا نم ، باونلا

 . ه أ . لاجرلاو لاملاب هاصع نم ىلع هل ةيبصعلا ىلع
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 يفف 7 ةبراعيلا ةلود مايأ ةينامغ ةرمعتسم تناك هذه رورجنم لعلو

 نب دوعس نب دمحأ نب دمحم ليلجلا ديسلا ةبتكمب ةطوطخملا بتكلا ضعب

 باتمك نم تاقرو هرخآ يف . ١٧٥ مقر تحت ‘ يديعسوبلآ دمح

 خسانو ، دنهلا ضراب رابيملا نم رورجنم يف خوسنم { " دئاوفلا "
 نب هللا دبع نب ديعس وه خسانلاف 3 ناينامُغ هل خوسنملاو باتكلا

 نب حلاص نب ناميلس هل خوسنملاو ‘ يورعملا يحلملا بيرغ نب ديعس

 ناضمر رهش نم موي رخآ خسنلا خيرات ، يروبخصلا دشار نب ديعس
 نب ناطلس مامإلا مايأ تقو عبطلاب اذهو { ةرجهلل فلأو نيعست ةنس

 . (هللا همحر) كلام نب فيس

 نب دمحم ملاعلا خيشلا مهرهشلف : دمحل مامالا ةاضف امل
 نم ناكو . يلوعمللا هللا دبع نب ديعس نب دشلر نب رماع
 انايحأو ، طقسم ىلع ًايضاق هلعجو . قاتسرلا نصحب ةمامالا هل نيدقاعلا

 ىلإ هعم هبحطصإ دقف . اياعرلا رومأ هدقفتو 3 هتالوج يف مامإلا هبحطصي

 نم ةلمج هعمو . ةرجهلل فلأو ةئامو نيعبس ةنس 3 نالعجو ةيقرشلا

 نب ىيحيو ، يدشارمحلا رماع نب دمحم خيشلا لثم { ملعلا خياشم

 . يكمردلا ملاس نب دمحمو ، يكمردلا هللا دبع

 مامإلا حدم يف راعشأ 0 يكمردلا هلللا دبع نب ىيحي خيشللو
 : هل وق اهنم ] دمجأ

 افشاك فيسلاب لهجلاو ىمعلا يجايد ىرولل تلزال نيدلاو ىدهلا مامإ
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 اكلام ترص ذإ قحلا رغث مسبت
 كلام ريخاي سانلا عيمج تقفو

 ىللاو دجملاو دمحلا بسكل تلذب

 افساك كاذ نم ملظلا هجو حبصاو

 افراوع تقف مث القعو راخف

 افراوغ ةافعلا يديأ تدغ هنمف

 افراطو سيفنلا لاملا نم أاديلت

 ١} هحدمي اضيل هلو

 ةلقم سانلا حبصأ نإ ىدهلا مامإ

 تملكتو لكشم يف تقطن نإو

 ةململ انمايأ تملظأ ذنإو

 ىرولا اولوأو ىرولا تنأ ىرولا مامإ

 تعباتت بوطخ نم انأجل كيلإ

 اهريصب تناف ايندلا ىلع ءيضت

 اهريصب تالكشملا لحل تنأف

 اهرون كنإف اوجدت ةثداحو

 اهريطخو ترخاف نإ اهكلامو
 اهريطخ لجو انيف اهلزاون

 : اضيل هلوف نمو

 دينعس يبأ لآ لاجر تبسح
 امدق قحلا رانم اوفشك مهو
 ءارث اولذب ىدنلا موي مهو

 اسومش وأ تلجت دق اروذب

 اسومط هجهانم تناك دقو

 اسوفنلا اولذب اقللا موي يفو

 ناكو _ يكمرالل هللادبع نب دمحم خيشلا : هتالاو نهو
 : ةديصقلا هذه اهنم 3 اهب هحدمي دئاصق هيف هلو ۔ ارعاش

 هراونأ تقرشأف مامإلا مدق

 تقروأو رورسلا حيباصم تكذو

 هراصمأ هب ًاحرف تكحاضتو

 هرايطأ تمنرتو هناصغأ
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 تلجناو انع سؤبلا دقع ًلحناو

 لاو ءامغلا فشاكلا مامإلا معن

 رئاحل ميوقلا جهنلا حضوملاو
 هنانب ماركلا مركلا ملعمو

 هماسح دح لاطبألا لدجمو

 ىرولا داس هملحبو همزحبف
 ايفاوق ميركلا دجملا ابأ اهذخ

 هراعش لازو هبهايغ انع
 هرافظأ تطس بطخ نإ وجرم

 هرابخأ ىدهلا نم هيلع تبزع
 هراطمأ ىدنلاب تلهتسا ثيح

 هرارش ريطي مهب حافكلا موي
 هرانمو ىدهلا دوط .هب امسو
 هراكفأ اهل تجتن جرعأ 7

 نب هللا دبع يلاولا لدعلا ةقثلا خيشلا : اضيل هتااو نمو
 لوقي نمم ناكو _ لوألا دلو هلعلو ۔ يكمردلا هللا دبع نب دمحم
 : ةديصقلا هذه اهنم ،. حئادم دمحأ مامإلا يف هلو { رعشلا

 مامإلا رمغ مهللا ال لطأ

 يذلا داوجلا مرقلا كلملا

 ىدنلا موي راردملا لباولا

 ىدعلا ماه قلافلا لقيصلاو

 هفك ىدن لحملا يف بوني
 امو انيف ةريسلا نسحأ دق

 هنأ ىوس بيع نم هيف ام
 هلدع ايض روجلا ىجذ الج

 هضرع ًرفاو يقت ب
 دجام عورا لصأ ميرك

 مانألا ذالم يلاعلا فرشلا يذ

 ماسجلا اياطعلاب اياربلا مع

 مادصلا موي راركلا مغيضلاو
 ماتقلا يجايد وجدت ذإ برحلا يف

 ماجسنإلا يف رفلا باحسلا نع

 ماذو باعُم نم انيقل هيف

 مامغلا قوفي مج هلاون

 مامتلا ردب ءاملظلا الج امك

 مامه اوج ربح دجمم

 ء ابآ هتمن مارك حالم
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 ىهنلا اذ اي دمحأ اي لليلإ

 هظافلأ هنم ًارعيش كاهو
 هنأ لب ة .

 ىرذلا عيفر تلزالف مدرو

 مالس فاص دولا يف مداخ نم

 ماظنلا رد نسحلا هنم قوفي

 مامحلا معط ءادعألا هب ىقلت

 ماودلاب ةفوفحم ةمعن يف

 ؛ اضيل لوقي هيفو

 مذخلا مراصلاو انقلا ألإ لسر ال
 هدطوت ال كلمو دجم لكو
 هبحاص فتح ىندي ةمالسلا بح

 اهتبنم زعلاو ىللا نأ ليقو
 هتجاح مادقملا غلبي امنإو

 الو موجنلا ايلعلا كتمهب حطناو
 نلف ةادعلا مار ام كلوهي الف

 تعضخ ًاخذاب اكلم كاطعأ هللا

 ادهتجم هللا نيد رصن يف تمقن

 مدنلا هرامثأ ىنج اهاوس امف

 مدهنم دنهلا فويسو انقلا رمس
 مد قاري نأ الإ ةمالسلا سيل

 ميد امدلاو يضاوملا قوربلا ثيح

 مطتلم جوملا رحبو فويسلا تحت

 مرو اهمحش يداعألا نإف عبت

 مخرلا تعاج ام اذإ رقص داطصت

 مجعلاو برعلا هيف كل ةبيه نم
 ممهلا هب دعقت مل هللا رصانو

 . هحدمي اضيل هلوف نمو

 مزهي رجفلاب ليللا دنجو ملأ
 يب ملأ رايدلا دعب يلع بيبح
 امنأكف هنيع نع اشفلا لازأ

 ةقرح بلقلا يفو روط هتلبقف

 ملس براغملا جرب يف مجنللو
 متكي ليللاو بيطلا هيلع مني

 ملظم ليللاو سمشلا ءايض ءاضأ

 مجسي دخلا يف عمدلاو ىونلا راذح
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 ىوجلا نم يب امو يدجو هل تشب
 ةلالم نع ال رادلا دعبل لاقف

 هل تلقف

 تنعذأو نيفئاخلا خادأ مامإ

 هل تملستساف ضرألا كولم داسو

 امنإف تدعب امأ

 ابرغمو اقرش ضرألا لالخ ساجو

 ىحضلا قنور يف عقنلا ريثت درجو

 ةحار مركأو اراج ىرولا زعأ

 اهءالد ةافعلا يلمت هرحب نمف

 انب تمترإ ميركلا دجملا ابأ كيلإ

 اهنأل تمأ دوصقملا كباب ىلإ

 ءوبت ىللا قابطأ قوف مدف
 تئشنأ دولا صلاخ نم اهكنودو
 مكركشب هتقطنأ ركف جئاتن

 انضورب ماه كيفك نم لازالف

 هباوث هلإلا كيزجي موصلابو

 مكلضفو رون ديعلل مكنأ ىلع

 ميتم بص هايقل ىلإ ينإو
 مرصي لصولل رادلا دعبو تزجع
 مسحي كدو نيدلا مامإ دصقب

 ملسمو كرش برعلاو اهمجع هل

 مغرتو ارسق داقنت اهفارشاف

 مزرت قونلا نم لاقرم لك ىلع
 مزهت عمجلل ناعمجلا ىقتلا ام اذإ

 مركيو لوصي ذإ ًارارغ ىضماو

 مرضخو ثيغو ثيل هنأ ىلع

 مسرت ةطيسبلا ضرع يف مساور
 مركي كباب دنع دفو لك تأر
 مظني كب هدقع ًادجمو اهارذ

 محلت لضفلابو يدست انثلا نسحب

 مجس نهامس
 معنيو ًاروط رضنخي هب لاون
 مدقي ديعلا امثيح أنهت ديعلابو

 متخيو ليمجلا ركذلا أدبي هب

 ءامعن غب ١ وس

3 9 ٨ 
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 لاجر ةعبرأ ةكماردلا نم رصعلا كلذ يف نأ ودبي ١ هيبنث

 نيب هللا دبع و . هذلا دبع نب دمحم : مهو . دحاو رصع يف 7 ءابدأ

 هقفلا يف فيلات هل \ بيدأو ملاع هنأ لب } ملاس نب دمحمو 6 دمحم

 عبارلاو ، ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب دجوي { " ديلقإلا " همسا
 مايأ ، اكربب ايضاق ناكو ۔ لوحألاب بقلملا ۔ دمحه نب ملاس خيسنلا

 ةديصقلا بحاص وه و . دمحأ مامإلا نب ديعس نب دمج ديسلا

 : اهب هحدتمي يتللا ةروهشملا

 نمث الب بولقلا هب عابت قوس نميلاو ةنعس نيع يباب نيب ام
 نلو ال مهنم ماتسي نم باوجف اومكحتو هب اوركتحا امب اورجنا

 ؛ هلوغب صلخت نل ىلا
 نسحلا لعف ىلع ارصتقم يالوم ادغ امك هيلع ارصتقم تلزال
 .نمزلا قالخأ قلخلل هب تلحف هلالخ عيمج تدمح يذلا دمح

 ةنس اهنأ ، دمحم نب ملاس خيشلا ةافو قيزر نبا خرؤملا ىرحتيو
 . ه١ ٢٤

 نب دمحمل نب ملاس هملاحلا خيشلا : دمحلا مامإلا ةلو نمو

 . يديعسوبلا ديعس

 دعاج نمب هلل دبع ديسلا : رابجنز ىلع هتالو نمو
 لواح - ه٨٦١١ ماع ديدحتلابو _ هتيالو ءانثأ يفو © ي ديحسوبلآ
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 . رابجنز ةمجاهم { اسابمت ىلع بلغتملا } يعورزملا نامثغ نب يلع خيشلا

 . هبراقأ ضعب دي ىلع قيرطلا يف ليتغأ هنأ الإ \ همكح ىلإ اهمض ةيغب

 فلخ نب فيس خيشلا : اسابمم ىلع هتالو نمو

 | ةريبك ةوق سأر ىلع نامع نم دمحأ مامإلا هلسرأ } ي رمعملا

 ةلود ضارقنإ دعب 0 اهريغو ةسابمم ىلع اوبلغت نيذلا ، عيرازملا عاضخإل

 نب دمحم يعورزملا ميعزلا لقو . مهمزهو يلاولا مهمجاهف . ةبراعيلا
 ىلع امكاح فلخ نب فيس خيشلا حبصأو } هاخأ نجسو 0 نامثغ

 نكمت نامثع نب يلع خيشلا نأ ألإ } ديعس نب دمحأ مامالا رمأب 3 ةسابمث

 يلاولا مجاهو { هراصنأ هلوح فتلإو } نجسلا نم برهلا نم كلذ دعب

 امك - لواحو . دالبلا ىلع امكاح هسفن نلعأو همزه نأ دعب هلتقو

 ةمجاهمل ةريبك ةوق سأر ىلع جرخف إ هيلإ رابجنز مض ۔ اقباس تركذ
 . اهيلإ هلوصو لبقو ، يديعسوبلآ دعاج نب هللادبع ديسلا رابجنز يلاو
 . هيخأ نبا هلتق

 اهريغو ابميبو ةسابمم ۔ يحاونلا كلت ىلع عيرازملا مكح رمتساو

 فالآ ةعبرأ هماوق اشيج زهج يذلا . ناطلس نب ديعس ديسلا مايأ ىلإ

 نب دمح ديسلا ةدايقب ، م٣٢٨١ / ه٨٣٢١ ماع ، ةنيفس نيثالث يف لجر

 لجر وهو . ( الاج نيا ) : كانه دمحلا ماملا لامع نمو

 مامإلل لثممو مكاحك ، يديعسوبلآ دعاج نب هللا دبع رابجنز يلاو هلسرأ
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 . كاذنآ رابجنز لامعأ نم ( هومال ) يف دمأ

 دمحم نب يلع نب فيس ديسلا : رهظي اميف هتالو نهو
 يراحصلا باهولادبع نب نافلخ رعاشلا هحدم دقو . يديعسوبلا

 : اهتايبأ ضعب ىلع اهنم ريصتقأ ، ةديصفب

 دوأتملا عزهتملا اهفطعبو دروتملا اهدخب لوقعلا تبس

 دوسأ ليل تحت ًاسمش ترصبأ اههجو ةرغ ترصبأ اذإ وخ

 يدنفم لوق تيصعو هتيبل ىوهلا يعاد اهوحن يناعد امل

 دكنألا نامزلا بير انهلا دعب انشيع ردكر انقرف نآلاف

 ديسلا يلولا يلاولا ىلإ ألإ هفرص نم ينبان ام يكتشأ ال

 دمحن نبا يلع ليلس فيس ىرذلا يماس ىرشلا ثيل ىرولا ثيغ
 دنهمو ,فقثمب ىدرلا سأك ىدعلا يقاس ىدملا ردب ىدنلا رحب

 دعسألا لجألا يديعسوبلآ ىقتنملا يعذوللا ًيحبرألا

 . هلزع مت 8 نيرحبلا ىلع مامإلا نب ناطلس ديسلل ايلاو راص مث

 . طقسم اضيأ الور

 الو 0 هتاضقو ديعس نب دجأ مامإلا ةالو نم هيلع تعلطا ام اذه

 . كلذ نم رثكأ مهنأ كش

 هلل دبع نب دمحم نب ملاس نب دمحم ٠: هتالو نمو

 . يكمررالا
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 . يلوعملا لملز نب نافلخ نب ديعس نب فيس : مهنمو

 . يديعسوبلا فلخ نب ملاس نب سيمخ : مهنمو

 يلاو } يديعسويلآ سيمخ نب ىسيع نب رصان : مهنمو
 . ةيقرشلا ىلع دمحأ مامإلا

 ةنس } يرفلخللا دوعسم نب يلع نب دوعسم : مهنمو

 . ه١ ١٨٢

 ةنس مدأ يلاو } يدشلا ربلا ملاس نب ديعس نب دمح : مهنمو

 . ه١ ٤

 مامإلا يلاو . يديحنسوبلآ ديعس نب دمحل نب ملاس : مهنمو
 . ه٦١٦١١ ةنس . دمحأ
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 اهورمعو اهوث دحأ ىتالل ا حالفألاو دبعسولان ا دل

 3 نارح جلف ، لف جلف { رومعملا جلف ، يردملا جلف : ىلهب ةيالو يل
 جلفو . ةدرلا جلف ، يبغلا يف جالفأ ةثالث &، نمسلا جلف . همحلا لبج ين

 . ةيقرشلا يف رضخألا جلفو ، ديعسوبلآ لباق جلفو ، ىوزن يف ءارضخلا
 جلفو ، طاطح يداوب نيريبلا جلفو & تايرق يف ، فاغلا ليح جلفو
 ديسلا جلفو ، حرطم يف جلفلا تيب جلفو ، رشوب يف حتفلا جلفو ! داص
 يف { جيلفلاو وطلا نيب ، جيلفلا برغ ، ناطلُس جلفو . مامإلا نب ناطلس

 ةيالو يف ةبيقولا جلفو ، قاتسرلا ةيالو يف روصنملا جلفو . اكرب ةيالو
 جلفو } لواعملا يداو يف ءاربح دلب يف ةحرقلا جلفو } اضيأ قاتسرلا

 محص ةيالو يف ةضورلاو ريصقلا جلفو . محص ةيالو يف يمحملا
 ةيالو يف بيثكلا جلفو . محص ةيالو برغ يبسارلا جلفو { اضيأ
 برغ ةعرفلا جلفو { قاتسرلا ةيالو { نيقوحلا يف يديعسلا جلفو . اكرب
 . جيلفلا برغ عقاولا ناطلس جلف
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 دىعس نل دمحلا رم امالا دالوأ

 نم كرتو ، ه١ ١٩٨ ةنس ، قاتسرلاب دجأ مامإلا ةافو تناك

 . نيسلا يف مهبيترت ىلع روكذلاف ؛ تانب ثالثو ، روكذ ةعبس دالألا

 ؛ دمحو « بل اطو ‘ ناطلسو ‘ فيسو . سيقو { ديعسو . لاله : مه

 نأ عم . اهمسا ىلع علطأ مل ةثلاثلاو . ءارفعو ‘ ةزوم : ثالث تانبلاو

 روصق اذهو 0 ءاسن نهنأل } نهئامسأ ركذ نع ىشاحت قيزر نبا خرزلا
 دقو }٠ كلذ هرضي امف الإو & خيراتلا ةباتكب ينتعي نمم ريصقتو {. هنم رظن

 ءاسن " مجارتلا " باتك ركذو . نهئامساب ءاسن ميركلا نآرقلا ركذ

 . نهريغو ةباحصلا

 ؛ دنهلا نم امهمأ . ناقيقش بلاطو لاله : ناديسلاف

 نظأ ام ىلع يهو { ةيربج امهمأ ، ناقيقش ناطلسو فيس ناديسلاو

 نيب حلصلاب اوطسوت نيذلا مهو } مصاع يح وأ يدارحلا روبج نم
 ؛ ديعس نب دمحأ راحص ىلع هيلاوو { (يناثلا) ناطلس نب فيس مامإلا
 نب سيق ديسلا هيخأو . دمحأ مامإلا نب ديعس ملمههلا نع فرعأ الو

 مامإلا نب دمحم ديسلل امأ ؛ «١ر عوضوملا اذه يف ائيش دمحأ مامإلا

 تنب اهنأ : ليق { ةبراعيلا نم همأو ٤ انس مامإلا دالوأ رغصأ وهف 0 دجأ

 . (يناثلار ناطلس نب فيس مامإلا
 .ها.؟ال مأ ءاقشأ امه له )١(
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 . ةفرعملا يوذو } ءاحصخفلا نم ماملا نب لاله ديسلا ناكو

 ىلإ رفاس مث 3 هيبأ ةايح يف هرصب بهذ دقو . هيلع بيجيو ، رعشلا مظني
 دروا دقو ؛ دنهلا تاعطاقم ىدحإ { لويدلاب تامو ، جالعلل دنهلا
 يف } يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح هيقفلا ديسلا هل
 نم ةلمج . " ديعسوبلآ خيبرات نم ذبن ۔ ديفملا زجوملا " هباتك
 ؛ ءارغلا ةديصقلا هذه اهنم . دراعشنل

 رسكلا اهرداغ نيدلاو ىدهلا ةانق

 تفع دق نيدلا ةلم نم عبرأ مكو

 ىرولا يف قبي مل ركذلا يناعم كاذك

 ئدس اهلزنأ شرعلا هلإ نأك

 ًالطاع حبصأ قلخلا ريخأ ةنسو

 ىجحلاو ةماقتسإلا لهأ راثآو

 اسراود تحضأ فورعملا يذ مالعأو

 هضرف دكأ نمحرلا ام لطغو
 هلصو نميهملا صن يذلا تبو
 ىهنلا يلوأ يصايص تيناوح تسمأو

 ةيزر لك تيلمأ يننأ ولو

 ةراشإ هيف ضعبلا تلعج نكلو
 نذإ اهل تنأ نيدلاو ىدهلا مامإ

 رصنلا هزوعأ لدعلاو ىقتلا فيسو
 رخفلا ميخ املاط ًامدق هنم اهب

 رغلا ةمركملا يهو اهفصو ىوس
 رجحلا امو حابملا ام اهنم رذي ملو
 ركنلاو نادزي يغبلا ديجو اهالط
 رهزلا اهؤانبأ مث فسخل ماست
 رثنلاو مظنلا اهلضف نيبي مل نأك
 رجهلا مهادصأ نيدلاو هماكحأو

 رتبلاو عطقلا هل ىعدي ام لصوأو
 رضلاو وهللا اهناجرأ يف لهأت

 رصحلا اهضعب نع قاض تلح نيدلا ىلع

 رخذلاو ةليسولا يهو ةظع تفك
 رمغلا زجاعلا اهكاردإ نع لءاضت
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 مهرم تشع ام نيدلا حرجل تنأو

 ًافشاك دجلا دعاس نع اهل رمشف

 ًابطاخم ترص يالوم اي كنأل

 ربجلا انئاضعأ بان 4 تنأو

 ربصلا كدعاس لهجلا تاملظ ىجذ

 رضلا كبناج دهعلا فواف دهعب

 اذه نم لوطل ةديصقلاو

 نإ عجار { ىرخأ تاعوطقمو . " بذهملا " باتك ظيرقت اضيأ هلو
 . " ديعسوبلآ خيرات نم ذبن ۔ ديفملا زجوملا " ; باتك تئش

 اهلاق يتلا تايبألا هذه ۔ اذه ىلع ةدايز ۔ مظنلا نم هل تدجو اممو

 دشلار نب ديعس نب دمحم هيقفلا خيشلا نع تايبأ قسن ىلع
 دعب فقولا يف : يأ . ةلمسبلا نع ةلوصفملا روسلا يف ، يئاسيدلا
 ؛ يئاسيعلا خيبشلا تايبلا هذهو . ةلمسبلا

 ًاسبتقُمم ملعلا نونفل ابلاط اي
 ًانقي هب ذخ رمأ صصخت نأو
 ررد نم تمظن امل تيده عمساف

 ًاندتبُم هللا مسب تلق اذإ فقل

 عم ةمايقلا مث ىفطصملا ةروسب

 اهتدلبب مسقأ ال مث نكي ملو
 انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث

 اسبتلإ ام كنع عد هتايآ رونب

 اسبتلم ناك ام اذإ هاوس ضنفراو

 اسمتلم ءابرحلا رطاف ىضر اهب

 اسلغلا فشكت سمح مث عبرأ يف
 اسبع عم فيفطتلا مكاهلأو تبت
 اسعت هدج ذإ زمه يذ ليوو
 اسلبلاو نوتيزلا ينتجملا ىنج نأ ام
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 . تالوصوملا روسلا يف اهقسن ىلع لاله ديسلا لاق مث
 } تايجنملا يفو

 ى

 ةدحاو مث عبس لصولاب صخو

 رمق ابس فهك ةحتاف نهو
 ةعراق تددعأ نإ مث رطافو

 نع لأست تئج ام اذإ تايجنملاو

 امهدعبو سي من ةدجسف

 ةعقاو نهولتتو ناخدلا عم

 ةلترم اهولتت كرابت اذك

 نمو مانألا ريخ ىلع امالس دزو

 اسمش ىرولا نيب اهليصافت تحضأ

 اسلخ اهب ام ءايبنأ اهماعنأ

 اسرح ىرولا ديك نع كل اهدعف

 اسرد نم دنع عبس يهف اهدادعت

 اسبتقا هرون نايبب تلصف نم

 اسعن نمل هيبنت رشحلا ةروسف

 اسمو لبقم ًاحبص عباتتلا ىلع

 اسفن هب الاح قضي نأ هب وجرن

 تايجمللا تمت

 هلو { ةبراعيلا ةلود مايأ 0 ءاهقفلا نم { اذه يئاسيعلا خيشلاو

 هدلو مايأو ، (لوألار ناطلس نب فيس مامإلا مايأ ناك ؛ دئاصقو ىواتف

 ناطلس نب فيس مايأ ىلإ شاعو . (يناثلا) فيس نب ناطلس مامإلا

 . سراوفلا رهاظ دلبب (هللا همحر) تامو { لقنيب ءاضقلا ىلوتو ؤ (يناثلا

 نايعألا فاحتإ " يباتك نم ثلاثلا ءزجلا ةباتكب ، يلع هللا نم نئلو
 . هلل ا ءاش نإ . كانه هتمجرت ركذ أسف . " نامغ ءاملغ ضعب خيرات ف
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 . (رصيق نبل) باهولا دبع نب نافلخ حيصنلا رعاشللو
 : جحلا نم همودقب هننهيو . دجأ مامإلا نب لاله ديسلا حامب

 عطست رئاشبلا راوناف تبي
 همزع درج تيبلا جحل زيمأ

 الو ال لذاوعلا لذع هدص الو

 اهلك كسانملاب ىبلو فاطف

 هدنع راز رئاز نم اذبح ايف

 ًاعشاخ عأوو اعوط هكسن ىضق

 اهلاله ره دايعألا هب لاله
 لزانم تمدق امل تجهتبا كب

 ًابراغمو اقرشم نامغ تءاضأ

 ًافعاضُم ارجأ تيتوأ ام تشهن

 ىمعلا فشاكلاو نيدلا ماوق تنأل

 ًامركم مامإلا نبا اي انمآ مدف

 فراو كلظو فوفشم كؤامر
 ًادمرسم امالس انم ًائرقم نكو

 مهلك لآلاو تاداسلا كتوخإو

 همالس دودولا دبعلا نم مكاهو

 ادمرسم مكيف كلملا ءاقب ةانم

 همالس دعب هللا ةالص مثو

 عملي ةرسملاب يناهتلا قربو
 عفدت رحبلا نم ًأجاومأ شخي ملو

 رح بهلت

 عيشي اباثم بآو

 علطي دعسلاو بآ اولاق ةيشع

 عمهت كدقفل تداك اهعمادم

 علمت كباكر تحضأ اهب ةادغ

 عفني كديعب موي يف هللا نم
 عقري نيدلا يف قتفلل لزي مل نمو
 عرمم كعبرو سورحم كبانج
 علقي سيل ام كيفك ادج بحسو
 عفري نيدلاف . نيدلا مامإ كابأ

 عنميو يمحي هللا يف خأ لكو
 عبتي يمالس تايحتو اعم

 عزفمو زيزع زع مكنأ ىلع
 عقلب لآلاب ضيبا ام دمحأ ىلع
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 - يكمردلا دمحم نب ملاس خيشلا هنلغلو ۔ ءارعنشلا ضعبلو

 : دمحأ مامإلا نب لاله ديسلا اهب حدمي ، تايبأ

 سابل نسح كامعن ينتلوخ
 ينع بئاونلا مهس تشاطأو

 ئج ول يدنع نوهي افيرش اي

 يدنع ۔هيدفأ تنك ول ۔ ليلقو

 وكزيو الصأ باطو اعرف باط

 يسان امدق تنك ام ينتقلو
 ................ امعنا تضوعتو

 يسار مأ ىلع ىعسأ هيلإ ت
 يسانأو يتجهمو يريشعب

 سارغألا بيط ناك نم لك

 : هحدمي (يحل ورلل) نسحلب نب ديعس نب دشلر رعاشللو

 امالس عيطملا دبعلا نم كيلإ

 ًالفنرقو ًارفذأ ًاكسم رشنلا يفق

 هتفرع دق يذلا دنع هتيدهأو
 هنإف هاتأ نم رظناو هلبقت

 مكيف قداصو ىداع ام لاط دقو

 نم موليو مكاداع يذلا يداعي

 اماظنو ًاصلاخ ادو نمضت

 امادمو ًاصلاخ. ادهش معطلا يفو

 امامذ ءايفصألا ىفوأ كدوب

 اماقأ دا دولاب حيصن بحم

 اهالوو نولعفت اميف رذعأو

 امالم نولعفت اميف نيبي

 ؛ هلوقب لاله ديسلا هباجأف

 اماظن رورسلاب ىفاو كباتك
 يناعم ماركلا نبا اي هتنمضو

 ًارئابج نيملسملا رسكل تراصف

 اماضأ دوسحلاو ًادودو رسف

 اماظع مان لا نيب رطخ اهل

 اماظع نيدسفملل تكرت امو
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 هب ترز ضيرقلا نيب تدشنأ نإو

 ًامهرم نهنم باصوألا يذل تناكو

 هتمظن دق ام بنج يف مهراعشأر

 مهتقبس كوقباس دجب مه نإو

 ةزعو راخف يدرب ًاسبال مدن
 اهب امف ناسحلا رفلا كطظافلأو

 ىلغلا يذ قيفوتب اظوظحم تلزالو
 نمك ال ءاش اذإ يرابلا ةعاط ىلع

 يذلل ريذاعملا بوث ًالباس نكر

 امالك عاضأ دق مالك ليقو
 امالك ودعلا تاشاشح نيبو

 امامإ ماقأ مومام لكش ىلع

 امام تنأو ًافلخ مه اوناكو

 اماقس تسنأ ال ديعس ليلس

 اماقسو ىرت تاكاكر تملس

 اماه كلعن دجملل تجرب الو

 اماهف جودحلا يف تارفخ ىأر

 اماعط موري ًامودعم حلملا نم

 اماغطو الذع مكيف يعاري نلف هفلك دولا ضحم نأ ىلع

 اماقأو همساب 7 ناذألا الت ام شرعلا وذ راتخملا ىلع يلصر
 اماقأ رايدلا يف وأ برأ ىلل ارفاسم باكرلا صوخ تلمح امو

 يف ىمع نأ دعب ۔ دنسلا ضرأ نم ۔ لويدلاب لاله ديسلا تامو
 ديسلا هانرو . اهب ةينملا هتفاوف & جالعلل كانه ىلإ رفاسو 3 هدلاو ةايح

 ديزت ةديصقب } ي رداقلا يلع ديسلا نب نيسح نب دمحم هيقفلا

 نب دمحم ديسلا ةبتكمب روصم رعش ناويدب دجوت . اتيب نيعبرأ ىلع

 ` مظاذللا لوف نم مهفنو . ٢١٦ مقرب ٤ يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ

 تداك نم تومب نيملسملا مامإ تعجف

 اقبلا هل مامإلا انديس لازال

 اهمالسإ هتومب تومت

 اهماود ة ايحلا ىقبي هدلولو
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 هذه و 6 هيبل ةايح يف تام ©} دمحأ ماملا نج لله ديسلل ل (

 ٠ ) اهيلإ راشملا ٥ ديصقلا

 اهمارض بولقلا يف ججات قرح
 اهثيدح نعطو تكتف ثداوحو

 اضقلا فيرصتب تراد رئاودو

 انل تقبأ اهرييغت ىلع ربع

 ذم هتبتك ام رادقألا اهب ترجأ

 اهءامس نامغ امس لاله تدقف

 ىوه ذإ اريبغلا قفأ نم هامسو

 دق هيلعو ىجدلا حيبست هاعني
 اهملع سرادم تسرد هدقفبو

 هعرش ربنم بيطخ حدص تام ام
 تلح مأ يه تلحأ اهيف ردت مل

 ىرت ال اهيف لاوحألا لوحتب

 اهدلو مظعأ توم يف اهنأكف

 اذإ همراكم اهحوانت تلظ

 اهماظع ماظعلا ترم بنئاصمو

 اهمالك هيعماس ملكو ىمصأ

 اهماكحأ انب ارهق تمكعتو

 اهماجس فجي ال نزح تاربع

 اهمالقأ هئاضق متب تفج
 اهمالظ ءايضلا بجح ىرثلا نعو

 اهماتق رابغلا هدنسأ دنسلا يف

 اهماكآ تبرغأ برغأ قرشلا يف

 اهماغر قاحملاب هامر ىتح

 اهماوعأ الو اهرهشأ هولست

 اهمامإو ىرولاو دجاسملا تكب

 اهمالعأ اهئاملغ نم تام ذإ

 اهماكر بوطخلاب مكارت ىتح

 اهبارش غوسي ال مأ هدعب نم
 اهمامذ هافو امب ..... دي ال ام

 اهمازحو اهعانق حاط ءءالكث

 اهمارك هيلع هعفصتو تحان
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 اهنمو ٠

 اهدادح هيلع هيلايل تسبل

 ىلع ذإ لمرتلا اهلمارأ تكشو
 اهناكف ًاعم هبدنت ليحلاو

 اهناديم يف ناسرفلا امناكو

 اهزيزع رع راصمألا مكاحمو
 ىوه ذم رسكي ضرألا رهظ داكيو
 اهدجم ملاعم ترام دق هيلعر

 امدعب لزانملا اهب ءيضتست له

 اننويعو اهنويع فجت ال مل
 اذإ اروغ اهؤام حبصي هاسعر

 تققشت بويجلا نع بولقلا انبو

 هب ىضقي الو يضقي اهنزح ال
 نم دقفب نيملسملا مامإ تعجف

 يف نأو نيرباصلا رجأ هيفكي
 اهب اقولخم نمحرلا دلخ ول
 امس نم دمحأو يداهلا دمحالف

 اقبلا هل مامإلا انديس لازال

 ترج اذإ يرداقلا عومد ىتح

 ىلغلا نمو هل ىبوط مهلالهو

 اهمايأ اهداوسب تصمقتو

 اهماتيأ اهب تكب ءابألا ريخ

 اهماشر هيلع اهرثعتو وبكت

 اهماسح لفو اهلطيع َلث دق
 اهماكح هدقف نم تلزلزتو
 اهماغرض هجرس نم اهنطب يف
 اهمالعأ هل انزح تسككنتو

 اهمامغ نيقفاخلا لاله ىفخأ
 اهمانم ءامدلا عم لاس ةازعب

 اهمارح عومدلا نم هيفا لح ام
 اهماسجأ اهقوف درست داكتو
 اهمامح ماح ثيحو نامزلا رمع

 اهمالسإ هتومب تومت تداك

 اهماصخ دل ناف اهيلع لك
 اهمامإو ايبنألا متخ تام ام

 اهمامتإ ةالصلا هيف

 اهماود ةايحلا يقبي هدلولو

 اهماظنو اهرثن يدمي هاعدب

 اهماقم باط نييلع لح ذإ

 اهديعب
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 اهماذخ اقبلا راد يف هتمدخ انفلا راد يف مادخلا حرسمف

 اهمالسو اهدرب لسلست هلف اهدلخب ميعنلا شيع افص ىلعو
 اهماتخ تاحلاصلا ريخو اهيف هماتخ باط لامعألا حلاوصب

 اهتكرت ©، تايبلا اهنم يقبو © ةديصقلا نم هانرتخا ام مت

 . هذيلب ماتخ هحا رج ريخلا تيبلل يفو . ارلصتخل

 دمحل نب ديحس ديسلل : دمحلا مامإلل يتاللا نالاو

 ناكو } هيبأ توم دعب ةمامإلاب عيوب دقو ۔ ديعسوبلآ نم همأ تناكو -
 ةنس كلذ نأ ليق ؛ روصنملا نصح ىنب يذلا وهو { قاتسرلاب همايق

 لوقي هيفو {. رعشلل ًامظان } ًامادقم ًاعاجش ناكو ، ه ٠
 ؛ قرف ةحقو يف هال اوحدتمل نيذلا ءارعنشلا ضعب

 مهدلاو تمكلا سراف اديعس دانف انقلا كبتشاو ناسرفلا تلاص نإو

 مجه اذإ اموي فاحزلا مداقلا وه ىغولا يف دهاجملا يضاملا مراصلا وه

 محتقي دئادشلل ديعسك نمف هليل دوساو رهدلا بطخ بان نإو

 متخ دق دعسلاو لابقإلاب هيناعع تلماكت عيدبلا مظنلاو رخفلا هل

 خيشلا وهو . قرف ةمقو يف رخأ رعاش لوفي هيفو
 : يطمجلا يميلسلا سيمخ نب رصان

 بئارضلا يذحم دحلا فيهر وفيسب الطلاو ماهلا برضي ديعس ىحضأو
 بواجت لس هفك يف تمطحنا دق هبرض ةدشل فايسأ ةنالث
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 بتارملا عيفر اكلم ىدملا مامإ ًادمحأ هللا اسك ادولوم تمج ذمو

 براض لوأ ناعمجلا ىقتلإ ةادغ هنأل ) يداعسلا ) كربخت هنع لسف

 ٠۔ قتسرلاب ماتلا و 6٠ هدلل و توم دعب امامل بختنا دقو

 ©١{ رعشلل يتاعمجب افراع ١ ١ رعاش اييذل نكو 6 3 يفوت ل ىلإ

 ١ ديحس وبلا م خيرات نم ادبن ۔ ديفملا : زجوملا ١ فلاوم هل درز

 : ةيلزغلا هتايا اهنم } هرعش نم تاعوطنم

 ينلد كلاصو ىلإ ليبسلا فيك ينلذأو هزعأ هاوه نم اي

 : ديعس نب دمح ديسلا هدلو ءاثر يفًأضيلا هلو

 لعتشت يريمض يف بهلت ًاران لجعلاب يبيبحاي كمامح ىناو

 ةدايز همظن نم هتدجو امو . روكذملا ردصملا عجار
 : هدلو ءاثر يف اضيلا يهو 6 تايبالا هذه ]. ركذ ام ىلع

 هالعأ ام كمسلا عيفر أتيب ًانكاس كزعب تمح اي تنك دق
 هالذاو يلع حيصت يتحت نم ضرألا ىتح تم 1 تودفن

 هاج بخب هتنيفس تعاض يذلا لثم ينتكرت مامإلا نبا اي

 هاشغي دق جوملاو ملسمب هل لبج الو هيفلي ًرَب ال

 هارن نحنو مح ىلع تلزن ةبيصم ميظع نم ربكأ هللا

 رومل ريبدت نع دمحلا ماملا نب ديعس مامإلا لزانت دقو
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 ‘ مزحب رومألا ريبدتب ماقو { ديعس نب دمح ديسلا هدلول ةكلمملا

 هباصأ همايأ رخآ يفو } نينس ثالث نم رثكأ كلملا يف ثكمي مل نكلو
 لصو املف 3 هيلإ هلوصوب هدلاو ىلإ بتكف } طقسمب وهو يردجلا ضرم
 ا ةعمجلا ةليل يفوت مث { مايأ ةئالث شاعو . ديدش ملأ يف دمح هدلو دجو

 حفس يف ىحضلا تقو نفو ، ه٦٠٢١ ةنس بجر رهش نم نماثو
 ١ ةريثك ثلرمب هنامز ءارعش هاثرو ، طقسم نم طسوألا يداولا

 نب ملاس لوحلا وبل يضاقلا خيشلا حيصخلا رعاشلا مهنم

 ٠ اهعلطم ةديصقب } يكمردلا دمحم

 امدلا كعمادم نم هيلع بكساف امدهت تايسارلا لابجلا لبج

 ؛ اهلؤا ةديصقب يلضفملا دمحأل نب ناميلس خيشلا هاثرو

 حارفألا تطشو رورسلا ىانو حارتألا تلاصو مومهلا تطس
 حابصم الو رمق الو سمش اهب امف ميدألا ةكلاح ضرألاف

 برعلب نب دمحم نب نمحرلل دبع يضاقلا خيشلا هاثرو
 : اهعلطم ةديصقب يشااطبلا

 يربص هل لق لج سيبدرد مكف ربصلاب دنقلا جزمت رقذ مأ ىرأ

 ملو . اهعلاطم الإ دئاصتلا هذه نم قيزر نبا ركذي ملو
 . هب هدلاو هاثر ام ىلإ ةفاضإاب اذه . رخآ عضوم يف اهدج

 . اهضعب ركذ مدقت 6 ةروهشم تايبلا يهو
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 عنص ، دمح توم نم سماخلا مويلا ناك الو : قيزر نبا لاف
 { يقرشلا نصحلا يف ، اهراجتو طقسم رباكأل اريثك اماعط ديعس مامإلا

 ىلع ىلوو ، ديعس نب دمحأ هدلو { دمح هدلو ناكم طقسم ىلع لعج مث
 ماقأو ، قاتسرلا ىلإ وه عجرو 0 مامإلا نب لاله نب يلع هيخأ نبا اكرب
 نب ناطلس هيخأ ىلإ هكلُم لاقتنإ ببس كلذ ناكف . رومألا لمهأو . اهب
 مايأ . ه ١٢٢٥ ماع يفوت نأ ىلإ { اليوط ًانمز كلذ دعب شاعو . مامإلا
 . ناطلُس نب ديعس ديسلا هيخأ نبا كلمم

 نب فيس يلاول ا ةقثلا يفصل ا انّبحُم اي ١© هدي طخب هتدجو اممو

 نيلصاولا رهاوظلل عفدا : دعب امأ } (هللا ءاش نإ هللا همحرر يلوعملا ديعس
 كبحم هبتك ، تايطم عبرأ ماعطو ، لاجر ةعبرأ ةزاع يربجلا شورط
 . ه١ ١٨٣ ةنس مرحملا ٣ هديب مامإلا نب ديعس

 سماخلا نبإلا وهو : ديعس نب دمحلا ماملا نب ناطلنس ديسلا
 دج وهو . هنابآ نطوم (مدأ) يف ىبرتو ةيربج همأو _ دمحا مامإلل
 هللا هظفح ۔ ديعس نب سوباق ىدفملا انناطلُس نآلا مهنم نيذلا نيطالسلا

 . هب قحلا ديأو قحلاب هديأو ۔ هاقبأو

 . ةماقلا ليوط ناطلُس ناك : ۔ ةعماجلا ةريسلا يف ۔ قيزر نبل لاق

 دهش هآر نم . هينيع نيب ةعاجشلا ح ولت . ًاليحن اعاجش . ةروصلا ليمج

 لهأ نم ليلق يف وه ناك ولو . هئادعأ ةرثكب أبعي ال } ةعاجشلاب هل

 . ه أ . ملاظلا نم مولظملل فصني . هتصاخ
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 مامإلا هيخأ مكح مايأ ، مكحلا ىلع ءاليتسإلا ناطلس ديسلا لواح

 مل هنأ ألإ ں ديعس نب دمح هدلول لزانت ام دعب ةصاخو { دمحأ نب ديعس
 . ةرجهلل فلأو نيتئامو تس ةنس دمح ديسلا توم دعب ألإ كلذ هل متي

 . مادقإو ةسايسو ةكنحب رومألا رادأو . ةديدع تالواحمب ماق ثيح

 هل بتتساف 3 لئابقلا نم ريثك هلوح فنلإو . ةريبك ةيبعش كلذ هبسكأو
 نادلب رئاسو ، نالعجو ةيقرشلا لهأ ههجاوو {} نامغ لهأ هعاطأو رمألا

 6 ناركمو 9 رابهش ازغو 5 هتعاط نع دحأ جرخي ملو ، هوعاطأو } نام

 وه حلطصا ام دعب . امهلتحاف { زومرهو } مسقلا ازغ مث } امهحتفف

 ازغ مث ، هتبيه تدازو { هتكوش كلذب تيوقف 0 مسقلا لهأ } نيعم ونبو

 من . يديعسوبلآ دمحم نب يلع نب فيس اهيلع ىلوو { اهحتفف نيرحبلا

 ريغص ذئموي ملاس ناكو ، ناطلس نب ملاس هدلو اهيلع ىلوو .3 هلزع

 بضغ راثأ امم ، يعيشلا فلخ نب دمحم خيشلا هعم لعجف { نسلا

 يلاولا اوجرخأف {} نيرحبلا يف ةوادعلا نم ةعيشلا نيبو مهنيب امل . بوتعلا

 تداعو . طقسم اولصوو . مهعم نمو يعيشلا فلخ نب دمحمو

 . بوتعلا ىلإ نيرحبلا

 رصان نب نافلخ خيشلا مهنم . طقسم ىلع هتالو تبقاعت دقو

 مث \ يديعسوبلآ دوعسم نب فيس هدعب ىلو } تام املف ، يديعسوبلا
 ديعس نب فيس نب ناميلس طقسم ىلع ىلوو { ىلهب هالوو { اهنع هلزع
 دمحم نب نافلخ نب دجام هناكم ىلوو . اهنع هلزع مث ، يلمازلا

 . نالعجو روص ةنيدم هالوو ، اهنع هلزع مث ، (ليكولار يديعسوبلا
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 هناكم ىلوو . هلزع مث ‘ دمحم نب فيس نالعج ىلع ىلوو 7 ةيقرشلاو

 ينب ىلوم فولخ هناكم لعجو . هلزع مث ، يبيهولا سيمح نب فيصخ
 مث {} يديعسوبلآ دمحأ نب لظنح نب فيس هدعب ىلوو . هلزع مث . ةانه
 . يديعسوبلآ دمحم نب فيس هن اكم ماقأو . هلزع

 3 ؛١ر لظنح نب فيس ديسلا لعج ناطلس ديسلا نأ :هتظفح امهو

 3 ناطلُس نب ديعس ديسلا مايأ ةيالولا ىلإ داع دقو { هدالوأ ىلع هل ايصو

 اهنم جرخف ، يربجلا رصان نب دمحم خيشلا لوصو تقو طقسمب ناكو

 . هنم اهذخأو يربجلا هعبتاف . شرق فلأ نوعبرأ هعمو (ايصر دلب ىلإ
 هماقمو { اكربب ايلاو ناك هنأ امك . اداسف دالبلا يف كلذ دعب ثاعو

 ليقف . هركسعو وه ۔ ايشام ۔ هلمع رقم ىلإ اهنم جرخي ناكو إ روصلا
 ال . ةبيرق اكرب نأ : لاقف } كريسم تقو ليخلا ىلع بكرت الأ : هل

 نب ديعس ناطلسلا مايأ هتيالو ءاننأ يفو 3 اليخ اهيلإ بكرأ نأ جاتحأ

 ينبو } شاطب ينب نيب حلص ءارجإل نييئاطلا يداو ىلإ ءاج . ناطلس
 ىدامج ٢٥ موي هخيرات ں هدي طخب كلذ يف تابتاكم دجويو . ةبارع

 . ه١ ٢٣٦ ةنس للرألا

 هيف نكسأ همتأ املف . جيلفلا نصح ءانب يف ناطلُس ديسلا عرشو

 ءاخرو نمأ مايأ همايأ تناكو { هب هتماقإ رثكأ ناكو . همرح ضعب

 ٠٠ . ه٣١٢١ ةنس ةصاخو 3 ةرازغب راطمألا ترثكو ، بصخو
 )١( لظنح نب فيس نب نافلخ نب رصان نب دمحا نب دمحم ماشفلا هتيرذ نم ، مساق نب دمحا نب لظنح نب فيس وه ٥

 .ها.ي لظنح نب دمحم همسا خا هلو {\. فيس نب نافلخ نب فيس نب دجا اضبار
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 يليهس يتلا اهللح ءاملا قرغأ دقف } طقسم امأ ١ قيزر نبل لاق

 رغصألاو طسوألاو ريبكلا يداولا ءام ردحناو ، روسلا نم ريغصلا بابلا

 ملو 3 ةرازغلاو ةفخلا نيب حوارتي أموي نيتس رطملا ثكمو . رحبلا ىلإ
 سانلا جرخف 8 باحسلا عشقنا مث 3 ةدملا كلت يف رمق الو سمش رهظت

 . قاوسألا لإ

 قبس امك ۔ دالبلا جراخ بورح هلو ! ةريثك ناطلس ديسلا رابخأو

 6 هتوخإ رابخأو هرابخأ نم ةريسي ةذبن ۔ راصتخاب ۔ تركذ امنإو ۔ هركذ

 نب دمحأ مامإلا ةريس نم هيلع تعلطا اميف اذه يباتك عوضوم نأل

 ةبراعيلا ةمئأ ضعب ركذ نم ۔ انايحأ _ ماقمل هاضتقا ام ألإ ، ديعس

 راصتخاب هدالوأو هتالو رابخأ ضعب ركذأ نأ دبال ناكو . نيريخألا

 ١ ةلئاعلا ن نم ماكحلاو نيطالسلا ركذل ضرعتأ مل امك . ءاصقتسا نودبو

 ام الإ القتسم اركذ . ءاعمج ةليبقلا نم ةزرابلا تايصخشلا ركذل الو

 يف يعسوب كلذ سيلو ، لوطي ءيش كلذ نأل } ةجاحلا هيلإ تعد
 ةعساولا ةليبقلا هذه نأل } لابلا لاغشناو } لاحلا قيضل رضاحلا تقولا

 نيطالسلا مهيف امب ، اهريغو رابجنزو نامع نادلب نم ريثك يف راشتنإلا
 سيل ، لضفلاو ملعلا لاجرو 0 ةالولاو بصانملا بابرأو ، ةمئألاو

 . ةذخاؤم الف } مهرابخأ ركذ باعيتسإ ۔ يلثمل ۔ لهسلاب

 ةريزج برق لامشلا بارعأ هلتق ٦ وتقم ناطلس ديسلا تلامو

 ‘ سيمخل ١ موي نم ىحضل ١ تقو كل ذو - ةرصبل ١ نم هعوجر دعب . ةجنل

 نم اددع لتق ام دعب ،‘ ه٩١٢١ ةنس نابعش رهش نم رشع ثلاثلاو
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 6 ةجنل ين هونفدو . بكرملا نم هولزناف ةجنل لهأ هيلإ راسو . مهلاجر

 ٦١ قيزر نيا ركذي مل 6 يٹلرمب } هتقو ءارعش ضعب هاثرو
 : يكمردلا دمحم نب ملاس يضاقلا خيشلل ىلؤلا } اهعلاطم

 بالك هيلع تطس دوسألا دسأ باجع نامزلا اذ يف ىرج بجع

 يلوعملا ناميلس نب رصان نب فيس رعاشلل هيناثلاو

 ؛ يتاملسملا

 دَّسُح ةلاقم عمست الو ادبأ دنفمو تماش نم سنتبت ال

 : قيزر نيبا حرذوملل ةثلاثلاو

 انانجلا انم عومدلا لهيو انانجلا وجشي مانألا ضعب فتح

 اناميه اشحلا ثروأ مهنع ًاثيدح ةاورلا تصن املك
 انامزلا نامزلاف لهجلا عد قحلا فرع يذلا لهاجلا اهيأ

 اناش ةيزرلا نم موي لك يدبت ءرملل تاثداحلا ىرت امأ

 ناوهلا بوشي هبرش وهف انيرم اهنم هاري شيع لك
 نازحألا فرعي مل روصق ء انفأو رورس يف وه امني

 انالذج لزي مل هيوانمو هيلع ًاوجش بابحألا ىكابت
 انايحأ هربق بارتب ت رم اذإ نزح ليذ حيرلا بحست

 انابو نامزلا يف ناك اربخ اياربلا يف همسإ دعب ادغر

 انالزغلا لزاغي شيعب ذ تلي فيك هريصم اذ ىري نم
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 تفلل ليخلا حتافلا دعيو

 طخلاو مقافت دق ُءزرلا امنإ

 ىفاو موي نيعأ ريغ ىرت ال
 يكبت تلخ ىدصلا الول ليوعو
 حق مع دق باصم نم هل اي

 ارط ليخلا مدالصلا دايجلاو

 آ اذإ عاجشلا لسابلا امنإ

 رضلا ىلع لوصي نأ ءزرلا نمو
 بيلكل ةرم نبا نظتأ

 لس بدنلا ىضق امو يبرو ال
 ام نم فتحلا عرجت ناجه مك

 هتتأ امل ............... هادعو

 اوعاطاف مهبرح وني مل وهو
 يلا ادغ ذإ مه٤ُوسي ام اوأرف

 نعطو برضب مهاقلتي
 هامر مارو هنع اولوتو
 اك نمو نامغ ىمعلا باصاف

 بش نمو هولتاق حبرلا بلط
 صخلا مدب امهنع نزحلا اعلخ

 سنأ قاربإ دعب مصخلا ىرقو
 اك نم ملاسي ملاس ىرتأ

 انادخألاو زونكلا ىوهيو ح

 اناطلس ىعن يعانلا ةادغ ب

 نالزغ امدلا حفسي ايعان

 اناكبك ةرسح مشلا للق
 اناندع ىوجلاب صخ دقو ناط
 اناهد ام هئزر نم اهاهد دق

 انابج ًافتح قبي مل هادر ن

 نانسألا رشك بلك ماغ

 نانسلا زه هيف نيح اوفك
 انانبلا ضع هنم مصخلا ىوس ناط

 اناجهلا يمري نيحلاب ًابرض هيض
 اناودع مئاوع نبفسب

 اناطيشلا هبزحو كوصع ذإ

. 1 . 
 اناوجرا مهعيجن يمري م
 انادبألا ددبي يربه

 ناميإلا فرعي ال ماهسب
 انامغ بيثي هناكمإب ن

 انارسخلا اوفداص راثلاب هيل
 اناكم مصخل اكرتي ملف م

 اناحرسلاو بارغلا اهانكسأ

 نايغطلا كرتي مل اودع ن

_ ٣٥٤



 اناعجشلا عرصي ًايمساق ًاودع ىقبي يعس ىباي ال
 اناحيرلاو حورلاو ٥هادن رس هدلاو عمسلاو طظاحللا لازي ال

 اميف وهو _ ديعس نب دمحل ماملا نب سيق لضاذلا ديسلا
 سيق ديسلا فرغ دقو - دمحأ مامإلا دالوأ نم عبارلا دلولا هنأ نظأ

 نداعم سانلاو - هدافحأ رثكأ يف كلذ لسلستو . نيدتلاو عرولاب

 . نيدلاب كسمتلاو لضفلاب اوفرغف

 نب سيق ديسلا هديفحو } سيق نب نازع ديسلا هدلو :؛ حهنه

 ديسلا ناكو ۔ (نر سيق نب نازع مامإلا دلاو ۔ دمحأ نب سيق نب نازع

 ءاملغلاو ملعلل ابحم { ًانيدتُم الضاف الجر ًاضيأ نازع مامإلا دلاو ۔ سيق

 ملاعلا خيشلا لثم .} قاتسرلا نصح يف هنومزاليو هنوروزي & لضافألاو

 لآ لاجر رايخو ‘ سيمخ نب دمح خيشلاو ، يدعسلا سيهه نب ليمج

 نصجب ةالصلا ةفرغ يف موي لك هدنع عمتجي : ليقو ؛ مهريغو دعس
 نع فكو نيدلاب ىمست نمل مسا وهو ۔ ًاعوطم نيعبرأ رادقم 3 قاتسرلا
 . نيملسملا راثآ هدنع نوأرقي اوناكو ۔ منآملا

 . لضافلا ديسلا اذهل ةخوسنم رنألا بتك نم ءيش ىلع تعلطاو

 ام {. نيملسملا ىلع علخ يذلا {. نازع نب دومح ديسلا ٠ مهنمو

 . كلذ مهل متي ملف . ةمامالاب هتعيابمب اومهو . نوصحلا نم هديب

 ئ نازع نب دومح نب لصيف ديسلا دهازلا لضافلا هدلو : مهنمو
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 . ةيدب ىرف نم ، لصاولا دلبب يفوتملا
 سيق نب نازع مامإلا نب دوعس ديسلا ديهشلا لدعلا ةقثلا ١ مهنمو

 نم ٢٨ موي قاتسرلا نصحب ةالصلا ةفرغ يف ًاملظ لوتقملا } (هللا همحرر
 رجفلا ةالص نم ةيناثلا ةعكرلا ىلإ مئاق وهو ، ه٦١٣١ ةنس لاوش رهش

 . هفلخ سانلاو

 بصنم لغش يذلا . سيق نب ميهاربإ نب دمحأ ديسلا : مهنمو

 . هب فرعي نأ نم رهشأ وهو . ةليوط ةدم ةيلخادلا ةراظن

 ترهظ نأ امل ۔ دمحأ مامإلا نب سيق ديسلا ينعأ ۔ هل مجرتملا ناكو

 . هتريس سانلا هركو } دمحأ نب ديعس مامإلا هيخأ نم ثادحألا ضعب

 . مامإلا نب سيق ديسلل ةمامإلا دقع يف نامغ لهأ رباكأ رواشت

 اذه ديأ دقو { (ةعنصملا) يف مهب عمتجاو }\ بصنملا اذهل هوحشرو

 نب دمحأ مامإلا دالوأ دمحمو بلاطو ناطلسو فيس : هتوخإ حيشرتلا

 اوركسعو } قاتسرلا ىلإ ةعنصملا نم مهعم نمب اوجرخف ] ديعس
 ١ لوصولا نع ىباف 3 مهيلإ لصي نأ دمحأ نب ديعس ىلإ اوثعبو ، ىرصقب

 نم عفادملاب مهبرضي راص لكألا نم اوغرف املف . ةفايضلاب مهيلإ ثعبو
 ىلإ لك عجرو . عمجلا كلذ قرفتو ، قاتسرلا نم اوجرخف } نصحلا
 ةمامإلا دقع لجأل ىرخأ ةرم اوعمتجا ةيناثلا ةنسلا يف مهنأ مث ؛ هدلب

 نب انهم ديسلا ذئموي اهب يلاولاو ، (لخن) ىلإ اوضمو ، سيق ديسلل

 مهل ماعطلاب مهيلإ ثعب مهلوصو عمو ، يبرعيلا ناميلس نب دمحم
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 ىلإ لك عجرو } لخن نم اوجرخف { ىباف ةهجاوملا هنم اوبلطو 3 مهباودلر
 . هدلب

 نب دمح هيخأ نبا توم دعب 3 مامإلا نب ناطلُس ىلإ رمألا ىضفأ املو
 طقسم لقاعم نم ًابناج ضبقو { ةرجهلل فلأو نيتئامو تس ةنس 3 ديعم
 . دمحأ نب ديعس نب دمحأ هيخأ نبا نيبو هنيب ىرج حلصب ، حرطمر

 مامإلا لبق نم ، حرطمو طقسم ايلاو } (ليكولا) نافلخ نب دمحر
 ديسلا هيخأ عم قافو ريغ ىلع سيق ديسلا ناك انه { دمحأ نب ديعس

 يلاو ۔ (ليكولا) نافلخ نب دمحمو } ديعس هوخأو سيق دهاعتف { ناطلس

 يف ناطلس برح ىلع اودهاعت - دمجأ مامإلا نب ديعس لبق نم حرطم
 ةليبق نم ةرهاظلاو ةنطابلا نم ةريثك اعومج سيق ديسلا عمجو ، طقسم
 . ركسعلا نم امهعم نمب ديعس هوخأ هيلإ فاضنإو ، مهريغو رافلا
 ديسلا بتكو - حرطم يلاو نافلخ نب دمحم مهثلاثو { مرقلاب اماقأو
 خيشلا هلصوف . ةلمحلا هذه دصل مهدجنتسي لئابقلا نم ريثك ىلإ ناطلس

 ةيرازنو ةبيهو لآ ناكو ، لجر ةئام هعمو 9 يناوربلا ديعس نب دجام
 . هيلع رمألا مظعف ، مهلوصو بلطي مل هلعلو . هبناج يف لئامس يداو
 هنإف ۔ ةعدخ برحلاو ۔ نيتيلاوتم نيتديكم لمعتسا ريكفتلا يحوب هنأ الإ

 نأ دونجلا نم هعم نم رمأ ، جرحلا فقوملا كلذ يف هلاجر ةلق ىأر امل

 يف . اهيلع تيزلا بصب نطقلا عطق يفو . بطحلا يف رادلا اولعشي
 وه ماقأو ، تيسراد لابج ىلإ إ يور لابج لوأ نم ، لابجلا سوؤر

 سيق موق نظف } ديعس نب دجام خيشلاو 0 لاجرلا نم هعم نمب يررب

- ٣٥٧ _



 8 نيروكذملا الإ هعم سيلو . اميظع اشيج ناطلُس عم نأ مرقل اب نوميقملا

 نطقلا اهيلع عضي نم الإ لابجلا سوؤرب رانلا لعاشم دنع سيلو
 . رارمتساب هريغو ، تيزلاو

 هيخأ ىلإ بتك ناب . اروف ىلوألا رثأ ىلع ةيناثلا ةديكملا تءاجو

 . لئامس نصحبو اهنصحب هيلع معنيل (دبدبر) ىلإ هشيجب لحتري نأب سيق
 ٠ قاقشلل ءاهنإو ابراقت هيخأ نم كلذ ىأرف 8 طقسم برح كرتيو

 ديسلا راسو ، دبدب ىلإ ةريثكلا هععومجمب بحسناو } كلذ ةحص دقتعاو

 نيقيرطلا ىدحإ كلس هلعلو ۔ طاطح يداو قيرط ىلع هعم نمب ناطلس

 كانه سيل ذإ } نبيئاطلا يداو ىلإ نايضفت ناتللا } (ةزحق وأ ةدمغغر

 لهأ ىلع رمأ ز بناجلا كلذ ىلإ لصو املف « امهريغ ثلاث قيرط

 نأ ، رباج ينبو } لئامس يداو لهأو 3 اعفنو 0 رورسو { قُعلاو ، (دعب)
 سيق موق برضي دبدب نصح راصو } سيق هيخأ ىلع برحلا اونشي
 نم ردحناف } ناطلس هب هدعو امث ءيش ىلع لصحي ال هنأ نقيأف ٤ عفادملاب

 عجرو ، قاتسرلا ىلإ ديعس هوخأ عجرو ، راحص ىلإ ىضمو . دبدب

 يف - تاكرحلا تنكسو . ةروثلا كلت تهتناو { هدلب ىلإ لك ماوقألا
 نب دمحم ديسلل نكي ملو ، رودصلا يف نحإلا تيقب نكل ۔ رمألا رهاظ
 نكل ‘ نيبناجلا دحأ عم كرتشإ الو 6 ةكرحلا هذه ف ركذ دمجأ مامالا

 هيخأ نبا مايأ هذه نع ةرخأتمو ةلثامم ةكرح يف هكارتشإو هركذ ءاج

 عم قافو ريغ ىلع ناك سيق ديسلا ن أ امكف . ناطلس نب ديعس ديسلا

 نب ديعس هيخأ نبا عم لاحلا ناك كلذك . مامإلا نب ناطلُس ديسلا هيخأ
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 يفو ۔ هدلاو توم دعب 3 نامغ ىلع مكاحك هحيشرت مت يذلا { ناطلس

 رمألا اذهب قحا هنأ ىري يذلا ، سيق ديسلا بضغ راثأ ام ركبملا هنيم

 نبا وهو . هنس رغص عم كلملا ىلع ىلوتسا يذلا 8| باشلا هيخأ نبا نم

 ةديسلا } هل هتمع حيشرتب ، ةنس ةرشع سهمه وأ { ةنس ةرشع ثالل

 رصان نب دمحم خيشلاك . هل هراصنأ دييأتو ، دمحأ مامإلا تنب ةزوم

 ( . هريغو يربجلا

 ىلع نسحأ يذلا ، يشولبلا ةعمج نب ةرذ خيشلا طقسم ىلع ىلوو
 . امهيبأ نع امهروفن مايأ (ناركمر الزن امل ناطلسو فيس نيديسلا
 . يربجلا رصان نب دمحم خيشلا ديعس ديسلا برقو ، كلذ هل ظفحف

 نامغ لهأ رباكأ ىلإ ديعس ديسلا بتكو { ةروشملاو يأرلا يف هكرشأو
 نم لك ىلع هعم مايقلاب ةعيبلا مهنم ذخأ اولصو املف .7 هيلإ لوصولاب

 ردق ىلع لاملاب مهمركأو مهيلإ نسحاف { هوباجاف { كلملا يف هعزاني
 . اهدلب ىلإ ةليبق لك تعجرو 3 مهبتارم

 . ديعس ديسلا نم ، (ليكولار نافلخ نب دمحم ديسلا شحوتساو
 هتصاخو هلهأب جرخف . مامإلا نب ناطلس ديسلا نيبو هنيب تمدقت رومأل

 هضهنتسيو 0 مامإلا نب سيق ديسلا بتاك لعجو 0 (فاغلا ليحر دلب ىلإ

 نأ هل نمضو . هميخأ نبا نم اهريغو طقسم لالتحال مايقلا ةعرسب
 هباجأف ؤ، برحلا ةلآو مهاردلاو ماعطلا نم شيجلا هيلإ جاتحي ام لمحتي

 . لئابقلا نم ريثك هعباتف ، هاياعر ىلع هبتك قرفف ؛ كلذ ىلإ سيق ديسلا
 ءانبأ دمحمو ديعس هتوخإ مهتمدقم يف ، ديعس يبأ لآ لاجر نم ريثكر
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 نب دمح نب لاله ًالإ } نييديعسوبلآ نم هتعاط نع ذش امو ، دمحأ مامإلا
 نب دمحمو ۔ ناطلس نب ملاس ديسلا لاخ ۔ يلع نب فيسو 0 ديعس مامإلا

 . هركذ يتأيس يذلا { انهم نب بلاط نب ىلعو ، لخملا دمحم نب نافلخ

 ا ه٤٢٢١ ةنس ‘ ناطلس نب ديعس ديسلا ةمدخ يف طقسم ىلإ لزن هنأ

 . اهخويشو نامع لئابق نم اريثك ربخلا هغلب امل ديعس ديسلا ىعدتساو

 يليحلا دوعسم نب يناث نب ملاسو ، يرباجلا ناميلس نب ناحرس مهنم
 ، يبايسلا هللادبع نب ميجنو { يناوربلا ديعس نب دجامو ، يرباجلا
 نب ريمح هاخأ لاحلاب ثعب يذلا ۔ لخن يلاو ۔ يبرعيلا دمحم نب انهمو

 خيشلا ىلإو ، نييربعلاو ماير ينب ىلإ نييبرعيلا كلام نب نافلخو } دمحم

 ةيرازن ةفاكو . ميعن ينب ىلإو & يرفاغلا دمحم نب رصان نب ديمح
 دالوأ ةداسلا ةرصنل طقسم ىلإ لوصولا اوعرسي نأب . ةرهاظلا

 هوخأ هاتأو } راحصب سيق ديسلا شيج عمتجاو 7 مامإلا نب ناطلُس

 مامإلا نب دمحم هوخأ هاتأو 3 قاتسرلا نم ةريثك لاجرب مامإلا نب ديعس

 مامإلا نب لاله نب يلع هاتأو ، قيوسلاو ءارضخلا بارعأ نم ريثك عمجب
 ماوقأ هدنع عمتجاف { رهاوظلا هتتأو ، مهريغو نادحلا نم ةريثك لاجرب

 نم مهب جرخف ، رثكأ : ليقو 0 افلأ رشع ينثإ مهددع نأ : ليق ؛ ةريثك
 نب ناهبن خيشلا يلاولا اهنصح هل ملس ةروباخلا لصو املف ، راحص

 ديسلا لتق نم ايلاو ناكو ، برح ريغب يلمازلا ديعس نب فيس
 لب } اكرب الو ةعنصملل سيق ديسلا ضرعتي ملو . مامإلا نب ناطلس
 نب فيس يلاولا برح ريغب اهنصح هل ملس يذلا } بيسلا ىلإ امهزواجت
 دالبلا ىلع هالوو ، مامإلا نب ناطلُس هيف هكرت دقو ، يديعسوبلآ لظنح
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 ىلع ةضكرلاب هموق رمأو { مرقلا ىلإ سيق ديسلا لصوو . هتايح مايا
 . حرطم لوخد نم اونكمت مث 9 نويبايسلاو رباج ونب هيفو } دسلا
 حرطم قوس يف نيقيرفلا نيب لاتقلا كبتشاو ، اهنصح اورصاحو
 مهددع ، سيق ديسلا موق نم مهرثكأ 0 نوريثك ىلتق طقسو . اهريغر
 ةكرعملا هذهو { ىلتق ةسمخ ديعس ديسلا موق نمو 0 اليتق نورشعو ةسمه
 ةنسلا يهو } ه١ ٢١٩ ةنس ناضمر رهش نم ٢٨ موي ىحض تناك

 تاكابتشإلا هذه ترمتساو . دالبلا مكح ديعس ديسلا اهيف ىلوت يتلا

 ىلع نيقيرفلا دحأ ةبلغ رفست ملو ، ةروكذملا ةنسلا نم لاوش رهش ل
 . ودبي ام ىلع ناقيرفلا اهيف أفاكت لب ، رخآلا

 لوصوب هنأ ألا | طقسمب ناطلُس ديسلا دالوأو ، حرطمب سيق ديسلاف

 ةدايقب & لجر فالآ ةعبس رادقم . اكرب ىلإ ةيرازنلا نم ريبك ددع

 ىلإ طقسم نم ديعس ديسلا مهيلإ راس نيذلاو ، رصان نب ديمح خيشلا

 ام لك مهيلإ ذفنأو { هنيبو مهنيب دهعلا ددجف ، رحبلا قيرط نع 7 اكرب
 حلاصل حجرت ةفكلا تأدب انهو . ماعطلاو مهاردلا نم هيلإ نوجاتحي

 نافلخ نب دمحم ديسلا سحأو ، سيق مهمع ىلع ناطلش دالوأ

 نم بلطف . قوفنلا اذهب 3 هتوخإو سيق ةداسلل ديؤملا ! (ليكولا
 بناج ىلإ حرطم يف لتاقي يذلا _ لخن يلاو ۔ يبرعيلا دمحم نب انهم
 سيق نيب حلُص ماربإل (هوبلكر يف هعم عامتجإلا { ناطلس دالوأ ةداسلا
 اهل ناك يتلا ، مامإلا تنب هزوم ةديسلاو &، فيس نب ردبو 3 هيخأ ءانبأو
 يه اهنأ امك . اهيخأ ءانبأ دييأتو ، برحلا هذه رومأ ريبدت يف زراب رود
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 تقولا كلذ ف ناك يذلا ز فيس نب ردب اهيخأ نبا ىلإ تلسرأ يتلا

 . طقسم ىلإ رحبلا قيرط ىلع ءاجف } رطق يف ادوجوم

 ‘ حلصلا يبرعيلا دمحم نب انهمو { (ليكولا) نافلخ نب دمح ررقو
 8 بيسلا نصح سيقل نوكي نأ ىلع . هوبلك يف امهعامتجإ تقو
 نع حلصلا دمحم عطقف } راحص ىلإ حرطم نم جرخيو ، ةروباخلا نصحو
 مهتمعو ، ردبو 0، ناطلس دالوأ ةداسلا نع انهم عطقو ، سيق ديسلا

 ريبدت يف رظن لوطو ةمذو ءافو بحاص انهم ناكو . مامإلا تبب

 نودوجولملاو . مهركذ مدقملا 1 رفاغ ينب لوخد بحأ ام كلذل . رومألا

 ةرثك عم اهنم اوجرخي ال نأ مهنم افوخ } طقسم اولخدي نأ ۔ اكربب
 . يمساقلا رقص نب ناطلس خيشلا اوخرصتسا دقو اميس ال } مهددع

 نسحتساف { اكربب نيدوجوملا ةيرازنلا ىلإ فاضنيل هموق عمجب متها يذلا

 نم هعم نمو رصان نب ديمح ىلإ اولسرأو { انهم يأر ناطلُس دالوأ ةداسلا
 . مهنادلب ىلإ عوجرلا مهل اوصخرو } فحتو ، شرق فلأ نيعبراب موقلا
 هعم نمو سيق ديسلا ىضمو { مهمع نيبو مهنيب حلصلا مامتب هوربخأو
 لتف ىتح ةريسي ةدم ًالإ ضمت ملو ، رحبلا قيرط نع راحص ىلإ موقلا نم
 نب كلام هلتق _ لخن ىلع ديعس ديسلا يلاو ۔ يبرعيلا دمحم نب انهم

 راثأ امم } مامإلا نب فيس نب ردب نم زاعيإب 0 يبرعيلا ناطلس نب فيس
 كلذ اومتكف { هنم مهشاحيتسإو } ناطلُس ديسلا دالوأ همع ءانبأ كوكش

 . دعب اميف هنم اونكمتيل . ةماعلاو ةصاخلا نع

 © بيسلا ىلع هيلاو رمأ ، انهم لتق ربخ سيق ديسلا غلب املو
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 ىلع تاراغلا نشي نأ ، رامسلاب فورعملا ، يسبحلا ديعس نب رصان

 ةعنصملا نم يتأت يتلا نفسلا ىلع رحبلا يف هنفسب عطقيو . رشوب يحاون
 اريثك عمجو ، كلذ ىلع داز لب ن هب هرمأ ام لعفف & طقسم ىلإ ، اكربر

 اوضمف { اهلهأ ضعب هيلإ مضناو ، اجنف ىلإ مهب ىضمف { شابرألا نم
 نب فيس نب يلع يلاولا نم لاتق ريغب اهنصح اوذخأو 2 دبدب ىل
 مهمع نم ناطلُس دالوا شحوتساف ، رورس ىلع راغأ امك . مامإلا

 يلاو نم تاراغلا ترثك املف ، فيس نب ردب مهمع نبا نمو } سيف
 طقسمب هيخأ دالوأ ىلع مايقلل ةحناس ةصرفلا سيق ديسلا ىأر ، بيسلا

 هاجت هنم ةثلاثلا ةكرحلا يه هذهو _ دونجلا عمج يف ذخاف ، ىرخأ ةرم

 3 ناطلُس هيخأ ىلع ىلوألا اهتاقباس نم رثكأ اهيف لغوت يتلاو طقسم
 ءانبأ ىلع ةثلاثلاو ، امهيلع مالكلا ىضم دقو . هيخأ دالوأ ىلع ةيناثلاو
 دونجلا عمج يف ذخأ امل هنإف ، نآلا اهيلع ملكتن يتلا يهو 0 ًاضيأ هيخأ

 هديب ، مامإلا نب دمحم ديسلا ناكو } مامإلا نب دمحم هيخأ ىلإ بتك

 لقتسم ناكو ، يكزإ نصحو . اهتعلقو ىوزن نصحو 3 ىلهب نصح
 نصجب القتسم ًاسيق هاخأ نأ امك . ةروكذملا نادلبلاو نوصحلا هذهب

 خيشلا لغشيل لئامس ىلإ طبهي نأ هرمأو } امهريغو قاتسرلاو راحص
 دالوأ ةرصنل طقسم ىلإ ريسملا نع لئامس ةيرازنو يربجلا رصان نب دمح
 موقب لئامس ىلإ راسو ، هيخأ رمأ دمحم ديسلا لشتماف { ناطلس ديسلا

 ىلع اومجهف { ةحاور ونبو } لئامس ةيالع لهأ هدضاعو { نيريثك
 ةلخن اهنم اوقبأ امو }. اهليخن اوعطقف - رصان نب دمحمل يهو ۔ لاتس
 ىضمو دمحم ديسلا ىلع مالكلا دنع كلذ ليصفت يتأيسو ۔ ةدحاو
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 نم اهلصوف 0 موقلا نم هعم نمب طقسم ىلإ ةنوآلا كلت يف سيق ديسلا
 لاجر نم هعمو ، ناطلس نب ملاس ديسلا هل ضباقلا ناكو { دسلا بناج

 - يويط لهأ - رباج ينب لاجر ضعبو مساوقلاو بسار ونب نالعج
 ونب مهردتباف . يبرعيلا فيس نب كلام باحصأ . لخن نم لاجرو

 لقف { يدعلا يداوب ةريبك ةكرعم مهنيب تعقوو ، برحلاب بسار

 نم قبي ملو . . مساوقلا خيش لتقو - بسار ينب خيش ۔ دجام نب دمح
 جرخو ، طقسم ىلإ هعم نمب ناطلس نب ملاس عجرو . ليلقلا الإ امهموق
 6 اكربب ناطلس نب ديعس ديسلا ناكو . طقسم لإ ًاضيأ فيس نب ردب

 ناك املف 0 ليللا ثلث ىلإ هيف ثكمف 3 هموقب دسلا سيق ديسلا لخدو

 قيرط مهب كلسف . موقلا نم هعم نمب سيق ىضم رحسلا تقو
 قوس اوبهنو } اهولخدف طقسم ىلإ مهب ردحنا مث { ريبكلا يداو ةبقع
 نم افولأ هناكد نم اوذخأو {، هاشنم : ىمسملا يفريصلا اولتقو } طقسم

 لإ هيخأ دالوأل قبي ملو 0 طقسم ىلع سيق ديسلا ىلوتساو 0 مهاردلا

 تيب يف مامإلا تنب ةزوم هتخأ هنهجاوو 3 ناتريصلاو نانصحلاو ةريزجلا
 ءانبأ برح نع فكي نأ هللا هتدشانو 8 يعيشلا فلخ نب دمحم خيشلا

 فلأ عفد ىلعو . حرطم نصح هل نوكي نأ ىلع حلصلا ق قفتاو ، هيخأ

 دالوأ ىلع اهذخأ يتلا نوصحلا نم هديب ام لكو . رهش لك يف هل شرق

 هيف لعجو } حرطم نصح ضبقو } كلذ ىلإ اهباجاف 3 هل يهف هيخأ
 دمحم راصف . هيلإ دالبلا رمأ ضوفو { (ليكولا) نافلخ نب دمحم ديسلا
 . فازعو ، مكحو . مزل ) : اهنم ، ةمكحم ًاجورب اهلابج ىلع ينبي
 . ( ةحودلا جربو
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 ةداسلا ضرحي راصف ، طقسم ىلإ دمحم نب يلع نب فيس دفوو
 مهمع برح ىلع } فيس نب ردبو . دمحو ملاسو . ناطلس نب ديعس

 طقسم ىلإ لوصولاب رهاوظلاو لامشلا لهأ بتاكي فيس راصف } سيق
 لجر اتئام هعمو يسايلا عازه هءاجف { مهمع ىلع ناطلس دالوأ ةرصنل

 يباهولا نادبع نبا ىلإ فيس نب ردب بتكو { رهاوظلاو ريصانملا نم
 خيشلا هاتأف ، نييرجحلاو ثرحلا ىلإ بتكو {، لجر يتئامب هاتأف ، يدجنلا
 ىلإو 0 نييرجحلاو ثرحلا نم نيريثك لاجرب { يناوربلا ديعس نب دجام
 3 يمامتلا يلع نب ملاس ىلإو " لجر يتئامب مهرباكأ هاتأف ؤ نسح وب يب
 يتئامب هاتأف ، يمشاهلا دمحم نب مداخ ىلإو ، لجر ةئامسمخب هاتأف

 . لجر

 رهاوظلا نم هاتأف . هتعاط لهأو هتيعر بتاكي سيق ديسلا راصو

 3 ليباقملاو ، يلع يبب نم هاتأو ، ةدع لاجرب بارغ نب كارب باحصأ

 رئاس نمو 0 ةدنكو ، ديعس ينبو ، نادحلاو } رمغ ينبو ، سيرلا ينبو
 دعس لآ نم هلوح فنتلإو } نوريشك لاجر 0 هتعاط تحت يتلا نادلبلا

 خيشلا هءاجو . ةدع لاجرب دمحأ نب ديعس هوخأ هاتأو ، لاجر ةدع

 حرطمب هدنع عمتجاف { لاجرلا نم ريثك ددعب يثراحلا حلاص نب ىسيع

 . فولأ موقلا نم

 نب دمحم خيشلا ىلإ ، مامإلا تنبو ناطلس دالوأ ةداسلا بتكو

 ةرهاظلا لهأو ‘ رصان نب ديمح خيشلا مهل حرصتسي نأ يربجلا رصان
 . اكرب ىلإ اوءاجف {} اكربو ، نامعنب اوميقي نأو {} مهمع برح ىلع
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 ىلإ فيس نب ردب مهلسراف } ديزي ونبو } ةدعاس ونب مهلبق لصوو
 : ليق ۔ ميظع عمجب ، رصان نب ديمحو ، رصان نب دمحم ءاج مث ، طقسم
 . اكربب اوركسعف ۔ افلأ رشع ينلإ

 نم ، رباج ينب نم لاجر طقسمب هتوخإو ديعس ديسلا ىلإ لصوو

 ينب نم لاجرلا ضعبو 3 نادلبلا كلت رياسو ، ملحو . يويط لهأ
 . زابلا سأر نود ىلإ . الكملا لبج اوضبقف . ةبارع

 اهنوعفدي اوناك يتلا ةداملا اوعطق {. ددعلاو ةدعلا مهل تلمتكا املف

 تعقوف 3 ريثك لامب ًاسيق (ليكولا) نافلخ نب دمح ناعأو 9 سيق مهمعل
 6 طقسمو حرطم يف مهنيب تامجهلا تلاوتو ، نيقيرفلا نيب برحلا
 ةبقع نم اهيلع طبهف ، طقسم ىلع هموق رثكاب سيق ديسلا ضكرو

 فيس نب ردب ضكرو . ريغصلا يداولا ىلإ مهب طبه مث ، نوحصلا
 6 الكملا ةريصل لباقملا جفلا ىلع ةبارع ينب نم هعم نيذلا لاجرلا ضعبب

 عنم } (ليكولار) نافلخ نب دمحم هبصن يذلا عفدملاب نوبرضي موق هيفو

 ينب خيش لتقو { ردب موق فشكناف 5 الكملا ىلإ لوخدلا نم باشخألا
 الاجس اذكه برحلا تراصو . اديدش ًافسأ هيلع ردب فسأتف 3 ةبارع

 . نيقيرفلا نيب

 ٤ حلصلا ىلإ لام هيخأ ءانبأ دونج ةرثكب سيق ديسلا سحأ املو

 نصح ميلست وهو { يمشاهلا ملاس نب سيمخ خيشلا هيلع هضرع يذلا
 يف هموق نم هعم نمب جرخو } كلذب يضرف ٠ هيخأ دالوأ ىلإ حرطم
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 حلطصاو . برحلا تعطقناو } راحص ىلإ زيلجنإلا بكارم نم بكرم
 ديسلا نيب ةشحو تراص كلذ دعب مث . هيخأ دالوأ نيبو هنيب لاحلا

 ديسلا ربدف } اهركذ لوطي بابسأل & فيس نب ردب همع نباو { ديعس

 ىرج امب سيق همع ىلإ بتكو { نامعن نصحب هلتقف { هلتقل ةليح ديعس
 . ةيباهولا بهذم ىلإ هلويمل ، ردبل ضغبلا ديدش سيق ناكو ۔ ردب ىلع
 هيخأ دالوأو سيق ديسلا حلطصاو - ةيضابألا بهذم نع هجاردنإو
 ةنس مهحلص ىلع ىضم املو ، ردب لتق دعب ةصاخ . احيرص احلص
 برح نم انل دبال هنأ : سيق همع ىلإ ديعس ديسلا بتك ۔ ابيرقت ۔

 ناكو ، رحبلا قيرط انيلع دسفأ دق هنإف } يمساقلا رقص نب ناطلُس

 يف ةراجحلاو صجلاب ًاقهاش اجرب ىنبب يمساقلا ناطلُس خيشلا

 هباجاف } نفسلا باحصأ هموق نم بهنلاو بلسلا رثكو . (ناكفروخ)
 ثرحلاو ةبيهو لآ ىلإ ديعس ديسلا بتكو ، كلذ ىلإ سيق ديسلا
 ىلإ بتكو . مهنم ريبك ددع هءاجف ، نسح وب ينبو نيىيرجحلاو
 . هيلإ لوصولا ةعرسب ۔ امج لهأ ۔ صارح ينبو © يبرعيلا فيس نب كلام
 . رابكو راغص نفس يف رحبلا قيرط ىلع موقلاب ىضم . اوعمتجا املف

 ربلا قيرط ىلع هموقب سيق ديسلا راسو } ربلا قيرط ىلع مهضعبو
 نم لك اولتقف 7 ةونع اهولخد نأ دعب \ ناكفروخ يف اوعمتجاف | اضيأ

 رقص نب ناطلس خيشلا ملع املف { ۔ رابكلاو راغصلا ۔ لاجرلا نم اهيف

 ةريثك ماوقأ هدنع عمتجاف ، هموق عمج يف ذخأ ، ىرج امب يمساقلا

 رشع ينثإ - قيزر نبا هلاق اميف ۔ هموق ددع ناكف ۔ ًابارعأو ارضح ِ

 -فاصتو . ناكفروخب اوقتلاف &، فالآ ةتس ةداسلا موق ددعو . افلأ
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 رقص نب ناطلس موق رثاكتو { لازنلا مظعو { لاتقلا دتشاو { ناقيرفلا

 بحاص ۔ رطم نب دمحمو ، باعزلا سيق ديسلا موق نم مزهناف ، مهيلع
 الإ ديعس ديبلا عم قبي ملو 3 هديبع الإ هموق نم هعم قبي ملو - ةريجفلا

 ‘ ريبك ددع لساوبلا مهلاجر نم لدف نأ دعب .6 نويرجحلاو ةبيهو لآ

 موق ىلع سيئرلا وه ناكو . يديعسوبلا لحملا نافلخ نب دمحم لتو
 . سيق ديسلا لتقو } ديعس ديسلا

 . ه٣٢٢١ ةنس رخآلا عيبر ثلاث موي ةكرعملا هذه عوقو ناكو

 طخب اهخيرات تدجو ينأ الإ ، ةعقولا هذهل اخيرات قيزر نبال علطا ملو

 هصن اذهو ، ديعسوبلآ نم لجر

 ديعس نب دمحل مامهلا نب سيق ديسلا نش موي خيرات

 8 ه٣٢٢١ ةنس رخآلا عيبر ثلاث موي هباحصأو وه لتف . يديعسوبلا

 اهموق نم ةراسكناإلا تحصو ب . ليلقلا لإ هباحصأ نم (اجن) جرخ الو

 . جربلا برحب وهو { اليتق تام نم مهنمو . قيرغ تام نم مهنمو
 نم رسكناو } لامشلا لهأ ناودلا هيلع رهظو . ناكفروخ يف يذلا

 ‘ ( هباحصأو - ةريجفلا يلاو ۔ يتيفخلا رطم نب دمحمو ، باعزلا هموق
 ةمدخ يف دكسم ىلإ لقتنا يذلا { (يديعسوبلآر بلاط نب دمحم هبتك
 . ه٤٢٢١ ةنس ناطلس نب ديعس ديسلا

 . ءارخنشلا ضعب لوقي } دمحلا ماملا نب سيق ديسلا يفو

 ؛ هل أحالم . متاخ نب دشار نب ديعس وهو
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 ملاعملاب ئحض ىنغ ىوللا مامح

 ةريغب ثيئألا نصغ ىلع حوني
 بنيزو اييرل تناك ةريج ىلع

 ةضب نيحاشولا قالقم نهيف

 ةروزب انتلصاو ًاموي هللف
 عجه سانلاو ردسلا يداوب انتتأ

 لفغ نويلخلاو انترياس مكو

 ةحدم تركذت اذه نع نكلو

 تمس يذلا يعذروللا ايحملا ميرك

 اجحلا وخأ نيملسملا مامإ ليلس

 هدفول لطمب فرعي ملف داوج
 ارفسم هاقلتو ماعطمو ميرك

 رفظم يرديحلاك ىغولا مويو
 هفيسب لاجرلا لاطبأ لدنجو

 برعي مث بجشي نم ةورذ ىمن
 ىلمملاو دجملا اذ سيق يدانس تينع

 اوتع امو لامشلا ضرأ هل تنادو

 ةراغ لعب ةراغ مهيلع نشو

 ةمعنب بانجلا سورحم لازالو
 ةديرخ دوخ يالوماي كنودو

 مساوطلا موسرلا كلت ىلع ىقبيو
 متاكملا قوشملا تاعول جيهي

 (مراكملا) نسحو بيط ىلع نهو
 معاون تانكهب نم ةجن ربخ
 مغارملا دوسحلا مغر ىلع بيطو
 مساجو نيتمقرلاب عضوم ىلع

 مئازخلا لومش نم ساك برش ىلع

 (مئاوقلار موجنلا يقوف ةمه هل
 ميازعلا يضام ريبدتلاو رمألا يفو

 متاح دوج ىلع يرزي ىخس ام اذإ
 (مداخل) ًاثيغو ممفوهلل ثايغ
 مغارضلاب اطس دق تيمك رهظب
 مصالغلل ًاعطاق يقالتلا راهن
 مراكألا جات ناطحق ىلإ هومن

 ملاظملا عيمج نع راحص كيلم

 مداصتلا عقو موي اهيفرتُم هل

 مئال مول نم شخي مل ىغولا راهن
 مداقتلا لهأ لابشألاو لآلا عم

 مظاعملا مث دمحلا بوث كوسكتل
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 اهماظن لبقأف رهم الب كتتأ

 قراب حال ام شرعلا هلإ ىلصو

 مداخك كيلإ يفاصلا قماولا نم

 مشاه لآ نم تاداسلا ديس ىلع

 ٠١ هحدمي اضيأ هلو

 ندملا يف عاش ليوط ريصقلا رهن
 هعباني نم برشأ مث هب حرأ

 هبو برام وأ ابس يتنجك
 تندو تللذ دق هراجشأ كاذك

 ىرز دامعلا تاذ امرإ هنأ وأ

 ةكرابم ارط هضرأ تسدق دق

 انديس سيق اياربلا ىلوم زعب
 تدهش دق دجملا ديمح مامإلا لجن

 ىقرف دتحم هامن يديعسوبلا
 دقو ثري ال زع جات جوتم

 تطبر دق رصقلا يلاوح تانفاصلاو

 ىلإ لامشلا ضرأ هزجاعم تعاش

 هلوخ هللاو ةمعن يف لازال

 هتعيشو نازع ليقلا هلبش عم
 ةربحم ادور ةداغ كاهو

 اهلبقت رهم الب كيلإ تفز

 ىتم يبلل يهلإ ىلص مثو

 نطو نم تكروب هل لق هتنج نإ
 نفألا نم يفشي أمظ نم كيفكي

 نمألاب قاف ريدسو قنروخ
 نصفلا يف لكالل تعنيأ اهفوطق
 ننملا يذ لوق يف تينف اهنكل

 نج نعو قيدانز نع تبجحأو
 نطفلا قذاحلاب ىرز ىماتيلا ثوغ
 نلع يفو رس يف قلخلا هلاعفا
 نزي يذ نباك امتح دجملا بتارم

 نميلا ةداس نم هثرأت اقح

 نعر يذب مأ انبسح نالكثع يذ
 نميلاو ماشلا ضراب ىتح نامرك
 ناهلا ضراعلا نوجم قرب حال ام
 ندخ نمو بحص نم هالوت نمو
 نيل فو نشخ يف مسجلا ةروكمت
 نطولل يشاولا مغرب ىعست كتءاج

 ناملا يف عاش ليوط ريصقلا رهن
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 ءانبأ رغصأ وهو _ ديعس نمي دمحل ماملا نب دمحم ديدلا

 همأو © ةنس رشع ةتس هدلاو يفوت نبح رملا نم هل ناكو - انس مامإلا

 :رداصملا ضعب يف ءاج امو . (يناثلا) فيس مامإلا ةنبإ اهنأ : ليق { ةيبرعي

 رابجنز ىلإ دمحأ مامإلا نب ديعس مامإلا هوخأ هلسرأ ، دمحم ديسلا نأ

 ضعب ىلع ةالو اوناك نيذلا عيرازملا راضخإل ، ه١ ١٩٨ ةنس ةسابمئو

 اولعجو ئ مهيديأ تحت ناك ام ىلع اوبلغت نيذلاو ئ يحاونلا كلت

 حجن دمحم ديسلا نأو ٤ ديعسوبلاب اوفرتعي ملو {. نيلقتسم اماك مهسفنأ

 دعب جرخ هنأو . ةديدجلا ةلودلل مهعاضخإو عيرازملا فارتعإب هتمهم ف

 يف شاع لجرلا نإف ۔ هل ىنعم ال مالك ۔ (هومال) يف تامو . هتمهم ةياهن

 هيلإو . هديب اهنصحو . اهتاقلعتمو 0 قيوسلاب هتماقإ رثكأ ناكو . نامغغ

 ] يكزإو 8،“ىورزنو . ىلهب نصح ضبق هنأ امك . دالبلا مكح لوؤي

 هرمغ دتمإ دقو .3 نمزلا نم ةرتف { نادلبلا هذه ىلع مكاحلا وه ناكو

 . ناطلس نب ديعس ديسلا هيخأ نبا مكخ تقو لإ

 مضنإ 0 ةثلاثلا ةرملل ناطلس هيخأ ءانبأ ىلع سيق ديسلا ماق املو

 قيوسل ١ لمهأ هاياعر نم اموق عمجو . سيق هيخأ م دمحم ديسلا

 ام عقوو . . حرطم اوعمتجاو هعم نمب راسو ۔ ًابارعأو ارضح - ءارضخلاو

 ىلع اولوتساو ١ طقسم لخاد اولغوتو ئ مهيخأ ءانبأ نيبو مهنيب عقو

 تأر املف . عالقلا ضعبو © نانصحلا مهيخأ ءانبأل يقبو ] اهلقاعم ضعب

 تأدب ةفكلا نأو ‘ ةورذلا غلب دق رمألا نأ مامإلا تنب ةزوم ةديسلا

 تبلطو . ةيدج تركف . ناطلس اهيخأ ءانبأ ىلع اهتوخإ حلاصل حجرت
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 ‘ نيقيرفلا يضري هجوب . برحلا ءاهنإو ضوافتلل هتلباقم سيق اهيخأ نم

 فلخ نب دمحم خيشلا تيب يف امهنيب ءاقللا ناكف ، كلذ ىلإ اهباجأف

 حلصلا قفتاف ، هيخأ ءانبا برح نع فكي نأ هللا هتدشانف ،} يعيشلا
 عم } حرطم نصح هل نوكيو . ايرهش شرق فلأ سيقل نوكي نأ ىلع

 نصح ضبقو ‘ ًاضيأ هل يهف ‘ اقباس هيخأ ءانبأ ىلع اهذخأ يتلا نوصحلا

 . (ليكولا) نافلخ نب دمحم هيف لعجو ، حرطم

 نم هيلع توطنإ امب اهعون نم ةثلاثلا يهو ۔ ةروثلا هذه تهتنإ دقو
 ديسلا ىلوت نأ دعب عبطلاب اذهو ۔ راصتخإب اهتبتك { اهتاقباس عم ثادحأ

 نيتريخألاب نيتروثلا نيتاه ديدحت نكميو ، رومألا مامز ناطلُس نب ديعس
 خيرات نم اذخأ | ه٢٢٢١ ةنس ىلإ ب ه٩١٢١ ةنس نيب اميف امهنأ

 . ه١ ٢٢٣ ةنس سيق ديسلا لتقم

 ديسلا نيب لاحلا حلطصا امل هنأ : قيزر نبا خرؤملا لوق نم ًاضيأو

 ىلع ىضمو . مهنيب ةريخألا برحلا يف هيخأ ءانبأ ةداسلاو & سيق

 نب ناطلس برح ىلع مايقلل مهنيب اميف اوبتاكت ابيرقت ۔ ةنس مهحلص

 ءانبأو سيق { ماكحلا نم لك عمجف . ناكفروخ يف ، يمساقلا رقص

 يتلا ةبيهرلا ةكرعملا كلت تناكف . ناكفروخب اوعمتجاو .3 هاياعر 3 هيخأ

 يف ديعس ديسلا عجرو } سيق ديسلا لتقو ، ةداسلا موق رثكأ اهيف لتف

 نب فيس نب ردب لتقم خيرات ديدحت نكميو ، هعم نمب طقسم ىلإ هبكرم
 . ۔ يرحتلا ىلع ۔ ه٢٢٢١ ةنس وأ ه١٢٢١ ةنس يف مامإلا
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 نم ‘ مامإلا نب دمحم ديسلا نع اهتركذ يتلا تانايبلا هذه دعب

 نصحل هضبق عمو . امهيخأ ءانبأ دض امهتلمح يف سيق هيخأ عم هكارتشإ

 دعبي } نادلبلا هذه ىلع همكحو ، يكزإو ، ىوزنو { ىلهبو & قيوسلا
 . ةسابمو رابجنز ىلإ دمحأ نب ديعس مامإلا هوخأ هلسرأ نوكي نأ دعبلا لك

 هنأو } كانه يحاونلا ضعب ىلع عيرازملا بلغت ةمهم يف ، ه٨٩١١ ةنس

 . اهب تام هلعلو ، قيوسلا يف شاع هنأ : روهشملاو ؛ هومال يف تام

 . ةقيرط مامإلا ءانبأ لثمأ ، سيه ديسلا هوخل و دمحم ديسلاو
 مهحيشرتلو ‘ حالصل ١ لمهأو . ءاململا نم امهبرقتل 3 ةريس مهنسحأو

 . ۔ هركذ رم امك ۔ ةمامإلل سيق ديسلا

 سيمخ نب دعاج ةمالدللا سينرلا ديسلا نم هلاسر هدهو

 . ماملا نب دمحم ديسلا ىلإ 6(دللا همحر) يليلخلا يصورخلا

 : ةيتآلا تارابعلا اهنم فطتقن . هتلق ام ىلع دهاشك

 ميحرلا نمحرلاهللا مس
 ليلجلا } ريدقلا ينغلا ، زيزعلا هكلامل ليلذلا ، ريقفلا دلاولا نم

 دلولا ىلإ ، يصورخلا كرابم نب سيمح نب دعاج ناهبن يبأ ، يوقلا
 .(ريض لك نم هبر هافاع) يديعسوبلآ دمحأ مامإلا نب دمحم بحملا ريمألا

 اذه يف ةلزانلا نحملا لزالز الول . ريخو ةمعن يف هللا لضف نم نحنو
 ىطعأ ، لاح لك ىلع هلل دمحلاو ‘ نحإلا نم هلهاب ام ةرثكل 3 نمزلا
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 كلملا وه الإ هلإ ال ں عضوف لذأ وأ { عفرف زعأ 3 عمج وأ قرف . عنم وأ

 : دعبو } قلخلا يف مكحلاو رمألا هل } قحلا

 ىلع { رص ان ي دلو ىلإ لصوف 8 مسر دق ام يلع ئرق هنإ > ملعاف

 نإو . هيف ام قدصن ملف { هنأش يف وه اذإف | يدمحيلا دمحأ نب ديعس دي

 ءاج ىتح 7 هنانبب اهنأ : هتب اتك ف لاق ضعبو « كنم نوكيل ١8 كنع ردص

 . هلبق نم يذلاب ام هيفو إ هريغ دي ىلع ىرخأ ةهج نم يناثلا فيرعتلا
 تيل . اذه ىنأف . هلثمب ىضرت ال كنأ يسفن يف امب كلذ نم تبجعتف
 املو ئ كيأر نع ناك نا . هيلع كل ٥ و . هيل ١ كاعد ي ذلا ام . يرعش

 لعل } ريثك يف الو ليلق يف اهفرعي . ريصقت الو ةءاسإل . ًادبأ طق نكي
 يتلا هفيراخزو هنايذه نم كبحاص هب كيتأي ام ىلإ نأمطإ دق كبلق

 مل نإو ، ةميمن كريغ ىلإو 8 كيلإ اهيقليف . ةميمذ كتبحم ىلع اهيعدي

 ام يه سيلو ‘ اهرشنف ‘ سانلل ا نيب اهرهظ أ ىتح « هن اوعأ نم اونوكت

 ام عد . هن اطيش سواسو نع اهثفني يتل ا } هناسل لوضف نم الإ ، اهرثكأ

 علطا نمم كنأ : ينغلبو ، عدخلاو دئاكملاب عردتف سبلت دق نم هب رزاؤي
 نم ىلإ يدالوابو يب ىعسيف { هنامز لوط اهفذقي { هب ام ضعب ىلع
 . اهنع اجلم ال نأ نظي يتلا 0، كلاهملا يف انعقوي نأ { هناوأ .يف هب وجري

 ةلحملا ينكاس نم رئاودلا انب صبرتي لزي املو ‘ اهنم انل جرخم الو
 نأ ال إ هللا ىب يو ١8 يد اول ١ جرخم 3 يب اوعل ١ يه يتل ا {. ي دالب نم ىلفسل ١

 نأ يردت ل وأ . هفتحل اببس نوكي اممرو 0 هفنأل. امغر ءاشي نم عئجني

 نمل زوجيفأ 3 ةرهاش يحاونلا هذه لهأ نم نيرثكألا نيب ةرهاظ هرومأ
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 ..... هلاوقأ نم ءيش ىلإ ىغصي نأ هلهج وأ هفرع

 ام لبق نم ناهبن يدلو ىلع طخاس كنأ : ينغلب دقف ؛ (اهنهؤ)
 مهتنعب نيذلا كباحصأ نم هراشتساف . هاتأ ام ىلإ ع وجرلا نم هب راشأ

 نم بجعأ اهنأك هذهو . كلاوماب مئاق اهيف نم ةرصنب ةكربلا دلب ىلإ
 ةحيصنلا يف ىقبأ امو } مكايند رمأ يف مهل الو كل حصي ال هنأ ، ىلوألا

 ىلع } اضرلا نم الدب طخسلاب ىزجيفأ 3 ةياهنلا دح غلب دق ذإ 3 ةياغ

 ىشخي رمأل مهتضرع كنأل . ركذتف ل دمحي وأ ركشي نأ هقح نم ناك ام

 مهنأل . حابشألا نم اهلمح امع الضف { حاورألا ىلع يتأي نأ هررض نم

 مهيديأب ام ددم نم ةبرق يف هل امل ، ةرثك يف مهودعو . «١ر ددم ةلق ين

 اهنم لوزنلاو ، اهدوعص يفو . ةيدوألا قياضمو ، لابجلا سوؤر نم
 اهفلأ نم الإ & كلاسلا ىلع ةريسع } كلاسملا ةرعو اهقرط نأل { ةقشم

 ال مهنأ امبرو . اهداتعإ نم ال لهسلا لهأ رثكأو {& ءاسنلاو لاجرلا نم

 . حالسلا نم اهادع ام نود . ةراجحلاب مهل خضرلا ريغ ىلإ نوجاتحي

 ريدقتلا يف اذه ، خضرلا ىلإ ألإ سيلأ ، حارجلاب اونخني وأ اوتومي ىتح
 نأ هيلع لدف { هب راشأ اميف زوجيف حصي فيكف { ىلب { ريبدتلا ءوس نم
 . حصنلا نم هنأ اذه ىلع يبلق يف هروصتأ يذلاو { دريف شفلا نم دعي

 يف ىسعل انوفرعف ، نيمأ قيدص الو إ نيبم ودع نم هنوبحت ال متنك نإ
 اذه يف عسي امم هنأل ، نيكرات هل نوكنف { هباب قلغت نأ هبوجو عضوم ريغ

 امل ،} حالص نم هل ام ىهنلا لهأل رهظ نإو 3 هلعفو هكرت هوحنو عضولل
 . ددع : باوصلا لعل )١(
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 كيلإ نسحأ نم { : ميكحلا لوق نم ناكو . هباوص نابف ، حالف نم هب
 قح نم ناك امبر هنأ الإ ، لاق امك وه . معن | { كيلع هحصن بجو

 نطب يف اولزن دقل 0 ةرصبملا لوقعلا لهأ نيأ نكلو 3 هدلق نم ىلع هريغ
 . مهنم ًاليلق الإ } هايند رمأ لقعي ال نم اهرهظ ىلع يقبو . ضرألا

 نمل ألإ دوعن ال | . هموزل عضوم ريغ يف هللا ءاش نإ انإف { ةرذعملا لبقاف

 قباطي ال اميف مهل حضتت نإ كنإف ، هاوس ام ال 4 لوبقلاب هانفرع

 اهيلع داز ام وأ } ءاضغبلاو ةوادعلاب كومر } مهاوه قفاوي الو } مهاضر

 ألإ نمؤم يف نوبقري ال ل { ءادلا نم هب مه ام حبقأ ام 0 البلا عاونأ نم

 يمادلا } دونكلا نم مهب امل ! ةمه ةلجاعلا ريغ ي مهل الو } ه ةمذ ًالَو

 8 دوبعملا كلملا ةعاطب مهرمأيف ، قحلا ىلإ مهوعدي نم ةيهارك ىلإ
 ءازج نم امهنم لكل امع قدصلاب مهربخيف ، لطابلا نع مهرجزيو
 ام كرد نع ، رودصلا يف يتلا بولقلا يف ام ىمعل . دوعوملا مويلاب

 . دوقر مهو ًاظاقيأ لهاجلا مهاري } رومألا نم مهراصبأ نع ىراوت

 ىلإ مهدرو مهاده ىلع ردقت نإف . دودو قح دحأل مهيف سيلو
 يف داسفلا نم هرهظأ ام ىلع ربصاف 3 عنتما نمل داهجلاف الإو 3 مهالوم
 .مهنع ضرعاف الإو . دابعلا نم هردق نمل هزاوج وأ هموزل عضوم

 نم كبلقل ارهطم ‘ هيلإ قيرطلا عطق يف هللا ىلع الكوتم مهنم دعابتو
 ريغل نيملعتملا نم 9 للزلا نم ًارذح & سفن لك يف هلابقإ نم ، سند لك
 . مهل زتعت نأو ،\ كدشر قيرط نع كدصق يف كولزي نأ ةفاخم { لمعلا

 . ءالؤه نم دحأ ىلإ نكرت نأ ، رذحلا لك رذحلاو ، كدعب يف ةمالسلاف

 نلبقت الف 9 كوتفأو كوتفأ نإو 3 اليلد كترخآ رمأ نم ءيش يف هلعجتف
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 يف هب ءاج ام ىلع 7 هدرل زاوج ال هنإف ، هلدع كل ناب ام ًالإ كلذ نم
 ءانبأ نم كريغل الو \ كسفنل هيضترت نأ كل سيلف لإو 3 هدعبو هبرق
 دقلو 0 ةنامألا نم مهدعبل ةبجوملا ةنايخلا نم مهب امل ءالؤهف © كسنج

 هذختتف مهنم يفطصت نأ كيهنو \ كنيد ىلع مهمهتت نم كل حصن

 كايند رمأ نم هلهجت اميف هريشتستف كيلإ عجريف { هرهظتست اليلخ
 نأ هب ام قحأ نإف . هرهظأ دق امل 0 هلئاقل نومام ريغ هنإف ، كترخآو

 يتل ا تانامألا نم ءيش ىلع هلعحتف هبرقت ن ] نم الضف . هرجهتف هدعبت

 هنود امو : رخآ لوق ىلعو . ءايلوألا نم نوكي نأ هزاوجل طرشلا نم
 ءيش ىلع هظفحتست نأ كل سيلف نيذه نم نكي املو . ءانمألا نم
 . دحاو مكحل امهنإف ناهف ًارفق 7 اليكو هيف هميقت نأ الو . اهنم

 . ليتف ناك نإو

 حلاص } يقت ريزو هل نوكي نأ كتلزنم يف لزن نمل يغبني يذلاو
 . ميلح يفص . ريصب ميكح ئ حلاصملاو راضملا نم ةكلمملل امب ، ريبخ

 هفرعيف } هدابعل هدهم يذلا {، هبر طارص يف هب رميل 0 هدايق هيلإ ىقليف

 ىتأف . هداح ىتم هيلإ هدريو {. هلهج نإ هملاعمب هرصبيو { هيلعو هل امب هيف

 5 هب رفظي نالف . ىهلف يسن نإ هركذيو { ىهس نإ ههببو : هل سيل ات

 . ريمألا (هيلع) رهظ ام ىلع ءابعأ نم { ريثك لمحت ىلع ريهظلا معنف
 نمب هنرقاف الإو 0 هقف هل نكي ناف . كرمأ ف هكرشأو ز كرهظ هب ددشاف

 الو انابج نوكي ال نأ هطرش نم الأ ، داشرلا قيرطب ريصب { دابعلا نم هل
 عضوم ف لخبلا ىلعو { ءاقللا لحم ف نجلا ىلع هلدي الئل . اليخ
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 يف كش الو 8 لاجرلاب ةكلمملا نأ الأ & نارضم كب امهنإف { ءاخسلا

 الَو » 6 الخب ى « كنع ىلإ ةنولغَم كدي لعجت الو » © لاملاب امهنأ

 الك عد . « اروُسحُم امول ةغقتق »» © ألذب ، « رطسلا لك اَهطُس

 هنإف | كدهجب هل ًايرحتم } نيلاحلا نيب طسرولل امزال نكو . نيقيرطلا
 نم ءيش يف { اريثك الو اليلق كديب اميف نلذبت الو } نيرمألا لدعأ

 ألإ هلوت الف { مكح نم ناك امو . ًاريذبت كنم دعيف ، ىلاعت هللا يصاعم

 نم افوخ 4 لدعلا ىلإ هنادريو ، لطبتلا نم هاعنمي ‘ ملع يف عرو هل نم

 . هبنذ ميظع نم روجلا نم هاري امب ، هبر

 لوقاف ، كديفأ نأ هب اوجرأ ام ‘ عوضوملا اذه يف كديزأ يلعلو

 ءوس لك نم ةريرسلاو . ةرامألا سفنلا رهط . ةرامإلاب يلب نماي : كل
 . انالوم ةمدخل حلصت ىتح . ةريشكو ةليلق 3 ةريرجلا اهتاذ يف اهباصأ

 العفو ةين . مراحملا يقنتو { مزاوللا يدؤتف 3 اهالوأ ام ىلع هركشتو

 6 لفاونلا نم هيلع ردقتف كنكمي امب رهطتلا دعب هيلإ برقتت نأو 3 الوقو
 غلبم اهرش نم زارتحإلا يف دهجت نأو & لئاضفلا نم اهيف عدوأ امل
 نأو ، سانلا رثكأ نم لب ، سواسولا رش نمو 0 اهرض نم افوخ . كردق
 نم ىفخي اميف هيلإ عجريل ، حلصي نميف ةرازولا لعجيف 3 ةريرسلا نسحي
 عرولاب هتفرع دق نم الإ مكحلل ردصت ال نأو } كيلع ةيالولا رمأ ريبدت
 ةلاذربو ، لزه ةماقمب كتماقإ يف الو كعنص يف ىضرت ال نأو . ملعلاو

 رغوتو } دقحلا رض ىلإ ىدأ امبر هنإف ، حزملا ةرثك ىقوتت نأو { لعف
 وأ ، حرت ةلازإ نم هدارأ امل زاجف } ليق اميف دبالو ناك نإف . ردص
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 رضح نم وأ 9 الملا نيب هكرت ىلع تردق نإ كحضلا يفو ، حرف ةبلج
 رخسيو } القعلا كب يردزي الئل 0 ىلوأ كب يذلا وهف { ءاسلجلا نم
 نأ الإ } ءاغوغلا كيلع أرجتيو ، ءاسنلاو لاجرلا نم 0 ءاهفسلا كنم

 ال نأو ، هيف هل قح ال نم ًالإ } ًامسبتم هاقلت نم نيب هلعجت ًامسبت نوكي
 نوكي نأ الإ 9 عابطلا.هنع رفنتو ، عامسألا هجمتف ةمرذه مالكلا نرثكت
 وأ هل ابدؤم وأ ، املعم هل كباوج يف وأ . ًاملعتم كريغل كلاؤس يف

 نأ كب ام قحاف لإو ، كيلع وأ كل اميف ةجاح نم هب كلامل وأ 3 ًامهفم
 ملساو 3 كردقل زعأ هنإف 2 ًاتومص ةدئاف ريغل ةلاقملا نعو . ًاتيمز نوكت

 يف شمت ة الو ط { « سانلل كدح رغصت الو »» كرزو حبق نم كرمأل
 نإو 9 ه الوط لابجلا علبت نو ضرألا قرخت ن كنإ احرم ضرألا
 . رسعم ريقف وهو كاتآ ام ىلع كلابقإ نم هرثؤت ة الف ، رسؤم ينغ كءاج

 وأ يتأت اميف ، رمؤت هب يذلاو . الف الإو © زا هقح نم نوكي نأ الإ
 لك عضتف . ناكم نم قحلا يف هل ام 0 نامز يف هب اودعت ال نأ { رذت
 اميف نوكت وأ . نيحلا يف هل يذلا هعضوم يف { نيللاو ةدشلا نم ةدحاو

 نأو { هيلع نوكت نأ كل زوجي وأ كمزليف { هيلإ كلوزن عضوم يف امهنيب
 نأ لإ ! حلصأ هنإف ، زاجف نكمأ ام حفصتف {، كيلإ ءيسملا نع اوفعت
 ًاظف كسانأ يف نوكت ال نأو ، حجرأو ىجرأو لهأ هل وه امب ةءارب نوكت
 كل رصان الو ىقبتف } اضف كلوح نم اوضفني امبر مهنإف &، بلقلا ظيلغ

 . ءاملغلا لوق عبتتف ، ءامكحلا مالك ىلإ عمست نأو 4 ًالوذخ ًامومذم

 يف هب لمع نمل نوكي . املع كلذب ىوقت ل "امهف مهب دادزت نا ىسع

 . ارخذ هلهأل دعأ 5 ًارجأ هترخآ يفو 3 اركذ هايند
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 نإ ، اليقث الوق هيلإ غلب نم ىلإو . هيلع ىقلاس هدعب نم ينأو اذه
 . ربص نمل هب امل هلعف عضوم يف زئاجلا نمو { هردق نم ىلع بجاولا نم
 ريخلا لهألو . ًارجاز ركنملا نعو . ارمآ فورعملاب نوكي نأ هلضف نم
 حبصتو يسمتف . ًافوطع نيحلاصلا ىلعو . ًافوؤر نينمؤمابو . افولا
 ةلمج نم كترخآ يف تنأو . اديبعو ارارحأ ، اديدش دئادشلا لهأ ىلعو

 ٠ كدي هتوح دق ام ىلع كتردق دوجول يهنلاو رمألاب ۔ باطخلا هًمع نم
 ، ةيبولا دراوملاو ، ةيندلا يعارملا نع اهدق } هاعرت نمل يعارلا ترصف

 . ريبكلا رقو { ةيوسلاب مكحلا يف مهلعجاو . ةيضقلا يف مهنيب لدعأو

 غلبت نأ يف كسفن دهجاو { ريقوتلا يف هل قح ال نم الإ . ريغصلا محراو

 ىتح } مرجت قفانم وأ كرشم وأ ، ملسم نمؤم نم } هقح قح يذ لك
 6 هادع اميف ال | ىأنف دعب وأ ، اندف برق [ كريغ نمو كنم هفصنتت

 هيلع ضقأ نكلو 3 لزان هب وه ام مهنم دحاب زواجت ال 0 لزانم يف مهنإف
 هدشر كل ناب نإف } هلقع ردقب ألإ هملكت الو 3 هلزنم يف هل امبو { هلو
 هرمأ كيلع يفخ نإو { ةءاربلاف هيغ كعم حص نإو 0 هل ةيالولاف

 ىلع ىقبت وأ } هيلع نوكتف ، هيرمأ دحأ كل نيبتي ىتح هنع فوقولاف
 نم نكي مل نإو ، كلهج ىلع تمد ام ‘ كل امزال 3 هيف كفوقو

 . كلذ يف فلتخي هنأ ملعأ الو ، كلذكف كتيعر

 نأ بحت امكو ‘ مهل نكف . كل اونوكي نأ ديرت امكف : ةلمجل ابو

 ناسحإلابو . مهباقر رهقت ةبلغلاب كنإف { مهيلإ نسحاف . كيلإ اونسحم

 لا ميركتلا هدري هل هناف ئ ًامينل ناك نم لا ئ مهباقرأ رارحألا نم كلمت
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 وأ 3 ًاذنئال كنع رفن نإو 0 اميركت ةءورملا لهأ هب صصخأف . ةمآلو ادرمت

 اذاف . الوسر كندل نم هيلإ لسراف ۔ هفيلات يف ةحلصملاو ۔ يلقل دعابت

 هتدجو نإف ، اميركت هيلع قفشأ نم رظن هيلإ رظناو { ًامظعم هبرقف كاتأ

 هبرقي امب هملك مث ، عزف نم هب ام هنع لوزي ىتح هعور نكساف عزج ين
 هنإف اليمج الوق الإ هل لقت الو ردقت ام كناسحإ نم لزنأو 0 هفلؤيف

 . كناوعأ نم تنأ هب ام ىلعو { كناوخإ نم نوكي نأ كشوي

 سيكأ نأ " : (ههخر باطخلا نب رمغ ‘ صفح يبأ لوق يفو
 ئرمإ لك نزوو . ًافطعت رفانلا نكسو . ًافطلت برق ام } سيكلا
 ةدهاشلا نأل { هريغو اذه ىلع لدي . " اهنايعب هريخ طلخي ملو { هنازيمب

 نأ زوجت ال يتلا ةرهشلا دحأ غلبي مل ام 0 ربخلا نم ًاملع حصأ رظنلاب

 .هب امو هكرتاف \ ررض هدعب يف الو عفن هبرق يف نكي مل نإو { درت

 . ءاوس ىلع امهنإف

 وه ام يتأي وأ { دابعلا نيب ةميمنلاب يشمي هنأ دحأ ىلع كل رهظ نإو

 لشتمإ نإف ]. هاهنتو هرمأت نأ ةردقلا عم كل دبالف { داسفلا عاونأ نم

 . هقحتسي ام ردق ىلع باقيلاف الإو 3 دارملا وهف ، يهنلا لبقو . رمألا
 نم هيلإ يعدف 7 هب ديرت ام ىلع دايقنإلا نم ىبأ نإف إ باوثلا نم الدب

 . هرفكأ ام ىلع ارصم 3 هرهظأ يذلا ف يقب نإو . دافصألاو لالغال

 هلاتق يف زاجف . ابزح هتعاط يف نمو ناطيشللو . ًابرح هلوسرلو هلل

 هحور ىنفت وأ } هلامو هسفن نم قحلا يطعي ىتح 0 هلاثمأ يف زيجأ ام ٢

 . هلالض ين
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 اهل ام مدعل { دحاولا مكخ اذه ف ةعامجلل نإ : قحب لوقأ ينأو الأ

 نم ةبراحمل هب جرختف ، شيج زيهجت ‘ قرف نم كل ادب امهمو } قرف نم

 الو ، اربج ةيعرلا فلكت الف 5 قسف نم هادبأ امب ‘ كل زاج وأ ، كمرل
 الو } لاتقلا جورخ يف لاح ىلع مهيلع كل سيل ام ‘ سانلا نم اهريغ
 ٨ لامعألا نم مهمزلي ال امل . ارهق مهنذخات الو ، لام لذب نم هنود ام

 ىلع نلعجت الو . لالحتسإلا وأ كاهتنإلا عضوم يف ميرحت نم اهب امل
 { ةيقتلاب هتفرع نم الإ { ادئاق كايارس نم ءيش ىلع الو { ايلاو كشيج

 ىلع هب ىوقت . ادعاسم كل نوكي نأ { ةلاسبو مزح نم هب امل هتوجرف

 ٤ هيف هلعبتو 3 هيلإ هضوفت امل رصب وأ ملع اذ ناك نإف | كودع رسك

 نم افرشم كناذحب لمجت نأ كل دبالف ألإو ، اليلد هسفنل هب ىفكف

 نم ىلإ رطضت نأو 3 اليصأو. ةركب 3 هيلعو هل يذلاب هلدي ًايداه { ءاهقفلا

 يتأي ال نأ . امهنود ام وأ هبرض وأ هنعط ف نومأم نم ةقثلا نم هنود

 هعقوت نم هفرعي ال سأب الف { زاج ام الإ } هريغ يف الو هبرح ةلاح امهيف

 لمعي نأ هل هزاجأ نمل يأر ىلع . ةلاهجب هرمأ نم ءيش يف لوخدلا نع

 نأ كل يغبنيف ، سامحلا لبحب ةفرعم هل سانلا نملك ال هنأ الإ { هيلع ِ

 نم اهيلإ ةجاحلا عضوم يف اوذخأيل ، اهقرطب ءارصبلا نم افراع امهبحصي
 ىلإ ىدأ هنإف } اهقح نم هافرعف امهل رهظ دق ام } اهقدص ىلع ةلالد

 ءايرل ال كالومل هوناف } ةعدخ ۔ هملعن نم لوق يف ۔ برحلا نأل { رفظلا

 ة كءاجر يف ام ناك نإف { كايند نم هلانت ضرفل الو ، ةعمسل الو
 . كالتبا ام ىلع ربصلاف ، كودعل ناك نإو ، كالوأ ام ىلع هلل ركشلاف
 اهل امع عفدلا مهمزل . مهيلع دلبلا يف يغبي نأ دارأ نم مهيلإ لزن نإو
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 ي فلتخ ١ امو ئ عفنل ١ نم هب ه » هيلع مهربجت ن 1 كل ز احف » ميرح نم

 . اليق موقأ وه ام ىلع هيف لمعاف هزاوج

 نم عزفت الو ، اهرح نم عزجت الف ، كسفنب اهرشابت نأ درت نإو
 ىلع كودع دئاكم نم نكو . ةعاطتسا نم كلام اهل ددعأو {. اهرض

 يف الو هليل يف نوكي ىتم هموجه يف يردي ال هنإف 0 ةعاس لك يف رذح
 هنإف { ةلق نم كلام عم ةرثك نم مهل ام كموقل نرهظت الو { هموي راهن
 الف } سانلا كرضح نإو . اليلذ ناك نم لشف ىلإ يعاودلا دحأ نم

 كنأل ، ةميزع نم كب ام فعضب سانلا نيب رارفلا ىلإ نكرتف انابج نكت
 نإف ، كبلق رعشأف { ةميقم هب اهنأب & ةميزه نم كءارو ام ىلإ مهرجت
 لاجآلا يف مهل لقو { لاتقلا ىلع كبحص نم ضرحو { كبر ديب رمغلا
 8 لاح ىلع صقن الو اهيف ةدايز ال . ةدودعم اهتاعاسو . ةدودحم اهنأ

 مهمدقت نم وأ © نئاغضلا نم مهل قباسلا يف يذلاب 0 اقللا نيح مهركذو

 ةوادعلا ران نم نكتسم اهب ام مهبولق يف جيهت نأ ىسعل . ءابآلا نم

 كموي ين تنأو . مهل هزاوج عضوم يف لازنلا ىلع مهلمحتف { ءاضغبلاو

 ةراجحلاب ًايمرو ى حامرلاب ًانعطو . حافمصلاب ابرض كموق ةرداب ذئموي

 رركو . مهمادقأل تبثأ كرمأ نم اذه ىلع مهمادقإ يف مهنإف { لابنلاو

 . اولذيف كتاداعم اوكرتيف { اولذي ىتح حاورلاو ةادغلاب تاراغلا مهيلع

 ءاسملاب . ه ملسلل أوُحَنَج نإو »» { 4 ًالوغفَم ناك ارمأ هللا يضقتل ط

 نم لإ ، مهردغ نم رذح ىلع نكو ، 4 اَهَل حنجاق لل { حابصلا وأ
 الف ًالإو ، هبرق نم ةبير يف نكي ملو 7 هبنذ نم هيلإ باتف ، هبر ىلإ عجر

- ٣٨٣ _



 نيح ىلع كذخايف . كب ركميل كبراق دق نوكي نأ نكمأ نإو . هنمأت

 الف { ءاد نم مهبولق يف امل ‘ مهيف ريخ ال مهرثكأ ساللاو ، ةلفغ
 كبرل لعجت نأ نم كل دبال هنإف { ءاود مهل امف كتاقوأ قرغتست
 8 كرفسو كرضح يف همسا ركذتف { اهيف هدبعت كراهنو كليل نم اتاقوأ

 ءاضق نع لغتشت ال نأ : رومامل ي ناك داو . الي هذإ لتتو

 .هتقو ي رومألا نم الك لعجاف ، تادابعلا لفاونب نيملسملا جن

 . روفوملا ج

 هتأرق اذإف ، كتوالت نم نآرقلا الو ، كدجهت نم لزنملا نرجهت الو
 يف كنم ناك امل ةليل لك يف رظناو . اليترت هلترف ، اهريغ يف وأ ةالص يف
 يف هل زاوج ال ام ‘ كلامعأ نم ءيش وأ كلاوحاب دجت نإف إ كموي

 لأساف الإو . هتفرع نإ كنكمأ ىتم {} كمول لبق هحالص ردابف & كنيد

 عمسلا ن إ مدع هب كل َسيل ام فقت ألو »» { هتلهج نإ ململا لهأ هنع

 كسأر ينيع ندمت الو } ه ال وُنسَم هنع ناك كيلوأ ك اولا َرَصَبلاَو

 نكلو ، قزرلا يف مهضعبل هيف عسوف 3 ايندلا يف هدابع هب هللا عتم ام ىلإ
 قدصلاب هنإف . ةدابعلا لهأ نم هاقتا نم هدعوأ ام ىلإ كلقع نيعب رظنا

 يف هنإف ، هاوه عبتا نم هدعوت ام ىلإو . اليضفت ربكأو تاجرد عفرأ

 . اليكنت دشأو . هايند نم اباذع مظعأ هتاكرد

 كل ادب اذإ {. ةرازولا هدلقي نأل هراتخاف } كلملا هاندأ نم ايو

 يذلا .© هتلح الو ‘ هراد نجلت الف {. هنم ةوعد نع وأ ٠ راتخم لوصولا

 ىتح هرارقتسا ةلاح يف درت مل نإو . هيف ناك عضوم ياب الو . هب وه
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 نأ يغبنيف { سانأ يف هتدجوف كل نذأ نإف } هيلع لوخدلا هنذاتست

 نم كانه نوكي نأ الإ ، هتهج نم ىلع مالسلاو ةحفاصملاب أدبتف إ هربكت
 عنامل الإ ، هريغ ىلع مدقي نأ هب ام قحأ نإف ] مالسإلا يف ةلزنم العأ وه

 ثيح دعقتف } سولجلاب كل نذأي ىتح كمايق يف ىقبت نأو { عفاد هل ام

 . رصبلا ضغت نأو ، ةروع نم هتيبل امل ملعأ هنإف ، ةرورض نم لإ كرماي
 ةدئاف ال ءيش نم هارت امب نربخت الو ، رضنلا لزنم جلاو ىلإ ندمت الف

 هيلإ جاتحت ام ردقب نكلو ، سانلا نيب مالكلا نم نرثكت الو ، هركذ نم
 هزاجأ اميف هيأر نع وأ . هبجوأ نمل هيلع داز ام ال ۔ اباوجو لاؤس .

 حيسف هتدجو نإف } هلاوحأ نم نوكي ام ىلإ رظنلاب عجرا مث ]. كل

 قلقي ، نابجلا ءيرج . رمألا ىلع يوق } ردصلا بيحر « نابللا
 لباق هل زاجف { هنكمأ ام ةلزلا لمتحي 3 ًاليبن القاع ًابيبل ، ربصلاب دئادشلا
 نم هب امل ، اضرلا عيرس ، بضغلا ديعب ، ةلذ الو زجعل ال 7 رذعلا

 ىضري ال } اهكلسم يف روهتلا نع اهكسمم ‘ سفنلا رهاق . ملحلا
 لهأل ابرقم } هلحم يف الإ هقفني الو ، هلح نم الإ لاملا ذخأي ال ، ملظلاب
 هكولس يف ءيضتسي هب ام 0 مهراونأ نم سبتقتل 4 ملعلا يوذ نم ىقنلا

 اعبتم . مهبادأب هردق نم عم هلهأو هسفنل ابدؤم 6 . مهرانمب هبر ىلإ

 هلقع روفول ةيغبلا وهف } الاؤس هزاوج يردي ال امع افقوتم 9 مهرانأل
 لع هلدو . هلضف يف هكراشف كرزوتسا دقو . هلثمب نامزلا حمسي ىنأو

 كل يفبني ال ءيش نم ناك اممو 0 احصان هايندو هنيد يف ةحلصملا هيف ام

 الإو 8 رسلا يف لإ هب هربخت الف 3 هاوسل هرهظت نأ الو . هايإ همتكت نأ

 الف . هروهظ هركي ام الإ . احصانم هب رهجلا يف نوكي نأ سأب الف
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 ألإ ! كريفل هاوجن يف هطلاخت نأ كايإو { ًاحضاف دعتف { هاداع نمل هفشكت

 تاوذ نم يتاللا هئاسن ةثداحم ين هيلع ءيرتجت نأ وأ 0 هيلإ كوعدي نأ

 وأ ، هنذاب ًالإ زئاجلاو ، مزاللا نم هربخل ناك نإو ، ةولخ كمراحم
 8 كتمهتهثروت الئل }. هنم الدب هاضريف هنمأي نم ةطساوب وأ ، هروضحب

 ةأرملا نكت مل املو 3 ائيرب نظلا ءوس نمو 7 ايقت كسفن يف تنك نإو
 . ايغب

 المهم هعدف ٤ هكرت عسيف ءيش نم ههركي ام عيمجف : ةلمجلابو

 هب سيل هتدجو نإو } امكتبحصل لمجأ هنإف هعدت الو ، هل يسانلاك

 ال اميف 9 هراهنو هليل يف يرجي . ملعمو عرو هل نم يفتقي الو © مكح
 . رصبت نأ الوجع باثو { هاوهل ًاعبتم ل هملع يف وأ 0 هامعل امأ ، يردي

 .هارت وأ ، هاوه امب الإ ضري مل 8 هاده هيف ام ىلإ اعدف {. رمأ وأ ىهنف

 ٨ هران هبلق يف يرويف {، هرارش حدقيف هكرحي ءيشلا ىندأب بضغلا عيرس

 عضوم ريغ يف يفشتلا نم هسفن كلمي الو 3 هراثآ حراوجلا يف رهظي ىتح
 امأ | ةلالض ىلع هبوكر يف هنأل . ةلاهج وأ ملع يف هردق ىتم { هزاوج

 يف هناوعأ نم نوكي نم وأ هديب امأو { ًامتش هنيد ف وأ هضرع يف هناسلب

 وأ . هيلجر لكر نم شطبي هب امب يلابي ال { ًاملظو اناودع . هلام وأ هندب

 وأ شطع وأ 4 . عدوأ ةرطنقم وأ . ديق وأ نجس وأ } هيديب زك وأ قد

 هل قري ال 0 اليتق هادرأ نإو . هبيذعت نم ءيش يف اهقوف ام وأ ، عوج

 رصأ هل حصنت نإف 4 . ىكب نإ هتربع محرت ال ىكش نإو ں بضغلا لاح
 نم لإ . هيلع لخدت الو هلزتعاف ٨ ناطيش هنأب ملعاف . ديري ام لإ 8 ىبأف

 . ًالوهج ًامولظ هيف ريخ ال هتفرع دقف 3 هيلإ ةرورض
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 هرطخو . ميظع هلضف هدعب ام ارمأ تلمحت دق . مكحلا هل نم ايو

 هيف لمت الو ، ىمعل هيردت ال امب مكحت الو . ءاضقلا يف لدعاف ، ميسج

 كايإو ، اضرلاو بضغلا عضوم يف ، ىلقل هيلع الو 0 ىوهل دحأ ىلإ
 . الوكأ لطابلاب سانلا لاومأل نوكتف { اشرلا لوبقو

 35 نيرصان هللا نيدل اونوك ‘ قحلا ةوعد لهأ نم نيرداقلا رشعم ايو

 . نيرزاؤم مكيف هب ماق نملو

 3 داسفلا عاونأ يف رثكأف { دابعلا ىلع ىغبو 0 دالبلا يف ىغط نم ايو

 وه امو . ديدش هللا باذع ناف . نيرفاك اوتومت نأ لبق مكبر ىلإ اوبوت

 . ديعبب نبللاظلا نم

 نيأ نكلو ، عيطملاو يصاعلا ، عيمجلل هلوقأ نأ هللا هردق ام اذه

 هيلع ردق نم هيلإ اعدف ضهنو ، عرش يذلا هنيد يف هللا رمأب عدص نم
 ام عرتخإ وأ {. هميرحتب ناد ام كهتنإ نم ركنأو 3 عنتماف ىبأ وأ { عبتاف

 عمسأ الو } هزاوجب ةفصلا هذه لهأ ىرأ ال ينإف { عدتباف هل زاوج ال

 لهأ راص نيأ : راطقأ يف تيدان ينأ ول & يراجملا نم ءيش يف مهركذب

 . رايخألا نم مهرثأ ىفنتقاف مهعبتا نم نيأو ، رايخألا نم ىقتلاو ةفرعملا

 . رايدلا نم اولحر : اهباوج يف لوقتف 9 اهلاح ناسلب ينبيجت نأ اهتوجرل
 3 ةيفخ يف ةيقب ناك نإف ، ىرتو عمست امكف ، ىرثلا تحت ة اولزنف

 . اهلاقم نم اظفل هلع داز امع هب ىفكو . ةيربلا يف مهلقأ امف

 نم ناك ام كرس نإف {} كيلإ ۔ هللا ءاش نإ ۔ لصاو ناهبن دلولا
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 كنم اوجرملاو كب نظلاف ، كءاسأ نإو } هدارأ يذلا وهف ، مكل ةحيصن

 . نيتلاحلا يف ةرذعملا لبقاف 3 هداهتجا غلبم ىلع هلمحت نأ كيف لومأملاو

 | نيتلوألا نم بجعأ هذهف الإو 8 كرض هب دري مل هنإف } امهدحأ يف وأ

 لدي ام اذه سيلوأ 0 ارذع هيلوتف هكرتت الو } حصنلاب هيلع ىضرت ال ذإ
 هل نوكت نإ كنأ كب ينظ يف يذلاو 3 ارمأ ةثالثلا هوجولا حبقأ هنأ ىلع
 ةلاسرلا هذه يف يل نآ دقو ، كلذ لهأ نم كنأل } يفحلا هبو } يفصلا

 نمم نحنو 0 ناقيرف نامغغ لهأ نأ : كيلع ىفخي ال امب اهمتخأ نأ كيلإ

 انرص ينميلا فصلا ةرصن نمو { نينمآ ريغ يرازنلا فصلا انلوح
 شابوأ ءاهفُس نم ، نيشاولا لوق مهعامسل كلذك ءارمألا نمو 3 نيسيآ
 ءادعألا نم ةرثكلا ىلإ اندعف ، نيدعبألا لاذرأ نم مهبزح نمو 3 نيبرقألا
 اهلوزن نوكي ىتم يردن الف { اهلوح ةيلبلا نم عقوتن { نيفئاخ انلزانم ىلإ

 اذه ىلعو { نيرفاسم انناطوأ نم انجرخ اذإ فيكف 3 نيدرمتملا ةاغب نم
 دح ىلإ ، عاعرلا جمهلا ءالؤهل عامتسإلا كرت مكيلع الهف 3 انرمأ نم
 ةحضاو ريغ اموق اوبيصت نأ لبق . نآرقلا مكحم ين ءاج امب المع نايبلا

 : اولوقت نأ } متلعف ام ىلع } نينمؤم متنك نإ اوحبصتف اموق إ رمألا نم
 ةرخآلا يف ةمالسو ةحار نم اهب امل ىلوأ مكب اهنأل 3 . يه امعنف { الب

 ةباتكلا هيف ئزجت الف .} مكبرل ًافالخ 6 | معن : متلق نإو } ىلوألاو

 لوقلا ةباثمب اذه لثم يف اهنأ كش الو 0 مادقألاب لوصولا نع . مالقألاب

 نم مظعأ اميف اهب ىفتكإ دقو 9 اهفرع نم قح يف اهبانم بونت ، ناسللاب
 لوط انابكر وأ ةاشم قرطلا ءافلح نوكن نأ ىوقن ال انإف ، نأشلا اذه

 . نامألا ةلقل رطخ نم هبوكر يف ام عم ، بصنو ءانع نم هب امل ، نامزلا
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 مكيلإ انرص اذإ امأف } نادلبلا نيب رارقإلا لهأ ةاغب نم دصرلا ةرثكو

 . نيمئاق مكرايد يف انمد ام { اءوس انل مكنم نوكي نأ ىشخن الف { نيلزان
 نأ نمان ال ودعلا نم انكل } نيفجرملا نم دحأ انب مكارغاف مكاتأ نإو

 يف ررضلا عقي امبرو ، نطولا ىلع انبقعي وأ } قيرطلا يف اندصريف عمسي
 داصحو ةعارزلا ناوأ يف اصوصخ . ةدع هوجول لاملا ين . ةدملا لوط

 وأ صقن نم اهريخاأت يف ىفخي ال ذإ ، راطمألا لوزن مايأ اميس ال { رامثلا

 الف ،. انرذع نم وه سيل وأ ، عناوملا دحأل انرمأ نم اذه نإ { داسف

 وأ هبجوي ملعل الإ مكنم انل دبال هنإف ، مكنع يفغل هنأ هيف انب اونظت

 . كلذك وهف لا إو ، هزيجي

 يف زوجي دقف ، الق اقح رومألا نم ةدحاو ريغ يف نوكي نأ ناك و ا
 ىلع جاحلا ةرثك يف نإو الأ 4 اقدص اطخلاو ةباصإلا لمتحي نأ عض

 نم ةيهارك ضفب هبلق يل و امب روزملا نم هوعد ام ريغ نم 7
 " أبغ ددزت ابغ رز " : ت يبنلا لاق اذهلو ، جاح ريغ نم . هداتعا

 8 هب لمعي نأ هبل يف هنم ديزمل وأ ، هبح ءاقبل روزملا دارأ نمل يغبنيف

 . هبرل هب يوني نأ هنسحأو

 الو } ًالفن زاج وأ اضرف مزلاف حص دق ام مكل يحصن نم اوذخف
 3 اهريغ نم يسفن ةحصانمب قحأ انأو { الدع ناك ام الإ يلوق نم اولبقت

 الف ، ءوسلاب ةرامأ اهنأل ، اهرض دوجول هنوك يف وبمجوم رش نم هب ام
 راس مث ، سند نم اهب ام رهطو إ اهاوه ةعباتم نع اهاهن نمل الإ اهل ةاجن
 . امزال هيلع هلكوت يف لزي ملو 3 اهالوم ىلإ ةرهاط 3 اهرك وأ اعوط اهب
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 ىضرتف . اهنع هنم ىضرلا ىلع هيلإ لصت ىتح سفن لك يف اهاوقت مامرل
 نكلو . اهباوث ليزج نم اهل هدعأ دق . اهباسح دعب هدجت يذلاب هنع

 ال ينأ ؟ اهبويع جالع نم غارفلاب يل ىنأ : اهبونذ ةرثكل لوقأ قحلاب

 اذه يف مكل ينم مكنم يل ناك ام ىلإ يناعد امنإو & نوكي ىتم هيردأ

 ال ام عقي نأ هفوغتأ ام . قرخ ريغ ف يهن وأ ‘ قفر يف رمأ نم حصنلا

 دمخي نأ } هقتف عاستإ لبق حلصلاب هقتر يف ىسعل 0 عقوي نأ هيف نكمي

 ام لين ف عمللا ال { هدمك راوأ 1 هدسح ىلع ىقبيف { ةنتفلا ران هللا

 نم ملقلا ىرج دق هنأب يملعل ، هردق نوك نم عزجل رارف الو & مكيديإب
 الو ، هرمأل دار الف } قلخلا يف ةمايقلا موي ىلإ نياك وه امب قحلا كلملا

 هملع يف قبس دق ام نوك نم دبالف } همكحل بقعم الو . هتاَملُكل لدَبُم
 همار نإو . ديزم الف .صقن الف ، صخ هب يذلا هتقو يف نوكيس نأ
 الف مكحلاو رمألا هل نأل . ديري ام ألإ نوكي الف { ديبعلا نم دحأ

 6 رض وأ عفن . . رش وأ ريخ نم ىلاعت انالوم هبتك ام الإ مزجلاب اموي انبيصي

 . بينأ هيلإو تلكوت هيلع

 هوضرعاف ، بيترت وأ ريبخت يف إ ينع مكءاج وأ 3 ينم مكبار امو
 نإف ، رصبلا لهأ هيف اورظانو } رثألاو عامجإلاو 3 ةنسلاو باتكلا ىلع
 فلاخ امو { هتدرأ يذلا وهف ، رظنلا يف يأر ىلع زاج وأ 3 اهيف ام قفاو

 يف ۔ يرمأ نم اذه ىلع ينورذعاف & تدمعت ام ينإ ملعي هللاف 9 قحلا

 . لماع هلدعبو { لباق حصنلل ينإف } ينوحصناو ، يرذع زاوج عضوم

 لضاف ينأب يل ةداهشلا يهف صقان نم يتمذم كتتأ اذإو
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 يجارلا { لامآلاب رتغملا دبعلا نم 0 مكيوذ ىلعو مكيلع مالسلاو

 كلهأ نإف } لآملا موي هباذع نم فئاخلا & لاعتملا ريبكلا ريدقلا هبر

 يف انأو . يللز نع هوفعبو ةعساولا هتمجربف وجنأ نإو 0 . يلمع سنبف

 دمحلاو ز اهلك يبونذ نمو “ يلمأ نم هيلإ بوتأو هرفغتسأ هيلع يلكوت

 . ملسو هبحصو هلآ او دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ] نيملاعلا بر هلل

 نلهبن يبل ةماعلا ديسلا ةلاسر نم هلقن اندلا ام ىهتنإ

 . دمحل ماملا نب دمحم ديسلل © (دللا همح))

 هتماقإ رثكأ ناكو . دمحم ديسلا ةافو خيرات ىلع علطأ ملو اذه

 مث . همكح تحت اهعباوتو قيوسلا تناكو ۔ اهب يفوت هلعلو ۔ قيوسلاب
 راص هتوم دعبو . تام نأ ىلإ . دمح نب لاله ديسلا هدلو دي 1 تناك

 نمو . هنم تجرخ نأ ىلإ ، دمحم تنب ةخوج ةديسلا هتخأ دي يف نصحلا
 ديسلا هيخأ نبا مكخ مايأ ىلإ شاع » مامإلا نب دمح ديسلا نأ دكؤملا

 . ناطلس نب ديعس

 نب دوعس عرولا لضافلا ديسلا : دمحم ديسلا ةيرذ نمو

 نب ملاس مامإلا ةلود دييأت ف هفقاوم تناكو © دمح نب لاله نب دمج

 هل هتمزالمو ئ ملع ىلع ران نم رهشأ » (هللا همح ر) يصورخلا دشار

 . لئامس ةيالو نيكستب هيلإ دهغ نأ دعب 0 اهريغو ىوزنب

 نب دمحم ملاعلا ليلجلا ديسلا ۔ رضاحلا انرصع يف ۔ هدافحل نهو
 ةبتكملا هذه . ةريخلا هلامعأ نمف ] (هللا هظفح) دمح نب دوعس نب دجأ
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 ةبلطل تاليهست نم اهالوأ امب 0 نامُغ يف ةبتكم ربكأ ربتعت يتلا ةعساولا

 بتكلا اهيلإ بلجو . ةيتاذلا هدوهجب اهاشنأ دقو . نيثحابلاو ملعلا

 اهبتر دقو } لاغ نمث نم اهل هلذبي امب ‘ هريغو بهذملا يف ةطوطخملا
 امك . ةعلاطملل اليهست & فينصت نسحأ اهفنصو 8 بيترت نسحأ
 قاروألا نأ ىتح . . اهنم صقن ام خسنو ميمرتل { خاسنلا اهل رجأتسإ

 . هسفنب اهبترو } اصاخ ًامامتهإ اهالوأ } مولغلا عاونأ ىتش يف ةرثعبملا

 . عومجم ةئامثالث نم رثكأ تفلب { عيماجم اهامسو ، سيرارك يف اهلعجو
 . ةيلاتتم ماقرأب

 ۔ دمحأ نب لاله ديسلا قيقش وهو ۔ دمحل ماملا نب بلاط ديسلل

 نبا مكح مايأ ىلإ شاعو ، بقع هل نكي ملو ، رصبلا فوفكم ناكو
 دعب هالوف } لاقتسا مث ، لخن ةنيدم هالوف ، ناطلس نب ديعس ديسلا هيخأ

 طبضو . ةيالولا رومأ يف ابلصتم ًاباهُم ناكو ، قاتسرلا ةنيدم كلذ

 ألإ } مهريغو صوصللاك { مئارجلا باحصأ يديأ ىلع ذخألاو 5 دالبلا
 خيرات ىلع علطأ ملو . تام نأ ىلإ هتيالو يف يقب هنأكو . ارابج ناك هنأ

 . هتافو

 نم ةعبس دجأ مامإلا دالوأ نأ : تركذ نأو قبس ` هيبنت

 | ديعسو . بلاطو 8 لاله : مه روكذلاف {©=“ تانب ثالنو \ روكذلا

 . ةزوم ةديسلا : نهف { تانبلا امأ ؛ دمحمو } فيسو 4 سيقو ‘ ناطلسو

 م رود نم و . اهرابحا صعب و خأ ءانبأ مايأ اهرود ننم هب تماق امو . اهرابخأ ضعب ت ركذ دق
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 تبب ءارفع : اهتخأ ةيناثلاو ، مامإلا نب ناطلُس ينبإ ملاسو ديعس ةداسلا
 اهيخأ نيبو اهنيب ءام ةمسق اهيف قاروأ يف اهركذ ءاج & دمحأ مامإلا

 . قاتسرلاب بلعث وب جلف نم 0 مامإلا نب ديعس
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 مسح

 ه

 نأ : ليق ام ىلع بيقعتلا وه } نيبلا اذه ريرحتل يعادلا نإ

 يبأ نب دمحم هيخأو ، ديعس يبأ نب فلخ ىلإ عجري } ديعسوبلآ بسن
 فقتس امل كلذ ريغ باوصلاو } يدنع اميف اطخ لوقلا اذهو ؛ ديعس

 . ةحضاو تامولعم نم هيلع

 مكح رخآ ةسايسلا يف فورعم رود امهل ناكو { نايئانه نالجرلاف
 رشع يداحلا نرقلا لئاوأو & يرجهلا رشاعلا نرقلا ةياهن دنع .3 ةنهابنلا

 هذه نأو ، نيلجرلا بسنب ةلص ديعس يبأ لأل نكي ملو . يرجهلا
 . ليوط نمزب امهدوجو لبق ةفورعم ةليبقلا

 نمم ، ديعس يبأ نب دمحم هاخأو ، ديعس يبأ نب فلخ نأ : هتايب

 . رشع يداحلا نرقلا نم لوألا عبرلاو } رشاعلا نرقلا رخاوأ يف اشاع

 دعب ، فلألا دعب ةرشع نامث ةنس } ىلهب ىلع ىلوتسا دق اذه افلخ نأو
 ناطلُسلا نأ مث ، يناهبنلا رفظملا نب ناميلس ناطلُسلا اهنم ج رخأ نأ

 دعب ةرشع عست ةنس ىلهب نم هجرخأو ديعس يبأ نب فلخ رصاح
 دشرم نب رصان مامإلا ةعيابمب ، ةبراعيلا ةلود روهظ لبق يأ ، فلألا
 . ًابيرقت ةنس ةرشع ثالث وحنب 3 (هللا هحر)

 يف ديعسوبلآ ةليبق ءادتبا نوكي نأ ادج دعبتسملا نم + اذه ىلعف
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 يبأ يبا دمحمو فلخ ةيرذ نم اهنأ معز نم لوق ىلع } روكذملا نمزلا
 : لثم ، نامع نادلب نم ريثك يف راشتنإلا ةعساولا ةليبقلا هذهف & ديعس

 {| دمسو [ لئامسو . ةدرلاو ‘ ىوزنو ز حنمو ‘ لفو . تولسو ئ مدأ

 نم اهلصأ ئدتبي نأ دعبي ، ليوط نمزب طقسمب مهدوجو لبق { اهريغو

 ف ريدقت دعبأ ىلع وأ {| رشع يداحلا نرقلا لئاوأ ف ادالوأ ابجنأ نيدرف

 يف نيلجرلا ةايح نم ذخؤي امبسح . رشاعلا نرقلا نم ريخألا عبرلا
 . روكذملا نمزلا

 مهنطوو ٠ نينسلا تائمب كلذ لبق ةليبقلا دوجو نأ ٠ لا ولاو

 يبأ نب بلهلا ديعس يبا . مهدج ءانبأ نطو اهنأل ‘ مدأ دلب يلصألا

 لماع هل لاق يذلا } بلهملا نب دايز ماقأ اهبو ، يدزألا يكتعلا ةرفص

 كنأشف . كموق دالب دالبلا هذه : نام نم جرخي نأ دارأ امل ةيمأ ينب

 . اهب

 الو ؛ اجيسب ةكرعم اهنمو } نامعب بورح بلهملا نب بيبحو

 اهومكح ءاوس . مهريغو كولم نم { نامغ اومكح نيذلا نأ : ىفخي

 مداب ديعس يبأ لآلو ؛ ليلق مهريغ نمو . دزألا مه } لطابب وأ قحب

 نمز ذنم اهب مهدوجوو مهتأشنب دهشت { ةميدق راثآ اهب مهلو { ةيقب

 يبرغ عقيو } بلهملا تنب دنه هتنب يذلا { ةيبلهملا دجسم : اهنم 0 ديعب
 ءانب ناك ةروكذملا مهترجحبو } ديعس يبأ لآل يتلا ، عماجلا ةرجح

 . يدزألا حون نب دمحم نسحلا وبأ خيشلا هانب يذلا {} عماجلا دجسم
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 . )١ ةرجهلل ٧١٧ ةنس ةصاخلا هتقفن ىلع

 ىلع لمتشت يتلا ةلحملا ىلع ۔ نيينامعلا فرغ يف ۔ ةرجحلا قلطتو

 مامإلا اشن _ روكذملا - عماجلا ةرجحبو { لزانملاو تويبلا نم ريثك

 طقسم ىلإ هتريشعو هبراقأ ضعبو وه اهنم جرخ مث ، ديعس نب دمحأ
 رعاتلل اهيلإ راشأ يتلا اهلعلو . ةنهابنلا مايأ اهضعب نأ امبر ، اهريغو
 : تايبأ نم هلوقب } ي واذيكلا ي ويلحمللا

 انيح مدكملاو ريمع لاجر اولتق ماعلا كلذ لف ةلتقو

 ناطلسلا توم خر أ امك . ةئامعستو نيسحو عبس ةنس ` ينعي

 {. ةئامعستو نيعبسو تس ةنس هن أ ؤ ين اهبنلا نسح نب ن اطلُس نب رفظم

 : هلوقب

 انينس ثالث عم نينس ثالث اهدعب نيعبسل ناهبن نبا تومو

 نم لاقتنإلا ىلإ مهرطضا امم } يرفاغلا رصان نب دمحم مايأ اهضعبو

 نم هريغو 3 ديعسوبلآ لباقب فورعملا ، لباقلا دلب اورمعف { ةيحانلا كلت
 . ناشلا دمسب ، رضخألاو { ةعيرشلاك 0 مهنادلب

 نأ دومجلا نمف ‘. هب عنتقنو ١ باوصلا نع ثحبن انك ١الو

 . هدينفت ىلع ًاليلد اندجو ام ، هيلع هقفاون وأ . هلئاق نم أطخلا لبقن

 دمحم نب فيس نب دح ةمالعلا هيقفلا ديلل . " ديعسروبلآ خيرات نم ذبن ۔ ديفملا زجوملا " باتك عجار )١(

 . يديعسوبلآ

- ٣٩٧ 



 فرغام اطخلاالول ": ليق امكو . هتنهربو باوصلا راهظإو

 . " باوصلا

 لصتي ال } ديعسوبلآ بسن نأ ١ هتركذ ام ىلع ليلدلا نمو

 لاجر ضعب راثآ نم هيلع تعلطا ام وه . ديعس يبأ ينبإ دمحمو فلخب

 : ةليبقلا هذه نم ملعلا

 ءاج نم ىلع درلا يف رفاسملا داز باتك فلم مهنم
 يبأ نب برعلب نب دمحم نب برعلب نب ناميلس خيشلا وهو 0" رظاني

 ديعس يبأ نب نامهد نب ركب يبأ نب برعي نب دمحم نب ديزي نب مساقلا
 سه ةنس { راحص عماجب خوسنم باتكلاو 8 يتممحلا يديعسوبلآ
 نب برعلب نب كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا مايأ ، فلأو نينامثو

 نب دمحم ديسلا ةبتكمب دجويو 3 يبرعيلا محازُم نب برعلا يبأ نب ناطلس

 نع ةديدج ةخسن } ١٧٢٣ مقر تحت \ يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ

 . لصألا

 نب برعلب خيشلا طخب وهو ." زاثألا ةصالخ" باتكأاضيلو
 نب ديزي نب دمحم نب ديزي نب ديعس نب نازع نب ناميلس نب دمحأ
 ناكو . يتممحل ا يديعسوبلآ ديعس يبأ نب نامهد نب ركب يبأ نب برعي

 كلام نب فيس نب ن اطلُس مامإلل {8©“ت ايرق ىلع ايل او هل هخسن تقو

 . فلأو نيعبسو تس ةنس { يبرعيلا

 نيسمخو عبرأ ةنس هخيرات . امهنم قبسلا ثلاث طوطخم كلانهو
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 نب مساقلا يبأ نب برعلب نب دمحم نب رصان وه خسانلاو ، فلأو
 يبأ نب نامهد نب دمح نب برعي نب دمحم نب برعي نب دمحم نب ديري

 8 ١/٣٩ طوطخملا مقرو } يتممحلا يديعسوبلآ ديعس يبأ نب ركب

 . يديعسوبلا دوعس نب دجأ نب دمح ديسلا ةبتكمب

 ىلع درلا يف رفاسملا داز" باتك فلاوم بسن يقتليو

 : يف ." رشلا ةصالخ" باتك خسلنو } " رظاتي ءاج نم
 نب دمحم لوألا دجو {} برعي نب ديري اذه دج ذإ .ي ركب يبأ نب برعي

 رشع ىدحإ دع " رفاسملا داز " باتك فلؤم نأ : ىرت امكو ، برعي
 دجلاو } ابأ رشع ةثالث دع { " راثآلا ةصالخ " باتك خسان نأ عم { أبأ

 . يديعسوبلآ ديعس وبأ وه امهل لوألا

 ةايح رادقم يف رظنلا نعمأ نمف } كشلا لبقي ال ليلد اذهو

 ةيرذ نم اوسيل ديعسوبلآ نأ : خيراتلا ىضتقمب فرع 0 نيروكذملا
 ىتح اشاع نيذللا {| ديعس يبأ نب دمحم هيخأ وأ { ديعس يبأ نب فلخ

 . رشع يداحلا نرقلا لئاوأ

 لخدي ملو ٥٨ بسنلا اذه دومع ف انوكي مل هاخأو افلخ نأ ٠ هنايب

 الو . ةيرذ امهل ناك نإ . دمحم هيخأو فلخ ةيرذ ةريظح يف ديعسوبلآ
 . ديعب نم الو بيرق نم هانركذ يذلا ٨85 بسنلا اذه لوح اوماح

 دلولا وه . " رانآلا ةصالخ " باتك خسان نأ ١ كلذ حاضيلاو

 لك رمغ نأ لاثملا ليبس ىلع انضرتفا ولف } لوألا مهدجل رشع عبارلا
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 ىلإ خيراتلاب انعجرو ۔ طقف ۔ ةنس نوعبرأ . رشع ةعبرألا ءالؤه نم دحاو
 دق ‘ مهنم رشع عبارلا دجلا ناكل ، فلأو نيعبسو تس ةنس نم ءارولا
 نأ : ليق امم اذه نياف ابيرقت - يرجهلا عباسلا نرقلا لوأ شاع

 ىتح شاع نمم امهو ، هيخأو فلخ دلاو ديعس يبأ ةيرذ نم ديعسوبلآ
 . رشع يداحلا نرقلا لئاوأ

 نئاعظ نم ىرت له يليلخ رصبت

 نع ئنغ يف مهف . مهب ةداشإلا وأ ، هيونتلا اذهب دصتلا ملو
 8 ليلد نم هتدجو امب ، هريغ نم & باوصلا نييبت تدصق امنإو & كلذ

 . هلل ا دنع ملعل او { يل ناب امبسح

 يب أ ىلإ عجري } ديعس وب لآ بسن روهشم نإف ٠ ١ذه تملع ١۔١و

 مل بلهملا نب ديعس نأ : لئاق لاق نإف ؛ ةرفص يبأ نب بلهملا ديعس

 لب } ديعس ونب مهل لاقي ال ةروكذملا ةليبقلا نأ : هباوجف &\ بقع هل نكي

 ؛ ىنكي هبو } هدالوأ ربكأ وهو ، بلهملا وه ديعس وبأو } ديعس يبأ لآ
 : كلذ يف . يشلطبلا سملش نب دمحم ةمالعلا خيشلا لاق

 مشألا دوطلاو ةرفص يبأ لجن ملعلا بلهملا ىلإ مهتبسن
 ديجمتلا اولوأ انل ىور اذك ديعس ابأ ىنكي يذلا وهو

 ؛اضيل لقو

 هباتك يف موللا يلوأ ضعب هب لاق ام باوص ىرأ الو
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 فلخ ىلإ مهبسني ادغ ثيح
 نييعتلا يف روكذملا فلخف

 اناهبن ينب كالمأ مايأ

 اونوكت دق ديعس وب لآو

 مدق نم نامع ىلع اورشتناو
 ىرقلا نم اهريغو دمسو

 فرشلا يلاعلا ديعس يبأ لبن

 نورق نم رشعلا يداب ناك

 انامُع يف نيرخاتملا

 اونبت دقو مكلذ لبق نم

 مدأ ينو ةوزنو حنم يف
 ىري نم هاري حضاو كاذو
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 ٥٠١ مهو 7

 همتاخلا ٠

 باتك مامت ناك 0 ةمتاخلا هذه ريرحتبو :

 ] ديعس نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبث ديعسلا علاطلا }

 ملعلا ليلق . بتاك ىلع ةذخاؤُم الف } ريصقت وأ . أطخ نم ناك امف .

 مهفلا فيعض .

 اركنأ دق امو حص ام عمجت اريسلا نأ بلاطلا ملعيلو

 ىلع ينناعأو . تامولعملا هذه عمج نم يل رسي ام ىلع هلل دمحلاو

 مهفو معنأ ام ىلع ركشلا هلف ‘ اهريرحتو 0 اهبيترت .

 كيلع ريسع لك ريسيت نإف ، ريسع لك ريسيت كلأسأ ينإ 0 هللا

 يلمع نوكي نأ ىسعف ؛ ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا كلأسأو ؛ ريسي

 اروكشم هدنع ييعسو 0 الوبقم هللا دنع .

 اروكشم لزي مل يبر فطلبف هلهأو نامزلا يف ييعس باخ نإ
 اروظحم نكي مل يبر ءاطعف اجرحت ءاطعلا اوعنم نإو اذه

 هبحصو هلآ و دمحم انديس ىلع هللا ىلصو 0 رخأو الوأ هلل دمحلاو

 ملسو .

 ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هفلؤم

 يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس

 ن
_ ٤.٠٢



    

 رخآلا عيبر رهش نم اتلخ نيتليلل تبسلا مويلا اذهب
 ه٧١/٨/٦٩٩١ قفاوملا { ةرجهلل ٤١٧ ١ ةنس نم

 باتمك خسن ۔ هللا دمحب ۔ ىهتنإ
 ديعسلا علالطللا ١

 ديحس نب دمحل ماملا خيرات نم ذبن
 يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس ةمالعلا هيقفلا خيشلا هفلؤم طخ نم

 تاعوبطملاو تاطوطخملاب ةرخازلا { ةرهازلا { ةرماعلا ةبتكملاب

 نب دمحأ نب دمحم ةمالعلا ليلجلا ديسلا يلاعملا بحاصل

 (هللا هاقبأر يديعسوبلآ لاله نب دمح نب دوعس
 نب نسح نب دمح ىلاعت هلل ريقفلا ملقب

 يلع نب دمحأ نب يلع نب نسحم
 يلع نب دمحأ نبا

 يناضمرلا

 هديب
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١ ١١ ٦٧ 
 للحلا نلا س ال

 لم

 ةروشنملا بطخلاو قئاثولاو لئاسرلا لوصأ عيمج

 ديسلا ىلاعم ةبتكمب ةدوجوم . قحلملا اذه ىف

 ي ديعسوبلآ دمح نب دوعس نب دمح ] نب دمحم

 . اهنم ةوجرملا ةدئافلا متت ىتح اهانرشن دقو . ةصاخلا

 . ريسي ءزج اهنأب ملعلا عم ، اعجرم نوكت يكلو

 .& قيفوتلا يلو هللاو

 يش اطل ا لم اح ن دومح ن فيس
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 ا هماركلا .

 ورمعو ںیعس رحا اكرل)ماباتعقوة رانلا نم تام انه
 ُ ا لباقاما تحاتا باكلا نيلاس .

 توشلنالخ نانرتبيلاحابلحاباسعأش ةرئاغ

 (دلبالعأةيعيمجلا رخ يداولا( ةرخص) صاع بتكام ن _
 ه قيرطلا نيمي داوارطبا يوملا

 اونج ؛لئامس ىلااوبثي أم ايرسفنتلوس.
 مامكلاناكو/ دلا لي اس لاو ناتر ؛ںيعربعصأم !نام
 .. انلخهمع(سا)ءاججوءس ةيرملايماويج(عجو فج
 املصلعرتعف.لئامباوقنلاو رلاسنيريخهمعنيإوءدكسمياو
 َّمأاورجوو: فونتمي ناملسنبانمغو حرفم نيىيكي حيشلا دياع
 ويلا كلدناكو :لخخب هعيلا ناملس نرج ديسللسعاوتصقباأ
 2 لض لز نمايو .مارريبلعم ماهلا هبو

 نارلبنم ويحوا > ردرایش تويجتناكوء مارج _

 ممثنخأفا ودا يلاف
 لخنرهرلب تيحو الجر نيناج نينئااولتقامدعب .برلاو لشفلا
 ه ه ٦٥ ١١ هنس لوأ ١ ف

 م( :نه(فاعملاو نمانيلا اوءاجو.زهاظلاسمودبلا ورغاصو ا |

 دعبزصووء اص ةسمخلا ااوچرخو ؛بإوعلاج خنع
 ٠ ه . انب شحتدتسلا
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 سبمرزجنو: سيحنادعاج خجشلائوخلزاراج ه١١د ٤ تنس ختراتب۔ ..
 هنرات .بسيبو ارم لرعلاتعلا بل زم
 ١تهييلازبجللمسا !: يف احملا» . يبزوعلا لف هبوعيانهود )روكنلا

 . ( يلاوعلا
 ہنعامج نإاسنزماعافراتأ؛ںبديب ةنتف تعقوه ١٦ ةنس ى

 . بديعمو بارح نيديعس ننح 7 7 لامعنم
 .. . ديجبريرمحأ ..

 انامرب رزج هين ملعا مظعزنك
 -و لاا نم بك هعامط هرك

 ه ١1٤٦ ةنسهبكو. لنغم هيل
 نانلخبانهمدحلولا نكب هلقن

 ..يقبغي اب اهت وطنسزلقيكاب بات ان .ززرجادنه ن ... «

   .... شاطبلاموكبفبس هللدبعلا هلصأر لقن .

_ ٤١٠



  
 مامإ كلم ر اهيلع بوتكمو _ تارماعلا ةيالوب ك حيل ١ حيلملا يداو. ف ة تطقتلا ينلا ةرخصلا ة ةروص

 ) يزيممل دمح ع نب س هبكر . ه٥١١ ٨ ةنس تح آ٦ديعس . دجأ نيملا

  
 انديس يفوت ر اهيلع بوتكمو - تارماعلا ةيالوب ۔ حيملا يداو يف تطقتلإ يتلا ةرخصلا ةروص
 هدلو كلمو . فلأو ةنامو ٩٨ ةنس مرحملا رهش نم ١٧ ةليل يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا

( هديب يرعملا يلع نب سيج نب يلع هبتكو . م وي ١٩١ ديعس



 مار ح

 ىربنا 7
 عردلاو شروك مر تيشم ٢ ل 7 ن س ! :7
 للا .هرو زبات لوتلا نلتالو تررانمزو تشاك ىل
 اهمالصلااماقا الاز ماكمنارزلللاتساا تراغ مولظمح ح ,ييترابلمراللل داتالا كا رتارانرلاد ح
 را "ح|٢ ت جلورومالإ ناع ورك فوهلم امح
 انانا هبرت الالورلزورظإرو نيشت ادط ج

 نىكزاىام بصم زروضوسلالودا ىا
 ا نوز ي ايوا " !رنيالاو مرولاو ماركولداححاحتنام ن

 دمحا نب ىسيع نب سيمح خيشلا ىلإ يديعسوبلآ دمحم نب دمحا نب ديعس نب دمحا مامإلا نم ةلاسر
 ةجهللا ف اهانعمو 0 ( ةلودلا ( ظفل اهيل ءاج دقو }‘.ه١١ا٤ /نابعش/٥ه خيراتب 1 يديعسوبلآ

 . ادونج ديري ال : يأ . لاتقلل نيدعتسملا دونجلا : ةيناملا

۔ ٤١٢ -



: « 

 ل م ا
 هرمدانتؤرعام .وناطم)ل اسجلكعرلص و فيلارراتكمدا :7

 للا لعو دانر ّ 7
 بنتارحغااو (لعرود يراوه وهواواديزيارخنعيرللوكرلول اولا
 ت كلاو لرد ر انناب ا 55 لع
 ملت انط 21 انرس كرعأرلا

  

 يضرلا ةقثلا بحملا خيشلا ىلإ يديعسروبلآ دحا نب ديعس نب دحأ نيملسملا مامإ نم ةلاسر

 . ه٣٩١١/ مرحم ١٢/ خيراتب } يمايرلا ناميلس نب هللا دبع نب دمحم

- ٤١٣ _



 عنقت _ !انررم
 7 :هلل را ز

 نايز 7 بي هرسالاو

 رر اخادرعزح ۔الةنذر ةن .ر اراج ل انملع لىسالةنردكة وىلااج رم لز اص

 ةدايذ اوس !اوس زصعنامر ضري نح انبهومنزون تسم تمد
 اطلرمرراطلجتجمنملرتسلااوحزروال ..و ىلحم امإلزوللز اؤح
 ا امتح هلص ومفيحاع ثيح امبلعايحرىزززحااق» صن
 اتدد-اضتن طايبد,اضتو صم بوبلارمح لون اوفسرانسعسا ادمح
 ةبارع لحجبت و هد اصولارم)عهلي مدير) ار یامورمعل تراحالاهاباصرد 7

 بسادمداهاباسو رامداداغي ,و.د.اتناواخبجءاضصفصجرع ءاسلم ذضن

 2 !كصواداسهلع نتن انمه ايعاناكاسالمه هدهلا

 العزموبوحانمهسلاعرود ااومرح اهلإمم راتراسابلوسر الععدرم
 :. او بال س . د

 . امإ ىلإ ةهجوم ةلاسر
 ةلاسرلا نم ضعب اب َ رل باغ دقو . يديعسوبلآ دحا نب ديعس نب دمحا نيملسملا مامإ ىلإ ةهجوم

 ۔- ٤١٤

 ا
ا



 دحالا متوورملالوجنياو اوزعنزرفاعوزكرتدزورتلمك.

 ملانلحة تنو ارتديببع مض عالاابع
 تلزن حياماخاجخيلاظب انلعم هك

 دعرلا عترخرولب ہاازيورهرمركرجيطن ح
 29مطجاررإ رہبصحع وجل قلللحاووو سباظلا خ 25
 و ار اهلجر الغ زرخاسعرروفطس ؟ ك

 عراش انمومه ب 3
 3 ملكجبادلشعاشت تف

 درجدراجعاباشو اكرت دبببالرد تنضرجرجاإ) ناكو
 ىقاقنذامورابنترنز ازكمعمدزابجخ اا : تمصلل ترر
 زنل ي اطارلشو الوك ارايعم اني ىلاوت از تامر
 ىرع ونون رتكاو .

 موسارملار مرتملا قدا 0 7
 مطزلارتح ارتجرخ .ربز رت رانزرلو م
 س ر ارارلو ن هروز ر :7
 ر مم ربل لزنلا رن امي برص درامب

 مكل -... : رم دوو)انيس
 وررهبرر لاق ةنےزصحرماك ازعو انإو

 4 مورد رير ىانلا ر

 لمز
7 ه ايععا

 
 الال

   

 دعبو ( هل ةعيبلا لبق ) ديعس نب دمحا مامإلاو ، ريح نب برعلب مامإلا اهيف روكذم ةلاسر ةروص
 لبف ينعي ‘ ه ١١٨ ةنس اذه ناكو {. اهلوأ نم ةعطقنم يهر . نوصحلا نم ريثك ىلع هناليتسا

 ٥8 ه٦١١ا١٧ ةنس ىرزنب هتعيابم اهتبقعأو . قاتسرلاب ه١ ١٦٢ ةنس ديعس نب دجا مامإلا ةعيابُم

 ةرشابم قرفب ريح نب برعلب مامإلا لتق دعب

- ٤١٥



 دزريعروازفرماازز لماجي .راحبا
 راوحلاء[ايرد از حرشن ايلمع 7109 ١

 مزل كركدو هدازو ناكلكةمح انلتق مصرعو تون ريكلت تناهل وكساف . لبلا
 ريف ٥هصابل لالك اضرت لجالج رو

 خيراتب هحرس نب ناميلس نب يلع خيشلل } يديعسوبلآ دمحا نب ديعس نب دمحا مامإلا نم ةقيلو
 ه١٨١١/ناضمرا٩

- ٤١٦ ۔



 ملل كورلا ناطل_لاةاشمالغميرط ذه

 ليخندكسمإعيلاولا بربعيوبلمث مارح يلاولا
 نم ركذو ,يبيمسوبلإ دجنس رميزييرعا مامالا
 رايمجتقصنلاطمدنوباكالاو هلولاو ماماللرتابناكم
 نيابزلا ةزننزيكولاخعاوهف ىكاعلاربخارنكو ريع قل ازدامالل
 صمابناكإإخاطخلاذهو اهملع ننيلفہضاملطد

 يمظاززلا ,رمحلا محل اتنرمسش ونم .نم
 غررب علطإف نامزلارخ١بيبحفممتلاينبح رتيبو
 لضفالع ناسح قالخاسصخدلطابلا دف
 ن اييلادللز :نليةم تايغلررمكوتياملا
 سنتراكلج ةلل نخلاغلايزملكوما مش
 سمالاب ؤ صتمملا كفياش عكيمرمانيلا بلسو رق رجملاو تاهطلزع رلا ح
 طوطخل بزوج لع زيوت دملا تادالو جيذخلا

 العج ناىلعرنللف نملالف طوفلاو عجولا فللاب
 انسوادانيولقمظنهوخ ]نونيوملااضنا كاب

 دوعس نب دمحا نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب (م - ٦٧١ر) مقر طوطخملا يف دجو سرطلا اذه
 يديعسروبلآ دمح نب ملاس نب سيج خيشلل . يلويدلا ناطلسلا هاش مالغ نم وهو . يديعسوبلآ

 يديعسروبلآ دمح نب دجا نب ديعس نب دجأ مامإلا لبق نم ۔ دكسم ىلع يلاولا -

- ٤١٧



 ِ,يفلتنااونم فرامتامق عدنبئدونج لودلا طمسيف

 آلإزأركيوال لتكتلا فلتا نيراتنايه
 روهيلاتممإع زوا فزلتيالاوة دولاو عوفصلاو

 !منلارآس عل( ايسإءانوهفلك ش فالسالا ني
 ةبحملا عازلازعوخي فيلكنلارلدووروفظملادواو

 رهاظلاف ناكناووهوربفاصلاهدوملا ف اضاو,لمالا

 انولق٥ملورلا لع يشوم قاولا دنلا اًمبلت

 يبلاي مغ ريرسلارويدوسلاونافرومالانهلرف اشم
 ورفلا انعلا قانعالز ملسالا لسملا بيورخل رملا
 عونب دىكم ملا حيهلاميناكيو يول اوبل ,هلاه
 قوراميويز لفن ابدالج خرص نيمشمزلخلا ىللا
 رويطل ماسو ہهمسملاذسهلافاف>همحاعورفطانا

 رزماهرغو»نيسلااديشملا نوسحلا ةدوربلا
 بوغلومايشلافبيحلازاتلل نرباه رورلا تتلا
 ىتبللزه امد لالزلنوثطعتمإ انعلا ق انعا برد
 يامكيمضملاءايالا انه هرتف نكمو آرهالا
 ز هاراس اكد حرشو ىنكس ںت ريس الا كذرع

 ,م دقرلو نيياسملانيبامبحلاو ,ملالا رونس دوه فرلا يلعلا

!
٦
١
 

 1ح
4
2
 

- ٤١٨



 يبلاو ابنرلارومار,لمانبتت9 نمام !عالصا!يف فدص

 ىلعردوتح زصورف فيطللاويضنلاو فيبشلزغدرل !اذاف

 مدننك)ةسموش انلرعاماو ,نابلاطلا ن
 ,نللدرمح الف رصحرف حلاف رورسلافرلاسملا لاسا
 :عرلإميوقف»فز ذقن لعميخاوةالصلا۔ينىلعو

 نز ديشو ديب :اتبانتبجا» انلاوخاريأ بعرلاو
 اكمطفرع اناورولتل . اير !امج نركركتنش
 ف اعت ةظزءاش ) _ هناانبقي 2 و

 د .. . ارن ذخانملبر ;ىضمرضن م

 “اغلالاورليزج )نطلوعلا ر !ومت 77 ف
 لكش نارفال انميمات انمجرسفينمل ١ ;علخلا م ديفلا

 ال رلواند انصورذلاب ارل )اتبح ىشو نالل حماج اب ب

 ناو ىيباهللوبيولعلا ,افصو نيفطإلم بالورهشلا عاخش

 ,ملا معيتملد ننعام ز اعنمو ةلبذايعلاف يرل

 قداصلالاق ماتلا ناماللانلربيطخمتتاوتميثلا فلورنالو

 انيلعام مج اوانلاب كاوهي ص فورسلا

 ذيخ ممدنامالالاماولستن ,لشب ه٥أبرغ ا

 انوزببنو فدوشالب بانشازتاف دد روللا نلا

- ٤١٩



 انصووانرتعص,ياراخاهلارامتسالا مانت
 ك ابلللزدييقمورافي ىمل ادادولا فداص راشتنالا

 نيرخالاو نيلوالا فبحلعرسلإسو نيملاحلا برياو
 مالسياودلزموب لا ناسجإمهعريوراحاورلا لعو
 ىييذاباجاف هزنيلاىتنفاف :ثعلا تانمرع
 فل ثمحلان اعتسملاوميجرلازمرل اهدارم احان

 هيوفطصلارميشلازطل بصانيورمصصلارللا اد

 دولجلا ب اشاب ةطورملاذيسابعلاةلورلازنويجزماوهب
 رفظلازفوفجلاف ديتانللفرضلاسنهزملاويستلرع
 بتضقاطلالاشدفردمملاومرهلالطبانعلامرب دشلاو

 غطمحملارهب ع ولصلاوريردمتلل قلاع بيشا
 نيوكلزملاع ف وعبللونرخالادنلوول ايلم ياع

 نجد رملا نيبهاطلارلا لع نيفلا قحلا نلزريكتل
 ليبس او دمكاسيززلاةء افد نيبلا ب كلاف
 تانسحلا فعاشضتآولصزرللاتمول ميف مذ انيلو

 مشالارسفللو جلا تعابلافربا] تانيسلالوجتف
 خبعملاقاو د نإوهإكلا اره نزم فل !ن انعر اضيإ

 راجحلا ةش ثساويوداوفل ميس ذنيؤذلاداجوللف

- ٤٢٠



 اهنيغف نايكلا طتسيف سكع رذ د انتهلززسحو

 و نانعلازنلان تراخ نايرلا مزق يف نططبام تالا

 ام تساو ين لخاف ناييللاذه ف ىربريعتنح
 نالون فضنبد افصفن)لاثياتك دكا ةز

 :-:;::ناصتخالاريبملع لوتنفءاقاللا فصن

 انصالخ ذا لالملاوم ةالصلاو لابلا قضل

 ميياح بالف باسحلا بيرم رينتل
 وولو باتك مالف انشع نم وعالو زوجلا روطم

 ريبخلاقداحلالعضخإال انهف بانطاإلابانطا

 بقزروتسملا صالخلا انهراثاروهظلريمبل 7 انيرو

 بعلإو لاثمألا ترهم دقو روصنمل اريؤملا كذ

 لو هاوثيوليا بيت لع بولقلا ناولاتف رساو
 اهرلقملاياسلاکكلادندبلقزرانخلا هيوه

 نانل نتنا ورمرلخ هلومي حلل رارج ب قمانل تق
م اصتخالإو٤جوملساخن فطل -

 براق اتستنونافر

 اله نمعدد اع ؟رثرعؤداحيورس ءاه اف

 راهنازتنلاانجرسامحاصمانبرل تقرشاو ابي

. ٤٢١



 وف اهہضابحنايزيزوبيولقلادجےوزواہهاس
 ,يعتلمشاام يلعلا شتم يلغلا ربناهانرج
 >وزنلإنبفزؤربلع تونحاف فطللاورقفنلاخللط
 اهيرلامبانطعلفارمرقاهلانمؤيواهانالحاف فطعلاو
 دينجتزروهنملامظعملا كم للد هركت ام امافارش
 مامالازێوعم لاسيووروسنملا ركبو «دونج
 لتظزيعابربلع نت لاتقو نيزنامعملاركو مزلملا
 انيبزلسمر>سفكارفلجلاو رهلا دف قتغ
 7 ,صاق نالاف لوالاو ضالارشرجالادكفعامنو

 اماق لانقلا ننمتولاس١ نكو لاوحالازم دسفام
 هدانذتاوزماخافياطلم كللادكذ هب اضرماام

 رم ترتسمر هر زعو ارارك يزرد
 زرامن بالغ نابلا مياو,يهن ش نصاخف
 هلاطاهنوربلنيبسملاحالصإف رهج ذابللق
 هانلباققرببمفنلا ثيح, ر صو رتف كران لحالا

 هيرمااماملو ريهجلازسحلاغاشلإبف لوبقلاب
 يعلإترضح:م دل يزلإزكولا ابسانم لما دن
 رم اهنلا :مأنعاكواطعاو دنسلا تعلط ههيزو

- ٤٢٢ _



 انموقومجلوانيلسا دقلف يمما هتتسل/ناشوهاك

 :عرابنةانيطعلف ماتلإجالعلا<انملاعورجاجوعا
 : ادام لم اموق اهف اللؤعا ح
 نضقنلاشبارللامريلح نرلا مارت كتنب ماطجلنرنم
 م اعلاورياخلاخلماتعالا ذبفنتمفزوفملوريربالاو
 رتس لابساويلودهه١رلخرتمم فيز وماملاخ

 منهقواهعمم اسمزوزيملاومتيرج قباسرعاوطعلا

 يقل مب نيراقنول هد ياوجتناما مد فيرشللم

 قرطلااوسرلملاله كسا تبيزرلاونحخااو

 رمالا لواز ي رجغولزنالزبشحلخمرج مان هيو

 هننابخروهظف ,تند داسف يخ دلتناما فد
 اہناداف كس رف ثيح لمل ازنام اب برجت
 َترانيرهرطإبلاؤهيوزملاءاجايو لسلا
 تزيلامجلا كهظفلباطابي ربوطت يوشلا

 بيتفزوهنامللاادانتحنإحو لبالا تنايف
 :اتساااقوامزنوعرمرومالانافبحاهتاعاس

 م ممر نيراصاو تناش ذ |هضكتنيرعم امو

 ماشالامزيسعزيمنسزه ٤ رهاشامع نورنبو
- ٤٢٣



 روقيلارممإتمكل :ليرف لان ني
 لزترمليحل» افولا طارص ىلغ تب اثممهلاولحب ات

 ا ....و انهزسمرنلامنم
 لومم هراافالنحلا لان ٣ ازبنسفف اندلا

 رغصلا خسو فارشا ادلافرمحن فاتهلا حان

 ت(و؟وسو بشي ام .هريل صف انمدبع .7

 متنس يوم اننلاونارنبالارنرالكلا لعو فاط
 شبنؤجايغلازحهب نويافانافماهللرانرل
 همالسلاو كلزماد قابلالمإملازياغربف

- ٤٢٤



 ممجلار اطيشللرم هناب .ةوعد
 مجلا ره 5لاهنللط .

 ملارجإو !ريبلرتلإ هيناريا اراهنا ارببكتر هلاهس |ركاهنا رئاس

 `كمللريلونلسرملالجالسو توفصناع ول |۔٨کبر ك اسبساليصاوركك

 ضالقتارلإؤريلإهلو ںوعصت نيحو نوس نيعهه ںاجسيو نيملاعلا
 دوبرالاجتموخلرتيلاترخد ترما نورظتإجو ايلعو
 ں وزتتشمنااذات بارتنكلحناهتايآند بوهتكرزلدامئرم
 لزلع عفوم ساورامت ش ربداهزبل)مق امربهناربكاهنا ربكإهسا

 ؤدوخزورواو هخاررصع خلد هدبباو وخاو
 ٫٩لاةتئارتاةتلإرك اةللا هنوخ خسر

 هس دمل هںاهنوربكاهدياوةساالاةلالل
 عيقرعانفلانتفوگانصترلو اغبلادشعنلرانخاونلا
 ٥ اضمان هلدبرمميف كر ٥ ءاضقو ةقلخ
 بلللزبعو ےكمبعضلاوبتتلانبب تيللبرواريو

 م 2 7

 دعودتست ي دنسالدعه بنخلاويرنألم
 ؤ يروباخلا ناضمر نب لظنح نب ملاس نب دمحا نب رصان / خسانلا ، كرابملا ىحضآلا ديع ةبطغ

 ف تايرق نصح يف اهمامت ن اكو ٠ يرشعملا هللا دبع نب فلخ نب دمحم نب حل اص خيشلل اهخسن

 ه٦٩١١/ةدعقلا وذ/١ ٤ خيراتب ‘ يمايرلا دمحم نب فلخ نب دمح خيشلا ةيالو نمز

 



 لامس ؟نرلمجب اممعطيجلوض هت هتربياتياس

 تةياغدمالو كحاهنرلائيمهيلعفيامع
 ندم هرما مكارن رتكوركذلب ااو وكش

 بانإنمابل توملل لسنو هعلو هدسح تلفق
 ٠ ه ايضلاو رونلاو ه هابيربكلد ةمظعلاهلعبصق
 ض بره الآمُمك ناسحالاو ٥ انتلاو اه ںلو

 لمشيو هافعف هملجمظعو هانردف دع رو

 [هللتفررنرل فيح نهررأو هزفخاورسل 7
 ه هعزنزاو مجحلا هدعانتخاو عا ههيتراو

 عهلبرع ماهوالا تعطتتناو هدهتؤعم هنك

 ت تاماظل |هتبلوجسلا مروب تق قشارذلاههنملتع

 هنيشحم بعرتخو ٥ تبہاوهسلاهتزرقغب تعقنراو

 ٩ رابسيبلالابي دنببه نم تكدلكدتو٥ه تيلوصالا

- ٤٢٦ -



 ىنعد هنےزرمت هرد ء كليو هتفال

 عاملاوإر اهتحام يرور 77 «: (

 كر يلوفو راصنال ١|هكرذنال هر اعهالةطشتإلو

 تيسيلوذل اساكل ذوبببخللفيطللاوعور اصن دالا

 ہبيخلافالنمإلامم برضناهب ہاغإلوكلاتنة ةَعص دل
 ناكزئاميراع تمخمهزاقنتن اال ,مليفلا الب

 ادمشنواهيلعايرتنو ةب هنيعتسنو ٥ هب 7 اتنولع

 بتيةرامش همد جيل بجر سازلتلازل نا

 همزتاربد نغم 4هتجنادجربرتتومههتنيريرب
 ل ناںهننتو ه هنيلزانربده اًشهدنيلؤان نبلاع

 تنبرهوراشرا هللادارا اًدبع لحو ہبلعسالص

 هماكحاو هدتلاسر هصن هدداعسلادىنانم دل

 لنلجنشعو هلرزننلاو بم اننتاب هفرش هدناي باو

 ةللهاو هد ه ةره 1 لتودنئيخ ديبيحرتلنلاو ٥ أو

_٧ا٤٢ -



 نوعيطيوهناتوال ن وريعب هخرظاننم
 نم هيصبإو هرذملا هىهيلارانافهناطبلا

 هق3تناهنعبه فغشلا نمهن دنهنلو هرمعلا

 اهلبناو هانصغاهظناوهانطرزدقرهطانس
 اهللوهانجاعماصالعاو هافلس امناو هارش
 امعنباو هألالغاجرؤباوهالاعناجمزاو هاجيرس
 ةلايال لبخ هاميدقواندحامخاو همرح
 يحهسادبجو٥ 7 هدلالدل احيواو

 ح الامثرييببطلاهلا بلعو ريلعييلرلصهنقبلاهانا
 مادوهناربرخلا فلتخاو هنارؤؤلاراررهناكامللا

 موتلارلدعل تتوومضلتروزويببدلا
 كنمثقراييثزدراخحالا تفو راطمالا تلطعو
 زوابتيو هنىملسما جيد اهنلولعن ةاليعهزوطان

 كاد هللاانمحرلولعاه نييبنلا تاماقم اصن
 ٨ هؤنشنبجواو ه هلضف دسانادنا اذهمكيوبنتا

- ٤٢٨



 1 ہلخزلتاو ه هنب . ةع ٠ ش ههنمح 7 1

 م اباب مناخ لعجو هرلبلس نلا نمديدادقو

 "3٦7ودعلل امابالا لعامتقمو غزن (نم تايولعلا

 روم اننع اهاوه محر مشؤو حميوب هرقلا نم
 لزنو ه ثكمنشمرادبف هس ايديب هركلا ل

 ؤارلباق نيرجلاتف هشزخباع طعت نرقلا
 نزت ايرماضإكيواعوالكن كنإ.اب سا اهلاو

 لركنيومهلعف نانامهن هزيم ك

 هميمبنهمهتزر اهولع ايولعمملاياو
 رش هربفغلارسيابلاا ااوهعطاو ., ار "

 بل اباوخوطبلوخعرنناوزويلومهنقتاوضقيل

 لظيو ركيا اينب مريلااذهفههلارلااورقيف هزبتعلا
 ةحصو همتمابيطانامولعجاو هنيارباعنن

 اهؤامدإلوامموح ها هدلالانب كلهن ان٨ميكيلييوقنل

 ركنامخ-كلنرمكسيتلانلاني نللو
- ٤٢٩



 لربنتجاوببسعلانومكادهامواع سالوربكتك
 نيلا ءافجلاو هامررع نيبلا ءايوعلأتإب اميف
 غانمللااهوفسو هاوجع نييلانإجعلاو امنع
 للفنتوهاننقراغهرماهجزلاورعلو هاننفراوس

 _جيتعهنزله ه الصلا دعدزلاخدالو اين ةلنفل الع

 اهككابهض او كيرززمزنوكلنانبطعا انرون
 بجح همرلسلاامينعزبعاس الور مجهلينلم اننم

 : ره بهلابةرقشل اهل ذخاو هنيبيلل كن

 ه هسم مودزملاو ه هتبعبال اداإجوههجزبلبلع

 هام ةمتسولبننكناللاو ه 7

 برون یحهامهرمانمإبجعنوظن نيطابنلاو
 بزج ث ذكان ؛امورلا تفرص نت ممهابااب
 هانبدفو هنببملاةالىلاوملاذه ناه ئبتسحل |

 هيكسفنلءادف مكب اذ هدبالعج هرجطع زب
 : ءاهو مكئاش ىالنسحاوهمكيرانرذو

-_- ٠١ ٣ ٤ _



 ىفزينتعلا بجع هساناه حئافمضومكبلمو

 هممطعليببلاانه مكعبىزادلاليجزجساليزكيلو
 ههلمان دفار ٥ دبقاو نمنفوهتجناسزنسعنؤ

 اهررهكبلطمؤ هبلالبضراو همكح لاسو
 نيو هببرتمم شيلاهصافموهتنتغيرابخالب

 مكةةواخ مدنا الو &.رنعمترلغلاليبس
 اندلززيكزحلو سا يوغنن روغو اباو س اداع
 اه ماله ةرادحخعاتخهر كم اكسامناف

 ةفعاتبفياصسملاب وشح رخعاهنطايو كريرس

 مومرادهزبازاهررسوهلباحاهمعن هبيبزونلإب
 ٥درداراىع سالرتت اق ٥هنإعشاو باصمو٥ تاحاو

 هبف نوعريزت الو هملاقم هبف توجنالموبللوليماو

 رمونغلللاعبرظمعوشزبن همفمبلارمختا ذاه هلاق

 ,حريلارماخن هقعف نيبيلهلومل حر هزن
 72 انهقؤشت عم كلز ه فغنةبنلا

- ٤٣١



 هزاتضموب عللد رمالل هبتررعبو ٥ صانل اهف

 ههلطعم هبقرلا ه هلنبب هنر تنالاو ههلصتن
 فب الخو ه هفز نمسلاو ه هفوسنيلابلو
 فعاف وعلوصلاو ٥ هبخنرمةمابقلاو ه هقوتوم

 موكلاو ههطناكوءامسلاو ه هطب اممو
" 
 سوغملااهلاهرزياط ةيئام مولو هدنعنم

 ٨ه_دوماكانا دفو كبو اك هييلإيعاللا
 عو كنينا عفتراف ه تمقلا ساب كاتسو
 هكعلحمادوه نزتو هكنيزع د هكنيبج
 اتصاتغللاسو هكاتفح انبلقناو هاببعاتراو
 :كارا يصيو انلا تا عقنت ٥كناندخا٥٠ءازاش نولنؤو علناسلاننره كاننج
 ةلحاليهومطنبؤطايزئومزن نبعالتبحسايرالا
 قإممثاسلتعلو الع دقرالطؤ ثىجب ترصالو ثبعت
 ٥ عطقننإلياملضتم هعنم تيوص كلذ بعد نم

- ٤٣٢ _



 متت عفنان ن ءامسلاهنزااميرهعسنيو كهلازالع
 عن ٥ اقبطاتط امقؤو ه انش اهقنغنيو ٥ انقرفت

 ٥ امنكيئالم جايل هامفاغسواكدلكو هامن انآ

 ح اناوههناكرادمتذعلالا تيصلاالعزت

 حرو +)موو ةلمجلا ا ممه هن 7

 هةجان رهمولقو هةبحاع ممرتسلاو

 ا ..
 . ١وصل اطره تههرمنح ذكتالملاو ه كم ده

 هانجرامنجران هرينلاورمنتلان يصمو هررخاو
 هانللاايم افطاو هاتسغامقسغو هانىكام سكو

 هكلبلاو ةشحولا لز انمو فولارتاتبعراتيوصل ا خلص

 رمهتساجبنو ه تم هزن مادام هتمر دن مصماظعو
 مهدورخو ٩_۔تعن دت ممجوجوو تمسمفتدق
 دعد رهنصهب اف ه تبلب تومهد اسحلاو ٥ ترصرن

 فو ,اربع انعش٥ :للزانماكمعد ااو ه > امتاالرط

 تيوص نم هل اف ه بيتنتؤعاومو هارنحلولىقنتس ١

 نبنسلالوطو هثروهرلإاو الىلالوط دعد هرونغلازم اتعب

- ٤٣٣



 پميرصنمهلايو فيرخلاو فباقسلا بيبؤروهشلاو
 تمعف ناذا ىلاو هاهعمج ه هترفنمروعننر اغبن

 ٥.٠0 ‘,.م.. . .

 صيبباذعوريافط نسحو نيياحتإاو هامعمساق
 بيث ه هنرلامبل تلاط دن هيئارغ نور هشاود
 ه عل رممصغشاوشمروخلنيمصر اناف ه تالييربنف

 ٥ ة انجألع عبببببگنشرالمجيص تح
 ١ةبكر)اارغصممنم تلباله برعم نبثعش

 تقهزو٭مهسور تفعنتانف هربغص لارببكلرو
 ٥و ب ١

 ر تعطقناو خاملا تشاطوومهسيرفن
  4ب / ٥

 ؛ايبرف٭نزسخترقزمقرامبوه لقنف مةهاغتف

 بفتلاربشع تفي ناكمييز هتلتك هزعلا
 ثرو غرسبب ٤ لاز ٨ن حصنرشمتوبال هنس
 هاتاغنءلمزاتهرتكهخكانزاز انعلا تلطع دق

 هاملاوماءابنغالا تنلخو اهحدانبحا لوتلا رو
 تحنلامناربع توبعلاتتيو هاهمالقا ةذبنلا تقلاو
 ةحاجرز! تعضوو هاهلابلاسنالازاقو هاملافنا نمراج

- ٤٣٤



 متخن زح نزاو بيداورل!نيرتنلو ه نوم

 بللباصوهماغ يويح انلاف ٨مجقلالب ت نس

 هيلاهضنؤ ه لازو دزلا تانج ه ماملا مج

 ثالو, راسو ناص تىابشخو٥ كيراجخر ر

 ٥ انوكت ٥ +كرنيو هناولا تاد تابجو

 اوجرخ سرمهتيارادا فيىلتالامشو بم نع
 كيكاحبلوهررتلا نتن تو هرا نم

 لذلامم هربطن تبأضلاع مهبو هييرس _

 ثارآكن ريط تيولخيب : [ ل
 , كيوعبحش ! !لررلعو ه بباننلايررتفلاؤممر
 گيهنشبامإعرل بولتن٥ه هبتن انفابشالاتوعع ثوعرب ه صم ح

 تيلااوضعتنجو كضرا اس هسادامع
 امه رودو لار انلااوفناو٥٭ نجقتمال تبنعاضرإإاو

 ةنالف اهن ليرف اكس تتتعاةجلورس انلا

 .ر بيعت انلا عمتجيوذمتلاموبناكاذ و
 : ! ذقايورصرلومهو ٥ اًنصعن مضب بك

 تنحاوأبررمخب نوعب نوعام رئاح
- ٤٣٥ _



 ق هاملاكنزو املالغاواهتيزان دانتامهؤجم رانلا

 س هدرم لتمناعرسوجو ه ارناربن تأعطتتيو

 %ناخ>نتاذ نمال ض اراطعامنع شك
 كدنعام نايح ةربم تيرغنلاامبج

 ٥هح انن ظالغ فل ؛نوعبتافأزخنمنز اخ

 اضوهزبمشورنز املعمننرانلإب بصم
 ا :ججح ندالخلراع

 جانجلردقلا تغليوه هراصنالاامل بزتوفزا دقبجر

 بهنضزبدصالوإسرمرنالونقم كلتق عالط غنزززنرغ

 تبح>[أككابلاولف نفانززنوزت :هدنبكرزعابناجتخالا

 ضزنرنهاهعف لوب ناف انلهيونزلانبعملع ب يخجوا

 .رز اننلاجمحن نمغظطن دحانيعوبغن ردنلس

 ٨هدلوج,سالك عطتناالاا حاتب المههعنال ناع

 معت نومالسلا ميلع بلخبممب نزئاكملسشمحالا
 يسفنمللامعنمدحلوزك ازير لزغيورثرعلاب يونلعتم

 هب:فيورلكبد نهزمفهورسفناززمربل الال رضن
  

- ٤٣٦



 يغشلإاهيوقلارك انامياف ؟ضس نمالو ابنمب

 ١دزألاواع هبتفشزبطاولهنااماہنرن :اهضفمطع قو
 نىلالوبسردايبب ٥ مجطعلإوراولاك هفغناناوه اهعلننال

 ؟ثلحنلابرنعيبلخيل حدجب نم منكنووبحللو
 رانلالهالزيولانه ہنحجعسا قبسم هزلبيزكطلع
 دان ن نإو داو لضاجيملائنيم نوه لون ن اغيمللزت احتتسانا

 ممهيشعو٥ ادام زم > نمممل دهم دف هلوناجمل

 هانوجن رز .اهن نمو ٥ابوجر»”ال اهِض مہضهاجدانع
 بهل نيهنكززبشو تالكا يعكبتعمل
 هعمنلزمعلرم ادامهننادابعاولمعاهربعتنل) بانع
 لهنلادرررو هدورعملازجئلولحلنفه عمحيشننتعالاو

 اًيعو ه تبلاوبا: اننإو او ٥ تلاومام ايامكن اد ه دورول ١

 سألاو هك لازنلا باصا نباهتجاوما نالف

 م اسنللو ؛ ةاأضنفلاد نب )وربانتعلاو ربايعلازو هبن انملاو

 فيا گنارايلإف ورولك اداملعل اببا٭ماوعلاورورصلاو
 ناكنم ناه تاوخألاو ةرحأل) باه نارهو هلقلا
 لوهتهاوگيؤسنلالولنارت هن اعتبب فدلا هن

- ٤٣٧_



 نمالخحلو هن انكل تبافلإقاوجر>لو هثالولا

 تهيبلاهنايعلا بلاسإعلوجتنو هناطرازاتعس

 عيلازويبهبزالو ةسجولا زيوب هراربرلاو تلح
 ثباوخلزت ئسلا نيوب نلاورصجل ۔ بيبر ابحألانع
 عزنويهرونننلاو نجاملا هريصلإز نال اامبوممج
 زتوفونسملانع فننزي.ويونلاوزبرالمجهينقلا
 هدماظلاوةعرافلاموب هةرنلاوزصفلاميد هرورلاوام

 لانهههمانلاو خ بجحلموه ددالطلان دحاللموب

 -هقلاورثعناسال نمالاو هيقنلا يعيطملزوفلا
 انلعجوگنيانديوقعلاو ه نيرباصللرجالو ه نقباسلل
 اميل معلنزييتتملاثيبنمألا نينباقلا نووكبااوسلا

 تيزقرلا نم يبلجرلاهرلع يلزنم اهبرل فلي

 ہبفءايرمايرماهللاآزون هبيجت ييمتفن اهيبي

 ؟نياقلاتساوهيافو ه ةنكبنالب ہيفخثو.هسق
 لخسلرنلااماي ينلع نوتسب:نكتليوسلا نا

_ ٤٣٨



 محببولو لمع ہبللس هاييلشزومأتي,بلتزلص

 مكانناوه ت اةع طب رمزو ه دابيوقنوفنوساالبع

 ُجدرزو ر ناوورنو |نمسقحااناو ه سافبصعم نع

 هكلانعل هنا انه اييبلعراليتنل انعييور نأل

 انبجم انلاو هدهل بتانل افيرعملاببيرمالاهينيرفأتآ

 شنلخابلالعو فخيلل مهسال يلع اغلاتكائع

 ناه نييغلل تنكتالمو بقييصملاو فتنلا نم
 ب انلخ>ارانع نيلو كف زنحلو

 تفبللرعرضيرو كنعرضياورملاهنببماعلا بينإب

 ثزدرمتلاووقنلاوز هر هور دلص انلاكين تعن

 ىعباهز اوذ ةيمكلافبح اصلاوراغلازج يێنإباث

 بصغ ادصلا ىيياب يللگاهزنر |دبجب
 5 77 : ر افوهنبنيرل ا

 دجللدجابرع نايلول اييجيرإلزلمكمد هنببطابشلا
 ننلاوننفإو او هررظزو هبل اعدو ماناسال االعاو هرند

- ٤٣٩ _ 

 



 تافلاكلذهرمنلادمابلإونتنان هلدعس اصهالزود

 ٭_._مالاورنمل |فبلح٭ رااا دهانل اهرلا
 بعرمياو لاك ٨راتنلنيزبرمفجي |تبنموملاريم)
 ث_ريرجاضشاوراسالازليحنسهايبمججاذناجعلا
 :كْنفريعباتلاو ٠ تينمو اتاممايجنلا ت اجورو

 عخولاناسحإن مهعبانوعباتو ببهالوجإا ناسحا
 كتلتفابتنإ ابنتزرازوو ابلوالامامانع مهل انوراو٨نربرلا

 لكاف رلززرعزامامال انابج نييزلإو

 ايمل ابهلارصملا نلجلررهل امجزلاو

 ث اهلايعا غيسبعصرح
 هتلمسهلصترلاعلاز نبنولرع نانزلاذرظلو مهل

 ؟برسب ريم ضملزنزذ نسرلا ٥ نتيبرعملارتكخشالم

 رممهللا هنىلهملاربس ر ايب رتبو ٨لابترزعر

 هربنيرمل اةزنلاو بولا ةياضقلاذهزن عماط
 فلاوهرهنجرطارمملاهببضازاةنبعللاةماطلا

۔ ٤٤٠



 ههكن غنير هينح عمجتو ه رمب
 رتيبةلطارهمرجن بت فعاف ناماو
 2هنكشيؤوممتلكتعارممتلاومجرمع
 ٥ مهتبحضاوممسا؟هنجحللاوومفنلو زخو
 نبارشملز انملعو ه هترحمخرارفممراضازلو
 رهد ومهابزلحاوهمهراعس [صخيروه لبس
 ٥ [ههطتصناو ٨ منا عتؤ 7 افئتررعاو

 رع ؤ نذناو همهرع كن2صبقرتوةمهلل ا
 ةخارابنلا بهاومو هصح ل فرعو
 هبرج ةباحإليوفرف ةل كلعكناومممت
 دتحوثببيتلماختجمانيشرانبوإقسإصم

 نيييطلالالعوهنيخألف نلاا هببلسرملا
 ثيلعلازعزلابزل/ تالحرو ه ¡برهاطلا
 ليئاائاو هناسحالاول علا زمتاسا نا
 ىتّنبلامكملاوءاننحفلايعو وبقلا

 ::ت وردايلعلكحظجب

- ٤٤١



 ٠ ةر [. ..ر
 نضحهاا:ہنرلنتنسج نوم هيق و تحبلا :انلا نالاو ر 77 نينيلاتالانطخل تش

 احاتم
: -4 2 7 7 . 7 

 



      - < رأز زئاح وسم كيد بتس ن

 باشلا اننا ناْجنط امهل و !٠ ٠ م ل م, 27 ر م , _ ا َ ٠
 ا ع ر ٠ فرتمربف و رم , 2 ٠هھ ه 1٠٠ رر رم

 اذأ هرن اف ارن تؤعسمنزلر هز اممف
 7 دهفل 4 لول رشزر ور ٥.٠ رار عا لش 'إ ,2ےر مص ٠ ١ ..ي حل

 راشعلَك ٥ و الاو زا لتر 4 ه

 ٥ ةشت زئاف :هزنتلل رهزا هز ووش اللو هلل هلحم

 ه طنابس متلا ه ار هزطشاك رافلاو اك هزاطئاممارذل لارهدعصانزعاوكلاو

 مزلا مكناب : ا >

 عيفتزامو ر زولا نريام .

 اينرنحأو ٥ اران او هع ارامت هلعل م .ادر ا

 عن هنبال ه كناك ك همكحلا ه كناش فر ر هنناسلزنئره .

 ر ار ل شتف تيرزحر م س امل / " ا جم

 ابا عزنلا ا ككن ثمرمح :27 هركا زرم هْزْرطان

 7 تناال
 7 ٥ 2 نوواللاذالع ه :تافز ر , ٠ ٥ م

 نبجوجج افْبظ امم مااي . .7 ./ .7 اع هعاونا ا.. هما :ر كزرحنم ه حنت
 ةنانر اناهن راكم ٢‘ اوا

 1 رار هحا ق . هلزنم : هزسرزلرلز غ

 اغبمه٥ نزت يلغ زكئاللم هنهذ :ناش . .. (
 ا ا ه .ث م 5 , هلال اورتل تل م 7 ١ م ٥ انر دو .4 . 4 ا .ه 2,422 . .ي

 ر هرزغاو يوضل ١
 انرشا لزانم :ا انا اهنظا هانشع 2 ٠ ا2ا١١, ه هي , 4ِ 2, 2! ٠,

 طلخا ر , نان لبق مها ذأ . يم 7.٠

 رطعب مظن اهل ٥ ا ه اهبحت : اذ ار © رنرف ماظعو

 نانس نب يلع نب ةعيبر نب هللادبع نب ديعس نب هللادبع / خسانلا ، كرابملا ىحضآلا ديع ةبطخ

 ةبطخلا لوأ باغ دقو . ه١ ١٩١ ١/ةدعقلا وذ/٦ ف يوربإلا يركلا

- ٤٤٣_



 ءا ره :حاون 4ً | ارنشاشُع ا ه

 لاه ز 4 ه ير ٤ ٠4 ا ١ اق هانغ .- م هدايز 7 72 انزو هران
 ٥ رفف م م ٥ دح

 ل ا نيزا نروزو رر م ر ورسلا املعت ت ل ٥ےدن لا . تمصرف ب تين ناداان .ى ,. ١ ر ثرس لبن ز لايك
 ٥ ١ ٠ ) ه هه ران

 :اغ 7 "ن 75 بق نج ا ادهو قرانات نكاو تعو

 7 :غ ر ٥ بيعم تتبنعش ٥ هامح .
 . ٥ ر فلئه . َ : م ه »هد١

 ا تتنضرر ٥٧ رن از ن زاز
 و فلن ..س ااام . . . ٥ .اه .!.

 5 .- .ا رد 2 . ١ . م :: / 4 7 ! ,7 " 773 . .1 2 :هالا

 ! م ءاضع مصع خ رو م 9 هف رن رثن ميظنتب 7 / , . ٠

 ىرس تيس ةرارم ت اكري اضعب

 م نان ءار ر انل انللَمنَئ هت مد دازو هن 7

 زا ٥ اماو ا اينغ ٥ اهذ انل : ا , ٥ امالس مز {

 ناضلا هال 2 ر ً , رابأ .7 مار ل اتره 7 ا | 1 7 ؤ
 . ٠, اك .م ٠

 ا ه ةلا ا رهما رو تيملل ناطلسب + ر هايلا

 ننم تل لورن ننب شلب زاللا تنرتنال
 رامغاف هناش ها هراوح رتاس ىح 3 متلا ه . ان : 7٨1

 رر رد٥ ناولا ن از _سانمحر ه نتاربوو فنأ ر ٥ ناسح ا رن هنارلا تاذ تان هت

 كنه حشر راشأ همرح رتعزلاو 2 انتم ني نعل كز ز حك

 عن ه :هنال هنونا اب بات هززئشنلاتب اكيت تتم
 7 ٥ ن انل ااقدنعدن هزلنزوتر كل رلك هزن : ٨ ير ٭

 2. . اث :رثإ م و م هب .ا

 متراجسر 4 .ز انناو هلم : رام اوه رح كنو + .لا ا ولوب اال هن انلف ل اللا
 ا اججَدناَتب !ح نملو ه ببالّلاَيرت شلا مش و هارت زو ميلع توخب هزرارف . لينو دلُسسنزراغا اداع هل ملت

٤٤٤



 مكتترزم .رنْغل !اوعر اشربلل والع هذبن اهاكز توكتك هنن ل اشرلا
 سالا , لازنلا هل ترازا انا ثالف كلاسي , ب

 //. ,, ١ ه < ده حصبنج
 ة 5 :هنناكزلتتمأاب ح 7

 ارا ز ل انلام 7 4 اكاو

 2.77 ٥ ث' 2١ ,ر هم , ه ر 44 م .

 ملال وحر ع نوف ت او ممهدخار ةدتصال ش اصن ُمْحُمن ا ممصم . ز 777 ر سا ×.

 م ه هاكنااشالغاو -.. بحو .

 انلش هنس انيت اسار ر
 جا :هال .. ش اكلام نيازمل - ر

 . ر هارما زرلك اك , اا . زاللا زح  دوعسم

 و مه 1 انتاي ه لغ , ٩ اترابس | ٨ لال زنل

 ناب تلاز : 77 ى ر : امرئالَللزَ

 هالازم نالو تم و همال يلتلا : 7
 ٍ م ٥ ٠.4 7 ‘ ءا, ص . م ,م م ۔ ./

 ,ينفلا 7 يمزع الكت او م ل ارزن ه. 2 اين
 ن :1 ن ١ ةنال رملاو زه ا... 1 تات دنصتال

 / % ء 7 7 ء 21 7 ال . ه۔ م 17 ل

 ءغاتنلارهلكلطمنا انحاو تلا نيزر :
 . !ممضغيحلزك <7 - و اهمه : ١ :رو ح

 ا امعاع هنن تزاف ص داَمومْلاككاَساال
 هعتم 2ل> هالا لعل زوت
 رأف لوم ر /ه ٥ :دازت ه ٥ ل ريرَسلالس م مو هنعل هزبلرازاك

 ,ةلكر هف نت نانيف 4لاو ن
٥ . 7 ١ / ٣ 

 شاكلا ايناه انط ش نل ؤ ل

 تتام اا هرن ر 4 رال لوترر انرا هرا لاذُسلا

 رسلر زو ه ش لضا ارضلاَدَع 4 از 7
 راشيلزهزنزا ه ر زان وطاخلنئر ناكا تنلا انلو هم ر

 7 ر ى » 4

 مح رونت هااا اودان تايهاز م خم نارهاناَمناضاَمَانا انإ

- ٤٤٥ _



 رييكترع دلون ِ و ئه نَكننالابن نك ءار4 يع هاهخابم

 اولمعا رعسل ا , ني ٥ ثتاتزللقيكنك ولعت ٥ ثالكا
 2 د ء

 زارد هول ٩ هعمل ار هك 4 ناح
 لو تاك | ساو كسامت ةنايلم ر هثمامأ إ :

 . اس ه م >

 77 ٥ اث اهل ه اضشلاك اش 1 هرت داشطلاورت املأره هرب راسَمْةَسالأك اصلا
 اهرود

 ٥ ه البلا توركلا ا يباه ناجننألا نالصف توراه اَلعالاك
 ٥٥ ا 7 ه

 داتس ,شيارلا ت اك اكرول هذاش بحال أ ش 1 ٥ ت ارلورماملا ن انا

 ,انلو اماه تاراما نايتا انك ناخلا اللاي

 : ا ار هىاظرالارَعَس عس ا
 ۔ , م ! ٠ ,.ر

 :تنهال / ::. لورشحول يتنه تانرلا

 هل هروكلاو ف ناكار :هاللا ارتلا
 7 مج ٥ / . م ه

 زبنو نسل ! عرشلل ا م :هروسلا وزيا 2 هزواع :4 هزن
 م 4 , 7

 هذناَلملاب دشالا هراطلا ايهال اننم هزونصلاؤام
 نص لاك ٥ نل ٥ يميطمالزرزفلا ١ لل ه رار اوغرف

 7 رم

 ه ر انلُعحهن يم ايل 9 نيرب راضلا ٥ ف اشلا 1 اه هن ا

 8 ه 4 2 ا : كون هل )تل :اهز ا ببَمنمل ا ٥ نض : ات ناملا رلانو ر

 ريخا ه ٧ انان 1 ش اك ت ت ٥ شعف منا اهري وولاَ
 .ر 2 , مم م ٥ . ١ مص

 7 ا , نيننزلرزيارامزنرتتركناتم ترام

 إ نئااماا لا ا اًاهاملعنانننامَت هاسع
 ردن مأ.. =ه : ومع تون ور \} ب ب 23 ا ؛4: 4 27 عال .

 ص غونعن اةرزببت نمح :وتنزرخ و ضزس [هلززل تنلا ريخم ا ت - -ت روج .

, /. 

 ١ٍ ٠ م ١

 ٤! ! ! لب اوز كزن 7
 ر رو :مرجل عرص ملاعم ررر نار اناي

ُ _ 

 ْنجتيتبل ا تمزل ارتس هات : هاليل ٥
 هلل 7 لحنا 2 تا لالع 2 ب دنأ هنل ادس

- ٤٤٦ - 

ت



 ماللاو اهنيَتلا ال منلا شايلزابم نيرمأل انازخلره نيتلا
 م ٠ م؛٠ ١

 يروز ©اختالا تدغ هزارنازا اشنلا !لنت هن ادو انرون
 7 7 , 4 ن .

 فل اب مدقنل مدَععل ع 6 تب ر الال كلو ربل هر افزلامرتننلا ١

 .ناشو تات للا تا زر انات تز
 ب نا ٢ ةتانز اهم ورام اه يلكلل زه ماألا

7 
 5 و هنلا امعد انان 1 هنلا ماعنلا ارن
 ٥البن لا امه انان اوذ : يعملا هئمللا امل فعالاخنشا

 اغا ل ك هااا 7 اشا | ,ل هال انم

 ق انه اظغنكزتا اها ًهالننراح ااا انيراملا مامز

 هغناعلَعو 2 انك هيلات ا ه : هنذنرانتاب لازت

 ر % ,7 .7 ن م

 مزلا االاذسلبق ٥ .وغراو امع ف رسام 1 ايع شوم
 ظعلا انللزاأون ااو ٥اَمَعَصل لما دم هأر رلا !رونماب :7
 اتلغتعهمكتلاوزبرانابالغ يغلا تلاز . امون زمولاباكتت
 كلم زلاهزيلكت ركنن زراتس ا اع هنل ابابلا
 ها هتاسخلاولررهناتنرزترلاز ارش 7 4 4

 و امو هاهإلغأ زات لاملا اهل هريم ذش ترتتتل س
 ةمناطتشر نجلل :هزمطانرنلغاتلاينشللا اناو وافالنا

 7 ود ر ٥ ر 7 ر ‘و ر .

 مل انرما انه انيار . ة ةرغ .ورو هرما اجون سو

-.. / 
 نمه الظ رامكلا انئاملهاريلَعيت هات ترز ت

 ةكلزالاوانجزنانبكلشر٥ 4 هخ بوت لا
 ہحے-۔رد 3 ّ ب !,م 7 ن !

 فزفملا متت ا أ ارن املع مافشنامإا مر اسه حاعصلارلا زتم
4 - 

    

  

- ٤٤٧ 



 ساكو هحا نل ةنكسيباوتل ااطخمه غصانغلزتفشلا ديزمل للا لامحلا
 مر ,227

 متفصار 41 ٥! مرا شيةَرم اررضارره ملفب ذلا الام مر
 رايتخا هتفلم التم :زلراش ق عبياخللص : هو ف هد ر ر ِ

 ذ نز زا ارارك تنح هاكح : , يلت او 7 ر هش .47َ ٢ , لع بو 77 / 7 بأو رتوم .. م هنلا كزانم) 5 اوت ءالرنزت كي رارشالا رملا الا هنيغوازملاك
 ح اوه ض حارف موا زهتو نابا / علانلزكلك

 ٠ م, ه هو  7 7
 ترتشاو هزنكنرغ 7 روا اه لله ون ا

 / ر و
 , .4 . ا . :يلزانت ابان وهللاو ور

 2 كز ةززد هناش اانل . تمكزللاه م دانع مكو .7

 ذ :7 رو لارززكأاميلا ن و هتاننانلياتنا رتت 10 1 1
 كد ! ! رر 71 7 :7 امات نللالعاينولةزمالر 'هناعال لبان ريام او

 هروز ونزتشك رن ناغنال انحا او جرت
 , ؛ ا

 :غلابلا الولح ةنرلا تاكنز هزنتلا رانم

١ 

   

 _ الكت هلاأ م :نيه ارب هجلا اال
 فهتتزهلنا هناها :لت وايك نزت هايلش ضرالا

 نسترزد حم هزر را انلا ٥ ل ك اي ر رز

 دزئالا ةح لان انتلعج نايع نرتمابم مش انلعم

 لضتتأي جابمزعرتيونلا ؛ةجاسرنللكل _ ةروتلامزغردانردحالاوض
 نللطةللعلا

      

. ٤٤٨ -



 باجيب رسہربو ناللوو فاصوو تاسج ي بارخو

 انلو  رميل ٥ لالظ فزنو
 7 وان ذ انلز اغا م خ ن
 ن . وح : رور ه ل فركالا
 ر و ر ٨1 ت

  

      

 نب هللا دبع نب ديعس خيشلل اهخسن } يفيلسلا يرذنملا دعاس نب ملاس نب رمغ / خسانلا 0 ةبطخ
 ةبطخلا لوا باغ دقو . ه ١١٠ /ةدعقلا وذ/ ٢٤ ف ‘ يئانهل ا ريمع نب ديعس

- ٤٤٩



 الاود في ورانلز ونع
 ر ر ه ه هداور برأا هران لدت يئاكرجاص

 ,كنيلوبانلاف داغسلتازل نلا
 لهاو لتلاو

 ةةضلازكنوا اتيلرام ا م
 هب ناك ل تبقل هليل ةز

 :..ب هيو وراكنامتزيلبارظنلو
 ::. ال تناز

 ( بةكياراالياملا دلوت لزع 7 4 هزجتيو

   

  

   

 راغالمح كبمج زابخ هرمع

 و ٥تزنيزما نونابيل بنيز او
 د :.ر ازت زو كرب تونب

 



 هوولزامغ اريراك رارزاربتلجا

 هبوت نملارتازليو ٥ ئهتزد فويسلا
 ظ !انشع هتن كزان اتاو هتملعو
 نهل !كزاوج :اضيفخت عمو
 لهتللي تفو دانر انروما ها الور هاناواراضتقو هامر رو

 فرشتن نلاا انيوقي هقيخزنا نا
 7 ثيحورفلظلومفيلعا لو للخ هال ٢ آ

 كلتلو هلي باتونهتناواون اوناكن ا اواو
 ٦ مهللا هلب / الك روفكو ا

 انات ءامتنا ءانيامتتاس
 راثلا ا م نرف

 :مغنو لازا اززا سخت رلا

 ررك و س اوور راتتلا
 رو ..... اذاملا

- ٤٥١ 

  



 لبنتاعاو۔مكو ہنموكليوعب نك ابمابطخيريدمغزلاخر
 لريب ارمدجزنول ملعاو دحو رجيوعص

 ةجباسلا;عاسلل فض رسشللاون تفواهمامن ناكو
 همملاكنرش عز يةيزآلابل تسل تبسلام ول
 بلاطتو تان يمرن

7 
 ىنبلسل;ززال رهاسلا ماةامداخ

 خلتجي مصلل اهس
 ديعتسا ربعس

 لخ
 ,هاليعلاواهظغح

- ٤٥٢ _



  

 : سرهفلا

 عوضوملا

 يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم : ملقب ميدقت

 يمشاهلا ديعس نب دمحم نب ديعس / روتكدلا : ملقب ةمدقم

 فآؤُملا ملقب ةمدقم

 يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا

 هدلومو هبسن -

 (يناثلا ) ناطلس نب فيس مامإلاب ديعس نب دمحأ لاصتا

 اهدعبو ةمامإلاب هتعيابم لبق ديعس نب دمحأ بورح ركذ

 سرفلا دض ةرصبلل هبرح

 ريمح نب برعلب نيبو ديعس نب دمحأ مامإلا نيب قرف ةعقو

 ميعزلا نيبو ديعس نب دمحأ مامإلا نيب بيطلا حيس ةعقو
 ي رفاغلا دمحم نب رصان

 ةلبقلا لهأ داهج يف لئاسم
 هدلوو رصان نب دمحم مامإلا رابخأو ةريس

 ديعس نب دمحأ مامإلا حدم يف دئاصق

 ديعس نب دمحأ مامإلا تابتاكُم

 هتاضقو ديعس نب دمحأ مامإلا ةالو

 ٤٥٣
  

٠ 

 هحفصلا

١ ١ 

٣ ١ 

١٣ 

٢ ٤ 

١٣٣ 

٦٣ ١ 

١٧٧ 

١٨١ 

٢١٥ 

٢٢٣ 

٢٧٧١ 

٥ ٣١   



  

 ةحفصلا عوضوملا

 ٥ ٣٣ اهورمعو اهوثدحأ يتاللا جالفألاو ديعسوبلآ نادلب ح

 ٣٣٧ ديعس نب دمحأ مامإلا دالوا ح

 ٥ ٣٩ ديعس يبأ لآ بسن ركذ يف ةمتاخ ح

 ٤.٢ ةمتاخلا >

 ٧. ٤ قحلملا 2

   ٤٥٢٣ سرهفلا ح

٢24٩ 

٤٥٤ 
   



    

          


