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 :م .يتلز ااونز 2 2

 : جارخإ نكمأ ىتح © يقلتلاو يرحتلا يف ةقدو ، لصاوتم دهج

 . _ . ه . م 7

 © رصتخملا اذه يف ءاج ام هعبشي ال قمعتملا ءيراقلا لعل

 ٠6 هتيمهأ ىه هذه ك هعوضوم ىف باتك لوأ هزأ { هبتني نأ وجرأ كلذل

 . يناثلا ءاج ام لوألا الولو 0 لوألا هنأل

    

 تاطوطخمو . ةقرفتم بتك نم هتامولعم تعمج باتك

 بألا نع نبالا اهاور 0 اظفح تلسلست 0 ةقوثوم تاياورو . ةظوفحم

 ةقثلا نع لئاسلا اهاور . ملاحلا نع ملعتملا اهاور ، دجلا نع

 . ( ديفملا زجوملا ) نوكتل اهلك هذه تدسجت & بيجملا

 اقثاو ترص كلذل . اراركت هتدز مث © ارارم زجوملا تعلاط .

 © كشلا لبقت ال ةحص . هيف ءاج ام لك ةحصل نئمطُملا قوثو

 نآ الإ ينعسي ال كلذل 0 مهولا اهيلإ قرطتي ال ، عجارملاب انقيتسُم

 دمحم نب فيس نب دمح ديسلا يضاقلا خالا هفلؤم ءينهأ

 . ةيموكح لامعأ ةدع يف قباسلا يف نيليمز انك املاط يذلا 0 يديعسوبلا

 . هذه ىتلاجُع تبتك ، فلؤملل اريدقتو & فلؤملاب اباجعإو

 . . قيفوتلا يلو هللاو

 يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم

 ه ١٤٧ ماع ةدعقلا يذ نم لوالا يف ررح 1

      

  

  





 





 _ حآحممم ع 7 ص ت

 21 تيجالرلزمت ادم ته -:

    

   ىلع م السلاو ةالصلاو ©0]© نيعتسن هبو . نيمل لا بر هلل دمحل ا
 نيذلا . نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انديس . نيلسرملا فرشأ

 . نيدلا اذه ةرصنل مهسفنأ اولذب

 ٥ { دعبو

 يف رظانلا رظنيل 0 نيرخآلل ةظعومو 0 نيلواألل ىركذ خيراتلا نإف

 خير ات يف ارصتخم تعمجف .3 نيحلاصلاب ي دتقيل . نيرب اغلا ريس

 { ءابدألاو ءاملعلاو نيطالسلاو ةمئالا مهنم © هيف تركذو © ديعسوبلآ

 تعلطإ امبسح كلذو . مهراعشأ نم ضعب ركذ عم رعشلا اومظن نيذلا

 : هتيمسو ( مهنم هيلع

 ._ . .. .ه 7

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو . قيفوتلاو نوعلا دمتسأ هللا نمو

 مهيعب اتو هب احصأو هلآو دمحم انديس ىلع هلل ١ ىلصو ٠ ميظعل ١ ىلعل ١

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب

 ىديعسوبلآ دمحم نب فيس نب دمح

 لل ٨    
   تا =
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 ىبآ ىل ١ ةبسن 2 ديعس ىبأ لآ : مهبسن ىف لصأل ا _ ديعس وبلآ ةليبق

 نب دسألا نب كيتعلا نم وه يذلا ْ يدزأل ا ةرمص يبأ نب بلهملا ديعس

 . ءامسلا ءام رماع نب ورمع نب نارمع

 ءايلا تجررم مايأل ١ رورم عم ديعس ىبأ لآ لصأل ١ ىف بتكت تناكو

 عمجلاو يديعسوبلآ درفملا راصف ةيفرعلا راصتخالا ةقيرطب ماللا عم

 ةينامعلا لئابقلا لاثمأ نمو © عمجلاو درفملا نيب قرفلل ءايلا نودب ديعسوبلآ
 : ىه ةقيرطلا كلت ىلع اهتباتك ترج ىتلا

 نسح وب ونب تراصف - نسحلا يبأ ونب

 يلع وب يتب تراصف - يلعوبا ونبو

 مامإل ١ حدم يف يوزنلا ديعس نب يلع رعاشلا لوق : هيلعو

 : ديعس نب دمحأ
, 7 

 اهامس ىف قرش ا نامع جارس ديعس ىتف نيملسملا م امإ

 اهادم اوغلب دق هنمو هتن ديعس ىبأ لآ دجلا ديعس

 حدم يف يلوعملا كرابم نب رصان نب فيس رعاشلا لوق كلذ ىلعو

 : ناطلس نب ديعس ناطلسلا

 دومسلا لعب نم برحلل اورمذتو اورمش ديعس ىبأ لآ كاذكو

 ٨ نامعب اورقتساو ، نميلا نم اوجرخ نيذلا دزألا نم بلهملا ءابآو
 هدعو ] نامع دزأ نم هتلت يبنلا ىلع اودفو نيذلا نم ةرفص وبأ هوبأو

 ادلو رشع ةينامث ةرفص ىبأل نأ : لاقيو . ةباحصلا نم نكسلا نبا

۔۔ _ ١٩١



 ىدحإو ث" اركذ ادلو نورشعو ةثالث ةرفص يبأ نب بلهملا هنبالو ،آركذ

 . يبتوعلا هركذ اذك ۔ اتنب ةرشع

 ملو ۔ ديعس ابأ بلهملا ىنكي هبو ۔ بلهملا نب ديعس هدالوأ نم نأو

 8 مهدالوأو هتوخإو هدلو دلوو هدلو نم هعم بكر ىتح بلهملا تمي

 ادئاق ناك امنيح 3 هرابخأ خيراتلا نود دقو . ابكار نوسمخو ةئامثالث

 © ةبيرغلا هئارآو 0 اهيف هتلاسبو بورحلل هتسراممو { ةيموأ ىنب كولمل

 . ملع ىلع ران نم رهشأ هدالوأ خيراتو هخيراتو

 نم ةدع هاثرو 0 ةيوبنلا ةرجهلا نم ٨٢ ةنس بلهملا يفوتو
 َ : هاثر يف ليق اممو ،ءارعشلا

 بَّهملا دعب دوجلاو ىدنلا تامو ىنغلاو علاو فورعملا بهذ الأ
 نب دمحم خيشلا ةمالعلا لاقو . ديعس يبأ لآ بسن وه اذه

 : !بهذلا لسالس» هباتك يف يشاطبلا سماش

 هلوصلا مث ; ةدحنلا وذ دمحأ ةلودلا يذه سسأ نم لوأ

 دجن موق ديعسوب لآ نم دمحأ نب الملا وذ ديعس لجح

 مشألا دوطلاو ةرفص يبآ لجن متلا بدهلا ىلإ مهتبسن
 ديحمتلا ولوأ انل ئوَر اذك ديعس ابآ ىنكي يذلا. وهو

 تنب دنه هتنبا نإف نامع دزأ نم ةرفص يبأ نب بلهملا نأ لدي اممو

 عماجلا ةرجح يبرغ ادجسم اهب تنبو اهئابآ نطو مدآ دلبب تشاع بلهلا
 نب ملاس ملاعلا خيشلا هركذ ةيبلهملا دجسمب فرعُي ديعس يبأ لآل يتلا
 هركذو © يبرعيلا ناطلس نب برعلب مامإلل رصاعملا يمدالا يدشاربلا دمح
 ةيميكارلا ريب فقو ةمسق يف يقورحملا هعمج نب شيورد ملاعلا خيشلا

_ ٢.٠ _



 ةعبرأ آضيأ هلو ةيرال ةرشع ىدحإ ةيبلهملا دجسمو » : لاق ثيح
 . ضرألا عرز ةرمث نم يأ ،&ةيرجأ

 هباتك يف نيرصاعملا نيخرؤملا دحأ هلاق ام امأ

 اذهف : ديعس يبأ نب دمحم نب فيسو © ديعس يبأ نب فلخ ىلإ عجري
 ب فلخ نأل © ةبسنلا نع اديعب ؛ حيحص ريغ

 ديعسوبلآ بسن نأ :

 نب فيسو © ديعس يبأ نب

 ةنهابنلا نمز ىف امه اضيأو ٨ ةيناث ةليبق نم امه ،© ديعس ىبأ نب دمحم

 مهف . ديعسوبلآ امأ . رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف 8 نيرخأتملا
 دلب مهنكسمو . خيراتلا كلذ لبق مهبسنب نوفورعم . نامعب نودوجوم

 . نادلبلا نم اهلوح امو «مدأ»

 : يشاطبلا سماش نب دمحم ةمالعلا لاق

 هباتك يف مولعلا يلوأ ضعب هب لاق ام باوص ىرأ الو

 فرشلا يلاعلا ديعس يبأ لجن فلخ ىلإ مهبسني ادغ ثيح

 نورق نم رشعلا يذاحي ناك نييصتلا يف روكذملا فلخف
 اامُح يف نيرخأتلملا اناهبن ينب كالمأ مايأ

 اونيبت دقو مكلذ لبق نم اونوكتدق ديعسوب لآو

 مدأ يفو ةوزنو حنم يف مدق نم نامع ىلع اورشتناو

 ىرب نم هاري حضاو كاذو ئرقلا نم اهريغو دمسو
 لبق نامعب نودوجوم ديعس يبأ لآ نأ - ًافزآ - هانبتك آ ًاحاضيإو

 ءانب : _ال وأ ‘ مهبسنب نوفورعم ٠5 ةديدع نورقب ةرجهلا نم رشاعلا نرقلا

 يهو . مدأ دلب ، نامزلا ميدق نم اهنونكسي يتلا 0 ةروهشملا ةلحملا

 ١٧ ٧ ةنس اهب يذلا عماجلا دجسملا ءانب مت دقو _ عماجلا ةلحمب ( ةفورعملا

- ٢١ _



 ىلع ي دزأل ١ حون نب دمحم نسحل ١ وبأ خيشل ا ه انب دقو ةرجهل ١ نم

 . ةصاخلا هتقفن

 كلذ دعبو ، ديعس نب دمحأ ديسلا مامإلا اشن ةلحملا كلت ىفو

 مث ١5 طقسم ىلإ هتريشعو هبراقأ نم هعم جرخ نمو وه . اهنم جرخ

 © جالفألا اورجأو ث لزانملا اورمعو 0 ةيقرشلا ىلإ جرخ نم مهنم جرخ

 ، يديعسوبلا دمحم نب هللا دبع ديسلا هارجأ يذلا & رضخألا جلف : لثم

 ‘ ةيقرشلا نم اهلوح امو دمس دلب ىلع ديعس نب دمحأ مامإلا ىلاو

 . ه٤٨١١ ةنس روكذملا جلفلا ةمدخ لمع ىف أدتباو

 دلب نم ةبيرقلا ةيبرغلا ةزوحلاب تايرق يداو يف مهريمعت اضيأو

 ةدوجوملا نوصحلا ءانبو نيدالبلا ريمعتو . كانه جالفألا ءارجإو ٠ ىلهب

 © ةرواجملا نيدالبلاو "٨ ىرعمو . رومعملاو . لف دلب نصح لثم كانه

 امنيح ، ةيقرشلا ىلإ اولقتنإ اهنمو ث نامزلا ميدق نم مهنكامأ كلت نإف
 دلب اوذخأو ٠ يرفاغلا رصان نب دمحم خيشلاو مهنيب فلاختلا عقو

 . نآلا ىلإ ةدوجوملا ةعلقلا اونبو ] ديعس وبلآ لباقب ةفورعملا ٠ لباقلا

 ىلإ مهضعبو ٠١ ناشلا دمس نم ةعيرشل ا دلب ىل ١ لقتنإ مهضعبو

 « روزس دالوأ » نوفورعملا ، اهب نآلا ىلإ نودوجوم مهو . ءاربإ ةيالع
 « نيقيفلا » ةامسملا مهتلحمب ةدوجوملا ةعلقلا ءانب : قباسلا مهريمعت نمو

 . & حنم ( ذدلبب

 ةلود نمز لبق ةرجهلا نم نيرشعو عبسو فلأ ةنس اهؤانب مت دقو

 ةعبرأو فلأ ماع بصن ٥ ىبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا نأل 0 ةبراعيلا

 . رصيق نباو قيزر نبا خرؤملا هركذ اذك ۔ ةرجهلا نم نيثالثو

 ظ
_ ٢٢ _



 يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا ديسلا

 7 ء

 مامإلا مامهلا ديسلا : وه ديعس يبأ لآ ةلود سسأ نم لوأ

 كرابم نب ديعس نب فلخ نب دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ

 دشرلا غلب املو . دزأل ١ ةرسأ نم - هئابآ نطو - مدأ 7 دلو ٦ يديعسوبلآ

 قاس نع رَمشف © دسافملا عفدو © ةماعلا حلاصملاب مايقلا ىلإ هسفن تقات
 هل عيوبو . رمألا هل متو . هدارأ ام غلب نأ ىلإ - [ايهان ارمآ - دحلا

 ةنس هريغ لاقو ۔ قيزر نبا خرؤملا هركذ ام ىلع ه ١١٥١٤ ةنس ةمامإلاب

 © مايق ريخ ةيعرلا رمأب ماقف .ملعأ هللاو ه١٧٦١١ ةنس ليقو ها١٦

 ١٩ نينثألا موي يف ىفوت نأ ىلإ 0 مهنيب لدعلا ماقأو ، نطولا نع بذو

 . فورعم هربقو {}© كانه نفدو . قاتسرلا دلبب _ ه ١١٩٨ ةنس مرحم

 اهلاق ىتلا تايبألا هذه ءيراقلا ىلإو ٠٨ هرصع ءارعش هيلع ىنثأ دقو

 : يوزنلا دوعسم نب ديعس نب يلع رعاشلا

 اهامحاهب حيبأدق دالب ئوزن نأ ملعت تنأ ىهلإ

 امامح ادحأدجن مل يهلإ اي .. اهرايد لالخ اوساج دقل

 اهاسك نأ امل ناوكألا اسك حزحز يالوم يديس يهلإ
 اهايض قرشأ اهمالظ دعبو الدع روجلا ناكم اهلدبو
 اهادع انع الج اع درشو اعيمج ىولبل ١ نم انذقنأو

اهاهتنمًاراختنإ اهلوأو ارط هللا قلخ ريخ ةمرحب



 اه اجو افرش امس نم نميمهللا لسر ماتخ مس هب تينع

 ديعس !وتف نيملسملا مامإ

 ديعس يبأ لآ دحلاديعس

 اهارق تبدج نإ ماعلططملا وه

 رادتقإ يف نكلو ملح وذو

 موقب تلزن ةلع امهمو

 يسفنف يترذعم ليمج كيلإ

 انانتمإ انل كنم حفصلاب دجف

 زعو ىرتت ةمعن يف شعو

 اياربلا نم ريشبلا ىلع لصو

 ام ىدم احلصلاو لآلا ىشفتو

 اهامس يف قرشأ نامع جارس

 اهانماوفغلب دق هنمو هت

 اهاظل تيمح نإ ناعطلا وه

 اهاف لهجلا وذ اذإ ملع وذو

 اهاود ىري هيدي ىوس سيلف

 امادي تبسك ام لكب رقت

 ىمانت دق كوفعف اناسحاو

 اهامس ئماس كماس دجمب
 اهاهتنم اثعب لسرلا ماتخ

 امانج رازوآب ىتف قبي

 مهو ةعبس روكذلا دالوألا نم كرت ديعس نب دمحأ مامإلا تام املو

 نمو ] فيسو بلاطو دمحمو سيقو ناطلسو ديعسو لاله ةداسلا

 وهف لاله ديسلا امأو ، ديعس نب دمحأ مامإلا تنب ةزوم ةديسلا تانبلا

 دنهلا ىلإ رفاسف هنيع يف ضرمب بيصأ هنكل املع مهرثكأو انس مهربكأ
 نم دجوتو { راعشألل مظان ناكو فورعم هربقو كانه تامو جالعلل

 : اهلوأ ةديصق هراعشأ

 رصنلا اهزوعأ لدعلاو ىقتلا فيسو رسكلا اهرداغ نيدلاو ىدهلا ةانق

۔ ٢٤



 لآ نم رعشلا اومظن نيذلا ركذن امدنع ۔ هللا ءاش نإ _ اهركذنسو

 . ديعسوب

 نأ ىلإ اهب يقبو قاتسرلا دلبب رقتسإ دقف مامإلا نب بلاط ديسلا امأ
 . "دلو كرتي ملو تام

 نأ اهل قحيف ديعس نب دمحأ مامإلا تنب ةزوم ةليلجلا ةديسلا امأ

 ناطلسلا ديسلا اهوخأ ىفوت امنيح ماه رودب تماق اهنإف & ركذت
 ىف ناطلس نب ديعس ناطلسلا ديسلا اهيخأ نبا تدناسو دمحأ نب ناطلس
 ديسلا نأ ثيح ةميكحلا اهتسايسو ةداقولا اهراكفأب كلملا ىلع ةظفاحملا

 ه٢١ ٠٦ ةنس دلو هنأ ثيح ةنس ةرشع ثالث نبا وهو كلملا ىلوت ديعس

 ديسلا هيخأ ىضرب كلملا ىف دعقف ه٩١٢١ ةنس ناطلس ديسلا هوبأ ىفوتو
 رهشأ راص هنكل اهركذ مدقملا ةزوم ةديسلا هتمع ةسايسو ناطلس نب ملاس
 : رعاشلا لاق امك وهف مّلَع ىلع ران نم

 لئاوألاو رخاوألا ىلع قافف نس ريغص وهو كلملا ىلوت

 . ءاشي نم هلضف يتؤي هللاو

ظ
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 ةال و صعب ركد ١ م ام ال ١ ديعس نب لمح

 نب دمحم نب هللادبع نب دمحم نب هللادبع ديسلا ىلاولا : مهنم

 ناشلا دمس ىلع مامإلا هالو دقف يديعسوبلآ كرابم نب ديعس نب فلخ

 ةلحمب هنكسل تيبلا ىنبو ، دالبلا رمعو ، ناشلا دمسب رضخألا
 . ناشلا دمسب » ةثيدحلا (

 ةلحملا يبرغ ، لبجلا حفاص يف نفدو ه٢١٢٦١ ةنس يفوتو
 مامإلل ربكألا يلاولا : هامسو قيزر نبا خرؤملا هركذ دقو ٠ ةروكذملا

 : ديعس نب دمحأ مامإلا لامع نمو - باتكلا اذه فلؤم دح وهو -

 نب هللادبع يلاولا خأ - يديعسوبلآ هللادبع نب دمحم نب نافلخ ديسلا

 دمحأ م امإلل اليكو دمحم نب نافلخ ديسلا راص دقف ۔_ هركذ مدقتملا لذمحم

 وهو (_ ليكولا ( مسا هيلع قلطأو ٠ طقسمب ةيلاملاو ةيرادالا رومال ١ يف

 ه ١١٨٢ ةنس هانب ليكولا دجسمب - فورعملا _ طقسمب دجسملا 'ىنب يذلا

 : هءانب اخرؤم ءارعشلا دحأ لاقو

 ناينب فرشأ هللا تيب طقسمب 6_)غقفب ماع يف نافلخ انخيش !ونب

 ملاعلا : مهنم . دالوأ ةلمج كرتو ©٠ نافلخ ديسلا ليكولا يفوت

 . ( راثآلا بابل « باتك فلؤم نافلخ نب انهملا ديسلا

 نب يلع دال و أ دج وهو - ن افلخ نب ن اميلس ديسل ا : مهنمو

 ناميلس ديسلا راص دقو ٠ رضحخ ألا دلبب نيدوجرولملا ناميلس نب رصان

 الامع هللادبع نب دمحم نب نافلخ ليكولا دالوأ دمحمو دجام هتوخاو

 7 جلفل ١ تيب سسأ ي ذلا وه نافلخ نب لمحم ديسل او ٠5 نامع نيط السل

 . حرطمب نآلا دوجوملا

 ه٢٨٨١ ماع يا : غقفب )١)

 ۔ _ ٢٦



 3 يديعسوبلآ ملاس نب سيمخ : ۔ اضيأ ۔ دمحأ مامإلا ةالو نمو

 ركسعلا لعجو ، حرطمو طقسمب نمالا ىلع ةظفاحملا رمأ مامإلا هالو دقف

 . هرظن تحت

 نم ىرعم دلب نم يديعسوبلآ رصان نب ديعس : هتالو نمو

 .. حنم ةيالو

 ، يلوعملا قيرع نب دشار نب رماع نب دمحم خيشلا : هتاضق نمو

 باتك فلؤم وه رماع نب دمحم خيشلاو ، طقسمب ايضاق هلعج دقف

 كوكصلا ةباتك يف « بيذهتلا » باتكو 0 ثاريملا يف « بذهملا »

 : امهيف لاق دقو 3 اهماكحأو

 ثاَرول لوق نم بذهملا يفو يلمأ اي بيذهتلا يف ةحاصفلا امأ
 دمحم ب دنس نب رماع نب رصان بيدألا رعاشلا اهلاق ةديصق هذه

 فلخ نب هللادبع نب دمحم نب نافلخ نيديسلا حدم يف يرماعلا

 يديعسوبلآ هللادبع نب دمحم نب هللادبع هيخأو ۔ ليكولا - يديعس وبلآ
 : ةيقرشلا يحاون ىلع ديعس نب دمحأ ديسلا مامإلا يلاو

 اناظطيغو اديب ئجدلا يف انب يوطت اناشفي مونلاو ةرسج انب ترم

 اناعذاو اعوط ةرجاهو ًاروط ةيراس ليللا مالظ يف انب يرجت

 ناجشأ ناصغألاب توصلا كلذو ةحئان توص انعمسن اهيرج يف

 اناكبأ كاكبأ يذلا لع قرو اي ادرفنم كاكبأ يذلا ام اهل انلق

 اناك ام رصعلا كاذ تيل هل انلقف ىضمو ىضق رصع ىلع يكبأ لاقف

 4 4 % ٭ % ٭

۔ _ ٢٧٢



 اهمكعي طوسلاو اجرلا اباطم انجع
 ابرط الفلا يوطت اهريس تعرسأف

 ىنأ تاثداحلاركم ريغ اهعار ام

 دقن نيدساحلا ديكب تيلب ام

 ىتف ءاوللا روصنم مزعلا ديؤم

 انايحأ دوجلاب يذلا بانج ىلإ
 اناطعأ اوهن ام لك يذلا ىلإ

 اناودعوًارست اهبكارل اموي

 انافلخ دوجلاو ئدنلا رحب تممب

 اناميإوأصالخإ زاح دمحم

 نازيمو اسوق تمسو هتامه تكمس يذلا ىكازلا !ىضترملا هب ىنعأ

 هتمورأ تباط دق يديعسوب نم

 انديس دفولا قون كبابب تفاط

 اناصغأو اعرذ هدتحم بالطو

 انالوم كايلع ىرذ يف تخونو
 اناحلأو اءزر هفرص انماسو

 4 ٭ د ٭ د ٭

 اناصمت دولا بايث نم انسكأن اللح انثلا داربأ كبر كاسك

 انالعاو ارس هبرآم ضقاو هتجاحل اليهست كدبعل ننماف

 اناطلس مالسالل كبر كاقبأ يبرأ ايضاق ًاريجم اشيغم نكو

 اناويكو اضيرم بنارملا هب تعفترإ يذلا يكازلا رهاطلا كونصك
 اناسحاو الدع ىرولا عيمج ىلع هبهاوم تضاف يذلا هلإلا دبع
 اناكشمو انالوم قلخلا هلظ ىف . تعنر يذلا يلاولا دمحم ىتف
 اناريح رهالا تابئان نم تحبصأ امكدوج بيسالول ىنأ تنقبأ
 اناحلا نلتر وأ مئامحلا قرو تحدص ام رهدلا نايقاب امتلزال

 انابحأوآنيح هقلاخ ةالص رضم نم ثوعبلا ىدهلا يبن ىلع
 « % % ٭ ٭
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 دمحأ مامإلا نب ديعس ديسلا مامإلا

 ديعس نب دمح ديسل أ ه دلوو

 ناكو ٠ مامإلا نب ديعس ديسلا هدلو اومدق دمحأ مامإلا ةافو دعب

 يتأيس راعشأ هلو © هيناعمب افراع رعشلل امظان ، ناسللا حيصف اعاجش

 . ديعسوبلآ نم رعشلا اومظن نيذلا ءامسأ هيف ركذن يذلا بابلا ىف اهركذ

 هدلو ىلإ رمألا مامز ديعس مامإلا ديسلا ملس نمزلا نم ةرتف دعبو

 ز لئاب اقلا هتهجاوو ،٨ رم هر اب دمح ديسلا ماقف . ديعس نب دمح ديسلا

 هيلع اونثأو ئ ءارعشلا هحدمو ئ ءالضّقلاو ءاملعلا برقو ئ مهيلإ :رسحأو

 حيصفل ١ خيشل ا : ء ارعشل ا نم هوح دم ني ذلا نمو - هت ريس نسحل 7

 : اهعلطم ىتلا ةينونلا هتديصقب يكمردلا دمحم نب ملاس

 نمث الب بولقلا هب عابت قوس نميلاو ةنعس نيع يباب نيب ام

 نلو ال مهنم ماتسي نم باوجف اومكحتو هب اوركتحا امب اورجت
 نجولا نم نارفعزلاو مهنادرأ نم دوعلاو مهنادبأ نم كسملا

 ندبلا قرَع نم درولا ءامو ارحس مهسافنأ نم جاه لفنرقلا اذشو
 نمك هبيلع حش مهب نكل امك هل لاقيال الامج اوزاح

 نَسولا بيط يتلقم مرحف هنم افجلا يلَس تانجولا درومو
 : لاق نأ ىلإ

 نسحلا لعفلا ىلع ارصتقم يالوم ادغ امك هيلع ارصتقم تلزال

 نمزلا قالخأ قلخلل هب تلحف هلاصخ عيمج تدمح يذلا دمح

_ ٢٩ _



 نطولا ىلإ نينحلاو دهاعملا ركذ نع هالس هراز نم لزنم وذ

 :اهنمو

 نلعلا يفو هلإلا رسلا يف عاطأو افص هنطابو هرهاظ سانلل
 و

 نهتميو ماضي نأب لاحلا نمف ثداح نم ؤرمإ ذال هب اذإو

 : اهنمو

 نسرلا هدي ىنو هل دايقلا سلس هنامز نأ دارأ ثيح عسيلف

 نميلاو ةنعس نيع يباب نيب ام ئدن يل ألميو اسورحم قييلف
 هباتك يف ىيزر نبا خرؤملا اهركذ ٠ ةليوط ةديصق يهو

 . « نيبملا حتفلا »

 يفوت نأ ىلإ ةريسلا نسح ىلع ديعس نب دمح ديسلا رمتساو

 هوبأ ناكو ،“ ه ١٢٠٦ ةنس . بجر رهش نم نماث ةعمجلا ةليل & طقسمب

 . طقسمب ادوجوم ايح

 دمحم نب ملاس خيشلا : مهنم ٥5 هرصع ءارعش دمح ديسلا 'ىٹرو

 : اهعلطم ةديصقب يكمردلا

 امدلا كعمادم نم هيلع بكساف امَدهت تايسارلا لابجلا لبج
 : اهنم تايبأب ديعس ديسلا هوبأ هاثرو

 لعتشتو ريمضلا يف دتقوتران لجعلاب يبيبح اي كمامح ىفاو

 لهألا نود ادرفم ًاديحو ىسمأ ىرولا يف لضفو فرش هل نم اي
 لثملاب برضي ناك دق هسمابأ تريغت ليئأل ا دجملا ىوح دمح

- ٢.٠ _



 لزناميف براقأو ةوخإ نم مهل نمو مامإلا دالوأل اربص

 لودلا الو هنع لاومألا عنمت مل ىرولا ريخ ىتأ دق اذه .. ورغال
 دمحم نب نمحرلادبع يضاقلا خيشلا ۔ اضيأ ۔ دمح ديسلا 'ىثرو

 : اهلوأ ةديصقب يشاطبلا

 يربص هل لق لج سيبدرد مكف ربصلاب دنقلا جزمت رفذ مأ ئرأ
 ديسلا هدلو ةافو دعب هنإف ، مامإلا نب ديعس مامإلا ديسلا امأ

 نبا ةلود يف ۔ تام نأ ىلإ اهب يقبو ، قاتسرلا دلب ىلإ لقتنإ & دمح

 . ه٥٢٢٦١ ةنس ۔ ناطلس نب ديعس ديسلا ناطلسلا هيخأ

ظ



 2 ر
 ء

 دمحا م امال ١ نب ن اطلس ديسلا ناطلسلا

 نب ديعس مامإلا ديسلا هوبأ لقتناو =“©{٨ ديعس نب دمح ديسلا تام امل

 © مامإلا نب ناطلس ناطلُسلا ديسلا رمألا ىلوت ى قاتسرلا ىلإ مامإلا
 راصو . هئادعأ ةرثكب أبعي ال ، ديدنص الطب اعاجش ناطلس ديسلا ناكو

 كلتل ماق هنكل & رمألا ءيداب يف فلاختلا ضعب هبراقأ ضعب نيبو هنيب

 ىلوو ٠ نيرحبلا ةريزج ىلع ىلوتساو ‘ اهب ثرتكي ملو ٠ ةضراعملا

 ىلوو ٠ هلزع مث ٠ ي ديعسوبلآ دمحم نب يلع نب فيس اهيلع

 نأ ىلإ ةنطلسلا مامز هدي ىف ىقبو . ناطلس نب ملاس هدلو اهيلع

 . ه٩١٢١ ةنس ىفوت

 ةديصقب ٠ قيزر نبا رعاشلا : مهنم ٠ يثارمب ءارعشلا هاثرو

 : اهلوأ ةليوط

 انامج انم عومدلا لهيو ان انجلا وجشي مانألا ضعب فتح

 ىقتراف ٠٥5 دمحو ملاسو ديعس ةداسلا : مهو دالوأ ةثالث كرتو

 . ناطلس نب ديعس ديسلا هدلو هدعب ةكلمملا شرع

 غ

۔ _ ٢٢



 و 7 2
 ناطلس نب ديعس ديسلا ناطلسلا

 ناطلسلا هدلاو ,توم دعب ةيعرلا رمأ ناطلس نب ديعس ديسلا ىلوت

 ليامس دلبب دلو ناطلس نب ديعس ناطلسلا نأ ىوريو ۔ دمحأ نب ناطلس

 هتمهبو © نطولا نع بذو مايق نسحأ ةيعرلا رمأب ماقف ۔ ه٦٠٢١ ةنس
 لمشي © اقيقد اماظن ذختي نأ عاطتسإ ١ ةميكحلا هتسايسو © ةيلاعلا

 ذختاو 0 رابجنزب ةراتو 0 نامعب ةرات وهو ۔ رابجنزو نامع ۔ نيتنطلسلا
 . ةيبنجألا لودلاو © ةرواجملا لودلا عم ةقادصلا

 ةدحتملا تايالولا ىلإ ريفسك نامعن نب دمحأ خبشلا لسرأ دقف

 نب دمحأ خيشلا ركذ ةبسانمبو ۔ كانه لصو ينامع ريفس لوأ وهو ۔

 نب دمحأ : هنأ بتكلا ضعب يف درو دقف & هبسن ركذن نأ بحن . نامعن

 نب دمحأ وه امنإو - بسنلا ينارحب سيل هنا باوصلاو ۔ ينارحبلا نامعن

 نم هؤابآو بعك يتنب ةليبق نم وهف ؤ 6 يبعكلا هللادبع نب نسحم نب نامعُت

 . ىرقو اددع ةينامعلا لئابقلا تايربك نم مه نيذلا بعك ينب

 ١ دشرلا نس علب نأ دعبو . م١ ١٧٨٤ ةنس ةرصبلا دلبب دلو دقو

 مث © ةيملعلا هتسارد اهيف لصاوي تاونس اهب ثكمو { نيرحبلا ىلإ ءاج
 مث ى ناطلس نب ديعس ناطلسلل اصاخ اريتركس راصو ٠ ايقيرفإ ىلإ لحر

 ىلإ ٠ بصانم ةدع لغشو ،} صاخلا هبودنم هلعجو . ةراجتلا رومأ هدلق

 . ديعس نب دجام ديسلا دهع يف )م٧٦٨١ /ه٤٨٢١) ةنس يفوت نأ

 نم اجراخ رحبلا يف ه٣٧٢١ ةنس ناطلس نب ديعس ناطلسلا يفوت

 { رابجنزب نفدو هنامثج لمح نكل . هلوصو لبق تامف رابجنز ىلإ طقسم

 رعاشلا هاثرو _ ثانإو اروكذ _ ارفن نيثالث مهددع زواجي آدال وأ كرتو

 : اهلوأ ةديصق اهنم ©١© ةديدع يثارمب ٠ قيزر نب دمحم نب ديمح خرؤملا

۔ _ ٢٢٣



 راصبألا تغاز سمش فوسكل

 لزالزب اهبرغ قرش ضرألاو

 دتو مهبولت ة شياط سانلاو

 ىسالا اهدعاور بحس مهنوفجو

 مهتارفز مهظفلف مالكلا اومنم
 ةبسصملاهنأ ةيربلا ئفكو
 ليلأ ليل مالظ ينلا ىقلأ

 مهلوت يلثم سانلاو هتبجأف
 هتوم بئاصملا لك انل ايحأ

 يتلا بتكلاو باتكلا هكبتلف

 هعوصد ءامدلا رذيلف هيلعو
 هفويس هيلع ينثت هلثم نم

 ادحاو افولأ ىطع هلثم نم

 يف هيلإ لاونلا هنم امن كلم

 هلاونو ئدنلاو ةعاجشلا عمج

 ءاقب رورسلا انل لاطأ رون

 ةبصملاهنإ ةمامإلا لمأ
 مهريصم مامحلا ىلإ مانالا نإ

 راهن ءايضلابال انرا هنن
 راهنت اهمالعأاهب تداك

 راكفألاو ماهوألا اهب تثبع

 راردم اهراطمأ مهعومدو

 رانلا بتشت نأ . نهبو

 راغصل اهدنع بياصملا ىربك

 راونأ اهلام سمش لاتق ذإ

 راجحب عومذلاف ىدوأ ديعسأ

 رارق نهلام بولقاننن
 رايخألا اهرابخأ تور هنع

 راعش قوربلا تضموب فيس

 رامعألا هب ىنفت هبرض ذإ

 راظطنقلا ممهردلاك هنيعبو

 رابخألا رشنت نطاوملا لك

 راوز ةرايز لبق دنولل

 راصق رورسلا مايأو ىنف

 ربص مكيكحيالنف اربص

 راهقلا مهيلع اضق امكح
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 راج مدنلا لمعلا اهب راد يف رادلا يذه دعب نم مهرقمو

 رازوأل او تابوللا هب ىحمق هوفعو دابعلاب ولوأ هللاو

 ٠5 كلذ نم لوطأ ىهو ء ةديصقلا نم اهانلقن ىتلا تايبألا هذه

 يف دياصقلا لكو 7 لحارلا ديسلا ءاثر يف 'ىرخأ دئاصق روكذملا رعاشللو

 . ا نيبملا حتقلا ,

 مامز اوملست نيذلا 0 ناطلُس نب ديعس ديسلا دالوأ ركذ يتأيسو
 . قيفوتلا هللابو . هباب ىف لك =&١5© هدعب ةنطلسلا

غ



 و
 ناطلس نب ديعس ناطلسلا ةالو ضعب ركذ

 دمحم نب هللادبع يلاولا نب دمحم نب فيس ديسلا : مهنم

 كرت هنكل ، ديعس ناطلسلل 6'ىلوت ۔ ناشلا دمس نم ۔ يديعسوبلآ
 ءايح يف يفوت { دهازلا مساب رهتشاو 3 ةدابعلا ليبس كلسو ©لمعلا
 ناطلسلا رصع يف ناطلسلا دعب يفوت ليقو ؤ، ه٠٧٦٢١ ةنس ناطلسلا

 . ناشلا دمس نم ةعيرشلا دلبب نفدو ديعس نب ينيوث

 ديعس نب نافلخ نب ديعس يلاولا : ديعس ناطلسلا ةالو نمو

 تيب 'ىنب يذلا وهو . اهتاقلعتمو روص دلب ىلع ًايلاو راص ©يديعسوبلآ

 . ديعس ناطلسلا ةافو دعب يفوت . ناشلا دمسب ! بيبخلا »

 ىلع ناطلسلل ايلاو ناك ،يديعسوبلآ لظنح نب فيس : ةالولا نمو

 . نادلبلا نم اهلوح امو بيسلا دلب

 فورعملا ،آيديعسوبلآ دمحأ نب دمح : هداوقو هتالو نمو

 . اهحتتفاو الإ دلب حتفل يضمي ام اق ناكو «رامسلاب»

 ،يوزنلا هللادبع نب كرابم نب هللادبع خياشملا : رابجنزب هتاضق نمو

 دمحم نب يلع نب هللادبع هوخأو ،يرذنملا دمحم نب يلع نب دمحمو

 .يرذنملا

 ةنس ىلوعملا دشرم نب كرابم نب رصان نب فيس رعاشلا هلاق اممو
 همايق ركذ يفو مامإلا نب ناطلس نب ديعس ناطلسلا حدم يف ه ٤

 هذه هنم اهذخأو لخن ىلع ىلوتسإ امنيح يبرعيلا فيس نب كلام ىلع

 : تايبالا
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 دونجلا همظعت لخن يف ناك دق يذلا كاذ كلام فيس ليلسو

 دوهعلا كلت اضقان حبصأف ادقع انموق عم انملسل دوهعلا ذخآ

 دوقحلاهلماعماذنكو قلطمو ادعاسم يرفاغلل ادغ ىتح

 دولّصلا دنزلا انل ىروي هموق ىف ارهاظتم ارداغ انيلع ىعسو

 دوتولاك ظيغ ظاوشب ةمورضم انل هنماغولا لزت ملو اذه
 دوعق نم هيف سيل نأ اوأر رمأ يف نوبنناميلا تضهانت ىتح

 % ع ٭ ٭

 دومسلا دعب نم برحلل اورمذنتو اورمش ديعس ىبأ لآ كاذكو

 دومص هيف مهتيأر كارعلا كنض طتق امب مانقلا ركتإ اذإ موق

 دورب نم مهيف سيل ةهيركلا عقو ىدل مادقا قدصب نومكارتي
 دوجو مرك وذ ملسلا يف مهنكل اغولا يف ةينملا نم نوعزجي ال

 دوجولا اومدع الو مهيدايأ تلاز الو أجل انل ىلوملا مهانبأ

 دوكر اهين مكلذو شويجلا اوداق دقو اهكلامو لخن ىلإ اوراس
 دوسأ مهتلخ برحلا ين مهتدهاش اذإ ديص سراوف اهل اولخد

 دوسحلا مغر ىلع ارسق تصلختف لماك رهش مايأ تضقنا ىتح

 انسحم ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس نب ملاس ديسلا ناك
 ملعلا لهال ابحم ، ةالصلا ضورف ىلع اظفاحم ،© فورعملاب ارمآ 0 سانلل

 ناكو ، هيبن مظان وأ & هيقف ملاع نم ولخي ال هسلجم ناكو 0 عرولاو
 نيفراعلا ةسلاجم بحي 0 مهرابخأ ىلع اعلطم ، برعلا راعشألل اظفاح

 . 'ىصحت ال ةديمح بقانم هلو 0 مهتركاذمو
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 هدلاو اهانب يتلا ةريظحلا يف نفدو ، ه٦٣٢١ ةنس طقسمب يفوت
 © طقسمب طسوألا يداو نم يبرغلا بناجلا يف ۔ مامإلا نب ناطلس ناطلسلا
 : ىلوألا علطم دياصقب قيزر نبا رعاشلا هاثرو

 ءالبوةبحرهتتأاماذإ ءازع ميلحلارُحللو ءازع
 : ةيناثلا علطمو

 ناميالاو نمألا دوظطًكلدناو ناسحإلا رسلق ضماغ موبلا
 ديسلا راصف : هدالوأ مسقنا ، ناطلس ب ديعس ناطلسلا ةافو دعب

 ديعس نب دجام ديسلا راصو 0 نامع ىلع اناطلس ديعس نب ينيوث
 . هللا ءاش نإ رابجنز نيطالس ركذ يتأيسو ۔ رابجنز ىلع اناطلس

+ 
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 ّ و
 مهلوآو نامع نيطالس

 و و

 ناطلس نب ديعس نب ىنيوث ديسلا ناطلسلا

 دالبلا ىلع ظفاحف 3 نامُع ةنطلس رمأ ديعس نب ينيوث ديسلا ىلوت
 نإو ۔ ثداوحلاب يلابي ال 0 مادقم ًاباهُس الطب ناكو ةمات ةظفاحم ةيعرلاو

 : اهنم ةديصقب قيزر نبا رعاشلا هحدم دقو - تمظع

 نمثالب بولقلا الإ ىرتشي ال نغأ يبظ اهنوسو كيتعلا نيب
 نج هيدوف نم نج ه ليللاو ههجوب راهنلا رفس يذلا وهف

 نجرولا كلت نم كاذف ضايرلا درو ئأر نمن هاتنجو الإ درولا ام

 نسواهلنعيال ىنيعورهس هلك ىليلف هب ميهي نم انأ

 ندش امل ىوهلاب ليزغ هين تلفت هافشلا ىوحأ ليزغو

 نطق ىلإ ضيرفلا مامح دح نم اهعيمج دلبلا هيف تلزغتو

 نمك دق ميتم ا بلق يف هاوهو نماك اهين ليقف كيتعلا نكس

 نعظ ىتمو يتجهم نع ىوتنا ىتمف يتجهم يف ىوتلا تلق ئوتنا اولاق
 : اهنمو

 نزح ١ لك هضعبب ز اح هادهأ نمف هيف هل رعس ال رعشل او

 نطولا نع بيرغلا ىلسي هب دوج هلذا ىنيول ىنتسا ىنا
 نبجلا ربز 'ىرف افيس ئضتنا اذإو احلا حضف ىدنلا ئرذأ اذإ كلم
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 ىغولا يف بهالسلا بكر نإ كيضري

 تأر نإ درف برحلا يف قليف وه

 اهمعقنو لامرلا ددع هشويجو

 ابزال اضرف هآرف ئدنلا رس
 هحافك دارأ اذإ ودعلا نا

 هتربامامدلاالا هلبوام

 ال نييديعسوبلا كولملا نبا اي

 هلهأو نامزلا كلو ىرولا كلو

 ةليقع كيلا تزرب دقن اهذخ

 اهنوسو كبتعلا نيب يتلا ىهف

 ةغالب كتح امف كتكح تنأ تنأ لق

 نصط اذإو ىدعلا برض نأ كيضري

 نأمطا هب ةادعلل آشيج هانيع

 نرتقا هاندأ سمشلا نرقب ادبا

 نس ماصمصلا مراصلا هادع ىلعو

 نفكلاب عردت هلو ىدرلا بكر

 نح دعرلا انس نم ماسحالا

 ننملا كلو اطسلا كل كاكح كلم

 نعو ديز نعو اذه ذخف ىنع

 نمدلا رضخ ىلإ بسنت مل ءاضيب
 نبغالو بولقلا نمث الب ىرشي

 « نميلاو ةنعس نيع يباب نيب ام )
 و

 ةنس ناضمر رهش نم ٢٧ موي يف ديعس نب ينيوث ناطلسلا يفوت
 ١٢٨٢ ليق امك _ هتوم ببسو 38 ه :

 اللا عفد هب وجرت نم نا

 نم يابموب نم روكشلا دبع نب هللا ةبه نب هللادبع بيدألا هاثر دقو

 : اهيف لاق "هديصقب دنهلا

 ديعس رمي مويالو الك ديع ىنيوث اي كدقف دبب ام

 هفلؤمل « ناممنلا قئاقش ه هباتك يفو قيزر نب دمحم نب ديمح هفلؤمل ! نيبملا حتفلا ه باتك يف ةلماك ةديصقلا هذه ترشن )١(
 . دشار نب دمحم خيدللا



 دياعب ديعسلا موبلاو ديعلا ام

 ىرولا نم دوبكلا ريطفتب ىفاو

 اهربشل ةايح ال كدعب سانلاف

 تحبصأف ءاهبلا ايندلل تنك دق

 ءىرسا ىلع مغأ موي ام كيبأو

 نم زعو زيزعلا لذ هب موي

 اجحلا ىوذ لوقع تلهذ هب موي
 ةشحول بحلا ءاس هب موب

 افقارب نامزلا هجو !ئشغ موي

 ؤرماهيف ىعرام موي ه

 ادلاو متيأر لهن لاجرللاي

 لمأو هعتعواط فكل ابحع

 هشارف قوف هامد لطت ابحع

 ةبصع مراكلل ابأ كتفصنأ ام

 دوقفماهدعسو نيملسملل

 ديعب داؤفلا روطفم تحر إ

 دوحلم اهربش بكوكو ىنأ

 دوُس سبالم اهب كيلع انزح
 ديكنلهنا كمويك ادبا

 ديصلا هيف ميضو ليلذلا ناك

 دومح هين ءارآلا ىوذ ىوعو

 دينعو دساح هيف رتساو

 دوعبلملا ايضلا هب باغو امهد
 دولوم دلاولو ةمذ كل

 ديلو :املا مسر نع هافع

 دوملج هبلقل هاتأ اميف
 دودح هيلع للفنت ملو ارهج

 ديغر مانألا نيب مهشيع كب

 دوحجو مهنم رفك ءامعنلا لباق نكل كلمن مهترمغ

 مهئانغل مهنيب كماقم ةماومرك

 ئدتغاف ًازع كلملا نكر ت تديش

 ديشر ءانفلا بلط امو الهج

 ديبس مئان ةفقفخكالا
دييشتلاو كلملا كيلع ىكبي



 ةبآك مألا رخفلاو دجلاو

 ابظلاو يكبت ءاجيهلاو ليخلاو
 ماعنأل او ماكحأل او مكحلاو

 لابنالاو فاصنالاو لدعملاو

 ةطخس كدالب تنذفرع ام هلات

 ديس نامُع ىف كدعب داس ام

 اولقعي ول ةنم مهيلع هلف

 اونكمتي نأب اونظ ىلوألل لتق

 هدعب نم مكدعس بكاوك تباغ

 مكنأ اريثك اوكباو اوكحضت ال

 دوحجلاو ايحلا كب ءاسو اذه

 دوقلا ناجهلاو ةيرهمسلاو
 ديدستلاو مالحألاو ماركالاو

 ديهمتلاو دييأتلاو لامآلاو

 ديبع كتطخسأ ىتح دوبعملا

 دونب هيلع تقفخ الو الك

 دينفتاهركش نع مهدص ام
 ديعب كاذ تاهيه هكلم نم

 دوجو هيلا نا ام مكدوعسن

 ديدش ماقتنالا برو !ئكله

 ي
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 ب و

 نب ملاس ديسلا هدلو راص ٠٨5 ديعس نب ىنيوث ناطلسلا توم لعب

 5 نامع لهأ هيلع ماق ىتح © ةليوط نينس ثبلي مل هنكل { امكاح ينيوث
 نب دمحأ مامإلا نب سيق نب نازع نب سيق نب نازع مامإلا ديسلا اوبصنف

 هنأ ثيح { ملاس ديسلا رمألا لزتعاو & ه١ ٢٨٥ ةنس مهل امامإ ديعس

 ديسلا ىضم مث ۔ دعب نمو لبق نم رمألا هللو رمألل هل ًآرصانُم دجي مل

 . ه٠٩٢١ ةنس اهب تامو دنهلا ىلإ ينيوث نب ملاس

 غ
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 سيق نب نازع مامإلا ديسلا
 ميدقت يف اورواشت ۔ ءاسؤرلاو ءاملعلا نم - نامُع لهأ عمتجإ دقل

 نب نازع ديسلا ىلع مهتريخ تعقوف 0 سانلا رمأب موقيل 0 مهنم دحاو
 يف مهل امامإ هوعيابف ، ديعس نب دمحأ مامإلا نب سيق نب نازع نب سيق
 مايقلا نم اهقح ةمامإلا 'ىطعأف ؤ ه٥٨٦١ ةنس طقسمب رجشلا تيب

 ملاظلا نم قحلا ذخأو . ماكحالا ذافناو ؤ يدتعملا درو ، بجاولاب
 . ه٨٨٢١ ةنس يفوت نآ ىلإ ءاملعلا ةروشمب ، مولظملل

+ 
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 و 7 و

 ديعس نب ىكرت ديسلا ناطلسلا
 ناطلسلا ديسلا ةيعرلا رمأ ىلوت ، سيق نب نازع مامإلا دعب

 ٠٨5 هديب يه نمم لق اعمل او نوصح ١ صيلختل م اقف . ديعس نب يكرت

 اهلباق هنكل . رياوث هيلع تراثو . بورح هفلاخ نم نيبو هنيب تراصو

 هحدم دقو © مركلا نم ةياغ ىف اداوج ناكو . بلق ةوقو ث مزع ةدشب

 : اهنم ركذن ةديصقب يحاورلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم وبأ خيشلا

 ذهبعلااذهُنأ احبص معنأ

 هل ترخ دهعم نم هب معنأ

 اهجغتن العو دجم ب

 رداص اهامح لوح نم فوطي

 لمآ عبر معني ال فيكو

 هل يكرت رصملا مامه اذو

 هللأ ينلا كلملا منست

 الو ناطملُس ونش ريغي ملو

 هئانبأ ىلع رهدلا رتست نا
 هفك يف امب طسبلا دون

 اذإ ىتح ادبأ ايحلا قلط

 قليف يف السابا هيلإ دش
٤٥ 

 اصعرم ثلم كايحو ا

 احست نيملاعلا لك ي

 دصقتو ىرولا لك نم للمآلا

 دفرتسم دراو وأ ددم نع

 ديؤم اهكيلم ةلودب

 دهشت ارط ءايلعلا دهاشم

 دمحأ نيملسملا مامإهل

 دقفتال هدعبديعس وأش

 درومو ردصم مهيلإ وهيف

 دومتامكداتعت سفنلاو

 دتوتايانملل نوبز تماق
دصوم باهش ضقنإ امنأك



 اهنبلواهمامُه نذإ ون
 ىوز ىوضر تفداص ول ةمزع وذ

 هللابشأب هللا هدعسأ

 اطس نإ قح لصيف لصيفن
 الو. دحم هيار تبصن وأ

 ةدوُس وأ ةمركم نكت نإو
 ةداس لالجلا جات ميهبلع

 مكنود ايرثلا نإ يتداس اي

 مكاودج نم يلاوضينا الهم
 فراطو دلات نم يل قي مل

 ىدص امو مكيف يءاجر ئوس

 البلا عفد هب وجرأ كلم اي

 احلئادم يديس لبقت مث

 درجلا مراصلاواهربنذو

 دمختالةداتوةمهو

 ١7 ثيل لكلاو ةلال

 دنسم ثيل وهف ماصخ ردص

 دتنحُنابهباتمتاهل مات

 دهن اهاوح دقن رخفم وأ
 دمصي تابنئانلا يف مهيلإ

 دصقملا نيأو نوغبت نيأف

 دنتسأ مكلضف ىلإ ىنإ
 دمتعأ هبو هيلعام

 درب تارخازلا راحبلل نم

 ديقم يننإ ينتاثو لح

 دًّضنم رهوج نهنأك
 ةينملا هتفاو نأ ىلإ { كلملا نع عفادي يكرت ديسلا لزي ملو

 ةثالث كرت ديعس نب ىكرت ديسلا ناطلسلا ىفوت الو .ه٠٣١ ٥ ةنس
 ديسلا هدلو كلملا ىلع هفلخو . دهفو دمحمو لصيف ةداسلا مهو دالوأ

 يكرت نب لصيف

 لصيف ن اطلُسلا هيخأ ةافو دعب ىفوتف ىكرت نب دمحم ديسلا امأ

 . مهتوخأو ىلعو لالهو دومحم ةداسلا مهنم دالوأ ةلمج كرتو
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 نب دومحم انبإ 7 دهف ةداسلا هلسن نم نآلا نودوجوملاو

 . مهمع ء انبأو دمحم نب ديعس نب سشغربو ٦ يكرت نب دمحم

 تامو دهف نب بايذ ديسلا كرتف ىكرت نب دهف ديسلا امأ

 . السن ك رتي مل و
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 و 7 و

 يكرت نب لصيف ديسلا ناطلسلا
 هيف تام يذلا مويلا يف ةنطلسلا رمأ يكرت نب لصيف ديسلا ىلوت

 . ةسايسلاو ةعاجشلاب افورعم ناكو . انس هتوخإ طسوأ وهو > هوبأ

 امك رمألاب ماقف . ضيافلا مركلاو حجارلا ملحلابو 0 رومألا يف مزحلاو

 ٠٨ هبرح دارأ نم عفادو ٠ ةيعرلا نع بنذو لقاعملا ىلع ىلوتساو ٠ ماري

 . هتكلمم ةاماحم نع ادهج لأي ملو { هفلاخ نم ىلع برحلا بصنو

 هحدم ناخيش نب دمحم نايبلا خيش مهنم ٥5 هرصع ءارعش هحدمو

 ٠ ملسم نب ديعس يفوصلا وبأ حيصفلا رعاشلا مهنمو . هناَتط دياصقب

 ةديصقلا هذهب يشاشظطبلا يدع نب رمع نب يدع خيشل شلا هحدم امك

 : اهنمو ۔ اهلوأ بهذ دقو ۔

 داهع بوص تاعلتلا بناذمو يضفلا ىذب لولطلاو ةبحألا ىح

 يدامت لوط دعب ةبحألا لصو اذبحو قيقعلا مإايأ هل

 دادو حيحص بص ىلع 7 هنانكأ يف ظحللا ميقس نم مك

 داجنالاو مانالا ةباوج ئوس أندخ ىونلا ىلع نلعجت ال

 دآ .. ريس لك ثعبت ءاميه ؛ئجلا سلغ ىن بكرل ابالفلا ىوطت

 يداحلا توص توصلاو الفلا لل اههايمو ئوصلا اهيف اهليلدف

 داجمألا ةداسلا ليلس كلم ىلإ اقوش انتحت مرزت ءانجو

 دالوألل ءابآلا ةلناروو هدجو هيبأ نع ةحامسلا ثرو

 دانسا الب وكزي ال دحلاف امهنع رخ افلا دنس انل ىورو
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 هدنول لاونلاو ةهاكفلا ولح

 بلطمب دالبلا تأن اذإ كلم

 ةدلبب مومهلا تدعاقت اذإو

 هنامزف العلا بلط نع هلي مل

 لقعمو نيدناولل لهنم وه
 النئانأاديفمالإ هقلت مل

 اهناز دق اشن ذم ةورملا فلأ

 ئتفلا قلخ نكت مل ةورملا اذإو
 هريرس قوفو رطم هفك يف

 هنتافعلة ةنسو ةيُسوم

 ةنجو نيدفاولل ةنج وه
 ئغولا يف قالتلا ئدل قاذملا رم

 ىدعلا فتح ىدنلا رحب ىدهلا مجن

 همومهو هماسحو همابأ

 داعيمالب ينأي هلاونن

 دارم لكب ايندلا هل تنمض

 داجن لكب يرست همومه

 دالج مويو ئدن موي ناموي
 يداعم لك فتحو نيفئاخلل

 يدايأ ععص ركش ًاديفتسم وأ

 يداب ةحامسلاب رشبو قلخ

 داوجب نكي مل اهيلا اهرش

 يداع ثيل ءاجيهلا يفو رمق
 داعيالاو دعرلا يف هتادعو

 يداتعو يلقعمو نيفئاخلل

 دالب لك ثيغو خيرصلا ثوغ
 يدانلا يف ادب ثيل ئدرلا بان

 داصرملاب راجلا يدتعملل

 رعاشلا هاثرو &٤٨ _ه ١ ٣٣ ١ ةنس ىكرت نب لصيف ناطلسلا ىفوت

 هاثر نم ةلمج يف ملسم نب ديعس يفوصلا وبأ

 هبئاكر تدج نيبلا يداحو ولسأأ
 ۔ رعاشلا ناويد ىف ةدوجوم .3 ةليوط ةديصق ىه

 : اهلوأ ةديصقب ءارعشلا نم

 هبداون ايانملا حود ىلع تحانو

 هاثر امك ۔ روكذملا
 : ىهو - هت افو ةنس اهيف خرأ ٠٨ ت ايبأب - اضيأ 7

٤٩ _



 نمزلا باقحأب مويلل تمض دق نم لثم اكيلم ضرألا تمض له

 نكلا كايذب لضفلا عمج هكبأ يناكرتاو ينايلخ

 نمدلاو يفايفلا ضرأ ايقساو امتشع امهم يانيع ايكباو

 اهنكس دق دوحللا تحت لصيف ايواث ئحضأ تلق خرأ لاق

 روميت ةداسلا مهنم دالوأ ةلمج يكرت نب لصيف ناطلسلا كرت دقو

 هدلو هدعب شرعلا ىقتراف ،كلمو سابعو دومحو دمحو ردانو باهشو

 . لصيف نب روميت ناطلسلا

 نب ىنيوث ةداسلا نآلا لصيف ناطلسلا لسن نم نودوجولملاو

 نب فيس دالوأو لصيف نب سابع دالوأ همع دالوأو لصيف نب باهش

 . مهمع دالوأو لصيف نب يلع نب لصيفو ‘لصيف نب دومح
 تامهملا يف ةرواشملاو ءارآلا لدابتل 0 ءارزو لصيف ناطلسلل ناك

 دمحم نب نافلخ ليكولا نب يلع نب نازع نب دمحم ديسلا : مهنم

 ادلو كرتي ملو & ه٢٢٣١ ةنس نازع نب دمحم ىفوت دقو & يديعسوبلآ

 كرت دقو يديعسوبلآ ناميلس نب فيس نب ردب ديسلا : مهنمو . آركذ
 . هركذ يتأيسو 85 فيس نب ردب نب لاله رعاشلا : مهنم دالوأ ةلمج

 هديفح نآلا دوجوملاو ، يديعسوبلآ نيملاس نب دمحم نب ديعس : مهنمو

 ملع يف ةفرعمو عالطإ هل وهو ، يديعسوبلآ ديعس نب دمحم نب لاله
 ةدع لغش دقو ث ةيبرعلا مولعلا نم اهريغو ديوجتلاو ضئارفلا
 اهطبضو 3 فاقوألاو تاكرتلا ةرئادل اسيئر راص دقف 0 ةموكحلل بصانم

 . الماك اطبض

 . ١٣٣١ عومجملا ٦٢١٠ ٨٠٨ ٧٩ ١٠٤ ١٢٠ (نكس دق دوحللا تحت لصيف) : هلوق )١(



 7 و

 لصيف نب روميت ديسلا ناطلسلا
 ىلع ناطلس لصيف نب روميت ديسلا هدلو راص لصيف ناطلُسلا دعب

 ثداوح هنامز يف تراصو ء ةيعرلا رمأ ساسو © كلملا ريبدتب ماقف نامع

 ةعبرأ ةلودلل ذختاو ، رومألا تنكس نأ ىلإ اهلحل ماق هنكل & تامهمو

 نب دمحم ديسلاو ، لصيف نب ردان ديسلا مادقملا هوخأ : مهو 0 ءارزو

 يلاوو اريزو راص دقف ث ماشغلا - فورعملا ۔ يديعسوبلآ رصان نب دمحأ

 خيشلاو يبيصخلا زيزع نب دشار ديشر وبأ ةمالعلا خيشلاو & حرطم ىلع

 نم هايإ مهلمح ام ةرادإب ةعبرألا ءالؤه ماقف .يتوهلا يلع نب ريبزلا
 زيزع نب دشار ةمالعلا يفوت دقو . رومألا ماهم للحو ث ةكلمملا نوئش

 نآ مث ، روهش دعب دمحأ نب دمحم ديسلا هالتو ، ه٧٤٣١ ةنس

 ملسو © كلملا نع لزانت نأ ىلإ اهب ىقبو ، دنهلا ىلإ رفاس ناطلسلا

 رومأل كلذو 0 ه٥٣١ ٠ ةنس روميت نب ديعس ديسلا هدلول رمألا مامز

 . ه٢٨٣١ ةنس ةينملا هتفاو نأ ىلإ دنهلاب وه ىقبو { ةيحص

 دمحم نب ىلع خيشلا طقسمب سردملا اهلاق تايبألا هذهو

 يثري & ةقئار تايبأ يهو 0 يكرت نب لصيف ناطلسلا يفوت امنيح يحشلا

 © رطش يف روميت ناطلسلا هدلو يتهيو © اهنم رطش يف لصيف ناطلسلا

 : هذه يهو

 عمدت موق اي نيلاحلا يف ينيعف عمدأ نزحلاو حارفألل حاصالأ

 علطي دجملا امس يف ردب كذهو ةئيضم سمش ناوكألا نع تراوت

_ ٥١ _



 عرست روميتب ىرشبلا انل تءاجو الصيف كلمملا يعانلا ىعن انيلإ

 عمدت نيعلاو رفلا اياجسلا يكبنو ةريرق نويعلاو يلاعملا ينهن

 مهو اد ال وأ كرت لصيف نب روميت ن اطلسل ١ يفوت الو

 دالوآ بيبشو رهفو قراطو دجام ةداسلاو روميت نب ديعس ديسلا ناطلسلا

 . لصيف نب روميت

_ ٥٢ _



 روميت نب لديعس دسلا ناطلسلا

 © مكحلا مامز روميت نب ديعس ناطلسلا ملست ه٥٣١ ٠ ةنس يف

 ناطلسلا رارقتسإ دعبو ، لصيف نب روميت ديسلا ناطلسلا هدلاو نم دهعب

 رمأو © ةيعرشلا مكاحملاو لامعألا رئاود مظن ، شرعلا ىلع ديعس

 ىناعو ةيلاملا طبضو ۔ اهباهذ نم افوخ _ كوكصلاو يواعدلا ليجستب

 تنكس نأ ىلإ ةددعتم كراعم ضاخو ،© هيلع راث نمم ةميظع ارومأ

 اظفاحم لصيف نب باهش ديسلا همع لعجو ٠ دالبلا تنأمطاو ،رومألا

 نوئشلل ارظان سيق نب ميهاربا نب دمحأ ديسلاو ۔ اهعباوتو - ةمصاعلل

 . هب صتخملا هلمع ةيدأتب دحاو لك ماقف . ةيلخادلا

 تحت © نامع ءاحنأ لك ةنطلسلا ماظن لمش ه٥١٧٣١ ةنس يفو

 دلو م٤٩١ ٠ قفاوملا ه٩٥٣١ يفو . ةدحاو ةيزكرم ةدايقو ةدحاو ةرادإ

 نب ىسيع يضاقلا خيشلا مدق دقف . ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج

 هلبن دلومب ديعس ناطلسلا ًئنهم © ةديصقلا هذه يئاطلا رماع نب حلاص

 : ديعس نب سوباق ناطلسلا

 اسوئك رورسلا رمخ نم رادأو اسوفن ريشبلا !ييحأ دقف ئرشب

 اسونأم انهلاب حبصأ لكلاو رئاشب دالبلا ىلإ فزي ىفاو

 اسوباق ىعد دولومبأبن اهئاحرب نم ءاشحالا !وفش دقلو

 اسومش نرص ءاملظلا سدانحو تقرشأ نامع هدلوم مويبف

 ىسؤي حرج لك لمؤن هيف برعي ةباؤذ نم ردحت عرف

_ ٥٢ _



 رواسق لبشو لايقأ لبن وه

 ةباجن لك هيف لمؤن انا
 لزي ملو كيلملا نيع هب ترق
 هل نم مظعلا كلملا اهبأ اي
 نأ نوكيس هنا كلبشب رشبأ

 ماق نمي مالسالل نوكيو

 ىدرلا نم هيقي نأ لأسن هاف

 هكلم سسأ سوباق وبأ اذه

 هيأر ءافش ةلضعم لك يف

 هلوح رثني ردلا تلخ هاف نا

 هلضف نكل رعشلا تكرت ىنإ
 ىلعلاف رشباو سوباق ابأ ملسأف

 : ةعئار كشال ىهو ةديصقلا تمت

 اسورحملا همخشش لكي هناف

 اسوم دق رع دتحم سيل وأ

 اسومفم ةمالسو ةحص ين

 اسوباق ابأ اي مساورلا ىدحت
 اسيفن سيفنلا ىلع هلإلا ءاش

 اسيئرو امكاح برعي بعشلو

 اسيلبإ اهد نم اضيأ هيقيو
 اسيسأت ىهسلا ماه ين لدعلاب

 اسيونيلاجرذ طارقب بطام
 اسروماقلا هئاشحأ يف نأكف

 اسيسر ضيرقلل نميف جاه دق
 اسوبحم مكدنع اهارأ افقو

 اميف خيشلا اذه قدص دقلو

 تراص دقف .سوباق ناطلسلا ىف ةديمحلا لاعفألاو ةباجنلا نم هسرفت

 حلاص نب ىسيع خيشلا دلو دقو .ركشلاو دمحلا هللو ةنياعملاك هتسارف

 ءاضقلا لمع ىف وهو ه٢٦٣١ ةنس ىفوتو ه٣١ ٠٦ ةنس يئاطلا

 : طقسمب ةيعرشلا ةمكحملاب

 يزيجلا ملسم نب ديعس بيدأل ١ خيشلا اهمدق ىرخأ ةديصق هذهو

 : ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج هلين دلومب ديعس ناطلسلا ًائنهم

_ ٥٤ _



 سومشلا يلاعملا اهسفن ترشب
 العبو انص ناكف هتدلو

 يناهتلا يلايل اي يبيطتسان

 ًأاعارش يناهتلاب نوكلا رشن
 بحم لك داؤف ترسف
 ام ىتم رافظ اي رخفلاب تزف

 وهزت كلامملا هب ديلوب
 ىتحدجلا لباوت هتتضح
 ىعسن ةفالخلا هوحن تناو

 اهيلع ليفكلا هنإ تنقب
 معنهنم يهواهنموهن

 - نامُع اي مويلا يمعناف
 اذهف رافظ اي تنأ يرشباو

 تلاطو نويعلا ترق هبف

 ارورس دوجولا رفسأ هبو
 اذهف كيلم اي لابلا معنا

 ردتقاف كيلإ ةمعن ىتأ دق

 ادع سن ديعس اي لجنلاب انهأف

 اكيلم باحسلا ىمه ام شعتلو

 يلاعملا كيلإ تلبنأ تلبقأ

٥٥ 

 سوباق اهعيضر اهاتأ ذم
 سورع كلم لكل يلاعملاف

 سوفنلا بيطت هب يرمعل اذ
 سورطلا ىرشب ريخب انتنأ ذإ

 سوبعلا نامزلا رفسأ اهبو
 سوحنلا لحمضاو دعسلا علط

 سيمت ارورس ىلمعلا هبو

 سيلدت داهم يف نكي مل
 سوبتو اعضاخ فكلا مثلت

 سوجي اهاشح ىف ناك امدعب

 سيئرلاو اهلعبو لالخ مث

 سيمخلاو هفكب فيس تنأ

 سورحملا هلجنو كلم نبا
 سوفنلا نأزأمطاو كلملا قنع

 سورضلا ناسزلا اذ لذ هبو
 سوناملا كلبشو رصن فيس

 سيبلتاهباملاةمعن

 سومدقلا راجن هيذنتحي
 سودتو ىلعلا يف لعنلا بحست

سؤبو كيدي ىفل ىمعن يهف



 ثرا كاهزناف اهردنتبان

 نكلو اظفل كولملا كتقبس
 انوع كل ىلعلاو دجملا اودهم
 مكين ةنالخلاو كلملا اوديق
 رودب نابزلا اذل منتنالن

 مكيف مراكللاو دوجلا ميخ

 اقلخ ةنالخلا مكيف ترصح

 اقاتشا كيلا يمترت تعس

 سوبل كاوس يف مويلا اهل ام

 سوبحم ىلمعلا ىدل ىنعم كل
 سوسلا كولملا كل نوع معن

 سيئرلا مث ه تناف قر ديق

 سومش دوجول اذل متنالو
 سوبلم ومكينو مكنم يهف
 سؤر متنأو ىلملا سار يهف
 سيكناالوالت اهانلام

 سيسرلا كيف اهبحنف امارتحا كيفك ليبقتل ىحنت اعضاخ

 حبحش ظفحك ؛ولعلا تظفحف
 ىدبت دوعسلا ىتم ربخا لاق

 ىحضا لاوش رهشب موي كاذ

 ىلجت دت ةرشعو عببسبن
 انلق ماعلا اوخرؤت اذام لاق

 سورحم ىتا ناراجلااما

 سورورسي هيلي نم كلملا اذكو

 سوبا هب ئنأ أموي تلت

 الرسورظطلا نهب امب انترشب
 هذه اضيأ حلاص نب ىسيع نب مشاه ىضاقلا هيقفلا خيشلا مدقو

 : ديعس نب سرباق ناطلسلا هلجن دلومب ديعس ناطلسلا ًائنهم ةديصقلا

 ابهذ دق مهلا لكو رورسلا ىناو

 تملط يذلا ردبلاب نوكلا قرشاو
 ابجو دق دمحلا نا هلل دمحلاو

 ابن هنع ء اج ر افظب هراونأ

 )١( (سرورطلا نهب امب انترشب) : هلوق ٩٥٢٣ ٤٣ ٥٧ ٣٠٦١ عومجملا ١٢٣٥٩ ه .



 رخف مظعملا كلملل رئاشبلاو يناهتلا فزا ىنأ

 تفصو همايأ تدعس نم ديعس

 هتعلطو سوباق داليم رشبأ

 تجهتباو رخفلا عيمج ج رافظ تزاح

 ادفنالعلا دهم يف عبرت ثيل

 امسن اشن دق عرف دجملا ةحود نم
 ادبا اذكه كيلم لجنو كلم

 مه نومدتالا ماركلا كولملا مه

 ةمركمو رخف مكل ديعسلا لا

 نظطن ديس ديعسب متدعس
 تفلح نم سوباق هلمن مكلذك

 فرش يف سوباق ابأ اي مدو ملسن
 ةبطاق مالسالاو كينهأ ىنا

 اند س دولوملا اذب انيع رفو

 انديس راتخملا ىلع ةالصلا مل

 ابجحنلاةداسلارخذف

 ابترالعلا قوف العف هتاقوأ

 ابهو يذلل ركشأو ةلالجلا اذاي

 ابرط ترشبتساو هداليم موي يف
 ابجع انل يدبي هتعلط سوباق
 ابهشلا لواط هالع ردبو اردق
 ابسنتنا مهنع مهيلاو مه دحملاف

 ابطخلاو داجمألا مه مانألا ثوغ

 ابحسلا لجخي مكادن ضيف لازال

 ابهر مهرابدا ىلع ولو هادعا
 ابأو هلاماالمعلا نوكت نأب

 ابستحم نيدلا رصنل راخف يفنو
 ابسح ىرولا قاف يذلا كيلملا اذب
 ابطعلاو داكنألا قلاخلا مكافك

 ابصنالوالك ادكنالو ًاسوب

 ابحص يذلاو ارط رذفلا هلآو

 ظ
٥٧



 ديعس نب سوباق ديسلا ناطلسلا
 نب سوباق ناطلسلا شرعلا ىقترا م٠٧٩١ قفاوملا ه٠٩٣١ ةنس يف

 ةماقإو سرادملا ءانب نم تاحالصإلا نم دالبلا هيلإ جاتحت امب ماقف ؛ديعس

 اناجم جالعلا لعجو ٠ ءابطألا ديروتو تايفشتسملا ءانبو نيسردملا

 ىلإ ءابرهكلا ليصوتو ،ةنطلسلا يحاون يف تنمسالاب قرطلا حيلصتو

 مهتشيعمل هنوجاتحي اميف يلاهالا ةدعاسمو ،ءاملاب مهديوزتو ناكسلا تويب

 عيمج يف ةلوهس لكب ةحارلا مهل دهم دقف ةلمجلابو ،مهجالفآ حيلصتلو

 .اهرشنو اهعبطو اهظفحو بتكلا عمجل ثارتلا ةرازو أشنأ امك ،يحاونلا

 ءابطخلاو ءارعشلا جهل دقو باهذلا نع ينامعلا ثارتلا ىلع ةظفاحم

 يف تاليهستلا نم هبعشل هلذب امو ،ةديمحلا لاصخلا نم هيف امل ،هحدمب
 . آروصنم اديؤم هرمع يف دمي نأ هللا لأسن تالاجملا عيمج

 نب فلخ بيدألا رعاشلا اهمظانل ةديصقلا هذه هيف ليق اممو

 . يديعسوبلآ فيس نب نادمح

 مئامح بيذعلا كاراب تعحس ء

 يف بشن ريوغلا قرب ىنسانسو
 له يبرغلا قرابلل لس حاص اي
 يصعمدم ىدبأ مهدو تيفخأ

 اهبح ين دهاعم ريوغلاب يل
 لقاع نم مكف رحس اهظحل يف

 مئاه ماهنتسم نيزح ىكبف

 مجاح حربملا دجولا نم يلق
 مجاوس بيبحلا ضرأ ىلع بحس
 متاك مارغ نم انأ ام ناتفلا

 ميارك ءامدلاك سناوأ ضيب
 مئامت نهرحسب هيلع ىحضا ء

_ ٥٨ _



 درخ قفاوملا مجاشملا ثوغ

 لبيامت نهتناماق نم نالل
 الدجم نهلامجب شاع مك
 هبارت بيبحلا يئطو اعبرم اب
 انكيلم فكب تلطه امك احش
 اهب اتيم ىرتنالف دالبلا ايحأ
 لأساو دهاعملاو سرادملا لسف
 يديسو كاذ نوكي فيكو اشاح

 اهروفغتب ىنب امأ دودحلا لسو

 ىغولل ةرورضلا تعد نا دعأو

 امسلاو ارجبو ارب هب ىمحي

 لزانبهتمردحأ اهءاج ول

 املس ةمركلا ةلماعملا لمج
 اطس نا ركذي يسبعلا رتنع ام
 انل ىدبا اربنم منبن اذإو
 غياس بارش ىنميلا هفك يف

 لهابع هتمن ايلعلا ىلإ كلم

 حجاحج نومركا ةارس ديص
 ترمش اموي ءاجيهلا ىلإ دسأ

 ابصلاو مهنع ىطخلا انقلا اولسن

٥٩ 

 معاون ميرصلا ماراك برع

 مسابم حانتألا رهز نم نهلو

 مذاهل نهلامج نأك انيم
 مئامغ ءايحلاب كصارع تداج

 مهارد ديدسلا يأرلا يذ سوباق

 مسارم كيلملا دي نأك ادبا

 ميات رقنو لهج له ءارقفلا
 مكاح ىدفملا سوباق ناطلسلا

 محازم نهلام برح تادحو

 وا نيرعلا داسال اشيج
 مياحلا اهقرتخي مل ةسورحم

 متاحو داوجلا نعم ام طعب وأ

 متالع لامشلا فك يفو ولح

 متامق نورهاط سطاعملا مش

 مداصت كانه ادغو اهتاس نع

مراصلاو انقلا رمس مكربخي



 قطاون يهف رافسالا اوربختساو
 اهناف نوصحلاو لقاعملا اولسو
 ةديصق دالبلا ناطلس كيلاو
 ددؤسبو ةزع يف مدو اهدخ

 متاور يهف مالالا اوئبنتساو

 مئالع ماركلا دزألا ةماخفل

 مهافلا بيبللا نطفلا اهل يغصي

 مئامغ هلالا من نم كترطم

 اهمظانل ةديصقلا هذه ۔ هللا هظفح ۔ ناطلسلا حدم يف ليق اممو

 ىبيهولا ديعس نب دمحم نب دمح بيدألا رعاشلا

 لامج دورب ىف لفرت كتءاج لالجباهبحف نامُع ىذه
 لاضفألاو ماعنالا اذ سوباق اهرسأب كيلا ةيبلم تءاج
 يلاوملا ىدنلاو ددوتلا كنم اهدوقي ءالولا ةصلخم كتءاج

 يلاومو دئار مركأو لوئسم لجأو دلناق ما كتملع

 لاتغم مشاغ نم اهريجمو اهريصنو اهؤفك كنأ كتملع
 لالغألاةقبر نماهكفتل اهءادن تبجتسأف انيح كلندان

 يلاقلا دوسحلا مغر ىلع شيع اذبحو ديعسلا كمدقمب ىر

 لانم ريخ هنم تلانو احرف تللهتو تز هب نامع مدق

 لابقتسإ عورأ كنولبقتسي امففنادت راحبلا جاومأك اوضرع

 لان نبمبأوةدلنان لجأب لءافتم لفاح بعش كايح

 يلاع فاته يف ةيحتلا ىمسأ مهلوهكو مهبابش كيلإ ىقلأ
 ىلاوضغ نهو هتيدف تصخر سفنأب كيلملا نودفي اوفته
 لالجلاو ماظعألاب لوبح ةزع قفخت مالعالاب كويح
 يلافلا زيزعلا نم زيزعلا يجري امنإو كتجر لامآ كيح
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 دياهنلوأ ءاضيب ادي اوركش
 مكو ومهل اهتلجع ةمعن مك

 مهئي سس وفعو مهدعبم ببرقن
 اهدهع سراد تييحأ سرادمو

 هدجم فلاس بعشلا ينبي ملعلاب

 دجام ةضهن ملعلا معدل شضيهنان

 يتلاب ةعيرشلا سيماون ددمأو

 ىرولا نيب لصاف لضفأ عرشلاف

 لاون ريخب لومأم ريخ نم
 لاوزب اهتلجاع ةنحم نم

 لابكاألا نم ميهيناع كاكنو

 لاجم لك ءايلعلا نم تلاج

 لامآلا‘كرادم لاني هبو

 لامعألا ةماعد موقت هيف

 ىلاعتملا دحاولا هلآلا ىضرت

 لآم ريخو اروتسد هلعجاف
 يلاملا هارذ ىلإ زيزعلا نطولا ةعفرل ميمصلا مزعلا ضهنتساو

 يذلا رقفلاو لحملا كيلإ اوكشو

 الجلجم باحسلا رغ مهاقسن
 هجرورمن مهرطق سرادرضخاف

 ةراضح فزت مكب نامع تقفط

 لاوحألا ءيس يف مهب ىدوأ

 لالطهلا كنانب دوجحك اقدغ

 يلاح بيظق درب يف لاتخت

 لالجورخافم ليذ رجتو

 لايجأل ١ بقعتسم ىتأ يماسلا كوردف كاوس ىلع نامع يهين

 ادشنم ىنغو هل نامزلا صقر

 تباث كبارت ين ةراضحلا لصأ

 يلاتلا نيبو ىلو نم نيب مك

 لابتإلاو زعلا دهع يبهذلا كدهع نم ىضم ام ةدومب يقلن

 لاضفملا دجاملا ىرسلا دنسلا ديسلا رغألا كلملا لهاملاب

 لامش ميسن هركاب رهزلاك هتالن خأ يذلا ميشلا رهاطلا

 يلالو ارهوج قفدت رجب
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 ايقار ىنامعلا رطقلا حبصأ كب
 ارمشم هارذ ىلإ هانب منقأف

 اقفوم تاحلاصلا لكل ملسأو
 ةيحت فلأ كيعاد نم كيلعو

 لامكباجوتمراخفلاالعأ

 لابتإلا ىنب نم رباكألا نبا اي

 لالجألاو زعلاباديؤمو

 يلاوغ رشنك اهيشاوح تحفن

 نب دمحم نب دمح بيدأل ١ رعاشلا اضيأ اهلاق ةديصقلا هذهو

 سوباق ناطلسلا داليم ديعب ميقأ لافتحإ لوأ ةبسانمب ىبيهولا ديعس

 : _ هللا هظفح _

 ابرط انلمف قرشلا فته
 نم حارنألا ةرشن تمعيذأف

 ىجترملادالبلا ناملس ديع

 الفاح اضرع خبراتلا دهش

 مكن ديعلاب ةصرفلا مكل
 ادعاص ولعت كذفنت ال ىهو

 ةلح ىهبأ طقسم تيسك
 اهلوح نم ىرقلاو نامعو
 نمل بعشلا لفتحي ال فيك
 يذلا سوباق ناطلسلا امإ
 ىتلا هيعاسم بعشلا ركش

 7 الإ ةبوعصأ تنأ ام

 دحيهايلع مأ نم كلم

 ابرظطلا ريثت تالافتحإب

 ابصلا اهيورت لفحلا تامغن

 ابغنايأ بعشلا بيبحو
 ىبرو اذاهو ضرألا ألم

 ابصو تلجأو امه تجرف
 ابهشلازهتاهانبسحنف

 ابلخ يهابت اهيف تحرم
 ابرط تلام بجملا اهزه
 ابن بعشللو رظطقلل ناك

 ابستحمابأ بعشلل ماق

 ابجنلا ةرسلا نأش نم ىه

 ابتنماهليلذت ين ماق
 ابحسلا يهابي الج النان
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 هتاماركإ ركشن ال فيك

 ين ناطلسلا اهبأ انبنهن

 ابرعإ اهنع لاحلا ناسلو

 ابدألاانلن نوميملا كديع

 ابيط اركشو ءارطإ ريخ تنمض > تنب مكيلإو

 هذه ۔ هللا هظفح ۔ ديعس نب سوباق ناطلسلا حدم يف ليق اممو

 : يراحصلا دمحم نب ملاس نب نادمح بيدألا رعاشلا اهمظانل ةديصقلا

 مامنو ينطوم يلع دهع

 ىدملا لاط ول قاثيملا ضقنأ ال

 ابحرم لونأ نأب يلع ىنح

 ىلعلا نم تنذفغلب دق مراكألا للب

 امك مدق نم رخفلا لك تقناع

 افرالظطم دبلتلا دحلملا نم كلن

 ىرولا يف قرشأ متلا ردب سوباف
 ةبكن تلا اذإ ءافشلا وهف

 ةليبق مالفلا نم هنلج ردب

 ةميزعب هعطوحت ديعبلا لآ

 ىلعلا ىلإ دايجلا اوبكر اذإ مون
 مهو اقلخ ىدنلا اوفلأ دق ءامرك
 امإو لالجلا ىلع نوعضاوتم

 ىرولا ىلع لطأ سوباقل ديع
 ًاترشم ىحضأ دايعألا رشاع وه

 ماوعأ تبقاعت هييلع دهع

 مازل هين ناعالا نم دهع

 مالسو ةتحت نامع اي كل

 مانألا هب تراح ام رهذلا يف

 مال ةباتكلا فلأ تقناع دق

 ماسو فيرظلا زعلا نم كلو

 مامت وهو ردبلا ءاض مويلاف

 ماق سأ ترع اذإ ءاودلا وهو

 مالظ لازواملظ اهب الحف

 ماسح باجأ اوبرض نإ ءامش
 ماجل ءاكذلاو جرس مزعلاف

 ماجس لباو لياضفلل نم
 مافظعألا فرعي عضاوتلا دنع
 ماكالا تءاض دت هرونبو

 مايالا هب تمهزو اننامُعب
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 هل نمو دالللا رخف اي سوباق

 لهاع اهين تنأ د لب تدعس

 اتيلم ليزجلا اضفلا انتيلوأ
 ًادعاص كبعشب رسف مام لا ىلإو

 مكراخفن ىلعلا ىلإ نامع ينبإ
 لساوبو ىغولا ةحجاحج متنأ
 لب ءارعش لب ءابدأ ل ءابطخ
 اصلخم ةيحتلا ينم اولبقتف

 ماقمو اميس دق ليأ دحم

 مامإ هيف تنأ بعش زتعأو

 ماكبألاو يسع اهيلع ىشمف

 ماقس هارتعإ نل اهباوبأ

 1 انتيأل ١ مهولنتت لسارأو

 مالسإل او ناممإل ١ هراعشو

 ماصنأل او ماركال ١ وه اركش

 م ادقم اي قينفوتلا كفيلحو

 ماري سيل مايألا ىدم قاب

 ماهك نامعلطلا موي مكيف ام

 اوماق ةماقتساإل ى , نم ءانبأ

 ماتخ مالسلاو حناوفلا يهف يهد

+ 
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 مهلوآو رابجنز نيطالس

 ديعس نب دجام ديسلا
 مكحلا ىلوت ه٣٢٧٢١ ةنس ناطلس نب ديعس ناطلسلا ةافو دعب

 ةركف بحاص ناكو 0 ديعس نب دجام ديسلا هدلو 0 اهلوح امو رابجنزب

 هيخأ نيبو هنيب قافتالا عقو دقو 3 مزحلاب اذخآ ، رومألا يف ديعب رظنو

 © نامع ىلع اناطلس ينيوث ديسلا نوكي نأ ىلع ، ديعس نب ينيوث ديسلا
 © ماري ام ىلع امهنيب رومألا ترجو 9 رابجنز ىلع ناطلس دجام ديسلاو
 نمز يف هيلع تناك ام بسح ىلع اهلوح امو رابجنز رومأ ترجو

 يرجي ابكرم رابجنز ةموكحل ذخأ نم لوأ وهو ، ديعس ناطلُسلا هيبا
 . ةيرانلا ةلآلاب

 8 ه٧٨٢١ بجر ١٦١ موي ديعس نب دجام ناطلسلا يفوتو

 غ

. ةنس ٣٧ هرمعو



 ديعس نب شغرب ديسلا ناطلسلا

 يف رابجنزب مكحلا مامز ، ناطلس نب ديعس نب شغرب ديسلا ىلوت
 شغرب ديسلا ناكو . دجام ديسلا هيخأ ةافو دعب ه٧٨٢١ بجر ١٢ موي

 ابكرم ذختاو ث رايخألاو ءالضفلا ىوآو ءاملعلا برق © راقوو ةبيه اذ

 اناجم جحلا ةضيرف ءادأل ، مارحلا هللا تيب ىلإ رابجنز نم جاجحلا لمحي

 نم اددع هدهع يف عبط دقف © بتكلا عبطل ةعبطم لعجو ۔ ابايإو اباهذ ۔

 عبطو ه ٩٧ ٢ ١ ةنس ا ةعيسولا اهقرط يواجلا ةعيرشلا سوماق ( ءازجأ

 ىنثأ . عساو مرك بحاص ناكو ٠ دالبلا حيلصتب ماق امك . 'ىرخأ ابتك

 ركب ىبأ نب هللادبع حيصفلا رعاشلا هيلع دفو دقو ٠ ءارعشلا هيلع

 . ةديصقلا هذهب هتلالج احدام ۔ ندع دلب نم - ىندعلا ميحرلادبع

 اربختسم اهب فقو عوبرلا يح
 يف تنأف عوبرلا كلت ىرث مثلاو
 نم تدهاش ذا تشع ام انهلا كلف

 يبحاصمو اهتممي ذا سنأ مل

 ىوس يضرغ امو اهلزنم تدصقو

 ئوهلا عرش يف زوجيو تركنتف
 يتقيقحب اهملع عم تمهفتساو

 بجاوح زمغ دعب نكل نبجاف
 اهنلأو ةليل بيطأ ترمسف

 ئرولا اهنساحم تنتف يتلا رزو

 ىرثلا مثل هديغ ةيحت يح
 ارفسسملا عيدبلا اهايحم !ئملس
 ارنعأف تومأ وأ رفظأل ىسرف

 ارذظناو ثيدحلا اهعزانأ نأ ىف

 اركنتي نا فيرعتلا ىذل انوص

 ارط انتحاسب اذ نم اهبارتأ
 ىرقلا يغبي انرادب ملأ فيض

 ئرملا مصفنم ريغ يسفن فافعو
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 ارذفذأ ًاكسم مشأو ارين ال اله ىرأو ًارهزم عمسأ تقفلظطن

 ىلإ ىضر نيعب تتفتلا اهنأ ول

 اهنقل نوصفلا ةكئالم تدحس

 اهمهس ق ىفوفت ذا ملعت ءاروح

 هئامدب اجرضم ىمكلا رذن

 كلاح ثيلأ يف قرف ءاضيب

 يذلا شغرب لدعلا مامالاك وأ

 ىتلا هتمأ برعلا مارك كلم

 ىتلا دجملا سئارع نيرق ادغو
 ةلح مراكملا قوس ين قبت مل

 يذ لكف ديش رلا كلملا ىدنلا رحب

 ةصبتقن ةصيقن نيجللا ةبه ىرب كلم

 تتبنأ ام ة هحود نم اشن عرف

 اودبعتسا نيذلا ناطلس لآ نم

 ًادراوم قاتملا ليخلا دروملاو
 ملف اهب عيجنلا لاس محالم
 اذإ تحع الو نفس اهنأكن

 مهنأ اهيبكار لئامش تفرع

 ارمعو شاعل تلتق ىوجلاب نم
 اربكتساو ئبأ نم رت ملو اعوط
 اراثي نل اهظحلب ليتقلا نا

 ارذوحجلا ديصت نا فنأتو ارده

 ئرس اذإ مالظلا يف قرشي ردبلاك
 ارفسأو ءاض جنزلا عقص هانسب

 ارخفي نأ دحوم لكل تعرش
 ىرذلاو لقاعملا نيكامسلا قوف

 ارمضم ارس ناك ذم هل تبطخ

 ىرتشاالا ةميق الغأب تميس
 ارفعج الا سيل كلمو مرك
 ارصقم نيجللا لبق يذلا ىريو

 ارهوجلا سيفنلا وأ َراضنلا الا

 ارمثأ دجمالا اهل ًالصخغ

 اررحم لبق ناكو سوفنلا مرك
 اردصملا اهنم تيرخلا فرعي ال

 اريثعاهيلع اهكبانس دقعت

 رمحأ ارحب ليخلا نيفس تضاخ

 ئرقهقلا نومجري ال مهدودجك
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 مهسأبب ةامكلا نردافي ىتح

 ديات ةيار تحت باغ لابشأ

 ؤرما هب نامزلا نم راجتسا اذإو

 ىرت لهو دالبلا نم داوسلا نكس

 اهكولم نيب ميدقتلا بجوتساو
 ترمع ىتح ضرألا موسر ايحأ
 تضنترا ام يلايللاو لواحأ يل مك

 يعناوم نانع تنثن تنثنا ىتح

 اهب نجش يلو ندع نم تعمزا
 اهناخد نأك ةحباس تبكرو

 هب ةرخاس رحبلا ميدأ ىرفنت
 يتلا حيرلاو هللا رمأب يرجت
 نم لكف نامألا مرح تنأ ىتح

 هحوسب ليزنلا نم حوس تلزنو
 هتالنخذخأ يذلا ميشلا رهاطلا

 امالاو ىدملا كلا اهيأ اي
 اديؤم تمدو كلم نم تكروب

 اللكم نابزلا يقب ام تيقبو
 ةديرخ مالسلاب تموأ كيلاو

 اهرذع كحدم ءافيتسا نع لبتاو

 اردهمآاليتت وأ اريسأ امأ
 ىرشلا دسأ هسأب ةلوصل تعضخ

 ارثعي نا هراجب نامزلا بهر

 ارصبملا نويعلا نم داوسلا الا
 ارخأتم هدهع كي ناو افرش

 ىرقلاو نئادملا هتمه ومسب

 ىرأ ام رت ملو يتسكاعم الا
 ارمشم ليحرلا تعمزاف ينع

 ىركلا ةنس مهتقراف ذم تقراف

 ىرس قرب اهرارش علو بحس
 ارجمز ام اذإ تماه سرودتو

 ىرس اين هرانب هلالا رس
 ًاربكموأيبلم لهأ تلمح
 ارفخت نل هدوج نم ةمذ يف

 ارهزأف عيبرلا هركاب ضورلاك
 ئرذلا يماسلا ديسلاو ئدتقملا م
 ارصنتسم انقلاو بضاوقلا ابشب

 ارفظم ليلجلا كؤلكي زعلاب
 ارهم نأ اهلوبق نسحب وجرت

 ارصحي نأ نع لج كحدم ضيرعف
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 يف ،يناويطلا رماع نب حلاص يضاقلا خيشلا اهلاق تايبأ هذهو

 ريغم رشوب ةيالو نم « الغ » دلب راز ال اديعس نب شغرب ناطلسلا
 : ةيحص بابسأل ىوهلل

 هيطاوتم ةيشم يشمت كتنأو ةيفاعلا هلول لب نم كتءاج

 هيماسلا رومألا كارد الالهأ ًاءعرما ترص ذإ رمحرلا اهكاطعأ

 هيضاملا نورقلا بر هكالطعأ ىذلا كلملابو اهب ءانهلا كلف

 هيفاع نسحأب ىنسحلا كدالبل املاس كدري نأ وج ن هللاو
 هيلاعلا موجنلا قوف الغ تلغو اهنحصب تلزن ذا رشوب تفرش
 هبهاز طقسم كاقلل ترشبتساو اهعاقبو اهلهأ كب تنرشنو
 هيب ام جرفت نأ كتوجر ىننا شغرب مشعلم ا كلملا اهيأ اي

 ه ٥ . ٣ ١ ةنس بجر رهش نم ٤ ١ موي شغرب ن اطل ل ١ يفوت

 . هيخأو هيبأ راوجب رابجنزب نفدو . نامع نم هعوجر دنع ةرخابلاب

 نب دومح ديسلا ةديمحلا لاعفألا وذ لضافلا هنامز ىف ناكو

 ةكمب طابرلا تيب ىرتشإ يذلا & يديعسوبلآ آ فيس نب دمحأ

 هلثمو © ءارقفلل أآلاومأ فقوأو ، دجاسملا 6اىنبو ؤافقو هلعجو ،ةمركلملا

 فقوأ دقف & طقسمب يديعسوبلآ فيس نب دمحأ نب لاله ديسلا هوخأ

 هنإ ، ريخلا امهلاعفأ ىلع امهبيثي نأ هللا لأسن . حلاصم لمعو ى الاومأ

 . ميحر ميرك

 ةديصقب دمحأ نب دومح ديسل ١ احدام ميلس نب سيمخ خيشل ا ل اقو

 : اهيف لاق
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 نلعلاو رسلا يف اهنسح افص راد يندعسي قوشلاو اهتيبلف تدان
 نسحلا اههجو نع ىجدلا ىف ىركلا فيط ىل فشكي لازال ىتلا دالبلا كلت

 نمذلاو ءاجرألا ةنيط ءايف الا ةلماش ءاونألا ةكرابم ضرأ

 نسأ يذ ريغ ءامب نويعلا يرجت امهلالخ تانجو ضاير اهيف

 نسرلاب ردي مل رهس يف لازال لسع نمو رمخ نم ءاملا امنأك

 نذألاو نيعلل افص نيجللا لثم ادرطم ربتلا يناوأ يف هلاخت

 نهم ريغ يرقبع سدنس نم للح اهضور وسكت رطقلا ةكاحو
 نحللاو عجسلا نيرهوجلا برضأ نم المج اهقوفو دشت ريطلا ةغاصو

 نسل قطنم يف اهعجارت ىرخأ اهتفيحص نم ولتت ءاقرو لك نم
 ننفلا ىلع ارامزم دواد لآ نم اهتمغن بيط نم تيتوأ امنأك

 ننسلا ىلإ اهيدهيف رازهلا ىلع اهرهازم ىلحتست لبالبلا ىحضت
 ندبلاو يدهلا يحاضأ نم ىرج مم اهدرو ضورلا تانجو امنأك

 نصي مل نيربتلا نم برض فانصأ رهز نمو رون نم نتفا امنأك
 نصفلا ىلع ًاموظنم دجربزلا لثم اهنصغأ قاروأ نم رضخا ام راصو

 نمزلا يف ضيبلا يلايللاك !ىحضلا دار اهعبرأ تاحاس نم مهدا ام ضآو

 نرق يف نهنم مهرظاون تكش بجع نم راظنلا حبصت قيادح
 نيزلاو ناولألاو لكشلاو مجحلاو اهمعنأ قوذلاو اذشلا يف ةنتفم

 نصفظلاب ءاديبلا يف سيعلا ريارس تكح نهب اراطسأ لفنرقلا طخ

 نزي يذ نب فيس وأ هاشنهش ىرسك ىلع لبق ناك جات لك تسبلاو
 زتتفم ريغديعب نمالواهب ط بتغم ريغ بيرق نم عدي ملف
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 ينقسشنتل فق اهارث كسم كادان اهب تررم ذا اهاصح ديرف راد
 نكسلاو ناطوألاو لهألا نع ىتح هقرافي امع اهب ململا ولسي

 نظفلا قذاحلا فصو قوف اهتاذو ةبطاق قافآلا يف فصولا ةقوشعم

 ندبلل حورلا فونألل اهنأك اهلفنرق نم ميسنب ابصلا يرسن
 نبثلاو نادرآلا يف كسملا لمحتو اهتعاس ءرب نم ىوهلا ليلع يفشت

 نكملا رمضلا وهزو لاجرلا بهش اهبكاوك تاديشم جورب اهيف

 نئو نم ريوصتلا يف عدبأو ىوضر نم عفرأ فرطلا هاري رصق لك نم
 نجهلا نم راع انث لكب ساك هبحاص عابلا ليوط يدنلا بحر
 ندنف نم ناورم ينبل الو الك ملظأ نم سابعلا ينبل هكحي مل

 نضح ىرذ يف ًأليل رانلا ئكح ارون تألتماو لضفلا رابجنز توح دقل
 نميلاو ماشلا يف الو قارعلا يفال اهل ريظن ال قافتاب ىرقلا ريخ

 نعلاو ضورلا نيب ريحت دقو ةيحان ريخ ينمتملااهيأ اب
 نسر نعو طوس نع كينغت حيرلاف ةجرسم كلفلا تانفاص اهل بكرا
 ننقلاك رحبلا جوم براوغ تناك ولو مث جاومألا ةلوص فختالو
 نحلملاب ءالآلا تفح امبرف منم لكب !ىظحت ىك بعصلا لهستساو
 نهلو لاغشألا غراف ًاللهبس هبحصت تيسمأ نا رمعلا عيضأ ام
 ىند لك دنع صيخر ميركلا دنع هتميق ردق لاغ سفنلا رهوجف

 نمثلا يف ءالجنلا ةردبلا رغصتسي = فغش نم ءانسحلا ةمألا ىرتشلملاو

 ىنب نوصحلا لبق اهب طيحي روس اهلوهف رحبلاب تنصح ةنيدم
 نفسلا ةرايس يمترت اهجورب يفو ءامسلا رحبلاو ردبلا اهنأك
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 اهتيؤر نادلبلا رئاس تنكمأ ول

 اهتروص ىمحلا نميلا ىأر ولو

 اهرظنم ضعب موي ماشلا ىأر ولو
 نمو ناك تيربكلا رمحأ نم زعأ
 اهتلمج ضرألا ضعب يهو قفت ناو
 لحز هنود ناكمب ىرت تداك

 مهدمحأ لجن دومح ماركلا قان

 اهمصعم ناز دق يذلا راوسلا وهف

 هل سيل راص ىتح قاف امهالك

 نقذلاو هجولل ادجس اهل ترخ

 نزح نم رفصاو لجخ نم رمحال
 نتفلا نم وجني دكي مل ةظحل يف
 نتهلا اهقنأ يواسم فونألا ضيب

 نبللا نم ءزج هلضف يف نمسلاف
 نطو يف ناك اهنم دمحأ نبا ذنم

 ندملاو راصمألا يف ضرألا تقافن

 نزت مل هالول يتلا سورعلا يه
 نمبالو ىلجتسي هنع امب ناث

 ننُجلاك ضارعألل مراكملا نا امرك ىدنلا لذب يف ضرملا نياصلا

 قلخ نع ءالجنلا ةردبلا بهاولاو

 مرك نم لحملا موي لخبلا لتاقلاو
 ننملا لماشلا نبا ننملا لماشلا
 ةلفان ناسحالاب عربتلا ئدبأ

 امك هنم فورعملاب دماحلملا ينبي

 برط نم زتهي ئدنلا موي هاقلت
 ةحداس سمشلاك ةرغ ههجو يف

 قحتت ردبلاو هدشريف يرسي

 نخدلاو نملا تامس نع ءربم

 نفكلا يف روفاكلاب طنحت ىتح
 ننملا لماشلا نبا ننملا لماشلا نبا
 ننسلاو هلا ضورف عانطصا دعب

 نبللاو رجآلاب دجاسللا ينبي

 نفغض نم زتهي ىدعلل هفيسك
 ىنيو اهقيقحت نع فرطلا رصقي
 نبي مل رجفلاو بجتحم مجنلاو

 نؤجلا يف كسلا رشن هنم ابصلا ىدهت جرا هرابخأ نم برغلاو قرشلا يف
 نمتكمب قنأ نع طق اهرون ام ررغ امهين هنم رحبلاو ربلاو
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 ًاضرغ قداص نظ سوق نع مري مل
 ةثداح هجو يف هيأر لجي ملو

 نم لهلهملاو داع نب ثراحلا ام

 اهمصاع نباو ميمت سيق نبا الو
 ةدعاس لجن سق يدايألا الو

 ةقرفم تناك يتلا لاصخلا زاح

 نع ربعي نأ يناسلل نم يالوم
 فرش نم كاتآ ام هللا سدق دق

 تفصو دق ءانسحلا كراد ىرا ىلبق

 اهقمسأ ناك تاجرد وذ رعشلاو

 ةلصفم تايآ مظنلا نم ذخف
 اهقئاقر رمخ ا هقئاقد رحس

 ةحماج ركفلا طابر نم اهتضر دق

 ننظلا مهسأ هنم هتمصأو الا

 نردلاو ةجحلا نيب زيمو الا

 نجإلل هنم ئلجأ بلغتو ركب
 نزو هلبا هنم ملحلا ىلإ ىدهأ

 نسللا يف هنم بعك نابحسو العأ
 ىنع ءاخسلاب نم دلاخ الو !ئطعأ
 نميلاو ناندع يتئف يف لبق نم

 يندعسيف دمح نم ينانج يف ام
 نرتقم كالفألا يف رهزلا مجغنألاب
 نتفلا كلذ يف لبلب يننكل
 نمق !ىضرلاب ناكمب ىدملا ىلإ
 نظطفلاو ناهذألا أدص اهب ىلجي

 نفقللا رظانلل اهقئاقح رد

 نصحلا مركأ نم ًاللذ تدغ ىتح

 نمزلا ىدم اهيقنأ رطعي ًاكسم تئلم دق كاركذ نم ضرألا تلازال

غ



 هتاضقو ناطلسلا ةالو ضعب ركذ
 ٠ ي دنيلم يف ايل او ي ديعسوبلآ ديعس نب دمح نب ديعس : مهنم

 . ادجسم اهيف 'ىنبو

 هومال ىلع ايل او ي ديعسوبلآ دمحم نب دمح نب دوعس : مهنمو

 . اهعباوتو

 ،اسابمم ىلع ايلاو يديعسوبلآ نافلخ نب ملاس نب فيس : مهنمو

 . اهب ايلاو نافلخ نب ملاس هوبأ ناكو

 ©يصورخلا ناهبن يبأ نب نافلخ نب ىيحي خياشملا : هتاضق نمو

 طيمس نب ركبوبأو ‘يركسملا رماع نب يلعو ،يرذنملا يلع نب هللادبعو
 . هدلاو دعب ايضاق راص يذلا - طيمس نب دمحأ دلاو - ىمرضحلا يولعلا

7 

_ ٧٤ _



 ديعس نب هفيلخ دّيسلا ناطلسلا

 بجر رهش نم ١٧ موي يفو »شخغرب ناطلسلا ةافو دعب

 نوؤش ةرادإ تراصف ©ديعس نب هفيلخ ديسلا ةنطلسلا ىلوت ه٣١ ٠٥ ةنس

 يفوت نأ ىلإ ثداوح هنامز يف عقت ملو ۔ اقباس ۔ هيلع تناك امك دالبلا

 . ناتنس كلملا يف هئاقب ةدمو ،ةنس نيثالثو اتس هرمع ناكو ه٣١ ٠٧ ةنس

ظ



 ديعس نب يلع ديسلا ناطلسلا

 ةكلمم شرع 'ىقترإ {&©&“.ا.ه٣١ ٠٧ ةنس ةيناثلا ىدامج ٢٧ موي ىفو

 نينس ثالث ةدم ىقبو ن اطلُس نب ديعس نب ىلع ديسلا رابجنز

 ةنس ن ابعش رهش نم ١٦ موي يف يفوتو . اموي نيعبرأو ةعبسو

۔ _ ٧٦



 7 و

 ديعس نب ينيوث نب دمح ديسلا ناطلسلا

 نب دمح ديسلا مكحلا شرع ملست ،ديعس نب يلع ديسلا ةافو دعبو

 يفوتو رهشأ ةعبسو نينس ثالث ىقبو ‘ه٠١٣١ ةنس ديعس نب ينيوث

 ةكلاملا ةلئاعلا ةربقم يف نفدو ‘ه٤١٣١ ةنس لوألا عيبر ١٤ موي يف

 . ه ١٢٧٢٣ ةنس طقسمب هدلوم ناكو .0 رابجنزب

 نب دلاخ ديسلا رداب آروف ۔ ينيوث نب دمح ناطلسلا ةافو دعبو

 نم ةراشإب _ ةكلمملا يسرك ىلع سلجو ،ةموكحلا تيب لخدو ،شغرب
 يف ثبلي مل هنكل ء نايعألاو ءامعزلا اهيلع هدضاعو ۔ برعلا ءامعز دحأ

 دعبو .هرمأ متي ملف ،كانه عقو برح دعب جرخف .مايأ الإ رمألا

 يفوت نأ ىلإ اهب يقبو ةسابمم ىلإ هجوت ،ةيضقلا ءاهتناو هجورخ
 . ه١٩٢١ ةنس هدلوم ناكو ه٥٤٣١ ةنس

 ناطلُس ديعس نب ينيوث نب دمح مامهلا ديسلا حدم يف اهلاق يحاورلا

 : ةديمحلا قالخألاو مركلا نم هنم هفرع مل 5 رابجنز

 اراهن مالظلادعبانترأف اراهج دوعسلا مجنأ ترهظ

 ارانت سان انلادب متردب الولح عوبرلاب نم انلألسن
 ارازفلا راحبلا لجخي هدوج ميرك كلم هجو ءوض اذاف

 اراجنو ًاددؤسو اعرف باط ينيوث ليلس همسإ دمح
 اراطم ىتأ نملاثايغو ًاثيغةيعرللراص كلم
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 اوعست ةفالخلا هوحن تنأو

 دودج نم ةنارا هتتأ دق
 افوخ كلامملا هلبت تصمجر

 ودع لكديبتةامح نم
 نامأ ىف فئاخ لك ادغف

 انيد ةيعرلا يف لدعلا لعج
 يداعألاديبت ةلوص هلن

 رورس ين هرهد هيلاوي نم

 كيلم مكاتأ دق رصعلا اذ لهأ
 ايلم هدجت !ونغلا هلسن نا

 تلو ةكيرملا يف لاج اذإو

 اليلذ هاقل نع نرقلا صكني
 هارمب اوكسمت امونتزا
 هاده قيرط نع داح يذلاو

 ىر نذأو ابنذ كاضر يل به بر

 هادع تتشو هكلم مداو

 دوسح لك ديك نم هذعأو
 زورس يف امعنم ازيزع شع

 ارامأآيهانراصاهبو

 اراتقوور ةباهم هنسكف

 ىرابتالةفطعب اهاسن

 اراج نوميضي الو سأب لهأ
 اراختنا مانألا ىلع ىلاعتي

 ارابطصا قيطي ال روجلا ىلعو

 اراضن ليست ةحار هلو

 اراصنأ دجي مل هيداعمو

 اراخفو ةنفارو ادوج زاح

 اراجم ترص نامألا هلست وأ

 ارافن هاقل نع بافلا دسأ

 اراعذنم هبلق لقعلا لهاذ

 اراخنفو ة ة زرع نسألا مهل

 اراسخو ةلذو ادعب لان

 اراهج يداعألا ىب تمشت ال

 ارايد هنضزأب يتقبتال

 اراصنأ ىرولا لك هل لعجاو

 اداردم بوص قدوللا !ومه ام

 نب دومح ديسلا ىلوت ه٤١٣١ ةنس لوالا عيبر نم ١٧ موي يفو

 ديسلا جرخ امدعب رابجنزب ةنطلسلا رمأ ن اطلُس نب ديعس نب دمحم
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 &كها١ ٠ ٢١٧ ةنس طقسمب دلو دمحم نب دومح ديسل ا نأ : ل اقيو

 لبقو ديعس نب دحام ديسلا همع ةلود مايأ رابجنز ىلإ طقسم نم رفاسو

 كلت يف رواجو . مارحلا هللا تيب جح ىلإ رفاس مكحلا ىلع هئاليتسإ

 رصان نب فيس خياشملا هنامز ىف ةاضقلا ناكو ،“نينس ثالث ةسدقملا عاقبلا

 نب ملاس نب رصانو . «مالسإلا ناكرأ عماج » باتك فلؤم ىصورخلا

 ىلإ يقبو ‘طيمس نب دمحأو ،يرذنملا دمحم نب يلعو ؤيحاورلا ميدع
 . رهشأ ةتسو نينس تس كلملا ىف هتماقإ ةدمف ‘ه ١٢٣٢٠ ةنس ىفوت نأ

غ



 دومح نب ىلع دّيسلا ناطلسلا
 نب يلع ديسلا هدلو هدهع يلو ناك ‘دمحم نب دومح يفوت امل

 ،ارتلجنإ نم عجر ةنسلا سفن يفو ،هتسارد لصاوي ،ارتلبغإ يف دومح

 برعلا ءامعز نم رضحمب مكحلا مامز ىلع ىلوتسإو ،شرملا ملستو
 تيب يف نكسو ،لودلا ءارفسو ،ةاضقلاو نيدلا ءاملعو ،مهنايعأو

 هبحصو ،جحلا ةضيرف ءادأل ةسدقملا يضارألا ىلإ رفاسو ‘ بياجعلا

 . يدمحيلا رهاز نب لاله خيشلا ةمالعلا

 يذلا وهو ةيبرع ةيعمج ءاشنإ ىلع رابجنزب برعلا عمتجإ همايأ يفو
 ةسردم أشنأ نم لوأ وهو .. تويبلا ةرانال ءابرهك ةنيكم رابجنزل بلج

 .مولعلا ميلعتل

 © سيراب ىلإ رفاسو ء بابسأل كلملا شرع نع لزتعإ هتافو لبقو

 .ه٧٣٣١ ةنس ىفوت نأ ىلإ اهب ىقبو
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 7 و

 ديعس نب ينيوث نب براح نب هفيلخ ناطلسلا راببجنزب شرعلا ملست
 دقو .. . م ١ ١ ٩ ١ ماع ربمسيد ٩ قفاوملا ١_ه ٩ ٣٢ ١ ةنس ةجحلا وذ ١٧ موي

 ماع هوبأ يفوتو ها ا٧ ماع طقسمب براح نب ! هفيلخ ناطلسلا دلو

 قوف عرعرتو ،ديعس نب يكرت ديسلا هدج رجح يف بشف ه٨٩١

 بدألا نف يف سردو ،ميظعلا نآرقلا متخو ،دايجلا ليخلا تاوهص

 همع نم بلطب ه٠١٣١ ةنس رابجنز ىلإ رفاسو \امهريغو خيراتلاو

 . رابجنز ىلع ًناطلُس ناك امنيح ينيوث نب دمح ناطلسلا

 ةنس يفو ،هفيلخ نب هللادبع ديسلا هدلو دلو م٠١٩١ ةنس يفو

 هللادبع ديسلا هدلو نييعت أبن هفيلخ ناطلسلا نلعأ .م٩٢٩١ /ه ٧

 ١٧ موي يفو .هتافو دعب رابجنزب شرعلا ىلع هل افلخ نوكيل ،دهعلل ايلو
 ةدم تناكو براح نب هفيلخ ناطلسلا يفوت ه٠٨٣١ ةنس رخآلا عيبر

 دالبلا يف حلاصم هفيلخ ناطلسلا لمع دقو اماع ٤٩ شرعلا ىلع هتماقإ

 اهنم يلاهألل

 ١ _ آناجم لفنرقلا ظفحل نزاخم ءاشنإ .

 تارايسلا رورم ليهستل هريغو تنمسالاب قرطلا حالصإ _ ١٦

 . بناوشلاو فايرألا نيب

 ٢ _ لفنرقلا مهتعارز ةلصاومل ةيلام ةناعإ لفنرقلا كالم ءاطعإ .

 .بطلاو مولعلا ةرادإ عيسوت _ ٤

 ٥ _ ماع يدنيلمب فيصرلا ءانب ١٩٢٩م.
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 7 و
 هفيلخ نب هللادبع ديسلا ناطلسلا

 هدلو ىلوت ‘براح نب هفيلخ ناطلسلا هيف يفوت يذلا مويلا يف
 ىتح ةليوط ةدم قبي مل هنكل ،رابجنزب مكحلا مامز هفيلخ نب هللادبع ديسلا

 ملو ئ هللادبع نب ديشمج ديسلا هدلو هفلخف 8&ه ١٣٨٢ ةنس ىف ىفوت

 . دعب نمو لبق نم رمألا هللو ،همايأ لطت

 يدنكلا رصان نب ديعس خيشلا ةمالعلا نبا ىسيع خيشلا مظن دقو

 ديسلا هدلو ينهيو براح نب هفيلخ ناطلسلا ديسلا اهيف يثري ةديصق

 نم نيتيبلا نيذه الإ اهنم دجن مل ةنطلسلا شرع هئاقتراب هفيلخ نب هللادبع

 . ءاقترألا خيرات امهيف خرأ اهرخأ
 ِ و 7

 رقساوةنالخلا شرع اناطعلسالعالل

 (ا) رمقلا غزب هتخرأ دتقربنتلاباوربتكا تللق

 نب دمحأ مامإلا ىنبإ لالهو بلاط نيديسلا نأب اقباس انركذ دقل

 ىفوت نأ ىلإ قيوسلا دلبب رقتسإ دقف مامإلا نب دمحم ديسلا امأ

 نم ادئاق اعاجش اسراف ناكو دمحأ مامإلا نب لاله ديسلا هدلو كرتو

 . يفوت نأ ىلإ اهب يقبو لعف لاق اذإ نمم وهو ناطلسلا داوق

 لاطبأل ١ نم ناكو 6 لاله نب دمح نب دومح ديسلا : هلسن نمو

 نمزو يكرت نب لصيف ناطلسلا نمز يف نيزرابلا لاجرلاو نيروهشملا

 . ه ١٣٨٠ كلذ عومجم ١٠٠٩ ٣٧١ (رمقلا غزب هتخرا) هلوق )١(

 ۔ _ ٨٢



 نآلا دوجوملاو ه٧٤٣١ ةنس طقسمب ىفوت لصيف نب روميت ناطلسلا
 . .دومح نب دمح ديسلا هدلو

 نب دوعس لضافلا ديسلا : دمحم نب لاله ديسلا لسن نمو
 نب دمحأ عرولا هدلو هدعبو ىوزنب ‘ه٧٣٣١ ةنس يفوت لاله نب دمح

 .ه٩٩٣١ ةنس يناثلا عيبر ٢١ موي يف يفوت دوعس

 برعلا راعشأل ظفاح وهو دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا نآلاو

 . مولعلا ىتش يف ًاعلضتُم اهقئاقد ىلع اعلطم .اهيناعمب افراع اهريسو

 غ
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 مهمع ءانبأو نيروكذملا دالوأ

 نمو ثًدالوأ كرت دقف ديعس نب دمحأ مامإلا نب سيق ديسلا امأ

 نب دوعس ديسلا هدلو هدعبو هركذ انمدق يذلا سيق نب نازع مامإلا هلسن

 ديسلا سيق ديسلا لسن نمو ۔ هورصاعم لضفلاب هل دهش دقف نازع مامإلا

 هربقو ةيدب ىرق نم لصاولا دلبب يفوت نازع نب دومح نب لصيف دهازلا
 ارظان راص يذلا سيق نب ميهاربإ نب دمحأ ديسلا : مهنمو كانه فورعم

 ٢٧ موي يف يفوت ،روميت نب ديعس ناطلسلا نمز يف ةيلخادلا نوؤشلل

 .عضاوتو مركو ةسايس اذ ناكو ه٠٤١ ١ ةنس ةدعقلا وذ

 نب يلع نب لاله ةداسلا دمحأ مامإلا نب ديعس مامإلا لسن نمو

 .اهب يفوت نأ ىلإ يليلخلا مامإلا مايأ قاتسرلاب ايلاو راص يذلا ردب

 يفوتو تايالو ةدع يف ةموكحلل ايلاو راص ردب نب يلع نب دوعس هوخأو

 فورعملا عنص يف دوعسو لاله ناديسلا ناكو روص ةيالو يف وهو حرطمب

 .ناهر يسرفك ناسحإلاو

 ديسلا مهو : ردب نب دمحأ ديسلا ءانبأ : مهمع ءانبأ هلسن نمو

 ردب نب دمحأ نب دمح ديسلا هوخأو ردب نب دمحأ نب دومح لضافلا

 اهنم ىربك تايالو ةدع يف ةموكحلل ىلوت دقف دمحأ نب دومح ديسلا امأ

 ناكو ،ه٧٨٣١ ةنس ءاكرب دلبب يفوتو رذاوجو روصو حرطم ةيالو

 مهنم دالوأ ةعبرأ كرت دقو ةديمح قالخأو عضاوتو مرك اذ الضاف

 دقف دومح نب ردب ديسلا امأ ‘دمحأ نب دومح انبإ ناطلسو ردب ناديسلا
 نأ ىلإ لمعلا نع ىلخت هرمع رخآ يفو ةموكحلل تايالو يف ىلوت
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 ةينيدلا مولعلا يف عساو عالطإ هدنعف دومح نب ناطلس ديسلا امأو .يفوت

 ةيلخادلل اريزو راصو ةددعتم تايالو لغش دقو ةيخيراتلاو ةيبرعلاو

 يف ةلودلل اراشتسم نآلا وهو ديعس نب سوباق ناطلسلا دهع يف لدعلاو

 نينس ذنم يفوت دقف ردب نب دمحأ نب دمح ديسلا امأ . ةيلدعلا نوؤشلا

 نآلا وهو ةموكحلل بصانم ةدع لغش دمح نب هللادبع ديسلا هدلو كرتو

 هلسن نمو .ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألاو لدعلا ةرازو يف لدعلل ليكو

 نب دمحأ مامإلا لسن ءالؤه دومح نب برعي ديسلا دالوأ مهمع ءانبأ

 . ذلىعس

 يلاولا : مهف كرابم نب ديعس نب فلخ نم نوبستني نيذلا امأ

 نب ديعس نب فلخ نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع ديسلا

 نب هللادبع يلاولا امأ ،هللادبع نب دمحم نب نافلخ ديسلا هوخأو ،كرابم

 عيمجو ناشلا دمس ىلع ديعس نب دمحأ م ام الل ايل او راص دقف دمحم

 ربكالا يلاولا هامسو قيزر نب دمحم نب ديمح خرؤملا هركذ اذك ةيقرشلا

 ىرجأ امك اهب ةدوجوملا ةعلقلا ىنبو دالبلا رمعو : نآلا دوجوملا رضخالا

 يلاولا يفوتو ۔ ادوجوم لازيال رضخالا دلب يبرغ لباقلا همسإ ارخآ أجلف

 6 هتيب راوج لبجلا حفاص يف نفدو ه٢١٢١ ماع دمحم نب هللادبع ديسلا

 دهازلا ديسلا :هلسن نم رهتشإ نممو .ناشلا دمسب ةثيدحلا ةلحمب هانب يذلا

 ايلاو دمحم نب فيس ناك دقو دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب فيس

 لامعألا عيمجو ةيالولا كرت هنكل ن اطلُس نب ديعس ديسلا ن اطلُسلل

 دلبب نفدو ه ١٢٧٥ ةنس ةورح ىفوت نأ ىلإ دهزلاو ةدابعلا ليبس كلسو

۔ _ ٨٥



 دوعس ،يديعسوبلآ دمحم نب هللادبع ديسلا يلاولا لسن نمو ث ةعيرشلا

 ىلع ديعس نب شغرب ناطلسلل ايلاو راص هللادبع نب دمحم نب دمح نب
 دوجوملاو .هلسن نم دحأ دجوي الو 3 اينيك يف اهلوح امو « هومال » ردنب
 اذه فلؤم : وه نآلا نامعب دمحم نب هللادبع ديسلا ىلاولا لسن نم
 نب دمحم نب دمح نب ناطلس نب دمحم نب فيس نب دمح باتكلا

 وه يذلا دمحم نب فيس نب ردب ديسلا هوخأو ، دمحم نب هللادبع
 . مهدالوأو ©يلعوب ينب نالعجب {©ةموكحلل يلاو نآلا

 خأ ،‘فلخ نب دمحم نب هللادبع نب دمحم نب نافلخ ديسلا امأ

 8 طقسمب ديعس نب دمحأ مامإلا دنع راص دقف © دمحم نب هللادبع ىلاولا

 ةيرادإلا رومألا هالو دمحأ مامإلا نأ ثيح ،ليكولا مسا هيلع قلطأو

 هانب « ليكولا دجسم ١ : مساب فورعملا دجسملا طقسمب 'ىنبو .ةيلاملاو

 : ۔ هءانب اخرؤم ۔ ءابدألا دحأ لاقو .ه٢٨١١ ةنس

 ناينب فرشأ هللا تيب طقسب 3 مغقفب ماع يف نافلخ انخيش !ئنب
 ملاعلا ديسلا : مهنم دالوأ كرتو & دمحم نب نافلخ ليكولا يفوت

 ةبوجأ نم عماجلا « راثآلا بابل » باتك فلؤم دمحم نب نافلخ نب انهم

 عبرأ ىلع يوتحي ماكحألاو نايدألا يف رايخألا نيرخأتملاو نيلوألا

 هرشنو هعبط يف ةرمتسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو نآلاو ،رابك عطق

 . ۔ كلذ ىلع ةروكشم ۔

 ديسلا : هدالوأ نمو ‘ه٠٥٢١ ةنس نافلخ نب انهم ديسلا ىفوت

 ديعس نب دمحأ مامإلا هنع ادئاق راص يذلا دمحم نب نافلخ نب دمحم

 نب يلع ديسلا : مهنمو .حرطمب جلفلا تيب 'ىنب يذلا وهو ،هدالوأو
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 ديسلا دج وهو . ةلودلا يف ةماه بصانم لغش 3دمحم نب نافلخ

 نب لصيف ناطلسلل ريزو راص يذلا © نافلخ نب ىلع نب نازع نب دمحم

 .آركذ دلو كرتي ملو ١٣٢٢ ةنس ىفوت دقو ،يكرت

 وهو ء يديعسوبلآ دمحم نب نافلخ نب ناميلس ديسلا : هدالوأ نمو

 ةيالوب فاذغلا ليحب اوناك نيذلا ٠ ناميلس نب لمحم نب ديعس دالوأ دحج

 نيدوجوملا نافلخ نب ناميلس نب رصان نب ىلع دالوأ دجو . تايرق

 مهنمو . ريبك ددع نآلا مهدالوأو مهو ء ناشلا دمسب رضخألا دلبب نآلا

 . ايقيرفإ ىف ا هجنات » دلبب

 نب ديعس نب فلخ ىلإ مهبسن لصتي نيذلا ۔ ديعسوبلآ ةرسأ نمو

 يذلا ۔ يديعسوبلآ فيس نب دمحأ نب لاله لضافلا ديسلا - كرابم

 هوخأو ] ةيريخلا فاقوألاو تاحالصالا بحاص وهو _ طقسمب هنكسم

 ةمركملا ةكمب طابرلا تيب فقوأ يذلا ۔ فيس نب دمحأ نب دومح ديسلا

 نبا 7 لسن نم ال ١ بقع امهل دجوي الو _ هح الص ال ارخآ اتيب هعمو

 . رابجنزب همايق ناك يذلا دمحم نب ظفاح ۔ امهمع

 دالوأ : كرابم نب ديعس نب فلخ ىلإ مهبسن عجري نيذلا نمو

 ءارزولا دحأ فيس نب ردب راص دقو ناميلس نب فيس نب ردب ديسلا

 رعاشلا : مهنم ،دالوأ ةلمج كرتو يكرت نب لصيف ناطلسلا ديسلل

 ٠ قئار رعش ناويد هلو ٠ فيس نب ردب نب لاله بيبللا خرؤملاو حيصفلا

 ركشلا اهلف - هرشنو هعبطب ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو تماق دقو

 ةئامثالثو فلأ ةنس ناضمر نم رشع سداسلا موي يف يفوت - ليزجلا

 . ةيوبنلا ةرجهلا نم نينامثو سمخو
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 مهو .ةفداهملا : مهنم .ةددعتم داخفأ مهف 0 ديعسوبلآ يقاب امأ

 نب دوعس دالوأ مهمع ءانبأو « مدأ » دلبب نيدوجوملا دمحم نب لاله ةيرذ

 مهمع ءانبأو !تولخلا» : ىمسملا ناكملاب لئامس دلبب دمحم نب رصان

 ديسلا : مهو ،©ءاكرب دلبب مه نيذلا دمحم نب رصان نب دومح دالوأ

 ۔ اضيأ ۔ : ةفداهملا نمو .همع دالوأو هتوخإو دومح نب يلع نب دومح
 دالوأو ،هدالوأو رماع نب فيس نب دمح نب براح نب دوعس ديسلا

 . فيس نب ناطحق نب برعي دالوأو ،ىوزن ةنيدمب مهمع

 مهو ،هللادبع نب دوعسم دالوأ ةرسأ : ديعسوبلآ ذاخفأ نمو

 : تويب ةعبرأ

 ةلحم يلاهأ ديعسوبلآ مهو دوعسم نب ناميلس دالوأ : لوألا

 . حنم دلبب «نيقيفلا»

 ةعيرشلا دلب يلاهأ ديعسوبلآ مهو دوعسم نب هللادبع دالوأ : يناثلا

 . مهيلإ بستني نمو

 ةدرلا ةدلب يلاهأ ديعسوبلآ مهو دوعسم نب ملاس دالوأ : ثلاثلا

 . مهيلا بستني نمو

 . دعب اميف مهركذ يتأيسو دوعسم نب فاحج دالوأ : عبارلا

 ةلحم مدأ دلبب الوأ : نامعب ةددعتم نكامأو نيدالب ديعسوبلآلو

 عبسو ةئامعبس ةنس هؤانب مت يذلا عماجلا دجسم ةلحملا هذهبو عماجلا

 يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا ديسلا دلو اهيفو ةرجهلا نم ةرشع

 نم هعم نمو وه نامعب لدعلا رشنل جرخو ديعسوبلآ ةلود سسؤم

.هتعامجو همع دالوأ



 مهنمو ،ديعسوبلآ ةدر ةدلب مهلو ىوزن ةنيدم ةلافسب ددع مهنمو

 ىمسملا عضوملاب ديعس نب ناميلس لسن لئامس ةيالعبو ،ايسب ةدلبب

 ،تولخلا ىمسملا عضوملاب رصان نب دوعس دالوأ لئامس ةلافسبو ةرصبلا

 دمس نم رضخألا دلبو ةعيرشلا دلبو ديعسوبلآ لباق ةدلب مهنكامأ نمو

 . نيتيرقلا دلبب مهنمو 0 ناشلا دمس ةلافسب مهنمو 0 ناشلا

 دلب نم يديعسوبلآ نافلخ نب ديعس خيشلا ديعسوبلآ نمو
 ناطلسلل ايلاو ناكو ناشلا دمسب بيبخلا تيب 'ىنب يذلا وهو ةعيرشلا

 ديسلا ناطلسلا نمز يفوتو اروص ىلوتو ناطلس نب ديعس ديسلا

 .ديعس نب ينيوث

 ملاس نب سيمخ نب دمحم ملاعلا خيشلا ناشلا دمس نمو

 لسن مهو عافد ينب ءارضخ دلبب مهنمو اقباس هانركذ دقو يديعسروبلا

 نب دمحأ دالوأو نافلخ نب ملاس دالوأ مهمع دالوأو نافلخ نب رماع

 . اينازنتب اسابمم يف نافلخ

 حتفلا دلب مهلو مهمع ءانبأو هللادبع نب نافلخ لسن ديعسوبلآ نمو

 . تايرق ةيالو نم فاغلا ليح دلبب مهنمو .رشوب نم داص دلبو

 وه يذلا يديعسوبلآ دمحأ نب دامح نب دمح ةرسأ ديعسوبلآ نمو
 . تاحوتف ةدع يف ناطلس نب ديعس ناطلسلل دياق

 ديسلا هوخأو لاله نب دمح نب لاله ديسلا نآلا هلسن نمو

. دمح نب ناطلس



 لاجرلا نم يديعسوبلآ لاله نب دمح ديسلا امهدلاو ناك دقو

 يفوتو تايالو ةدع ىلوتو مركلاو ةسايسلا ىوح ةموكحلا دنع نيزرابلا
 .ه٦٦٣١ ةنس راحص ةيالو يف

 ديسلا نأ يسماشلا شيرف نب ملاس هيقفلا خيشلا ينربخأ دقو

 هرمع رخآ ايؤر ىأر روكذملا لاله نب دمح دلاو دمح نب لاله لضافلا

 مهيلع لخدف هباحصأ هعمو هتلق يبنلا ىأر هنأ يهو ءءاكرب دلبب وهو

 نم نوكأ نأ ديرأ هللا لوسر اي : لاق مث ،مالسلا هيلع يبنلا ىلع ملسو

 ىلإ راسف ؤلبق رهطت :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هل لاقف ‘كباحصأ
 :هل لاقف ءهايؤرب هربخأف هنع هللا يضر يدنكلا رصان نب ديعس خيشلا

 نإ قوقحلاو تاعبتلا يدؤت .لبق رهطت ةملك ىنعمو .كل ريخ ايؤرلا هذه

 يف تابو هنع جرخف . هلل كيلع اميف ميقتستو ىضم اميف كيلع تناك
 ةالصلا هيلع ىبنلل لوألا هلاقم داعأو .ةقباسلا ايؤرلا ىأرف قيرطلا

 اذهف يدنكلا رصان نب ديعس خيشلا كل لاق امك رهطت :هل لاقف ،مالسلاو
 خيشلا تامارك نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم لاقلا
 ىرشلا ط : لجو زع هللا لاق امك : يئارلل ىرشب ايؤرلاو . يدنكلا

 ٠4. اًملاؤونحلاف
 نكامأ ديعسوب لآلو .نيرادلا ريخل نيملسملاو انقفوي نأ هللا لأسن

 دالوأ اهنكسيو .بيسلا دلبب ديعسوبلآ ةحرق ةلحم : اهنم ،ةنطابلا يف

 رصان نب دمحأ نب دمحم ديسلا : مهنمو . مهدالوأو فيس نب دمحأ

 يفوت .ةيلاملل اريزوو حرطمب ايلاو راص ۔ ماشَملا : ىمسملا _ يديعسوبلآ
 . ه٣١ ٤٨ ةنس

 )١) سنوي ةروس : ٦٤ ٠



 نب دومح ديسلا دالوأ اهنكسي طسابلا » ةلحم ءاكرب دلبب مهلو

 دالوأو هتوخإو دومح نب يلع نب دومح ديسلا مهو ] دمحم نب رصان

 ةيبرعلا مولعب عساو عالطإ هل يلع نب دومح ديسلا نأ ىفخي الو ،همع

 مكاحملا نوئش ماع ريدم بصنم لغشي نآلا وهو ضئارفلاو خيراتلاو

 دلبب يدارحلا ىمسملا ناكملاب ديعسوبلآ نمو .فاقوألاو لدعلا ةرازوب

 . ۔ اضيأ ۔ ءاكرب

 ددع مهو ،ديعسوبلآ اهناكس رثكأو قيوسلا ةيالوب نايض دلب مهلو
 نب ملاس هيقفلا أشن اهبو ،ةوطخلا ةامسملا ةلحملاب يلميحلا دلبب مهنمو ريثك

 . ةنيدملاو نيقوحلا نيب ،يديعسلا جلف : ىمسي جلف مهلو ،رباج نب ديعس
 نارهز نب ديعس دالوأ اهناكسو ] قاتسرلا ةيالوب «ةبحجلا» ةلحم مهلو

 ةدرلا ةدلبو محص ةيالوب ديعسوبلآ ةيبصق دلب مهلو ،مهتعامجو ديعسوبلآ

 ةيالوب ةنيزخلا : ىمسملا ناكملا مهلو اضيأ محص ةيالو ىلاعأ ةضورلاو

 اشن هبو . مهمع دالوأو ناطحق نب برعي ديسلا دالوأ هنكسي يذلا ، 6ىول

 . اقباس هانركذ يذلا ناطحق نب برعي نب فيس حيصفلا رعاشلا ديسلا

 رضحخأل ١ دلبب نودوجؤولملا مهو ] عورفلا : ديعس وبلا ذاخفأ نمو

 ملعلاب مهنم لاجر رهتشإ دقو ] مدأ دلبب مهضعبو ۔ ناشلا دمس نم -

 يضاق يعرفلا ملسم نب فيس نب ملاس دهازلا خيشلا مهنم 0 لضفلاو

 ىف دهشتسإ دقو رضخألا دلب نم وهو ،‘سيق نب نازع ديسلا مامإلا

 نب دوعس دهازلا هيقفلا خيشلا مهنمو . ه١ ٢٨٦ ةنس بورحلا دحأ

 يفوت ٠ لئ امس دلب هنكسمو ٠ يعرفل ١ سيمخ نب ريمع

 نب فيس نب دومح هيقفلا خيشل | : مهنمو .ه ١٣٢٠ ةنس ةورح

 شاع هنأل ۔ ناطلسلا تيب بنج ۔ رابجنزب دجسملا اىنب يذلا وهو ،ملسم

- ٩١ _



 ماكحألاو نايدألا لئاسم يف ةيهقف ةبوجأ هل دجوت امك ،كانه همايأ رثكأ

 . ةيرجه نيعستو ةعستو نيتئامو فلآ ةنس يفوت

 نكامأ ةدع ىيف نودوجوم مهو .4 ةليايخلا : ديعسوبلآ ذاخفأ نمو
 : مهنمو . مدأ دلبب مهنم دحأ دجويو ©نويجيلفلا : مهنمو . نامع نم

 :مهنمو ،©حنم دلبب مهضعبو ،مدأ دلبب مهنم دحأ دجويو .ةنوافعلا

 يف مهضعبو 0 ثيغ دالوأ 0 ةضورلا دلبب نودوجوملا مهو ،عوردلا

 . ىرخأ نكامأ

 ءاربإو ناشلا دمس دلبب مهنم 0 ةبجارملا : ديعسوبلآ ذاخفأ نمو

 © يربع ةدلبب نودوجوملا ،ةرظانملا : مهذاخفأ نمو . 'ىرخأ نادلبو
 مهنمو روص دلبب مهضعب .ةيذاوملا : مهذاخفأ نمو .مدأ دلبب مهنمو

 .مدأ دلبب
 دالوأ مهو ءاربإ ةلافسب ،ةيزيرحلا ىمسملا ناكملاب ديعسوبلآ نمو

 نب ناطلُس خيشلا دج ديعس نب دوعسم نب فاحج ،ديعسوبلآ نمو .هبيش
 ،يفاحجلا دشار نب ديعس خيشلا دالوأ هلسن نم نآلا نودوجوملاو ،يلع

 نآلا مهف ،فاطش نب ليميغد دالوأو ينو نب يلع دالوأ مهمع دالوأو

 .ديعسوبلآ نم يلصألا مهبسنو ©فيحاحجلا نم ذخف
 نم ذبن ديفملا زجوملاه باتك نم لوألا _ مسقلا وأ - ءزجلا ىهتنإ

 هفلؤمل وهو ،نيطالسلاو ةمئألا خيرات ىلع لمتشملا ."ديعسوبلآ خيرات
 . يديعسوبلآ دمحم نب فيس نب دمح يضاقلا هيقفلا ليلجلا ديسلا

 هديب يناضمرلا نسحم نب نسح نب دمحم : ملقب

 م ١٩٨٧ م اع رياني ٤٠٧ ١ه / ١ ةنس ين اثلا عيبر ٣.٠ موي

۔ _ ٩٢
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 فلخ نب هللادبع نب ملاس ةمالعلا خيشلا : ديعسوبلآ ءاملع نم

 تناك يتلا ،مدأ دلبب هللادبع نب ملاس ةمالعلا دلو : ىمدألا يديعسوبلآ

 نم رخآلا فصنلا يف هتدالو تناكو ،ءامركلاو ءالضفلاو ءاملعلاب ةرخاز

 ©نونفلا عيمج ىيف آروهشم املاع ناكو ةيوبنلا ةرجهلل رشع يداحلا نرقلا

 ةبلطلا هدصق دقو ث ملعلا ةبلط يساويو دفاولا مركي ةيلام ةورث اذ ناكو

 .ةديمحلا قالخألا نم هنم ملع امبو . ملعلا ذخأل نادلبلا نم

 نب دوعسم نب رمع ملاعلا خيشلا ملعلا بلطل هيلإ اودفو نيذلا نمو

 فشك» باتك فلؤم وهو _ فيلسلا ةدلب لهأ نم - يرذنملا دعاس

 خيشلا ناكو .هبرقو هاوآف ."ةيوامسلا مارجألا ملع يف ةيفخملا رارسالا

 امل هئانبأ دحأك هدعي ۔ ةصاخ رمع خيشللو ةماع ۔ ةبلطلل انسحم ملاس

 .ءاكذو حالص نم هيف همسوت

 ةزوجرأ هلو هقفلا يف ةيمظنو ةيرثن ةبوجأ هللادبع نب ملاس ةمالعللو

 : اهلوأ اذه .بادآلاو ماكحألاو نايدألا يف مظن

 لوآلا يفارهاق اريدقت ادرف لزي مل يذلا هللدمحلا

 راجشألا نم رانلا جرخمو راهنلا ىلع ليللا روكم

 رابج كلم نم هناحبس رارسألاو رهاظلا ملاعو
 ةنجلاو نملعاف ارط سانلاو ةنجألاو لافطألا قزارو

 نيط نم ىخا سانلا ءىرابو نيعمالبرمألاأري نم
 دالوألاو جاوزألاو لآلاو دادنألاو دادضألا نع لج

 هللإ هريغ نمانلامو هللاالإبَر ال نأب ملعأو

_ ٩٥ _



 مالسلاودعب ةالصلا مث
 راهطألا هبحصو هلآو

 الئاس مظان ىنادمبو
 مولعلا بلط لاقيدتقو
 تاداعلاو لامعألا اضف ذأ نم

 مالبإلا ىلوأ اي ضرف وهو
 - ىلإ يداملا هنأل

 هرذعم نم يخأ لهجلا يف سيلو

 ناملحل ۔ا ةنيز ملعاف لقعلاو

 بادآل اك ءرےملل ىرأ ال و

 يرابلل انديحوت اذكهو

 نمحرلل فصولا زوجي الو
 نمحرلل فصولا زوجي نكل
 راظطقأل ١ يخأ هيوحت سيلو

 ريظن الو لثم هل الو

 رابج كلم نم هناحبس

 قلاخلا يف يخأ اير كفت الو

 راهنلا عم ليللا حتفتساو
 دمحم هب ءاجام ناو

 ريزوالوال كيرشالو

 مالسإل اهنيد يبن ىلع

 راصنألاو داضعألا ةلمج نم

 الئاسم هنيد نع ىتأ نم
 موقلا ىلعلا برلا ةعاط يف
 تاعاطلا لضفأ ملعاف ملعلاو

 مالحالا يفلاب عبمج ىلع
 دابعلل زوفلا قيرط وهو

 بابلألا ىلوأ لنع ةنيز نم

 يراط ءيش لك هنع يفنلاو

 ناسنال اةفص يهاضي ام

 نآرقلا مكحم يف ىتأامك
 راصبأل ١ ملعاف هارت الو

 شم الوال كيرشالو

 راصبأل ١ كردم ريدق درف

 قئالخلا يف حاص ركفت نكل

 يرابلا كيلملا ىلوملل ركذلاب
 دمحأ اي عف اقح هبر نم

۔ _ ٩٦



 قدص يليلخ رشحل او رشنل او قح يريصضن ثعبل او تولاو

 ةعاطلا رلمعاف هيف بسير ال ةعاسللا ماي هانق ملع اف ا ذكهو

 نايبلا ىت أ امهيندلخلاو نارينل او تانحلااذكمهو

 : اهرخآ يف ذ لاق ا نأ ول _ آلعفو الوق ۔

 ةنابالاو مظنلا مامت ىلع ةناعالا ىلع هلل دمحلاو
 ىلولا معنو ايلوأ ام .معنف ولوأ ام ىلعادمح هدمحأ

 ميركلاانيناهبًرصُخح ميلستلاو دعب ةالصلا مل
 ىضقناو ئلو ليللا مالظ امو اضأ حبص ام هللا هيلع ىلص
 راهنلا نم ليللا خلسناام رايخألا بحصو هلآو

 مدانآرهد ادبع ليلس ملاس ريقفلا دبعلا مظانلاو

 ابسن يريمس اي يديعسوبلاو ابهذم يليلخ اي يضابالا وهو
 اننلا لهأ اوعف رخف نم سيلو انكسم يريصن اي يمدألاو

 ةئامسمخو فلأ ىلع يوتحت ىهو © ةموظنملا نم هلقن اندرأ ام ىهتنإ

 : هللا همحر ۔ اضيأ ۔ همظن نمو .اتيب نيتسو

 ناشو رمأ يخأ ضاق ىلع ناتيضق ىخأ تدرو ناو

 نازلا ين اهنيضقين ليق هيلع تدرو يتلاب أاديين
 يناثهنم لصفباهتيضت يضميف ىرخألل دوعي مثو
 يناعلا بابرأ خايشألا نع ملعاف راثآلا تءاج دق اذب

 ناحتمالا دنع رييختلا ىري نكلو اذه لقي مل ضمبو

۔ _ ٩٧



 ملاعلا خيشلل يوزنلا ديعس نب دوعسم خيشلا نم لاؤس اذهو .

 : (هللا همحر) هللادبع نب ملاس

 نايدألاو ماكحأل ايف قافدق يذلا ربحلا ملاعلا لوقي اذام

 نادرألا رهاطلا هعللإلادبع !ىتفلا لجن الاس كلذب ىنعأ
 نامعب بأ نمأتخأو اضيأ ةنبإ فلخو ىدوأ كلاه ىف . ء . ء “{ ء . ١٠. ء َ

 نامزأل اةدم نم بئاغ نكلو دوجوم ريغ هل خأ اذكو

 ن اكمب هتوم هنم حص ذإ بناغب كاذ سيل هتخأ لوقتو

 ناوخالا ةوفص اي ىرت اذام ةلجع يف اهبيصن ذخأ ديرتو

 يناندعلا يمشاهلا نيمألا يداهلا دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث

 : هللادبع نب ملاس خيشلا هباجأف

 ينانجب ىدش هلأسا هاو احضاو ينع هذخف باوجلا اذه

 نافرعلاو قحلا لهأ لوق يف عناد نم اهل تسيل ةرهش وأ

 نادلبلا نم تقو يف باغ نا ىتفلل ددحملا نمزلا يضقني وأ

 نايباننتئاف اقح ناك نا هل لتق اذهلاتوم يعداملاو

 ن اكرأل اب جاجحل ا تفاط ام دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث مث

 نب لمحم نب رصان هيقفلا خيشلا : ءامدقلا ديعس وبلآ ءاهقف نم

 نب برعي نب دمحم نب برعي نب دمحم نب ديزي نب مساقلب نب برعلب

 . انط و ىتممحل ١ و

۔ _ ٩٨



 نم رشع يداحلا نرقلا ىف ةحاور ىنب يداوب !بممحا» دلبب أشن

 'رافلج» دلبب يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلل ايضاق راصو ةيوبنلا ةرجهلا

 . ريصلا ىرق نم

 أشن يديعسوبلآ هللادبع نب ديعس هيقفلا خيشلا ديعسوبلآ ءاهقف نمو
 بناجب فورعم هربقو اهب ادجسم 6ىنبو رشع يداحلا نرقلا يف مدأ دلبب
 . دجسملا كلذ

 دلبب أشن يديعسوبلآ هللادبع نب ديعس نب رماع خيشلا هدلو مهنمو
 . رازي ءانب هيلع فورعم هربقو اهب يفوتو رشع يداحلا نرقلا رخآ يف مدأ

 هللادبع نب يلع نب كرابم نب ناميلس هيقفلا خيشلا ءاملعلا نم
 نم رشع ىناثلا نرقلا يف ۔ هئابآ نطو ۔ مدأ دلبب دلو ،يمدألا يديعسوبلآ

 ديعس نب دمحأ مامإلا ديسلل ايلاو راصو اعرو اهيقف ناكو .ةرجهلا

 ىنعم يف ماكحلا ة ةركذت» هامس اباتك فلأو ،هتلود ناكرأ نم ًانكرو

 يحبصلا _ ءاملعلا خياشملا ةبوجأ نم هيف عمج «ماكحألاو ىواعذلا

 باتك وهو ۔ مهريغو يصقشلا ديعس نب سيمخو ناديبع نباو يلمازلاو

 ىلع امو “تانيبلا نم يعدملا مزلي امو ،ىواعدلا ماكحأل واح . عساو

 رمألا نم - يضاقلاو يلاولا ىلع امو ۔ راكنإلا دنع ۔ هيلع 'ىعمل

 وهو ۔ كلذ ريغو يناجلا سبح يفو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ۔ طخلاب _ ةفيحص ةئامسمخ براقي

 : باتكلا ةمدقم يف لاقو

 قحلا ةوعد رهظأ يذلا هلل دمحلا هئيهميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ااهاضأو مالسإلا راونأ رانأو ،اهادرأو لطابلا ةملك سردو ،اهالعأو

- ٩٩ _



 ،مادعألا دعب ءايشألاةدجوم ۔ هناحبس ۔ اهاوذأو رفكلا نارين ًافطأو

 تاملظ يف ۔ ءاشي امك ۔ ممألا روصمو . مامكالا نم تارمثلا جرخمو

 ننجي نمال قلحم ةطااتلاكلرصلصزيرلنالا قلح » ماحرالا
 ،توكلملاو كلملا هل ،رافغلا زيزعلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا مكلذ 4 زات

 ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب تومي ال يح وهو ؤتوربجلاب درفت يذلا

 .ةرربالاكرزنال » . 6‘ ه رشصلاغتتلاوغو تمشتت » ريد
 ..}هرأشيظتاوهوضبكلا ذلرذنوُفَو

 نم تفص ةداهش .ث هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 ةنسلاب ديؤملا هلوسرو هدبع ادمحم انديس نأ دهشأو ،© بايترإلاو كشلا
 : دعبو . باحصألاو هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص باتكلاو

 © نيدلا يف انتمثأو انئاملع تاباوج نم هتعمج باتك اذهف

 ىلإ ةجاحلا ينتعد «ماكحألاو ىواعدلا ىنعم يف ماكحلا ةركذت» :هتيمسو

 راثآب يمهفو يملع ةلق عم ،ماكحالا نم هب تيلتبإ امم هبيترتو هفيلأت
 ىلع هللا ىلصو .ةناعإلاب يلع لضفت يذلا هلل دمحلاو ،ماركلا ءاملعلا

 . ملسو هلآو يبنلا دمحم انديس

 نب دمحم خيشلل هنم لاؤس اذهف © ةيمظن ةبوجأو ةلئسأ هلو

 : يمدألا ينابيشلا ديعس نب فيس

 . ١٤ ، ١٥ : نمحرلا ةروس )١(
 )٢) ىروشلا ة هروس : :

 )٣( ماعنالا ةروس : ١٠٣ .

 



 ىلع ديز إئعذا اذإ لوقت اذام
 هلاقام تركنأ دنهو اذه

 هنا تلاتو اضيأ تنننا مل

 هنأب يخأ تلاق نا كاذكو

 نكأ ملو قالشطلاب ينامر نكل
 اهلوق يرصن ًارارقا نوكيأ
 يديس اهيلع اذه يف نوكيو
 يتح بيطو و يميلن كيلعو

 ءارم ريغب جوز هل دنه
 ءارمألاو ماكحلا سلجم يف

 يءاجرو يترخذ يجوز ناك دق
 ءارسلا يف ناك يلمعبو يجوز

 ءارضلاو ءارسلا ىف اضرأ
 ءادعأادياكم تيفك اذه

 ءال ضتنلا نم ةنيب راضحإ

 ءاجرألا يف نزملا ءام لهنأ ام

 ئدنقب نمم تسلو باوجلا كاه
 وأ ناك يجوز نيهجولا الك ئلعف
 اذإأسرع هلاهتبلي مكحلا ىن

 ا١٨للشظلاب ينامر نكل اهلاقمو

 هب اميف ن ہةظنان ملعأ هللاو

 ءاملعلا . يف 7 و هلاقم

 ءانسحلا قطنم يجوز ناك دق

 ءال قعلاو رارحألا نم تناك

 ءادهش الب لوبقم ريغف ق
 ءاهقفلا ىلع هعضرعاو تيتنأ

 : كرابم نب ناميلس هيقفلا خيشلا لاقو

 ال هيلع ءاضقلا لعج يذلل لق
 لستالو باتكلا قطن امب مكحأو
 ىدهلا اولأ هيلع اوعمتجا ام كاذكو
 هب ذخف لوسرلا نع كاتأ دق ام

 ملو رمأ ىلع يلو نم ليق دن
 همكح نع يذلا لدعلا مكاحلاو

.١ ١ 

 مهفتو ةلالد ريغب يضقت

 ملسو لوسرلا لاق امب ضقاو

 ملعاف كلانه صن نكي مل ام

 مدلاو ينفغلل لدعب مكحأو

 منهج ب باذع هل ناف لدعي

ملظم ليل لكب نلنني ال



 مركتلا انيبن عرشو اضيأ ههلإ نيد عرشب نمكحيلو
 ملستسم صلاخ دبع لك عم دئظل نم ملسيو وجني ىسع ىسعف

 فسوي نب دمحأ نب ديعس وبأ خيشلا : ديعسوبلآ ءاهقف نم

 يناثلا نرقلا يف ةحاور ينب يداو نم "همحلا» ةدلبب اشن ،يديعسوبلآ

 «ىرعم»و «حنم» دلب ىلع ديعس نب دمحأ مامإلا ديسلل ايلاو راصو رشع

 .نادلبلا نم امهلوح امو

 يف اشن ‘يديعسوبلآ دشار نب كرابم خيشلا ديعسوبلآ ءاهقف نم

 يداو ىلع ديعس نب دمحأ مامإلا ديسلل ايلاو راصو ‘رشع يناثلا نرقلا
 'ىنبو اهرمعو ىدحإ» نم اضرأ ىرتشاو اىدحإ» دلب لزنو .نييئاطلا

 نب دمحم هدلو هثرو يفوت املف اةريوشلا تيب» ب فورعملا تيبلا اهيف

 اضيأ اهيقف ناكو ،كرابم نب دمحم نب رصان خيشلا هدلو هدعبو ،كرابم

 ديعسوبلآ رخآ مث ،يشاطبلا دمحم نب ناطلس ةمالعلا خيشلا رصاع

 نب دمحم نب ديعس نب دمح نب دمحم خيشلا كانه مهلسن نم نيروكذملا

 ،ه٧١٣١ ةنس يفوت الضاف نيدتم ناكو ،يديعسوبلآ دشار نب كرابم

 .همأل يديعسوبلآ روصنم نب رصان نب دمحأ هيقفلا خيشلا دج وهو

 نب هللادبع نب دمحأ نب هللادبع ديعس وبأ هيقفلا خيشلا ءاملعلا نم

 مظان اهيقف ناكو ،رشاعلا نرقلا يف أشن ‘يديعسوبلآ ديزي نب دمحم
 : ماحرألا ثاريم يف ةديصقلا هذه هرعش نمف شراعشألل

 هب داون ايانملا نصغ ىلع تحانو هيياطأ تلو شيعلاف هبتنا خأ
 هبياطأ ولحت سانلا يف يذلا اذ نمف هعقوو مامحلل ادعتسم نكو
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 ةماركو ةمعن يف ىتفلا نيبف
 تلطلختو هرمأ هيلع قاضو

 ةرفحب روصقلا دعب نم لدبو

 همامح ناح نيح هنع نفت ملف

 ؤرما هذه يف شيعلا ذلي فيكف

 ىتف ةعور نم نمألا وجري فيك مأ
 هلعفو نامزلا اذه يف رت ملأ

 عضاوت اذ نكف لقع اذ تنك نإف

 ًابحاس كت ال ربكلا بوث كنع طمأ

 ةفعو عوشخ عم عوضخ اذ نكو
 هباوث بلطأو هلل اصلخم بنو
 هنإف رومألا لك يف هبقارو
 !ىتفلا اهيأ اي ربصلا ساك كنودو
 7 الوق ماحرألا يف كنودو

 مهبيصن يثانإلا مث مهنا ركذف
 نم مثو تانبلا لسن مهلوان
 مهدمب . رغلا ةوخالا تانب يف لقو

 مهفتاف معل دادجألا مهدعبو

 دحاو لاخلاو مألا مع ةبترو

 ةضيرف ماهس يذ عم مهل سيلو
 اقفوم مهفاف تاجوزلاو جوزلا ىوس
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 هبياصم تلح ليق ليلق امعف

 هبراشمو هبام هلكام

 هبراقأ اهيف برتلا هيلع ليهي

 هبياتكو هنود نم ةلداجم

 هبلاط توللاو مايالا هتيطم
 هبراحم نامزلاو مصخ سفنلا هل

 هبياصم موي لك انيلع بصت
 هبناج نال نم موقلا ميرك نإف
 هبحاس هاعسم لض دق هلايذأل

 هبقاوع الإ تركذف نا رمألا امف

 هبلاط لض الو هيجار ميض الف

 هبقاري نم دغ يف ريخب يزاجي
 هبراش باخ الف هبرشاو هنم ذخف

 هبناجي ال نم ءايلعلا هب لاني

 هبياجع مج رهدلاو اعم ءاوس
 هبساني باستنا ىف !وندأ تيملا ىلإ

 هبجاح حص ول تخألا لجن كلذك
 هبياغ با ام معلاو اهتامعب

 هبباوذ تلاعت ول ثلث لاخللو

 هبحاصت نم عبتاف تابصعالو

هيحاصي د ايصن مهعم مهل ناف



 هنراب ئلوأ تيملل مهبرقأو

 مهتاجرد ةلاح يف يوتست ناو
 مهفت اذ نك ءابآلا ةلزنمب

 عمتساف ناثلث خألا تنب صخ لقنف

 مهتارتفا دنع ليزنتلاب طعت الو

 هبقارت امود لوقلل ايعاو نكف
 هبلاط تنأ امب ىظحت مهلزناف

 هبذاجت تخأ تنب عم خأ تنبك
 هبقارت ثلث تخألا ةاتف صخو

 هبراقي دت نمل ىدوأ نم ثرا لقو
 هبياجنو اعم ى دوأ نم قيادح هل لقنف تنب تنب عم تنب نبا تنبك

 هثارت عيمج اذاي هتنب تنبل
 هتنب نبا تنبل ىري ضعبو
 اعم ةبتر يف تامعلا يوتست ناو
 هطعأ فعضلاو نافعضلا هتامعل
 ىتفلا ةمع عم تالاخلل سيل لقو

 دحاو مكحلاف تامعلا تداز ناو

 ىتفلا ةمع عم لاخلا تنبل سيلو
 اذإ همع نم لاخلا لجنل سيلو

 دجت نا ثرألا يف معلا تنبل سيلو
 هتخأ تنب عم تيملا لاخ طعت الو

 املثمك الإ مألا مع طعتالو

 هتخأ تنب عم تاصمعلل ظحالو

 ةلاخو فافع اذ الاخ ىرت ناو

 هباعت انامز تلظ اهنأ ولو

 هبراق ناك ولو هنم عبر اهل

 هبناج برتلا مزال دق نم لاوخأو

 هبكاوك رهز قحلاو هتلوئخ
 هبراقأ ًافولأ تناك ول ثلثلا ىوس

 هبيابه يفايفلا كيأ تكرح امب
 هبصانم تلاعو تلاط ولو بيصن
 هبجاح مألل معلا ناو مأل

 هبذاجحت باسح نم ادج مألا نم

 هييارت اهيلع تقاض ولو ثارت
 هبراش باش ولو مهناف اهتمعل
 هبياكر تّحع لاخلاك هتالاخو

 هبجاح ثح ول نافصن امهنيبف
 هيداون اليوع تدبأ نم ةلاخل ام فعض لاخلا ذخأي ضعب لاق دقو
هبجاور تنيبأ ول عيش ثرإلا نم هتخأ تنب عم مآلا دحجل سيلو



 ةمعو مأل ادج ىرت نا لقو
 هظح ثلثلاو نانلثلا اهل لينو

 مهضعب لاق دق لاملا لك دجللو

 مهن ةبتر يف دادجألا يوتست ناو

 بأ ابأ ناكو ئواس نا دحلا ىوس

 نمل لقو ىلوأ وهف مهنم ماح نمو
 ىتفلا اهيأ اصلاخ لاخ رت ناو
 هناو ثارتلا ىوحي هل لاخن

 هظح سدسلاف مألا لاخ رت ناو

 دلاو تامع ثوروملا كرت ناو

 لقن اهتلالاخ مث مأ تامعو
 تلماكت تس دعب تس يه لقو

 بأ نم نهنمو مأ نم نهنمف

 هبحاص رشعلا ىنج ول ارط لاملا اهل

 هبمهارق جف لك يف ترفن ولو
 هبدانج ريرص تدبأ ىحضلاب امب
 هبعاوك بكرب تسام امب ءاوس

 هلاس ثرالا ىرع دق ىنأف مأل

 هبعالم برا لك نم ترقفأ ئأن
 هبلاطم هيلع تقاض بأ لاخو

 هبلاح هيشاوم ىوحت ام صلاخل
 هبراقع رجح لك يف تلبق امب

 هبساكم نهل تالاخ لثملاكو

 هبطاخت نهمكح يف نل نيبو

 هبسانت مث هيلاح نم نهنمو
 هبكاس عمدلا فكفك ام اهلثم يفف ةثالث برضأف برضلا لصأ تئش نإف

 ةعست برضلا يف تركف نا غلبيف

 هذه برض ةسمخ يف ةعست لقو

 ٢77 غلبم احاضيا تئش ناو

 ربتخاف نيثالث اهاثلث راص لقف

 همأ تامعمل ارط اهثلث لقو

 الئاس تنك نا ثلثلا اذه ناثلثو
 يتلا هتالاخل اهيثلث ثلث لتقو

 هبقاوع دمحت ريبدتلا قذحي نمو
 هبياص لوقلا قداص اهيف كنانف
 ةبساح تربدت دق ىناف احيحص

 هبهاذ حاص اي لقعلا تنأف الاو
 هبغاشم رغ نيدلاو اهتالاخو

 هبهايغ تلو لهجلاو هتامعل

هبصانم ولعت فورعملاو بألا نم



 هبتاك تمّهفت دق ىناف آعيمج اعم ةسمخ ىلع ىحضأ اهمسق لقو
 هبحا شم تميقأ لاوحأ ةثالث ىلع لقن اهيف بيترتلا ام ليق ناو

 هبرآام ىضقت زييمتلا وذف زّيمف ةبتر لوأل سامخأ ةلالل
 هبلاود تراد رهدلا ام اهفقا اذ ىلع ثلاثل سمخو اهيناثل سمخو
 هبالج ميوقلا رعشلا نم اهيلع ةميرك يناعملا يف سورع كاهو
 هبتاث هسندي مل نامج دوقع اهروحنواهتابل ىلع نأك

 هبلاوق تغيص ماكحألا نم تدرأ اهب املك دجت مهف اذ تنك نإف

 هبقانم تزع هللا دبع ةلالس دمحم مولعلا يذ نم اهتفقلت

 هبتارم ىمست ناديبع نبا ىلإ هتبسن ام اذإ ومسي ةعمج ىتن

 هبضاق مكحلا لصاف لب اضقلا لآم يقتلا وخأ يقنلا ربحلا ملاعلا وه

 هبساك ريخلا لعاف روقو روبص عروتم ملاع ينو ينص
 هبيارغ نف لك نم ىلعلا عمجو انثلاو لضفلاو دمحلا باستكا ين هل

 هبهاوم ولعت نينفاعلل لازامو ةمزأ لك يف ثيفلاك لزي مل ىتن

 هبكارمو هراثآ تسرد الو ةمحرب انع شرعلا هلإ هازج
 هبهاو بنذلا رفاغ بر كناف ةمحرو ىهلإ ًانارفغ ىل بهو
 هبياحس ثيغب تداج ام ملسو هلآو يبر راتخملا ىلع ىلصو

 : ةديصقلا هذه نيبرقألا ةيصو مسق يف (هللا همحر) اضيأ هلو

 انيدشم لضانألاب اونوكو انيبأ ىنب لالضلا لبس اورذ

 انيقحال ماقمارلإ ىلع يضمن فوس كش ريغب نحنف
 انيفد ايسمأ دق ليق ليلق اسعن ةعس يف ء ءرملا نيبف

 انيهر هحراوج هايحب ةستج امب بارتلا يف حبصأو
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 ربتقدحل يف لدانج فيلح

 اياربلا كلم نم نيأ ىل لقن

 اياطملا ولوأ نومركأل ١ نيأو

 اوحضأ تركف اذإ مهنإ

 ءارتماو كش ريغب نحنو

 ًادولخ اهب هلالا لمج ولو
 رشنمثرشح توملا دعبو

 هيف سيلديعص ين عمجن و

 ىحضأ دلخلا يف نمل ئبوط ايف
 شيع بيط ين اهناكس ىرت
 ميحج ىلإ ١ ىقللاب رمؤيو

 ماظع . تايح نيب رانب

 قيهش عم رينز اهين مهل

 مهيف لانق دق مهل اهنم امو

 يظعوو يحصن ايعاو كت نإف
 هتوتحا ام قنورو ايندلا عد

 مهناف ءالآلااخأ اي كنودو

 مل نا ءانبألا ونب مهلوان

 اعمج اولفس ناو مهلسنو

 اولاق دادجأ ١ نم ةعبرأو

١.٧ _ 

 انيعمجألا ئوأم كانه ناكو
 انيقياقح ئدرلا تاساكل

 انيصحلا نصحلا ديشو يخأ

 انيلسرملا ريخ ريصم نيأو

 انييراش ةينملا تاساكل

 انوكلاس لياوألا كس ال
 انيمألا ةنمآ نبا ب صخل
 انيلاعلا بر لاق كلذك

 انيقتلاريغ زوفلا لاني
 انيمق جنغ بعاوك فشرب
 اييلباقتماهب ررس ىلع
 انيرق اهب روبلل ىسمين

 انيملاظلا ىوثم سنب راوض
 انيدلاخ نميهملا لاق اذك
 انيجرخمب باتكلا يف ىهلإ
 انينمؤمللآاح_ضاو هدج

 نيدهازلا ليس كلساو بتو
 انيبرقألا ىفن احضاو الاقم
 انيثراو كلذ دنع اونوكي
 انينراعلا لوقل هقنان الإ
انينبلا ينب ءارو نم اونوكي



 ملعاف ثوروملا ةوخأب نلو
 اوناك ثيح ءاوس مهمكحو

 اعيمج هنوضخا دعب نم لقو
 مهدجت مهدع تئش نا مهو
 مهناف هللا دبع نبا يأر اذو

 مهناف مامعألا لتق مهدعبو
 فعضو نافعض معلل لقو

 اولات تالاخلاو تامدعلا اذك
 ىنعمتساف يطعي مألا معو

 دق ام فصن ذخأي مالا لاخو

 ءيش لاخلا وذ لني امل ناو

 ايسندأ مألا مع ناك نإ لقو

 هيبأ نم ةلوحلا تأن ناو

 [اثيمج ئقبي يذلاب عجرتو
 الإ..قييملاذنإابح لتقو
 هيلع اوناك ام ءاطعا نمو

 اهيبن ناركذلاو ثينأتلا اذو
 ناقناد لق اهعطق اشت ناو
 هيوتحي مهرد عبرب ليقو
 هلي ام اذه فعض !ىطعيو
 ابح تسد ام مهفتا اذه ىلع
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 انيميلا اوطسب ولو مهلسنو
 انيصلاخ وأ بأ وأ مأل

 انوعمسا اهعج رم دادجألا ىلإ
 انيعم مهل نكف ةينامث
 انيدتهملا رانم اندمحم

 انيفصاولا فصو لاوخألا عم

 انينج يسمأ نم لاخل نوكي
 انيدساحلا فونأ تمغر ناو

 انيلئاسللل لتق بال الاخك

 انومسقيذااهمع اوح

 انومرحي اعيمج مهلكف

 انوعنفادانإمعلاك هل
 انيقحال اوسيلف غلبت ملو
 انيمدقتملا ىلع هترفت

 انورتشي مهاردلاب اريسي

 انوسخبت ال لق بيترتلا نم
 اننيمأاهين نكت نا ءاوس

 انيأامين قنادوأاذك

 انيور دقأابصتن مهلتأ
 انيلوألل لق فعضلا فعضو

انيم وأآنفولأاوناك ولو



 نم مقأ مهدحاو تمدعأ ناو

 اعيمج ىدوأ نم ظح لعجتو

 انيدخ يل نك هماقم هيلي

 انوزحلا نكس ولو هلنراول
 انيهذ نك آأميقم ىصوأ يذلا ناكو ادولوم ناك ام اذإ

 ءىشب مهدحاول ىصوأ ناو

 يصوأ ءارقفلل ناك نا لقو

 رطش ءارقفللو اهيرطشل

 ىحنأ ءارقفلل لاملا لكو

 لنت هل هبلاحب ىلدُي نمو

 ىفنت راكفألا ةرغ كنودو

 يف نكو سقف تدرأ امب كتتأ

 نيح لك يف انبر ىلصو

 رازن ئكزأ نم ثوعبملا ىلع

 انينحلااومزل ولو هل نوكي
 انوذخأي براقألا كرت دتو

 انومكاح رئاصبلا لهأ اذب

 انيىكسمتملاةودتق ةلاقم

 انيلئاسلل لتق تئش ام اذإ

 انينعهيف ةعمج ةلالس
 انيدسفملا صاعو !وفوألا ذخ

 انيفدلا ءادلا اهل يراقلا نع

 انيمسوتملا نم اهلئئ م
 انيرظانلا نويع تح امب

 انيبتاكلا ماركلا هتبحصو

 ت
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 دلو ،يديعسوبلآ رصان نب ديعس هيقفلا خيشلا : ديعسوبلآ ءاهقف نم
 نم رشع يناثلا نرقلا يف اهب أشنو «حنم» ةيالو نم "ىرعم» دالبب
 .ديعس نب دمحأ مامإلا ديسلل ايلاو راصو ،ةرجمهلا

 نب نافلخ ءانبأ فيسو ناميلسو ناطلس خياشملا ءالضفلاو ءاهقفلا نم

 نوفورعم مهو رشع ثلاثلا نرقلا يف اوأشن .ديعسوبلآ كرابم نب دمحأ

 .ملعلا ةبلط اهب عفتنيل ةريثك ةطوطخم ابتك اوفقوأ 5 ريخلا لعفب
 ديعس نب دمحأ نب ملاس ملاعلا خيشلا : ديعسوبلآ ءاملع نمو

 ديسلل ايلاو راصو ثةرجهلا نم رشع يناثلا نرقلا يف دلو ،يديعسوبلآ
 دعب شاعو ثنادلبلا نم اهلوح امو ،حنم دلب ىلع ديعس نب دمحأ مامإلا

 ناكو ،ةرجهلا نم نينس سمخو نيتئامو فلأ ةنس يفوت نأ ىلإ مامإلا

 .اهيقف اعرو

 دمح نب رماع نب دمحم هيقفلا خيشلا ديعسوبلآ ءاهقف نمو

 عضوملاب ناشلا دمسب نكسو رشع ثلاثلا نرقلا يف اشن ،يديعسوبلآ
 ىنبو ةعيرشلا دلبب آضيأ نكسو كانه ادجسمو اتيب ىنبو ةلحجلا ىمسملا

 .همسإب فورعم دجسملاو اتيبو كانه ادجسم

 يف أشن خ يديعسوبلآ ديعس نب ملاس ةقثلا ديسلا : ءاهقفلا نم

 نم ااةوطخلا» ةلحمب هنكسم ناكو 8،رشع يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 مهو ‘ديعسوبلآو حجاورلا اهنكسي يتلا ةلحملا يهو ،يلميحلا يداو
 هعم عمتجي ،ةوطخلا دجسمب هتاقوأ رثكأ ناكو ،نآلا ىلإ اهب نودوجوم

 يتلا ةنسلا نع اخيرات دجن ملو ۔ هنم ةدافتسإلل ۔ ملعلا ةبلطو لضافالا

 دوجوم وه ةيرجه عبرأو نيتئامو فلأ ةنس ىلإ هنآ الإ ااهب يفوت
. ةايحلا ديق ىلع



 نب نافلخ نب انهم ريهز وبآ ملاعلا ديسلا : ديعسوبلآ ءاملع نم
 ،ةرجهلا نم رشع يناثلا نرقلا يف دلو يديعسوبلآ هللا دبع نب دمحم

 ةيرادإلا لامعألاب امئاق دمحم نب نافلخ هدلاو ناك امنيح ،طقسمب شاعو

 نب نافلخ ىلع قلطأ اذه ىلعو ‘ديعس نب دمحأ مامإلا ديسلل ةيلاملاو

 .«ليكولا» مسا دمحم

 ىتح ،هرشنو ملعلا بلط يف ادهتجم ۔ هللا ةمحر ۔ انهم ديسلا أشن

 لح يف سانلا هيلإ عجريو ۔ ًاعروو اهقف ۔ نانبلاب هيلإ راشي نمم راص
 © يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ ةمالعلل ارصاعم ناكو 0مهلكاشم

 دمحم نب نافلخ ديسلا نأ ١ىوريو . ةيملعلا لئاسملا ىف ءارآ لدابت امهنيبو

 هنم بلطي ،ةيملع لئاسم دعاج خيشلل لسرأ 1 انهم ملاعلا دلاو -

 ىنلأستأ» : اهعم هل بتكو .هلئاسم ىلع خيشلا هباجأف ،اهيلع باوجلا
 . انهم كدلو كدنعو

 دقو ٠ عساولا هعالطإو ٠ ملعلا يف انهملا مدق خوسر ىلع لدي اذهو

 راثآلا ةءارق ىلع ًابكم .ريخلا لامعأب امئاق هرمع ةليط انهم ديسلا شاع

 ةنس طقسمب دمحم نب ن اقملحخ هوبأ ٥ انب يذل ا _ دجسملا ىف هت اقوأ رثكأو

 . !ليكولا دجسم» مسإب نآلا فرعي يذلاو _ ه ٨٢

 : روكذملا دجسملا ءانب اخرؤم ءارعشلا دحأ لاقو

 ناينب فرشأ هللا تيب طقسمب (!غقفب ماع يف نافلخ انخيش ئنب

 . ه٦٨١١ ماع كلذو نيكلفلا باسحب دجسملا ءانب خيرات (غقفب) ةملكب ينعي )١(
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 بتر دقف ،اهبيترتو ةيهقفلا بتكلا فيلأتب انهم ديسلا لغتشإ امك
 ثارتلا ةرازو هتعبط يذلا وهو انسح ابيترت رفعج نبا ملاعلا عماج

 لئاسملا هيف عمج «راثآلا بابل» باتك فلأو ۔ ةروكشم ۔ ةفاقثلاو ىموقلا

 عبرأ يف عومجم باتكلا اذهو ] رايخألا نيرخأتملاو نيلوألا نع ةدراولا

 نبا خرؤملا لاقو مهلاوقأو ءاملعلا ءارآب نوحشم ماكحالاو نايدألا ىف عطق

 نامع نم ملعلا مدع اذإ ناهبن وبأ حيشلا لاق ةعماجلا ةريسلا يف قيزر

 . راثآلا بابل باتك فنصو لاق نافلخ نب انهم نم هوسمتلاف

 ءىيشلا اتوح ناتبطخ امهو ۔ ىحضألاو رطفلا _- نيديعلا اتبطخ هلو

 . ىعاو بلق هل ناك نمل داشرإلاو ظعاوملا نم ريثكلا

 نم نماث موي - هتانج حيسف هنكسأو هنع ىضرو هللا همحر - يفوت

 طاسوألا عيمج نزحلاو اىسالا مع دقو ؤه٠٥٢١ ةنس لاوش رهش

 بيدألا خيشلا هاثر نممو ٨هرصع ءارعش نم ريثكلا هاثر دقو ٠ ةيملعلا

 : ىلوأل ١ علطم نيتديصقب هاثر . يلخنلا قيزر نب دمحم نب ديمح

 مشظلتو يهبلا دخلا شسمختو اهدادح لويذ يف رثعت ضرألاو

 : لاق نأ ىلإ

 ملعأ نميهملا بيغلابو افلخ ىرنال كدجبن نافلخ ليلسأ

 مف هب طت هاف ام اهدادسو ةملث نماهل اي ربكأ هللا

 مسبتت هب اطخ لضفب تناك امدمب ةعيرشلا تكب نإ ورغ ال
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 : ةيناثلا ةديصقلا علطمو

 رحبلا مليعلا ئدرلا ماكحأب ضاغو ردبلا لفأ دق فرطلا عومد موجن

 :لاق نأ ىلإ

 ربت ثدج هنافلخ ىتف انهم ئوح دقو شيعب ئنهي ىتف يأو

 نب رصان نب يلع ،رهابلا بسحلا وذ بيدألا خيشلا - اضيأ ۔ هاثرو

 "ةديصقب هاثر . يفونتلا يناهبنلا ناميلس نب هللا دبع نب دمحم

 : اهعلطم اذه

 ًارش اهتاريخو ئولب اهناحصف ارُض اننيب انلا تًرسم ذوعت
 . هتافو خيراتو انهملا ديسلا مسإ اهنمض ةديصق يهو

 نب دوعسم نب يلع نب رماع ملاعلا خيشلا - اضيأ ۔ هاثر امك

 مرحيو لحي اميف يقارملا»ه باتك فلؤم ۔ يوزنلا يدابعلا دمحم نب يلع

 : ۔ هللا ءاش نإ _ اهدرون هتديصق هذهو ۔ «يقاتملل ةيقتلا نم

 هلجامتُم احولاب رش لكلو هلجاعلا يف ةناف ىتفلا رسفن
 هليازلا تايمهازلا تافرخزلاب بذاك رارتفغاو راذتعا تاذ

 هلياصلا تارفانلا يراوضلا عبط ۔رصلاخ ريخ لك نمع اهعبط نم
 هلكآ يه يهتشت اممو تناك امنيأ عماطملا ةفشار ميهلاك

 هليامهيلاامع عدار نم الوادبأ عراص نم اهل نإ ام

 ةلساكتم اهرهجب هتعاط ول اهرس يف ىرولا كلم نم شخت مل
 )١( راثآلا بابل» باتك نم لوالا ءزجلا ىف ةروصم ترشن هاثرملا هذه .
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 افولا لصتاو رمألا ماقتسا اذإو
 امئاد اهنم هاضري ام عيمجب

 اخرلاو دئادشلا نيب ام قرف ال

 هرومأو هماقم ميركلا نا

 امركت ميركلا لدعلا ةرضح يف

 دتقان نم ىرأ ال ىنا ممال

 ةليلد نوكي وأ اح صن هيلوي
 هبلق ين سباق رونبالا

 احباس ينوكل يسم ىلع يفهل
 ينوقل ءانفلا دعب يتفيخ اي
 مهنيب يسامفناو يفارتعا مث
 ىجحترأأاصالخ الو نوكي اذه
 ىننوتأت ال لاذعلا اهبأ اي

 اهتبنو دودحلا ةيناس نيعلاو
 امب يرذ يلذاع ملعي ناك ول
 تممص عماسملاو ايمع نيعلاو

 ههجوب ملتساو يراذتعا لبق
 اتاو يمامأ اربغلا ىلع ىثجو
 انلاغ دق يذلا لونلا ة ةزخو نم

 ىدهلا سمش هب تءاض نم تاممب

 هب ومسي يذلا ربلاو لضفلا يذ
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 ةلماع تناكو اهيراب دوهمب

 هلجأآلا تامركملاب اضرلا اهلف
 هلصاو يه هناحبس هقح ىف

 هلفاحلا هوجولا ريخ ىلع ىرجت
 هلماكلا تافصلاب هيلا هنم

 هلئاسلا ناسللا برالو ًادبأ
 هلقاعلا لوقعلاو ةلالدلا ىلوأب
 هلماشلا تاقرخملا يراردلاب وأ

 هلصاوتم يتوهص يف اهباينأ

 هلجار لجرب يحبس نع زجعلاو
 هلصاو ةمالملاف ةمالسلا دعب

 هلجآلا يف نميهم لضفب لإ
 هلزاعلا تايمهلملا تايلسلملاب
 هلطاهلا تالقنملا تارصعملاك

 هلحان يمسج ناكرأ تقب هنم
 هلحاق تلظ نيدخلا ةراضنو
 هلياس عمادملاو اكيشو يهجو
 هلماسللا عاتقرلاك هيلع ىشغم

 هلياغلا رش مومسملا هنانسب

 هلصاوتم ىرولل ضرأ لك يف

هلزانمو هجورب ريبكلا كلفلا



 ايلعلا ىلع مانألا نم نولضنالان

 لياح لحم ىن اذه لح دن
 اهبنجب راجبلان ارحب تلق نإ

 قراشم سومشلل اسمش تلق وأ
 دمحم لجن لجن انهملا ينعأ

 يذلا ربحلا ديسلا مامإلا كاذ

 اهئانس عابتا بلط اهمؤين
 اهليصفت قطأ مل ازجع تزج وأ
 ةوحض ى دوأ تبسلاو نم اثيف

 اعدوتسم همض ربق ريخ اي

 اوعو يلوق اوعمساف "عن ماع يف

 هتددم مالسلابو مالبلا راد

 انرلا ىلع هومدقت نيذلا لثم

 مكب اكر عيطتست ام اودوزتو

 هسرغ نم ئنج يناجلا هب اموي
 اهلهأل رورشلاو ًاريخف ريخ

 البلا نم ةاجنلا اودبت مكاسعف

 هدعب لاجتعاب ةقيلخلا قوف

 )١) ماع يا : عرن ٥٠ ه .
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 هلصافتم لزانمو مهل جرد

 هلضافلا تافصلاب ةطاحالا ىنع

 هلحاوس تدجوو ام اذهو فيس

 هليالد ميقملا وهو برافغمو
 هلداعلا تاطاقلا تانيبلا اذ

 هلماكلا تايفاولا لاصخلا زاح

 هلباذ هنموالإ دهاز وأ

 هلعاشتملااهراونأ ًاسبقتسم

 هلماجلاباوفتكاف الصفن الصف
 هلجارلا يف الع لاوش رهش نم

 هلصافمو اهرهظ نم هلاصوأ
 هلطابلا تاقهازلا ضفرب يرمأ

 هلصاولا قيرطلا ىلع ليلدلا وهف
 هلياقلاو ةحيبص نامزلا لوط
 هلياعلا لودعلا لهأ ال لدعلاو

 هليازلا بارخلا رادلا هذه نم

 هلياك ادي ترذب ام سنجل و
 هلغاولا تالفاغلا سوفنلا لهأ
 هلزان نم اهل اي ىرخأو ايند
 هلهام نم اهباماثيثح يتأت



 اهبابنأ انل ةرشاك ءاهوش

 ًأكلولحم ىوهلاو ادوس ضرألاو
 البقم اعيرس يرجي انب ام

 مكناينبالملاو ززعتلا لمأ
 هقوف يلاعتلاو عنرتلا فيك

 نوكم لك نايرج ىلع اربص
 رم بيقع ةاجنلاب عماطتلا لعب

 ملس .7 امانهملادعب

 ةشيعم لك تاذل تلظنحتو

 الو انلن هدعب نم ةولس ام

 اهلانع مكنم نم ىهنلا لمهأ

 اضرقم ضيرقلاب وه ام لك نع
 اهتناو ءادتبا اهل رومألا لك

 انراص كهجول ينلبق يالوم

 ىفتكا هب فافكلا يلاون لعجاو

 ةضورفم ةضيرف لكب ينم
 يتيطم لاقع هكلم لقعلاو

 ايكاز ايقت ًادضع يل دما مل
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 هلياهلا روسألا نم هارأ امب

 هلساب آاسوبع تسسأ هتافوب
 هلماح انيلع ةلباس لك ىف

 هلجاو يسفن ملظلا تاملظم نم

 هل سارتم تنأ ةيهاد لك نم

 هلفاسأو هروتس نامزلا رقع
 هلامشو هنيمي هيف مدهلاو

 هلداُحم كتتأ نا اهعد سفنلاو

 هلدانقو هلامجب !جرلا فشك

 هلياقلا مونو ارحس ئركلا بيط
 هلباذلا قورعلا قاس نم باذعلاو
 هلجاعلا ريخب ًادبأ انل ىرش

 هلماعلا تابصانلاك اهتمش لب

 هلهاذ هنم سفنلاو اه سدق وأ
 هلهان ىه هسأك كسنفنف ىرداف

 هلياوأب مكرمأ رخاوأ اورجاف
 هلباخلا هوجولا نع كيلا يهجو
 هلخادلا قوقحلا نم يلع املو
 هلياسو لذب رجأ ينلنت مل نا

 هلنفار رفق لكب نوكتال نأ

هلذام نميهملا ضرذ هل سفن



 هلداعلا اياضقلا قفو ىلع ينم الباق اياصولل يبيقع ىقبي
 هلجاعتم لياضف كنم هتءاج اطعلا بلط نم لكل ميركلا تنأ

 نب ملاس نب سيمخ نب دمحم ملاعلا خيشلا ديعسوبلآ ءاملع نم

 قاتسرلا ىلإ لقتنإ مث ،ناشلا دمس دلبب أشن يدمسلا يديعسوبلآ هللادبع

 ،©ىصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن ابأ ةمالعلا كردأ اليلج املاع ناكو

 . دعاج نب رصان ملاعلا هنبإ رصاع مث ماكحألا يف ءارآ لدابت امهنيب ناكو

 ملاعلا نع ةريس ،يرشبلا ىسيع نب ىسوم ملاعلا خيشلا ركذ دقو

 عبتاو ،مهتريسو مهتافصو لادبألا ءاملعلا اهيف ركذ سيمخ نب دمحم

 تاذ ىهو . ةديمحلا لاصخلا ىلع ثحلاو سفنلا بيذهتو ةظعوملاب كلذ

 : لضافألا كئلوأ ركذ دعب اهرخأ يف لاق ،هقيال ناعمو ةقيار ظافلأ

 رشحم يف انرشحاو ،مهتدع يف نيدودعم مهنم انلعجإ مهللا

 لهأ عم نباغتلا موي انلعجاو ‘كتمحر ىلإ كلئايبنأ نيب انلعجأو ،مهترمز

 © ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو نيدفوتسم كدفو نم دفولا

 هلل لقألا نم .ميلستلاو ةالصلا لضفأ هلآو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو

 . يدمسلا يديعسوبلآ هللادبع نب ملاس نب سيمخ نب دمحم

 دقو : هلوأ يف لاق الاقم يملاسلا نيدلا رون خيشلا هنع ىور دقو

 جيرخت يف ۔ ىلاعت هللا همحر - يديعسوبلا سيمخ نب دمحم خيشلا داجا
 ىفكو .ناهبن يبأ نب رصان خيشلا رصع يف ناك نمم وهو ةلأسملا هذه

 ىلع لدي امم اذهو ةلأسملا جيرخت يف هل هبيوصتو يملاسلا خيشلا ةداهشب

 . ءازج ريخ عيمجلا هللا ىزج ملعلا يف هخوسرو هردق ولع
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 ،يديعسوبلآ سيمخ نب دشار نب ديعس هيقفلا خيشلا ءاملعلا نم
 راصو ،“رشع ثلاثلا نرقلا ىف ناشلا دمس نم ا ةعيرشلا » دلبب أشن

 دعبو ،اهلوح امو ناشلا دمس ةيالو ىلع سيق نب نازع مامإلل ايضاق

 . آضيأ اهب ايضاق ديعس نب يكرت ناطلسلا هلعج مامإلا ةافو

 دشار نب ديعس نب فيس نب دمح عرولا ملاعلا خيشلا هديفح مهنمو

 ءاملعلا نم ملعلا ذخأو .رشع ثلاثلا نرقلا يف أشن يديعسوبلآ

 يلع نب حلاص نيخيشلا مزالف لباقلا دلب ىلإ لحترإ مث ‘نيرصاعللا
 ،نونفلا رياسو هقفلا يف امهرحب نم فرتغاو يملاسلا نيدلا رونو يثراحلا

 دنهلا نم يابموب دلبب يفوت آادهزو اهقف هنامز لهأ لضفأ نم ناكو

 هللا همحر ۔ مارحلا هللا تيب جح ىلإ هقيرط يف وهو ه٥١٣١ ةنس

 : هلوقب يملاسلا نيدلا رون هاثر دقو ۔ هنع ىضرو

 عماج ناك لضاوفلل فيس نب دمح ىلع يفهل
 عياش سانلا يف هلضف نم بذهم مولعلا رحب

 عقاربلا هنع ىفندق ك رادملا بعص لكشم مك

 عبات نوكيلهبيارو ريسملادج لضان مك
 علاوض هبهاوت اذاف هرا يف ىوقلادهج

 عتنار هنم ملع صرورربو هلضفب تودخغخ مكلن

 عماللا تلتمان هنم ره اوجلا تطتا سنت مكلو

 عضاف كنم قارف ىلع هلالادبعابا يفهل

 عاش يأ كبطخ ناكو ردبلا راد يف ترص ذا

 عجانلا ءوس نم تكشدتاضرانأكن

 عشاج يأ اهيلا ىقلأ ذإ نانملااهلاغأن
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 دشار نب ديعس نب فيس نب ملاس خيشلا آضيأ ءاهقفلا نمو

 دشار نب ملاس نيمامإلل ءاضقلا ىلوتو ةعيرشلا دلبب أشن يديعسوبلآ

 خيشلا ناك دقو امهنع هللا يضر ىليلخلا هللادبع نب دمحمو يصورخلا

 نوضريو هعم نومكاحتيو سانلا ةماعل يتفم اهيقف فيس نب ملاس

 ۔ نيروكذملا نيمامإلا نم ء ضقلا رمأ ىلوتي نأ لبق ۔ همكحب

 .ه٥٤٣١ ةنس يفوتو

 ،يديعسوبلآ ديعس نب دوعسم نب دمحم ملاعلا خيشلا ءاملعلا نم

 ثلاثلا نرقلا يف - " حنم » ةيالوب ديعسوب لآل يتلا - نيقيفلا ةلحمب أشن

 أرق هنأ ىتح هليصحتو ملعلا ةسارد يف دهتجاو دجف ،ةرجهلا نم رشع

 نايدألا يف ۔ اءزج نوعبسو ةثالث وه يذلا « عرشلا نايب » باتك

 عجرم راص دقو ‘دوعسم نب دمحم خيشلا هتءارق ررك دقف ۔ ماكحالاو

 مهنمو 'ىوتفلل مهنم ۔- ناكم لك نم هدصقت سانلاو ،هنامز يف 'ىوتفلا

 ملعلا نم هب هوفرع امل همكحب نوضريو هعم نومكاحتي مهنإف - ماكحألل

 . ةريرسلا ءافصو ةريسلا نسحو ،مركلاو

 ةنس اديهش تامف ةينملا هتفاو نأ ىلإ ةنسحلا ةريسلا ىلع همايأ اىضق

 . ۔ هيلع هللا ةمحر (ه٠٢٣١)

 نب ديعس راص دقف ‘ادمحم نب ديعس خيشلا هدلو مهنم آدالوأ كرت

 اعلطم ‘ بدألا نفب آاعلضتم ،مهخيراتو لئابقلا باسنأ ملعب افراع دمحم

 ىفو تابطاخملا دنع شأجلا تباث ناسللا قلط وهف ،راعشالا ىلع

 .هلقن ىلع دمتعيو يليلخلا مامإلا سلجم رضحي ناكو ،تامللا

۔۔ _ ١١٩١



 فيس نب سيمخ نب دمحم هيقفلا خيشلا : ديعسوبلآ ءاهقف نم

 يف رابجنز ىلإ لقتنإ مث ©رشع ثلاثلا نرقلا يف نامعب دلو ،يديعسوبلآ
 ،ءارضخلا ةريزجلا يف ايضاق هلعجف ديعس نب شغرب ديسلا ناطلسلا نمز

 نأ ىلإ رابجنزب ايضاق يقبو هنم آبيرق نوكيل رابجنز ىلإ هلقن كلذ دعبو

 . رشع عبارلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف يفوت

 ملسم نب فيس نب ملاس دهازلا هيقفلا خيشلا : ديعسوبلآ ءاملع نم

 .ديعسوبلآ ذاخفأ نم ذخف مه نيذلا عورفلا نم يعرفلا

 نرقلا يف ناشلا دمس ةيالو نم رضخألا دلبب ملاس خيشلا دلو

 مامإلل ايضاق راصو ثًاكسان ادهاز اهيقف ناكو ،ةرجهلا نم رشع ثلاثلا

 ىدحإ ىف اديهش تام نأ ىلإ هلمع ىف ىقبو سيق نب نازع ديسلا

 .ه٦٨٢١ ةنس روكذملا مامإلا عم عئاقولا

 دلو . يعرفلا ملسم نب فيس نب دومح هيقفلا خيشلا مهئاقف نمو

 ناطلسلا ةلود يف رابجنز ىلإ لقتنإ مث ارشع ثلاثلا نرقلا يف نامعب

 ناطلسلا تيب بيرق اريبك ادجسم ىنبو اهب نكسو ديعس نب شغرب

 لئاسم ىتش يف ةيهقف ةيرثن ةبوجأ هنعو ©يعرفلا دجسمب فورعم وهو
 . ماكحألاو نايدألا

 هاثر دقو ديعس نب شغرب ناطلسلا دعب ه٩٩٢١ ةنس رابجنزب يفوتو

 : الئاق ميلس نب سيمخ ميسو وبأ خيشلا

 اعوجفم دحوم لك ترداغ اعيمج نيملسملا ىف ةبيصمأ
اعودرصم الزلزتم ًاعضعضتم هدعب حبصأ نيدلا دومع ءزر



 اوعقوت دابعلا دمحم ابأ

 ىفتبت تداكو تفسك دق سمشلاو
 نم قوف كنال ًمد نويعلا تكب

 تعدصتو ىدنلا قرط ترعوتو

 هدقفل نويعلا نع عوجهلا لحر
 هدعب ارق نيدلا عبر داع دق

 ةمأو دالبلا ىف اثوغ ناك دق

 هماعل لوضنلا ةعبرأ ثيغ اي
 ةيصلاهنإربكأ لا

 اعوتقتو ءامسلا نم تيوث امل

 اعولط كاذ لجال بيغملا وحن

 اعومد نويعلا هعرصم يكبت
 اعودص كاذب ىفكو العلا نق

 اعوجمه نويعلا ىغبت اذ دعب وأ

 اعوبر نك نيدلا عوبر هبو
 اعوفن كاذو اذل دابعلا ىدهل

 اعيبر كنم ناك كرصع لك ذا

 اعوشخ لابجلا مص اهل ترخ

 سيمخ نب ريمع نب دوعس دهازلا هيقفلا خيشلا ديعسوبلآ ءاملع نم
 خيشلا رصاعو رشع ثلاثلا نرقلا يف لئامس دلبب أشن ©يعرفلا

 نع اضرعم .ادهاز املاع دوعس خيشلا ناكو يليلخلا ديعس نب دمحأ

 . ةدابعلا وأ ةءارقلا يف هتاقوأ رثكأ يضقي ةرخآلا ىلع البقم ايندلا

 كنأ : هل لوقتو ةنجلا ةهكاف نم همعطت ةيروح ىأر هنأ ىوريو

 ةياورلا هذه ركذ دقو ۔ مويلا سفن يف يفوت دقو ۔ انعم نوكتس ةليللا

 : لاق ثيح ءةيلئامسلا هتديصق يف رورس وبأ يضاقلا

 ةهكاف روحلا هتمعطأ نم نيأف
 لذج يف مويلا ءاسم هتدعاوو

 هلو يف راس ىتح مويلا ىضم امف

 ىتف ريخ يعرفلا ملعلا وه اذه

 انيح هبارحم يف دلخلا ةنج نم

 انييبنلا نيب اندنع ةفايض
 انومأم نمحرلا ةوعد ايبلم

انوميم تزف دوعس ريمع ىتف



 يليلخلا ديعس نب دمحأ خيشلا يفوت مث زه٢٦٣١ ٠ ةنس ةورح يفوت

 .ةعساو ةمحر هللا امهمحر

 دمحأ نب كرابم نب نارهز هيقفلا خيشلا : ديعسوبلآ ءاهقف نم
 نم رخآلا فصنلا يف حنم ةيالو نم ا نيقيفلا » ةلحمب دلو يديعس وبلآ

 نيمامإلل ىضقت دقو ماكحالاب افراع اهيقف ناكو رشع ثلاثلا نرقلا

 .ه٤٥٣١ ةنس يفوتو .حنم ةيالوبو مدأب يليلخلاو يصورخلا

 ةمالعلل ههجو يذلا لاؤسلا هرعش نمف ،راعشألل امظان ناكو
 : يليلخلا نافلخ نب ديعس نب دمحأ خيشلا

 ملقلاو فيسلاب مالسالا رصان ايو مركلاو ملعلا اخأ اي ب الاؤس كيلإ

 مكحملا عبنم ًادمحأ ديعس ليلس هرونو نانزلا بطق هب تينع

 ملي له حاص هرفح صخش ءاش اذإ ئرت امف ابر لوهجللا جلفلا نع

 مركلاو عرزلاو لخنلا هنم يقسيل زياج مكحلا رهاظ يف هثرح لهن

 ميشغ دقف ابصن ىغبي همأ نمو هنكلمي له رفحلاب ىنتعي نمو
 مسر دق ضقنلا ىرت له موقب مأو كلاحب رغالا بيشلا ريغ نمو
 " ىلع رانك دعب نم كمؤت ىدهلا ىلإ ئعست نيقيفلا نم كتتأ
 مهندع رم ام لآلاو باحصأو دمحأل مالس عم ةالص ىكزأو

 : ديعس نب دمحأ خيشلا نم باوجلا

 ملظلا ةكلاح ملعلا سمشب ًائيضم مركلاو دماحملا لهأ اي دمحلا كل

 مرواذ ينم تنمستساف هقفلا نع يلئاس عابلا رصاق يناف دعبو

 ملع ىلع رانك ابر هل تلهج يذلا جلفلا يف فلخلا لوقأ نكلو
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 مركلاو عرزلاو لخنلاب هءايحاو هلكأ زوج رقفلا لهأل ضعبف

 مذي هلكآ يرشحلا وه لينو هليبس لاق لاملا تيبك ضعبو

 ملي مل هنم اهريغ وأ ةيناسب هلك ريخلا لعاف لوق لك يفو
 معنلاو سانلل جالفألاب عفنلا نم اندنع ريغلا يف زاج ام هب زوجي

 مكحلا ولوأ نوملسملا هيف ددشي هركم داوسلاب بيش ريبغنو
 ملسلاب يدنع زاف هنع دعابت نمو ىرولا مأ ضرفلا يف نا ضقن الو
 مقسلا نم أربت ملعلا لهأ هنع لسو هباوص و هلدع يباوج نم ذخف

 مهألا وه كاذو ىرخألا يف ملستل ةلاح لك يف كالوم اركاش نكو
 ميدلاك بصنت يمألا اميسالو لسرم لك ىلع يميلستو يتالص

 © يكلاملا سيمخ نب رماع ةمالعلل لاؤس ۔ اضيأ ۔ هنعو

 : لاؤسلا علطم

 كسانلا ىتفلا سيمخ ليلس كلام يبأ ةاضقلا يضاقل

 . يكلاملا خيشلا ةبوجأ يف عوبطم وهو

 فيرعت يف _ اضيأ _ تايبألا هذه كرابم نب نارهز خيشلا نعو

 : فيرعتلا دعب يه نملو ةطقللا

 يلاخلا عبرملا اذهب اصل نغم لاسلس ضايف ىلإ صولقلاب جع
 لاضفم وحن ممي دفرلا بلطت وأ هرعاشم دصقتلف جحلا يغتبت نا

 لآلل يعاسلاك اهبلخ قرب يف ةيراس هترغ نم لوأ تنأ ام
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 لامكاب ارهش دزداز مهرد نا اهفرعن ارهش امهرد تمواق ام

 لاونأب اذه ىوس اهيف ليقو ترثك امو تلق امل الوح ليقو
 لات مهجاهنم نك رياصبلا لهأ هفعض مايألا نم ثالث امأ

 لاملا عياض نع لس ةنظملا ثيح اورمأ امك فيرعت سانلا عمجم يف
 لاخلخ تاذ دوخك سابالا دح ةلخاد تيقوتلا قبر نم ورعت نا

 لابرسب ىوقتلا هلبرس رقفلاب ايدترم ناك نااهطقالل تلح
 لآلاو باحصألا ىلعو دمحم انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث

 نب دجام نب ميجن نب ملسم هيقفلا خيشلا : ديعسوبلآ ءاهقف نم
 ةرجهلا نم رشع ثلاثلا نرقلا ىف دلو ،كيديعسوبلآ دشار نب نافلخ

 تيب » ىمسملا تيبلا ىف . قاتسرلا ةيالو نم ا ىنيع » ةيرقب ةيوبنلا

 ۔ روكذملا - خيشلا اشنو 6 نمزلا نم نورق ذنم هدادجأ هانب يذلا « ةحيلملا

 ةلحمب ديعسوبلآ هتعامج راوج ىلإ هنم لقتنإ مث ۔ روكذملا - تيبلا يف
 مث راوج ريخ مهل ناكو ،نمزلا نم ةرتف يقبو ©قاتسرلا نم « ةبجلا »

 ةداسلا راوجب قاتسرلا ةعلق نم ابيرق ! شوحلا ه عضومب نكس هنإ

 نم هوفرع امل هومركأف ۔ هللا همحر ۔ سيق نب نازع مامإلا دالوأ

 . ةنامألاو لضفلا

 مامإلا نب دوعس لضافلا ديسلا لتقو ةملؤملا ثادحألا تعقو املو

 ناطلسلا دهع يف طقسم ىلإ جرخ نيح دعبو ۔ هللا همحر ۔ نازع
 هنيع ،ناطلُسلا ةضبق يف يباوعلا ةدلب تراص املو ،يكرت نب لصيف
 رفاس كلذ دعبو ۔ هل هللا ءاش ام ايهان ارمآ اهيف ماقأف .أيلاو ناطلسلا

 نب ملاس نب رصان ملسم يبأ ةمالعلا خيشلا راوجب لزنو ،رابجنز ىلإ
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 نسحو لضفلا نم هيف ىأر امل هتميرك هجوزو همركأو هاوآف يحاورلا ميدع

 هنأ مث - نآلا ىلإ دوجوملا - ملسم نب فيس هدلو هل تبجنأف ،ةريسلا

 ةنس ۔ هللا همحر ۔ اهب اديهش تامف ،©قاتسرلا هنطو ىلإ ةدوعلا ممص

 .ةرجهلا نم نيثالثو ىدحإو ةئامثالثو فلأ

 ةيمظن ۔ ةلئسأو دياصق هل ،اغيلب آرعاشو كاهيقف الجر ناكو

 : اهنم همظن نم ةذبن هذهو ۔ ةيهقفو

 ممألا اشنأ نم هللا مساب تأدب

 ازجاع تنك ناو اركش هركشأو
 بجاو هل دمحلاو دمحأو

 السلا هل نيقناخلا هلإ ىهلإ
 هركذب سوفنلا ايحت هب هلإ
 ةيحت فلا مث يتالص يدهأو

 قراش رذام باحصألاو لآلا عم

 معنلا عباس هفالطلأ نم رفوو

 مدعلا ىنو دوجولا ىن ىنابح دق امك

 مركلاو رملاو ريبدتلاو رمألا هل

 ممألا نم تيمملا يحملا دحاولا وه

 ملع نم لك ىلع ضرف هديحوتو
 مجعلاو برعلل ثوعبلا دمحأ ىلع

 مرحلاو لحلا ىلع نزم تلطه امو

 دنع نازع مامإلا نب سيق ديسلا يف ةديصقلا هذه هرعش نمو

 : مارحلا هللا تيب جح نم هعوجر

 رفظلاو لابقالاو زوفلاب كارشب
 ةئنهت كودعت ال ججحلاب تنه

 ةيدأتو آأصالخا هلل تججح
 هلو ىلع ًاتوش هنيبلن اعد

 نم كبلقو هيدانب تللح ىتح

 ريخلاو قيفوتلاو ةداعسلابو
 رضم نم راتخملل ةرايزلابو

 رشألاو رخفللال هللا ةضيرف

 رطو نم هللا ريغ كريمض يف ام
 رذ حلا رياطلا بلق هللا ةفاخم
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 ربطصملأآميظعت هللا رئاعش ادمتعم فوخلاو اجرلا نيب تمتو
 رجحلاو نكرلا نيب كئالملا سيدقت رعاشملا كلت ىف هلا سدقت
 رذتعم للابدهتجم ءاضت ًارطبالو انهو ال كسانملا ىضقت
 رحسلا ىلإ ًابيوأت ذخولا لصاون ةلمعب ءانجو ىلع تسيحتنا مث

 رشبلا ديس ىوثم ةنيدملا ىلإ ةهلاو ريغ دجنب اقوش ريطت
 روصلا ملاع يف مهرخآو ىنعم مهلوأ هلا لسر ديس بابب

 رشبلا ةينمالعأ كظوظح إرندأ ةغراف هنم فكب تعجر امن

 ردك نم سفنلا ىفص لوبقلا رر ونأو تاحلاصلا تابيطلاب تبأف
 رشبلا ىلع اذاي ةداس !ولألا مه نمو نيملسملا مامإ نبا اي سيق اي

 رصتقم ريصقت ال ناريح روصق مكحدمأ نيح ينم لوقلا رصقأ ام

 رمزلا مجنألا دع مار نملالإ مكل حيدملا دادعتل لاجم الف

 نافلخ نب ديعس نب دمحأ ةمالعلا خيشلا اهب يثري هنم تايبأ هذهو

 : ۔ هللا همحر -

 ادوسأ دعب نم قحلا ءايض راصو ىدهلا سمطظناو ملعلا دوط كدنأ دق

 ادب هلثم ام بطخلا ميظع باصم هلاين نيمركالا دقفب انيزر

 ادفلا هل يسفن توملا معط قاذ دقل يتودقو يخيش رصعلا هيقف لثمك

 ادب بكوك ام نمحرلا ىضر هيلع هرجأ هللا مظع اديهش تامف
 ىدهلا جهنم نع لض دق يذلا يدهيو يجتري لئاسملل نم دمحأ ايأ

 ىدرلا عم ايازرلا انيف تمظع دقو هبطخ لج دق نيدلا نا يالخذأ

 ادمرس ليللا ىجد يف انيزح حونأ امعجوتم امناد هيلع يكبأو
 ىدملاو قيالحلا لاجآ برقت ةعيرس يضق مايالا عرسأ امف

۔ _ ١٢٦



 ىدس يخأ اهيف ناسنالا قلخ امف ةماقا رادب ايندلا هذه امو

 ىدتعا نم يتأي لذلاو هتعاطب مكزعي نم ىلإ اهنع اولحراف الأ

 ادوزت دق عئالط دبعل ىبوطف مكنتامم لبت دازلا لمحب مكيلع

 ادلخي نأ ىلإ ارهد هب فحت ةمحرب نمي نأ !ئهلإ وعدأو

 ادمرس نكسي سودرفلا يف كلذك هّشعت هلالا ناوضر بئاحس

 ادمحم ينعأ راتخملا ىفطصللا ىلع همالس مث نمحرلا نم ةالص

 ادب قراب ام نمحرلا نم مهيلع ةيحت ىكزأ باحصألاو لآلا اذك

 : يهقفلا لاؤسلا اذه ۔ اضيأ ۔ هرعش نمو

 اهفصاو كالا حراش اهل امو اهفشاك تنأ مولع نع لئاسم

 اهنراع رقبلل له لبإلل رحنلاو ةبجاو ماعنأل اانحيبذ ةنسأ

 اهفلاخي ىنعم يف لوقلا زياج مأ اوتأ ثيح ىقلحلا ةبل يف رحنلاو

 اهغشاك نيدلا قيرطل يدشرمو اننفراع تنأ اديفم اباوج دنأ

 : يرزعلا رماع نب هللادبع ملاعلا خيشلا هباجأف

 اهفكاو لهني ةيراس لك ام اهفراع ماكحال ا لئس نم لك ام

 اهفلآ رهدلا يف هبلق نم تلأس الو حاحصلا بتكلا ءىراقلاب تسلو

 اهفطاع لينلل نمب ءامظ الو يدمتعم لينلا رحوب يورأس نكل

 اهفلاعي ءاش نا ملسم ءيرمإ ىلع رثأ يف ماعنألا عناصلا مرح ام

 اهفراقم وحني ال هللا مراحم ةدئام ولتت ىتلا فونصلا الا

 انراص ل ملسم ةينو ةيمستب ىكذ نأ دعباهلحو
 اهفلاخي ال اهيبش اهيلع سقو ىتأ حابذلا ريطلاو زعملاو ناضلل
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 اهفداصم وكزي اهتنس نيجدولاو سفنتلا موقلحو يرملا عطق
 اهفصاري اضيب ةرجنح هيلاع نم رمحأ قر محلف يرلا امأ

 اهنراع نيهجولا زوج رقابل البااهتبل يف رحنلاب ًرصخو
 اهفشاك قلخلا ريخ رحنلا ةجحو مكرمأي هللا نا حبذلا ةجحف
 اهفلاتم يمرت ذا يدهلا يف ءالحكلا اذكو ةعبس نع اولعج ةندبو

 اهفلاخت تسيل ةعبات رقبلل ىذ ريمحلاو ليخو لاغبلا امأ

 نكل ،ًادج ريثك وهف الإو ،خيشلا اذه مظن نم هلقن اندرأ ام ىهتنإ

 .دارملا ىلع هب لدتسي امب هنم انيتأ

 هل دلو ماعلا اذه يفو ؤه١٣٣١ ةنس اديهش ملسم خيشلا تامو

 اينيد اسردم نآلا لمعيو ‘لضاف لجر وهو ‘ملسم نب فيس هدلو

 . قاتسرلا دلبب دشرم نب رصان مامإلا ةسردمب

 دلو ،يديعسوبلآ فيس نب ملاس نب رصان هيقفلا خيشلا ءاهقفلا نم

 نرقلا لوأ يف اهب أشنو ‘حنم ةيالوب ديعسوب لآل يتلا نيقيفلا ةلحمب

 ملع نم ۔ ةيبرعلا مولعب فراعو اهيقف ناكو ،ةرجهلا نم رشع عبارلا

 مامإلا هلعج دقو ‘ضيارفلا ملعب ةميظع ةفرعم هلو ۔ هريغو وحنلا

 مث نينسلا نم هللا ءاش ام اهب ىقبو ،حنم ةيالو ىلع ايضاق يليلخلا

 . ه١٧٣١ ةنس ةينملا هتفاو نأ ىلإ اهب ىقبف ©ءاكرب ةيالو ىلإ لقتنإ

 هلاؤس هرعش نمف ۔ ةيهقف ةبوجأو ةلئسأ هل - راعشألل امظان ناكو

 : هعلطم يذلا ،يميلسلا ديبع نب دمح خيشلا ةمالعلل يذلا

۔ _ ١٢٨



 اوتام لضفلا لهأ سانلا ريخو ةايحلاانل مودت نأ لاحم

 ةده رامقأ قلخلل مه ملع رحب نم ىرثلا قوف مكو

 تاكلهملا تاثداحلا توط دينع رابج ضرألا يف مكو

 تالاصلا هنم دازلا رخو نيهر دي بسكب مهلكف

 دئالق ه باتك يف عوبطم هيلع خيشلا باوجو لاؤسلا اذهو

 باتكب ۔ اضيأ ۔ عوبطمو ديبع نب دمح خيشلا ةبوجأ يواحلا " ناجرملا

 . نامعنلا قئاقشا

 6 يبايسلا دومح نب ملاس خيشلل لاؤس ملاس نب رصان خيشلا نعو
 : هلوأ اذه

 ىولبلا كل ترج كش ال اهتعاطف ىوهن ام ريغ ىلع اهلمحاو سفنلا نص
 ىولح اهمعط ول مسلا اهاذغ ناف اهشيع ةذلو ايندلاو كاياو

 ىولسلاو مزملا نم ىلحأ هبتاوع هلهأل رع ربصلا ناف ربصاو
 ىوعدلا عمساف مهمأ بيصن لثمب هتخأ دالوأل يصوأ لجر ينو

 ىوتفلا ذخ ثالث تاجوز كلذك صئالخ ريغ ناتخأ هل ناكو

 ىوقتلاو لصفلا خأ صاخشأ ةنالن مهتابصع بأ نم مع دالوأو

 ئوري ام حص دق ملعلا لينب نوكت الملاو مراكملا نا ملاس ايف

 ىوزن ىلإ تالمعيلا وحن ترج اهل يتوقو يلاح فعض الول ينان
 ىوعلاو نيكامسلا قوف افرش ئقر مهّرعو نيملسملا مامإ كانه
 ىوشملا بكر نم ماصمصلاب لدنجو ةبيهو الدع قافآلا ألم دقل

 ىوقتلا ندعم ىرولا يداهلا دمحأ ىلع ادب قراب ام هللا ىلصو اذهن

 ىوهت ام ريغ ىلع اهلمحاو سفنلا نص قطان هاف ام باحصألاو لآلا اذك

۔ _ ١٢٨٩



 . لوئسملا خيشلا باوج دجن ملو لاؤسلا مت

 شيرف نب ملاس نب ىسيع هيقفلا خيشلل لاؤس ۔ آضيأ ۔ هنعو
 : هعلطم اذه يسماشلا

 همايصو هجحو ةاكزلا مث هماوق ةالصلاو ضرف نيدلا
 همادقأ هب تلز دق كشال امياط دؤي مل فلكلا اذإو

 هماصمص ىرولا لاجآ ذجيو نمآاهنم رهدلا فورص اذ نم

 همامأ تسل ملعلاو ةوشن يف ةلفغ يرمع تعيض اترسحاو

 همامز لاؤسلا يفو ليبنلا تنأ ةبغر ضيارفلا ملع ابلاط اب

 همادق فراعم رجحب هوبأو همزجب ءالعلا لان يذلا ىسيع

 : هلوأ باوجب ىسيع خيشلا هباجأف .لاؤسلا نم هاندجو ام اذه

 هماعنإ ًاقرغتسم امسلا بر همامت لالجلا يذ ىبرل ادمح

 هماكحأ ترج ام لاح لك ىف انهلا لج ركشلاو انثلا هلو
 همالشظ ميهبلا ليللا كل ولحا ام هلآو يبنلل يبر ةالصو

 هماهبيإ هلافنكنم راص دق ام نايبت همظنب موري نم اي
 هماتخو هؤادب حوفيأاكسم هماظن جيرألاك كلاؤس ىناو

 هماظن ديضنلا دقعلا ىلع وهزي هنايبب هع تيأرف هتولتن

 ديعس نب دلاخ نب ديلولا نب دلاخ نب ديزي هيقفلا خيشلا ءاهقفلا نم

 ئ اهب نآرقل ١ ملعتف ٠ حنم ةيال و نم نيقيفل ١ ةلحمب دلو ،٨ يديعس وبلآ

 ءاملعلاب رخاز وه يذلا - روخلا دجسمب سردو طقسم ىلإ لحر مث

\٢٣.



 يف ةكلم اذ راصو . هقفلاو ةيبرعلا مولعلاو وحنلا ملعتف ۔ ءالضفلاو

 .كانه خياشملا دنع " بريضملا » دلب يف اسردم راص كلذ دعبو ،وحنلا

 ىلإ عجر مث ] تايالو ةدع يف روميت نب ديعس ناطلسلل ايضاق راص مث

 .ه٤٧٣١ا٤ ةنس يفوت نأ ىلإ اهب يقبو “حنم هدلب

 راعشأ هلو ،اهيناعمو ءارعشلا راعشأل ظفاحو ،راعشألل مظان وهو

 : تايبألا هذه اهنم 7 ريسيلا الإ اهنم دين مل 7

 ءاملا دا انترطمأ دق دق انيحبصاف ءاوهلا قر بونجلا ميسن اب

 ءاتشلا ىلو موي ُ_هزلا اديو ىلو دربلاو عيبرلا انانأو

 ءافش نهرطع نيحايرلاو عون لك نم ر املألا انتتأو

 ءايضلا رانتساو دعسلا علط ءانثلا كاتأ ىرولا كيلم اب
 ءانسلا لاطو يهلا تولعو ىتارللا تيقر ىرولا كيلم اي

 ءامش اهلابج نوزمو انأجتلا كيلإ ىرولا كيلم اي
 ءانغ ةضورو عارمو ليخنو عرزم تاذ ةدلب

 : هنع تايبأ هذهو

 اهاوآ ناطلسلا امنيح اهل ئرشب اهارب مالسإلا ةمصاعل ئرشب
 اهآل او نيح اهنم قرشأ نوكلاو هتعلط رون نم طقسم تحبصأو

 اهانسأو اهالعأ ىقارملا !يقرت كلف ىرذ ىف اديعس ديعس اي مد

 اهابقع ريخلاب تمتخا اهنكل هننامأ تباخ ام هنلا قتي نم

 راص ال . ةاعارملا نم هآر ال 0 بريضملا خياشمل ةيحت اهلاق تايبأ هذهو

 : مهعم اسردم

- ١٧٢١ _



 ادصاق بريضلملاب جع ابكار اي

 رشعم نم مكيلع مالسلا لقو

 مكناكم رعو مكيف انثلا باط

 هلهأ هومتيسسنأ مكراز نم

 ةلضن لكل لهأ متنالف

 مكباسحأ ةميرك هوجولا ضيب

 بدالا بابرأ يحو عوبرلا ك كلت

 به نبح مئانلا حور مكاح

 بسحلا كايذو مكزد هلل

 بغر شيع يف شيعي هومتكرتو
 بسنلا فرش دقو مكسراغم تمرك
 بذكالب ماركلا نينارع متنأ

 فيس نب دمح نب براح ديسلا ءاثر ىف تايبال ١ هذه هنعو

 : يديعسوبلآ

 بحاصو لخ ريخ عان يل ئعن
 هدقفل ميلسلاك اييئك تبو

 ًابياصم ىل تددج دق هتبيصم

 هنأل هيلع ىنلي نأب قيقح
 انتكرتو اننتتراف براح ايأ
 انتيلو عيبرلا نادقف كان دقف

 هب ئضت اميف للا رمال ربصف
 هرمأل درمالانين رسألا هل

 براح كشعن تدهاش ىنتيلايف

 ةيحت ينم هللا مالس كيلع

 يب حاصو ىدان موب يلقع راط دقل

 ىبهاذم ىلع تقاض انزح ىفك
 يبراقأ يف اهدهع يدنع مداقن
 بصانملا زعأ نم داوج مامه

 بصانل ميمص انيف امو ئرايح

 بقاوعلا لوهو اسأبلا نع كيقن
 بلاغ لك عم مايألا اهلوادي
 بساحتلا موي سانلا يحيو تيمي
 بناج لك نم شعنلا كاذ لمحأال

 بياطأل ١ نبا اي كاشفت هتمحرو

 نب لاله نب ناميلس نب فيس نب ملاس ملاعلا خيشلا : ءاهقفلا نم
 ىلإ لحر مث ارشع عبارلا نرقلا ىف ذ مدأ ذلبب دلو . يديعسروبلآ دمحم

 ذاتسالا نم ةيبرعلا مولع يقابو وحنلا ملع ذخأف ،ملعلا بلطل ىوزن

١٣٢٢ _



 ىلع هقفلاو هقفلا لوصأو ديحوتلا ىف أرق امك ،رصان نب دماح سردلل

 ،نونفلا ىتش يف املاع راصف . يرزعلا رماع نب هللادبع ةمالعلا خيشلا دي

 هيلإ يتاي - ًاسيردتو ةءارق ۔ ملعلا هتمه ،اهماطحو ايندلا نع ادهاز اعرو

 هنأل ۔ اناجم ۔ دارأ امب مهنم دحاو لكل يقليف ،هناكم ىلإ ملعلا ةبلط

 .لامعألا عيمجو ءاضقلا لامعأ لمحت نع دعابت

 ريغ اهنكل ىرخأ دياصق هل امك ؤهقفلا يف ةيمظنو ةيرثن ةبوجأ هلو
 نب رماع ةمالعلل هنم لاؤس هرعش نمف ،ريسيلا اهنم ظوفحملاو ةعومجم

 : هلوأ © ىكلاملا ر

 باتك لك مهن يف ةعاربو بادآلاو ملعلا لين تش
 بابلألا بقاوث مولعلا لهأ هل تدهش يذلا ربحلاب 1

 باوصب اقطان ةمرورألا ىكاز يقتلا زنك زنك ارماع كلذب ينعأ

 يكلاملا خيشلا ةبوجأ يف عوبطم هيلع خيشلا باوجو لاؤسلا اذهو

 : هلوأ اذه يكلاملا خيشلل رخآ لاؤس هنعو . ةيمظنلا

 ررضلا فشاك اباوج ديفتسال ربصلاو ملعلا اذاي كوحن تدصق
 رصبلا يذ سيطنلا ملاعلا ىلع تيع اذإ تالكشملا لحل لهأ تنأف
 ررذفلا همايأ يف ركذلا سلاجم ترمع دق حاصاي ارماع هب ينعأ
 رطخلا نع انيدهم ةقيرطلا لدع لمع هناز ايعملا !ئجدلا رون

 تايبألا هذه همظن نمو 6 باوجلا دجن ملو هنم هاندجو ام اذه

 : ةبلطلا دحأل باوج

 الأ سيل دل صاقل لصصين ب اوج ىدفأ

 الح دق ديحب دقع هم ظز اك

١٢٢٣ _ 



 هجحيوزن نم عنمي

 لت ا قك هل احو

 هلاريم نم مرحي

 هنافحجأ نم فعري

 ام هللا ىل صو اذ ه

 الت ح مو 4 آو ىفطخللا يبلا ىلع

 يدنكلا ديعس نب ناميلس مالس ىبأ خيشلل هنم لاؤس هتلئسأ نمو

 : امهو نيسحل ١ يبأ يتيب ىنعم نع

١٢٣٤ _ 

  

  

  



 نيتمقرلاب الصو يلايل ىنتركذف ءامسلا رمق تأر
 ينيعب تأرو اهنيعب تيأر نكلو ارمق رظان انالك

 : لاؤسلا لوأو

 ينيبو مهنيب ليح عبرل ينيعلودبي قرابل تنأ
 نيتميد ينوفج نم حفساو مهيلا دجو نم بوذأ تدكن

 نيفرشملادعبك اودعب ناو ًارابطصا سفنلا فلكأ تنمرو
 نيبدعبآنامزهب تسن فلإ دقفل رابطصا ال نكلو

 : لاق نأ لا

 نيسحلا يبأ لاقم يف كباوج اذام بادآلا عماجاي الأ

 نيتمقرلاباهلصو يلايل ينتركذف ءامسلا رمق تأر

 ينيعب تأرو اهنيعب تيأر نكلو ارمق رذان انالك
 : هلوأ اذه باوجب هباجأف . لاؤسلا رخآ ىلإ

 نيقناخلا ءلم هانس حولي نيتوبرلا يلاعأ نم قربأ

 نييداولا سوؤر هبصب ىقسيف اثيغ هباحس قوسي

 نيع لكل قورت ةجبدم هامس نم ىوزن ضرأ حبصتن
 ءامسأ ىف ( نامعنلا قياقش ) باتكب ناعوبطم باوجلاو لاؤسلاو

 ' : زيزع نب دشار نب دمحم بيدألا خيشلا هفلؤمل نامُع ءارعش

 لحتراو ءوس لك بناج حاصاي

 لمت الو سوفنلا سيدقت كرد يف

 لصح دت دعس مانس تغلب اذاف

. ١٢٣٥ _



 قازرأ المعلاو مراكملا نا لقنالو رومألا تاميسج لواح

 ًارفظم نوكت ىسع نانعلا خراو
 ىرولا ىلع ضيفت راطوأ ءاضقب
 ارخف الا ناكملا جليال زجعلا

 فاَسس ىرولا اهيف ةياغ نع ارّصقم نوكت نأ كسفنب بغراو

 هرادب تلصتا اذإ دلألا قسأ
 هرامدل الجعم ناوهلا سأك
 هرارق طسو لذ هارت ىتح

 قانفو حازملا نا هل حزماو هراد ودلا نع تزجع اذاو

 : يذيواعتلا نبأ ةديصق نم تايبألا هذه سيمخت هنعو

 نونجلاو يرذعلا ىوهلا يف يل

 ينوفج ةاور نع حيحص ربخ

 ىنوج د دهاش يلاح ليلدو
 نيربي يتلمرب يلطملا فقف ومىنيد ةيابصلا يف كنيد ناك نا

 هبرت هنم تأطو بيذلا اذاو .
 هبشع كلانه قشناو هب عتراف

 هبدنو كيلع اضرف ئوه ضقاو
 ينوفجب هتمثل يطملا ىديأ هبضه كب تزواج نا ىرث مثلاو

 املك مكافقل ىلإ نحي ىبلق
 امدعب ولسأ تسل ركذتلا رطخ

 امئز دت مهجودح لحر تدهاش

۔ _ ١٢٣٦



 نيصلا ءابظلاب اهنم تطلاغ امناو مايخلا نيب يتديشنو
, 
 مهباكر قارفلا جادحأب تمز

 مهب ايإ كلذ دعب حمسي هارتأ
 مهباقن طيمأ ال ىجدلا بهذ

 نونكم ؤلؤل نم ىونلا موي مهبابت هيلع تلمتشا ام هلل
 اهباغ طسوأ دسألا نرذي نيع

 اهبارحو اهظاحل مهسب ىعرص
 اهباضر رمخ فاشرت ىلع يفهل

 نيسحتلا نع ةيناغ نسحلا يف اهبارتأ ىلع ةيناغ لك نم
 تدوع دق ةحيلم ءادف ىسفن

 تدتعإ امو نويعلا مهس نم كفلاب

 تدشنأ ذإ اهتوصل ميلحلا وفهي
 نيبجواهلةفلاس نيب ام تدب اذا ءامسلا رمق ىرت دوخ

 مهروبع موي تدهاش اذا يبسح

 مهروبغ دعب بلقلاب جعال نم

 مهرون نم ةطقنب مالظلا اوغبص

 ينويع عومدلاب تلهتسا الإ مهروفث قورب تعملام نيداع

 ةنس ىوزن يف يفوت - ةيبدأو ةيهقف - ةريثك راعشأ هلف ةلمجلابو

 . "دلو كرتي ملو ۔ هللا همحر - ه ٢

۔ _ ١٢٧



 دمحأ نب رصات نب ثراح نب نافلخ هيقفلا خيشلا : ءاهقفلا نم

 ءاملعلا دنع هقفلاو ةيبرعلا مولع سردو ،ىوزن ةنيدمب دلو ،يديعسوبلآ

 بلغأ يفو - ىوزنب هدوجو لاح يليلخلا مامإلا مزالو 0 نيدوجوملا
 هب قثي يليلخلا مامإلا ناكو أانيمأ ًابذهمو ائراق ناك هنأل - هرافسأ

 . اهريغو ةاكزلا ةيابج لثم - ةلودلا لامعأ يف هلمعتسيو

 جح ىلإ رفاس اهنمو ‘نسحوب ينب نالعجب ايضاق راص كلذ دعبو

 ةنس 8،اذه هرفس يف كانه تامف 3ةسدقملا يضارالا كلت ةرايزو هللا تيب

 هرعش نم هل دجن مل نكل ،راعشالا مظني ناكو ۔ هللا همحر _ ه٠٨

 : هلاؤس يف لاق .باتكلا اذه فلؤمل ههجو ،لاؤسلا اذه الإ

 ممألل ثوعبملا ىلع ةالصلا مل , مدع نم نوكلا يشنم هلل دمحلا

 مهلك باحصأل او رفلا و انديس راتخملا ىفطصملا دمحم

 ممهلا يلاعاي هتمرام فشكل الهس احضاو اباوج وجرأ دعبو

 مركلا ولوأ اهيدبي مراكم هل هتريس دومحملا دمح اذب ينغأ

 7 ناوخالا عم ةالصلا ىلا ًالثتمم ءاج نميف يلاؤس اذه
 مرجالو كشالب فوفصلا ودس دتقوةالصلل اوماقأ دق مهآر

 مكجملا انخأايهاخأ رجي ىتم مهتعامج يف الوخد دارأ دقو

 ملكلا يف املاب مهمؤي نم "7 مدقلا خيشلا أرتقاذااذك

 معنلااخأ اي يل دجف رايخلاب مأ هببتي مومأملا ىلع له كلام يف

 ممهلا بحاص اي نقلطت ىتم تئش تئش ةقلاط دنمهاي رمع لقي ناو

 ملكلا اذب يلخاي مكحلا يل نبأ اذو كاذب ق قرف له تئش تئش نا لاقوأ

 ملكلا رهاظلا يضرلا يننلا ىلع اهنراقي ميلستو ةالصلا مث

 مهلك لآلاو هحص انتاداس ىلعو ىرولا ريخ !وبتجملا دمحم

۔ _ ١٢٨



 : باوجلا اذهب هتبجأف

 مدعلا نم اهاشنأ ةيربلا بب معنلا ىذ نمحرلل ركشلا عم ادمح
 مكلاب ثوعبملا ىفطصملا دمحم انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث

 مميدلاك لهنت اهلهأ ىلإ ينم مهل نيعباتلا من بحصلاو لآلاو

 ملكلا يف نسحلا عيدبب تحصفأ دق هرهاوج دقع يف رعشلا مظاناي

 مزتلاف ملعلا رحب كنودو اذاي ارمق !يهسلاو ءام لآلا بسحتال

 ملقلاو فيسلاب ىدهلا رانم ايحأ هب نامزلا داج يذلا مامإلا كاذ
 ملظلا يف ردبلاك انفالسأ بتك نم ًاررد هكاه ينم لوقلا اشت ناو

 مكحلا دحاولا ميظعلا هلالا رمأ الثتمم ضرفلا يدؤيل ىتأ نمو

 مأس الو رض الب اصخش رجي هدصقي فصلا يف اعضوم دجي ملو

 مقتسانف م ارحالا ةريبكت لبتو ادمتعم هيجوتلا ىتأي نأ دعب نم

 مدعلاو املا يف " كلام" يف هوفقي نمو مامإلا نيب ام فلاخنالو

 معنلاب هنم الاح جرختف تئش -ئش ةقلاط دنمه اي رمع لاقي ناو

 ملكلا سلجم يف اشت مل نا قالطلا عقيالف تئش نا لاق اذا امأ

 مهلك ةللا قلخ ريخ دمحم رضم نم ثوعبملا ىلع ةالصلا مث
 ىمع لك تاريخلل ةللا هب يدهي املع ىدهلا مادام بحصلاو لآلاو

 ،يديعسوبلآ روصنم نب رصان نب دمحأ هيقفلا خيشلا : ءاهقفلا نم
 وهف ،هقفلاو وحنلا ملع ىوزنب سردو ،ناشلا دمس نم ةعيرشلا دلبب أشن

 .عرو هيقف

 ةبالص اذ ناكو ،تايالو ةدع ىف ءاضقلا رومأ ىليلخلا مامإلا هآلو

 يقبو ايضاق ناطلسلا هلعج -اضيأ ۔مث ا ماكحألا ذيفنتو ءاضقلا رمأ يف

- ١٢٩٨٩ _



 انمز ةلودلا مدخ ثيح ،دعاقتلا ىلإ ليحأ نآلاو ،دهعلا اذه ىلإ ايضاق

 زواجي هرمعو ه ١٤٠٦ ماع ةجحلا وذ ١١ موي يف هللا هافوتو ۔اليوط

 يف سرد دقف ،يديعسوبلآ دمحأ نب قاحسإ هدلو هفلخ نآلاو

 ةيبرعلا ملع يف آمولع لانو ،سوباق ناطلسلا عماجي ءاضقلا دهعم

 ٥٨ نسح وب ينب نالعجب ضاق نآلا وهو ايضاق راصو هنم جرختو ٠ هقفلاو

 . نيرصاعملا ءاهقفلا دحأ وهف

 نب فيس نب دمح نب هللا دبع نب دمح هيقفلا خيشلا ءاهقفلا نم

 مولعلا سردو ىوزن ىلإ لحر مث ،ةعيرشلا دلبب أشن يديعسوبلآ ديعس

 مث ،يليلخلا مامإلل ايضاق راصو ،امهريغو هقفلاو وحنلا نم كانه

 ضاق وهف ©نآلا ىتح ءاضقلا يف لازيالو روميت نب ديعس ناطلسلل

 . طقسمب ةيعرشلا ةمكحلاب

 مامإلا نب ديعس مامإلا ديسلا ديعسوبلآ نم رعشلا اومظن نيذلا نم

 ةنس ديعس نب دمحأ مامإلا هيبأ ةافو دعب كلملا ىلوت يذلا ديعس نب دمحأ

 حيصف ديعس ديسلا ناكو - خرؤملا قيزر نبا هركذ ام ىلع ۔ ه٨٩١١

 : ةيلزغلا تايبألا هذه هرعش نمو هيناعمب افراع رعشلل ًامظان ناسللا

 ىنلد كل اصو ىلإ ليبسل ١ فيك ىنلذأو هزعأ هاوه نم اي

 ىنه مون يف تنأو موجنلا ائعرأ امئاهابص ناريح ينتكرتو

 ىنٹنتال نأ نصغ اي يل تفلحو ىورمهلا نع ليمتال نأ ىنتدهاع

 ىنتدهاع ام نيأو نامزلا نبأ هلثم نصغ لامو ميسنلا به

- ١٤. _



 ينتلصاوام تناو نامزلا اج
 يتشاشح تكلم ىتح ىنتلصاو

 يكتشاف قيرطلا ىلع ندعنألف
 ىوهلا ناطلس دنع كنيكشألو

 ىجالا حنج يف كيلع نيع دألو

 ىنتلتق تنأ لصولاب الخ اباي

 ىنترجه لاصولا دعب نم تعجرو
 ىنتملظ تنأو مولظم ىز يف
 ىنتبذنعام لثم كنبذعيل

 يننيلبأ ام لثم ئئلبت كاسفف

 : ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس ديسلا هيخأ ىلإ بتكو

 سمتلاف لبولاب ءارضخلا تحش اذا

 ةنامش سيلف يبولطم : زع ناف

 رطملاك سانلا ىلع ناطلس دوج دجت

 رفنظلاب زوفلاف بولطملا لصح ناو

 يذلا ديعس نب ذلمح ديسلا هدلو ءاثر يف تايبألا هذه هرعش نمو

 : طقسمب ةرجهلا نم فلأو نيتئامو تس ةنس ىفوت

 لعتشت يريمض يف بهلت ران لجعلاب يبيبحاي كمامح ئفاو

 لهألا نود ادرفم اديحو ىسمأ ىرولا ىف لضفو فرش هل نماي
 لغيالو ليبيال ًامغو اسه اسع باصم نم ربكأ هللا

 لخلاب برضي ناك دق همال 3 تريغت ليلألا دجملا ىوح دمح
 لزن اميف براتأو ةوخأ نم مهل نمو مامإلا دالوأل اربص

 لودلاالو هنع لاومألا عنمت مل ىرولا ريخ ىتأ دق اذه ورغال

 : هيف اضيأ لاقو

 ءيش هنم ىلحأ تقذ ام ىضم شيع ىلع يفهل

 يأ تلقو عومدلا ترج دوهع تركذال

- ١٤١



 فلأ ه٥٢٢١ ةنس دمحأ مامإلا نب ديعس مامإلا ديسلا ىفوت دقو

 . قاتسرلا دلبب ةرجهلا نم نيرشعو سمخو نيتئامو

 ديعس نب دمحأ مامإلا نب لاله ديسلا : رعشلا اوضرق نيذلا نم

 ،هرصب دقف هنكل ،املع مهرزغأو ،آنس مامإلا دالوأ ربكأ لاله ديسلا ناك

 ىمسملا ناكملاب دنسلا ضرأب كانه تامف ،جالعلل دنهلا ضرأ ىلإ بهذف

 هرعش نمف .راعشألل امظان ناكو فورعم هربقو اهب نفدو ((لويد))

 : ةديصقلا هذه

 رسكلا اهرداغ نيدلاو ىدهلا ةانق
 تفع دق نيدلا ةلم نم عبرأ مكو
 ىرولا ىف قبي مل ركذلا يناعم كاذك

 ىدس اهلزنأ شرعلا هلآ نأك

 تردوغ فرعلاب رمألا اهنم ردي ملو

 ىنأ اوعنص امسن يف نكي مل نأك
 الظطاع حبصأ قلخلا ريخ ةنسو
 اجحلاو ةماقتسالا لهأ راثآو

 ًأسراود تحضأ فورعملا يذ مالعأو

 رصنلا هزوعأ لدعلاو ىقتلا فيسو

 رخفلا ميخ املاط امدق هنم اهب

 رفلا ةمركملا يهو اهفصو ىوس
 رجحلا امو حابملا ام اهنم ردي ملو
 رجزلاو عدرلاو ىهنلا اهنم ردوغو
 رذنلا مهءاج هنع وأ مهدعوت

 ركنلاو نادزي يغبلا ديجو اهالط
 رهزلا اهؤانبا مل فسخل ماست
 رثنلاو مظنلا اهلضف نيبي مل نأك

 ركذلا حصفأ امك ىوقتلاو ةيادهلا يلوأ اولأساف اوملعت مل نا لاق دقو
 هرون وهو هدتقاف مهادهب ناو

 هضرف دكأ نفحرلا ام لطعو
 هلصو نميهملا صن يذلا تبو

 ىهنلا ىلوأ يصايص تيناوح تسسأو

١٤٢ _ 

 رهدلا ىقب ام سانلل هداشراو

 رجهلا مهادصأ نيدلاو هماكحأو

 رتبلاو عطقلا هل !يعدي ام لصوأو

رضلاو وهللا اهئاجرأ يف لهأت



 اهسردو مولعلا يف نانتفا دعبو
 دقو اهءاودأ سانلا ةاسأ تراصو

 اهتاعر تدع ءاشلا بائذ دالب

 ةنس دعب ةنس موي لك ىلع

 رمزلا اهعجاسي ناحلا ننفت
 رعذلاو دقحلا اهبابلأ يف مكحن

 رش اهولت ةعدب ئيحتو تامث

 رصملا هقاس برفغم اهاحض نأك اهعوض قحم دشرلا سومش تراصو

 ثداح لك ىف مهللا كل اناف

 اظناح كرابت ولوأ انب تناو

 تمكحأو هاعو ىملع يذلا اذهف

 رسيلا انعمطي رسعلا دعبف دوعت

 ربكلاو لوطلاو ءالآلا كل اميحر

 رعشلاو ةحيرقلا ىنم هتعانص

 رصحلا اهضعب نع قاض تلح نيدلا ىلع ةيزر لك تيلمأ يتنأ ولو

 ةعارب تلقو قطن اهب لكو
 ةراشا هيف ضعبلا تلعج نكلو
 ًاعماسم ؛وقلأو بلق اذ ناك نمل

 نذإ اهل تنأ نيدلاو ئدهلا مامإ
 مهرم تشعام نيدلا حرجل تنأو

 افشاك دحلا دعاس نع اهل رمشن

 لطابل داشر نع فيز مار نمو
 ابطاخم ترص يالوماي كنأل

 نكت ملو تافرلا ايحأ ىذلاب قثو

 ربحلا همق نع نج ءوس لك نمو
 رخذلاو ةليسولا ىهو ةظع تفك

 ربحلاو مهفلا هضار اديهش راصن

 رمغلا زجاعلا اهكاردا نع لءاضت
 ربجلا انئاضعأ بان رسكل تنأو

 ربصلا كدعاس لهجلا تاملظ !ئجد

 رستقلاو ةبوقعلا الا هل سيلف
 رضلا كبناج دهعلا فوأف دهعب
 رمحلاو دوسلا هنود نم اهشعنتل

 رمسلاو ضيبلا الو ال اعطق تاضاقملا هئاضقو هريدقت نم جنت ملو

 اهنأك تآلا تايراحلا الو

 هظفحل ديري يرجت اننيعأب

١٤٢ _ 

 رجبلا اهفنكت مالعأ ليت امك
رسالا الو ينغت حاولالا الف ىلاعت



 رقشلاو ثمكلاو مهدلا تانفاصلا وف اطسلاو دنجلاو جاربالاو مطألا وأ

 رمألاو قلخلا هل بر هلاضفاو هلدع ةيربلا مع نم كرابت

 رهقلاو كلملا اهضعب تافص تلجو هنأش هزنت ىلعألا للملا هل

 رتبلاو ةنسألا هنع مكديؤت الو مكرصني لاق هورصنت ناو
 رفولا معنألا هدنع نم مكتباصت ةبكن نيدلا ىلع مكتباصأ امهمو

 رفعلا اهمض هتاذ يف مكحابشاو هليبس يف مكلاصوأ تينف ناو
 ركلاو ديكلا اهلاغام ةمركم مكسوفنو ةروصنم مكح اورأف
 رهطلا هكالمأ زوفلاب اهرشبت هراوج يف ةعوفرم ةرهطم
 رصنلاو حتفلا امهنم ئنستي مكل امبرو نينسحلا ىدحإ كلذو
 رضلا عفدني هنم فطلب فوسو هلاونو ةلومأم هتنمف

 رفسلا وربخت ىآلا نوبلاغلا وه اندنجو نيبملا رصنلا انل اناو
 رسلاو ةواقشلا يهف هنارفكو هيغبب قابطلا عبسلا غلب نمو

 رسعلاو لذلاو نالذخلا هنكلو هفيس مصخلا مصقي نا هرصن امو
 رشحلا قسوتسا اذا قاس نع فشكيو دغ ىن دجلاو لزهلا نيبي فوسو

 رذلا هل ىنأ هن يغ كلذف منآلرذع لهجلا نا نظ نمو
 رفعلا اههجو نع باجتنت يك دهاوش اهل نددعيلف ءايشألا يعدي نمو
 رفكلاو مشفلا ىدهلاو لهج ملعلا نم هدنع لضنأ ناك اذه حص ولو

 .ركفلاو كلذ هنع ىفني لقعللو انديعم لج ءاملظلا هرون نمو

 ربحلا ةردلا هزاتمي املعلا مه ىررولا ةلمح نم هاشخت هتعن يفو

 رسخلاو راعلاو ءايهدلا ةوهللا لب ةييصمو ةمقن الا لهجلا امو

 رذع مهل سيلو ناهرب ةللا ىلع نكي مل بتكلاو لسرلا ثاعبنإ دعبو
۔ _ ١٤٤



 ةجح ريغ نم ناسنالا بذع ولو
 الداع كشال ءاش ام ىلع ناكو
 انيلو تنا مهللا كناحبس

 انلامو نوكلاه انإف الاو

 قثاو كلضفب نظ انل نكلو

 يتيطخ ينع حماو يئاجر ققحف
 دمحأ ةعافش ينقزرا كلضف نمو

 مهيده عبانو باحصأو لآو

 روج وأ بسني طق هنم ملظ الف

 رزحلا هنياب دودمملا هلضف امك

 ركشلاو دمحلاو ضيوفتلا كل انمو
 رشنلا انأحفي نيح ءيش دازلا نم

 رففغلاو درفاي وفعلا هيف كفطلو

 رزولاو طحني كاوجر نم مثالا ىسع
 رجفلا مستبا ام كنم ةالص هيلع

 رتسلا فشكني هيف نيد موي ىلا
 ء . . ق

 دمحم نب دمحا نب ديعس نب دمحا م ام ال ١ نب لاله ديسل ا ل

., . . 
 'ىمسلملا هباتك ركديو ٦ يلوعملا رماع نب دمحم خيشلا حدمي يديعسروبلآ

 : ثاريملا ىف يذلا ا بذهملا »

 رحبلا نم نيقيلا ملع يف وهو ىلب ردلا نم كلس طمس مآ انبذهم
 ركذلاك بتكلا رئاس ىفوأ كدجك مهلوأ كمساك سانلا يف هب تيتأ

 رصحلاب دعلا هعصحي مل ام دماحملا نم هب نكل طق هيف بيع امو

 هنأباهنم هيفكي دقو ال ملو
 هلهأ وهو هحدم انيلع قحف

 نمو هدر يف تأظطبأ يننكلو
 رماع ةلالساي يل ًارذاع نكف

 ىقتلاو ةباهملا جات آسبال مدو

 ةشيع بيط يف رهدلا ءاقب تيقب

\ ٤٥ 

 ريخلا يلوأ نيملسملا يضاق ةجيتن
 ربتلاب قمنت ىرحأ هرطسأو
 ركسلا ةوشن هنمض يف دجي هاري

 رتسلا نم ابوث هللا كاده لبساو
 ركشلاو هلل دمحلاب آعردمو

ركنلا نع هانو ًارامأ فرملابو



 رشبلاو ةرسلاب كيلع دوعت ةديدم ىرتت دايعألا تلازالو
 رطقلا بيص !مهام وأ دمحأ ىلع قطان هافام شرعلا هلإ ىلصو

 دارأ . آدشار دارأ ،ككدجك : هلوقو .ادمحم ىنعي ،كمساك : هلوق

 . باوصلا ىلإ آدشار مهلوأ ءًادومحم سانلل هب تيتأ باتكلا اذه نأ

 دشار نب رماع نب دمحم : وهو باتكلا اذه فلؤمل باطخلا اذهب دارأو

 .هأ .يلوعلل

 : لاؤسلا اذهب دمحأ مامإلا نب لاله ديسلا لئسو

 راتحللاهب ىدهي هرون نم راتخملا انلاله لوقي اذام

 راع ةنايدلا يف هنم كاذ له ىرولا يف ىلوت نم ىداعي نميف
 رايخا مهلك ةلدألا مهي ىدهلا راونأ تيده رضيال مأ

 راج وهو هنع دعابت نميف ملاع وه اهب نيد ىذ لكلو
 راربأ انل مه سانا نم ءاربت فيك لاؤسلا صيحمت هعيلعأ

 راونأ هنا كملع سبق نم ئمعلا ليل افشاك اباوج يل به
 راشبتسااهب ةركاذماللا مكل انحتم تسل ينأب ملعأو

 راثد دادولا نم هيلع فاص صلخم كل ملعتم مداخ نم

 راطسملا اهبيطب باطف تباط ةيحت مامإلا لجن اي كيلعو

 : لاله ديسلا هباجأف

 ران ش فالخلاف ةعيرشلا فقاو اوراح ةلالضلاب اموق كنع عد

 اوراج دق هتيلاو ي ذلا صخشلا نم ارهج اؤربت نيذلا نا

 راثآلاهب تقطناذنك انيد مهنم ةءاربلا كل تنأف اذكو

۔ _ ١٤٦



 ترج ةثداحب اوئرب اذإ الا

 امنيح ةيالولا راهظأ كيلعو
 الخدم ةحيصنلا ىلإ تدجو اذإو
 هلآو يبنلا ىلع ةالصلا مل

 اورامت سيلف اهتحصب اوءاج

 رارسألا تغاسو كيلا اوعجر

 راع ةتامحلاو نمي قفرلاف
 راهن ميهبلا ليللا بقاع ام

 { ةقيار راعشأ هلو { ةرجهلا نم رشع ثلاثلا نرقلا ىف حنم دلبب أشن

 : يدابعلا يلع نب رماع خيشلل يهقفلا لاؤسلا اذه هرعش نمف

  

 لاجرلا بولق اهنم راتت ةبوجعأ كاه ىبنلا اذاي

 لاجحلا تاوذ نم ةبوبعر ةجوز هل ديزي ليلس
 لاصولل مهفلخ مهنايب اوقلغأ املاط مهل ئبوط
 لاعنلا يف ري نيتنس عم نيرهش اراس ىعس راس اذ دعبو
 لاصولا ميلس دولومب تءاج الماح هتليلح تمي :

 لالضلا تينأ تسل مهل تلاق تلواح دق ءاشحفلا اهل اولاق
 لالحلا كميدولومب تءاج اذ دعب يضم دق ماع دعبو

 لامرلا ولعي لذلا يف هرفس يف اهلان ةقاف يف ري جوزلاو

 لاخو مأ مئةمع نع اهلعب اذ دعب ينوت مل

 لاجرلا بولص نم اج دلول يبرقت ال ثاريملا اهل اولاف
 لاضنلا ديدس اياذ يف لوقلا ام اننيب ام مكحلاف مهل تلاق

 : باو جلا

 لاغنشاب رهد هارع نمم لاؤسلل اجحلا اذ باوجلا كاه

 لآملا فوخ نيدلا ءاضق يفو 3 ئوضلا فوخ شيعلل هبسك يف
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 ةحسف هرمع يف ري ملو

 ىحتنا هنع ملعال ا سلجمو

 افص رادتكاو بوش لك نم

 مهراثآ روهشم يف ءاآج دق

 بجاح هل ام ورحص تقو ىن

 نعو ورمعو ديز نع كينغي

 ىونحا ام الو لهسلاب ردي مل

 عمجم مهلك مهنم موقل اف

 هبأقحل لببلا كاذ مكح نع
 لوسن نم يديس هادع نمو

 شارفلل مه لوقي مهضعبف
 مهدمب نم ءىطولا لين دوجو
 هموت نم يداعلاو هنيب ام

 ةقلاع اهلعبب مهباسنأ

 هنيم ثراو مهنم يجلاو

 ا١لللا ساك رهدلا هاقس نم اي

 اوقحلي مل لات دق مهضعبو

 اهلمهمهنكلاهلعبب

١٤٨ _ 

 لاحلا اذ ايعاس لوحي ىتح
 لاتقلا تقو فحزلا ماحدزا يفو

 لاهجلا نيب رادقألا هنوس
 لالزرلاك ادراب هآرامك

 لاهتناهدرتوأ الع هغسن

 لالهلا لثم نيعلا يأر هارت

 لابج نم وأ حاص اي لياح وأ

 لاعولاك هريس يف نم لاؤس
 لالضلا تابجوم تاثعوم نم

 لازم نم ام مادقملا اهلسن يف

 لاقلا يف مهنم طرش ريفب

 لادج نم ام يأرلا فالتخا ىرج
 لاحتساو اهجوز اهنع باغ ول

 لاضنلا رصع حاونلاك شاعو
 لاثملا ىف ىتداس هتنأ امك

 لابتحاب اهمرص يف مهل نا ام
 لاح لك يف راتخملا ةنسب
 لالخ نم اهب ام ىناعملا ذخ

 لاصتاو مهنيب باستنا ىلإ
لاقعلا يف هدنع ىقبت كلتو



 ةقرف ىهنلا اذ اهتنبت مل ام

 هل يليم يأرلا اذه هجون

 : رعشلا اومضن نيذلا نم

 لالجلا يذ إئضق وأ قح هجوب
 لامكلل هبرق نم ىرأ امل

 نب رصان نب فيس يوغللا بيدأل ١ خيشلا

 يف ناشلا دمس نم » ةعيرشل ا » دلبب اشن ٠. ي ديعس وبلآ ديعس نب كراب ام

 افراع { اهيناعمو راعشألل اظفاح ناكو ،ةرجهلا نم رشع ثلاثلا نرقلا

 : اهنم ةريثك راعشأ هل ةغللا ملعب

 بيطر نصغ اذ هنم بجعأو بيحعلا بحعلا وه يبجع نمو

 بيكلا وه يخأ لاع ىلع هارس سانسن ريغب سيم
 بييغت ال سمش هنم قرشأو يسعسع جاد هينف قروأو

 بيضقلا كاذاشتناو شنشنف 7 هاقسو قراب ضمروأو

 بينشلا هتجاجم نمآحاقأ ئدبأو ضغ سجرنب منو
 بيجتهتمظعل تدح_س۔ هل هنأر نأ ال ناصغألااذك

 بيبرآشر اذ تلق ىنثت املهشنأ يذللا ناح

 بيرم يرسأ يف نآلا هنمو ىرابطص٫صا ىنفف هبحب تمظك

 بيبطلا ائکب يلاحتنا مظع نمو يجالع يف سآ لك ايعأو

 بيشملارفس دقو ةحراجو وضع لك يف هبح مستت

 بيطي ال يبلقو افش ريغب ىضقت رمع ىلع ىفسأ اوف
 بيلدنعلا ىنفت ام يهلإ اياربلا ربخ يبنلا ىلع يلصو

 : اضيأ هرعش نمو

 اضرمأ دق هظحل لباب رحسبو اضرعأو بحملا نع بيبحلا اص
 ىضر مأ اهرك هنم كلذ ردأ مل افغجلاو يدامتلاب يداؤف انضو
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 اضأ دق قرب ماهجالا ضراع يف هنأكفابظلاب ىنامر يبظ

 اضرلاب دهاع ناب دق نم نابلاو ههجول لازفلاو ةلازغلا تنع
 اضفلاب ذخاؤي دحأ الو وكشت همعن نم هقاس لخالخ اذكو

 اضفلا ناديمك اليم هتابذنع تكرحت هيلع ئرس ميسنلا اذإو

 ىضم امل هل اميظعت ناصغألا هل تدجس يذلا دقلا فيهأ اي

 اضم وأ كهجو رون نا عترم كل { يتشاشحو عترم يداؤف يف كل
 اضفلا بحر يب قاض ابص ناريح امئاه كدب دعب نم ينتفلخ

 :اهنمو

 يضتقت ةنابللا يل لعجاف دوجلاو ىدنلا كمراكم نمو ميركلا تنأ

 يذلا ىلع ةالصلاب يلوق تمتخو

 : تايبألا هذه هرعش نمو

 عقلبلا ميدقلا للطلا ىلع جرع
 همسر فاعو هللاعم لأساو

 تمرختو اهدهع مرصت نمد

 تلطعتو اهتاصرع ترمدتف

 حراسمو اهملل عتارم تدغو

 اهب نم لأساو اهب دنأ تللظف
 اهعبر شحواو ًافهل تعجرتساف
 اهتاوبر يف ناحلألا عجرتسي

 اسألا ليباقع ىنم تحيهتو

 عبرملا تاسراد اموسر يكبأو

 عظفم ميسج بطخ نع كيبنت

 عمريلا فيصخ اهب نولخ ججح
 عبرألا حايرلا ةيفاس جوه نم

 ىعتري اهيف جنفسالاو ءارآلا

 ىعيال دلص مصل لاؤسلا فيك

 عمبلللا ىج اهنم ينباجاف

 عسدألا يراجم ينم تلسرتساف

ىعلضأ يف ىظللا بهش تفدارتو



 ابصلا مايأو اهب تدهع دق مك
 اشحلا ةيماض ءافيه ةلوكره

 عضوم فرشأب ةمعان لك نم
 عمللا روح ءافل ةلوبطع

 عنرأماقم يفزع مايأ دعاسم نامزلاو شيع بيط يف

 ىعشعش رهفكم يف ًارطمتسم ىدرلا تاساك رهدلا اناقس ىتح
 عفدم نمامن انب هاضق امع نياك ردقملاوانيقياقح

 علمعلب نوتهلا دعرلا علعلام هلآو يبنلا ىلع ةالصلا مث

 : اضيأ هنعو

 لزوجلا هامر لطع عبرم يف اولزناو كلانه اوفق نيلحار اي
 لامشلاو ابصلا هتدجب تبعل دقو هنطاقت دعب رفقاو ىوقأ

 لكشتي هلآ يغ بارسو ىرت ريطاسأ اهملاعم تحضأ

 : اضيأ ۔ ةديصقلا نمو

 لفرت ناسح تاريخ نهيف مئلعلا تارخم ملا بابقلا دعب
 للستي هقيحر ثاخللا نيب مضخأ تيتش درب نع رتفت

 اولبتأ ال ماهلا نوبراضلاو ىرشلا دسأ !ىعولا موي اهنومحي

 لفحجلا هنم رف ربزه لطب اقللا دنع لساب عورأ لك نم
 ليفستي هنابل جاجعلا تحت هرثإ وفقي توملاو ىوه ىوهي
 لجمتن ال ءاثير اهتيلاي ىمحلاب يلايللا كلت ىلع اهآ
 ل ةةّلبم هناطعشأ ىلوألا بشق ىلع ىقبي ال رهدلاو

 لحار ىنأ تبجأو هلاح نع ًاريفغتم هتلخ ال تلدع

 اهتاوهش نع سفنلا رهق تمزلو
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 ةناريع ىقتلا قون نم تبكرو
 هلأركتعم هللارقهقتم

 ال ضنفتم يتنليع محري هاسعنف

 ىنج دبع ىلع فطلاو دج براي

 أاتبخم كلاون وجري نم باخ ام
 هلآو يبنلل ئهلإ ىلص

 لدنعلا معن ءانجو ةموكلع

 لصتنتأ هل ىبوح نمو ًادبأ

 لضفتا هنا يرزو طحيو
 لزجالا ميظعلا كبهومف رفغاو

 لوألا ميركلا تنأ ًاطساب اب

 لجسي ىحضأ نصفلا يف رياط ام

 اهنم ،ةريثك راعشأ - روكذملا _ رعاشللو ،ةديصقلا نم هاندرأ ام مت

 خيشلا يفوت ،قفوملا هللاو ةيافك هانبتك اميفو ،حيدملا يف اهنمو لزغلا يف

 .ه٠٧٢١ ةنس ةورح رصان نب فيس يوغللا

 نب حلاص بيدألا حيصفلا رعاشلا : رعشلا اومظن نيذلا نم

 يداو نم « تاملسم » دلبب أشن ‘يديعسوبلآ دامح نب حلاص نب بيبح
 نب ديعس ديسلا ناطلسلل ارصاعم ناكو رشع ثلاثلا نرقلا يف لواعملا

 اهنم ريسيلا الإ اهنم دجوي مل نكل راعشأ - روكذملا _ رعاشللو . ناطلس

 : تايبألا هذه

 اناوكاألا اهرشن رطعي ترطخ

 اهرصخ نكل فادرألا ةناير

 اهفدرب فيصنلا طقس دقو تلاق

 هناف كننزحي ال اهل تلاق

 هميعن بيرغلا يسني يذلا دنع

 نم لوقتو اهفدرب سحت تدفن
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 اناصخغألا اهدق حضفيو اجرأ

 انالمالحان ىلثمراص دق
 انابو فيصنلا عاض دق ءاسأ
 اناصمو مكل اظوفحم راص دق

 اناطوألاو لهألا نيمعتت ذإ

انادرألا كسمي فدرب ىدهع



 يف يمراصلا دوعسم نب دمحم نب دوعسم رعاشلا خيشلا لاقو

 : فيصنلا

 لمث ابصلا حار الط نم اهنأك لجز اهتابل يف ىلحللو ترم
 لمحلا اهجرب سمشو دوعسلا دعس هلاط متلا ردسبك هجوب وهزت

 لحكلا اهفرط نم ىرولا لوقع ىبست اهتلقم ظاحلألا ةرتاف ءاروح

 لسع اهمعط قيرو قورب نعو بنش نعو بطر درب نع رتفت
 لطع ىبظلا دايجأ و ىلجت اديج اهلنأ ريغ اديج ريطلا تقاف دق

 لحتني رصخلا هنم حشكلا ةقدو تضهن اذإ اهيفدر لقث نم داكت

 لجخلا ةرفصلاب اهعقربو اسيم ةرفسم ردبلاك تدب امل تلق دق

 للعلا كلع نم ىفتشي دق كنمف مقس يذ لك انم كلصوب ىلع

 لجر اي تلق دق ام تاهيه تاهيه هددرتالوت تدتباو تدوأت

 لفكلا تشاتناو اعم سمشو ليل اهل نابواهنعاهبابلج نابن
 لسكلاو بعرلا اهارعو هب يردأ ملو فيصنلا عاض دق مأ ايه تدان

 لمهني دخلا درو ضغ يف ناتهلا بكسنمب اهينيع سجرن لظف
 لضخ ؤلؤل هيلع ر انلج وأ ببح هتقوف ن اوحق ا هنأك

 لجرالو فوخ الف ىفاخت الو ادبأ ىسأيت ال اهما اهل تلان

 للظطبلا سرافلا لذو يقتلا ربحلا ابص هيلإ نم هاوح فيصنلا نإ

 يف يمر اصلا دوعسم نب دمحم نب دوعسم خيشل الاتق دقو

 : اضيأ فيصنلا

 عرهتيهنيلنماهماوتو عضوتتاهباي بيطو ترم
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 عجوت صيمقلا زرغ نم هورعي اهمسج ةموعنلا طرف نم داكيو
 عفسا ليلو رمق انلادبن هطوقسب ترد الو فيصنلا طقس
 عملت قورب تمستبا اذإ يكحت اهجازم ناوحقألاك ذجاونو

 عسصدأل ١ اهنم نيدخلا ىلع ًافسا اطناس هتأر ا تطتاستن

 عظطقت ماشخنلا هنم ؤلؤل وأ ادب درو ىلع تبج امنأكو

 عفنت هب لك نع تنك دق ي ذلا عاض اهمأل لوقت تلظ

 عجري كفيصن ىسعف ينزحت ال اهلوتق ةقيقشلا مأل ١ ةباجأن

 عضوم ا كاذ معن اي اهفدر نم عضوم هباذنإاف تتفلتن

 عمسيو بيكلا هيعاد بيجيو هلجأل راحبلا جاومأ باجتو

 : فيصنلا يف يلوعملا هللادبع نب دمحم لاقو

 اناركسلاو نابلا بيضق ىكحت اهنأكف اطخلا ىف رتخبتب ترم

 اناركسللا هب وحصي اهؤاقلو ىنثنتو كاذل انحاص حاتري

 انادرألاو لايذألاررجتو تشم اذإ بولقلا فطن اهنأكو

 انادرأ اهنارجه هنأ ول اهلاصوب اذإ يحتابصلا ىركس

 انابثكلا لمحي فدر اوحف هبأنيح ترد امو فيصنلا طقس

 انابا نيح تيسنا وأ حاط دق هنأب نونظلا ينغت امف تنظ

 اناطوأ يذلا ضرألا يف عاض دت هلعل فيصنلا ماايه تلاق

 اناخام هظفح ين زرومب قلعتمهباذنإاف تتفلتف

 اناخا ام باخ امانعاتمل ظناح نيمأ انل كاذو تلات
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 : يدومحملا دمحأ نب ناميلس خيشلا لاقو

 انادرأللااهنفج رطميواهيت انادرألاو ليذلا رجت ترم

 انابو تملع امو فيصتنلا عس دقلانزرحاو هامأ اي لوقتو

 انالوم هكاطعأ اسنلا نود يذلا دنع ىنزحت ال اهل تلاق

 اناطوألاو لهألاو ديلتو هدالب بيرغلا لجرلا ىسنمو

 : يلوعملا هللادبع نب دمحم نب بوبحم لاقو

 انايعأ دقل هتماق فصو ىف هدخ ةرمجب ىبلق إئبظ ىبظ

 اناودع ىرولا داكا دقتو هوطخل بولقلا تفنتلتف ىشم
 نازحألا فشكتن ءاقللاب دج اريحتم ىبرم اهل تلق دق
 ناريح ارنان مكأملا قوف هفيصن حاشظن اتفتلم هنأف
 اناوخإلا عطقأو لوهسلا يوطت 3 مكبرقل دالبلا ىصقأ نم تئج دق

 ىسوم نب ديعس نب ملاس بيدألا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم
 ،ةرجهلا نم رشع عبارلا نرقلا يف مدأ دلبب أشن ،يمدألا يديعسوبلآ

 لئاسملا يف هرعش بلغأو ،ةعومجم ريغ اهنكل راعشألل امظان ناكو
 نب دمحم نايبلا خيش حيصفلا خيشلل اذه هلاؤس اهنم ،ةيهقفلا

 : يملاسلا ناخيش

 ننملا بتر ئتر نمب نبزلاريرحن لوق ام
 ننف لك يف ىرولا قانف يذلا ناخيش نبا ينعأ

 نقؤمللاجح ةروس ين ءالآلل يذ لوق يف

 نمقلادبعلاةرخآلاوايندلارسخدنتق
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 ايرجلاب مأ بصنلاب
 يتلا ةرخآلا ىنعأ

 نبأ يل ٠ . ٠ ٠

 نمواهب[رقنلازان
 نثولادبع نمواومهأ لا فلاخو هللإلادبَح

 نردلا بلقلا نعطمأ تالكشملا لحي نماي
 ننفلا يف درغو ير و حان ام مدو ملساو

 نه قروامرنزم ئئيمهام يبرةالصو
 ننللاو مر اكلا لمأ هلآو لوسرلا ےشفت

 : باوجلا

 نسحلاو ديز نبا انأأ نسملا مخننلا يدهماي

 ننملا يف رفعج نباالو م ولعلا يف رجحب نباب تسل
 ندع ىف ىضقت فيك اعنصب هتجاح ناك نم

 نيبلا ينال ىضقتمل ةمكح مكهتكل
 ندلاو يحاونلا لك ين ضارغألا توافتت

 ند لا ة ةنن بلظطلاك اححلاة بقنت ملعلاو

 7 ليسلادصت رياح داه رجأ مك

 نمزال ناكم ان امم لقن تبضن اذان

 ننسلاودصعيالنالورعفم لوقلاوامهين يأ
 نم بان ريمذ هلع اف ےشضاملا لعفب رسخ

 نكسدق ةفاضالاب ابنذ ضفخنف تضفخ+ اذاو

 نكتسا امع ربخم مسإ وهو فاضم رسخ

 نجه م ذىلعرا لاح بصنلاب هنا وأ
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 نكس ايندلل لدعل او ى دهل اب ملعأ هلل او

 : - اضيأ - هل هنم رخآ لاؤس اذهو

 هناسل ضيفل يرجي همهف نمو هنامز لهأ قاف ًابط لئاسن

 هنأش ةعفرو ارفلا هتعلطل ةجهب لواطت ايندلا تحبصأو

 هناو رصع مايأ ترختفإ دت هب نم ناخيش نبا يكازلا دمحم

 هنايميهوأ لمشلل عماجب ىرولا ديس نع بطقلا لقن ىنعم ام

 هنايب نم ىتأ اعنم عضوم يفنو اهباهاب ةنيم نم اوعفتنا ال
 هناشب ىلوأ نيلوقلا نم يذب ىرت امب نيبو الهج رنقم دنأ

 : هباجأف

 هنانج يف ىعترأ لاؤس عيبب هنانج ركفب لخ نم تأوبت
 هناسحو هناسحإ ىف تسنفانف هدييغ نسح هناسحا ىنكلمف

 هنامجرت نم بحلا ليلد تفرع ىننا كدوب انافرع يل ىفك
 هاشو ثيدحللالعأ خسنلا فلكت نع نيثيدحلا نيبام عمجلا ىرأ

 هنايب يف حضاو ثيدح باهأ ايأو لح غبدلا دعب كلذف

 هنانعب ىدتقتا تاساحنلا يف ىتا ام لكو هنع ىهنلا غابدلا لبقو

 هناحتما تقو رطضملا هب رمس عيهمل رارطضالا قيرط ناو
 هنانع افرط نالوق معن ليقو ال ليقف عافتنا تاساجنلاب لهو

 هناوأ لبق ءيشلا لوصح ديري نمك نكي رومألا يف لجعتي نمو
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 : اهنم اذه يكلاملا ةمالعلا خيشلل ةلئسأ هنعو
 يكلاملا ىتفلا سيمخ ليلس يكز ىقت ربحل لاؤس

 كباشلا عمايرثلا طانم اهنود ابر ىقر مامه

 كلاحلا اهلهج ىجد فشكاو اهنير ىهنلا اديوس نع طمأ

 كتافهلمهسبامر هرهد نملثايغ تنأف
 كتاعلا ىتف نعاتدكأت اهرجف عم برغم ةن سن
 كراتلاك دكأتلا نلس اهرهظامو ءاشعللامن
 كنلنارآ مثررس ىلع ةنج ادغ تيزج يندنأ

 : هباجأف

 كلاملا باهرلا نم لضفب يكلاملا نم باوجلا كلإ

 كراتللردقانه كيرت امهل ىفطللا ةبظاوم

 كلاسلا بعتملا رفسلا ينف ًارضحأدبأ امهيلصب
 كسانلا دباعلا نع نامز ىف رجفلا ة ةنس تطقس امن

 كلاهلاب كي ملو ىضقي امهلأكراتادغدت نمو
 كلاحلا ئجدلا يف ىدهلا كيري هب عنتاف يباوج اذهف

 : هلوأ اذه رخآ لاؤس هل هنعو

 ىوزن ىلع يكلاملاك هتينهو ىوهتام تفلب تيرخلا اهيأ ايأ
 ىولبلا نم ةاجنلا انتيعأو انيلب هل لتق مث ارماع ىخأ دصقاف

 ىوجنلا ملاع نم زوفلا وجرنو ىرايح انلهج رخاز رابيت يف نحن اهو
 ىوتفلا يل هنم ذخو يلامآ هكولا هطعاو مالسلا ينم هفلبأو

 . ةيمظنلا خيشلا ةبوجأ يف ناعوبطم هيلع خيشلا باوجو لاؤسلاو
 نب برعي نب فيس رخص وبأ ديسلا رعشلا اوضرق نيذلا نم
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 ةرجهلا نم رشع عبارلا نرقلا يف أشن يديعسوبلآ فيس نب ناحطق

 ابيدأ ناكو «ىول» ةيالو نم «ةينزخلا» ىمسملا عضوملا يف هنكسمو .ةيوبنلا

 نب لصيف ناطلسلل ارصاعم ناكو ،اهريسو برعلا راعشأل اظفاح احيصف
 . ررغ دياصق امهحيدم يف هلو ] لصيف نب روميت ناطلسلل هدعبو 0 يكرت

 هذه هرعش نمو .هرصع ءارعش دنع ةيبدأ ةيرعش تاحراطم هل نا امك

 : لصيف نب روميت ناطلسلا اهب حدمي ةديصقلا

 اهاتو سنفنلا ىوه يف يبلق راح

 ىوهلا حيرابت يف ضار ريغ

 رأ مل هجو رون نع ترفس
 اهتنجو نم درولا نأكن

 اهمسبم ين ردلا ديضنو

 ىلع جنزلا نم اشيج تلبسأ
 ترفسأ نسح ةليل اهلاب
 ىلع ىرشبلا تلبقأ ام لثم

 ىلع روميت روصنملا اهسمش

 اهادم سفنلل رصقي ادغو

 اهاضر ىف الا كسي نكي نا

 اهاتلقم لضفب الا تفكو
 اهاظل تارارجحب عانق نع

 اهاوه ىف اريسأ بلقلا ادغ دق
 اهانأ رحسلا نم توراه ملع
 اهاحض سمشالو اردب هلثم

 اهاكح روثلا يف خيرملا ةعلط
 اهاجد ليل يف ءازوجلا مجنأ

 اهاطخ ىف تجامو ىفاصلا اهفدر
 اهانسب ىل اهراونأ تلجو
 امهاول زلاب قفخي ةلود
 اهارذ يف زعب هيهاضي نم

 ىنورابلا هللا دبع نب اشاب ناميلس خيشلل امهلاق ناتيبلا ناذه هنعو

 ن امع هل وص و دنع
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 ينوراب تلقوأ اوذخو اوعمسأ تلق اذا نيمثلا قلعاي كيرايي اذ نم
 ينوراب لاق ام ىعمسا نامع اين هحصان قرشلا ءاج برغلا نم عبش

 : اضيأ هنعو

 حورشم كبلقو حمساو انتحاسب نلزناف كتيدف انجولا بكأر ايأ
 حوتفم ةنيزخلا باب مهل لقف ىدنلا نع موق باوبأ تقلغأ ناو

 : اهعلطم اذه لاخلا مسا ىلع اهرخآ ةيلاخ ةديصق هنعو

 لاخلا كبذاجي احاترم تلزالو لاخلاو ةنيزخلا عبر ايحلا كاقنس

 : لصيف نب دمح ديسلل سرف فصو يف هنعو

 ردبلاك رفست نميلاب ةرغ هل هلصأ ةليحكلا لسن قباس انل
 رحنلا ىقتلم مه دايجأ ةةوعم دجام ناطلس لسن نم ىتف هيلع

 يف ىمسملا لصيف نب دومح نب فيس ديسلا حدم يف هنعو
 : ريمن هرغص
 ملقلا نيا ليق وأ فيسلا ىلإ ..مق ليتاذإريمن ريفغ
 مدتحي ذإ رفنضفلاركك ىعداماذإ ركي هارت

 مركلاينةاعهلنأل اشطعلدجنيلئابلللو

 .ءارعشلا دحأو هنيب ةيبدأ ةحراطم يف اهلاق ةيلزغ تايبأ هنعو

 : اهلوأ اذه

 ىوُب ىوب هيرظان نع مض ةلفغ يف ىحضلا تقو يبرم

 سابللا . ىوب ىوب ةملكب : ينعيو تيبلا اذه الإ اهنم دجن مل
. ءاسنلل فورعملا



 كلام نب دمح نب ناميلس نب دمحم خيشلا رعشلا اوضرق نيذلا نم

 نم رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف ناشلا دمس دلبب دلو ،يديعسوبلآ

 دئاصق هحدم يف هلو ،يكرُت نب لصيف ناطلسلل ارصاعم ناكو .ةرجهلا

 : ةرشع عستو ةئامثلثو فلأ ةنس اهمظن يتلا ةديصقلا هذه اهنم

 "الطلا هذه اليلق فق ىبحاص اب
 اهب فوشن اميك ةعاس فت هللاب

 نمو عوبرلا كلت ىلع مالسلا رقاف
 ترس رودبلا كتياه نيأ اهتلأس

 ًارلأ الو مهنع اريخ دجأ ملو

 قمر يب مادام مهبح يف تفلك
 مكدعوب ايحي مكبحم اودع

 اومكح ناف اعوط يتجهم مهتكلم

 تصلط اشحلاب سمشب مهنم تلغش

 اهمسبت نم ارون قرسي قربلاف
 ىدتبم وهن اهيتنجو نم درولاو

 هتنيه ليدعت ىف دقلا اماك

 اهعمجأ رهلا فورص ىنتهد ذمو

 ًافسعتم ديبلل ًاردتسم تمتو

 امعن ىرولا ىلوأ يذلا كيلملا ىلا

 هب نودجنتسي أابغر هنوتأب

 هبناوع ىشخت يذلا مامهلا وه
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 لقتننو اقح اهب ضورفلا ضقن

 لجعلا انعبط نم امف ًاديور الهم

 اولحر ناو اولح مهنكسم بلقلا ين

 للبملا اهبان ىلثم يهو بجت ملف
 لعتشت دجولا رانو يقوش دازف

 لجألا ىتأي نأ ىلإ ةايحلا نم
 للملا نسحي مكنمن متلطم ناو

 لمتحمو ضار مهب يناف اهين

 للكلاو راتسالا اهبجح اذا
 ليملا اهزه ذأ اهدق نم نصفلاو

 اولقن اذك ىلاحلا اهقير نم ىرألاو

 لدتعم كلملا رادب مامهلا رمأ

 لبج الملا يف نم ىلا ىدصق تمي
 لصتت نوفاعلا هب كيلم ىلا
 لبالاو ليحلا دايج تثح هيلا

 لمأ مهداق اذإ ىرسلل مهثحي

لسعلاو باصلا هنمف حامتستو



 هتحار ضيف ىرابي ول يذلا وه

 لعتنمو فاح اهفكوت ادوج

 للب اهل ىقبي آ راحللا ضين

 لخبلا همبط نمالو اباجسلا ن نيز ةمركم لعف نع لذاع هنثي مل

 لجولا هرازام امستبم :اقلت اهعمجأ رهدلا بورح رحب ضاخ ول
 لجال اهرافظأ يف عنمن ١ ىرن نيلفحجلا ءاقتلا يف هتمش نا

 لحز همسإ مجنو كامسلا ىلع ايقترم دجلل ءامس يف الع دقل

 لبتقم دعسلا مجنو دوسحلا مغر ىلع ءاقبلا لوط ةمعن يف شاعو

 اولخب ليان ىندأب كولملاذذ هبهاوم ىنفت يذلا كيلملا تنأ

 لودلاو كالمألا رصقت اهنود نم هتلود دجملاب تعفترا يذلا تنأ

 للملاو لاوهألا تفدارت اذ ةبئان لك ىف انل دعملا تنأ

 لمأ ام قوف احاجن كنم ديرأ يلمأ اي كلملا ماسحاب لصيفاي
 لمعاهناز دق ةرهاش ءاعمص 3 ينمز يف لعفلا ميظع حالس وجرأ

 لطبلا سرافلا جاهو سيطولا ران تيمح ام لك يرامذ يمحأ ديرأ

 لكك اهلانام حرف ىلع ىعست ةمكحم رعشلا عيدب نم اهكاهو
 لذجحلا نرقي دق ىديس ىنفلابف الزج ىنفلا تلن دقف تلبق ناف

 « ةديصقلا تمت »

 : ىلملاسدلا ناخيش نب دمحم خيشلل هنم لاؤس اذهو

 نامزلا رون هب نم اي
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 رهز دتو رانت سا ذف

رش لك يف يرت نا



 رهتشم امتح ءادعألا مه ايندلاو سيلبا

 ردتقم كيلم نم يصالخ وجرأ يننكل

 رظنلا ظحل ماب بقلاب م عمسلاب مأ ةشننلاب
 رقتقم لبآ تنعت ة ل اؤسلااذه يغتبأ ال

 ركفلا بولسم اج اراحب يف قيرغ ينا
 رهز ردب وأ سمشلاك اب اك 1 راوج وجرأ

 رهدلالوطآأمناد ًاديد ش انكر يل تلزال

 رظنلاو يزع لبأ أ اي مكين يدو ت صلخأ

 رشبلا ر > ىفطصلملا يبنلا ىلعةال لحلا ينم

 رلأل او ةفهابنلا لمهأ مه باحص ال او لآل او

 : اذه هباوجب خيشلا هباجأف

 ررغمأرجف موجنو رردمأر هت دو ةعأ
 ركفلاتنبالهعتحاتادت لباب رحس إ

 رغصلادهعانهوم انيلاتدر ةوشن مأ

 رححل ١ مص هتافشر نم ل اس ل اؤآس اذ مأ

 ركتبم ىنعم لكو ضيرقلا رمعمششللو يلام

 ريغل ١ يل هتضفرو م ومهل ١ يل هتصقغن دف

 رطفل او قيالمعل ١ ب ابسأب لوغشم بلقل او

 رتول ١ عدو فح رتول اف اصلخت تدرأ نللو
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 رفظلل كلدب هتنع اط موزلب ي ذلا وهف

 داباهجلاع سفنلاو

 رش لك يفهبرتةريرفلا سفنلا عبتي نم

 ربكل اهدصا رم لهجت ال ... ناطيشلل ١ كودعو

 رذ لا رذ لانناسنألل هنم ىدعأ ءيش ال

 ربتاينالا بلااي
 ىقنلا نم كيلع عسو
 قجلا ىلع زاجلا ىهنف

 اهخضفب ةمللا سار

 ارت ىف كاسلدمغاو
 يذلاءرلامل لاف
 ورضفلا ةنسلا تحتام

 افصلا ناوخا سنت ال

 ةياعرب مهددمان

 افج ناو كاخأ مزلاو

 ومعلا عبت تت نا كايإ

 __ للا ز ىف سسجتلا نا

 يلولا ببع نع ثحبلاو
 اللاو لصحي بلقلاب
 هلاحام لنئاقن

 ا ر اه ) ١ دوو

 ربأايندلا الّكرنتن

 رفس ىلع تنأن ًاداز

 رشب ىلع مودت ال ة 2

 ر شبلا مل 7 هرش نم

 رش لك نماكم ئوس ل
 ردكلا دنع افصلا مهن

 رشبلاايضب ةنوجعم

 رتسامب كفك دقن ك

 رتسام رت ساو تار

 ربخلل صحفتلا وه ت

 رلألا ين مرحلا وه

 رظنلابو عامبلابو ن

 رسكنا وأ م اقتسا لهو

 ۔ _ ١٦٤

  

 



 رثألا عمتسيل ئفحتسا هئانفب مع ىذنكو
 ربخ اهيرواسم نع فشكيل ايعس ثالثلاب وأ

 رطخ يف اهنم ناك كل اهم ١ ى ذه نم ندي نم

 ردقلا يرجي اهتتو يف ...... ةدارإ قب هلل

 رفظلل او ةمالسلاو ةن اعاا هلأ اسأ هلل او

 . ه ١٣٥٣ ةنس ناميلس نب دمحم خيشلا ىفوت

 ىسيع نب رصان نب ريصن سردملا رعشلا اومظن نيذلا نم .
 نم رشع عبارلا نرقلا يف حنم ةيالو نم نيقيفلا ةلحمب اشن . يديعسوبلآ

 . ه٥٧٣١ ةنس يفوتو ،ةيوبنلا ةرجهلا

 ام الإ هنم قبي مل اعومجم نكي مل هرعش نكل رعشلا لوقي ناكو
 خيشلل لاؤسلا اذه هرعش نمف ٠ ريسيلا ضعبلا دنع هنع ظوفحم وه

 رمقلاو سمشلاك قافآلا ىلع ءاضو رهظ دقو نيملاعلا يف !ىقر نم ىلإ

 رثألا نم صيوملا فاشك هناف هملع رحبأ ضعب نم فرتغمف

 رفظنالب فقوو الصأ اوعزني نأب مكتالو دنع زاج يذالم فيكف
 رسق مهلاومأ مكحلا يف افعضلا نم اوعزنيل لح مادقال ١ مهل لهن

 رجزنيف قحب يديألا اذ ضراعت ةجحب اوئيجي نا مهيلع الهو
 رطخل ١ بكرب ي ذل ١ اهلبقتي ملو ةخسنو كوكص 1 ١ اذه ةحصو

 رجي ملو الدع كالمألا كلام ىلع انلاكتاف ازئاج اذه ناك نإف

 ررضلا اوعفرا مث فقولاو انلصأ انل اوملسف زوجي ال اذه ناك نإو
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 رظن ام دعب اوبلسان انايب متدجو ناو انل اومجرت نأ مكلأساو
 رهت دق كلملاف لاملا تيبل نوكي يذلا نم نا ليق امم حص اذإ
 رقتسا هدنع اذو عوزنم هنم اذذ نكي ملو يواستلاب مكيلع نكلو

 ربغ نم دنع اوضم ماوقأ رعشللف رعاشب تسلف ينحماس يالومأ
 رفغ دق هللا كل اهرفغاف يتلزو اهتيأر ابويع يلرتساف يالومأ
 رجشلا نم نوصغ يف قرو حان امو قراش رذام هللا مالس كيلع
 رمتئا دق نيملسملا مامإ رمأل يذلا انديس لاضفملا ىلع ملسو

 رفظلاو عجرأ تاربخلاب يلعل مراكأ ليلس اي أباوج يل بهن

 رجشلاو لمرلاو جاومألا ددع ىلع انهلإ ىلص نينوكلا ديس ىلع
 : باوجلا

 رجتشا اذإ ةالولا رمأ نع لئاسي رمو انل ثوحبلا ىقلأ نمل لق الأ
 رجحلا همقلاف يل لق مكفاقواو مكلوصأ مكنم زاح دق يذلا اذ نمف
 رهظ انرصم يف قحلا ناف اوح ام هنم عزنأو ابرض هعجوأو
 رجح دق هلاو سانلا لوصأ عزنب انتالو نرمأن نأ انل شاحو
 رثالا بجوأ امك الإ رداق الو زجاع لام نم ذخألا زيجن انسلو

 ربخلا رهظي وأ هانبلاط هضراعي نمو هل وهف ناسنالا ديب امو
 ركن دت ناك اذإ هفلحف الإو هتانق تماق نالدعلا دهش نإف

 رظنلا ىلعف ىرولا لاومأ ظفح اهب يتلا خسنلا يف لصفلا مالكلا ناو

 رمأ اذإ مامإلا رمأ نع مكحلا يلي يذلا رظن ىلإ لوكوم كلذو
 رمتساو كصلاب نالدعلا دهش اذإ ةيوق ىهن ءاملا كوكص امأو
 ربتعت كاذ يف مكحلا لهأ راظناو ىنأ دق فلخلاف كصلا سفنب امأو
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 رقتسا يذلا فيرشلا عرشلا بجوي امك اقلطم ةاواسملا انم مكل تقحو

 رطخلا فقوم يف سأرلا طشم نانسأك مكل اهدح يف لاثمألا اوبرض دقو

 رهظ دق لدعلاف فاصنالا كل نإف ةياكش حضوان امولظم تنك ناو

 رذحلا رذحلاف يضرملا مكاحلا ىلإ اهنإف دالبلا تافوقو امأو

 رهظ دق روجلا اهميسقت يف ناك اذإ مكل معن ضارتعا اهيف مكل سيلو

 رجش ام لك نم كيفشي ام هيف دجت هب ذخف قح وهو يباوج اذهف
 رشبلا ةوفص نم راتخملا دمحأ ىلع همالس مل هللا ةالص ىكزأو

 : هلوأ رخآ لاؤس هل هنعو

 بستحم انلوآاجلم انل بترلا ىلاعأ ىقرت نم ىلإ

 ببرلا هيف فشكت تنأ هب نامزلارونو نامُع ردب
 بستنأو ئغولا قاس ماق اذإ سيمخ دجم سيمخ ليلس

 برعلا يضاق رصعلا دحاو ىلإ انع اميف دبعلا نم لاؤس

 خيشلا ةبوجأ يف ناعوبطم امهيلع خيشلا باوجو نالاؤسلا ناذهو

 . ه٥٧٣١ ةنس رصان نب ريصن سردملا يفوت ،ةيمظنلا

 دمحأ نب دمحم نب يلع نب ديعس رعشلا اومظن نيذلا نم

 ©ىوزن دلبب ةيوبنلا ةرجهلا نم رشع عبارلا نرقلا يف دلو “يديعسوبلآ

 يقبو ايقيرفأ ىلإ رفاس مث ،وحنلا ملع نم ءاش امو ميركلا نآرقلا ملعتو

 ةورح يفوت نأ ىلإ اهب يقبو ىوزن هنطو ىلإ داع مث ©نمزلا نم ةهرب

 . ه٧٧٣١ ةنس

- ١٦٧ _



 هذه هرعش نمف ٠ ةيهقف ةلئسأ اهنمو ةيبدأ اهنم ةريثك راعشأ هلو

 : ۔ هنع هللا يضر ۔ يليلخلا ةمالعلا مامإلل اهلسرأ ىتلا تايبألا

 رصانعلا عيفر اي الاقم كيلإ
 انمامإ ىنعأ لومأملا ديسلا وه

 هراجي نم ىري نأ ام ىرولا مامإ
 ىقتلا ندعم اجرلا زنك !ىجدلا رانم

 قراش رذام هللا مالس كيلع
 مكداعب نم يكتشلا ماهتسملا نم

 اننيب عمجت مايألا ىرت له ايف
 مكروزأ موي لك يف ينتيل ايو
 انثلاو زعلاو دجلا نيطتمأل

 هب ىتأ ام نلبتاو ًاديلب حماسن

 هناو ضيرقلا اشنأ يذلا ديعس

 يبنلا ىلع ةالصلاب يلوق متخاو

 رئاصبلا ءوض مالسإلا ةجح ايو
 رياخألا لسن دومحملا دمحم

 رئانب ساقي نأ ام ىرسلا ردبو
 رخاوملاب امط رحب امس مامه

 رماوضلا قوف نابكرلا تنغ امو
 رداق ريغ اقلل نكلو بيئك
 رخافملل ابساك ودغأو ابيرق

 رجاوهلاو ىحضلا يف اقوقح يدأأ
 رفاغ ة ةنم ايلعلا كترضحب

 رضاحملا يف هبيع رتساو مظنلا نم
 رهام ريغ هداشنا ىف فلكت

 رياخألا نيفنتقملاو هباحصأو

 : تايبألا هذه هرعش نمو

 احاضتا حضتي كاذ قربأ

 هجوب !وليل ترفسأ دق مأ

 ارهز ءاضأ دودخلا درو مأ

 هصصتمأ ملاذإ ينزح اوف

 املأاتلمل مادللاب ينأك

١٦٨ _ 

 احال كانه حابصلا قلف مأ

 احابص انل ءاسملا تريصن

 احافو اجر ُل ١ هرشن رظطعنف

 احابم افطع هنصغ فظطعاو
 و

احار راص ذا هءاور تمشر



 احابص مأ اذ يجن يردأ امف يلقع راحو - ينهنهنو

 احارج ىنترو ف هب تيمر

 : يليلخلا يلع نب هللادبع حيصفلا يشل لاؤسلا اذه هرعش نمو

 دنسلا اهبأ الاؤس كيلا ىنم
 هديج عبطلا يكاز ليامشلا ولح

 هتبحم يف ارط سانلا ليامت
 تممهد نأ هيف ينظ نسح ققحم

 تجهتبا يذلا يليلخلا هلإلا ادبع
 ةلزان لك يف ًامراصأي كيلإ
 تدب ماظنلا كلس يف لئاسم عمساف

 تصنت امب تدوأ نأ حراوجلا يفن

 ةنمهادم ىباجلا لعف نا رشعلاو
 الص زعلاو انهلاب مدو اذه

 تصلط ام راتخملا ىلع ةالصلا مث

 دحألا دحاولا كاعر ماركلا لجن

 دقتم وهو ردق ةرجلا ولعي
 اودعس مهل ئبوط ايف هومظعو
 دمتعأف !ئقثولا وه ىهاودلا ايهد

 دلبلاو مالعالا هتعلط نسحب
 ددعلاو لاطبألا تمحازت اهب

 ددصلاو بولطملا يلجني اهكلسب
 درطم لاحلاو هنيح نم تانو

 دنتسم لحلاب هذخأ ىرت لهف
 دقتي قارشالاب كنع س رونو

 دشرلاو قحلا نابو راهنلا سمش

 دقتعيو وفقي مهراثآل نمو مهل نيمباتلا مث بحصلاو لآلاو

 : روكذملا خيشلا هباجأف

 ددع هل !يصحي ال نوكلا ىلع وبري دمأ هلام ادمح هللدمحلا

 ددصلا ىلجتسا ام ىفطصملا دمحم ىلع مالسلا ضورفمو ةالصلا مث
 دشرلا قطنملا ريخو باوصلا يهو هتجحب فورعم لوقلاف دعبو
دنن هيأر احالص وأ ةمكح وأ ًةدمحم هابقع نكت مل ام لوقلاو



 دهتجي حلاف عضومب هعض اهرش هب اموهنم رعشلا مظان اي
 دمحلا اهب يماسلا ةلبقلا كنودو ًايحتنم هجولا تفرص كارأ يلام

 ددم هضين ًابهو نوكلا ىلع وفطي هب راوغ ًارايت كفلخ ترداغ

 دي ماقملا كاذ يف يلامو يلجر يتلحارو ئوتفللو ىخأ يلام
 ددملا وه حتف نم هللا هحاتأ امب لفج نم ارارف لوقأ نكل

 درطي تامول تكسمأ ام لحف ةملعم تناك نا حراوجلا يفف

 دئي ذا شهنلاب هتوم نكي ملام ةيكزت لاسرالا يف ركذلاب ءىيج نا

 دمصلا اهب !يضري ال ةنايخلا ىهن ةنهادم ىباجلا لعف نا لاحلاو
 دهتجم وهو اهنم كلذ قحتسم ةاكزلا ىف !وباح ناك اذإ امأ
 دنتست قدصلا لوصأ هيلا نمع دنس انل ئوري ذا كاذ ىف سأب ال
 دقتي قفألا موجنك هنأ ول انس ءاض متلا ردبك باوجلا كاه
 اودجس نمو اوماص نم ريخ دمحم ىلع هلإلا ميلستو ةالصلا مث مث

 دسأ هلامادمح لل دمحلاو ةبطاق عابت ألاو بحصلاو لآلاو

 نب ردب نب لاله بيدألا ديسلا : ديعسوبلآ نم رعشلا مظن نمم
 ةعبرأو ةئامثالثو فلأ ماع طقسمب دلو ‘يديعسوبلآ ناميلس نب فيس
 .ه٥٨٣١ ةنس ناضمر رهش نم ١٦ موي يفوتو ةرجهلا نم رشع

 ناطلسلا دنع ةلزنم هل تراصو ،نونفلا ىتش يف غيلب ارعاش ناكو

 رثكأ يف هعم ناكو ،صاخلا هريتركس هلعجو هبرق دقف ،روميت نب ديعس
 ٦ هريغو ديعس ناطلسلا حيادم يف عماج ناويد روكذملا رعاشللو .هرافسأ

 : تايبألا هذه هرعش نمف بدألا نونف ىتش يفو

 رفسلل رمأ رودصب ربخلا عاش دق نصحلاب

 رغألا كلللاهطخدت ... تقلع ةفيحصلا نا

-_- ٠ ٧ ١ -_-



 رثألا ةمئاد بلقلا يف

 رصبلاو رياصبلا يوذل

 رذع دقن بحأ .7 ر

 رصبلاو عماسملا ذخأ

 ررغلا ك لاعم ىلإ ر

 هدلاو دوجو ةبسانمبو ئ ديعلاب روميت نب ديعس ناطلسلا ًائنهم لاقو

 : طقسمب لصيف نب روميت ديسلا

 ديع ةبورعلل كهجو قارشا
 اهخيرات يف نامع ناكم دعأو

 هبرقو كيلملا كدلاوب دعساو

 ءيناهت لج سوباق مكلجنلو

١٧١ _ 

 ديعسل هنا كرهادب اأنهان

 ذيبأتلاو قيفوتلا كنفيلحف
 ديع مويو عمتجم لمششلان

 دوسيو العلل ومسي ل ازال



 : تايبألا هذه هنعو

 فياط سنألاب كانغم ىلع فاطو فواخملا كتدع يبابحأ عبارم

 فجاو كاركذ دنع بلق كلانه امناف موسجلا كنع تدعب نئل

 فكاع ةبابصلا نكر ىلع يناف مكقارف ليل لاط نا انبابحأ

 فراذ فرطلاو لصولا موي داعيل ًادبعت مارفلا تايآ لترأ

 فكاو بياحسلا راردم ثيغلا نم هبحأ نماهبمادتا ًادلب ىقس

 فصاوعلا كانه ىلامآ كلانه ىتبغر كلانه ىبابحأ كلانه
 فصاوع دادش مالآ بلقلا نع يلجتتو مارغلا اذه يضقني امأ
 فتاومو مهانغم يف فقاوم يل ناف ولسلا تعنصت ام اذإ

 فعاسلملا ينم نيأ نكلو فكل اهمتكب لوذعلا يردي ول فقاوم

 : اضيأ لاقو

 اوعض لايمأ ثالثف خسرفلو عبرأ خسارفلا نم ديربلا نا

 اوبعبتتن عرذأ عبرأ عابلاو لتق تاعابلا نم يأ فلأ ليللاو

 عبصألا مث نورشعلا اهدعب نم عبرأ عباصألا نم عارذلا مل

 عضوت ىرخال نطب ىلإ اهنم ةريعش رهظف تاريعش تس

 : اهعلطم تيب يتئام زوابت نامع خيرات يف ةديصق هرعش نمو

 يءاخاو يتدوم يموق دهاو ءاصلخلا ةيحت ىوزن يح

 ءايلوألاو نيلاصلارلثأ رظناو كلانه ادصاق فط مث

 ءالضفلا ةمئألا راخف نع ثدحو ميدقلا اهخيرات لتاو

 ءاملعلاو فيلأتلا دهمو م لمعلا عترم اهنا ملعلا نعو

١٧٢ _



 نامع حاص هلإلا نيد ءاج
 الاحن ىدنلجلا ىنب هوخأو

 ءابجنلا نم رفيجاهبو

 ءاضر رب مهءاج نيح اوملسأ

 ١ ةليوط ةديصق يهو !

 اهنم اذه ملعلا بلط ىلع اهيف ثحي ةديصق : هنعو :

 نامُع بابش اي اوبه ملعلا ىلإ
 اوغتباو برعلا ينب اي اوبه ملعلا ىلإ

 هنإ ملعلا ىلإ يموق ينب ًاعارس
 ةلود ملعللف يموق ينب ًاعارس

 الثؤم ادجم ءابآلا !ئنب ام اذإ
 العلا نم احرص ملعلا لضفب انينب
 طقسم ءانبأب ىرشبلا كل نامع

 ةبيبش نحنف ئرسشبلا كل نامع
 انداهتجاب ىلعلا ماه ىلع ولعنس
 ةيانع هلإلا دعب انظحلتو

 مظاعأ ليلس روميت نب ديعس

 نامز لك رخفالإ ملعلا امف

 ناكم زعأ ايلعلا ئرذ يف هب

 ناش عنفراأل ىوصقلا ةياغلا هب
 اثندحلا ىلع وفطت ةديؤم

 ينامي نيترفشلا قيقر لكب
 يناب مظعأ ملعلاب ئلعلا ينابو

 نآمنف ة ةفشر ملعلا فشرل نحن

 ناطوأ قنح مهنم لك ردقي
 نالعاو رسب سيدقت هللو

 نامع رخف نوميللا كلملا نم

 ناطلس نب ديعس العألا هدج نمو

 : نيتيبلا نيذه اسمخم لاقو

 تعقو دق قاوشألا إئظل يف ةجهمو تعمد ئدملا دعب ىلع نيع هلل

 تعطس يتلا يقاوشأ قياقح نمو

 ينحفنتل تبه نا ,7 لبقتسإ

١٧٣ _ 

ينسشعني ناك ام ىرش بيط نم



 نزحلا نم بوث يف يراهن يضنتأ

 امجو هل وكشأ الو هيتحار يف ينرشنيو ينيوطي قوشلاو تيبأ

 : ًاسمخم لاقو

 هتبابص ئرجم نع يركف ليوحت هتعاطتسا يف يلوذع رافظ نعأ

 سانلا نم اهين نملو هل اتوش هترارق نم يداؤف ريطي ضرأ

: 

_ ١٧٤ _



 نب دمح نب براح نب دوعس لضافلا ديسلا رعشلا اوضرق نيذلا نم

 رشع عبارلا نرقلا نم ثلاثلا دقعلا يف ىوزن دلبب دلو يديعسوبلآ فيس

 نرقلا نم عبارلا دقعلا يف هدلاو ةيعمب طقسم ىلإ لقتنإ مث ،ةرجهلا نم

 ىتش يف ةفرعم اذ ،ةريسلا دومحم قالخألا نسح أشنف رشع عبارلا

 © ةموكحلل بصانم ةدع ىلوتو ،اهريسو برعلا راعشأل اظفاح ،مولعلا

 . عبسو ةئامعبراو فلأ ةنس يفوتو ،تايالو ةدع يف ىلوتو

 اهلاق تايبألا هذه هرعش نمف ،نونفلا فلتخم ىف ةريثك راعشأ هلو

 : روص دلبب ايلاو ناك امنيح

 مجسنم ىمهي هضراع ضنفراف منضإ نم يولعلا قرابلا الألت

 مكال او ناعيقلا ضفخنمب احس هبيص لهناف هدعرم نحو

 مستبم ًارغث تكح دورب نمو رهز نم ءامأدللا يف تبني لظن

 مرإ ىلعآرخف تمزن ة 7 ةبهذم نيحاير نم تستكا ىتح

 مبش دجسع نم ًادمع هلاخت ًاقندنم رخصلا لالخ يرجي ءاملاو

 ممقلا ىرذ يف احبص ضورلا ىلع ودشي لذج يف نصفلا قوف حدصي ريطلاو
 مركلا ىلع وهزي مستبم درولاو دضتنم حلطلاو ةقساب لخنلاو

 2 يذ ا روص » يف هتيعر ىلع كلم نم لدعلا رغث مسبت امك
 مجع نمو ابرع ىرولا عمج معو انقلاخ مكح اهيف داس دق مكحلاو

 ملسلاو نمألاب ىرولا بولق ىبت معن نم تيلوأ امل ئهلإ اركش
 : روميت نب ديعس ديسلا ناطلسلا احدام لاقو

 امظ ىلع هنم لضفلا لالز تغسو هفكأ ضيف لاس ديعس نيسب

 امسلا حطني هرخف ئىحضأف اديلو هبيشم دعب كلملا داع نيمعلابو

_ ١٧٥ _



 امقلع مسلا رطمت ىرخأو صامل ًابهاوم ليبن هانمي ءايلابو

 امدعم فيسلاب هاوان نم حبصأو اهلك ضر هل ١ خود ليعس لادو

 : ةقيقرلا تايبألا هذه هرعش نمو

 اونابدتق ىخلا نيأ ةبحألا راد

 ةنمآ فوخلا يعاودو مهب يدهع

 مستبم مايالا مفو مهب يدهع
 اهبراضم تناك ىتلا روذحلا نيأ

 ترس نيأ حاص اي انه اوناك سمألاب

 اومأش دق حاص مهارت مأ اودجنأأ

 هعمجأب يبلق اوذخأ دقو اوراس

 ناطق بعشلا اذه لوح مهب يدهع

 نالذج موقلاو ةعد يف رهدلاو

 نأش مهل ولعي ةطبغ يف شيعلاو
 نالجخ ردبلا اهنمو رودبلا اهيف

 ناريح بلقلاف ىرسلا باكر مهب
 نانزح نعظلاب يننا اونجميأ مأ

 ناش هل ام امسج حاص اي ترصف

 ناته عمدلا نا بكرلا ىرن وفقن يكل لومذلا سيملا ددشاو مق حاص اي

 نادخو حبصلا ضايبو اوجالا حنج ين بسابسلا يرصت ةحانر ءاموك

 لجع ىلع انهو الفلا ميدأ يرفت

 اقنع يعرساو يدج قون اي هللاب
 افسأأو بكرلا رثا قحلي فيكو
 تبعل نا هللا كاعر قوشلا نا
 ول ةبحألاب يدوُع رغلا يمايا
 تحفل اذإ يناوشأ جعال لعل
 ىلع نامز اياذه كبأد نأك
 مهل قارفلاب برح ةيار تبصن
 ةعداخم يفخي نمز نم هاليو
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 نازحأو رعو اهنثي مل ءانجو
 ناعيتو دهو الفلا ميدأ يرفاو

 ناكماو هين دلج نكي مل نم
 نارسخ شيعلاف هب قارفلا يديأ

 ناسحإ كنم اذ لقأ لايخلا فرط
 نارين هنم وبخت حناوجلا نيب
 اوناك ام قيرفتلا ىونب ىوهلا لها
 نابسح هاف مهلمش تتشم

نادزيو نسحلاب رهظيو انل



 اوناب امنيح تدهل لابجلا مص ىلع نلزن ول بوظطخب انعار دق

 ناوحعم ناسحالا وذ !ئهلا الإ ينفصني هنم ريجم نم ىرأ الف

 : يبنتملا نع يذلا تيبلا اذه سيمخت هنعو

 هبلطتو ءىيش يف سفنلا لذبت نا هبعتاف ايندلا ةعفر عد حاص اي

 هبعمصضأ رمأل ١ الإ كردت تسلو

 هبحعأو ايندلا نم تيقل اذام

 ةدوسم اماوقأ ضفخي هارت ةدكنم لاوحأ رهدلا ينيب

 ةدمعأو اتيب 'ىنب عاعرللو

 اا سح سانلا مائلل ىرت نلو ةدوسم اهاقلت نينارعلا نإ

 : اضيأ لاقو

 تاحنفنلاب نوكلا هنم رطعت تاكربلا مئاد يبر دمحلا كل

 ةادغ لك مثأيشع يناسل هكولتاروطو يبلق هددري

 تانلتمم ضرألا عقب لكو امسلاو حفنلاب نوكلا هنم صغ دقل

 يتاجن كاذب وجرأ فتاه هب يحراوج لكو بطق هل يبلقف
 تاهبشلا نع اماظعا كتافص تسدقتأبر مهللا كناحبس

 تافص حبقو دن نم رفكلا ووذ ىنأ ام لك نع هابر اي تيلاعت
 تاملظلا نم انيجنت كناو ةمحرو اوفع مهللا كلأسنن
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 نب دمحم فقثملا بيدألاو حيصفلا رعاشلا رعشلا اولاق نيذلا نم

 رعشلا مظنو رشع عبارلا نرقلا يف أشن ‘يديعسوبلآ فيس نب هللادبع

 اهنمو ثةنانطلا ةليوطلا دياصقلا اهنم ،ةقئار راعشأ هلو ،هنونف فلتخم ىف

 . ةلماك ةحصب عتمتي نآلا ىلإ دوجوم وهو ،ةنانفلا تاعطقملا

 هللا ىلص مظعالا لوسرلا دلوم يف اهلاق ةديصقلا هذه هرعش نمو

 : ملسو هلآو هيلع

 ةضرر يف ةرهز يه .ةلي اي

 ام لك مدهن اهب لوسرلا دلو

 امدعب ىرسكل ناويا جتراف

 نا رهدلا كاذ ناهك مهباجأف
 رهطمو رهاط فيرش بسن
 انيبنءاج نينالا ةليل ىف

 مهدنع دكأت رشع عم نينثا يف

 هب تدجو دقو ةنمآ هتلمح

 احلبأ اليحك ًاموتخم هتدلو

 ةعاضق دالب نم ةميلح تنأو

 ةورث يف هلهأ اديلو ىرتل

 هتخأو ءارعلا يف بعليل ىضمف

١٧٨ _ 

 يناربو يترنفز نماك راثأو

 ناوكالا ىلع اهنم اذشلا حاف
 ناطيشلا نم وهل نم ناك دق

 ناسحتسا يف وهو نينس تبهذ

 ناهكلا ةناهكب اوخرصتساو
 ىناندعلا ىفطصملا ىتللا دلو

 ناسنال ١ كلذب دوجولا رس

 ناسحا ١ وذ هللا هيلع ىلص

 يناثلا عيبر ال لوأ عيبرب

 يناد ريخ لكو ءانهلا لك

 يناوت ريغب ةرسؤم نوكتل
 نازحألل ا نم اجرن هب تأرف

ناقبتسي ءارحصلا يف هولتت



 افظنو ميركلل اءاج ناكلم

 البقو هالسرأ كلذ دعب نم
 اكحاض ةنونحلا مألا ىلإ ئضمن
 يذلا ام ىبيبح اي تلاق هنأرف

 ثداوح ثودح نم تفاخ هيلعو

 رفنضغ وهو هللا لوسر اشنف

 انبر ةمكح كيرأل انه ىب فن

 ةرم ممطأو هل تش ردبلا
 ةرات عبني بذعلا ءام كاذكو

 دمحل هقوشل نح عذجلاو

 ةظوفحم تقب ةزحعم كافكو

 لهنم مركا هللا باتك ينعأ

 ترون ةديعسلا مويلا يه يذه

 هلآو ىبنلا اذه ىلع اولص

 لقو ىركذلا رركف ءاشت اذإو

 نامإلاليالد هيلع ابلق
 ناعجشلا ديس ىنيع نيب ام

 ناقيتسا يف رمألاو امسبتم
 ناحيرلاو حورلاب من كاذآ
 ناظطعألا ىلإ هتدرف ىرخأ

 نمحرلا ةياعر هيلع مهش
 نايعألا ىف هللا رسو هيف

 ىناف ليلق نمأميظع اشيج
 ناشطعلا ئدل هعبصأ نيب نم

 ىناعلا هيلا !كش ريعبلا اذكو
 ناسنالل رهدلا ءاقب ىقبت
 نآرقلا نم ذخ ىرخأو ايند
 ناتسبلاك باظطف ناكملا اذه

 نابلا نوصغ تلام ام بحصلاو

 يناجشأ دمحم يبنلا ركذ

 ع ٭ ٭ ع > ٭×

 : ةقيقرلا ةيلزغلا تايبألا هذه هنعو

 مالسلا كيلع !ىمحلا لازغ اي

 يبلقب ًاقنر بولقلا بيبط اي

 ماهس نوفجلاو نسحلا كهجو
 ريغص ءابظلا نم +

١٧٩ 

 مارغلا داز نويعلا كتأر نا

 مانت ال مكبح نم ينويعف

 مامحلا تنأو ىظللا دودخلاو

م اهتسم مكنسحب ي د اؤنفو



 مال يمونورهاسانأف يداؤف راطتساف كادهن ماق

 مايهلاو ىوهلاف تسفنت وأ حيصن لك راح تملكت نأ

 مامجلا ضيرملا عفنيالوال اموي تحب ناديفت بوبح ال

 مايق نيملاعلاف يحولت نأ باذع ليوطلا لحانلا كرصخ
 مالأ ال يتجهم اي يناو تيدبأ ولحلا كلفصول اذه نا
 مالسلا كيلع ئمحلا لازغاي اظفل لوقلا ررك تئش اذإو

 ] سيق نب ميهاربإ نب دمحأ مامهلا ديسلا ءاثر يف تايبألا هذه هنعو .

 : ه ١ ٠ ١٤ ةنس ةدعقلا و ذ ٥ م وي ةينمل ا هتفا و ي ذلا

 يقاب ةبربسلا يذه نم ءىش ال

 يلوعم هيلع يبر هناحبس
 مكصالخ هيلع ًاداز اودوزتف

 اهلاعنف نورت امك نونملا يذه
 اهل قلخ يف تنك دق يديس اي

 قالحلا ءيرابلا هلإلا الإ

 قاسلا فشك موي يبنذ صالخل
 يقاو ةمايقلا موي يف ءىيش ال

 قافشا ام ريغب سوفنلا يرفن
 قانأآلاهذنه ين الع بعك

 قالخألا ىهتنمب ريبكلا خيشلا يفطصتو ريغصلا لفطلا ىلع ونحت

 بثوثم عساو ريبك بلق
 ملاعأ تذخأ دق اذام توم اي

 تماش ةملك فوخو ءايحلا الول

 ىدنلا ئوهي نم لك نيعأ كيكبت
 نسحم ةرظن دوجلا يف هل نم اي
 رهاق بر مكح اذهف بهذاف

١٨. 

 قافنإاذ تنكو تامركملل

 قاوسألا يف تحنل ءاثرلا اذ يف

 ينار صخش لك ةجهم بوذتو

 قالمإلاو راسعإلا نم يفشت
قازرأل ١ عم انب رومأل ١ ىرجأ



 اندلاو ناك امنيح ،“بيسلا دلبب رشع عبارلا نرقلا نم عبارلا دقعلا يف دلو

 . اهب ًايلاو دمحم نب فيس

 اعيمج انلحر مث ٠ بيسلا دلبب ميركلا نآرقلا فيس نب ردب سرد

 كلذ دعبو . مولعلا نم ه هريغو وحنلا ملع يف كانه سردف 6 ىوزن ىلإ

 ] نامع ةنطو ىلإ داع مث © كانه نينسلا ضعب ضعب يقبو ٦ ايقيرفأ ىلإ لحر

 ئ ىرخأ تايالو ىلإ مث ئ قيوسلا ذدلبب ًايلاو هتنيعف لمعلل ةموكحلا هتبلطف

 . يلعوب ينب نالعجب يلاو نآلا وهو

 تاحراطم اهنمو تالحر اهنمو ،ةيهقف ةلئسأ اهنم ةريثك راعشأ هلو

 ديلولا ىبأ يضاقلا خيشلل ةئنهت اهمدق تايبألا هذه همظن نمف ةيبدأ

 : رياز رضخألا ذلب هلوصو ةبسانمب ديمح نب دوعس

 دوعسلل ١ همدقم انل متف دوعس اناف او نيح اندعس

 ديعس موي همو دقب انل اديع ر اصن رورسل ا انل داعف

 ديرفدقعاهناز سورع اهيف لحامل رادلا نأك

 دوعي هيض ام رهلالل ١ نإف ضام لك عجرن مايأل ١ ىسع

 ديحلا تنأ اننيد حلص او ريخب انعمجاف نمحر اين

 ديهشلاو قفوملاانل تنأف ارط مالسإلاديأ ئهلإ

 دوعر تنح وأ ر اتخا ىلع م امح تحدص ام هللا ىلصو

 : تالحرلا ضعب علطم تايبألا هذه هنعو

 اليلج اماقم ىلعلل ذختاو اليحرلا نعمزاو قاسلا رمش
 اليسسل ١ قلت رومأل ١ لك بعص بكراو ةلاطبلاو مونلا رحمهاو

- ١٧٨١ _



 هيلع لوسرلا ةنس عبتاو
 اعيطم ايمس هرلأ فتتأو

 انعطأو هرمأل انلثتمان

 انتكرح دق لوسرلا رفشألف

 يساورلا ماه دقي مزعبو

 يناوغلا نيب ماقملا ائضرأ فيك

 رسأ لك انل رسي يهلإ اي

 يدصتقو يبر كيلع يدامتعاف

 اليلق ميظعلا ىرت داهتجاب
 الصأو ةركب براي لص
 اليوط ارهد حاجنلا لانتل

 اليزج اريخ اولانت يأ اومنغت
 الوس رلا يبنلا عبتن ال فيك

 اليهسلاو ئهسلا حطنت ةمه
 اليحتسم همارم نع ىثنا ام

 اليحرلا نوعمزي سانلا ىرأو

 الوهلملاو البلاو مهلا انفكاو
 اليفك انوع كاوس وجرأ تسل

 رضحخأل ا ذلب نم هعم نمو اهب ماق ةلحر نم تايبألا هذه ةمظن نمو

 : _ه١ ٣.٠ ماع حرطم ردنب ىلإ

 ا١للللا ريسم هلل دمحلا

 ىفطصملا ىشفت هللا ةالص مث

 رلألا يف انبأر دقن اذ دعبو

 اومنفغتل اوراس يبنلا لاق

 رافسألا ةمهانتكرحف

 لوألا عيبر يف انجرخ دقف
 مخنال ا ميركلا خيشلا ةبحصب

 انيدصاق حبصلا انجرخ اهنم

 امس اهرخنو ليامس يهن

١٨٢ _ 

 الفلا ضرأ يفو رحبلاو وجلا يف
 ىفتقا دق مهب نمو هلاو

 ملا ريخ ىفطصملا يبنلا نع
 اومركتل ىلعلا بابرأ دنعو

 ر اتخا ة هنس نيعبتم

 لزنم ريخ رضخال ادلب نم

 مركال ١ دومح ىتف دمحم

 انيمركال ١ لحم الئاميس

اميسلا ردب انراقم ادغ ىتح



 راهنألاب نمحرلا اهصخ دق
 لجألا كاذ إئيمحب انخنأ اهب

 دودحلا ىضام ىلع نباو

 ةماركلا ةياغ انومركاف
 روهملا انخيش دنع دعبو
 انحروهدنع كانه انمق

 ىدلا عطقن باكرلا انب تراس

 لضفألا كاذ دنع انلزن اهب

 احرطم نيدصاق انلحترإ اهنم

 ددع مايأ ةسمخاهبانمت

 انطولا نيدصاق انعجر مث

 اردكف ربخ اناتأ معن

 قيف شلا دلاولا كاذ تومب
 رافقلا يف ريسلا دجن انرس

 ارضخألا انلصو دق حابصلابو
 اهنصو انراد يهلإ محانف

 ارظطمن ثيغ براي انقساو

 رضح دق نم وأ عماسلا اهيأ اي

 رايخألاهحصو هلآو

 الفلا يف دجم قطان لاق ام

 رامع الف ةنح ليت نا

 دوجو مرك نم اشن فيس

 ةبتر العأو بحر لزنم يف

 روبجلا ةوفص دوعس ىتف
 انجرخ دقرهظلا ةالص دمب
 ادبدب تءاج رصملا ةالص دعب

 لجبلا دمحأ مامإلا ىضاق

 احص دتق ءامسلا ميغ نم وجلاو

 دكن وأ امه حاص اي دن ملو

 انلع اركش نمحرلا ركشنو
 ىرج دق ءاضقلا اذإ انبولق

 قيرطلا ىلع راس نم نازع

 ر اححألل عطقن ةراتو

 ارسي ام ىلع هلل دمحل او

 اهنعهلزأ هوركم لكو

 ىرقلاو نيملسللا لك معي

 رشبل ١ ريخ دمحم ىلع اولص

 راهنلاو ليللاب اورتفت ال
 الملا ريسم هلل دمحلا

- ١٨٢ _



 : يشاطبلا انهم نب دلاخ خيشلل هنم لاؤس اذهو

 اذدبالاؤاس كلبلا كيلا
 اولأساف انل ىبر لاق دقن
 كاوس ثيغم يخيش يلامف
 ًادماع ىتأ نمع كتلأس

 ايصلا يف هتجوز عماجف

 مكدنع ىتأ هيف مكحلا امو

 هل مأ هتجوز مررخأ

 ىمعلا ليزي اباوج يل بف
 ىفطصملا ىلع يهلإ ىلصو

 ادشرم نكن انهملا ليلس

 ىدهلا اولانت مولعلا ليهأ

 ىدرلا يواهم نم ينذقنتل
 ادرمأ ابصلا لاحب الوهج
 ادتعا اذ لهف مايصلا رهشب م

 ىدهلارانماي هب يل لقف
 اديلااهبيلاذمي لالح

 ادصقم ىرولا لكل تيقب

 ادب دت بكوك ام لآلا اذك

 ١ نم ب اوج ١ انهم نب دلاخ خيشل :

 ىدنلاو ئدحلا يذ ىلع مالس

 لزي مل ئجاللا ردب ردبلا وه

 يننأ اهو يلثم دصقنأ

 نم انأامن يخأ ينعدف

 داص ةلب كيفكت تنك ناف

 ًادماع هسرع ىتأ نمعن

 مايصلا يف هتجوز عماجف
 هجوز انهاه نمرحتالو

 ادحمألا ديسلا هب تينع

 ىدهلارانم ولعي للا هب
 ادعقملا ىل لومخلا تيضر

 ىدرلاو ئمعلا مانل طيم
 ىدصلا ىورتأ اهردا ملو

 ادرمأ ابصلا لاحب الوهج

 ادتعا سيلف مايصلا رهشب

 اديلااهيلادميلو يلب
ادتهإل ١ ىلوأ فالخ هيفن غ ولبلا لاح سرلا عماج ناو



 نذخأت الو با وجل ١ كاهن

 ادعلا بهش بحصلاو لآلا عم ىفطصملا ىلع هلالا ىلصو

 : فيس نب دمح هيخأل هنم لاؤس اذهو َ

 لاصخلادومحم ميضلا يبأ يلاؤس يماسلا ىتفلل هجوأ

 يلاقم عمساو يخأ اي غصاف ادصق تيتأ كيلا دمح ايف

 يلآللا لثماهمعمد رثنو يكبت يهو لخالخلا تاذ تنأ

 لاحباهجوزتدق جوزل اللقم تدبأ اهنأب لوقت
 لالغلا عمج نلكأي الالح ارط لالا رامث هل نأب

 يلاو لكب ريجتست تءاجو اهنم ناك ام ىلع تمدن دقو

 لاح لكب باوجلا يل حضوأو هين مكحل ام يخأ اي يل نبأ

 لامكلاردب يبنلا يداهلا ىلع حاير تبه ام هللا ىلصو

 لامرلاددع مهعيمج معت ارك باحصأ مث لاو

 : باوجلا

 يلآللا دقع ىكح دق مظنب لاؤبللل يناتأ نل لوقأ

 لاعفلا يفو لاقملا يفا رصب ميف ةحضقأ كتببان اذا
 لاح لكب كوكشلا بيهايغ ىلجا كاذ انماما لثمك
 لامكلا.لهأ نع رانآلا نم ابوج ذخف تركذ دق امينو
 لاحباهجوزتدق جوزل الاقم تدبأ دق ءانسحلا اذا
 لالزلا لثمأصلاخ الالح ارط لاملارامل هل نأب
 لالنفلاب !ولوأ ىهو اهيلع ساب كاذ ىف امف تصجر دقو

 لآو بحص عم راتخملا ىلع رودب تملطام ةللا ىلصو

 ىدهلا هيلع فداصت مل اذإ

_ ١٥



 نب نادمح نب فلخ سردملا بيدألا خيشلا رعشلا اومظن نيذلا نم

 ةيالوب ةيرجه ١٣٦٨ ماع يف دلو ‘يديعسوبلآ فيس نب ملاس نب فيس
 نآرقلا ظفحو ث نينس نامث نبا وهو هرصب فك - دالبلا ةراح - حنم

 ذملتف ، وحنلا ةسردمب قحتلإ مث 0 ةنس رشع ىنثإ نبا وهو © ميركلا
 دي ىلع ديحوتلاو ةقفلا سردو 0 يوزنلا يدنكلا رهاز نب دمح خيشلل

 ملعت اضيأ خيشلا اذه دي ىلعو ، يقاحسإلا دمحأ نب دوعس خيشلا

 . عيدبلاو نايبلاو يناعملا نم ةذبنو ضئارفلا

 ناطلسلا عماجب ثيدحلاو نآرقلا ةسردم يف اسردم نيع مث

 . ةيداليم .١٩٨ ماع ىوزنب سوباق

 اهنكل ةدع لي اصق هلو =“"٨8 هرمع نم هركبم نمس يف وهو رعشلا ملظن

 اهب حدم ةديصقلا هذه هرعش نمو .. نآلا ىتح لقتسم ناويد يف عمجت مل

 : هذه يهو ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج

 يمارغو ينتعولو ينكرناو يمالم يخأ عدو يلذع فك

 مايخلا ءابظ هبلق تميت انيزح ترذع ىوهلا تمعط ول

 يماوه بحسو ئظل يلوذعاي يسفنب نأ ةربع يف يب ئفك امأ
 ماغرلا لثم مارفلاب ادغل ىوضربأموي مارغلا لحي ول

 ماهتسم قشاع ناولس فيك يناوفلا ىراذعلا ىوه يف يلذاع

 ماظعلا مج حاشولا تاقلق ناسح ضيب لامجلا تاعراب

 مايصل ١ ريثك اعأالل نمدم يقن دبعمل اقشلا ندرأ نأ

 مامز ريغب ىوهللهداق فرشب هيلإ ةرظن ترظن

١٨٦ _



 ءايح ًنهناص دق تانصحم

 تشاع فداورلا حجر درخ

 نامعل ادغ نم سوباق ينعأ

 اماق س وكشي نامزلاو انءاج

 اوفع نيئيسملا هفك تحنم
 انوخ رواسقلا المي هسأب

 ارباو ثارت نم تامام ايحأ

 ىوريو سوفنلا شمني هركذ
 كولم هتغالعلل كلم
 اياربلااوداس نومركأ ةداس

 اوداق ةطيسبلا ءلم سيمخ مك

 يفخ ريغ مانألا يف مهلضف
 ديعس لجن يمكلا تيأر امأ

 نامع ضرأ نوعماطلا ىتأ ذا

 اماعط ا ىعرص ةالفلاب اودفف

 دق نم تام امو ًالحار !يضمن

 يكرتو ديعس وأ ناطلُس لثم
 دق نم سوباق ذج روميت مل
 تلازف بولقلا يف ملعلا سرغ
 ىدلمهملا ميظعلا دئاقلا اهبأ

 ذف كنا نولماعلا دهش

١٨٧ _ 

 مارتحاو ةفع نم باجحو
 مامه كيلم ديس ئمح يف

 مالسو ةزعو رب فهك
 ماق سلا عيمج نم رهدلا ىفشنف

 ماقتنالا ىلع ةردق يف ومو

 مامغلا بوصك هفك ىدنو

 ماسجلا اياظطعلاب رقفلا ةلع

 ىماظ ةيربلا نم صخش لك
 ماقم العأ كامسلا يف تديش

 ماظع .تاثراك نم مهومحو

 مادصلا موي ةاغبلا لاتقل

 يماستلا هرون سمشلا حضفي
 ماركلا نبا يعذوللا "

 ه سوكك انقلاب اوقسف

 يماوملا عبسو امسلا باقعل
 الل رودب هلسن نم ءاج
 ماسحلا ونص يحيرألا لصيف
 مامإلا ريس نيملسملا يف راس

 ماوسلا مولعلاب لهجلا ةتكن
 7" يمكلا ىدنلا فيلح اي

مانألا نيب نامزلاديحوو



 مامذلا ىعرمو ىرولا عيبر اي دجمبو ددوسو زمب مد

 يماهتلا يبنلا ىلع مالس عم اياربلا بر هلالا ةالصو
 مامحلا قرو كارألابادشو ميسن بهو قراب ادب ام

 : ينايرشلا ديعس نب يلع نب دمحم خيشلل لاؤسلا اذه همظن نمو

 اداربأ ابصلا اهسبلأ ءارذخ ئداهتت اهبلا للح ىف كتءاج

 ادابكالا تتفتو ىهنلا يست تنر نا حادرةجلدخ دوخ
 ادام امهم نابلا بيضق يكحي معان يشر دق اهل دوخ
 اايصلا نياعدتق هرفق ىف ذإ دص ةليمحلااشر تلخف تدص
 ااكنألاو مهلا يلجي بدن ىوس اؤفك يضنرت نأ تبأ دوخ
 اداقنا يفاوقلا دسأ هلانطف ادمحم يضرلا خيشلا تراتخاف

 اداذاشرالا كلساو مومهلا ولجا يك هيلا ثوحبلا تهجو كاذلو
 اداعسالا اومتقزر باوجلا ينبم دمحم هيقفلا خيشلا اهيأ اي
 اداورم اجل دخ حاشولادار ةداغ جوزت نميف ىرت اذام

 اادصعت يديس اهاوس غلبت مل نينس تس رمعلا يف اهل اركب

 ادامع تمد جيوزتلا دسفي له اهلعب ةليلح نم انابل تصم

 ادارا نيح ضرفلل هفكي له هغولب لبق جحلا ديري ىتفو
 اداشرالا ينلوأو ارت ام لق هغولب ديعب قاب هضرف مأ

 ااذاجأو ائراق رجأف تيب يف نآرقلا ةءارق ديري ىتفو
 ادايق لحو حضوأ تمرح مأ مكدنع لالح ءيراقلا ةرجأ له

 ادازاأصعطق هينب نزمعطيال دلاخ !ولآ هللا تيب جحيو

 اداقحألا اوبناجو ءاضرلا دعب مهماعطإاشي اذإ هيلع اذام

١٨٨ _



 اداز ًادادو اهلو اهميضيو هموص يف هسرع لبقي ىتفو

 ادالوأل او بحصلا ىشفتو هط يبنلا ىلع مالسلاو يبر ةالصو

 : باوجلا

 ىدابت لازنلا مأ نيرظانلل ىداهت نيقرب الاب قراب له
 ادايم ابصلا هحنري ًااصغ ادب امل نسحب لوقعلا بلس
 اايصلا ديصتي يذلا وهف هليصحت ين دايصلا عمطي ال

 اداز ةحاصفلا يف يناه نبا ىلعو ةنطف وذ هغاص رد مظن مأ
 اذايجألا نيز ًاديرف ادقع ًآامضان ىفاوقلا ىف اثوحب ئدبأ

 ىداهنت تحبصأ ىتح ءالطع اهنيلج ائلآل تمظن فلخ
 اداوزألاو ءاملا تكرت دعب نم ءاملا تلق لآلا تيأر فلخ

 ادابكألا هب ىدنت الوآمظ نم وري مل حصحصب تخنأ ىتح

 ادادس هنم لانأل هتومحر نم ضيفلا بهو هللا تلأس نكل

 ادامغألا قراف افيس نوكأو هتوسان ئذا نم ىفنك نوكيو

 دالوألاو نلهألاو ىنظفحاو ىنلوت ىفخلا فللاب براي
 اداعب تنك تيفخأ ام كرد نع ىننأل ثوحبلا تاضومغ فشكاو
 اامع هذخناو اباوج ينم ذخف حمست مل تنك نا يلئاس اي
 ادارم تبصأ امف لاصفلا دعب اهلمعب ةليلح تعضر ىتلل لق

 ااقنا هلاهتدصتو تمرح اهلاصنف ليبت تصم اهنأ ول
 اداز نا نكي ملو عاضرلا مكح يف ناربتصعم نالوحلاامااذإ

 ادذاشرالا مهناف ا١ل فن تيدأ هغولب لبق جحدتق يذلل لق

 اداع سالا اومتقزر غولبلا دعب هضقيلف همكح قاب ضرفلاو

١٨٩



 ادافأ يغئاصلا اذهب ضرف نع هيزجي ىري ضعب امبرلو
 ادارفأ ناو آعمج نا نآرقلا ءيراقل روجألا عفد يف سأب ال

 هوني مل هريجحت نع هيوني
 اذك لعفأ مل جحلاب فلاح يف

 هضقي مزلي ثنحلا لوقي ضعب
 نم رجبلا مامإلا سابع نبا لاق

 ىأر دق رفكي ةلسرم ضعبلاو
 هدصق اولوقي اذب نولئاقلاو

 هنأل نيمال سانأ ىأرو

 هناو ميظعلا هلل بوتيو

 هموص يف هسرع لبقي نم اي
 ةراسج بوث يطرشنت تحبصأ
 ةبانج كتلجاعو تعقو اذإف

 ضقتني مل نلزنت مل نكت اذإو
 يف تعنص لاق راتخملا ىتأ رمع

 يننكلامئاص يسرع تلبق
 اضنتان تان ضمضمتلا له يبلا لاق

 ملواملتحم ناك ول هلثمكو
 يف سانلا نأ ريغ رسي نيدلاو

 ةمادن عوقو نم ولوأ كرتلاو

 ايفاك قئاقحلل لبنح نبا ا ىفاك ه

١٩. 

 ادافرالا ذخأي نا ةءارقل

 ااقحألا كرتاف كلذب ىنأو

 ادايجأ ابكار وأ اشام ول

 ااذقني وأ ىبأي مزلي مزلا
 ىدامتي نلو ةظلغم ضعبلاو
 ااشرالا أطخأو نيميلا ىنعم

 ادارأ ثيح هللاب نمسقي مل

 ااجأ ناكل ؛ولوملا مظع ول

 ااكنألا فداصت تيشخ آله

 اذابكألا تتف كبيبح امل

 اداسف تبصأ دقو مايصلا لطب

 اداز نسحأ ءيشلا كرت نكل

 اداسنا ىرت له اميظع يموص
 ااعب تنك لازنإلا نع اذاي
 ااك ول نلزني ملام كاذكنف
 ادانفأ هنع دواد وبأ لزني

 اداشرالا عف ىتش مهلاوحأ

 ادادجألا اوفلاخ كرهد ءانبأ

اامع هذخف احاضياو افشك



 بهاوم رطع تاحفن نم كيلاو
 انألا دكن نم تام بلقل احور

 انمالسو انتالص جيرأ رشناو

 هباحصأ عم هللا لوسر ئشفن

 ااكنأل او مهلا ليزي انرع

 ادامغألا قراف افيس لهجلل
 اداوعألا اومنست نوبطاخلا ام

 ىداهت نيتربألاب قراب ام

 : تايبألا هذه اضيأ هلو

 اتفلت كارألا يداو !مح ظ

 اهليزي ال ةلع يمسج ثروأو

 هجحابأف ةدم هاوه تمتك

 ًارهاس حبصلا بكوك يعارأ تبن

 لذاوع !وليل بح يف ينمال دقل

 ةرم رهدلا ىوهلا قاذ ول كرمعل

 ابهار نأ ول يهو يربص فيكالأ
 اهبادضغومهبلتاهبلالامل
 اهبأد كلذو تزع ىتم لذو

 ىتلع ءرب هتبلاط ام لاط دقل

 اتتفت يبلق هنمامهس لسراف

 اتتب لصولا اشر نكل هلصو ىوس

 اتع هسبح لطاه عمد نيعلا نم
 ىتأ ةرات هلثم ليلرم اذإ

 ىتم وأ فيك اوملعي ال نوّيلخ
 انش ادبأ نيتأي ال كشوأل

 اتبخم هللا ىلإ !يحضأ دقو اهآر

 اتقمم دمزلاو لبيتبتللو ىنعم

 اتتفت ىنعلا بلق اهبمار اذإ
 ىتأامطتقت هنكل يندعويف

 خيرات يف باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلا _ هلل دمحلاو ۔ ىهتنإ دق اذهب

 نيذلا ءابدألاو ةداسلاو ءاهقفلاو ءاملعلا مجارت ىلع يواحلا ديعسوبلآ
 هملع انيلإ لصوو هعمج اننكمأ ام بسح كلذو هومظنو رعشلا اوض رق

 . _ آرخآو ال وأ _ هلل دمحلاو

. ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو



 ةرشع سمخل سيمخلا موي راهن هخسن ةباتك نم غارفلا مت امك

 نم عبسو ةئامعبرأو فلأ ه ٠٧ ١٤ ةنس لاوش رهش نم تلح ةليل

 قفاوملا . مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا

 . داليملل ٦/١/ ١٩٨٧

 هديب ين اضمرلا نسحم نب نسح نب دمحم : ملقب

 ت

۔ _ ١٩٢



 عوضومل ١

 لوال ١ ءزجل ١

 نيطالسلاو ةسمنئالا يف

 ميدقت

 ةمدقم

 ديعسوب لآ بسن : ديهمت

 ةلودلا سسؤم ۔ يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا ديسلا

 ديعس نب دمحأ مامإلا ةالو ضعب ركذ

 ديعس نب دمح ديسلا هدلوو دمحأ مامإلا نب ديعس ديسلا مامإلا

 دمحأ مامإلا نب ناطلس ديسلا ناطلسلا

 ناطلس نب ديعس ديسلا ناطلُسلا

 ناطلس نب ديعس ناطلسلا ةالو ضعب ركذ

 ناطلس نب ديعس نب ينيوث ديسلا ناطلسلا : مهلوأو نامع نيطالس

 ينيوث نب ملاس ديسلا ناطلُسلا

 سيق نب نازع مامإلا ديسلا

 ديعس نب يكرت ديسلا ناطلسلا
 ىكرت نب لصيف ديسلا ناطلسلا

- ١٩٢٣ _ 

 ةحفصلا مقر

١٣ 

١٩ 

٢٢٣ 

٢٦ 

٢٩ 

٣٢ 

٣٢ 

٣٦ 

٣٩ 
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٤ ٤ 

٤٥ 

٤٨ 



 عوضومل ١

 لصيف نب روميت ديسلا ناطلسلا

 روميت نب ديعس ديسلا ناطلسلا

 ديعس نب سوباق ديسلا ناطلسلا

 ديعس نب دجام ديسلا : مهلوأو رابجنز نيطالس

 ديعس نب شغرب ديسلا ناطلسلا

 هتاضقو ناطلسلا ةالو ضعب ركذ

 ديعس نب هفيلخ ديسلا ناطلسلا

 ديعس نب يلع ديسلا ناطلسلا

 ديعس نب ينيوث نب دمح ديسلا ناطلسلا

 دمحم نب دومح نب يلع ديسلا ناطلسلا

 ينيوث نب براح نب هفيلخ ديسلا ناطلسلا

 براح نب هفيلخ نب هللا دبع ديسلا ناطلسلا

 مهمع ءانبأو نيروكذملا دالوأ

 ۔ _ ١٩٤

 ةحفصلا مقر

٥١ 

٢٣ 

٥٨ 

٦٥ 

٦٦ 

٧٤ 

٧٥ 

٧٦ 

٧٧ 

٨١ 

٨٢ 

٨٤ 

  



 عوضوم ١

 ين اثلا ءزرجحل ١

 ءابدألا ةداسلاو ءاهقفلاو ءاملعلا مجارت ىف

 : ةمالعلا خيشلا ةمجرت

 : هبفذفلا خبشلا ةمجزن

 : هيففلا خيشلا ةمجن

 : هبففلا خبشلا ةمجزن

 : هبفذفلا خيشلا ةمجرت

 : هبفذفلا خبشلا ةمجرت

 : هيقفلا خيشلا ةمجزن

 : هبفذفلا خيللا ةمجرت

 :هيففل لا خيشل مشلا ةمجرت

 : خيا ٨أا ة ه جرت

 : ملاعلا خبشلا ةمجرت

 7٨ خبللا ةمجرت

 مهراعشأو ديعسوبلآ نم ءابدأل او

 يديعسوبلآ فلخ نب هللادبع نب ملاس

 يديعسوبلا برعلب نب دمحم نب رصان

 يديعسوبلآ هللادبع نب ديعس

 يديعسوبلآ هللادبع نب دبعس نب رماع

 يديعسوبلآ يلع نب كرابم نب ناميلس

 يدبعسوبلآ فسوي نب دمحا نب ديعس وبأ

 يديعسوبلآ دشار نب كرابم

 يديعسوبلآ دمحا نب هلادبع ديعس وبا

 ديعسوبلآ رصان نب ديعس

 يديعسوبلآ دمحأ نب نافلخ ءانبأ فيسو ناميلسو ناطلس

 يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ نب ملاس

 يديعسوبلآ دمح نب رماع زب دمحم

_ ١٩٥ _ 

 ةحفصلا مقر

٩٥ 

٩٨ 

٩٩ 

٩٩ 

٩٩ 

١١0 

١١. 

١١0 

١١0 



 : ةقلثا ديبلا ةمجرت

 : ملاعلا ديلا ةمجرت

 : ملاعلا ديسلا ةمجرت

 :هيفنفلا خيشلا ةمجرت

 : ملاعلا خيشلا ةمجرت

 :هيقفلا خبشلا ةمجزت

 : ملاعلا خبشلا ةمجرت

 : هيففلا خيشلا ةمجرت

 : هبفذفلا غبللا ةمجرت

 : هيفذفلا خبشلا ةمجرت

 :هبيفنفلا خبللا ةمجرت

 : هيفذفلا خبشلا ةمجرت

 : هيفذفلا خيشلا ةمجرت

 :هيفنفلا غخبللا ةمجرت

 : هيقفلا خيشلا ةمجرت

 : هيقنلا خبللا ةمجرت

 : هبقنملا خيشلا ةمجزن

 عوضومل ١

 يدبعسوبلآ ديعس نب ملاس

 يديعسوبلا دمحم نب نافلخ نب انهم ريهز وبا

 يديعسوبلآ ملاس نب سبمخ نب دمحم

 يديعسوبلآ سيمخ نب دشار نب دعس

 يديعسوبلآ دشار نب ديعس نب فيس نب دمح

 يديعسوبلآ دشار نب ديعس نب فيس نب ملاس

 يديعسوبلآ ديعس نب دوعسم نب دمحم

 يديعسوبلا فيس نب سبمخ نب دمحم

 يعرفلا ملسم نب فبس نب ملاس

 يعرفلا ملسم نب فيس نب دومح

 يعرفلا سيمخ نب ريمع نب دوعس

 يديعسوبلآ دمحأ نب كرابم نب نارهز
 يديعسوبلآ دجام نب ميجن نب ملسم
 يديعسوبلا فبس نب ملاس نب رصان

 يديعسوبلآ ديلولا نب دلاخ نب ديزب

 يديعسوبلا ناميلس نب فيس نب ملاس
 يديعسوبلا رصان نب ثراح نب نافلخ

 ۔ _ ١٩٦

 ةحفصلا مقر

١١. 

١١١ 
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 :هيقفلا خيشلا ةمجزن

 :هيقفلا خيشلا ةمجزن

 : ديسلا رعشلا ارمظن نم ةمجرن

 : ديسلا رعشلا اومظن نم ةمجرن

 : خبشلا رعشلا اومظن نم ةمجرت

 : خيشلا رعشلا اومظن نم ةمجرت

 :رعاشلا رعشلا اومظن نم ةمجرن

 : خيشلا رعشلا اومظن نم ةمجرت

 : ديسلا رعشلا اومظن نم ةمجرن

 : خيشلا رعشلا اومظن نم ةمجرت

 : سردلا رعشلا اومظن نم ةمجرت

 :رعاشلا رعشلا اومظن نم ةمجرن

 : ديسلا رعشلا اومظن نم ةمجرن

 : ديسلا رعشلا اومظن نم ةمجرت

 : رعاشلا رعشلا اومظن نم ةمجرت

 : ديسلا رعشلا اومظن نم ةمجرن

 : خبشلا رعشلا اومظن نم ةمجرن

 عوضومل ١

 يديعسوبلا روصنم نب رصان نب دمحا

 يديعسوبلآ دمح نب هللادبع نب دمح

 يديعسوبلآ ديعس نب دمحا مامإلا نب ديعس مامإلا

 يديعسوبلآ ديعس نب دمحا مامإلا نب لاله

 يديعسوبلآ كرابم نب دمحا

 يديعسوبلآ كرابم نب رصان نب فيس

 يديعسوبلآ حلاص نب بيح نب حلاص
 يديعسوبلآ ىسوم نب ديعس نب ملاس

 يديعسوبلآ ناطحق نب برعب نب فيس رخص وبا

 يديعسوبلآ دمح نب ناميلس نب دمحم

 يديعسوبلا ىسبع نب رصان نب ريصن

 يديعسوبلآ دمحم نب يلع نب ديعس

 يديعسوبلآ فيس نب ردب نب لاله

 يديعسوبلآ دمح نب براح نب دوعس

 يديعسوبلا فيس نب هللادبع نب دمحم

 يديعسوبلآ دمحم نب فيس نب ردب
 يديعسوبلآ فيس نب نادمح نب فلخ

 ۔ _ ١٩٧

 ةحفصلا مقر
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