
 





 انديس نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ةربع خيراتلا ملع نإف دعبو نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم
 تعلطا دقو نيمدقألا نم ىضم نم ةريس ىلإ رضاحلا رظنيل نيرضاحلل

 يلع نب رباج نب ناميلس بلاطلا دلولا اهبتك يتلا ةلاسرلا ىلع
 راثآلا اونود نيذلا اهئاملع نع هركذ امو نأشلا دمس دلب يف يدشارلا

 عالقلا اورمع نيذلا ءاسؤرلاو راعشألا اومظن نيذلا ءارعشلاو
 . كلذ ىلع ةدهاش راثآلا كلتو عقاولا سفن وه هبتك امف نوصحلاو

 راثآلا ىل] اندعب اورظناف انيلع لدت انراثآ كلت

 هلاثمأ نم رثكي نإو هاطخ ددسيو هقفوي نأ هللا لأسن

 ميحر ميرك هنإ نيرادلا حالص هيف امل اعيمج انقفوي نأو ريخلل نيعاسلا

 . هلأو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 دمحم نب فيس نب دمح 4 تكو

 ةدقعلا يذ رهش نم نيثالثلا موي ررح يديعسوبلا

 .ة ١٤١١ _ نس مارحلا
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 ميحرلا نمحرلاهللامس

 دلولا يلع ضرع دقف دعب امأ ملسو هلأو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ضعبل هتمجرتو هثحب يدشارلا يلع نب رباج نب ناميلس بلاطلا

 ه تركشو هبتك امب تبجعأف نأشلا دمس هدلب ريهاشمو ءاملع

 راربألا كئلوا نع شيتفتلاو بيقنتلا ةدايز ىلع هتعجشو كلذ ىلع

 مهراثآو مهملاعمو ، خيراتلا مهلمهأو نامزلا مهيلع ىوط نيذلا رايخألا

 لاطبأو لوحفو ءاملعو ملع ةصرع نأشلا دمس تناكو 0 مهيلع ةلاد

 الو ةياهن ال ةيادب ناميلس دلولا هررح ام نإو بتاك ملق مهرصحي داكيال

 هقفوي نأ هللا للست خيراوتلاو مجارتلا نم ريثكلاب رفظيس هنأ كش

 حلاصلا انفلس ىركذب انمحريو هتمحر بهاوم هيلعو انيلع حتفيو

 . مئامتو يقر يدنع مهركذو
 ةبحصلا اهيف ىقبت راد يف مهب انعمجو ةرهاطلا حاورألا كلت هللا محر

 معنو انبسح وهو قيفوتلا يلو هللاو بوغللاو بصنلا اهنم بهذيو

 . ليكولا

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتك

 م٧/٤/٥٩٩١ ه١ ٤١٥ ةدعقلا يذ٧ يف



 ةالصلاو 0 ةزعلا بر هلل دمحلاو 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هتباحصو هلآ ىلعو ، مهمتاخو نيلسرملا مامإ انديس ىلع مالسلاو

 : دعبو . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو

 يدشارلا دمح نب يلع نب رباج نب ناميلس دلولا يذففلك

 رثآم نع عيمجت نم ثحبلا اذه يف هب ماق ام هل عجارأ نأ ، يدمسلا

 ام نإ ةقيقحلا يفو { اهريهاشمو اهنايعأل ةمجرتو 0 نأشلا دمس هدلب

 ةميق تامولعم ةينامعلا ةبتكملل يفضي 0 ديج وهف لمع نم هب ماق

 نمزلا يف تناك يتلاو ، ةروهشملا نامع ىرق ىدحإ نع ادج ةديفمو

 يف نوثحابلا هنم ديفتسي اذه هلمع لعلو 0 نامعل ةمصاع رباغلا

 . البقتسم ةينامعلا ىرقلا تانونكم

 هذه نأ دقتعأ ال يننكلو ، هعمج امل ةعجارملا يف يدهج تلذب

 . يدل رداصملا ةردنل كلذو ، ضرفلل امامت ةيدؤم ةعجارملا

 اهب يدشارلا اهيلع دمتعأ يتلا رداصملا نإف لاح لك ىلع

. نأشلا دمس هدلبب ىردألاو & نأشلا بحاص وهف ث ةيافكلا



 اذه لثمك لامعأ نم هب موقي اميف حاجنلاو قيفوتلا هل ىنمتأ

 ةينامع ىرق نع ىرخأ ثوحبب البقتسم انيفاوي نأ ىسعو © ميقلا لمعلا

 . قيفوتلا هللابو ، ىرخأ

 يملاسلا هللادبع نب دمح نب دوعس

م١ ٣ ٧/٥/٢ ٩٩ يف



 ةمدقملا

 ىلص هيبن ىلع صق يذلا هلل دمحلاو 0 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اربصم هدآؤوف هب تبث ام ىرقلاو لسرلا ءابنأ نم ملسو هيلع هللا

 دابأو ، ةيضاملا نورقلا ىنفأ 0 اربتعمو ةظع هدعب نملو هل هلعجو
 اوحبصأف )) : مهراثآ الإ ىرت الو ‘ مهرابخأ الإ قبت ملف 3 ةيلاخلا لودلا

 - ديصحو مئاق اهنم - كيلع صقن ىرقلا كلت - مهنكاسم الإ ىرت ال

 . (( مهسفنأ اوملظ نكلو مهانملظ امو
 . مذو ةدمحم لعف نم اوبسك امو مهثيدح رشن ريغ مهنم قبي ملق

 هلوسر ىلع ملسأو يلصأ 0 ةردقلا بر ىلع يئانثو يدمح دعبو

 ىلإ ناسحإب مهيعباتو { ماركلا رغلا هتباحص ىلعو 0 مانألا ديس ميركلا

 : دعبو 0 مايقلا موي

 فلسلا نع انربخي راثالاو خيراتلا ملع نإ - هيف كش ال امم هنإ

 . ممهلا انيف ظقويل ، ليج رثإ اليج مهداصحو مهرابخأو مهرثآم نعو

 . ةايحلا ناطشأل ادادتماو 0 مهب ءادتقا ، ريسلا ةلصاومل مئازعلا يوقيو

 ريخ هيف امل ، ليج رثإ اليج لايجألا روطتو ، الع و لج هللا ردق ام ىلإ
. ةيرنتبلا



 ال يك مهرتآمو مهدادجأ خيرات اولجسي نأ نم دافحألل دب الو

 اذه نمو & مهدعب نم علطيو اهب عفتنيل ، حايرلا اهورذتو ،‘ عيضت

 ةرضاح نم نأشلا دمس يدلب خيرات نودأ نأ تمزع يننإف ، قلطنملا
 يننأ لوقأ الو 0 اهئارعشو اهئاملعو اهلوحف خيراتو ( نامع ) مألا
 © لاونملا اذه يف يدهج تلذب دقو 0 هلاون تعطتسا ام امنإ ، تيوح

 ثحاب دجي امبرلو 0 ةرذعملا وجرأف ، ريصقت كانه نوكي نأ دب الو

 اذه تيمسو ، عفنيو عذفنتنيف ، هترطس امم لمشأ وه ام & يريغ

 . ( نأشلا دمسب فيرعتلا يف نآمظلا دروم )- فلؤملا

 رابخأ ظفح امم 0 خيراتلا نيودتب اريثك اومتها نيينامعلا نإ

 - مهنم نيخرؤملا ضعب ىلإ انه ريشأ يلعلو { مهباسنأو فلسلا
 هباتك يف يملاسلا نيدلا رون مامإلاو ، ( باسنألا ) هباتك يف يبتوعلا

 يف نيبملا حتفلا هباتك يف قيزر نباو 0 نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت

 دومح نب ملاس يضاقلا ةمالعلا خيشلاو 0 نييديعسوبلا ةداسلا ةريس

 يثراحلا دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلاو ، نامع خيرات هباتك يف يبايسلا
 . ةيضابألا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا هباتك يف

 ء ارعشلاو ءاملعلا نم ديدعلا اهيف م غبن ( نأشلا دمس ) ةدلب نإ

 . يمضهجلا ديعس نب دشار ملاعلا - مهنم ، ةينامعلا نادلبلا رئاسك

 نم اهلصأ يتلاو ةيرطقسلا ةرعاشلاو 0 ةبراعيلا ةلود رصاع يذلا

بقلتو ةيمضهجلا نافلخ نب دمح تنب ةمطاف ىعدتو نأشلا دمس



 يف يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلاب تنثاغتسا يتلاو 0"'"ءارهزلاب

 تلتقو ۔ هرطقس ةريزج ةشبحلا تلتحا امنيح ةروهشملا اهتديصق

 . يمضهجلا دمحم نب مساقلا وهو كاذنآ مامإلا يلاو

 دمحم نب فيس دهازلا ملاعلا نأشلا دمس ءاملع نمو

 نب دمح بيدألا يضاقلا ديسلا نيرصاعملا اهئاملع نمو 0 يديعسوبلا

 . هللا هاقبأ . يديعسوبلا دمحم نب فيس

 مامإلا داجنتسا نأشلا دمس رثآم نم هنع هيبنتلا دوأ اممو

 دض برحلا ضاخ امل كلذو 0‘ دمس لهأب يصورخلا ميمت نب نازع

 . """روب نب دمحم ةيغاطلا لتحملا

 كلذك اهب & سأب باحصأو ءارعشو ءاملع نأشلا دمسب نأ امكو

 اهتلاصأو اهخيرات يكحت ةخماش عالقو نوصح نم راثآلا نم ديدعلا

 . ةنهابنلا كولم هسسأ يذلا ( مازخ ) نصح اهزربأ نم

 دمس نأ ىلع 0 م٠٧٩١ ماع ترج يتلا ةيرثألا تافاشتكا لدتو

 راثآ فاشتكا اهب مت ثيح { ءاشنإ ةنطلسلا قطانم مدقأ نم نأشلا

 . داليملا لبق ثلاثلا فلألا ىلإ دوعت

 ةيهاضم ةديصقلاو . هتنبا ناسمل ىلع ةديصقلا اشنا يذلا وه اهوبأ نأ ةيخيراتلا رداصملا ضعب دكؤت ث"

 نيتديصقلا الكو . ةيرومع حتق يف ديشرلا نوراه نب مصقعملا يسابعلا ةفيلخلا يف ةروهشملا مامت يبأ ةديصقل
 . اهنم نيعستو نيتنام ىلإ ةرجهلل نيعبسو نيتنام ماوعأ نيب ام كلذو الكشو اعون نيتهباشتم اييرقت نيتنمازتم
 . يملاملا . نامع يف راوب نم هثدحأ امل } روب نب نامع يف هيممنو . رون نب دمحم وه ث"



 ةملك - نانتماو رخف لكبو - لجسأ نأ تببحأ هذه يتمدقم يفو

 نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعمل 0 ليمجلاب فارتعاو 0 ريدقتو ركش

 عيجشت نم هنم هتيقل امل ، هرمع يف هللا دمأ يديعسوبلا دوعس

 يف ورغ الو . فلؤملا اذهل نيودت نم هيلإ تمدق ام مامتإل 0 ةرزآؤمو

 نع بيقنتلاو ثحبلا يف هدهج سركو 0 ملعلل هتايح بهو هيلاعمف 0 كلذ

 نم فنشتسيل ، ثحابو ملعتم لكل هردص حتفو 0 اهخيراتو نامع رثآم
 . هعالطإ ةرازغو هملع رحب

 يعالطإ نم ةمات ةدافتسا تدفتسا فلؤملا اذهل يعيمجت ءاننأو

 هللا ازج ، نامع يف هبتكم اهيهاضت ال يتلاو ، ةرخازلا هتبتكم يف
 ارخذ هلعجو . ةيفاعلاو ةحصلا هحنمو ، ارجأ هضوعو . اريخ
 . قيفوتلا هللابو . نيملعتملل

يدشارلا يلع نب رباج نب ناميلس



 نأشلا دمسةينإرغج

 : رلا
 دمس ةيفارغج راصتخاب حضوأ نأ تببحأ ءدب يذ ئداب يف

 تناك ثيح ث اهنع ةلماش ةركف ماركلا ءارقلا ىدل نوكتت يك ، نأشلا

 بسحو . هيلإ روظنملا زكرملاو 0 نامع ةيقرش يف عوفرملا ملعلا

 . هنهابنلا كولم مايأ صخألابو 0 خيراتلا نم اهلام علطملا
 اهدحت . نامع نم ةيقرشلا ةقطنملا يف نأشلا دمس عقت

 . يكز) ةيالو برغلا نمو { ءاربإ قرشلا نمو 0 بونجلا نم يبيضملا

 . ليامس ةيالو لامشلا نمو

 :حطسلا
 عفتري 0 ةديدع ةيلبج لسالس دوجوب زيمتي هناف اهحطس امأ

 هذهلو 0 رحبلا حطس ىوتسم نع ابيرقت مدق فالآ ةعبرأ ىلإ اهالعأ

 ىلع ةيدعاصتلا راطمألا طقاست يف ريبكلا رودلا ةيلبجلا لسالسلا



 يلاتلابو ، ةيران روخص نم ةيلبجلا لسالسلا هذه نوكتت

 لكينلاو موركلا لثم 0 نداعملا نم ةعونتم تايمك ىلع يوتحت يهف

 زيمتتو 0 ةريبك تايمكب ةيبوسرلا روخصلا اهب دجوت امك ‘ ساحنلاو

 ةيقب امأ . ةيلاعلا ةدوجلا وذ عونلا نم سيل امنإ ، ماخرلا ماخ دوجوب

 يضارألا حالصتساب هيف يلاهألا موقي } يبضهو يلهس وهف ، حطسلا
 دمتعت يتلاو 0 ايعارز ةحلاصلا ءارفصلا ةبرتلا رفاوتتو ‘ ةيعارزلا

 . ةيزاوترإلا رابآلا ىلإ ةفاضإلاب ، يرلل يلوأ ردصمك جالفألا ىلع

 ةمئادلا اههايم نايرجب فصتت يتلا ةيدوألا ضعب ةدلبلاب رفاوتت ثيح

 يساسألا ردصملا وه اميدق يداولا اذه ناك دقو . عضاعض يداوك .

 . ةميدقلا ةيدمسلا ةراضحلا هفافض ىلع تماق ثيح 0 يرلل

 يتلاو ‘ نايرجلا ةمناد نويعلا ضعب ةقطنملاب دجوت امك

 ىلع اههايم ءاوتحال ضارمألا ضعب نم ءافشتسإلل راوزلا اهدصقي
 نم ةصاخ ءافشلا ىلع دعاست يتلاو ، تيسلكلا حالمأ نم تايمك

. ةيدلجلا ضارمثلا



 لدتعم فيصلا لصف يف راح وهف نأشلا دمس يف خانملا امأ

 قطانملا عم ةنراقملاب اهوج ربتعيو 0 ءاتشلا لصف يف ةدوربلا

 ةجردب اليل ةرارحلا ضفخنت ثيح 0 ءاوجألا لضفأ نم ، ةرواجملا
 ىدملا نأ امك { ريبك يمويلا يرارحلا ىدملا نإف يلاتلابو ، ةظوحلم

 . اضيأ ريبك يلصفلا يرارحلا

 لصق يف ةيبرغلا حايرلاو ةيلامشلا حايرلا بوبهل ضرعتتو

 لوصحم جضن ىلع كلذب دعاستف 3 ةرارحلا ةديدش نوكتو ، فيصلا

 ةديدش نوكتو 0 ءاتشلا لصف يف ةيلامشلا حايرلا بهت امك

 نم بهت يتلا يهو ث ةمئادلا حايرلا ضعب كانهو . ةفاجو ةدوربلا

 . ( سوكلا ) ةيدابلا ناكس اهيمسيو 0 ابصلا حير ىمستو ، بونجلا

 لصف يف ةبطر ةلدتعمو 0 ءاتشلا لصف يف ةبطر ةئفاد نوكتو

 بحسلا فثاكت ىلإ يدؤت ثيح اهبوبهب سانلا رشبتسيو ، فيصلا

 . فيصلا يف ةصاخ 0 راطمألا طوقسو

 ةقطنملا ضرعتت دقف 0 انيعم الصف راطمألا طوقسل سيلو

 اهببستو { ءاتشلا يف اهراطمأ نوكت دقو ‘ فيصلا يف ةريزغلا راطمألل

 . ةدرابلا ةيوجلا تاضفخنملا

۔ -_ ١١



 :ةمسنلا بس
 مه

 ه

 دمسيو . ءامكحلا هب عفترا يذلا عيشلا ىنعمب (( دمس )) هملك
 لبجلا ىلإ تبسن اهنأ لاقيو . هنأش عفترا يذلا ءيشلا - ينعت نأشلا
 هتمق قوف نم نكمي يذلاو 0 برغلا ةهج نم اهيلع لطي يذلا ميظعلا

 ةضورلا نم ءادتبإ 0 نأشلا دمسب ةطيحملا دالبلا عيمج ىرت نأ

 ىللإ ةبسن نأشلا لبجب ىمسملا وه لبجلا اذهو ، ةعيرشلاو رضخألاو
 مامإلا نمز يف ةقطنملا اهب ترم يتلا كراعملا خيرات يف هنأش ولع

 . يصورخلا ميمت نب نازع

 ةمئألا دحأ رصع يف نأشلاب تبقل نأشلا دمس نأ كلذك ركذيو

 لاجرلاب هودمي نأ دمس يلاهأ نم بلط امدنع & صورخ ينب نم

 فالآ ةثالث ىلع ث لتاقم فالآ ةتس نأشلا دمس نم هيلإ مدقف ، لاملاو

 اذهل نإ : لاق مداقلا ميظعلا شيجلا كلذ مامإلا ىأر املو ، ةقان

 . - نأشل دمس - تيمس مويلا كلذ نمو . انأش شيجلا

 ءاملعلا نم اهب ام ةرثكل مسالا اذهب تيمس اهنأ : اضيأ لاقيو

 ةخماشلا عالقلاو نوصحلا نم ديدعلا دجاوتلو { ءابدألاو ءاهقفلاو

 نم اهنأ كلذك اهرابتعابو 0 ةدلبلا هذه ةلاصأو ةقارع ىلع دهشت يتلا

 تافشتكملا ضعب ىلع تايرفحلا تلد ثيح ، نامع قطانم مدقأ

 . داليملا لبق ثلاثلا فلألا ىلإ دوعت يتلاو 0 ةيرثألا

 ۔ ١٢١ ۔-



 نأشلا دمس ةبرثألاتافشتكللا

 قطانملاو نأشلا دمس يف ةيلوألا تابيقنتلاو تاحوسملا تأدب دقل

 تافلخملا ىلع تاساردلا تزكر ثيح 0 م١ ٩٧١٠ ماع ذنم اهل ةعباتلا

 تقبس يتلا ةرتفلا نع فشكت يتلاو ، حطسلا ىلع ةرشتنملا ةيرثألا

 . مالسإلا روهظ
 نينطوتسملا تافلخم ىلع كلذك تاساردلا كلت تزكر امك

 ةرتف ىلإ عجرت يتلا رباقملا نعو { ةرتفلا كلت يف مهداصتقاو { ءامدقلا

 . خيراتلا لبق ام
 نواعتلاب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو تماق م٠٨٩١ ماع يفو

 يرثأ عقوم لوأ ناكو ، عقاوملا يف بيقنتلاب { ةيرثألا تاثعبلا عم

 دمسل نيتعباتلا ، رضخألا ةيرقو رسيملا ةيرق وه ، هيف بيقنتلا يرجأ

 . نأشلا

 يف ةيزنئانجلا تاداعلا ىلع همامتها يرثألا قيرفلا زكر دقو

 يمهو 0 - دمس - ةرتف اهيلع قلطأ يتلاو 3 مالسإلا تقبس يتلا ةرتفلا
 . رخأتملا يديدحلا رصعلا يأ ث داليملا لبق -)٥٠٠-.٦٠٠( نم

 -_ ١٣-۔



 ةدع لمشت ةيرثألا عقاوملا نم ددع نع فشكلا مت دقو

 ( قزل ) نم لك يف 0 تارتف ىلإ دوعت يتلاو ، ةينكس تانطوتسم
 . اهتاذ نأشلا دمس يفو 0 دمس ةباينل ةعباتلا

 نأ ثيح ث داليملا لبق ماع فلأ ىلإ دوعت اهنإف ( قزل ) ةرتف امأ
 نم تبلج ةريبكلا ةراجحلا نم ةنيبم 0 فارطألا ةرئاد اهب نفادملا

 اهنأ امك 0 ةيدوألا فارجنا نم رباقملا هذه نيمأت دصقب كلذو . رجحملا

 يهو ث لحنلا ايالخ هبشت & ضعبب اهضعب ةقصالتم رباقملا هذه تدجو

 فلألا ىلإ دوعت يتلاو ( قوس ) يداو يف تفشتكا يتلا رباقملاب ةهيبش
 . داليملا لبق يناثلا

 يتلا ةيزئانجلا تاداعلا ىلع م٨٨٩١ مسوم يف لمعلا زكر امك

 يف مت دقو . - دمس - ةرتف اهيلع قلطأو 0 ةرشابم مالسإلا تقبس

 يتلاو ، ةيرثألا اهتايوتحمب ةمهم 0 اهب نفادم ةثالث ةسارد ةيادبلا

 ةيبرعلا ةغللا دوجو ىلع لدت تامولعم ىلإ لصوتلا ىلإ نيثحابلا تداق

 ةرتف ىللإ يمتنت ال نأشلا دمس يف نفادملا نأ نيبت اهنمو . ةبوتكم

 لثم ‘ ةقباس تارتف ىلإ دوعت اياقب ىلع توتحا امنإو 0 ةدحاو

 رصعلا يأ ، داليملا لبق ( -)٢٥٠٠٠-٢٠٠ يأ - رانلا مأ ةرتف

 لبق ( ٢٠٠٠-١٠٠٠ )_ ( قوس ) يداو ةرتف كلذكو . يساحنلا

 ( ١٠٠٠-٠٥٠٠ ) نم قزل ةرتفو ، يزنوربلا رصعلا - يأ 0 داليملا

 . يديدحلا رصعلا - يأ ث داليملا لبق

۔ ١٤ ۔-



 يف ناطيتسبإلل ةينمزلا ةرتفلا ديدحت مت ينوبركلا خيراتلابو

 . ةنس فالآ ةثالث يلاوح ترمتسا يتلاو { ةقطنملا

 يناوألل ةماعلا تازيمملا ديدحت م٨٨٩١ مسوم يف مت امك

 ةريبكلا رارجلاك 0 رباقملاب اهيلع رثع يتلاو 0 دمس ةرتق يف ةيراخفلا
 لكشلا ةيواضيبلا يناوألاو 0 ءاملا ظفحل مدختست تناك يتلا مجحلا

 نم يتلاو ‘ نوللا ةنكادلا ةريغصلا ينانقلاو ، نيزختلل مدختست يتلاو

 هذه تزاتما دقو . طقف نفدلا ضارغأل اهمادختسا نوكي نأ لمتحملا

 مث ى ديلا ةطساوب ةنشخ ةنيجع نم تعنص اهنأب ةيراخفلا ةعومجملا

 ة فراخزلل ةببننلاب امأ . جراخلاو لخادلا نم تيلطف اطسوتم أقرح
 طوطخلا ةفرخزو . كمسلا ماظع ةفرخز : عاونأ ةثالث - يهف

 ةريزجلا بونج يف ةمدختسملا تاباتكلا ضعب دوجوو . ةعطقتملا

 . داليملا لبق ( ٢٠٠-٥٠ ) نم اهخيرات نودت يتلا { ةيبرعلا

 مت دقف . ةيراخفلا يناوألا نم هيلع رثع ام ىلإ ةفاضإلابو

 . ماهسلا سوؤرو نيكاكسلاو رجانخلاك 0 ةيديدح ةحلسأ ىلع روثعلا

 ىلعو . رمحألا قيقعلا نم دقعو نولملا زرخلا نم ةعونتم ةعومجمو

 ةيزنوربلا فويسلاو ‘ ةيراخف ناوأ لخاد ةنيزلا داوم نم ددع

 تاباتك تلمحو 0 اهتدوجب تاعانصلا هذه تزاتما دقو . ةيديدحلاو

 . ةيبرعلا ةريزجلا بونج

- ١٥ _



 روثعلا متي نامع يف ةرم لوأل هنأ - هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 نيرصعلا ىلإ دوعت يتلاو 0 ةقطنملا يف يرثأ نفدم فالآ ةعبرأ ىلع

 ةراضح العف لثمي عقوملا نأ ىلع دكؤي امم 0 يديدحلاو يزنوربلا

 عمتجمل ناطيتسإلا قطانم رثكأ نم اقباس ناك هنأو ، ةقطنملاب ةصاخ

 عم ةراجتلا ىلإ ةفاضإلاب ، مجانملاو ةعارزلاب لمعلا ىلع مئاق يناكس

 . نامعل يقرشلا لحاسلا ندم

 ىلع روثعلا ‘ نأشلا دمس يف ساحنلا ةعانص دكؤي اممو

 ال ، قزل ةيرق يف ىرخأ عناصمو 0 رسيملا ةيرق يف ساحنلل نيعنصم

 . نالا ىتح ةيقاب اهدهاوش لازت

 سأرل امسجم ارخؤم نأشلا دمس يف هيلع رثع ام مهأ نمو

 دجوتو 0 ماع ( ٢٠٠٠ ) ىلإ دوعي هنأ ىلإ تاساردلا ريشت & ناصح

 كلت ليلعتل ايلاح تاساردلا يرجتو 0 ةليمج فراخز مسجملا اذه ىلع

 . نامع يف ةرم لوأل فنثتكت يتلا ةرهاظلا

 صن لوأ هنأ دقتعي ام فاشتكا ىلع كلذك تلد تايرفحلا نأ امك

 دكؤيامم . ةنس فالآ ةعبرأ ىلإ هخيرات دوعي نامع يف بوتكم

 . خيراتلا تارتف ىدم ىلع ةرهدزم ةراضح تدهش نأشلا دمس نأ

 )٨٩- ماع ةيرشخألا تافشتكملا يف هيلع رثع اممو

 . ةديج ةلاح يف دجو } ريغص لمج ىثنأل يمظع لكيه ىلع م(٠

۔ - ١٦



 ٠ ات م ٠ ٠ ٠ ّ م 2 ٠
 ىلل " ر دوعي .. ميقلا زرخلا نم دقع هقنعبو ى هةلصفنم ريغو

 . ابيرقت ماع ( ٦٠٠ )- دمس ةرتف ، رخأتملا يديدحلا رصعلا تارتف

۔ - _ ١٧



 ْن اش ا دمس جاربألاو عالق او نوصحلا

 نم ‘ ةيرامعملا راثآلا نم ديدعلاب رهتشت نأشلا دمس نإ

 خيرات دوعي يذلاو 0 نأشلا دمس ةيالعب عقاولا مازخ نصح - اهمهأ
 نم لقتنا مث ، هنهابنلا كولم هسسأ 0 ابيرقت ةنس ةئامعست ىلإ هئانب

 نرقلا نيب ام هئانب خيراتو { ةبراعيلا مث ؤ صورخ ينب ةمئأ مهيديأ

 . ةرجهلل رشاعلاو عساتلا

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس خيشلا ةمالعلا ةبتكمب تدجوو

 ةرشع يتنثإل ، نينثألا ةليل ، مازخ نصح يف اهخسن مت ةطوطخم
 خسانلا ديب 0 ايرجه فلألا دعب نينامث ةنس ، نابعش رهش نم تلخ ةليل

 رصع يف كلذو ، يولهبلا رمع نب ملاس نب دشار نب عيبر نب ملاس

 . يبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس نيملسملا مامإ لداعلا مامإلا

 دمح يضاقلا ةمالعلا ديسلا ةبتكمب ىرخأ ةطوطخم تدجوو

 مت دقو 0 مازخ نصحب كلذك اهخسن مت دقو ، يديعسوبلا فيس نب
 مامإ يلاو يمايرلا ملاس نب دشار نب فلخ نب دمحم يلاولل اهخسن

 هذه خسن مامت ناكو 0 نأشلا دمسب مازخ نصح يف نيملسملا

 ةتس ةنس ، رخآلا عيبر رهش نم عباسلا 0 ءاعبرألا ىحض ةطوطخملا

 . بيرغ نب ديعس نب هللادبع خسانلا ديب ، ايرجه ؤ فلألا دعب نيتسو

 ۔ _ ١٨



 يف عرش يذلا ، ( بيبخلا ) نصح - اهنوصح مهأ نم كلذكو
 نب ديعس ناطلسلا يلاو ، يديعسوبلا نافلخ نب ديعس ديسلا هئانب

 ديسلا دعب اميف هءانب لمكأ دقو 0 اهلوح امو نأشلا دمس ىلع ناطلس

 دمس ةيالول ارقم ناك نصحلا اذهو . ناطلس نب ديعس نب زيزعلادبع

 يلاولا ديسلا هانب يذلا ( ةثيدحلا ) تيب مث . ةبقحلا كلت يف نأشلا
 دمس ىلع . ديعس نب دمحأ مامإلا يلاو ، يديعسوبلا دمحم نب هللادبع

 . نأشلا دمس ةلافس يف عقيو { ةيقرشلا يحاونو نأشلا

 نب نافلخ نب ىلع ديسلا هانب يذلا ( طئاحلا ) تيب اهب كلذكو

 ( ةلحجلا ) تيبو. نأشلا دمس ةيالع يف عقيو 0 يديعسوبلا دمحم

 . يعرفلا نافلخ نب ناميلس خيشلا هانب يذلا

 يلاولا اهانب يتلا ، رضخألا ةعلق اضيأ عالقلا رهشأ نمو
 . يديعسوبلا دمحم نب هللادبع ريبكلا

 ماع اهميمرت نم اهتنإلا مت يتلا ةضورلا ةعلق كلذكو
 . مم٩

 للبج ىلع ةعقاولا جاربألا يه . نأشلا دمسب جاربألا رهشأ نمو

 . ةضورلا جاربأو 0 نأشلا دمس ةلافسب نأشلا جربو 0 قيوسلا ةيرق

 . قزل جربو 0 نأشلا دمس ةلافسب لبجلا ةلح جربو

۔ _ ١٩



 )) نأشل ادمس قح « ء ن دلاو نوخرؤملاهلاق ام))

 نوخرؤملا هدلخ امع ةزجوم هذبن عضأ نأ بابلا اذه يف تببحأ

 دمسف 0 كلذ يف ورغ الو 0 نأشلا دمس قح يف لاوقأ نم ءابدألاو

 اهردق لالجو اهنأش مظع نع ربعي اهمسإ 0 ةدلاخ ةميظع ةنيدم نأشلا

 . اهتلزنم ولعو

 دومح نب ملاس يضاقلا بيدألاو خرؤملا خيشلا اهنع لاق

 يفق عوفرملا ملعلا يه نأشلا دمس : ( نامع خيرات ) هباتك يف يبايسلا
 . ناكملا كلذ يف هيلإ روظنملا زكرملاو ، نامع نم يقرشلا بناجلا

 تراس ثيداحأ خيراتلا اهنع ثدح . نامع ةيقرشب قيرعلا يسركلاو

 . نامعب قرشلا بكوك روصعلا لك يف لازت ال يهو { نابكرلا اهب
 ةليوط ةديصق يف يمراصلا رعاشلا خيشلا اهقح يف لاق امك

 : اهنم

 حاطبلا كلتو نأشلا دمس نم تهز ارايد تركذت ينإ

 ح افو يمازخلا رشن اهضور نم ابصلا ميسن اموي يل قاسو



 : اهقح يف لاق ميدع نب ةروصقم يفو

 نالهك يحلا ثيح حتفلا رسايم دمس يتحاس نع اههجوأب ذخو

 ناردس يهو اهيف ةرجملا يرجت ةبشخأ تبرغ نإ كءارو عدو
 نانرج حوسلا ثيح نيفلح ءانفأ ايحتنم ءارضخلاو حودلا نسايو

 : لاق يثراحلا ىسيع نب دمحم خيشلا لضفلا وبأ ةديصق يفو

 احنشوت اهل يضاقلا ملاسو ىحض ا هانيتأ نأشلا دمسو

 تجرع ارصع باكرلا رضخألل تربناو ريحبلاب انلقو انتب

 : اهيف لاق يبايسلا ملاس نب لاله رعاشلا خيشلا ةروصقمو

 ىحضلا سمش اهنأك تلات لئئامس اذإ برتلا لبقو

 ابرلا ءارضخو نأشلا دمسل ةماه يبيضملا ثيح ىلإ جعو

 ي ديعسوبلا فيس نب دمح يضاقلا ةمالعلا خيسشلا ة ديصق يقو

 : لاق ثيح
 نملسو كانه فقو بيبخلا تيب العلا تيب ادصاق كياكر لقناو

 نزحلا هنع يلجني كضرأب يتأي نم نإف مالسلا دمس اي كيلعو

 نمولأ تسلف اهل نحأ اذإف 3 وىنملا ىنج تينج اهيف يتلا يراد

۔ _ ٢١



 نأشلا دمس مالعأ ((ىناثلالصفلا))

 ة نأشلا دمس مالعأ نع هيف ثدحتأل لصفلا اذه تدرفأ يننإ

1 \ : 

 دروأاس امنإ 0 اهريهاشم ةفاك يوتحأس يننأ لوقأ الو ، الماش نأشلا

 . مهنع هب ترفظ ام مهنم

 ١( ةيرطقسلا ءارهزلا :

 يهو . ةيمضهجلا ديمح نب نافلخ نب دمح تنب ةمطاف يه

 ىراصن ضقن امنيح ‘ يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلاب تثاغتسا يتلا

 ةريزج ىلع اومجه 0 نيملسملا نيبو مهنيب ام دوهعلا ةشبحلا

 اولتحاو اوبهنو اوبلسو 0 هعم ةيتقو مامإلا يلاو اولتقو ، ىرطقس

 . ارهق اهوكلمتو دالبلا

 راجشأ اهبو 0 اخسرف نونامث اهلوط غلبي هذه ىرطقس ةريزجو

 يف يهو 0 نيوخألا مد اهبو 0 ربنعلا اهيلإ طقسيو ، ليخنلاو ربصلا

 بونجب عقاولا يبرعلا رحبلا ىلع لطتو رمحألا رحبلاب ، نامع بونج
 ." "نامع "

 ملو . نميلا ةزوح يف ى رطقس ةريزج تراص قيقشلا ديعمملا نميلا عم دودحلا ميسرت دعبو يلاحلا انرصع يف ١٠.

 يملاسلا - . لبق يذ نم كلن خيراتلا ركذي

 ۔ _ ٢٢



 لبق نم لالتحإلا رظنم اهلاه نأ دعب ةيرطقسلا ءارهزلا نإ

 مامإلا اهيف دجنتست ةديصق تأشنأ ء هرطقس ةريزجل ةشبحلا ىراصن

 : تلاق ثيح لالتحإلا نم اهلهأو ةريزجلا ذاقنإل كلام نب تلصلا

 هلئاضف ىجرت يذلا مامإلل لق
 مه نيذلا مشلا ةحجاحجلا نباو

 ةرفقم مالسإلا نم ىرطقس تسمأ

 اطبتغم راص لالح يح دعبو

 ةرظان لحملا نونس اهيق قبت

 ةيصعمو ارفك ىدهلاب تلدبتساو

 مهل قالخ ال الاجر يرارذلابو

 اوبهتناو كيلاو ىلع ىراصنلا راج

 بجن ةيتف يف امساق اورداغ ذإ

 مهل داسو ال اعارص نيلدنجم
 ةبطاق مالسإلا مرح اوجرخأو

 هلئاضف ىجرت يذلا مامإلل لق
 ةبيثو ركب ةمعنم نم مك
 اهب مه جلعلا ام اذإ اهابأ وعدت

 هب نظت تناك ام جلعلا رشابو

 اهتملم نم ءارع لك لحو

 ةجلمدم ناقيسو ذوخف نعو

 ۔ -_ ٢٢٣

 بمجنلا ةداسلا نيإو ماركلا نبإ

 برعلا ةداس اوناكو اهانس اوناك

 بتكلاو ناقرفلاو عئارشلا دعب

 بسحلاو لاملاب مهتلود لظ يف

 بطرلا نم ادوع الو نوصفلا نم
 بشخلا نم اسيقاون ناذألابو
 بلقغلاو رهقلاب ولع مانللا نم

 بلسلا نم اولأي ملو ميرحلا نم

 برخ بسبس يف مهعماسم ىوقع

 بلك ئراض عبسل تاسياداعلل

 بركلاو لاوعألاو ليولاب نفتهي

 بسحلاو نيدلا تانب ثيغي نأب

 بسنلاو دجلا ميرك تيب لآ نم

 ببللا عضوم اهنم فقلت دقو

 بهقلاو رهملا يفاوب لالحلا ىلع

 بجحلا ةزوح يف لزت مل ةءوس نع
بنعلا نم ديقانعك دعجأو



 بضقلاو رمسلا يلاوعلا برضب الإ تبطخ الو ال قادص ريغب ارهق

 يبكسناو بابحألا ىلع يدوج نيعاي ينفعست نافجألاو نيعلل لوقأ
 بهنلا اهداب ميرح ىرطقس يفو اطبتغم ليللا ماني تلص لاب ام

 بكرلاو ناقذألا ىلع متوبح ولو ةملسم لك اوثيغأ لاجرللاي

 بيرلاو روجلا لهأ هعللا كلهيو ابصتنم نيدلا دامع دوعي ىتح

 بتكلا ةنس ىيحتو 0 قوسفلا دعب ةقداص ءارهزلا اعد نحبصيو

 بختنمو نومأم ةيربلا ريخ انديس راتخملا ىلع ةالصلا مث

 يثراحلا دمحأ نب هللادبع نب دمحأ خيشلا قرشلا رعاش ثدحتو

 ةيرطقسلا ءارهزلا نع ( ىرطقس ةريزج ذاقنإ يف ىرسيلا ) هباتك يف

 يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلل ةيرطقسلا ءارهزلا تبتك : لاقف

 امدعب 7 ةينامعلا ةمامإلل ةعباتلا ةرطقس ةريزج نم اهتناغتساو اهءادن

 وهو ، كاذنآ مامإلا يلاو اولتقو ، دوهعلا اوناخو ، ىراصنلا ثكن

 وأ تايبألا توط ءارهزلا نأ لاقيو . يمضهجلا دمحم نب مساقلا

 اهتفذاقتف 0 رحبلا يف اهتقلاو ، بصقلا نم ةبوبنأ يف ىرحألاب ةديصقلا

 لمحف ى هبراق ىلع ناك دايص اهب رفظف } راحص ىسرم ىتح جاومألا
 . ةثاغتسإلا أرقو ةلاسرلا مامإلا كف املف ، تلصلا مامإلا ىلإ ةبصقلا

 نيرشعو ةئام نم برقي ام زهج ثيح 0 شيجلا ةئبعتب هنيح نم رداب

 نب دمحم شيجلا ىلع رمأو 0 يبرحلا داتعلاو ةنؤملاب ةدوزم 0 ابكرم

 . مهتاعجشو لاجرلا ةريخ نم مهتيعمب نمو 0 نالمش نب ديعسو ةريشع

۔ - _ ٢٤



 اهيلإ ةبوسنملا ءارهزلا مهنيب نمو اهيلاهأ ةثاغإو هرطقس ىلإ ةدجن

 . ةديصقلا

 نم تذففي ملو 0 ينامعلا يبرعلا شيجلل هللا دمحب رصنلا متو

 شيجلا داعو 0 ىرسأو ىحرجو ىلتق نيب اوحبصأف 0 دحأ نيلتحملا

 ةريخ نم ايلاو اهيلع مامإلا ىلو نأ دعب 0 نامألاو رفظلاب هداوقو

 . هلاجر

 نب دمح تنب ةمطاف - ىعدت ةيرطقسلا ءارهزلا نإ : لاقو

 اهدلاوو تناكو ٠ اهبقل الإ ءارهزلا امو ،‘ ةيمظهجلا ديمح نب نافلخ
 دمحم نب مساقلا يلاولا مهبيسنل ةرايز يف ةرطقسب ثادحألا عوقو دنع

 تصمظنف { كانه ةرئادلا ثادحألاو هلتقم اودهاشو . يدمسلا يمضهجلا

 هنم تعقوو 0 مامإلا نم ظافحلا دوقو تراثأ يتلا ةديصقلا كلت ةرعاشلا

 . ةميزعلاو دجلا عارذ نع رمشو برحلا نشف 0 اريبك اعقوم

 يف ةروهشملا مامت يبأ ةديصقل ةيهاضم 0 هذه ءارهزلا ةديصقو

 . ةيرومع حتف يف ديشرلا نوراه نب مصتعملا يسابعلا ةفيلخلا

 ررغ نم 0 هرطقس ةعقوو ةيرومع ةعقو ناتعقولا ناتاهو
 نيتنمازتم اتناكو 0 يمالسإلا يبرعلا خيراتلا اهلجس يتلا ثادحألا

 نيعبسو يتئام ماوعأ نيب ام كلذو . الكشو اعون نيتهباشتم 0 ابيرقت

. اهنم نيعستو نيتئام ىلإ ةرجهلل



 ادهع تلصلا مامإلا بتك ةرطقس ىلإ شيجلا هجوت امدنعو

 مامإلا هركذ ، ةيملع ةعوسوم نوكي نأ داك ، هداوقو شيجلا ءارمأل

 هنأ : لاقو ، لوألا ءزجلا هتفحت يف هنع هللا يضر يملاسلا نيدلا رون

 . مهارث بيطو لاصوألا كلت هللا محرف . الماك هركذ بعوتسي ال

 الف . ةياورلا تقدص نإ تلصلا مامإلا ىلإ ةلاسرلا لوصو امأ

 مهيلع ءايبنألل تازجعملاو تايآلا نم قراوخلا نأل 0 كلذ يف ةبارغ

 عبتت نمو ى ةروكنم ريغ هللا دابع نم ءايلوألل تاماركلاو 0 مالسلا

 ىلص مظعألا هللا لوسر نع ةحيحصلا رابخألاو ، ديجملا نآرقلا تايآ

 فقي ، ىنعملا اذه يف هونود امو ءاملعلا راثآو 0 هلآو ملسو هيلع هللا

 نع اريثك فلتخت اهنأل 0 لقعلاب ساقت ال يهو ، بلقلا رئاح بللا لهاذ

 ىلع ايمر 0 كشلا ماهسب دحأ عرستي الف ، تاداعلاو عبطلا تاموهفم

 نع 3 امهريغو يئاسنلاو يراخبلا ىور ام كلذ نمو . لقان وأ لئاق

 ينب نم الجر ركذ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ، ةريره يبأ

 ىفك لاقف 7 رانيد فلأ هفلسي نأ ليئارسإ ينب ضعب لأس 0 ليئارسإ

 رحبلا بكرف ،‘ ىمسم لجأ ىلإ هيلإ اهعفدف & تقدص لاق 0 اليفك هللاب

 ء هلجأ يذلا لجألال هيلإ مدقيو ، هبكري ابكرم سمتلا مث ، هتجاح ىضقف

 ةفيحصو رانيد فلأ اهيف لخدأو اهرقنف ةبشخ ذخأف ، ابكرم دجي ملف

 : لاقف رحبلا ىلإ اهب ىتأو رقنلا عضوم ججز مث ، هبحاص ىلإ هنم
 - تلقف { اليفك ينلأسو 0 رانيد فلأ انالف تفلست يننأ ملعت كنإ مهللا

۔ -_ ٢٦



 ه اديهش هللاب ىفك - تلقف اديهش ينلأسو ، كب يضرف ث اليفك هللاب ىفك
 ۔ ردقا ملف ، هلام هيلإ ثعبأ ابكرم دجأ نأ تدهج ينإو ، كب يضرف

 . اهكعدوتسأ يننإو 0 دجأ ملف هلام هيلإ ثعبأ ابكرم دجأ نأ تدهجو

 ناك يذلا لجرلا جرخ موي تاذو فرصنا مث ، رحبلا يق اهب ىمرف

 اهب يتلا ةبنشخلاب اذإف { هلامب ءاج ابكرم لعل رظني غلبملا هفلسأ
 . ةفيحصلاو لاملا دجو 0 اهرشن املف 0 ابطح هلهأل اهذخأف ، لاملا

 لاقو . رانيدلا فلألاب ىتأو ، لاملا هيلع يذلا لجرلا مدق ةرتف دعبو

 تدجو امف 0 كلامب كيتال بكرم بلط يف ادهاج تلز ام - هبحاصل

 - لاق . ءيشب يلإ تثعب تنك له - لاق ، هيف كتئج يذلا لبق ابكرم

 ىدأ دق هللا نإ - لاق . هيف تئج يذلا لبق ابكرم دجأ مل يننأ كربخأ

 فلألاب فرصناف . ةبشخلا يف هتثعب يذلا غلبملاب & كنيد كنع

 . ادشار رانيدلا

 نب دشار نب لظنح نب دشار نب ديعس نب دشار خيشلا هيقفلا ملاعلا ٢(

 . يدمسلا يمضهجلا سراف نب نامهد نب دمحم

 ، نأشلا دمسب اوغبن نيذلا مالعألا دحأ وه هيقفلا ملاعلا اذه نإ

 ةيهقف لئاسم هنع ترثأ دقو 0 ةرجهلل١٧١١ ةنس هنلا همحر يفوت

 فيرعتلا ليبس ىلع اهنم ائيش درون نأ انيلع بجي ، ةيعرش ىواتفو

 : اهنم ، هتناكم ةعفرو ، هملع ةرازغب

۔ - ٢٧



 دصقي ناكو } ةشحافلا لعفي ال نأ فلح لجر يف - ةلأسم

 نوكيأ 0 زوجي ال رخآ لعفب ىتأ هنكلو ، هتين يف اذكه ، ىنزلا ةشحافلاب
 ؟ كلذ هلعف يف ثنح هيلع

 ال هنأ ، دجوي ام يناعم ىلع يدنع يذلاف : هللا همحر لاق

 اوجرأو 0 اذكه هتين تناك اذإ ةينلاو ، ىنعملا قيرط نم ثنحلا هقحلي

 ةيمستلا قيرط نم هيلع ثنحلا نم فالتخالا يناعم نم ىدعتي ال هنأ

 . ملعأ هللاو ، ةشحافلا نم

 لبق هلعفي مل هنأ هل ايسان عيش ىلع فلح نميف - ةلأسم

 ؟ ثنح همزلي له 0 نيميلا

 ثنحي ال ليقو 0 ةلسرم نيمي ةرافك هيلعو 0 ثنحي هنأ ليق : لاق

 ۔ هلعف ىتح يسنف 0 اذكو اذك لعفي ال نأ فلح نإ تيارأ - لئس

 ؟ ىلوألا لثم نكت ملأ ؟ ثنحي له
 . هيف فلتخي هنأ يعم : لاق

 يسن مث 0 اذك تلعف نإ قلاط تنأ هتجوزل لاق نإو : هل ليق
 . يدنع اذه : لاق ؟ ىلوألا لثم نوكي له 3 لعفو

 مث ، اذكو اذك تلعف نإ قلاط تنأ هتجوزل لاق نإف : هل ليق

 عقي الو ، ىلوألا لثم فالتخإلا هقحلي له 3 هب اهيلع فلح ام تلعف

 ؟ قالطلا
 . هلعفك اهلعف نوكي الو 0 قالطلا عقي هنأ يدنع : لاق

۔ ٢٨ ۔



 فولحملاو فلحلا نم نايسن هلكو ؟ كلذ يف قرفلا امف : هل ليق

 . هيلع

 نم كلمي هنأل 0 هريغ لعف ريغ هسفنل هلعف نأ يدنع : لاق

 هيلإ ملس هنأكف هريغ ىلع فلح اذإف ، هريغ نم كلمي ال ام 0 هسفن
 كلمي ال فلاحلا نأل ، ادمعتم وأ ايسان ملسملا لعف نإ ءاوسو . رمألا

 . ائيش هيلع فولحملا لعق نم

 ىلع تربجأف 0 ديز راد لخدت ال نأ اهيلع فلح نإف : هل ليق

 . ثنحلا عقي له اهلوخد
 رثكأو 0 هلعفك سيل هريغ لعف نأل ، هيف فلتخي هنأ يدنع : لاق

 ؟ ثنحلا ميقي ال لوقلا
 ىلع ربجأف هسفن لعف ىلع نميل تناك ول نأ كلذكو : هل ليق

 . ثنحي له لوخدلا

 . ملعأ هللاو ، ثنحي ال هنأ لوقلا رثكأو ، هيف فلتخي : لاق

 دجسملا ءام ءاقتسلال الجر دجسملا ليكو رجأ اذإ - لئسو

 لعجو ، رفس ريجألل ادبف ، هيف نوقاب دجسملا ةعامجو ، جارسلاو
 ليكولا ىلإ لصي ملو 0 جارسلل اتيز لجرلا دجي ملو ، رخآ الجر هناكم

 هذهل اتيز رتشا ، ةعامجلا نم دحأ هل لاقو ، جارسلل اتيز يرتشيل
 لام نم هل هتميق ميلست ليكولا عسيأ . هتميق ليكولا كل عقديسو ، ةليللا

 ؟ ال مأ ، دجسملا

۔ _ ٢٩



 ناكو 0 كلذ يف هلعف لدع هل رهظو ، كلذ ىلع هنمأ اذإ : لاق

 هل ةعامجلا رمأ ببسل دجسملا لام نم هنأ تيزلا اذهل هنم ءارشلا دنع

 ليكولا ىلع قيضي الف 0 هنم كلذ يف عوطتلا ليبس ىلع هلام نم كلذب

 ىلع عساولا قيرطلا نم ةفصلا هذه ىلع دجسملا لام نم هل ملسي نأ
 . ملعأ هللاو . هنينأمطلا يناعم

 ۔ فرعي ال نمل تاعبتو تانامض هيلع تقلعت لجر نع - لئس

 أربأف . هب صلختي ام دجي ملف ، كلذ نم صالخلا دارأف ، ريقف وهو

 نم ءيش هدي يف لصح هنأ مث ، رثألا يف دوجوملا لوقلا ىلع هسفن
 مل هنأ ذإ ؟ هتعارب هيفكي مأ ؟ هيلع قلعت ام ملسي نأ همزليأ ، لاملا

 أربيأ ، هأربأ نم هيلع عجري ملو ءافو هدنع لصحو 0 هل هملسي ام دجي

 ؟ال مأ كلذ نم

 ۔ هوقف لجأل هسفن أربأ اذإ ائيش هتعارب يف ظفحأ ال ينإ : باجأ

 اهنم ملس ال ، اهنم هوأربأ يتلا دابعلا قوقح امأو . لام هل ثدح مث

 بطت مل . مهقوقح ءافول الام هدنع اودجو ولو 0 هدنع ام مدع دنع

 قيرط نم بحأو 0 هيلإ اوعجر اذإ مهتجح مهل نأ وجرأف 3 اهنم مهسفنأ
 مهيفوي ام لاملا نم هدنع دجو اذإ ، ةيناث مهلحتسي نأ ةمالسلا

 كلذ نم صالخلا هل ىجريف ، مدقت ام ىلع اهنم هوأربأ نإف 0 مهقوقح

 مهل ملسي نأ يدنع ىلوأف 0 مهقوقح يف هيلإ اوعجر نإو ث هللا ءاش نإ

. ملعأ هللاو . هسفن صالخ بلطيو . هيلع ام



 اهددع فراع ريغ 0 ةاكز نم تاعبت هتمزل نمع : لئسو

 ة نيمدعملا ءارقفلل اهنأ ىلع ‘ نيملسملا ضعب لاوقأب ذخأو { اهددمو
 .هل مهيلع امم مهل عفدي نأ هل زوجيأ { ءارقفلا دحأ ىلع نويد هلو

 ؟ ال مأ ، كلذب أربيو ، مهرقف لجأل تاعبتلا نم هيلع امم

 . مهرقف لجأل هوضبقو 0 همزل ام ءارقفلل ملس اذإ : باجأ

 طرش الب 0 مهيلع هل يذلا نع هنأ ىلع ، ضبقلا دعب كلذ هل اوملسو

 اذإ هتاكزب عافتنالا هل زاجأ نم لوق ىلع ‘ كلذ زئاجف ، عفدلا لبق

 . ملعأ هللاو ، اهقحتسا نمم هيلإ تعجر

 ىلع ىرتأ ، سانلا ثورح تلكأ اذإ بالكلاو منغلا نع : لئس

 ؟ راهنلاو ليللا نيب قرف كلذ يف لهو ؟ ال مأ ، انامض اهبابرأ

 . اهبر ىلع نامض الف 0 ثرحلا تلكأ اذإ بالكلا امأ : باجأ

 ىلعف ‘ سانلا ثورح تلكأ اذإ منغلا امأ . ماعطلا نم تلكأ ام نمضيو

 راهنلا يف هتلكأ ام نامض يف فلتخيو ث ليللا يف تلكأ ام نامض اهبر

 ام نامض هيلع نإف 0 اهفكي اهبر ىلع ةمدقتلا دعبو اهبرل ةمدقتلا لبق

 . ملعأ هللاو ، راهنلاو ليللا يف هتلكأ

 من 0 ابهذ وأ ةضف جارخلا سانلا نم ذخأي ناطلسلا نع : لئس

 3 ةبوقعلا فاخ ، كلذ نم عنتما نإ نازولاو ، هنزي نم ىلإ هب لسري

 ؟ ال مأ نامض نزي يذلا مزلي له

۔ _ ٣١



 . رياجلا اذه نم هسفن ىلع نازولا اذه فاخ اذإ : باجأ

 باجيإ يف نإف { هسفن ىلع ةيقت 0 ملظلا ةيابج نم ائيش هل نزوف

 امنإو 0 لعفلاب زوجت ال ةيقتلا نأ لوق ىلع . فالتخا هيلع نامضلا

 نب رامعل ىلاعت هللا نم ةصخرلا تءاج امك 0 ناسللاب لوقلاب زوجت

 ه هناسلب اضرلا مهاطعأف 0 نوكرشملا هبذع نيح . هللا همحر رساي

 هبلقو هركأ نم الإ )) : هيف ىلاعت هللا لزنأف 0 ناميإلاب نئمطم هبلقو

 ، نازولا ىلع بجاو نامضلا اذه ىلعو . هرذعو . (( ناميإلاب نئمطم

 . هب قحال اضيأ مثإلاو

 كلذ ناك اذإ ، نزي نأ ةيقتلا عم هل عساو هنأ : مهضعب لاقو

 لاملا بر نإ اولاق ثيح ، كلذ يف نامض الو هيلع مثإ الو ، همصعي
 لتقلا نم هيدفي نأ هيلع بجول 0 هدهاش ول هنزو ىلع روبجملا

 . هيف هيلع نامض ال نازولا ناك 0 هيلع ابجاو كلذ ناك املف 0 هلامب

 . ملعأ هللاو . هنزو يف مثآ ريغ

 ىلع يدنع يذلاف : لاقف ، هباوج هنمض لآؤس ىلع باجأو

 . دجسملا ليكو نم دعتقا نم ىلع دعقلا نأ - هنع تلأس ام ىنعم

 ةلاكو ريغب بئاغ وهو هل ىقسي يذلا امأو . هب ىقسو ث ءاملا ضبقو

 نل ، رهاظلا مكح يف هيلع ءيش الف 0 كلذ يف هنم حص رمأ الو 0 هنم

 . عوطتملا هبش راص دق 0 هيأر ريغب دجسملا ءامب هلام هل يقاسلا

 ناك نإو 0 قحلا ةقفاوم يف هتين تقدص اذإ 0 هللا ىلع هرجأ عوطتملاو

۔ - _ ٣٢



 . ءاملا يف فراعتلا يف هبحاصل هنم ضيوفتلاو ةلالدلا هجوب هل ىقس

 لام نم هب هل ىقس ام ةميق موزل هيلع فاخأف ، هلام يف هل هلعفي ام
 مكح يف هب هل مكحي الو 0 هللا نيبو هنيب اميف ةفصلا هذه ىلع دجسملا
 . ملعأ هللاو . كلذ يف رمألا وأ ةلاكولا هنم حصت مل ام 0 رهاظلا

 اظفتحم نوكي نأ هيلع اطورشم ناك اذإ جلفلا ليكو يف : لئس

 رفحي نأ هل زوجيأ . هرفح ىلع مهرجاتسا وهو 0 جلفلا رفحي نمل

 مأ ، مهيلع هظافتحا لبق نم هرجأو 0 مهلثم هرجأ هل نوكيو © مهلثم
 ؟ ال

 زوجي - هنأ 0 ايتفلا ال ةركاذملا قيرط نم يدنع يذلاف : باجأ

 الهأ لكوملاو ليكولا ناكو ، هلكوم نم كلذ هل لعج اذإ ، تركذ ام لعف

 . ملعأ هللاو . لدعلا هجو رصني نمم ، كلذل

 نإ مث © حنمملا تامو 3 هتايح يف الخن الجر حنم نمع : لئس
 . لخنلا ةلغ نوكت نمل . تام مث ، تكردأ نأ ىلإ لخنلا زاح حونمملا

 ؟ حونمملا مأ حناملا ةثرول

 حناملا تام اذإ هنا ، دجوي ام ىنعم ىلع يدنع يذلاف : باجأ

 . ملعأ هللاو . حونملل يهف ، اهرمث تكردأ دق لخنلاو

 8 تايرال عبرأب ةعلسلا ىلع يداني ناك اذإ لالدلا نع : لئس

 هل لاقو 0 لالدلا عجر ةعاس دعب مث ، هخاش رصاق - هل الئاق دحأ هدازف

 ؟ ال مأ اذه زوجيأ ، عيبلا اذه راجتلاو ليلالدلا ةداع تناكو 0 كتعياب -

۔ ٣٢٣ _۔



 يف ناك اذإ 0 نيملسملا راثآ يف ءاج ام يناعم ىلع : الئاق باجأ

 ترج كلذ ىلعو . ةديازملا يف مهنيب فراعتملا وه 0 مالكلا اذه لثم

 دحأ لاق اذإ ، ضعب مهضعب نم هنوفرعيو هنومهفي اميف ، مهنيب ةداعلا
 وجرأف © اهيلع يداني يتلا هتعلس ىلع ةدايزلا هل هدصقو ، لالدلل كلذب

 اميف هتديازم ىلع هدنع ةعلسلا تعقو اذإ 0 ديازملا ىلع تباث كلذ نإ

 الف . مكحلا ىلإ اوعجر اذإ 0 ماكحألا يناعم يف امأو . هللا نيبو هنيب

 هجولا ىلعو . رهاظلا ماكحأ يف تباثلا حيرصلا لوقلاب الإ مكحلا نوكي

 هذهف 0 اهيلع ىدان امم لقأب ةعلسلا عاب يذلا لالدلا لعف نم رخآلا

 الو ، هديازي نمل عادخلاو بذكلا جرخم جرخت اهنأل 0 زوجت ال ةلاحلا

 يداني ىتح هيلع راكنإلا لدعلا لهأ ىلع بجاولاو 0 ةلاحلا هذه فرعي

 نذإب ةعلسلا ىرتشا اذإ يرتشملا امأو ، قحلا ىلإ عجريو 0 قدصلاب
 يف نوكت ال يتلا ، ةسلادملا يف قحلل ةفلاخم ةلاح هنم نكت ملو 3 اهبر

 . ملعأ هللاو ، كلذ هيلع قيضي الف ، هتعلسل داسكلا

 ائيش اهنم عابف ، هل اهعيبيل ةعلس الجر ىطعأ لجر نع : لئس
 ىلإ نمثلا نم اذكب تعب ينإ - : هل لاقو رمآلا ىلإ ءاجو 0 ةئيسنب

 نيدلاو 0 يدنع نم ادقن كتيطعأ الإو ، كلذ كبجعأ نإف ، مولعم لجأ
 ؟ ابر هقحلي مأ كلذ زوجيأ 0 يل

 ليقو 0 تبثي هنإ ليقف ، ةئيسن تركذ ام عيب يف فلتخي : باجأ

 عئابلل سيلو 0 تبثو كلذ ىضم دقف - هتبثي نم لوق ىلعف 0 تبثي ال

۔ ٣٤ ۔



 وهف ، هتبثي ال نم لوق ىلعو 0 دقنلا ىلع ةئيسنلا نمث ةدايز ذخأ

 ه ابر هيف يل نيبي الف ، كلذب ةعلسلا بحاص هل يضر اذإو ، هل نماض

 . ملعأ هللاو

 3 ةثرو فلخو ‘ عئابلا تام مث ، رايخ عيب هلام عاب نميف : لئس

 نأ مهنم رضاحلا فاخو 0 هرمأ كلمي ال نمو ، بئاغلاو رضاحلا مهيف

 هل يتلا هتصح ببسب هيدفي نأ دارأو ، الصأ رايخلاب عابملا اذه بهذي

 زوجيأ ، الصأ مهلام بهذي الأل ، ميتيلاو بئاغلل هنم اباستحاو ، هيف

 ؟ ال مأ ، ىنعملا اذه ىلع هيدافي نأ عيبلا اذه هديب نمل

 اودفي نأ امأ ، مهيلع جتحيف نيرضاح هؤاكرش ناك اذإ : باجأ

 ىلإ هرمأ عفر 0 نيبئاغ اوناك نإو 0 ءادفلا ىلع هوطلسي وأ 0 اعيمج

 نوملسملا مهل ميقيو ، همهس هل صلخي نأ يرتشملا هرك نإ نيملسملا
 الل } هطلسي وأ 0 ءادفلا ملسي نأ امإ ، ةجحلا مهلانت ال ناك اذإ اليكو

 . ملعأ هللاو . يرتشملا دانعو مهتبيغ ببسب هلام فلتب ررضلا هلاني

 ىلع لصألا بحاص نمضو 0 رايخ عيب هلام عاب لجر نع : لئس
 . نامضلا هيلع تبثي له ، ناطلسلل جارخلا رانيد اذكو اذكب هسفن

 . تبثي ال : الئاق باجأ

 اذه هيلع عابملا نالفلل ارانيد اذكو اذكب نمض نإق : هل ليق

 ؟ هيلع تبثي له ، جارخلل هنأ ساسألاو { رايخلا عيب لاملا

٣٥ _



 ىلإ ليمأ يذلاو ، فالتخإلا ىنعملا اذه يف يدنع جرخي : باجأ

 نم جارخلا نم عيبلا اذه ىلع هنم ذخؤي ام عيمجب هل نمض اذإ هتابثإ

 ةفصلا هذه ىلع يدنع وهف 0 اهتميقو مهرد اذك ىلإ هتميقو ، مهرد
 . ملعأ هللاو . تابثإلا ىلإ برقي

 راصو 0 راد ىلإ راد نم اهلقنو ةأرما جوزت لجر نع : لئس

 جوزتي نأ دارأو ، اهقلط كلذ دعب مث 0 رافقلاو يفايفلا اهب ريسي

 لاق نإو . اهعماجي مل هنأ لاق اذإ اهتنبا جوزتي نأ هل لحيأ 0 اهتنبا

 هيف يقتلي اعامج اهعماجي مل هنأ هلوق لثم يه تلاقو 0 يديب اهتسسم

 هتجوزل اقادص بتكي نأ بتاكلل زوجي لهو ؟ امهلوق لبقيأ 0 ناناتخلا

 ؟ ال مأ هذه

 اذإ ء نيملسملا راثآ يف ءاجام يناعم ىلع يدنع يذلاف : باجأ

 . مكحلا رهاظ يف اهتنبا جيوزت هل زئاجف { ةأرملاب هنم لوخدلا حصي مل

 كرتو . اهل هيلع ةباتكلا زوجتو 0 هللا باتك يف طرشلا ءاجام ىلع

 هللاو امهباوصو امهقح لمتحاو 0 امهلطاب حصي ملام امهيلع راكنإلا

 . ملعأ

 3 وخآ لجر اهجوزت مث ، اهنع تام مث ةميتي جوزت نمع : لئس

 اهلأ 0 اعيمج امهنم اهقح تدارأو { ةميتيلا تغلبو ، اهنع تام مث

 نأ تبأ نإ تيأرأ ؟ اعيمج امهب تيضر اهنأ نيمي اهيلع مأ ؟ كلذ
 ؟ال مأ ءيش اهلأ & فلحت

۔ -_ ٣٦



 نإف © قادصلا كانعم ناك نإف 0 قحلا اذهام يردأ ينإ : باجأ
 مل وأ هب تيضر ث هنم دب الف ، اهب امهلوخدب امهيلع قادص اهل ناك

 لوألا جوؤلا تكردأ ول اهنأ تفلح نإف { اهب الخدي مل اناك نإو ، ضرت

 هنم اهلف 0 قادص هيلع اهل ضرف دق ناكو ، اجوز هب تيضرل ايح

 لوق 0 فالتخا هيفف _ يناثلا امأو ، هنم ثاريملا اهل كلذكو ، اهقادص

 . ملعأ هللاو ، يناثلا لطب لوألاب تيضر اذإ لوقو 0 لوألا جوزلا لثم

 امهنيبو 0 قادصلا نم اذكو اذكب ةأرماب كلتما لجر نع : لئس
 هذه ىلع لجرلا أربيأ & قادصلا فصن هنع عضت اهنأ ىلع ، ةيوس

 ؟ ةفصلا

 يه تقفتا اذإ ةأرملا نأ رثألا نم هتعمسام ىلع : باجأ

 دقعلا يف لعجت نأ ديرأ _ تلاق اهنأ الإ ، فورعم قادص ىلع اهبطاخو
 الإ هللا نيبو امهنيب ايف اهل هيلع نكي مل . ةعمس ث اذه نم رثكأ

 . رينلند ةعبرأ وهو { حاكنلا هب زوجيام ردقب ناك اذإ 0 هيلع اطراشتام

 . ملعأ هللاو . مهارد هلعلو

 اهنأ هنم انظ { اهئطوف 3 ةأرما هشارف يف دجو نمع : لئس

 ؟ قادص هيلع اهل له { هتجوز ريغ اهنأ كلذ دعب ملع مث ، هتأرما
 اهل _ مهضعب لاقف 0 نيلوق ىلع كلذ يف انباحصأ فلتخا : باجأ

 . ملعأ هللاو ، اهل قادص ال _ نورخآ لاقو 0 قادصلا

۔ _ ٣٧



 مأ هل لحتأ 0 هتجوز جيوزت دارأو } الجر لتق لجر يف : لئس

 ؟ ال

 نيب افالتخا اذه يف نأ _ راثآلا يف دوجوملاف : باجأ

 رثكأ وهو جيوزتلا زاجأ ضعبو { اهجيوزت زجي مل ضعب ، نيملسملا

 . ملعأ هللاو ، هيلع دمتعملاو ، لوقلا

 لقي ملو 0 يمأك يلع تنأ هتأرمال لاقو فلح يذلا يف : لئس

 نيمي همزلتأ ، راهظلا نيمي نع ةصخر هيف ناك نإف ، يمأ رهظك

 نأ ىللإ هتجوز عامج كرتيأ ، هلسرم نيمي همزلت تناك نإو ؟ هلسرم

 ؟ ال مأ راهظلا ةرافك رفكي

 بوجو يف فالتخإلا هيف امم اذه نأ يدنع يذلاف : باجأ

 3 رهظلا ركذي مل اذإ هيلع هيف راهظ ال لوقو ، راهظ هنأ لوق ، راهظلا

 ىلع ائيش هيلع عامجلا كرت يف ظفحأ الو ، هلسرم نيمي ةرافك هيلعو

 ةرافكلا ليجعتو 0 راهظلا بوجو نع هرذعيو 0 ةرافكلاب لوقي نم لوق

 . اذه هلوقب راهظلا هدارمو هتين نكت مل اذإ ، عامجلا لبق يدنع ىلوأ

 . ملعأ هللاو

 يلول زوجيأ 3 همأل ةوسكو ةقفن ميتيلا ىلع تبجو اذإ : لئس
 يلو ىلع ماكحألا نم مكح ريغب هلام نم ميتيلا مأ وسكيو قفني نأ ميتيلا
 ؟ يلولا ىلع ةجحلا دعب الإ زوجي ال مأ ميتيلا

۔ _ ٣٨



 اهرمأ عفرت اهنأ نيملسملا راثآ نم ءاجام يناعم ىلع : باجأ

 . لدعلا لهأ ماكح مدع نإو 0 نيملسملا نم لدعلا لهأ ماكح ىلإ

 نأ اهل زاج انركذ نم مدع اذإو 3 مهماقم نوموقي نيملسملا ةعامجف

 يلولل زوجيو 0 لدعلا لهأ مكح يف اهل بجي ام اهدلو لام نم ذخأت

 حص اذإ 0 اهدلو لام يف اهل بجي ام ىلإ اهلصوي نأ ةفصلا هذه ىلع
 . ملعأ هللاو . هيف لخديام لدع فرعو 0 اهدلو لام يف بلطتام هعم

 ةافولا ةدع يف تمادام هتيب ىنكسب هتجوزل ىصوأ نمع : لئس

 يرتشملا ىلع طرتشيو هعيب هل زوجيأ ، هعيب يصوملا دارأو ؤ هنم

 ؟ ةأرملا نكس طرش متي نأ ىلإ هعيب فقوي مأ ؟ نكسلا

 مل { يرتشملاو عئابلا كلذب ايضارت اذإ هعيب زوجي : باجأ
 . ملعأ هللاو ، هيف ةلعلا لجأل هاضقانتي

 هيلع نامض نم هلام نم ءيشب هتثرو دحأل ىصوأ نمع : لئس

 مث . ملعي مل مأ يصوملا ةايح يف ةيصولا هذهب هل ىصوملا ملعأ 3 هل
 . عيبلاب هربخأو ، ةيصولا هل نم ةرضحب هلام عيمج يصوملا اذه عاب

 ةيصولا ترهظو { كلذ دعب تام عئابلا اذه مث ، هريغي ملو كلذ ركني ملو

 لاقو . يرتشملا نم هب هل ىصوأ ام بلطف 0 اهب هل ىصوأ يذلل

 يلع ركنت ملو ، كرضحمب كلاهلا نم لاملا اذه ىرتشا هنأ يرتشملا
 . عابملا لاملا كلذ ىوس ءيش كلاهلل نكي مل هنأ املع . ريغت ملو 3

 ؟ امهنيب مكحلا امف

۔ _ ٣٩



 دجويام ىلع 0 ايتفلا ال ةركاذملا قيرط نم يدنع يذلا : باجأ

 ةيصولاب املاع ناك اذإ _ هللا همحر سيمخ نب رصان هيقفلا خيشلا نع

 ه هيلع كلذ توبث يفف { امهيلع عيبلا كلذ ركني ملو ، نامض نم هل

 دق كلذ نأ : نيملسملا ءاهقف ضعب لاق . فالتخإلا ىنعم اندنع جرخي

 لعج نم لوق ىلع اذهو . هيلع ةردقلا عم ريكنلا كرتب هيلع تبث

 نأ : مهضعب لاقو . هنيح نم اهتبثأو 0 رارقالا لثم ، نامضلاب ةيصولا

 الإ نوكت ال ةيصولا نأل ، هتوم دعب كلذ ركني نأ الإ هيلع تبثي ال كلذ

 يف ريكنلا كرت هرضي ال اذه ىلعو 0 نامض نم تناك ولو 0 توملا دعب
 املاع هل ىصوملا نكي مل اذإ امأو 0 هيلع ةردقلا عم هتوم دعب الإ كلذ

 . ملع ام نيحو 0 يصوملا توم دعب الإ نامض نم هب هل يصوأ امب

 ضوي مل هنأ 0 هللاب انيمي ةثرولا هنم بلط نإو 0 كلذ هرضي الف ، بلط

 تتبث اذإو . كلذ هيلعف .. ملع نيح يف هنم ريكنلا كرتي ملو ، كلذب

 . يصوملا توم دعب ‘ قحلا هوجو نم هجوب ، لاملا اذه يف ةيصولا

 يرتشثمللف ، قحلا هوجو نم هجوب كلذ نم هل ىصوملا قحتسا امنإف
 . ملعأ هللاو ، اندنع كلذب يصوملا لام نم كلذ ةميق

 ال نيذلا هيبرقأل رمت نم راهب فصنب ىصوأ نمع : لئس

 حص ام هيبرقأ ىلع مسقتأ ؟ ةيصولا هذه مسقت فيكف ، هنوثري
. رمتلا نزو نم نيعم ردق ىلع عطقنتو مهاردلاب موقي مأ ؟ بسنلا



 نأ ، نيملسملا راثآ يف ءاجام يناعم ىلع يدنع يذلاف : باجأ

 هنإف . هنت ملع اذإف ، ةلداع ةميق ، مهاردلاب هتميق موقت رمتلا اذه

 ام نيبرقألا ىلع مهاردلا مسقتو 0 مهاردلا كلتب ىصوأ هنأكو لعجي

 نيبرقألا نم دحاو لك ىطعيو 0 ةخاش فصن ىلع عطقت نأ ىلإ & تغلب
 . ملعأ هللاو ، مهاردلا بسح ىلع هلام ردق ىلع ‘ رمتلا اذه نم

 : ريبكلا يلاولا _

 نب فلخ نب دمحم نب هللادبع نب دمحم نب هللادبع ديسلا وه

 . ريبكلا يلاولاب بقلملا - يديعسوبلا كرابم نب ديعس

 مامإلا هالو دقف 0 نأشلا دمس مالعأ دحأ وه ريبكلا يلاولا نإ

 يحاونو نأشلا دمس ىلع ايلاو هللا ةمحر يديعسوبلا ديعس نب دمحأ
 فاصنإلاو لدعلاب ةقطنملا ىلع هتيالو ةرتف لالخ ماقو 0 ةيقرشلا

 امخض انتيب ىنبو 0 نأشلا دمسب رضخالا جلف ىرجأ ثيح { ريمعتلاو

 .-ه١٢١! ةنس يديعسوبلا دمحم نب هللادبع ديسلا يفوت

 نيبا خرؤملا هركذ دقو 0 ةثيدحلا ةلحملا يبرغ 0 لبجلا حفاص يف نفدو

 . مامإلل ربكألا يلاولا هامسو قيزر

 يديعسوبلا هللادبع نب دمحم نب نافلخ ديسلا هاخأو هحدتما دقو

 دمحم نب دنس نب رماع نب رصان رعاشلا امهحدتما ، ليكولاب بقلملا

 : لاق ثيح ةليمج ةديصق يق { يرماعلا

۔ ٤١ ۔



 اناشغي مونلاو ةرسجانب ترم

 هيراس ليللا لالظ يف انب يرجت

 ةحنان توص انعمسف اهيرج يف

 ادرفنم كاكبأ يذلا ام اهل انلق

 ىضمو ىضق رصع ىلع تيكب تلاق

 اهمكعي طوسلاو اجرلا اياطم انجع

 ابرط الفلا يوطت اهريس تعرسأف

 ىتأ تاثداحلا ركم ريغ اهعارام

 دقف نيدساحلا ديكب تيلب امل

 ىتف ءاوللا روصنم مزعلا ديؤم

 تكمس يذلا يكازلا ... هب ينعأ

 هتمورأ تباط دق يديعسوب نم

 انديس دفولا قون كبابب تفاط

 انزوعأ رهدلا بير مويلا كل اوكشن

 اللح ءانثلا باوثأ كبر كاسك

 تعفترا يذلا يكازلا رهاطلا كونصك

 هبهاوم تضاف يذلا هلإلا دبع

 تحعتر يذلا يلاولا دمحم ىتف

 امكدوج بيس الول ينأ تنقيأ

 اناطيغو اديب ىجدلا يف انب يوطت

 اناعذإو اعوط . ةرجاهو . اروط

 اناجشأ ناصغألاب توصلا كلذو

 اناكبأ كاكبأ يذلا لع قرواي

 اناك ام رصعلا كاذ تيل اهل انلق

 انايحأ دوجلاب يذلا بانج ىلإ
 اناطعأ هاو هن ام لك يذلا ىلإ

 اناود عو ارسق اهبكارل اموي
 انافلخ دوجلاو ىدنلا رحب تممي

 اناميإو اصالخإ زاح دمحم

 انازيمو اسوق تمسو هتامه

 اناصغأو اعرف هدتحم باطو

 انالوم كايلع ىرذ يف تخونو
 اناحلأو اءزر ةفرص انماسو

 اناصمق درولا بايث نم انسكأف

 اننويكو اخيرم بتارملا هب

 اناسحإو الدع ىرولا عيمج ىلع

 اناكشمو انالوم قلخلا هلظ يف

 اناريح رهدلا تابئان نم تحبصأ

 ۔ ٤٢ ۔



 اناحلأ نلتر وأ منامحلا قرو تحدصام رهدلا نايقاب امتلز ال

 انايحأو انيح ةقلاخ ةالص رضم نم ثوعبملا ىدهلا يبن ىلع

 مهنم ناك دقف ، ءاهقفلاو داهزلا مالعألا نم ريثك نأشلا دمسبو

 ه يديعسوبلا دمحم نب هللادبع نب دمحم نب فيس دهازلا ديسلا - كلذك

 نب ني ديعس ناطلسلا نمز يف نأشلا دمس ىلع ايلاو ناك ثيح
 يف دهزلاو ةدابعلا ليبس كلسو 0 ةيالولا كرت اريخأ هنكل ، ناطلس

 ۔ تاريخلا باوبأ هل تحتفتو هدهزب تاماركلا هل ترهظف ‘ ايندلا ةايحلا

 ه٢٧٢١ ةنس هللا همحر يفوت دقو . هفرعي نم لك لضفلاب هل دهشو

 . نأشلا دمس نم ةعيرشلا ةيرقب نفدو

 نب ملاس نب سيمخ نب دمحم ةمالعلا خيشلا كلذك مهنمو
 ناهبن وبأ ةمالعلا خيشلل ارصاعم ناكو . يديعسوبلا هللادبع

 يف يرشبلا ىسيع نب ىسوم هيقفلا خيشلا هنع ركذ دقو . يصورخلا

 ىور امك . هرخأالل هبحو هعرو ىلع لدي مالك نيازخلا نونكم هباتك
 نب دمحم خيشلا داجأ دقو : لاق ثيح يملاسلا نيدلا رون مامإلا هنع

 نمم وهو ةلأسلا هذه جيرخت يف ىلاعت هللا همحر يديعسوبلا سيمخ

 ."''يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان خيشلا رصع يف ناك

 نب دمحم خيشلا جيرخت ركذو 0 اهنع ثدحتي ةلأسم كانه نأ يملاسلا نيدلا رون مامإلا مالك نم ودبي ام ىلع ""
 يملاسلا . اعيمج هللا مهمحر . اهل سيمخ

 ۔ _ ٤٢٣



 نب دشار نب ديعس هيقفلا خيشلا - نأشلا دمس ءاهقف نم كلذك

 دمس نم ةعيرشلا ةيرقب هيقفلا اذه أشن ثيح & يديعسوبلا سيمخ

 نيب نازع مامإلا هاضقو 0 ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا يف كلذو 0 نأشلا

 ديعس نب يكرت ناطلسلا مث ، اهلوح امو نأشلا دمس ةيالو ىلع سيق
 . كلذك ةيالولاب ءاضقلا ىلع هرقأ

 نب فيس نب دمح عرولا ملاعلا - اضيأ نأشلا دمس مالعأ نمو

 . يديعسوبلا دشار نب ديعس

 نم ملعلا ذخأو 0 ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا يف خيشلا اذه أشن

 حلاص نيخيشلا مزالف { لباقلا دلب ىلإ لقتنا مث ك نيرصاعملا ءاملعلا

 . يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون مامإلاو ، يثراحلا يلع نب

 اهيقف هللا همحر ناكو ، نونفلا رياسو هقفلا يف امهرحب نم فرتغاو

 . ادهاز

 . ةيرجه١ ٣١٥ ةنس يبموب دلبب دنهلا يف هللا همحر يفوت

 : لاقف يملاسلا نيدلا رون مامإلا هاثر دقو . جحلا ىلإ هقيرط يف وهو

 ح ماج ناك لضاوفلل فيس نب دمح ىلع يفهل
 عياش سانلا يف هلضف نم بذهم مولعلا رجب

 عقاربلا هنع ىفن دق كرادملا بعص لكشم مك
 عبات نو كيل هءارو ريسملا دج لضاف مك

 علاوض هب هاوق اذإف هرثإ يف ىوقلا دهج

 ۔ _ ٤٤



 عتار هنم ملع ضوربو هلضفب تودغ مكلف

 عماسملا تلتماف هعنم رهاوجلا تشظطقتاست مكلو

 عضاف كنم قارف ىلع هلإلا د۔ بع ابأ يفنفهل

 ع ناش يأ كبطخ ناكو ودعلا راد يف ترص إ

 عجاضملا ءوس نم هلل تكشدقاضرأ نأكف

 عشاج يأ اهيلإ ىقلأ ذإ نا نملا اهثاغأف

 دشار نب فيس نب ملاس هيقفلا خيشلا - كلذك نأشلا دمس مالعأ نمو

 . يديعسوبلا

 ملاس نيمامإلل ءاضقلا ىلوتو { ةعيرشلا دلبب روكذملا خيشلا أشن

 مهنع هللا يضر يليلخلا هللادبع نب دمحمو ‘ يصورخلا دشار نب
 . اعيمج

 مكاحتتو ، سانلا ةماعل ايتفم اهيقف فيس نب ملاس خيشلا ناكو
 نيمامإلا نع ءاضقلا رمأ ىلوتي نأ لبق هةمكحب نوضريو سانلا هيلإ
 . ه م٥٤٣١ ماع هللا همحر ةينملا هتفاو دقو . نيروكذملا

 نم يعرفلا ملسم نب فيس نب ملاس دهازلا هيقفلا خيشلا كلذك

 رشع ثلاثلا نرقلا يف رضخألا دلبب دلو ثيح ، نأشلا دمس مالعأ
 نازع مامإلل ءاضقلا بصنم ىلوتو . اكسان ادهاز اهيقف ناكو 3 ةرجهلل

٤٥ _ 



 عم عئاقولا ىدحإ يف اديهش هللا همحر يفوتو يديعسوبلا سيق نب

 . ه١ ٢٨٦ ةنس سيق نب نازع مامإلا

 دمحأ نب رماع نب دمحم هيقفلا خيشلا نأشلا دمس مالعأ نمو

 دمس نم ةلحجلا ةلحمب . هللا همحر روكذملا انخيش أشن . يديعسوبلا

 هنع فرعو ، اهب يفوتو ، ةعيرشلا ةيرق ىلإ كلذ دعب لقتنا مث ، نأشلا
 . هتانج حيسف هنكسأو هللا همحر . ايندلا ةايحلا يف دهزلا

 نب ملاس هيقفلا خيشلا - اهئاهقفو نأشلا دمس مالعأ نمو

 . يمضهجلا هللادبع نب رصان نب سيمخ

 نرقلا نم ريخألا فصنلا يف 0 نأشلا دمسب روكذملا انخيش دلو
 نافلخ نب ديعس خيشلا ةمالعلا كردأ دقو ، ةرجهلل رشع ثلاثلا

 رخآ يف كردأ امك ‘ سيق نب نازع مامإلا ةعيب رضحو ث يليلخلا

 خيشلاو ، هنع هللا يضر يملاسلا نيدلا رون لمعلاو ملعلا مامإ - هتايح
 . يملاسلا ناخيش نب دمحم رعاشلا

 دقو . سانلا نيب حالصإلاو دوجلاب يمضهجلا خيشلا فرع

 رذنأ دقو 0 نأشلا دمس ةدلبب 0 ةيرجه١٣١! ةنس هللا همحر يفوت

 ثيح . يملاسلا ناخيش نبا رعاشلل لاؤسلا اذه اهنم ةعئار اراعشأ

 : لاق

 نمزلا نيع هدوجوب ترصبأ نم اي لوقلا ام

۔ ٤٦ ۔



 نع ءاملضلا تلجتو

 يبر بوص باصأو 4 عيب

 بم عبرلا بيصخ ا د فق

 ضيزقلا زيريل كاح نم

 ولا ةورعلا نكرب (( ... ))
 زع ينرقب ىدرأ 4همز |

 زناج اعيب دهارتا ١

 ات مسر كاد ما

 ىدهلا ىلإ تيده يل لق
 عساش نم ةديرخو

 ىضتقلاب تماقو ىضقف

 اه ةالص لاح فيك لق

 ضيحملا تأر ةيبصو

 حاكنلا تريغذفق تزرب

 اهجورخ لاح فيك لق

 ةيفغتب داصل ضخفأف

 ۔ -_ ٤٧

 نعواهلءاضأ رون

 نينس هب نسرد ىنعم

 نحعالا )) ... (( 4هب اجهت

 ١ يولا زرطو نسحل 7

 ن ف لك يلاعملا قفأ

 نكس ىتح ادعلا نرق

 نسلللا رج حلا كلذ

 ) ر ايلعلا ى رذ الا

 ننملاو اياطعلا يوذ

 نحملاو حفاوطلا يوذل

 نهرلا نعو اهعيب نع

 نمثلا ذخأ يل لحيو

 ؟!نمكحت اذام . هعنمي

 نمس اهعجرم نوكيل ؟ ٠

 / و تلص اهجوز عم

 نا نيب ال ىتم ىكشو

 نزحلا ىلإ لوخدلا نيح

 ندفلا نول ىكح اهب

 ندبلا سفن نع ففجو

 ؟ نسحلا يبأل ةدع نم

 نتهلا كضراع بوص نم



 زر هبمزم ثيغنك ايحو

 لقلا يفاكش قبي ال

 ضحم باحصألاو كيلعو

 : الئاق ناخيش نبا هباجأف

 نسحلا ىلإ بولقلا برط

 ذجتماهخإا رفاونو

 سيمخ نب مللاساي

 عيطتسأ ال ينتلعجو

 هرد فذقي رحبلاو

 ةر ذه كرعش نأكف

 ك بهف يل كنم هل

 ےحبرمب تعبر نكل

 ناك ىدص كنعمطيال

 مبجاسجاس لكام

 ليلق يدمس نمو رتساف

 نيرابجنزلا بتك فاقيإ

 مهو مهل مهلامعأ
 اب ضقي مل اذإ اذه

 راهتشإ رهتشا اهفاقيا

 هباأبعيال ذفلاو

 ۔ _ ٤٨

 نحجرم باحسلا ي ٢ نم

 نرد نماليتف الو . بو
 ٠ 7 أا ا : - 4 د 7

 نسلا ىلإ نويعلا برط

 نسرلاك قئاقالا اهب
 هلا يذ نم ينتلقنأ

 نمك .موقأ نأب

 ن

 نش بلق نيليال

 ن هو هب سيل

 نسر اوملظ ولو نمض

 ننسلا ييحم اهقارغتس



 حمفانلق يذلا ىلعف

 اهذخأ عضوم نوكيو

 ينلصت نأ هتيمملا ىلعو
 ال ءرملا ذاختا نإ

 ل ه عزني نإ كاذكو

 مامتلل عرف رصقلاو

 دعقت لاق ضعبو اذه

 هتتصب اهتحتالصو

 لا مدلا نم ليلقلا لهو
 نيتضيحب كاذ لاق نم
 ثلث اهتدعا وأ

 وبل نم باوج اذه

 نم !اهكلمت روج

 نمتؤملل اه عوجرو

 نطو هنطاوم يق

 نكسلا يف رصأ ناظطو

 نحعض نإ الإ هةعز ني

 نستسي جورخالب

 نزحلا لجر ىتأ زإ

 نطشلا هب ثبف ىضقف

 نع موي ضيح فورعم

 نحملا ىفكت هبيقع

 نتخللا ءاج تضم نإ

 نتفلا عولخم لهجلا س

 نج ليللااماذإارون

 نب رصان نب فيس بيدألا خيشلا - كلذك نأشلا دمس مالعأ نمو

 . يديعسوبلا ديعس نب كرابم

 يف كلذو 0 نأشلا دمس ةيحاض نم ةعيرشلا دلبب انخيش أشن

 . اهيناعمو برلا راعشل اظفاح ناكو “ ة رجهلل رشع ثلاثلا نرقلا

 : اهنم ةريثك راعشأ هلو 0 ةغللا ملعب افراع

 ۔ _ ٤٩



 بيجعلا بجعلا وه يبجع نمو

 هارت سانسن ريغب سيمي
 يسمعسع جاد هيف قورأو

 قدو هاقسو قراب ضموأو

 ىدبأو ضغ سجرنب منو
 هتأر نأ امل ناصخألا اذك

 امل هانشثنأ يذلا ناحبسف

 يرابطصا ىنعف هبحب تمظك

 يجالع يف سآ لك ىيعأو

 وضع لك يف هبح مسقت

 ىضقت رمع ىلع يفسأ اوف

 : اضيأ هرعش نمو

 اضرعأو بحملا نع بيبحلا دص

 افجلاو يدامتلاب يدآؤف انضو

 هنأكف ابظلاب ينامر يبض
 ههجول لازفغلاو ةلازغلا تنع

 همهف نم هع تاس لخالخ اذكو

 تكرحت هيلع ىرس ميسنلا اذإو
 هل تدجس يذلا دقلا فيهأ اي

 امئاه كدعب ةمض دعب نم ينتفلخ

 بيطر نصغ اذ هنم بجعأو

 بيذكلا وه يخأ لاح ىلع

 بيغتال سمش هنم قرشتو

 بيضقلا كاذ ىسشتناو شنشنف

 بيينشلا هتجاجم نم احاتقأ

 بيجت هتمظعل تدجس هل

 بيبر أشر اذ تلق ىنثت

 بيرم يرمأ يف نآلا هنمو

 بيبطلا ىكب يلاحتنا مظع نمو
 بيشملا رفس دقو ةحراجو

 بيطي ال يبلقو افش ريغب

 اضرمأ دق هظحل لباب رحسبو
 ىضر مأ اهرك هنم كلذ ردأ مل

 ءاضأ دق قرب ماهجإلا ضراع يف

 اضرلاب دهاع ناب دق نم نابلاو

 اضخغلاب ذخاؤي دحأ الو وكشت

 اضقلا ناديمك اليم هتابذع

 ىضم امل هل اميظعت ناصغألا

اضفلا بحر يب قاض ابص ناريح



 : لوقي هراعشأ نمو

 عقلبلا ميدقلا للطلا ىلع جرع

 همسر فاعو هملاعم لأساو

 عبرملا تاسراد اموسر كيباو

 علظفم ميسج بطخ نع كيبنت

 عمريلا فيصخ اهب نولخ ججح

 عبرألا حايرلا هيفاس جوه نم تلطعتو اهتاصرع ترمدتف

 اهتاوبر يفق ناحلألا عجرتب

 ابصلا مايأب اهب تدهع دق مك

 دعاسم نامزلاو شيع بيط يف

 ىدرلا تاساك رهدلا اناقس ىتح
 نياك ردقملاو انيقب اقح

 - كلذك نأشلا دمس مالعأ نمو

 . يديعسوبلا كلام نب

 يعيال لص مصل لآؤسلا فيك

 عمسملا يجش اهنم ينباجأف
 عمدألا يراجم ينم تلسرتساف

 عضوم فرشأب ةمعان لك نم

 عنزأ ماقم يف زع مايأ
 عنتعش رهفكم يف ارطمتسم

 عفاد نم امف انب هاضق امع

 دمح نب ناميلس نب دمحم هيقفلا خيشلا

 رشع ثلاثلا نرقلا رخآ يف نأشلا دمس دلبب هيقفلا خيشلا دلو

 يف هلو 0 يكرت نب لصيف ناطلسلل ارصاعم ناكو 0 ةرجهلا نم
 : اهيف لاق يتلاو ةديصقلا هذه اهنم ، دئاصق هحدم

۔۔ -_ ٥١



 ا هذه اليلق فق يبح | .2 اص اي

 7 فوطن اميك ةعاس فق هللاب

 نمو عوبرلا كلت ىلع مالسل ئ رش . ١ ئ رقاف

 رودبلا كيتاه نيأ اهتلأس
 ١ الو مهنع اربخ دجأ ملو

 قمر يب ماد ام مهبح يف
 مكدعوب ايحي مكبحم او دع

 اومكح نإف اعوط يتجهم مهتكلم
 - لط \ ٠ لاب ةب مهنم و

 اهمسبت نم ارون قرسي قربلاف

 تبم وهف اهيتنجو نم درولاو
 ره لي . 1 تئيه ليدعت يف دقلا امنأك

 اهعمجأ رهدلا فورص ينتهد ِ و

 افستعم : ديبلل اردتبم تمقو

 ز ىرولا ىلوأ يذلا كيلملا ىلإ ١

 هب نودج ب زودجنتسي ابغر هنوتأي

 هبقاوع ةاوع ىشخت يذلا مامهلا وه

 هلشمانأ تلاس ىذلا ميركلا وه
 َ ٠

 هتحار ضيف يرابي ول يذلا وه

 ةمركم لعف نع لذاع هني /
 اهعمجأ رهدلا بورح رحب ض . ضاخ

 ىرت نيلفحج ت نيلفحجلا ءاقتلا يف هتمش نإ

٥٢ _ 

 لقتننو . اقح اهب ضورفلا يضقن

 لجعلا انعب ا انعبط نم ام كديور الهم

 اولحر نإو اولح مهنكسم بقلا / ذ بلقلا
 للعلا اهبان يلثم يهو بجن ١

 لعتشت دجولا رانو يقوش دازف
 : ةانحلا .

 لجألا يتأي نأ ىلإ ةايحلا نم

 لطملا نسحي مكنمق متلطم نإو

 لمتحم و ضار مهب ينإف .
 للكلاو راتسألا اهبجحت اذإ

 ليملا اهزه ذإ اهدق نم نصنلاو ٠ ٠ ٩ ح ١

 اولقن اذك ىلاحلا اهقير نم دهشتل :

 لدتعم كلملا رادب مامهلا رم

 لبجالعلا يف نم ىلإ ي ن ١ ى دصق تممي
 لصتت نوفاعلا هب كيلم ىلإ
 ل هاو ليب : لبإلاو ليخلا دجت تراس هيلإ

 لمأ مه داق ذإ ىرسلل مهي

 او باصلا هنمق . حامتست 1 تستو

 7 )عتنمو فاح هةفقكوت ادوج

 للب اهل ىقبي امل راحبلا ضيف

 لخبلا هعبط نم الو 0 اياجسلا نيز

 لجولا هراز ام امستبم ا , تبم ه

لجألا هرافظأ يق عمجت



 اعفترم دجملا ءامس يف الع دقل

 ىلع ءاقبلا لوط ةمعن يف شاعو

 هبهاوم ىنغت يذلا كيلملا تنأ

 هتلود دجملاب تعفترا يذلا تنأ

 ةبئان لك يف انل دعملا تنأ

 يكلم اي كلملا ماسح اي لصيف اي

 ينمز يف لعفلا ميظع احالس وجرأ
 تيمح ام لك يرامذ يمحأ ديرأ

 ةمكحم رعشلا عيدب نم اهكاهو

 لحز همسإ مجنو } كامسلا ىلع
 لبتقم دعسلا مجنو ، دوسحلا مغر

 اولخب لئان ىندأب كولملا اذإ
 لودلاو كالمألا رصقت اهنود نم
 للعلاو لاوهألا تذفدارت اذإ

 لمأ يل تنأ ، احاجن كنم ديرأ

 لمعلا اهناز دق ةروهشم ءاعمص

 لبلا سرافلا جاهو سيطولا ران

 لسكلا اهلان ام حرف ىلع ىعست

 : هيف لاق يملاسلا ناخيش نب دمحم خيشلل هنم لآؤس اذهو

 نا .مزلا رون هب نم اي

 ح برأب تيلتبا ينإ

 مه ايندلاو سيلبإ

 يصالخ وجرأ يننكل

 سسجتلا ىنعم ام لوقأو

 مأ ع سلاب مأ قشنلاب
 لاوسلا اذه يغتبأ ال

 لا راجب يف قيرغ ينإ
 ا فاك ابوج وج أ

٥٢٣ _ 

 مه

 رمه دزاو راتسا `د ف

 { ٠ آأ لبس ےم ٥

 رش لك يف يدترت نأ
 رهتشم امتح ءادعألا

 ردتقم كّ يلم نم

 ر صبلا لهأ الئاس

 رظنلا ظحل مأ ب كتقتلاب
 ( تف ٩ لب ذنعك

 ركفلا بولسم لهج

 رهز ردب وأ سمنتلاك

  



 مكيف يدو ت صلخأ

 يبنلا ىلقع ةالصلا ينم

 حصألاو لآلاو

 : الئاق ناخيش نبا خيشلا هباجأ

 ررد مأ ربثدوقعأ

 ىتأ دق لباب ر دس مأ

 انل تبه ة مسن مأ

 انيلإ تدر ةو ن مأ

 نم لاس لآؤ س كاذ مأ

 ضيرقلا رعشللو يلام

 سأب لوفشم ب اقلاف

 1 صلخت تدرأ نئلو

 اط موزلب يذلا وهف

 اب اهجلاع سفنلاو

 ةريرغلا سفنلا ع تي نم

 ال نا طيشلا كودعو

 الل هنم اد عا عيش ال

 ىقتلا نم كيلع ع سو

 يقحلا ىلع زاجملا يهف

 رهدلا لو ط اماد

 رظنلاو يزع ل هأ اي

 رشبلا ري ذ ىفطصملا

 رثألاو ةهابنلا لمهأ

 ررغ مأ رجف مو جنأ
 ركفلا تنبانل د ثح

 رحسلا تقو ة ناير

 رغصلا د ۔هع انهوم

 رجحلا مص 4 تافشر

 ركتبم ى ذ عم لكو

 رطفلاو ق العلا باب

 رتولا عدو فخ رتولاف

 رفظلل كلدي 4 تع

 رمتسملا فالخلا ةيود

 رش لك يف 4 مرت

 ربكلا هدصارم له جت

 رذحلا ل ذصحلاق نا رسن

 رقس ى اع تنأف اداز

 7 ىلع مودت ال ةق

  



 رطخلا سأراهدادوو اهضغب ةمالسلا سأر

  

 رثع نإ نمأت تمصلا بارق يف كناسل د۔۔فغاو

 ربلا ملس هرش نم يذلا ءرملا ملسملاف

 رش لك نماكم ىوس لوضفلا ةنسلا ت ت ام
 ردكلا دنع افصلا مهف افصلا ناوخإ سنتال

 رشبلا ايضب ةجوزمم ة ياعرب مهددماف

 رتسامب كافك د ةف كفج نإو كاخأ مزلاو
 ربخلل صحفتلا و ه تاغلا يف سسجتلا نإ

 رثألا يف مرحملا و ه يلولا بيع نع ثحبلاو

 رظنلابو عامےسلابو ناسللاو لصحي ب اقلاب

 دمح نب ناميلس نب دمحم هيقفلا خيشلا يفوت دقو اذه

 .هلللا همحر ه٣٠٥٣١ ةنس يديعسوبلا

 ديمح نب نافلخ نب هللادبع هيقفلا خيشلا نأشلا دمس مالعأ نمو
 . ةيوبنلا ةرجهلا نم ١٢٩٩ ماع ملاعلا اذه دلو . يمضهجلا دشار نب

 رون مامإلا نم ملعلا ذخأو 0 لباقلا ىلإ لحر ميركلا نآرقلا ظفح نأ دعبو

 يف رحبتو ث هقفلاو نايدألاو ةيبرعلا مولعلا يف سردف 0 يملاسلا نيدلا

 يملاسلا نيدلا رون هخيش جرخ امدنعو { ةغالبلاو فرصلاو وحنلا ملع

 نم هتدوع ىتح سيردتلا يف هنع ابئان هكرت 0 مارحلا هللا تيب جح ىلإ

 ءانبأ خايشألا دنع بريضملا يف اسردم نيع مث 0 ةسدقملا يضارألا

  



 ىلإ مهرداغ من 7 نينس مهعم يقبو { يثراحلا هللادبع نب ديمح

 داع كلذ دعب 0 هقفلاو وحنلا يف سيردتلا ةمهم كانه دلقتو ، رابجنز
 هنيع ه١ ٣٦١ ماع يفو ، ه١ ٣٥٩ ماع نأشلا دمس هنطو ىلل

 ةقطنم نم لماكلا دلبب اسردمو ايضاق يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا

 ۔ تاونس ثالث مهعم يقبو ، اهب يلاهألا بلطل ءانب كلذو 0 نالعج

 رفص رهش نم ١٦ يف اهب يفوتو ، نأشلا دمس هنطو ىلإ اهدعب داع

 ه ةيمظنو ةيرثن ةبوجأ هلو . هتانج حيسف هنكسأو هللا همحر ه ٦٢٣

 : يملاسلا ناخيش نب دمحم خيشلل لآؤسلا اذه همظن نمف

 ءاشنإلا حضاو الآؤس يدهأ ءاحلصلا ةفصو يخأ ىلإ

 ءاحصفلا ىلع هتحاصف تاف يذلا ناخيش ليلس كاذب ينعأ

 ءابنالا يف ءاج دق زئاج له هليل عم هراهن مايصلا لصو

 ينانلا ءيجم ىلإ نكسن مأ زئاج وه له كشلا موي مايصو
 ءاملا دوعب ءاصحإلا مأ ترهط له دعلا نودب تحزن نإ رئبلاو

 ءاضيبلا ةنسلاب ىدهلا قرط يحتنأ يك الصفم باوجلا وجرأ

 ءالضفلا هبحصو مانألا ريخ دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث

۔۔ _ ٥٦



 يف تايبأ ةثالث هنم درون ، ارعش هلآؤس ىلع ناخيش نبا خيشلا هباجأف

 : لاق ثيح ةمدقملا

 ءاشنإلاو انإلاب كيشني ءانغ ةضورب نغأ ىنغ

 ءارعشلا رشعم اي مهراكفأ تكرح دبعم تامقت هذه مأ

 ءامسنلا مف دنس نع هيوري ةدوم ثيدح دمس تححص مأ

 نب ناميلس يضاقلا هيقفلا خيشلا نأشلا دمس مالعأ نم كلذكو
 . يمضهجلا حبصم نب ديشر نب ملسم نب دشار

 دقو . ه ٢٣١ ١ ماع نأشلا دمس دلبب ليلجلا خيشلا اذه دلو

 يوق ظفحلا ديدش ناك هنأ ثيح ، هابص ةروكاب يف ميركلا نآرقلا ظفح

 ىلع سردف 0} ىوزن عماجب ميركلا نآرقلا ظفح نأ دعبو { ةركاذلا

 بدألاو مالكلاو هلوصأو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا مولع هئاملع

 خيشلا ىوزن عماجب مهيديأ ىلع سرد يذلا هخايشأ نمو ، خيراتلاو

 رماع نب هللادبع خيشلا ةمالعلاو ، رصان نب دماح يوحنلا

 هنع هللا يضر يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا نع ذخأ امك 0 يرزعلا

 . هاضرأو

 هقفلاو وحنلل اسردم يليلخلا مامإلا هنيع ملعلا يف هقفت املو

 . ءاربإ ةيالو يف كلذ دعب مث & يبيضملا ةيالوو نأشلا دمس هدلبب

_ ٥٧ _



 تايالو ةدع يف ءاضقلا ىلوت روميت نب ديعس ناطلسلا دهع يفو

 رهازلا دهعلا ىلع قحلف 0 هللا همحر رمعلا هب دتما دقو ، نامع نم

 ددع يف ءاضقلا ىلوتف مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج ةدايقب

 . تايالولا نم

 هرمع ىنفأ دقو ، مولعلا عيمج يف ىلوطلا ديلا هل هللا همحر ناك
 . اعضاوتم اصلخم ناكف هتافص امأو . ءاضقلاو سيردتلا يتفيظو يف

 ۔ حورلا فيفخ سلجملا هكف ناكو ،‘ هظعو سورد يف ةماعلاب طلتخي

 . هسورد هب غوسي ام بدألا فئارطو رعشلا نم دروي

 ماع بجر رهش نم عساتلا يف ىلاعت هللا همحر يفوت

 : يه تافلؤملا نم ددع هلو . ه ٨

 . ةسيتيلا ةردلا ىلع ةميوقلا كلاسملا ١(

 . فاعسإلا رشحم يف فاجرإلا ٢(

 . كلاسملا دصقأ ىلإ كلاسلا داشرإ ٣(

 . بارعإلا ةحلم يناعم بابحألا نيقلت ٤(

 . نيدحلملا ىلع درلا يف نيبملا قحلا ةملك ٥(

 ىلإ كلاسلا داشرإ هباتك يف درو اميف انه هيونتلا انب ريدجلا نمو

 : هيف لاق ثيح ةاكزلا عنام ةلأسم ىلإ كلاسملا دصقأ

۔ ٥٨ ۔



 هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ديز نب رباج نع ةديبع وبأ . (( لتقي ةاكزلا عنام )) : لاق ملسو هيلع

 يننوعنم ول هللاو : لاق هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأ انغلب : لاق
 . هيلع مهتنتاقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هنودؤي اوناك الاقع

 قحتسي مامإ نم اهعنم اذإ كلذ : ةديبع وبأ : لاق : عيبرلا : لاق

 . اهايإ هعنم نم لتقي الف هريغ امأو ، اهذخأ

 هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 .اثالث اهلاق . (( ةاكزلا عنامل ةالص ال )) : ملسو هيلع هللا ىلص

 . اهعنتامك اهيف دتعملاو

 : هللا همحر رضنلا نبا لاق

 عنصتال كحيو هكرتت هنأ ىلع لاملا ععماج اي
 عمجت ام ردي مل لفاغل هتفلخ ةمث هتعمج

 عدرت هل تقات نإ كسفن هلكأ نلع تنك اميف ثاعف

 ع اضت هرازوأ نم تنأو هلك ارفاو هع ييلإ راص

 عنقم هعتفيخ نم سأرلاو هتيبلف يعادلا اعد اذإ
 عجرملا كلذ ام عجبرمل هوحن اعطهم هيلإ ىوهت

 عفشي هدنع ميمح الو عفاش هموق يف هل سيل
 عرقأ هدنع عاجش وهو هزنك هترفح نم جرخي

 عسلت هع باينأ اربدمو البقم ىرولا نيب هععسلي

 ۔ _ ٥٩



 عطست اهران ميحج ىلإ ملستسم وهو اعد عدي

 عمدم هل اقري ام لذلا يف همأ نم عولخملا جذبلاك

 عفنت اهلمأي ابهذ وأ ةنذضفامهزنكي نمل الوق

 عوج عرت هيلإ روص موح ىوطلا لهأ هلوحو

 عدخألاو رهبألا اهب يوكي ةيك ه ] رانيد لكب

 عجضم هل بنج يذ لكف امجضم ىقتلا كيبنجل دهماف

 تقو يف ضعب مهضعبل مهتلص بجت - ماحرألا قح باب يفو

 ةويره يبأ قيرط نم يور دقف . مهحرتو مهحرف تاقوأ يفو 3 دايعألا

 هقزر يف هل طسبي نأ بحأ نم ) - ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 )- كلذك يورو . ( همحر لصيلف- هلجأ - يأ هرثأ يف هل أسني نأو

 لوأو . ( رامعألا يف ناديزيو رايدلا نارمعي راوجلا نسحو محرلا ةلص

 ةرامعو 0 ةعاطلا يف قيفوتلا ببسب رمعلا يف ةكربلا نع ةيانك هنأ

 . كلذ ريغ يف هفعييضت نع هتنايصو ، هرخالا يف هعفني امب هتقو
 . مالسلا لاسرإ اهاندأو 0 ايادهلاب ةلصلا اهلضفأ نإف ةلصلا امأو

 اهتلص بجت 0 نيدلا محر ةماعلا محرف ، تاداعلا ربتعت نأ يغبنيو

 . قوقحلا نم مزلي امب مايقلاو & فاصنإلاو لدعلاو حصانتلاو دداوتلاب

 . هلاح دقفتو 0 هتقفن همزلت يذلا بيرقلا ىلع ةقفنلاب ةصاخلا ديزيو

 لاصيإ عماجلا ىنعملاو . هيلإ فورعملا ءادسإو ، هتلز نع لفاغتلاو



 بيرقلا دح يف فلتخاو ، رشلا نم نكمأ ام عفدو 0 ريخلا نم نكمأ ام
 ةسشنخ : ليقو 0 ءابآ ةعبرأ نود ام : ليق ، هتلص بجت يذلا

 نمل بجت الو ، كرشلا عطقي ملام كلذل دحال ليقو { كلذ ريغ ليقو 4

 نمأ نإ اهماحرأ ةلص نع اهجوز اهعنميالف ةأرملا امأو . رحبلا عطق
 . ملعأ هللاو ، ىفكل طقف مالسلا اهل حابأ نإو ، ةنتفلا

 ةرطفلا ننس باب -

 ة براشلا زجو ، كاوسلا : يهو سأرلا يف سمخ ةرطفلا ننس

 يف سمخو 0 سأرلا رعش قرفو 0 قاشنتسإلاو ، ةضمضملاو

 . رفلظألا صقو 0 ناتخلاو 0 ءاجنتسإلاو { ةناعلا قلح : يهو 0 دسجلا

 . نيطبإلا رعش فتنو

 دقف : ةبييتيلا ةردلا ىلع ةميوقلا كلاسملا باتك يف لوقيو

 بلص ىلإ ىهتنا نأ ىلإ 0 مدآ بلص اهنم لقتنا يتلا ماحرألا هللا ناص

 هللا ىلص لاق امك س بلطملاو مشاه ونبو شيرق برعلا رايخو ، هيبأ

 نم ىفطصا هللا نإ ) : هححصو يذمرتلا هاور ثيدح يف ملسو هيلع

 . ةنانك ينب ليعامسإ دلو نم ىفطصاو 0 ليعامسإ ميهاربإ دلو
 . مشاه ينب شيرق نم ىفطصاو 0 اشيرق ةنانك ينب نم ىفطصاو

 هللا نإ ) : يناربطلا هاور ثيدح يف لاقو . ( مشاه ينب نم ينافطصاو

 مهنم راتخاف اشيرق راتخا مث ، اشيرق مهنم راتخاف ۔ هقلخ راتخا

۔ - ٦١



 نم ارايخ لزآ ملف ، مهنم ينراتخاف مشاه ينب راتخا مث ، مشاه ينب
 . ( رايخ

 ىلع نولازي ال نيذلاو نيزرابلا اهئاملعو نأشلا دمس مالعأ نمو

 نب دمح ديسلا ةمالعلا يضاقلا - وه مهرمع يف هللا دمأ ةايحلا ديق

 دمحم نب هللادبع نب دمحم نب دمح نب ناطلس نب دمحم نب فيس

 . يديعسوبلا

 ماع بيسلا ةدلب يف فيس نب دمح يضاقلا ديسلا دلو
 دلب هنطوم امأ . كاذنآ اهيلع ايلاو هدلاو ناك امنيح 0 ةرجهللا ١

 دقو ۔ لضفو فرشو ملع تيب نم وهو ، نأشلا دمس نم رضخألا

 ىمسي يذلاو 0 يديعسوبلا دمحم نب هللادبع ديسلا هدادجأ نم رهتشا

 اسراف ناكو ث ديعس نب دمحأ مامإلل ايلاو ناك امدنع ريبكلا يلاولاب

 ناك ث دمحم نب فيس دهازلا ديسلا اضيأ هدادجأ نمو . اباهم اعاجش

 . لضفلاو ىوقتلاو عرولاب فصويو ث هنامز لهأ دهزأ نم هللا همحر

 يف لصيف نب روميت ناطلسلل ايلاو ناكف دمحم نب فيس ديسلا هدلاو امأ

 . نامع يف نايعألا نمو 0 ةزراب ةيصخش ناكو 0 بيسلا ةدلب

 اروهشم 0 يديعسوبلا فيس نب دمح يضاقلا ديسلا ناك دقل

 يف ذملتت مث 0 ةركبم نس يف ميركلا نآرقلا ظفح دقف { داقولا هئاكذب

 سيمخ نب نادمح فسوي وبأ ذاتسألا ةمالعلا دنع وحنلا ملع

 ةمامإلا رقم ( ىوزن ) ىلإ هجوت ةيرجه١٦٣١ ماع يفو 0 يفسويلا

۔ - _ ٦٢



 مهتمدقم يفو لضافألا ءاملعلا نم ديدعلاب رخزت تناك ثيح & كاذنآ

 ملع ذخأف 0 هللا همحر يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا ليلجلا ةمالعلا

 ةغالبلا ملعو 0 رصان نب دماح ريهشلا ذاتسألا نع لمجلاو فرصلا

 ناميلس نب فيس نب ملاس خيشلا نم هقفلا لوصأو ديحوتلاو

 . يدنكلا هعمج نب ناميلس نب دوعس خيشلاو يديعسوبلا

 نم ددع يف يديعسوبلا فيس نب دمح يضاقلا ديسلا ىلوت

 ماع كلذو ايضاقو ايلاو اهب ناك ثيح نييئاطلاو ءامد - اهنم تايالولا

 ينب يداوو نالعجو روص تايالو يف ءاضقلا ىلوت امك & ةيرجه ٩

 نوؤش ةرازو يف ءاضقلا ىلوت مث . ةعنصملاو مدأو تايرقو دلاخ

 وهو } طقسمب ةيعرشلا ةمكحملاب كلذ دعب 0 تايدلبلاو يضارألا

 . ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألاو لدعلا ةرازوب ءاضقلل راشتسم نالا

 :- هتافلؤم

 ( نآزج ) لئاسملا ةبوجأ نم لئاسلا داشرإ ١(
 بالطلا ةيغب ٢(

 ديعسوبلا خيرات نع ةذبن ديفملا زجوملا ٢(

 . نامع ءارعش ضعب ءامسأ يف نامجلا دئالق ٤(

 . ةيمظنلا لئاسملا يف ةينسلا رهاوجلا ٥(

۔ - _ ٦٢٣



 نمو 0 رعشلا يفق ىلوط دي فيس نب دمح يضاقلا ديسللو

 نم اهنمض ركذيو 0 نأشلا دمسب اهيف ىنغتي يتلا ةديصقلا هذه هراعشأ

 : ءاملعلا نم اهيف

 نكس ام كرحي ادغ لايخلا فيط

 هردق ملعتل هع فرعت تنش نإ

 اهمسإك يهف ءارضخلا ةضورلاف

 اهنانفب اذل ءاحيفلا رضخألاو

 امميم ريحبلا ضرأ ىلإ دصقاو
 العلا تيب ادصاق كباكر لقناو

 نم نإف مالسلا د مس اي كيلعو

 اهميسن حيرأ اكزو تكز دلب

 ىنملا ىنج تينج اهيف يتلا يراد

 ملاع هيقف اهيف ىضم معنف
 يصعمدأف نيحلاصلا تركذ اذإو

 دمحم لجن لاضفملا ىلع يفهل
 هربق ةعيرشلا ضرأ توح دقلو

 ةمحر بئاحسلا لهنت هيلعف

 هل نم ميمت ىتف مامإلا اذكو

 دمحم هيقفلا نرفيج ليلسو

 هل سان نكت الف يمضهجلاو

 ۔ ٦٤ ۔-

 نطولاو ةبحألا ركذ نم بلقلا يف

 نسح اليصفت مظنلا يف هكيلإف

 نسحلا اهرظنمب ىظحت اهترز نإ

 نكس نمو ليزنلل ةيامحلا دجت

 نكسلا كايذ ليهأ مالسلا رقاو

 نملسو كانه فقو بيبخلا تيب

 نزحلا هنع يلجني كضرأب يتأي

 نميلا ضرأ يف ءاعنص امنأكف

 نمولأ تسلف اهل نحأ اذاف

 نسحلا ركذلا اوثروأ قدص لاجرو
 نجولل عمادملا نم ليست ادبأ

 نكس هنكامأ يف ةداهزلا رون

 نمدلا كلت يف راونألا تلاهناف

 ننملا ىلوم هبر نم ةلوصوم

 نمزلا لوط دلاخ ليمج ركذ

 نطفلا يراوحلا لجن هيمسو

نصحلا لعفلاب ءاج نم دشار وه



 نم يعرفلا ملاس فيس ليلسو

 نمؤم ةلالس ناميلس اذكو

 انيلو يضرلا فيس ىتف اذكو
 ادصاق ةينملا هةتقفاو دنهلاب

 ىرولا يضاق ملاس هوخأ اذكو

 ىقتلاو لياضفلا وذ سيمخ ىتفو

 سيمخ لجن لاضفملا كلذكو

 ملاس مراكملا وذ ديعس ىتفو

 دشار ةلالس ناميلس اذكو

 هنإف ديلولا ابن يخأ ركذاو
 رصان ةلالس اذه انرصعبو

 ىتفلاب مركأ هللا دبع ليلسو

 انبر نم ىضرلا مهعيمج ىلعف

 نأ كوجرأ اعضاخ كتوعد يبر

 اهعيمج نيملسملا دالب فحتأو

 انل ظفحأو انرومأ ةالو رصناو

 نحإلا نم حارتساو ةداهشلا لان
 نهتمي ال مهركذ ثراح لآ نم

 نكر ىوقتلا ىلإ نمو هيقفلا دمح

 ننسلاو ضيارفلا يضقي يك جحلل
 نمزلا كاذ يف سانلا يتفم ناك دق

 نسحلا لعفلاب فورعملا ملاعلا

 نميلا ةفراطغ نم مضهج لآ نم

 نطفلا كاذ اذبحو مامإل يضاق

 نردلا لك نم باوثألا رهاظلا

 نف لك يف ملاع هةعيقف ربح

 نمزلا لوط املاس يبر هاقبأ

 نطفلا كاذ رصان دمح ىتفو

 نحملاو نباغتلا موي يف وفعلاو

 نتفلا نم نينكاسلاو ىمحلا يمحت

 نطق اهيف نم لكو نامألا كنم

 نمزلا لوط يف زلاب انناطلس

 فيس نب ردب بي دأل ١ ديسلا - نأشلا دمسس ء انبأ نمو

 . يديعسوبلا دمحم نب

 عبارلا نرقلا نم عبارلا دقعلا يق دلو

 . بيسلا ةدلب ىلع ايلاو هدلاو ناك امنيح بيسلا دلبب ةرجهلل رشع
٠ -.



 لحر مث ، بيسلا ةيالوب ميركلا نآرقلا فيس نب ردب ديسلا سرد

 دعب لحرو 0 اهئاملع دي ىلع هقفلاو ةيبرعلا ةغللا سردو ىوزن ىلإ

 ىللإ ادئاع لفق مث ، نينس ةعضب اهب يقب ثيح ايقيرفأ قرش ىلإ كلذ

 مث ، قيوسلا ةيالو ىلع ايلاو ةموكحلا هتنيعف 0 نامع هنطو

 سلجمب يبيضملا ةيالول الثمم ارخؤم نيعو . تايالو ةدع ىلإ لقنت

 . ىروشلا

 هل { نامع يف نيديجملا ءارعشلا نم فيس نب ردب ديسلا دعي

 هذه اهنم 0 هراعشأ نم اضعب درون ، ضارغألا ةددعتم راعشأ

 نيح ديمح نب دوعس ديلولا وبأ ةمالعلا يضاقلاب ءافتحا اهلاق تايبألا

 : نأشلا دمس نم رضخألا دلب راز

 دوعس انافاو نيح اندعس

 اديع راصق رورسلا انل داعو

 اهف لح امل رادلا نأك

 ضام لك عجرت مايألا ىسع

 ريخب انخمجاف نمحر ايأ

 ارط مالسإلا ديأ يهلإ
 مامح تحدص ام هللا ىلصو

 ۔ ٦٦ ۔

 دوعسلا همد قمب انل متف

 ديعس موي . همودقب انل

 ديرف دقع اهناز سورع

 دوعي هيضام رهدلا نإف
 ديجملا تنأ . اننيد حلصأو

 ديهشلاو قفوملا انل تنأف

دوعر تنحوأ . راتخملا ىلع



 :ةديصقلا هذه كلذك هةنعو

 اليحرلا نعمزاو قاسلا رمش ء

 بكراو ةلاطبلاو مونلا رجهاو
 ايوق امزع كنم قاسلا رمش

 هيلع لوسرلا ةنس عبتاو

 اعيطم افعيمس هرثإ يفتقاو

 ىتح موقلا اهيأ للق اورفاس
 انعطأو هرمأل انلنتماف

 انتكرح دق لوسرلا رأف

 يساورلا ماه دقي مزعبو

 يناوغلا نيب ماقملا ىضرأ فيك

 رمأ لك انل رسي يهلإ اي

 يدصقو يبر كيلع يدامتعاف

 اليلج اماقم العلل ذختاو

 اليبسلا ىقلت } رومألا لك بعص

 اليلق ميظعلا ىرت داهتجاب

 اليصأو ةركب بر اي يلص

 اليوط ارهد حاجنلا لانتل

 اليزج اريخ اولانت يأ اومنغت

 الوسرلا يبنلا عبتن ال فيك

 اليهسلاو ىهسلا حظطنت ةمه

 اليحتسم همارم نع ىنثنا ام

 اليحرلا نوعمزي سانلا ىرأو

 الو هملاو لبلاو مهللا انفكاو

 اليفك انوع كاوس وجرأ تسل

 انهم نب دلاخ خيشلل هنم لاؤس اذهو

 : يشاطبلا

 ادب لاؤس كيلإ كيلإ
 اولأساف انل يير لاق د قق

 كاوس ثيغم يخيش يلامف

 ۔ _ ٦٧

 ادشرم نكف انهملا ليلس

 ىدهلا اولانت مولعلا ليمهأ

ىدرلا يواهم نم ينذقنتل



 4 ل مأ هتجوز م رحتأ

 ىمعلا ليزي اباوج يل بهف
 ىفطصملا ىلع يهلإ يلصو

 ادرمأ ابصلا لاحب الوهج

 ىدتعا اذ لهف مايصلا رهشب

 ىدهلا رانم اي هب يل لقف

 ىديلا اهيلإ دمي لالح

 ادصقم ىرولا لكل تيقب

 ادب دق بكوك ام لآلا اذك

 : الئاق يشاطبلا انهم نب دلاخ خيشلا هباجأف

 ىدنلاو ىدجلا يذ ىلع مالس

 لزي مل ىجدلا ردب ردبلا وه

 يننإامو يلثم د صقتأ

 نمانأ امف يخأ ينعدف

 داص ةلب كيفكت تنك نإف

 ادماع هسرع ىتأ نعف

 مايصلا يف هتجوز عماجف

 هجوز انهاه نم رحتالو

 غولبلا لاح سرعلا عماج نإو
 نذخأتالو يباوج كهف

 ىفطصملا ىلع هلإلا ىلصو

 ۔ -_ ٦٨

 ادجمألا ديسلا هب تينع

 ىدهلا رانم ولعي هللا هب

 ادعقملا يل لومخلا تيضر

 ىدرلاو ىمعلا ماثل ط يمي

 ىدصلا يورتأ اهردأ ملو

 ادرمأ ابصلا لاحب الوهج

 ادتعا سيلف مايصلا رهنب

 اديلا اهيلإ دميلو ىلب
 ادتهإلا يلوأ فالخ هيفف

 ىدهلا ةيلع فداصت مل اذإ

ادعلا بهش بحصلاو لآلا عم



 ۔اهناملعو نأشلا د۔ےمس نايعأ ن مو
 ديعس نب د_۔يمح نب رصان يضاقلا هيقفلا خيننلا

 . يدشارلا

 دمس دلبب ه١ ٣٤٠ ماع خيننلا اذه دلو

 ةءارقو . ةباتكلاو ةءارقلا ئدابم سردو عرعرت نأ دعبو 0 نأشلا

 مامإلا ةسردمب سردف 0 ىوزن ىلإ هدلاو هلسرأ 0 ميركلا نآرقلا

 تناك يتلاو ‘ هنع هللا يضر يليلخلا هللا دبع نب دمحم يضرلا

 ءاملعلا مظعم جيرخت يف لضفلا اهلوء كاذنآ ملعلا ةبلطل انضحم

 . نيرخأتملا

 نب رصان ةمالعلا خيشلا ىوزنب هتسارد ءانثأ مزال دقو

 ثاريملاو ةيبرعلا ةفللا ملع هنع ذخأف 0 ينامعنلا ديعس

 . ماكحألاو هقفلاو

 زيردلا دلب ىلإ ينامعنلا هخيش بحص ةيرجه ١٣٦١ ماع يفو

 ىللإ مث ، زيردلاب اسردم يليلخلا مامإلا هثعب امدنع لباقلا ةيالو نم

 هخيش دنع اذيملت ناك ثيح 0 ةيالولا سفن نم بريضملا دلب
 . سيردتلا يف هل ادضاعمو

 دعب نأشلا دمس هنطو ىلإ داع ةيرجه ١٣٨٥ ماع يفو

 بيبخلا ةسردم اهب أشنأو 0 ملعلا بلط يف ةليوطلا هتلحر

:٦٩ _ 



 ملعو نيدلا لوصأو هقفلاو ةيبرعلا ةفللا هذيمالت نقلي ناكف

 . مولعلا نم ديدعلاو ثاريملاو ديحوتلا

 ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح دهع رهازلا دهعلا اذه يفو

 ىلإ لقن مث 0 نأشلا دمس هدلبب ايضاق نيع مظعملا ديعس نب سوباق

 ىلإ ديعأ مث ، يبيضملاو لئامنس مث ، نسحوب ينب نالعج ةيالو
 . نأشلا دمس هنطو

 فلأو ةنامعست نينامثو ةسمخ ماع ربمسيد نم سماخلا يفو

 . هللا ةمحر ىلإ يدشارلا ديمح نب رصان يضاقلا لقتنأ يداليم

 . نأشلا دمس هدلبب نفدو

 رعاشلا خي شلا مهنم ءارعشلا نم ددع هاثر دقو

 : لاق ثيح يليلخلا يلع نب هللا دبع

 ديدح يفرطو صخاش انأو دوجولا يصمخأ تحت يوطني

 : لاق نأ ىلإ

 ديمح تنأو تمقف ارح تشع ديمح ليلس اي نيدلا رصان

 دوعس تابتاعلاو ضار لمأت امك كنع وهف كلورم قللاو

 دوهش نهو ادغ اهارتس لاهتبإ يف اهتييحأ يتلا يلايللاو



 , ح نب ليعامسإ خيشلا ر ءاشلا بيدألا هاثر امك

 د مس نمةعيرشلا دلبب أشن - هتأشن

 موشلا اهخايشأ ىلع سردو 0 ىوزن ىلإ لحر مث 0 نأشلا

 ماجلل ايضاق نيعت مث ‘ ةيعرشلاو - ةيهقفلاو ةيبرعلا _

 مث ، تايالولا نم ددع يف روميت نب ديعس نب سوباق ناطلسللو يليلخلا

 .طقسمب ةيعرشلا ةمكحملاب ايضاق

 ىلإ يديعسوبلا هللا دبع نب د مح يضاقلا لقتنا

 نيعستو ةثالث ماع رياني رهش نم نيثالثلا يف هللا ةمحر

 . داليملل فلأو ةئامعستو

٧١ - 

  



 ) يدش إلا ديعس ني دمحن يلع خيشل | يدج (

 ربتعي يداليم ١١١٢١ ةنس نأشلا د مس يف دلو

 نم اريثك هيلإ لوؤت دالبلا يف اعجرم دمح نب يلع يدج

 تباث هدهشمو هتملك نإ ثيح دالبلاب ةقلعتملا لئاسملا

 . عيمجلا ىدل ذفانو
 هنولكوي نم اريثك تناك ثيح ةنامألاب يدج رهتشا دقو

 ايقيرفإ ىلإ نورفاسي نوينامعلا ناك امدنع اميس الو مهكالمأو مهلاومأ

 . ملاعلا نادلب نم اهريغو

 جالخألا هايمب هتربخ لوط نمو جالفألا ىلإ ةفاضإب

 فرعيو ىدسلاو يسلا يف دوبلا عيمج ظفح دق

 هيلع ىكتشاو هءام ةفرعم درف يإ دارا اذإ ثيح اهباحصا

 تغلبو بطلا ملعب رهتشاو مولعلا نم اريثك خيشلا سرد

 هيلإ نوتأي ناك ثيح دالبلا نم ةددعتم نكامأ ىلإ هترهش

 . ءاودلا اوفصوتصيل سانلا

 ريثك هنأ ثيح مهخيراتو برعلا راعشا نع ةفرعملا هيدلو

 دنهلاو اينازنت ىلإ رفاس هنأ يدج يل ركذيو نادلبلا ىلإ رافسالا

۔ _ ٧٢



 . نادلبلا خيرات ظفحي هةلعج امم ىرخأ نادلبو رابجنزو لاموصلاو

 ريخو ة سامحلاو ةعاجشلاب هرغص ذنم يدج رهتشا دقو

 ةريثك هلئاضفو هرابخاو كلذب هنامز لهأ هيلع دهاش

 نيوسشعلاو سماخلا دحألا موي رصع نم هللا هةمحر يفوت

 رياني نم رشاعلا قفاوملا يرجه ١٤٠٢ ةنس لوألا عيبر نم

 .ةيداليم ١١٨٢ ةنس

 . نأشلا دمس نم

 8 سداسلا نرقلا ءاهقف نم هدئاز نب رمع ىرخأ ةياور يفو

 ةنس جحلا رهش نم نيقب لايل نامثل سيمخلا موي ةكمب يفوت

 . ةنئامسمخو نيعستو ىدحا

 (يدمسلا يدرنألارفيج نب دمحم نبيرماوحلا هيقفلا خيشلا )

۔ _ ٧٢٣



 ( يثرماحلا نمؤم نب ناميلس خيشلا)

 نب دمحمنب دشارم نب ديبع نب ديمحن دمحهيفملا خيشل ( . ةذفلا خشلا

 ( يناوكرزلا ناميلس

 ةميدق ةطوطخم ىف تايبألا ضعب هل اندجو ثيح

 .هال

 ليلجلا زيزعلا هللاب تنقيا

 ليفكلا ينغلا وهو هقلخ نع

 بارت نم مدأ انابأ أشنأ

 ۔ -_ ٧٤

 ليمي ال يذلا لدعلا هناحبس

 ليكولا معنو هللا يبسح

 باسح مويل سانلا ادعوو

 ليكولا معنو هللا يبسح

 ديدش رمأ سانلا بيصي موي

ليكولا معنو هغللا يبسح



 يناوكزلا ديبع نب ديمح نب دمح هيقفلا خيشلا يفوت

 فلأو نيتئمو نيثالث ةنس بجر رهش نيرشعو عبرا ةعمجلا موي

 ىوس هل تافلؤم ىلع رثعن ملو رابجنز يف يفوت ثيح ةيرجه
 بتك دقو . هبراقأ دحأ عم اهيلع انرثع ةميدق ةطوطخم

 . تايبألا هذه اهيف

 ا يبرعيلا يدع نب دمح نين اميلس ىلاولا)

 نب ناطلس مامإلا فرط نم نأشلا دمس ىلع ايلاو راص

 يديعسوبلا ديعس نب د محأ مامإلا هنيع مث نم دشرم

. لخن ةيالو ىلع ايلاو



 (يديعسوبلا ديعس نب نافلخ نب ديعس يلاولا)

 م هي سلا ناطلسلل ايلاو راص ةعيرشلا ةيرق نم

 . ناطلس نب ديعس

 . كانه يفوتو روص ىلع ايلاو لفن مث نم

 ( يديعسوبلا دمحم نب نافلخ نب ناميلس نيرصان يلاولا ديسلا)

 ديعس دسلا ناطلسلل ايلاو راص رضخألا ةيرق نم

 . نأشلا ذمس ىلع ناطلس نب

 [ يبينجلا يرملا ميلس نب دمحأ يضاقلا هيقفلا خيشلا)

 يصورخلا دشار نب ملاس مامإلل ايضاقو ايلاو راص

 ءامد ىلع 4 تبالو تد تماو نأشلا ده مس ىلع

 . هعيعامسا ىلإ نيئاطلاو

 ۔ - ٧٦



 (ىلدبعلا فسوب نب ديعس نيملاس يضاقلا خيشل طاتلا خشلا )

 ةتناو تايرق لم عر : لقنتن 8 ن ازملا دلبب أشن

 . ىلي م رال اي 5 3 يليلخلا امال ايضاق راصو نامتلا دمس

 ٠ اقلا وت
 ١٣٦٢ يلدبعلا دي ه ةنس دبعلا ديعس نب ملاس يص يه

 (يدشارلا دومح نب رموسق نبملاس يضاقل خيشل و ضاقلا خيشلا )

 اضاق ابلخلا ماس مإلا د ىلع لعج

 ديعس نب ملاس نب ىيحي ح | " ملاس : : يشلا اهب يلاولاو ناشلا د۔مس

 ۔ _ ٧٧



 عجارملا

 ءزجلا . رايخألا نيرخأتملاو نيلوألا ىلع هدراولا راثآلا بابل باتك ١(

 رشع يداحلاو رشاعلاو عساتلاو نماثلا ، سداسلا ‘ سماخلا

 نافلخ نب انهم ديسلا ملاعلا فيلأت . رشع عبارلاو رشع ثلاثلاو

 . يديعسوبلا دمحم نب

 يضاقلا خيشلا فيلأت . كلاسملا دصقأ ىلإ كلاسلا داشرا باتك ٢(

 . يمضهجلا ملسم نب دشار نب ناميلس

 ةصالعلا فيلأت نامع ءارعش ضعب ءامسأ يف نامجلا دئالقلا باتك ٣(

 . يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح ديسلا بيدألا

 نب دمحأ خيشلا فيلأت ىرطقس ةريزج ذاقنإ يف ارسيلا باتك ٤(

 . يثراحلا هللا دبع

 خيشلا فيلأت . ةسيتيلا ةردلا ىلع ةميوقلا كلاسملا باتك ٥(

 . يمضهجلا دشار نب ناميلس يضاقلا

 ةصملالعلا فيلأت نامع لهأ ةريس يف نايعألا ةفحت باتك ٦(

 . يملاسلا دمح نب هللا دبع نيدلا رون خيشلا ققحملا

 ملاعلا فينصت . فيلأت يناثلا ءزجلا نئازخلا نونكم باتك ٧(

 . يرشبلا ىسيع نب ىسوم هيقفلا

۔ - ٧٨



 فيلأت . ةيمظنلا لئاسملا يف ةينسلا رهاوجلا باتك ٨(

 . يديعسوبلا فيس نب د مح ديسلا بيدألا ةمالعلا
 لولا عزجلا نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ باتك ٩(

 . يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس خيشلا فيلأت
 ءارعش ءامسأ يف نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش باتك ٠(

 دشار نب دمحم بيدألا خيشلا ةليضف فيلأت . يناثلا عزجلا نامع

 ةمالعلا فيلأت . ديعسوبلا خيرات ةذبن ديفملا زجوملا باتك ١(

 . يديعسوبلا فيس نب د مح ديسلا بيدألا

 ءارعش ءامسأ يف نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش باتك ٢(

 دشار نب دمحم بيدألا خيشلا ةليضف فيلأت ثلاثلا عزجلا نامع

 ٣( يملاسلا ناخيش نب دمحم . يملاسلا ناخيش نبا ناويد .

 ١٤( ةطوطخم ) سداسلا ءزجلا فنصملا باتك ( .

 دمحم ريشب وبأ خرؤملا خيشلا فيلأت . نايعألا ةضهن باتك ٥(
 . يملاسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا رون ةمالعلا خيشلا نب

 فيلأتلا . نيديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا باتك ٦(

 . قيزر نب دمحم خرؤملا

۔ - _ ٧٩



 نب ملاس خيشلا خرؤملا ةمالعلا فيلأت نامع خيرات باتك ١٧(

 . يبايسلا دومح

 دمس رانأ خيرات لوح . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ٨(

 . نأشلا

 ٩( يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس خيشلا ةمالعلا ةلباقم .

 يمضهجلا ديعس نب دشار ملاعلا لوح .

 فيس نب دمح ديسلا هيقفلا ةسالعلا ةبباقم (!.
. نأشلا دمسب ةدوجوملا عالقلاو ديعسوبلا ءاملع لوح . يديعسوبلا



 سرهفلا

 عو ضوملا

 يديعسوبلا دمحم نب فيس نب دمح خيشلا ةليضف ةملك

 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس خيشلا ةليضف ةملك

 يملاسلا هللادبع نب دمح نب دوعس خيشلا - ميدقتلا

 فلؤملا ةمدقم

 نأشلا دمس ةيفارغج

 نأشلا دمسب ةيرثألا تافشتكملا

 جا ربألاو عالقلاو نوصحلا

 نأشلا دمس قح يف ءابدألاو نوخرؤملا هلاق ام
 نأشلا دمس مالعأ - يناثلا لصفلا

 عجارملا

 سرهفلا

 ۔ - ٨١
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