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 ةمدتملا

 " ءارعشلا نودع ,يق نامع "

 .يق ةقومرم ةناكمب يقارقجلا اهعقومل نامع تيظح

 روهظ ذنم يأ يلهاجلا رصعلا نم اًدب ءارعشلا سوفن

 لثمت يهو ثيدحلا انرصع ىلإ حيصقلا يبرعلا رعشلا

 نم نامُع يق ليقام لوأ لعلو . رعاش لك دلخ يف اص

 . حيصفلا يبرعلا رعشلا يف ليقام مدقأ نم وه رعشلا

 )نامع ديري جرخ 1 يدزأل ١ مهق نيب كلام نآ ىور دقق

 خيرات نأ ىلإ ٧٤ ص ١ج ناويحلا هياتك يق ظحاجلا ريشي )١(

 نيسمخي مالسإلا لبقام عجري حيصقلا يبزعلا رعشلا

 انرهظتسا اذإق ` هتلوقم يق ماع يتئام وأ ماع ةئامو

 ةئامو نيسمخ ۔ مالسإلاي هللا ءاج نأ ىلإ هل اندجو رعشلا

 ىهتنا ۔ ماع يتئامق راهظتسالا ةياغي انرهظتسا اذإو ٠ ماع

 ليس نابإ نامع ىلإ يدزالا مهف ني كلام لوزن يقو
 نأ ىلع ةحضاو ةلالد هلوزت تاياور ف التخا ىلع مرعلا

 اهرمع ديزيو حيصفلا يبرعلا رعشلا مدقأ نم تايبالا هذه

 . مالسإلا لبق ماع يتئام نع

٥ 

 



 تفتلت تلبقأو س اهيعارم ىلإ هلبإ تتح قيرطلا طسوت دقو

 : ١_( كلذ يف كلام دشنأف نينحلا مددرتو ةارسلا وحن ىلإ

 ىم ه ى

 كلام لزب اهنالطرأ ىلإ نصحت

 م ل

 ك. ل اكأل او ًالَقل ا ضرع اهنود نمو

 م ام ه

 بلقتم ىققفلل ,ضرأ لك يفو

 كمارب اذعوط لألا رادب ثےسلو ا

 براشم » : زاجحلا ضرأ نَع كينغتَس

 « كلاسملا تاحضاو يحاونلا باحر

 . نامع ضرأ اهب ديري

 هلتق دعب نامع نع يدزألا مهف نب كلام نب ةميلس لحر امو
 موي تاذ وه امنيبف س سراف ضرأب نطوتسا اطخ هابأ

 هموقو هتوخإ نع هدارفناو نامع ضرأ ركذي ادعاق
 شنأ [ نامع يف ] ناطلسلاو زعلا نم هيف ناك امو

 )١( ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو يخامشلل باسنالا .



 هيرأ نيذلا يئالخأ ةوجو

 : لوقي أشنأ نامع ديري "ورمع نب نارمع جرخ.املو
 تعطتناف عا سنألاب ةيملا ذش

 ُذُجْنلا اهَئسم ىتح ةطيسبلا وحن "
 . : لاق نأ ىلإ

 اهدمحاق دعب ىلع " نامع " يوني
 و مم « ه ك .

 دليل او بحرل ١ ن اكف قيض دعب نم

 )١( قباسلا عجرملا سقن .

 دج وه نارمعو . ءامسلا ءام رماع نب ورمع نب نارمع وه )٦(

 ني كلام ب قحلو نامع ىلإ دزالا نم جرخ نم لوأ كيتعلا
 . يدزألا مهف



 هموق عم ن امع لزن نيح (_ هبلع نب رماع دزألا رعاشلو

 رئاس ىلع نامع هليضفت اهيف انيبم تايبألا هذه
 ؟ : (١٦نادلبلا

 اهنكاس ريغ ينأ ةديبأ غلبأ

 رَجشلاو ءاملا اهيف عمجت ولو

 يبرط نم فاقحألا يذب ميقأ الو

 رقبلا اهناشطوأ ىلإ حورت امك

 : لاق نأ ىلإ

 مر ةداس « نامع » ضرأب انم
 ه مهراد يحو ءاقللا دنع

 اهتيمست ائراق برعلا ضعب اهيف لوقي « نامع » فصو يفو
 : (٢) ةيسرافلاب « نوزم »

 )١( هتريشع عم نامع اولزن نيذلا نم دزألا نم رعاش .
 )٢( قباسلا عجرلا سفن .

 )٢( هللا همحر - يملاسلا مامإلل نايعألا ةفحت .

٨ 



 ّ و م م

 نوزم نامع ىمس ىرست نإ

 دالي ربخ ح اص اي نوزَُمو

 م م
 ل - ` ذو عدزنم ت ذ ة دلب

 داص ريغربرشمو عارمو

 ناسل ىلع يلهاجلا رصعلا يق نامع ركذ رصتقي ملو
 رصعلا ءارعش رابك ةنسلأ ىلع اهركذ ءاج لب طقق اهينطاق

 اهدزأ مركب ءاوس ةيبرعلا لئابقلا نيب نامع ةرهشل يلهاجلا .
 . كاذنآ ةيلبقلا زكارملا نع اهدعبو اهتيلالقتسا وأ اهلهأو

 رعشلا ءاول لماح - سيقلا ءيرما رعش يق نامع ركذ ,دجنف

 علطم يق «نامع» ركذ هدجنف س ةروهشملا ةقلعملا بحاصو -

 انهو هكلم دودح اًنيبم همع كلم فصو امدنع هدئاصق ىدحإ

 : ١( رطقلا ذه ةيلالقتسا ىلإ ةراشإ

 . سيقلا ءيرما ناويد.(١)



 م ٥ ى ]

 ورمع ني ا كلملا تر احلا دصعيا

 نامع ىلإ قارعلا كلم همل
 م ٥

 ٠ مرَج نب يجمش ينب ةرواجم

 م

. ِ 
 هناولا نم حيتاام اتاوه

 : ىحمتا يذلا يلهاجلا رصعلا نم ةريخألا ةرتفلا يفو

 هذه تاحفص يف نامع ركذ دجن مالسالا رجف غوزبب

 ةقلعملا بحاص ىشعألا وهو ريبك رعاش دنع ةرتفلا

 . "ةروهشملا

 : \ هرعش يف عضوم نم رثكأ يف نامع تدرو دقف

 لاونلاو ءاطعلل ءاجرو لاملل ابلط نادلبلا بوجي امدنع وهف

 رظن يق ربتعت نامع نأ مولعملا نمو 0 نامع دصقي

 مهب لزت امنيح كلذ لوقي : ءيط نم ءيح : يجمش وني )١(

 . مهلزن دمحي ملق
 (٢ ) ىشعال ا ن اوي ل ٠



 ءانع هيف اهيلإ لاحرتلاو ى رفسلا ةقاش ىدملا ةديعب برعلا
 ناك هررض عم ريبكلا رعاشلا اذهل ةبسنلاب نكل ى ليوط
 نم ءاطعو لاونو مرك نم هبيصي ام ءاقل الهس اهيلإ لاحرتلا

 : (_١كلذ يق لوقيو نامع لهأ

 ٠ و , ٣
 اذف ا لا ملأ ث : ط گ - _ قو - 4

 م و <> ٥ م . . ٥

 . ... .ه ¡ .. .
 ١ ه4هصصر ا ىف ى شا جن { أ تيت

 مجنلا ضرأو طيبنلا ضرأو

 ريمح نم ورَسسلاف نارجنف

 مرا ملةَلرارم ينف

 :تومرضح ىلإ كاذ دعب نمو
 مهأ انيحو يمه تيفوتف ١

 كاذنآ ةيبرعلا نادلبلا ةداس ىشعألا ركذي امدنعو

 . قباسلا عجرملا سقن 0

\ 
١١ 



 يف ىدنلجلا مكح ىلإ ريشيو نامع ةداس ركذب كلذ نرقي

 : هلوقب نامع

 اللمأةنفَج لآ نم انبحَصو

 (١فيقرلا تاذ ماشلاب اماركأك

 يحلاب بهاشألا رذنملا ينبو-{

 فويسل اك ةودشش نوشمي ةر

 ميقم ناش ين ءادج
 فين ا تومرضح يف اً سيق مت

 ءارعشلا لصاو دلاخلا يمالسإلا رصعلا يفو

 ةفالخلا زكرف نع اهدعب عم نامع ركذ يف مهتريسم

 بير الو : ىرخأل او ةرتفل نيب اهتىالقتس لص اوتو ةيمالسإل

 سوقن يف نامع اهلتحت يتلا ةناكملا ىلع ديكأت كلذ نأ

 ديسل ١ ىمالسإل ١ رع اشلا لوقي كلذ يفو ء ارعشل ١

 . بصخلا يأ : فيفرلا ))

١٢ 



 بحاص اهدروأ ةصق ىق هسقن نع لئس امدنع () ىريمحلا

 )٢( : ١ ىناغألا

 الجر يلاست يموقب ىنيلاست نإ
 نمي يذ ءايحأ نم زعلا ةورذ يف

 اهلزانم يف عالك وذ اهب يلوح

 نزي ونو نادنهو نيعر ونو

 اذإ نومركذلا نامع دزأ ذزألاو

 نمزلا فلاس يف مهرثآم تدع

 مهرادف يع مهتميرك .تناب

 ينطو مهناطوأ نم بحرلا يفو يراد

 ةروعو نم ن امع نع فرع 0 يومأ ا رصعل يفو

 مدختسا دق ةفالخلا زكرم نع اهدعبو اهيلإ قيرطلا

 ةعيبر نبا ديزي نب دمحم نب دمحم نب ليعامسإ وهو يمالسإ رعاش )١(
 ٠ مشاه يبأب ىنكيو يريمحلا `

 . ٢٢٩ ص ٧ ج يناغالا )٢()

 ا
 ١٢



 دعبب ليثمتلاو هيبشتلا يفف . دعبلل زمرك نامع ءارعشلا

 دبع ىلع دقو امل ''يلولسلا ريجعلا رعاشلا لوقي نامع .

 : "ناورم نب كلملا

 تنيبت ""يزربملا مأ كت الأ

 ريسو لحان اهنمو يماظع
 نكيذنمورةادقلا داضت تلاقو

 ريبك وهف ء ملا م اع لبق ىتف

 ٹُ بات ريجعلا ن !:اهل تلقف

 م .. ر 2٠20

 روُأظو٥ةتنلبأذظطبا هب

 ,بكوك لك ىلع يجال دإ ن هنمف

 ةيومألا ةيمالسإلا ةلودلا ءارعش نم يمالسإ لقم رعاش )١(

 . ةديبع نب هللا ديبع نب ريجعلا وهو

 ١٨. ص ١٢ ج يناغالا )٦(

 ىمحلا :يزربهلا مأ ()
 ١٤



 كلذب اهنإف يبرعلا قرشملل ةباوب نامع نأ رابتعابو
 تبرضو ٠ اهل ةلباقملا تاهجلا نيبو اهنيب ادعب لثمت
 رصم نيبو اهنيب يذلا دعابتلاك كلذ ىلع لاثمألا برعلا
 يف عضوم نم رثكأ يق كلذ دجن . ةيبرغلا ةهجلا نم

 نب كلام اهب ىثر يتلا هدئاصق ىدحإ يفف ريرج رعش
 : لوقي عمسم

 انازحألا يجيه يموق يرحب

 انانرألاال عمدب ل لجعتساو

 كلام ةرضحب نم عضاوت دقلو
 'انامع روصق " ىلارصم نيبام

 : ىرخأ ة دصق يق هلوقو

 )١( ةايحلا ةبتكم تاروشنم ريرج ناويد .

٥ ١ 

 



 م 0 1

 لفتمبزوجتالف كيلع اوُمخأ

 نامع روصق ىلإ _ رصم نيبام

 : ""كلذ يف ',ىسيقلا لبخملا رعاشلا لوقو

 ةميقم تحضأ ورمعلا مأ نأ ولف

 " نامع رحشب " ينامثجو رصمب

 انزلننش عمجي٥أللا توجرل 3

 نايقتلم ناكام ىيلعانإف

 جيوتت رصعلا اذه ءارعش لمكي يسابعلا رصعلا يفو

 اهلهأ مرك نم نامُع هب زيمتت امل ةدلاخلا ةبحملاب نامُع
 نب راوس يسابعلا رعاشلا انل فصيو ٠ اهتعيبط لامجو

(١) 

 )١( ىرخأ ةياور يفو :

 مهليخب كيلع اوألم اومه موق

 نامع بونج ىلإ رصم نيبام

 )٢( ةلودلا ءارمش نم سيق نم لجر وهو بعك رعاشلل بقل
 ةيومألا ةيمالسإلا .

 )٢( ج يناغألا ٢ ص ٢٦٢٧٢ .

١٦ 

 



 : لوقيف نامعل هبح > "يدعسلا برضملا
 ىتيلس ييح نم نامع بحأ

 ناش ىرقب ىنبطامو
 احاتم ًئؤفورق شاع ةقالعب

 ناينادتمىولاواتأ امف
 ىملس نم رت كام .ذ

 ين اهب راذزذ_اا نلك !و
 (ىدنلكل )ب ب يلايل :1الق

 ناف شيعلااذنه لك نتف

 ك قذنص موي (ةزاَجْلاب) امويو
 0 ن احموصو) (كثَتض) نيب امويو

 نم ءارعشلا اهيلإ عجري ةطحم ةباثمب نامع تناكو )) ا

 ني دعس ليقو ميمت نم دعس «4 ي دعسلا ب ل انب ر :وس ِ ١)

 ٠. (تايعمص ن ) يمالسإ رعاش وهو بالك

٧ ١ 

 



 ةلباقم يف ايلباقت ادعب لثمت مهل ةبسنلاب تناكو مهفاوطت
 ةناكملا هذه دكؤي يبالكلا لاتقلا رعاشلاو 0 ماشلاو قارعلا

 ةنيكسلاو ةنينأمطلا ءارعشلا سوفن يف عشت يتلا

 فصو دقو ث يسقن داهجإو يندب عانع نم نوحيرتسيف

 : () هلوق يف كلت هرعاشم لخاود

- 

 اوللحت نامُع نم جحب تفلح

 اهلاحر ىقلم ءاحلبلاب نيرنبب

 ةيشع نهب ءاضنأ نوقوسي

 اهئالم ابيلع اقوقشم ءابهصو

 دبقتم كسان نم ةنعط اهل

 اهئالي فينحلا نثَم ىلع روي

 اهرودص انيلع تاف رَقْعَج نئل

 اهلايخ انيلع دري ملو ,ريخب

 « ينيدلاو يرعشلا نيروظنملا يف نامع » يوالقصلا دمحم نب ديعس )١(
 . م ١٩٩٤/٨/٦٧ نامع ةديرج

١٨ 

 



 هتيص روهشملا يسابعلا رعاشلا ساون يبأ رعش لخي ملو
 ىدحإ يف اهركذ دقف نامع ركذ نم رصعلا كلذ يف

 : () هلوق يق تارقلا عم ةلباقم يف ةيلزغلا هدئاصق

 الك:«“ تلق ؟ميمت نمأ » : لاقو

 يناميلا يحلا نم يكلو

 اند فاجتفرلز نمب ماقف

 ناجهلا لمجلا ةوامس ل تمك

 ابا هش اهل لازبلاب ليس

 نامع ىلإ تارفلا هل ءاضأ (

 ةلمج دنع روصعل ١ رم ىلع ن امع ,كن ل لص اوتيو

 يلاتشقلا سراف يبأ رعاشلا برغملا نمق برعلا ءارعش نم

 رصنلاب ةئنهملا هدئاصق ىدحإ يف نامُع ركذ يذلا

 )١( ساوت يبأ ناويد .



 :ىدعسلا روصنم نب دمحأ برغملا ناطلسل

 ىدرلا َصّصُغ ىدعلا نع رج يئاللا نم

 ناتسب هجو ىرشلا هجو يف نرفعو

 ىقفلا كب تارفلا ضرأ تنه مكف

 نامع ضرأل ىرشثنبلا كلب تفاوو

 ةيرعشلا هتابلقتمو هتاديدجتب ثيدحلا رصعلا يتأيو

 اهركذ يتأيف اهتلزنمو اهتناكمب ءارعشلا نويع يف ن امعو

 نيوعدملا تائم مض لقحم يف ءارعشلا ريمأ ناسل ىلع

 .هيف عدبأ ليمج ريوصتب هميركت رمتؤم حاتتفا ةبسانمب

 يف ضعبلا اهضعبب ةيبرعلا بوعشلا محالت هيف نيبي
 : "هلوق

 ٥ و .ة م

 هناريج نم ميركلا لاؤس هيلوت رصم تفلت راج بر

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو لاقتربلاو دجام نبا )١(

 " يزانلا ميركلادبع "

 . يبرعلا باتكلا راد رشانلا_- تايقوشلا )٦(

 ه ٢



 ٥ 2 ر
777 

 هناسلب اًئنهموأ ينطو يقأمب ايزعم ينتثعب 2 - ح

 هنازحأ يف ءازعلا ناكو قرشلا حرف يفءانغلا يرعش ناك

 . . ةناجشأ ىلع يقتلن نأو ث حرجلا انفلؤي نأ هللا ىضق دق

 ةنزامغ يف هبج قرشلا سمل حيرج قارعلاب نأ امك

 ءارعشلا راظنأ ثيدحلا اهحاشوو اهبوثب نامع رهبتو

 ظافلألا عدبأو تارابعلا قرأب ةنسلألا اهنع ثدحتتف

 يف ةيرعشلا دئاصقلا ليلاكأ تمظنو يناعملا لزجأو

 نمف بحرلا اهئاضف بقانم ركذو يعيبطلا اهلامج فصو

 هاجت مهرعاشم اوفصو نيذلا نيرصاعملا جيلخلا ءارعش

 : "هلوق يق زئافلا دمحم رعاشلا رطقلا اذه

 لوتبلا ضرألاو بحرلا ءاضقلا تاذاي نامعأ

 ليلجلا يباملاوع شلا لابجلاو طقسم مأاي

 لوقح ىلحأاي كيف ارهد تثكم عيطتسأ ول

 ةرازو - ةيبرملا جيلخلا لود ءارعشل ىلوالا ةودنلا )١(

 . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

١ ٢ 



 ةيبرعلا راطقألا فلتخم نم ثيدحلا رصعلا ءارعش نم ةدعو

 انتمدقمو () اهمساب اونغتو اهلامج اوفصوو نامع اوركذ
 الإ يه ام اقباس هنع انأموأ ام لكو رصحلاب تأت مل هذه

 . عضاوتملا انثحب راطإ يف ةدودحم جذامن

 نامع ةديرج ترشن نأ اذه انثحب دادعإ دنغ قفتاو

 فصي ارخؤم ةنطلسلا راز بيدأو رعاشل ةديصق ءارغلا

 نم يفايلا ميركلا دبع / د وهو نامع هاجت هتبحم اهيف
 رعشلا نم اهيلع انعلطا ةديصق رخآ هذه تناكو ةيروس

 : اهعلطمو نامع يف تليق رصاعملا يبرعلا

 اونابف ًءاوثلا اون له يابحأ
 اونابأو اووَت اذام اوثٹدح لفو :

 ىوح دقف يثراحلا هللادبعل رعاشلا ةلاسر يف رعاشملا قدص باتك رظنا )١(

 فلتخم نم نيرصاعم ءارعشل نامع يف تليق ةديصق نيرشع نم رثكأ

 . « ةقيقشلاو ةيبرعلا راطقألا

٢٢ 

 



 اهبحأ دالب نع ينولاس اذإ

 نانجيَتَلقميف اهعبرأو

 ةبيبح يدنع برلا دالب لكف

 ناش يدل اهالوأ نكلو

 يق رقوألا بيصنلا مهل ناك نامع ءارعش نأ الإ

 ءالؤه هتكي امل هيف بيرال امم اذهو س مهنطو بقانم زاربإ

 ضرألا هذهلو نوميملا نطولا اذهل ءاقوو بح نم ءارعشلا

 . ةبيطلا

 ضارغألا عاونأ دحأ - ينطولا رعشلا ىلغح دقؤ

 قامعأ يق ةسدقم ةناكمب نامع ءارعش دنع - ةيرعشلا

 دلبلا اذهل ةدجمملا ةينطولا دئاصقلا تزربف . مهسوفن

 ينطولا يضاهنتسالا رعشلا رهظ اهلالخ نمو . قيرعلا
 وبأ ةمالعلا خيشلا ثيدحلا رصعلا يف هتريسم داق دقو

 -هللا همحر ينالهبلا ميدع نب ملاس نب رصان ملسم

 يف أشنو عرعرتو ىبرت نم لك ىلع بجاوو قح اذهو

١ { ٢٢



 . نامع ضرأ فانكأ يف شاعو رطقلا اذه باحر

 . -ءارعشلا نويع يف نامع انددع ناونع ناك الو

 ةنرعشلا هضارغأ ددعت يق داعبألا عساو اًموهفم لمحي ٍ

 : ضارغللا فلتخم نم ةيرعش تاراتخمب انيتأ اننإف

 ةماعو قوشلاو نينحلاو ى فصولاو . ينطولا رعشلاك ا

 يف برعلا ءارعش نم ضعبل نامع يف هارجم نوكيام
 هذه تعزو دقو نيينامعلا انئارعشو ثيدحلا رصعلا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ تاراتخملا

 ءارعشلا نويع يف نامُع " تاراتخم مضيو : لوألا مسقلا

 | . رصاعملا برعلا رعشلاو ثيدحلا رصعلا نم

 ينطولا رعشلا نم تاراتخم مضيو : يناثلا مسقلا

 . ينامعلا

 نامُع نادلب فصو يف تاراتخم مضيو : ثلاثلا مسقلا
 . نامع نم ةمحلو ةعطق يه نادلبلا هذه نوكل ةقيرعلا

 اممو مهدئاصق تامنرت نم انؤارعش اهيلع لخبي مل

.٢٤آ



 . مهحئارق هب تداج .

 هذه فوطت نيب ميركلا ءيراقلا كرتأ ينإف اماتخو

 . هلا ايعاد " ءارعشلا نويع يق نامع " نم. ةعومجملا

 يلو وهو هاضريو هبحي امل انقفوي نأ ريدقلا يللا
 .۔قيقوتلا ..

 ينالهبلا دمحم نب ىيحي

 ه٩٢٦/٢/٥١٤١ ىكزا

٢





 رصلا ىف برتلا غارستشت

ثيدحلا





 ينورابلا خيشلا

 يف دلو ينورابلا ىيحي نب هللادبع نب ناميلس خيشلا وه

 ' نأ ركذي - قيقشلا ايبيلب ةنسوفن لبج نم «وداج» ةنيدم
 () ه ١٢٨٧ ماع يف تناك هتدالو خيرات .

 .ةباتكلاو ةءارقلا ملعتف ث هيدلاو رجح نيب ينوزابلا.انشن .

 .ةلمكتل سنوت ىلإ لحترا مت هدلاو نع مولعلا ئدابم ذخأو

 لصاو مث ةنوتيزلا عماج نم ةيبرعلا مولعلا يقلتو هتسارد
 .ةيملعلا هتريسم ىهنأو ةرهاقلاب رهزألا عماجب هتسارد
 . بازيم يداوب شيفطا خيشلا دهعمب

 ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةينيدلا ةحاسلا ىلع ينورابلا زرب 53

 راهزألا باتك اهنيب نم ةيبدأو ةيملع تافلؤم هلو
 .نم هعبط متأ دقو ، ةيضابالا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا
 دنهلاب هتافو تناك . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو لبق

 ناظقيلا يبأ ملقب هتايح راوطأ يف (اشاب ينورابلا ناميلس) باتك رظنا )١(
 ٠ ٢ج : \ج . ميهاربإ جاحلا

 آ



 . م٠٤٩١. _ ه٩٥٢١ ةنس

 : نامع هعادو ءانثأ ةددبصقلا هذه لاق

 مانملا معط ق م 7 نزملا

 ث ّ
 م اذرل ا بزَضة هر اب برضيو

 اأماردنولئي٤هتاسل لك

 م اقس نم قرفل ا لثم لفو

 وهزت يفو امغر نامع تكرت
 ماقتنا يف دقعك ناوخإب

 اسأ اي دب ةو ١ نر دوس أ

 هنع تقف :اه ؟ نم ردص حرشيو

 م اظع لود نم ضرأل ا ب احبر



 مالظ يف ة ةل اهجلاب ايآأسوفن

 ماسح نم ىضمأ نيلا يف 7

 ماجنننا يف كايا لهب

 اي اعر نع بيب ذاجأل ١ لود الفق

 ماقتناب ذدهتوأ لضانت

 , غم اَضترم ديقي ديع الو

 نُم اي تقح ةضور يفق مهق

 ماظلااَمْسَسةيرُح يقو

 ًاعوُير بصخأ او ممهّرع يف دزف

 مانألاًبرايأاتختمهب

١ ٢٣



 ينليلغ يورت ة دوع يل بهو

 ماهتسملا ثيغم اي عهبيلإ

 : دشنأ رضخألا لبجلاوءارمحلا ةدلبل هتايز دنعو

 خماش دوط ءارمحلا بناج يف

 الجار ةعيفقرل اذ
 م ٥ 3 ى

- 
- 

 بارحم ينف قالخلل تدجسو
 يتيحت هنم تثعب ريثألا عمو

 يبابحأ نم ضرألا يف نم عيمجل

 ىلإ ةدعاص تعقر عامشلا عمو
 ىياتمو يبلاظطم هلولا شرع

 اهعيمج لوبق ىلوملا نم وجرأ
 يباحصو يبراقأ لك لو مشو

 ه ٭ +

٢٢



 : ل اقو

 ةمق ىلعأ تيرش ٥ ايمل ١ ىفصأ

 هبيرق ءامسلا ىلإ باحسلا قوق

  

 تقبعأ ةيكذلا نيحايرلا اهيف
 هبرغ نالعلعلل رظانمو

 اهرويطو حُسفنم داوهلا اهيف

 هبيجع حابصلا ىدل نوصغلا قوف

 ع ٭ع

 : لاقو

 اهتعلقو «ىوزن» نَرْظْناو انه اه فق

 اراجلاو «نالعج» الباق «اًطقسم» و

 اتقفتلم رحبلا يحو «راحص» رظناو

 اران اهنصح يق دجت «يميربلا» ىلإ

 اهجتم «نينيغلل لهجوب لبقاو

 ارادلاو برقلا يحو زاجحلا وحن
٢٢



 ًألهتبم ليللا ايحأ "ناميلس" اذه
 ارانلا ينورابلا دقرأانهافهو

 ادرفنم هللا يجاني باتكلا اولتي

 اراررم عمدلا ناكو جاد ليللاو (

 ه ٭ع ٭

ن



 ناظقيلا ويآ خيشلا

 ةنيدمب دلو ث ىسيع جاحلا نب ميهاربإ خيشلا وه

 قفاوملا ه٦٠٢١ ةنس نم رقص ٦٩ يف ةرارقلا

 ةغللاو ةيمالسإلا مولعلا ىقلت ١٨٨٨. ربمقون٥

 دادزيل نفزي ينب ىلإ رفاس عقيأ املو هتيرق يف ةيبرعلا
 ةنس يفو فسوي نب دمحم شيفطا خيشلا دي ىلع ةفرعم

 . هميلعت ةريسم لصاويل ةنوتيزلا عماجب قحتلا م ٧٢

 ةعوسوم فلخ نأ دعب م٣٧٩٦١ / سرام ٢٠ يف يفوت

 : اهنيب نم تالاجملا ىتش يف ةددعتم تافلؤمو ةيفاقت

 _ يمالسإلا هقفلا يق ةماقتسإلا ملس نيرئاحلا داشرإ

 . ةيضابإلا خيرات ةصالخ -ناظقيلا يبأ ناويد

 )١ ) ن اظقيل ا ويأ ىسيع جاحلا ني ميه اربإ : رصات دمحم . ل ٠

٣٥ .. 

 



 نامعل بازيم ةيحت
 7 م 7
 امالسبو ةيحت «ب ازم » ىدهي

 ام اود رزنأل ١ عم نيص اوتم

 هق اوشأ ا اُصل ١ حير عم ثبيو

 ام ارخغو ء الوو هن انحو

 افّنصل او ة ٥ ةدوم ١ كالس ١ دميو

 اماسجأل ا ال ح اورأل ١ ئجال

 نمو ارون هصالخإ نم ضيفيو
 اماهلابيذنُتأارانهساسحإ

 م مرو

 نيدلا ثيح «نامع» بعش هدخأل

 ح . 2 م 

 . ىق !و ةهازنلاو ةلادعلا ثيح م . 2 - م
 ه مم م

٥ ٥ 

 بضلا ثيح تّبَصْحا ةءورملا ثيح
 ٥ ه قل 1

 ام اتقو ل اص . ل او تعرما ف

٢٦ 



 م 8 2 ٥

 اهئاَصغأ تقزرو فراعملا ثيح

 امادتقإلا تناز مراكملا ثيح

 اهتاطلس تجوت ةلالجلا ثيح

 اماظعإلا تلانفراتَقلا جات

 اهقاورهيف دم ةرامإلا ثيح
 ىُماسَتو هب تيص 7

 اهتايارتقَرثَر ةرامإلا ثيح

 امالسإلاو ناميإلا تزرَعأو

 تذقَنو زيزعلا شرلا تًَظأو

 اماكحألا تماتقأوانتآرتق

 البلا رسأ اهماَسُح ٥ َحب تكَق

 امامت دابعلا قر ٹتررَحو د

 ةرخص يق ميج اومأ ا ت رسكتو

 اماوكأاوعجارتقف اَهسأّي نم

٢٧



 ٥ ه 8 م مم

 اهلالقتسا لماك يفتنت

 اماومعأاةيرُحيفألاتخت
 نيلاأَحاذنكهُركأ ةللا

 امالعأاوفعقريل نودهاجي

 نأ ريغ نم وبأ دقرموقب مركأ

 اَمارك سوفنلا ءازعأ اويحي

 يف هللا نيد مالعأ ملظو

 اماقم بوعشلا ريخ ادنغ بش

 اؤأَر ذإ اودعتساورمزحب اوذخأ

 امافلألا بي ندمتلا كاذ

 اونياعاّمَل لاحلا يف او ٌةَتو

 اًماَحوراطَوجلا يقهاطنم {
 اودّدسو نوبضُحلاالعأ اذل اوق

 ى و م

 امالس درت يك عفادملا اهيق

٢٨



 اوملغنو تانفاصلا دايجلا اوطبر

 ام امذ د نوصي يك هَرَْرَتل ١ شيجلا

 ةيبرع ةوخت نم . ىرَجَق

 امالآلااوبنعتساوم هقورعب

 اودهاش امل توملا ضايح اودرو

 اماضّمو اًّمضْوَتْنسُم ىدهلا نيد

 | مكح ء اني ١ مهو مكح اوقرعي مل

 اماَصمَمصلاكلذالا هللا .

 لع 3{ع ع

 انرصع يف اتح اّبصم متجَرُسأ ١

 اَمالَظلْبَت ناكامأ مترنأق
 ُ ٥ ك م

 ام دعي ةم امإل ١ دهع من دد دج

 و وم ه ه ك م

 ابصلا اركس نم و اَهومتدعاَق
 م ٥ م

 اماه نم اَهَلصَو ىوهي لاتخت

٣٩



 و ووو اق ا

 مكلمثدنخو ادجم متخأ
 اماظعوةداس متشعف أركذ

 ع ٭ ٭

 يلئلآل «َصاقَم اضفلا «طقسم» اي

 م ارحو ددؤس ةبعك ء اصمحلا

 مهتايح عبتو امظعلا حرطم اي

 اماسقألا قرفيو ظوظحلا يلوي

 «لئامس» رصق حالصإلا لمعم اي

 اماهلإلا لسرت ةيادهلا ًسْسنش

 «لباقلا» ميظعلا نكرلا اهيأ اي

 اماجحإلا فرني ال مدقتل

 ةرامإ ضاير يف راختفا يهيت

 امامكألا اهراهزأ تقف ذإ

 ىذلا «رضخلا» كجاتب دالبلا يغان

 امادسخ هتيلوأ ذإ كلينفغي



 مم ٥

 لزي ملو ءاتهلا يف اعيمج مّتنشع

 ام ابب مكي دل رورسل ١ هز

 افصلا كلس عم " بازم" رطق غيمجو

 اماتخ مالسل اًاسم هكي دهي

 ح ا ٭

١ ٤



 زئافلادمحم

 وهو 0 م ١٩٢٣٨ ماع ةقيقشلا تيوكلا ةلود ديلاوم نم

 نيواودلا نم ديدعلاب ةيبرعلا تابتكملا فحتأ جاتنإلا ريزغ

 قافآلا ةركاذ - لخادلا نم رونلا» اهنيب نم بتكلاو ةيرعشلا
 لود ءارعشل ىلوألا ةودنلا ىف كراش « قربلا طئارخ -

 ٦ - ١٠ نم ةرتفلا لالخ طقسم ىف ةماقملا ةيبرعلا جيلخلا

 ` ١٩٨٢ ١( ةنس سرام

 اهلاق - طقسم ىلإ ناحيرلا لحاس اي - هدئاصق ررغ نمف
 . نامع يف

 « طقسم ىلإ »

 ليبس نم يداوصلل له

 سلسلا نويع ايرلل
 .لاو ناحلا لحاس اي

 ر

 ليلنلا لللاو ءاح
 م

 ل

 يموقلا ثارتلا ةرازو - ةيبرعلا جيلخلا لود ءارعشل ىلوألا ةودنلا )١(

 ٠ ةف اقثل او

٤٢ 

 



 دجأ ملو تثمظ د قلق

 يليلغ يفطي نم كآلإ
 اطملا نماُ>َسئي دقلو

 لوزنلا نم تبعت امك ف

 وأر قشعلا يناغأ تنص

 يلوف ينسرخأو تداك .

 اضقلا تاذا د ناأامحعأ

 لوتبلا ضرألاو بحرلا ء

 ابجلاوطقسم مأاي

 ليلجلا يضالملاومشثلا ل

 هدذُثكمعيطتسأول

 لوقحىلحأايكيفأر

 .لاو ناجزرلارُخْبأاي

 ليخنلا ضرأايتوقاي

3[ 



 اذ را جشألا م جرتآأل

 ليزجل ضيفل او ريللا ت

 يف ناو مالا فراخنو

 لولطلاو ةرا جحلا فرت

 هشرد نونف نم كب

 لويسلا قفد ض لا ي

 ( لئابتءاسللا نإ
 م ٥

 "٦٤ ببق نم كلذ مفنلو

 م هعيمج ةاز نلا لاز

 يلوزت نلو تنأ تثكمو
 الا ةعينم نيثكبمتسب -= و

 لوشضاألا ةخسار ناكر

 كلسدقيتإ رامعأ
 و ٥ م م ٠ ز

 لوطو ضرع يفق ضرأل تس

٤٤ 

  

 



 يمعلااهسياهد>ُعمسو

 ليزهلا اهروخم توصو ق

 بد قلااهَعاربب تنذفعلخ

 لوفأللذنادتوأ ةم
 م

 ة

 اضمافغلايفاَسألتو

 لولخلا ىلع تايصافلا ت

 يل نيفصت له نامُعأ

 يلو تتمو ذ فسد قف

 لوسلا يف كلامجو ركب
 ي قفطصاوك ةشع ينإ

 ليدبلا كك لعجو كت

 ٠ :اطخأدقامالك نم
 ٥ م ٥ م

 لويمل ١ ىتش نم ي ١ دي 4

 ؟ ٥



 و

 عبرأل توضنذن د ةا ف

 ٠ ز م ىم م

 ُ ء . ٤2
 ابر نع لأس تقفطو

 م

 ل ده حل ا ْن هز ا كلذو ك

- ٠ 

 م م

 يحراُمُسلا سلاجو

 ليصأادنعاهلئيجن ن

 ه قوىولألخلا حئاورو

 ليب جنؤلاءامو اهتو

 وديروعاننينحو

 لوجعلا قز تلا ةحرفب

 لا جدوهل اكةفيقسو

 ليمخ ئرذ تخت عوفرم

 ال قلا طرخنمك ىصحو

 لوُجُحل اتوق دكوا دثئ
 م

٤٦ 

  



 ؟ ٧

  

 



 ' ميوقلا جهنلا كلذبو

 ليصألا ركفلا كلذو

 كيتاه عمد ىناجش دقلو

 ليلدلاك م ماللا

 اكوانرجهتأ تلاق

 ليحتسلاكانؤزاقلن

 امللا يب عيطتست ال

 لوصو نمابيلإاموة

 ؟ليقم نم يل ْلَه نامعأ

 ليحرلا نمأتبعت دقلف

 ىدئاصق كيف ديعأل

 ! ودُس نم جرخأو يلوألا

 ٭٭%٭× 3\©

٤٨ 



 يوامشعلا حلاص نمحرلادبع . د

 يف دلو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءارعش رابك نم
 ةعماج يف ايلاح لمعي ى ه٥١٧٣١ ماع يق ءارع ةيرق

 . ةيبرعلا ةغللا ةيلك ةيمالسالا دوعس نب دمحم مامالا

 لود ءارعشل ىلوألا ةودنلا يف ةديصقلا هذهب كراش

 (ازةيبرعلاجيلخلا

 ه

 حلا ملاع ىف شيعأ ينيكرتأ

 ن ازرحأآل ١ ةوطس نم وجنأ ب

 اتلا ةحئار متشأ ىنيعدو

 يناغملاويبرلاهذنه يف خير

 )١( قياسلا عجرملا سقن .

٩ 1 



 ى 7 ٥ ٥

 ال ابج ينع ت درأ ن ا ىلاس و

 'نايبظ ينب "ىلع تاخماش
 أاعوبرو ةيبأ أسوفنو

 م و د » ,., ه

 نامع يف ىضرلاو بصل تبنت
 م

٭ ٭ ٭



 يفايلاميركلادبع

 نم وهو ةيروسل ١ ةيروهمجلاب د : ىتمد ةعم اجي ل ذاتسأ

 . ةيبرعلا ةيفاقثلا ةحاسلا ىلع نيزرابلا ءارعشلاو ءابدألا
 ي دانلا يق ةميق ةرض احم ىقلأ او ارخؤم ةنطلسلا ر از

 : يفاحصلا

 ٭نامُع

 تباط ضرألا يفق ناشع

 ادذ بجتو ادوو الأ هس

 ذاثرَرَبلا ىلإ تنم
 ادنر تا طبحمللو

 لاعة بورعلا روس

 ار يدا ألا ار

 تاحساش ا هقافآ

 اذو < ىم عو ضت

 .ه

 . غابصلا ميركلا دبعل تاعابطناو خيرات نوينامُعو نامع باتكل هتمدقم نم +

٥١ 



 ع عا
, ح =- 3

 5 ز ِ 

 رمو جنكا
 و م ه ۔ے

 ادهعقادهع ناخآ

 و ٥٠

 م

٢ ٥ .. 



 تاحناس افؤا لظ

 ادُمبو ابرق لا تخت
 اهيق ت اشه ارفلا ىتح (

 ىدغمو ا حاور ىلذَج

 سور ح ل :- ن ا دح

 و
 ١ دعو اعرف س . د

 ة 7 < ه ى © م

 ىدب ارورطو اروط

 9 . ُ ع ٥ و
 د او .ىو س 7 ر __ ٠ { و

 ة و ٠ م و مل 1 م

 اه ابح مي ٦٠ ك . ١ ١

  

  

  

  



 ةيحت اهناونع ناك انتمدقم يف اهيلإ انرشأ يتلا هتديصقو

 : نامُع لهأو نامُل

 ' اونابف ءاوللا ولَم له يابحأ

 اونابآَو اووَت اذام اوثدح لفو

 اهّبحأردالب نع ينولاس اذإ

 دلقم يف امهُمْبرأو
 و ٥ و د

 4 دد د ` ىدنع برعل أ دالب لكف

٦٠
 

 م م
 ا _ ٠
 -١

1 
6
 

٠
 

 رامع ىدل اهالوأ ركلو

 ىرت ام نوأ سمشلا اهلبق ىتم

 نالو ةنجو اهنم جرضت

 اهبورغ ناوأ يف اَهنَعَدو نإو

 نانَحواهلتايحتافهانس

 ةقرو وجش هيف معادو لكو

` 
 م م م م

 ناقفخ ىونلا فوخ نم سمنشللف

٤ 



 افؤوجبأرينملازدبلا زهدزيو

 ناَيق موجنلا هيلاوح اريمأ
 انَدْجَمَرَطس خيراتلا اهب الب

 نانجو ئ هنا هنم هتيزو

 ,رخآومحجن نيب نارق لاقي

 نارق ثارتلاورنامُع نيبو
 انتايبوانداجمأ تظفح دقل

 نايب نيملاعلا زونك ىفغأو

 انبغشيبوثَج يف اام ناك
 نامأوت سار عافد غالق

 انضرأ تاطيحم يفق اًّئامع نأك

 نامضو ىروللرقالت ليبس

 هنأك مَضخلا رحبلا اهب طيحي
 نات مّصغم هافر راوس

٥٥ .



 الع دقو تاخسارؤع تبانم

 ناش لفاحملا تاماه قوف اهل

 بكاوك ميدقلا ذنم اهؤانبأو
 نامج هفطل يف اهُمارآو

 اهراَحَم رامبلا ريخ نم ءيلآل

 ناسح نيياَسحأ يف مئارك
 اونسحاف اوداع مث اهؤتباهوُب

 نابو تحر ثيح ذننَر كيبسيو

 ٹداح لك يف برلا عورد اوناكو

 اوناك ةدايسلا بابرأ رحبلا يفو

 العلا ةماه اونيز نونف نم مكو

 اوناَصَوذوُعَدبأ ٹارتواهب

 اًقراطو ادت نارم لل نوفوب

 ناقَوتلاو نارمعلا اذُبَح ايف

٥٦



 . 22٤٠ ث . . مز .

 4ععب \ < : ےق ل ١ رمعل ١ عسي دو

 م ى .

 ن ناهر ت امركم ا ع استا نأك

 ةلفغ نيح اندُجَم ىَراَو رهدلا اذإ

 نامر يفوملا ب ديعي فوسسق

 اتقوم تاثداحلا انتبجح نإو

 ناو غيرُصلا بللا بجحي دقف

 انضرأ ضعب يف مايألا تجن نإو

 ناوأ حابصلل يجايئلا دعبف

 لئافتم ىَجُنلا مغر ىلع ينإو

 ن ايك ت امركم ١ يف انل سللأ

 الُعلا بلط يف ريسلا ةغت بابش
 ناهي سنل لصألا ميرك بشو

 هلوصأ ييحت نحن اماظن لعل

 ناكم هيف ضرألا بوعش لكل

  

٧٢ ٥



 و
 ٠

 ناَصُت فوس بصلاو انصالخإب

 العلا قفأ يف رقلا ايازملا ىنسأو

 اهبحأردالب نع ينولأس اذإ

 ن انج يتلقم يف اهعبرأو

 ةبيبح يدنع برلا دالب لكف
 نامشعًئيدلافالوأ نكلو

 ه ٭ ٭

٥٨ .



 ءايركز يدفم

 جاحلا خيشلا نب ىيحي نب ناميلس نب ايركز رعاشلا وه
 ةنسل قفاوملا ه ١٢٢٦ ةنس بازيم يداو يف دلو ناميلس

 ٠ م ١٩٩٨

 امنإو بسحف حيصفلا رعشلا عدبي مل جاتنإلا ريزغ وهو
 تعونت رعشلا بناج ىلإو . يبعشلا رعشلا يف عدب
 هناولأ فلتخمب لاقملا بتكف ةيركفلاو ةيبدألا هتامامتها

 هنيواود نمو . يسايسلاو "يعامتجالاو ،يدقنلا : هلاكشأو

 سلطألا يحو نم - هقالطنا - سدقملا بهللا» ةيرعشلا

 . «بذعملا قفاخلاو
 )) 7 .. . ۔ . ج -
 ١ م ١٩٩٧٧ قفاوملا ه ١٢٣٩٧ ةنس سيود يف يعود

 )١ ) (ةروثلاو لاضنلا رعاش ايركز يدفم) رصان دمحم روتكد .

٥٩ 

 



 طقسم تانج "

 1 ٣ ں امدعب آ / 9 اناك
3 | 

 دعي نم حورل ١ تزته او _ 3

 م ايب 73

 = ١ بصو اباوكأ تكاوكلا ذ

 ا قبط ىلع فالس انم ر 2

 مضو ل م هه ۔

 يف هرفت رص ضرلا تليبق " ة نم ه | 93 ر :7 لاو ابح نو

 يف ة ةعيبطلا اَتطَع اتم
 ىت د ىلع م نك ٥

 . ٥ ٥ م م م 7 ء

 اهرفت فشر ؤ "طقسم " ت انج ابجع

 نشل 7 , ةباطخلا يدان يف لبالبلا 7 دق تبح

 در تم نا اهطقنسمب ن 7 (

 د عادولا فإ سمشل تدب

 . دقف ن اتفلا اهرعش ىفق : ول 3 | : ال دق ",ات مم يف ءارفص

 من د و م 1 1 ح
 ٣ . : ىلع ودبي ىجدلا ثح كانه

 الج رايجل 2 ١ حرافلا هناك

٦١٠ 



 اهقرفَم قوف اًئرثلاو امنسلا ودبت
 م م م

 بصتنا (انمامإ) ىلعركلُم رجاتك
 ٭ ٭× ٭

 هلرِنتاتيبالثللاونبموق
 بدأ اهتاًمه ىلع ءامسلا بهش

 ُمُهَروُسُج مُهاياحض نم اودّشَسَو
 برعلاو نيلا اوّيحاف ةايحلا ىلإ

 و و م

 مهركذ رخثقل ا دادمب اورطسو

 ابلط نم ركذلا تافق يلايللا ىلع
 2 ء . ر و و م ٥ م

 ةيئادف احور . مهدالب ١ وقفس

 م م م هم و م هه . ر ٥ م . ّ

 و و م و م ه همهم ٥ مم
 ٠٠ - اد ٠
 مهسو ت درهمس ىلع وني

 م م ٥ م 7 م م

 ايسحل او دوجل ١ نيفرش اود دجق

 و لو

 اوركش اوقدغأ وأ اوربص اوقيض نإ

 ابرحلاو قاهرإلا اورفك اوقهرأ وأ

٦١



 مكحور هلالل نامع ىنب

 ابثكلاو فيسلا : نيممركالا مئزُحذَق

 اهعمجاب ايندلا يف مراكملاول
 اَّبقلهقوفمتنكلاباتك تناك

 مكب ىقطنصُا نيد هللا دوع دق

 ابَخَتناَو قلحلا عيمج نع مكّصخ إ

 هتلم ءالعإ ىوس مّثتيضترا امف

 ابَرأ الملا ليت ىوس متيأر الو

 دقلو هثايارمكقوف تفرفرف

 ابَجَعالو 4 مك اضرأف هومتيضرأ

 ٭%٭ه .

٦٦



 حلاص دمحم . د

 ةدالو ةرارقلا يف دلو . رَصان حلاص نب دمحم وه

 يئادتبالا هملعت ىقلت ١٩٢٨. ةنس يف رئازجلاب ةيادرغ

 ةنس يفو هسأر طقسمب ةيئادتبالا ةايحلا ةسردم يف

 مسق ةرهاقلا ةعماج يفو ةايحلا دهعمب قحتلا م ٤

 . بادآلا يف سناسيللا ةداهش ىلع لصح ةيبرعلا ةغللا

 دهعم رئازجلا ةعماج نم هراوتكدلا ةداهش ىلع لصح

 فرشأ دهعملا سفنب اذاتسأ لمع مث يبرعلا بدألاو ةغللا

 (١ةديدعلا هتوحبب كراشو ةيعماج تاحورطأ ىلع اهلالخ

 يعرشلا ءاضقلا دهعمب ايلاح لمعيو ةعونتملا هتارضاحمو

 : هتافلؤم نمو ةنطلسلاب داشرإلاو ظعولاو

 ىرئازجلا رعشلا )٢( .ةملكلا داهجو ناظقيلاوبأ )١(

 اهروطتو اهتأشن : ةيرئازجلا ةيفحصلا ةلاقملا (٢).ثيدحلا

 . . رعش ناوي,ناجشأو ناحلأر(٤)
 ناجشاو ناحلأ ناويدل هتمجرت يف ماجحوي رصان دمحم )١(

1٢ 

  

 



 ناكملا لالج.

 يناسل نايبلا مفلا يذلا ام

 ؟ ناكملا نَالَج مأ ؟ رفشلا ةحفن

 لوقلا ىلع ناسللا رج يذلا ام

 «ينامع» نايبلاو ى هادبأآف

 ًرايقخا ءيرجلا يناطيش لض
 يناتأام تلو يناتأ اذإ

 رصقلا تبنم يف رامشلا لاقثأ

 !؟ يناتسنلل رافنلا ىدهو

 يرعش ةوْبَصو ٧ يتأرُج اورفغاف

 نادي - تينج نإ - هيف يل سيل

 قوشلاو ةبحألل قوشلا هنإ

 يناعملا هيف راحت ءيرج

 ىسفملا ثارتلاب ةْجيلا هنإ
 يناسل هنع َبانف ى يبلق قاش

٦٤ 



 ك

 ىرح رعاشملاو بقلا كرح

 ينادي ًءاشسلاو ضرألا ىوض

 يدالب نم ارئاط بحلا لمحأ

 ينايب تمظن هضبن ىتق
 اهار ديهشلا عم ىبر نم

 نانجلا حاير اهساَفنأبق
 خيباست مشلا سلطألا ىرذ نم

 نالا بلق زهترداهَج
 اهيف رصنلا جَوامت لابج نم

 ناش ةزع نوملسملا ىنستكاف

 مالس نصغ ء ارضخلا هابر نم

 نامج دقع تاقهاشلا نمو
 اهيف نيدلا ًمَتَع (حثقلا ةَبقَع)

 يناثم عبس داهجلا يف تتف

٦٥



 بشّنصلا نم ةادهلا ىلإ نينحو

 ينادجو يف شاعو ينارب

 لاصي نام ىلإ يناعدف

 ينايك ؤُمَي ىوهلا رباج
 ءادتقا كيف تيوه ريز نبا اي

 نارقلا رونو ىفطصملا ىطخب

 ماشتحا لاس نيلا يف انيبجو

 نابج ريغ نيدلل اناسلو

 داهتجا صاغ مولعلا راحب يف

 نايعللادئالقاالَجق

 ادادتعار ةدع رجلا هخيش

 يناعملا ءاوتحا يف رحبلاك وهف

 برلا يف ةليصألا ةلخنلا هنإ

 ىن امع روذجل ١ ىفو ' ه اَتَج

٦٦



 و و ه م

 الضف كسملا نم هرشنت ىرت اي
 ينامج ة ادهلا نم هاصحو

 تَماَسَت ايرث ىرذلاو انه اه

 ينابملا يلغت مولا ءامس يف
 اًناَمَؤ ناع اي رحبلا يف تصش

 نافرعلا اَمَسس يف مويلا حبساف

 وهزيو ليصألا رخفي انه اه

 نارّيَنلاك ليمجلا ثيدحلاب

 ملعو نيد ميدقلا ليلجف

 يناب ةعؤر ثيدصلا ليمجو

 ع ٭ ٭

 هيلهاك تضاف ريخلاب نويعو
 ينا ةنو ةروءات م و م

 يطاشلا شرتفت ءاقرز هايمو

 ىنامألاو ىوقلاب هيجانت

٦٧



 لوطس أو حوقفل ١ نم ثيدحي

 ين اخملا ىدهي ب ال قشت

 0 م 771 م م

 ابرغو اقرَش ةادهلا ةنتقتاع

 ناكم ىلعأ سوفنلا يف ىقتراو

 دزاوراحص نم ءالجألا ء م 1
 ح م

= 
 ى 0 م م م هو و . . . . ؛٠

 دوج وهف مهؤاخس انيف ضاف

 ناسللا قيفر ىدلا يمتاح

 1 ٥ م ي ,ك ٥42 . ه م

 املع دجمل | لثؤم ايبعش تمد

 نامأوةعفرو ا رادتقاب
 م و و

 ه ٭ ٭

٦٨ 



 دليفراغ ٨2 \.
نطلإزع تل رر )





 يدنكلا مالسوبا

 : يوزنلا يدنكل ا رصان نب ديعس نب ناميلس رعاشلا وه
 . (ا_١ مالس يبأب ىنكيو ه ١٦٩٢ ةنس دلو

 رقاو اظح ذخأف رصان نب ديعس خيشلا هدلاو عم اشن

 رشوبو ىوزن ىلإ تارماعلا نم لقنتو س هقفلاو ملعلا نم
 ارثكم 0 افقثم اًبيدأ ناكو ى ىوزنب هتايح رخآ يف رقتساو

 نيب رهتشاو هيف داجاف رعشلا بح ىلع عبطو . مظنلا نم
 , م ٩٥٩ ١ / ه ١٢٧٩ ةنس ىوزنب يفوت > هيرصاعم

 )١( ءاضقلا دهعم - ةماعلا ةيعرشلا تاساردلا ةلحرم - صوصنلاو بدألا .

 داشرإلاو ظعولاو يعرشلا .

٧١ 



 ا رعشملا ن

 نامع

 برغلاو قرشلا يضهنتساو يضهنا نامُع
 '١ايضعلا مراصلا يبحصتساويدفقتالو

 لساب لك يخرصتساو يضهنا نامُع

 ابرّنضلاو يمرلاو نُْطلاديجي يمك
 انمه كلاجر اننإ إ يضهنا نامع

 مه م ر

 ايسك هريغ يغتبن ذام اليل ١ بالط

 اقولاو قدّصلا ىلع انإ ىضهنا نامُع

 امسلا يضترنال :مينلا اةابأ نحنو ا
 م /ه ح

 بردل ااوقلغأ دقو يردن :ل حبصنف

 )١( عطاقلا : ابضعلا .

 )٦( حالسلا سبليال عاجشلا :يمكلا .

 )٢( لالذإلاو ملظلا : ميضلا .

 آ!٢



 اًمدمغب فويسلا نإ يضهنا نامع
 ابزحانْبلاطتتَحضأدقوئت

 تئاق لك يمجرتساو يضهنا نامع

 ىأن ل كلاجرانإ يدتقتالو
 انإف كنع لذلا عانق '"يشطيمأ

 م م ه م  4

 ابصن تبصن دق .ىقل لهأ لك ابح

 "اسرف نم غيراتلا يف كل مكف
 اًبثكلا هب تألم,رخف نم كل مكو

 ةَهرُب دنسلاو دنهلا كيلإ تُمَمَنض

 ىبل دقو اًمذق سرفلا ءاش تعزانو

 تحبصأف لافتربلا عومج تراطو
 مه 8 ه م ,و و ٥ م

 ابعر تلم دقو ارفق مهلز انم

 )١( يليزأ : يطيمآ .

 )٢( تبث :اسر .

٢٢ . 



  م 6 هو ى هو 2ِ 2ِ

 ىدعلا اومغرأ مه برعلا كونب كونب
 : م م

 ابرَك اوُقَشَك مكو اًشْيَج اومزه مكف

 اونمأ نإ مراكملا ءانبأ كلاجر

 هُهُحامرو مّيثايسأ ةدوم

 بلقلا نعطت مهيديأ يف مويلا ىلإ

 سحلا اوكلم ه نيرحبلا ةَعلَق هل
 م

 اًبرَحلا اونقتأ مهو اَدَجَن اورّمع 7

 اووَتحاو قرشلا ايقيرفأ اوُخوَد مهو

 ابّْنصلاو رعولا اولهنستنسأو اهكلام
 اهضرأب فينحلا نيدلا اورشن مهو

 ابصلا اورسك مه قحلا رانم الأو

 )١ ) ء ايوقأ . ةامر » ادوسأ : ةرواسق .

٧٤ 



 و و م

 مري نمف ميدقلا رخفلا كل نامع

 ايك ال قدصل ١ ىري هدقفي ةرخافقم

 ةزيزع تنأ مويلا اذ ىلإ نامع
 و 1, ٥

 ىبس نم كضرأ لحام ةرهطم

 اهنك قراشملا تدس يتلا تنأف

 ابزرَقلا ككلم يف تسفان يتلا تنأو

 انودع يف ةروهشم انعئاقو

 بهشلاو ةرينملا سمشلا ركني نمف

 اودّدَبَت فيك جنرفإلا ينب لئاسف

 بتع اًبت ءادعألا يقل امو

 انريفك نيدن انأ اوبسحي الف

 ١" ابحّسلا اوقبط ولو ىضرن نأ تاهيهف

 انناب نيملاعلا لُك دهشيو

 ا"٧٨ مو ادعلا يفَب ناطوألا نم انعفد ١
` 

 )١( اوطغ يأ اوقبط . )٢( ةيحنتو ادرط : ابذ .

٧٥ 

 



 يف ينابلكلا يلع نب ملاسرصاعملا رعاشللو

 دعسلا كل انمض انإ يدّحمسا نامُع

 ارق اًبكوَك الملا قافآب يفوطو
 ابإلا دَيعَماي رادنآألا تبأ دقل

 اذنهناّضلُسل ىقلي نأ كرعل
 و م هم هم 0 و و

 الفعلاةرجنحب انحلايأ نامع

 ة « 0 م م م ى ه م

 دم لزي مل هجوم دوج رجبايو ٤ ٠ م 2ڵ{
 ح ك م و م و

 ادُجلا قلخت ىتلا تالوطبلا دهمو

 و

 ٥ 77 ةف ,

 ادرب ىهنلا لالج نم انيلع ناو

٢٦ 



 ىدملا ىلع مارك انلز الو انقلخ

 ًدَح ثداح نإ حورلاب انضرع ىقت ِ

 م م ة ز و

 هركذ رهذادل ١ ركني ال فرشت انل

 ىرولا ىلع َراَخَقلا انلن ىناب امو

 دلصلا جحلا عدصي لعفب نكلو

 ترمدو نيدتعملا نايك اتُمذه

 دقحلاو رذقلا َرَمْضأ نم انقعاوص

 انمزعب انيلتغاو انطو انلقو

 ًادضانل اندجو ام نأ ىلإ انسو

 ىج يف تاراجقنإلا قورب تحالو

 ادُهُجلا رطمتنست علا بحُس سدانح

 ةدشو ًالوه دادزي انساب ىرت

 ه ى ه ى ٠. و 2 ٤

 ١ دهز اهرمع ىف ل ١ دزت انسفن او

٧٧



 م ىم ۔ ه و ه ه 7

 ان ءانف نأ ريغ ىنفيس لكو

 ادنلا لبقي ال مايألا ىدم ًؤيزَع

 ك رگ رت

 ةمعنب ناع اي ائينه ائينه
 ادصق اهب تزفو الاب اهب تشع

 ارضاح كل تبّيط ًبَر ةليضف
 ادقع هرذَص يف تذك ميدق ر ضامك

 ًتعّلوُس كبحب افوغشم نوكلا ىرأ

 ًَدَحلا تّرَواج كنم تابه ركذب
 ردصم خياوتلا لبق نم تنك امأ

 ادُجّتلاو لهسلا دعسي ليبن لكل
 هساد ككلم نأرسان رحبلا له

 ادبع هرح ادغ ىتح هللو

 ىلع هتاطيحُم ىصقأ يف يشمت
 اهناف َيْقَبلا تكد قح ليطاسأ

٧٨



 هبونجو ىرولا قرش يف تيسراف
 ادبملا ةيماس مالسالل دعاوق

 هداهج قح نمحرلا يف تدهاجو

 ىَدجالاو هللا ىدل ىقؤألا وُه اذهو

 ءانثو ىفطصملا ءاضر تلو
 ًذَتجُم ضيبأ دجملا كاسسك ءانث

 هتنروررخق : نيرخف يق تحبصأق
 م م م ى

 ف م ٥ م ٥ و

 ادك 4هتلن ثدحم رخفو امي دق
 و

 اًلاع سأرلا يعقزآو يرخمشاف الا
 ادثبالْلا امس يف اًسود تنك دقف

 ةرات "ناَجام" خيرأتلا يف كانأرق

 ىدنش يتلا تامركملا نوزم ىرخأو
 مه مك و

 لزي مل كعبر نأ ليلد اذو
 م

٧٩



 ,دمحم يبنلا لبق نم دزألا ىَمَح

 ادسأ ادعلا سارتفال اوناكو كامح
 ه

 ىوق اونهو الو امزعا ونيج امف

 ادقر اورّصَمالو اّبأر اوفُعَضالو

 اومييلإ ةوبنلا يعاد ىتأ الو

 ادكتنالو اًباصتعا ال اًمؤطهوُباجأ

 لزي ملو; مهيف هللا نيدقرشأف

 ىَدَقُي مهحاورأب اًسورحم مويلا ىلإ

 هجهن حمسلا ىفطصملا جهن كي نمو

 ه م وم م ىم ٠ م م

 ١ دهو هعجضمو ايذ دع هدرو دجي

 . ؤ ) ٤ . ٠ )١

 "رقفُيَجو " ميبرل و دير سب لثمك

 ١ 4 ى ,, 2, . . ٥
 دعو ى دهلل مهب مرك أ الا دبعو

 )١( ديز نب رباج مامإلا .

 )٢( يديهارفلا بيبح نب عيبر مامإلا .

 )٢( ىدنلجلا انيا دبعو رفيج .



 ٠9 ,دمحأ نب ليلخلاو رشبو ) بو

 اذح اًبَتام يذلا "" تلصلاو "نزامو

 هملع ضرالاو قرع لحق نمق

 ادعألا قعص هسب بزح لحق ىلاإ

 اووتساو بحرلا كرّجح يق اّكَم اوبرت

 اس هتفخ م هجَو يف اوقي يكل
 ٥ و 2 م م ه م م

 مقردا٥؛ 1 رارحثل أ كدمحيك

 م ه ى ك .

 ادشح اوقرق مك ر اريأل كبيرفيو

 امنيح طَقْنسَم قفأ يق مفقرب ءاضأ

 ادُعؤلا َرَجنتساَو قحلا اهيف شطعت

 يرقلا بعك )١(

 يديمهارقلا (٦٢)

 يئاطلا هيوضع تي نزام ()
 كلام ني تلصلا )٤(

 ٨١

 



 ًالئاْخَم لاغتربلا دنج رطمأف

 ادغو تكرت ام س ريمدتلاو لبولا نم

 اهزونكو طقسم (ااصح حبصأف

 اهمكح برعي ءانبأ | ىلإ داعو

 ادص نأ دعب اهسسأ اهيلإ داعو

 اقلئاتم منهردب اهيف لاز امو

 (}اًدخ اهدمحأ سمش نم تأر نأ ىلإ

 ثر ديعس نبا اي هللا لاق كلانه

 ادهَم ىدنلل نكو حتفتنساو نباو نص

 .كيبن نم اگؤات راوج يف مو
 م مه 8 م

 ادهَعلا ظقحي نم ريخ يدالب زعأ

 ه +

 يناريملاو يلالجلا (١)أ
 7 هدعس غنريب دمحأ مامإلا (٢)

.٨٢



 هذه نامعاي يرخ ذا _ _هتديصق م اطم ن

 : تانسألا
 _ له

 ارون ذأ نوكلا ىلع ًارُجَق يعّطْسا نامع 1

 َرْخقَم كبحف اينذلا ىلع يهيتو

 افصلاو لوطلاو لوصلاو اقّولا رامع

 ارذكُي نل يذلا ريخلا عبنمايو

 تقبسأو حومطلا نؤُم اللا كثقَس
 ارحس لالجلا بوث ىفلا كيلع

 ابرطم كمساب دجلا يداش درغو

 ارّطعُم كنم دوجلا ريبع عاقو

 ابردم كيف قمحلا ثوص رجن
 ارمو لالضلا ناكرأ ولوق

 فرحأب لالجلا هجو ىلع تمسر
 اريغت نأ هللا ىبأ رونل انم

٨ 

 



 ىدعللو اهو ناسحإلل كاندجو

 اربنم يذملاونافرعللواُيحج
 الملاو نيل اوخيرأتلل تلزالو ١

 ارقمو لاملبأال اننصحو ءايض

 مُهتلخ كلضف نووارلا ركذ اذإ
 م 2٥ م ه ز

 ٠مه

 اهل يدلت نأرناو كلال تلت
 ىرَول ١ ىدتهي مهب مالعأ رهدلا ىدم

 ٭ + ٭

٨٤



 ةديصقلا هذه ىليلخلا ىلع نب هللادبع خيشللو

 نامع

 لاحلا ام كاردأ ام ىنايك تزه

 لاما تاياغلا ىلإ تايدامحلاو

 ةدعاص رذلا تاوّطَح تقباسو

 لابقإ نوكلا لكو تمست ىتح

 نَع مدقتلا . فحز يف بكرلا تداحو

 لاعفأ لوقلا صن دهاشو ينعو

 ع ٭ ٭

 لسو اهلوطسأ نع «تاطيحملا» لس

 " دلجي نإ اهليخ نع «رافقلا»

 اهفرعت تنك نإ ايسآ لسو
4 ., ٥ 

 لاحلا اَم كاردأ اَمَو «اًيورؤأ» لسو

٨0 

  



 ذلاو قراشملاو اهنع "براغملا "لس
 لاتخت خيراتلا ىلع اهذجت اين

 يف لمحي َرأوُذلا كَلقلا اهب لسو

 لامعأ يفو اهنم ىآلا هفورص

 ٭++٭

 اهب ليلخلاو" انلصو "ىدنجلا" يح

 لالجإ يثفو اهماو" "اثراوو
 ٌتََنضَر يذلا " ناطلس نباو رصانو

 كم ىم

 ل اعق ضرأل أ هنم ديقف ةفهل

,
 

 اومكح ىلألاو ديعس نب دمحأو

 لام تايآلاو قحلا اومكحف

 ح ٭ ٭

 م ٥ ٥ م م م 7

 ع مه و م ء م ٥ م

 ل ابرس ء ايلعل و زعل ١ لقعمو

٨٦



 ٥ ك م م

 ةعزاج رشلل تاشجام رامع

 ل ازلز رشلاو تعكزرالو اموي

 ةيعاوط ىعست َئَقَطنصلا ىلإ تبه
 لامو فَسةَل افق ملو

 تأر ةادغ ايندلا ةرب تباجو

 لاتخملاقعلاو لقاعملا أؤسيط

 تكبتشا اهت ابل ےلع ماهس مكق

 و ,4 ء مو ه م ٥ 3 م

 ل اوص ديكل او اهبر د اهي تقش

 ح :ع

.٨1



 بيضصب ضيمولا كنم ينبم :_ت
 املاب اب نل اهداج "نوزم" يف خف

 م هم م م

 ًاَجلَميَلاَم .لاما اىلإأالب

 بقَرَتُمرفئاخرناجأالكىلإ
 ,قرابو قيقعلا ركذ يبحاص ردق

 يبلطمل لؤس نهيف امف ,دجنو

 زحي ملو ينت .7
 م٥

 بريّرو رميرب ىوزح ابر ( ي دا دو

 رعشلا نم تاراتخم ناونع تحت نامع ةديرج تاروشنم نم )١(

 . م٤٢٦/٩/٤٩٩١ قفاوملا ه٥١٤١ رخآلا عيبر/٨١ يبرعلا

٨٨ 



 اهلهاو نوزم» يف يبلق نكلو
 بُيصْتلا ريثك ىحضأ اَيَحلا اهاقس

 ةلازغ اهابر يف ينتلزاغ مكف
 بعلم لمك نالزغلا اهبعالت

 اقن ىلع اّببضق تلام اذإ نمت

 بهذملا اهاب يف اهادر وفنصتو
 و م ٥ 2 ى 3

 هرشت محزتف بيط اهل يرسيو

 بيطتلا دي ابيط اهبيط ىلإ |

 مف هقاذ اذإ دهش اهمف يفو

 برأمب بذع لك يف هل سيلف

 ٭ع ٭

٨٨



 لاجرلا رارحأًلافعفأ دجت

 للضقو دجم نم تئشام دجت

 لاتحملا تازيزعرباسحأو

 { ائاش مالسإلا ةبيه نم دجت

 لاذقلالرضتبُمُرفكلا هيلع

 ٍتامُسَصُم لاجرلا ممه دجت

 م % , م

 ل اغ لك صخزت ني دل ا راثب

 ۔ه ۔٥٠ ُ ٥

 ديع مون متمنإ قرشل ا نيطق

 لاكتلا هب دانَصمكؤبنف

 ` م 9

 ل اجمل ا ت اير نيي ائينه

 م . و 3 م 2

 مكنع' دوذنو مكقح ذ كانس

 لا 2 ًشلايو نيميلاب اذايذ
 م

٩٠ 



 تايبألا هذه ىديعسوبلا ردب نب لاله ديسلا رعاشللو

 : هنطول هيح ىدم دسجت هدئاصق ىدحإ نم ةراتخملا

 هئوض يذملا قرشلا يف برعلا امد
 ناجيت راونأب تيز ة ةهبج ىوس

 ديظان قرشلا ونه اذه ينطو ينب

 `ى ع م

 ناميإو ملعو دو يذ ةيحت

 ةمأ ءانبأب ىرشبلا كل نامع

  وم ى ّ

 ناطوأ وأ قح مهنم لك ردقي

 انداهتْجاب ىلعلا ماه ىلع ولعنس
 « و م

 نالع او رسي سي دت هللو

 ع ٭× ٭
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 : ةددصقلا هذه ه نامع يغ دد ي خيشلل ثللو

 انيضام اداجمأ قئاقحلا فلت ا
 ه ممم

 تبتكام دجملا تاقرو دجت لئاس

 انيلاع دجمالإ مدآ دهع نم

 تركذ نإو اموي ترق نإ نامع

 انيداَّعملا نسل تَسرخثخأ اهخيرأت

 ةدجاس لايجألا انل اكولُم اك

 نيطاسأ ايندلا ىلع يبنلا لبق

 اًقَرَش ىفطصملا انيتأ نيذلا نحن

 انودُحي ناميإلاو "نزام "بكر يف

 تَلعَق ىفطصملا ءادو ىدهلا انلن
 ذدق 1 1اءا ةق ا :ات

 ممه يف "قيدصلا" ىلع انقو دقو
 رمم و 21

 انير اش هلل احًسفنأ ١ عيبن

 آ ٩



 انل لاقو «ركب وبأ» انيلع ىنثأ

 انيدلاو دجملا انيف رصبأو اريخ

 تقف اَبظلاب دجم بْرَح هلان دق
 انميلاوَع زسفتنساف دترا نم ىلع

 ىده َبْرَح قورافلا َعَم انض كاذك

 انيديأب ْمهاَتاَنَم اهونب ىقال

 ,دحأ ىلع بتكي مل تبوملا امنأك

 انيضاَوُم م ايانملا دحب الإ

 ,ق يف رهدلا تيأر تبضغ اذإ

 انيضام يحأ امف انيضر ثإو .
 اوخمش ن ںِ اف انض اوم نهر س انل اف

 وم و ه

 انينقُم فيسلاب مهاتدصح افنأ أ

 وم ىر

 انعب انمأ نع ركف د اور نحنو

 انيداو ض يف معلا أ قف دت
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 فرش ىلع ايندلا يف ةراضحلا اذش

 انيصلاو دنهلا انرو نامع ىفو

 ىتشَم ديصلا قوف نم بطخأ نحنو
 انيفهنبإغََمةلقصملغمساف

 ةيول ا ناجيت رعشلل نحنو

 انولثي نوقابلاورعّشلاانرعشف

 انيواردايندلاًةلجست ادجم

 ان , ذعي نآرقلا مظن ىلع يسم نم

 انيمايَمأالاطبأ ةوبنلا ئه

 ع ٭ ٭

٩٤



اتالبال زبلا





 هذه " هللادبع نب دمحم " ىلوعملا خيشلا دئاصق نمف

 : حنم ةيالو ىف عاقبلا ىدحإ فصو ىف اهلاق ةديصقلا

 ةتو ةياهن كف

 عالا يفغسَلتءارمح

 درتةرهوجأال تمأ

 عاتملا ريخ نم يو كف

 او ءا ح ة تور اذ

 يعارملا عم لالظلا ةفر

 ت ر 7 دقةنج قأ

 انسلا دو همحل انتئسح

 ( اومر غ ةلا وأ

 عانقلاوبي ارتل ةحشضخض

٩٧ 

  

  

  

  



 اًيحاضحَض ىلإ رظناف

 ابلا نم بولقلا يفشت

 عادصلا نم سوؤرلاو سو

٩٨ 

  



 م ة م

 نع ملا ل و 11 هرز

 عاولا يفنيافهزا فأ

 ابزملا يف يتلا يمن
 عاكيتل ثبتلا رح يقتت ةدر

 ؟ تشلا يف كاذكو

 عاتتنإلايفافزام ر

 ج ٭٭

1٩ 



 هتدالو يق ين امّعلا دمحم نب ديمح قيزر نبا رعاشللو

 :ةديصقلا هذه لخن

 " نوناش" رايخألا ةَنَجايكاوه

 ")نورقم حارلا بحب بولقلا حور

 يفف هلإلا تايحت ىكزأ كيلع

 نوتفم ناكسلاو كبحب لق
 مهلاحو يراداي كلاح فيكف

 همهم م و

 نوجلا بلدلا كتقسو مهتقس

 ىلع قرت "موقاع" ضرأ أ تضر لف

 نيرنشننوأزَوةَجْهَب اهضاير

 اهلوخُساهيفةمعن تلوحو

 نوتيز حلطلا اهيف قناعف ارضخلا

 لخن ةدلب يه )١(



 اهلداَجَم ىورت له ةيجراخلاو

 () نوميم نيلاب رئاط اهفزي
 ةلهاص سارفألا اهب نرت لهو

 نوضوَم فعزلا نهسراوف ىلع

 اًهدَرْشل ىّغت له لجحلا ةلحو
 (٢) نيريسو (,> ناَروُب نسحلا ةجهبب

 تدهع امك تّرضخا انتمعن ضرأو

 نيدلا اَهَلْخَت اهيف قناعف مذق
 م ه

 ` ةكتاع ليألا رجت ا كيتعلا يفو

 نيعلا اهثاَرَض اهفلخ تشم اذإ

 )١( عضوم مسا .
 )٦٢( ةأرما مسا .

 )٢( ةأرما مسا .

 )٤( ةلحم مسا .

١٠١ 

 



 اهعماجو قور يف ('_) يميمجلا له
 نيواودلا هيف ةدوشنم رو هنملا

 .عمتجم لمنلاو هبو اهب يدهع

 نيلا مهيف ارون جلت دقو

 ةمحفات ءانتلا ا" ةيليضقلا له

 نيحايرلا اهنم اهراوز فونأ

 فنذ ىهن ىدي له ا" ليزغ يفو

 نوهرم بارتألا اهنالزغ ربريسل
 ةينحم ٌموصَْقلاو حيشلا حقنَتو

 نوقدمو سوسدم رسلا اهنطب يف

 رَمَتوأ رفزلاب تعق ام هلل

 نيتاسبلا ضورلا يهف اهنيضح
 . ةلحم مسا )١(

 . ةلحم مسا )٢(

 )٢( ةلحم مسا .

١.٢ 



 (ااهتشاشب يق ضيرغ ضيرقلا له

 نينافألا ضفل ا اهشيع ا هُشيعو

 ةلقار روحلاو اهتانج لاح ام

 نوراق هنم ارونك هيلع ىقلأ

 اهلاَقَت يق تانكهَب اهُنضيبَو

 نونكم راذقألاو شحلا نع ضيب

 ةزياف مامحلا ةَراَوت نيع له

 نوناك رقلا ةاكنشل اهؤامو
 م ى نك

 اهب فحت تانجو ةانجلا فيك

 نوجزز مزنكلا اهيف لثملا ةزيزع
 ه ى م

 ةجبدم تانتج لقاسلال ١ يفو

 )١( ةلحم مسا .

١.٢ 



 ا هلهآ بابحألاو بجابجلا فيك
 نيمايملا رقلا مُئهَو ىرقلا لفأ

 انشبحأ اهولهأو نيرقلا فيك

 نيهايشلا ديصلا ةداقلا انئاجمأ

 انتداس ءالآلا وذ برعب لآو

 نيطالسلا سوُشلا ةيافلا مُه امأ

 هحيرو تفش مُهتَياَرَو اله

 نيبابج سرد مهنادفقو تَقر

 مكرد هلل» مهقيرفت لاقو

 » اونيب مكعبر نمع مكبر مكحب

 لجو اهل مهيراهُمو مهب يدهع

 نيدايم وهزت اهل دارئطألل
 ةقبغم دنلاب مهفيض رانو

 نيكاسملا سانلا اهتلش مؤت

١.٤



 مَهَحداَم راعشأ ١ مظني يذللو

 نوزومو عور ذم به اومل ١ نم

 الب ليزجلا يطعي نمو ليزجلا اوطعي
 م ٥2 م

 نونمم ف ةاحسال اب ءرمل ١ وه نم

 اوضرقنا اذإ يناشلا دساحلا مشا

 نوه الو ا مهب اصأ ١ امو

 مكح 4 هم اكحأ 1 فق نميهمللو

 ثوثلاو فاكلا هاضقلرياكو
 ٥ م م م

 اَهتيقخ دعب نم ترهظ امبرو

 نيهارب د دوس رضرقتم لآل

 ,دلب نع ناسحإلا كلو يربختأ

 نوناشّرعلارادةيزَتلا يه

 اهرواجم اًموي اهباب لخاد له

نفرْبَحبابلاو اهقشْسَنَت الأ



 ي م م
 رقس يف َرادلا يذه قَع نَسم لاقو - ٠

 نولمو ناطيشل هيدلاوو

 افرفوجو ضارعا بارلا
 نيمضتو طيمستتل تل نهرخفو

 هدعاسيران اذإ نيجهلا امف

 نيجهتو م اهبقانم ىلع

 تملس دقل مذ نم هلل دمحلاف

 نومضم بحلا لهأ دنع اهُمذو

 ةيفاق ساطسق تنحتم اولامأ

 نوبخمو ئوطم حزحزت اهنع

 تفرتقا ام لضفلاب افرش اهبسحف
 نود اهرشف اهامن راد لكو

 اهقرافي نم رادب رسيي الف
 نوزحم رادلا يف اهرواجي الو

 ٧ ٭× ٭

١.٦



 دقو ى ةديصقلا هذه ءارغلا يدنكلا مالس يبأ دئاصق نمو

 :هنطو ركذت نيح ايقيرفأ يف اهلاق

 مالس «تارماعلا» تابَظ ىلع

 مانم هافج دقرقوشم مالس

 ىلإ ترس نإ اصلا حير هلمحأ

 مايق بيبحلا لهأ اهب ,رايد
 تسن تارماملا تامسن اذإ

 مادم هترقاع دق نمك تركس

 يرت تارمالا يداو تاَماَمح

 مايه نكعاجسأ ىلإ يبلقف
 .. اهاعم مامحلا حْوَت ينركذي

 :ماين نوحشا كلاو اهب ٌتْعَتَر

 ظَقْنسَم وحن نم ءامنلا تّرَس نإو

 مارك ىدل ماوقأ تركذت آ

١.٧ 



 و ى

 مهَليزن ناهتسي ال ةدنك ونب

 ماَضُي نيرثكألا راج ناك اذإ

 لزنم َرْيَح دجت لزنت نإ موقلا مه
 ماطح وله لاملا انأو مهيدل

 اندهعك قيقَسلا ءام له ليلخ

 ماَمَح نوُصْقلا يف ىّنَقَتي لفو

 هريدغ ,راج بابلا حفس ءام لهو

 ماوأ هايملا كليتابل يبلقف

 يلا سيل دهاعملا ًكيتاه هللا ىعر

 ماود نهراكذت ىلإولُس

 اهعبر بابشلا تعيضق دهاعم

 ماعو نيضم دق الوح نونالث

 , يساوم ابيبح ًالخ اهب تكرت
 و 4 م

١.٨



 اًيسان ثنكامو ادهع هل تظفح

 مامنغاتخُيال هيدل كاذك

 اهنك ةبيبشلا تيضقو تجرد

 ماه ؤَعأ موق ديس ىدن

 الهاَبَع ائوُيلاًموق اهب تبحص
 ١" ٌماَنسح نامزلا لس اذا إ يتوَقَك

 اًنسرعم ىقبت ةت ار سيعلا كتبطاخ اذإ

 مالظ امري ال اهارُسذهُجأف

 ادب دق حبصلا اذإ اهارَُم ٥ محتو

 مارك نودجمأ اهوت رادب

 ةعْيوُس تارماعلا حوسب اهخنأ

 مايقوهب تًلاطةسلج مكف

 .ميركلا ديسلا وهو لهيع ج : ًالهابع )١(

 . لبإلا : سيعلا )٢(

 ١٠٩

  

 



 ةمامغ بوص شرعلا لإ اهاقس

 ماكأو ا هئاعيق هب صخت

 ع ٭ ٭

 ةيالو نادلب نم ةكيبشلا ةدلب فصو يف ناخيش نبالو
 :تايبألاهذه قاتسرلا

 دبلب(ةكنشلا)نإ

 ميسولا اهرظنمب تقاف

 رقلا نيب الع ثراح

 ميظعلا نصحلا اد راوجب

 ا هضاير ترفن اذإف
 ميتلا تانج ترضأ

 ٭ ٭× ٭

 ( ةيوحلا ) ةعفترملا ةيدب نادلب يدحإ يف اضيا هلو
 ميسن اهل رشاريلا يآو

 م مو س م

 اهاده ةهئات لكل ديعي

:
٣
 

٠ ١ ١ 



 سنفتلاهتئامش تنسب اذإ
 اًهاَنشَح حارفأ فيطب تّشح

 نكل كسملا حايراهب حوفت
 اهادر تبضخ دق سرولا نوب

 ,ضرأب اهتس احم يفق ترشن اذإ

 اهادف نم ةطيسبلا نابثكف

 اهيلعأيوتسم -مقام اذإ

 اهامس ىلع توَلعدقالتأك

 ن مابابهيفاهُتيجض تيبي
 اهاَبَتص هسرحت مانام اذإ

 ع :

١١١



 يفطاع علطم - برعلا رعاش - ينالهبلا ملسم يبألو »

 تاحول نم ةحول هبحصت ناوضرلاو حتفلا هتديصق يف

 رجهملا نطولا نم اهلسرأ مألا نامع ىلإ قوشلاو نينحلا

 نم نينحلا ثب ىلع اهعلطم يف دمتعت ةحوللاو «رابجنز»

 : () «ةبعوضوملا ةروصلا لالخ

 نانرم ٥هيداح قراوبلا كلت

 ناسو جّشلا اذاي كفزطلامل

 ٥ ¡}۔ م م و م م . 3ِ ٥

 ثَعزتهاو ءاجرألا اَهُمراوَص تقش

 ٥. 9 م ٥ ىم 3 مم

 اقتىنم قدول ميرهب تسح

 2 اعقو مكأ هب تو اىست ىتح

 هي صو «ىوضر» نم نج اوشلا ىقس

 ك < و ٤. م 

 » ن انرج » هنم تصْشو » فوج » و «رس (

 7 ينامعلا بدألا ةسارد ىلإ لخدم » شيورد دمحأ . د ( )١

١١٢ 



 م 0 م ٥ ز م كم م 7 7

 ادمتعم ر اعوأل او لهسلا للجو

 م ٥ م و 3 م

 «نالعج» و « م ادنع» مض ام عوبر

 مه ى . . ُ ى , , م ى ىم

 لطه قير هنم وجلا يفق قيري
 م

 و . ٥ د مم م

 ناولا قربلا ءانس ننم هجول ىف

 ٥ - م

 ترهس دقق وجش اذ قربل ا حلصي نإ

 نارين سلا وجنشل +7 ينيع

 هبئاحَس نم ينفج قربلا ريصو

 نآُمَظ ضرألا يف ام كبسح قرب اي

 ىلع عسي نأ يعمدب عشأ يتإ

 ناطوأ قرب اي يل يه امورضرأ

 يقمر رطتساف يداؤف ترطتسا كبَه

 ناجشأ نهيف يل دهاعم ىلإ
 تلقتنا اهب يدْهَع ام دهاعملا كلت

 م

 ن 7 `٠الا يربمض طسو رهو

: 

١١٢٣



 ابهقرافأإ نكلو اهنع تيأ

 نامتجو حور ت قرتفا مك ىلب

 اهحراسم يف يدوهع ىسنأ فيكو
 ناَنْطُب دلخلا نانج نيب نفو

 هب ءوبي قاثيم بققلا ىلع اهل

 ناميإ ناطوألا يف بحلاب ءاب نإ
 هَسبلاغأ الرمكحب اهنع تحزن

 ناسنإ موتحملا ردقلا بفي ال

 ع ٭ ه٭

١١٤



 نم عطقملا اذه يمايرلا رصان نب نمحرلا دبع خيشللو
 نادلب نم «رازنلا» هتدليو نطولا ىلإ قوشلاو نينحلا تاحول
 يكز ا ةيالو

 احألا قربلا اذإ
 م  و

 م ٠ غ

 ار ارف ءاضا

 اراطتسا ةادغ

 ج ارّسلا لتمك

 يجايدلا ىلجق

١٥



 .'يلاعملا رايد

 لالجلا يذ ىمح

 « ينامعلا » رشب

 ينانج يف تند
 « رازنلا رايد ه

 راهنلا سمشك

 ماركلا __ ۔م

 مار اا نب
 لامكلا رودب

 يلاو يعوبر

 يلاونلاةابر

 لابجلا لثمك

 ع ٭ ٭
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 ىلاوعلا طانم

 يراوض دسأب
 - و

 م
٠ 
 د - 4_ ٨  1ر از

 راخقلاب تلع

 يراردلا يف تدب

 يماس لك تمس

 راجتلا مارك

 يلاللارومب
 راربلا يف تلع

 ل اذزانلاةامك

 راننألا ةافو

 



 ىوزن ةنيدم فصوو "نامع "نادلب ضعب ركذ يفو
 : ينالهبلا ملسم وبأ ةمالعلا خيشلل

 " ةسدقم ..أ"

 ذَح ةيدب ايلع نم سيعلا لقاناي

 ناطق دجملا نوزئاحلا دَمْضَيلا ث
 لاو بريضل او اؤع كارو فلتخ

 ناشلا اهب يسارلا لياقلاو ديرد
 م م مه

 اَيَلقسأواهالعأءاربإَالَحو

 ناطحق سال اكوم نيطقلا ثيح

 ,مَس يتحاَس نَعاَههُجوأب ذخو
 نالهك يلا ثيح حتفلا رسام

 ةَبشخأ تبرق نإ كعاَرَو عدو

 نارذَس يفو اهيف لا يرجت

 ايحت ءارضلاو حلا نم او
 نانزَج حوُسسلا ث نح نسفْلحَ انقأ

0 ١١٧ 



 ى 2 ي م ه ه ٤. م ٤. م م ٥ م

 اهفاسأ رهظتساو فوَجلا ىلإ ذمعاو
 و 6 ٥ -. ٥ م م , و ,

 ناطوأ لئضقلا إ لهأ رماغل ضرأ
 ً م م ٥ ٥ .م

 اهل نيبتسي ىتح ديبلا اهب قرفا

 ن ناونع مالببإلا ة ا ةضيب ىع ةرق

 ةصخاش روصلا تتُمايت نإف

 ناَضخاو فانكأ بسلا عم اهل

 ٹَقَلَباهتنإاهنعًالُحَر طحق
 ناكرأ دجملل اهب تَقاَطَو ىر ىوت

 اهتَناَبليفبت تدحو املاطف

 نابقُعءاضنألا عم نُيئأك

 اهتجاح نااهنع اتيرق ازإ
 ناسحإو فاصنإو لضفو لدع

 اَهَتهْجي نااهنع كثيَدَق لزنإ
7 

 اوت اك تمو تب اك ذم ةمئألا > ١
 م

١١٨



 / <٠صث . .. ٥
 ن انف او ر اهز ١ ں هرف قمحلل

 ٥ مم م 3 م م مع © .

 توح ثيح دح روتلا تابذع ىلع لزنأ

 نارفلتو ناب نيدلاةّسئأ
 م ه ه 9٥

 مهدهاشم تلتحا ةكئالملا ثيح

 ناَمذإ جيرعتلاو لحلا ىلع اهل
 2 ۔ وه . ء . .

 تكزو تكروب دق "ةسدقم ضر

 و م م م هد

 ن انعم ر اوزال نم اهيق بصنت

 ابسَتْمُمهَللاهرئاطراطام

 ن افرعو ناقيإ ناحاتَجهل

 هدع اس هللا نيمي م اتقو ال ا

 ناوعأ دييآتلاوؤزرصتلاو تفلاو

١١٩



 اهُمفنت هللا تاكرب ةنوميم

 ناييإو ملع هريثي نميلاو

 بقح نم مالسإلا ةبضه اهب تسر

 نايحأ لدعلا راتتساب تضق نإو

 هشئاع نيلا اع ركذلا ةميدق

 نآرقو ديحوت حبصأ موي نم

 ةخماش مالسإلا ةبق اهب تماق

 ناويكو مارهب عضاوت ىتح

 ع ٭ ٭

١٢.



 لبجلا راجشأو ليخن نم نامع تاريخ فصو يقفو
 : يناهبنلا ناميلس نب هلادبع رعاشما لوقي رضخألا

 متتنسم , رخف لكب نامع يهيت .

 مَعَنلاو لئاضفلاو ةكاوفلا .تح

 ام راجنلا نم نانجلا كيقن

 مقالولاقيملك هصخي ملا

 ةريثك كيف لخنلا نأ كافكو ة

 ممألا تاوقأ تزرحأ دقف الضف : ة

 ةفيرش حاص راجشألا تناك نإ
 مجنلاو براعألا راطقأ لك يف

 انبر اهيلع ىنأ دق لخنلاف

 مكح م لدعأ ةللاو هباتكب

 تدغ امل ماعطلا ريخ نكت مل ولا

 عط ام لضفأ ءارضخلا ةنجلا يف . 0

١٢١



 و هم ,و

 اهئلم تاقساباهيفألفنلاف

 مكحلا رارسأب وهزي دذضانتم

 تلد هتَواُفرامشأتدب اذإو

 ممقلا نيب تهدزاو ل كاثعلا اهيف

 اذقعاونأباهُبئاَجُع تدبأ
 مدَك نول اذو هل نيجللا نول

 اهتيأر بف كانه مينلا اذإو

 مَرَح يق ديغ لثمك( سيمت اُبَرَط

 نكي مَل ذإ اهتوق لتم ةللاو
 مرطْئضت,رانباجباضنإ جاتحي

 امفألكأغئاسُء ينه توق
 ٥ م م

 م دقلا هي رت هي تويبل ١ ولخت

 مو م

 رشبم ء اج ظفل ا ام اذ ل إ ىفكو

 و صم ٥ ك و

 مَمهل ك هوحن فرصت رس انل اف

[آ١



 هلاغنويهةُشاَطبهُجانزم

 غ شألاةرطنقتو هلاو يذه

 الوف يتأييحنملا كلذكو

 مغن دقفم يذلا كايذ هيليو

 الدهتم اهنيب يزيتخلا ىرتو

 مَيق ىلغأ لب توقايلا دئالقك
 اهنكلةنيرقصالتلاهلو

 ممألا يف هيلع اهلضفي ضعب
 الخ دقف صالخلا بطر اذبخاي

 مذ لكو باعي دق نيش لك نم
 اهنأك ليخنلا يف ةليقعلا يهو

 مَدَحلاو فياصولا يف رطخت ءارذع ٥ ١

 هركذ ىسنأ تسلف ٌنلسبملاو

 مدي الو باعيالف ميركلا وهف

١٦٢ .



 ىرولا ىلع لازيال ماع لك يف

 مير هيئاضف نم زطميو مهي
 هؤاجرأ هب تصغ بكرممك

 متأ اباجعإ رحبلا سودي ادغف

 هلضف لمحت لايرألا هل تدغو

 ْمَجَعلاو براعألا راطقأ لك ينف

 هنإف ليخنلا ناطلس ضرفلاو

 تن بلخ انب اذإ ليزجلا بق
 انيبًالوق يربلا يف لوقأو

 ْمَدَع نم تنغأو امعن تلبسأ مك

 { افؤشةيربلا عم روستلازيخ
 مقَس نم يفشيو اذب ثيدحلا صن

 قرشم وه يذلا مالهلا امأ

 مه لك ولجيو هقنور نسح نم

٤آ١



 هرعط ةذلب هلكا حاتري
 معط دق وه امب اًجهتبم حوريو

 هماعطذيذللاديؤلاكلذنكو

 هلثم يالبلا لفنلا هنتيرقو

 مشبا اذإ قوفيهقنورب نكل
 دقف انل باَصخلا بطر ادب اذإو

 مع ريخلا ناكو انعبارم ت بصخ

 اهعنيب نامزلا تاقوأ بيطتو
 موث اهل تاهجلا لك نم سانلاو

 اهتيلق ليلخنلا نم تركذ دقلو
 ملع اروهشمو 7 ناكام

 ىرت نمف موجنلا لاثمأ ل خنلاف

 ملق وأ اموي هيقب موجنلا يصحي

١٢٥



 - اهنمًضببلا تركذ ينإ
 مسي مل امع تّيمس يذلا ىفكو

 > ٥ ؟

 مسق هرقؤ او اط . ٨لأ او

 ,ةليضف لكي( ىوضر رامس دقلو

 ٥ ه\ث م ٥ و و

 ْمَصتْعُم مظعأ هللا دالب يف وه

 ةعنمو نيلهالل ةنج وه

 مققتغاَرفَلظهب نمف نيفئاخلل

 اهنانج تحت راهنألا هب وض

 مظطتلتو ةهلإلا ءاش امك يرجت

 ام لكي نانجلا كلت ةفوفحم

 ْماَسسلاو ةبآكلا بلقلا نم ولجي

 اهنوصُم قوفرايطألا بواجتت

 ْمَمتلاومنرتلاميجرتب ابرط

١.٦



 ً هول مشأ _ نستل

 ج او اهؤالنك

27. 
 0 ١ زرلافق

 . ٥

 : ر رجُشل
 | حافتلاو خلا . _ ٣

 مسي حوفي هنتم ت

 ٠ او

 مد هنمو ميقسل 1 " [ _ شعنم ى ه

 : !او ن

 ( ك
 ٥ هم < م م

 عالتلا نيب - : مكألا يفو ةاسست

 تود اذإ زانلُجل

 و

 او

 ا منشستب .
 7 رذنلا نويع

 تانتح1

 يكبت

 و

 م 8 م

 او دفت اهب نيسمس ايل ١ هرشن 2127

 دقو ارمت دزلا هف ذلاو تي | متألا لضفل

٢.٧٢ ١



 ,ةبيجع لك شرلا برو هبو .

 متأ اميف ارصقم حيصفلا ردت

 ذ . ميخيفةريثكوللا نمي
 مزل دق مهيلع ىلوملل ركشلاف

 نم هللا اهابح امب نامع تهات
 ممألا لك ىلع ناسحإو لضف

 ىلع تدغف اَه ءاًدْص هلإلا ىلجو

 مركلا يذ ليلخ يبأ مامإلا عوط

 الآ نم اهتمالس هلأسن ةللاو

 مقنلا لك نمو ىوالبلاو تاق

 همالسو امئاد يبر ةالصو

 مشتحملا يبنلا ىلع نابقاعتي

 رأ باحصألاو لآلا عيمج ىلعو

 ممذ ىفوأ مه نمو لامكلا باب

 ع ٭ ه

١٢٨



 سرمنلا

 ٥ (ءارعشلا نويع يق نامع) ةمدقملا -

 ٢٧ . ثيدحلا رصعلا يق برعلا ءارعش -

 ٢٨ ينورابلا خيشلا دئاصق
 3 زئاقلا دمحم -

 3 يوامشعلا نمحرلا دبع -

 3 يفايلا ميركلا دع -

 3 ايركز يدقم _

 . رصان حلاص دمخم -

 . ينطولا رعشلا نم -
 ٧١ . ىدنكلا مالس وبأ -

 ٧٦ ينابلكلا ع نب ملاس -

 م يليلخلا يلع نب هللادبع
 ٨٨ قيزر نبا _

١٦٩ 1



 . ٩٠ ىنالهبلا ملسم ىبأل ىنطو عطقم -

 .. ٩١ ردب نب لاله ديسلا -

 ٩٢ رورس نبأ خيشلا ةديصق۔

 ٩٥ نامع ناديل نينحلاو فصولا ىفق ۔

 . ٩٧. . . ىلوعملا خيشلا ةديصق -

 ..١ قيزر نبا ةديصق ۔

 ١.٧ ىدنكلا مالس ىبأ ةديصق ۔

 ١١ ناخيش نبا دئاصق ۔

 . ٢ ىنالهبلا ملسم ىبأل ىفطاع علطم ۔

 ١١٦٥ ىمايرلا نمحرلا دبع خيشلا عطقم ۔

 ١٧٧ ينالهبلا ملسم ىبأل عطقم ۔

 ١٢١ نامع تاريخ فصو ىف ىناهبنلا ةديصق -۔

 ١٢٩ سرهفلا ۔

١٢٣.



  

١٢١ 


