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 همدقم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ايسن ضرالا نم مهأشناو قلخلا قلخ ممالا ديبمو مسنلا ءىراب هلل دمحلا

 امب اؤاسأ نيذلا ىزجيل هيف بيرال الجا مهل لعجو اممأو الايجا اهيف مهرمحتسأو

 نيرخألاو نيلو ألا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ىنسحلاب اونسحا نيذلا ىزجيو اولمع
 . نيدلا موي ىلا ناسحاب مهل نيعباتلاو هبحصو هلآ ىلعو نيمألا رهاطلا يبنلا دمحم

 ريسو نيضاملا لاوحأ فرعي هب اديفمو امهم خيراتلا ملع ناك الف دعب امأ
 ءافتقاو نيحلاصلاب ءادتقالا ىلع نيعي امم كلذف ةحلاص ةرينس تناكا ءاوس نيمدقتلا

 اودافأ دق لئاوالا نم نيخرؤملا ناو اهنع دعتبي و بنتجتف ةحلاص ةريس اهنا وأ مهراثآ
 رابخا اوعمسو هودهاشي مل ام ىلع اوعلطاف رابخا نم مهف هونود امب مهدعب ءاج نم

 ني ودتلا لضفب هلك كلذو مهنم عمسمو ىأرم اهنأك مهل تلثمتف اهورضحي مل مئاقو

 رابخالا كلت نع رظنلا ضغ عم لئاوالا رابخأ نم ريثك رخاو ألا نع بهذل هالولو
 حصام عمجت ) ليق ايك ريسلا ناف لوبقم ريغ دودرمو ميقس نم اهضعب ينامو ةلوقنملا

 . ( اركنأ دقامو

 نع مت ةيلهاجلا رابخأو ةفلاسلا ممالاو ةفيلخلا أدبم نع اوبتك ايف اوبتك دقو

 نيتلودلا نعو هدعب نم هءافلخو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةريسو مالسإلا روهظ

 مهداوقو نبتلودلا نيتاه كولم نعو مالسإلا لود نم امهريغو ةيسابعلاو ةي ومألا

 هريغو ينامعلا يكتعلا ىدزالا ةرغص يبا نب بلهملا ةالولاو داوقلا ءالؤه نف مهتالو و

 لماكلا هباتك يف ريثالا نباو روهشملا هخيرات يف ىربطلا ركذ دقف هدافحأو هدالوأ نم

 جرفلا وباو هلماك يف دربملا سابعلا وبأو باسنألا باتك يف يراحصلا يبتوعلاو
 يف ةصاخو مهرابخا نا الا موقلا ءالؤه رابخا نم اريثك يناغألا باتك يف يناهبصألا

 ةعطقنم اهارت لب ةعمتجم ةلصتم اهدهيحتال ريخآلا باتكلا يف اذكهو نيقباسلا نيباتكلا
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 ةبترم ثداوحلا كلت نال ةقشم الا اهيلع عالطالا دارأ نم ىدتهيال كانهو انه ةرثعبمو

 امم لضفلا كلذ يف مهلو نيريبك تقو و غارف ىلا اهيف علاطملا جاتحيف نينسلا ىع

 رابخا نم هيلع تعلطا ام فيلاتلا اذه ف عمجا نا ىلع كلذ يناعدف هوعمحو هونود

 مت بلهملا دلاو ةرغص يبا نع مث مهبسنو مهلصا ركذب هيف ائدتبم بلهملا لآو بلهملا
 يف قرفتام فيلأتلا اذه ف تعمج دقو ارح ملهو هدافحأو هدالوأ نعو بلهملا نع

 مالكلا دجت ثيح ةطبارتمو ةلهس ةقيرطب مهرابخاو مهريس نم هيلع تعلطا امم هريغ
 خيرات ىلع نآلا ىلا علطا ملو ناكمإلا بسح ضعب باقرب هضعب ذخآ اقسانتم مهيف

 ام بيترتو عمجل ترمشف مهرابخا تاتش عمجي بلهلا لاو بلهلا يف لقتسم

 . قيفوتل او نوعل | دمتسأ هلل ١ نمو هيلع تعلطا

 نوزواجتيال نوليلق بلهملا لآ نم نيروهشملا نا سانلا نم رثك نظي امر

 بتكو ريسلاو خيراتلا بتك علاطي نم ناف كلذ فالخ عقاولاو عباصألا ددع

 لك يف اوب رض مهناو نوريثك بلهملا لآ نا دبي ثيدحلا لاجر مجارتو ثيدحلا

 ضعب يف نورئاثلاو داوقلاو ءارزولا مهنمو ثيدحلا ةاورو ملعلا ةلمح مهنمف مهسب ةليضف

 ثدحمو ملاع نيبام مهلاجر نم اريثك رصتخملا اذه يف ركذنسو ءارعشو ءابدأو نايحالا

 . بيدأو ذئاقو ريزوو

 مجعالا دايز حودمم ةريغملاو بيبحو بلهملا نب ديزي بلهلا دالوأ رهشأ نف

 وهو ديعسو ناورمو كلملا دبعو دمحمو دايزو ةنييع وباو كردمو ةصيبقو لضفملاو
 لقن ثيدحلا ةاور نم مهضعب هدعو هل بقعال هنا الا بلهملا ىنكي هب و مهربكأ

 . هتمجرت يف ىتأيس ايك نابح نبا نع بيذهتلا بيذهت يف رجح نب ظفاحلا كلذ

 هوبا ىنكي هب و بلهملا نب ديزي نب دلاخ مهدالوأ نمو
ديزي نيا تاجاحلا ووذ حاصو مكدعب ناسارخ تداب دلاخ ابأ



 نب ديزي ءانبا هللادبعو باجنمو ةي واعمو لضفملاو ةريغملاو كراعملاو دلخمو

 . بلهلا
 بلهملا نب لضفملا ءانبا ديردو جاجحلاو نامثعو ناسغو لضفلاو بيبشو

 بلهملا نب بيبح نب دابعو بلهملا نب ةصيبق ءانبا ةريغملاو لضفملاو رمعو متاحو
 ىده يف رحح نب ظفاحلا امهركذ ثيدحلا ةاور نم امهو بيبح نب دابع نب دابعو

 . بيذهتلا بيذهت يفو ىراسلا

 وبأو دمحأ نب ليلخلا باحصأ دحا ىوحنلا دابع نب ديعس نب ناورم مهنمو

 وبا مهنمو رهاط نب هللادبع ريمألا بدؤمو ليلخلا ذيملت نمحرلا دبع نب هنييع لاهنملا

 فورعملا بلهملا نب بيبح نب ةريغملا نب ناميلس نب هفرع نب ميهاربا هللادبع

 . هتافوو هدلومو هرابخا ركذ قتأيسو ثيدحلاو ةغللاو ةيب رعلاب املاع ناك هي وطفنب

 مث رصم ىلع روصنملا رفعج ىبا لماع بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي و
 تايبأ نم رعاشلا هيف لاق يذلا وهو ايقيرفا ىلع

 متاح نيرغالاو ميلس ديزي ىدنلا يف نيديزيلا نيبام ناتشل

 دمحم نب نسحلاو سابعلا ىنب ءافلخ نم ةسمخل دنسلا ىلوت متاح نب حور هوخاو
 ناوعا ربكأ نم ةيسابعلا ةلودلا مايأ رئاث يلهملا نابا نب يلعو هي وب لآ ريزو يبلهملا

 . تيبلا لهأ نم هنا معز ىذلا جنزلا بحاص

 ىذلا يلهملا تاكرب نب :نسحلا نب باهولا دبع مساقلا وبا نيدلا ديدسو

 . هللا ءاش نا اذه نم عسوأب مهركذ ىتأيسو برطق ةثلثم حرش

 مركأ ةيمأ ىنب ةلود يف نكي مل هنا ىلع خيراتلا ءايلع عمجأ ناكلخ نبا لاق

 يف مهل ناكو ةكماربلا نم مركأ سابعلا ىنب ةلود يف نكي مل ايك بلهملا ىنب نم

. ها ةروهشم فقاوم ةعاحنلا



 يف اماو ديعب ريغف مركلا يف ةكماربلا نيب و بلهملا لآ نيب ةنراقملا اما تلق

 ةعراقمو شويجلا ةدايقو ةعاجشلاو بورحلا ريبدتو ةسايسلا نسح نم كلذ ادعام

 ءارعشلا ضعب لوق نمو مهب ماي ألا لواطتل اتيص دعبأو رهشأ بلهملا لآف لاطب ألا

 ح مف

 ادادجاو ءابآ مراكملا اوناك مهتبسن نا موق بلهملا لآ

 اداسجأ سانلا نود بلهملا لآ اهف نوكي حاورا مراكملا نا

 يف اوأشن ءاوس وناك انياو اولح اميح نوينامع بلهملا لآ نا هيف كشال اممو

 نم ريثك ناش رخآ لا دلب نم جورخلاو ةرجهلاف امهريغ وأ ناسارخ يف وأ قارعلا

 : تاتويبلاو لئابقلا

 دنه ةيناغ لك سفن ةّيجس اهدحو ردغلا اهل ادنه نيسحت الف

 ىتلا ةسايسلا مهلو نامع لهأ فصو يف هللا همحر يملاسلا نيدلا رون لاق

 هناف هتعاجشو هب رحو ةرغص ىبا نب بلهملا ةسايسب كيهانو نوفصاولا اهفصو يف راحي

 نامع لهأب ةقرازالا ىديأ نم ةرصبلا ذقنتسا ىذلا وهو نامع لهأ نم ناك

 هللا مهدر ىتح ًالي وط انامز مهتمواقم يف ةرصبلا ىلع ذوحتست تداك نا دعب مهريغو

 . ها بلهملا ةرصب اهنا ةرصبلا يف نولوقي اوناك كانه نمو مهباقعا ىلع هببسب

 نم ةيرس هيلا تباثو ) بلهملا برح ركذي وهو خيرات يف ىربطلا لاقو

 نم رزاكب لوتقملا يدزالا فنخم نب نمحرلا دبع يثريدزالا نم رعاش لاقو ( نامع
 : بلهملا عم ةقرازالا لتاقي ناكو سراف ضرأ

 رزاكب رق نهر نامع دزاو ةؤنش دزا نيدز ألا ديس ىون

نا ىورو نامع لهأب سرافو ةرصبلا يف ةقرازالا لتاق بلهملا نا لدي امم



 انوزم ىمست تناك نامع نال ينامعاي ىأ ينوزماي بلهملا نب ديزيل لاق جاجحلا

 كئاح نبا نم انيقل اذام لوقي ماشلا لهأ نم الجر كلما دبع نب ةملسم عمسو

 ةعقو دعب كلذو بلهملا نب ديزي ىنعي ينوزملا اذه هاناسنا مث ثعشالا نبا ىنعي ةدنك

 الول هللاوف تكسأ هل لاق لجرلا مالك ةملسم عمس املو بلهملا لآ لتقو لبابب رقعلا

 يف تيمكلا لوق هنمو هريغ كتفيلخ ناك ام هيلا شيرق سراف يشمو هل برعلا دسح

 : بلهلا

 انوزملا اهيمسا نا هركأف ديعس يلا دزا دزألا اماف

 ريرج لقو
 ارعست نا ةنتف اهولواح دقو اهلهأو نوزملا نارين تأفطاو

 اركسع بلهملا لآ نم قبت مو اهنوعفري ةيار مهنم قبت م

 نم طحلا وأ نامع لهأ زبن كلذب نودصقي امنا ينوزماي مهلوق نم مهفنو

 لجأ نم كلذ لعلو مهريغ لوق يف وأ ءارعشلا لوق يف ةبسنلا هذه اندجو ءاوس مهنأش

 بستني ًاينامع دبحتال كلذلو كلذب مهنوريعي مهناكف مسألا اذهب اه سرفلا ةيمست
 ظذعحت ال ةه ارك ةحئار كانه نا الولو ىنوزم اي هلثم ف امعل لوقي وا ةبسنلا ه ذه

 . بلهملا اهب حدمي ة ديصق نم قباسلا هلوق يف تيمكلا

 انوزملا اهمسا نأ هركاف ديعس إلا دزا دزالا اماف

 نب رمع لماع ىراصنالا هللادبع نب رمع نا بلهملا لآ نع هانلق امل لدي و

 لاق رمع توم دعب نامع نم جورخلا دارا ال نامع ىلع هللا همحر زيزعلادبع

 عساو دمحم لاق ناكلخ نبا لاق اهب كنأشف كموق دالب دالبلا هذه بلهملا نب دايزل

 : بلهملا نب ديزي ىعن ءاج امل

بلهملا لآ ىلتق يل بدنت ةينامع ةيكاب ينتتا



 اهيلع لضفو ارازن اجه دق نومأملا مايأ يف يلهملا هنييع وبأ رعاشلا اذهو

 : ءارعشلا دحأ هيلع درف ناطحق

 طبنلا بقانم باع نامع ديبع نم دبعأ

 ط طنلا نماذه ىفك رضم نمرفغلاوجهأ

 نامع ىلا ةرصبلا نم برهف همدرذن رازنل ةنييع ىلا ءاجه نومأملا غلب الو

 بلهملا لآ نا حضاو ليلد هلك اذه ىنف نومأملا تام ىتح دزالا يف ايراوتم لزي ملف

 يف مهنم قب و يلصألا مهنطو نع مهنم ريثك دعتباو رايدلا مهب تأن ناو نوينامع

 ىتلا ةكرعملا ىهو لبابب رقعلا ةثراك الولو كلذ يف عزاني ادحا نا نظا الو نامع

 اديرشتو ارساو التق مهلصأتست نا تداك ىتلاو بلهملا لآ نيب و ةيمأ نبب نيب تراد

 اهدعب مهلان امو ةكرعملا كلت لبق مهلاح هيلع ناك امم ركأ ناش بلهملا لآل ناكل

 نب متاح نب ديزي حدمي وهو نمزب كلذ دعب ىلوملا نبا رعاشلا مهفصو ايك مهف اضيا
 : بلهملا نب ةصيبق

 برخت ضرالا اه تداك ةبئانب ميلع نامزلا حاحلا لازامو
 بلخمو بان دوجلل مهاقب ال ةسافن ايح مايالا تقبا ولف

 اوبيغ نبح مكاتوم اهب روبق اذبحو مكنم ءايحالا اذبح الأ

 ىلعو . هللا ءاش نا متاح نب ديزي ةمجرت يف اهلامكب ةديصقلا هذه ركذنسو

 ةديدج ةاشن مهفلخ أشن دقف ديرشتلاو لتقلا نم اهيف مهباصا امو ةبكنلا كلت رثا
 دلوت ال ةنس نيرشعو افين انثكم ىلهملا دابع نب دابع لاق ةكربلاب مهيف هللا ىمرو
 امب قافآلا يف مهتيص راط لاجر كلذ دعب مهنم رهظو مالغ انم توممالو ةيراج انيف
 بلهملا لآ نم ريثك ءاشن ايكو ةلاسب و ةعاجشو دوجو مركو ملع نم هب اوفصتا
 بتك ملاطي نم دبي ذا كئالؤال عقو ام نيينامعلا نم مهريغل عقو دقف نامع جراخ

_ ١٠١



 ءامعزلاو ثيدحلا لاجرو ملعلا ةلمح نم نيريثك الاجر نا لاجرلا مجارتو خيراتلا
 عاض ايف عاضف ىلصالا مهبسن ىفتخا نكل اهجراخ اوشاعو اوأشن نامع .لهأ نم مه

 نوفرعيال اوراصف خيراتلاب مهلئاوأ ةيانع مدعل اهسفن نامع لاجرو ءايلع خيرات نم

 وأ يناسارخلا يبلهملا نالف ليقف هب اولزن وأ هونكس ىذلا دلبلا ىلا ةبسنلاب الا كانه

 ينامعلا يدزالا وأ ينامعلا يديهارفلا نم الدب .ىرصبلا يديهارفلا وأ ىلصوملا يئاطلا

 يف ةرصبلا ىلا قرف دلب هنطو نم جرخ يقرفلا يفوجلا ينامعلا ديزي نب رباج مامإالاك
 يف نأشلا اذكهو ةرصبلا لهأ نم هنا الا نيينامعلا ريغ عم فرعيال ناكف ملعلا بلط

 نب دمحمو نافضغ نم بيبح نب عيب رلاو مادو نم وهف يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا
 ةرصبلاب اوأشن نامع نم ةنطابلا نم مهلك ةثالثلا ءالؤه راجه نم دربملا ديزي

 نب دمحم وه هتمجرت يف مهضعب لاق بدألاو ةغللا مامإ ديرد نبا كلذكو اهيلا اوبسنف

 ربغ نم اهريصمت دعب ةرصبلا ىلا هلهأ لقتنأ نامع دزا نم يدزالا ديرد نب نسحلا

 . يلصألا مهنطومب مهتلص عطقتت نا

 نب دمحم نب برح نب يلع ةمجرت يف ليقام الثم ذخ اضيا ليبقلا اذه نمو
 لصوملاب أشن ثيدحلا لاجر نم ىلصوملا يئاطلا ةبوضغ نب نزام نب نايح نب يلع
 يف رجح نب ظفاحلاو باسنالا بابل يف يرزجلا ريثالا نبا هل مجرت اهيلا بسنف

 ةنييع نباو هيبا نع ىور لاق كل تركذ ايك هبسن قاسو بيذهتلا بيذهت

 نب رفعج نب دمحم رفعج وبا هنبا ديفح هنع ىورو مهريغو ديزي نب مساقلاو
 خيشلا اذهف مهريغو ايندلا يبا نباو يوغبلاو متاح ىبا نباو يلع نب رمع نب ىيحي

 لماكلا يف ريثالا نبا هركذو اضيا ظفاحلا هركذ ىذلا برح نب دمحأ هوخأو ثدحملا

 يباحصلا اديفح امه ثيدحلا يف امامإ ناك هنا تارذشلا يف ىلبنحلا دامعلا نباو

 ابسنُي ملو هيف اشاع ىذلا دلبلا ىلا ابسن يلئامسلا ينامعلا يفاطلا ةبوضغ نب نزام

. ىلصالا امهدلب نامع ىلا



 يلع نب عيدج بسنو رابخا نع يلردابت ايف اضيا ليبقلا اذهب قحلي ايفو

 نامع لهأ نم هنا ينامركلاب فورعللا مهف نب كلام نب نعم ىنب نم ىنعملا يدزالا

 نآلا ىلا دجا ملو ةقث نع هعفري ملعلا لهأ ضعب كلذ ىل ىكح ايك هتمهفام حص نا

 كلذ ىلا ريشي ىراحصلا يوعلا نأكو دعب ايف هب رفظن نا ىسعو هيلا عجرا اردصم

 لعلو هباتك نم عضاوملا ضعب يف طقسو هترابع يف بارطضا لجال ةحضاو ريغ ةراشا
 وهو جيرس نب ثراحلا نا اذه ينامركلا نع هتركذ امل لدي و خاسنلا لبق نم كلذ

 وه لتتقاف نوريثك هعبتو اهب راث ةي ومالا ةلودلا رخآ ناسارخب هيرضملا نم ميعز

 نب رصن لاقف هعم نم لاومأو هلاومأ ىلع ينامركلا ىلوتسأو ثراحلا لتقف ينامركلاو

 . ثراحلا عم فالخ ىلع ناكو ناسارخ ىلع ةيمأ ىنب لماع رايس

 كلاه نم كل اقحسو ادعب هموق ىلع لذلا لخدماب

 كاحلاب كموق نم ضعو اهلك ارضم ىدرا كمؤش

 ينامركلا يلع هضهنتسي و هبيجي جيرس نب ثراحلا نب دابع لاقف
 ءاجرلاو ىنمتلا لاط دقو ءافخلا حرب دق رصناي الا

 ءاشت ام ةموكحلا يف ىضقت ورم ضراب نوزملا تحبصاو

 نامع لهأ نم مهنأ هموقو ينامركلا هب فصي خلا نوزملا تحبصأو هلوقف

 نم نكي مل اذه ينامركلاو نامع لهأو نامع نونعي مهناف نوزم اوركذ ايلك اذكهو

 ناسارخ يف دزالا ميعزو ةروثلا لاجر نم وهو اهيلا بسنف اهب دلو امناو نامرك لهأ

 ناسارخ تناكو ةيمأ ىنب كولم رخآ دمحم نب ناورمل اهيلع رايس نب رصن ةيالو مايا
 تدأ لاتقو فالخ هيسفانم نيب و ينامركلا نبب عقوف تابارطضالاب ةنوحشم كاذنآ

 وبأ هل سد نا ىلا هيبأ جهن ىلع هتماعز يف راسو ينامركلا نب يلع هنبا هفلخف هلتق ىلا

 ركذب ىدتبا نا لبقو اذه تابارطضالا كلت ءانثا لتقف هلتقي نم يناسارخلا ملسم
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 يف ديعسوبلآ بستني لوقا عاطتسملا ردقب و ليصفتلا هجو ىلع هدالوأو بلهملا خيرات

 ايقيرفأ قرش نم اهريغو رابجنز تمكح دق تناك ىتلاو ةكلاملا ةرسألا مهنمو نامع

 وه اذهو ينامعلا ىكتعلا يدزالا ةرفص ىبا نبا بلهملا ديعس ىبا ىلا نوبستني

 رخأت ناو بلهملا لآ دقع ةطساو ىه ةليبقلا هذه نوكتف هيلعو فورعملا روهشملا

 لاجر نم هتبجنا امب ديجملا اهيضامب ديلتلا اهدجم رضاح طبترأ دقف نمزلا مهتلود روهظب
 لآ ةلود مايق ىلع ىضم دقو ءابدأو لضافاو ءاهقفو كولمو ةمئأو ءايلع نم ذاذفا

 ةمالعلا خيشلا تعمس بلهملا ىلا مهب .استنأ نعو نمزلا نم نرق فصنو نانرق ديعسوب

 يديعسوبلا دوعسم نب دمحم نب ديعس خيشلا عمس هنا لوقي يشاطبلا سماش نب دمحم
 لجر اذه ديعس خيشلاو بلهملاب مهبسن لصتي ديعسوب لآ نا لوقي حنم لهأ نم

 وه اذه لعلو مدأ لهأ نم بلهلا ن نا اضيا دمحم خيشلا ىنربخاو ةباسن فراع

 نوقلتي نيذلا نيينامعلا ريغ نم نيخرؤملا ضعب ؛هركذبام ال باوصلا ىلا برقالا

 ةدرلا يف يبس نميف يبس هناو ابد لهأ نم بلهملا دلاو ةرفص ابا نا ديعب نم رابخالا

 عمسام لك بتكي ديعب نم رابخألا قلتي نم ناف نامع نم ابد لهأ ىلع ةموعزملا
 يف ناك ةرفص ابا نا لوقي نم هلوق يف تبثتو صيحمت ىاو تبثت وا صيحمت نودب

 رمع ةفيلخلا ىلع دفو ةرفص وبأو اذه ميقتسي لهف ناتباوذ هل اريغص ناكو يبسلا ةلمج

 هللا ىلص ىنلا ىلع دفو هنا ىور لب مهرغصأ بلهملا هدالوأ نم ددع هدنعو ةنيدملاب

 توقاي اذهف كلذ لثم مهل عقيام اريثكو ةباحصلا ين مهضعب هتع كلذلو ملسو هيلع

 نامع ىحاون نم اهنا اهنع لاق مدأ اهنم نامع نم اندم همجعم يف ركذ يومحلا
 نامع ةبصق مسأ لاق ( يمربلا ) ماوتو نامع لحاس ىلع دلب يه لاق الهبو ةيلامشلا

 ةهباشام هيلع سقو كلذ سكعب رمألاو لبجلا يلي امم اهتبصق راحصو لحاسلا يلي امم

 خيشلا لوقي بلهملا ىلا ديعسوب لآ باستنا نعو اذه ( اهتاور الا رابخألا ةفآ امو )
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 : ديعسوب لآ ةلود ركذي وهو ىنعملا اذه يف سماش نب دمحم ةمالعلا

 ةلودلا ىذه سسأ نم لوأ

 دمحأ نب العلا وذ ديعس لبن

 ملعلا بلهملا ىلا مهتبسن

 ديعس ابأ ىعدي يذلا وهو
 هب لاقام باوص ىرا الف

 فلخ لا مهبسني ادغ ثيح
 يعتلا ىف روكذملا فلخف

 اناهن نب كالمأ مايا

 اونوكت دق نويديعسوبلاو
 مدق نم نامع لا اورشتناو

 ىرقلا نم اهريغو دمسو

 ةلوصل ١ 3 ةدجنلا و ذ دجأ

 مشألا دوطلاو ةرفص يبا لجن
 ديجملا اولوأ انل ىور اذك

 هباتك يف مولعلا لوأ ضعب

 فرشلا لاعلا ديعس لا لجن

 نورق نم رشعلا ىداحي ناك

 اونيبت دقو مكل ذ لبق نم

 مدا ينو ةوزنو حنم ي
 ىرب نم هارب حضاو كاذو

 ىلاوتلا ىلع هدالوأو بلهملا رابخا مث ةرفص يبأ رابخا ركذب الوا ءدباسو
 نب تر اح نب لئاو نب ورمع نب ة دنك نب حيبص ند قارس ن م اظ ةرفص يا مساو

 نب هثراح نب ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب نارمع نب د نب دسألا نب كيتعلا

 نب سيقلا ءرمأ

 ا 7 همسا ! ةروصقم

 حرش ف ةريسلا بحاص ماشه نبا لاقو در لا نب نزام نب

 ليهسو دسألا نب
 7 رهف نب بلا اغ نب : يول 7 ةماس تنب دنه مهم أ ةبلعتو ثر " ل او ار أو كل امو

 جورخلا دارأ امل يول نب ةماس نا هتوخاو كيتعلل ةماس تنب دنه داليم ببسو كلام
 ىلع نوفاختام لاقف جورخلا هيلع اوهركو هموق هوحو هيلا عمتجا نامع للا ةكم نم
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 ىتح جرخف نبتلصخلا نم اونمأ لاقف ايئل جوزت وأ اليلذ روات نا كيلع فاخن اولاقف
 هوجو هعجتناو كلام نب ةنابش نب دفر نب دبع نب مامح اهب رواجف ( يميربلا ) ماوت لزن

 هتنبا هيلا نوبطخيو هيلع نوملسي سيقلا دبع نم نامعو ماوتب ناك نممو رازنو دزالا

 هوجو نم ةعامج يف رماع نب ورمع نب نارمع درو ىتح مهدري وهو ةماس تنب دنه
 تئش امهيا جوزف دسألاو رححلا ينب ناذه لاقو زاجحلا نم هموقب هيلا فرعتف دز ألا

 هذهب ةكمب هموق ىلا ةماس بتكو كيتعلا هامس امالغ هنم دنه تدلوف دسألا جوزف

 : تايبالا

 دبكلا جولنم دسألا راوج ين مكدعب ىنا حطب ألا ىنكاس
 دعم بابرارادلا ين مهو مكتخا ىلا موقلا بطخ

 دسالا تجوزو مع ةبغر اوبطخ امل موقل ا تددرف

 دحا نطب نم روغلا يف ىوتنا ام مهدج ىنابو موقلا ديس

 هيلا اوبتكف
 دغر شيعب ىعست تلزالو دكنلا مءاس تيقو ةم اسأ

 دلبلا بارتغا فاخن انلقو اندنع نم كجورخ انهرك

 دسالارهص كنعايض دعف عايضلا كيلع فاخن انلقو

 ىول نب رماع نب ىدع هيخا نبا لتق هنا ىول نب ةماس جورخ ببسو ليق
 ةكم نم جرخف داقي نا ةماس فاخف ىول نب بعك هيخا ىنيع ىدحا ءاقف لب ليقو

 جوزتف رحبلا فيس ىتا ىتح اب راه راسف ةماس تنب دنهو ةماس نب ثراحلا هنبا هعمو

 هدلوف ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ناولح نب نايز نب مرج تنب ةيجان
 ىليل ةيجان مساو لسن ةيقب كانه اهنم هلو ةيجان ىلا نوبسني ةيحانلا كلت يف اهنم

 يف تراص نامع اهب ديري ةماس عم تراس امل اهنال ةيجان تيمس امناو دنه ليقو

 لعجو بارسلا اهيري وهو كيدي نيب ءاملا اهل لاقف ةماس تقستساف تشطعف ةزافم
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 يبهذا اهل لاقف تجنف تب رشف ءاملا ىلا اهب ىقأف ماوت اهب ءاج ىتح قاقرلا اهب ىطختي

 . ها ىول نب ةماس ونب مهو ةيجان ونب اهدلو ىمسو ةيجان تيمسف ةيجان تناف

 نا نومعزي اهب ناكو نامع ىلا جرخف ىول نب ةماس اماو ماشه نبا لاق

 نامع ىلا جرخو رماع نيع ةماس ءاقفف ءىش امهنيب نا كلذو هجرخأ ىول نب رماع

 ةيح تذخاف ىعترت اهسار تعضو ذا ةتقان ىلع ريسي وه انيب ةماس نا نومعزيف

 سحأ نيح لاقف هتلتقف ةماس تشهن مث اهقشل ةقانلا تعقو .ىتح اهترصهف اهرفشمب

 . توملاب

 ىول نب ةماسل ىكب نبع
 يول نب ةماس لنم ىرأ ال
 الوسر ابعكو ارماع اغلب

 ىناف ىراد نامع يف نكت نأ

 يول نباي تقره سأك بر
 يول نباي فوتجلا عفد تمر

 ةقالعلا ةماسب ام تقلع
 ةقانل اليتق هب اولح موي

 ةفقفاتشم إهلا ىسفن نا

 ةقافريغ نم تجرخ يبلاغ
 ةقارهم نكت مل تولا رذح

 ةقاط فتحلاب كاذ مار نمل ام

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىتا هدلو ضعب ناا ىنغلب و ماشه نبا لاق

 هل لاقف رعاشلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ىول نب ةماس ىلا بستناف

 : هلوق تدرا هللا لوسراي كنأك هباحصا ضعب

 ىول نباي تقره سأك بر
 . لجأ لاق

 ةقارهم نكت ل توملارذح
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 ةرقص ىا نع مالكلا مامت ىلا عجرنلو

 امهما ةريغملاو بلهملا مهنم تانب نامثو اركذ رشع ةعست ةرفص وبأ دلو ليق

 نب سمش دبع نب ىحد نب فيكع نب باهش نب كلام نب رضاح تنب قانع

 نب ةدنك نب ورمع نب ةيحد تنب ةكسم امهما نأ ليقو سمش نبا نادحلا
 هموق همدقو هفرش داز ملسأ املف مهيف امدقم هموق يف افيرش ةرغص وبا ناكو سيقلا دبع

 ركذو يريرحلا تاماقم حرش يف يثيرشلا امهركذ ناتياور ملسأ ىتم همالسا ينفو

 هدع كلذلو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دي ىلع ناك ةمالسا نا ليقف هريغ اهضعب

 ىدزالا ةرفص وبا هتمجرت يف لاق كلذ يف فالخ ىلع ةباحصلا يف رجح نب ظفاحلا

 قراس نب ملاظ همسا ليقف همسإ يفو هتبحص يف فلتخم روهشملا ريمألا بلهملا دلاو

 نب ملاظ لاقف يبلكلا نبا هبسنو قارس نب بلاغ ليقو قارس نب ملاظ ليقو

 كيتعلا نب ثرزاخحلا نب لئاو نب ىدع نب رمع نب ىدنك نب حيبص نب فراس
 انثدح لاق ديمح نب دبع نب دمحم قيرط نم جرخاو هباحصلا يف نكسلا نبا هركذو
 نع ىبا ىنثدح ةرفص ىبا نب بلهملا نب ديزي نب نمحرلا دبع نب بلاغ نب دمحم
 ةلح هيلعو هعيابي نا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع مدق ةرغص ابا نا هءابآ

 هبجعأ هآر الف ناسل ةحاصفو لامجو ةثجو لوط'هلو نيعارذ هفلخ اهبحسي ءارفص

 نب رمع نب ملاظ نب قراس نب عطاق انا لاق تنا نم هل لاقف هلامج نم ىأرام

 نب كلملا انا ابصغ ةنيفس لك ذخأي ىذلا ربكتسملا نب يدنلجلا نب ماقلهلا نب باهش

 لاقف املاظو اقراس كنع عد ةرفص وبا تنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا هل لاقف كلملا

 رشع ةينامث ىل نأ هللا لوسراي اقح اقح هلوسرو هدبع كناو هللا الا هلإ ال نا دهشا

 ةرغص وبا تناف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف ةرفص اهتيمس اتنب تقزرو اركذ

 . ها

 يبوعل ا هركذؤ هريغو يبلكل ١ نب ١ هركذ ام وه ةرقص يبا بسن ف حيحصل او
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 همسا نا لاقو ماشه نبا ةباحصلا يف ةرفص ابأ دع نممو كيتعلا نم هنا باسنالا يف

 . ةبحص هلو ملاظ نبا ملاس

 ابآ نا باعيتسالا يف رلا دبع نبا اهركذ دقف همالسا نع ةيناثلا ةياورلا اما

 ملو هري ملو تاقدص هيلا ىداو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دهع ىلع ايلسم ناك ةرغص

 رمع لعجف مهرغصأ بلهملا هدلو نم ةرشع يف هنع هللا يضر رمع ىلع دفوو هيلع دفي
 ىلع ةرفص وبأف بلهملا ىنعي كدلو ديس اذه ةرفص يبأل لاق مث مسوتي و مهيلا رظني

 اضيا ةباحصلا يف بلهملا دع مهضعب نا ىتح ةباحصلا يف دودعم ىلوالا ةياورلا

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو لبق ىا حتفلا ماع دلو بلهملا نا حيحصلاو

 ىرسألا ةلمج يف ناكو ابد لهأ نم هنا ةرفص ينا نع ةثلاث ةياور كانهو

 وبا مهسبحف تقولا كلذ يف امالغ ناك هناو هنع هللا ىضر ركب ىبا ىلا اولمح نيذلا

 نبا هدر لوقلا اذهو اهب فرشف ةرصبلا ةرفص وبا لزنف هتفالخ ين رمع مهقلطا مث ركب

 نال ىدقاولا هيف ءاطخا لطاب ثيدح اذه لاقو يدقاولا هلئاق ىلع فراعملا ي ةبيتق

 وهو هنع هللا ىضر رمع ىلع دفو امناو طق ركب وبا هار الو ءالؤه يف نكي مل ةرفصابا

 نمز يف امالغ نوكي فيكف بضخف بضخي نا هرمأف ةيحللاو سأرلا ضيبأ خيش
 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ةافو لبق هدلو رغاصا نم وهو بلهملا دلو دقو ركب ليإ
 . باوصلا رهاظ وهو ةبيتق نبا مالك ها نبتنسب

 . اهلع بيقعتلاو امهدنع فوقولا ىغبني ناتمهم ناتظحالم انهو

 . نامع نم ابد لهأ ىلا دادترالا نم بسنام امهادحا

 . ابد لهأ نم ةرفص يبا دع ةيناثلاو

 كلذ تبثي مل نامع نم انباحصأ ناف دادتر ألا نم ابد لها ىلا بسن ام اما

 اهركذ ىتلا ةفصلا ىلع ةيضقلا هذه اوركذي ملو دهعلا برقو رادلا برق مم مهدنع
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 مهب تقصلا ىتلا ةرهشلا كلت تناكامو ابد لهأ دادترا نوفني مهارت لب مه ريغ

 خيشلا لاق ايك ميهافملا اهيف تفلتخا ةعزن الا ىهام ديعب نم انموق اوخرؤم اهفقلتو
 اقح اهنظف ةهبش ىلع دمتعا قدصملا ناو هخيرات يف يبايسلا دومح نب ملاس ةمالعلا

 . ها دادترالا دصق ريغب نيملسملا ماوعو لهجلا لهأ نم كلذ لثم عقو امرو ءاساف

 ىضر قيدصلا ركب ابا نا ةينامعلا بتكلا يف ىه ايك ابد ةيضق صخلمو

 ابد ءاج الف نامع لهأ نم ةقدصلا ذخال ينافلغلا نصحم نب ةفيذح ثعب هنع هللا

 دحأ مهنم اهعنمي مل اعيمج ةقدصلا هوطعاف هلك مكحلاب نورقم مهو مهنم ةقدصلا ذخأل

 ةقدصلا قحب ةركنم ريغ ةرقم ىهو نيقدصملا ضعب ترجاش مهنم ةأرما نا ريغ

 اهعرقف كلذ يف اعزانتف ةيقب اهيلع قب هنا وه معزو اعيمج هقح ىفوتسا هنأ تمعزف
 هعم نمو اهعرق يذلا ىلا هعم نيذلاو وه لبقاو اهثاغاف اهلهأ ضعبب تنثاغتساف ةعرق

 اهيلع ناك ةأرملا نا ليقو نالف ىنب لآأي كلذ دنع اودانتو اوعقاوتف نيقدصملا نم

 اوذخأف اهولبقي نا اوبأف ةنسملا ةاشلا ناكم اقانع وأ ادوتع مهتطعأف ةنسم ةاش ةضيرف

 نبح همد لح اهباعد نم نا لاقي ةيلهاج ةوعد تناكو كلام لآاي تدانف اودارا ام

 مهيلع اورهظو اوبلغ نيقدصملا نا مث اولتتقي نا هللا ءاشام اولتتقاف بوتي وأ اهب اوعدي

 نم ةيرذو نادلولاو ءاسنلا نم مهلتاقي مل نم ةيرذ مهيفو مهيلع ضبقف ةفيذح ءاجو

 نم ءىشب مهنم راكنا ريغ نم هؤاسنو ملسم وهو تام دق ناك وا باغ دق ناك

 هابس الا هيلع ردق مهنم دحأ قبي ملف قحلا نم مهلبق امب مهنم عانتما الو ليزنتلا

 رخآ يف كلذو ريغال مهيعادت نم همهف ىذلا دادترالا ىوعدب ةنيدملا ىلا مهب ىضمو

 هعمس امبو ابد له ارما يناثلا ةفيلخلا ققحت املو رمع ةفالخ لوا ليقو ركب ىبا ةفالخ

 هل لاقو مهابس ىذلا لماعلا ىلع بضغ ةنيدملا ىلا اودفو نيذلا مهاسؤر نمو مهنم

 لك ىلا تثعب مث فئاوط كتعطقل ىلع مهيف عطقت ىنود نيدب مهتييست كتملع ول هللاو
 لهأ رما هنع هللا ىضر ضقن مث لوقلا اذه ىلع بضغلا هلمح دقو ةفئاطب كنم رصم
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 مهيلع درو نامعب مهلزانم ىلا مهدرو مهيف قدصملا هب مكح ىذلا مكحلا لطباو ابد

 ءالبلا نم مهباصاامو مهنم بيصا امب مهضوعو ةمينغ قدصملا اهنظ ىتلا مهلاوما

 نم وهو هنلا همحر ينارحبلا دايز نب فلخ خيشلا كلذ ركذ ةئام ثالث ةئام ثالثب

 رون ةمالعلا راشا كلذ ىلاو هريغو ىتوعلا اضيا اهركذو ««'» ءامدقلا نامع ءالع

 . : هلوقب هللا همحر ىملاسلا نيدلا

 ابهذملا كاذ قورافلا ركناو ابد موي مهف يناسلا لؤات

 خيشلا مالك لقن نا دعب نايعالا ةفحت يف هللا همحر نيدلا رون لاقو

 ةينامعلا بتكلا يف ىه ايك نيملسملا دنع ابد ةيضق لصاح اذه ) دايز نب فلخ

 لاق ثيح هلماك يف ريثالا نبا هركذام حصيالو مهموق ربخأو ملاب فرعا مهو

 ةيلهاجلا يف ىمسي ناكو ىدزالا كلام نب طيقل جاتلا وذ اهب غبن هناف نامع اماو

 هنع هلقنام رخآ ىلا ( ادترم نامع ىلع بلغو ءابنت نم ىعداام لثمي ىعداو ىدنلجلا

 اذه لوقب ىنكو ها لطاب هلك اذهو ريثالا نبا مالك ىهتنا كلذ دعب نيدلا رون لاق

 . ةيضقلا هذه يف هلوق لثمي لاق نمو ريثالا نبا لوق نالطب ىلع ةجح ليلجلا ةمالعلا

 لهأ ىس امنا ابد ىلا لصو ىذلا يلاولا نا هللا همحر ناطحق ىبا ةريس نمو

 ةنيدملا ىلا ةمينغلاو يسلاب لصو املف ركب ىبا يارب نكي ملو هيأرب مهلاومأ نغو ابد

 رمع درف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع فلختساو تام دق هللا همحر ركب ابأ دجو

 اولصو ىتح ىسلا ىلع قفناو نامع لها نم ابد لهأ ىلا ةمينغلاو ىبسلا هللا همحر

 رصم لك ىلا تثعب مث فئاوط كتعطقل نيدب مهتيبس كنا ملعا ول مهابس ىذلل لاقو
 . هفئاطب كنم

 ىلا مهدرو ابد لها رمأ رمع ضقن مث هتريس يف اضيا فلخ خيشلا لاقو
 مهنم بيصأ امب نيملسملا زاجأو ةنايخ مهنم ءىشب ىفختسا نمالا مهلاومأب مهلزانم

يدنلجلا مامإلا مايا فلخ خبشلا ينوت )١(



 مهيبس ىري ناك وف هللا لام نم كلذ مهل جرخاو ةئام ثالثب ءالبلا نم مهباصأو

 زاجا امم لعجيل نكي ملو هللا سمخ مهيفو اهيفو مهرايد ىلا مهلاومأب مهدري مل مهتمينغو

 ناك ولو هللا لام نم مهل اهجرخي هنم ةزئاج مهنم بيصاو هب اوبيصا ايف نيملسملا هب
 لئاق لجأ نم اعيمج اوبس ثيح امارح ابد لهأ ىبس ناكل مويلا ةلبقلا لهأ ىبس لحي

 وهو بئاغ وه نم ةيرذو تامدق نم ةيرذ مهيفو ةقدصلا ركني مل نم مهيفو مهم
 نالطب ىلع ةجح كلذب ىلكو هللا همحر فلخ خيشلا مالك نم هلقن اندراام ها ملسم

 ثيح نامع لهأ ةدر مهضعب اهيمسي ايك وأ ابد لها ىلا ةبوسنملا ةدرلا ىوعد

 هل لصأال هلك كلذو ةحيلطو حاجسو ةمليسم موق لثم نيدترملا ةلمج يف مهولخدأ
 . كلذ نم ءآرب ابد لهاو

 حازتنمب لاجرلا مذ نمو ىمرت نبح لئاوغلا نم تنأف
 نب ةعيبس مهو تقولا كلذ يف نامع فارشا دحا نا اضيا كلذل لدي و

 مهموق نم مهعم نمو يديدحلا موثلك نب ثراحلاو يمامخلا دعس نب العلاو كارع

 ةفيلخاي اولاقف ابد لها ىلع قدصملا نم عقو امب ةفيلخلا اوربخيل ةنيدملا ىلا اوراس

 عجرن ملو ةعاط نم ادي عزنن ملو ةاكز عنمت ملو هنم لقتنن مل انمالسا ىلع انا هللا لوسر
 ءالؤه نم لوقلا اذهف كانيتأ نا ىلا انيديا انففكو كلماع انيلع لجع دقو نيد نع
 دادترالاب مهفصي و ايد لهأ ىلع هب نعطي لئاقل الاقم كرتي مل ةفيلخلا مامأ ءاسؤرلا

 مهوق يف نا مث مهب نظ ايك مالسالا نع اولقتني مل مهتيضق نم ردابتيام ىلع مهف
 ابد لها نا ىلع لدي كانيتا نا ىلا انيديا انففكو كلماع انيلع لجع دق ةفيلخلل

 يف مهو مهيديا اوفكو هعم نمو ةفيلخلا لماع عم اوبدأت دق نامع لها حضوا ةرابعب و

 مهنا مهسفنا نم نوفرعي مهو نولمحيو نوقاتسي مهءاسنو مهتاوخا ىلا نورظني مهراد

 مهدرف قورافلا دي ىلع جرفلا مهاتا ىتح كلذ ىلع اوربصف مالسالا نع اوعجري م

 مهلزنا امل هنع هللا ىضر ركب يبال لاق رمع نا ىورام هل لدي و مهلاومأب مهناطوا ىلا
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 نونمؤم موق هللا لوسر ةفيلخاي ةلتاقملا لتقي نا ديري وهو ثراحلا تنب ةلمر راد يف
 تحص ءاوسو رارحا موق متنأو متئش دالبلا ىأ ىلا اوقلطنا لاقف مهلاومأ ىلع اوحش امنا

 . دحاو امهادومث اهلبق ىتلا وا ةياورلا هذه

 وه اذهب لئاقلاو ابد لهأ نم ةرفص ابا نا مهلوق ىهو ةيناثلا ةظحالملا اما

 وهو ةنيدملا ىلا نبلومحملا ىسلا ةلمج يف ناك ةرفص ابا ناو ابد لها دادتراب لئاقلا

 ةرفص ىبا ىس ةيضق يف ىدقاولا هلئاق ىلع ةبيتق نبا هدر دقف نالطبلا رهاظ لوق

 مهدلبب فرعا مه نيذلا نيينامعلا ءايلعلا ضعب لوق نم هانلقنام هدري و موعزملا

 كلذ سكعب اهوركذ لب مهريغ اهركذ ىتلا ةفصلا ىلع ابد ةيضق اوركذي مل نيذلاو

 ةرفص ابا اوركذي مل اذكو هنع اوعجري مل مهنأو مالسالا ىلع تابثلاب مهوفصو ثيح
 ينب هموق يف هتسائرو ةرفص ىبا ةرهش عم ايسال مهلاجرب فرعا امهو ابد لها نم هنا

 لها باسنا يف اوفلا نيذلا ءاملعلا مدقا نم وهو يراحصلا يبتوعلا اذكو .نارمع

 نم هنا ةرفصابا ركذي ملو حيحصلا هجولا ىلع ابد ةيضق ركذ دق مهرابخاو نامع

 نع ليقام مدقت دقو نامع ةيلخاد نم هنا دعبيالو مهيف ةركذل مهنم ناكولو ابد لها

 . ملعأ هللاو هدلو يف مالكلاك هيف مالكلاف مدا لهأ نم هنا بلهملا هدلو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع هتدافو وه ةرفص يبا ركذ درو ام لوأو

 ثيدحلا اذه هل ىورو ةباحصلا يف دودعم وهف تاياورلا ىدحأ ىلع همالساو ةنيدملاب
 يف يناربطلا هجرخا دنسم ثيدح ةرغص يبا نع انل عقو رجح نبا ظفاحلا لاق يتآلا

 ىبا نب بلهملا تنب دنه ىلع تلخد يشرقلا هللادبع نب دايز قيرط نم طسوالا

 تلاقف ريمأ ةأرما تنأو نيلزغت اهل تلقف هب لزغم اهديب و جاجحلا ةأرما ىهو ةرفص

 وطا ) لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ت لاق ىدج نع ثدحي يا نا
 . اذه ريغ ةرفص وبا دنسي مل يناربطلا لاق ( ارجا نكمظعا اقاط نكل

 صاعلا يبا نب نامثع بلط امل ةيسايسلا ةيحانلا نم ةرفص ىبا ركذ درو مت
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 نا ادرا ىذلا ينامعلا شيجلا زيهجت يف هتراشتسأ نامع ىلع رمع ةفيلخلا لماع ىفقثلا

 هركف قراس نب ملاظ لاقف همسا نع هلأس هيلع لد املف سراف ىلا رحبلا هب عطقي

 شيجلا كلذ ءاسؤر دحا ناك ةرغص ابا نا مولعملا نم نا الا هرواشي ملو نيمسالا

 دقو نارمع ىنب هموق ىلع اسيئر ناك سراف ىلا نامع نم رحبلا نامثع هب ربع ىذلا

 لزن لاتقلا ءاهتنا دعب و سرفلا دئاق كرهش لتق يف كرتشاو انسحألب داهجلا يف ىلبأ

 ىلا ةرمس نب نمحرلا دبع شيج يف راس م اهب رقتساف هموق نم هعم نمو وه ةرصبلا
 ليلقب لمجلا ةعقو دعب كلذو ةرصبلا ىلا عجر مث نامثع ةفالخ يف كلذو ناتسجس

 ابا نا رهاظلاو كلذ ليصفت قأيسو هعوجر نم هريسي ةدم دعب اهريغب ليقو اهب ىوتف

 يبا نب نامثع شيج يف هموق عم اهنم هجورخ دعب نامع هنطو ىلا عجري مل ةرفص
 . صاعلا

 نامثع ىلو هنع هللا ىضر رمع نا ةرفص ىبا ةراشتسا نامثع بلط ببسو

 ىلا رحبلا عطقي نا ءالولج هعقو دعب هيلا بتك مث ةرجهلل ةرشع سمخ ةنس نامع

 نم مهعم نمب هتنوعمب نامع ىكلم ىدنلجلا ىنبا دبعورفيج ىلا اضيا بتكو سراف

 لاق كلذب هرمأي نامعب وهو نامثع ىلا رمع باتك ءاج املف نامع دزا نم مهلئابق
 قارس نب ملاظ لاق كمسأام لاقف هاعدف ةرفص ىباب كيلع اولاق هرواشا الجر ىل اوغبا

 نامثع بدنو هرواشي ملو نيمسالا هركف ةيلهاجلا ءايسا نم نامسا نامثع لاق

 مضناام عم نامع نم دزالا نم ةئامتسو نافلا ليقو فالا ةثالث بدتناف سانلا

 نب ةربص ةؤنش سأر ناكو دزالا نم مهرثكأو سيقلا دبعو ةيجانو بسار نم هيلا

 ىنب سأرو يمضهجلا رفعج نب نب ديز مهف نب كلام ىنب سأرو ينادحلا ناحيس

 ايك نارمع ونب و بيبحو ةريغملاو فجنلا هدلو نم ةعامج هعمو ةرفص وبا نارمع

 نب نرام نب ةبلعث نب سيقلا ءرما نب ةثراح نب رماع نب رمع نب نارمع هنا تفرع
 . دزالا
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 رافلج ىلا ربلا قيرط نع صاعلا ىبا نب نامثع مهب جرخف يبتوعلا لاق

 نم انركذ نم مهنم ةليبق لك ىلع مدق دقو نفسلا يف رحبلا رافلج نم » بكرو

 مت اهبال اتقري ملو مهدئاق هلاسف سرفلا اهبو ناواك ةريزج ىلا مهب ربع دزالا ءاسؤر

 دئاق لتقف ديدش لاتق سرفلا نيب و هنيب عقوف اهوب رعف شاج اهمساو مسقلا ىلا راس

 ريغ نم دحا هعم نكي ملو هعم نمب ةريزجلاب نامثع نصحتف نوكرشملا مزهناو سرفلا
 مهطلاخي نا دزالا تعنتماف مهددع ةلقل مهل هبؤيال سيقلا دبع نم ليلق رفن الا دزالا

 انموق ريغ نم دحا انعمو نيكرشملا ءالؤه لاتقل جرخنال اولاقو ةوزغلا هذه يف مهريغ

 ةث الث مهددع ناكو دزالا لئابقب جرخ مث ناواك ةريزجب سديقلا دبع نامثع رخأف

 دزالا تتبثو سرفلاو مه اولتتقاف نيرحبلا دزا نم فلاو نامع دزا نم نافلأ فالآ

 نبا هنومسي برعلا ناكو كرهش لتقو نوملسملا مهحابتساو مجعلا هللا مزه ىتح

 ديدح نب رباجو يريمحلا ةرحلا ىذ ىنب باب هلتق يف هكرشاو ةرفص وبا هلتق ءاريمحلا

 رهظ نع هادراو هنعطف كرهش ىلع لمح ىذلا وه ىريمحلا باب نا ليقو يدمحلا

 لوقي كلذ يفو هلتق يف اوكرتشاف يدمحيلا ديدح نب رباجو ةرغص وبا هفدرا مث هداوج
 . ءارعشلا ضعب

 اكمرالا جاجعلا باتبحت ليخلاو اكرهش ىدرأ ةرحلا ىذ نب باب

 مهروف نم اوراسو مهر ابخا ترشتناو مجعل مهف اخ كرهشب دزالا رفظ املف

 ضاف مت ريسيب نئدملا حاتتفا دعب كلذو جوت اولزنف قارعلا ضرا اومدق ىتح كلذ
 مهنم الجر رشع ةينامث نامع لهأ نم ةرصبلا مدق نم لوأ ناكو ةرصبلا ىلا مهضعب

 هاضقتساف رمع ىلع دفوف مهف نب ثراح نب طيقل ىنب نم يطيقللا روس نب بعك
 . ةرصبلا ىلع

 ىلا نامع نم مهب مدف نيذلا دزالا نم هعم نمم جوتب ماقا هناف ةرفص وبا امأ

 ةرمس نب نمحرلا دبع شيج يف وزغلل جرخ مث دئاكملا نمأ ودالبلا هب ترقتسا نا
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 داع مت نامع نم اهب عطق ناك سرف ةئامب جرخ ناتسجس ىلع نامثع ةفيلخلا لماع

 ىلع مامالا رفظ دقو مايا ةث الثب لمجلا ةعقو دعب هتدوع تناكو ةرصبلا ىلا كلذ دعب

 نم تيقل ىذلا لثم دحا نم تيقلام ةرفص ابااي هل لاق ىلع ىلا ةرغص وبا ءاج املو

 نافيس مهنم كيلع فلتخاام ارضاح تنك ول نينمؤملا ريمأاي هللاو ةرغصوبا لاقف كموق

 ضعبب ىنتئا هل لاقو دزالا ةسائر اضيا هالوو ىربكلا رذانمو ىريت رهن هالوو هل اعدف

 ىلا اوعجريلو مهنمؤي ىداوبلا لها ىلا جرخي هبقعلو افرش هل نوكي ءاول هل دقعأل كدلو

 هدلو ىلا ةرفص وبا ءاجف ةيدابلا ىلا نيب ر اهاوجرخ اموق نال كلذو مهدالب
 هدلوم ناك ةرغص ىبا دالوا نسأ فجنلا ناكو كلذب هربخاف ةرفص يبا نب فجنلا

 لتقو برعلا لقا ىموق لعج الجر يتآل تنكام تبأاي لاقو هيلع يبأف ةيلهاجلا ين
 بلهملا هيخا ىلا هنع لدعو هكرتف بنذ ريغ ىلع لجر ةئامسمخو نيفلا سمالاب مهم

 كلذ هيلع ضرعف ةباوذ هل ةنس نيرشعو فين نبا مالغ وهو هدلو رغصا ناكو

 هلقع لقا مهللا لاقف هيبال فجنلا باوج نم ناكامو ايلع مامالا كلذ غلبف باجأف

 ةرغص وبا ىفوتو بلهملا ىلع مالكلا دنع كلذ ركذ قأيسو هيخأ دلو ىلا هدلو جوحأو

 ديس انفد دقل لاقو سابع نبا هيلع ىلصو يلعل اهيلع سابع نبا ةيالو يف ةرصبلاب

 . نيفص ىلا هريسم يف ىفوت ريثالا نبا لاقو : ىتوعلا هاكح ةرغنلا هذه

 مل نامع نم اهب عطق ىتلا ةرفص ىبا ليخ نا يبلهملا هنييع نب دمحم ثدح

 نب نمحرلا دبع شيج يف جرخ نا دعب ناسارخ نم ةرصبلا اهب مدق ىتح هعم لزت
 رخالاو دعس ىنب يف امهدحا افورعم ةرصبلا يف اهب ةطاب ر ناكو لاق مدقت ايك ةرمس

 ىديا يف لزنت ملو لاق هذه ةرفص ىبا ليخ كردا نا مهضعب ركذو ةدعج ىنب ي

 :ةرثامل هذه نا هللاو لاق ةملسم ناو كلملا دبع نب ةملسم ىلا تراص ىتح انباحصا

 . ها مهتيلهابب الوصوم موقل اطاب ر اسرف نبعبسو ةئام نا ةمرك

 قارعلا هتيالو و رقعلا موي بلهملا لآ لتق دعب ناك ةملسم ىلا اهريصم لعلو

 . كلملا دبع نب ديزي هيخال
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 بلهلا
 ( هتافو _ هرابخا _ هدالوا _ هبسن _ هدلوم )

 هدلوم

 هز ا مهلوق عم تبس انتب كل ذو ةرحهلل عست ةنس وهو حتفل ١ م اع بلهمل ١ دلو

 دعو ٨٣ ماع ليقو ٨٢ ماع يف اهنا هتافو اوخرا مهنأ ثيح ةنس نيعبسو اثالث شاع

 هناو روكذملا هتافو خيرات يف مهلوق عم قتسيال اذهو ةباحصلا يف بلهملا مهضعب

 . ةنس نيعبسو اث الث شاع

 هبسن

 نب فراس وأ قارس نب ملاظ ةرفص ىبا مساو ةرفص يبا نب بلهملا وه

 فورعم بسنلا ةيقب و كيتعلا نب ثراحلا نب لئاو نب رمع نب يدنك نب حيبص

 ةرفص ىبأ مسا نا ديرد نبا ةروصقم حرش يف ماشه نبا لاقو هيبا بسن يف مدقت

 . هبحص هلو لاق ملاظ نب ملاس

 هدالوأ

 ناكو ديعس مهو اتنب رشع ىدحاو الجر نيرشعو ةثالث بلهملا دلو

 نع ىور ثيدحلا نم مهضعب هدعو مل بقعالو ليق بلهملا ىنكي هب و مهربكأ
 نابح نبا هركذ رجح نب ظفاحلا لاق ينادحلا مساقلا نب لضفلا هنعو ريبج نب ديعس
 . ةرفص يبا نب بلهملا نبا هنا معزو تاقثلا يف

 يرتحبلاو جاجحلاو بيبحو ديزي و ةصيبقو ةريغملا بلهملا دالوا نمو

 دابعو دايزو رمعو ناورمو كردمو ءاطعو رفعجو ةنييع وباو رمعو كلملا دبعو لضفملاو

 . خامشلاو بيبشو دمحمو هللادبعو ةي واعمو
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 هأو ةعينمو ديزي مأو هللا دبع مأو كلام مأو ةسيفنو دنهو ةمطاف ءاسنلا نمو

 . شادخ مأو رصن مأو دارم مأو عيب رلا

 ةئامث الث هتوخاو هدلو دلو و هدلو نم هعم بكر ىتح تمي مل بلهملا نا ليق

 . ابكار نوسمخو

 هرابخأ

 ربدت يف ةسايسو ةكنحو مادقاو ةعاجش نم بلهملا هب رهتشا ام ىلا ةفاضالاب

 راثيالاو دوجلاو مركلاك لئاضف نم هب ىلحتامو هءادعا يف دئاكملا عاقياو بورحلا

 هل مجرت دقف ثيدحلا لاجر نم دودعم كلذ بناج ىلا وهف ىأرلا دادسو ملحلاو

 ديعسوبا ةرفص ىبا نب بلهملا هنع لاقو بيذهتلا بييذهت يفو ةباصالا يف ظفاحلا

 بدنج نب ةرمسو رمع نباو صاعلا نب رمع نب هللادبع نع ىور ىرصبلا
 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس نم نعو بزاع نب ءاربلاو

 يعيبسلا قاحسا وبا هنع ىورو ( نورصنيال مح مكراعش نكيلف متيب نا )

 نم ىلوالا ةقبطلا يف دعس نبا هركذو ىرصبلا فيس نب رمعو برح نب كامسو

 ةرصبلا لهأ يف هدادع لاقو نيعباتلا تاقث يف نابح نبا هركذو ةرصبلا لها ىعبات

 ىبنلا نع ةياور هل باعيتسالا ي ربلا دبع نبا لاقو هنم عمسي ملو رمع كردا دقو

 هل هجو الف بذكلاب ةباع نم اماو ساب هب سيل ةقث وهو ةلسرم ملسو هيلع هللا ىلص

 . ابذك اهدع اهفرعي مل نف ليحلاو ضيراعملا ىلا جاتحي برحلا بحاص نال
 ناك هيف كرتشاو هدهش لاتق لوأ ناردابتملاف هتاوزغو هب ورح نع هرابخا اما

 . ناتسجس ىلع نامثع لماع ةرمس نب نمحرلا دبع شيج يف كلذ

 نيمأتل يلع مامالا رمأب ةريسم وه ةفيلخ لبق نم بلهملا هدلقت لمع لواو
 . لمجلا ةعقو دعي ةرصبلا لهأ نم نيب راهلاو نيمزهنملا
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 عب را ةنس دنسلا رغث ةوزغ ىه اهيلع ريمأ وهو بلهملا اهازغ ةازغ لواو
 . هللا ءاش نا الصفم كلذ عيمج ركذنسو ةي واعم مايا نبعب راو

 هنبا هعم صخش ةرمس نب نمحرلا دبع شيج يف ايزاغ ةرفص وبا صخش امل

 ضرعو وزغلا دارأو ناتسجسب ةرمس نبا راص املف ةنس نيرشع نبا ذئموي وهو بلهلا

 هل لاق ةرمس نبا ىلع رم الف ءاقلب سرف ىلع ضرتعا نميف بلهملا ضرتعاف سانلا
 ةيناث مهضرع مث عجرأف ثدحل كنا تلاق ةرغص ىبا نب بلهملا انا هل لاق تنا نم

 نهركت الف وزغلا يف تبغر دق ىنا ريمألا هللا حلصا بلهملا لاق هدرف بلهملا ضرتعاف

 كل تنذاام كتعححتام الول هللاو لاق ىهجو نع ىفدصت الو ىنس ةثادح نم ىرتام

 . هعم ازغف ةعئار سرف هتحت ناكو وزغلاب

 ضرتعي جرخ لباك لها ءايظع نم ايظع نا بلهملا يف يؤر موي لوا ناكو
 هل ءايهتف بلهملا اهيف ىتلا ةيحانلا يف رمو سانلا هباهف هلتق الا دحا هل زربي ال سانلا

 هايا هزجوأف هيف حمرلا بشن ةنعط هنعطو هيلع لمح بلهلملاب رم الف هحمر زهو بلهلا
 املف دحاو ريغ اهاعداف ةنعطلا كلتب سانلا ىلا ىهتناف ىضمو هنوذرب جلعلا قنتعاف

 نا لاق كنعط ىذلا كبحاص فرعت له لاق جلعلا ةرمس نبا حلاصو كلذ دعب ناك

 اوناكام ىلع اوئيهتف سانلا نمحرلا دبع رمأف هتفرع اهيلع اوناك ىتلا ةئيهلا يف مهتضرع

 سرفلا بحاص اذه ريمألا هللا حلصا جلعلا لاق بلهملا رم الف مهضرع مث هيلع

 بلهملا لاق كريغ ىهابت ايك ىهابتت نا كعنم ام بلهملل نمحرلا دبع لاقف ءاقلبلا

 ةرفص وبا عجر مث بلهملا نم يؤر موي لوأ اذهف جلعلا اذه ةنعطب ىهابت أل تنكام
 لمجلا ةعقو تناكو مايا ةث الثب لمحلا ةعقو دعب هعوجر ناكو ةرصبلا ىلا كلذ دعب

 تيقل ىذلا لثم دحا نم تيقلام ةرفص ابأاي يلع مامالا هل لاقف نيثالثو تس ةنس

 . نافيس مهنم كيلع فلتخا ام ارضاح تنك ول نينمؤملا ريمأاي لاقف كموق نم
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 يلع مامالا لوق ركذ قبس دقف ةفيلخ لبق نم بلهملا هدلقت لمع لوا اما

 ةرفص ابا ناو هبقعلو افرش هل نوكي ءاول هل دقعأل كدلو ضعبب ينتئا نا ةرفص يأل

 بلهملا هدلو ىلع ضرع مث عنتماف كلذ ةرغص يبأ نب فجنلا وهو ربكألا هدلول لاق

 ةنس نيرشعو عبس نبا ذئموي وهو بلهملا هدلوب ةرغص وبأ قلطناف عنتمي ملو باجأف
 هل دقعو هيبقع ىلا هتباوذ نمو هيمدق ىلا هسأر مدقم نم حسف ةفيلخلا ىلع هلخدأف

 لاقو سانلا نمؤي ريسي نا رمأو ىهنلاو ءاخسلاو ةعاجشلا هقزرأ مهللا لاقو ةيار

 مهلزانم ىلا اوعجري نا مهربخاو مهنمأف ةيدابلاو زاوهالا وحن ةرصبلا لها رثا ين جرخا

 مقتنيف داع نمو فلس امع هللا افع دقف ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةمذو هللا ةمذ يف

 مهاعدو هءاول بلهملا بصنف رغصألا رسجلا ءارو نم باره ذئموي سانلاو هنم هلا

 ناكو ناوفس ىتا ىتح راس مث مايأ ةث الث ماقاو ةرصبلا اولخدو هوباجأف نامألا ىلا

 سانلا عجارت ىتح اضيا مايا ةثالث ماقاو هءاول بصنف زاجحلا ىلا ذئموي سانلا قيرط

 لاق تقولا كلذ نم هتبحم مهولق يف هللا لاو بلهملا ءاولب سانلا نميتف ةرصبلا ىلا

 يبا نب يلع ةوعدب كلذ لان امناو ليق اروصنم ةبيقنلا نوميم بلهملا لزي ملو يبتوعلا

 امل هيبا نب دايز نا كلذو ةي واعم مايا يف صاقو ىلا نب دعس ةوعد اهفدرا غ بلاط

 جرخف ناسارخ وحن ركاسعلاب يرافغلا رمع نب مكحلا ثعب قارعلا ةي واعم هالو
 هنم رفنت برعلا ليخ تناكو ليفلا مهعمو ودعلا نوملسملا قل الف هعم بلهلا

 نبكرشملا هللا مزهو هب انأف فيسلاب هموطرخ برضو ليفلا ىلا مدقتو بلهملا لجرتف
 سيلو مهعبتتي ودعلا لعجو دربلاو جلثلا مهباصا ةوزغلا هذه نم نوملسملا لفق الو

 دحا هببي ملف سانلا ةقاس ىلع نوكي ادحا مكحلا بلطف ةقاس بحاص سانلا ىلع

 كلذل بلهملا بدتناف ىماحملا مدعل سانلا يف بيصي لعجف ةصرفلا ودعلا زهتنا دقو

 هتاقثو هفلخ اونوكي ناو ركسعلا نم مهراتخا ةعامج بلهملا اعدو ةقاسلا ىلع هل دقعو

 كلذ يف ناكو ةءاجفلا نب ىرطق مهنم ةعامج ركسعلا رايخ نم هباجأف لوقي اهف
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 حيربب ًرم اذاف سانلا هقاس ىمحب بلهملا لزي ملو هتاوزغ يف بلهملا هقرافيال تقولا

 هدنعو لعفامو بلهملا ربخ ةي واعم غلبف سانلا ملس ىتح كلذك لزي ملو هلمحو هجلاع
 نا لاقيف هدلوو هلام رثكأو ادبا الذ هارت ال مهللا دعس لاقف صاقو ىبلا نب دعس

 ةوعدو بلاط يبا نب يلع ةوعدب دلولا ومنو تاحوتفلاو رفظلا نم لانام لان بلهلا

 يبأل هلوقو بلهملا يف هنع هللا ىضر رمع مسوت ىسنت الو ( تلق ) صاقو يبا نب دعس

 . هللا رونب رظني نمؤملاف كدلو ديس اذه ةرفص

 دعب ناسارخ ىلوت امل بلهملا نب ديزيل صاقو يبا نب دعس نب دمحم لاق

 باحصأ نم هنال هلتق دارأ ديزي ناكو كيب أل ييأ ةوعدب كلأسا بلهملا هيبا توم

 ديزي مهيلع ضبقف جاجحلا نم اب ره ناسارخ ىلا هعم نمو وه جرخ ثعشألا نبا
 . هعضوم يف كلد ركذ ىتأيسو

 دنسلا رغث ةوزغ اهنأ اهيلع ريمأ وهو بلهملا اهازغ ةازغ لوأ ركذ قبس دقو
 ناتلملا نيب امهو زاوهالاو هنب ىتاو دنسلا رغث ازغ دقف ةي واعم مايأ نيعب ه راو عب را ةنس

 اورمش دق كرتلا نم اسراف رشع ةينامث ناقيقلا دالبب يقلو هلتاقف ودعلا هيقلف لباكو

 ليخلا فذحف انم ريمشنتلاب ىلوأ مجاعألا ءالؤه لعج ام لاقو اعيمج هولتاقف مهلويخ

 . دز ألا نم لجر لوقي ةنب موي يفو نيملسملا نم اهفذح نم لوأ وهو

 بلهملا شيج ريخ اوناك ةنبب اوتيب ةليل دزألا نا رت م
 ليبا دنق ىلا راسو دنهلا ضرأ بلهملا ازغ ٤٤ ةنس يف ةرهازلا موجنلا يفو

 يف ءاجو ها منغو ملسو ودعلا رسكف ةهدنلا اهل لاقي ةيالولا ةبصق ىهو دنسلاب ةنيدم

 دنسلا ضرأ نم روهال نال باوصلا وه هذه لعلو روهالو ةب ىتأف نادلبلا مجعم

 . دنسلا نم زاوهالا تسيلو

 ازغ ناسارخ ىلع ةي واعم لماع رمع نب مكحلا ازغ نبعب راو عبس ةنس يفو
 رمألاب مكحلا ييعف قرطلاو باعشلا مهيلع كرتلا ذخاو اومنغف كرتلا لابج ضعب
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 نا اما هل لاقف كرتلا ءايظع نم اهظع رسأ ىتح لاتحي لزي ملف برحلا بلهملا ىلوف

 قرطلا هذه نم قيرط لايح رانلا دقوأ هل لاقف كنلتقأل وأ قيضلا اذه نم انجرخت

 قيرط ىلا مهردابف قرطلا نم هاوسام نولخيو هيف نوعمتجيس مهناف هوحن لاقثالا ريسو

 . مانغلا نم مهعم امم سانلا ملسو كلذ لعفف هنم اوجرخت ىتح مكنوكردي امف ىرخا
 تس ةنس اهجارخو ناسارخ نافع نب نامثع نب ديعس ةي واعم ىلو الو

 كلت يف هعم ناكو ديعس اهحتف ايك دنقرمسب هنيع تبيصاف بلهملا هعم جرخ نيسمخو

 يعارخلا فلخ نب هللادبع نب ةحلط نيعو ديعس نيع تبيصا اضيا اهيفو ةوزغلا
 : بلهملا لوقي كلذ يفو تاحلطلا ةحلطب فورعلا

 يسنيام كلت نع هللا دمجب اهيفف يسفن تيقب دقل ينيع تبهذ نل
 سمزلا ىدل نويعلا ىمعت نأ دبالو 3 انلويخ ايعأ هللا رما ءاج اذا

 فارشا نم ناروعلا ركذي وهو رحلا باتك يف يدادغبلا بيبح نبا لاقو

 موي هنيع تبيصا برح نب نايفس وباو ىمع مث سمش دبع نب ةيمأ مهو برعلا
 موي يدنكلا سيق نب ثعشالا ىمع مث ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم فئاطلا

 نب ريرجو كومريلا موي ةبتع نب مشاهو لمجلا موي يئاطلا متاح نب يدعو كومريلا

 كومريلا موي برك ىدعم نب رمعو لمجلا موي نايفس يبأ نب ةبتعو ناذمهب هللادبع

 دنقرمسب ةث الثلا ءالؤه ةرغض يبا نب بلهملاو تاحلطلا ةحلطو نامثع نب ديعسو

 نهتس ةنس ةي واعم تام املو دنقرمسب سيق نب فنحألاو كومريلا موي رتشالا كلامو

 ديبع هيخا ىلا ديزي هعم بتكو دايز نب ملس ناسارخ ىلع لمعتسأ ديزي هنبا هفلخو
 نب نارمع هعم جرخف هوجولا بختني ملس ناكو فالآ ةتس هل بختني دايز نب هللا

 مهريغو يعازخلا هللادبع نب ةحلطو يكتعلا ةرغص يبا نب بلهملاو يمجربلا ليضفلا

 ءاتشلا لخد اذاف نوزغي هلبق ناسارخ لامع ناكو ايزاغ رهنلا ربعو ناسارخ ىلا راسف

 يلي امم ةنيدمب ناسارخ كولم عمتجا نوملسملا فرصنأ اذاف ناجهاشلا رم ىلا اوعجر
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 ىلا نوبلطي نوملسملا ناكف مهرما يف نورواشتي مهضعب وزغيال نا نودقاعتيف مزراوخ
 حلاف هيزاغم ضعب يف اتشف ازغ ملس مدق املف مهيلع نوبأيف ةنيدملا كلت وزغ مهءارما

 فالآ ةعب رآ ليقو فالآ ةتس يف ههجوف ةنيدملا كلت ىلا هجوتلا هلأسو بلهملا هيلع

 كلذ ىلا مهباجأف مهسفنا اودفي نا ىلع مهحلاصي نا اوبلط مث بلهملا مهرصاحف

 اضورع مهنم ذخأي نأ مهحلص يف ناكو فلأ فلأ نيرشعو فين ىلع مهحلاصو

 فلا نوسمخ مهنم ذخاام ةميق تفلبف هنمث فصنب عاتملاو ةبادلاو سارلا ذخأي ناكف

 ىلا هب ثعب و هبجعاام كلذ نم ملس ذخاو ملس دنع بلهملا اهب ىظحف فلا

 جرخف نتسو عب را ةنس ديزي تام نا ىلا ناسارخ يف ملس ىقب و ةي واعم نب ديزي

 هيقل سخ رسب ناك املف ةرفص يبا نب بلهملا اهيلع فلختساو ناسارخ نم ملس

 تفلخ نم هل لاقف لئاو نب ركب ينب نم ةبلعث نب سيق ىنب دحا دئرم نب ناميلس
 نملا لها نم الجر تيلو ىتخ رازن كيلع تقاض لاقف بلهملا لاق ناسارخ ىلع

 تيلو نم لاقف مزاخ نب هللادبع هيقل روب اسينب ناك املف ىضم مث ذورلا ورم هالوف

 تقرف ىتح هلمعتست الجر رضم يف تدجو اما لاقف بلهملا ةيالوب هربخأف ناسارخ

 راسف هل بتكف ناسارخ ىلع ادهع يل بتكأ نامع نوزمو لئاو نب ركب نيب ناسارخ
 ىنب نم درولا نب هجفرع اهيلع فلختساو لبقأف بلهملا هربخ غلب و ورم ىلا مزاخ نبا
 نب ملس دهعب ورم مزاخ نبا هللادبع لصو املف ميمت نب ةانم ديز نب دعس نب مشج

 هتهبج يف رجحب ةيمر يمشجلا تباصاف ةشوانم امهنيب تناكف يمشجلا هعنم دايز
 دعب يمشجلا تامو مزاخ نبا اهلخدف هنيب و ذورلا ورم نيب يمشجلا ىلخو اوزجاحتف

 ءاليتسأ تقو ناك املف قارعلا ىلا ناسارخ نم عجر بلهملا نا ودبي و نيمويب كلذ

 نهملاو قارعلاو زاجحلا يلع ريب زلا نب هللادبعو رصمو ماشلا ىلع ناورم نب كلملادبع

 ىلع مدق بلهملا نا يور ناكلخ نبا لاق ةكمب ريب زلا نبا ىلع بلهملا دفو

 هب ىلخف ةكمب ذئموي وهو ىحاونلا كلتو قارعلاو زاجحلاب هتفالخ مايا ريب زلا نب هللادبع

٢٢ _



 يحمجلا يشيرقلا فلخ نب ةيمأ نب ناوفص نب هللادبع هيلع لخدف هو راشي هللادبع

 اذه لاقال لاق هفرعتام وا لاق اذه كموي ننمؤملا ريمأاي كلغش ىذلا اذه نم لاقف

 ريمأاي اذه نم بلهملا لاقف معن لاق ةرفص يبا نب بلهملا وهف لاق قارعلا لهأ ديس

 بلهملا عجر مث معن لاق ناوفص نب هللادبع وهف لاق شيرق ديس اذه لاق نينمؤملا

 . ناسارخ ةيالوب ريب زلا نبا نم دهع هعمو

 جراوخلا برحو بلهلا

 ناسارخ ىلع ربب زلا نبا نم دهع هعمو قارعلا ىلا زاجحلا نم بلهلا عجر 1

 مت سراف دالب ىلع ةقارزالا هباحصاو زوحاملا نبا ىلوتساو دتشا دق جراوخلا رمأ ناك

 لهأ ناكف ارارم ةرصبلا لهأ اومزهو ريغصلا رسجلا ىلع اوفقو و ةرصبلا وحن اولبقا

 ىرت ةقرازالا تناكو مهيرارذو مهءاسنب اولمحتف ةوقلا لهأ اما نيتلاح ىلع ةرصبلا

 ىلع هدهع هعمو بلهملا مدق سانلا هيلع ىذلا لاحلا كلت يفو مهلتقو ةلبقلا لها ىس

 اوتاف بلهملا الا هيف اوعقو امم مهصلخيال نا ةرصبلا لهأ ىار عمتجاف ناسارخ

 هوجو هاتا يموزخملا ةعيب ر يبا نب هللادبع نب ثراحلا وهو ريب زلا نبا لبق نم مهلماع

 ءالوؤه روما رظنا ريمألا هللا حلصأ اولاقف هريغو سيق نب فنحالا مهيفو ةرصبلا لهأ
 ام اولاقف مكيارب ىلع اوريشاف نوردت ام رثكأ مهرومأ يف ىردأام هللاو لاقف موقلا

 ىلوتي نا بلهملا اوملكف سانلا فارشا جرخف ةرفص يبا نب بلهملا الا رمالا اذهل

 موقي نم رن مل اننكلو اهب كانرثاام هللاو انا ديعس ابأاي فنحالا هل لاقو جراوخلا لاتق

 هذه هللا فشكي نا جار كيلا هنيعدام كرصم يف نم لك ثراحلا هل لاقو كماقم

 عدال نكا ملف ناسارخ ىلع ىعم نينمؤملا ريمأ دهع اذه لعفا ال لاقف كب ةمغلا

 ىار قفتاف لوالا هلوق لثم هل لاقف كلذ يف هملكف ةعيب ر ىبا نبا هاعدف هرمأو هدهع

 هللا مسب ريب زلا نبا ناسل ىلع اوبتك نا ىلع ةرصبلا لهأ ىأرو ةعيبر يبا نبا
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 دمحا ىنأف كيلع مالس ةرفص يبا نب بلهملا ىلا ريب زلا نب هللادبع نم ميحرلا نمحرلا
 ةقرازالا نا ىلا بتك هللادبع نب ثراحلا ناف دعب اما وه الإ هلإ ال ىذلا هللا كيلا

 دقو ةرصبلا وحن اولبقا دق مهنا ركذو اريثك مهددع ناك نيملسملل ادنج اوباصا ةقراملا

 ءالؤه ركذ ثيح تيار دقو ادهع اهيلع كل تبتكو ناسارخ ىلا كتهجو تنك
 ىلع اكرابم كرثا ًانوميم نوكي نا توحر دقف مهلاتق ىلع تنا نوكت نا جراوخلا

 ودع لتاقف ادشار مهيلا رسف ناسارخ ىلا ريسملا نم لضفا كلذ يف رجالاو كرصم لهأ

 , مالسلاو هللا ءاش نا ناسارخ ريغالو ناسارخ ناطلس نم كتوفي نل هناف كودعو هلل

 . هللا ةمحرو كيلع

 ام يل اولعبحت نا الا مهيلا ريسأال هللاو ىنا لاق هءارق الف باتكلا كلذب ىتاو

 سانلا ناسرف نم بختناو يعم نم هب ىَوقأام لاملا تيب نم ىفوطعتو هيلع تبلغ
 ىلع اوبتككأف لاق كل كلذ ةرصبلا لهأ ميمج هل لاقف تببحأ نم فرشلا ىوذو

 نب ركب نم ةفئاطو عمسم نب كلام نم ناك ام الا اولعفف اباتك كلذب سامخالا

 ىنا مهل لاق بلهملا نا يتب وعلا لاقو يربطلا لوق اذه بلهملا مهيلع اهنعطضاف لئاو

 هللا كلهي نا نلا ىل هتيابجف ودعلا دي نم هتحتف دلب لكو مكت الغ فصن عيمج ذخآ
 لاجرلا نم تدرا نم ةرصبلا سامخاو برعلا ميمج نم يسفنل بختنا ناو مكودع

 نودب ودعلا اذه برح ىلع ردقي دحأ مكيف ناك نا فنحالا مهل لاقف ةعاس اومجوف

 كل هل لاقو بلهملا دي ىلع هديب برضف مهنم دحا قطني ملف لعفيلف طورشلا هذه

 ىلع ىتم هيخا ىنب و هينب يف بلهملا ماقف هرك نم هرك ىلع تطرشام عيمجب ءافولا

 بختنا نم رثكأ ناكو ةدجنلاو سابلا لهأو لئابقلا ناعجش نم بختناو سامخالا

 ينلمح نكلو مكل ينم اضغب مكترتخاام هللاو دزالا رشعماي مل لاق مث دزالا لئابق نم

 عب را دزالل لوقي وهو بلاط يبا نب يلع نينمؤملا ريمأ نم هتعمسام مكبادتنا ىلا

 ىحو نونبجيال ناعجشو مهراوجل عنمو مهيديا يف ال لذب برعلا لئابق يف تسيل
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 املف نيكرشملا ديدانص ىنفاو نيدلا اذه هللا رصن مهب مهريغ ىلا نوجاتحيال دامع

 ثيح انب مدقت ديعس ابأاي اولاق هفورعم نم مهلاني ناكام عم هنم كلذ دزالا تعمس

 . كماما الا تام الو كنع انم دحأ مزهناام هللاوف تئش

 ملف لاملا تيب يف اورظنو افلا رشع ىنثأ هتبخن تغلبف سانلا بلهملا بختناو

 مكترابت نا مهل لاقف راجتلا ىلا بلهملا ثعبف تزجعف مهرد فلا ىتئام الا اودجي

 ينوعيابف ملهف مكنع سرافو زاوهالا داوم عاطقناب مكيلع تدسك دق لوح نم

 نع حلصيام لاملا نم ذخاو هورجاتف مكقوقح هللا ءاش نا مكفوأ يعم اوجرخاو

 نفسب رما موقلا ءاذحب راص اذا ىتح ةلاجر هباحصا رثكا ناكو ضهن مث ركسع

 تارفلا ىلا روبعلاب سانلا رما مث اهنم غرف ىتح رانلا عفترا اف تحلصاو ترضحاف

 جراوخلا مهيلا تضاف ءىطاشلا اوب راق الف سانلا جرخف ةريغملا هنبا مهلع رمأو

 ءىطاشلا ىلع هباحصاو وه راصو اوحنت ىتح ماهسلاب مهجضنو ةريغملا مهراحف

 ىهنف نومزهنم ج راوخلا ربعو رسجلا بلهملا دقع ىتح مهولغشو مهوفشكو مهوب راحف
 : دزالا نم رعاش لوقي كلذ يلو مهعابتا نع سانلا

 اوملسف بورحلا يف بلهملا لئم اوربخي مل هلهأو قارعلا نا
 اومجحا ام اذا ليلهت لقاو ةبيقن ءاقللا يف نميأو ىضمأ

 ىيجي اموي نيعب را بلهملا ماقأو مازهنالاو بيذكتلا ليلهتلاو دربملا لاق

 هركسعب درفنم هنا الا يلع نب ريب زلا مهنمو ىريت رهنب ةقرازالا ماقاو ةلجد روكب جارخلا

 ةبغر سانلا هيلا عرسأف هباحصا ىطعاو راجتلا بلهملا ىضقف زوحاملا نا ركسع نع
 ىريت رهن ىلا بلهملا مهيلا ضهن مث تاراجتلاو مئانغلا يف املو ةقرازالا ةدهاجم يف

 سيساوجلا سد دقو روكلا نم هيلا اوحام يبي بلهملا ماقأو زاوهالا ىلا هنع اوحنتف

 غابصو راصق نيبام وشح مه اذاف مهركسع يف نمو مهرابخاب هوتاف مهركسع ىا
 ىلع مكنوبلغي اذه لثما سانلل لاقو كانه نم ركذو سانلا بلهملا بطخف دادحو
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 يف ناسرفلا ترثكو هباحصا ىوقو هرمأ مكح أو مهمهف ىتح ايقم لزي ملف مكئيف

 هاخا فلختساف زاوهالا قوس مؤي ىضم مث افلا نيرشع ءاهز هل مماتتو هركسع

 هوشوان مهبراق الف بلهملا نب ةريغملا هتمدقم يفو ىريت رهن ىلع ةرغص يبا نب كراعلا
 مهاداغ مث نارينلا دقوي هتليلو هموي ةيقب ةريغملا تبثو هباحصا ضعب هنع فشكناف

 هلخدف زاوهالا قوس نع اولحتراو مهعاتم ةلقت يف نارينلا اودقوأ دق موقلا اذاف لاتقلا

 نب ثراحلا ىلا كلذب بتكو زاوهالا قوسب ماقاف بلهملا ليخ لئاوا تءاجو ةريغلا
 فوخلا يف مهثبي ايك نمألا يف سارحالا ثبي بلهملا ناكو ةعيبر يبا نب هللادبع

 مهفوخيو رزحتلاب هباحصأ رماي و ىراحصلا يف اهيكذي ايك راصمألا يف نويعلا يكذي و
 انمزه اولوقت الو نوديكت ايك اوداكت نا اورذحا لوقي و ودعلا مهنع دعب ناو تايبلا
 مهو مهديري راس ش ةليحلا باب حتفت ةرورضلاو نولجو نوفئاخ موقلا ناف انبلغو

 دقاو هل لاقي الجر ةقرازالا سيئر زوحاملا نبا رشب نب هللاديبع هجوف ىرغصلا رذانمم

 دقو ىريت رهن ىلا الجر نيسمخ يف ههجو ةيلهاجلا يبس نم وهو ةرفص يا لال ىلوم
 بلهملا هيبا ىلا عجر غ اهلع فلختساو سانلا نكسو كراعملا نفدف اهنم دقاو جرخ

 هل لاقي هباحصأ نم لجر جرخو مهعقاوف اهب جراوخلاو فالوسب لح دقو
 ىتأي لعجف ءارفص هل سرف ىلع وهو سانلا ضحي لعجف فاكسألا نمحرلا دبع
 لاقف نيفصلا نيب لاتخيو ةقرازالا رما نوهو سانلا ضحيف بلقلاو ةرسيملاو ةنميللا

 ىلع مهنم ةعامج لمحف ةيحيرا اهيف ةكتف يف مكل له هباحصال ةقرازالا نم لجر
 ترثك مث اكراب و امئاق الجار مهلتاقف هسرف هبابك مت اسراف هدحو مهلتاقف فاكسالا

 لتق مت رضاح ريغ بلهملاو مههوجو يف بارتلا وثحي لعجو هفيسب بذف تاحارجلا هب

 لهأ ديس اتملسا يربنعلا ةيطعو لاله نب شيرحلل لاقف كلذب ربخاف بلهملا رضحو
 جراوخلا لامو ايهخب وو يلاوملا نم هنال هل ادسح هاذقنتست ملو هانيعت مل ركسعلا

 هناكم فرعو ذئموي ةريغملا ىلباو بلهملا تبثو سانلا مزهناف ركسعلا ىلا مهعمجاب
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 ىمحيو نبمزهنملا دري ناك لب ليدزالا لوقتو ةصيح ذئموي بلهملا صاح لاقي و

 فالآ ةعب رأ اوراصف ةمزهنملا ضعب عجر حبصأ الف نيفلا يف بلهملا تاب و مهرابدأ

 فعضلاو نبجلا لهأ الا مكنع بهذامو ةلق نم مكبام هللاو لاقف هباحصا بطخف

 ىلع مكودع ىلا اوريسف هلثم حرق موقلا سم دقف حرق مكسم ناف عبطلاو عمطلاو
 نآ الا مهلتاقت ناريمالا اهيا هللا كدشنا لاقف لاله نب شيرحلا هيلا ماقف هللا ةكرب

 ىلع ةرشع يف بلهملا ىضمو لبقف ةلوجلا هذه مهتنخثا دقو احارج موقلاب ناف كولتاقي

 عضوملا اذه نع لحترأ شضيرحلا هل لاقف كرحتي ادحأ مهنمري ملف جراوخلا ركسع
 حارتساو هب ماقاف دحاو هجو نم الا قؤيال لوقاع ىلا راصو اليجد ربعف لحتراف

 : تايقرلا سيق نبا لوقي مولا اذه يفو اث الث سانلا

 هقشاع لدلا ةقوشعم اهنا الا هقراط ةيمأ لآ نم تقرط الا

 هقراز ألا هتمح قاتسر فالوسو اهنيبو ىنيب سوسلا ضراو سيم
 هقناعم فاحللا نود انل تتابف اهلك نيركسعلا انيلا تزاجا

 : ةقرازالا نم لجر لاقو

 اهريصم ميحجلا يف ىلتقو ىراسأ مهنم فالوس موي انكرت نئاكو
 ناعضوم امهو ىربلسو ىلسب ةقرازالاو مايا ةثالث لوقاع يف بلهملا ماقاو

 ماقأو نويعلا ىكذأو حلاسملا عضوو هموق ىلع قدنخ مهب بلهملا لزن الو زاوهالاب

 قدانخلا باوباو مهسامخاو مهتايار ىلع سانلاو مهفاصم ىلع دنجلا لزي ملو سارحالا

 امكحم ارمأ اودجو بلهملا تايب اودارأ اذا جراوخلا تناكف اهب نولكوم لاجر اهيلع

 سانلا حبصا املف هنم مهولقل ظيغاالو مهيلع دشا ناك دحا مهلتاقي ملف نوعجريف

 نب ركب و سانلا ةنميم ميمتو دزالا مهفقاومو مهسامخاو مهتيبعت ىلع بلهلا مهجرخأ
 ىلع ةقرازالا تجرخو بلقلا يف ةيلاعلا لهأو سانلا ةرسيم سيقلا دبعو لناو

 مهو اوءاجو زوحاملا نب ريب زلا مهترستم ىلعو يركشيلا لاله نب ةديبع مهتنميم
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 ربصو لاتقلا ۔شا اولتتقاف ةرصبلا لهأ نم احالس رثكأو الويخ مركأو ةدع نسحأ

 اوعنص ايك ةركنم ةدش اهعمجأب سانلا ىلع تدش ج راوخلا نا ش راهنلا ةماع مهصمعب

 نامع لهأ مهرثكأ عمج يف ةريغملا تبثو بلهملا دقفو سانلا اوعضعضف فالوس موي

 ءابسلا اوفاخو ةرصبلا اوغلب ىتح دلو ىلع مأ ىولت ال نيمزهنم اوعاصنأو سانلا لفجناف

 يف ىدان مت نيمزهنملا ننس نع بناج يف عافي ناكم ىلا مهقبس ىتح بلهملا عرساو
 عمتجاف نامع نم ةيرس هيلا تباثو هموق نم ةعامج هيلا باثف هللا دابع ىلا سانلا

 ىنثاو هللادمحف مهتعامج ىضر مهنم عمتجا نم ىلا رظن ايلف فالآ ةث الث وحن مهنم هيلا

 رصنلا لزني و نومزهيف مهسفنا ىلا ريثكلا عمجلا لكي اهبر هللا ناف دعب اما لاق مث هيلت
 ضارل مكتعامجل ىناو ةلق نم نآلا مكبام يرمعلو نورهظيف ريسيلا عمجلا ىلع
 مهناف مكعم مزهنأ نمم ادحا نأ بحأ امو رصملا لها ناسرفو رصلا لها متنال مكناو

 راجحا ةرشع ذخا مكنم ءرمأ لك ىلع تمزع الالابخ الا مكودازام مكيف اوناك ول

 بلط يف مهليخ تجرخ دقو نونمآ نآلا مهناف مهركسع وحن انب اوشما مث هعم
 اولتقتو مهركسع اوحيبتست ىتح مهليخ مهيلا عجرت ال نا اوجر أل ىنا هللاوف مكناوخا
 يف نيملسملاب مهبراضي بلهملاب الا جراوخلا ترعش اهف اعجار مهب لبقاو اولعفف مهريمأ
 حالسلاو عوردلا مهيلعو هباحصاو زوحاملا نب هللا ديبع اولبقتسا مث مهركسع بناج

 ضرعتسيف ةقرازالا نم لجرلا لبقتسي بلهملا باحصا نم لجرلا ناكف الماك
 ملف هفيسب هب رضي وأ هحمرب كلذ دعب هنعطي مث هنخثي ىتح هيمريف ةراجحلاب ههجو
 لتقو موقلا ركسع ىفام بلهملا ذخاو زوحاملا نب هللاديبع لتق ىتح ةعاس الا مهلتاقي

 مهل عضو دقو اعجار ةرصبلا لها بلط يف مهنم ناك نم لبق اولعي رذ التق ةقرازالا

 نم عفتراف نيب ولغم نيلولغم نيعجار اؤافكناف مهلتقتو مهفطتخت الاجرو اليخ بلهلا
 باحصأ لاتق ىأر ام جراوخلا ضعب لاقو ناهبصأ بناجو نامرك ىلا مهنم يقب

 . ةراجحلاب بلهلا
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 رجحلاب كحيو نارقألا لتقت لهو اهب انلتقيل راجحاب انانأ
 بلهملا غرف املو نيتسو تس ةنس ليقو نبتسو سمخ ةنس ةعقولا هذه تناكو

 : يدبعلا ناتلصلا لوقي مويلا اذه يفو هناكم ماقا مهنم

 اهدودخ دسوت مل ىلتقو مارك ةيتف عياصم ىربلسو ىلسب
 بتكو زوحاملا نب ريب زلا جراوخلا فلختسا زوحاملا نب هللادبع لتق الو

 ريب زلا نبا ىلا باتكلا ثراحلا لسرأف هرفظ هفرعي ةعيبر يبا نب ثراحلا ىلا بلهلا

 كباتك ىنغلب دقف دعب اما بلهملا ىلا ثراحلا بتكو كانه سانلا ىلع أرقيل ةكم

 باونو اهزعو ايندلا فرش دزالا اخااي كل ائينهف نبملسملا رفظو هللارصن هيف ركذت
 وهام دزالا ىخاب الا ىنفرعي اما لاقو كحض هباتك بلهملا ءارق الف اهلضفو ةرخالا

 . . فاج يارعا ىلا

 هلتاقي مل الاتق ىربلسو ىلس موي لتاق يدمحيلا ةمقلع ابا نا ىربطلا لاق

 مكمجامج انوريعا دمحيلا نايتفو دزالا بابش يف ىداني ذخأ هناو سانلا نم دحا

 نولوقي و نوكحضي هيلا نوعجري مث نولتاقيف نوركي مهنم نايتف ذخأف راهن نم ةعاس

 دقو فلا ةئام هافو ىارام هئالب نم ىارو بلهملا رهظ املف راعتست روذغلا ةمقلع ابااي

 نب بعصم ءاج ىتح هناكم لزي ملو زاوهالاب ةعقولا هذه دعب ماقا بلهملا نا انركذ

 بعصم لصو املو ثراحلا اهنع لزع نا دعب هيخا لبق نم الماع ةرصبلا ىلا ريب زلا

 لاتقل ةفوكلا ىلا مهعم ريسملاو رصنلا هنولأسي ةفوكلا لها فارشا هاتا ةرصبلا ىلا

 ىنيتاي ىتح ريسأال هيلع اورثكا امل بعصم مهل لاقف يفقثلا ديبع يبا نب راتخملا
 لاتق مهعم دهشيل هيعدتسي سراف ىلع هلماع وهو هيلا بتكف ةرغص يبا نب بلهلا
 بعصم رمأف جورخلا ةيهاركل كلذو جارخلا نم ءىشب لتعاو بلهملا ءاطباف راتخملا

 هءارق الف بعصم باتك هعمو دمحم هاتأف هئحتسي بلهملا ىتأي نا ثعشالا نب دمحم
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 انءانباو انعاسن نا ريغ دحأل ديرب انا ام لاق كريغ اديرب بعصم دحو اما هل لاق

 مدقف ةميظع لاوماو ةريثك عومجب هعم بلهلا لبقأف انديبع مهيلع انتبلغ انمرحو

 نب رمع ةنميملا ىلع لعجو نبصحلا نب دابع همامأ مدقو بعصم راس مث ةرصبلا
 بلهملا لمحو نيعأ مامحب راتخاو بعصم ىقتلاو بلهملا ةرسيملا ىلعو رمعم نب هللاديبع

 هباحصال بلهملا لاق مث ضعب يف مهضعب لاجف راتحخلا لاجر نم لماك نبا يلع

 ىلاجر يف لماك نب اربصو اولوف هركنم ةلمح مهيلع اولمحف ةقداص ةرك مهيلع اورك
 بلهملا ىلا بعصم لسراف ىرخأ ةرم ناقيرفلا لتتقا مث مزهنا مث ةعاس نادمه نم

 ىرا ىتح ةفوكلا لها ةيشخ دزالا رزجال تنكام لاقف هءازأب نم ىلع لمحيل

 ةمطح راتخلا باحصا اومطحف هءازأب نم ىلع هباحصا ين لمح بلهملا نا مث ىتصرف

 ريمألا اهيا هعم ىب نم هل لاقف راتخلا نع سانلا قرفت اريخاو مهوفشكف ةركنم
 اناو رفظلا انتدعو نكت ملا هباحصا ضعب هل لاقف هلخد ىتح ءاجف رصقلا ىلا بهذا

 { باتكلا ما هدنعو تبثي و ءاشيام هللا وحمي هللا باتك يف تأرق اما لاقف مهمزهنس

 ةخبسلا وحن هعم نمب ريسي لبقا بعصم حبصا املف ءدبلاب لاق نم لوأ راتخا نا ليقف

 لاق ثعشالا نب دمحم لتقي مل ول هأنها ام احتف هلاي بلهملا هل لاقف بلهلملاب رف

 بلاط يبا نب يلع نب هللاديبع نا بلهملل بعصم لاق مث ادمحم هللا محرف تقدص

 ىردتا حتفلا اذه دهشي نا بحا تنك دق بعصم لاقف بلهملا عجرتسأف لتق دق

 رصقلا نم اوب رتقاف هباحصا بعصم رماو هيبال ةعيش هنا معزي نم هلتق امنا هلتق نم

 نم بعصم غرف الف لتق ىتح لتاقف مدقتو الجر رشع ةعست ف راتحخلا ميلا جرخف

 ةريزجلاو لصوملا ىلا ةرفص ىبلا نب بلهملا هجو رتشالا نب ميهاربا هيلا راصو راتخا رما
 ىلوو هل زعف ريب زلا نب هللادبع هيخا ىلا دفو مث ةفوكلاب وه ماقاو هينيمرأو ناحيب رذآو

 امل ةقرازالا تناكو ةيناث ةرم ابعصم درو ةدم دعب هلزع مث هللادبع نب ةزمح هنبا هناكم

 بلهملا صخش املف ناهبصا ىحاونو نامركو سرافب تقحل زاوهالاب بلهملا مهب عقؤا
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 رمعم نب هللاديبع نب رمعو اهيلع الماع اهيحاونو لصوملا ىلا هجوو هجولا كلذ نع

 سرافب هللاديبع نب رمع ىلع زوحاملا نب ريب زلا عم ةقرازالا تطحنا سراف ىلع الماع

 نم اوضمو ةيماح ىلع مهنأك اوبهذ مث مهب رفظو اديدش الاتق مهلتاقف روباسب مهيقلف
 اهب اوماقاف نامركو ناهبصا وحن ىلا اوعفتراف مهلتاقف رخطصا اولزن ىتح كلذ مهروف

 تزاحناو زوحاملا نب ريب زلا كلذ دعب لتق مث زاوهالا اولزنو ودعتساو اورثكو اووق ىتح

 ىلا ىرطق بهذف نيتسو نامث ةنس كلذو هوعيابف هءاجفلا نب ىرطق ىلا ةقرازالا

 لبقا مث ىوقو لاملا ىتجاو ةريثك عومج هيلا تعمتجا ىتح اهب ماقأو نامرك ةيحان
 نا هربخي ةرصبلا ىلع بعصم لماع هعيب ر ىبا نب ثراحلا بتكف زاوهالا لزن ىتح
 بلهملا ىلا بعصم ثعبف بلهملا الا مهل سيل هناو زاوهالا ىلا تردحنا دق جراوخلا

 بعصمل بلهملا لاقف هدنع هرضحا لب لبقو هريشتسي ةريزجلاو لصوملا ىلع هلماع وهو
 بعصم هل لاقف كنع يندعبت الف مهبتاكو كلملا دبع اوبتاك دق قارعلا لهأ نا ملعا

 قوس اوغلب دق مهو جراوخلا لاتق ىلع كلعجا ىتح اوريسي نا اوبأ دق ةرصبلا لها نا

 بلهملا داعف رغثلا اذه ىنفكاف هيلا ريسا ال نا يلا كلملا دبع راس نا هركا اناو زاوهالا

 ذ مهبتاكو قارعلا لها هبتاك دقو كلملا دبع لاتق ىلا بعصم راسو جراوخلا لاتق ىلا

 ىلع ريب زلا نبال الماع مزاخ نب هللادبع ناكو هلاثماو بلهملا بعصم نع باغو

 !نب رمع هحمأ مزاخ نبا لاقف كلملا دبع لاتقل بعصم ريسم هغلبف ناسارخ

 ىلع هلمعتساال ليق بلهملا هعمأ لاق سراف ىلع هلمعتسا ال ليق رمعم نب هللاديبع

 هللادبع لاق ةرصبلا ىلع هفلختسأ ال ليق نيصحلا نب دابع هعمأ لاق جراوخلا لاتق

 : ناسارخب اناو

 هرصان مويلا دهشي مل ءرما محلب يرشباو راعج ينيرجف ينيذخ
 ءايسأ نم راعجو مزاخ نب هللادبع ال ريب زلا نب هللادبع كلذ لئاق ليقو

 ةكرعملا يف لتقف هنع بعصم باحصا مزهنا كلملا دبعو بعصم ىقتلا الو عبضلا
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 بعصم لتق ةقرازالا غلبف فالوسب ةقرازالا براحي بعصم لتق نبح بلهملا ناكو

 ىده ريمأ اولاق بعصم يف مكلوقام بلهملا باحصأب اوحاصف بلهملا غلبي نا لبق
 نبا كاذ اولاق كلملا دبع يف مكلوق اهن اولاق هؤايلوأ نحنو ةرخالاو ايندلا يف انيلو وهو

 ابعصم لتق كلملا دبع ناف اولاق مكنم امد لحا وهو هنم هللا ىلا ءاربن نحن نعللا

 لتق ربخ هباحصأو بلهلا عمس دغلا ناك الف مكماما كلملا دبع ادغ نولعجتسو

 يف نولوقتام هللا ءادعأاي جراوخلا مهب حاصف كلملا دبعل سانلا بلهملا عيابف بعصم

 يف مكلوقام اولاق مهسفنأ اوبذكي نا اوهركو مكربخنال هللا ءادعأاي اولاق بعصم

 متنا هللا ءادعأاي اولاق كلذ اولوقي نا هوعياب ذا ادب اودجي ملو انتفيلخ اولاق كلملا دبع

 ىذلا مكريمأ لتق دقو مكماما مويلا وهو ةرخالاو ايندلا يف هنم نوءاربت سمالاب
 ىلوتي ناك ذا كلذب انيضر هللا ءادعأاي اولاق لطبملا اههياو ىدتهملا امهياف هنولوت متنك

 بلهملا قب و ايندلا ديبعو نيطايشلا ناوخا مكنكلو هللاو ال اولاق اذهب ىضترنو انرما

 نب دلاخ لمعتسا بعصم لتق دعب ةفوكلاب كلملا دبع رقتسأ املف جراوخلا لتاقي
 ةقرازالا برحب الوغشم بلهملا ناكو اهمدق الف ةرصبلا ىلع ديسأ نب دلاخ نب هللادبع

 ناب رصملا اذه لهأ نما امنأ هل ليقو لعفيال ناب هيلع ريشاف بلهملا لزع دلاخ دارا

 نمأت مل بلهملا .تلزع ناو رمع ىحنت دقف سرافب هللا ديبع نب رمعو زاوهالاب بلهلا
 هصخشاف زاوهالا ىلا دلاخ جرخ مت ةرصبلا بلهملا مدقف هل زعالا ىباف ةرصبلا ىلع

 اموي نيثالث هب راحو هلاقثا طح هعنمف يرطق هيقل رانيد جيركب دلاخ راص املف هعم

 نم قحأب سيلاي رطق نا دلاخل بلهملا لاقف هسفن ىلع قدنخو هءازاب ىرطق ماقاو

 اهروس ىنبف ىريت رهن ةنيدم ىلا راصف ىرطق هعبتاو اليجد دلاخ ربعف كنم قدنخلا
 لاقف تايبلا كيلع نمآ ال ىناف كسفن ىلع قدنخ دلاخل بلهملا لاقف اهيلع قدنخو

 مث اعي اضارما ىرا ىنا هدلو ضعبل بلهملا لاقف كلذ نم لجعأ رمألا ديعسابا اي

 نا دلاخ ىباو تغرفقف هنفسب رماو بلهملا قدنخف انيلع قدنخ رمع نب دايزل لاق
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 شيجب ادلاخ دمي نا ناورم نب رشب هيخا ىلا بتك كلملا دبع ناك دقو هنفس غرفي

 ىرطق ماقاف نمحرلا دبع هيلع مدقف لعفف ثعشالا نب دمحم نب نمحرلا دبع هريما
 كلذ ىلا ذبتنا ةنييع يبال ىلول بلهملا لاقف اموي نيعب را مهحواري و لاتقلا مهيداغي

 ليهص وأ ةكرح وأ جراوخلا نم اربخ تسسحا ىتف ةليل لك يف هيلع تبف سوانلا
 دعاو قدنخلا بابب بلهملا سلجف موقلا كرحت دق لاقف ةليل هءاجف انيلا لجعاف ليخ

 ىتح اهراب دأ ف جرخو دلاخ نفس ىلع اهلسرأو اران اهلعشاف بطح اهيف انفس ىرطق

 يف جرخف ديزي بلهملا رماف اهرقع الا ةبادب الو هلتق الا لجرب رمال لعجف مهطلاخ

 ءالب ىلباف ثعشالا نب دمحم نب نمحرلا دبع جرخو ذئموي ىلباو لتاقف سراف ةئام

 عرصو هعم نمو وه باشنلاب مهيمري لزي ملف هبلاوم يف نبصح زوريف جرخو انسح

 روريف طقسو ابكر ىتح امهباحصأ اينع ىىماحف نمحرلا دبع عيصو بلهملا نب ديزي
 حبصاو مهرد فالا ةرشع هل بهوف دزالا نم لجر هديب ذخاف قدنجلا يف نيصح

 اي بلهملل لاقف اعيرص وأ اليتق الا ىريال لعجف ءادوس ةرح هنأك دلاخ ركسع

 ىنفكا لاقف كيلا اوداع لعفن مل ناف كسفن ىلع قدنخ لاقف حضتفن انك ديعسابا

 هللاو جراوخلا مهب حاصف هيف لمع الا فيرش قبي ملف سامخالا هل عمجف قدنخلا رما
 بلهملا ىمست جراوخلا تناكو مكيلع رمد دق هللا ناكلا ىنوزملا رحاسلا اذه الول

 يف دربملا هركذ مهريبدت سفن ىلا قبس دق هنودجيف رمالا نوربدي اوناك مهنال رحاسلا

 دلاخ فرصناو سرافل دمع مت رهشأ اهب ماقأف نامرك ىلا ىرطق ىضمو لاق لماكلا

 دلاخ لاقف بلهملا نوبلطي اولعجف الجر سانلل بدنو زاوهالا ىلا جرخ مت ةرصبلا ىلا
 زيزعلا دبع هاخا ىلوف ةقرازالا لاتق ىخا تيلو دق ىنا رصملا اذه ظحب بلهملا بهذ

 لاتقل زيزعلا دبع هاخا دلاخ ثعب املو ةئامث الث يف زاوهالا ىلع بلهملا فلختساو

 : لاقف ةي ودعلا ىنب وخا مهدع هيلا ماق ةقرازالا

 ةسام ةساد محر مهنم شيرقب طنت ميمت نم ىحلا اذه نا ريمالا هللا حلصا
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 برخملا ركانملا ركابملا الا مهبحاص سيلو اهعابسو برعلا نايؤذ ةقرازالا ناو

 نب بلهملا دزالا وخا كلذو هتسرضو هتسَرجو اهنابلب برحلا هتعضرا ىذلا برتلا
 هردغو رهدلا تاودع فاخا ىنكلو ةنيمس نم انيلا بحا كثغ نا هللاو ةرفص يا

 تكسا دلاخ هل لاق مهتملا شاغلاك قفشملا حصانلا الو ملعيال نمك برجملا سيلو

 . اذو تناام

 زيزعلا دبع لعجف درج باردب جراوخلاو افلا نبث الث يف زيزعلا دبع ىضمو

 لاق نوملعيسف بلهملاب الا متيال رمالا اذه نا ةرصبلا لها معزي هقيرط يف لوقي

 لاقف بلهملا بجاح سودرك ىنأج زاوهالا نع زيزعلا دبع جرخ املف ديز نب بعص
 انا بعصاي لاقف ةي وره تايث هيلعو حطس يف وهو بلهملا ىلا تئجف ريمالا بجا

 ثمباف ىعم دنجالو ةقرازالا ينيفاوت نا ىشخأو زيزعلا دبع ةميزه ىلا رظنا ىنأك مئاض
 تلقف نارمع هل لاقي الجر تهجوف ىلا هب .اقباس مهربخب ينيتاي كلبق نم الجر

 الف بلهملا ىلع هدروا تلعجف مويب موي ربخي ىلا بتكاو زيزعلا دبع ركسع بحصل

 لاتقلا كرتت نا ىغبنيف حلاص موي اذه سانلا هل لاقف ةفقو فقو زيزعلا دبع مهراق

 ريغ ىلع سانلا لزنف بيرق رمالا الك لاقف انتبهأ ذخأن مث نئمطن ىتح ريمالا اهبا

 طيخ مهنأك سراف ةئامسمخ يف عئالطلا دعس مهيلع درو ىتح لوزنلا متتسي ملف هرمأ

 سانلا هل لاقف مهعبتاف ةديكم هنع اومزهنا مث ةعاس هوفقاوف زيزعلا دبع مهظهانف دودم

 اهمحتقاف ةبقع اومحتقا ىتح مهراثا يف لزي ملف ىباف ةئبعت ريغ ىلع اناف مهعبتتال

 مهءارو اوراص املف نبمك ةبقعلا نطب يف م ناكو ىبأي و هنوهني سانلاو مهءارو

 جرخ دق ناكو زيزعلا دبع زاحناو اؤاش فيك مهنولتقي اوراصف نبمكلا مهيلع جرخ

 ءاسنلا ج راوخلا ىبسف هب ر دبع نبا لاق دو راجلا نب رذنملا تنب صفح ما هتارماب

 نساحملا ةيداب ةرساح قوسلا يف اهوماقأف نيبس نمم صفح ما تناكو ذئموي

 برعلا اهيف تديازتف انسحو الامج سانلا لمكأ نم تناكو اهوبلقو اهوضرتعاف
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 اهفلخ نم سيقلا دبع نم جراوخلا نم لجر لبقاف افلا نيعست اهغلب ىتح ىلاوناو

 نيعست كلهتسا اذه نا نينمؤملا ريمأ اي اولاقف ىرطق ىلا هوعفرو هوذخاف اهقنع برضف

 ءار ىنا لاق لوقتام هل لاقف نينمؤملا ءاما نم ةمأ لتقو نيملسملا لام تيب نم اقلا

 طيخلا الا قبي ملف قدحلا ترمحاو تاوصالا تعفترا ىتح اهيلع اوعزانت ذق ءالؤه

 ةنيه نيملسملا نيب ةنتفلا نم تيشحام بنج يف افلا :يمست نا تيأرف فويسلاب

 . ها اهتباصا هللا نويع نم نمع هنع اولخ ىرطق لاقف

 ةرطنق ىلا ترصف رغخلاب هيتآال بلهملا ىنثعب ديزي نب بعصلا لاق دربملا لاق

 نا ىلا رجهم ترسف اربخ سسحا اهلف فالا ةثالثب هتيرتشا سرف ىلع كب رأ
 رشلا لاق كءاروام تلقف مضاهجلا نم هتفرع لجر مالك تعمس انملظا الف تيسما

 اسراف نيسمخ ءاهزب انا ذا ليللا رخا نم ناك الف كمامأ لاق زيزعلا دبع نياف تلق

 حلصا تلقو تملسف هيلا تمدقتف زيزعلا دبع ءاول اولاقف اذه نم تلقف ءاول مهعم

 تنك وا ىل لاق هثبخاو دنج رش يف تنك كناف ناكام كيلع نربكيال ريمألا هللا

 تلق كءاروام لاقف بلهملا ىلا تدع مث كرمأ دهاش ىنأك ىنكلو ال تلق انغم

 لفو شيرق نم لجر ةميزه نم ىنرسيامو كحيو لاقف هشيج لفو مزه دق كرسيام
 هربخي دلاخ ىلا الجر هجوف كرس وأ كءاس كاذ ناك دق تلق نيملسملا نم شيج

 تبذكام هللاو تلقف تمؤلو تبذك لاق ادلاخ تربخأ امل دزالا نم وهو لجرلا لاق

 لاق كفرطمو كتبج ىنطعاف اقداص تنك ناو قنع برضاف ابذاك تنك ناف

 يفو ةميزهلا ربخ حص ىتح هيلا نسحاو هسبحف ريسيلا رطخلاب ميظعلا رطخلا نم تيضر

 : تايقرلا سيق نب هللادبع لوقي هتارمإ نع هرارفو زيزعلا دبع ةميزه

 ليبس لكب ىعرص مبتكرتو مهلك كشيج تحضف زيزعلا دبع
 ليتق لاجرلا نب بحلمو هسفنب دوجب شطع ىذ نب نم

 ليصأب ىرعلا ثكتنم تحر ذا التاقم ديهشلا عم تربص اله
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 ليوعو ةنرب نويعلا ىكبت ةئيبس داقت ذا كسرع تيسنو

 يموزخملا دلاخ نب ثراحلا لاقو

 ايرطق اولزان حفسلاب لاطبالا ىأر امل زيزعلا دبع رف
 ايمرح اهدعب ندوعيل اي انملم يجن نا هللا دهاع

 ايدجن ةراتو اعلسو نارف حافصلاف لحلا نكسب

 ايود ليخ ركل اموي عمسيالو لاتقلا دهشبال تيح

 هثطخيو دلاخ ىار ليفي رخا لاقو

 ابلهملا ليصألا ىأرلا اذ كرتتو ةقورف شيرق نم امالغ تثعب
 ابرجو رومالا ساس دقو هاوق تمكحاو ءافولا راتخاو مذلا يلا

 كلملا دبع ىرتام بلهملل لاقو زيزعلا دبع رذعب كلملا دبع ىلا دلاخ بتكو
 نم كيخا ةيما ةميزه هتتا معن لاق ىمحر اعطاق هارتا لاق كلزعي لاق ىب اعناص

 دعب اما دلاخ ىلا كلملا دبع بتكف سراف نم زيزعلا دبع كيخا ةميزه هيتاتو نيرحبلا

 تددبتساو ىتعاط تذبن كرما تكلم املف بلهملا رما يف ادح كل تددح تنك ىاف

 ثعبتا ايار اذه هللا حبقف ةقرازالا برح كاخا تيلو و ةيابجلا بلهملا تيلوف كيارب
 بورحلا سرام دق امزاح اربدم اعاجش اديس كرتتو بورحلا برجي مل ارغ امالغ

 نكل هعم كل ةيقب الام يريكن نم كات ال كبنذ ردق ىلع كتبقاع ولو جارخلاب هلغشت

 ىلا بتك امل دلاخ نا ليقو كل زع كتبوقع تلعج دقو كنع ىنتتفلف كمحر تركذت

 تلءعاسو كلذ تفرع دق هيلا كلملا دبع بتك زيزعلا دبع ةميزهب هربخي كلملا دبع

 كاخا ثعبت نبح كيار هللا حبقف زاوهالا ىلع لماع هنا ىنربخاف بلهملا نع كلوسر

 ةبيقنلا نوميملا وهو جارخلا ىحب بلهملا عدتو لاتقلا ىلع ةكم لها نم ايبارعا

 كدمي رشب ىلا تثعب دقو مهلبقتسي بلهملا ىلا لسرا اهئانبا نباو اهنبا برحلل ىساقملا

 . مالسلاو بلهملا رضحي ىتح يارب كودع يف لمعت الو مهعم رسف شيجب
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 لجر عم فالآ ةسمخ ذافناب هرمأي ةفوكلاب هيخا رشب ىلا كلملا دبع بتكو

 اوناكو مهودع اولتاقو ىرلا ىلا اوراس مهتوزغ اوضق اذاف جراوخلا لاتقل هاضري

 بتكو ثعشالا نب دمحم نب نمحرلا دبع مهيلع لجر فالآ ةسمخ رشب ثعبف ةحلسم

 زاوهالا مدق ىتح ةرصبلا لهأب دلاخ جرخو مههاتق نم غارفلا دنع ىرلا ىلع ادهع هل

 نم اوند ىتح ةقرازالا تءاجو ةفوكلا لهأ يف دمحم نب نمحرلا دبع اضيا اهمدقو
 جراوخلا ناف كيلا اهمضف ةريثك انفس انهاه ىرا ىنا دلاخل بلهملا لاقف زاوهالا

 ىلع بلهملا دلاخ لعجو اهوقرحاف اهيلا اولسرا ىتح ةعاس الا ىضمي ملف اهنوقرحيس

 ىلع بلهملا رمو ةبلعث نب سيق ىنب نم مزحق نب دواد هترسيم ىلع لعجو هتنميم
 كلذ نم نوها مه لاق قدنخلا نم كعنمام هل لاقف قدنخي ملو دمحم نب نمحرلا دبع

 هيلع نمحرلا دبع قدنخ ىتح بلهملا حربي ملو برعلا عابس مهناف كيلع اونوهيال لاق

 سانلا ةرثك نم مه اهارما جراوخلا ىأرف مهيلا اوفحز مث ةليل نيرشع نم اوحن اوماقاف
 لاتقلاب ةقاط نوريال نولوم مهو ةيماح ىلع مهنأك اوفرصناف ليخلا مهيلع ترثكو

 كلذ ناكو زاوهالاب بلهملا ماقاو ىرلا ىلا نمحرلا دبعو ةرصبلا ىلا دلاخ فرصناف

 عب را ةنس ناك املف ةرصبلا ىلا كلذ دعب عجر بلهملا ناردابتملاو نيعبسو نيتنثا ماع

 ىلا كلملا دبع باتك ءاج مث اهيلا راسف ةرصبلا ىلع ارشب هاخا كلملا دبع ىلو نيعبسو

 نا هرمأ ايك ةقرازالا برح ىلا مههوجو و ةرصبلا لهأ يف بلهملا ثعبي نا هرمأي رشب

 شيج يف ةب رجتلاو ةدجنلاو سابلاب افورعم ةفوكلا لهأ نم افيرش الجر ثعبي
 رشب ىلع قشو مهوكلهي ىتح اوناك نيا جراوخلا اوعبتي نا مهرماو بلهملا ىلا فيثك

 اعدف هيلا بنذا هنأك ىتح هيلع هردص ترغوأف كلملا دبع نم تءاج بلهملا ةرمأ نا

 نا تيار دقو ىدنع كتلزنم تفرع دق هل لاقف ىدزالا فنخم نب نمحرلا دبع رشب

 اذك ىلا رظناو كب ىنظ نسح دنع نكف ةفوكلا نم هريسا ىذلا شيجلا اذه كبلوأ

 لاق هصقنتو ايأر الو ةروشم هل نلبقت الو رمالاب هيلع دبتساف بلهملا يف عقي اذك
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 ينيرغي لبقاو مالسالا لهال رظنلاو ودعلا لاتقو شيجلاب ىنيصوي نا كرتف نمحرلا دبع
 ىنا ىأر املف اذه لثم يف هنم عمط يلثم اصخش تيارام ءاهفسلا نم ىنأك يمع نباب
 كرما ذافنا الا ىنعسي لهو هللا كحلصا تلق كلام ىل لاق هباوج ىلا طيشنب تسل

 ىلو كلملا دبع نا لماكلا يف دربملا لاقو يربطلا ةياور هذه تهركو تببحا ايف

 برح هلوف بلهملا رظنا نا هيلا بتكو دلاخ لزع دعب ةرصبلا ناورم نب رشب هاخا
 هيلع قشف لجر فالآ ةينامثب ةفوكلا لهأ نم هددمأف برجم لطب ديس هناف ةقرازالا

 اظافح بلهملل نا ريصن نب ىسوم هل لاقف هنلتقال هللاو لاقو بلهملا يف هب هرماام

 هاقلتي نا بلهملا ىلا ةمركعو ىسوم بتكف ةرصبلا دي ريرشب جرخف ءافوو ءالبو
 رشب سلج املف سانلا رامغ يف هيلع ملسف لغب ىلع بلهملا هاقلتف هب هفرعيال ءاقل

 برح ىلوي نا رشب متهف كأش وهو ريمألا اهيا كاقلت دق اولاق مكريما لعفام لاق هسلجم

 كيأر ىرتل نينمؤملا ريما كالو امنا ةجراخ نب ءايسا هل لاقف هللاديبع نب رمع ةقرازالا
 هيلا بتكف بلهملا ةلع هملعاو نينمؤملا ريمأ .ىلا بتكأ ىعبر نب ةمركع هل لاقف

 هيلا مهدفو أدفو عم باتكلاب هجوو هءانغ ىنغي نم ةرصبلاب ناو بلهملا ةلع هملعي

 نا لاقف ميكح نب هللادبعب الخ باتكلا أرق املف يعشاجملا مكح نب هللادبع مهسيئر

 تسيل لاق ليلع هنا لاق بلهملا لاق ةقرازالا ءالؤه لاتقل نف امزحو ايأرو انيد كل

 ىلوي نأ هيلع مزعي بتكف دلاخ لعفام لعفي نا رشب دارا كلملا دبع لاق هتعنامم هتلع

 لمجب رشب رماف فالتخالا يننكميالو ليلع انا بلهملا لاقف هيلا هجوف بلهلا

 قيال نا مزع مث هتبخن رثكأ عطتقاف هيلع رشب ضرتعاف بختني لعجف هيلا ني واودلا

 جرخف تارفلاب اوراصو مهروهظ ءارو اهوفلخو زاوهالا جراوخلا تذخا دقو ةثلاث دعب

 تنخ نب نمحرلا دبعل دقعي نا ةفوكلاب هتفيلخ ىلا اضيا رشب بتكو بلهملا مهيلا
 نمحرلا دبع ىلا ثعب باتكلا هاتا املف نيفلا عبر لك نم فالآ ةينامث ىلع ىدزالا

 ةعيب رو هدنك عب رو نادمهو ممت عبر مهو نيفلا عبر لك نم هل راتخاو هل دقعف
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 فنخم نب نمحرلا دبعب الخ رشب ىلع اومدق املف ةنيدملا لها حبرو دساو جحذم عبرو

 ىنعي ) ىنوزملا اذه رظنا ىنظ دنع نكف كب ىتقثو كيف ىيأر تفرع دق هل لاقف

 بجعاام لوقي وهو نمحرلا دبع جرخف هيأر هيلع دسفاو هرما يف هفلاخف ( بلهلا

 تاداس نم اديسو ىلها خياشم نم اخيش رغصا نا ينرماي مالغلا اذه هيف ىنم عمطام

 ىلا بلهملا مهعبتاف تارفلا نع اوفشكنا مهنم هوندب ةقرازالا سحا ايلف بلهملاب قحلف

 ةفوكلا لهأ يف نمحرلا دبع لبقاو زمره مار ىلا مهعبت مث اهنع مهافنف زاوهالا قوس

 نا ركسعلا ثبلي ملف زمرهمارب ناركسعلا ىأرتي ثيح بلهملا نم ليم ىلع لزن ىتح

 ةرصبلا لهأ نيشيجلا نيذه نم ريثك سان قرفتف ةرصبلاب ناورم نب رشب يعن مهءاج
 ةفوكلا ىلعو هللادبع نب دلاخ ةرصبلا ىلع فلختسا دق رشب ناكو ةفوكلا لهأو

 ايهابقاو بلهملا نع ةرصبلا لهاو ةفوكلا لهأ فارصنا ربخ ايهغلبف ثيرح نبرمع

 نيدلبلا لوخدب مه انذأي ملو بلهملا ىلا عوجرلاب امهورماف نيرصملا نيذه ىلا
 نود قارعلا ىلع اريما جاجحلا مدق ىتح اوماقأف مهتويب ىلا اولخد مث ليللا اورظتناف

 ابكار رشع ىنثا يف ةنيدملا نم لبقاف نيعبسو سمخ ةنس كلذو ناتسجسو ناسارخ

 وهو ربنملا دعصو دجسملاب ءادبف راهنلا رشتنا نيح ةءاجف ةفوكلا لخدف بئاجنلا ىلع
 نع فشك مث توكسلا لاطا دق تكاس وهو سانلا عمتجاف ءارمح زخ ةمامعب مثلتم

 : لاقو ههجو

 ينوفرعت ةمامعلا عضا ىتم ايانثلا علاطو الج نبا انا

 هلعنب هوذحاو هلمحم رشلا لمحال ىنا هللاو اما ةبطخلا هذه يف هلوق نمو

 ىفاو نيفلاخم نيصاع مكرصم ىلع مكلابقاو بلهملا مكضفر ىنغلب دقو هلثمم هيزجاو
 لاقو هراد تبهناو هقنع تب رض الا ةثالث دعب هركسع نم ادحا دجاال هللاب مسقا

 اهفو ايصع امكفويس اذختاف مايا ةث الث تضم اذا هتطرش بحاصو هسرح بحاصل

 تأي مل نمم ةيئرب هللا ةمذ نا الا ىدانف ايدانم رما مث يمجربلا يباض نب ريمع لتق
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 هداز عبتيل مهدحا ناو رسجلا ىلع اومحدزاو سانلا جرخف بلهملا دنج ىلا ةليللا

 : يدسالا ريب زلا نبا لوقي كلذ يفو هحالسو

 ابعشتم ابصنم ىسما رمالا ىرأ هتيقل ام هللا دبعل لوقا

 ابلهملا روزت نا اماو اريمع يباض نبا روزت نا اماف ريحت
 ابهشا جلثلا نم ايلوح كبوكر انم كؤابن فسخ اتطخ اه

 قدزرفلا وأ يرقشالا بعك لاقو

 فيرع لك نطب اهنم رقرقت ةبرض رصملاب جاجحلا برض دقل
 اوذخاف زمره مارب وهو بلهملا ىلا ءافرعلا جرخو رسجلا ىلع سانلا محدزاف

 بتك مث ودعلا لتوق مويلا ركذ لجر مويلا قارعلا مدق بلهملا لاقف هافاوملاب هبتك
 كيرا اناو كنع ةأنغ كاراو كيلع هسفن هركتسا ارشب ناف دعب اما بلهملا ىلا جاجحلا

 ىناف هلتقاف كلبق نمم ةيصعملا ىلع هتفخ نمو كودع لاتق يف دجلا ىنرأف كيلا ىتجاح

 دخآ نا ىرا ىناف هناكم ىنملعأف كنع بره نم يلو ىدنع ناك ناو ىلبق نم لتاق

 اذا سانلا ناو عيطم الا بق سيل بلهملا هيلا بتكف ىمسلاب ىمسلاو يلولاب يلولا

 وفعلا نم اوسئي اذاو بنذلا اورغص ةبوقعلا اونمأ اذاو بنذلا اوربك ةبوقعلا اوفاخ

 لتقي نا اوجرا لاطبا ناسرف مه امناف ةاصع مهتيمس نيذلا ءالؤه بهف كلذ مهرفكأ

 . ودعلا مهب هللا

 ةضهانمب امهرمأي فنخم نب نمحرلا دبعو بلهملا ىلا جاجحلا باتك ءاج مث
 نبعبسو سمخ ةنس نابعش نم نيقب رشعل نينثالا موي كلذو امهاضهانف ةقرازالا

 موقلا ج رخو مهولازا ىتح مهيلع اوفجر ديدش لاتق ريغ نم زمره مار نع مهولجأف

 بلهملا راسو نورزاك اه لاقي اهنم ضراب روباس اولزن ىتح ةيماح ىلع مهنأك
 نمحرلا دبعل لاقو هسفن ىلع بلهملا قدنخف ناضمر لوا يف مهب اولزن ىتح نمحرلا دبعو
 جراوخلا فحزو انفويس انقدنخ اولاقو هيلع هباحصا يبأف لعفاف قدنخت نا تيار نا

 .م
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 هودجوف فنخم نب نمحرلا دبع وحن اولاف هرذح ذخا دق هودجوف هوتيبيل اليل بلهملا ىلع
 اولتقو لتقف هباحصا نم سانا يف لتاقف لزنف هباحصا هنع مزهناف هولتاقف قدنخي مل

 نب ق ارس ٥ ار ردقو ار اصتحخا اهتكرت هر احصا لتقو هلتق ف ىرخ ١ ي او ر ك انهو هلوح

 : لاقف يقرابلا كلام

 ةؤنش دزا نيدزالا ديس ىوت

 هتيم مركا تام ىتح براضو
 هءاول تحت لتل ا لوح عرصو

 رزاكب ربق نهر نامع دزاو
 رتاب ةقيقعلاك فاص ضيباب

 رشاعملا مارك نم يعاسملا مارك

 اشضيا لاقو

 بكاوسلا عومدلاب ادوج ىنيعأ

 مهنارس بيصا نا امل دزألا ىلع

 انقوعتو مهدعب دولخلا ىجرن
 فنخم نبا لتق لبق ريخب انكو
 ةتيم مركأ تام قح لتاقو

 ةباصع نيقراملا هنع براضو

 بكار عم ةنش يهاوك انوكو

 بئاخ كلذ دعب شيعل احونف
 بئاتكلا عارق وا توم قئاوع
 بهاذملا ضعبل اموي ءرما لكو

 بجاحو ميرك دخ ىلع رخو

 بضاوقلاو فويسلاب ىنمت دزالا نم

 هونب ىلباو نمحرلا دبع ركسع نع اديعب هركسع ناكو مهبراح دقف بلهملا اما
 مهيف رثك دقو مهيلع بلهملل رمالاو جراوخلا فشكناف دشا وأ نييفوكلا ءالبك ذئموي

 ناكف لاجرلا هجوي و ةاصعلا دقفتي موي لك يف جاجحلا ناك دقو حارجلاو لتقلا

 جاجحلا نأكو بلهملا ةيحان ىلا سانلا لقتنيف اليل سبحلا حتفي و اراهن مهسبح

 : لثمت مهعارسا ىأر اذاف ملعيال

 ارمشغت ةينو ننو اذا ارزنشع اقئاسل اهف نا

 تلبقا كنا ىنغلب هناف دعب اما ةعقولا هذه لبق بلهملا ىلا جاجحلا بتكو
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 ميكح نب هللادبع ناكم ىرا اناو كتيلو ىناو ودعلا لاتق تكرتو جارخلا ةيابج ىلع

 دزالا نم لجر مت نامع لها نم تناو كترتخاو يطبحلا نيصح نب دابعو ىعشاجما

 هينب بلهملا رواشف حمرلا ردص كيلا تعرشا الاو اذك ناكم يف اذك موي مهتلأف

 ىنا معزت كباتك ىلع درو هيلا بلهملا بتكف باوجلا يف هيلع ظلغت الف ريما هنا اولاقف

 نع وهف جارخلا ةيابج نع زجع نمو ودعلا لاتق تكرتو جارخلا ةيابج ىلع تلبقا
 يعشاجملا ميكح نب هللادبع ناكم ىرت تناو ىنتيلو كنا تمعزو زجعا ودعلا لاتق

 اههبانغو اههلضف يف كلذل نبقحتسم اناكل ايهتيلو ولو يطبحلا نيصحلا نب دابعو

 اهعزانت ةليبقل دزالا نم ارش نا ىرمعلو دزالا نم لجر اناو ىنترتخاو ايههشطبو

 ناكم يف اذك موي يف مهقلا مل نا ىنا تمعزو نهنم ةدحاو يف رقتست مل لئابق ثالن

 . مالسلاو نحملا ارهظ كيلا تبلقل تلعف ولف حمرلا ردص ىلا تعرشا اذك

 م ةنس نم اوحن هباحصاو ايرطق لتاقف ةقرازالا لتاقي روباسب بلهلا ماقاو

 ةقرازالا يديا يف نامرك تناكو اديدش الاتق مهلتاقف ناتسبلا موي مهفحاز هنا

 سراف نم مهيتايال هب مه ىذلا مهناكم جراوخلا ىلع قاضف بلهملا دب يف سرافو

 نامرك ةنيدم ىهو تفريبجب لزن ىتح بلهملا مهعبتف نامرك اوتا ىتح اوجرخف ةدام
 . اهلك سراف نع مهزاحو ةنس نم رتكا اديدش الاتق مهلتاقف

 سانلل سلج روباسب ايرطق مزه ال بلهملا نا يناهببصالا جرفلا وبا لاق

 ماق مث ءارعشلا هتحدمو هيلع تنثاف ءابطخلا تماقو نوئنهي مههوجو هيلع لخدف

 : هدشناف مهتايرخا يف ءانبج نب ةريغملا

 رردلا اهنامدا نم كنيع داتعاو رهسلاو شيعلا معط نوداجنلا لاح

 رذحلاو ىانلا اهنم عفني ناك ول اههركت تنك رومأ كتبقحتساو
 ردص اهف ملعي م دراوملا نا ةكل ماوقالل دراوملا ينو

 رقتعبو ىفني نمب يركلا الو همراحم ىنغت نمب زيزعلا سيل
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 هلوق ىلا ىهتنا ىتح
 مه ثايغال رشب دابعلا ىسمأ
 هلفاون ىجرت بيط امهالك

 مهدهج دنع ميلع نادمجعال

 مهرامذ نع ىمعو دوذب اذه

 م ودعلا لحذا سانلا ملستساو

 بختنم نيدلا لهال سار تناو
 هلضف م ابا ١ ف بلهل ا نا

 تفلس هل م اب او دوجو مزح

 الحترم كفنيام لوهلا ىلع ضام
 هتردق دنع وفعي قئالخلا لهس

 ترضح نا لاوهالاو برحلا هديزت
 ةلضعم ءاجرا ىلع لازي نا ام

 مهلهاجن نع ميلح مبيلع لهس
 ب ةايحلا لذ نم نوذولبي فهك

 رطملاو هللا دعب بلهملا الا
 رظتنيو ىجري هبيس كرابم

 اورقتفا اذا هيف عفان امهالك

 رجشلاو ماعنألا هب شيعي اذو

 رضمالو ىجرت مهتعيبر الف
 رصبلاو عمسلا نوكي هيف سارلاو
 اوركذ اذا ماوقا لزانم ىلع

 رطخلاو رمالا ميسج دعبي اهيف

 رشبلا اهبايعي ةلظعم بابسا

 رفخلا هقالخا نمو ءايحلا هنم

 اوردغ اذا اماوقا هللا هب ىزخي

 رفسلا ههجو ولجيو امزعو امزح

 اورمد مهرصم نع اهفكفكي الول

 رضحلاو نودابلا هلئان باتني

 ةرشعب هل رماو هب للعنام ال رعشلا هللاو اذه بلهملا لاق اهرخأ ىلع قا املف
 : مهرد ةئامسمخ هئاطع يف هدازو داوج سرفو مهرد فالآ

 اهوا ىرخا ةديصقب هحدمو

 مدقلا كجاه رايد موسر نما

 ميدلاو حاورالا اهملاعم ىع ةلزنم لالطا نم كجيهامو
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 هب نظتراج نم ةفيلخلا سئب

 اهب نجي نا يلق داك لا راد

 هقيضب يلق اهركذت اذا

 هعئاط بلقلا عوري نبح نبلاو

 ىنم ركاو ير ىنفك ءرما ا
 اك شيعا ناسنا انا اماو

 مملاهركذ نم هب ملا اذا

 مظكلاو ءاشحالا هب قيضت مه

 هومتك امدعب مهنم رهظي و ىدبي

 مخو اببغ ي ىتلا رومالا نع
 ممالا ىلبق تشاعو لاجرلا شاع

 نا اهايا هلوق ببس ناكو يناهبصالا جرفلا وبا لاق ةليوط ةديصق ىهو
 ىلع ريغت ةفئاط مهنم تدش دقو ةقرازالا لاتقل سيج يف هينب ضعب ذقنا ناك بلهلا

 هماقم لاط املف ءانبح نب ةريغملا مهيف ناكو روباسب ذئموي ميقم وهو زاوهالا ىح

 نا هل ليقف بلهملا ىلا شيجلا لفق دقو داع مث ارهش مهدنع ماقاو هلهأب "

 ىلا ىضش نذا زيغب هبتكم قرافو ىصع هنا بلهملا ىلا اوبتكو همسا ىلا اوطخ باتكلا

 ةلازاو هئاطع قالطإب رماو هرذعف هيلا رذتعاو ةديصقلا هذه هدشنا هيقل ايلف بلهلا

 : نذا ريغب هلها ىلا همودق ركذي لوقي اهيفو هنع بتعلا

 اولفق ذا دنجلا لوفق نع ىنقاع ام

 ينمهجت ام الوفق تدرا ولو
 هتيؤرل قتشا نا بلهلا نا
 اوملع دق ماوقالا نم ميركلا نا

 هرئاط نوميملا لعافلا لئاقلاو

 هنطاوم نم امارك تدهش دق مك

 مهب نامزلا ضع ذا مايا مايا

 مهكلم هللا تيل نولوقي ذاو
 مهتعابر تعاض ذا روباس مايا
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 ممص الو ىلوح اوعنص امب يع

 اومر ذا باتكلا الو ريمالا نذا

 اوملع دق سانلا ناف هحدتموأ

 معنلا تدغام اذا ديعسوبا

 اومغر ؤ ادعا ن او ديعسوب ١

 اومعز مهف اوقت الو بيغب تسيل

 اومزه مهنا لاجر ىنمت ذاو

اومقتناالو اراد اونطوا ام هالول



 نم اهذخاو هلامع اهيلع جاجحلا ثعب بلهملا دي يف اهلك سراف تراص املف

 لابج جارخ بلهملا ديب عدف دعب اما جاجحلا ىلا بتكف كلملا دبع كلذ غلبف بلهلا

 اردواسن ةروكو هل عدو ةنوعم نم شيجلا بحاصلو ةوق نم شيجلل دبال هناف سراف

 ىلع ةوق هل تناكف هلامع اهيلع بلهملا ثعبف بلهملل اهكرتف رخطصا ةروكو دربب
 : بلهملا بتاعي دزالا لاجر دحا لوقي كلذ يفو هودع

 داقرلاو ةريغملل يينو درجبارد روصق نع لتاقن

 نا مت بلهملا ىلع اميرك كيتعلا نم مامه نب دايز نبا وهو داقرلا ناكو
 ايف تئش ول هللاو كناف دعب اما هيلا بتكو بلهملا ىلا ةصيبق نب ءاربلا ثعب جاجحلا

 ضرالا لكأتل مهءاقب لوط بحت كنكلو ةقراملا ةجراخلا هذه تملطصا دق ىرا

 مث رهظلا ةالص ىلا هادغلا ةالص نم جراوخلا لتاقف ركاسعلاب بلهملا جرخف كلوح

 كينبك تيارام هللاو هل لاقف بلهملا ىلا ءاجف مهاري لاع ناكم ىلع ءاربلاو اوفرصنا

 ربصأ طق كنولتاقي موق لثم ثيارالو طق اناسرف برعلا نم كناسرفك الو طق اناسرف
 لوأ مهلاتقك مهلتاقف رصعلا تقو عجر بلهملا نا مث روذعملا هللاو تنا سئابأ الو

 نم ةبيتكل جراوخلا بئاتك نم ةبيتك تجرخو ةبيتك نع ةبيتك دصيال ةرم

 امهادحا تلاقف ليللا مهنيب زجح نا ىلا لاتقلا مهنيب دتشاف بلهملا باحصا

 اوفرصناو من ىنب نم نحن ءالؤه لاقو ميمت ىنب نم نحن ءالؤه لاقف متنا نم ىرخالل

 كنيعي ام اموق تيار لاقف تيار فيك ةصيبق نب ءاربلل بلهملا اولاقف ءاسملا نع

 رذعب هاتأف جاجحلا ىلا فرصنا مت هزاجاو ءاربلا ىلا بلهملا نسحاف هللا الا مهيلع

 توم ثالث ىدحا مهب رظتنم ىنا جاجحلا ىلا بلهملا بتكو ىأر امم هربخاو بلهملا

 ىلع ةسارحلا يف لكتيال بلهملا ناكو مهئاوها نم فالتخاو ارضم عوج وا عيرذ

 عمو هدنع ةقثلا يف مهلحم لحي نمو هدلوب نيعتسي و هسفنب كلذ ىلوتي ناك لب دحا

 : هوجهي يدبعلا ةلمرح وبا .يف لاق دقف ملسي مل كلذ
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 ريقفلل كنيمي ىدنت اما ريما نم بلهماي كتمدع
 رورد ةكشاوم ىلع ترطو موق ءامد تعضا بالو دب

 ءادف هللا ىنلعج لاق ىدلوو ىسفنب مكيقأل ىنا هللاو كحيو بلهملا هل لاقف

 ال لاق صيحم هنع لهو كحيو لاق توملا بحي انلكام كنم هركن ىذلا كاذف رمالا

 ةبحلكلا لوق تعمس اما بلهملا لاق امادقأ هيلع مدقت تناو ليجعتلا هركن انكلو

 : يعوب ريلا

 اعزفتل دورز نم بينكلا انلزن امناف اهمجلا سأكل تلقف

 هنم ىلا بحا يلوق نكلو هتعمس دق هللاو ىلب لاق

 ىرهظ مك ءادعا تيلو ىتجهم لا مكودعو ةودغ متفقو الف
 رمسلا ةينيدرلاب ايانملا ىقاسي زجاع ةلاقم لفحا ملو ترطو

 تفرصناف كل تنذا تئش ناف تنا هللاو ةبيتكلا وشح سئب بلهملا لاقف

 : هحدمي لاقف هاطعاو بلهملا هل بهوف ريمالا اهيا كعم مقا لب لاقف كلها ىلا

 ريفنلا ىلوأ ين موقلا دالج ديعس وبا هيلع اقح ىرب
 ريتقلا ةمكحم لفر ين ىنم ديعس ابا ةارشلا ىدان اذا

 ةبقع جراوخلا نيب و بلهملا نيب و روباسب مهو ةليل تاذ ءايسلا ترطمو

 ماقو هحالس بلهملا سبلف دحا مقي ملف ةليللا ةبقعلا هذه انيفكي نم بلهملا لاقف

 ةبقعلا طبض ىلا ريمالا اناعد هباحصا نم لجر لاقف ةريغملا هنبا هعبتاو ةبقعلا ىا

 اوراصف ركسعلا لها نم ةعامج هعبتاو هحالس سبلف هعطن ملف انل كلذ ين ظحلاو

 ءاش نا كيفكن نحنف رمالا اهيا فرصنا اولاقف ايه ثلاث ال ةريغملاو بلهملا اذاف هيلا

 سرف ىلع نامع لهأ نم مالغ مهيلا جرخف ةبقعلا ىلع جراوخلاب اذا اوحبصا املف هللا
 املف مهدر ىتح هعم ةعامج يف بلهملا نب كردم مهاقلتو قلزي هسرفو لمحي لعجف
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 هللا ناحبس بلهملا لاقف اوبلات دق ةارشلاب اذا سانلا بطخي بلهملاو رحنلا موي ناك

 ىسودرقلا دبن نب دعس هماماو ةريغملا مهيلا جرحف مهينفكا ةريغماي مويلا هذه لئم يف

 نا لجرب نظ اذا بلهملا ناكو هتعاجش يف امدقتم اعاجش دعس ناكو دزالا نم

 عرصف سانلا تلاو ادعام يسودرقلا دجن نب دعس تنك ول هل لاق هتبجعا دق هسفن

 ناسرفلا نم ةعامجو ينايتخسلا نايبذو دبن نبادعس هيلع ىماحف ةريغملا ذئموي
 ةريغملا لتق اولاقف بلهملا هيبا ىلا اوراص ىتح ةريغملا ةطقس دنع سانلا فشكناو

 هترضحب ناك هل كولمم لك بلهملا قتعاف هتمالسب هربخاف ينايتخسلا نايبذ هاتا ىتح

 & هيلا بتكو موقلا ةزجانم يف هئطبتسي بلهملا ىلا هللادبع نب حارجلا جاجحلا هجوو

 زعا تناو موقلا تلواطو قدانخلاب تنصحتو للعلاب جارخلا تيبج كناف دعب اما

 ناكو الكا تذختا كنكلو انبحالو ةيصعم اذه عم كب نظاامو اددع رثكأو ارصان

 حارجلل بلهملا لاقف مالسلاو ينتركنا الاو مهزجانف مهاتق نم كيلع رسيا مهءاقب

 ءاطعا نم بحعلا امو اهتلمعا الا ةديكم الو اهتلتحا الا ةليح تكرتام هللاو ةبقعابا

 نا مت هرصبي نم نود هكلمم نمل ىأرلا نوكي نا بجعلا نكلو رفظلا ىخارتو رصنلا

 فرصي مث رصعلا ىلا كلذك نولازيالو لاتقلا مهيداغي مايا ةث الث مهضهان بلهلا

 ىلا بلهملا بتكو ترذعا دق حارجلا هل لاقف لتقلاو حارجلا نم مهبام مهبو هباحصا

 انبجالو ةيصعم ىب نظت ال كنا ىلع موقلا ءاقل يف ىنئطبتست كباتك ىناتا ) جاجحلا

 لاقف ( مالسلاو حا ارجلا لءعاساف ىصاعلا ديعو ينتدعوو ى نابجلا ةبتاعم ىنتبتاع دقو

 تننظالو طق هلثم تيارام ريمالا اهيا هللاو لاق كاخا تيار فيك حارجلل جاجحلا

 برحلا ىلا نودغي ةث الث امايا هباحصا تدهش دقلو هيلع 7 لثم ىلع تبي ادحا نا

 دمعلاب نوطباختي و فويسلاب نودلاجتي و حامرلاب نونعاطتي اهب مهو اهنع نوفرصني مت

 دشل جاجحلا لاقف مهتراجتو مهتداع كلت موق حاور ائيش اوعنصي مل نأك نوحوري من
 لجرلا ناكف بشخلا نم اميدق سانلا بكر تناكو ىلوأ قحلا لاق ةبقعابا هتحدمام
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 بلهملا رمأف دمتعم هل نكي مل نعطلا وأ برضلا دارا اذاف عطقنيف هباكر برضب

 لوقي كلذ ينفو ديدحلا نم اهذختا نم لوأ وهو ديدحلا نم بكرلا تبرضف

 : يزنعلا ماصع نب نارمع

 برجلاو ناثدحلل تبرضو مبتراما ين مهاردلا اوبرض
 برجلا ةلامجلا بكانمك مهقفارم اهنم ىرت اقلح

 هل لاقي امهدحا موقلا ةزجانم هناثحتسي نيلجر بلهملا ىلا جاجحلا هجو مئ

 مضف جاجحلا دج ليقع يبا لا نم رخالاو ةعصعص ىنب نم نمحرلادبع نب دايز
 لاقو بلهملا نب ديزي هنبا ىلا ينقثلا مضو بلهملا نب بيبح هنبا ىلا ادايز بلهلا
 نب دايز لتقف لاتق دشا اولتتقاف جراوخلا اوداغف ةزجانملاب ابيبحو اديزي اذخ نيلجرل

 بلهملا هب اعدف ينقثلا دجو دقو يناثلا مويلا يف مهو ركاب مث ينقثلا دقفو نمحرلا دبع

 لاقف بلهملا رمأ نم بجعي يفقثلاو مهنم ابيرق عقي لبنلا لعجف ءادغلاب ىعدو

 : يدبعلا ناتلصلا

 قئاقعلا لثم فيسلا طارتخا لبقو قئاوعلا قوع لبق يناحبصأيالا
 قفاوخلا لالظ ىن ايانملا ضوخن اندوقي ديدحلا يف بيبح ةادغ

 قراوبلا قوف برحلا جاجع جاهو اهرارش راط برحلاام اذا نوزح
 قرازالا حامر هتحاطا ادايز هنيمأ نا جاجحلا غلبم نف

 عقو ىتح ىش ىلع مهنم ردقيال ارهش رشع ةينامث ةقرازالا لتاقي بلهملا قب و

 الاصن لمعي ةقرازالا نم ادادح الجر نا مهفالتخا ببس ناكو فالتخالا مهيب

 ىكشف شيعي هلاصن نم ةلصن هتباصا نم لقو بلهملا باحصا اهب ىمريف ةمومسم

 هعمو هباحصا نم الجر هجوف هللا ءاش نا هومكيفكا انا لاقف اهنم بلهملا باحصا

 ىرطق ركسع يف باتكلا اذه قلأ هل لاقو ىرطق ركسع ىلا مهرد فلاو باتك
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 ىرطق ىلا باتكلا عقوو كلذ لعفف ىربأ هل لاقي دادحلا ناكو كسفن ىلع رذحأو

 اهضبقاف مهرد فلاب كيلا تهجو دقو ىلا تلصو دق كلاصن ناف دعب اما هيف ناكو

 لاق ىرداال لاق باتكلا اذهام لاقف ىرباب ىرطق اعدف لاصنلا هذه نم اندزو

 هلتق ريبكلا هب ر دبع هيلع ركناف لتقف هب رمأف اهملع ملعاام لاق مهاردلا هذهف
 دجسأف ايرطق تيار اذا هل لاقو اينارصن الجر هيلا سدف بلهملا كلذ غلبف اوفلتخاف

 هلل دوجسلا امنا ىرطق هل لاقف ينارصنلا لعفف كل تدجس امنا هل لقف كاهن اذاف هل

 التو هللا نود نم كدبع دق جراوخلا نم لجر هل لاقف كل الا تدجسام لاقف

 نا ىرطق لاقف ( نودراو اهل متنا منهج بصح هللا نود نم نودبعتامو مكنا)

 نم لجر ماقف اثيش ىسيع كل ذرض امف ميرم نب ىسيع اودبع دق ىراصنلا ءالؤه
 قرافو مهفالتخا دازف ايمذ تلتقا لاقو ىرطق هيلع ركناف هلتقف ينارصنلا ىلا جراوخلا

 وحن مهنم ىرطق عم يقب و ريبكلا هبر دبع اولوو ايرطق مهضعب علخ مت ايرطق مهضعب

 كلذب جاجحلا ىلا بلهملا بتكو رهش نم وحن مهنيب ايف اولتتقاو مهسمخ وأ مهعبر نم

 بتكف اوعمتجي نا لبق مهفالتخا لاح ىلع مهلتاقي نا مهرمأي جاجحلا هيلا بتكف
 كلذ ىلع اومت ناف اضعب لتقي مهضعب مادام مهلتاقا نا ىرا تسل ىنا بلهملا هيلا

 اناف اضعب مهضعب ققر دقو الا اوعمتجي مل اوعمتجا ناو هكاله هيفو ببرن ىذلا وهف

 هنع تكسف مالسلاو هللا ءاش نا ةكوش هفعضاو اوناكام نوها مهو ذئنيح مهضه

 وحن هعبتا نمب جرخ ايرطق نا مل مهكرحي ال ارهشا نولتتقي بلهملا مهكرتو جاجحلا
 هولتاقف بلهملا مهيلا ضهنو نامركب ماقأف ريبكلا هب ر دبع نوقابلا عئاب و ناتسربط

 مهيلع لاط املو هتجاح مهنم لانيال وهو مهلاتق رركو تفريجب مهرصحو اديدش الاتق
 ترقع ىتح اديدش الاتق بلهملا مهلتاقف مهمرحو مهلاومأب تفريج نم اوجرخ راصحلا
 مث تفريج بلهملا لخدو اوراسف مهكرتف ناسرفلا لتقو حالسلا ترسكتو مهباود

 راهنلا فصن ىلا ةركب نم مهلتاقف تفريج نم خسارف ةعبرا لع مهقحل ىتح مهعبتت
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 الاتق اولتتقاف لاتقلل اوداعف مهبطخو هباحصا هب ر دبع عمج مث مهيلع ماقاو مهنع فكو

 جراوخلا تلجرت مت توملا ىلع بلهملا باحصا نم ةعامج عيابف هلبقام مهاسنا اديدش

 مزهنا مت اذه لثم يبرمام بلهملا لاق ىتح بطخلا مظعو لاتقلا دتشاو مهباود اورقعو

 ملو ليتق فالآ ةعب رأ ىلتقلا ددع ناكو هبر دبع نبا لتقو مهيف لتقلا رثكو جراوخلا
 ءاسن نوبسي اوناك مهنال اوبسو هيفامو مهركسع بلهملا ذخاو ليلقلا الا مهنم جني

 نم مه اوحابتساام مهم حابتسا دقف يبسلا ةحابتسا ف مهلثم بلهملا ناكف نيملسملا

 : هلثاو نب رماع نب ليفطلا لوقي هباحصاو ريبكلا هبر دبع لتق يفو ةلبقلا لهأ

 هدنجو بر دبع انم سم دقل

 مهحازا ىتح شيجلاب مهامس
 ةماعن الا رفكلا ىرطقامو

 ههجو ناك ابراه انم رذف اذا

 ترج ناو رارفلا هيجنمب سيلف

 مساقملا يف مهبس ىسمأف باقع

 معان ضرالا نم ىوثم نع نامركب
 مئان ريغ هليل ىودي ديرط
 ملاعملاو ىدهلا دصق ىوس قيرط

 مئاع رحبلا نم جل يف كلفلا هب

 اهنرهشل اهانكرت اذه نم رثكأ ىهو ريثالا نبا لاق

 تفريج مايأو روباس ماياو زمره مار موي ركذي ىرقشالا بعك لاقو

 رفسلا مكنع ينادع فا صفحاب

 ةيناغ بيشلا دعب بعكاي تقلع
 تدهع ىذلاب اهنع تنا كسملا

 اهلزنم فطلا ىلعاب ادوخ تقلع

 اهمكام ابر اهبكانم امرد

 اه نبيبازلا طشب تكرت دقو
 7 رسأ ىح اهب اراد ترتخاو

 اعجتنم ترس ىدالب يب تأن ام

 رهسلا ىنيع ىذأف تقرأ دقو

 رجدزم ءاوهالا نع هيف بيشلاو
 رتبنم مويلا كنأن ذا اهلبح ما

 رجحلاو باوب ألا اهنود ةفرغ يف
 رتبنت ىشملل تض ه ذا داكت

 رضحلاو نودابلا دعسي اهب اراد

 ريخ مهراتخي نمل مييف لازام
 ررضلا ىنسم امل كلاون اوجرا
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 مهدالب انرزام بلهملا الول

 مهتملع يح نم سانلا نم ان

 اك كادن نم لاجسب مهتييحا

 تلزن هقافام اذا اوجرال ىا
 هتوق رقفلا ىه وأ كل اخأ رجاف

 ىنفلخاو ىنع يسن ووذ افج
 اهتنس ءانسحلا ةنيقلا بهاواي

 ةحنتار كنم رودب لازتامو

 مبتثرو كالما دجملل كامن

 اهددعت راتواو ىلتقب اوراث
 مهب ودعلا لخذا سانلا ملستساو

 دحأ نم رسجلا باب زواجتامو
 ىلع تويبلا فاوجا فوخلا لخداو

 انب لحو ىولبلاو برحلا تدتشاو
 1 نيمصعم ضفخ نود نم لظن
 اش توملا لبق نوهن انك

 انتحاس اولح دقو انهو امل

 هتريشع يف فالخال ءرما ىدان

 اهتزب برجلا عارقل اوسبلت

 تعفر دق دجملل ةي ولاب اوراس

 اوعمتجاو زاوهالا اوفلخ اذا ىتح

 اوعدصناف موقلا لاجف رشب ىعن

 رجشلاو ءاملا اهبف ضر ألا تمادام
 رنا مكبيس نم مهيف ىر الا
 رطملا اهسمام اذا دالبلا :ييحت

 ردتبي كيفك يف هللا نم الضف

 ربجني مظعلا ىهو دعب هلعل

 رمأ فيك ىرد هللف ىنظ

 رتف اهفرط ين ةلوكره سمشلاك
 ررغلا كبيس نم مهف نورخاو
 رسي مهقالخا ين نينارعلا مش

 رتتي برجلا يف ثدحال نبح ف

 ردص الو درو مهرمأل اف

 اورحبجحناف رصملا لها برحلا تضعو
 ريغ مهبام لاجر ءاسنلا لثم

 رزالا هلاثما يف رمشت رما

 رطخلا مظعا امل خيشلا رمشف

 رقتحي ناك رمأ مقافت ىتح

 اورفن اف تارات سانلا رفنتساو
 رصق هلنم يف هل سيلو هنع

 اوربع دق رسجلا ءارو نم اوحبصاف

 رقو يرولا يف نويل نبتحنو
 ربخلا اهب مهافاو زمره مارب
 اوركذ اوركذام اذا اياقب الا
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 هتعيبب ضار انب رمتسا م
 دقو دونجلا روباسب انعمتجا قح

 مهأك لاطبا رعاسم ىقلن

 قنح ىلع اس مبيقسنو قسن
 دوقالو لقعال كلانه ىلتق

 مهقوست اهنع انل اوحنت ىتح
 مهديك لتلا ةادغ مهنع نغي

 ةموسم ىدرت انبئاتك تناب

 اوحرف امدعب ايازخ اولو كانه
 اولزن ذا حفسلاب مهدونج اوبع
 ةلزنمب انم اقدصم اوقل دفو

 تقح ذا بعنلا موي نيراب تشدب

 مهرغن نولخيال بئاتك اوقال

 تدرو مهليخام اذا نيمدقلا

 مهفحزب اوفص اذا نيريبج يف
 انتحاسب اموي اولزنام هلاو

 ةلزنم لك نع انقلاب مهفنن
 انتنسأ اوزه دقو اراذح اولو

 حرف وذ عابلا لي وط نيبجلا تلص
 هتبيقن نوميم برحلا برج

 انب ميدتسبي نينس تالث يو
 هرظانل دبم ادغ نا لوقي

 اوردغ اك ردغي ملو ءافولا ىوني

 ررش امفلران مفو انل تبش

 رشب مهلنمام مهع راقن نج
 رحسلا رفسا ىتح ليللا يفنأتسم
 رده اهكفس ءامد مهنمو انم

 اورسج اومدقا ام اذا ثويل انم

 اوركم ىذلا ركملا الو ناعطلا دنع

 رمقلا روت قح بلهملا لوح
 ردجلاو راهنالا مهنود لاحو

 اورفظالو اوزع اث نورزاكب

 اورصن اث اهيف اورصني ناب اونظ
 اورئز دق سانلا ءامد كفسب دسا

 رغص مهبرح ىساقي نم ىلع مهيف
 ربدلا عيضام اذا نبفطاعلاو

 اورهق دقو اولخ دقو ايازخ اولو

 رفظ انبرح نم مهباصاال
 ركتبتو ريعاسم انم حورت
 رذحلا مهاجن اف بورحلا وخحن

 رمغالو ناو ال ةعيسدلا محض

 رطبلا هيار نم الو فختسي ال

 رمأي و اراوطا برحلا عراقي
 ربتعم مايألاو يلايللا ينو
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 اوبقتراو عارسالاو عباتتلا اوعد
 جرف اهدنع روما هتتا ىتح

 اوعدصناو نامرك ىلا مهاوز امل

 اوفل دزاو جوملا لثمب مهيلا انرس
 اهركذن ىلتق اقنح اندازو

 اهب نيذلاو ازورج انركذ اذا

 اف سوفنلا تازازح انيلع قات
 انترثع برجلا يف اننوليقبيالو

 انسفنا نودانم لبقي رذع ال

 اهنيب نيدوطلاك عاقلاب نافص

 اهكرات ريغ لك رئاصب ىلع
 اودرو ذا نادبالاو ضيبلا ين نوشمي

 ةململم انم هلوح انخيشو

 هرظنم لاطبالا عطقي نطوم ف

 مهبرضن مث لاجر انم لازام

 هب ناعتسي حالس لك دابو

 ةففخم جيجانعب مهسودن

 قمر اهبام ىرقعو ىلتق نيشغي

 اهب داقتسي صاصق ىلتقب ىلتق
 ةرقعم اليخ اهب نيرواجت

 هتحاسب ىلتقلا بسحت كرعم ين
 تفلس دق مويلا لبق نطاوم يفو

 رظتنيو يناتسي براحملا نا

 رذي امو أي ام نيبت دقو

 ردقلاو لاجآلا تبراقت دقو
 رثئم اننيب تناك كلذ لبقو

 اوركذ الك نويع قيفتسنتال

 اوربقام نالوح مهف ىضم ىلتق

 اوردق نا نوقبيالو مهيلع ىقبن

 اورثع اذا اموي مهليقنالو

 اورذتعأ ول رذع اندنع مه الو

 رصبلا صخشي ىتح عملي قربلاك

 روسلا مهيف ىلتت نيقيرفلا الك
 رمز مهفص ىدهت لماوزلا ىشم

 ربص مهب اناميف دزالا نم يح

 ركتبت نيح سوفنلا هيف طاشت

 رعتست برحلا رانو ينرشملاب
 ركذلا مراصلا الا توملا ةموح ي

 رسك انقلا مص نم م اننيبو

 رصتعي يداجلا اهقرف امناك

 اورتو املاط لاجر رودص ىنشت

 رزج مهداسجأ يفو اهيف ريطلل

 رقعني حيرلا هتفز لخن زاجعا
 رفظلاو دمحلا اهيف دزالل ناك دق
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 رعشلا اهفوه نم ةعاس يف بيشي ةعظفم دزالا يتالت موي لك ين

 اورضح ىغولا موي مهمورق اذا 3 اوملع دق موقلا رايخ يموق دزالاو
 ررد اهف برح ترممش اذا اموي اهبذالي زع نم لقاعم مين

 ردتبت هوركملا ف مراكملا نا مهدج نوغبي مهفايساب يح

 اوردصام هللا دعب نامرك راهنا اودرو ىذلا شيجلل بلهملا الول
 اورفك اك رفكن ملو تامكحلاب اودحج ذا هللا لبجب انمصتعا انا

 رذنلا هب تءاجج ام فلاخي انيد اوعبتاو مالسالاو دصقلا نع اوراج

 دزالا نم ةليبق رقاشالاو ينامعلا يرقشالا نادعم نب بعك وه اذه بعكو

 يرقشالا بعك مهنم مهف نب كلام نب رمع نب دياع نب دعس وهو رقشالا ىلا ةبسن

 هب ورح يف هعم ناك هنال هدالواو بلهملا يف هرعش رتكاو غيلب بيطخو رعاش وهو اذه

 لاق ميكو ينربخا يناهبصالا جرفلا وبا لاق انركذ ايك نامع لهأ نم وهو اهلك

 لاق سملتملا نع ريرج نب بهو نع يبا انثدح لاق همشيخ يبا نب دمحا ىنثدح

 بعك هل لاقي دزالا نم رعاش نامع نم غبن هنا ترعشا سارفابا اي قدزرفلل تلق

 مالسالا ءارعش لاق نا اضيا هنع ىوري و رعشلا قلخ ىذلاو يا قدزرفلا لاقف

 : هلوق نامع لهأ نم هنا ىلع لدي اممو يرقشالا بعكو لطخالاو ريرجو انا ةعبرا

 انامع اماتعم نيسبطلا لا يثارو اورم كرات ناو

 انامز اهتورث لهأ انكف ازرحو اهيف القعم ىوآل
 . بلهملا نب ديزي ةمجرت يف نيتيبلا نيتاه ةصق ركذ ىتأيسو

 ةعب راو ريغصلا هب ر دبع لتقو تفريجب ةقرازالا بلهملا مزه نا دعب و اذه

 ارشبم جاجحلا ىلا يدزالا ديلتلا نب ةرم هعمو يرقشالا ابعك دفوا هباحصا نم فالآ

 : ةمدقتملا ةديصقلا هلوق دشنأف بعك هردب هراد الخدو هيلع امدق الف
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 رهسلا ىنيع ىذآف ترهس دقو رفسلا مكنع ينادع ىنا صفحاي

 لاق مث بعكاي فصنم كنا هل لاقو جاجحلا كحضف اهرخآ ىلع قا ىتح

 نيأ لاق اظاقيا ليللاب اناسرفو اراه ميرحلل ةامح لاق بلهملا ونب ناك فيكف هل

 ةريغملا لاق الجر الجر مهفص لاق نايعلا نود عامسلا لاق نايعلا نم عامسلا

 باغ ثيل اعاجش اسراف ديزيب ىنكو ةيلاع ةدعصو ةيكاذ ران مهديسو مهسراف

 رفي نا عاجشلا يحتسيالو رامذلا يماحو زاغملا ثيل ةصيبق مهداوجو بابع مجرجبو

 عقان مس كلملا دبعو رداخلا دسألاو رضاحلا توملا نم رفي ال فيكو كردم نم

 لطبلا هنييع وباو خذاب رخفو خماش دوط وه امنا فاعذلا توملا بيبحو عطاق فيسو

 باغ ثيل دمحمو رام رحبو راده ثيل ةدجن لضفملاب كافكو ماسحلا فيسلاو مامهلا

 لاق اهافرط نيا ىرديال ةغرفملا ةقلحلاك مه لاق لضفا مهياف لاق بارض ماسحو

 مهاضرأو اوفاخ امم اونمآو اوجرام اوكردأ لاح نسحا ىلع لاق سانلا ةعامج فيكف

 فيكو اضر نسحا لاق بلهملا نع مهاضر فيكف لاق لفنلا مهانغاو لدعلا

 فيكف لاق دلولا رب مهنم مدعيالو دلاولا اضر هنم نومدعيال مهو كلاذك نونوكيال

 لاق هومتعبت الهف لاق انداك دق هنا نظو ةلزنم نع لوحتف هاندك لاق ىرطق مكتاف

 مزحأ عنصيامو رمالا ملعي و نايعلا عقي نا ىلا زرحتلا ناكف هنيب و اننيب ليللا لاح

 رماو كثعب ثيح كب ملعا ناك بلهملا جاجحلا لاقف لقلا نم رثآ اندنع دجلا ناكو

 ةرشعب هل رمأف ناورم نب كلملا دبع ىلع هدفواو سرف ىلع هلمحو مهرد فالآ ةرشعب هل

 ةرمو دسالاب ةرم ينوهبشت ءارعشلل لوقي ناورم نب كلملا دبع ناك ىرخأ فالآ

 : هدلوو بلهملا يف يرقشالا بعك لاق ايك متلق الا رقصلاب ةرمو يزابلاب

 ارارغ اراهنا كنم رجفو ارجب كارب نبح هللا كارب

 اراطخلا سانلا مظعأ ام اذا يلاعملا ىلا نوقباسلا كونب

 : اهلوأ ةقرازالا هلاتق ركذي و بلهملا اهب حدمي اهلاق ةلي وط ىهو
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 اراكدا كاذ يل جاهو تبرط

 ىدنع نكو تايناغلا تركذ

 ىتح شيعلا ضعب ذلأ تنكو
 ىلصو نهرك تايناغلا تيأر
 ىلصو نهركو ىسلجمب نضرغ
 ييشمادب نيح ىلع نبرز
 ءامن هل ثيدحلاو ينانا

 شيرق نم حطابالا لها اولس
 تردتس ا اذا روغنل ١ ىمع نمو

 ىضما تارمغلا يف دزألا يموقل

 اهاجو ىلع دايجلا اوداق مه
 بهس لكبو ةزاغم لكب
 ايانملا نلمجحع نامرك لا

 ىنح راشلا نبئي مل بزاوش
 ىتح رمسلا ىلا وعلا نرجشيو

 بر دبع عرصم نكرت ةادغ
 اثيدح تناك نعا ترقف

 يكاذملاو غباوسلا انعئانص

 الا نصي نوتملا تالاوط

 ىفني نيرصملاب خيشلا الولف
 قح لاطبالا عراق نكلو

 اراصحلا هب تلطا دق شكب

 ارازم اهف قيلطاال رادب

 اراعش ىم ل راصو تربك

 اراهج ل ةميرصلا نيدباو
 اراذع طمش نم تيسك ناوأ

 د مهلل قحاس تراصو

 اراجو ىنحا رئاح ةلاقم

 اراص نيا دبؤملا زعلا نع
 ارارغ اهف نونيال بورح
 اراج زعاو ةمذ قواو

 اران ندقوي ةينث

 ارارم ةملكم اهانددر

 اراروزأ لسالا نع اهيف ىرت
 اراصع جهر نم هيلع نرثي

 ارارغالا اهمون كي مو
 اراشعلا بلتجي رصملاب نمو
 ارامذلاو قئاقحلا نيمحو

 اراس ثيح بلهملا راس اذا

 ارايدلا اوكرت دقل مهودع
 ارارفلا اوبنتجاو نمألا اوباصا
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 ميظع مهب لحو اونهو اذا

 اهنع سانلا ديحت ةمهمو
 هنع ءاملظلا ىلجنت باهش

 انهو ذا كراج نمحرلا لب
 ارجب كارب نبح هللا كارب

 ىلاعملا ىلا نوقباسلا كونب

 ردب لوح موجن مهأك

 رغن كب نولزني كولم
 ام اذا مهب ىدته موجن

 ارابج مهف ناك مظعلا قدي

 ارازالا اهف دش توملا بشت

 ارانم ةمهبم لك ين ىري
 ارايتخا انمراحم نع كعفدب
 ارازغ اراهنا كنم رجفو
 اراطخلا سانلا مظعا ام اذا
 ارادتساف لمكت يرارد

 اراط عورلا موي ماهلا ام اذا

 اراح تاملظلا يف تارمغلا وخا

 ببس ناكو دايز هبلغف ءاحه مجعال ا دايزو يرقشالا بعك نب عقو و

 هثدحا ام لمحتو بلهملا اهنكس اب رحو سيقلا دب نيب و دز ألا نيب عقو ارش نا كلذ
 . دايز موق سيقلا دبع وجهي بعك لاقف هتايد ىداو رخآلا ىلع قيرف لك
 اوملع دق دزالا عرف تنك ناو يا

 ينفرش دجملاب كلام وبا مهيف

 يلاوخا سيقلا دبع ليق اذا ىزخا
 يلابرس سيقلا دبع دبعلا سندو

 وهو سيقلا دبع يف اذه لوقي دبعلا نبا دبعلل ابجعاي لاقف ادايز هلوق غلبف
 . هوحه ل اق غ مهيف ىعضوم ملعي

 اوقلخالو اوناك مهبسحا تنكام مهل ١ ٠. : : از ٠ .. رقشا .. ع

 لاقو

 ممص اه ما رادلا ةحاس ف اهف لاقيام دزالا عمست له

 كريغ هب ىنعام هللاو لاقو رعشلا هدشناو بلهملا ىلا بعك هاكشف تايبا يف

 تنك دقو انيف هناسل تقلطاو اذه انتعمسا تنا بلهملا لاقف كموق ءاجهلاب مع دقلو
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 مث هتأدب تنا كناف هركذ نع ففكاف دايزز لثم مهيفو سيقلا دبع ءاجه نع اينغ

 . افاكتو احلاصتف احلطصي نا امهيلع مسقاو هبتاعو ادايز بلهملا اعد

 نم عمسام هنم عمس امل جاجحلا ناف بعكو جاجحلا ثيدح ىلا عجرنلو
 هركشي بلهملا ىلا جاجحلا بتكف هنم كلذ نسحتسا هدالواو بلهملا ىلع ءاننلا

 لمعتساف هيلع مدقي و اهيمحي نم اهيف لعجيو هب قشي نم نامرك ىلوي نا هرمأي و
 همركا ةرصبلاب هيلع مدق املف جاجحلا ىلا وه راسو هنبا اديزي نامرك .ىلع بلهلا

 لاق ايك تنا هل لاق مث بلهملا ديبع متنا قارعلا لهأاي لاقو هبناج ىلا هسلجاو

 : شويجلا ءارما ةفص يف يدايالا رمعي نب طيقل

 اعلطضم برحلا رماب عارذلا بحر مكرد هلل مكرمأ اودلقو
 اعشخ هب هوركم ضع اذا الو هدعاس شيعلا ءاخر نا افرتم ال

 اعبتمو اروط اعبتم نوكي هرطشا رهدلا اذه بلحب كفنا ام

 ةرضبلاب وهو جاجحلا ىلع مدق ةقرازالا لاتق نم بلهملا غرف امل مهضعب لاق

 مهيلا نسحأف بلهملا باحصا نم ءالبلا باحصا اعدو ريرسلا ىلع هعم هسلجأف

 ناتسجسو ناسارخ نع دلاخ نب هللادبع نب ةيمأ لزع دق كلملا دبع ناكو مهدازو

 هنبا اهيلا ريسف ناسارخ ىلع هلمعتسا هيلا بلهملا دفو الف جاجحلا لامعأ ىلا اهمضو

 ىلع هباحصا راسو اهيلع راسف ءارضخ ةلغب هاطعا جاجحلا عدو املف بلهملا نب بيبح

 ترفنف بطح لمح هيقل ورم باب لخد املف اموي نيرشع دعب ناسارخ لصوف ديربلا
 ضرعي مل ناسارخ لصو املو ريسلا ةدشو بعتلا كلذ دعب اهرافن نم اوبجعف ةلغبلا

 ةنس يفو نيعبسو عست ةنس بلهملا هيلع مدق ىتح رهشا ةرشع ماقاو هلامعلالو ةيمأل

 يف ينامزلا مهدألا وبا هتمدقم ىلع ناكو شك ىلع لزنو خلب رهن بلهملا عطق نينامث
 سابلا يف نيفلا ءانغ ىنغي اذه مهدألا وبا ناكو فالآ ةسمخ يف وهو فالآ ةنالن

 ىلا هاعدف لتخلا كلم مع نبا هاتا شكب الزان بلهملا ناك املو ةحيصنلاو ريبدتلاو
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 نبا لزنو ديزي لزنف لبشلا لتخلا كلم مسا ناكو ديزي هنبا هعم هجوف لتخلا وزغ
 ةيدف ىلع هوحلاصف لبشلا ةعلق ديزي رصاحو هلتقو هذخاف لبشلا هتيبف ةيحان كلملا مع

 نيعب را يف ىراخب بحاص قفاوف ابيبح هنبا بلهملا هجو ت مهنع عجرو هيلا تلمح

 قرحاو مهلتقف فآلا ةعبرا يف بيبح مهيلا راسف ةيرق ودعلا نم ةعامج لزنف افلا
 ول هل ليقف نيتنس شكب بلهلا ماقاو هيبا ىلا بيبح مجرو ةقرتحملا تيمسف ةيرقلا

 مهدوعو دنجلا اذه ةمالس ةازغلا هذه نم يظح تيل لاقف كلذ ءاروام ىلا تمدقت

 بتكف مهقلطا مجر املف اهب مهسبحف رضم نم موق هاتا شكب بلهملا ناك الو نيملاس
 تبصا تنك ناو مهقالطاب تأطخا دقف مهسبحب .تبصا تنك نا ) جاجحلا هيلا

 مهتنمأ املف مهتسبحف مهتفخ ) بلهملا هيلا بتكف ( مهتسبح ذا مهتملظ دقف مهقالطاب
 باتك كانه هاتاو مهنم اهذخأي ةيدف ىلع شك لها بلهملا حلاص مث ( مهتقلطأ

 ثعبف هتدعاسم ىلا هوعدي و جاجحلا علخب يدنكلا ثعشالا نب دمحم نب نمحرلا دبع

 نبا ثعب جاجحلا ناكو شكب ماقاو جاجحلا ىلا ثعشالا نبا باتكب بلهلا

 ىدحا ةنس كلذو كرتملا كلم ليبتر لاتقل قارعلا لها نم افلا نيعب رأ يف ثعشالا

 نوصحلاو مئانغلا اهنم ذخاو اهلخدف ليبتر دالب ىلا راسف نينامثو نيتشنا وأ نينامنو

 اهقيرط نوفرعي ىتح ليبتر دالب يف لغوتلا مدع ىري هناو كلذب جاجحلا ىلا بتكو

 هرمأي و هفعضي و هزجعي هيلا بتك جاجحلا ىلا هباتك يتا املف اهجارخ نوبحيو
 لجر انا امنا لاقو مهيف بطخو هباحصا ثعشالا نبا عمجف ودعلا ضرا يف لغوتلاب

 هللا ودع ىلع ىأن لب اولاقف سانلا هيلا راثف تيب اذا ىبأو متيضم اذا ىضما مكنم

 تناكو ىنانكلا هلثاو نب رماع ليفطلا وبا ملكت نم لوأ ناكف عيطنالو هل عمسنالو

 لو ألا لئاقلا ىأر ام مكب ىري جاجحلا ناف دعب اما هللا دمح دعب لاقف هبحص هل

 رطاخي نا جاجحلا يلابي ام ( كلفابن ناو كله كله ناف سرفلا ىلع كدبع لمحأ )

 ءاضغبلا ءادعالا متنا متنك مكودع رفظ ناو لاملا زاحو دالبلا لكا مترفظ ناف مكب
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 ىدانف علخ نم لوا ىنا مكدهشا ىناف نمحرلا دبع ريمالا اوعياب و هللا ودع اوعلخا

 نا مكنا يعبر نب ثبش نب نمحرلا دبع لاقو انلعف انلعف بناج لك نم سانلا
 هناف دونجلا نوعرف ريمجت مكرمجو متيقبام مكدالب دالبلا هذه لعج جاجحلا متعطا

 بثو مث ثعشالا نب نمحرلا دبع لئاقلا نا ليقو ثوعبلا رمج نم لوا هنا ىنغلب
 . قارعلا ضرأ نم هيفنو جاجحلا علخ ىلع هوعيابف ثعشالا نبا ىلا سانلا

 هيلع ىبأف كلذ ىلا هوعدي بلهملا ىلا بتك جاجحلا ثعشالا نبا علخ الو

 باكر يف كلجر تعضو دق ثعشالا نبااي كنا ثعشالا نبا ىلا بلهملا بتكو

 ءامدو اهكلهت الف كسفن ىلا رظنا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ ىلع قبأ ليوط

 سانلا فاخا تلق ناف اهثكنت الف ةعيبلاو اهقرفت الف ةعامجلاو اهكفست الف نيملسلا

 لالحتساو ءامدلا كفس يف هلل اهضرعت الف سانلا نم هفاخت نا قحا هللاف يسفن ىلع

 ىلا بتك كلذ بلهملا غلب املو قارعلا ىلا هشيجب ثعشالا نبا هجوت مث مالسلاو مرحم
 نم ردحنملا ليسلا لثم كيلا اولبقا دق قارعلا لها ناف دعب اما ناسارخ نم جاجحلا

 مهجرخم لوأ يف ةدش قارعلا لهال ناو هرارق ىلا ىهتني ىتح ىش هدري سيل لع

 غ مهدالوا اومشي و مهيلاها ىلا اوطقسي ىتح مهكرتاف مهئاسنو مهءانبا ىلا ةبابصو

 نبا ىنعي همع نبال رظن امناو رظن ىلاام لاقو هبس هباتك ءارق ءاملف اهدنع مهعقاو

 نم جاجحلا جرخو لاجرلاب هدمأف هربخي كلملا دبع ىلا جاجحلا بتكو ثعنشالا
 ثعشالا نبال اليخ هدنع اوقلف ليجد ىلا ةمدقم هيدي نيب مدقو رتست لزنف ةرصبلا

 ىا هرد هلل لاقف بلهملا باتك يف رظن مث ةرصبلا ىلا عجرو هباحصاو جاجحلا مزهناف

 دعب اوقتلا مث اهلهأ هعيابف ةرصبلا لخد ىتح نمحرلا دبع لبقاو وه برح بحاص
 لاتق مهنيب.مقوف فلا ةئام هدنج ناكو نينامثو نيتنثا ةنس كلذو مجامجلا ريدب كلذ

 ذئموي بلهملاو كرتلا كلم ليبترب وه قحلو ثحشالا نبا باحصا مزهنا مت ديدبش
 ىلع ةريغملا هنبا فلختسا دقو رهنلا ءاروام لاتقب الوغشم ناكو ناسارخ ىلع لماع
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 لهاو بلهملا نب ديزي ربخلا ىتاو نينامثو نبتنثا ةنس بجر يف ةريغملا تامف ناسارخ

 اذهام بلهملا لاقف نخرصف ءاسنلا بلهملا نب ديزي رمأو بلهملا اوربخي ملف ركسعلا

 ديزي اعد مث هتصاخ ضعب همالف هعزج رهظ ىتح عزجو عجرتساف ةريغملا تام ليقف

 نيتس يف ديزي راسف هتيحل ىلع ردحنت هعومد ناو لمعي امب هاصو و رم ىلا ههجوو

 تام املف مهاخسأو مهفعاو مهافوأو بلهملا دالوأ عربا ةريغملا ناكو نيعبس وأ اسراف

 : اهيف لوقي ىتلا هتديصقب مجعالا دايز هاثر

 حئافصو ةنسأ نبب توملل ضرعت لوط دعب ةريغملا تام
 حضاولا قيرطلا ىلع زعزيف انمض ةورملاو ةحامسلا نا

 شك لها لتاقي بلهملا لازامو هللا ءاش نا هتمجرت يف اهمامتب اهركذنسو

 . مهحلاص ىتح رهنلا ءارو ايف مهريغو

 بلهملا ةافو ركذ

 ناك املف رم ديري عجر رهنلا ءارو اف مهريغو شك لها بلهملا حلاص ام

 نينامثو ثالث ةنس ةجحلا يذ رهش يف كلذو اهنم تامف ةصوشلا هتذخأ ذورلا ورمع

 ضعب و ةدحاو ةنسب جاجحلا نيب و ثعنألا نبا نب مجامجلا ريد ةعقو دعب كلذو

 رضحاو مهاصوف هدلو رضحا ةافولا هترضح املو نينامثو نيتنثا ةنس هتافو نا ليقو

 اق معن اولاق ةقرفتم اهنورسكتفا لاقال اولاق ةعمتجم اهنورسكتا لاقف تمزحف اماهس

 لالا ىرثتو ىسنت اهناف محرلا ةلصو هللا ىوقتب مكيصوا لاق مت ةعامجلا اذكهف
 ةعاطلاب مكيلعو ةلذلاو ةلقلاو رانلا بقعت اهناف ةعيطقلا نع مكاهناو ددعلا رثكتو

 لجرلا ناف ناسللا ةلزو باوجلا اوقتاو مكلاقم نم لضفا مكلاعف نكيلو ةعامجلاو

 لجرلا ودغب ىنكف هقح مكاشغي نمل اوفرعا كلهيف هناسل لزتو اهنع شعتنيف همدق لزن
 'فورعملا اوعنصاو برعلا اوبحأو لخبلا ىلع دوجلا اورثأو هل ةركذت مكيلا هحاورو
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 ين مكيلعو هدنع ةعينصلاب فيكف كنود توميف ةدعلا هدعت برعلا نم لجرلا ناف

 ناف ءاضقلا لزن ءاقللا ناك اذاو ةعاجشلا نم عفنا اهناف ةديكملاو ةدؤتلاب برحلا

 طرفام ليق رفظي مل ناو دمحف رفظف ةهجو نم رمالا ىتا ليق رفظف مزحلاب لجرلا ذخا
 نيحلاصلا بدأو ننسلا ملعتو نآرقلا ةءارقب مكيلعو بلاغ ءاضقلا نكلو عيضالو

 ىلع ابيبح تلعجو ديزي مكيلع تفلختسا دقو مكسلاجم يف مالكلا ةرثكو مكاياو

 هانمدقل همدقت مل ول لضفملا هل لاقف اديزي اوفلاخت الف ديزي ىلع مهب مدقي ىتح دنجلا

 هتيصو و هتوم دنع لاق هنا ليقو بيبح هيلع ىلصف تام مت بيبح هنبا ىلا ىصواو

 ىلا اديزي هنبا بتك تام املو تام مث ابيبح يدلو ديس تيلول ىلا رمالا ناكول

 نينامثو سمخ ةنس يف هلزع مث اهيلع هرقأف ناسارخب.ديزي ناكو هتافوب هملعي جاجحلا
 يف كلذ ركذ قأيسو يلهابلا ملسم نب ةبيتق ىلوو هلزع مث لضفملا هاخا لمعتساو
 راسو اميرك ناكو ةيمأ ىنب ةلود يف مالسالا لاجر رابك نم بلهملاو ديزي ةمجرت

 ثيدحلا لاجر نم دودعم هنا لب بسحف برح لجر نكي ملو هتاوطخ ىلع هؤانبا

 ةيقت هنم نيبأ اريما ىرا مل ىنال لاق بلهملا نع تي ور مل ينادمهلا قاحسا ىال ليق

 . بحي امم برقا الو هركي امم دعبا الو هنم مجشا الو

 رمع نباو صاعلا نب رمع نب هللا دبع ةباحصلا نم ةسمخ نع بلهملا ىور
 ثيدحلا اذه هنع ىور همسا ركذي مل سماخلاو بزاع نب ءاربلاو بدنج نب ةرمسو

 مح مكراعش نكيلف متيب نا ) لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنا

 فيس نب رمعو برح نب كامسو يعيبسلا قاحسأ وبا هنع ىورو ( نورصنيال
 هركذ رجح نبا ظفاحلا لاق ةرصبلا لها ىعبات نم ىلوالا ةقبطلا يف دعس نبا هركذو

 ىنلا نع ةياور هل باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاقو نيعباتلا تاقث يف نابح نبا

 هل هجو الف بذكلاب هباع نم اماو سأب هب سيل ةقث وهو ةلسرم ملسو هيلع هللا ىلص

 الا ىشب باعي بلهلا نكي ملو ليحلاو ضيراعملا ىلا جاتحي برجلا بحاص نال
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 سانلا ىتتا بلهملا ناك لوقا اناو ةبيتق نبا لاق مث بذكي حار ليق هيفو بذكلاب

 هللا ىلص ىنلا لاق دقو اب رحم ناك هنكلو بذكي نا نم لبناو فرشاو لجو زع هلل

 اهريغ نع اهب يرويف ةملكلاب جراوخلا ضراعي ناكو ( ةعدخ برحلا ) ملسو هيلع

 ىلص ىبلا ناك دقو بذكي حار نولوقي و باذكلا هنومسي اوناكو جراوخلا اهب بهزي
 . ها اهريغب ىرو اب رح دارا اذا ملسو هيلع هللا

 حار دق اولاق احئار بلهملا اوأر اذا بدنلا مهل لاقي دزالا نم ىح ناكو

 : مهم لجر لوقي هيفو بذكي

 لوقتام قدصت تنك ول ىقفلا لك قتفلا تنا

 لوسر نع ءاجام ملعي ناكو اهيقف ناك بلهملا نا باذكلا مهلوق دربملا لاق

 يف بذكلا ةث الث الا ابذك بتكي بذك لك ) هلوق نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 دعوتي برحلا يف لجرلا بذكو اهدعي ةأرمال لجرلا بذكو نيلجرلا نيب حلصلا

 برحلا امناف انع لذخف لجر تنا امنا ) ملسو هيلع هللا ىلص هنع ءاجو ( ددهتي و

 رمأ نم فعضي و نيملسملا رمأ نم هب دشيل ثيدحلا عنص امير بلهملا ناكف ( ةعدخ

 . ها جراوخلا

 هتوخالو هلو ىوهلا نايسنو مزحلا ةعاطب لاق تلنام تلن مب بلهملل ليق

 وه لتق دقو مالسا الو ةيلهاج يف طق تدهوشام دهاشم ةقرازالا بورح يف هينب و

 ةقرازالا نم ليتق ةئام نامثو فالآ ةعب را ةدحاو ةليل يف مهعم نمو هدالواو هتوخاو

 . دالبلا ىصاقا ىلا مهافنو ىرطق عم مهتيقب مزهناف

 هيف هيبأ ىار قبس امير دلولا نا لاقف بيبح ما ديزيا هينب نع لئسو
 نم لجر حاص لاتقلل اوفطصاو دغلا نم ناك املف ايهنع هولسف ايهسرام دق ىرطقو

 دق لجرلا لاقف لقف تعمس دق لاق مث هل اوجرفا لاقف ةماعن ابأاي بلهملا باحصا

 ,بحلا ىلع لاقف ةماعنابا اولس لاقف عجشا اهيا بيبحو ديزي هينبا نع ريمالا انلعاس
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 ىمكلا ةزرابمو ريبدتلا ةحصو ماجحالاو مادقالاو رفلاو ركلا بحاص اما تطقس

 مغامغلا الا تاوصالا تقفخو ليللا لطايغ تقتلا اذا اماو ديزي نورحلاف ججدللا

 بلهملا ىلع يبلكلا ميلس نب نمحرلا دبع مدقو بيبح رايخلاف ديدحلاب ديدحلا عرقو

 مل نئل هللاو اما مكقحالتب مالسالا هللا سنأ لاقف مهرخا نع اوبكر دق هينب ىأرف
 يريرحلا تاماقم حرش يف يشيرشلا لاق ةمحلم طابسال مكنا ةوبن طابسا اونوكت

 نيث الثو ةئامعب را دعب و . نينامثو ةث الث ةنس لوعاز ءارحصب هيدحنفب بلهملا ىوت

 ىنقحلا هللا هللا لوقي بلهملا نأك مانملا يف هيدجنف ءايلع ضعب ىأر هتافو نم ةنس

 رباقم ضعب ىلا ينلقناو نفسلاب هيلع ربعي مظع رهن وهو ورم ذور قذخأي نا لبق
 ءاملا رفح دقو ينالفلا عضوملا يف ريبكلا رهنلا اذه ءىطاش ىلع نوفدم اناو نبملسملا

 مهعمو هباحصا نم ةعامج ذخا لجرلا حبصا املبف ىفذخأي نا برقو يربق تحت

 بارتلا اوفشكف هبلاق ىلا اولصو ىتح اورفحو عضوملا كلذ ىلا اوضف سؤفلاو ىحاسلا
 . همالك ها انتلحم ىهو ةنودم ةربقمب هونفدف دعب تيلبام هماظع تناكف هنع

 : لاق دقف ينميملا ةعسوت نب راهن:مهنم ءارعشلا نم ةعامج بلهملا ىثر دقو

 بلهملا دعب دوجلاو ىدنلا تامو ىنغلل برقملا وزغلا بهذ الا

 برغمو قرش لك نع ابيغ دقو هحيرض ىنهر ذورلا ورب اماقا
 بيبہتن ملو انلق سانلا ىلع ةمعنب ىلوأ سانلا ىا ليق اذا

 برستملا اطقلا لاسرأك ليخب اهنزحو دالبلا لهس انل حابا

 بضخلا. ناوجرالاب اهللبجي امنأك ىتح نعطلل اهضرعب
 بلغتو ركب ىح نم اهفالحاو هب تبصع دق ناطحق هب فيطت
 بألاو مألاو سفنلاب هنودفي هئاولب ذوع دعم ايحو

 نب ديزي لزع دعب و بلهملا توم دعب ناسارخ ملسم نب ةبيتق ىلو الو

 سانلا ىأرف اهلبج ىلع فقو اهحتف نا دعب و دنق رمس ةبيتق حتف اهنع بلهلا
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 ةفرط لوقب لثمتف دغسلا جورم يف نيقرفتم

 اوضوقف لامجلا اودر ةيشخمب انلحم الولو ماوقا عنتراو

 كلوق نيا راهناي لاقف ةعسوت نبا راهن اعد مث
 بلهملا دعب دوجلاو ىدنلا تامو ىنغلل برقملا وزغلا بهذ الا

 برغمو قرش لك نع ابيغ دقو هحيرض ىنهر ذورلا ورمب امافقا
 ىذلا اناو برحلا هنكلو وزغلاب سيل هيف تنا ىذلا نا لاق راهناي اذه وزغفا

 : لوقا

 ملسم نباك اندعب ايف وهالو انلبق ناك الو انكذم ناك الو

 مسقم دعب اسقم انيف رثكأو هفيسب التق كرشلا لهال معأ

 همراكم ىلع لدت ةحيلم تاراشاو ةفيطل تاملك بلهمللو ناكلخ نبا لاق

 ءانثلاو توملا نم ريخ ةايحلا هلوق كلذ نف ليمجلا ءانثلاو ةعمسلا نسح يف هتبغرو

 اه عمسأ نذا ىل نوكت نا تببحال دحا هعطي ملام تيطعأ ولو ةايحلا نم ريخ نسحلا

 مكريغ ىلع ناكام مكبايث نسحا ىنباي هينبل لوقي ناكو تم اذا ادغ يف لاقيام

 . ةوسك هنم بلطي نم ىلا هبتك ايف مامت وبا راشا اذه ىلاو

 بلهملا بايثلا يف ىصوا ناك اهب ةيصو ىأ بطلا يلعلا تناف

 لاقي فراعملا ي ةبيتق نبا لاق اداجما داوجا ءامرك ءابجن دالوا ةدع فلخو

 ناسارخب ريثك بقع بلهمللو دلو ةئام ثالث بلهملا بلص نم ضرالا ىلا عقو هنا

 . يناطلا سنخالا وهو ةسامحلا ءارعش ضعب لوقي مهيفو ةبلاهملا مهل لاقي
 لحملا نمزلا ين ناطوالا نع اديعب ايتاش بلهملا لآ ىلع تلزن

 ىلهأ مهتبسح ىتح مهربو مهداقتفاو مهفورعم يب لاز اه

 يف فنحالا مهلثم سيل ةعب را ةرصبلاب ناك يحمجلا مالس نب دمحم لاق
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 بولقلا نم هلحمو هاخسو هتحاصفو هدهز يف نسحلاو يلع نم هتلزنمو هفافعو هملح
 . قحلل ةيرحتو هفافع يف ىضاقلا راوسو هرمأ ركذف ةرفص ىبا نب بلهلاو

 . هناسل ىلع ادئاز هلقع ىرا نا لجرلا يف ىنبجعي بلهملا لاق

 اناو لوطا ريمالا لاقف تنا ما لوطا انا بلهملل موي تاذ جاجحلا لاق

 . ةماق طسبا

 ةرفص يبا نب بلهملا نب ديزي ربخ ركذ

 عست نبا وهو ةئامو ثالث ةنس لتقو ةرجهلل نيسمخو ثالث ةنس ديزي دلؤ

 : هحدمي لطخالا لاق هدلو مساب دلاخ وبا هتينكو ةنس نبعب راو

 ديزي نيا تاجاحلا ووذ حاصو مكدعب ناسارخ تداب دلاخ ابا

 ةنطق تباث لاقو

 دفرلا ىلع نيعي نمم كلمالو ةقوس كدعب قبي مل دلاخ ابا

 ينب ىلع ديزي جورخ ناوأ يفقثلا يصاعلا يبا نب نامثع نب مكحلا نب ديزي لاقو

 ةنمأ

 رمشف ناوع برح ترمش دقو ةريرم ابرح تجه دق دلاخ ابا

 امادقا مهرثكأو اركذ مهرهشا ناك هنا الا هتوخا نسأ ديزي نكي ملو

 ةقلحلاك مه جاجحلل يرقشالا بعك مهفصو ايك بلهملا ونب ناك ناو ةمه مهدعباو

 ءاليتسالاب هسفن هتثدح نا هسفن ومسو هتمه دعب نمو اهافرط نيا ىرديال ةغرفملا

 ىلع ىلوتساو افلا نيرشعو فلا ةئام يف جرخف ةيسأ ىنب ىلع جورخلاو رمالا ىلع
 ىلا تيمتسملا لاتق لتاقف هموق هلذخ مهنيب و هنيب ةكرعملا تناك املو اهريغو ةرصبلا

 . ةروصقملا يف ينامعلا ديرد نبا لاق كلذ ليصفت قايسو لتق نا

 ىىنوالو يهو اف ىلعلا وأش ابلاط ديزي ىلبق اس دقف
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 نب ديزي الا جراوخلاو شيرق ريغ نم دحا ةفالخلا عدي ملو مزح نبا لاق

 اعارذ ذختاو ةنس ةرشع ىنامث هلو برحلل زرب هنا هتعاجشو ديزي رمأ نمو بلهلا
 هتللجو هردص يف حامرلا ترجتشا اذاف ىرسيلا هدي اهيف لخدي ناكف ديدح نم افوح

 . لمح مث هسأر ىلع ىرسيلا هدي عضو فويسلا

 بلهملا نا كلذو نامرك ىلع هل هيبا فالختسا ىه ديزي اهالوت ةيالو لواو

 هرمأي و هركشي هيلا جاجحلا بتكف كلذب جاجحلا ىلا بتك ةقرازالا لاتق نم غرف ام

 هنبا بلهملا لمعتساف هيلا مدقي مث اهيمحي نم اهيف لعجيو هب قثي نم نامرك ىلوي نا

 نيعبسو نامث ةنس ناك املف نيعبس عبس ةنس كلذو جاجحلا ىلا ىلاوه راسو ديزي

 لامعا ىلا اههمضو ناتسجسو ناسارخ نع دلاخ نب هللادبع نب ةيما كلملا دبع لزع

 دعب كلذو ناسارخ ىلع الماع ةرفص يبا نب بلهملا ثعبف اهيف هلامع قرفف جاجحلا

 عجرو مهحلاص مث شك لها كانه نم ازغو انمدق ايك ةقرازالا لاتق نم غرف نا

 نب ديزي هنبا هدالواو هلمع ىلع ىصواو نينامثو نيتنثا ماع ذورلا ورم ىفوتف ورم ديري
 هرقاف ناسارخ ىلع هايا هفالختساو هيبا ةافوب هربخي جاجحلا ىلا ديزي بتكف بلهلا

 يدي نبب نم مجامجلا ريدب ثعشالا نبا ةميزه تناك املو اهيلع الماع جاجحلا

 نم نيمزهنملا نم ريثك بره كرتلا كلم ليبترب قحل مت ناتسجس ىلا هب ورهو جاجحلا

 لها نم مهعبت نممو مهنم ناكف ناتسجسب اوطقس ىتح هبلط يف اولبقاو هشيج

 وهو مهددعو مهمودقب هنوربخي نمحرلا دبع ىلا اوبتكو افلا نبتس نم وحن ناتسجس
 مهلعلف ايظع ادنج انم اهب ناف ناسارخ ىلا ريسن نا انلعل انيلا لبقا نا ليبتر دنع

 ين يمخللا ميمت نب ةرامع ءاجو هعم نمب مهيلا لبقاف ماشلا لها لاتق ىلع اننوعيابي

 هل اهعدنلو ناتسجس نع انب جرخا ثعشالا نبا باحصا لاقف ماشلا لها يف مهبلط

 عاجش باش وهو بلهملا نب ديزي ناسارخ ىلع ثعشالا نبا لاقف ناسارخ قانو

 لها عدي نلو اعيرس مكيلا هومتدجو اهومتلخد ولو هناطلس مكل كراتب سيلو مراص
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 نب هللاديبع كانه هقرافف ةاره اوغلب ىتح اوراسو مهقفاو مث مكعابتا ماشلا

 كلذ ثعشالا نبا ىأر املف ركسعلا نم نيفلا ين جرخف يشرقلا ةرمس نب نمحرلا دبع

 انيلا لبقا نا مكلسر ىنتأجف لبيتر دنع ىنعي هيف تنكف انمأمو ءاجلم تيتا مهل لاق

 مكنا متمعزو ناسارخ ىلا ىضمأ نا تيارف مكتيتأف دحاو انرماو انعمتجا دق اناف

 يموي مكنم ىسحف متيأر دقام عنص دق نمحرلا دبع نب هللاديبع اذه مث ىلا نوعمتجي

 ينعبتي نا مكنم بحا نف هلبق نم مكتيتا ىذلا يحاص ىلا فرصنف انا اما اذه

 ركسعلا مظعم يقب و ةفئاط هعم تلزنف بحأ ثيح بهذيلف كلذ هرك نمو ينعبتيلف

 ىلا مهب ىضف بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر نب سابعلا نب نمحرلا دبع اوعيابف
 يف كل ناك دق بلهملا نب ديزي هيلا لسرأف افلا نورشع هنا ليق عمج يف ناسارخ

 ىناطلس هيف سيل دلب ىلا لحتراف ةكوش نوهاو ادح ىنم لكأ وه نمو عستم دالبلا
 هيلا ىمشاهلا لسرأف هب كتنعا كرفسل لامب كدما نا تببحا ناو كلاتق هركا ىناف

 هللا ءاش نا صخشن مث حيرن نا اندرا انكلو ماقمل الو ةب راحم دالبلا هذه انلزنام

 لاقف كلذ ديزي غلب و ةبابجلا ىلع يمشاهلا لبقاو تضرعام ىلا ةجاح انب تسيلو

 يف بلهملا نب لضفملا هاخا ديزي مدقف جارخلا بجي مل زاتجي مث حيري نا دارا نم

 هحالسب هسفن ديزي نزوو فالآ ةعب راب هعبتا مث فالآ ةتس يف ليقو فالآ ةعب رأ

 اعد مث ينلمحي سرف ىا برحلا نع تلقث دق الا ينارا ام لاقف لطر ةئامعب را ناكف

 ورم ىلع هقيرط ريصو ديزي نب عيدج هلاخ ورم ىلع فلختساو هبكرف لماكلا هسرفب
 تحرا كنا يمشاهلا ىلا لسرأف ةاره قا مث مايأ ةثالث هدنع ماقأف هيبأ ربق ينأف ذورلا

 نا بحاام هللاوف جرخاف كاندز ةدايز تدرأ ناو تيبحام كلف تيبجو تنمسو

  

 ىلا ىمشاهلا سدو ةرمس نب نمحرلا دبع نب هللاديبع هعمو لاتقلا الا ىبأف كلتاقا

 نع رمالا لج لاقف كلذب ديزي مهضعب ربخاف هسفن ىلا مهوعدي و مهينمي ديزي دنج
 لاتقلل اوبهأتو ركسعلا ىنادت ىتح هيلا راسف يب ىشعتي نا لبق اذهب ىدغتا باتعلا
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 باحصا نم لجر لبقاف لضفملا هاخا برحلا ىلوو هيلع دعقف ايسرك ديزيل قلاو

 : لاقف هتوص عفرف هسرف رهظ ىلع سيقلا دبع نم نينيع ديلخ هل لاقي يمشاهلا
 اهنويع تلبتسا مث عزج اهف ةوعد بلهملا نب ديزياي تعد
 اهنوفج قلت ضيبلاو انقلا رمسب اهباجأ ءادنلا ىعادلا عمسي ولو

 اهنورق مج نيحلل ارقب اهب اورداغو قارعلا قارشا رف دقو
 دق رعشلا نا سانلا نظ ىتح الي وط ديزي تكسف ديزي ضحي نا داراو

 : ديلخ لاقف كلذ مهومشج مهعمس اودان لجرل لاق مث هكرح

 اهنوعو قارعلا راكبا هيدانت همساب ةونملاو ىدانملا سئبل

 اهنوصح الا تآوسلا عنمالو ةظيفح مويل ىعدي اذا ديزي
 اهيدي لبق ناك دق اك نادي هسفنب ليلق نع هارا ىفناف

 اهنوجو اهنم عقبلا هيلع ىكبت حئاون نكل هيكبت ةرح الف

 لاتق ريبك مهنيب نكي ملف اوبأهتو اهب مدقتف كليخ مدق لضفملل ديزي لاقف
 ظافحلا لهأ نم ةفئاط هعم تربصو ربصف يمشاهلا نمحرلا دبع .نع سانلا قرفت ىتح

 مهركسع يف ناكام اوذخاو مهعابتا نع فكلاب دي زي رمأف اوفشكناف سانلا مهرثكو

 ةوعدب كلاسا ديزيل لاق ىذلا صاقو يبا نب دعس نب دمحم مهنم ىرسا مهنم اورساو

 نب نمحرلا دبعو رمعم نب هللاديبع نب ىسوم نب رمع مهنمو اهركذ رم دقو كيب أل ىبا

 ورم ىلا ديزي فرصناو ورم ةرمس نباو دنسلاب يمشاهلا قحلو هللادبع نب ةحلط

 هوخا هل لاقف ةرفص يبا نب فجن نب ةربس عم جاجحلا ىلا ىرسالاب ثعب و

 وه ديزي لاقف ةحلط نباب تثعب دقو ةيناميلا ىلا رظنت هجو ىاب بلهملا نب بيبح
 ءالب اندنع هل ناف هب لسرت الو لزعلا ىلع كسفن نمو لاق هل ضرعتيالو جاجحلا
 قلطاف هنع ةحلط اهاداف فلا ىتئامم ةعامجلا دجسم يف بلهملا مزل لاق هؤالب امو لاق
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 . قدزرفلا لاقف ةحلط نب نمحرلا دبع ديزب

 رشعملا ريخ ةاره موي ناطحق هموق ىقال موي ةحلط نبا دجو

 هاتا الا فقوم يف بلهملا نب ديزي ىري الا نيمي ىلع ىلا دق ىحلطلا ناكو

 تبتساو مهرثكا لتق جاجحلا ىلا ىرسألاب ءعىيج امو هالبا امل اركش هدي لبقو

 هللاديبع نب ىسوم نب رمعو صاقو يبا نب دعس نب دمحم لتق نمفف مهضعب
 اذه كتلفا نا جاجحاي هللا كنعل لاق هلتقيل ريخالا اذهب اعد املو رماع نب هللادبعو

 : لاقف كاذ ملو جاجحلا لاق بلهملا نب ديزي ىنعي ينوزم

 ارضم االغغا :ين كوحن قاسو هترسأ قالطا يف سأك هنال
 ارطخ هدنع ىندأ كموق ناكو هترسأ توملا درو كموقب قو

 هقنع برضا كاذو تنا امو لاقو هبلق يف ترقوو ايلم جاجحلا قرطاف

 اظيغ دادزاو بلهملا نب ديزي ىلع دقحو هسفن يف ةملكلا هذه لزت ملو هقنع تب رضف

 وه لئاقلا نا ليقو رضمل ارازج الا بلهملا نب ديزي دجأام هللاو لاقو اقنحو

 مه هل نكي مل ثعشالا نبا نم جاجحلا غرف املف رماع نبا ال يميقلا معن نب ماقلهلا
 نب ديزي الا مهلك قارعلا لها لذأ جاجحلا ناك دقو هتيب لهاو بلهملا نب ديزي الا

 نبا دعب فوختي نكي ملو ناسارخب نيرصملا لهأ نم مهعم نمو هتيب لهاو بلهلا
 ناسارخ نم هجرختسيل ديزي ةب راوم يف جاجحلا ذخاف بلهملا نب ديزي ريغ ثعنالا
 بعك لاقف سيغذابب كزين ةعلق بلهملا نب ديزي حتف نينامثو عبرا ةنس ينو

 : كلذ يف يرقشالا

 الظ وأ راجاش ناف كولملا زع اهتورذ لح نم ىتلا سيغذابو
 اجو هل اشيج تهجاو اذا الا كلم هلبق اهدكي مل ةعينم

 اتع اهليلام اذا موجنلا ضعب اهرظنم دعب نم اهنارين لاحت
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 مهرودص تقاض اهب فاطا امل

 هتزع دعب نم اهنكاس لذف
 اهددعن امابا كلذ دعبو

 همسقب قزرلا يلو كاذ كاطعا

 اهب ودعلا قست امهادحا كادي

 هلئانك وأ ديزي بيسك لهف
 امهدن نيح هنم دوجأب اسيل

 امكتحاف مكحلاب هل اورقا ىتح

 اضتهم لذلاب افراع ىزجلا ىطعي

 الظلاو بركلا تفشكام اهلبقو
 امرحح نم مورحملاو قئالجلا نيب
 اميد لزي مل اهادن ىرخأو اهس

 اط نبح لينلا الاو تارفلا الا
 اكألاو ضرالا بادج ناولعي ذا

 اضيا لاقو

 اهناب كيتعلا ىح ىلع ينانن

 ةوجنب لح راجلل اودقع اذا
 كزين و سيغذاب نع اكزين يفف
 اهنأك ءاسلا نود ةقلحم

 العلا اهخجيرامش ىور الا غلبيالو

 اهلها نادلو بئذلاب تفوخ امو

 ىهنلا ىوذ كليتعلا قلا نا تينمت

 تنطعأ ثرحلا بحاص ىنمتي امك

 اهباصن مارك اهيراقم مارك
 اباضه عينم اهيقارم زيزع
 اهعاصتغا كولملا ايعأ ةلزنمب

 اهباحس اهنع لز فيص ةمامغ
 اهباقعو اهرسن الا رطلا الو

 اهالك موجنلا الا تحبنالو

 اهباكر كلمب ىمحت ةطلسم

 اهابر اريزغ اثيغ هعرازم

 امل دحس اهآر اذاو ةعلقلا هذه مظعي كزين ناكو

 ناسارخ نع بلهملا نب ديزي لزع ركذ

 لمعتساو ناسارخ نع بلهملا نب ديزي جاجحلا لزع نينامثو سمخ ةنس ينو
 كلذو ملسم نب ةبيتق ىلوو هلزع مث رهشأ ةعست بلهملا نب لضفملا هاخا اهيلع

 هءاخسو همركو لضفملا ددؤس نع ريخا امل هناف ةماع بلهملا لآل هدسح اهنم بابسأل
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 نبا نم غرف نا دعب ةصاخو ديزي نم هفوخت اهنمو مهل هدسح دادزا هلام ةرثكو
 دفو جاجحلا نا كلذو باتكلا لهأ نم بهار هب هربخا امب هقلق دادزا دقو ثعشالا

 نم اريبك اخيش هيف نا هل ليقف ريدب رم فرصنا املف ناورم نب كلملا دبع ىلع ةرم
 هيف نحنامو هيف متنأام مكبتك يف نودبحت له خيشاي لاقف هل ىعدف املاع باتكلا لهأ

 عرصُي هليبسل مقي نم عرقا اكلم هدبن لاق نينمؤملا ريمأ ةفص نودجت امف لاق معن لاق

 هب حتقي ىن مسا همسا لجر لاق نم مث لاق ديلولا هل لاقي لجر لاق نم مث لاق

 نف لاق معن لاق يلآم فرعتفا لاق كب تربخا دق لاق ينفرعتا هل لاق سانلا ىلع
 ىرداال لاق يتوم دعب ما يتايح يا لاق ديزي هل لاقي لجر لاق ىدعب قارعلا ىلي

 هنا جاجحلا سفن يف عقوف اهريغ فرعا ال ةردغ ردغي لاق هتفص فرعتفا لاق

 : قدزرفلا لوقي كلذ يفو خيشلا مالك نم لجو وهو اعبس راسف بلهملا نب ديزي

 تلم ءايليأ نم طساو لا هريس لثم تفلك اريط نا ولو

 تلوف راهنلا سمش نم ليللا اند امدعب نبطسلف نم ىراهملاب ىرس
 تلكو انهارس تلم دق ناسيمب اهخانا ىقح مويلا كاذ داع اف

 تلجت هنع ءاملظلا ةرمغ اذا اي واط لحرلا ىلع ايماطق ناك

 هدصقي ناكو هنم ىشخيو ةباجنلا نم هيف ىري امل ديزي هركي جاجحلا ناكو

 نم هيفعتسي كلملا دبع ىلا جاجحلا ثعب مث هيلع بثيال يك تقو لك يف هوركلاب
 خيب وتلاو بينأتلاو عيرقتلاب كلملا دبع باتك ءاجف هدنع هناكم ملعيل قارعلا ةيالو

 ىعدتساو اركفم اموي سلج جاجحلا نا مت هيلع وهام ىلع رارمتسالاو تابثلاب رمالاو

 نا ديبعاي كحيو لاقف هسأر عفرف ضر ألا يف تكني وهو هيلع لخدف بهوم نب ديبعب
 تركذت دقو ديزي هل لاقي لجر هيليس يدي تحتام نا نوركذي باتكلا لهأ

 الا وهام كانه اوسيلو رانيد نب ديزي و ريمن نب نيصح نب ديزي و ةشبك يبا نب ديزي
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 اظحو ادلجو اردقل مهل ناو مهتيالو تمظعو مهتفرش دقل ديبع لاقف بلهملا نب ديزي

 مدق ىتح ائيش هل دجي ملف بلهملا نب ديزي لزع ىلع جاجحلا ىار عمجاف هب قلخاف

 نم ناكو عشاجم نب نايفس نب دمحم نب هجفرع نب بي وذ نب هربس ىبا نب رايخلا
 ةعاطلا نسح لاق ديزي نع ينربخا جاجحلا هل لاقف ديزي عم ناك مت بلهملا ناسرف

 لاق مجلي ملو جرسأ دق مظعاو لجأ هللا لاق هنع ىنقدصا تبذك لاق ةريسلا نبل

 جاجحلا نا انركذ نا ىبس دقو نامع ىلع كلذ دعب رايخلا جاجحلا لمعتساو تقدص

 بلهملا نب ديزي ريغ قارعلاب ثعشالا نب دمحم نب نمحرلا دبع دعب فوختي نكي مل

 ودعلاب هيلع لتعيف هيتأيل هيلا ثعبي ناكف ناسارخ نم هجرختسيل هتب راوم يف ذخاف
 بتك جاجحلا نا مث كلملا دبع ناطلس رخا تاك ىتح كلذك ثكف ناسارخ برحو

 ريب زلا نبال بلهملا لا ةعاطب هربخيو بلهملا نب ديزي لزعب هيلع ريشي كلملا دبع ىلا

 لآل مهتعاط بلهملا دلوب اريصقت ىراال ىنا كلملا دبع هيلا بتكف مهل ءافوال هناو

 ءافولاو ىتعاط ىلا مهاعد ىذلا وه مهل مه ءافوو مهتعاط ناف مهل مهءافوو ريب زلا

 يباتكلا خيشلا كلذ هب هربخا امل مهردغ هفوخي ىرخأ ةرم جاجحلا هيلا بتكف يل
 ناسارخل حلصي الجر يل مسف بلهلا لآو ديزي يف ترثكا دق كلملا دبع هيلا بتكف

 ىلا كاعد ىذلا كيار نا كلملا دبع هيلا بتكف يدعسلا دعس نب ةعاجم هل ىمسف

 ايضام امراص الجر ىل رظناف دعس نب ةعاجم ىلا كاعد ىذلا وه بلهملا لآ داسفتسا

 ىلا بتك دق جاجحلا ناكو هلو هيلا بتكف يلهابلا ملسم نب ةبيتق ىمسف كرمال

 بتكف بلكلا ةديدش بلسلا ةليلق اهنا ريمألا اهيأ هيلا بتكف مزراوخ زغا نا ديزي
 امم اببس باصاو مزراوخ لها هحلاصف هعطي ملو ازغف تفصو ايك اهناف اهزغت ال هيلا

 تافف اهوسبلف ىرسالا بايث سانلا ذخاف دربلا مهيلع دتشاف ءاتشلا يف لفقو هوحلاص

 رمي ملف مدقف مدقا نا جاجحلا هيلا بتكف هناتسلب ديزي لزنو دربلا نم يبسلا كلذ

 . نبحايرلا هل اوشرف الا دلبب
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 ىلوي جاجحلا نورت نم هتيب لهأل لاق هلزع دق جاجحلا نا ديزي غلب الو

 اذاف هدهعب مكنم لجر ىلا بتكي هنكلو الك لاق فيقث نم لجر اولاق ناسارخ

 ين جاجحلل كلملا دبع نذا املف ةبيتقب قلخاو سيق نم الجر ىلوو هلزع هيلع تمدق

 راشتساف لبقاو لضفملا فلختسا نا هيلا بتكف هلزعب هيلا بتكي نا هرك ديزي لزع
 امناو كيف يارلا نسح نينمؤملا ريما ناف لتعاو مقا هل لاقف رذنملا نب نيصح ديزي

 لها انا لاق كرقي نا هيلا بتكي نا توجر لجعت ملو تقا ناف جاجحلا نم تيتا

 كلذ ءاطباو زاهجلا يف ذخاف فالخلاو ةيصعملا هركا اناو ةعاطلا يف انل كروب تيب

 ديزي ثحتسي لضفملا لعجف ناسارخ كتيلو دق ىنا لضفملا ىلا بتكف جاجحلا ىلع

 هيلع عنتما نا ةفاخم منصام ىلا هاعد امناو ىدعب كرقيال جاجحلا نا ديزي هل لاقف

 رخالا عيبر يف ديزي جرخف ملعتس كدسحا انا ةلهب نباي ديزي لاق ينتدسح لب لاق
 . نينامثو سمخ ةنس

 كلملا دبع هيخاو لضفملل رعاشلا لاقف لضفلا جاجحلا لزع مت

 رهزالا مامهلا ادغ ةادغ ير اإكازخا امنا ةلبه ىنباي

 روعملا اهوخا ةملظم رعق يف تعقوف مكيخا مترفحا

 رسخالا بوتي نا فنايو يناي امناف نيبصلخم هبوتب اودوج
 ديزيل نيضح لاقو

 امدان ةرامالا بولسم تحبصاف ىنتيصعف امزاح ارما كترمأ

 املاس عجرتل ىعادلاب انا امو ةبابص كيلع يكابلاب انا اف
 : تلق لاق ديزيل تلق فيك نيضحل لاق ناسارخ ةبيتق مدق املف

 امئال تنك نا موللا لو كسفنف ينتيصعف اهزاخ ارما كترما

 امثافتم هرما قلت كناف هتيصع دق نا جاجحلا غلبي ناف

 اهلمح الا ءارفصالو ءاضيب عديال نا هترمأ لاق كاصعف هب هترمأ اذامف لاق
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 اهحتفف سيغذاب ازغ ةبيتق لوصو لبق ناسارخل الماع لضفملا ناك املو ريمالا ىلا

 مسقو منغف ناموشو نورخأ ازغ مث ةئام نامث لجر لك باصأف همسقف اتغم باصاو

 ائيش منغ ناو يش ءاج ايلك سانلا ىطعي ناك لام تيب لضفملل نكي ملو باصأام

 رشعم لك نم رقفلاو ىنغلا اذ .ىرت
 هبيس لضاوف وجري رئاز نف
 دجن مل كضرا ريغ اني وتنا ام اذا

 ىهلا ىوذ نيمركالا انددع ام اذا

 ةلوص لضفملا لاص دقل يرمعل

 اهلثم تلوانت سابع نبا موي و
 اهلك بلهملا قالخا كل تفص

 هيعسك عاس عسي مل يذلا كوبا

 الضفملا نووتني ىتش بئاصع

 الحرت دق ةجاح ىضقي رخاو
 اللعتم الو ريخ ىوتنم اه

 الوأ تنك حلاص نم اومدق دقو

 الكلاو لهانملا ناموشب تحابا

 الصيف نيقيرفلا نب انل تناكف

 الب رستام هتاعسم نم تلب رسو
 الحنتم نكي مل ادجم تنثرؤاف

 ةعست اهيلع الماع قب و نينامثو سمخ ةنس ناسارخ لضفملا ةيالو تناكو

 ىتلا ةنسلا ىهو نينامثو تس ةنس اهمدقف ةبيتق هناكم ىلوو جاجحلا هلزع مث رهشأ
 ىلع مهثحو ةبيتق مهبطحف ةارغلل دنجلا ضرعي لضفملاو اهمدق كلملا دبع اهيف تام

 : يلولسلا مامه نب هللادبع لاق ناسارخ نع ديزي لزعو ةبيتق ةيلوت يفو داهجلا
 روعا ديزي نم كرمعل لدب انتيتا ةادغ انلق دق بيتقا
 رقحاو قدا مكنأش تاهيه مكيبأك نكي مل بلهلا نا
 رعست بورحلاو رمش فيسلاب يذلاو كردا جنصلاب نم ناتش
 ركنملا شاعو مهيف ىدنلا تام مهكلم يف لوألا ةلهاب نالوح

 دعب ىلوتي مومذملل برضي لثم اذه (روعا لدب ) هلوق ناكلخ نبا لاق
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 جنصلاب برضي ناك ةبيتق نا لاقي و ‘ روعا فلخو . روعا لدب لاقي دومحملا لجرلا
 . ها يركشيلا ةعسوت نب راهنل تايبالا هذه نا ليقو لوحأ ناكو هرمأ ءدب ين

 لضفملا هتوخاو وه هنجسو جاجحلا هيلع ضبق قارعلا ديزي غلب امو
 ونب ثكف نينامثو تس ةنس كلذو نامرك نع بلهملا نب بيبح لزعو كلملا دبعو

 ذخاف فلا فالآ ةتس مرغ مهلمح دقو نيعست ةنس ىلا جاجحلا نجس يف بلهلا

 كلذ هظيغي جاجحلا ناكف انسح اربص ربصي ديزي ناكو كلذ ىلع نجسلا يف مهبذعي

 بذعي نا رمأف حاص الا يش اهسمي الف هقاس يف اهلصا تبثف هباشنب يمر هنا هل ليقف

 الف جاجحلا دنع بلهملا تنب دنه هتخاو حاص كلذ هب لعف الف هقاس قهري و هب

 اضيا ةرصبلاب بذعي بيبح مهوخاو جاجحلا اهقلطف تحانو تحاص هتوص تعمس

 ركسعلا يف هعم هتوخاو ديزي جرخاو قيتاسرلا ضعب ىلا جرخ دق جاجحلا ناكو

 نم سرحلا مهيلع لعجو هنم بيرق طاطسف يف مهلعجو قدنخلا ةئيهك مهيلع لعجو
 مهيخا ىلا اوثعبف صلخملا يف نولمعي مهو نودؤي اوذخاف مهيداتسي لبقاو ماشلا لها

 عيبلل اهضرعي و اهعيب ديري هنا سانلا ىري و اليخ مهلف رمضي نا ةرصبلاب وهو ناورم
 ناورم كلذ لعفف ةاجنلا ىلع اوردق اذا ةدع مه نوكتل ىرتشت ال ىك اهنمث ىلغي و

 اوناكو اوقسف بارشب مهل رمأو اولكأف ريثك ماعط مهل عنصف سرحلاب ديزي رمأو

 هارف جرخو ءاضيب ةيحل هتيحل ىلع عضو و هخابط بايث ديزي سبلو هب نيلغاشتم

 ىأرف اليل ههجو ضرعتسا ىتح ءاجف ديزي ةيشم هذه نأك لاقف سرحلا ضعب
 هل نطفي ملو هرثا ىلع لضفملا جرخو خيش اذه لاقو هنع فرصناف ةيحللا ضايب

 اوملع سرحلا حبصا املو كلملا دبعو لضفملاو ديزي اهبكرف ةدعم نفس ىلا اوءاجف
 ناسارخ لبق اوبهذ مهنا همهو بهذو كلذل عزفف جاجحلا ىلا كلذ مفرف مهباهذ

 ىلا ثعب و مهل دعتسي نا هرماي و مهمودق هرذحي ملسم نب ةبيتق ىلا ديربلا ثعب و
 ليخلا هتلبقتسا حئاطبلا نم ديزي اند املو اودعتسي و مهودصري نا روغثلا ءارما
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 قيرط اوذخاو اوجرخف

 اوعباتت نيذلا طهرلاك رأ ملو

 مهناب نونقيتسم ممواوضم

 هشأج © ركسيالا مهم ناو

 هقنمب اوقتلي م ادفتلا الف
 مهتادل تمق نح مبيبا لنم

 : قدزرفلا لوقي مهجورخ يئو م اشلا

 ماين ريغ سارحلاو عذجلا ىلع
 ماهو مفاجآ ردق لا

 ماسحو مراص ليقص بضعب

 مالغ ماظعلا صضخرالو ربك

 مامتو ةءارج ىرتت نيسمخب
 جاجحلا لزي ملو ماشلا قيرط اوذخا مهنا هل ليقف نيموي دعب جاجحلا ىتاو

 ثعشالا نبا عنص ىذلا لثممب هسفن ثدحي هنظأل ىنا لوقي ناكو عنصام ديزيب نظي

 ارك ناكو يدزالا نمحرلا دبع نب بيهو ىلع لزنف نيطسلف مدق ىتح ديزي ىضمو
 هتوخاو ديزي نا لاقف ناميلس ىلع لخد ىتح بيهو ءاجف كلملا دبع نب ناميلس ىلع

 لصوي ال نونمآ مهنأف مهب ينت ;آ لاقف كب نيذوعتم جاجحلا نم اباره اوتأ دقو ىدنع

 جاجحلا بتكو نمأ ناكم ىف اوناكف هيلع اولخد ىتح مهءاجف يح اناو ادبا ميلا

 الف ناميلسب اوقحلو ىنم اوب رهو هللا لام اوناخ بلهملا لآ نا كلملا دبع نب ديلولا ىلا

 ابضغ راطو هسفن يف ناكام ضعب هيلع نوه هيخا ناميلس دنع مهناكم ديلولا غلب

 هيلع امناو هتنمآ ىدنع ديزي نا ديلولا هيخأ ىلا ناميلس بتكو هب اوبهذ ىذلا لاملل
 ةث الث تيقب و اهفصن ىدأف فلا فالآ ةتس مهمرغا جاجحلا ناك فلأ نالآ ةنالث

 نئل هيلا بتكف ىلا هب ثعبت ىتح هنموأ ال هللاو ال هيلا بتكف ىلع ىهف فلا فالا
 هيلا بتكف يل رفخت نا الو ىنحضفت ال نا هللا كدشناف هعم نئيجأل هب تثعب انا
 كنيب عقوا نا بحأام هللاوف هيلا ينثعبا ديزي لاقف هنموأ ال هب ينتيج نئل هللاو ديلولا

 كنبا ىعم لسراو ىب هيلا ثعبا سانلا امكل يب مءاشتي نا الو اب رحو ةوادع هنيب و
 هب ثعبي نا هرمأ ديلولا ناكو هعم هنبا لسراف هيلع تردقام فطلأب هيلا بتكاو
 يف ديزي و تنا لخداف هيلع لخدت نا تدرأ اذا هنبال لاقو هيلا هثعبف قاثو يف هيلا
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 نبا ديلولا ىار املف هيلع الخدف ديلولا ىلا ايهتنا ىتح كلذ لعفف ديلولا ىلع ةلسلس

 باتك عفد مالغلا نا مث ناميلس نم انغلب دقل هللاو لاق ةلسلس يف ديزي عم هيخا

 نم قحا تناو يبا ةمذ رفختال كؤادف ىسفن نينمؤملا ريمأ اي هل لاقو همع ىلا هيبا

 اجر نم لذت الو كنم انناكمل انراوج يف ةمالسلا اجر نم ءاجر انم عطقت الو اهعنم

 عفشي و هفطعتسي وه اذاف ناميلس باتك ديلولا أرقف كباب زعل انيلا عاطقنالا يف زعلا
 ملكت مث ناميلس ىلع ايققش دقل لاق باتكلا ءارق الف لاملا لاصيا نمضي و هيلا
 مكألب نا لاق مث ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع ىلصو هيلع ىنتاو هلل ادمحف ديزي

 يف تيبلا لها انءعالب نم ناك دقو هيسان انسلف كلذ ىسني نهف ءالبلا نسحا اندنع

 نا ام براغملاو قراشملا يف ماظعلا نطاوملا يف مكئادعأ نيعا يف نعطلاو مكتعاط

 ناميلس ىلا عجرف هنع فكو هنماف سلجف سلجا ديلولا هل لاقف ةميظع هيف ةنملا

 هلأو مهنع ففكاف ناميلس مم هلهأو ديزي ىلا لصا مل ىنا جاجحلا ىلا ديلولا بتكو

 بلهملا نب ةنييع وبا ناكو مهنع فك كلذ جاجحلا ىأر املف مهيف ىلا باتكلا نع

 ماقاو بلهملا نب بيبح نع فكو هل اهكرتف مهرد فلا فلا هيلع جاجحلا دنع

 الا ةيده ناميلس ىتات ال لاب معنأو شيع دغرا يف رهشأ ةعست ناميلس دنع ديزي

 نب ةزمح رعاشلا مدقو ناميلس ىلا اهب ثعب الا ةيده ديزي ىنات الو هيلا اهفصن لسرا
 : هلوق هدشناف هيلع هلخداف كلملا دبع نب ناميلس دنع وهو بلهملا نب ديزي ىلع ضيب

 عئاط وا طخاس ةطخس نيب نم امهالك كادلاو ةفالخلا ساس

 عقان توم مسب كيلا اورظن ام دعب بلهملا ىنب فوخ تيرس
 ثالث هرمعو جاجحلا تام نيغستو سمخ ةنس لاوش وأ ناضمر رهش يفو

 ىلوو نيرصملا ىلع ةشبك يبا نب ديزي فلختساو نوسمخو عب را وا نوسمخو
 . ايهجارخ

 . ةنس نيرشع قارعلاب جاجحلا ةيالو تناكو ملسم يبا نب ديزي
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 نب ناميلس عي وب و كلملا دبع نب ديلولا تام نيعستو تس ةنس يئو
 نع ملسم يبا نب ديزي تاميلس لزعف ديلولا هوخأ هيف تام ىذلا مويلا ين كلملا دبع

 لتقب هرماو جارخلا ىلع نمحرلا دبع نب حلاص لعجو بلهملا نب ديزي هالوو قارعلا

 يلي و مهبذعي ناكف فسوي نب جاجحلا لهأ مهو مهيلع باذعلا طسب و ليقع ينب
 ناكو نامع ىلع بلهملا نب دايز هاخا ديزي ىلوو بلهملا نب كلملا دبع مهباذع

 لهأ لالذتساب هرمأو يعشاجملا ةربس نب رايخلا نامع ىلع لمعتسا همايا ين جاجحلا

 ىتح كلذك لزي ملف جاجحلا ىلا كلذب برقتي و بلهملا لآ ةيذأ كلذب دصقي نامع

 تابثاب هرمأي ينادمهلا ىناه نب فيس ىلا بتكو جاجحلا توم دعب ديزي هنم نكمت
 دايز مدق الف بلهملا نب دايز هيلع مدقي نا ىلا هب ظافتحالاو هسبحو ةربس نب رايخلا

 نا كلذ ببسو قارعلا ىلع ديزي ةيالو لطت ملو رايخلا ىلع باذعلا طسب نامع ىلا

 نا لاقف هسفنل ديزي رظنف اهجارخو اهبرح هيلا ضوف قارعلا ديزي ىلو ال ناميلس
 سانلا تذخاو اهتمدق ىتمو قارعلا لها لجر مويلا اناو جاجحلا اهزخا دق قارعلا

 هللا مهافاعامو نوجسلا مهيلع تدعاو جاجحلا لثم ترص كلذ ىلع مهتبذعو جارخلاب

 ناميلس ديزي ىتاف ىنم لبقي مل هب قأ جاجحلا ناك ام لثمب ناميلس تآ مل ىتمو هنم

 ىلوم نمحرلا دبع نب حلاص لاق معن لاق هايا هيلوت جارخلاب ريصب لجر ىلع كلدا لاقو

 هنوقلتي سانلا جرخف ديزي لبقاو اطساو لزنف ديزي ليق هريسو جارخلا هالوف ميمت ىنب

 ماشلا لهأ يف ةئامعب را هيدي نيب ةعاردلا يف جرخف ديزي برق ىتح حلاص جرخي ملو
 ديزي ذختاو ءىيش نم هنكمي ملو حلاص هيلع قيض ديزي لزن الف هرياسو ديزي قلف
 ىرتشا مث ىلع اهنمث بتكأ ديزي لاقف حلاص اهذخاف اهيلع سانلا معطي ناوخ فلا

 ديرت امم موقيال جارخلا نا ديزيل لاقو هلبقي ملف حلاص ىلا هنمثب بتكو اعاتم ديزي

 الو ةرملا هذه لاملا اذه زجأ لاقو ديزي هكحاضف هب ذخوتو نينمؤملا ريمأ اذهب ىضريالو

 قارعلا نم رجضف ديزي ىلا ناسارخ رما لعجي مل ناميلس ناكو حلاص لعفف دوعأ
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 تدرأف ىنمهأ دق رمأل كديرا نا هل لاقف متهالا نب هللادبع اعدف هيلع حلاص قييضتل |

 ةرغاش ناسارخو هنم ترجض دقو قيضلا نم ىرت ايف انا لاق لعفا لاق هينيفكت نا

 هب كتربخاام متك اف لاق نينمؤملا ريمأ ىلا ىنحرس معن لاق ةليح نم لهف اهلجرب ك

 اهب هملع ركذو متهالا نبا ىلع ىنثاو قارعلا لاحب هربخي ناميلس ىلا ديزي بتكو .

 ركذي ىلا بتك ديزي نا ناميلس هل لاقف هب عمتجاو ناميلس ىتأف ديربلا ىلع هريسو
 اهبو تدلو اهب اهب سانلا ملعا انا لاق اهب كملع فيكف ناسارخو قارعلاب كملع

 ريمأ لاق ناسارخ هيلوأ لجرب يلع رشأف لاق ملعو ربخ اهلهأب و اهب ىلو تءاشن
 نم الجر ناميلس ىمسف هيف ىئارب هتربخا ادحا مهنم ركذ ناف ديري نمب ملعا نبنمؤللا |

 سيل حلصيال لاق بلهملا نب كلملا دبعف لاق ناسارخ لاجر نم سيل لاقف شيرق
 دوسأ يبا نب عيكو ركذ نم رخآ ناكو الاجر ددع ىتح هيخا ةعاجشالو هيبا ركم هل

 اركش بجوا دحأ الو مادقم سيئر مراص عاجش لجر عيكو نينمؤملا ريمأاي لاقف

 نينمؤملا ريمأ نكلو ىودع نم ينافشو ىرأثب كردا دقل .عيكو نم ادي يدنع مظعأالو

 هسفن ثدح الا طق نانع ةئام هل ممتبحت مل اعيكو نا ينمزلت هل ةحيصنلاو اقح مظعا

 لاق كحيو اه نمف هب نيعتسن نمم وهام لاق ةنتفلا يف ةبان ةعامجلا يف لماخ ةردغب

 ريمأ ىل نمضي ىتح هركذاال لاق وه نف لاق نينمؤملا ريمأ همسي مل هملعا لجر
 ناميلس لاق بلهملا نب ديزي لاق معن لاق ملع نا هنم ىنريجي ناو كلذ رتس نبنمؤللا

 ههركت نكلو تملع دق متهالا نبا لاق ناسارخ نم ديزي ىلا بحا قارعلا

 نم ناسارخ ىلع ديزي دهع بتكف ىارلا انبصا لاق ريسي و قارعلا ىلع فلختسيف

 نم ادلخم هنبا مدقو هتعاس نم زاهجلاب رمأف ديزي هب ىتاف متهالا نبا عم هريسو هموي
 ةرصبلا ىلعو ىمكحلا هللادبع نب حارجلا طساو ىلع فلختساو هدعب ديزي راس مث هموي

 ناكو ةرصبلاب هجئاوح ىلع بلهملا نب ناورم هاخا لعجو يبالكلا لاله نب هللادبع

 ذخاو هبذعو هسبحف اعيكو ذخا ورم ديزي نب دلخم لصو املو هدنع هتوخا قثوا
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 نم اموقو ماشلا لهأ ىفدأف ناسارخ ديزي مدق مث هيبا لوصو لبف مهبدعو هباحصا

 : كلذ ف هعسوت نب راهن لاقف ناسارخ لهأ

 رمأ نم لمؤن انكامو

 امدقو هيف اننظ ءاطخاف
 ريما افصن انطعب ل اذا

 انيلا بنأ ديزياي الهف

 ادودص الا ىرنالف ءعىين

 لاونالب نيبئاخ عجرنو

 ديزي نم لمؤن انك اك
 ديهزلا ةرشاعم يف اندهز

 دوسألا ىنم هوحن انيشم

 ديبعلا ةرشاعم نم انعدو

 دودصلاو مهجتلا لاب اف

 جح دقو ناميلس ةفالخ يف تافرعب افقاو زيزعلا دبع نب رمع لجر ىأر

 ريمال بجعلا ديسأ نب دلاخ نب هللادبع نب زيزعلا دبعل لوقي وهو ذئماع ناميلس
 نم راجتلا نم مدقي نمع ىنغلب دقف نيملسملل رغث لضفا ىلع الجر لمعتسا نينمؤملا
 دارا هللاام هللاو اما لجر فلا مهس لثم هيراوج نم ةيراجلا ىطعي هنا هجولا كلذ

 لصو و ةقرازالا مايا مهءعالب ركشي تلقف ةينهجلاو ديزي ىنعي هنا تفرعف هتيالوب

 : هحدمي لاقف يلولسلا مالس نب كلملا دبع بلهملا نب دي

 قبوجب ديزياي كبيس لازام

 ةصاصخ نوكت اذا عيبرلا تنا

 مكدالب عيجج هتباحس تمع

 ةليخم تنك ثيح كبر كامقسف

 دعب ناسارخ ىلع ديزي ةيالو تناكو

 ركنيال مكدوجو تيوترا قح
 رتقملا شاعو هب ميقسلا شاع

 رطمم باحس مهقدغاو اوورف
 ركبتو حورت اهيئاحس اير

 ىلع جاجحلا لماع ملسم نب ةبيتق لتق
 هنال ناميلس نم ةبيتق قفشا ديلولا تام املف ديلولا ماياو كلملا دبع مايا رخآ ناسارخ

 نا ةبيتق فاخف ناميلس علخو ديلولا نب زيزعلا دبع ةعيب يف جاجحلا عم ىعسي ناك
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 نع هيزعي و ةفالخلاب هغنهي اباتك هيلا بتكف ناسارخ بلهملا نب ديزي ناميلس لوي

 نم هيلع ايه ناك ام لثمك هل هناو ديلولاو كلملا دبعل هتعاطو هءالب هملعي و ديلولا

 هحوتف هيف هملعي رخآ اباتك هيلا بتكو ناسارخ نع هلزعي مل نا ةحيصنلاو ةعاطلا

 بلهملا لآو بلهملا مذي و مهرودص يف هتبيهو مجعلا كولم دنع هردق مظعو هتياكنو

 هعلخ هيف اثلاث اباتك بتكو هنعلخيل ناسارخ ىلع ديزي لمعتسأ نئل هللاب فلحو
 ناك ناف باتكلا اذه هيلا عفدا لاقو ةلهاب نم لجر عم ةثالثلا بتكلاب ثعبو

 هءارق ناف يناثلا باتكلا هيلا عفداف هيلا هاقلا مث هءارقف ارضاح بلهملا نب ديزي

 ديزي ىلا هعفدي ملو لوالا ءارق ناف ثلاثلا باتكلا هيلا عفداف ديزي ىلا هعفدو

 نب ديزي هدنعو ناميلس ىلع لخدو ةبيتق لوسر مدقف نيرخآلا نيباتكلا سبتحاف

 مث هءارقف رخآ اباتك هيلا عفد مث ديزي ىلا هب ىمر مث هءارقف باتكلا هيلا عفدف بلهلا

 هيلع تنكام ىلع ينرقت مل نئل هيف ناكو ثلاثلا باتكلا هاطعاف ديزي ىلا هب ىمر

 هنول رعمت ناميلس ءارق الف الاجرو اليخ كيلع اهنآلمالو لعنلا علخ كنعلخال ىننمؤتو

 راد ىلا هلوحف لزني نا ةبيتق لوسرب رما مث هديب هكسما مث همتخف نبطب اعد م

 اذهو كتزئاج هذه لاقف ريناند اهيف ةرص هاطعاف ناميلس هباعد ىسما الف ةفايضلا

 هعم ثعب و يلهابلا جرخف هدهعب كعم يلوسر اذهو رسف ناسارخ ىلع كبحاص دهع
 عجرف ةبيتق علخب سانلا مهاقلت ناولحب ناك اهلف سيقلا دبع نم الجر ناميلس

 هغلب املو ةبيتق رما برطضاف ناميلس علخ دق ناكو ةبيتق ىلا دهعلا عفدو يدبعلا
 سانلا هرك دقو اذه دعب ناميلس كب قثيال اولاقف هتوخا راشتسا هلوسر عم دهملا

 يف ملكت نم لوا ناكو هفالخ ىلع اوعمجاف ةبيتق ىلع لئابقلا تبضغو ناميلس علخ

 لها متش ايك دجا هبجي ملو ناميلس علخ امل هتبطخ يف مهمتش دق ناكو دزالا كلذ

 .ىلع ترصتقاام هللاو طق مويلاك انيأرام اولاقو هتيب لها هاتأف ميمت ىنب و ركب و ةيلاعلا

 كلذب ضرت مل مث كراصنا مهواركب تلوانت ىتح كراثدو كراعش مهو ةيلاعلا لهأ
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 امل لاق كدي مهو دزالا تلوانت ىتح كلذب ضرت مل مث كتوخا مهو ايمت تلوانت ىتح

 ىلع ناسارخب نيذلا لئابقلا عمجا الف تلقام ردا ملف تبضغ دخا ينبي ملف تملكت

 نا اولاقف رذنملا نب نيضح اوتأف دزالا كلذ ىف ملكت نم لوا ناك هفالخو ةبيتق ملخ

 نا لاقف ىرت امش انمتش دقو ايندلاو نيدلا داسف هيفو هفيلخلا علخ ىلا اعد دق اذه

 يف رمألا ريصي نا نوضريالو ناسارخ ناسرف مهو اهرثكأ ميمتو ةريثك ناسارخب رضم

 ميمت نم ىرت نم اولاقو كلذ ىلا هوباجاف ةبيتق اوناعا هنم مهومتجرخا ناف رضم ريغ
 ةريشع هلو عيكو ريغ رمالا اذه ىلوتيال يطبنلا نايح لاقو عيكو ريغ ىرأال لاق

 ضعب ىلا مهضعب سانلا ىشمو هنع اهفرص ىتلا هتسائرب ةبيتق بلطي روتوم وهو هعيطت

 ةرصبلا لهأ نم ذئموي ناسارخب و لعفف مهرما يلي نا هولأسو اعيكو وتا مث ارس
 نمو رذنملا نب نيضح مهسيئر فالآ ةعبس ركب نمو فالآ ةعست ةلتاقملا نم ةيلاعلاو

 مهيلعو فالآ ةعبرأ سدقلا دبع نمو نيضح نب رارض مهيلعو فالآ ةرشع ق

 ةفوكلا لهأ نمو ناذوح نب هللادبع مهيلعو فالآ ةرشع دزالا نمو ناولع نب هللادبع

 نم وهو يطبنلا نايح مهيلع فالآ ةعبس يلاوملاو رحز نب مهج مهيلعو فالآ ةعبس

 سانلا يف ىدانو عيكو راث م : هتنكلل يطبنلا هل ليق امناو ناسارخ نم ليقو مليدلا

 : لوقي وهو مهب مدقتف هجو لك نم الاسرا سانلا هاتاو جرخو هسرف بكرو هوت رأف

 ميزحلاو اه فيس ارسلا دش ةهوركم له اذا مرق

 نب سايا مهنم هتاقثو هباحصا صاوخو هتيب لهأ ةبيتق ىلا عمتجاو

 هل لاقف رماع ونب نبا ىدانف الجر ةبيتق رماف ةبيتق مع نبا وهو رمع نب سميب

 ثيح مهدان_ مهافج دق ةبيتق ناكو اضيا يسيق وهو يبالكلا ءزج نب رقحم
 مكل دان لاق اهتعطق تنا رقحم لاق محرلاو هللا مكركذا دان ةبيتق لاق _ مهتعضو
 . كلذ دنع ةبيتق لاق نذا هللا انلاقا ال رقحم لاق يبعلا
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 انارقأ شيعلا لوضفل دجا مل ذا ملأ نم ناكام ىلع اربص سفناي

 هطاطسف اوغلب ىتح اوءاج مث ةبيتق وخا نمحرلا دبع لتقو سانلا جيابهتف

 ىدحا هتيب لهاو هتوخا نم هعم لتقو لتق مت ةريثك تاحارج حرجو هبانطا اوعطقف

 . ةنس نوعب راو نامث رمعلا نم هلو الجر رشع

 تاف انم ناك ول هللاو ةبيتق متلتق برعلا رشعماي ناسارخ لها نم لجر لاق

 . انوزغ اذا هب ىقستسن انكف توبات يف هانلعجل

 اديس امهو بلهملا نب ديزي و ةبيتق متلتق نمزب كلذ دعب ذبهبصالا لاقو

 ةعست هيبا لبق نم ديزي نب دلخم مدق نا ىلا ناسارخ ميكو ةيالو تناكو برعلا
 ناجرج ازغ اهمدق املو نيعستو نامث ةنس كلذو ناسارخ ديزي مدق مث ةرشع وأ رهشا

 نب ناميلس دنع ناك امل هنا ايهب همامتهاو امهوزغ ببسو ريثالا نبا لاق ناتسربطو

 حتفيام ىلا ىرت الا ديزيل لوقي احتف ةبيتق حتف ايلك ناميلس ناكف ماشلاب كلملا دبع

 سموق تدسفاو قيرطلا تعطق ىتلا ناحرج تلعفام ديزي لوقيف ةبيتق ىلع هللا

 ناميلس هالو ايلف ناجرج ىه ناشلا ءيشب تسيل حوتفلا هذه لوقي و روباسينو
 قارعلاو ماشلا لها نم فلا ةئام يف اهيلا راسف ناجرج ريغ ةمه هل نكي مل ناسارخ

 مراخمو لابج ىه امنا ةنيدم ذئموي ناجرج نكت ملو ةعوطتملاو ىلاولا ىوس ناسارخو

 اهرصاحف ناتسهقب ديزي ءادبف دحا هيلع مدقي الف اهنم باب ىلع لجرلا مدقي باوباو

 كلذ لك يف نوملسملا مهمزهيف نولتاقيف نوجرخي اوناكف كرتلا نم ةفئاط اهلها ناكو

 اوفعض ىتح داوملا مهنع عطقو لاتقلا يف ديزي مهيلع خلاو نصحلا اولخد اومزه اذاف

 ىلع هنمؤي و هحلاصي نا هنم بلطي نا ناتسهق ناقهد ديزي ىلا لوص لسراف اوزجعو
 ذخاو ةنيدملا لخدو هل ينوو هحلاصف اهيف امم ةنيدملا هيلا عفدي و هلامو هلهاو هسفن

 يكرت فلا رشع ةعب را لتقو ىصحيال ائيش يبسلا نمو زونكلاو لاومألا نم اهيفام
 ناكو ناجرج قأ ىتح ديزي جرخ مث كلملا دبع نب ناميلس ىلا كلذب بتكو اربص
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 انايحاو فلا ةئام انايحا نوبجي اوناكو صاعلا نب ديعس مهحلاص دق ناجرج لهأ

 اورفكو اوعنتما مث هوعنه امبرو كلذ اوطعا امبرو فلا ةئام ثالث انايحاو فلا يتئام

 قيرطلا كلذ اوعنمو دحا صاعلا نب ديعس دعب ناجرج تأي ملو اجارخ اوطعي ملف
 كلذك ناجرج رمأ ىقب و نامركو سراف ىلع الا دحا ناسارخ قيرط كلسي نكي ملف

 كلذ ىلا مهباجأف هوباهو هودازو حلصلاب هولبقتساف مهاتأف بلهملا نب ديزي يلو ىتح

 ريسي نا ىلع مزعف اهحتفي نا ناتسربط يف عمط ناجرجو ناتسهق حتف الف مهحلاصو
 ةعب رأ هعم فلخو ناتسهدو ناسايبلا ىلع يركشيلا رمعملا نب هللادبع لمعتساف اهيلا

 نب دسأ ناتسردنا ىلع لمعتساف ناتسربط يلي امم ناجرج ينادا ىلا لبقا مث فالآ

 هلأسي ذبهبصالا اهبحاص هيلا لسراف ناتسربط لخد مت فالآ ةعبرأ يف هلعجو رمع

 نم ةنييع ابا هاخا هجتوف اهحتتفي نا اجرو ديزي ىبأف ناتسربط نم جرخي ناو حلصلا
 وبأف متعمتجا اذا لاقو هجو نم يبلكلا مهجلا اباو هجو نم ديزي نب دلاخ هنباو هجو

 ناليج لهأ ذبهبصالا شاجتساو اركسعم ديزي ماقاو ةنييع وبا راسف سانلا ىلع ةنييع
 ىتح نوملسملا مهعبتاف لبجلا يف نوكرشملا مزهناف لبج حفس يف اوقتلأف هوتأف مليدلاو

 نوملسملا مهعبتاو لبجلا يف نوكرشملا دعصو نوملسملا هلخدف بعشلا مف لا وهنأ

 بكري نوملسملاو ةنييع وبا مزهناف ةراجحلاو باشنلاب ودعلا مهامرف دوعصلا نوموري

 نع مهودع فكو ديزي ركسع ىلا اوهتنأ ىتح لبجلا يف نوطقاستي اضعب مهضعب

 اوتيبي نا مهلأسي ناب زرملا مهمدقمو ناجرج لهأ بتاكف ذبهبصالا مهفاخو مهعابتا
 نا مهدعي و هنيب ايف قيرطلاو ةداملا ديزي نع اوعطقي ناو نيملسملا نم مهدنع نم

 لتقو ةليل يف نوراغ مهو نيعمجا مهولتقف نيملسملاب اوراثف كلذ ىلع مهئفاكي
 ذخاب ذبهبصالا ىلا اوبتكو دحا مهنم جني ملف هعم نم عيمجو رمعملا نب هللادبع

 نايح ىلا ديزي عزفو مهاهو مهيلع مظعف هباحصاو ديزي كلذ غلب و قرطلاو قياضملا
 نع انءعاج دقو نيملسملا ةحيصن نع كيلا ىنم ناكام كعنمي ال هل لاقو يطبنلا
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 مكنم لجر انا لاقو ذبهبصالا ىلا راسف معن لاقف حلصلا يف لمعاف انعاجام ناجرج

 ثعب دق هناو ديزي نم يلا بحا تناو حصان مكل اناف مكنيب و ينيب قرف نيدلا ناو

 هل موقت ال نم كيتاي نا نمآ تسلو افرط هنم اوباصا امناو ةيب رق هنم هدادماو دمتسي

 هباحصا مهلتقو مهردغب ناجرج لها ىلا هدح ريص هتحلاص ناف هلاصو كسفن جراف

 نم هتميق وأ نارفعز رقو ةئامعب راو فلا ةئامسمخ ليقو فلا ةئامعبس ىلع هحلاصف

 ماج مهنم لجر لك عمو ناسليطو سرت مهنم لجر لك ىلع لجر ةئامعب راو نبعلا

 مهحلص لمحي نم ثعبا لاقف ديزي ىلا نايح عجر مت ةوسكو زخ ةقرسو ةضف نم
 مهيطعي نا هسفن تباط دق ديزي ناكو مهدنع نم لاق اندنع نم وا مهدنع نم لاقف

 مث نايح هيلع مهحلاصام ضبقي نم ديزي لسرأف ناجرج لىا عجري و اولءاسام
 نا كلذ ببسو مهرد فلا ىتئام نايح مرغا دق ديزي ناكو ناجرج ىلا فرصنا

 ىلا بتكت نايح نب لتاقم هنبا هل لاقف هسفنب ءادبف ديزي نب دلخم ىلا بتك نايح
 هيبا ىلا باتكلا دلخم ثعبف ةبيتق قلام ىقل ضري مل ناو معن لاق كسفنب ءدبتو دلخم

 نع كيلا ىنم ناكام كعنميال ديزي هل لاق كلذلف فلا ىتئام نايح مرغأف ديزي

 ىلع لاتحا دقف ركذام ريغ ناجرج ىلا ديزي ريسم ببس نا ليقو نيملسملا ةجيصنف

 متو كانه ةريزج يف لزني و ناجرج كرتي ناب ناجرچ بحاص وهو يكرتلا لوص

 غلب و اهب نصختيل ةريزجلا كلت ىلا لوص لحترا دقف لايتحالا نم هدارا ام ديزيل

 ديزي جرخو ةليحلا.هذه هل دهم ىذلا وهو زوريف هعمو ناجرج ىلا جرخف ةريسم ديزي

 ةي واعم هنبا فسنو شكو دنقرمس ىلعو ادلخم هنبا ناسارخ ىلع فلختسا نا دعب

 هعنمي ملو اهلخدف ناجرج ىتا ىتح لبقاو بلهملا نب ةصيبق نب متاح ناتسراخط ىلعو

 جرخي لوص ناكف اهب الوص رصحف ةريحبلا ىلا اهنم راس مث اهنع لوص بايغل دحا اهنم
 بلطي لوص لسراف تومو ضرم مهباصاف رهشأ ةتس كلذ ىلع اوثكهف عجري مث لتاقيف
 هباجاف ةريحبلا هيلا ملسي و هتصاخو هلها نم ةئام ثالثو هلامو هسفن ىلع حلصلا
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 افلا ارشع ةعب را كازت الا نم ديزي لتقو بحا نمم ةئام ثالثو هلامب جرخف ديزي
 يمعلا ةلظنح نبا سيردال ديزي لاقف مهقازرا دنجلا بلطو نيقابلا قلطاو اربص
 ام ءاصحا ىلع ردقي ملف سيردا اهلخدف دنجلا يطعن ىتح ةريحبلا يف ام انل صحأ

 ىطعي و اهيفام ملعي و قيلاوجلا ىصحتف هفورظ يف وهو كلذ عيطتسا ديزيل لاقف اهيف
 اولعفف لسعلاو مسمسلاو زرالاو ريعشلاو ةطنحلا نم ذخاام انفرع ائيش ذخا نمف دنجلا

 اوعفرف بلهملا نب ديزي نئازخ ىلع بشوح نب رهش ناكو اريثك ائيش اوذخاو كلذ
 : مهضعب لاقف ارهش اهاطعاف اهب هاتأف اهنع ديزي هلعاسف ةطيرخ ذخا هنا هيلا

 رهشاي كدعب ءارقلا نمأي نف ةطيرخب هنيد رهش عاب دقل
 ىفنحلا ةرم لاقو

 لامعلا حلاصك ناك كالول ءرما ىلا تدرا ام بلهملا نباي

 لوص دخاو ناتسربطو ناجرج حتف دق ديزي ناك يلهملا رمع نب ةصيبق لاق

 ركب يباو ىلوصلا سابعلا نب ميهاربا دج وه ناكلخ نبا لاق مهئاسؤر نم سيئر وهو

 لاقف رهوج هيف اجات ناجرجي ديزي باصاو نيرعاشلا نييبدألا يلوصلا ىيحي نب دمحم
 جاتلا اذه ذخ لاقف ىدزالا عساو نب دمحم اعدف ال اولاق اذه ين دهزي ادحأ نورتا

 قلف هب عنصيام رظني الجر ديزي رمأف هذخاف كيلع تمزع لاق هيف يل ةجاح ال لاق

 ضوعو جاتلا ديزي ذخاف هربخاف ديزي هب ىتاو لئاسلا لجرلا ذخأف هيلا هعفدف الئاس
 . اريثك الام لئاسلا

 يف هعم نمو رمعملا نب هللادبع اولتقو ديزي باحصاب ناجرج لها ردغ الو
 هللا دهاعو ناجرج ىلا راس ريخلا هغلب املف ناتسربط برحب لوغشم ديزي و هدحاو ةليل

 اهاتأف نيحطلا كلذ نم لكأي و مهءامدب نحطي ىتح فيسلا عفريال مهب رفظ نئل

 بارشو ماعط نم ةدع ىلا جاتحيال اهب ناك نمو ليق ( هاجف نصحب ) اهلبهأ رصحو
 ذا كلذ ىلع مهانيبف نوعجريف هنولتاقيف هيلا نوجرخي مهو رهشا ةعبس اهيف مهرصحف
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 هعبتف لبجلا يفالعو رصباف يط نم لجر ليقو ديصتي ناسارخ مجع نم لجب جرخ

 هعابق قرخي لعجو هباحصا .ديري هنأك عجرف مهركسع ىلع مجه ىتح رعشي ملو
 نا ةيد ديزي هل نمضف مهب هرنخاو ديزي ىلا ءاجف تامالع رجشلا ىلع هنم دقعي و

 ديزي نب دلاخ هنبا مهيلع لمعتساو لجر ةئام ثالث هعم بختناو نصحلا ىلع مهد

 اموزهم ىدنع كارا نا كاياو توملا ىلع نيلغت الف ةايحلا ىلع تبلغ نا هل لاقو

 لاق رصعلا ادغ لاق نولصت ىتم مهد ىذلا لجرلل لاقو رحز نب مهج هيلا مضو

 قرحأ رهظلا تقو دغلا ناك املف اوراسف رهظلا دنع مهتظهانم ىلع دهج ءاس ديزي

 ماهف نارينلا ىلا ودعلا رظنف نارينلا نم لابجلا لثم راصف مهدنع بطح لك ديزي

 ركسع ىلع هعم نمو ديزي نب دلاخ مجهو اولتتقاف ديزي مدقتو مهيلا اوجرخف كلذ

 اورعش انف هجولا اذه نم مهلتاقي ديزي و هجولا كلذ نم نونمآ مهو رصعلا لبق كرتلا
 مهيديأب اوطعاو نوملسملا مهبكرف مهنصح ىلا اعيمج اوعطقناف مهءارو نم ريبكتلاب الا
 قيرطلا نيمي ىلع نبخسرف مهبلصو مهتلتاقم مهيرارد ىسف ديزي مكح ىلع اولزنو

 ناكف لتقيلف رأثب مهبلط نم لاقو ناجزج يداو ىلا افلا رشع ىنثا مهنم داقو هراسي و

 . ريثالا نبا هلاق ةسمخلاو ةعبرالا لتقي نيملسملا نم لجرلا

 نحطف هنيمي ربيل مهئامدب نحطيل ءاحرأ هيلعو مدلا ىلع ءاملا ىرجاو لاق

 كلذ لبق تينب نكت ملو ناجرج ةنيدم ىنب و افلا نيعب را مهنم لتقو لكأو زبخو
 نبا ناميلس ىلا بتكو ناسارخ ىلا عجر مث نيعستو نامث ةنس ناجرج حتف ناكو

 فلا فلا ةيامتس سمخلا نم هدنع لصح دق هنا هربخيو همظعي حتفلاب كلملا دبع

 نم كناف لاملا ةيمست بتكتال سودس ىنب ىلوم ةرق يبا نب ةريغملا هبتاك هل لاقف

 هكاطعأف هب كل هسفن تحمس اماو هلمحب كرماف هرثكتسا اما نيرما نيب كلذ

 تيمسام تقرغتسا دق كب ىناكف هلقتسا الا يش كلبق نم هيتاي الف ةيدملا فلكتف

 هدعب لاو ىلو ناف مهينواود يف ادلخم تيمس يذلا لاملا ىتبي و اعقوم هنم مقي مو
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 مودقلا هلسو بتكا نكلو هفاعضأب ضري مل كيلع لماحتي نم يلو ناو هب كذخا

 ىذلا وه باتكلا اذهو تلق { باتكلا ىضماو هنم لبقي ملف تببحا امب ههفاشو

 كلذو ناميلس تام ىتح ةدم ضمت مل هناف زيزعلا دبع نب رمع نجس يف اديزي عقوا

 دعب اما ناميلس ىلا بتك ديزي نا ليقو ةفالخلا هدعب رمع ىلوو نيعستو عست ةنس

 دمحلا انب رلف عنصلا نسحا نيملسملل عنصو اهظع احتف نينمؤملا .ريمأل حتف دق هللا ناف

 كلذ ايعأ دقو ناتسربطو ناجرج ىلع نينمؤملا ربما ةفالخ يف رهظا هناسحأو همعن ىلع

 رمع قورافلا ايعأو زمره نب ىرسكو ذابق نب ىرسكو فاتكالا اذ روباس
 نم ىدنع راص دقو نينمؤملا ريمأل كلذ هللا حتف ىتح امهدعب نمو نافع نب نامثعو

 ةمينغلاو ءيفلا نم هقح قح ىذ لك ىلا راص نا دعب نيملسملا ىلع هللا ءافاام سمخ

 هبتاك هل لاقف هللا ءاش نا نينمؤملا ريمأ ىلا كلذ لماح اناو فلا فآلا ةتس

 نيرمأ نيب كلذ نم كناف لاملا ةيمست بتكت ال سودس ىنب ىلوم ةورف يبا نب ةريغملا

 هيتاي الف ةيدهلا فلكتتف كاطعاف هب كل هسفن تحمس اماو هلمحب كرمأف هرثكتسا اما

 ىبي و اعقوم هنم عقي ملو تيمسام تقرغتسا دق كب ىناكف هلقتسا الا يش كلبق نم

 نم ىلو ناو هب كذخا هدعب لاو يلو ناف مهني واود يف ادلخم ن . ىذلا لاملا

 تببحا امب ههفاشتف مودقلا هلسو حتفلاب بتكا نكلو هفاعضاب ضري مل كيلع لماحتي

 نم هبلط باتكلا ىلع رمع علطاو ناميلس تام املف باتكلا ىضماو ديزي يأف

 هنظام وه كلذو ىتأيس ايك بلح نصحب هنجسف اقوثوم قشمد ىلا هب عىبجف ناسارخ
 : هلوقب رعاشلا هانع نمم هناكف يعملألا بتاكلا كلذ

 دغ ىلع انيع مويلا ين هل نأك لبقم ىارلاو ىارلا تابلق ىري

 ناف دعب اما ةفالخلا ىلو انيح كلذ لبق ديزي ىلا بتك رمع ةفيلخلا ناكو

 نب ديزي و ىنفلختساو هضبق مث هيلع هللا معنا هللاديبع نم ادبع ناك ناميلس

 



 نيهب يلع سيل يل ردقو كلذ نم هللا ينآلو ىذلا ناو ناك نا يدعب نم كلملا دبع

 كلذ نم يناطعا ىذلا يف ناكل لاوما لاقتعا وا جاوزا ذاختا يف يتبغر تناك ولو

 اديدش اباذع هب تيلتبا ايف فاخا اناو هقلخ نم دحأب غلبام لضفا يف يب غلب دقام

 ديزي ءارق الف كلبق نم عيابف انلبق نم عياب دقو محرو هللا افعام الا ةظيلغ ةلءعاسمو

 اعدف هلها نم ىضم نم مالكك سيل همالك نال هلامع نم تسل هل ليق باتكلا

 كلذ دعب رمع بتك مت ناسارخ ىلع الماع ديزي ناكو وعيابف ةعيبلا ىلا سانلا ديزي
 هيلا بلهملا نب ديزي ذافناب هرمأي يرازفلا هاطرأ نب ىدع وهو قارعلاب هلماع لا

 هنبا فلختساف هيلا لبقي و هلمع ىلع فلختسي نا ديزي ىلا بتك ايك اقوثوم

 ةرصبلا ديري نفسلا بكر مت طساوب لزن ىتح ناسارخ نم لبقاو ديزي نب دلخم

 هقثوأف رسجلا دنع لقعم رهن يف هقحلف يريمحلا هيجولا نب ىسوم هاطرأ نب ىدع ثعبف
 ةربابج ءالؤه لوقي و هتيب لهاو ديزي ضغبي ناكو هب اعدف رمع ىلا هب ثعبو

 هنا ديزي فرع رمع ىلو املف ءارم هنا لوقي و رمع ضغبي ديزي ناكو مهلئم بحأالو
 نم تنك لاقف ناميلس ىلا اهب بتك ىتلا لاومالا نع رمع هلأسف ءايرلا نم ديعب

 نا تملع دقو هب سانلا عمسأل هيلا تبتك امناو تيأر ىذلا ناكملاب ناميلس

 كلبقام داو هللا قتأف كسبح الا كرمأ يف دجأ مل هل لاقف هب ىفذخأيل نكي مل ناميلس

 نب حارجلا ثعب و بلح نصحب هسبح مث اهكرت ىنعسيالو نيملسملا قوقح اهناف

 ىطعي راصف ناسارخ نم ديزي نب دلخم لبقاو ناسارخ ىلع اريمأ يمكحلا هللادبع
 ندل نم دلخم بهو يبلهملا ةصيبق لاق اماظع الاوما مهاطعأ الا ةروكب رمي اف سانلا

 هحدتما اميرك اديس :دلخم ناكو مهرد فلا فلا قشمد درو نا ىلا ورم نم هجورخ

 : هيف لوقي ذا ىدسألا ديز نب تيمكلا مهنمو ءارعشلا نم ريثك

 لاغشأ يف كاذ نع هتادلو ةجح ةرشع سمخل شويجلا داق

 لاطبالا ةروسو كولملا ممه هب تمسو مبنامه مهب تدعق
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 لانمب هلانم ساقرغأب مهنيب بلهملا شاع امنأكف

 اهلوأ ةديصق نم

 لاوحالا مداقت دعب مسرلاو لالطألا ملاعم تلءاس اله

 ةئطأل هوسنلقو هركنتسم ابايث سبل رمع ىلع لوخدلا دارا قشمد مدق املو

 ام هل لاق مث انلبسا متلبسا اذاو انرمش مترمش اذا هل لاقف ترمش دقل رمع هل لاقف

 مكحاف ةلداع ةنيب هيلع نكت ناف خيشلا اذه تسبح كوفع سانلا عسو دق كلاب

 نا برعلا ثدحتت الف نيميلا اما ديزي لاقف هعايض ىلع هحلاصف وا هنيميف الاو هيلع

 عيمجب هذخا الا دجاال رمع لاقو بلطي امل ءافو اهيف ىعايض نكلو اهيلع ربص ديزي

 تام نا دلخم ثبلي مل مث هيبا:نم ىدنع ريخ اذه لاق هدنع نم دلخم جرخ املو لاملا

 ىتفلا اذه هل قبال اريخ خيشلا اذهب هنلا دارا ول رمع لاقف ةنس نيرشعو عبس نبا وهو

 : الثمتم دشناو برعلا ىتف تام مويلا لاقو رمع هيلع ىلصو

 ادوس ةربغم موقلا وجو ىحضتو 3 ةرسح سفنلا بهذت رمع لثم ىلع
 اهنم تايبأب ىفنحلا ضيب نب ةزمح هاثرو
 بايثلاب بجحت موي كريرس الا كنم ةرسألا تلطظفو
 ب ارتل ١ لهس قب ادب كيلع ىنح موي كب اندهع رخآو

 هيثري قدزرفلا لاقو

 دلخم لنم اهباونأ تسبلا الو ةزانج نم مهيديا تلهحامو
 درطم رهش ديق اهيف ناك ناو همساب ليخلا مزهتست ىذلا كوبا

 درعملاب ال باغلا ثيل ثيللا وه هنا هيوقح دش ذا اوملع دقو

 لاقو لمج ىلع هلمحو فوص ةبج هسبلا ائيش رمع ىلا ىدؤي نا ديزي ىبا امو

امنا ةريشع ىلامأ لوقي ذخأ سانلا ىلع هب اورمو جرخا الف كلهد ىلا هب اوريس



 لخدف ةريشع ىلامأ هللا ناحبس صللاو بيرملا قسافلاب كلهد ىلا بهذي

 ىناف هسبحم ىلا ديزي ددرأ ننمؤملا ريمأ اي لاقف رمع ىلع ينالوخلا معن نب ناميلس

 نا ىلا هيف لزي ملف هسبحم ىلا هدرف اوبضغ دق مهناف هموق هعزتني نا هتيضما نا فاخأ

 نم برهلا يف لمعي ديزي ذخا ضرملا يف لقث املف ناعمس ريدب رمع ضرم هغلب
 جاجحلا ما تناكو ليقع يبا لآ هراهصأ بذع هنال كلملا دبع نب ديزي ةفاخم سبحلا

 مهذخاف ليقع يبا لآ بلط رمألا يلو امل كلملا دبع نب ناميلس نا مه هبيذعت

 ءاقلبلا ىلا بلهملا نبا ثعبف مهبذعي و مهلاومأ صلخيل بلهملا نب ديزي ىلا مهملسو

 ناكو هيلا مهعمامو مهلقنف هلايعو فسوب نب جاجحلا نئازخ اهبو قشمد لامعأ نم

 نب ديزي ءاجف اه تخا لب ليقو كلملا دبع نب ديزي ةجوز جاجحلا مأ هب ىتا نميف
 ىذلا لمحا انا لاقف هعفشي ملف اهيف عفشف هلزنم يف بلهملا نب ديزي ىلا كلملا دبع
 نم تيلو نئل هللاو اما بلهملا نبال كلملا دبع نبا لاقف هنم لبقي ملف اهيلع متررق

 كنيمر أل كلذ ناك نئل هللاو اناو بلهملا نبا لاقف اوضع كنم نعطقأل ائيش رمألا

 ليقو رانيد فلا ةئام ناكو اهيلع ناكام كلملا دبع نب ديزي لمحف فيس فلا ةئام

 نب ديزي نم بلهملا نب ديزي فاخ انمدق ايك رمع ضرم دتشا الف كلذ نم رثكا
 لسرأو هيف مهيتاي اناكم مهدعاو و اليخو البا هل اودعأف هيلاوم ىلا لسراف كلملا دبع
 لقث دق نبنمؤملا ريما نا مه لاقو هنوظفحي نيذلا سرحلا ىلاو الام بلح لماع ىلا

 ىلا برهو هوجرخأف يمد كفسي.هناف كلملا دبع نب ديزي يلو ناو ءاجرب سيلو

 مل لتايحجب تقثو ول هللاو ىنا اباتك ةفيلخلا ىلا بتكو هباحصا هيف دعاو ىذلا ناكلا

 . ينلتقيف ديزي يلي نا تفخ ىنكلو كسبحم نم جرخأ

 هللا همحر زيزعل دبع نب رمعل بلهملا نب ديزي نم راذتعالا اذهو ( تلق )
 هاشنخيو هفانخام لج ا نمال ١ نحسل ١ نم جرخ ام هن او هسقن ةزعو هفرشو هلبن ىلع ليلد
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 رجسلا يف ءاقبلا رث ال رمع ةايحب قثو ول ناو هتيتو ربجو كلملادبع نب ديزي ةوطس نم
 اصقلا يف هيلع هدقحو لتقلاب هل كلملا دبع نبا ديدهت هظفحا دقو برهلا ىلا رطضي ملو

 ذهب ديري ديزي ناك نا مهللا لاقف قمر هب و رمع ىلا ديزي باتك دروو ةمدقتلا
 يف دعاو ىذلا ناكملا ىلا ديزي ىضمو هرحن يف هديك ددراو هرش مهفكاف ارش ةمألا

 تجوز هعم لمتحاف لب آلا تءاج مث هعم نيذلا هباحصا عزجف مهدي ملف هباحصا
 ثراحلا نب رفز نب ليذهلا هيف عضومب رمو ةيرماعلا ةي واعم نب تارفلا تنب ةكتاع

 هثافصو نم ةملغو هلقث نم افرط اوباصاو ديزي اوعبتاف سيق نم لاجر ليذهلا عمو
 بلهملا نب ديزي نوبلطتا ينوربخا نوبلطتام مه لاقو مهدرف مهراثآ يف ليذهلا لسرأف

 ىلع فاخو راسأ يف ناك لجر وه امنا نوديرت اهف لاق ال اولاق لبتب هموق نم ادحا وأ

 هلزنم لخد دقو الا رعشي ملف هفاخي ناكو ليذههاب رم امل ديزي نا ليقو برهف هسفن

 ائيش اهنم ذخاي ملف اهريغو هليخ هيلع ضرعو ليذهلا هنم ايحتساف هب رشف نبلب اعدو

 نب ديزي غلب املو ةئامو ىدحا ةنس بجر نبم نبقب سمخل رمع ةافو تناكو

 هلماع هاطرأ نب ىدع ىلا بتك رمع نجس نم بلهملا نب ديزي بره كلملا دبع

 ةرصبلاب ناك نم ذخأي ناو هلابقتسال ءايهتي نا هرمأي و ديزي بره هملعي قارعلاب
 بلهملا ونب ناورمو بيبحو لضفملا مهيفو مهسبحو ىدع مهذخأف هتيب لهأ نم
 ل لاقف اهيلع قدنخو ةرصبلا لهأ هاطرأ نب ىدع عمج دقو ةرصبلا وحن ديزي لبقاو

 نع ديزي درا نا كل نم اضاناو يناكم هسبحاف اديمح ىنبا ذخ بلهملا نب كلملا دبع

 . هيلع ىبأف كب رقي الف نامألا هسفنل بلطي و سراف تأي ىتح ةرصبلا

 ىلع بلهملا نب ديزي جورخ ركذ
 ةرصبلا هلوخدو هل هعلخو كلملا دبع نب ديزي

١٠٤ _   نبا نا بلهملا نب ذيزي نبب و كلملادبع نب ديزي نيب ةوادعلا أدب ببس ناك



 نب ناميلس مايا كلذو ةيلاغلاب خمضت دقو مامحلا نم موي تاذ جرخ بلهلا

 دبع نب ديزي لاقف زيزعلا دبع نب رمع بناج ىلا وه كلملا دبع نب ديزيب زاتجاف كلملا دبع
 فيرش لك الا اهلاني الف رانيد فلاب ةيلاغ لاقثم نا تددول ايندلا هللا حبق كللا

 اهاني الف دسالا ةهبج يف تناك ول ةيلاغلا نا تددو لب هل لاقف بلهملا نبا هعمسن

 هللاو بلهملا نبا لاقف كنلتقال اموي تيلو نئل هللاو كلملا دبع نب ديزي لاقف ىلثم الا

 اذه ناكف فيس فلا نيسمخب كهجو نب رضال يح اناو رمألا اذه تيلو نل

 يبا لآل بلهملا نب ديزي بيذعت نم هركذ انمدقام وه ايناثو ايهنيبام ةوادعلا ببس

 انماك نيلجرلا نيب دقحلا لزي ملو كلملا دبع نب ديزي راهصا مهو ناميلس مايا ليقع
 طالب يف وهو بلهملا نب ديزي نم مالكلا اذه نا مت ناوالا نآ نا ىلا امهرودص يل

 هسفن ومسو هتارجو هتعاجش ىلع لدن امناف لد نا هتمدخ يفو كلملا دبع نب ناميلس

 ىلوت روف رمألا ىلع ءاليتسالاو جورخلاب هسفن هتثدحف هل ليقام الو هلاقام يسن اف

 وحن لبقا هسبحم نم بره ام هناف هركذنسام كلذ نم ناكف كلملادبع نب ديزب

 بلهملا نب كلملا دبع لاقف اهيلع قدنخو ةرصبلا لها هاطرأ نب ىدع عمج دقو ةرصبلا

 نع ديزي درا نا كل نمضا اناو ىناكم هسبحاف اديمح ىنب ذخ ديزي لوصو لبق ىدعل

 هعمو ديزي ءاجو هيلع يأف كب رقيالو نامألا هسفنل بلطي و سراف ىتأي ىتح ةرصبلا

 عمج دق بلهملا نب دمحم ناكو لاجرلاب ةفوفحم ةرصبلاو مهيف لبقا نيذلا هباحصا

 لبقاو بلهملا نب ديزي هاخا لبقتسا ىتح هيلاوم نم اسانو هتيب لها نم ةيتفو اهاجر

 نم سمخ لك ىلع ثعب و ةرصبلا لها يدع أيه دقو اهآر نم لوهت ةبيتك يف ديزي
 هل اوحنت الا مهلئابق نم ةليبقبالو مهليخ نم ليخب رمال ديزي ناكف الجر اهسامخا

 ىلا ثعبي ذخاو هيلا سانلا فلتخاو هراد لزن ىتح لبقاف ىضمي ىتح ليبسلا نع

 ىتح اهاياو كيلخأو ةرصبلا ىلع كحلاصا اناو ىتوخا ىلا ثعبا نا ةاطرأ نب ىدع

 ىطعي بلهملا نبا ذخاو هنم لبقي ملف كلملا دبع نب ديزي نم يسفنل بحا ام ذخأ
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 متو ةعيبر مهنم هيلا سانلا لانف ةضفلا عطقو بهذلا عطق مه عطقي ناك هاتا نم

 ريمهرد نيمهرد الا ىطعيال ىدع ناكو مهريغو ماشلا لها نم نورخآ سانو سيقو
 زكلو كلملا دبع نب ديزي رمأب الا امهرد لاملا تيب نم مكيطعا نا ىل لحيال لوقي و
 : قدزرفلا لاقف كلذ يف رمالا ىتاي ىتح اذهب اوغلبت

 :ءراصمو مه لاجآ توملا ىلل مهقوسي نبمهردلا لاجر نضا
 عقاو كشال رمألا نا نقياو هتيب رعق يف ناك نم مهمزحاف

 بلهملا نب ديزي مهيلا ثعبف يدع باحصا نم ميمت نب رمع ونب تجرخو

 : كلذ يف قدزرفلا لاقف مهمزهف مهيلع لمحف سراد هل لاقي هل ىلوم

 مراوصلا فويسلا تحت اوربصي ملو سراد حاص ذا ءارمحلا تقرفت

 موالملا لها نينذالا اب صخو ةمالم ىدع نع اسيق هللا ىزج

 اومزهناف ىدع باحصاو وه لتتقاو سانلا هل عمتجا نيح ديزي جرخو

 مث ناسرفلا نم هعم نمم ىدع هيلا جرخف رصقلا نم اند ىتح بلهملا نبا مهعبتو

 كتسبح امل ىتوخا كسبحال ول لاقو هسبحف ىدعب ىتاو رصقلا ديزي حتفو مزهنا

 ىلا ثعب و نامركو سرافو زاوهألا ىلع هلامع ثعب و ةرصبلاب رمألا هل قثوتساو
 انلا وحن مهنم جرخف كلذ ناسارخب نيذلا دزالا غلب و بلهملا نب كردم هاخا ناسارخ

 كوخا جرخ دقو انيلا سانلا بحا كنا هل اولاقف ةزافملا سار ىلع اكردم اوقلف سراف

 ىرخالا نكت ناو كلذب مهقحاو مكيلا سانلا عرسا نحنو انل كلذ امناف رهظي ناف

 ديزيل ةرصبلا لها عمجتس أ املف مهنع فرصناف ةحار ءالبلا انيثفت نا يف كل اهف

 داهج ناو داهجلا ىلع هنجو هيبن ةنسو هللا باتك ىلا مهوعدي هنا مهربخاو مهبطخ

 دقو سانلاب ىرصبلا نسحلا رمو مليدلاو كرتلا داهج نم اباوث مظعا ماشلا لها

 لاقف نيرمعلا ةنس ىلا انوعدت نولوقي مهو ديزي جورخ نورظتني و تايارلا اوبصن

 



 ناورم ىنب ىلا اهلسري ش نورت نيذلا ءالؤه قانعا برضي سمالاب ديزي ناك نسحلا

 هوعنم اذا ىتح ةيصعم لك مهيف هل بكري و ةمرح لك مهيف هلل كتهي مهاضر ديري
 هعبتو قرخ اهيلع ابصق بصنو اوبضغاف نابضغ هلل انا لاق اهظملتي ناك ةظامل

 . عاععر ةجارجر

 عضوت نا رمع ةنس نم نأو الا زيزعلا دبع نب رمع ةنس ىلا مكوعدا لاقو

 ديعسابا اي ماشلا لها رذعتا لجر هل لاقف رمع هعضو ثيح عضوي مث ديق يف هالجر

 هللا ىضر سابع نبا ثدح دقل هللاو هللا مهرذعال مهرذعا انا لاق ةيمأ ىنب ىنعي

 هب تمرح امب ةنيدملا تمرح ىنا مهللا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع

 طابقالا نا ىتح هيف امي قرحا الا باب اه قلغيال اث الث ماشلا لها اهلخدف ةكم

 نم نهلخالخو نهسؤر نم نهرمخ نوعزتنيف شيرق ءاسن ىلع نولخديل طابنالاو

 نيقسافل يسفن لتقا انا مهلجرا تحت هللا باتكو مهقئاوع ىلع مهفويس نهلجرا

 نب ديزي زهجو اعيمج افسخ ايهتنخا ضر ألا نا تددول هللاو رمألا اذه اعزانت

 افلا نيعبس يف ديلولا نب سابعلا هيخا نباو كلملا دبع نب ةملسم هاخا كلملا دبع

 تيل ةملسم لاقف ةليخنلاب الزنو ةفوكلا امدقو قارعلا ىلا اراسف افلا نينامث يف ليقو

 ةرصبلا نم ديزي جرخ مت دربلا اذه يف هعابتا انفلكال بلهملا نبا ينعي ينوزملا اذه

 ناكو اطساو ىتاو ديزي نب ةي واعم هدلو ليقو بلهملا نب ناورم هاخا اهيلع لمعتساو

 لزننو جرخن نا ىرن هريغو بيبح هوخا هل لاقف اهيلا هجوت نيح هباحصا راشتسا دق
 لها ناف ماشلا لها لواطنو ناسارخ نم اوندنو باقعلاو باعشلاب ذخانف سرافب

 نا نوديرت ىأرب اذه سيل لاقف نوصحلاو عالقلا كدي يفو كيلا نوتأي لابجلا

 لوأ نوكي نا ىغبني ناك ىذلا ىأرلا نا بيبح لاقف لبج سار ىلع ارئاط ىنولعمت
 كلهأ ضعب اهيلع اليخ هجوت نا ةرصبلا ىلع ترهظ نيح كترمأ دقف تاف دق رمألا

 كليخ نع وهف كنع زجعف الجر نيعبس يف هب تررم ديمحلا دبع اهيلع امناو ةفوكلا ىلا
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 نم مهيلا بحا مهيلع ىلت نالو كيار نوري اهلها رثكاو ماشلا لها اهيلا قبسف زجعا

 اليخ كلها ضعب عم حرس يارب نآلا ريشا اناو ىنعطت ملف ماشلا لها مهيلع يلي نا

 اذاف مهرثا يف ريست مث اهنوصح نم انصح اولزني ىتح ةريزجلا قأتف كليخ نم ةريثك
 كنع مهوسبحيف كيلا نولبقي ةريزجلاب كدنج مهعدي مل كنوديري ماشلا لها لبقا

 روغثلا لهاو قارعلا لها كيلا ضفني و كموق نم لصوملاب نم كيتاي و مهيتأت ىتح
 هركأ ديزي لاق كرهظ ءارو هلك قارعلا تلعح دقو رعسلا ةصيخر ضرا ين مهلتاقتف

 ةئامو دحا ةنس ةنسلا تحرخو هريسي امايا اهب ماقا اطساو لزن املف يشيج عطقا نا

 هنبا اهيلع فلختساو طساو نع راس ديزي نا مث ةئامو نيتنثا ةنس تلخدو

 لباب رقع رقعلا لزن ىتح راسو ىرسألاو لاملا تيب هدنع لعجو ديزي نب ةي واعم

 لصالا ين وهو نبسحلا هيف لتق ىذلا عضوملا ءالب رك نم برقلاب ةفوكلا دنع ىهو
 نب سابعلا هلبقتساف ةفوكلا وحن بلهملا نب كلملا دبع هاخا مدق دقو رصقلا مسا

 اهيف مهوفشك هلمح كلملا دبع باحصا مهيلع لمحو اولتتقاف ءاروسب كلملا دبع نب ديلولا

 اومزهناو كلملا دبع باحصأ فشكناف مهيلع ماشلا لها رك م رهنلا ىلا مهورطضاو

 نبا قاو بلهملا نبا ىلع لزن ىتح ريسي كلملا دبع نب ةملسم لبقاو ديزي ىلا اوداعو

 لهأ نم هعم جرخ نم ىلع ثعبف روغثلا نمو ةفوكلا لهأ ننم ريثك سان بلهلا
 لاق بلهملا نب لضفملا عم اعيمج مهعمجو الجر مهعاب را نم عبر لك ىلع ةفوكلا

 اذه ف نا نورت لاقف موي تاذ بلهملا نب ديزي دنع سولجل انا هللاو ريهز نب ءالعلا

 فيس فالآ ةعب راو هللاو ىا باتع نب ةلظنح لاق هب برضي فيس فلا ركسعلا
 نا تددول هللاو افلا نيرشعو ةئام يناويد ىصحا دق هللاو طق اوب رضام هللاو مهنا لاق

 لاتقلا ىلع مهضرحو هباحصا يف ماق مث يموق نم ناسارخب نم يعم ةعاسلا مهناكم

 ال نا ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هللا باتك ىلع نوعيابت ديزي ةعيب تناكو
 كلذ ىلع انعياب نهف جاجحلا قسافلا ةريس انيلع داعيالو انتضيبالو اندالب دونجلا ءاطت

_ ١٠٨



 معن اولاق اذاف انوعيابت لوقي مث هنيب و اننيب هللا انلعجو هاندهاج ىبا نمو هنم انلبق

 ةينامث كلملا دبع نب ةملسمو وه عمتجا ذنم بلهملا نب ديزي ةماقا تناكو مهعياب

 ىتلا ةئامو نيتنثأ ةنس رفص نم نيضم رشع ةعبر أل ةعمجلا موي ناك اذا ىتح مايأ
 سانلا ىأر الف تقرحاف نفسلا قرحت نا ةملسم رمأف برحلا تبشو ناعمجلا

 اومزهنا مم لاقف سانلا مزهنا دق ديزيل ليقف اومزهنا رسجلا قرحا مه ليقو ناخدلا
 جرخ مث راطف هيلع نخد قب هللا مهحبق لاقف دحا ثبلي ملف رسجلا قرحا هل ليق

 هلبقتساو هيلع اورثك ىتح كلذ اولعفف نيمزهنملا هوجو اوب رضا لاقف هباحصأ هعمو
 مهوعدا ادبا ناكم مهاياو ىنعمجيال نا اوجر أل ىنا هللاوف مهوعد لاقف لابجلا لاثما

 ىأر املف رارفلاب هسفن ثدحيال ديزي ناكو بئذلا اهيحاون يف ادع منغ هللا مهمحر

 دعب شيعلا يف ريخال لاقف لتق دق ابيبح هاخا نا هربخا نم هءاجو هباحصا مازهنا

 اوضما اضغب الا اه تددزا ام هللاوف ةمزا دعب ةايحلا ضغبا هللاو تنك دق بيبح

 صكتني لاتقلا هركي نم ذخاو لتقتسا دق لجرلا نا انملعف هباحصا لاق امدق

 ماشلا لها نم ةعامج وأ اهفشك ليخب رم املكف فلدزي وهو ةنسح ةعامج هعم تيقبو
 نا كل لهف سانلا بهذ لاقو ءعىجرملا ةيؤر وبا هءاجف هباحصا ننس نعو هنع اولدع

 نامع لهأ كيتاي و ةرصبلا لها ددم كيتاي و نصح اهناف طساو ىلا فرصنت

 رسيا توملا اذه لوقت ىلا كيأر هللا حبق لاقف اقدنخ برضتو نفسلا يف نيرحبلاو

 ال هل لاقف ديدحلا لابج نم كلوحام ىرت اما كيلع فوختا ىناف هل لاقف كلذ نم

 لبقاو انعمال اتق ديرت ال تنك نا انع بهذا ران لابج وا تناك ديدح لابج اهيلابا

 ديزي ىلع تفطعف هبكريل هسرفب ةملسم اعد هنم اند اذا ىتح هريغ ديريال ةملسم ىلع

 هباحصا نم ةعامجو بلهملا نب دمحم هوخا هعم لتقو لتقف ماشلا لها لويخ هباحصاو

 ىلع هعم نمو وه لمح دقف شايع نب لحقلا همسا بلك نم لجر هلتق ىذلا ناكو
 نعو اليتق ديزي نع ناقيرفلا جرفناف رابغلا عطسو ةعاس اوب رطضاو هباحصاو ديزي
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 هتلتق انا لوقي ديزي ناكم مهيري هباحصا ىلا ىمؤاف قمر رخاب شايع نب لحقلا

 يطبنلا ناسح لاقف هفرعي ملف ديزي سأرب ةملسم ىتأو ىنلتق وه هنا هسفن ىلا ىمؤي و

 ينا لاقف كلذ ةمالع امو ةملسم لاق لتق دقلو بره لجرلا نا اونظت الف متننظ ايهم

 ناكأ هرمأ ىلع بلغ هوبه ثعشالا نبا هللا حبق لوقي ثعشالا نبا مايأ هتعمس

 . اميرك توملا ىلع بلغي
 نب ديزي هاتا ةيمأ ينب برحل لاجرلا عمج دقو طساوب ديزي ناك انيحو

 هدشناف صاعلا يبا نب نامثع يباحصلا يخا نبا وهو يفقثلا صاعلا يبا نب مكحلا

 : هلوق

 رمشف ناوع برح ترمش دقو ةريرم ابرح تجه دق دلاخ ابا
 مكحلا نبا لاقف نيعتسا هللاب ديزي لاقف

 رعشاف كلذب رعشت مل تنك ناف مهكلم داب دق ناورم ىنب ناف

 لاقف ترعش ام لاقف

 رذعت كفكب روهشم كفيسو تق ناف اميرك تموأ اكلم ىثعف

 ىسعف اذه اما لاقف

 نينمؤملا ريمأاي كيلع مالسلا تلاقو ضرالا تلبقف هاياظح نم ةارما هتعاجو

 : لاقف

 قلأتملا قرابلااذه ةيامع ىلجنت مع يرظنت ىتح كديور
 ةئامو نبتنثا ةنس رفص نم تلخ ةرشع ىتنثال ةعمجلا موي ديزي لتق ناكو

 نا هم ديزي هل لاقف ءاسلحلا ضعب هنم لان كلملا دبع نب ديزي ىلا هسار لمح الو

 نب تباث وهو ةنطق تباث غلب املو اميرك تامو اهظع بكرو اهيسج بلط ديزي
: لاق يكتعلا يدزالا رباج نب بعك



 ىذلا ىلع كوعياب لئابقلا لك

 مهتلعجو ىغولا رضح اذا قح

 نكي مل كلتق ناف كولتقي نا

 اوراسو نعئاط هيلا اوعدت

 اوراطو كوملس اةنسالا بصن

 راع لتق ضعبو كيلع اراع
 هلوق اهنم تارم كلذ دعب هاثرو

 امرصتي نا ليللا اذه لوط يلأ

 دلاخ مأ ىعم قرأت ملو تقرا

 هدقف ةريشعلا ده كلاه ىلع

 تبنج رقعلاب حاصاي كلم ىلع
 ادهاش تنك ولو دهشا ملو بيصا

 يملعاف دنهاي مايالا ريغ ينو

 ةليم حيرلا يب تلام نا ىلعف

 انحامر كيلع ردقت نا ملسما

 ةرثع رهدلا يف سابعلل قلن ناو
 ىتادق ناك ىذلا ودعنالو اصاصق

 ةلز لعنلا كب تلز نا ملعتس

 هتيب لها ىلع يناجلا ملاطلا نم
 ام دعب ملحلاب نوفاطعل اناو
 ىرنال رغثلاب نولالحل اناو

 ةمرحو اجاح ناريجلل نا ىرن

 ىردلا عمف نم فيضلا ىرقنل اناو

 اهليلج ثلم دارصب تحارو
 رماع نب رمع راصنالا وبا انوبا
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 ايتملا داوفلا مهلا كل جاهو

 امرحم الوح يانيع تقرأ دقو
 السو باجتساف ايانملا هتعد

 العم توملا دروتساو هبئاتك
 امتأم ىحلا عمجي مل نا تيلست

 امولت نا ةرظن رتو بلاطل
 امدنتي نا نابذ يبا نبا ىلع

 اإلسم دواسالا نق اه كقذن

 امدق ناك ىذلا مويلاب هئفاكن
 الظأ ناورم نبا ناك ناو انيلا

 (جمجم ءايح ماوقا رهظاو
 اباو رما بابسا ترصحا اذا

 امركت ميئللا طرف نم لهجلا ىرن
 امرمرعلا سيمخلا الا انكاس هب

 امرحم راجلا ىذل اوعري مل سانلا اذا

 اشت نيدفارلا دفر ناك اذا

 ايص بهشلا نم اكامرا حلطلا ىلع

اإلسأو ابعكو افوع اودلو مهو



 اظعم دجملا نم تناك هتداعو هدعب دجم ناسغ ف ناكامو

 هلوقب اضيا هاثرو

 ىليل ىلع لاط دنهاب الا

 ايرثلا تقلح نيح ناك

 موي شيعلا ولح ىلع َرمأ
 مهنع تبغو كيبا ىنب باصم
 اديزب سناال هللاو الف

 اموي كيخأب وبا نا ىلعف
 اثنعش ليحلا دوقا نا ىلعو

 بيرق نم ريمح نهحبصاف
 ابلك ىجلاو اجحذم قسنو

 انيلع ىغبت قلا انرئاشع
 انيلع اوبلجامو مهالولو

 امامت ليل هريصق داعو

 امامس وأ دوسأ باعل تيقس

 امالغ ينبيش ماي ألا نم

 امارك اوضمو مهدهشا ملف
 امارح تلتق نقلا ىلتقلا الو

 اماشه هب ؤبا وأ ادبيزبي

 اماكالا صقت ارمض بزاوش
 اماذج اب عراوأ اكعو
 اماوق اسافنا نافيذلا نم
 اماعف اماع اكزانب رجت

 امام اكلم انطسو حبصا

 ين اوريسيال نا نيملسملا نيد نمو هللا مهمحر ةقراشملا انباحصا رثا يفو

 نا نيملسملا ىلعو قحلا يف مهيلع اوركني نا نوملسملا عيطتسيالو نيملاظلا شيج

 نا انغلب و لاق نا ىلا مهملظ ىلع مهورثكيالو مهداضعا اودشيالو مهولزتعي

 اهتيالو هللا همحر هديبع وبا رهظأف كلذ يف سانلا ملكتف نيملسملا ءاهقف نم اناكو

 داهجلا بلط يف بلهملا نب ديزي عم اجرخ ايهنا ةياور يفو ايهيف هلوق ىلا سانلا لزنف
 ىدتها دقف مهب ىدتقا نمو ةنسح ةوسأ انل انيمس نيذلا ءالؤه يفو ةربابجلا ىلع

 مم رث الا مالك ها مهيديا ىلع ذخالا ف ةردقلا نم مه انفصوام ىلع اوناك اذا اذهو

 نم ءارمالا ءالؤه يف هللا مهمحر باحصأل رظن نا علطملا ىلع ىنخيالو فرصت ضعب
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 سابعلا ىنب كولمو ةيمأ ىنب كولم ىلا مهرظنك ملظو روج ةالو مهنا بلهملا ىنب
 . هللا همحر يومالا زيزعلا دبع نب رمع حلاصلا ةفيلخلا ءانثتساب

 ءالب رك موي نيدلاب ةيمأ ونب ىحض نولوقي سانلاو تءاشن يلكلا لاق
 . رقعلا موي مركلاب و

 لآ ىلتق ىل ىعنت ةينامع ةيكاب ينتتا ديزي يعن ءاج امل عساو نب دمحم لاق

 مهرمأ نم ناكو هتيب لهاو هتوخا نم لتق نم هعم لتقو ديزي لتق الو بلهلا
 مهو نفسلا يف مهلاومأو مهلايع اولمح مث ةرصبلا ىلا بلهملا لآ ةيقب ىضم ناكام

 اوزاتجاف لاق بلهملا نب دايز اهبو نامع نوديري يتب وعلا لوق ينفو نامرك نوديري

 يناف مكل قبا هناف مكنفس اوقرافت ال مه لاقف بلهملا نب ديزيل لماع اهبو نيرحبلاب
 ناورم ىنب ىلا مكب اوب رقتي و سانلا مكفطختي نا اهنم متجرخ نا مكيلع فاخا
 اوهتنا ىتح اوضم مث رحبلا يف ثكملا لوط ىلع ىوقنال انكلو لوقت ايف كشن ال اولاقف
 الام مكرثكا ىنا متفرع دق مه لاقو مهعم نكسو بلهملا نب دايز مهاوآف نامع ىلا

 امناف رحشلا دالب يف متلغ وا دونجلا نم هيلع مووقت الام مكءاج ناف نامعب اوميقأف
 املف رحبلا نم ءاسنلا عزجف لبيدلا نوديري مهو مهعم بكرف اوبأف مكموق عم متنا

 خيرات يف ءاج بلهملا نب لضفملا مهرمأ اولو دق اوناكو ناركم ىلا ودمع كلذ اوأر
 ليبادنق ىلع اريمأ ىدزالا ديمح نبا عادو ثعب بلهملا نب ديزي نا هريغو يربطلا

 ناف مهلوأ ىل نوكي ىتح ةصرعلا حربا مل مهتيقل ولو ودعلا اذه ىلا رئاس ىنا هل لاقو

 يتيب لهأ كيلع مدقي ىتح ليبادنقب تنك ىرخالا تناك ناو كتمركا ترفظ

 دنع نكف يموق نبب نم مهل كترتخا دقو انامأ مهسفنال اوذخأي ىتح اهب اونصحتيف

 لآ لبقا املف هيلا اوءاجل مه نا هتيب لهأ نحص انيل دوهعلا هيلع ذخاو ينف نسح

 مهتالايع اولمحو مهنفس نم اوجرخ نامرك لايحب اوراصو نفسلا يف ةرصبلا نم بلهلا
 ديمح نب عادو مهعنمف افوخد اوداراو ليبادنق ىلا اوضمو باودلا ىلع مهلاوماو
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 ىلا مهنم ىقب نم ىضمو بلهملا لآ نم لتق نم لتقف ةيمأ ينب راصنا مهكرداو

 نب نامثعو بلهملا نب ديزي نب رمعو بلهملا نب هنييع وبا مهو كرتلا كلم ليبتر
 . بلهملا نب لضفملا

 ىنب ةاعد دحا ةملس وبا رهظ ىتح نيددبتم بلهملا لآ لزي ملو يتوعلا لاق

 دزالا نم هعم نمو بلهملا نب ديزي نب ةي واعم نب نايفس راثف ةفوكلاب سابعلا

 ىنب ةوعد اهب رهظي نا هرماو ةرصبلا ىلع هدهعب هل بتك ةملسوبا ناكو ةرصبلاب

 ةي واعم همسا نايفسل نبا لتقف لاتق نبي ومألا راصنا نيبو هنيب عقوف سابعلا
 ةفوكلا حافسلا سابعلا وبا مدق ىتح رمالا هل متي ملو مزهناو هنبا لتقل نايفس رسكناف

 نينمؤملا ريمأاي هل لاقف انتلود يف ديرتام ىنمت هل لاقو ةرصبلا هالوف نايفس هيلا راسف

 ىبا هيخأل روصنملا رفعج وبا لاقف كلذ كلا لاق ةيمأ ونب اهذخا ىتلا يدج عايض

 لاومألا ىلا تقولا اذه يف جاتحم تناو ةرصبلا فصن نايفس تيطعا كنا سابعلا

 وبا لاق انتلود يف هدلو لتقو اننود هحور لذب دقو هلام هعنمن نا ىرنال حافسلا لاق

 نا نايفساي لاقو جرخف هارتام لعفاف كلذب يضر نا لاق هرطاشت نا ىضري رفعج

 فصن ذخف هودع هللا كلهي نا ىلا لاومألا ىلا تقولا اذه يف جاتحم نينمؤملا رمأ

 . ها هنم لبقف بام ذخأت مث تقولا اذه يف كدج عايض

 لزع امل ديزي رابخا ةيقب ىلا نآلا دوعنو عضوملا اذه ىلا مالكلا انب ربنا دقو

 يرقشالا بعك لخد ملسم نب ةبيتق اهالوو ناسارخ نع بلهملا نب ديزي جاجحلا
 اوجهت ىتح ىيش يف كحيدم نمو كنم انا ام ةبيتق هل لاقف هحدمو هدشناف ةبيتق ىلع

 نا بلهملا لآ بعك فاخف مه كحيدم نم فلس ايف كسفن بذكتو هدلوو بلهملا

 لآ اهيف مذ اتايبا ةبيتقل هحيدم يف لاقف لعفي مل نا هءاطع ةبيتق هعنمي نا فاخو لعف

 نب ديزي ىلوو ةبيتق لتق املف هأطع رداو ةزئاجب هل رمأف هيلع ةبيتق لضفو بلهلا
 هئاحجه نم ناكام دعب هلتقيف ناسارخب ديزي هفداصي نا بعك فاخ ناسارخ بلهملا
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 ةّيمجعا تناكو هما عم زوريف هل لاقي اريغص هل انبا فلخو نامع ىلا برهف هايا

 هاخا ديزي يلوو اذه بعك نبا سبح ناسارخ ديزي مدق الف ناسارخ لهأ نم

 ذالف هقلطي ملف هفطعتسأو هحدمف هسبجف بعك سبحب هرماو نامع بلهملا نب دايز

 اهلو دايز دنع ةريثا تناكو يسودسلا روث نب ةأزجم نب رافغلا تنب ةشئاع دايز ةأرمأب

 اهدجو اهنبا حدمو اهحدمو اهيلع هسفن بعك حرطف ةأزجم اهدج مساب هتمس دلو هنم
 هيلا ةأزحم اهنبا تلسرأف اهعفادف هيف ادايز تملكف هدنع ةعينصلا تبحاو هل تقرف

 نذأتساو ةأزجم ءاجف هب فرصني وا ىضريال نا هترماو هيف هتلءعاسمب هتصوأو ىص وهو

 الا فرصني ال نذا لاق كيلع نذأتسي وهو ةجاح يف ءاج كنبا نا هل ليقف هيبا ىلع
 قأف ( هاشوم ةينامي دورب ) فاوفا ةلحب دايز اعدف بعك يف هملكو هل نذأف اهئاضقب
 بعك جارخاب رمأو دايز كحضف امهالك لاقف بعك ما كيلا بحا هذه هل لاقف اهب

 بلهملا عئانص دعب انوجهتا لاقو هخب و دايز ىلع لخد ايلف جرخاف نجسلا نم

 هل لاقف ةبيتق نم كل عمط ىنو أل تبش نا ىلا تءعاشن ذنم كيلا انعئانصو

 ديعب ةوطسلا ديدش لجر ينذخا مث مكلضفو مكركذب تهونو رهدلا لاوط مكتحدم

 ةبغرالو اعمطال هتعطاف ىسفن ىلع هتفخو هتلق لوق ىلع ىنهركاف ىلع طلسم ةمحرلا

 هقالطاب رمأف هركم ريغ اراتخم اعئاط مكايا ىحدم نم مكدنع كلذ لطبأف ىيش يف

 لاقف هيبا نم اهذخأ ىتلا فاوفالاو ةلحلا هيلع علخو هب جرخف ةأزجم هنبا ىلا هعفدو

 : ةأزجم حدمي بعك

 راثعو حئاوج دعب تضبنف قجهم كرادت بسح ىذل ايقس

 رازن نيبو نمي يذ نبب نم اهلك مراكملا ثرو ىذلا كاذ
 اهوأ ةلي وط هل ةديصق نم ناتيبلا اذهو

 رايد موسر نم كقوش جاهام
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 بلهملا ركذ يف اهيف لوقب
 امدعب بلهملا ءالا تركذو

 ةميظع لكل ىجري ىذلا ىسا
 هلابرس يف مزحلاو ىدنلا نفد

 هدالبو ربق قسب لازال

 ىصحلا ءىطو نم ريخ بلهملا كاذ
 هرايد حابا دق ودع نم مك
 اسباوع ةامكلاب حبضت ليخلاو

 اهنوطب دارطلا ىوط روهظلا جلب

 مهيلع جاجفلا دعب نم نجرخي

 راطقالا ةضيرع ىلع تقاض

 رابنالا عماج نيب ربقلا ين
 راوخالو فصقال دوع ىف

 يراوسو رك اوب باحسلا ررد
 راج ةمذب هافواو اسفن

 رارج لفحجب هيلا اسف

 : بلهملا ركذ يف اهيف لوقي هرعش ديج نم ةديصقب بلهملا نب دايز حدمو

 هشعنب لقتسا موي هب اوعفر

 هلضفب ليقنلا بعلا لماحلا

 هدالبو هربق قسب لازال

 هدالب حابا دق ودع نم مك

 هب ىنطملاو نارينلا دقوملا

 ةبوت نم مكيخال له موقاي
 ىده هبسحا ىفلا تبكر ىنا

 جوتم لك نباي كناكم الول

 دايجالا دئاقو قارعلا تيغ

 داقحالا نم هب راجتسلملاو

 يداوغو حئاور باحسلا ررد
 داوسب هداوس فلو ارسق

 دانز ريغب ىروملاو نارينلا

 يداه ةلالضلا دعب هل له مأ

 داشر ريغو ىده ريغ ناك لب

 دايقا يفو نجس يف تيوثل
 نب ةأزجم لءاس املف هيداعي رعاش خأ نبا هل ناك يرقشالا بعك نا ىورو

 هل لعجو هلتقيل اذه هيخا نبا بعك ىلع دايز رسد هقلطاف بعك ف ادايز هابا دايز
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 هلتق ناكو هلتقف ةبرض هسأر برضف ةرجش تحت مئان وهو هءاجف همع لتق ىلع الام

 لتق املف هلتاق يبا ريغ خأ بعكل ناكو بلهملا نب ديزي جورخ مايا كلذو نامعب
 يبسارلا رباج نب دمحم نامع ىلع كلملا دبع نب ةملسم ىلو قارعلاب بلهملا نب ديزي
 دوقلا هنم بلطو رباج نب دمحم ىلا همدقف ابعك لتق ىذلا هيخا نبا بعك وخا ذخا

 ققبتف كوخا ىضم دقو مويلا كيخا نبا وهو هلتاق لتقتو سمألاب كوخا لتق هل ليقف

 هلتقف انهجو و انميظعو انديس ناك ابعك ىخا نا معن لاقف بضعالا نرقك ادرف

 ين ريخالف هب هلتقا انأف بعك نم فلخ وهالو زع هئاقب يفالو ريخ هيف سيلف اذه
 . ها هقنع برضف رباج نب دمحم همدقف هدعب هئاقب

 الوتقم اهب تامو نامع ىلا عجر يرقشالا بعك نا ةصقلا هذه نم انفرعف

 . ابيرقت ةئامو ثالث ةنس كلذو ةيمأ ىنب ىلع بلهملا نب ديزي جورخ مايا

_ ١١٧





 ديزي مرك رابخا نم ىورام

 هنع ففخي نا هلعاسف باذعلا ءوسب هذخا هيلع ضبق امل جاجحلا نا اهنم

 عمجف ليللا ىلا هبذعالاو اهادا ناف مهرد فلا ةئام موي لك هيطعي نا ىلع باذعلا

 لطخالا نجسلا يف هيلع لخدف هموي يف هباذع اهب ىرتشيل مهرد فلا ةئام اموي

 : لاقف رعاشلا

 ديزي نيا تاجاحلا ووذ حاصو مكدعب ناسارخ تداب دلاخ ابا

 دوع كدعب نيورملاب رضخاالو ةرطم دعب ناورملا رطم الف
 دوج كدوج دعب داوج الو ةجهب كدعب كلملا ريرسل اف

 مركلا اذه لكأ ينوزماي لاقو هباعدف جاجحلا كلذ غلبف فلا ةئام هاطعاف

 ليقو قدزرفلل رعشلا نا ليقو هدعبامو مويلا باذع كل تبهو دق ةلاحلا هذهب تناو

 . مجعألا دايزل

 ةلمرلاب ذئموي وهو كلملا دبع نب ناميلس ادصاق جاجحلا نجس نم بره الو
 نيلب هاتأف انبل ءالؤه انقتسا همالغل لاقف برعلا ضعبل تايبأ ىلع هقيرط يف زاتجا

 فرعا ىنكل لاق كنوفرعيال ءالؤه نا مالغلا لاقف مهرد فلا مهطعا لاقف هبرشف

 نب ديزيل ايخاوم صاعلا نب رمع نب ديعس ناكو مهاطعاف مهرد فلا مهطعا يسفن
 ديعس هاتأف هيلع لوخدلا نم سانلا عنم ديزي زيزعلا دبع نب رمع سبح املف بلهلا

 تيار ناف هنيب و ينيب تلح دقو مهرد فلا نوسمخ ديزي ىلع ىل نينمؤملا ريمأاي لاقو

 ىلع تلخد فيك لاقو ديزي هبر سف هيلع لخدف هل نذأف هيضتقاف يل نذأت نا

 اهنضبقيل ديزي فلحف اهذخا نم عنتماف كعم ىهو الا جرختال هللاو لاقف هربخاف

 كلذ يف لاقف مهرد فلا نوسمخ رمع نب ديعس ىلا لمح ىتح هلزنم ىلا هجوف

 : مهضعب
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 ديزي ريغ نجسلا يف ارئاز ابح ادجام سانلا نم اسوبحم رأ ملف

 ديعسل تلجع افلا نيسمخب هزاجأ هاتا ذا رمع نب ديعس

 مهرد فلأب هل رمأف هسأر قلحف ءاجف اقالح بلطف بلهملا نب ۔ايزي جحو

 رخآ افلا هوطعا لاقف اهبرتشأف هنالف ىما ىلا هب ىضما فلألا اذه لاقو هدو ريحتف

 . نيرخآ نيفلا هوطعا لاقف كدعب دحا سأر تقلح نا قلاط يتارمأ لاقف

 : مهنم لجر لاقف ةعاضق نم موق ۔يزي ىلع مق

 بلطتن يذلا نم كيلا بلط انتافام اذا ىردنام هللاو

 بسني مراكملا ىلا كاوس ادحأ دجن ملف دالبلا يف انبرض دقلو

 بهذن نم لا اندشرأف الوا انتدوع ىقلا كتداعل رصاف

 : هدشناف هيلع دفو لبقملا ماعلا يف ناك املف رانيد فلاب رمأف

 قاوسالا عمجم كباب نأكو ةروجهم مهباوبا ىرا ىلام
 قافالا نم اوعجتناف كيديب يدنلا اوماش ما كوباه ما كوباح

 قاشعلا ةليلق تامركملاو اقشاع مراكملل كتيار ىا

 هيف لوقي رعشب ءاخجل نب رمع هحدمو

 ادادجاوَ ءابأ مراكالا اوناك مهتبسن نا موق بلهلا لآ

 اداكالو مهيعاسم نم اندامو مهلضفب ءايعي مهف دساح مك

 اداسح سانلا مائلل ىرتالو ةدسحم اهاقلت ننارعلا نا

 اداح ال ايندلا نم تمكتحا امب مهلخو مهنع دح دجملل ليق ول

 اداسجا سانلا نود بلهملا لآ اف نوكي حاورا مراكملا نا

 نيعب رأب هكالما ضعب لغم نم هءاج اخيطب بلهملا نب ديزيل ليكو عاب
 . نهيف همسقت نم دزالا زئاجع يف ناك اما نيلاقب انتكرت ديزي هل لاقف مهرد فلا
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 : هدشناف اديقم هآرف رمع نجس يف وهو ديزي ىلع قدزرفلا لخد

 بسحلاو تايدلا لمحو دوج لاو ةحامسلا كديق يف حبصا

 بستحم ءالبلا يف رباصو معن تفدارت نا رطبال

 اناو ىنحدمت لاق كاذ ملو لاق ىلا تءعاسا تعنص اذام كحيو ديزي هل لاقف

 ىتعاضب كيف فلسا نا تببحاف اصيخر كتيار قدزرفلا هل لاقف ةلاحلا هذه ىلع

 . لاملا سأر كيتاي نا ىلا كحبر وهو رانيد فلاب هؤارش لاقو ةمتاخب هيلا ديزي ىمرف
 بحاص ىور قدزرفلا ال ىننحلا ضيب نب ةزمح هيلع لخادلا نا ليقو

 : هلوق هدشناف نجسلا بلهملا نب ديزي ىلع ضيب نب ةزح لخد لاق يناغال
 بنأ هديدح باب ةدجنلاو دوجلاو حامسلا نود قلغا
 بكنالو نهاو عيض ال تضم نيعبراو ثالث نبا

 بستحم ءالبلا يف رباصو معن تعباتت نا رطب ا

 برعلا كيعس نود ترصقو لهم ي داوجلا قبس تزرب
 لزنمالو هي ونت تقو ريغ يف ىمسأب تهون ذا تءاسا دقل ةزمحاي هللاو لاقف

 ذخ لاقف فقاو ربخ بحاص هيلعو ةرورصم ةقرخب هيلا ىمرف هتحت ادعقم عفر مث كل

 هذخ ارس هل لاقف هدري نا داراو ةزمح هذخاف هريغ ابهذ كلما ام هللاوف رانيدلا اذه

 ىل لاقف رانيدب اذهام هللاو تلق هنع عدختال يل لاق املف ةزمح لاق هنع عدختالو

 الف تيهتناف هيلع هدرا نا تدرأف ارانيد يناطعأ تلقف ديزي كاطعا ام ربخلا بحاص

 هللاو تلقف دنز طقس هنأك رمحا توقاي صف اهيف اذاف ةرصلا تللح ىلزنم ىلا ترص

 ىلا هب تجرخف ىنم ذخويف ديزي نم هتذخا ىنا نملعيل قارملاب اذه تضرع نل
 هدي يف صفلا راصو لاملا تضبق الف فلا نبث الثب ىدوهي لجر ىلع هتعبف ناسارخ
 ىأر املف ةرمح يلق يف فذق امناكف هتذخأل مهرد فلا نيسمخ الا تيبا ول هللاو لاق
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 ىنتلتقو هللاو ىلب تلق كتنبغ دق ىنا كشا تسلو رجات لجر ىنا لاق ىهجو ريغت

 . ها كلت كيدل رفوتتل كقيرط يف هذه قفنا لاقو رانيد ةئام ىلا جرخاف

 نا ىلا رضح امب منقا هل لاقو فالآ ةعب رأ رعاشلا ىطعا ديزي نا ليقو

 ىطعي قحلا عنميو لطابلا يف ىطعي هللا هلتاق لاقف رمع كلذ غلبف كنيد ءاضق نكمي

 . ءارمألا عنميو ءارعشلا

 ةزهحم راد يلو اه عنصا امو لاقف اراد كل ذختت ال ل ديزي ءاسلح ضعب لاق

 الوزعم تنك ناو ةرامالا رادف ايلوتم تنك نا لاقف ىه نياو هل لاقف ماودلا ىلع

 . نحسلاف

 هل ليقف اهريفاذحب ايندلا يلو اهلك يايند رومأ ىنكا نا ىنرسيام همالك نمو
 ليفلا بقلملا ينزاملا نايبذ نب بحاح لخد زحعلا ةداع هركا ينال لاقف كاذ ملو

 : هدشنا هيدي نيب لثم الف بلهملا نب ديزي ىلع يرقشالا بعكو ةنطق تباث هب هبقل

 ةليل نيعست سيعلا تيطتما كيلا

 هنيمي ءاس تداج ؤرما تناو

 رهشم يجوعا فرطب يل دجف
 مجرم رتس فرطلا حومط حوبس
 هناك ىتح نطبلا هنم :رمضلا ىوط

 اي وقأ نبخرف ليللا حنج ردابت
 اهنأك تلدت اديص تأر الف

 ةرفق بيذ نم بلقلا داوس تكنف
 اهعنص نقلا نقتا دق ةغباسو

 هنأك دبدحلا ءام نم ضيباو
 يغولا ةموح ي تئشام اذا يل لفو

 بلهملا نباي كيفكادن ىجرا

 برغمو قرش نبب يح لك ىلع
 بهلس مئاوقلا لبع اظشلا ميلس

 بذشملا ءاشرلا رارماك رما

 بكبك خيرامش نم تلدت باقع

 بدجمس ضرالا نم رفق ين دازلا نم
 بقرم دعب ابقرم ىواهت ةالد
 بصعم ماظعلا ىراع ىرقلا لي وط

 برجم ليوط يطخ رمسأو
 بضقي ةبيرضلا قلي ىتم باهش
 بكرا توملا ةموح بكرا وأ مدقت
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 بكرملا ميرك مخض بأ ينامن ةينزام ةبصع نم ؤرما انا

 ىلع انل تطرشام تفرع دق هل لاقو سرفو حمرو فيسو عردب ديزي هل رمأف
 مهعبتي ءارعشلاو ) لجو زع هنلا لوق ىهو ةنيب يتجح ريمالا هللا حلصا لاقف كسفن

 ةنطق تباث لاقف ( نولعفيالام نولوقي مهناو نوميهي داو لك يف مهنأ رت ملا نوواغلا

 كحئاوح هتلءعاسو نتيبب ريمالا تحدم ةليل نيعست ف كدلب نم هب تدفوام بحعاام

 تدح تدراام كاطعأ اذا ىتح هيف هيلع رخفت تيبب كرعش تمتخو تايبا ةرشع يل

 عدخنال اناف تباثاي هم ديزي لاقف هعدخت كنأك اهتبذكءاف كسفن نع هل تطرش امع

 : اضيا ديزي يف هلوق نمو مهرد ىلاب هل رماو هاطعا ام هغوسو عداختن انكلو

 الوتقم الدج هيفل ىوه هتكرت جايهلا ف يمك نم مك

 الوقصم امراص ةزهملا بضع قنور اذ هسأر قرفم تللج

 الوم ءام لزت ملو تلبتكا ىتح عفاي رغ تناو دايجلا تدق

 اليلغ تيفش مكو تننتما مكو ارشاعم تربج مكو تب رح دق مك

 ىنمدختو ىنلمحت لاق انم طبغا هيلا ريصت امب تسلف كتجاح لس هل لاقف

 : بجاح لاقف نبيتيراجو نيمالغو ابايث توخت ةسمخب رمأف يتزئاج لزهتو

 بلهملا نبا دي يف اهدجت هالك تجعبت نيا كي و رظناو تيغلا مش
 بصعملا ةايح ىرخالا هدي يفو ىصع نم هللا اه ىزخم دي هادب

 تباث ءاجه يف بجاح لوق نفف امهنيب ءاجهلا جلو ةنطق تباث هدسحف

 لوهجم باسنالا نم هاوسامو هتنطق ريغ هنم سانلا فرعبال

 يف تيبلا اذه لاق هنا ةنطف تباث نع ىنغلب لاق ىعازخلا لبعد نع ىورو

 . . : لاقف اموي هلابب رطخو هسفن

 لوهجم باسنألا نم اهاوسامو هتنطق ريغ هنم سانلا فرعيال
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 لهاو هباحصا نم ةعامج هدشناو هانعمب وأ هب ىحهأ فوس تيب اذه لاقو

 غلاب ولو هب كسفن وجهت نا تدرا ام كحيو اولاقف هلئاق ىنا اودهشا لاقو ةياورلا

 هيلا هتقبس دق نوك اف ىريغ رطاخ ىلع عقي نا نم دبال لاقف اذه ىلع دازام كودع

 ليفلا بجاح هب هاجه املف كريغل عقيال هلعلو هتلجعت دق رشف اذه اما هل اولاقف

 . ليفلا بجاح ىلع دري لاقف كلذ ىلعاو اودهشف هلئاق وه هنا ىلع مهدهشتسا

 ليفلا بجاحاي ايناث هل بلطاف هب تقبس دق تيب كلذ تاهه

 ىلا يضملل بهأتي وهو ةعمج موي بلهملا نب ديزي ىلع ضيب نب ةزمح لخد
 ندا نا اهتيار ايؤر نم لاق كحضت مم ديزي هل لاقف كحضف هممعت هتيراجو دجسملا

 : لوقي أشناف لق لاق اهتصصق ريمألا ىل

 ىنيد تيضقو اجسفنب يلع ازخ تننس مانملا يف كتيار
 ينيع كاذك مانملا يف اهنأر ايؤر مويلا تيدهاي قدصف

 لاق مث اهلثمو اهب كل ترما دق لاق افلا نوثالث لاق كنيد مك لاق

 رظنف ةبج نيثالثب اوءاجف اهنودبت جسفنب زخ ةبج لكب اوئيجف نئازخلا اوشتف ناملغاي
 هلزنم تلصو اذاف بابحلا ضبق ىلع كمع ىنواع ةيراجاي لاقف ةيراجلا ظحالي هيلا
 . فرصنأو بابجلاو اهذخاف هل تناف

 : هلوق بلهملا نب ديزي مجعالا دايز دشنأو
 اديزي هربنم داوعا ىلع انيأر ذم بلهملا تام امو

 اديدجحلا قلعلا رطمت ىرخاو دوجو ىدن فك نافك هل

 . رانيد فلأب رمأف

 مل هيلا بتكو لجر ىلا فلا ةئام ذافناب رما بلهملا نب ديزي نا ىورو
 . اربجت اهركذ عدأ ملو اننمت اهركذا
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 نب رمع ةفيلخلا دي ىلع مت يناساسلا مهردلل بيرعت لوأ نا ةقيثولا يف ءاج
 مهرد رخآ كس ثيح يومالا دهعلا ةيادب ىلا رمتساو ةرشع ةنماثلا ةنسلا يف باطخلا

 . ها بلهملا نب ديزي مساب نبنامثو عبرا ةنس يف برعم يناساس

 يف جاجحلا هل زعف ناسارخ ىلع الماع روكذملا خيراتلا يف ديزي ناكو تلق
 . كلملا دبع نب ناميلسل ىرخأ ةرم اهالوت مث هنجسو نينامثو سمخ ةنس

 يف هلتقمو كلملا دبع نب ديزي ىلع هجورخ ركذو كلذ ركذ ىضم دقو
 قلعتي ام ضعب كانه ركذن نا انتاف دقو هتيب لآو هلاجر نم ريثكو رقعلا موي ةكرعلا

 شيجلا ةنميم ىلع ناكو بلهملا نب بيبح هتوخا نم هعم لتق نمف كلذب
 ةملسم مهرسأ نيذلا مهو كلملا دبع نب ديزي مهلتق نيذلاو بلهملا نب كلملا دبعو

 نب ديزي دالوا باجنمو لضفملاو ةريغملاو هللادبعو كراعملا مهف ديزي هيخا ىلا مهلسراو

 بلهملا نب لضفملا دالوا لضفلاو بيبشو ناسغو جاجحلاو ديردو بلهلا
 لاقف ريغصب انا ام ينولتقا لاقف ريغص مالغ مهنم يتب و بلهملا نب ةصيبق نب لضفملاو

 هب رمأف ءاسنلا تئطوو تملتحا دق يسفنب ملعا انا لاقف تبنا له اورظنا ديزي

 . لتقف ديري
 دعب ةرصبلا نم اهيلا اوراس دنسلاب ةنيدم ىهو ليبادنقب مهنم اولتق نيذلاو

 بلهملا نب ديزي نب ةي واعمو بلهملا ونب ناورمو دايزو لضفملا مهف ةميزهلا عوقو
 نب كلملا دبعو بلهملا نب ةصيبق ءانبا ةريغملاو رمعو بلهملا نب ةنييع يبا نب لاهنملاو

 نب لاله دي يلع ءالؤه لتق ناكو مدقت ايك ديزي هيخا عم لتق هنا ةياور ينو بلهلا
 نذا يفو مهسؤرب ثعب و مهعم نمو بلهملا لآ لف رثا يف ةملسم هلسرا يميقلا زوحا

 ءاسنلا عم ديزي هيخأ ىلا ةملسم اهب ثعب و ةملسم ىلا همسا اهيف ةعقر دحاو لك

 بلهملا نب ديزي نب رمعو بلهملا نب ةنييع وبا ليبادنق نم اوجن نيذلاو ىرسألاو
 نبا هيلا ءاجتلا ىذلا كرتلا كلم هلعل ) ليبترب اوقحلف بلهملا نب لضفملا نب نامثعو
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 كلملا دبع نب ديزي ىلا بلهملا تنب دنه تلسراف ةنييع وبا امأف ( كلذ لبق تعشالا

 هللادبع نب دسأ ىلو نا ىلا لضفملا نب نامثعو ديزي نب رمع قب و هنمأبف هناما يف

 . ناسارخ ام دقف امهنامأب هيلا بتكف ناسارخ

 اهغلب املف هل اهبطخي الجر بلهملا تنب دنه ىلا كلملا دبع نب ةملسم لسرا

 نا ول هللاو ىوخا لتق دقو هسفن ىلع ةملسم ىننمأي نكلو ميرك ؤفك تلاق ةلاسرلا
 القع ةملسمل بسحا تنك دقو هجيوزتب يسفن تباطام حورلا مهيف داعا ةملسم

 ناكام بلهملا ةنبا هللاو تقدص لاقف اهتلاقمم هربخأف ةملسم ىلا لوسرلا قلطنأف

 نا بسحا تنك لاقف هباحصا نم رضح نم ىلع لبقا مث ةوفه الا اهيلا يلاسرا

 . اعيمج مهءاسنو مهلاجر يف ىه اذاف مهلاجر يف ةعاجنلا

 بلهملا تنب دنه رباج مامالا هقف هباتك يف شوكب دمحم ىيحي خيشلا ركذو

 تورو بلهملا نب كلملا دبع اهيخا عم يضابالا بهذملل اهئالوب ةفورعم تناك اهناو

 ملعاام تلاقو اهمأ ىلاو اهيلا اعاطقنا سانلا رثكا ناك هللا همحر ديز نب رباج نا

 يناهن الا لجو زع هللا نع يندعابي ائيشالو هب ىنرمأ الا هللا ىلا ينبرقي ناك ائيش

 دحاو موي يف تقتعأ بلهملا تنب دنه نا يواسملاو نساحملا باتك يفو ها هنع

 . ةبقر نيعب رأ

 ةرفص يبا نب بلهملا تنب دنه ىلع تلخد يشرقلا هللادبع نب دايز لاق

 تلاقف ريمأ ةارمأ تناو نيلزغت اه تلقف هب لزغت لزغم اهديب و جاجحلا ةارمأ يهو

 نكلوطا ) لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق ىدج نع ثدحي يبا نا

 ىلع اليلد ةباصالا يف ثيدحلا اذه رجح نب ظفاحلا قاس دقو ( ارجأ نكمظعأ اقاط

 ةباحصلا نم دودعم وهف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هتياورو ةرفص يبا ةبحص

 . . هنايب رم دقو كلذ ريغ لاق نم مهو و

 تاملسملا نم تناكو بلهملا تنب ةكتاع ىلع ناهدلا حلاص حون وبا لخد
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 لاق ارباج ينعت لوحالا ىدنع نم جرخ نآلا تلاق لجر سلجم ىرا ىنأك لاقن

 نع هتلعاس يسفن يف نك ءايشا ةثالث نع هتلعاس معن تلاق ءىشب هنم ترفظ لهف

 ناو ساب الف اهتنوشخو اهدرب و ضرالا رح نم ايهنيسبلت تنك نا لاق نيفخلا سابل

 ةياور يفو ةميتيل ىدنع يلح نع هتلءاسو الف ىنشكنت نا نبلابت ال ايهنيسبلت تنك

 ناك دبع نع هتلءعاسو ةنماض كناف هترعأ نأ لاق لامب موقيف ىنم راعتسي ىخأ تانبلا
  
 هيجرخا لاق يتعيض ىلع هتفلختسا مث هتقتعأف هقثواو ىدنع لام سفنا نم

 . ها كعفانم نم ءىش ف هيلخ دت الو

 هذه يف ءاج ايك تاملسملا نم تناك وا نيملسملا نم ناكو مهوقب ريبعتلاو

 . بهذملا يف ةقفاوملا كلذب نونعي ةياكحلا

 بلهملا نب ديعس

 بيبح نب قلطو ريبج نب ديعس نع ىور بيذهتلا بيذهت يف ظفاحلا لاق

 نم ىرداال متاح وبا لاق ىرصبلا رضنلا نب ةحلطو ينادحلا لضفلا نب مساقلا هنعو

 . ها ةرفص يبا نب بلهملا هنا معزو تاقثلا ف نابح نبا هركذو وه

 نباو باسنألا ين يتوعلا لاق ديعس همسإ نم بلهملا دالوا ين نا رهش دقو

 هب و بقعي مل هناو بلهملا دالوأ نسأ ناك بلهملا نب ديعس نأ نيبملا حتفلا يف قيزر

 . ها ديعس وبا بلهملا ىنكي

١ 

 نيدودعملا برعلا ناعجش نم ةرفص يبا نب بلهملا نب ةريغملا سارف وبا وه

 سوب رق ىلع صكن ههجو يف ترجاشت دق حامرلا ىلا رظن اذا ةريغملا ناك دربملا لاق
 دشأ برحلا نوكتام دشا ناكو اهباحصا يف رثاو هفيسب اهاربف اهتحت نم لمحف هجرس

 . ها امسبت نوكيام
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 دهش ام هفصو يف لاقو بورحلا يف هيارب نميتيام اريثك بلهملا هوبا ناكو

 . ههجو يف رشبلا تيأر الا طق ابرح ىعم
 ضعب ينو اهجارخ ةريغملا هنبا يلو ناسارخ ىلع ايلاو بلهملا ناك الو

 ةارس نمو بلهملا ةمجرت يف ناكلخ نبا لاق هلك هلمع ىلع ورب هفلختسا هتاوزغ

 ةروثأم عئاقو مهعم هلو جراوخلا لاتق يف همدقي هوبا ناكو ةريغملا سارف وبا هدالوا

 هجوتو هتمارصو هتماهشو هتدجن نع اهيف نابأ انسح ءالب اهيف ىلبأ خيراوتلا اهتنمضت
 لهأ هملع ديزي ربخلا ىتأ املو اهب تامو ناجهاشلا ورم هنع هب انتساو ناسارخ ىلا هيبا ةبحص

 لاقف نخرصف ءاسنلا رمأف ربخلا هغلبي نا ديزي بحاو بلهملا اوربخي ملو ركسعلا
 هتصاخ ضعب همالف هعزج رهظ ىتح عزجو عجرتساف ةريغملا تام ليقف اذهام بلهملا

 ديزي راسف هتيحل ىلا ردحنت هعومدو لمعي امب هيصوي لعجو ورم ىلا ههجوف ديزي اعدف

 ةنيدمو دنقرمس برق ةنيدم ىهو شكب ايقم ةريغملا تام موي بلهملا ناكو ورم ىلا

 نينامثو نيتنثا ةنس بجر رهش يف ةريغملا ةافو تناكو ىلوالا دارملاو دنسلاب ىرخأ

 هتديصقب رباج نب دايز ليقو ناميلس نب دايز وهو مجعألا دايز ةمامأ وبا هاثرو
 : هيئاحلا ةروهشملا

 اوزغ اذا ةازغلاو لفاوقلل لق
 انمض ةورملاو ةحامسلا نا

 هب رقعاف هربقب تررم اذاف

 اهءامدب هربق بناوج حضناو

 هءاول دقعو هتزبب رهظأو
 الفاق وأ ابقاعم دونجلا بآ

 هشعنب ليز موي مراكملا ىرأو
 تحبصأو دالبلا هعرصمب تفجر

 حئارلا دجمللو نيركابلل
 حضاولا قيرطلا ىلع ورمب اربق
 حباس فرط لكو ناجمهلا موك

 حئابذو مداخأ نوكبي دقلف

 حمارش نيتلصم ةوعدب فتمهاو
 حئارضو ةريفح نهر ماقاو

 حئادمو لضاوف لضفب تلاز
 حئاحص ريغ كاذل بولقلا انم
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 ىنم نم مركا تنك ام نآل

 اهلك ةورملا كيف تلماكنو

 هلح تيبب انزح انب ىنكو
 هجورس طحو هربانم تفعنف

 نملعتلف ءرمأ ىلع حاني "

 انحامرو انليخ ةريغملا ىكبن

 ضرعت لوط دعب ةريغملا تام
 تهباشت لاجرلا ىلع رومألا اذاو

 ةرم يذ مربمب ليحسلا لتق
 تحبصا ةريغملل كلاعصلا ىراو

 ىدنلا وعجتنا اذا مه عيبرلا ناك

 ىذلاك ةريغملل بلهملا ناك

 هل قسف قتساام ةمج باصاف

 ةزافم طسو لتحي ول مايا
 ىقفلا اه لاز نل بلهلا نا

 اهلاطآ قحاول تابرقملاب
 هلوح بئاتكلا وفهت اببلتم

 هل اومسي جوتم رغأ كلم
 ادعلا ىلا بورحلا ةيولا عافر

 حراقلا ةابش نع كبان َرتفاو

 حلاصلا لاعفلاب كلذ تنعاو
 حزاني هنع سيلف نونملا ىرخ ]

 حماط فرطو ةحماط لك نع

 حئانلا حون قوف ةريغملا نا

 حئاصتو ةنرب تايكابلاو
 حئافصو ةنسا نبب لتقلل
 حتافمو قلاغمب تعزونتو

 حجار لقع لضفب لاجرلا نود

 حماسم نيديلا قلط ىلع ىكبت
 حئال قرب لك عماول تبخو
 حئاملا بيلق ىلا ءالدلا ىقلا

 حناومو عزاونب هضوح يف
 حئاس برشب اهشطاعم تضاف

 حقال برح لك مداوق ىرمي
 حصاحصو بسابس لهس بات

 حشاكلا فرط ضغب قيدصلا فرط

 حراوبو حناوس ريط دوعسب
 ةلاطالا فوخ الولو اهخنو دئاصقلا ررغ نم ةديصقلا هذهو ناكلخ نبا لاق

 ةاجنلا هب دهشتست اهنم يناثلا تيبلاو اتيب نيسمخ ىلع ديزت ةليوط ىهو اهلك اهتبثأل
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 هذه ين تيب رهشأ وهو يتيقح جرف هل نكي مل اذا ثنؤملا ريكذت زاوج ىلع مهبتك يف
 . هل مفامعتسا ةرثكل ةديصقلا

 تنا نينمؤملا ريما اي تلق قرا ةديصق ىأ نومأملا يل لاق دابع نب دمحم لاق

 تلق اهظفحتا لاق مث بلهملا نب ةريغملا يف اهلاق ىتلا مجعالا دايز ةديصق لاق ملعا

 ننمؤلملا ريمأاي تلق اتيب اهنم كرتو اهرخآ ىلع ىتا ىتح اهيندشنأف ىلع اهذخ لاقف معن

 : تلق وهامو لاق اتيب اهنم تكرت

 حد اق دهن قوف ةنسأل ١ ىشغي هتازب هقوفو هتتا اله

 مث اهيف تيب دوجا اذه تقولا كلذ هتتا الا ةينملا ددهتي هاه هاه لاقف

 . هظفح ىح هداعتسا

 ةرفص يبا نب بلهملا نب بيبح

 جاجحلا هلزع مث نامرك ىلو ىومألا رصعلا يف مهفارشاو برعلا ناعجش دحا

 الو هب ورح يف هيبا عم ناكو هتطرش نع كلملا دبع هاخا لزعو نينامثو عبس ةنس

 مكيلع تفلختسا ينا مه لاقف ابئاغ ديزي هنبا ناكو هينب ىلا ىصوا بلهملا رضتحا

 رمالا ناك ول هتيصو و هتوم دنع لاق هنا ليقو دنجلا ىلع ابيبح ىنبا تلعجو اديزي

 اوب ره مث ةرصبلاب ابيبح هاخا نجس ديزي جاجحلا نجس امو ابيبح ىدلو ىديس تيلول ىلا

 ةرسيملا ىلعو شيجلا ةنميم لع ناكو ةيمأ ىنب لع هتروث هيخا عم دهشو نجسلا نم

 شيعلا يف ريخال لاق كلذب ربخاو ةكرعملا يف بيبح لتق املو بلهملا نب لضفملا هوخا

 اوضما اضغب الا اه تددزاام هللاوف ةزهلا دعب ةايحلا ضغبا هللاو تنك دق بيبح دعب

 كلذ هل ريعتسا حربيالف برحلا يف نرحي ناك هنال نورحلاب بقلي بيبح ناكو امدق

. ليخلا ي هلصاو



 يف الجر تيارام بلهملا نب بيبح لاق رابخالا نويع يف ةبيتق نبا لاق
 عمسف دحاو ىدنع اناك الا نيرساح تيارالو نيلجر ىدنع ناك الا امئلتسم بزحلا

 دنع نوداني مهارت الا ةليضف حالسلل نا قدص لاقف ةفرعملا لها ضعب ثيدحلا اذه

 . لاجرلا لاجرلا نود انيالو حالسلا حالسلا خيرصلا

 نالجر امهعمو ةقرازالا لاتقل ابيبحو اديزي هينبا موي تاذ بلهملا لسرا

 نب دايز همسا ةعصعص نب رماع ىنب نم رخالاو يفقث امهدحا جاجحلا امهلسرأ

 دقو يناثلا مويلا يف مهوركاب مث قفثلا دقفو دايز لتقف لاتق دشا اولتتقاف نمحرلا دبع
 بجعي يفقثلاو مهنم ابيرق عقي لبنلا ناكو ءادغلاب اعدو بلهملا هباعدف يفقثلا دحؤ

 : يدبعلا ناتلصلا لاقف بلهملا رمأ نم

 قئاقعلا لثم فيسلا طارتخا لبقو قئاوعلا قوع لبق يناحبصا اي الا
 قفاوخلا لالظ يف ايانملا ضوخن اندوقي ديدحلا يف بيبح ةادغ

 قر اوبل ١ قوف برحل ١ جاجع جاهو اهر ارش ر اط برحل ا ام اذا نورح

 قرازالا حامر هتحاطا اد ابز هنيمأ نا جاجحلا غلبم نف

 بلهملا نب لضفملا

 نع ىور ىرصبلا ىدزالا ةرفص يبا نب بلهملا نب لضفملا ناسغ وبا وه

 جراوخلل هب ورح مايا هيبا عم لضفملا ناكو بيذهتلا بيذهت يف رجح نب ظفاحلا
 اهلع الماع ثكمف بلهملا نب ديزي هاخا اهنع لزع نا دعب ناسارخ جاجحلا هالو و

 ملو يلهابلا ملسم نب ةبيتق هناكم ىلوو جاجحلا هلزع مث سيغذاب اهنم ازغو رهشأ ةعست
 ناسارخ نم ديزي علتقي نا دارا امناو ةبغرو دصق نع لضفملل جاجحلا ةيلوت نكت

 هسبح قارعلا غلب و ديزي .راس اهلف هنم ةسايس لضفملا ىلوف هنم عنتمي نا فاخف
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 هناف هعوقو لبق ديزي هب سحا رمالا اذهو هناكم ةبيتق ىلوو لضفملا لزعو جاجحلا
 ىلوي جاجحلا نورت نم هصاوخو هتوخال لاق ناسارخ نع هل جاجحلا لزع هغلب ال

 نم نكمتي ىتح مكنم الحر ىلوي هنكلو ال لاق فيقث نم الجر اولاق ناسارخ

 هانع نمم هنأكو لاق ايك ناكف ةبيتقب قلخأو سيق نم الجر ىلوي و هلزعي مث ناسارخ
 : هلوقب رعاشلا

 اعمنس دقو ىأر دق ناك نظلا كب نظي ىذلا ىعم ألا

 هلزعب هيلا بتكي نا هرك ديزي لزع يف كلملا دبع هل نذا امل جاجحلا ناف

 مقا هل لاقف رذنملا نب نيصحلا ديزي راشتساف لبقاو لضفملا فلختسا نا هيلا بتكف

 لجعت ملو تقا ناف جاجحلا نم تيتأ امناو كيف ىارلا نسح نينمؤملا ريما ناف لتعاو

 هركا اناو ةعاطلا يف انل كروب تيب لها انا لاق كرقي نا هيلا بتكي نا توجر

 دق ىنا لضفملا ىلا بتكف جاجحلا ىلع كلذ ءاطباو زاهجلا يف ذخأف فالخلاو ةيصعملا

 امناو ىدعب كرقيال جاجحلا نا هل لاقف ديزي ثحتسي لضفملا لعجف ناسارخ كتيلو

 مأ ىهو ) ةلهب نباي ديزي لاق ينتدسح لب لاق هيلع عنتما نا ةفاخم عنصام ىلا هاعد

 رخالا عيب ر يف ديزي جرخف ملعتس كدسحا انا ( ةيدنه تناكو كلملا دبعو لضفملا

 يفو جاجحلا هلزع مت رهشا ةعست ناسارخ ىلع الماع لضفملا ىقب و نينامثو سمخ ةنس

 : هيخاو لضفملا يف رعاشلا لوقي كلذ

 رهزالا ماملا اذع هادغ ير اك ازخا امنا ةلي ه ىنباي

 سانلا نيب همسقف انغم باصاو اهحتفف سيغذاب ازغ دق لضفملا ناكو

 ىطعي ناك لام تيب لضفملل نكي ملو مهرد ةئامنامث مهنم لجر لك باصأف
 : هحدم يرقشاللا لاق مهنيب همسق ائيش نغ ناو ىيش هءعاح الك سانلا

 الضفملا نووتني ىتش بئاصع رشعم لك نم رقفلاو ىنغلا اذ ىرت
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 الحرت دق ةجاح ىضقي رخاو هبيس لضاوف اوجري رئاز نف
 اللعتمالو ارح ىوتنم اهب دجن مل كضرا ريغ انيوتنا ام اذا
 الوأ تنك حلاص نم اومدق دقو ىهنلا ىوذ نبمركالا انددعام اذا
 الكلاو لهانملا ناموشب تحابا ةلوص لضفملا لاص دقل ىرمعل

 الصيف نيقيرفلا نيب انل تناكف اهلثم تلوانت سابع نبا مويو
 الب رستام هتاعسم نم تلبرسو اهلك بلهملا قالخا كل تفص
 الحنتم نكي مل ادجم ثروأف هيعسك عاس عسي مل ىذلا كوبا

 ملسم نب ةبيتق مدق ناموشو نورخأ ديري وهو دنجلا ضرعي لضفملا ناك الو

 . جاجحلا لبق نم ناسارخ ىلع ايلاو

 نب ديزي هيخا عم دهش مت نيطسلف دنج هالو كلملا دبع نب ناميلس مايا ينو

 هفصي ريث الا نبا لاق رقعلا موي هيخا عم لتاقف قارعلا يف ناورم ىنب ىلع همايق بلهلا

 ىشثغأالو برحلل ةئبعت نسحأالو هفيسب برضأ برعلا نم ناك اهف ) ةعقولا كلت يل
 طساو ىلا هعم ىقب نمب ىضم مهنع سانلا قرفتو هوخا لتق املو ( لضفملا نم سأبلل

 يميقلا زوحأ نب لاله هكرداف دنسلاب ليبادنق ىلا هعم نمب راس مث هنيع تبيصا دقو

 مهيلع رثاكتف هباحصاو لضفملا هلتاقف هلاتقل كلملا دبع نب ةملسم هريس دق ناكو

 ثالث وأ ةئامو نيتنثا ةنس كلذو ليبادنق باوبا ىلع لضفملا لتقف ةملسم باحضأ

 . ةئامو

 : هتوخا لتق دعب اهلاق ةدجنلاو ةعاجشلا اهيف فصي تايبا لضفمللو

 بيضق نبترفشلا ىضام لك ىلع سفنأب دوجت نا الا دوجلا له
 بيبح نورحلاو ديزي دعبو دمحم لتق دعب شيع ريخامو
 بوسكب حلاص دجمن سيلف ىدرلا ةيشخ انقلا فارطا ره نمو
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 بين ٣ او ر تنح ام كطمهرل ىلعل ١ تروت ة دقر الا يمه امو

 ةرفص يبا نب بلهملا نب ناورم

 ديزي ىلو الو بلهملا نب ديزي هيخا دنع هتوخا قثوا بلهملا نب ناورم ناك
 ناورم هاخا ريص قارعلا ىلع ايلاو كلذ لبق ناكو كلملا دبع نب ناميلسل ناسارخ

 ىلع جاجحلا ضبق انيحو هتوخا رئاس نيب نم هب هتقثل ةرصبلاب هروماو هلاومأ ىلع
 اوذخاو مهبذعي ذخأو قارعلا يف مهنجس كلملا دبع مايا هتوخا ضعب و بلهملا نب ديزي

 نا هورمأي ةرصبلاب وهو ناورم مهيخأ ىلا اوثعبف مهناكم نم صلختلا يف نولمعي مه ۔

 الئل اهب ىلغي و عيبلا ىلع اهضرعي و اهعيب ديري هنا سانلا يري و ليخلا مه رمضي
 نجسلا نم اوجرخو ةليحلا اولمعف ةاجنلا ىلع اوردق نا ةدع مه نزكتف ىرتشت

 ىلع بلهملا نب ديزي راث املو ةرصبلا ىلا نفسلا اوبكر نا دعب ليخلاب ناورم مهافتلاو

 يحاونلا يف هباون ثعب و سرافو قارعلا ىلع ىلوتساو كلملا دبع نب ديزي مايا ةيمأ ىنب

 بانتساو نبي ومالا شيج لاتقل طساو ىلا جرخ مت ةرصبلاب وه رقتساو تاهجلاو
 ىلا مهحرسي و ماشلا لهأ برح ىلع سانلا ثحي راصف ةرصبلا ىلع ناورم هاخأ

 لانو داشتحالاو دجلاب سانلا رماو موي تاذ بطخف ابيطخ اعاجش ناكو ديزي هيخا

 سانلا طبثي نسحلا نا هغلب امل كلذو همساب حرصي نا ريغ نم ىرصبلا نسحلا نم

 بلهملا لآ نم ابن نم ابنو ديزي هوخا لتق الو بلهملا نب ديزي عم جورخلا نع
 ليقو بلهملا لآ ةيقبو لضفملاو ناورم مهيفو ليبادنق ىلا اولحر مث ةرصبلاب اوعمتجا
 نم مهنع ضفراف ةيما ىنب راصنا مهقحلو سرافب ليبادنق ىلا مث نامع ىلا الوأ اوضم

 ديرت نيا لضفملا هوخا هل لاقف ءاسنلا ىلا فرصنا ةبلغلا ناورم ىأر املف مهعم ناك

 لتقتأ كحيو لاقف قاسفلا ءالؤه نهيلا لصي الئل نهلتقاف انعاسن ىلا لخدا لاق

 اوشم مث كلذ نع هدرف مهنم نهيلع فاغخنام هللاو انا كتيب لهأ ءاسنو كتاوخا
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 نب نامثعو بلهملا نب ةنييع ابأ الا مهرخآ نع اولتق ىتح اولتاقف مهفايسابا
 هيفو ةصيبق ابا ىنكي ناورم ناكو ليبتر ناقاخب اقحلف اوجن امهناف بلهملا نب لضفلا
 : رعاشلا لوقب

 اعابط مهمركا تالعلا ىلع موي لك ةصيبق ابا تبار

 اعاطتساام لمحي رمالا ميسج اوعيطتسي نا وبا مهام اذا

 اعابو ىدن كاذب مهلضف رمأب مهرودص تقاض ناو

 . ابيرقت ةئامو ثالث ةنس ليبادنقب مهلتق ناكو |

 بلهملا نب ديزي نب دلخم

 ىلع هوبا هبانتسا احدمم اداوجا ديسو برعلا ءارما نم اريما دلخم ناك

 رعاشلا ناسارخب هيلع دفو نمف هوحدمو ءارعشلا هدصقف اهيلع الماع ناك امل ناسارخ

 : ةديصقلا هذه هدشنا هيلع لخدا الف ىدسألا ديز نب تيمكلا

 لاوحألا مداقت دعب مسرلاو لالطالا ملاعم تلءاس اله

 لاب مجعأ لاوس فيكو ابرط قىلبلا دعب اهموسر جيهت انمد
 لافكألا حجاور نوطبلا بق ادؤات حاطبلا اطق ىنم نبشمب
 لافتمالو ةشحافب تسيل ةييح ثيدحلا ةسنآ لك نم

 لاجحو ةرسأ نبب رهشلا ي اهتيقال اذا اههاذم ىصقا

 لايرجلا ةفالسك وأ دهشلاك اهتهن اذا اهتقبير ن زو

 ا ح زمو

 لاغشأ يف كاذ نع هتادلو ةجح ةرشع سمخل شويجلا داق

 لاطبالا ةروسو كولملا ممه هب تمسو مهتامه مهب تدمكف
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 لانمب هلاشم ساق رغأب مهنيب بلهملا شاع امناكف

 لاصن لك توقو ناهرلا موي دلقم لك تابصق هفك يف

 لاقنألا حجرا كنزو شلا كب مبنزأو رشعم كنزا ىتمو

 نب رمع انثدح لاق يبلهملا رصن نب بيبح ينربخا يناهبصالا جرفلا وبا لاق

 : هدشنأف بلهملا نب ديزي نب دلخم ىلع تيمكلا لخد لاق ةبش

 لاغشا يف كاذ نع هتادلو ةجح ةرشع سمخل شويجلا داق

 لاطبالا ةروسو كولملا مه هب تمسو مهنامه مهب تدعق

 ةلغبلا هل لاقف اهنم كرقو ذخ لاقف ةبيورلا اه لاقي مهارد دلحم مادقو لاق

 هيبال ليقف مهرد فلا نيرشعو ةعبرا ذخاف اهرقو ذخ لاقف ىنم دلجأ ىهو بابلاب
 . ىنبأ اهلعف ةمركم درأ ال لاقف كلذ يف

 : اهعلطم ىرخأ ةديصقب اضيا هحدمو

 ضورعلا ىوس مهرد فلا هئام هاطعاف ( قربالاب الزانم تلءاس له )

 نب ةزمح لاق يناهبصالا جرفلا وبا ىور اهلثمري مل ةئيه يف ةفوكلا مدقف نالمحلاو

 وهو بلهملا نب ديزي نب دلخم ىلا ديز نب تيمكلا دفو امل يفقثلا بوقعي يبال ضيب
 ىلا هتديصقب هحدم دقو ةنس ةرشع نامث هلو اهيلاو ناكو ناسارخ ىلع هابأ فلخي

 تلءاس اله ) اهيف لوقي ىتلا هتديصقو ( لالطالا ملعم تلءاس اله ) اهلوأ

 يف ةفوكلا مدقف نالمحلاو ضورعلا ىوس مهرد فلا ةئام هاطعأ ( قرب ألاب الزانم

 ىناو دلخم نم هلان امب تيمكلا نم ىلوأ انأل هللاو يسفن يف تلقف اهلثم ري مل ةئيه

 يتديصق ىور ىلع احيدم دلخ تأيهف اعيمج رضم ىلع ةيبصعلا يف رصانو هفيلحل
 نم ةعامج ىنتتا مويب هيلا يجورخ لبق ناك اهلف هيلا تصخش مث امتيفاقو تيمكلا
 ملعن نحنو برعلا ىتف وهو ادلخم ىتأت كنأ اولاقف رضمل مهيلع تايد سمخ يف ةعيب ر
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 كايا انتلئسمو كيلا اناشمم هملعاف كرمأ نم غرف اذا نكلو كسفن ىلع رثؤتال كنا

 يل شرفو ينلزنا ناسارخ دلخم ىلع تمدق املف اننظ دنع نوكي نا اوجرنف همالك

 نيد كيلعأ ةليل ىل لاقف هعم رمسأ تنكف هسفنب ىنطلخو يناسكو ىنلمحو ىنمدخو

 ةيطع تيمكلا تيطعا دق كنا نيدلا نع ىايا كتلئسم نم ىنعد تلق ضيب نباي

 لاق مث كحضف هنع ىب كريصقتب ريعا ملو ةفوكلا لخدا مل الاو اهنم لقا ىضرا تسل
 تيمكلا ىطعا ايك مهرد فلا ةئامب ىل رمأف تيمكلا تيطعا ام ىلع كديزا لب يلا

 هتيتا يتجاح نم تغرف املف هب عنص ايك فاطلالا رئاس يف يب عنصو هيلع يندازو

 : تد سلج املف تايدلا يف موقلا ةجاح ةركذت ىعمو اموي

 بحرملا بجي ابحرم لقو اهضقاف ةجاح يف كانينا
 اوبذكبي ةدع اودعي نم رشعم لاانلكتنتالو

 برغملاو قرشلا عضخ مهف ةرسأ نم عرفلا ين كناف

 اوبدأام كرمعل معنو تءاشنام مبم بدأ يو

 بيشألا ديسلا غلبيام كينس نم تضم رشعل تفلب

 اوبعلي نا كتادل مهو رومالا ماسج ايف كمهف

 تالامح تلقو موقلا ةعقر هيلا تجرخأف يه امف كتجاحبو كب ابحرم لاقف

 وهامو لاق ريمألا اهيأ كلذ ريغو تلق مهرد فالآ ةرشعب يل رما مث مسبتف تايد ين

 ةرشع مالغاي هدز لاق مث مس. تف هدلو ةعيطق هيلا وكشا ىتح بلهملا ربق ىلع لدأ تلق

 مسبتف هدلو ةعيطق هيلا اوكشا ىتح بلهملا ربق ىلع لدا لب تلقو تيبأف ىرخا فالآ

 هدز لاقف بلهملا رق ىلع لدا تلقو تيبأف ىرخا فالا ةرشع مالغاي هدز لاق من

 افلا نيعست تغلب ىتح فالآ ةرشع ينديزي و اهرركا تلز امف ىرخا فالا ةرشع

 كرجآو ريمالا اهيا هللا كلصو تلقف يب أزهي وأ ىب بعلي نوكي نا هللاو تيشخف
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 جارخ ىلع كلذ ىا مث كمالك ىلع تقا ول هللاو اما دلخم لاقف كءازج نسحأو

 . هكتيطعال ناسارخ

 : تلقف ديزي نب دلخم ىلع اموي تلخد ةزمح لاق

 تحبصا براغملاو قراشملا تيل
 : تلقف هم لاقو كحضف

 دهسم مون حبصلا لبق تيفغا
 : تلقف نوكي اذام لاق 7

 ةفيصوب يل تدج كنا تب تيأرف

 : تلقف تلعف دق لاق

 ةلغبو لا تلمح ةرديبو

 هماماو اهريمأ تناو ايحت

 اهمانأ لبق تنكام ةعاس ى

 اهمايق ىلع نسح ةموسوم

 اهماجل لصي ةيجان ءارفص

 كلذ نم تيار ينا هللا ملعامو هلك كلذب يل رما مث كايؤر هللا ققح دق لاق

 هنا اضيا ةزمح نع يورو ناورم نيرشب عم رخآ رعاشل تعقو ةصقلا نا ليقو ائيش

 ارارم هيلع فلتخأف هنع لغش مث اريخ هب عنصي نا هدعوف موي تاذ دلخم ىلع لخد

 : لاقف هتدع هيلع تأطباو هيلا لصي ملف

 عنصي ءاشام هللا نا دلخا

 ةباحس كنم تلمأ دق فاو

 هنا دلخم ريخ نم ىنس ابأف

 هنا نودوي م اوقال دوج

 هدوي نمع فورعمل اب لخبي و

 ةبغم رش مرصل اف همرص أأ

_ ١٢٨ 

 عنميو ءاشبام ىطعيف دوج

 عملت ءاديب قرف ابارس تداجف

 عجريو ليج رما ىلا بوشيب
 عمطم هيف يل سيل لاح لك ىلع

 عطقي ىسما نانشلاو ضغبلا نم
 عنصأ فيك هب ىرداام هللاوف

علطت لاصولاب هيلا يسفنو



 علظيو ميقتسا لاح لك ىلع هنيبو لاصولاو ينيب ناتشو
 عزفملا ديزيو دعي ةفورعمو هدوب لالصاو ارهد ناك دقو
 عربتي ىل ناك ام دقو الخبو ةنحأ ريغ ىلع امرص ينبقعاو

 عنقت سيل هب قاي امب يسفنف هلبق سانلا ريغام هريغو

 مالغلا عفدف همالغ ىلا هعفدف لجر عم هب ثعب و همتخو ساطرق يف اهبتك مث

 ىرداال لاق كعم هب ثعب نمو باتكلا اذه بحاص نم مالغلا لءاس هأرق املف هيلا

 نيرشع برضف دلخم هب رمأف ضيب نب ةزمح ةفص فصو و اذكو اذك هتفص نم نكلو
 كل ابدا كانب رض امنا لاقو هاسكو مهرد فالآ ةسمخب هل رماو هسأر ىلع اطوس

 هللاو ال لجرلا لاق اهلثمل دوعت نا كاياف هفرعت نمل هيفام ىردتال اباتك تلمح كنال
 دحا لك سيلف رذحا لاق فرعا ال نمل الو فرعا نمل اباتك لمحاال هللا كحلصا

 ال لاق كبحاص قحلام فرعتا هل لاقف ضيب نبا ىلا ثعب و يعينص كب عنصي

 نيرشعلا ىلا قوتت هسفن لازت ال هللا كحلصا هللاو ضيب نبا لاقف هتصقب دلخم هثدحف

 ب اوتا ةسمخو مهرد فالآ ةسمخب هل رمأو دلخم كحضف ادبا ةئامسمخلا عم اطوس

 نكلو هللاو لجا لاق ادبا كناوخا باتع ىلا قوتت كسفن لازت ال هللاو تناو هل لاقو

 : لاق مث كلعف لثم يب لعفي و هتبتعتسأ اذا ينبتعي كلثمب يل نم
 لءاسا تئج ىذلا يناطعاو ينافك هراد تئج اذا لولهب ضيباو

 لعفأس اقح لاق يندز تلق ناو ابتاع تئج اذا اموي ىنبتعيو

 لءاست تئح ىذلا هيطعت كنأك ىدنلا بلطت هتئحام اذا هارت

 اولكأت ناوع برح تحقل اذا ةيتف بلهملا ءانبا هللف

 لسع ةيفرشملاو انقلا رمسب عناك توملاو برحلا نولطصي مه
 اولهناو حامرلا اردع اودرو اذا مهماما تاقفاخلا فلخ توملا ىرن
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 مهنا سانلا بسحع قح نودوجع

 مهدوجو مهادن اوجري نمل ثويغ
 مهنا بلهملا ءانبا نم كافك

 هنا بلهملا ثاريم كلذف
 اودجمتف هؤابآ ترجو ىرج

 للحع مبلع رذن مهدوجل

 لمنثو ةاحص ماوقال مامس

 اولعستي مل فورعملا اولئس اذا

 لوأ مراكملل هامن 1

 لقوتيال ءاطيع ٢ مدقا نم

 باوثأ ةرشعو مهرد فالآ ةرشعب هل رما تايبالا هذه ضيب نبا هدشنا الف

 : لاقف كل فعضتو انتدزام كديزن لاقو

 ةيقب يسفنل كرتت مل دلخا
 هنأف نعم لاق دق ايك تنكو

 امدعم نض ذا لاملا رثك تدجو

 ىأر نم دوجلاب سانلا قحا ناو
 دلاو مدق ناك دق يذلا تومي

 ازرب بلهملاو اديزي تدجو

 ةياغ تزواجو ازاف يك تزفف
 ةمصعو ىماتيلل ثايغ تناف

 ةليخت كادن ىجر ىذلا باصا

 الخاب كلاون اوجرذا فلت مو
 هتايح نم هل ريخ قتفلا تومو

 لمآو وجرأ تنكام ىلع تدزو

 لثمتي ذا لاق دق ايك رصب

 لمؤملا قيدصلا هاحليو مذي
 لزج مراكملل اداوج هابا

 للهتي هتئجام اذا رغا

 لعفا كلذ لثم ىناف تلقف
 لهمتملا قباسلا اهنع رصقي
 لحري ريخلا يلاطلا ءاجر كيلا
 لطهتو كيلع اهيلا زع بصت

 لقعي لاملاو فورعملا ىلع لظي
 لخبيو نضي لام اذ ناك اذا

 ين دلخم ناكو امالغو ةيراجو رانيد ىفلا هاطعاف يبأف مكتحأ دلخم هل لاقف

 ىلو الف كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ ف كلذو هيبا نع ابئان ناسارخب تقولا كلذ

دعب هنجسو قشمد ىلا ديزي ىعدتسا ناميلس توم دعب ةفالخلا زيزعلا دبع نب رمع



 رمي امف سانلا يطعي راصف ناسارخ نم دلخم لبقأف قارعلاو ناسارخ نع هلزع نا

 قشمد درو نا ىلا ورم نم هجورخ ندل نم بهوو اماظع الاوما مهاطعا الا ةروكب

 لاقف ةركنتسم ابايث سبل رمع ىلع لوخدلا داراو قشمد مدق املو مهرد فلا فلا

 دق كلابام هل لاق مث انلبسا متلبسا اذاو انرمش مترمش اذا دلخم لاقف ترمش دقل رمع

 الاو هيلع مكحاف ةلداع هنيب هيلع نكت ناف خيشلا اذه تسبح كوفع سانلا عسو

 ربص ديزي نا برعلا ثدحتت الف نيميلا اما ديزي لاقف هعايض ىلع هحلاصف وا هنيميف

 املو لاملا عيمجب هذخا الا دجا ال رمع لاقو بلطي امل ءافو اهيف يعايض نكلو اهيلع

 وهو تام نا دلخم ثبلي مل مث هيبأ نم ىدنع ريخ اذه لاق رمع دنع نم دلخم جرخ
 هل يقب أل اريخ خيشلا اذهب هللا دارا ول لاقو رمع هيلع ىلصف ةنس نيرشعو عبس نبا

 : تيبلا اذهب لثمتو برعلا ىتف تام مويلا اضيا لاقو ىتفلا اذه

 ادوس ةربغم موقل ا هوجو ىحضتو ةرسح سفنلا بهذت رمع لثم ىلع

 : تيبلا اذه دشنا لب ليقو

 قلخت ل قئالخ ديبت قح هريغ اوكبتال ةفيذح اوكب

 : اهنم تايباب ضيب نب ةزمح هاثرو

 هل ١ كنم ةرسأل ١ تلطعو

 : هلوقب قدزرفلا هاثرو

 بايثلاب بجحت موي كريرس
 بارتلا لهس قبادب كيلع

 همساب ليخلا مزهتست ى ذلا كوبأ

 هنا هي وقح دش ذا اوملع دقو

 درطم رهش ديق اهيف ناك ناو
 درعملاب ال باغلا ثيل ثيللا وه

 ذخؤي و ةرحهلل ةئامو ىدحا ةنس نب و ةئام ةنس نيب ايف دلحم ةافو تن اكو
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 . ملعا هللاو قبادب تناك هتافو نا هل ضيب نب ةزمح ءاثر نم

 هنباو ةرفص يبا نب بلهملا قست يف ةداس ةثالث فراعملا يف ةبيتق نبا لاق

 : هحدمي ضيب نب ةزمح لاق يبص وهو داس ديزي نب دلخم هنباو بلهملا نب ديزي

 بيشالا ديسلا غلبي ام كينس نم تضم تسل تفلب

 اوبعلي نا كنتادل مهو رومألا ماسج اهيف كمهف

 يبلهملا ةيواعم نب نايفس

 نم هنا ودبي ايفو ةرفص يبأ نب بلهملا نب ديزي نب ةي واعم نب نايفس وه
 دعب راص مت رمالا ىلع حافسلا سابعلا ىبا ءاليتسا ليبق ةيسابعلا ةلودلا ةاعد ناوعا

 دالبلا رثكأو اهتياهن نم ةي ومالا ةلودلا هيف برتقت يذلا تقولا ىفف اهتالو نم كلذ

 نييسابعلا ةاعد يناث لالخلا ةملس وبا بتك دقف ةرصبلا اهنمو تابارطضالاب ةنوحشم

 ىلع هدهعب ةي واعم نب نايفس ىلا حافسلل اريزو كلذ دعب راص ىذلاو ملسم يبا دعب

 نب ملس ىنني و مهنم مئاقلا ىلا اوعدي و سابعلا ىنب ةوعد اهب رهظي نا هرماو ةرصبلا

 ىلع ةي ومالا ةلودلا ةالو دحا يرازغلا ةريبه نب رمع نب ديزي لماع يلهابلا ةبيتق
 هاتا امم هربخيو ةرامالا راد نم لوحتلاب هرمأي ةبيتق نب ملس ىلا نايفس بتكف قارعلا

 ةيناملا عيمج نايفس عم عمتجاو هنم عنتماو كلذ نم ملس ىباف ةملس يإ ىأر نم

 نم هيلع ردق نم ملس دشحو ملس ىلا ريسلا عمجاو مهريغو ةعيبر نم مهعافلحو

 ىدانو دب رملاب فقوو مهيلاومو ةيمأ ىنب ىنم ةرصبلاب ناك نمو رضم ءايحاو سيق
 نبا ىضمو مهرد فلا هلف ريسأب ءاج نمو مهرد ةئامسمخ هلف سأرب ءاج نم هيدانم

 لجر نعطف ميمت نم ليخ هتيقلف هتصاخو ةعيبر يف ةي واعم ىمسي ةي واعم نب نايفسل

 ةبيتق نب ملس ىلا هسار لمحو هلتقف لجرلا لزنف هعرصف هب بشنف ةي واعم سرف مهنم

 وه هروف نم جرخو هعم نمو مزهناو هنبا لتقل نايفس رسكناف مهرد فلا هاطعاف
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 وبا رهظ املو ركسك ىلا هنم اولحترا مث هولزنف ضيبالا رصقلا ىتا ىتح هتيب لهأو
 . هركذنس ايك ةرصبلا هالو حافسلا سابعلا

 لتق دعب ىنعي ) نيددبتم بلهملا لآ لزي ملو باسنالا يف يتبوعلا لاق

 ناكام هرما نم ناكو ةفوكلاب ةملس وبا رهظ ىتح ( هتوخا نم ريثكو بلهملا نب ديزي

 اهنيب تناكو ةبيتق نب ملس ىلع ةرصبلاب بلهملا نب ديزي نب ةي واعم نب نايفس ماقف
 ةرصبلا قرحي ىنا نايفس دارأف نايفس نب ةي واعم همسا نايفسل نبا اهيف لتق ةعقو

 اوشم كلذ ىلا سانلا رظن ايلف مويلا ىلا ىمس هب و قيرحلا برد يف رانلا ىمرو

 نم ناكام هغلب و سابعلا وبا رهظ املف اوعدي نم ىلاو ةملس وبا رهظي نا ىلا حلصلاب

 هل لاقف هيلا نايفس ىضمو ةرصبلا هالوف نايفس ىلا بتك هسفن هلذب و نايفس ةلواحم
 ىلا ىدج عايض نينمؤملا ريمأاي هل لاقف انتلود يف ديرتام ىنمت نايفساي حافسلا

 سابعلا ىبا هيخال روصنملا رفعج وبا لاق جرخ املف كلذ كل لاقف ناورم ونب اهذخا

 ىلا تقولا اذه يف جاتحم تناو ةرصبلا فضن نايفس تيطعا كنا نينمؤملا ريمأاي

 بلط يف هدلو لتقو اننود هحور لذب دقو هلام هعنمن نا ىرنال حافسلا لاق لاومالا

 كلذب ىضر نا لاق عنقم كلذ يف هلو هرطاشت نا ىضري وه رفعج وبا لاق انتلود

 اذه يف جاتحم نينمؤملا ريمأ نا ملعت كنا نايفساي لاقو روصنملا جرخف هارتام لعفاف

 مث تقولا اذه يف كدج عايض فصن ذخف هودع هللا كلهي نا ىلا لاومالا ىلا تقولا

 ديزي عايض هرطاشي هعم جرخي نا ىسوم نب نيطقي روصنملا رماو هنم ىقبام ذخأت

 ماقو رانيد فالآ ةعب را موي لك يف هتلغ تناك هرطش نايفس ذخا الف ةرصبلاب

 ( نييسابعلا ةيعاد ) ةملس يبا ىلا اعدو هركأب بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب حور
 بلهملا نب بيبح نب ناميلس ماقو سراف ىلع هدهعب هل بتك سابعلا وبا رهظ املف

 ديسلا عم هب ثعب و دنسلا ىلع هدهعب بتك سابعلا وبا رهظ املف ةملس يبا ىلا اعدف

 . لوقي ءاشنا ارعاش ناكو هدهعب ناميلس ىلع لخد املف يريمجلا
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 يذلا مالكلا نا رهاظلاو لصألاب ضايب عقوو يتبوعلا مالك عطقنا انهو

 . هركذنسام وه ىتبوعلا باتك نم طقس

 ةبطخلا نسحأف اموي بطخ حافسلا سابعلا يبال رمالا ماقتساا امل هنا كلذو

 : هدشناف يريمحلا دّيسلا هيلا ماق ربنملا نع لزن املف

 اسرادلا اهأ نم اوددجف مشاه ىنباي اهوكتنود

 اسبالاف مكنم اومدعتال اهجات اوسبلاف اهومكنود

 اسباي الو ابطر اوكرتي ل سئاس مكلبق اهساس دق
 اسراف مكنم الاراتخاام هناسرف رنلملاربخ ول

 بلهملا نب بيبح نب ناميلس نع ىضرت لاق كتجاح لس حافسلا هل لاقف
 هب مدقف يريمحلا ديسلا ىلا هعفدو هدهع بتكو كلذب ترما دق لاق زاوهالا هيلوتو

 : هدشنا هيلع هنيع تعقو املف هيلع

 مئاقلا نم باتك ريخب قارعلا لهأ مرقاي كانينا
 مشاه ىنب عينص تناف رومالا ماسج هيف كيلوي

 ملاعلا نم كيلي نم ىلع هدنع نم كدهعب انينتا
 لاقف كتجاح لس بيسنو دفاو و رعاشو عفاشو فيرش ناطيلس هل لاقف

 نم تفخحتو هسئاسو عئار سرفو اهلماحو مهارد ةردب و اهمدخي نمو ةليمج ةهراف ةيراج

 ةنس لك ىدنع كل وهو تلءاسام لكب كل ترما دق لاق هلماحو بايثلا فونص

 دارملا هنا وجرأ يبتوعلا مالك نم طقسام هب تلمكا ىذلا مالكلا ىهتنا انه ىلاو

 . هل

 ةرصبلا حافسلا هالو يذلا ةي واعم نب نايفس رابخا ةمتت ىلا نالا دوعنو  
 ك هلزع غ ةدم اهيلع ايلاو يقب و يلع نب ىسيع همعب هلزع ش ةئامو نث الثو نبتننا ةنس

 ا

_



 سمخ ةنس ىلا اهيلع الماع يقبف نايفس اهالوو نيثالثو عست ةنس روصنملا رفعج وبا

 هنا كلذو ىلهابلا ةبيتق نب ملس هناكم يلوو ةنسلا هذه يف لزع هنأكو ةئامو نبعب راو

 اهيلع الماع لازيال نايفس ناك ةرصبلاب يولعلا نسحلا نب هللادبع نب ميهاربا رهظ ال

 هلعلو نييسابعلاو روصنملا نع افارحناو نيي ولعلا ىلا اليم هل نا هرما نم ودبي و
 اهب هل رما ىذلا بلهملا نب ديزي هدج عايض يف هل هترطاشم ببسب هيلع نغطضا
 . هركذ قبس ايك رفعج وبا هضرتعاف حافسلا

 جورخ لبق نايفس ىتا يبلهملا متاح نب ديزيل ىلوم نا هريغو يربطلا ركذ
 كلام وأ لاق هسارب وا ميهاربااي كيتا سراوف ىلا عفدا هل لاقف ةليلب يولعلا ميهاربا

 اضيا هيلا ءاجو رصمب متاح نب ديزيب قحلو هتليل نم جرخف كلمع ىلا بهذا لمع

 متبذك لاقف جورخلا ديري ميهاربا اذه هل لاقف مويب ميهاربا روهظ لبق هتطرش بحاص

 . يش ىلا جرعي مو
 نم هملعي و حوري و ميهاربا ربخب نايفس ىلع ودغي يسودسلا مدرك ناكو

 ءالامو هل حصني ملف ذئمايا روصنملا لماع وهو ارثا هل عبتيالو هل ضرعيالف هيتاي
 . هرما ىلع ميهاربا

 ناكام ملعي كباحصا لك سيلف ىدنع مقا ميهاربا داوق نم دئاقل لاقو

 هل اددم هيلع امدق اناك رفعج يبا داوق نم نيدئاق ىلا لسري ناكو ميهاربا نيب و ينيب

 نيدئاقلا ىلا نايفس لسرا جورخلاب ميهاربا هدعو املف هدنع نانوكيل ميهاربا زوهظ لبق

 سمخ ةنس ناضمر لوا يف كلذو ميهاربا جرخ ىتح ةليللا كلت هدنع ايههسبتحاف

 نايفس بلطو هرصحف ةعامج يف انصحتم نايفس اهبو ةرامالا راد دصقو ةئامو نيعب راو

 نا لبق هتبلقف حيرلا تبهف اريصح هل اوشرفف رادلا لخدو ميهاربا هنمأف نامالا هنم

 ةهاركلاو اب ولقم هيلع سلج مث ريطتنال انا ميهاربا لاقف كلذب سانلا ريطتف سلجي

 هسبج هناف ةي واعم نب نايفس ريغ رادلا يف ناك نم لك نع ىلخو ههجو يف ىرت
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 متي مل مث داوقلا هعم سبحو سوبحم هنا رفعج ابا يري نا كلذب دارا افيفخ اديق هديقو

 ىسوم نب ىسيع نيب و هنيب تراد ىتلا ةكرعملا يف لتق دقف ميهاربال كلذ دعب رمالا
 . ةروكذملا ةنسلا نم ةدعقلا يذ رهش يف كلذو هيخا نباو روصنملا دئاق

 نم فرشم رفعج وباو ةنيفس يف ميهاربا لتق دعب ةي واعم نب نايفس رمو

 . نبا ينتلفي فيك بجعلل هللاو لاق معن اولاق نايفسلا اذه نا لاقف هرصق

 لاق هفنا فتح تام وا لتق له ةياكحلا هذه دعب نايفس ريصم ىردنال مث

 كل نيز سرخلا عفقملا نب هللادبع هل لاقف طق توكس ىلع تمدنام موي تاذ نايفس

 نم لاني و هب فختسي و اريثك نايفسب ثبعي عفقملا نبا ناكو هيلع مدنت فيكف

 ناكو هفناو نايفس ينعي امكيلع مالسلا لاق هيلع لخد اذاو ةملتغملا نبا هيمسي و هما

 نا ىلع مزعو رظنت هنيعو اب رإ اب رإ هنعطقال هللاو لوقي نايفس ناكو اريبك هفنا

 ىسيع بلطف روصنملا مع يسابعلا يلع نب ىسيعل ابتاك عفقملا نبا ناكو هلاتغي
 هيلع جراخلا يلع نب هللادبع همعل روصنملا نم اناما بتكي نا هنم ناميلس هوخاو

 نب هللادبع همعب نينمؤملا ريمأ ردغ ىتمو هلوصف هلمج نمو هيف ددشو باتكلا بتكف

 فقو املف هتعيب نم لح يف نوملسملاو رارحأ هديبعو سبح هباودو قلاوط هؤاسنف ىلع

 هظاعف كمامعال بتكي عفقملا نبا هل ليقف هبتاك نع لعاس باتكلا ىلع روصنملا

 هيلع قنحلا ديدش نايفس ناكو هلتقي نا ةرصبلا ىلع هلماع نايفس ىلا بتكو كلذ

 ناك نم جرخ ىتح هنذا رخاف نايفس ىلع اموي عفقملا نبا نذأتساف مدقتملا ببسلل

 ركذتا هل لاق هيلع لخد امل ليق اهيف لتقف ةرجح ىلا هب لدعف لخدف نذا مث هدنع

 لتقي مل هلتق كنلتقال لاق يسفن ين ريمالا اهيا هللا كدشنأ لاق ىمأ يف لوقت تنكام

 ين اهاقلاو اوضع اوضع هؤاضعأ تعطقف عفقملا نباب رما مث رجسف رونتب رماو دحأ اهب
 يف ىلع سيل لاقو رونتلا هيلع قبطا غ هدسج عيمج ىلع ىنا ىتح رظني وهو رونتلا

 نيعب راو نيتنثا ةنس هلتق ناكو سانلا تدسفا دقو قيدنز كنال جرح كب ةلخملا
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 . كلذ ريغ ليقو حصالا ىلع ةئامو

 ةرغص يبا نب بلهملا نب بيبح نب ناميلس

 روهظ لبق ةي ومالا ةلودلا ةالو نم ناك هنا اميرو ةيسابعلا ةلودلا ءارمأ نم

 بويا يبا ةمجرت يف لاق دقف هريغو ناكلخ نب مالك نم هتمهف اهبسح نييسابعلا

 ناك بويا ابا نا كلذ يف ببسلا ناو روصنملا رفعج وبا هرزوتسا ىذلا ينايروللا

 ضعب يف ناميلس نع بوني ةفالخلا لبق روصنملا ناكو بيبح نب ناميلسل بتكي

 اديدش اب رض طايسلاب هبرضف هسفنل لاملا زجتحا هناب ناميلس همهاف سراف روك
 بويا وبا هبتاك هنم هصلخف هب رض بيقع هكته ىلع مزع دق ناكو لاملا همرغاو

 . ها ناميلس قنع برضو هب رقو هرزوتسا ةفالخلا يلو املف هل روصنملا اهدتعاف
 نوكي نا دعبتسملا نف لك ىلعو حافسلا ةلود يف هلتق روصنملا نا ليقو

 لامع نم ناك هنا كلذب رهظف ةيسابعلا ةلودلا روهظ دعب رفعج ابا برض ناميلس
 وهف ىتأيس ايك زاوهالا ىلع حافسلل الماع كلذ دعب راص مث سراف ىلع ةي ومالا ةلودلا

 . هتمهفام حص نا نبتلودلا لامع نم
 نب ناميلس لتق اهنم ىردص ىفش دق ىسفن يف نك ثالث لوقي روصنملا ناك

 ءوسلا نم كاياو هللا انراجا بتك ىذلا ملسم يبا لتقو ىرهظ برض ىذلا بيبح
 . ةيثراحلا نبا مكيا انيلع لخد امل هلوسر لوقو

 نا رفعج يباو سابعلا يبا ىلع لخد اذا هنا اذه هلوسر ربخا ملسم وبا ناكو

 لوسرلا اهلاق املف حافسلا وه ةيثراحلا نباو ايهفرعيال هنال ةيثراحلا نبا امكيا لوقي

 يفو هيف اولاق كلذلو ةيرب رب رفعج يبا مأ تناكو ملسم يبا ىلع رفعج وبا اهدقح
 ( نبتيرب رب انبإ ايندلا كلم ) سلدنالا مكاح يومالا لخادلا نمحرلا دبع هرصاعم

 . ةثلاثلا ينرضحت ملو ةيرب رب نمحرلا دبع ما تناكو
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 اموي بطخ حافسلا سابعلا يبال رمالا ماقتساو ةيسابعلا ةلودلا ترهظ امل

 : هدشناف يريمحلا ديسلا هيلا ماق ربنملا نع لزن ايلف ةبطخلا نسحاف

 اسرادلا اهأ نماو ددجف مشاه ىنباي اهوجككنود

 اسبال اهف مكنم اومدقتال اهجات اوسبلاف اهومكنود

 اسبايالو ابطر اوكرتي م سئاس مكلبق اهساس دق
 اسراف مكنم الا راتخاام هناسرف رنلملارخ ول

 بلهملا نب بيبح نب ناميلس نع ىضرت لاق كتجاح لس حافسلا لاقف

 هب مدقف يريمحلا ديسلا ىلا هعفدو هدهع بتكو كلذب ترما دق لاق زاوهالا هيلوت

 بلهملا نب ديزي نب ةي واعم نب نايفس ةمجرت يف ةصقلا هذه ركذ رم دقو ناميلس ىلع

 ينب ءارعش نم يريمحلا غرفم نب ةعيبر نب ديزي نب ليعامسا وه يريمحلا ديسلاو

 نم لانو مهريغ مذو مهحدم يف هرعش رثكأو اديدش ابصعت مه بصعتي ناكو مشاه

 ةياور نع نوفرصني سانلا لعج امم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا جاوزاو ةباحصلا
٠ 
.. 

 هرعس

 يلهملا بيبح نب رصن

 نبا ةطرش ىلع ن اك ةرفص يبا نب بلهملا نب بيبح نب بيبح نب رصن وه

 ىلع متاح نب ديزي هل دقع يلكرزلا لاق رصمم بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي همع
 مهتيبف ةث امو نيسمخ ةنس اخس يف طقل ا جرخ موي رصم له ا ههحو و ن اويدل ١ له ١

 ةنس ةيقيرفا ديشرلا هالو مث طاطسفلا ىلا هعم نم مزهناو نيتنعطب رصن بيصاو طبقلا

 نب لضفلاب هلزع مث هتريس تدمحو رهشأ ةث الثو نيتنس ماقأف ةئامو نيعبسو عب رأ

 . ها ةئامو نيعبسو عبس ةنس متاح نب حور
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 نب بيبح وه حور نب لضفلاب ديشرلا هلزع ىذلا ناريثالا نبا لماك يفو

 لمعتسا ةئامو نيعبسو عبس ةنس ىنعي ةنسلا هذه يفو لاق بيبح نب رصن ال رصن

 لمعتسا حور ىفوت امل ديشرلا ناكو متاح نب : حور نب لضفلا ةيقيرفا ىلع ديشرلا

 هالوف ةيقيرفا ةيالو بطخو ديشرلا باب ىلا لضفلا راسف يبلهملا رصن ; نب بيبح هدعب

 هيخل نبا سنوت ةنيدم ىلع لمعتساف ةروكذملا ةنسلا نم مرحملا يف مدقو اهيلا داعف

 مهشحوا دق لضفلا ناكو دنجلاب فختساف اراغ ناكو حور نب رشب نب ةريغلا

 رصن نب بيبح هيمسي ةرات هارتف ها بيبح نب رصن ىلا مهليم ببسب ةريسلا ءاساو

 ردابتملا وهو اوهس ةرابعلا تبلقنا ما نانثا امها يردا امف بيبح نب رصن هيمسي ةراتو

 ملعا هللاو

 يبلهملا ديعس نب ناورم

 نم رعاش ةرفص يبا نب بلهملا نب بيبح نب دابع نب ديعس نب ناورم وه

 لاق هيف نيزربملا وحنلا يف نيمدقتملا دمحأ نب ليلخلا باحصأ دحأ ةرصبلا لهأ

 : : تيبلا اذه هيلا بسني نبي وحنلا ضعب تعمس توقاي

 اهاقلأ هلعن قح دازلاو هلحر ففخي ىك ةفيحصلا قلا

 اما مهناب ريبخ تناو وحنلا بتك ف هر دهشتسي ميدق تيبلا اذه هريغ لاق

 ها هناسل فوخ راشب رعشب دهشتسا هناف هي وبيس الا ىمادقلا رعشب نودهشتسي

 . ملعا هللاو ناورل سيل تيبلا نا لدي همالكو

 همع نبا عم تاضقانمو رابخا هل وحنلاب اقذاح ناك ىلكرزلا لاق

 . ها ةئامو نيعست ةنس وحن هتافوو ةنييع يبا نب دمحم نب هللادبع
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 نمحرلا دبع نب ةنييع

 لاثمالاو رابخالل ةي وار يوغللا يبلهملا نمحرلا دبع نب ةنييع لاهنملا وبا

 نيسحلا نب رهاط نب هللادبع ريمال بدؤم وهو دمحا نب ليلخلا نع ذخا باسنالاو
 ةنييع نب نايفس نع ىور مهرد فلا ةئامم هلصو و همدقي ناكو روباسين هعم ذروو

 : لوقي ةب ورع يبا نب ديعس تعمس لاق ةب ورع يبا نب ديعسو
 مهناطوأب مهاصوام ىنب سانلا هللا ىصو ام

 ه رعشلا باتك رداونلا باتك ( ةرئاسلا تايبالا ) هفيناصت نم

 ايف ةئامو نيعبس ماع ىتح ايح ناك هنا الا هتافو خيرات ىلع فقأ ملو ، تانيابملا

 . ملعا هللاو ليق

 يلهملا نيسحلا نب دلخم

 نب ماشهو حيرج نباو يعازوالا نع ىور ةصيصملا ليزن يرصبلا دمحم وبا

 وباو يكتعلا ذاعم نب دؤاد هتنب نبا هنع ىورو مهريغو ةبقع نب ىسومو ناسح

 حلاص لجر ةقث يلجعلا لاق نورخاو هنارقا نم امهو كرابملا نباو يرازفلا قاحسا

 وأ اننامز يف تيأرام نيسحلا نب دلخم حضاو نب ببسملا لاق لاجرلا ءالقع نم ناك

 . هنمالقع يف

 لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذو هنامز لهأ لقعا ناك دؤاد وبا لاقو

 . ضحملا لالحلا الا لكأيال نمم نشخلا دابعلا نم ناك
 . ها نيعستو ىدحأ ةنس تام مصاع يبا نبا لاق ظفاحلا لاق

 بلهملا ناف ايعبطم ءاطخ نكي مل نا خيراتلا اذه يف رظني نا ىغبني تلق

 ناك اذاو ةريصقلا ةدملا هذه امهنيب نوكي فيكف هتيرذ نم لجرلا اذهو ٨٣ ةنس يفوت

 هتافو خرأ دامعلا نبا تيار مث ١٨١ ةنس كرابملا نبا ىفوت دقف هنارقإ نم كرابملا نبا

_ ١٥٠١ _



 هنا الا هيرصاعم ةايح عم بسانتي اذهو ١٩١ ةنس اهنا لاقو بهذلا تارذش ي
 ليزن يرصبلا يبلهملا ىدزالا نيسحلا نب دلاجم يفوت اهيفو لاق نيسحلا نب دلاجم هامس

 . ها مهئاحلصو سانلا ءالقع نم ناكو ةصيصلا

 دمحم وبا رغثلا خيش ريبكلا مامإلا نيسحلا نب دلاجم لاقف يهذلا هل مجرتو

 نب سنوي و يعازوالاو ةبقع نب ىسوم نع ثدح يصيصملا ىرصبلا ىلهملا يدزالا

 . ةدعو ديزي

 ءارفلا بوبحم حلاص وباو عيبرلا نب نسحلاو دمحم نب جاجحلا هنعو

 . نورخاو

 دلاو وه لاق ناسح نب ماشه نيب و كنيبام ةبارقام هل لاق ديشرلا نا ىور

 . يمأ جوز لاق ام ىنعي ىوخا

 ىلا دابعلا هللا بدن ام لوقي نيسحلا نب دلخم تعمس دؤاد نب دينس لاق

 هنع ريصقت اماو هيف ولغ اما رفظ ايهاب يلابيام نيرماب سيلبا هيف ضرتعا الا ءيش

 . ها ملسم حيحص همدقم ين ءىش هلو )١٩١( ةنس قوت

 يبلهملا دلاخ نب فسوي نب دجأ

 يباو قازرلا دبع ىور ظفاحلا لاق نادمح فورعملا يروباسينلا نسحلا وبا

 . مهريغو دلخم نب دلاخو حارجلا نب داورو ديبع ينبا يلعي و دمحو رضنلا

 نم وهو ىيحي نب يحيو هجام نباو يئاسنلاو دؤاد وباو ملسم هنع ىورو

 . مهريغو جارسلاو ةناوع وباو ةميزخ نباو عماجلا ريغ يف ىراخبلاو هخويش

 فلا نيث الث ىسوم نب هللادبع نع تبتك لوقي هتعمس نادبع نب ىكم لاق

 . هنع ةباتكلاب ىنرمأو ةقث لاقف هنع املسم تلءعاسو ثيدح

 . ليبن ةقث ينطق رادلا لاقو سأب هب سيل يئاسنلا لاقو
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 . ةيملس ىمأو يدزا انا فسوي نب دمحأ انل لاق ىكم لاق

 متاح يبا نبا لاقو حلاص يروباسين هخويش ءامسا يف يئاسنلا لاق تلق

 نابح نبا هركذو نومأم ةقث ىليلخلا لاقو هثيدح نم ءزجب ةعرز يباو يبا ىلا بتك

 . ها هيف اتبث قازرلا دبعل اي وار ناك لاقو تاقثلا يف

 ىدحأ هلو نبتسو ثالث ةنس ليقو نيتئامو نيتسو عبرا ةنس هتافو تناكو

 ٠ ةنس نونامثو

 م اح نب دبزب

 ناعجشلا ةداقلا نم ريمأ بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي دلاخ وبأ وه

 نينس عبس ثكف ١٤٤ ةنس رصم روصنملا رفعج وبا هالو ةيسابعلا ةلودلا ةالو نمو

 دعب كلذو اهيلا هجوتف ١٥٤ ةنس ةيقيرفا هالو مث ١٥٢٢ ةنس اهنع هفرص مث رهشأ ةعب رأو
 لماع بلهملا ىخا نبا ةرفص يبا نب ةصيبق نب نامثع نب صفح نب رمع لتق

 ةنيدم هللا همحر يضابالا يزوزلملا متاح وبا مامالا هرصاح ىذلاو ةيقيرفا ىلع روصنملا
 اهيلا هريسو ةيقيرفا متاح نب ديزي ىلو هلتق ربخ روصنملا غلب املف اهب لتق مث ناوريقلا
 عنص امع هلئاس هللاو سلبارط يف مامالا لتاقف كلذ ريغ ليقو سراف فلا نيتس يف

 مهرابخاو ةمئالا ريس باتكو يوكزالا ديعس نب ناحرس خيشلل همغلا فشك يف

 هربخب متاح وبا عمسو رصم نم لصفنا امل متاح نب ديزي نا ةب راغملا انباحصا ضعبل

 رب ربلا طالخاو هشيرجو هراوهو هسوفن نم لئابقلا نم هيلع يلو نمو هباحصا عمج

 نم متاح نب ديزي شيج برق الف داهشتسالا يف مهبغرو داهجلا ىلع مهضحف
 ىنج هل لاقي عضوم ىلا نيملسملا نم هعبت نمو متاح وبا مامالا هيلا جرخ سلبارط

 هيلع ناعا نمع متاح وبا لءاسف متاح نب ديزي ةليلم اه لاقي ةراوه نم ةليبق تدمو

 هل هللا باجتساو هتوعد مهيف تغلبف ةليلم لذ مهللا لاقف ةليلم هل ليقف ربربلا نم
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 رثكو اديدش الاتق التتقا ناشيجلا قتلا املو رب ربلا رئاس نيب نم اوناك كلذك مهف

 قلخ هعم دهشتساو هللا همحر دهشتسا ىتح لتاقو مدقتف متاح ىبا باحصأ يف لتقلا

 ةليل لك يف ءعىضي مهتكرعم هيف تناك ىذلا عضوملا نا انغلب و لاق هباحصا نم ريثك

 . ادعاص دتماو ءاوملا يف عطس دقو ديعب ناكم نم هؤايض رصبي و سيم

 وه هب رم هنا روصنم يباب بقلملا ينارجايلا فسوي نب بوقعي ثدحو

 بوقعي هب زاجف رب ربلا نم ءايحا يف عضوملا كلذ لابجب انكس دقو هل بحاصو

 نتمطم يف مهتكرعم ناكم ادحو هالصو املف عضوملا كلذ ادصقو ملظم ليلب هبحاصو

 عطاسلا ءايضلا نم هيف امل ميهبلا ليللاب راغصلا ماوهلا رثا نابتساف اهاقشف ضر ألا نم

 يف عطاس رونلاو ءايضلا اذاف امهءارو ىلا اتفتلاف ةميظع ةملظ يف الخد هنم اجرخ الف

 . ها هبناوج نم هفحت ةملظلاو ءاوهلا

 مهو مهنع ىضرو هللا مهمحر ١٥٥ ةنس هباحصاو متاح ىبا مامالا لتق ناكو

 خيرات يف مهتداع يه 1 جراوخ انموق يخرؤم نم هريغو ريثالا نبا مهامس نيذلا

 . باحصألا

 ءارعشلا نم ةعامج هدصق احدمم ادوصقم اداوج روكذملا متاح نب ديزي ناكو

 دصق دق مهالوم ليقو ىدسالا يقرلا تباث نب ةعيبر ناكو مهزئاوج نسحأف
 هحدفف ةينيمرا ىلع ىلاو ذئموي وهو روصنم نب ميلس ىنب نم يملسلا ديسأ نب ديزي
 . يدهملاو روصنملا دنع اليلج ديزي ناكو ةعيبر هاجهف هقح يف رصقف هيف داجا رعشب

 نا ىلع كلمحام ةماسأ ابأ اي ديسا نب ديزي اجه امل ةعيبرل مهضعب لاق

 قبي ملف تقلمأ كربخا لاق دزالا نم الجر هيلع تلضفو كموق نم الجر توجه
 تفقأو هتحدمو اهب هتملعاف ةينيمرا ىلا تلحرو مهرد ةئامسمخب اهتنهرف يرادالا

 ىعم قبي ملف ىلزنم ىلا اهب ترصو تلمحتف مهرد ةئامسمخ ىل بهوف الوح هدنع

 ىمع نبا اذه تلق مث متاح نب ديزي تيتاول تلقف ءاركب راد يف تلزنف عيش ريبك
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 يناكمب ملعأف هتيتأف هيتآ نا ىلع يسفن ت تلمح ح هريغب فيكف لمعنل ا اذه ف 7

 : اذه وه ' تيبلاو هزيلهد ف 'اهتيقلأف

 اعجار هلل نا رفكالو ارا

 هعقر ف اتيب تبتكو نيلامحلا نم

 متاح نب لاون نم نينح ينخب
 ثعبف ىرما الو يملع ريغ نم هيلا اهلصوأف يحاص دي يف ةعقرلا تعقوف

 هتدشناف يندشنتل هللاو لاقف تعنمتف تلقام يندشنا هيه لاق هيلع تلخد الف ىفلخ

 ناملغب ىل رمأو ريناند اهاشحف اعزنف هيفخ اوعزنا لاق مث كلذك عجرتال هللاو لاقف
 ىتح يرعش راسو لاق هللاو ىلب تلق كاذ وجهاو اذه حدما نأ ىرت الأ اسكو راوجو
 نب ديزي يقرلا ةعيب ر اهب حدم ىتلا ةديصقلاو هيلع ىلوخد ببس ناكف ىدهملا غلب
 : هذه يه ديسا نب ديزي ىلع اهيف هلضفو متاح

 ةيونثم يذ ريغ انيمي تفلح
 ىدنلا ف نيدبزيلا نبام ناتشل

 ىقفلاو لاملا ملاس يلس ديزي

 هلام فالتا ىدزألا ىقفلا مهف
 هتوجه ىنا ماتمتلا بسع الف

 اكردم سيل ىذلا ىعاسلا اهأ ايف

 متاح نب لاون كردت ملو تيعس

 متاح نب تامركملا ءانب كافك

 متاح نب ماستال ديزي نبايف

 هضوخ كسفن تفلك نا رحبلا وه

 ةهافس ميلس ف ادجم تينمت
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 مدان رغ اه لآ ءرما نمي

 متاح نب رغألاو ميلس ديزي
 ملاسم ريغ لاومالل دزألا قف

 مهاردلا بلج يسيقلا قفلا مهو
 مراكملا لهأ تلضف ىننكلو

 مراضخلا روحبلا يعس هتاعسمب
 مئاظعلا لامتحاو ريسأ كفل
 مئانب انع يدزألا امو تفو
 مدان نس هتيماس نا عرقتف

 مطالتملا هيذآ ي تكلاه

ماح يناما وأ لاخ يناما



 ممازخلاب مكل تاداق برحلا ينو ةرغ بلهملا لآ اماالا

 مسانملا قوف موطرخلاو مسانم مهدعب سانلاو موطرخلا ين فنألا مه
 ملاح ىلع قح مكليضفتو العلاب بلهملا لآ مكل تيضف

 محالملا دنع سابلا قدصو حامس مكاوس قلخل تسيل يش مكل ك

 مراج لك نع نوعافد شيعانم مكبوني ايف لاومألل نونيهم

 ىلع ديسأ نب ديزيلو ةيقيرفا ىلع متاح نب ديزيل روصنملا رفعج وبا دقع الو

 يف يقرلا ةعيبر لاقف نيشيجلا ةيافكب موقي متاح نب ديزي ناكف اعم اجرخ رصم رايد

 ١ : كلذ

 َ دوجت \ك دوجمال كيمس يموق ديزي نا ريخل ا دبزب ك

 دوقي نمو دوقت نم قرزتف ىرخا دوقيو ةبينك دوقت

 ديدش لجر ابانج ميقي انالثن اهرضح نوعسي اف

 : اهلوأ ةديصق نم هحدم اضيا هلوق نمو

 افوقو انيلع اذكه افقاو افيطم الايخ تأر نيعل نم

 افيعض ابلق جاهف لو مت اًيحف /م أانهوم اقراط

 افوتحلا كيقت ىدنلا ديزياي يموق سفنا تيلو يسفن تيل

 افينم اعرف لان دق ىمتاح ميرك يبلهم ىنخي سيل

 نم ةصفح يبا نب نوارمل تلق لاق يعازخلا يلع نب لبعد نع ىورو

 ىذلا لاق وه نمو تلق اتيب انريسا لاق طمسلا ابأ اي نيثدحملا ةعامج مكرعشأ

 : لوقي

 متاح نبا رغألاو يلس ديزي ىدنلا ين نيديزيلا نيبام ناتشل

 نب دمحم ىلوملا نبا رعاشلا متاح نب ديزي اوحدم نيذلا ءارعشلا نمو
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 . ةيسابعلاو ةي ومالا نيتلودلا يمرضخم نم ناكو راصنالا ىلوم ملسم نب هللادبع
 بحاص ىور متاح نب ديزي يف هحدم غرفتساو ليق ايهيلها يحادم نمو

 برح نم ديزي فرصنا امل لاق متاح نب ديزي ىلوم بهو نب كلام نع يناغالا
 هحتتفا ام رئاسو زاوهالا روك ىلع ءاول هل دقعو روصنملا هيلع علخ رفظ دقو ةقرازالا

 : هدشناف هل نذأف داشنألا يف هنذأتساف ىلوملا نبا هيلع لخدف

 بلطم تاف امل له ىموقلاي الا

 ىونلا تطنش دقو ىليل لا نع

 يندازف بيثت يك ىليل تبرقت

 نكي ملف بانتجاب ىدجو تي وادف
 اهحل لاس انلا دنع انأ الف

 اضرلا هريغ امب يضارلاب تنكامو
 هتمشج قاورلا يرادخ ليلو

 متاح نب ديزي نم اموي رفظال
 يلب يك لاجرلا تبلقو تولب
 ةرم بوصو ىم ي دعصو

 هلثم رأ ملف ىلام فرعأل

 ةبيه مظعأو شيج ىلع ركا
 اوقحليل يلاعملا ف لاجر ىدصت

 هبعص تللذاف اومار ىذلا تمرو

 ةينس لانم نم لوانت اهمو

 مه امن م ارك ءابآ بصنمو

 بيشأ وهو ةوبص وذ نرذعي لهو

 بقذملا عاريلا نح اك ىليلب
 برقتلا اهيلا دعب ىلع اداعب

 بنجتلا اهنم هاقبا امل ءاود

 بقصت نبح فتشم اهنم انا الو

 بلغأف ءازعلا ىونا ىننكلو
 بيمہهتا ال نوراسلا هباه اذا

 بلطأ تنكام كاذ راوج لبجب

 بلقم حادقلا طاسوا هيفكب

 بورصمو دعصم اموي مهلا وذو

 برغمو قرش زاح ايف سانلا نم
 بهوي سيل امل دوج يف بهوأو
 اوبذبذتف هتكردا امو كادم

 اوبعصاف هنم تللذا يذلا اومارو

 بكرملاو ىهتنملا اهيف كدعاسي
 بصنمو مارك ءابآ دجملا لا
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 بكركو رينمردب مهنم ادب بكوك ضقنا الك نجد بكاوك
 بكنمو ليلب مهنم بكنم ىوه امدعب بلهملا لآ هب رانأ

 برخت ضرألا اه تداك ةبئانب مييلع نامزلا حاحلا لازامو

 بلختو بان دوجلل مهاقبال ةسافن ايح مايالا تقبا ولف |

 بلهملا ناك سانلل اهيف يك ةياكنو ةمعن يمويل تنكو
 اوبيغ نبح مكاتوم اهب روبق اذبحو مكنم ءايحالا اذبح الا

 نم ىلع مسقأو ةعلخو هماجلو هجرسب سرفو مهرد فالآ ةرشعب ديزي هل رم ف

 . هدي ءعلمم فرصناف هنكما امب دحاو لك هوزيجي نا هترضحب ناك

 هاقلا الو هفرعا نا ريغ نم متاح نب ديزي حدمأ تنك لاق اضيا هنع ىورو

 دجسم نم جرخ دقو هتدشناف هتيقلف ةنيدملا قيرط ىلع ذخا رصم رفعج وبا هالو املف

 بايث يتمزر يناطعاف ةرجشلا دجسم ىلا راص نا ىلا ملسو هيلع ىلص هللا لوسر

 حيصاو اهاندا يف موقا رانيد فلا لغت اعايض اهب تيرتشاف رانيد فالآ ةرشعو

 . اهاصقأ ين وهو ينعمسي الف يميقب

 : اهيف لوقي ةديصقب هحدمو ىلوملا نبا هدصق رصمب متاح نب ديزي ناك امو

 ارازن داسو ةبطاق ناطحق هل تناد ىذلا برعلا دحاواي

 ارافسالا كدعب جلاعاال نا املاس كتيقل نا اوجرأ ا
 اراطو دالبلا قوف ىدنلا العف هشبر رسكت دقلو ىدنلا تشر

 لقثو الي وط اضرم هدنع ىلوملا نبا ضرمو ىضر ىتح هاطعا اهايا هدشنأ املف
 تددو هل لاقف هربخأف افرعتم ديزي هيلع لخد ضهنو هتلع نم قافآ الف ىنشأ ىتح

 : هيف هلوق نمو هتلص فعضاو اقح رافسالا يدعب جلاعت ال نا هللادبع ابااي هللاو

 ريظن هل سيلو ىحضا يذلا برعلا دحاواي

 ريقف ايندلا يف ناكام ارخآ كلثم ناك ول
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 نورشع ةيقب نيعلاو قرولا نم هل لاقف ىلام تيب يف مك لاقو هنزاخب اعدف

 يف ناك ول هللاو كيلاو هللا ىلا ةرذعملا ىخأاي لاق مت هيلا اهعفدا لاقف رانيد فلا

 . كنع اهتبححا امل رثكأ يكلم

 ًاملسم هتئج دقو اموي يعمصالا يل لاق عرزملا نب تومي لاق ناكلخ نبا لاق

 نينسحملا نم ىلوملا نبا نامثع ابا اي يل لاقف نيحادملا نينسحملا ءارعشلا ركذ نا ىلا

 : لوقي ثيح متاح نب ديزي يف هحيدم نسح هذه يتليل يف ينرهسأ دقلو نيحادملا

 ىرتشملا تناو اهعياب كاوسف ىرتشت وأ ةميرك عابت اذاو
 رطمتسملا ديب هتليخم تقبس عمال كباحس نم ليخت اذاو

 ردكمب امهادن سيل نيديب اهتممتا ةعينص تعنص اذاو

 رصنخلاب محلاطبا ين كوتع اهلاطبا تددع سراوفلا اذاو

 : هلوق هدشناف ةيقيرفاب متاح نب ديزي ىلع يميقلا رهشملا دفوو

 هلصاون رهش مث رهش ةريسم انتالص نم فصنلا انرصق كبلا
 ةلجاع رلا ءانها نكلو كيلا انؤاجر بيخي نا ىنخن نحن الف

 نم لاقف قزترم فلا نوسمخ هعم ناكو هدنج يف ءاطعلا عضوب ديزي رمأف

 مهرد فلا ةئام هل عمتجاف نيمهرد هئاطع نم اذه ىرئازل عضيلف فرسي نا بحأ

 . هيلا اهعفدو مهرد فلا ةئام كلذ ىلا ديزي مضو

 راسف همالغب اعدو هسلجم يف سلجمف رصمب وهو ديزي ىلع عماطلا بعشا مدقو
 كمالغ راست كتيار ىنا لاقف اذه تلعف مل ديزي هل لاقف هدي لبقف بعشا ماقف

 هلصوو لعفا ىننكلو اذه تلعفام لاقو هنم كحضف ىشب يل ترما كنأ تننظف

 . هيلا نسحاو

 نم ناوفص نب ناوفص لاقف تايبأ ةث الث ىل اوقنتسا هئاسلجل اموي ديزي لاقو
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 : لاقف همك يف تناك اهناكف متئش نميف لاق كيفا جرزخلا نب ثراحلا ىنب

 سانلا ةمصع اديزي تيقل ىقح هب تعمسام الا دوجلا امردأ م
 سابلاو دوجلا ءادرب الضفم مدق ىلع ىشمي نم دوجا تيقل

 .هب ىلوأ تنكو هبحاص تنك دمجم دوجلاب لينول

 نعمسي ال لاقف حلصيال تلقف ( سابع لآ نم ) ممتا لاق تففك مث لاق
 . دحا كنم اذه

 ءاث الثلا موي اهب ىفوت نا ىلا ةيقيرفاب ايلاو ديزي لزي ملو ناكلخ نبا لاق

 بابب نفدو ناوريقلا ةنيدم ةئامو نيعبس ةنس ناضمر رهش نم تيقب ةليل رشع ىتننال
 نيتنثا ةنس يف ديشرلا نوراه هل زعف ديزي نب دواد هدلو ةيقيرفا ىلع فلختساو ملس

 . متاح نب حور همع اهالو و ةئامو نيعبسو

 سابعلا ىنب ةلود هوجو نم حور هوخاو متاح نب ديزي نا ةرهازلا موجنلا ينو

 نب ميهاربا نب نوراه نب دمحم نب نسحلا يبلهملا ريزولا دج وه متاح نب ديزي و
 . متاح نب ديزي نب هللادبع

 ديسأ نب ديزي و انا روصنملا بابب افقاو اموي تنك متاح نب ديزي لاق
 لخدف فرصنا مث انيلا رظنف رفعج يبأل مداخ جرخو رصقلا باب حتف ذا ىملسلا

 : لاقو قاط نم هسار جرخاو

 متاح نب رغألاو ميلس ديزي ىدنلا ين نيديزيلا نيبام ناتشل

 اهغلباو مداخلا جرخف كثعب نم فنأو كفنا مغر ىلع معن معن هل تلقف

 . قلتسا ىتح كحضف رفعج ابأ ةفيلخلا

 ىلا ةروهشملا هتديصق يقرلا ةعيبر لاق ةيقيرفا ىلوو رصم نع ديزي لزع امو

 : اوا

 متاح نب رغألا اهنع ادغ ةادغ مجاوسلا عومدلاب رصم لهأ ىكب
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 مناح نب حور

 هوخاو وه ءاشن ةرفص يبا نب بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب حور وه

 مهو سابعلا ينب كولم نم ةسمخل حور ىلوو ةيسابعلا ةلودلا لئاوأ يف متاح نب ديزي

 آلا هريغ دحأل اذه لثم قفتي ملو ليق ديشرلاو ىداهلاو ىدهملاو روصنملاو حافسلا

 مث نمملا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل الماع ناك هناف يرعشالا ىسوم يبال

 ةفوكلا هالوو هلزع مث يدهملل دنسلا متاح نب حور يلو هدعب نم ةعبرالا ءافلخلل

 نا هنم بلط ىذلا ىدهملا دهع ىلو يلع نب ىسوم نب ىسيعب رارضالل كلذو ليق

 ىسيع ىفوت مث هسفن علخ نا ىلا ىدهملا هقياضف عنتماف دهعلا ةيالو نم هسفن علخ
 هللا ناكام لاقف ريمألا تناف مدقت هل ليقف هتزانج رضحف حور ةيالو يف ةفوكلاب

 مهيلع ىبأو هيلع اوبأف هدلو ربكأ مدقتيلف ىسوم نب ىسيع ىلع ىلصي احور ىريل

 بتكو حور ىلع بضغف ىدهملا كلذ غلب و هيبا ىلع ىلصف ىسيع نب سابعلا مدقتف

 كدبجب مأ كيبأب مأ كسفنبا ىسيع ىلع ةالصلا نع كصوكن نم ناكام ىنغلب دق هيلا

 هب ىلوأ تنا تنك تبغ اذاف ترضح ول يماقم كلذ امنا سيل وا هيلع ىلصت تنك

 املف متاح نب حور عم برح ثعب يف رعاشلا ةمال دوبا جرخ ناطلسلا نم كعضومل
 كودع يف ترث ال كحالس يعمو كسرف يتحت نا ول هللاو اما حورل لاق ناعمجلا قتلا

 كطرشب ءافولاب كنذخالو كيلا كلذ نعفدال هللاو لاقو كحضف هيضترت ارثا مويلا

 املف ةمالد وبا لاق هب لدبتساف امهريغب اعدو هيلا ايهعفدو هحالس عزنو هسرف نع لزنو

 ذئاعلا ماقم اذه ريمالا اهيا هل تلق عمطلا ةوالح ينع تلازو يدي يف كلذ لصح

 : هتدشناف تاه لاق ىنم اهعمساف اتايبا تلق دقو كب

 بارضو لزانتو نعاطتل يفول ١ ف م دقا نا كترجتسا ىا

بارلا يف تيضمو اهتكرتف ةروهشم اهتيأر فويسلا بهذف



 باشنلا ف توملا تادراو نم ىريامو ءعىيجع امل لوقت اذام

 لاقف ةزرابملل وعدي جراوخلا نم لجر زربف ملعتسو اذه كنع عد لاقف

 تلقف نجرختل هللاو لاق يمد يف ريمألا اهيا هللا كدشنا تلقف ةمالد ابأاي هيلا جرخا

 ىنم تعبشام عئاج هللاو اناو ايندلا نم موي رخاو ةرخآلا نم موي لوأ هناف ريمألا اهيأ

 تذخأف ةجاجدو نيفيغرب يل رمأف جرخ مث هلك آ ءعىيشب ىل رف عوجلا نم ةحراج

 رطملا هباصا دق ورف هيلعو ىوحن لبقا ىراشلا ينار ايلف فصلا نع تزرب و كلذ

 اذهاي كلسر ىلع هل تلقف ىلا عرساف نادقت هانيعو لعفنأف سمشلا هتباصاو لتباف

 لاق كنيد ىلع الجر لتقتا تلقال لاق كلتاقيال نم لتقتا هل تلقف فقوف تنك ايك

 هللا ةنعل ىلا بهذاف ال لاق كنيد ىلا هلتاقت نم وعدت نا لبق كلذ لحتستفا تلقال

 ينفرعت وأ ةرت وأ ةوادع طق اننيب تناك له تلق لاق ىنم عمست وأ لعفا ال تلق

 كل هللاو انا الو تلق هللاو ال لاق ارتو كلهأو ىلهأ نيب ملعت وا ىلع كظفحت لاحب

 كل هدارأ نمل ءوسلا ديرأو كنيد نيدأو كبهذم لحتناو كاوهال ىناو ىأرلا ليمج الا

 دكأتتل كعم هلك آ نأ بحأ اداز ىعم نا تلق فرصناف اريخ هللا كازج اذهاي لاق

 فلتخا ىتح هيلا تمدقتف لعفاف لاق انيلع مهنأ وه ركسعلا لهأ ىرنو اننيب ةدوملا

 انيفوتسا املف كحضلا مهبلغ دق سانلاو اهفراعم ىلع انلجرا انعمجو انباود قانعا

 ينبعتتف كيلا ينبدن ةزرابملا بلط ىلع تقا نا لهاجلا اذه نا هل تلقف ينعدو

 تلقف تفرصناو فرصنا مث تلعف دق لاق لعفأف مويلا زربت ال نا تيار ناف بعتتو

 مث كسمأف كتيفك ايك هنرق كيفكي نا يريغل لقف ينرق كتيفك دقف انا اما جورل

 : لاقف هيلا جرخأ ىل تلاقف زاربلا ىلا وعدي رخآ جرخ

 دسأ ونب يب ىزخيف لاتقلا لا ينمدقي نا حورب ذوعا ىا
 دسجلاو حورلا نبب قرفي امم هملعا نارقالا ىلا زاربلا نا

 دصرلاب قلخلا عيمجل تحبصاو اهف تدمص نأ ايانملا كتفلاح دق
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 دحأ نم توملا بح انا ثرا ملو مكنروا توملا بح بلهلا نا

 دجأ ملف ادرف تقلخ اهنكل اه تدجل ىرخا ةجهم ل نا ول

 ريغ ىلع ةمالد يبا ةمجرت يف ةصقلا هذه ناكلخ نبا ىورو ينافعاو كحضف

 دنسلا نع متاح نب حور ديشرلا لزع ةئامو نيعبسو ىدحا ةنس يفو هجولا هذه

 ةنس ةرشع سمخ اهيلع الماع ناك ىذلا متاح نب ديزي هيخأ ةافو دعب ةيقيرفا هالوو

 نيب نوكيام دعبأ ام سانلا لاقف ناوريقلا ةنيدم ةئامو نبعبس ةنس هتافو تناكو

 نع احور لزع ديشرلا نا قفتاف انهاه اذهو دنسلاب هاخا ناف ني وخالا نيذه ىربق

 اهب يوت نا ىلا اهيلع ايلاو لزي ملو ةيقيرفا لخدف ديزي هيخأ عضوم ىلا هريسو دنسلا

 دعب قافتالا اذه نم سانلا بجعف هيخا ربق دنع نفدو ةئامو نيعبسو عبرا ةنس

 . دعابتلا كلذ

 هاخا لمعتسا ةيقيرفا ىلع متاح نب ديزي روصنملا لمعتسا امل ريثالا نبا لاق
 ديزي يفوتف ايهيربق نيبام تدعاب دقل نينمؤملا رمأاي هل ليقف دنسلا ىلع احور

 رهشأ حور ناكو ديزي هيخا ربق بناج ىلا نفدو اهب ينوتف حور اهيلو مت : ناوريقلاب

 اهيف هجورخ ةرثكو هتيالو ةدم لوطل حور نم برغلاب رهشأ ديزي و ديزي نم قرشلاب

 . «(» هيلع نيجراخلاو

 يلهملا متاح نب حور نب لضفلا

 متاح نب ديزي خأ نبا بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب حور نب لضفلا وه
 املف ديشرلا نور اه ةيقيرفا ىلع الماع حور هوبا ناكو ةيسابعلا ةلودلا ءارمأ نم ريمأ

 ديشرلا ىلا لضفلا راس مث يبل بيبح نب رصن هدعب ديشرلا لمعتسا حور تام

 مدقت ايك ةئامو نبعبسو عبس ةنس مرحملا رهش يف اهيلا داعف هالوف ةيقيرفا ةيالو بطخف
 هولتق نا ىلا هولتاقو ةعاطلا اوذبنف اهلها يف ةريسلا نسحي مل هنكل يلكرزلا لاق هركذ

 لظل ١ ف يم اقم لوطيل حير لاقف سمنل ١ ي كفوقو لاط دق هل لاقف روصنمل ١ باب لع سمشل ١ ف افق و م ءاح نب جو ز ىلا لجر رظن ))
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 ةيقيرفاب نييبلهم ا ةلود تض ضرقنا هلتقمو رهشأ ةسمخو ةنس هتيالو تناكو ناوريقلا ف

 . ها ةنس نورشعو ثالث اهتدم تناكو

 ىلهملا دابع نب دابع

 يبلهملا ةرفص يبا نب بلهملا نب بيبح نب دابع نب دابع ةي واعم وبا

 يعبضلا ةرمج يبا نع ثدح ةقث ظفاح ءالبنلا مالعا ريس يف يبهذلا لاق ىرصبلا

 م اشهو لبنح نب دمح أو ددسم هنعو ةعامجو ةورع نب م اشهو ناميلس نب مص اعو

 وبا تنعت مهءايلعو فارشالا ءالقع نم ةجح اليبن ايرس ناكو مهريغو فلخو

 دق تلق ثيدحلا يف ىوقلاب نكي مل دعس نبا لاقو هب جتحيال لاقو هتداعك متاح

 نم اثيدح رثكأو قثوأ وهو ةقث نيعم نب ىيحي هيف لاقو هب حاحصلا بابرا جتحا
 . ها ماوعلا نب دابع

 لاق ابيدأ القاع الجر ناك بيذهتلا بيذهت يف رجح نب ظفاحلا لاق

 دابع نب دابعو ةقث اعيمج ماوعلا نب دابعو دابع نب دابع نيعم نبا نع يرودلا

 ءاهقفلا ءالؤه لثم ت تيأرام ةبيتق نع يذمرتلا لاقو اثيدح امهرثكاو امهقنوأ

 نم عجرن نا ىضرن انك دابع نب دابعو ينقعلا باهولا دبعو ثيللاو اكلام فارشالا

 رخآ عضوم يف لاقو طلغ امبرو ةقث ناك دعس نبا لاقو نييثدحب موي لك دابع دنع

 نابح نبا هركذ تلق ثيدحلا ين ىوقلاب نكي ملو ةئيهفا نسح بلطلاب افورعم ناك
 يف يزوجلا نبا درواو ةبيتق نباو يزورملا دمحأ وباو ىليقعلاو ىلجعلا هقتوو تاقثلا ين

 ىلا هبسنف اذه دابع قيرط نم ةنس نيعب را دبعلا غلب اذا سنأ ثيدح تاعوضولا

 تبقعت دقو رخا وارب هيلع سبتلا هناف اعينش امهو مهوف هيف لوقلا شحفاو عضولا

 لاقو عضاوملا ضعب يف فذح عم ظفاحلا مالك ها ةرفكملا لاصخلا يف همالك

 يبا نع ةالصلا يف امهدحأ ناثيدح يراخبلا يف هل ىراسلا ىده يف اضيا ظفاحلا
.٠ 
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 دابع نب دابع ىفوت ها لوحالا مصاع نع ماصتعالا ف يناثلاو سابع نبا نع ةرمج

 نيعبسو عست ةنس رث الا نب ا لاقو ةئامو نين امنو ىدحا ليقو ةئامو نين امث ةنس

 . ةئامو

 ىلهللا دابع نب دمحم

 هنامز متاح داوجلا ديسلا وه يبهذلا هنع لاق ةقباسلا ةمجرتلا بحاص نبا وه

 يدزالا ةرفص يبا نب بلهملا نب بيبح نب دابع ةرصبلا ثدحم نب دمحم ةرصبلا ريمأ

 وبا لاق يبرحلا ميهارباو ءانيعلا وبأو يمدكلا هنعو ميشهو هيبا نع ىور يبلهملا

 ءوس دوجلا عنم لاق كفارسا ىنعنف كيلوأ نا تدرا دابع نب دمحم نومأملا لاق ءانيعلا

 لاقف رقتفي مل ىنغ ىلوم هل نم لاق كسفن ىلع تيقبا تئشول هل لاقف دوبعملاب نظ

 امهرد اهنم رخذ امف لاومالا هتأجف ادمحم يفيض مركيلف ينمركي نا دارا نم نومأملا

 . براجتلا هكنحتال ميركلا لاقو

 رانيد فلا نوتس لاق دمحماي كنيد مك هل لاقف نومأملا ىلع ةرم لخدو

 الا ةرصبلا دحأ مدقيال هنا ىنغلب هل لاق نومأملا نا ليقو رانيد فلا ةئام هاطعأف

 . مهرد فالآ ةتس وحن هاطعاو هنسحتساف دوبعملاب نظ ءوس دوجلا عنم لاقف هتفضأ

 تنا نينمؤملا ريمأاي تلق قرا ةديصق ىأ نومأملا ىل لاق دابع نب دمحم لاق

 تلقف اهظفحتا لاق مث بلهملا يف ةريغملا يف اهلاق ىتلا مجعألا دايز ةديصق لاق ملعا

 ريمأاي تلق اتيب اهنم كرتو اهرخآ ىلع ىتا ىتح اهيف دشناف ىلع اهذخ لاقف معن

 : تلق وهامو لاق اتيب اهنم تكرت نينمؤملا

 حراق دهن قوف ةنسألا ىشغي هنازب هقوفو هتنا اله
 مث اهيف تيب دوحأ اذه تقولا كلذ هتتأ الا ةينملا ددهتي هاه هاه لاقف

 تناكو بلهملا نب ةريغملا اهب ىثري دايز اهلاق ةديصقلا هذهو هظفح ىتح هداعتسا

 : الوا هيبا ةايح يف هتافو
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 حئارلا دجمللو نيركابلل اوزغ اذا ةازغلاو لفاوقلل لف
 حضاولا قيرطلا ىلع ورمب اربق انمض ةورملاو ةحامسلا نا

 ا بمو
 حراقلا هابش نع كب انرتفاو ىشم نم مركأ تنك امل نآلا
 حلاصلا لاعفلاب كلذ تنعأو اهلك ةؤرملا كيف تلماكنتو

 حئافصو ةنسأ نبب لتقلل ضرعت لوط دعب ةريغملا تام

 هتمجرت يف اهركذ مدقت دقو

 : لاقف دمحم تام ىتعلل ليق نيتئامو ةرشع تس ةنس دابع نب دمحم تام

 هدجم يح رهو هد ةفب ان تم نلخحن

 يبلهملا دابع نب دمحم نب مساقلا

 ىضم دقو دادغب ليزن يرصبلا دمحم وبا ةقباسلا ةمجرتلا بحاص نبا وه

 دؤاد نب هللادبع نعو هيبا نع مساقلا ىور ثيدحلا ةاور نم مهلكو هدجو هيبا ركذ

 . دمحم نب سنوي و رمع نب رشب و مصاع يباو يبيرخلا
 نباو ايندلا يبا نباو مصاع نباو ننسلا ريغ يف دؤاد وباو هجام نبا هنعو

 ناك بيطخلا لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذو دلخم نباو يلماححماو ة ةميزخ

 ىرحتلا بسح ىلعو هتافو خيرات ظفاحلا ركذي ملو هحيحص يف ةميزخ نبا نع ثدحو
 . ملعا هللاو ثلاثلا نرقلا يف شاع نمم هنا

 متاح نب ديرب نب دؤاد

 اريمأ يقب و ةيقيرفا ىلع هتوم دعب هوبا هفلختسا دقو هيبا ركذ دنع هبسن مدقت

 نتند أ ةنس ةيقب رف ؤ ا ىلع م ماح نب حو ر همع ديشرل ١ لمعتس ا نا ل ١ رهش شأ ة هعست اهيلع
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 نيعبسو عبرا ةنس لوأ يف اهمدقف رصم هالوف ديشرلا ىلا دؤاد راسف ةئامو نيعبسو

 لزع مث رهش فصنو ةنس رمتساو همايا يف تأدهف اب رطضم اهرما ناكو يلكرزلا لاق
 هل تقستاف نينامثو عبرا ةنس دنسلا ديشرلا هالو مث ةئامو نيعبسو سمخ ةنس اهنع

 . ها نيتئامو سمخ ةنس ىوت اهبو اهروما
 مامالا ىلا بتك بلهملا نب ديزي نب دؤاد نا ةينامعلا راثالا ضعب يفو

 تلق ها نامع ىلا رفعج نب ىسيع ريسم نع هربخي هللا همحر بعك نب ثراولا

 كلذ لعف هلعلو ةمجرتلا هذهب روكذملا متاح نب ديزي نب دؤاد هنا باوصلا ىلا برقالا

 نب رمع لماع لاق ايك هموق اهبو لوالا هنطو اهنال نامع لهاو نامع ىلع هنم ةيمح

 كناشف كموق دالب دالبلا هذه نامع نم جورخلا دارا امل بلهملا نب دايزل زيزعلا دبع

 راذنا نع كلذ هنثي ملف ديشرلل الماع ةدملا هذه يف ناك دؤاد نا كلذ دكؤي اممو اهب

 نأ ةياهنلا تناكف يزاغلا شيجلا ةهجاومل نيدعتسم اونوكيل مه رظنلاو نامع لهأ
 دالبلا هللا حاراو راحص نصح يف لتق مث نجسو رفعج نب ىسيع نامع لهأ رسأ

 ىلا رخلاب يلاولا بتكو راحص ىلاو ىلا بتك ىلهملا نا ةياور يفنو هرش نم دابعلاو

 . مامالا

 يبلهملا دبزي نب دمحم

 يسابعلا نيمالا دمحم هالو بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي نب دمحم وه

 هداوق دحأ رهاط هجوف هلاتقل نيسحلا نب رهاط نوماملا لسرأ نيمالا علخ املو زاوهالا

 دح وهو روباس ىدنج لوزن ديري ميظع دنج يف هجوت يبلهملا هب ملع املف زاوهالا ىلا
 دمأف رهاط باحصأ نم اهلوخد دارا نم عنميو زاوهألا يمحيل لبجلاو زاوهالا نيبام

 نارمعلا ريصو مركم ركسع لزن ىتح راسف مهربخ يبلهملا غلب و لاجرلاب هدئاق رهاط
 هجوتو لبش نب شيرقب مهدماف هباحصا ىلا لجعي نا رهاط فوختو هرهظ ءارو ءاملاو
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 ديزي نب دمحم ىلع اوفرشا ىتح ركاسعلا كلت تراسف مهنم ابيرق ناك ىتح هسفنب وه
 زاوهالا ىلا عوجرلاب هيلع اوراشأف ةزجانملاو ةلواطملا يف هباحصا دمحم راشتساف

 دحأ رهاط ريسف كلذ لعفف دزالا هموقو ةرصبلا نم دنجلا ىعدتسي ناو اهب نصحتلاو

 هدعب رهاط ركسع لصوو ىلهملا هقبسف زاوهالاب نصحتي نا لبق هتردابم هرماو هداوق
 دق هباحصا ناكو هيلاوم نم هعم نم ىلا يبلهملا تفتلاف اديدش الاتق اولتتقاف مويب

 مهنالذخ نمآ تسلو مزهنا دق يعم نم ىرأ ىنا مكيارام هيلاومل لاقف هنع اوعجر

 نف بحا امب هللا ىضقي ىتح يسفنب لاتقلاو لوزنلا ىلع تمزع دقو مهتعجر اوجراالو

 هللاو اولاقف اوتومت نا نم ىلا بحا اوقبت نئل هللاوف فرصنيلف فارصنالا دارا
 مث ةلقلا دعب انتينغاو ةعضلا نم انتعفرو قرلا نم انتقتعا دق نوكت اذا كانفصناام

 ةركنم ةلمح شيرق باحصا ىلع اولمحو مهباود اوبقرعف اولزن مث لاحلا اذه ىلع كلذخ
 نب دمحم ىلا رهاط باحصأ ضعب ىهتناو ةراجحلاب مهوخ دشو لتقلا مهيف اورثكاف

 لها ضعب لاقف هولتق ىتح نعطلاو برضلاب هيلا اوردابتو هعرصف حمرلاب هنعطف ديزي

 : هلتقم ركذي و هيثري ةرصبلا

 ىرهس ينرضأ دق ىنناف حرف نم داقرلا معط قاذ نم
 ىرصب فرغو ىعمسو يلق هب تدقتفاف دشرلا قف ىو
 رطملاو عيبرلا مامغ ىلو دقف لوحملا ىدل انايغ ناك
 ركذلا بطشملا عقو هبهري ملو مامحلل يكيتعلا افو

 ردقلل دابعلا عوضخ الول ةيهاد نونملا ببر رواس

 رثالاب تيعس ام ىلا ىعسب لجأ ىذ لكف اديعس ضماف
 : هب تعطقو ةريثك تاحارج ةعقولا كلت يف حرج دقو ةبلاهملا ضعب لاقو

 انخثم برضلاب تنك يناو اكارح قضطأ مل ىنا ريغ يسفن تل اف

 انعلملا ىرهاطلا هنع تبراضو هنود تلتاق ىافك تملس ولو

_ ١٦٧



 ينتكاو عقنلا ين ءاجيهلا عردأ اذا اغولا يف فيسلا لذخي نا ىريال قف

 نيب ةنتفلا مايا ةئامو نيعستو تس ةنس يلهملا ديزي نب دمحم لتق ناكو

 . نوماملاو نيمألا

 : هلوق هدشناو نيسحلا نب رهاط ىلع يبلهملا ةنييع وبا رعاشلا لخد 1

 مقي ل هتشحو ١ نمو اهنم مري ل د ل . ز ا ه. آ نم

 هلوق ىلا ىهتنأ ىتح

 ملكلا نع ةروصحم ردصلا ين ةدحاول الا ىنف ءاسام

 كمآام ىنملاو كءعاسام كلذ نم ينءعاس دقل هللاو اما لاق مث رهاط مسبتف

 رصاوالا عطق نم دبالو ةلزان ايانملاو عقاو فتحلا نا ريغ ناك امل اهراك تنك دقلو

 هلوقب دارا نا ةنييع يباب نظف ةعاطلا قحب مايقلاو ةفالخلا ديكأت يف براقالل ركنتلاو
 . ةنييع يبا نبا ةمجرت يف ةديصقلا هذه ركذ ىتأيسو متاح نب ديزي نب دمحم لتق اذه

 يبلهملا ةنييع يبا نب دمحم نب ةنييع يبا نبا

 نم لكو ةرفص يبا نب بلهملا نب ةنييع يبا نب دمحم نب ةنييع يبا نبا وه
 ءارعش نم رعاش لاهنملا وبا هتينكو همسا ةنييع وبأف بلهملا لآ نم ةنييع ابا ىعدي

 لزي ملو نومأملا نم ابراه نامع ىلا اهنم جرخ دقو ةرصبلا لهأ نم ةيسابعلا ةلودلا

 . دعب ايف هركذن ببسل كلذو نومأملا تام نا ىلا نامعب

 تنب ةمطاف يف رعشلا لوقي ةنييع يبا نبا ناك يناهبصالا جرفلا وبا لاق
 اهركذي نا فاخف ةليبن ةفيرش ةأرما تناكو درم رازه بقلملا يلهلا صفح نب رمع

 اهرومأ ةيلاوو اهراد ةميق تناكو ايند اهمسا امه ةيراج يف رعشلا لوقي ناكف احيرصت
 : هلوق ايندب هيف ىنكو اهيف هلاق ايف

_ ١٦٨ 



 اقشلا الول قشملاو كلامو اقشعب نا كبلق هنت ا

 قتلا لهأ ناحير كمشو ىهنلا سأك كبرش دعب نبا

 اقرغ ا نا لبق يديب ى ذخ ىوهف ١ رح رمغ نم ى ايندا

 قترم ل دلخلا لا نا ول هلثمام بلهملا نبا انا

 ةرفص يبا نب ةصيبق ةيرذ نم وه اذه صقح نب رمعو ةريثك راعشا اهيف هلو

 روصنملا رقعح وبا هالو رث الا نبا هلاق اك هترهشل بلهلا ىلا بسن امناو بلهملا ىخا

 بلهملا نب ةريغملا نب بلهملل ليق مهناعجشو سانلا دشا نم ناكو ةيقيرفا م دنسلا

 ديزي نم دهشا لاقف صفح نب رمع ما عجشا يبلهملا دلاخ نب ديزي ناكا

 عمج هاذاح اذا ىتح شحو رامح بلط يف ضكري هتيأر ىنا كلذو رمع نم هتدهشام

 فيسب اما رامحلا ةفرعم زجي رمع لعجو رامحلا صمقف هرهظ ىلع راصف زفقو هزيمارج

 . هلتق ىتح نيكسب اماو

 ءاسأف نيسحلا نب رهاطل ةفيلخ ةرصبلا ىلع ايلاو ناميلس نب ليعامسا ناك

 وبا جرخف هبيعو هصقنت ليعامسا رهظاو امهنيبام دعابت ىتح ةنييع يبا نبا ةرواجم

 هلعاس هيلا لخد املف ةرصبلا نع هلزع يف ىعسي و ليعامسا وكشيل رهاط ىلا ةنييع

 : هدشنأف اهعفرب هرماو هانداو هحئاوح نع

 مربي ل هتسنآ نمو اهف مقي ل د الب ل ١ هتش > و ١ نم

 مني ل دانزلاب هردص ٢ ةحداق مومه او تبب نمو

 ملظل ا ةريح ي هنم لظب هب بيبللا ايعي رمأ برو

 مدع نمو ةلخ نم كتآ لو كرز أ ل ننيجمملا اذاب
 معب يو عس او ىدتنمو ىنع حارم ف هللا نم ىلا . . ٠ ٠. دل .

 مما مئبرك نم ىلعلا لا ةعزانم ةمعن يب كنترأز

 _۔١٦٩ _



 يميش نمو يبصنم نم ردقلا ئ

 ممذلا يف بيختال ىتلا ىربكلا ممذلاب كنم تقلعت دق

 امف تناف يتيغب لنا ناف

 ىلع تسلف قئاع قعي نأو
 ىلع جاجفل او رصلا قضب ل

 هفشك نامزلا هالتبا اذا

 ةدحاوب الا ىظ ءاسام

 مهب ىدملا تزح موق نہل

 ةعجار ءالدلا لك سيلو
 انايحا ةليلقلا ةءاحلاب عجرت

 اهترهز لك ضرالا تبنتام

 رهاط هباجاف

 ني ل مومه اهفضتست نم

 امدباكب هبلق لزبالو

 هب تفته ىذلا تعمس دقو

 انبحصت تسل نا انملع دقو

 ىلعو ةمرحو قحل الا

 مرك نع لوزنال ؤرما تنا
 ةحجاحج ةرسا نم ؤرما تنا

 انتحامس ايقستسم تنك نا

 ال كولدب انرجب ين مرت وأ

_ ١٧٠ 

 محرلاو ءاجرلا قح قحلا يف
 مهب ىدنع ىأر ليج
 مصتعم ربصلاب ميرك رح
 مرك نعو ةيرح بوث نع
 «» ملكلا نع ةروصحم ردصلا ين

 ملنت ملو ميف رصقت مو
 مذرلا لا اهءام نم فصنلاب

 ممالا ةبابصلا قنرو

 يدلاب ءايسلا معنالو

 مقسلا ىذ ضيرملا مونك الا

 أ نم مومهلا هيف دلوت
 ممص نم كنع ينذابامو

 مدع الوال كيف ةقامفل

 مرحلاو قوقحلا يعر كلثم
 ركلا نم هلنشم لا الا

 مشلاو لاعفلا نسجب اوزاف
 مكتحاف كيلا هيف مكحلاف

 مدلاب ناديلا كدت انم
مذولا ىلا اهل ءالم كمدعن



 مجعل ١ يو ةفورعم برعلا ف

 نتغم ريخ دمحلل بسكلاو

 رمأو اهنع هلزعف ةرصبلا نع رفعج نب ليعامسا لزع ةنييع وبا هيلع مكتحاف

 . هحدمي ةنييعوبا لاقف مهرد فلا ةئامب هل

 امرك ينترقوا دق نبنيجلا اذاب
 هب ءعىيجا ركش نم عيطتسا تسلو

 ةلزنم ركشلا قوف فرعا تنك ول

 ةبذهم يبلق نم كل اهتصلخا

 ندب ىذو حور ىذ ةعاطتسا اللا

 نمثلا يف هللادنع ركشلا نم يفوأ

 ننم نم تيلواام لثم ىلع اوذح
 ةرصبل اب بلهم ا عن اطق ضعب ف ةعيضو ن اتسب ةنييع يبا نب ال ن اك

 : لوقي اهيفو اهب ماقأو هلزنم اهربصو اهنطوتساف
 امف نانجلا تقاف ةنجاب

 انطو اهنذختاف ابتفلأ

 اب بابضلا اهناتيح جوز

 هب تقطن ايف ركف ورظناف

 : اهو ١ ىل ا هت ديصق و هرعش ر وهشم نمو

 نمنالو ةميق اهفغلبت

 نطو اهلهأل ىداوف نا
 نتخ اذو ةنك هذهف

 نطفلاركفملا ببر الا نا

 نفساهناك ماعن نمو

 رجضلاو مهلا ىلع ىونن ما لفقنا ربخ مكدنع ناك نا اوربخ الا
 رهسلا هدعب اهب ىلوتساو مهلا اهب ةلحر ضرعت ىنيع نع مونلا ىفن
 رصقلا ةرصبلاب هيف اوكشا تنك دقل هلوط ناجرجب ىليل نم كشأ ناف

 رخز هؤام اذا هيداو نسحايو هرهظو ريرخلا نطب اذبحايف
 رزج وأ رهنلا هنابا يف دم اذا ارظنم ةلبالارهن اذبحايو

_ ١٧١



 العلا بلط مهمه قدص نايتفو

 عئاط ريغ مهتقراف دقل ىرمعل

 مع كب ىئأن اذام ةلئاقو

 ينذلو يوهلب ىدوا ارفسايف
 ةعاس دعب دلاخ اياو ينوعد

 ررغلاو دجملا يف ليجحتلا مهاميسو
 رقمالو كاذب اسفن بيطاو

 ردقلا لسف يل ملعال اه تلقف
 رفس نم كتمدع يشيع ينصفن و

 رغالا قلب الا ىلع يرعش ةلمحيس

 ايك ةصيبق نب متاح نب ديزي نب دلاخ همع نبا اهيف اجه اذه نم رثكأ ىهو
 . هل ابط اح لوقي اهفو هد اري ١ نسحتس ١ ل هرعش نم رثك ف ٥ احه

 هلبوب شيعن ثيغ انل كوبا
 انرسب تامركملا ىف رثا هل

 رذيالو قبي سيل دارج تناو

 رنالا كلذ امئاد ىنعت تناو

 امك هيبا حيدمو لجر ءاجه دحاو تيب يف نيثدحملا نم دحأل عمتجي مل ليق

 : هلوق يف ةنييع يبا نبال عمتجا

 هلبوب شيعن ثيغ انل كوبا
 : هلوق نمو

 يداولاو رصقلا معن رصقلا يداو رز

 رذيالو قبي سيل دارج تناو

 يداب رضاح نم هلها اذبحو

 . دمحأ نب ليلخلا نع رابخالا نويع يف ةبيتق نبا هاورام هلثمو

 يداولاو رصقلا معن رصقلا ىداو رز
 ةفقاو ناملظلاو نفسلا هب ءافرت

 : هلوق رعشلا نم هيلا بسني اممو

 ةلبجب نوكبالف نوكي الام
 هتقو ف نئاك وهام نوكيس

 هيعسب لانيالف ىوقلا ىعسي

 _۔١٧٢ _

 داميم ريغ ف ةروز نم دبال

 يداحلاو حالملاو نونلاو بضلاو

 نوكيس نئاك وهامو ادبا

 نوزحم بعتم ةلاهجلا وخاو

نهمو زجاع ىظخحو اظح



 : لبعز نب ورمع همسأ رعاش هيلع درف ناطحق اهيلع لضفو ارازن اجهو

 طلغلا نم هب تقطن ام ةنييع يل ] نب ابأ

 طبسلا بقانم باع نامع ديبع نم دبعا

 طط شلا نم اذه ىنك رضم نم رغلاوجبا

 طر تلا ةه ۔خ كر ارف انت دلب حبر بيطو

 ءاجه امل ةنييع يبا نبا ناك لاقو يناغالا يف جرفلا وبا اهركذ ةلي وط ىهو

 لزي ملف نامع ىلا رحبلا بكرو ةرصبلا نم برهف همد رذنف نومأملا هرعش غلب و ارازن

 . نومأملا تام ىتح دزالا يحاون يف اب راوتم اه

 : هلوقب دؤاد هاخأ رو

 حيرض ين انمهر دؤاد ىلع ىحونف ىفق مامحلا ةحنانا

 حيرملا توملل مايالا هب تحار نادمه نم بابجألا ىدل

 حوفس لهب هعيكبتف يكاوبلا هتزانج دهشي مو
 هنمو

 حومط ر امخغم اهف الو اين دل الام رمثم الو

 حيبر هبقاوع نم نيمث قابب اهيفام ريش 1 عيبب
 حيرصلا ضحملا صلاخلا بابل بابل يف بلهملا لآ نمو

 حيدملاو يثارملا فادهاو ايندو ةرخآ ءانبا مه

 نومأملا رصع دعبام ىلا شاع هنا مولعملا نم نا الا هتافول اخيرات دجا ملو

 . نيتئامو ةرشع نامث ةنس نومأملا ةافو تناكو

_ ١٧٢ 

 



 دمحم نب ديزي ةمجرت

 نسحم رعاش يبلهملا يدزالا ةريغملا نب بلهملا نب دمحم نب ديزي دلاخ وبا وه
 تاماهبو اهب رهتشاو دادغب يف شاعو ةرصبلا لهأ نم وهو ةاورلا ءامدقلا نم زجار

 . ميهاربا نب قاحسا اهب حدمي تايبأ نم هلوق كلذ نمف عفرتو زازتعا هرعش يفو

 راعشالا هل ىدهت تيب نبال ىنأ رعشلا كل ايدهم نكا نا
 اضيا هلوق نمو

 رئاض ىيش لكف تددح اذاو عفان ىيش لكف تددج اذاو

 رصانلا معنف هدي يف فيسلاو ىغولا يف يلهم كانأ اذاو
 هلوق نمو

 بيرملا بيرلا ىلع ىطغ اك يناوغلل التخ سأرلا تغبص
 بويعلا ربكلا نم ىصحتالو ىرخا ماسأو ةرم للعأ
 بوتيال ىلثم نا ىنظو اماع نيسمخ قبوت فّوسأ

 بيطرلا دوعلا مَوقتيالو اندل دوعلا فاقثلاب موقي

 هلوقو

 المن نا انتلصو نا الو كاسانتن نا تبغ نا يفاختال

 تقو ينرضحي مل دئاصقب هحدمو همدانو يسابعلا لكوتملاب يلهملا لصتأ دقو

 : يبلهملا لاقف لصوملا قيرط ىلع قشمد ىلا لكوتملا راسو اهنم ىيش ةباتكلا
 قالطنا ىلع مامالا مزع اذا قارعلاب تمشت ماشلا نظأ

 قالطلاب ةحيلملا ىلبت دقف هينكاسو قارعلا عدي ناف

 اهنع لاق ةديصقب يبلهملا هاثر نبتئامو نيعب راو عبس ةنس لكوتملا لتق امو

 : هذه ىهو رعشلا نويع نم اهنا دربملا

_ ١٧٤ 



 دجأام نود هارا الا نزحال

 هتينم تناك كلاه ندعببال

 مهتليل دعب ايض سانلا عفديال
 هل نارضاح لىلقعو ىنيس ناول

 ةعجاه نعلاو هتينم تءاج

 ةرهاجت هبداعا هتتا اله

 ال دجنم كلملا ريرس قوف رخف
 هتزوح نومحي هراصنا ناك دق

 هل نوبجعي ىضوف سانلا حبصأو
 دحأ هنود ال نم فايسا كتلع

 ةظعوم سابعلا ىنب ديهش ىحضا
 يل فلختف ىلام يف فرسا تنك دق
 مهف مولحال اسانا مت دقتعا ام

 مكتمعن رارحالا ىلع متلعج ولو
 مهعمجت باسنالاو مذجلا مه موق
 مهكلم دش اودارا شيرق اذا

 مهسفنأ دجملل اوبهو لوألا نم

 دقتفم ىانيع تدقف نمك لهو
 دسألا ةيبزلا ءاطغ نع ىوه ايك
 دي كيلع يناجلا ىلا دمتال ذا

 دحأ هلبي مل ذا دهجلا هتيلبا

 دصق انقلاو ايانملا هتتا اله

 دلتجنت لاطبالاو رعست برحلاو
 دمألا ىضقنأ امل هكلم همحي م
 دصر نفلا داصرا نود ىدرللو

 دقنلا هلوح ىزنت اعيرص اثيل
 دمصلا دحاولا الا كبقوف سيلو

 ديص هسار ين ةزع يذ لكل
 دصتقا فيك يلايللا ينتملعف

 دقتعي ناك نم متعيضو مبتعض
 دشحلا ةروكذملا ةداسلا مكتج

 دلبلاو ماحرألاو نيدلاو دجماو
 دوأ هب حربي ل ناطحق ريغب

 اودج اذا اولانام نولابي ا

 . نيتئامو نيسمحو عست ةنس هتافو تناكو

 يبلهملا لالب نب يلع

 باتك هل ىرصبلا ىلهملا يدزالا دمحأ نب ةي واعم نب لالب نب ىلع وه

 . نيتئامو نيسمخ ةنس دودح يف ىفوت نيفلؤملا مجعم يف لاق نايبلاو دشرلا

_ ١٧٥١



 . اهنم رصم حتفب اهيف هءانهو قفوملا اهيف حدم

 ركشلاو دمحلا هلالل اهيفف رفظلاو رصنلا كانه رمألل لق
 رختفم رخفلا موي كرخف قوفام امك نامزلا ين حتف كحتف قوفام

 الا هتافو خيرات ىلعالو هرابخا نم ءىيش ىلعالو ةديصقلا ةيقب ىلع علطا ملو

 . نيتئامو نيعبسو نامث ةنس يفوت ةديصقلا هذهب هءانه يذلا قفوملا نأ

 يبلهملا نابأ نب يلع

 دمحم نب يلع جنزلا بحاص ناوعا ربكأ نم ناكو ةرصبلا لهأ نم وه

 هنم سانلا قلو دمتعملا مايا سابعلا ىنب ىلع جراخلاو تيبلا لها نم هنا يعدملا

 ةعبرا تماد ىتلا هب ورح يف لتق هنا ليق رارحالا عيبو بهنلاو لتقلا نم ايظع ءالب

 ىري ناكو ةرصبلاب ةدحاو ةعقو يف فلا ةئامثلث مهنم فلا فلا نم رثكأ ةنس رشع

 هبشألا وهو تارذشلا يف لاق ةقرازالا بهذمب رتستي قيدنز هنا ليقو ةقرازالا ىأر

 براحو هشويح داقو ةريثكلا عئاقولا هعم يبلهملا دهشو نيتئامو نيتسو عبس ةنس لتقو

 سمخ ةنس جنزلا بحاصب ليلخلاو دمحم هي وخاو يبلهملا لاصتا ناكو هيدي نب

 بحاص لتق املو اذه يبلهملا مهنم قلخ اهنم هعبتاف ةرصبلا لزن انيح نيتئامو نيسمخو
 نيعبس ةنس هيلع ضبقف يسابعلا قفوملا هبلطف يبلهملا ىفتخا روكذملا خيراتلا يف جنزلا

 نم بلطت ةعينش رابخا اهبورح يف هبحاصلو هلو دادغبب هلتق مث هنجسو نيتئامو

 . اهعضوم

- ١٧٦



 يلهملا ىناه نب ميهاربا

 وبا ةودقلا هيقفلا ةمالعلا ناجرب ةيعفاشلا خيش هتمجرت يف يهذلا .لاق

 يمرادلا دمحم يبأ نم عمس يناجرجلا يبلهملا دلاخ نب يناه نب ميهاربا نارمع

 يليعامسالا ركب وباو ىدع نب دمحأ وبأ هنعو ةفئاطو يدامرلا روصنم نب دمحاو
 . ةئام ثالثو ىدحا ةنس هتافو تناكو نورخآو ىسوم نب ميهارباو

 يبلهملا نمؤملا دبع نب نمحرلا دبع

 نب بلهملا نب هللادبع نب ديزي نب دلاخ نب نمؤملا دبع نب نمحرلا دبع وه
 دمحم وبا تبثلا ديفملا ظفاحلا مامالا وه يبهذلا لاق ةرفص يبا نب بلهملا نب ةنييع

 نب دمحم عمس ناجرج ملاع يناجرجلا يبلهملا ىدزالا نمؤملا دبع نب نمحرلا دبع

 اريثك اقلخو ىزرجلا ميهاربا نب ليعامساو ىسوم نب ميهارباو يزارلا ديمح نب دمحم
 ىنثا مهريغو ىدع نب هللادبعو ىرصقلا نسحلا وباو نارمع يبا نب دمحأ نع ثدحو

 نم دلاخ هدح ناكو لمعلاو ملعلا يف امدقم ناكو هريغو يليعامسالا ركب وبا هيلع

 . ها ةئام ثالثو عست ةنس ييف هتافو تناكف تناكو نايعالاو ءارمالا رابك

 دلاخ نب يناه نب ميهاربا ةقباسلا ةمجرتلا بحاص مع نبا هنا ردابتملا تلق

 . هللا دنع ملعلاو ةافولا يف ناب راقتمو دحاو دلب نم امهو

 يلهملا دجأ نب دمح

 يبا نب بلهملا نب متاح نب ديز نب ميهاربا نب يلع نب دمحأ نب دمحم وه

 باوصلا لعلو ءابدالا مجعم يف توقاي هبسن اذكه بوقعي وبا ىوحنلا يبلهملا ةرفص
 نيرشعلاو ةثالثلا بلهملا دالوأ ين نكي مل هنال بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي
 . هديفح وه امناو متاح همسا دلو هبلصل

۔ ١٧٧



 نوكي نا هاسعو اي وغل اي وحن املاع ناك روكذملا ىلهملا ةمجرت يف توقاي لاق

 . ها ىلها دمحأ نب ىلع نسحلا يبا اخا

 . ليلق دعب هتمجرت قأتس هيلا راشا ىذلا دمحأ نب ىلع تلق

 . ةئام ثالثو نيعب راو عست ةنس رصمب هل مجرتملا ىفوت

 ىلهملا دمحم نب دمحأ

 حرش باتك هل يناحربلاب فرعي و رصمب ميقم وهو توقاي لاق سابعلا وبا
 . وحنلا يف رصتخلا باتكو وحنلا للع

 يف ناكو دمحأ نب يلع همسا يبلهملاب فرعي ىوحن رصمب ناكو اضيا لاقو

 ملعا هللاو هريغ وهف الاو همسا يف ميدنلا نبا مهو دقف اذه ناك ناف رصعلا اذه

 ..ها

 . هتافو خيرات ىلعالو توقاي هركذام الا هرابخا نم ىيش ىلع فقا ملو

 يبلهملا هي وطفن ميهاربا

 نب بيبح نب ةريغملا نب ناميلس نب ةفرع نب دمحم نب ميهاربا هللا دبع وبا

 طفنلاب هل اهيبشت هتمداو هتمامدل كلذب بقل هي وطفن بقلملا يوحنلا ىلهملا بلهلا

 نسح قالخالا رهاز ناكو دربملاو بلعث نع ذخا ثيدحلاو ةيبرعلاب املاع ناك
 هيف اسأر ىرهاظلا دؤاد بهذم ىلع اهيفف نآرقلل اظفاح هي وري ايف اقداص ةسلاجما

 هلو فرظو ةؤرم اذ تايفولاو خيراوتلاو سانلا ماياو ريسلل اظفاح ثيدحلل ادنسم

 رداصملا وحنلا يف عنقملا _ نآرقلا لاثما _ نآرقلا بارعإ اهنم ناسحلا فيناصتلا

 باتكو نيدلجم يف ءافلخلا خيرات هتافلؤم نم نا يبهذلا ركذو _ ءارزولا باتك _

 : هلوق رعشلا نم هيلا بسني اممو عرابلا

_ ١٧٨_



 هللا ملعي امم هللا رفغتسا
 هاقلأ نح يثايح نم اترسحاو ةملظم لك نع ل زواجت هبه

 هلوق نمو

 بسحالو نيد ىذ ريغ ءرماو

 نطف اهلاتحي ةليح نم قزرلا ام
 : ديرد نبا يف لاقو

 هر ةب دبرد نبا

 هلهجب ىعدا دف

 الا نعلا باتك وو

 : هبيجي لاقف ديرد نب كلذ غلبف

 همسإ فصنب ىعدي رعاشو

 همسإ فصنب هللا هقرحا

 هبابراو وحنلا ىلع فأ

 بيجاعألاب قأيل نامزلا نا
 بوحلاو هركلا تاوذ تابئانلاب

 بيحرزو ليه أت نب رمعم

 بوسحح ريغ ءاطع نم هنكل

 هر ے د . ہفو
 شو ي

 غ د ة ٨
 هرت

 هيلع اطخس ىحولا اذه ناكل

 هيعدخا ي عفصلل لهأتسم

 هيلع اخارص يقابلا ريصو

 هيوطفن هبابرا نم راص دق

 ابيرقت ةنس نيرشع وحنب ميهاربا لبق ديرد نبا تامو نارصاعتم اناكو

 اولا ديز نب دمحم ىلا بسنت تايبالا هذه ضعبو

 : هذه ىهو ةمامإلا باتكو نآرقلا زاجعا

 هيلع اخارص 5 ابلا رصو همسإ فصنب هللا هقرحا

 باتك بحاص ملكتملا يطس

_ ١٧٩_



 ىشانلا بهذم ىلع مالكلا فرعيلف لهجلا ين ىهانتي نا دارا نم هيف لاقو

 هي وطفن بهاذملا هذه معمج دقو هي وبيس بهذم ىلع وحنلاو دؤاد بهذم ىلع هقفلاو

 . ناكم لماحتلا نم اذهو ها ىهتنملا هيلاف

 قلخ نسحو نيدو ةنس اذ مولعلا نم اعلضتم هيوطفن ناك يبهذلا لاق

 يف ءافلخلا خيراتو عرابلاو عنقملا باتكو نآرقلا بيرغ فنص رثنو مظن هلو سيكو

 . هليحيو قاقتشالا ركني ناكو نيدلجم

 جيرس نب رمع نب دمحأ سابعلا وبا ىضاقلا جرخ ناكلخ نباو توقاي لاقو

 قيرطلا مهب ىضفاف ا اوعد ةميلو ىلا هي وطفن هللادبع وباو يرهاظلا دؤاد نب دمحمو
 قيض جيرس نبا لاقف هيلع مدقتي نا هبحاص مهنم دحاو لك دارأف قيض ناكم لا

 هي وطفن لاقو لاجرلا ريداقم فرعي هنكلو دؤاد نبا لاق قلخلا ءوس ثروي قيرطلا

 ليقو نيتئامو نيسمخ ةنس ةطساوب هدلوم ناكو فيلاكتلا تلطب ةدوملا تمكحتسا اذا

 يبا خويش نم وهو ةئام ثالثو نيسمخو ثالث ةنس رفص يف تامو نيسمخو عبأرا ةنس

 : ةي وطفن ميهاربا اندشنا مهضعب لاق يناهبصألا جرفلا

 ارجف وأ لاق ايف كدنع رب نا ارذتعم كينأب نم ريذاعم لبقا

 ارتتسم كيصعي نم كلَّلجا دقو ةرهاظ كاضرا نم كعاطا دقف

 يبلهملا رفعج نب رصن

 . يدنقرمسلا يبلهملا يدزالا يلع نب رفعج نب رصن روصنم وبا
 ين ةمامإلا هيلا تهتنأ رهنلا ءاروام ىتفم دحو ألا ةمالعلا ةيفنحلا خيش

 . ةئام ثالثو نيسمخو ثالث ةنس يفوت ةيفنحلا بهذم ىأ بهذلا

_ ١٨٠ _



 ىسلدنالا يبلهملا يناه نبا رعاشلا

 دلو نم ىسلدنالا يبلهملا ىدزالا يناه نب دمحم نسحلا وبا ليقو مساقلا وبا

 نيمدقتملا رعشا قلفم رعاش بيدا توقاي لاق بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب حور
 اهب ءاشنو ةيليبشأب دلو قرشملا لهأ دنع يبنتملاك مهدنع وهو ةب راغملا نم نيرخأتملاو

 هلاعفاو هلاوقا يف كلسي ةفسلفلاب ايهتم ناك هنونفو بدألا مولع نم اعساو اظح لانو

 يف هجو الام ىلا هولغ يف جرخو قحلا ىدعت ىتح كلذ يف ولغي لازامو يرعملا كلسم

 يديبعلا زعملاب لصتاف هنطو نم جورخلا ىلا هورطضاو سلدنالا لهأ هجعزأف لي وأتلا

 دحأ ىلع لزن ةقرب غلب املف هل نذاف مهب قأيل هلايع ىلا عوجرلا يف هنذاتسا مث هحدمو

 هودجو سانلا حبصا املف ناركس وهو ةليل تاذ جرخف امايا هفاضاف ةحارلل اهنايعا

 ةئام ثالثو نيتسو نبتنثا ةنس هتافو تناكو هلعافالو كلذ ببس فرعي ملو اقونخم

 . ها

 ىلهملا يدزالا يناه نب دمحم نسحلا وبا رصعلا رعاش وه يبهذلا هنع لاقو

 ناكو ةيليبشاب دلو اضيا ارعاش هوبا ناكو بلهملا ةيرذ نم هنا لاقي يسلدنالا

 نيدب مهتيريمخ قساف هنكل ةورذلا يف عيدب همظنو اهماياو برعلا راعشال اظفاح

 قنخف موق دنع برشو يديبعلا زعملاب لصتاف ةودعلا ىلا هب اومه امل برهف ةفسالفلا

 ريبك ناويد هلو نيسمخلا رشع يف وهو ةئام ثالثو نيثالثو نيتنثا ةنس هتافو تناكو

 : زعملا حدم يف هلوق كلذ نم رفكلا ىلا هب ىضقت حئادم هيفو

 راهقلا دحاولا تناف مكحاف رادقألا تءاشام ال تئش ام

 . ةافولا خيرات يف الا توقاي مالك عم قفتي وهو همالك ها

_ ١٨١



 يبلهمل ا دجأ نب يلع

 الضاف اي وغل اي وحن ابيدأ ناك رصم ليزن وه هنع مهضعب لاق نسحلا وبا

 ةياورلاو هطخ يف اوسفانتو اورثكاو نويرصملا هنع ىور عونلا اذه ءايلع دحا الماك

 . هنع

 راعشالا ريسفتو رابخالا ةياورو ةغللاو وحنلا يف اماما ناك توقاي لاقو

 نمو ةيرصملا رايدلا ىلع نييلوتسملا زيزعلاو زعملاب بقلتملاب صاصتخا هل ناكو

 يف مالك يبنتملا نيب و هنيب عقوو يديشخالا روفاك ةلود كرداو صاوخلا ايههئاسلج

 : يناودعلا لوق

 ىنرقسا ةماهلا لوقت ىتح كبرضأ يتصقنمو يمتش عدنأالا ورمعاي
 تاقش نم ينوقشا باوصلاو تيبلا اذه يف نوطلغي سانلا نا ينتملا لاق

 دري مل هنا اهدحأ هوجو نم تءاطخا هل تلقف يبلهملا لاق طنملا وهو ةاقشملاب هسار

 تناكامو هيف رخلا فرعت ال كنظا ىناو ةزمهلاب هءاقش لاقي هنا رخآلاو كلذك

 هب اورأث اذإف ينوقسا لوقت لازت ال اهبحاصب رأثي مل اذا اهنا ةماهلا يف هلوقت برعلا

 . ها مدلا كلذ برش هنأك نكس

 . ةئام ثالثو نينامثو سمخ ةنس رصمب هتافو تناكو

 ركذ دنع سورعلا جات ين يديبزلا هانع ىذلا وه اذه نسحلا ابا لعلو

 . ها رصمب ةغللا خيش يبلهملا نسحلا يبا ةريشع نويبلهملا عجري هيلاو لاق بلهملا

 ىلهملا دمحأ نب نيسح

 هفلأ ىزيزعلاب روهشملا كلامملاو كلاسملا باتك هل نيفلؤملا مجعم يف لاق
 . ها همسأ 7 رصم بحاص ىمطافلا هلل اب زيزعلل

 . ةئام ثالثو نينامث ةنس قوت

_ ١٨٢



 يلهملا ريزولا رابخا ركذ

 نب ديزي نب هللادبع نب ميهاربأ نب نوراه نب دمحم نسحلا دمحم وبا وه
 هي وب نب دمحأ نيسحلا يبا ةلودلا زعم ريزو ةرفص يبا نب بلهملا نب ةصيبق نب متاح

 هناويد يف ابتاك كلذ لبق ناكو ةئام ثالثو نث الثو عست ةنس ةرازولا ىلوت يمليدلا

 نيب نيتكبس راسو ةقطنملاو فيسلاو داوسلا هيلع علخو روكذملا خيراتلا يف هرزوتسا مث

 هلقثا دقو ةفالخلا نوحص ين ىنف ندبلا ليقث يلهملا ناكو ةفالخلا راد ىلا هيدي

 نمو كلذ نم هلوخد دنع يسابعلا عيطملا ةفيلخلا يدي نيب طقسف سابللا نم هيلعام

 ملكتف هيلع ىرجام ببسب رصحي هنا هعم نم نظو ميقأف هرهظ ىلع عقوو رحلا ةدش

 هراد ىلا بكرو هتهيدب نم سانلا بجعتف تايباب لثمتو ركشلا يف لاطاو نسحاو

 هبقلو عيطملا هب رقو دشرملاب ةفورعملا ىه هرادو ةفالخلا باجحو شيجلا عيمج هعمو

 ناكو نيترازولا يذب بقلف ناطلسلا ةرازو و ةفيلخلا ةرازو هل تعمتجاف ةرازولاب

 اعاممج ناكو عساو ردصو ةريبك ةمه هلو رفاو ظحب بدألا نم ذخا دق ابيدأ افيرظ

 : ةرازولا يلي نا لبق هلوق نمو دئادشلا ىلع اروبص ةسائرلا لالخل

 لاتحي ضرقلاب نم ععصب فيكو لام ىل سيل نكلو يعبط دوجلا
 لامآ بيغلا يف ىلف عاستا لا ةرك ذت كعم هدخف يطخ كاهف

 ءاسؤرلا ضعب ىلا هبتكام هقاضالا تقو يف رعشلا نم هيلا بسنيامو

 ديزملا كزوعأل ىولبلا نم يلام قوف كتدزتسا ىنا ولو

 اوديري مل يشيع لثم شيعب ةايح ىتوملا ىلع تضرع ولو
 . ساون يرال نيتيبلا نا ليقو

 ىهتشاف ةديدش ةقشم هرفس يف قلو رفاس دق ةرازولا ىلي نا لبق هنا ركذو

 يبلهملا لاقف يفوصلا هللادبع وبا هل لاقي قيفر هعم ناكو هيلع ردقي ملو محللا

 : الابحترا

  

_١٨٣_



 هبرتشاف عابي توم الأ

 قأي معطلا ذيذل توم الأ

 هيفرخالام شيعلا اذهف
 هبركل ١ تومل ١ نم ىنصلخح

 هيلي امم ىنناول تددو ديعب نم اربق ترصبا اذا

 هيخا ىلع ةافولاب قدصت رح سفن نميهملا محرالا

 اقرافت ش همعطأو هخبطو امحل مهردب هل ىرتشا تايبالا هذه هقيفر عمس الف

 ي " بتكو هدصقف ينوصلا هقيفرب لاوحالا تقاضو ةرازولا يلوو ىلهملاب لاوحالا تلقنتو

 هيسن دقامركذم ةلاقم ىسفن هتدف ريزولل لقالا

 هبرتشاف عابي توم الا شيع قيضل لوقت ذا ركذتا

 هتعقر يف هل عقوو مهرد ةئامعبسب لاحلا يف هل رماو هركذت تايبالا ءارق املف

 لك يف لبانس عبس تتبنا ةبح لثمك هللا ليبس يف مهلاومأ نوقفني نيذلا لثم )

 قيلي المع هدلقو هيلع علخو هب اعد مث ( ءاشي نمل فعاضي هللاو ةبح ةئام ةلبنس
 . هب

 : لاق هرازولا ىلوو يبلهملا ريزولاب لاحلا تقرت نا املو

 قلقت لوطل يثرو ققافل نامزلا قر
 قتا اع دا حو هيجتر أ ام ىنل اناف

 قبسل ا بون ذلا نم هانج امع نحفص ا١لف

 قرفمب بيشملا لعف امب هعتيانج ىقح
 اذكه ريخالا تيبلل ىرخأ ةياور يفو

 قرفجمب بيشملا لمعف امم ه انج الا

 دمحم نب ديزي هبيسن لوق دض يبلهملا ريزولا لوقف ةياورلا هذه ىلعو ليق

_ ١٨٤ 



 اذه وه هيلا راشملا هلوقو هركذ مدقت دقو يسابعلا لكوتملا مايا ناك ىذلا يلهلا

 : تيبلا

 بيطر شيع يل مادام اذذ يسار بيشم نامزلل رفغأس
 : يتآلا تيبلا ىلع همالك دنع ديرد نب ةروصقم حارش ضعب كلذ ىكح

 ىونلا طحش هرأسأ ام هبنج يفرفتفغم هتيقالام لكف

 : هلوق اهنم تاعطقم ةدع يلهملا ريزوللو

 لضفلاو لاضفألا ةريخذو لصولا ةعيلط باتكلا لصو
 لضفلاب دجملا بر هانغا اذاريقفلاركش هتركشف

 لتقلا نم هل نامألا درو دقو ريسألا ظفح هتظفحو
 : هلوق ةقرلا يف ردانلا هرعش نمو

 ىرجت ةربع ىلع الا قتلت امف قىنتمرص امل نافجألا تمراصت
 نيكت ىعدي لامجلا ةياغ يف ىكرت كولمم ةلودلا زعل ناك ناكلخ نبا لاق

 شيجلا مدقم روكذملا كولمم لعجو نادمح ينب ضعب ةبراحم ةيرس ثعبف رادماجلا

 : تايبالا هذه هيف لمعف ىغولا لاجر نم هاريال يبلهملا ريزولا ناكو

 هدوع فرب و ه تانجو ق ءاملا قر ب ل هف ط

 هيف ىر اذعلا هبش نم داكيو

 ٥ دؤوت ةقط ن مو اه - هرصخ دقعم اولط ان

 هدوقي نمو ليعرلا عاض ركسع دئاق هولعج

 ديصقلا تيب و مهيلع ةركلا تناكو ةكرحلا كلت ين حبحنام هناف كلذك ناكف

 بحاص يباصلا قاحسا وبا لاق ريخالا تيبلا نم يناثلا رطشلا وه تايبالا هذه يف

 : بتكو ةقرو ذخاف يلهملا ريزولا دنع اموي تنك لئاسرلا
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 رثتني سرطلا ين هرد قطنمو اهلئانب دوج تعرب دي هل
 رتتسم نابحس اهلمانا يفو هتحار نطب يف نماك متاحف

 نبلب زرأ نم ىيش لكأ دارا اذا هنا يلهملا ريزولا فرظ نم ىوري اممو

 اجاجز ةقعلم نيث الث نم وحن هعم مالغ نميألا هبناج ىلع فقو ىولحو سئارهو
 ىلا اهعفدي مث ةدحاو ةمقل اهب لكأيف هنيممب نع ىذلا مالغلا نم ةقعلملا ذخأيف ادورجم

 . ةيناث ةرم هيف ىلا ةقعلملا ديعي الئل هراسي ىلع ىذلا مالغلا

 مايا ةثالث يف رانيد فلاب درو هل ىرتشا دقو يبلهملا تدهاش يخونتلا لاق

 . هبهناو

 ناكو يلهملا ريزولا لكاوي يناغالا باتك فلؤم يناهبصالا جرفلا وبا ناكو

 . هوجهي لاقف اهيلع سلجي ةدئام يبلهملا هل درفاف سانلا رذقا نم

 قلاح نم ينتيمرف ىنغلا دعب ينتيأر كيلا رقتفم نيعبأ
 قلاخلاريغ ناسحإلل تلمأ ىننال مولملا انا مولملا تسل

 اذكه ىوري يناثلا تيبلا نم ريخالا رطشلاو هريغل ىورت تايب ألا هذهو

 . ( قلاخلا ريغب يلامآ تلزنأ )

 عماس برطي ايك لاجرلا عانطصا ىلع برطي يبلهملا ناك نايح وبا لاق

 وه لاقو ها رئاشعلا ىلع سأكلا ريدم حاتري ايك كلذل حاتري و رئاتسلا ىلع ءانغلا

 سابعلا ينب ةلود يف نوكأ نا ينتاف ذا روكذم لوأ مليدلا ةلود يف ننوكأل هسفن نع

 . روكذم رخآ

 ءالعلا ىباو يباصلا قاحسا يبأك ءارعشلاو باتكلا نم ريثك هب هون دقو

 ىرملا لوق نف يدلاخلاو ءافرلا يرسلاو هيروتسرد نباو يف اريسلاو دلخم نب دعاص

 : اهعلطم ةديصق نم هحدم يف
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 اهعيبتف ىنغلا قلت وأ عيبلا نع اهنوص رثؤت رمخلاب ةرجانو
 صلخت نا ىلا اهداريا نسحتسا مل رمخلا اهب فصي تايبا يف اذكه ىضمو

 : هلوقب حيدملا ىلا

 اهعورن ريمألا فايساب انأك انمومه مادملا فايساب عيرن
 اهعيطيف العلا رهز هرمأتو هرمأل نامزلا داقني رفزأو
 اهعورتف هطخس نم اهدعابت هتاوطس نم ءادعألا ينو ماه

 اهعيجض وهو ضيبلا رافش لقو اهبيبح وهو رمسلا رودص لعأ
 اهعيضيس هنا يلاعملا ظافح اهماس نبح هلاومأ تملع دقو

 اهعوبر ءامدلا ضيف نم رمحت اهقفا عقنلل دوسي ةكرعمو
 اهعيجن اهنع قاض ءام عيباني اهتبسح فويسلا اهف تهحدزا اذا

 اهعيطتست ال مايالاو كفيسب اهتعطتساف اهتلواح ةطخ مكو
 : هلوق امهو ىنغلل يعسلا يف قافخالا يف ايهلاق ناتيب رعاشلا اذهلو

 قالمألا ةياهن هنم تغلبف ىغلا يف ةياهنلا هب توجر رفس
 قاحمب هرهش رخآ هامرف الماك ارهش ذغأ لالهلا لنم

 ريزولا اهب حدمي دئاصق يدعسلا هتابن نب رمع نب زيزعلا دبع رصن يألو
 : اهعلطمب الا رفظا مل ىتلا ةديصقلا هذه اهنم يلهلا

 يدايجو يسراوف دصي اصخش يداسو نيبو يباونا نيب عد
 : ىرخأ ةديصق نم هيف لاقو

 بذهملا لاجرلا ىا هلوق يو هيأر ةكاكر يف ادايز مذا

 بكوك نامعن دنع كيلم لكو هئامس سمش نامعنلاو ملكت

 بہغ وهو هسمش هنم رصب ل هرم كصخش هانيع ترصبا ولو
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 ا بزمو

 بسنتو ىزعت نح مهنم كناب ارخفم سانلا ف كلملا ءارزو ىنك

 بلهملا جايهلا يف مهنم ليق ناب ةدجنو اسأب لاطبالا ىنك دق نأك

 : هلوق اهنم يبلهملا ريزولا يف حئادم هركذ مدقملا يناهبصألا جرفلا يبألو

 اتم امو نقو ينع امو ناعا هلظب نيذئال انمجتنا الو

 انبصخأف نبدجم هادن اندرو انشارف نيرتقم هيلع اندرو

 ةيمور ةيرس نم هءاج دولومب ةئنهت ةديصق نم هيف هلو

 رمقم ليل حنج قرش ١ ر دبل اك اكر ابم كاتا دولومب دعس ا

 رفصألا تانب نم ناصح مأ هب تءاج ةداعس تقول دعسا

 رصيقو هامتنم بلهلمل ١ نب ىرول ١ فرش يتور ذ ٢ حبستم

 ىرتشملاب تتا اعمتجأ اذا قح ىجدلا ردب ىلا تنرق ىحضلا سمش

 يدادغبلا يوغللا بتاكلا نسحلا نب دمحم يلع وبا يبلهملا ريزولاب لصتا نممو

 غلبي ل هنا رغ نادمح نبا ةلودلا فيسب هرما لوا لصتا دق ناكو ىماحلاب فورعملا

 ىلهملا ريزولاب لصتا نأ دعب الا بدألاو ةسايسلا يف تراص ىلا ءايلعلا ةلزنملا ىلا

 تدازا مث هي وب نب ةلودلا زعمل اريزو ةئام ثالثو نيثالثو عست ةنس يف حبصأ ىذلا

 هتيمست ريغ نم ىسابعلا عيطمل ا هفيلخلل ةرازولا ريدي ىلهملا حبصا امل ىمتاحلا ةلزنم

 نامع نم هيجو نب فسوي راس همايا يو يبرعلا بدألا خيرات نم ها ريزو بقلب

 هعمو د ١ دعب ل ١ لصو و بك ارم ةسمخ هنم ذخ او همزهو يلهمل ا هلتاقف ةرصبل ١ ل ١

 . ىراسألاو بكارملا

 هباحصأ هوجو نم ةعامج رسأو هلاجرو هبكارمب يبلهملا رفظ هي وكسم نبا لاق
 . هسفن يف ناك ريثك مه ىلجناو ةلودلا زعم بلق ين ناكام ضعب كلذب فخف

 دمحم وبا ريزولا راس ةئام ثالثو نيسمخو نيتنثا ةنس ىفو ريثالا نبا لاق
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 ديعأف هتلع تدتشاو لتعا رحبلا غلب املف اهحتفيل نامع ىلا فيثك شيج ين ىلهلا

 زعم ضبقو اهب نفدف دادغب ىلا هتوبات لمحو نابعش يف قيرطلا 1 تاف دادغب لا

 نمو هحالم ىتح هيشاوحو هباحصأو هلهأ ذخأو هل ناكام لكو هرئاخذو هلاوما ةلودلا

 تن اكو هوحبقتس او كلذ س انلا مظعتس ا مهسبحو مهيلع ضبقف ادح او اموي همدخ

 تاف ةؤرمو لقع اذ الضاف اميرك ناكو رهشأ ةثالثو ةنس ةرشع ثالث هترازو ةدم

 . ها مركلا هتوم

 حتفل يبلهل جرخ ةئام ثالثو نيسمخو نيتنثا ةنس يف نا رخآ ردصم يو

 انظ هومسف دادغبب مهمعن ةقرافمو رحبلا كولسب همدخ رجضت ةلب ألا غلب املو نامع

 طس او نب دلب ىهو طواز ىلا د اعو ةينمل ا هب تبشنف مهيلع قبت مه اح نا مهم

 نفدو ةروكذملا ةنسلا نم نابعش رخآ يف اهب تاهف لاجرلا اهبوانتي ةفحم يف ةرصبلاو

 . نيتئامو نيعستو ىدحا ةنس ةرصبلاب هدلوم ناكو شيرق رباقمب هيتخب ونلاب

 ىنقرط نامع ىلع يذافنا ىلع ةلودلا زعم مزع امل لاق هسفن نع يلهلا ىكح

 تلزامو يلاح وفص ينالو ىرقف يفال اهلثم ىرمع يف تبام ةليلب تبف ميظع رما
 مايا يف تلصح تنك ىنا تركذ ىنا الا دجا ملف ينمه دامع هب ىلستا ائيش بلطا

 مل تلصحو اليمج ينول وأ اموق كانه تفرعف اب راه اهيلا تجرخ امل فاريسب يابص
 وأ مهضعب وا مهدحا نا دالبلا كلت تدصق اذا يلعل تلقو تركفف ىدايا ىلع

 ةبيصملا نع تيلست اذه تركذ املف يداي ألا كلت ىلع مهئفاكأف يح مهباقعا

 مانغلا وبا وهو دلو يبلهملا ريزولل ناكو هيلع ىسفن تنطو و ىلع لهسو جورخلاب

 يف هوباو مئانغلا يبا ةئنهتل ناضمر رهش نم موي لوأ يف تيضم يخونتلا لاق لضفلا

 هرهص هيلع لخدف تسد يف ةارصلا ىلع هرادب سلاج وهو هتومب ربخلا تأي مل قيرطلا
 مداخ ءاجو ايه كرحت امف سابعلا نب دمحم جرفلا وباو نيسحلا نب سابعلا لضفلا وبا

_ ١٨٩ _



 تام دقو ةلودلا زعم انالوم كبلط دقف مئانغلا ابأ اي مق لاقف ءىشب هراسف لضفلل

 متخو انيديا نيب ليلذ ةعاسلا وهو هيدي نيب انك نالا انلقف ايكاب مئانغلا وبا ماقف كوبا
 نب نسحلا نب ىسيع ءالعلا ابأ عنطصا دق يبلهملا ناكو يلهملا راد ىلع لضفلا وبا

 ءالعلا وبا ذخأف اهنفد رئاخذو لاومأ ىلع هعلطأو هصاخ ىلع هبتكتساو ينارصنلا انوزيا

 فرتميالو يشب رقي وهو برض حربأ برضو ةبوقع دشا بقوعو نيذوخأملا ةلمج يف

 سابعلا نب دمحم جرفلا وباو يزاريشلا نيسحلا نب سابعلا لضفلا وبا لدعو ةريخذب

 نم اهفرع نم ىكبف اهيدي نيب مئانغلا ىبا اهنبا برضب ارمأف يلهملا ةيراج ىنجت ىلا
 ةينبس يف لمحو هورضحاف انوزيا نب ءالعلا ابأ يفورضحا تلاق مث اهيلع مت يذلا

 نع هلعاست تلعجف اهيدي نيب حرطف نيشارف ةعب را نيب ( ءاسنلل دوس سبالم ىهو )
 رضح نم هل لاقف رانيد فلا نوث الث كلذ ةلمج يف ناك ىتح هناكمب اهربخي وهو ءىش

 تناو فلتلا ىلا كلاح ىضفي و لتقلا اذه لتقت نييمدالا نم تسلا كلي و

 قنادب قيرطلا ىلع داصفلا بيبطلاو انوزيا نبا نوكأ هللا ناحبس اي لاقف فرتعتال

 سانلا علطا هرس بتاك ىنلعجيو ىنعنطصي و دمحم وبا ريزولا ىفذخأي قناد فصنو
 ناكو هلعف نسحتساف تكله ولو اذه لعفأل تنكام هللاو هدلول اهرخذ ةريخذ ىلع

 . ةيقب نباو جرفلا يباو لضفلا يبا دنع كلذب مدقتو هقالطال اببس كلذ

 نيعستو ىدحا ةنس مرحملا يف هتدالو تناكو ةريثك يبلهملا ريزولا نساحمو

 ثالثو نيسمخو نبتنثا ةنس نابعش نم نيقب ثالثل تبسلا موي ينوتو ةرصبلاب نبتئامو

 رهش نم نولخ سمخل ءاعبرالا ةليل اهيلا لصوف دادغب ىلا لمحو طساو قيرط يف ةئام
 روهشملا رعاشلا جاجحلا نبا هاثرو شيرق رباقم ين نفدو ةروكذملا ةنسلا نم ناضمر

 : هلوقب

 هيدل ولسلا جرف يتريال عجوم ةوعد ءارعشلا رشعماي
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 اهناف ريزولاب يفاوقلا اوزع
 هأرو ءانثلا ىسمأ ىذلا تام
 ىذلا نصحلا هنومب نامزلا مده

 هنا هيوب ونب نملعيلف

 هيلع عومدلا دعب امد ىكبت

 هيدي نيب هللا وفع وفعلاو
 هيلا نامزلا نم رفن انك

 هيوب لآ مايأ هب تعجف

 يفرصت رغصو لاح رصقو ىنتثادح مايا تنك لاق هسفن يلهملا ريزولا ثدح

 رودقملاو دعاق دجلا نا الا ةميظعلا رومالا يف عزانت كلذ عم يسفنو ةفيطل اراد نكسا

 اقيض اهب يردصو امالظا ةرجحلا تدادزاف رطملا ءاج دقو اموي تحبصاف دعاسم رغ

 : تلقف

 فصولا نع لمجت ةرجح يف انا
 يو مالظلاك حبصلا ٢ ىه

 ءاخر تبه حايرلا ام اذاو

 ىنحراو اهبارخ لجَحع بر

 اراهن اهيف ريصبلا ىمعيو

 ارارف اهنع مانألا ىلوي ليللا

 ارايهنا ديمت اهناطيح تلخ
 اراذجحلا تللم دقف يراذح نم

 : هلوق وهو لاحلا هذه ف هرعش ركذ رم دقو

 هيف رخ الام شيعلا اذهف هيرتشاف عابي توم الا

 يذالحلا دمحم وبا هيلا بتك رزوتسا املو ةرازولا لانو لاحلا هب تقرت من

 : جسجلا ءالبلاو ميظعلا نملا ىذ ليمجلا دوعمو ليزجلا حنام هلل دمحلا
 اهبراب سوقلا ىطاعت نح نالا

 اهلهم ايندلا ىلا داع نالا

 اهبكاوم ين ىهزت ةرازولا ىحضا
 هتبيقن نوميمب انيلع تهات

 اهبراس ءالظلا يف تمسلا رصباو

 اهجاد حابصم لب ةفالخلا فيس

 ايداوغ تداج اذا ضايرلا وهز
 اهفامو ايندلا هرادقمل تلق
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 اهمعو اهاعرب ةداعسلا مين هترغب نورقم ى ًارل ا قفوم

 اهيساور نم قيثوب اهتديا دقلف اهتينه اهتلود زعم
 اب رقم ددؤسلا لماك احدمم اداوج ايرس يبلهملا ريزولا ناك يهذلا لاق

 نب لاله لاقو ةؤرملاو مركلا يف رابخا هل اسئاس ارعاش اغيلب السرتم ابيدا ءالعلل

 لهأ ىلع لابقالاو ةؤرملا لامكو ةمهلا ذعب و ردصلا ةعس ين ةياهن يلهملا ناك نسحملا

 لبقتو هتبيه رودصلاو هقطنم عماسملاو هرظنم نويعلا ءالمي ناكو حلم مظن هلو بدألا

 : هلوق همظن نمو هتلمجو هليصفت سيفنلا

 رورسلاو نميتلل احابص موي لك كهجو هللا ينارا

 روطسلا كلت يف نسحلا أرقال هيتحفصب يرظان عتماو
 هلوق اضيا همظن نمو

 كتهتي اف تنيص هب باجح اهنود ميغلاو سمشلا نأك مويو

 كسمب ادر هيف اهللجن اهبايث نم ةقرز ين تدب سورع
 ي .لتف هلا يددرت لاطو هتلص ترخأتف ىلهملا ريزولا تحدم رعاشلا شاير وبا لاق

 حامتسلاو لمؤملا وهو ريزولا تحدم دق ةلئاقو

 حاورلا كاذو ودغلا اذهو حيدملا كاذ كدافا اذاف

 حالصلا نوكي رومالا ىاب ؤرمأ ىردي سيل اهف تلقف
 حاجنلا ىلع سيلو ىدهج بارطضالاو بلقتلا ىلع

 همدق نمو هعئانص مذي هتيأرف هتبكن مايا يف يبلهملا ىلع تلخد مهضعب لاق

 الاو رارحالا لماعي لاعفالا هذهب رهدلا نا تملعام لاقو ليمجلاب مهالواو همايا يف

 : لاق مث ىكب و رايتخالا يسفنل تنسحا تنك
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 ةدعق لاملا ةلق يب تدعق نل

 انخلاو لهجلا ىلا ىعاسلاب انا امو
 هدو فاعضا دولاب ىخا يناكأ
 بحاصب ءاخرلا دنع يحاصامو

 دعاقب يلاعملا بسك نع انا اف
 دقارب قيدصلا ةافاكم نع الو

 ىدلاتو ىنيرط لوملل لذباو
 دئادشلا رومالا دنع نكي مل اذا

 نف كسفن ىلع نوهو كتربع فكفك ريزولا ةسارح هللا مادا هل تلقف
 بئاونلاب تآورملا لها قلتو هراكملاب رارحالا دصقت ةراكم ةرادغ تناك ايندلا تناك

 :جلل ءارسأو عمطلل ديبع مهف ىرولا اذه نم ىرت نم رثكأو دباوالاب مهيمرتو

 عم نوليميو ناوخالا نونوخي
 معنلا هل تماد نم عابتا سانلا
 مهلصاحو يئالخا تيأر يلام
 مه تلق نوفبي ىذلا تبأر ام

 هيف تام ىذلا هضرم يف لاقو

 موق رسف ىبن تي
 متح ىلع ىمرب ناك

 ض ق

 : دشنأو هانيع تعمدف ناحجرلا
 مدقلا هب تلز نا ءرملل لي ولاو
 مشتحتو ىنع رك د-ةسم ناننا

 مدعلا كبنذ اولاقف ابنذ تبن ذا

 مونو ة اف مف قمح

 موي نتم اشلل سيلو

 رثكأ ظفحي ريزولا ناكو ىلهملا ريزولا ةمومع نم ةنييع وبا رعاشلا ناك

 : هلوق نمف هنامز نم هتافام ىلع فسأتي و هراعشا

 ىنفلخو هع اد ب اح و

 هلزفت ٢ ىمع نولو

 ايلعلا لواطو راخفلا زاح
 ايحب امنأكف هنبدحو

 اير ىوه نم اير تبرشو
 ايند اهنسح يف هنأكو
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 يبلهملا روصنم وبا

 نب دمحم نب دمحم روصنم وبا يضاقلا ثدحملا ةمالعلا وه ىهذلا لاق

 ةرفص يبا نب بلهملا ريمالا ةيرذ نم يعفاشلا يورهلا يدزالا نيسحلا نب هللادبع

 نب دمحم نم ةفوكلاب جح امل عمسو يورهلا يلظنحلا نارمع نب نسحلا نع ىور
 ةدم ىلماو ةدعو يمدألا نامثعو يزجسلا جلعد دمحم يبا نم دادغبب و ميحد نب يلع

 . دانسإلا ولعو ريخلاو نيدلا عم ةارهب هرصع يف ةيعفاشلا سأر ناكو

 خيشو لدعلا رصن ىبا نب ىيحي دعس وباو نيدمح نب دمح نب دمحأ هنع ثدحو

 هلجي نيكتكبس نب دومحم ناطلسلا ناكو نورخآو ىراصنالا ليعامسإ وبا مالسإلا

 رشع ةنس مرحملا يف ةءاجف ةارهب تامو نيعستلا براق هنساحمو هعابتاو هريخ همرتحيو

 . ةئامعب راو

 بردالا يلهملا دمح نب روصنم دجأ وبا هنباو

 هللادبع نب دمحم نع ىورو دماح يبا خيشلا نع دادغبب بهذملا قلع

 متخي ناكو سلاجم ىلمأو يورضنلا لضفلا نب سابعلاو يزجسلا دمحأ نب ليلخلاو
 نيعب را ةنس هتافو تناكو ىهتنملا هيلأف عيدبلا هرثنو قئافلا همظن اماو ةليل لك

 روصنم ابا بيذهتلا بيذهت هباتك يف رجح نب ظفاحلا ركذي ملو ها ةئامعب راو

 . دمحم نب روصنم هنبا الو ىلهللا دمحم نب دمحم

 يبلهملا زيزعلا دبع نب ةزمح

 لاق يروباسينلا يبلهملا ةزمح نب دمحأ نب دمحم نب زيزعلا دبع۔ نب ىلعي وبا وه
 بحاص دمحأ نب دمحم عمس ءابطالا خيش ملاعلا هقثلا خيشلا هتمجرت يف يبهذلا
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 يوار وهو ةعامجو يناهبصألا نسحلا نب دمحم اباو ناطقلا نيسحلا نب دمحمو يراخبلا

 . ةيلو ألاب لسلسلا

 وباو يزجسلا ديعس نب هللاديبع رصن وباو مكاحلا هللادبع وبا هنع ثدحو

 . نورخآو قهيبلا ركب

 مدقت مث ثيدحلا بلطو خياشملا ينال ديصلا ىلعي وبا بحص مكاحلا لاق )
 هلوأ ثيدح وه ةيلوالاب لسلسملا ثيدحلا يوار هلوق ىنعمو ( بطلا ةفرعم يف
 . ( نمحرلا مهمحري نومحارلا )

 نسحلا وبا انربخا . ىزجسلا رصن ىبا ةمجرت يف ءاج ايك ةياورلا هذه صنو
 نب دمحم انربخأ هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو رغثلاب هيلع قأرقب ىنيسحلا دمحأ نب يلع

 ثيدح لوأ وهو ىفسويلا قحلا دبع انربخأ هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو ىعيطقلا دمأ

 الاق سلبانب ناردب نب ظفاحلا دبعو كبلعبب ناولع نب قلاخلا دبع انربخاو هتعمس
 وهو جارسلا دمحأ نب رفعج انربخا الاق برقملا نب دمحأ انربخا همادق دمحم وبا انربخا

 هتعمس ثيدح لوآ وهو ديعس نب هللاديبع رصن وبا انربخا هنم هانعمس ثيدح لوا

 وهو ةنييع نب نايفس انثدح هنم هتعمس ثيدح لوأ وهو يبلهملا ىلعي وبا انربخا هنم
 نب هللادبع ىلوم سوباق يبا نع رانيد نب ورمع نع نايفس نم هتعمس ثيدح لوأ
 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ورمع نب هللادبع نع صاعلا نب ورمع
 . ( ءايسلا يف نم مكمحري ضر ألا يف نم اومحرا نمحرلا مهمحري نومحارلا )

 براق دقو ةئامعب راو تس ةنس رحنلا ديع موي يف يبلهملا يلعي وبا قفوت

 . نيعستلا

 يبلهملا مساقلا نب دومح

 نب يلع نب هللادبع نب دمحم روصنم يبا نب مساقلا نب دومحم رماع وبا
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 نب بلهملا نب ديزي نب كلملا دبع نب عيبر نب حيبص نب لتاقم نب دمحم نب نيسح
 نب دومحم رماع وبا يضاقلا دنسملا مامالا خيشلا هتمجرت يف يبهذلا لاق ةرفص ييا

 ةمئا رابك نم يعفاشلا ىورا يلهملا ىدزالا روصنم يلإ ريبكلا يضاقلا نب مساقلا

 . بهذملا

 ىلع لزي مل ةفعو احالصو ادهز ريظنلا ميدع خيش يمافلا رظنلا وبا لاقو

 دصقلاو راطقالا نم ةلحرلا هيلا تناكو هءعاهتنا ىلا هرمع ءادتبا نم كلذ

 . اهديناسأل

 ةارهب يعفاشلا بهذم ناكرأ نم رماع وبا انخيش ناك يناذمهلا رفعج لاقو

 ناكو مهددهي ناش مهلو انل ناكل ةدلبلا هذهب مامالا اذه الول لوقي كلملا ماظن ناكو

 ردقلا ليلج وه يناعمسلا لاقو طق ىيش هنم لبقي مل هنوكل ايهظع اداقتعا هيف دقتعي

 يباو يحارجلا رابجلا دبعو يدزالا روصنم يبا هدج نم عمس لضاف ملاع لحملا ريبك

 . فرصت ضعب عم همالك ها يماطسبلا نسح نب دمحم رمع

 ةياور يفو ةئامعب راو نينامثو عبس ةنس تامو ةئامعبرا ةنس هدلوم ناكو

 . يذمرتلا عماج اي وار متاح يبا نب دمحاو وهو نينامثو ىدحا ةنس

 يبلهملا دمحم نب ريهز ءاهبلا

 ناويد هل ىصوقلا مت يكملا يبلهملا يدزالا يلع نب دمحم نب ريهز نيدلا ءاهب

 عيرس ناك هنال هدعبا مث نيدلا .مجن حلاصلا كلملل ءاشنالا بتك قئار رعشو روهشم

 رصانلا كلملا بلح بحاص ىلع كلذ دعب دفوف مهولا ىلع ةبقاعملاو بضغلاو ليختلا
 قيقر هلك هرعشو ناكلخ نبا لاق هبتك عاب ىتح رقتفاو هرمع رخآ يف هلاح تءاسو

 . عنتمملا لهسلا لاقي ايك وهو

 ينوتو ةئامسمخو نينامثو ىدحا ةنس ريهز ءاهبلا دلو قالخاو مراكم اذ ناكو

 . ةئامتسو نيسمخو تس ةنس
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 يراجنسلا يبلهملا نوزكم نب فسوي نب نسح

 ىلا هبسن ىهتني رضخ نبا نوزكم فسوي نب نسح مالعالا ين يلكرزلا لاق

 مهاجر رابك نم ايروس يف ةيرصنلا نوي ولعلا هدعي ريما ىدزالا ةرفص يبا نب بلهلا

 رورش مهنع مفديل ةيقذاللا وي ولع هب دجنتساو اهيلع اريما راجنس يف هماقم ناك
 نويليعامسالا هدصف لتاقم فلا نيرشعو ةسمخب لبقاف ه٧١٦ ةنس ةيليعامسالا

 نم لتاقو نيليعامسالا ذوفن لازاو افلا نيسمخب ٦٢٠ ةنس فحز مت راجنس ىلا داعف
 يف تامو ةدابعلا ىلا فرصناو فوصت مث نيي ولعلا رومأ مظنو داركالا نم مهرصان

 هلو ه٨٣٦ ةنس هتافو تناكو اهيف فورعم هربقو قشمد برقب ةسوس رفك ةيرق

 . ها رعش ناويد

 نب فسوي نب نوزكملا نسح دمحم وبا نيدلا زع ريمألا وه هريغ لاقو

 هبسن قري قارعلا راجنس ىلا ةبسن يراجنسلا دمحم نب هللادبع نب رضخ نب نوزكم

 ءاشنو كلذ ليبق وأ ه٣٨٥ ةنس راجنس يف دلو لاقي ايف ةرفص يبا نب بلهملا ىلا

 ىولع ناكو ءارعشلا لوحف نم رفن ني واود ءارقو نآرقلا ظفحف هدلاو ةياعر يف اهيف

 هرعش ىفف هرصع اهب لفح ىتلا تافاقثلا ىلع اعساو اعالطا اعلطم هقفلاب املاع بهذلا

 ةنس يفو ةيمالسالا ريغو ةيمالسالا بهاذملاب ةفرعملا نم ةحضاو لئالد هرشنو
 رومأ مظنو نييليعامسالا ذوفن لاز نا دعب و راجنس ةراما يف فسوي هابا فلخ٢٠٦
 كلت يف بيصا هنا كلذ بابسا نم لعلو ةدابعلا ىلا فرصناو فوصت م نيي ولعلا

 . ها تام ىتح ةرم دعب ةرم هنم سكتني ناك ضرمب ةرتفلا

 : فوصتلا يف هرعش نمو

 يئاسم يف اهحابص نترأ اذا يثاطغ فشك رتسب ىنترما
 يثادعا هب تدع اهارس ىف ارس ىنتعواو ىنتعدو
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 ءاوهالا ىوذ لا اهاوه ثب نع ننتهہن ذا ىنتهو

 ن افوب هتحنم ل يئو نم تل اقفو ينتعي اب تول ١ ىلعو

 ءا دهشل او ر ارب ل ١ م اقمب ل تضق يحن تثيض ق ذا اهبو

 ء ارس ل ١ ةرس ا ىننر ا ىصقا ١ ل ١ 1 ارح ١ دح 7 ملا نمو

 يامس ين اهلوزن ينتراو ينتعد اهلا اهفاطلابو

 . هتافو خيرات انركذ رم دقو اذه نم لوطأ يهو

 يلهملا لقعم نبا

 يصمحلا يبلهملا لقعم نب يلع نب دمحأ نيدلا زع ةمالعلا وه يبهذلا لاق

 ذخا هريغ لاقو ةلمكتلاو حاضيالا مظنو عينصلا رثنلاو عيدبلا مظنلا هل ةضفارلا ريبك

 : هلوق هرعش نمو امرتحم اردص ناكو برعلا ناسل يف عرب و ءاقبلا يباو ىدنكلا نع

 قرافملا ضبن قيرفتلا ضبن دقل قداص ةفلح لجنلا نويعلاو اما

 . ةئام تسو نيعب راو عب را ةنس قشمدب تام

 يبلهمل ا باهولا دبع

 ديدس يسنهبلا ىرصملا يبلهملا تاكرب نب نسحلا نب باهولا دبع مساقلا وبا

 مث اقارو ناك رصمب ءاسنهبلا لهأ نم بيدأ ضاق نيدلا هيجو يلكرزلا لاقو نيدلا

 امامإ ناكو ىفوت نا ىلا ىلبقلا هجولاو رصمب ةئامتسو نينامثو ىدحا ةنس ءاضقلا ىلوت

 ادج فيطل حرش وهو برطق تاثلثم حرش هل بدألاو لوصألاب املاع ةيعفاشلا هقف يف

 . ها فينج ةعماج ةنازخ يف هنم ةطوطخم تيأر رشنلاب ريدج
 تسيل اهناو برطق تاثلثم مظن ىذلا وه نيدلا ديدس نا مهضعب ركذو

 . اهحرش مت الوا اهمظن هلعلف كلذ لبق امظن
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 تارذش يف دامعلا نبا لاق ةئامتسو نينامثو تس ةنس هتافو تناكو

 ةاضقلا ىضاق ىفوت اهلبق ىتلا وا ةئامتسو نينامثو تس ةنس يف ىأ اهيفو بهذل

 رصم ءاضق ىلو ناكو يعفاشلا يسنهبلا ىرصملا نسحلا نب باهولا دبع نيدلا هيجو
 ىطعاو يرحبلا هجولاو ةرهاقلا ءاضق هنم ذخا مث نيدلا ىقت توم دعب ةرهاقلاو

 رصمب ايكاح هيجولا رمتساو نينامثو ىدحا ةنس ينيوجلا نيدلا باهش يضاقمل

 . يفوت نا ىلا ىلبقلا هجولاب

 ةمألا رابك نم ناك ىكبسلا لاقو هقفلا يف اريبك اماما ناك ىونسالا لاق

 يلاع ادبعتم انيدتم اي وحن ايلوصا اهيقف ناكو مالسلا دبع نبا نع ذخا هريغ لاق
 ملكتي وهو سردلا يف ةرم يف ارقلا نيدلا باهش خيشلا دنع رضح ةرظانملا يف مالكل

 هيجولا هتكساف ايهنيب ملكتي بلاط ماقف ولعي هيجولا مالكو يفارقلا هرظانف لوصالا ب

 . تارذشلا بحاص مالك ها نينالا رشع يف ينوتو ةكيدلا نيب حيصي جورف لاق

 يبلهم ا دمحم نب نسحل ١

 ةيردبلا راونألا هتافلوم نم ىلحلا يماشلا يبلهملا يلع نب دمحم نب نسحلا وه

 . ةئام نامثو نيعبرأ ةنس ىفوت ةيردقلا هبش در

 ىلهملا دمحم نب دمحم

 لصألا يمويفلا يبلهملا دمحأ نب رونلا دبع نب دحأ نب دمحم نب دمحم وه

 . ملكتم يلوصا هيقف ةيرخفلا بيطخ نبأب فورعملا يعفاشلا يرهاق
 ىلع ةيشاحو هقفلا لوصا يف عماوجلا عمج حرش ىلع ةيشاح هتافلؤم نم

 حرش ىلع ةيشاحو لدجلاو لوصالا يملع يف لمألاو لوؤسلا ىهتنم ىلع دض

 ثالث ةنس تامو دام نامثو نيثالث ةنس رفص يف هدلوم ناكو ىنسنلل دئاقع

 . ةئام نامثو نيعس

_ ١٩٩_



 لضف
 ىلهملا سراد

 نم ريثك ىلع هباون ثعب ةيمأ ىنب ىلع ديزي جرخ امل بلهملا نب ديزي ىلوم
 نب ورمع ونب موي تاذ اهب همجاهف ةرصبلاب رقتساو اهريغو زاوهالاو ناسارخك يحاونلا

 نب ديزي ثعبف قارعلا ىلع ةيمأ ينب لماع يرازفلا هاطرأ نب يدع باحصأ ممت

 كلذ ينو مهمزهف مهيلع لمحف امادقم الجر ناكو اذه اسراد هالوم مهيلا بلهلا

 : قدزرفلا لوقي

 مر اوصل ١ فويسل ١ تحت او ربصب لو سر اد حاص اذا ء ارمح ١ تقرفت

 موالملا لهأ نيندالا اب صخو ةمالم ىدع نع اسيق هللا ىزج

 محالملا دنع توملل اوربصي مو مهريماو مهالوم اولتق اوم

 بلهملا نب لضفملا لوم سيب

 ىيحي خيشلا هركذ هللا همحر ديز نب رباج مامالا نع ىور ثيدحلا ةاور نم
 بيذهتلا بيذهت يف رجح نبا ظفاحلا ركذي ملو رباج مامالا هقف هباتك يف شوكب دمحم
 ىورو يئانهلا خيش يبا نع ىور لاق يئانهلا نادهف نب سهيبالا سهيب همسا ادحا
 ٠ ليمش نب رضنلاو عيكوو ةبعش هنع

 مهالوم يبلهملا هللادبع نب يبرز

 ىلوم لاقي و بلهملا لآ ىلوم يرصبلا ىيحي وبا هللادبع نب يبرز وه
 سنا نع ىور لاق هبيذهت ف ظفاحلا هلاق هدحسم مامإ وهو ناسح نب ماشه

 ثراولا دبع نب دمصلا دبعو ةرامع نب يمرحو دقاو نب ديبع هنعو نيريس نب دمحمو

 هيف ىراخبلا لاق مهريغو مه اربا نب ملسمو ليع امسأ نب ىسومو تر اولا دبع هوباو
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 هثيداحا يدع نبا لاق هريغو سنأ نع ريكانم ثيداحأ هل يذمرتلا لاقو رظن

 سنا نع ىوري و هتلق ىلع ثيدحلا ركنم نابح نبا لاقو تلق ةركنم اهنوتم ضعبو
 نكل اثيدح ةميزخ نبا هل جرخأو ءافعضلا يف يليقعلا هركذو هب جتحيالف هل لصأ الام

 . ها رخلا تبث نا لاق

 مهنع ىور نم ةايح خيرات نم ذخوي نكل هتافو خيرات ركذي ملو

 نب ملسمك هنع اوور نم ةايح نمو ةئامو رشع ةنس ىفوتملا نيريس نب دمحمك

 ملعا هللاو يناثلا نرقلا يف شاع نمم هنا نيتئامو نيرشعو نيتنثا ةنس ىفوتملا ميهاربا

 هللاو هلوأ مضب ليقو ةدودشم ةيناتحت ةدحوم اهدعب ءارلا نوكسو هلوا حتفب يبرزو

 . . ملعا

 يناسارخلا مهالوم يبلهملا ملسم يبا نب ءاطع

 وبا ليقو دمحم وبا ليقو نامثع وبا لاقي و بويا وبا وه رجح نب ظفاحلا لاق

 ةرسيم ليقو هللادبع هيبا مسإ ةرفص يبا نب بلهملا ىلوم ماشلا ليزن يخلبلا حلاص

 ةبعش نب ةريغملاو يدنكلا يدع نب يدعو سابع نبأك السرم هباحصلا نع ىور
 نعو مهريغو لبج نب ذاعمو ةرجع نب بعكو سنأو ءادردلا يباو ةريره ياو

 بيعش نب رمعو ثوغلا يباو رمعي نب ىيحيو هديرب نب هللادبعو بيسملا نب ديعس

 . حابر يبا نبا ءاطعو تالبعلا ىلوم نارمحو رمع نب عفانو
 نب كاحضلاو يعاز ازوالاو جيرج نباو رمعمو ةبعشو نامثع هنبا هنعو

 يبا نباو ةقث نيعم نبا لاق نورخآو دعس نب ماشهو سنا نب كلامو نمحرلا دبع

 لاقو ساب هب سيل يئاسنلا لاقو معن لاق هب جتحي تلق قودص ةقث هيبا نع متاح

 هنع يور ةقث ناك دعس نبا لاقو سابع نبا قلي مل هنا الا هسفن يف ةقث ىنطقرادلا

يف يراخبلا هركذو سنأ نم آلا ةباحصلا نم دحا نم عمسي مل يناربطلا لاقو كلام



 ىذاب الكلاو يئاكلاللاو مكاحلاو يئابجلاو ىنطقرادلا ناو ائيش هل جرخي ملو ءافعضلا

 ملعيالو ءىطخي ظفحلا عىدر ناك نابح نبا لاقو هلاجر يف هوركذي مل مهريغو

 يف لاطا دقو عضاوملا ضعب يف ريخأتو ميدقت عمو راصتخاب ها هب جاجتحالا لطبف
 هلوق هنع رثؤي اممو ةئامو نث الثو سمخ ةنس تامو نيسمخ ةنس هدلوم ناكو هتمجرت

 . ملعلا رشن يسفن يف ىلامعا قثوا

 ةباحصلا نع لاسرإالا ريثك ناك لاقو بهذلا تارذش يف دامعلا هركذو

 ةمونآلا ةالص ليللا ىيحي ناكف هعم ورغن انك رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع لاق

 نالفاي زاغلا نب ماشهاي نمحرلا دبعاي لوقي و هتميخ نم هسأر جرخي ناكو رحسلا
 ءاجنلا موقزلا لكأو ديدحلا سبلو ديدصلا برش نم رسيأ راهنلا مايصو ليللا مايق
 نباو بيذهتلا بيذهت يف ظفاحلا هبسن ايك هبسني مل نكل يبهذلا هل مجرتو ءاجنلا

 . تارذشلا يف دامعلا

 اهيف لاق )١٣٦( ةنس يف هتافو نا ةرهازلا موجنلا يف ىدرب ىرغت نبا ركذو

 نم ةرفص يبا نب بلهملا ىلوم ةرسيم ملسم يبا نب نامثع وبا يناسارخلا ءاطع يفوت

 . ناسارخ لهأ هيقف ادهاز املاع ناك ماشلا لهأ يعبات نم ةيناثلا ةقبطلا

 يرصبلا ىدزالا مهالوم يبلهملا لصاو

 ليقع نب ىيحي نع ىور ةرفص يبا نب بلهملا نبا ةنييع ىبا ىلوم وه

 نب ماشه هنعو يكملا ريب زلا يباو ةويح نب ءاجرو نسحلا يبا نب نسحلاو يعازخلا

 ثراولا دبعو ةبعشو ديز نب دامحو نوميم نب ىدهمو هنارقا نم وهو ناسح

 اذكو ةقث هيبا نع دمحأ نب هللادبع لاق مهريغو دابع نب دابعو هللادبع نب دلاخو

 ةقث يرصب يلجعلا لاقو هثيدح حلاص متاح وبا لاقو نيعم نبا نع قاحسأ لاق

 نم مانيال لصاو ناك ىدهم نبا قيرط نم ليللا مايق يف رصن نب دمحم ىورو
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 هتوص وحن ىلع هتفرغ نم ةءارقلا عمسا تنكف ةكم ىلا ةبيغ باغف اريسي الا ليللا

 . ها رادلا ناكس ءالؤه لاقف كلذ هل تركذ ءاح الف

 ذخوي يناثلا نرقلا يف شاع نمم كشالب هنا الا هتافو خيرات ىلع فقا ملو

 هنع اوور نممو ةويح نب ءاجرو نسحلاك مهنع يور نم ةايح لالخ نم كلذ

 يتنثا ةنس ةويح نب ءاجرو ةئامو رشع ةنس نسحلا ينوت دقف ةبعشو ديز نب دامحك

 ةئامو نيعبسو عست ةنس دامحو ةئامو نيتس ةنس هنع يوارلا ةبعش ينوتو ةئامو رشع
 . هيف رظنيلف

 مهالوم يبلهملا داور يبا نب زيزعلا دبع

 ردب نب نميا ليقو نوميم داور يبا مسا بيذهتلا بيذهت يف ظفاحلا لاق

 هللادبع نب ملاسو ةمركعو عفان نع ىور ةرفص يبا نب بلهملا ىلوم يكلا

 كرابملا نباو ناطقلا ىيحيو ديجملا دبع هنبا هنع ىورو مهريغو محازم نب كاحضلاو

 هثيدح كرتي نا ىغبني سيل ثيدحلا يف ةقث زيزعلا دبع ناطقلا ىيحي لاق نورخآو

 دبعتم ثيدحلا يف ةقث قودص متاح وبا لاقو ةقث نيعم نبا لاقو هيف ءاطخا ىأرل

 تنك برح نب بيعش لاق هدخ ىلع ليست هعومدو ملكتي ناك كرابملا نبا لاقو

 ثيداحا هل دعس نبا لاقو ةمايقلا ىلا علطي هناك هتيار زيزعلا دبع ىلا ترظن اذا

 هثيداحاو افيعض ناك هريغ لاقو ةدابعلاو حالصلاو عرولاب افورعم ناكو ًايحرم ناكو

 . ريخأتو ميدقت عمو راصتخاب ها تاركنم

 . ةئامو نيسمخو عست ةنس زيزعلا دبع تام

 نب زيزعلا دبع هيف لاقو ةعساو ةمجرت ءالبنلا مالعا ريس ين يبهذلا هل مجرتو
 ةوخا ةعامج هلو دابعلا ةمئالا دحا نميا ليقو نوميم هيبأ مسإ مرحلا خيش داور يا

 ةعامجو يرمعلا عفانو ةمركعو محازم نب كاحضلاو هللادبع نب ملاس نع ثدح
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 . ثيدحلل ريثكلاب وه سيلو

 ىيحيو يفعجلا نيسحو زيزعلا دبع نب ديجملا دبع ةكم هيقف هدلو هنع ثدحو

 ١ . نورخآو كرابملا نباو قازرلا دبعو ليبنلا مصاع وباو ناطقلا

 طابسأ نب فسوي لاقو سانلا دبعأ نم زيزعلا دبع ناك كرابملا نبا لاق

 ةبعكلا لوح فوطي وه انيبف ءايسلا ىلا هفرط عفري مل ةنس نيعب را داور ىبا نبا ثكم

 . رابج ةنعط اهنا تملع دق لاقف تفتلاف هعبصأب روصنملا هنعط ذا

 الو هلهأ هب ملعي ملو ةنس نيرشع زيزعلا دبع رصب بهذ يخلبلا قيقش لاق
 نم مايقلا لوط ىلع ربصا طق ادحا تيارام ىرقملا نمحرلا دبع وبا لاقو هدلو
 . داور يبا نب زيزعلا دبع

 نم لاقي ناك لاق داور يبا نب زيزعلا دبع انثدح ىيحي نب دالخ لاق

 . سلاجملا فرش نم نودلاب اضرلا عضاوتلا سأر

 ىنضرقا هل خأل لاق زيزعلا دبع نا نايفس انثدح ديزي نب دمصلادبع لاق

 تعنصام لاق ليللا هنج املف هيلا اهلمحو رجاتلا راسف مسوملا ىلا مهرد فالآ ةسمخ

 هاتا حبصا املف هنللاحألو هنيتآل تحبصا نئل كلذك اناو ريبك خيش داور يبا نباب

 امناف ينرواشت امنا تنك نا لاقو هل اعدو ىونام لضفا هطعا مهللا لاقف هربخاو

 قأ امف هفلاخي نا رجاتلا هركف انع هب هللا رمك هب انممتغا املكف هللا ىلع هانضرقتسا

 لاقف نمحرلا دبع ابأ اي انيبا لام اولاقو هدالوا ءاجف رجاتلا لجرلا تام ىتح مسوملا

 يتآلا مسوملا ناك املف هدنع نم اوماقف يتآلا مسوملا اننيب داعيملا نكلو ءايهتي نل مه

 هسأر عفرف سانلا لاومأب بهذتو عوشخلا نم كيلع نوهأ شيأ اولاقف لاملا ءايهتي مل
 الاو يتآلا مسوملا اننيب لجالا نكلو ههبشو اذه فاخي ناك دق مكابا هللا محر لاقف

 دق ناك هل مالغ هيلع درو ذا ماقملا فلخ موي تاذ وه انيبف متلق امم لح يف متناف

 ىصحيالام ةراجتلا نم هعم ناو ربحتأ هنا هربخاف مهرد فالآ ةرشعب دنهلا ىلا بره
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 فالآ ةرشع انيلا تثعبف فالآ ةسمخ كانلعاس دمحلا كل لوقي هتعمسف نايفس لاق

 مهيبا نيب و اننيب ىذلا ءاخالل ةسمخو مه ةسمخ مهيلا فالآ ةرشعلا لمحا ديجملا دبع اي

 . كلف كعمامو هللا هجول رح تنأ ينباي لاقف يعمام ضبقي نم دبعلا هل لاق من

 يف ناسح نب ماشه لءعاسي داور يبا نبا تعمس لس نب ىيحي لاق

 نبا ناك اف لاق لمعو لوق لوقي ناك لاق ناميالا يف لوقي نسحلا ناكام فاوطلا

 نيريس نبا ناك زيزعلا دبع لاقف هتكئالمو هللاب انمآ لوقي ناك لاق لوقي نيريس

 نمحرلا دبع وبا نيب ءاجرإالا نمحرلا دبع وبا نيب ماشه لاقف نيريس نبا ناكو
 داور يبا نب زيزعلا دبع رمف يروثلا نايفس عم اسلاج تنك قازرلا دبع لاق ءاجرإلا

 . اخيش هنم هقفا اباش ناك هنا اما يروثلا لاقف

 لاضلا نيا لاقو هباب هيلع قدف داور يبا نبا ىلا رامع يبا نب ةمركع ءاج

 ءافصلا باب دنع تعضوف هتزانجب عىيج زيزعلا دبع تام امل ليعامسا نب لمؤم لاق

 فوفصلا قرخ ىتح ءاجف نايفس ءاج نايفس ءاج سانلا لاقف يروثلا نايفس ءاجو
 ىنا هللاو لاقف نايفسل ليقف ءاجرالا ىري ناك هنال اهيلع لصي ملو ةزانجلا زواجو

 ىلع تام هنا سانلا ىرأ نا تدرا نكلو ىدنع هنود وه نم ىلع ةالصلا ىرأل

 . ها ةعدب

 ناوخأ هلو لاق مدقت ايك ةئامو نيسمخو عست ةنس اهنا هتافو خرأ دقو

 . داور يبا نب ةلبجو ىراخبلا هل ىور داور .يبا نب نامثع

 ثيدحلا اوور مهلك لاجر ةتس داور يبا ةيرذ نم مظتنا دق ( تلق )

 يف لك هللا ءاش نا مهتيقب ركذ ىتأيسو ةمجرتلا هذه بحاص مهنم مهنع ىورو
 . هلحم

 يبا نب زيزعلا دبع ىنغملا نع القن لاقو تارذشلا يف دامعلا نبا هركذو

 . سانلا دبعا ناك كرابملا نبا لاقو دينجلا نبا هفعضو ثيدحلا حلاص داور
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 سرعلا ةئيهك ةبعكلا لوح نعلا روحلا ةكمب ةارما تأر لدهألا نبا لاق

 . تاموه اذاف تهبتناف زيزعلا دبع جاوز ليقف اذهام تلاقف

 هذه يفو لاق )١٦٠( ةنس هتافو نا ةرهازلا موجنلا يف ىدرب ىرغت نبا ركذو

 ةقبطلا نم ةرفص يبا نب بلهملا نب ةريغملا ىلوم داور يبا نب زيزعلا دبع ىفوت ةنسلا
 . ها ثيداحا هلو عرولاو ةدابعلاب افورعم ناكو ةكم لهأ نم ةعبارلا

 . زيزعلا دبع نب ديجملا دبع هنبا ىلع مالكلا هيلي و

 مهالوم يبلهملا ديجملا دبع

 ةرفص يبا نب بلهملا ىلوم يبلهملا داور يبا نب زيزعلا دبع نب ديجملا دبع وه
 نباو لبان نب نميأو هيبا نع ىور رجح نب ظفاحلا لاق ةقباسلا ةمجرتلا بحاص نبا

 . نورخآو راكب نب ريب زلاو يديمحلاو دمحأو يعفاشلا هنعو رمعمو جيرج

 نب ىيحي نعو كاكشلا ءالؤه لوقي ناكو ءاجرإلا يف ولغ هيف ناك دمحأ لاق

 ينطقرادلا لاقو هثيدح بتكي ىوقلاب سيل متاح وبا لاقو سأب هب سيل ةقث هنا نيعم

 هنكل ةقث يليلخلا لاقو كرتي بألاو تبثا نبالاو نيل اضيا هوباو هب ربتعي هب جتحيال

 يف لاطا دقو راصتخاب ها رابخألا بلقي ناك نابح نبا لاقو ثيداحا يف ءاطخا

 . نيتئامو تس ةنس ديجملا دبع تام هيبا ةمجرت نم رثكأ هتمجرت
 داور يبا نب زيزعلا دبع مامالا نب ديجملا دبع وه يبهذلا ظفاحلا هيف لاقو

 جيرج نبا نع ثدح ةرفص يبا نب بلهملا ىلوم مرحلا خيش ظفاحلا ةودقلا ملاعلا

 ثدحو ةعامجو دوسألا نب نامثعو لبان نب نميأو دشار نب رمعمو هيبا نعو هبتكب

 دمحأ هقثوف اذه عمو ةئجرملا نم ناكو نورخآو لبنح نب دمحأو يديمحلا ركب وبا هنع

 ءاملعلا لوق ديري كاكشلا ءالؤه لوقي ءاجرالا يف ولغ هيف دمحأ لاقو نيعم نب ىيحيو
 ملو حيرج نبا ثيدحب سانلا ملعا ناك نبعم نب ىيحي لاق ( هللا ءاش نا نمؤم انا )
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 ءايسلا ىلا هسأر عفريال ناكو هتئيهو هلبن نم ركذ مث ثيدحلل هسفن لذبي نكي

 . هنومظعي اوناكو

 نم اليلج الجر تيأرل ديجملا دبع تيأر ول ىمحلا بويأ نب هللادبع لاقو
 . هنم .دبعا هوبا ناكو هريغ لاق هتدابع

 دنع تنك بيبش نب ةملس لاق ةيعاد اعدتبم ناك نايفس نب بوقعي لاق

 ىذلا هللدمحلا لاقف نيتئامو تس ةنس يف كلذو ديجملا دبع توم انعاجف قازرلا دبع

 لاقو ءاجر ألا هيلع ركناام ةماع يدع نبا لاق ديجملا دبع نم دمحم ةمأ حارا

 . هنم عشخا ديجملا دبع ناكو عيكو نم هلل عشخأ تيأرام لامحلا هللادبع نب نوراه

 اذه عوشخ فالخب اسدقم هلعج هنسلا يف هتماما عم عيكو عوشخ تلق

 ددع ءاجرالا ىلع ناكو ةنسلا ةفلاخم نم مكاياو هللا انذاعا هنع هللا افع عىجرلا

 مهفارتعا عم ةعاسلا هللا دنع اقح نمؤم انا مهلوق وهو ابهذم دع الهف ءاملعلا نم ريثك

 بعصلا امناو ةقيفخ ةلوق هذهو ناميإ وأ رفك نم ملسملا هيلع تومي امب نورديال مهناب
 ةاكزلاو ةالصلا كرات ناو ةدئفالاب داقتعالا وه نامالا نا ةئجرملا ةالغ لوق نم

 ناميالا يلماك نينمؤم نونوكي ءالؤه عيمجو ينازلاو سفنالا لتاقو رمخلا براشو
 قساف لك اورّسجو ةرتاوتملا ةعافشلا ثيداحأ اودرف ادبا نوب ذعيالو رانلا نولخديال

 هباتك يف يبهذلا ظفاحلا مالك ها نالذخلا نم هللاب ذوعن تاقبوملا ىلع قيرط عطاقو

 . ءالبنلا مالعأ ريس

 ءالؤه ) هلوق وهو هل مجرتملا مالك ىلع باتكلا اذه قيلعتلا يف ءاجو

 هصنام لامكلا بيذهت نع القن هللا ءاش نا نمؤم انا ءاملعلا لوق هب ىنعي ( كاكشلا

 نم عنم هناميإ لصا يف كشلا دارا نا ينثتسملا نا ةلئسملا هذه يف لصفلا لوقلاو

 يف هللا مهفصو نيذلا نينمؤملا نم نمؤم هنا دارا ناو هيف فالخال امم اذهو ءانثتسالا

 ةروس نم رشع ةسماخلا ةيآلاو لافنالا ةروس نم ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلا ةيآلا
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 ةبقاعلاب ملعلا مدع داراو ىنثتس أ نم كلذكو زئاح ذئنيح ءانثتسالاف تارجحلا

 . ها هناميا يف اكشال هللا ةئيشمب رمألل اقيلعت داراو ىنثتسا نم كلذكو

 يبلهملا داور يبا نب نامنع

 نع ىور رحح نب ظفاحلا لاق داور يبا نب زيزعلا دبع هيخا ركذ مدقت دقو

 نبا لاق مهريغو دادحلا ةديبع وباو ة هبعشو ىيحم هنبا هنعو دنه يبا نب , دوادو يرهزلا

 ةالصلا يف ادحاو اثيدح ىراخبلا هل ىور تاقثلا يف نابح نبا هركذو ة ةقث نيعم

 . ها ةقث دمحأ نع يشقمدلا ةعرز وبا لاقو ةقث ىنطقرادلا نع مكاحلا لاقو تلق

 يزورملا مهالوم يبلهملا داور يبا نب ةلبج نب نامثع

 همع نع ىور ظفاحلا لاق ليلق لبق نيروكذملا زيزعلا دبعو نامثع خأ نبا

 هنعو مهريغو يئانهلا كرابملا نب يلعو كرابملا نباو ىرونلاو داور يبا نب زيزعلا دبع

 ةبعشل اكيرش ناك متاح وبا لاق يزورملا رشب نب بعصمو زيزعلا دبعو نادبع هانبا

 ةبعشل اكيرش تنك لاق بئارغلا هذه كل نيا نم نامثعل ليق قودص ةقث وهو

 . ها اهب ىنصخي ناكف

 . نيتئاملا سار ىلع تام هنا ليق هريغ لاقو هتافو خيرات ظفاحلا ركذي ملو

 يلهملا داور يبا نب ةلبج نب نامثع نب زيزعلا دبع

 لاق هيبا ركذ مدقت دقو ناذاش هبقلو يزورملا لضفلا وبا بلهملا ىلوم

 ىزورملا ىيحي نب دمحمو رايس نب دمحأو فلخ هنبا دنع ىورو هيبا نع ىور ظفاحلا
 تامو ةئامو نيعب راو سمخ ةنس هدلوم نا لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذو مهريغو

 يف تامو ١٤٥ ةنس مرحملا يف دلو يذابالكلا لاقو نيتئامو نيرشعو ىدحا ةنس
 . ها ٢٢٩ ةنس مرحملا
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 يلهملا شادخ نب دلاخ

 لاق ةرصبلا لهأ نم بلهملا لآ ىلوم نالجع نب شادخ نب دلاخ مثيهلا وبا

 نمحرلا دبع نب ةريغملاو سنا نب كلام نع اهب ثدحو دادغب نكس ناكلخ نبا

 ميهاربا نب دحأو لبنح نب دمحأ هنع ىورو مهريغو ديز نب دامحو نوميم نب ىدهمو

 يف ثراحلا نب رشب عم تفرصنا ينثملا نب دمحم لاق مهريغو ثيللا نب متاحو يقردلا
 مالسلا يف رشب رصقف هيلع ملسف ثدحملا شادخ نب دلاخ قلف ىلصملا نم ىحضأ موي

 لاق رييغتلا اذه امف كيلع تريغت امف ةنس نيتس نم رثكأ ةدوم كنيب و ىنيب دلاخ لاقف

 ضرع نم يدنعامو ايادهلا هيف بحتست موي اذه نكلو ريصقت الو رييغت انهاه ام رشب
 امهرثكأ ناك ايقتلا ذا نيملسملا نا ثيدحلا يف ىور دقو كل هيدهأ ءىيش ايندلا

 . ها ينم لضفا نوكتل كتكرتف هبحاصل امهشبا اباوث

 دحاو ريغ نع ىكحو اذه نم عسواب بيذهتلا بيذهت يف ظفاحلا هل مجرتو

 نبا لاق اذكو نيتئامو نيرشعو ثالث ةنس تام هنا لاقو اقودص ةقث ناك هنا

 . ٢٢٤ ةنس نابح نبا لاقو ناكلخ

 ( بلهملا بورحو ةقرازالا ) باتكو ( بلهملا لآ رابخأ ) هتافلؤم نم
 . نيفلؤملا مجعم يف دلاخك اضر رمعو نيفراعلا ةيده يف ىدادغبلا هركذ

 مهالوم يبلهملا نالجع نب شادخ نب دلاخ نب دمح

 ريرضلا ركب وبا وه رجح نب ظفاحلا لاق ةقباسلا ةمجرتلا بحاص نبا وه

 دقاو نب ديبعو ىدهم نباو ةيلع نب ليعامساو هيبا نع ىور دادغب نكس يرصبلا

 ىورو ةعامجو جاجحلا يبا نب ىيحيو رحب نب لاهنملاو ىراصنالا هللادبع نب دمحمو

 فاوصلا دؤاد نب قاحساو ريجب نباو ةميزخ نباو يرحلا ميهارباو ةجام نبا هنع
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 نع برغا امر لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذ مهريغو ةبعش نب دمحم نب نسحلاو
 . ها ملعا هللاو هيبا

 يبا نب ةلبج نب دابع نب رمع نب دمحم
 مهالوم يكتعلا يبلهملا داور

 يدقعلا رماع يباو ردنغو يدع يبا نب دمحم نع ىور ىرصبلا رفعج وبا

 ركب وبا هنع ىورو دؤاد وباو مليم هنع ىورو ةعامجو رمع نب رشب و دلاخ نب ةيمأو

 مهريغو يلصوملا ىلعي وباو لبنح نب دمحأ نب هللادبعو دلخم نبا قب و ةعرز وباو مرثالا

 يبا نع ىرجآلا لاقو اقودص ناكو نسحلا نب دمحم انثدح نسحلا نب دمحم لاق

 . فلانخيو برغي لاقو تاقثلا ف نابح نبا هركذو ةقث دؤاد

 وه هنا ليقف ميهاربا نب يكم نع رمع نب دمحم نع انثدح ىراخبلا ىور
 . نيتئامو نيثالثو عبرا ةنس تام مهضعب لاق يخلبلا ليقو اذه دمحم

 داؤر يبا نب ةلبج نب نامثع نب زيزعلا دبع مع نبا وه هل مجرتملا ناكو
 مهلوأ ثيدحلا ةاور نم مه داقر يبا ةيرذ نم لاجر ةتس ءالؤهف هركذ مدقملا

 هذه بحاص ىدنع ايف مهرخاو داور يبا نب نامثع هوخاو داور يبا نب زيزعلا دبع

 . ملعا هللاو ةمجرتلا

 يلهملا يمرخلا ملاس نب فلخ

 . ظفاحلا يدادغبلا يدنسلا مهالوم يلهملا ىمّرخلا ملاس نب فلخ دمحم وبا

 ةيلع نباو ميشه نع ىور بيذهتلا بيذهت يف رجح نب ظفاحلا لاق
 نيرخآ يف دعس نب ميهاربا ىنبا دعسو بوقعي و ناطقلا ىيحيو ردنغو قازرلا دبعو

نامثعو يقردلا سابعو راب ألا يلع نب دمحاو يزورملا يلع نب دمحأ ركب وبا هنعو



 . نيرخآ يف يوغبلاو ةبيش نب بوقعي و ىمرادلا

 اهعمس ثيداحا ةسمخ ملاس نب فلخ نم تعمس دؤاد يبا نع ىرجآلا لاق .

 ةريغملا نب لهس نب يلع لاقو فلخ نع ثدحيال دؤاد وبأ ناكو لاق دمحا نم

 ىأ ) ثيداحألا هذه هعبتت هيلع اومقن دمحا نع يزورملا لاقو هقدص يف كشيال

 لخد دق هنا عم بذكي هفرعاام لاق قودص وه تلق ( هباحصلا بلاثم يف ثيداحا

 تلق قودص نيعم نب ىيحي نع روصنم نب قلاخلا دبع لاقو ءىيش يف راصنالا عم

 نعو الف اهب ثدحي نا اماو اهعمجي ناك دق لاق ةباحصلا ىواس ثدحي ناك هنا

 اتبث ةقث ناك ةبيش نب بوقعي لاقو هيفس هنا الول سأب نيكسملاب سيل نيعم نبا
 لاقو نينقتملا قاذحلا نم ناك لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذو ةقث يئاسنلا لاقو

 نب فلخ ينانكلا ةزمح لاقو ثيدحلا ريثك ناكو دنسملا فنص دق ناك دعس نبا

 ىدحا ةنس فلخ ةافو تناكو راصتخاب ها نيثدحملا ءالبن نم نؤمام ةقث ملاس

 . كلذ ريغ ليقو ةنس نبتسو عست نبا وهو نبتئامو نيث الثو

 ىنب نم لجر مسا ىلا ةبوسنم دادغبب ةلحم ىهو مرخلا ىلا ةبسن يمرلاو
 نب مرحم نب حيرش ديزي نب مرحم وهو ناكملا اذه لزن دق ناك بعك نب ثراحلا
 داوسلا برعلا لوزن مايا هلزني ناك توقاي لاق بعك نب ثراخحلا نب ةعيبر نب كلام
 . همسإب عضوملا ىمسف ةلي وط ةدمب دادغب رمعت نا لبق مالسإلا ءدب ف

 مرخلا نا نولوقي بعك نب ثراخلا ىنب نم اموق ت يبلكلا نبا لاق

 ايك هبسن قاسو مّرْخم نب حيرش نب مرحلا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نم عاطقا

 ىلا ىيشلا ذافنا وهو ميرختلا ريثك وه مّرخلا ىنعمو اهايا هعطقا ىرسك نا ليقو مدقت

 : رعاشلا لوقي اهفو لاق اهديدشتو ءارلا رسكو هيناث حتفو هلوأ مضب رخآ ىيش

 اهروصق ينيعل ودعت ال حبصاو يجرحم حاصاي دادغب نم هللا اه

 اهروسجو اهبالود ىنملساو مرحم يباب تزواج دق حبصاو
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 ملاس نب فلخ نسحلا وبا مهنم اهيلا اوبسن نيثدحملا نم ةعامج اهب ناكو
 . دمحم وبا هتينك نا مدقت دقو لاق اذكه يمرخلا

 دمحم وبا دوجملا ظفاحلا مامإلا لاقف ءالبنلا مالعا ريس يف يبهذلا هل مجرتو

 نم ركذو هخويش ركذ مث ظافحلا رابك نم بلهملا لآ ىلوم يدادغبلا ىلهملا يدنسلا
 نب بوقعي لاقو لبنح نب دمحأل اقيدص ناك هنا ةدايز عم مدقتام لثمي هنع ىور

 تامو ةئامو نيتسلا دعب دلو هناو يديمحلاو ددسم نم تبثا ناك اتبث ةقث ناك ةبيش

 . ها )٢٣١( ةنس

 مهالوم يبلهملا دامح نب رضنلا

 بلهملا نب ديزي ىلوم يفوكلا يكتعلا يدزالا دامح نب رضنلا هللادبع وبا

 حابصل ا نب لمؤملا نب دمحمو دلخم نب حارجل ا هنعو يميقتل ا رمع نب فيس نع ىور

 متاح وبا لاق يمركلا سنوي نب دمحمو يبلهملا بلهملا نب ةريغملاو عفان نب ركب وباو

 ظفاحلا دارأ اذام يردا امف لصألاب ضايب عقو انهو تلق فيسو رضنلا نافيعض امه

 ةافو خيرات نم ذخوي نكل هتافو خيرات ركذي ملو متاح ىبا ىلع هب بقعتي وا هلوقي نا

 تام ىذلا دلخ نب حارجلا ةافو خيرات نمو ديشرلا مايأ تام ىذلا رمع نب فيس

 لوأو يناثلا نرقلا رخآ يف شاع رضنلا نا رضنلا نع يوارلا نيتئامو نيسمخ ةنس

 . ملعا هللاو ىرحتلا ليبس ىلع ثلاثلا نرقلا

 لاو بلهملا خيرات نم هتبتك ام هقيفوتو هللا نوعب مت دق ةمجرتلا هذه مامتب و

 ىلعو لاجرلا مجارتو خيراتلا بتك ضعب نم هترصتخاو هتصخلو هتعمج ىذلا بلهلا

 ةالصلاو ارخاو الوأ هللادمحلاو عاطتسملاب كلذ نم تيتا عالطإالا ةلقو مهفلا ردق

 . نيدلا موي ىلا ناسح أب مه نيعباتلاو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع م السلاو
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 يشاطبلا دومح نب فيس هللا ىلا ريقفلا هفلؤم ملقب

 ىلع كلذو هفلؤم طخب ىه ىتلا ةيلصألا هتخسن نم باتكلا اذه خسن مت دق

 ًانطو و انكسم نييئاطلا ىداو و ًابسن ةبارع نب يلع نب هللادبع نب دمحم هللدبعلا دي

 . ه٨٠٤١ ةنس مارحلا ةجحلا يذ رهش يف رشع عبارلا مويلا خيراتب
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 قحلم

 اهتكردتساف باتكلا اذه نم اهعضاوم يف رابخالا ضعب ركذا نا ىنتاف دقل

 هب رهو يول نب ةماس ةصق نع باتكلا ردص يف هركذ مدقتام كلذ نم ةمامت دعب انه

 نم هلاقامو هتوم ةصقو يبوعلا ةياور ىلع ( يمربلا ) ماوتب هلوزنو نامع ىلا ةكم نم

 . توملاب سحا امل رعشلا

 ةقالعلا ةماسب ام تقلع يول نب ةماسل ىكب نع

 ةماس نا كلذو رخآ هجو ىلع اي ور رعشلاو ةصقلا هذهو تايب ألا رخآ ىلا

 اهب تمرو اهتخفنف ةيح اهيفو اهتلشتناف ةجفرع ىلا ةقانلا توهأ ذا هتقان ىلع رسي انيب

 وجلا وأ ةليمخلا فوج وأ فوجلا ىمسي نامع نم عضومب تاف اهتشهنف ةماس قاس ىلا

 ذخاو يدز ألا ةأرما هتبحأف هفاضاف دز ألا نم لجرب كلذ لبق رم دق ةماس ناكو

 نبل يف ايس قلأ مث اهجوز اهبرضف هتصفف ةأرملا هتذخاف هاقلأ م هب كاتساف ادوع ةماس

 ةصقلا هيلع تعقو املف هقاراف لعفيال نا هتزمغ برشيل حدقلا لوانت ايلف هلتقيل
 : هيثرت ةأرملا كلت تلاق هتومل اببس تناك ىتلا ةمدقتملا

 ةقانلا هيلا هفتح تلح يول نب ةماسل ىكب نع

 ةقالعلا ةماس قاس تقلع يول نب ةماس لثم ىرأ ال
 ةقارهم نكت مل توملارذح يول نباي تقره سأك بر

 ىلا بوسنملا رعشلا نع فالتخالا ضعب فلتخي ىرت ايك رعشلا اذهو

 مامأ اهب جراوخلا ةميزه اهنم باتكلا نم عضاوم ةدع يف تفريج ركذ درو
 . نامركب ةنيدم يه تفريجو بلهملل هحدم يف يرقشالا بعك اهركذ دقو بلهلا
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 نم مث دز ألا نم سان تفريجبو ينهرلا لاق نادلبلا مجعم يف توقاي لاق

 لاق مهماياو سانلا باسنأب هللا قلخ ملعا ةباسنلا نوراه نب دمحم مهنم ةبلاهملا

 ناكو نهملاو رازن بسنب تيأر نم ملعا ناكو نسلا يف انعاط امه اخيش هتيأرو

 بطلا يف زيزعلا دبع رظنف زيزعلا دبعو هللادبع نانبا هل ناكو عيشتلا يف اطرفم

 . ها فيلآت هيف فلأو ديلقت ريغ نم رظنلا فطلأوأ هيف هلمع نسحف

 برح نع بلهملا لزع هيخا لبق نم قارعلا ريبزلا نب بعصم ىو امل

 روباسب اوعمجت دق اوناكو يميتلا رمعم نب هللاديبع نب رمت مهبرح ىلوو ةقرازالا

 : مهيلا بتكف

 بلهملا لثم تسل ياروباسب اوعمجت نيذلا ةقراز ألل لق
 مهئاسؤر نم ناكو لاله نب ةديبع هباجابف اهيف مهددهتي تايبأ يف

 : مهناسرفو

 رمعم نبا انيلع لجعتالو نأت

 ةطخ ةحلملا برجلا ف كل الو

 هلوقت ارط ءايحالا تناك ايك

 اوبهذا انل لاقل قلي انريغ ولف

 انلك ةظيفحلاب انينم نكلو

 لعافب تسلو انم ابتمر ناف

 انحامر راصق ساكناب انسلف

 بلهملا لثم ترثكا ناو تسلف

 بألاو مألاب كيدفي نم كل الو
 بصبصع ليحتسم موي لك هل
 بهذا هل انلقل قلن هريغ رلو

 بلعملا جيشولاب انعطو ادالج

 بذبذملا توبكنعلا تيبك تناو
 بكرم رش انبرح نم اهب تبكر
 بنثوتملا ةبنو ىنخن نحن الو

 رمعم نبال هتمحاهم ف ةءعاحفلا نب يرطق لوق نمو

 هلابشا اعد برحلا حقلت نا هلادب اذا نوزملا ناك

_ ٢١٦١



 هلاثما اهدنع اونوكي قح هلاعن ىغولا ين مهاذح م

 هلانت نلف هيف نعمطت ال هلاعف بلاط اذه لعل

 بلهملا ينوزملاب ىنعي

 هللادبع نب زيزعلا دبع هاخا يومالا ديسأ نب هللادبع نب دلاخ لسرأ امل

 كلام نب نيصحلا وهو جراوخلا نم لجر لاق بلهملا نم الدب ةقراز ألا ةبراحم

 : اهعلطم ىتلا هتديصق

 انيف بلهملا اجر اوجري ناك رورح موي زيزعلا دبع نا

 ةنبا هتارمأ اوبسو هومزه مهناو ةقراز ألا عم زيزعلا دبع ةصق انركذ دقو
 . دوراجلا نيرذنملا

 نب بيبح هنعط برحل ١ يف لتقف مهن اسرف نم اذه كلام نب نصحل ا ن اكو

 : هيثري لاله نب ةديبع لاقف هلتقف بلهلا

 بيعم هتمر ايف تنكامو ةداعس تبصا دقل نيصحلل لق

 بيبح ريغ عقنلا ين زرابي سراف نيلحملا عمج ين ناكامو

 : بلهملا يف اضيا ةديبع لاقو

 بكوك يموق رثت ١ ف هنأك بلهلماانعبتبي ىتم نح

 بهذن نيا نيا ءايسلا الو 3 برهم هنم ضرالا ين انل سيل

 هعمو يرلا ىلا ابراه ىضم تفريج يف ة أجفلا نب يرطق بلهملا مزه امو

 ةديبعو ناتسربط ىلا يرطق ىضفف اقرتفا مث ةقراز ألا نم امهعبت نمو لاله نب ةديبع

 : تايب آلا هذهب بلهملا ىلا ةديبع بتكف سموق ىلا

 لابنلا تابئاصب ينامرو يلاح رهدلا ريغو يليل لاط
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 يرطق اننيب رهدلا قرفا
 قحلا كرت هبر دبع ىراو

 برحلا سمح يف روبصلل ىنا
 هللا ملع اهجأ مل ىنا ريغ

 ىسماو ةارشلاب نيعلا ترق
 ةرفص يبا نب بلهملا ىرابتو
 برحلا نم عارقلل هيلجر دم

 تفريجب نوجرطم يلايعو

 برحلا يف بلهملا دي مهلنت نا

 بطخلا مظع مهنم خيشلا عنمب
 س انلا ف بلهلم اهلاخ نم ن ١

 لاجدلا ةنتفب انامرو
 لالضلاو ىدرلا ين ناذهف

 ل امو ىلع \ ك رص ر

 يلاقع جاجلل ١ ف لحالو

 لافنألل نيديلا دمو

 يلايع ىنم نيا رخلا كل
 يلابأ ال ىنناف ايابس

 لالج مهيب سي ل ناو

 لالج زعو ةبيه هل

 فيكو ةقرازالا ءاقل يف يومالا هللادبع نب دلاخ فعض ركذي يرطق لاقو . ةق : ا ءات . . ِ . . . .

 : بلهملا ةدايقلا ىلوت نيح لاحلا تريغت

 دلاخب تبعل ىنا اهناب ملا

 هحالسو هلام انذخأ اناو

 هنا بلهملاب انيلب نكلو

 بلهملا الول بعللا ادح تزواجو

 بهلتت اهنارين هل انفسو

 برقاو اربش توملا هنم ناك دقو

 بنشنم قلخلا لخاد ق لتاق يجش

 : ةريغملا نم همازهناو بلهملا نب ةريغملا نبب و هنيب ناك ايف هلوق نمو

 عفانب انبصا انك نل يرمعل

 اهف ةبيصملا كلت تمظع دقل

 هيار رخصلا قلفي خيشب انيمر
 ابلهملا فوخ نيتاه نم مظعاو

 ابا هتيار لوح لاجر هاري

_ ٢١٨ _ 



 ةونع بلهملا رسجلا نع مكافن

 هبان لبرأ موي مكيلع ىناو

 : اضيا ةريغملا يف لاقو

 اسراف ينوزملا ناك نئل يرمعل
 هنود ليخلاو فيسلاب هتلوانت
 هزرج ةدوع فوخ هنع تيلوفق

 هعمج سراف سانلا لوقي انالك

 : بلهملا يف هلوق انركذ دقو

 هلادب اذا ينونملا ناك

 : زجتري وهو هلوق نمو

 بلهملا ىغولا يف اناجش ذنأأ

 : اضيا لاقو

 بلهملا هدجب ىنقلبي نا

 برج اذو اذ خيشب خيش

 ابذشم ايفن زاوهالا حصحص نعو

 ابصبصع اموي مايالا نم ناكو

 اسراف ينوزملا مرقلا قل دقل

 اسلاخم ابرض زرجلاب ينردابف
 اسراهدلا ىشخن تيلو امك لوو
 اسباح كي ملو سبحا ملف تربص

 هل ابش ا اعد برحل ١ حقلت نا

 بضخم هنانس ىذلا كاذ

 برهملا لفرضي مل الاو ربص أ
 بضخم امالك امشثاخحتر

 : بلهملا عم مهرح ف ج راوخلا ضعب لاقو

 بلهملا ثعبي موي لكأ

 برهم هنم ضرالا ٤ انل سيل

 بلغ ] هينب نم اهلع اليخ

 اوب رهاف الأو توملا الا ىنال

 هل نوفرتعي مهنا بلهملا يف مهناسرفو جراوخلا ءاسؤر رعش نم رهظي و

 بيرالو برحلا يف دئاكملا ريبدتو ىأرلا ةحصو ةسايسلا نسحو مادقالاو ةعاجشلاب

 تدهشام لضفلاو ) قئاقحلاب فارتعالا فاصنالا نمو نارقالل فرتعت نارقالا ناف

 . ( ءادعالا هب
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 نب ديزي ناك لاق قاروالا تارمث يف ةجح نبا اهركذ ةياكح هذهو

 نب ليقع هاكحام كلذ نم ةبيجع دوجلا يف رابخا هلو ءايخسالا داوجالا نم بلهلا

 نا ريمالا اهيا تلقف هتيتا اطساو ىلا جورخلا بلهملا نب ديزي دارا امل لاق بلاط ينا

 رفاسف ىلاعت هللا ءاش نا انتئاف اطساو تمدق اذا لاق كبحصأف ىل نذات نا تيأر

 نم ديرتا لاق فعض هيف هباوج نأك تلقف هيلا بهذا يناوخا ضعب يل لاقف تقاو

 رمسلا ىلا تيعد ليللا يف ناك املف هيلع تمدق ىتح ترسف لاق امم رثكا اباوج ديزي

 : تلقف ليقعاي هيأ لاقف ديزي ىلا تفتلاف ىراوجلا اوركذ ىتح موقلا ثدحتف

 اولوقي نلف نوبزعألا اماف يراوجلا ركذ يف موقلا ضافا
 هعمو يناتا دق مداخب انا اذا يلزنم ىلا تعجر اهلف ابزع ىقبتال كنا لاق

 رشع تثكشف كلذك ةيناثلا ةليللا يفو مهرد فالآ ةرشع ةردب و تيب شرفو ةيراج

 اهيا تلقف رشاعلا مويلا يف هيلع تلخد كلذ تيار املف ةلاحلا هذه ىلع اناو لايل

 رسأو يودع تبكأف عوجرلا يف ىل نذأت نا تيأر ناف تينقاو تينغا هللاو دق ريمالا

 مل وا تلقف كنيغنف لحرت وا كيلونف مقت نا اما نيتلخ نيب كريخا امنا لاقف يقيدص

 ردقا الام هلضف نم ينلانف مودقلا ةحلصمو لزنملا ثاثا اذه امنا لاق ريمألا اهيا يننغت

 لوأ وأ ةي واعم مايا رخآ ىفوت اليقع ناف هلئاق نم ءاطخ وهو همالك ها هفصو ىلع

 ةنس دلو بلهملا نب ديزي و نبتس ةنس ىوت هنا لبقو ليلقب هرحلا ةعقو لبق ديزي مايا

 تناك نا الا مهللا ةئامو ىدحا ةنس ةيمأ ىنب ىلع هجورخو نيسمخو ثالث وأ نيسمخ
 . كلذب ملعا هللاف ليقع همسا رخا لجرل وأ ليقع دالوأ ضعبل تعقو ةياكحلا هذه

 ضعب ىلا بلهملا نب ديزي هعمو موي تاذ كلملا دبع نب ناميلس جرخ

 نع عقربلا تعفرف ناميلس لاق يكبت ربق ىلع ةسلاج ةأرما اذاف ماشلا تانابج

 نب ديزي اهل لاقف اهيلا رظنف نيريحتم انفقوف ةمامغ نوتم نع اسمش تكحف اههجو
 : لوقت تءاشنا مث انيلا ترظنف نينمؤملا ريمأ يف كل له هللا ةمأ اي بلهملا
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 نايتفايرقلا اذهب لوجي هنأف ياوه نع ينالاست نأف

 يناري وهو هييحتسا تنك امك اننيب برتلاو هييحتسأل ىاو
 همدقتا هل ليقف هيلع ىلصيل ديزي هاخا مدقف بلهملا نب بيبحل نبا تام

 تيصلا هل مهيف عاشو سانلا هفرش دق ىخا نا لاقف كنبا تيملاو هنم نسأ تناو

 نب رفز نب ليذهلا لخد ىلاعت هللا عفرام هنم عضا نا تهركف اهراصباب برعلا هتمرو

 لاقف سانا نع اهلمحت تايد ىلع هب نبعتسي بلهملا نب ديزي ىلع يبالكلا ثراحلا

 تسلو كيلع ناعتسي و كب ناعتسي نا كردق عفتراو كناش مظع دق هنا هللا كحلصا

 نكلو لعفت نا نم بحعلا سيلو هنم ركا تناو الا فورعملا نم ائيش لعفت

 ةئام اهدازو اهب هل رمأف هل اهركذف كتجاحام ديزي لاقف لعفت ال نا نم بجعلا

 اذه سيلف لاملا اماو اهتلبق دقف ( تايدلا ) ىنعي تالامحلا اما لاقف مهرد فلا

 لاتقل كلملا دبع نب ةملسم عم جرخ نا الا كلذ دعب ليذهلا نم ناكام مت هعضوم

 هلتق ةكرعملا يف ديزي لتقف رقعلا موي ةملسم شيج ةرسيم ىلع ناكف بلهملا نب ديزي
 نب لحقلا هلتق ليقو يربطلا تاياور ىدحاو مزح نب ةياور ىلع رفز نب ليذهلا

 ناك دقو نيروهشملا مهناسرفو برعلا ءاسؤر نم ليذهلاو هبحاص لتق امهالك شايع

 لتاقو ناورم ىنبل هئالو ىلا داع مث طهار جرمم مكحلا نب ناورمل هلاتق يف هيبا عم

 مهعم

 عست نبا وهو ةئامو نيتنثا ةنس بلهملا نب ديزي لتق طايخ نب هفيلخ لاق

 . ها ناسرفلا ءايظعلا ءامركلا ءابجنلا نم ناكو ةنس نمب راو

 : بلهملا نب ديزي حدمي قدزرفلا لوق نمو

 راعشالا ىلع ةرهاظ ءارغ ةحدم بلهملا ينب نحدتمأل
 ىراسلا ليل عىيضي و يجدلا اولب اهل رمت اهماما موجنلا لنم

 راهنألا قفدتك اقئالخو ىرقلاو بلهملا نع ناعطلا اونرو
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 اونروي مل مهناف نونبلا اما
 اومسقت هيدي نع مراكملا لك
 ةنيكس قارعلل بلهملا ناك

 هب مهل هلألا حتف ىنغ نم مك
 جرحدم لكب ةمجلم لبنلاو
 هل يبأت هناف ديزي اما

 انقلاب ةينملا بعش ةدارو

 اه ةشئاج لكب نبتولا بعش
 اهشأج نماط نأشج سوفنلا اذاو
 هبابش دنع ديزي تيأر ا
 ىقتلا كلملا ةباهم هيلع كلم

 هتيأر ديزي اوأر لاجرلا اذاو
 ههجول مالظلا باجنب رغال
 تكردا بلهملل كنا دبزبا

 ىتا امب قحأ لجر يدي نمام
 هدنز حدقي ديزي نيدعاس نم

 هملجب مامش تنزو اهنا ولو

 اهلك سراف ناو تعجر دقلو

 اهقيرط ناو اهفوخا تكرتف
 هل ىجري نكي ملف قارعلا اما

 هدانجا قرفت دعب تعمجف
 ىذلا ناليج ليجب نلزنيلو

 راخف موي هينبل هنارتك
 راصمالا لمارأ قزر تام ذا

 رارفلا لقعمو عيبرلا ايحو

 راتقالا ىلع ةيعقم ليجلاو

 راتوالا نم ةبصاخ لجر نم
 رادقملا ىلع ةنطوم سفن

 راعن دناعم لك رديف

 رابسملاب هاف شيج تفن

 رابوألا ةيامحل اه ةقن

 رابجلا ةباهمو ىقتلا سبل

 راهن سمشو هب ماقا رف

 راصبالا سكاون باقرلا عضخ

 رارق لك نعقي سوفنلا هبو
 رايخالا قئالخ ريخ كافك

 راطخالا مئاظع تامركم نم

 راوج دقع دشأو امهافك

 راجضح ةميقم لك لامأل

 رارملا فئاوخل اهدرك نم
 راطنقلاب ىطبنلا هزوجيل

 راهطالا بقاوع تعجر ىتح
 راهنلا هئانب ليم تشفاو

 رارمالا دصحم ةريحبلا كرت
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 ىرقلا سمتلم هيلا ريسي شيج

 اودغ اذا ءاضفلا هب قيضي بجل

 هل نمي ىوذ نم لئابق هيف
 اهرودص نفطعتل تملس نئلو

 ةراغ اهنم ليبتر ىري ىتح
 ةنيدم لك ديزي دايج تئطو

 اهفاتكا ىلع ةموسم انعش

 هرازا هادب تدقع ذم لازام

 يقتلت قفاوخ نم قفاوخ يندي
 مهتيب بلهملا ينبل ىنب دقلو
 مهف لبج ىلع همئاعد تينب

 مهنأك كيتعلل سراوف قلت
 صلقت لك نيدترم نيركذ
 اومسقاو نوئشلا ىلع تابظلا اولمح

 فحزم ىف كداكد نب هوعرص

 مراوصو ةيعلق يدلقتم
 اهنأك بائذلا لسع لساوعو

 مهنارفا اهب اونعط ذا نمصقي
 ةليبق لك ما لئابق ىقلت

 ىنتبي ديصأ لك رهز أل تدلو
 الع ذا فويسلاب مراكملا ىمحب

 ةظافمو كئابح تاذ لك نم

 رارج موسم لكب ابصغ

 رابغو ةباغب ءاسلا ىراو
 رازنو اهدعم نب ةعاضقو

 راوغم مزاح ةفطع كرتلل

 رابخالا مجرت ريغ ءاوعش

 رابو لخن نيبو مودرلا نبب
 راوض ةامكلل رصاوه دسأ
 رابشألا ةسمخ كردأف اندف

 راثنمرابغلا طبتعم لك ي

 يراوسو عرذا لوطا دجما ف
 راصبألا ىلع هعراوف تلعو
 رافسلا لباوس نعطق دسأ

 رارمالا ةراغا ديدش ركذ

 رابجلا ةمامع نعنمقيل

 رايخ لك نهمحقي ليخلل
 رانتالا ةميدقو ةبدنه

 رابآلا نم ةنئاب ناطنا

 راصق ريغ نهو عوردلا قلح
 راكذم قئانب كيتعلا مأ

 راركو قناعت موي فيسلاب
 رارش لك نرطي هابظلا توص
 رافظألا ىلع ةغباس ءاضيب
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 ىتلا ناليج ليجب روصقلا نا
 اهنا بلهملا ينب فيسب تحتف

 يغولا يف سراوفلا مهناب اوبلغ
 تزمهزهت مولحلا اذا نوملحألاو
 تحورت دايجلا اذا نودئاقلاو

 ممعم لوح نهو نعري ىتح
 : هلوقب قدزرفلا هاثر ديزي لتق املو

 اهلك سلاجملا نم لامجلا بهذ

 ةململ همس اب هونم ١ تنك

 مهعيرقو انقارع لها ميعزو

 رارحالا ىنب اهلقاعم تيعا

 رافكلا ىلع مهداع ه
 راثك لك ةادغ نورثكالاو
 راغصب مهمولح سيل موقلاب
 راوزحلا ىلع يجو دعب نبضمو

 راضن كولملا قلح ين جاتلاب

 رصقل ١ سلجن كدمقفل الخو

 رفنلا عزفمو فاخت تندح

 رقفلا نم انعزفم كيلاو

 ةرفص يبا نب بلهملا نب دايز

 دقو نامعب هتماقا رتكا ناكو ديزي هيخا ةمجرت يف هرابخا نم ءىش ىضم دقو

 كلملا دبع نب ناميلسل ناسارخ ىلع ديزي هيخا ةيالو مايا ىلو ألا نبترم اهالوت

 ىلع هتيالو مايا رخآ جاجحلا ناكو ةيمأ ينب ىلع بلهملا نب ديزي مايق مايا ةيناثلاو

 ىلع ديلولا هنبأ مث كلملا دبع هرقا يذلا بلهملا نب ديزي نم لجو فئاخ وهو قارعلا

 نم هعالتقا يف ةليحلا ربدي راصف ديزي ىلع اقنح لازال بلهملا ةافو دعب ناسارخ

 ديزي ىلا ثعبف هديكملا عاقيا يف ذخاو هل نذأف كلذ يف ديلولا نذاتساو ناسارخ

 يل ملعا هل لاقو يميمتلا عشاجم نب نايفس نب بي وذ نب ةربس نب رايخلا عم ايا-اهب
 هترضح املو هصاوخو بلهملا ناسرف نم رايخلا ناكو هل ناسارخ لها ةبحمو ديزي ربخ

 ديزي هصتخا هايادهو جاجحلا باتكب ءاج املف ديزي عم ناكف هب هينب ىصوأ ةافولا
 ربخ رايخلا لاقف ديزي نع هلأس هيلخ مدق املف ةباتك باوج هعمو جاجحلا ىلا هداعاو
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 لاقف رس ربخ هل لاقف بحيام هدنع نا جاجحلا فرع اهلاق املف ةينالع ربخ مارس

 هقدصف مجلي ملو جرسا دق لجر دنع نم كتئج لاقف هنم اندف ىنم ندأ رايخلا

 ةوادع نامع لها لالذتساب هرماو نامع ىلع هلمعتسا مت هباحصا يف هتبثاو جاجحلا

 ىعدتسا مت بلهملا لآ ةيذأ كلذب دصقي ةيناملا يف رايخلا ةريس تحبقف بلهملا لآل
 ناك املف ملسم نب ةبيتق هناكم ىلوو هنجسو ناسارخ نم بلهملا نب ديزي جاجحلا

 نب دايز هاخا ديزي لعجف ناسارخ بلهملا نب ديزي يلو كلملا دبع نب ناميلس مايا

 ةربس نب رايخلا قاثياب هرمأي ينادمهلا يناه نب فيس ىلا بتكو نامع ىلع بلهلا
 خ باذعلا رايخلا ىلع طسب دايز مدق ايلف نامع ىلا دايز مدقي نا ىلا هب ظافتحالاو

 لتق نم اعترم نكمي نا هيف هرمأي باتكب دايز ىلع بلهملا نب ديزي مالغ عترم درو
 كتثعب نكلو ايباج كثعبا مل ىنا اضيا دايز ىلا بتكو هلتقو كلذ نم هنك رايخلا

 . ارئاث

 نا ادايز رمأو ناواك ينب ةريزج ىلا ةنييع يبا نب لاهنملا ديزي ثعب و
 ةيالو يف ضاهنتسالا اذه لعلو ةرصبلا ىلا لاهنملا عم مههجوي و ناواك لهأل ضرفي

 . ةيمأ ىنب ىلع ديزي مايق تقو يفو ةيناثلا دايز
 لبق نم ناساربجن ديزي هيخا مايا ةليط نامع ىلع الماع دايز يب و

 نب رمع ىلوو ناميلس تام نأ ىلا نامع لها ىلا انسحم كلملا دبع نب ناميلس

 مهرخا ناك. الامع نامع ىلع لمعتساو هنجسو ناسارخ نع ديزي لزعف زيزعلا دبع
 هريغ اهيلع لماعلاو نامعب دايز قب و اهلهال امركم ناكو يراصنالا هللادبع نب رمع

 دالبلا هذه دايزل نامع نم جورخلا دارا امل هللادبع نب رمع لاقف رمع تام نا ىلا

 نجس نم جرخ دق بلهملا نب ديزي ناكو نامعب دايز ماقف اهب كنأشف كموق دالب
 كلملا دبع نب ديزي ىلع همايق نلعأو قارعلا ىلا راسف رمع ةايح نم قمر رخا يف رمع
 ادايز هاخا لعجو هلامع اهيلا ثعب و اهريغو نامركو طساوو ةرصبلا ىلع ىلوتساو
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 لباب نم رقعلاب ىقتلاو افلا نورشعو ةئام لاجرلا نم ديزيل عمتجاو نامع ىلع الماع
 مهنيب لاتقلا بشنف ديلولا نب سابعلاو كلملا دبع نب ةملسم ةدايقب نبي ومألا شيجب

 مهضعب اجنو مهنم لتق نم لتقف هتوخاو وه لتاقف مزهنا نا ديزي شيج نبلي ملف
 ريسملا اودارا املو هعم دايز مهزناف نامع ىلا اهنمو ةرصبلا ىلا مهعم ىقب نمب اوراسو

 مكموق نيب متنا امنا مهل لاقو مهيلع افوخ ريسملا نم دايز مهعنم سرافب ليبادنق ىلا

 بلهملا نب ديزي لماع لوخدلا نم مهعنم ليبادنق اولصو املف اولحتراو هنم اولبقي ملف

 هب ثدح وه نا هتيب لهال أجلم نوكي نا هيلا ىصواو اهيلع هلمعتسا دق ناكو

 نم مهعنمو مهل في ملف كلذ ىلع هدهاع دقو ةيمأ ىنب ىلع كلت هتروث يف ثدح

 رفو مهرثكأ لتقف لاتقلا مهنيب عقوف ينزاملا زوحا نب لاله كانه مهقحلو لوخدلا

 ءوسب ةيمأ ونب هلان بلهملا نب دايز نا خيراتلا ركذي ملو كرتلا كلم ليبتر ىلا مهضعب

 نب ديزي لتق دعب قارعلا ىلع ةملسم هاخا كلملا دبع نب ديزي ىلو املو هتوخا لتق دعب
 . نامع ىلع الماع ىسارلا رياج نب دمحم ةملسم لعج بلهلا

 نامعب قب بلهملا نب دايز نا ريشيام هللا ةمحر يملاسلا نيدلا رون مالك يو

 . ملعأ هللاو ةيسابعلا ةلودلا مايق ىتح

 افوخ نامع ىلا ناسارخ نم بره دق ينامعلا يرقشالا بعك رعاشلا ناكو

 ناكو ةدم دعب هقلطا مث بلهملا نب دايز هنجس نامع لصو املف بلهملا نب ديزي نم

 هتصق تركذ دقو هلتقف ابعك همع لتقي نا دايز هيلا سدف هيداعي هل خا نبا بعكل

 . ديزي رابخا ف

 بستني نمم نا باتكلا اذه يف اقباس هتركذ امل اقاحلاو اضيا هكردتسا اممو

 هتهالقلا ناو ليق ديعسوب لآ ةليبق مه ةرفص يبا نب بلهملا ديعس يبا ىلا نامعب
 يتاهلقلا يدز ألا ديعس نب دمحم ملاعلا خيشلا مهنم نيذلاو اضيا بلهملا ىلا نوبستني

 . ةيناولحلا ةديصقلا بحاصو نايبلاو فشكلا باتك فلؤم
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 لهأ نم وهو هتعامجو يدزالا حون نب دمحم ملاعلا خيشلا بلهملا ىنب نمو
 نب دمحم عناصلاو ةرجهلل ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس مدا عماج هتقفن ىلع ينابلاو مدأ

 . ىتسيخ

 ةرجح يلرع عقي وهو اضيا مدأب ةيبلهملا دجسم نامعب بلهملا ينب راثأ نمو
 ىذلا دجسملا اذه اهب تنب و مدأ ةنيدمب تشاع اهناو بلهملا تنب دنه هتنب عماجلا

 ملاعلا خيشلا هركذو يمدألا يدشاربلا دمح نب ملاس خيشلا هركذ ةيبلهملا دجسمب فرعي

 ىدحإ ةيبلهملا دجسمو لاق هيميكرلا رئب فقو ةمسق يف يقورحملا هعمج نب شي ورد
 . ها ةيرجا ةعبرا اضيا هلو ةخاشو ةيرال رشع

 يديعسوبلا ىلع نب دومح فراعلا ةقثلا ديسلا نع تامولعملا هذه تذخا دقو

 . ه فلاو ةئامعب راو عست ةنس يناثلا عيبر نم رشاع ةليل تاقحلملا هذه تبتك

 يش اطبلا دوج / نب فيس
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 باتكلا اذهب مه مجرتملا بلهملا لآ نم مالعألا ءاسأ ركذ

 ةرفصوبأ

 ةرفص يبأ نب بلهلا

 بلهلا نب ديزي

 بلهلما نب ديعس

 بلهلا نب ةريفغلا

 بلهلا نب بيبح

 بلهلا نب لضفملا

 بلهلا نب ناورم

 بلهلا نب ديزي نب دلخم

 ديزي نب ةي واعم نب نايفس

 بلهلا نب بيبح نب ناميلس

 بيبح نب بيبح نب رصن

 ليلخلا ةذمالت نم ديعس نب ناورم

 نمحرلا دبع نب ةنييع

 نمسحلا نب دلخم

 فسوي نب دمحأ

 بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي

 ةصيبق نب متاح نب حور
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 متاح نب حور نب لضفلا

 بيبح نب دابع نب دابع

 دابع نب دابع نب دمحم

 دابع نب دمحم نب مساقلا

 متاح نب ديزي نب دؤاد

 متاح نب ديزي نب دمحم

 ةنييع ىب أ نبا

 دمحم نب نسحلا يلهلا ريزولا

 دمحم نب دمحع روصنم ونأ
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 دمحم نب روصنم

 زيزعلا دبع نب ةزمح
 مساقلا نب دومحم

 رهز ءاهلا

 فسوي نب نسح

 يلع نب دمحأ _ لقعم نبأ
 نسحلا نب باهولا دبع

 دمحم نب نسحلا

 دمحم نب دمحم

 بلهلا نب ديزي ىلوم سراد

 بلهلا نب لضفملا ىلوم سهيب

 مهالوم يلهلا هللادبع نب يب رز

 ملسم يبأ نب ءاطع

 ةنييع يبأ ىلوم لصاو

 مهالوم يبلهملا داور يبأ نب زيزعلا دبع

 زيزعلا دبع نب ديجملا دبع

 داور يبأ نب نامثع

 ةلبج نب نامثع

 نامثع نب زيزعلا دبع

 نالجع نب شادخ نب دلاخ

 شادخ نب دلاخ نب دمحم
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 رخاة رتاعصنلا ن يرل !نع يوارلا ن شام نيسمتنس
 ملعل ساد يتلازيبسإلعدلانلا نرةلللواعان اذلانيقلا

 ايلم اج ات ندتبتكام هقيئوتو هددإنوعب “ترقةمجزتلا هماو

 نا اتل | تتكرمعلنمرترصتخاو ةهتصزل و هتعكوزا ١ بلبإال [

 عاطتسملاب كلذل نمتبلنا عالطإ لوملا ررقو لاحل |مجارتوإ

 هكهر.حهودل ًالعورح انررسامتمالسلاد ة الصلاو !ارذاوالوأ سيرلاو

 فيلامويلا ناسحابمل__.ريعباتلاو
 ۔_موثاطبلادوجب_فبسه ےدجالاربتنل ايفلزهلتب

 دذوهفلؤومطج يتلا ةبلصلا هتخننم_راتكنا نه خضنمتدق

 نييئاطللكداموا ابسن ةبارعنب لناب ندج سرعلا ديع
 نماك د بجاوو ةرهشزدرشع حبارلا مولا جاتب انطووانكسه
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