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 ااكاتنانلالك

 اسيك ١\

 ها ٩٨٤ ىبنوي





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هبجحت الو { راطقالا هيوحت الو راكفالا هفيكت ال ىذلا هلل دمحلا

 داجام ىلع هدمحأ . راهقلا دحاولا وهو } راصبالا هكردت الو . راتسألا

 . مهفو ةفصلا ىف احاضيإ دازو © ملعو ةفرعملا نم دافأو © معنأو
 ىنفرش ام درو } ملسو نيرهاطلا هلاو ىبنلا دمحم ىلع هتلا ىلصو

 ىكذلا ، بيبحلا ىقتلا ، دجمألا لضافلا 3 دي ؤملا مايهلا رغألا خألا هب

 لخلا لماكلا ، بيبللا لقاعلا نطفلا & بيدألا ىفصلا ،“ بيرألا

 قالخالا وذ هيزنلا ىقنلا { هيبنلا عرولا © هيقفلا لماعلا لصاولا

 ةودق . ةديشرلا عئابطلاو . ةديمحلا ىتئارطلاو ةيكازلا لاعفألاو ةيفاصلا

 ىوقتلاو ربلاو . هتيلح ملعلا لعج ىذلا 3 نامزلا ةمالعو {} ناوخألا

 {. هتيوط قافنلا لغد نم تصلخو . هتديقع تفص ىتح . هتعينص

 . ةفالخلا لينب رفظلا نم ىهشأو { ةفاخملا دعب نمألا نم ىلحأ ناكف

 نم فرشأو بابشلا ةرغ نم ىقنأ } امالس انمضمو . امالك اعدوم

 كلذ دنع حافف { هماثل تضقنو . هماتخ تضضفف . بابحالا ةرشع

 تديقو © ىرظاون هيف تحرسو { ايدن ميسنلا هل بهو ، ايكز اكسم

 . هرايثأ عناي نم تفطتقاو هراهزأ ةضور ىف تعترو ؤ ىرطاوخ هيف

 ناصغأ ىف هرايطأ ديرغت ىنبرطأو إ هراهنأ ليبسلس نم تفرتغاو
 فرطلاو هنيبجو { اسنأ مغلا نمو {. اسنإ مهلا نم ىل ناكف . هراجشأ

 اطاشنو . در امل ىنم اطابتغا ةبحم ريغل ادب بيبحلا صخش . هب دوقعم

هنع برعأو ىلوأ ام ىلع ىلاعت هللا تركشو . دفو امل هعلطمب ىنلمش



 رومألا ةماقتساو ، ىسفن ةمالس اهدعأ ىتلا هتمهو هتمالس نم

 هتلأسو ابلاط هتنا ىلا تعرضتو 3 ىسنأ مامت ىه هترضح ؛ىلاحب

 يلو همركب ىلاعت وهو . هماعنا هيلع ميديو 3 همايأ سرحي نأ . ايعاد

 بلط نم هرسفو هيف نع هب نابأو & هرطس ام ىلع تفقوو . ةباجالا

 نأ خألا ملعيل . مهارقو مهنادلبو مهانكو ملعلا لهأ ءاسأ ةفرعم

 قيضم ىلا لوصولا ىنزوعيو 3 هرحب قيمع ىف موعلا ىنرجشا كلذ

 ىلا رظنأ تلعجف . ىمهف هطيحي الو . ىملع هغلبي الو . هرعق
 نع لوفغلا ىب لمجي رأ ملف . باوجلا در ىفركفأو . باتكلا
 ةفيعضلا ظافلألا هذه تبتكو هتلصاوم لبحب كسمتلا كرتوهتبتاكم

 نم تعمجو اه رتسيو اهمتكي نأو اهرهظي ال هب ىنم ةقث ةفينعلا ىناعملاو
 هيلع فقأ ملو . اباب هل دجأ مل ىنال | بتكلا ىن اقرفتم هتدجو ام كلذ

 ىف ىنظو {. بابلألاو لوقعلا يلوأ نع هتفقلت الو ۔ باتك ىفاعومجم
 ع هتبسنو هل هتحرش دقام هيلع ذشي الو 5 تبتك ام هيلع ىفخي ال هنأ خألا

. يلكوت هيلعو قيفوتلا هتلابو ىل ناب ام بتكأ نأ ىل دبال ىنأ الا



 : مهنيد انباحصأ 9 مهنع ذخأ نيذلا ءايلعلا لواف

 هللا همحر ديز نب رباج هيف لاق ىذلا وهو سابعلا نب هتلا دبع

 ديحولا اهّينابرو ةمألا هذه ربخ » هيف نفد ىذلا هربق ىلع فقو نيح

 ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ لاقو « اهملاع ىأ ةمألا هذه حزابر نفد مويلا

 نيب ام تيوحف ردب لهأ نم الجر نيعبس تكردأ نايفس نب باتعل

 رخا ىمع سابع نبا نا دجويو سابعلا نبا ىنعي رحبلا الا مهرهظأ

 . هرمع

 «ىوزن» و «حنم» نيب «قرف» .ةيرق نماذيز نب رباج ءاشعشلا وبا مث

 . ةرصبلا لهأ ىتفم وهو ء كلذ ةحصب ملعأ هللاو نايع نم
 ديز نب رباج لوق دنع ةرصبلا لهأ لزنول » لوقي سابع نبا ناكو

 { ةرجملا نم ةئامو ثالث ةنس ىف يفوتو « ءايلع هللا باتك ىف مهعسوأل

 ى هيلا ءاجف «ىرصبلا نسحلا نم ةرظن ىهتشأ» لوقي هضرم ىف ناكو
 كلملا دبع نب ديزي ةفالخ ىف ةنسلا هذه ىف يفوتو . ايفتخم ناكو ،ليللا

 . ملعأ هللاو نيع رومت نم ناك ديز نب رباج نأ دجويو ،ناورم نب

 ثيداحالا نم ريثكلا ىدر . مهيلع هنلا ناوضر ةباحصلا رابك نم : : سابع نب هتلا دع ( ) ١

 تنك : لاق هنأ هنع رثأ . ملسو هيلع هتا ىلص هتا لوسر دهع ىلع امالغ ناكو .ةفي رشلا ةيوبنلا

 ين هتا ىلا فرعت مالغ اي : لاقف هفلخ ينفدرأ مالغ انأو ملسو هيلع هتا ىلص هتا لوسرل افيدر
 . !هتا كظفحي هلا ظفحاو ءالبلا دنع كرجي ءاخرلا

 ةليبق نم يرصبلا يفوجلا يفوعلا يدزالا ديز نب رباج ءاثعشلا وبا وه : ديز نب رباج ( ] )
 عجريو .يفوجلاب فرع دقو .ملعلا روحم وه ناكو سابع نبا بحص .نايع يف ةيدزالا دمحيلا
 مساب فرعت ةقطنم ف عقت ةدلبلا هذه نآلا «ىوزن» ةيالو نم «قرف» ةدلب ف هتأشن رقم ىلا كلذ

 بيذهتو ٩. ٤ص يثراحلا خيشلل ةيضفلا دوقعلا يف ءاج اك ءاثعشلا يباب 7 .نايع نم فوجلا

 ةدلب ف افو رعم لازي ام اهرقو .هتنبال ةبن ىلوألا ةعبطلا يناثلا زجلا باتك نم ٨٣ص بيذهتلا

 . ناهيعب ىوزن ةيالوب (قرف)



 ناكو هتينكزعالا وبأو برغملا لهأ مامإ متسر نب نمحرلا دبعو
 . ملعأ هتلاو لضفلاب اروهشم

 ىتح دايز نب هللا ديبع باحصأ اولتاقو هلا نيد ىلإ اوعدف قارعلاب

 هلتق اضيأ ريدح نب ةو رعو . روهشم ربخ مهلو هللا مهمحر او دهشتس ١

 ريدح . نيملسملا رايخ نم رب لجر ريدح نب ةورعو . دايز نب هللا ديبع

 . ملعأ هللاو ۔ءاجلاب وه

 وبأ لاقو { هتلا همحر بياسلا نب مايضو . ةيدأ ايهما ةورعو سادرملاو

 هدلومو ناع نم هلصأ بدنلا نم بياسلا نب ماض ناك هللا دبع

 . ةرصبلاب هدلوم امأو هلصأ نايع لهأ نم اضيأ بجاح ناكو ةرصبلاب
 نم هلص أو نيملسمل ١ نم بدنج نب لضفل ا ناكو بدنج نب لضفل او

 مهانع اذا نيملسملا رمأب ميقلا بجاح ناكو لاق ي ارس وم ناكو ناع

 هنع اهنمضف انيد مهرد فل أ نوسمخ هيلعو تاف ح السل ١ عمجي 0 ١

 .راد نيدلا اذه ىف تعيب ليقو 8 هنع اهاضقف بدنج نب لضقلا

 نب ملسمب مويلا فرعت ىتلا ىهو راحصب هل تناك بدنج نب لضفلا

 . دلاخ

 ناك هنأ هنع ىنغلب نيملسملا مامأ قحلا بلاط ىيحي نب هتلا دبعو

 دجويو رحم نموهو فوع نب راتخملا جرخو ةدنك نم وهو تومرضحب

تدجوو ةبقع نب جلبووه جرخو 7 ةزمح وبأ هتينكو نايع نم ةمرخ نم



 ناكو ةنيدملاو ةكم اذخأ ىتح شيج ىف اجرخف رحم نم ةبقع نب جلب نا
 رهظ ال فوع نب راتخملا نا ىنغلب دايز وبأ لاق نيملسملل ايهيف بطخي

 هيلإ اكشو ملسو هيلع هتلا ىلص هتا لوسر ربق ىلع لخد ةنيدملا ىلع
 مزهناف قارعلا نم ةجراخ اهيلع تجرخ مث هدعب ةمألا هذهب لعفي ام
 ىلا فوع نب راتخملا جرخو ىرقلا ىداوب ةبقع نب جلب لتقو نوملسملا
 . هتدجو ام اذهو . هنم اهوذخأف ةكم

 هعم اومدق نيذلا دفولاو نيصحلا نب ىلعرحلاوبأ نيملسملا نمو

 دبع نب رمع ىلع اولخد مهنأ مهثيدح نمو زيزعلا دبع نب رمع ىلع
 رمع اهيلع كتاف مدأ نم ةداسو هل تحرطو عجو رحلا ىبأب ناكو زيزعلا

 ناك لاقف نافع نب نايثع زيزعلا دبع نب رمع ركذف . رحلا وبأ هلعل

 كناف لاقف هداسولا حرطو هتلا همحر رحلا وبأ دعقف إهلتق نمم اربخ نايثع

 مهنيب اميف مالكلا لزي ملف .هنم اريخ اوناك لب .ةملظلا رذعت كلاه
 ىلع اومتش دق نيملسملا نإ هل اولاق مث لاق مث نايثع ىف مهنم ليق ىتح
 ىلع مهرذع نم رهظأف مهتبغو نيملسملا رذع ةينالع رهظأف ربانملا

 . ربانملا

 ةيقتلا مهعسي ةمئأ نإ اولاقف كلذ ىلإ نكمأ ال نأ فاخأ ىنإ لاقف

 مهنيعأ تلمسو مهلجرأو مهيديأ تعطقو اوبلصو نيملسملا اولتق دقو
 ال نأ نيملاظلا نم ةءاربلاو نيملسملا رذع رهظأف ربانملا ىلع نونعلي مهو

رحلا وبأ لاقو } مهلوق رمع نب كلملا دبع هنبا لبقو ،ؤكلذ الا كعسي



 كالوتن ال نأ ىلع جرخن انأ ملعا هدنع نم اوجرخي نأ اودارأ امل هللا همحر

 بتاك نب تاتحلاو ى ناسلا نب رفعج رحلا ىبأ عم دفولا نرم ناكو
 : . )١(

 . تدحو اذكه ربنق نايفس وباو ٠ بتاك نب هللا دبع ىباب ىنكيو

 نيملسملا ءاهقف نرم هقفلاب روهشلملا بتاك نس تاتحللا نأ انل يرورو

 ناك هنا ليق اييف ناكو { ىمي ربلا مويلا ايهمساو مئاوت نم ناك هنا ليقو

 نب دودوموبأو . ميمه ىنب نموهو نايع نم ىوزن دمسب لزني
 ىنب نموهو دودوم ىب 8 ىنكي هناف بجاح امأو ٠ بجاح نب صمح

 لبقو رمع نب كلملا دبع مهباجأف (كلملا دبع ركذ ىلاعجر) ىلوم لاله
 . هيلا هوعد ام

 ىشرقلا ةريبه نب فيس نب ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ : لاقو
 نب كلملا دبع تام : لاق هيبأ نع بتاك نب تاتح نب كولبم انربخأو

 لاق . مكبحاص اولا لاقو رمع انيلا ثعبف هدنع ذئموي نجنو رمع

 لاق هيلع سلجو يسرك هل عضوف لخدو رمع ءاجو لاق هلسغنل انلخدو

 هعم نم ضعب هل لاقف عقوف هيلع يشغ هبايث عزنو هلسغ يف انذخ أ املف

 ىلصو هانفكو هانلسغف جرخف لاق | كب قفرأ ناك كوثدحو كوزَعف
 . مهربخ نم ناك ام اذهو هتلا همحر هوبأ هيلع

 بتاك نب تاتحلا ۔ هنا دبع وبا

 . هقفلاب روهشم - رحملسىملا ءاهقف نم

 . زيزعلا دبع نب رمع ىلع دفو امدنع رحلا ىبأ ةبحصب ناك
 نايعب ىوزن دمسب لزني ميمت ينب نم يقارع وهو ۔ ماوت نم هنا ليق
 . ةرجهلا نم ةيناثلا ةئاملا يف هتافو نوكت نأ عقوتملا نمو
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 نمو ةمخاط نموهو دبعلا نب راحص ۔ داصلا مضب _ راحص امأو

 هديبع وبأو ، همزل هيلع ركني ملو ارادج لجر رهظ ىلع لجر ىنب ول هلوق

 حون نب حلاص حونوبأو ةرصبلاب ناك ةميرك ىبأ نب ملسم ريبكلا
 . ء يط يف لزنو ةرصبلا نم ناهدملا

 ملعأ هللاو بجاح نب صفح نب بيبح دودوموبأ ةخسن ىفو
 نب لئاو بويأ وبأو ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأو . كلذ ةحصب

 مهركذ مدقت نيذلا ءالؤه لك ليحرلا نب بوبحم نايفس وهو .بويأ
 الإ . هللا ءاش ام الا ةرصبلا نم مهرثكأو قارعلا نم انباحصأ نم

 ةمرخ نم ةميلس ىنب نم وهو فوع نب راتخملاو رباج لبق تنيب نيذلا

 . نايع نم رحم نم ديهارف نم ةبقع نب جلبو
 لتق وهو ةريسلا بحاص ىناسارخلا ةيطع نب لاله نيملسملا نمو

 . هللا همحر دوعسم نب ىدنلجلا عم ()

 جرخ مث نيرحبلاب أشن هنأ ىنغلبو ىنارحبلا دايز نب فلخ مهنمو

 بلط انموق نم قرفلا لهأ نم ادحأ ىقل ايلك ناكو قخلا سمتلي اهنم
 ةرصبلا غلب ىتح اذهب ربغ ىف قحلا لاق هفرع اذاف هبهذم هفرعي نأ هنم

 قحلا وه اذه هل لاقف هل هبسنف هبهذم نع هلأسف ملسم ةديبع ابأ يقلو

 رثوملا ىبأ نع رثألا ىف تدجو . هتلا همحر تام ىتح ةيلهأ ناكو همزلف

 الف دوعسم نب ىدنلجلا مامالا عم ناكو نايع ىلإ مدق دايز نب فلخ

 . ناطلسلا لماع ةميزخ نب مزاح برح ىف دوعسم نب ىدنلجلا راس

 يناسارخلا ةيطع نب لاله )١(

 . ةئامو نيثالثو ثالث ةنس دوعسم نب يدنلجلا عم لتق
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 ىكزاب دوعسم نب ىدنلجلا عم ريسلا نع فلختف دايز نب فلخ ضرم
 . ىكزاب تام ىتح دوعسم نبا ىدنلجلا دعب نم اهب ىقبو

 نم ىييغلاب هنا لاقيو ةيبرغلا ىف هربقو )١( ىنامعلا ةيطع نب بيبشو
 وبأو } همسا فرعأ الو ىناسارخلا روصنم وبأ مهنمو { ملعأ هتلاو رسلا

 صفح وبأو ا ىمزراوخلا ىناسارخلا هللا دبع نب مشاه هللا دبع
 ءاهقف نم هيقفوهو رجاهملا نب مشاه رجاهملا وبأ مهنمو 3 ىناسارخحلا
 نمو إايركز نب ىحي وهو ىلصوملا ركب وبأ مهنمو | تومرضح لهأ
 نع ،نامع ىلا قارعلاو ةرصبلا نم ملعلا اولمح نيذلا مهلوأ نايع ءاهقف

 نكس مث ةرصبلا نم ىديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا
 وبأ مهو ب ةعبرأ مهو ملعلا اولمح نيذلاو نايع نم )٢( نافضغ
 ىمسيو ىوزن رقع نم عفان ىنب نم لجر وهو رذنملا نب ريشب نب لثملا
 ىنب نم دايز ىنب دج وهو ريشب خيشلا نع دجوي ام ريثكو ربكألا خيشلا

 ىنب نم لجر وهو ىنالعجلا رينلا نب رينمو بلاغ نب ي ؤل نب ةماس

 ىنب نم بنح ىنب نم لجر وهو ىناكزالا رباج ىبأ نب ىسومو . ماير

 .ةدنك نم وهو ىحشفلا ىلعملا نب دمحمو “بلاغ نب ي ؤل ىنب ةماس

 ريغ نم هنأ الإ ملعأ هللاو مهعم ليحرلا نب بوبحمو ،عضوم ىف دجويو

 نب مزاح ةكرعم» ةئامو نيثالثو ثالث ةنس لتق رسلا نم يبنلاب هنأ لاش .ةيا ق 0

 . ةرجهلا نم ةئامو نيثالثو عبرأ ةنس ليقو . ةميزخ

 . ةنطابلاب ةدلب نافضغ )7(

 عرولاو ٠ عفانلا ملعلاو ٠ عساولا هقفلاب هلاجر ةرهشب «زي ربالا لسالس ه هدنسم رهتشا

 خي راتلا بكوم ف ةيضابالا) ةنايصلاو طبضلاو . ةنامالاو لدعلاو . لماللا لضفلاو ٠ لماكلا

 ن رقلا فصتنم ىتح هتايح تلاطو .ةبحص ديز نب رباج عم هل تناكو . ١٤٥. ١٤٦( ص ١ ح

 . يرجهلا يناثلا
 _ َ _ ١٠



 لزني ناك يناجيسلا ناليغ نب مشاه ديلولا وبأ نايع نمو ناميع

 نب ناميلس نايثع وبأو تفورعم اهب هربقو اجيسب ميمه ىنب ىفاسمب

 نب زرحم نب ديعس رفعج وبأو ،رقعلا نم ىوزن نرق نم وه نايثع

 نب ديعسلاو زرحم نب ديعس نب رمع هدلوو ىوزن نم ديعس نب دمحم

 يوكزألا ىركبلا ةرزع نب ىلعو ،ناييلس نب رشبم ادلوو رشبم

 ملعأ هتناو ناسغ مامالا نامز ىف ناكو هنامز لهأ ملعأ ناك هنأ تدجو

 . هللا همحر ىلع نب ىسوم ىلع وبأ هادلاوو ،ةرزع نب ىلع نب رهزأو

 دلوو . مصأ ناكو رفعج نب دمحم رباج وباو .يلع نب دمحم رباج وبأو

 نب دمحم ميهاربا وبأو .رفعج نب دمحم نب رهزألا يلعوبأ رهزالا

 . ىكزأ نم ءالؤه لك ركب ىبأ نب ديعس
 همحر اجيسب ةبيارف دقع هربقو ناليغ نب مشاه نب دمحم مهنمو

 نب بوبحم نب دمحم هآلا دبع وبأو }ةبقح نم حاضولا دايز وبأو . هقلا

 رغصألا ةديبعوبأ رايعو هللا همحر يشرقلا ةريبه نب فيس نب ليحرلا

 نب دمح ميهاربا وبأو ، نايع نم ابنس ةيرق نم مساقلا نب هلا دبع وهو

 . بوبحم انبا نايفسو ريحمو 5 ىكزا ةيرق ركب ىبأ نب ديعس
 ىنغلب رقصلا نب نازع ةيواعم وبأو ،ىراوخلا نب لضفلا وبأ مهنمو

 ةيرق نم سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأو . هقفالغ نم ىوزن رقع نم هنأ
 هللا دبع وبأو الهب لهأ نم هنأ تدجو دلاخ نب دمحمو ىمعأ ناكو الهب

 ٦ جرعأ ناكو معنملا ىبأ ىنب دج وهو ىوزن دمس نم نايثع نب ناهبن

 دبعو ‘ بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا وبأو نايثع نب نايعنلا هوخأو
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 ناهيثع نب ىراوحخلا نب دمحم ىراوحلا وبأو أ بوبحم نب دمحم . هللا

 وبأو { ىناوزنلا نسحلا نب دمحم نسحلا وبأو " ىمعألاب فورعملا ٠ ا

 نب ناميلس ناورم وبأو ، ىنالصلا رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام

 نم ىوزن ن مكحلا نب ديعس رفعج وبأو ١ مكحلا نب , رذنملاو { مكحلا

 نب دلاخ ناطحق وبأو بوبحم نب دمحم نب ناميلس ناورم وبأو .رقملا

 دبع نب ديعس مساقلا وبأ مامالاو .راجه ةيرق نم ىراجملا ناطحق

 دبع دمحم وبأو .قاتسرلا ىفانمب لتق 7 هللا همحر بوبحم نب دمحم نب هتلا

 نسحلا وبأو .الهب هتيرقو ةميلس ىنب نموه ةكرب نب دمحم نب هتلا
 رقع نم ةوعس نب دلاخو ءايسب هتدلب ىنايسبلا ىلع نب دمحم نب ىلع
 حلاص وبأو .مكحلا نب ردتقملاو .ددن نم دلاخ نب دمحمو ،ىوزن

 . ةبقع نب حاضولا نب دايز نب سابعلا نب حاضولاو ةب ؤم نب دايز
 دلاو وه ىوكزألا ركب ىبأ نب ديعسو ،ىوزن رقع نم رفيج نب لزانم

 . يرسلا ىسومو ،ىوزن رقع نم لضفملا نبرمع ديعس نب دمحم
 نب نازعو ،نايعن نب رفيجو .رهزألا رفعج نب دمحم نب ىراوحلا
 لطخألا {} ديلخ نب ناسغ نب كلامو رهزأ نب دمحم نب رهزأو ديسأ

 نب دمحأ ، رفيج نب ردتقملا دبعو } ةفيذح ىبأ نب ءالعلاو } ىنالهبلا

 . ىوزن نم ركب ىبأ نب دمحم نب دمحأ ركبوبأ .دلاخ نب دمح

 يرقملا نايثع نب ىراوخحلا نب دمحم ىراوحلا وبأ ()
 ناك دقو .دحاو رصع ين مهملع يف مهلوح نو رودي نايع لهأ ناك ءايلع ةثالث نم دحاو

 . مارحلاو لالحلاو ماكحالا يف ةصاخ اهقفو اميلع ةثالنلا عمجأ ناك . ىمعالاب افورعم

 اذهم ىسوم نب ىسوم هلعن ايف ادياحم افقوم كلام نب تلصلا لازتعا دعب دشار يلوت ف فقتو

 . نأشلا
 ( ١٣٥ ۔.١ نايعالا ةفحت)
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 دمس ةراد رفيج نب دمحم نب ىراوحلا يرسلا نسحلا نب دمحم

 نب ىلع نب دمحم يلع نب ىسوم نب دمحم نب رمع ناشلا
 نب مساقلا ں نوراه نب دمحم ،رفيج نب لزانملا حلاص وبأ ساسح

 دلحم نب ريشب هوخأ ىوزن دمس نم دلحم نب ىسوم ىلعوبأ .ديعس
 . ىمعأ ناك هنأ تدجو دايز نب ناورم ءازوجلا وبأ آىوزن دمس نم

 ةدباز نب دمحم } ىناسارخلا رصن نب دومحم سارح نب رصن
 نب ةملسم } لضفملا نب رمع نمز ىف بوقعي نب ليعايسا } ىلومسلا
 . ىناريالا لضفملا نب ةوعس “ىدمسلا دحاولا دبع . ىتولسلا دلاخ

 رقع نم تاتحلا نب دمحم نب ديعس مساقلا وبأ ، ىلومسلا نولاط

 نب نازع نب رقصلا ،نلييلس نب بلهملا اةسايد نب دمحم ،ىوزن
 )١( ىنايعلا ىراحصلا يبتوعلا ملسم نب هملس رذنملا وبأو رقصلا

 مئاعد رسف ىذلا وه فاصو نب دمحم .ايضلا باتك فلأ ىذلا وهو

 نب دمحم نب دمحا نب نسحلا ىلع ىبأ نمز ىفوه . هقلا همحر رضنلا نبا

 اربا ةيرق نموهو فنكم وبأو .اجنف لهأ ملاع ميهاربا نب ةيداه ،نايثع

 دبع نب يلع نايد وبأ ،قاتسرلا نم دمحأ نب مهف ،نايع قرش نم
 .لخن لهأ نم يلخنلا فسوي نب دمحم رسلا لهأ نم يرسلا نمحرلا

 0 ردص يذلاو ' باسنالا حضوم » هباتكب باسنالا نف ءارشإ ف اومهسا نيذلا نايع ءايلع نم ()

 اهرئايع ىلع لمتشم برعلا باسنال عماج باتك وهو . ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو نعنيأزج

 دنع موق لك ربخ مظنو راعشألا نم دهاوشو رابخالا نع ائيش فلؤملا هيف ركذ .اهنوطب رهشأو
 ن رقلا ءايلع نم وهو .راحص نم (بت وع) ةلحم ين هتدالو ىلا ةبسن يبتوعلاب فرعو مهباسنأ ركذ
 . يرجملا عبارلا
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 نب دمحم ىضاقلا قمع لهآ نم ىقمعلا نسحلا نب دمحم نسحلا وبا

 وخأ ليحرلا نب دمحم 6 يرسلا رفعج .ىسيع نب دمحم نب ىسيع
 رينلا نب رينم نب العملا ،يويط نم يويطلا ىسيع نب دمحم ،بوبحم

 نب دمحم نب رهزألا .ديز نب هنادع . ىميمهلا نارمع نب ادمحم

 نم رخصلا نب مساقلا ىبأ نب رمع .دواد نب نسخلاوبأ ناييلس

 . ناييلس نب رضخلا ، ناييلس نب رصن 7 هتلا دبع نب مركم { ىكزا
 .ىوزن نم مكحلا نب هللا دبعو ، ىحنملا رباج ىبأ نب دمحم نب دمحا

 . ىحنملا دمحم نب رمع ، ىناسارخلا ىسيعوبأ ارشنم نب رفعج
 نب دمحأ } يكنضلا رفيج نب نمحرلا دبع . ىكزأ نم دايز نب رفعج

 دبع نب كلام " يرقنهلا رمع نب دمحم نب دمحأ ، ىحنملا رمع نب دمحم
 نب دلاخ ،نايثع نب ءالعلا & نافضغ نم ىنافضفلا رمع نب هقلا

 نب دمحم نب هللا دبع ، ىلع نب ىسوم نمز ىف رصن نب دمحم | ةوعس
 نب بوقعي . ىموكلا ديعس ىبأ نمز ىف دشار نب ىقشم نب عابنز
 نب ملاس ، فسوي نب مساق ، ىيحي نب اهلم ، ىباوللا قاحسا
 ىناسارخلا عفان نب ريرج مشاه وبأو ك سيق ىبأ نب هللا دبعو إ ناوكذ
 نب مساقلا ىبأ نب رمع © ىحنملا دمحأ نب دمحم نب رمع صفح وبأو
 نب دمح نب هللا دبع نب ىيحي ىبرغملا هديبعوبأ . ىناكزالا ةبقع
 نم ناهثع نب دمحم 5 ةبقع نب حاضولا نب دايز ، ىلوملا ميهاربا

 ديعس وبأو ١ ىوزن رقع نم شيرق نب ديعس مساقلا وبأو | ىوزن رقع

 رد ; ؤملا ىب ١ أ نب دمح نب هللا دبع دمح وب أو 35ف ىم دكلا ديعس نرب دمحم
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 لضفلا نب ةدجن دمح وبأو {. الهب نم مامت نب ديعسو { الهب ةيرق نم

 . ةبعصلا دجسم ىف ىلصي راتخملا نب دمحمو & لخن ةيرق نم ىلخنلا
 نم هنإ لاقيو () حبسملا نب دمحمو }۔ لخن نم ىلخنلا مامت نب دمحم

 دمس نم ىبرع نب حور نب دمحم هللا :دبع وبأو ليايس برقب ليه ةيرق
 .ىوزن رقع نم شيرق نب ديعس نب نسحلا ىلعوبأو ، ىوزن
 وبأ ىضاقلا ىوزن رقع نم ديعس نب ىمحي ايركز وبأ ىضاقلاو
 ىف تدجوو { ديعس نب دادهو ، ناميلس نب ديعس نب دادما ناييلس
 نب دمحمو ناليغ نب مشاه خأ ناليغ نب كلملا دبع نع عقوي باتك

 الهب ةيرق نم رقصلا نب مساقلا وبأو قاتسرلا نيع نم ىنيعلا ناييلس
 ميهاربا نب داجن نب ىسوم نب داجن ىضاقلاو هللا همحر حرضلا نم
 نمو رذنملا ىبأب ىنكيو ايضلا فلؤم ملسم نب ةملسو ،حنم ةيرق نم
 ىوزنب سانلا نيب ىضقي ناكو ىمعأ ناكو هللا دبع نب حبسم ةاضقلا

 حتفب ةدعسمو ميمت نب ةدعسمو { هللا دبع نب ناسغ مامالا مايأ يف

 نب دمحم هللا دبعوبأ اضيأ ءايلعلا نمو ،ناييلس نب رصنو ميملا

 دايز نب نسحلا ىلعوبأو & ىوزنلا ىدمسلا ديلولا نب نسحلا

 ىلع وبأو . ىناوزنلا يلاعسلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأو © ىناوزنلا
 نب هللا دبع دمحم وبأو ، ىراجلا دمحم نب رضم نب دمحأ نب نسحلا

 نب ىلع نب ورمعو 0 ليايس نم ىلومسلا رمع نب ميهاربا نب دمحم

 دمحا نب ليلخلاو قاتسرلا نم لبو ةيرق نم ىنايعلا ىدعقملا ورمع

 موي كلام نب تلصلا ةءاربب دهش نمم ناك كلئايس برق ليه ةيرق : ,. 0(

 . مركلاو حالصلا لعف ىلا لازتعالا بسنو . هلازتعا
 نيتئامو نيعبسو نينثا ةنس كلذ ناكو

 ٥٥( ۔ ١ نايعالا ةفحتر _ ١٥



 ديرد نب دمحم نب نسحلا نب دمحمو مادو نم نيعلا باتك بحاص

 نم لماكلا باتك بحاص دربملاو )١( نايع نم غمدق نم رعاشلا

 ىلع وبأ ىوزن رقع نمو { نايع ىرق نم اذه لك . راجه نم سعاقملا
 نب نامثع هقلا دبعوبأ ىضاقلاو . نايثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا

 دجسم يف ىلصي ناكو ىوزن رقع نم مصألا دمحأ هقلا دبع ىبأ

 ةنداوشلا

 نب دمحم نب ىسوم نب نايثعو } ىوزن رقع نم نايثع نب دمحم

 دمحم نب دمحأ ىوزن دمس نمو } ىوزن رقع نم نايثع نب دمحم

 هللا دبع نب دمحم نب ناميلس نب ميهاربا نب دمحم ىضاقلاو {. ملعملا

 . عرشلا نايب فلؤم ىدنكلا

 هللا دبع نب دمحم نب ناييلس نب ىسوم نب هللا دبع نب دمحأو
 دمحم نب ناميلس نب ىسوم نب دمحمو ١ فنصملا باتك فلؤم ىدنكلا

 نب دمحم نب دمحأ هيقفلاو . ةيافكلا باتك فلؤم يدنكلا هقلا دبع نب

 هللا دبع نب ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ هيقفلا نأ تدجو . حلاص

 لمحو {. ىناوزنلا حلاص نب دمحم نب دمحأ هيقفلا نع هنيد لمح ىدنكلا

 ناميلس نب ميهاربا نب دمحم هيقفلا نغ هنيد حلاص نب دمحم نب دمحأ

 ىضاقلا نع هنيد ميهاربا نب دمحم لمحو ، ىوزنلا ىدمسلا ىدنكلا
 . ىناوزنلا ىرقعلا نايثع نب دمحم نب دمحأ نب نسجحلا ىلع ىبأ

 رعاشلا ديرد نب دمحم نب نسحلا نب دمحم )
 نايع نم ۔ رعاشو ,لاع
 ناطحق نم نايع دزأ نم .يدزالا
 ناميع ىلا لقتناو ةرصبلا يف دلو .ءارعشلا ملعاو ءايلعلا رعشأ . . بدالاو ةغللا ةمئأ نم
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 ضعب هيلا عمتجاف ةسردم هل ناك اذه ىلع ابأ ىضاقلا نا تدجوو

 نم ةلخنلا ىنم ذخؤت مادام لاقو كلذ نع ىبأف هتنوعم اودارأو هناوخا

 ايضاق ناك هنأ تدجوو . ةنوعم دحأ نم ىغبأ الف مهرد فلأب ةيلالتلا

 نمو . هنامز لهأ ملعأ تدجو اييف ناكو ناذاش نب ليلخلا مامالل

 . نايبلاو فشكلا فلؤم ياهلقلا ىدزألا ديعس نب دمحم ءاملعلا

 جنزلا دلب نم ىضابألا ىولكلا كراب نب ناييلس نب ديلولا ىضاقلاو

 هيف لاق دقو ىدزألا ىولهبلا ديزي نب يداع نمز يف ناك هولك هدلب
 : ارعش ديزي نب ىداع

 ىننأل ديلولا ىقلأ نأ تينمت

 ىوهلا ةياغ هاقل يف فداصأ

 كراب نب داوجلا ناييلس ليلس

 ىوهلا يف جرعأ نأ هيلا دوأ
 اقلحم ريطي نأ اموي مار نمو

 ىوه دقف ىوهلا يف حانج ريغب

 ةعولو فيثك دجو اذ كي نمو

 ىوهلا ىلع دجول ىقشي نأ ورغ الف

 نب دشار نب دمحم نب دشار نب دمحأ نب دمحم نب ميهاربا هيقفلاو

 نب دمحأ تامو ، ىوزنلا ىلاعسلا نسحلا نب دمحم نب دمحأ نب دمحم
 نيعبسو عست ةنس سمشلا عافترا ذم لوألا عيبر نم دحألا موي حلاص

 نا ليق مكحلا نب ديعس رفعج ىبأ باتك نم . ةئايسمخ دعب ةنس
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 نم ركب ىبأل ناك الو سبح هل نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر

 حص اذا ناك رمع نا ليق ، مهنأ ريغ سبح هتلا مهمحر رمع الو هدعب

 نا كلذو قحلا يطعي ىتح هيدي طبرف هب رمأ قح لجر ىلع هعم
 . سبحلا اوذختاف داسفلا كلذ دعب رثك مث ذئموي اليلق ناك داسفلا

 امنا نورخا لاقو {،. سبحلا ذختا نم لوأ وه نافع نب ناهثع نا ليقو

 نيملسملا نم تعمس هللا دبعوبأ لاقو ں بلاط ىبأ نب ىلع كلذ لعف

 هيلع هتلا ىلص هللا لوسر نينس ىفوتسا ىتح تمي مل ركب ابأ نأ

 يبأ نينس ىفوتسا ىتح مهنعو هنع هللا ىضر رمع تمي ملو ، ملسو
 3 ةنس نيعبسو سمخ نبا وهو تام مهربكأ وهو تايف نايثع امأو { ركب

 نيلاقع اهايحف ةكم ةزمح وبأ لخد ملسم هديبع وبأ لاق هتلا دبع وبأ لاق

 ىبأو مايض نم هقفأ ملسم هديبع وبأ ناك هللا دبع وبأ لاق { نيتنس يأ

 رفعج ناك نكلو لاقت ناسلا نب رفعج ىلعو اهيلع مدقملا ناكو حون

 . نيدلا يف ةجحلاو ةديبع ىبأ نم ىندألل عضوأ

 رباج هكردأ نمم كردأ ةديبع ابأ نأ ليق لاقو كلضف هل ناك مهلكو

 الجر اورظنأ اولاق ماوعلا لهأ نم ةرصبلا لهأ نم اسانا نأ ليق لاقو

 ملف اورظنف لاق هاوس ام عدنو هدنع ام بتكن ىتح دانسالا بيرق اعرو

 رباج نع مايض نع مهل يوري امنا ناكو اوبلطف لاق . عيبرلا ريغ اودجي

 نم الا مهنود بايلا هيلع قلغأ هرمأ عيشي نأ فاخ ايلف سابع نبا نع
 ناكو ارباج ىقل ملسم ةديبع وبأ ناكو لاق نيملسملا نم هناوخا نم هاتأ

 نم ناكو دبعلا نب راحص نع لمح ام رثكأو رباجو . مايض نع ىوري
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 نب رباج رصع يف ناكو نيملسملا ءاهقف نم ناسارخ لهأ نم نيملسمل
 راحص نأ نود اهرمأ يف ليحرلا نب بوبحم ةريس يف تدجوو .ديز
 هللا مهمحر ةديبع ىبأ ملعموهو مهئاملعو نيملسملا ءاهقف نم ناك

 ةورعو ديز نب رباج نمز يف ةورعو ىقمللا سادرملا ناكو لاق ،اعيمج
 . بلاط ىبأ نب ىلع اوقراف نيذلا ناورهنلا لهأ اياقب نم

 نم ربغصلا ةديبعوبأ ناكو { ةيدأ اهمأ ةورعو سادرملا نا ليقو

 نم ديهارف نم عيبرلا هللا دبعوبأ لاقو 3 مساقلا نب هللا دبع وهو ايسين
 لاقو © نايع نم ةفلغلا نم ةمرخ نم ةبقع نب حلبو ،نايع نم نافضغ

 هدلومو نايع نم هلصأو بدنلا نم بياسلا نب مايض ناك هللا دبعوبأ

 ابأ ىنكيو ةرصبلا هدلومو هلصأ نايع لهأ نم بجاح ناكو .ةرصبلاب

 لهأ نم راتخملا ناكو قرف نم نايع لهأ نم ديز نب رباج ناكو دودوم

 تومرضح نم بويأ نب لئاو لهأ ناك هللا دبع وبأ لاق رخ نم نامع

 بيبح نب عيبرلا نا هللا دبعوبأ لاقو .اهب جوزتو ةرصبلا نكس مث

 لمح ام رثكأو هنع لمح ام لقأ ام ليق ۔ باش عيبرلاو ديز نب رباج كردأ

 هقفأ ديز نب رباج ناك هللا دبع وبأ لاق رباج نعو مايض نع ملعلا نم

 ةماعلل نسحلا ناكو موقلل رباج ناك نكلو هنم لضفأ وأ نسحلا نم

 نب يلعرحلاوبأ ناك هللا دبعوبأ لاقو هنامز لهأ يف ردق هل ناكو

 نب هللا دبع امأو ، ادهاز ادماح ةديبعوبا ناكو ايندلا يف ادهاز نيصحلا

 ١ مالغوهو ، ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دهع ىلع ناك سابعلا

 هللا ىلص هللا لوسرل افيدر تنك لاق تايلكلا هذه الا هنع رثؤي مل لاقف
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 1 هللا ىلا فرعت مالغ اي لاقف . هفلخ ىنفدرأ مالغ انأو ملسو هبلع

 مشاهوبأ لاق { هثلا كظفحي هللا رمأ ظفحاو ءالبلا دنع كرجي ءاخرلا

 دمس نم تاتحلاو بدنلا نم مايض ناكو ىط يف لزني حون ناك

 نم بجاحو ! ةيحاط نم راحص ناكو ٨ ميمت ىنب نم هنإ لوقأو ،ىوزن

 نع ماض نع يوري عيبرلا ناك هللا دبعوبأ لاقو ئ ىلوم لاله ىنب

 نع هللا ذبع ابأ لئاس لأس 8“ةديبع ىبأ نع يوري اضيأ ناكو رباج

 انعمسو انفرع يذلا لاقف .ةعاضق نم هنا ركذ لجر نعو ديز نب رباج

 دمحيلا نم قرف دلب نم ديز نب رباج نا مهنع انغلبو نيملسملا نم
 . ملعأ هللاو

 ىوكزاألا ركب ىبأ نب دمحم ميهاربا وبأو .الملا نب سيك ديلخ وبأو

 ٠ دحاو نامز ٢ مهلك رثؤملا ىبأ نب لذدمحح نب هللا دبع دمحموبأو ‘ 60

 ملعي ال لاق هنا رثؤملا ىبأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ نع دجويو

 دمحم نب هللا دبع نب ديعس نم لضفأ نايعب مهلك نيملسملا ةمئأ يف

 دبع نب ديعس هلك كلذ عمجف ١ ديهش لتقو املاعو لدع ماما ناك هنأل

 وبأ لاق 7 ٠ ضيفيوأ هلثم هناف دوعسم نب ىدنللا نوكي نأ الا هللا

 دوعسم نب ىدنلجلا هللا دبع هب ىهاضي مهنأ ربغ كلذ ف هللا دبع دمحم

 هناف ىدنلجلا الا لاقو هنم لضفأ ىدنلجلا الا لاق . ملعأ هللا و هللا همحر

 ركب يبا نب ديعس نب دمحم ميهاربا وبا ()
 يكزا نم ءالعلا نم
 نع رافسالا مدعو فقوتلا فقوم دشارو ىسوم رمأ يف فقو نمم .رثؤملا يبا نبا نمز يف ناك

 . (ةرجهلا نم سماخلا ن رقلا) كاذنآ ايح ناك هنأ يأ ١٥٣( ۔ ١ نايعالا ةفحت) نيعم يأر
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 ميهاربا ىبأ خيشلا نع انفرع ىذلا امأو .هب قحليوأ هلثم هملعب

 دبع نب ديعس مامالا نإ لاق هنأ هللا همحر ركب ىبأ نب ديعس نب دمحم

 هللا همحر دوعسم نب ىدنلجلا مامالا نم لضفأ هللا همحر بوبحم نب دمح بهللا

 لهأ نم ةمامالا حيحص الداع اماما ناك هنأل .كلذب هقحأ امو
 يف مهنم ريثكو .هنامز لهأ ىلع قوفي هلعل هنامز يف املاع ةماقتسالا

 تام مث }هللا همحر هرما رهاظ يف اديهش لتق كلذ عمو ملعلا

 نيسمخ ةنس يفوأ ةنس ىتئامو نيسمخو ىدحإ ةنس يف ةسراي نب تلصلا

 يف لاجر ةثالث ىلع ملعلا يف نايع لهأ رادم ناك مث 5 ةنس ىتئامو

 نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ ريشبو رشب رذنملا ىبأب رودي دحاو رصع

 ىراوحلا ىبأو رفعج نب دمحم نب رهزألا ىلع ىبأو 3 هللا همحر بوبحم
 ىلع املعو اهقف مهعمجأ ناك هلعلو ىمعألاب فورعملا ىراوخلا نب دمحم

 ءالؤه ناكو { مارحلاو لالحلاو ماكحألا يف ةصاخو هرمأ نم رهظي ام

 نب نازع ةيواعموبأ امأو نايع لهأ عزفم رصعلا كلذ يف ةثالثلا

 يفرظن مهل نايع يف ملعي ال ىراوخحلا نب لضفلا دمحم وباو رقصلا
 يف نينيعلاك ناميع ي اناك يهنا ليق دقو بوبحم نب دمحم دعب ايهنامز
 دحاو نيبج ىف نينيعلا نيب ام نيب قرفلا فرعي ادحأ ملعن الف نيبج

 برض ةثالث نأ دجويو ،ايههقفو ايهملع نم رهظ اميف اعم اناك كلذكو
 يف رصعلا كلذ يف نايع تعجر كلذ عم اولاق مث نايع يف لملا مهب
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 رفعج نب دمح رباجوبأ ناكو ، ىمعأو جرعأو مصأ ىلا نامزلا كلذ
 ناكو ،(ء) جرعأ نامثع نب ناهبن هللا دبع وبأ ناكو 56 () مصأ ليق دق

 .() ىمعأ سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ

 ىلع لماع ةرحيب هل لاقي لجر هنامز يف ناك ىراوحلا ابأ نأ انغلبو
 رون نب دمحمل لماع وهو لاله نب دمحأو .لاله نب دمحأل ىوري ام

 نم نوأ ربي باحصأ نم هعم نمو ىراوحلا ابأ نا ةرحيب ىلا لمحف
 دجسم يف مايألا كلت يف ىلصي ىراوحلا وبأو ىسوم نب ىسوم

 ضعب يف ةرحيب هيلا لسرأف مساقلا ىبأب فرعي ىذلا ديعس نب دمحم

 مصالا رفعج نب دمحم = رباج وبأ )١(
 رصملا كلذ يف نايع تعجر : مهنع ليقو نايع يف مهب لثملا برض ةثالث نم دحاو . ءايلعلا نم
 . ىمعأو جرعاو مصا ىلا

 مصالا وه ناكو

 ىمعالا وه ناكو سيمخ نب تلصلا رثؤملا يبأل ارصاعم ناكو ةرجهلا نم ةثلاثلا ةئاملا ايلع نم

 ةنس يصورخلا ميمت نب نازع عياب نم .اناك ناريخالاو . جرعالا وهو نايثع نب ناهبنو

 . نيتئامو نيعبسو عبص

 : ناهيثع نب ناهبن هللا دبع وبا ()

 . جرعا ناكو معنملا يبا ينب دج وهو .ىوزن دمس نم . ءاملعلا نم
 : مهنع ليقو نايع يف لثملا برض ةثالث نم دحاو
 ميمت نب نازع ةماما ىلع عمتجا نمم . ىمعاو جرعاو مصا ىلا رصملا كلذ يف نايع تعجر

 . نيتئامو نيعبسو عبس ةنس كلذ ناكو هل ابيطخ ناكو

 : سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ 0

 رصبلا فيفك ۔ ةهب ةيرق نم ۔ ءايلعلا نم
 بوبحم نب دمحم نع ملعلا لمح
 : مهنع ليقو نايع يف لثملا مهب برض ةثالث نم دحاو وه

 ىلع عمتجا نمم . ىمعالا وه ناك دقو ىمعاو ج رعاو مصا ىلا رصعلا كلذ يف نايع تعجر

 خي راتلا اذه ف ايح ناكف نيتئامو نيعبسو عبس ةنس ىصو رخلا ميمت نب نازع ةمامإ

 ١٩٤( ۔ ١ نايعالا ةفحت)
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 يدنجلا هيلا ىتأف هلتقيل رجفلا ةالص دعب دعاق وهو ىدنجب تاودعلا

 ىراوحلا وبأ هل لاقف ةرحيب ىنعي دمحأ ىبأ ىلا مق ارقيوهو هل لاقف

 عنصي فيك ا ريحتم ىدنجلا ىقبو .ةءارقلا ىف دحاو يف ةجاح ىل سيل

 يف همد ريطي الئل بارحملا نم موقيل هتوعد لاق ىدنجلا نأ انغلبف .3 هيف

 ىدنجلا ىلا ةرحيب نم رخآ لوسر لصو ىتح كلذ يف وهف 0 بارحملا
 ىلع هلل دمحلاو اثدح ىراوحلا ىبأ ىف ثدحي نأ لبق عجرف ،عجر اذا

 ىوزنلا نسحلا نب دمحمو ىبرع نب حور نب دمحم نأ دجويو . كلذ

 . دحاو رصع ف
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 زوفلا لهأ نيد دانسا ةفرعم ي لصف

 اضعب مهضعب نع هايا مهلقنو

 همحر شيرف نب ديعس خيشلا نع ملسم نب ةملس رذنملا وبأ لمح

 } ءاهقفلا نم هريغو راتحم نب دمحم نع شيرف نب ديعس لمحو .هللا
 يلع نب دمحم نب يلع نسحلا ىبأ خيشلا نع راتخملا نب دمحم لمحو

 نع بهذملا مصالا ىلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ لمحو { ىنايسبلا

 ةكرب نب دمحم نب هللا دبع نعو ىناوزنلا نسحلا ىب أ نب دمحم خيشلا

 مامالا نعو بيبح نب دمحم نب ناييلس ىبا نعو .امهريغو

 نب ناسغ كلام ىبأ نع ملعلا لمح ةكرب نب دمحم نب هللا دبعو ديعس

 نب دمحم نب ناييلس ناورم ىبأ نعو . ىنالصلا رضخلا نب دمحم

 ٨ بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نبدمحم نب ديعس مامالا نعو “بيبح
 نب دلاخ ناطحق وبأو ، ىنالصلا رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام وبأو

 ملعلا اولمح بيبح نب دمحم نب ناييلس ناورموبا يراجلا ناطحق

 نب دمحم انبا هلا دبعو ريشبو ؤ بوبحم نب دمحم ينبا هللا دبعو ربشب نع

 رقع نم يوزنلا يرقعلا رقصلا نب نازع نع حص ملعلا اولمح بوبحم
 . بوبحم نب دمحم نع ملعلا اولمح رثؤملا وباو نازع نب لضفلاو ىوزن

 رقصلا نب نازع ةيواعم وبآ()

 ىوزن رقع نم ۔ ءاملعلا نم
 نايع ف اناك ايها ليقو دحاو نمز يف اناكو هملع يف ىراوحلا نب لضفلا دمحم يبا ريظن ناك

 . اهنيب قرفلا فرعي 7 نيبج يف نينيعلاك
 . نيئامو نيتسو ناهث ةنس ليقو نيتئامو نيعبسو نايث ةنس راحصب تام

 ( ١٢٧ ۔ ١ نايعالا ةفحت)
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 نع ملعلا اولمح ةبقع نب حاضولاو بوبحم دمحم نب ىلع نب دمحمو
 دمحمو } ىلع نب ىسومو .ءاهقفلا نم هريغو ىوكزألا ىلع نب ىسوم

 نعو ىناجيسلا ناليغ نب مشاه نع ملعلا لمح ناليغ نب مشاه نب
 نم ناهثع نب ناميلسو ىناجيسلا ناليغ نب مشاهو { ءاهقفلا نم هريغ

 هريغ نعو © ىناكزألا رباج ىبأ نب ىسوم نع ملعلا المح رطقلا ةيرق

 ىرقعلا ىناوزنلا رذنملا نب ريشبو رباج ىبأ نب ىسومو { ءاهقفلا نم

 نب رينمو بلاغ نب ي ؤل ةماس نب دايز ىنب دج وهو ىوزن رقع نم
 نب دمحو ليحرلا نب بوبحمو ريمح نب كلام نب ىنالعجلا رينلا

 هريغو ىديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا نع ملعلا اولمح ىدنكلا
 ال لاقي اهنم ةلحمب ةرصبلا لزني عيبرلا ناكو ةرصبلا ءاهقف نم
 . ةيثرجلا

 نع ملعلا المح قحلا بلاط ييحي نب هللا دبعو بيبح نب عيبرلاو

 ناكو ءاهقفلا نم هريغ نعو ريبكلا ةميرك ىبأ نب ملسم ةديبع ىبأ

 يديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيب رلا (0)
 . ديز نب رباج ۔ باش وهو ۔ كردا نافضغ نكسو داع مث ةرصبلا ىلا لقتنا ناهعب ديهارف نم

 نا ليق ءاهقفلا ءايلعلا نم هريغ نعو ريبكلا ةميرك يبا نب ملسم ةديبع يبا نع ملعلا لمح
 : اولاق اسانا

 ريغ اودجي ملف او رظنف هاوس ام عدنو هدنع ام بتكن ىتح دانسالا بيرق اعرد الجر اورظنأ

 هيلع قلغا هرمأ عيشي نا عيب رلا فاخ املف سابع نبا نع رباج نع مايض نع يوري ناكو عيب رلا
 . هناوخا نم هاتأ نم الا مهنود هباب

 ةيشاح عم حيحصلا عماجلا هايس ثيدحلا يف باتك هل ةرحمفلا نم ةيناثلا ةئاملا نايعا نم يضابا

 . يملاسلا ديمح نب هللا دبعل هيلع

 ٦٣٤( ۔ ١ يبرعلا ثارتلا خيرات) ٧٨( ۔ ٣ مالعالا)
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 ملعلا اولمح نايسلا نب رفعجو ةميرك ىبأ نب ملسم ةديبع وبأو عيبرلا

 سابع نبا نع ملعلا لمح ديز نب رباجو 6قرف هتدلب ديز نب رباج نع
 نيعبس يقل ديز نب رباجو .نينمؤملا مأ ةشئاعورمع نب هللا دبع نعو

 هنع يورو ،ملعلا مهنع لمحو ردب ةعقو اودهش نمم ةباحصلا نم الجر

 نيب ام تيوحف ملعلا لهأ نم الجر نيعبس تيقل) لاق هنأ هللا همحر

 همحر هنع يورو .هنع هللا يضر سابع نبا ىنعيرجحبلا الا مهرهظأ

 تدزو مهرهظأ نيب ام تيوحف نيعبس نع تلمحر : لاق هنأ هللا

 نب هللا دبعو }هنع هللا يضر سابع نبا ىنعي (رحبلا الا مهيلع
 . باطخلا نب رمع نع سابعلا

 نم امهريغ نعو اهنع هللا يضر قيدصلا ركب ىبأ ةنبا ةشئاع نعو
 ىبنلاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ملعلا اولمح ةباحصلاو ةباحصلا

 .اهيلع هللا ىلص لي ربج نع ملعلا لمح ملسو هيلع هللا ىلص
 هنإو) همسا زع هللا لاق العو لج هللا نع هيلع هللا ىلص لي ربجو

 نم نوكتل كبلق ىلع نيمألا حورلا هب لزن نيملاعلا بر نم ليزنت

 هيف لئاقل الو زمغم اننيد يف نعاطل سيلف (نيبم ىب رع ناسلب نيرذنملا
 نيذلا عم هللا نإ) ،اناطعأو انحنمو اناده ام ىلع هلل دمحلاو ازمهم

 . (نونسحم مه نيذلاو اوقتا

 : نايع ىلا ةرصبلا نم ملعلا ةلقن ءايسأ ريسفت اذهو
 فلؤم ىدنكلا ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ هيقفلا نأ تدجو

 . ىناوزنلا حلاص نب دمحم نب دمحأ هيقفلا نع هنيد لمح (فنصملا)
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 نب دمحم هيقفلا نع هنيد اذه حلاص نب دمحم نب دمحأ هيقفلا لمحو

 نب دمحم لمحو . (عرشلا نايب) فلؤم ىدنكلا ناييلس نب ميهاربا

 نب دمحأ نب نسحلا يلع ىبأ ىضاقلا نع هنيد نايلس نب ميهاربا
 هل ناك ىلع ابأ ىضاقلا نأ تدجوو ،ىوزنلا ىرقعلا نايثع نب دمحم

 لاقو كلذ نع ىبأف هتنوعم اودارأو هناوخا ضعب هيلا عمتجاف ةسردم

 ةنوعم دحأ نم ىقلأ الف مهرد فلأب نم ةلخنلا ىنم ذخؤت مادام

 تدجو اميف ناكو . ناذاش نب ليلخلا مامالل بهذ دق ناك هنا تدجوو

 | . هنامز لهأ ملعأ هنأ

 : مهتوم خيراوتو ءاملعلاو ةمئألا خيراوت هذهو
 ةنس ةئامو نيثالثو يدحإ ةنس دوعسم نب ىدنلجلا مامالا يلو

 . ةنس ةئامو نيثالثو ثالث ةنس لتق مث رهشأو نيتنس ةيالولا يف ثكمو

 عبس نم نيسلا ميدقتب نيعبسو عبس ةنس نافع نب دمحم يلو مث _

 . لزع مث ارهشو نيتنس كلمو نيعبسو
 عست ةنس نم ةدعقلا يذ يف مامالا بعك نب ثراو يلو مث

 . نيمويو رهشأ ةتسو ةنس ةرشع يتنثا كلمو نيعستو

 نيعستو نيتنثا ةنس ىلوالا ىدامج نم ثلاث موي يف ناسغ ةيالو

 . تام مث ةنس ةئامو

 ةنس لوألا ىدامج نم عبار موي هللا دبع نب ناسغ مامالا يلو مث _

 .رهشأ ةعبسو ةنس ةرشع سمخ كلمو ةنس ةئامو ةنس نيعستو نيتنثا
 ةعمح موي تامو مايأ ةينايث رغ ءاتلا ميدقتب رهشأ ةعستو ةخسن يفو
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 . ةنس ىتئامو عست ةنس ةدعقلا ىذ نم نيرشعو

 يذ نم تيقب مايأ ةسمخل مامالا ديمح نب كلملا دبع ىلو مث

 ةعستو رهشأ ةعبسو ةنس ةرشع ىنامث كلمو ةنس يتئامو عست ةنس ةدعقلا

 كلمو ةنس يتئامو نيرشعو تس ةنس بجر نم اتلخ نيتليلل تامو مايأ

 نم رشع سداس موي تامو اموي رشع ةعبرأو رهشأ ةعستو نينس رشع
 . ةنس يتئامو نيثالثو عبس ةنس رخآلا عيبر

 نيرشعو تس ةنس بجر نم ثلاث مويرفيج نب انهملا يلو مث
 ةنس يتئامو

 ةنس رخآلا عيبر نم رشع سداس موي كلام نب تلصلا يلو مث

 كلام نب تلصلا ةيالو نأ تدجوو . ةنس يتئامو نيثالثو عبس

 مويلاب اموي رشع ةينايثو رهشأ ةعبسو ةنس نيثالثو اسمخ تناك يصورخلا
 ةنس نيعبسو ثالث ةنس ةجحلا يذ نم ثلاث موي سيمخلا موي هيف لزع

 ۔بوبحم نب دمحو رذنملا نب ربشيو يلع نب دمحم ناكو ،ةنس يتئامو
 نب تلصلا ةعيب يف نومدقتملا مه مكحلا نب هللا دبعو رينم نب العملاو

 قرغ امل دايزوبأ لاق تدجوو . نيملسملا نمصخ نم عم كلام

 جلف دنع ميمت نب ةدعسم نايثع نب ناهيلس لاق هللا همحر بعك نب ثراو

 لاق اوتأيل ريسلا لهأ ىلا بتكف ءاحطبلا يف توظ ةخسن يفو دوظ

 انيلا عمتجي ىتح رمألا اذهرخؤت نأ نايثع نبا اي ديرن انإ ةدعسم

 . رمألا عطقن انكلو انيلع اوفلتخيف سانلا ءاغوغ لاق وأ سانلا

 ةدعقلا يذ يف ىصورخلا بعك نب ثراو يلو ىرخأ ةخسن يفو
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 نب ثراو نا مث دشار ونب لتق ثراو ةيالو يفو ةئامو نيعبسو عست ةنس

 نم لايل عبرأل ةحيبص نينثالا موي الجر نيعبس يف ليسلا هب لاس بعك

 ةرشع ىتنثا هتيالو تناكو .ةنس ةئامو نيعستو نيتنثا ةنس ىلوألا يدامج

 يدامج نم عبار موي هللا دبع نب ناسغ ىلو مث رهشا ةثالثو ةنس

 نيقب ناهثل ءاعبرالا موي ضرمو . ةنس ةئامو نيعستو نيتنثا ةنس ىلوألا

 نم نيقب لايل عبرأل رجفلا ةالص دعب دحالا موي تامو ةدعقلا ىذ نم

 ةتسو ةنس ةرشع سخ هتيالو تناكو ةنس يتئامو عبس ةنس ةدعقلا ىذ

 . اموي نيرشعو رهشأ
 هوخأ ءادوس نب ىلع ىنب نم ىولعلا ديمح ن:كلملا دبع يلو مث _

 . )١( ةنس يتئامو عبس ةنس ةدعقلا يذ نم نيقب ثالثل نينثالا موي ذوعأ

 هللا دبع نب ىراوحلاو ىراوخحلا نب لضفلا اهيف لتق ىتلا عاقلا ةعقو

 ةنس نيعبسو ناهيث ةنس لاوش رهش نم نيقب لايل عبرأل نينثالا موي
 )٢( ميمت نب نازع مامالا اهيف لتق ىتلا .ناشلا دمس ةعقو | ةنس يتئامو

 نينايث ةنس رفص نم نيقب لايل عبرأل ءاعبرالا موي روب نب دمحم هلتق

 اهيف لتق ةنطابلا نم عماجلا دجسملا برقب امد ةعقو ةنس يتئامو

 : ديح نب كلملا دبع 4 )

 لدعلاو قحلا ة هرمس راس يدزالا ء ءالا ءام نب رماع نب و رمع نب يلع نسب ةدوس يب نم

 هب تراصو ركنملا نع نمهانلاو فو رعملاب ني رمألا فلسلا نم حلاصلا رثالا عبتاو فاصنالاو
 . نانئمطاو نامأ ف ذئموي نايع

 فو رعملاب ارمآ لدعلا ميقي ل زي ملو نايثو نيتئام ةنس لاوش نم تيقب لايل نايثل نينثالا موي عيوب
 . فعضو نمزو ربك ىتح ركنملا نع ايهان

 . رسمشلا ىف ابح ةففجم قاتسرلا نم بشفلا لهأ نم ةأرما تناك هنأ ةعقولا هذه ببس ( ) ٢
 برضف .ةاشلا بحاص ءاحف .اهدي ترسكف رححب اهتمرف ٦ بحل ا تلكاف .ةاش تءاحف

 ةعامح نم دحاو ءاجو اهتعامح نم دحاو ءاجف اهتعايجب تناعتساف .هاشلا دي ترسك قلا ةأرملا
 مامالا ءاجف .ةديدش ةمحلمو ةميظع ةكص مهنيب تعقوف .هقيرف تبثي قيرف لك ناكف ىرخالا

 ف لتقف نعقي رفل ا نب نحلصلملاو ني رجاحل ١ ىنعم ىلع هركسع نم دحأ هعمو هنلا دبع نب ديعس

 . ملعا هتلاو ةكرعملا كلت
 (١٤٢و ٢٤٠ ص نيبملا حتفلا) ‘. _٢٩-_ ١ ملعا هناو ةكرعم



 تلخ نيرشعو تسل ءاعبرألا موي هدنع نمو ىنالعجلا ربنلا نب رينم
 اهيف لتق ىتلا . ىقانم ةعقو .ةنس يتئامو نينايث ةنس رخآلا عيبر نم

 ناث ةنس يف هللا همحر بوبحم نب دمخ نب هللا دبع نب ديعس مامالا

 نايث ةنس دحألا موي ىسوم نب ىسوم لتق ةنس ةئامثالثو ةنس نيرشعو
 ةعمجلا ةليل كلام نب تلصلا تام ةنس يتئام دعب ةنس نيعبسو

 ىضاقلا تام { ةنس يتئامو نيعبسو سمخ ةنس ةجحلا يذ نم فصنلل

 ثالث ةنس موي لاوش نم يقب ةعمجلا موي ناييلس نب رصخلا دمحموبأ

 ينب دج ىرقعلا ىناوزنلا رذنملا نب ربشي تامأ { ةنس ةئايسمخو نيثالثو
 ٥عيبرلا يف ةئامو نيعبسو ناهث ةنس بلاغ نب ي ؤل نب ةماس نب دايز

 نب ي ؤل نب ةماس نب ةبض ينب نم يوكزالا رباج يبا نب ىسوم تام
 ىسوم رمحنو { ةئامو نينايثو ىدحا ةنس مرحملا نم رشع دحا ةليل بلاغ
 يف نيتئامو نينثا ةنس ىسوم نب ىلع تام ،ارهشاو ةنس نيعستو ةعبرأ
 يتئامو رشع ةنس ةدعقلا نم نيقب عبسل ىسوم نب دمحم تام بجر

 ةنس لوألا عيبر نم نولخ لايل نايثل ىلع نب ىسوم تام & ةنس

 يدامج نم رشاع ةليل ةخسن ۔ ةرشع ثالثل هدلومو ةنس يتئامو نيثالث

 يل لاق رثألا يف تدجوو .ةنس ةئامو ةنس نيعبسو عبس ةنس ةرخآلا
 ربق نايعب يذلا دمحيلا لبج يف هغلب هنأ دمحم نب دلاخ نع رذنملا وبأ
 . ملعا هللاو يبن

 موي ىدنكلا دعملا نب هللا دبع _ ةخسن ىلع نب دمحم تام

 عست ةنس ناضمر رهش نم نولخ لايل رشعل راهنلا ةوحض ءاثالثلا
 لايل نايشل دحألا موي هللا همحر يلع نب ىسوم تام ب ةنس نيعبرأو
 هرمعو ةنس يتئامو ةنس نيثالثو ىدحإ ةنس لوألا عيبر رهش نم نولخ

 ثالثل ةعمحل ١ موي راحصب هللا همحر بوبحح نب دمحم تام .ةنس نوثالث
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 نب نازع تام !ةنس يتئامو نيتس ةنس مرحملا رهش نم نولخ لايل

 نايث ةنس راحصب تامو ىوزن رقع نم ةقفادغب هنكسم هللا همحر رقصلا

 .ةنس يتئامو ةنس نيتسو نايث ةنس تام هنا ليقو ةنس يتئامو نيعبسو

 كلام نب تلصلاو هللا دبع نب ىراوحلاو ىراوجلا نب لضفلا

 . ميمت نب نازع كلذكو دحاو نمز يف مهلك رضنلا نب دشارو

 نامث ةنس ةكرعملا يف هللا دبع نب ىراوحلاو ىراوحلا نب لضفلا لتق
 نيعبسو عبس ةنس دمحم نب رمع يضاقلا تام .ةنس يتئامو نيعبسو

 نب ىيحي ايركزوبأ ىضاقلا لتق 3 ميمت نب نازع هيلع ىلصو ةنس يتئامو
 وبأ ىضاقلا تام .ةنس ةئامعبرأو نيعبسو نيتنثا ةنس هللا همحر ديعس

 عبرال ءاعبرالا موي ىراجلا دمحم نب رصن نب دمحأ نب نسحلا ىلع

 نيتنثا ةخسن يفو ثالث ةنس ناضمر رهش نم تلخ ةليل ةرشع

 نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ ىضاقلا تام ةنس ةئايسمخو

 ةدعقلا يذ رهش نم نولخ لايل تسل ةعمجلا ةيشع هللا همحر ناثع

 نب هللا دبع نب دمحأ ركبوبأ تام 5 ةنس ةئايسمخو نيعبسو تس ةنس

 سمخل نينثالا ةيشع «‘فنصملاه فلؤم ىدنكلا ناإيلس نب ىسوم

 دعب ةئايسمخو نيسمخو عبس ةنس رخالا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرشع

 نيملسملا ةعامج نم هدنع رضح نمو وه ىنوسب ىشبح مامالا دقع نأ

 ردحناف هيف تام يذلا ضرملا هل ضرعو رهشأ ةتس ىنوسب هدنع ماقأو

 . هيلا هللا هضبق مث مايأ ةرشع مهدنع ثبلف ىوزنب هلهأ ىلا

 ةنس رفص يف رفعج نب دمحم نب ىسيع نب دمحم ىضاقلا تام
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 دبع ىبأ نب نايثع هللا دبعوبأ ىضاقلا تام ةنس ةئايسمخو ىدحا

 ىدامج رهش نم تيقب ةليل ةرشع ثالثل هللا همحر مصألا دمحأ نب هلا

 نب دمحم هللا دبعوبأ تام.. ةنس ةئايتسو نيثالثو ىدحإ ةنس رخآلا

 ةليل ةرشع ىتنثال ءاعبرألا ةليل ىدمسلا ىدنكلا ناييلس نب ميهاربا

 دبع دمحم وبأ ىضاقلا تام .ةنس ةئايسمخو نايث ةنس ناضمر نم تلخ

 ةنس يف لوألا عيبر رهش يف ىلومسلا رمع نب ميهاربا نب دمح نبلا
 نم ةعمجلا ةليل ىسوم نب نايثع تام { ةنس ةئايسمخو ةنس نينامثو عست

 . ةنس ةئايسمخو ةتس نيثالثو تس ةنس رخالا عيبر رهش
 سمخ ةنس مرحملا رهش يف هللا همحر ديعس نب دشار مامالا تام

 يف هتلا همحر ىسيع نب دمحم ىضاقلا لتق ،ةنس ةئامعبرأو ةنس نيعبرأو
 يلع رمت ىتلا ةريبكلا ةربقملا ىبرغ دابعلا دجاسم قيرط ىلع عضوم
 نب ىسوم نب داجن ىضاقلا لتق ،دابعلا دجاسم ىلا ةقف الغ ةريصح
 رهش نم تيقب ةليل ةرشع ثالثل تبسلا موي ىحنملا ميهاربا نب داجن
 نم ىلع نب دشار جرخو ةنس ةئايسمخو ةنس ةرشع ثالث ةنس بجر

 هلتق لاوش رهش نم نيقب لايل عبرأل ةعمجلا ةليل ةنسلا كلت ىف ىوزن
 دحألا موي ىلع نب دشار تام۔ ةخسن ىفو۔ ىلع نب دشار مامالا

 ام دعب ةنس ةئاسمخو ةنس ةرشع ثالث ةنس ةدعقلا ىذ نم نيقب سمخل

 ةنس لاوش رهش نم نيقب لايل عبرأل ةعمجلا ةليل ةنسلا كلت ىف جرخ

 . ةئايسمخو ةنس ةرشع ثالث

 نم ىقب دقو سيمخلا موي ناييلس نب رصخلا دمحم وبأ ىضاقلا تام
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 ركب وبأ يضاقلا جرخ ةئايسمخو ةنس نيثالثو ثالث ةنس موي لاوش رهش
 ةنس ةدعقلا يذ يف ىلع نب دشار لزع يف قاتسرلا ىلا داجن يضاقلاو

 نم ةليل ةرشع نايثل ركبوبأ يضاقلا تام { ةئايعبرأو نبعستو تس

 ابولغم ىسوم نب داجن يضاقلا جرخو ةنس ةئايسمخو نينثأ ةنس ناضمر
 اهلخدو ةنس ةئايسمخو ةنس ةرشع يتنثا ةنس نم نيثالث ةليل ادورطم

 نب دمحمو شيبح نب دمحم ةلود يف دايز نب نسحلا نب ديعس وبأ خيشلا
 . ناسغ

 نيعبرأو عبرأ ةنس ناذاش نب ليلخلل ميهاربا نب داجن ىلوت

 نب نالهك نب رمعم روهمجلا وبأ ىضاقلا تام .ةنس ةئايعبرأو
 نم نولخ لايل عبرأل اهنم فصنلا دعب ةعمجلا ةليل داجن نب ىسوم

 نب ديعس لاق 5 ةنس ةئايسمخو ةنس نينايثو عست ةنس ىلوألا ىدامج رهش
 نيتنثا شاع ميهاربا نب ىسوم نب داجن ىضاقلا نا ،ىبادجلا سيمخ

 ىتح تام امو ةنس نيسمخو ةتس داجن نب ىسوم شاعو ةنس ىتئامو

 هدلو شاعو }ةدايسلا ىعدت نمم الجر رشع ةينامث هدلو لتق نم لتق
 نالهك نب رمعم هدلو شاعو ةنس نيسمخو اسمخ ىسوم نب نالهك
 نب نالهك نب ىسوم لاكيملا وبأ ىضاقلا ىفوتو .ةنس نيثالثو ةينامث

 ةنس لاوش رهش ىف ميهاربا نب داجن نب ىسوم نب داجن نب ىسوم
 لضفلا نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ تام .ةنس ةئايتسو ةنس ةرشع سمخ

 دبعوبأ تام }ةنس ةئايسمخو عبرأ ةنس مرحملا رهش نم نيقب لايل نامثل
 هللا همحر ىوزن ةقفالغب نكاسلا ناسغ ىبأ نب دمحأ نب دمح هللا
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 نم ىلوألا ىدامج رهش نم اتيقب نيتليلل رهظلا ةالص دنع ةعمجلا موي

 . ةنس ةئايسمخو ةنس نيعبسو تس ةنس

 رهش نم نولخ لايل عستل ءاعبرألا موي دمحأ نب لضفملا تام

 نب دمحم تام .ةنس ةئايسمخو نيعبسو تس ةنس ىلوألا ىدامح

 انثا ةرخآلا ىدامج رهش نم الخ دقو ىتاوجللا نسحلا يبأ نب ليعامسا

 نب ديعس مساقلا وبأ تام 5ةنس ةئايسمخو نيعبسو تس ةنس اموي رشع

 نم تلخ ةليل ةرشع ىدحال نينثالا موي يحشلا هللا دبع نب دمحم

 صفحوبأ تام ةنس ةئايسمخو نيعبسو نبتنثأ ةنس ناضمر رهش

 رهش نم نيقب لايل نايثل سيمخلا موي هللا اهسرح ةكمب ةديز نب رمع
 نب دمحم هلللا دبع وبأ تام . ةئايسمخو نيعستو ىدحا ةنس نم ةجحلا

 تسل نينثالا موي ىحولفالا رضنلا نب رمع نب هللا دبع نب دمحأ نب رمع
 تام ،ةنس ةئايسمخو نينايثو سمخ ةنس مرحملا رهش نم نيقب لايل

 , حنمب يلاعسلا دمحم نب دشار نب دمحأ نب فيفعلا نب دمحأ ركب وبأ

 ربقو ةنس ةئايتسو نيتسو سمخ ةنس مرحملا رهش نم نيقب لايل رشعل

 . ىوزن لاعسب

 ةوحض ءاعبرألا موي ىحنملا رباج ىبأ نب رمع نب دمحا ركب وبأ تام

 ىلصو .ةنس ةئايسمخو نيتنثا ةنس امويرشع انثا ناضمر نم ىقب دقو

 دمحم هللا دبعوبأ تام هربق ىف ىصورخلا ناسغ ىبأ نب دمحم هيلع

 ةنس لوالا عيبررهش نم تلخ ةليلل تبسلا ةليل هللا همحر حلاص نب

 هدلو تام .ةنس ةئاسمخو ةنص نينالثو نبتنث ا ةخسن ىفو نيئالثو ىدح ١
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 تلخ ةليلل لوألا فصنلا ىف نينثالا حلاص نب دمح نب دمحا ركب وبا
 . وبأ هدلو تام ى هللا همحر ةئاسمخو نيعبرأو تس ةنس رفص رهش نم

 ٨ هل هللا همحر حلاص نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب ديعس مساقلا

 نم لوألا عيبر رهش نم اتلخ نيتليلل - دحالا نينثالا ةوحض هل رفغو
 . ةنس ةئايسمخو ةنس نيعبسو نايث ةنس

 نب دمحأ نب ديعس مساقلا ىبأ خيرات تدجو ام رثكأ فلؤملا لاق

 نم لوألا عيبر رهش نم نولخ لايل ثالثل تام هنأ حلاص نب دمحم

 يف هتدجو ينال ىدنع حصالا وهو ةنس ةئايسمخو ةنس نيعبسو عست ةنس

 تام . مايأ ة ةعبرأ دعب هتوم ناك دقو ةليلق ريغ ةدع ةقرفتم خسن

 عبسل ةعمجلا ةليل حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس نب مالسلا دبع

 . ةنس ةئامتس دعب ةنس نيرشعو نيتنثأ ةنس مارحلا ةجحلا نم نيقب لاي
 نيتنثأ ةنس حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس همع نبا تام مث

 دبع نبأ نب ناهثع هيقفلا نمز يف ناك يذلا وهو ةئايتس دعب ةنس نيثالثو

 . هللا اهمحر هللا

 موي دمحأ نب ديعس نب نسحلا ىبأ نب دمحأ نب نسحلاوبأ تام
 سخ ةنس ةدعقلا رهش نم نولخ لايل سمخل راهنلا ةوحض ءانالشل
 نب ديعس نب نسحلاوبأ هيقفلا تام ةئاعبس دعب ةرشع ۔ عبرأ -

 رهش نم نولخ لايل عبسل تبسلا موي حابص حلاص نب دمحم نب دمحأ

 حلاص نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب ديعس ۔ مساقلا وبا هيقفلا )١(
 . حلاص نب دمحم نب هلا دبع يبا نبا وه

 . ةئايسمخو نيعبسو عست ةنس لوالا عيبر رهش نم نولخ لايل ثالثل تام

_ ٢٥ _ 

 



 ىبأ نب دمحأ تام } ةنس ةئايتس دعب ةنس نيثالثو عبرأ ةنس رفص

 موي حلاص نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب ديعس نب نسحلا
 مرحملا رهش نم ۔ اتيقب ةخسن يف ۔اتلخ نيتليلل راهنلا ةوحض تبسلا
 . ةنس ةئاتس دعب ةنس نينايثو ىدحا ةنس ۔ رفص ةخسن ۔

 نسحلا ىبأ نب دمحا نب نسحلا ىبأ نب مساقلا وبأ هيقفلا تام

 ةنس ةعمجلا ةيشع حلاص نب دمحم نب دمحا نب دمحم نب ديعس نب

 دمحا نب نسح ىبا نب دمحا نب ديعس وبا هيقفلا تام نيعبراو ةئايعبس

 ناضمر رهش نم نيقب لايل رشعل ءاثالثلا موي ديعس نبا نسحلا ىبا نب
 نب نسحلا ىلعوبأ ىضاقلا تام . ةنس ةئايعبسو نيتسو ىدحا ةنس

 ناكو نايع لهأ جرخ .ةئامعبرأو نيسمخو ةثالث ةنس شيرف نب ديعس

 هجورخ ناكو داجن نب ىسوم ىلاعملا ىبأ نب ىسوم مهمامإ ذئموي
 دعي الو ىصحي ال ركسع ىف هيلا اوجرخف كلام نب دمحم ديسلا ىلع

 هعم تجرخو دمحيلاو ىرشلا نم مهنم لقالا الا دمحيلا ةلمج يفوه جرخو
 ىتح اوجرخف 7 ةعيبرلا رماع نايع لهأ عم اضيأ ناكم ةعيبرلا رماع

 عمجأو ةلوصلا ىلع مهسفنأ اوفعضتسا دق اوناكو (وطلا) ةيرقب اوفاوت

 اورختو ةبقعلل مهلقث اوطعأو ةمالسلا ىف اوعمطو عوجرلا ىلع مهيأر

 لاهجلا تراص اهلف فيفاجتلاو شوبلا نم ىتلا مهنئازخ رثإ ىف اونوكيل
 دمحيلا نم فحز ىفودبلا مهيلا تلصو ةبقعلا اودسو اياظطلملاو
 هوخاو سيئرلا لتقف اهناذاش دنع دحأ بقعي ملو نايع لهأ تمزهناف

 نم ذخأو ريثك قلخ سانلا نم لتقو ىلاعملا ىبأ نب هللا دبع ابأ ىنعأ

_-٢٣٦_



 .ليوط رمع وذ الا جني ملو شطعلاب توملا كلذكو ىصحي الام سانلا
 نمم ناكو حالسلاو عوردلاو فيفاجتلا عيمج ىلع ودبلاو دمحيلا تتأو
 نب شينخ نب هللا دبعو هللا دبع نب ىلاعملا ابأ سيئرلا ودبلا هتذخأ
 سانلا رئاس ربغ دمس لهأ نم ةعامجو ىحيلصلا دمحم نب دمحأو رهزأ

 نم نيرشعو ةعست موي ءاعبرالا موي ىف ةعقوملا هذه تناكو ىصحي ال مك
 . ةنس ةئايسمخو نيعبسو عست ةنس رفص

 موي دحالا موي حلاص نب دمحم نب دمحا نب ديعس هيقفلا تام
 دعب هنم نيعبسو عست ةنس سمشلا عافترا دنع لوالا عيبر نم ثلاثلا

 . ةنس ةئاسمخ

_ ٢٧



 : رخا ربخ

 لاوش رهش خسف مهجورخ ناكو نايع ىلع سيئرلا دالوأ تجرخ

 نب نالهك ديسلا ذئموي اهل كلاملا ناكو نيعبسو سمخو ةئايتس ةنس

 نم ذئموي جرخو ءارحصلا ىف مهاقليل مهيلا جرخف .ناهبن نب رمع
 ىلع اوقبسف قيرطلا ىف مهو وه اهيف ادحأ كرتي ملو ةلمج رقعلا ىف ناك

 اهءاسن اوبسو اهيف ام عيمج اوذخأو اهقوس اوقرحاو اهولخدف رقعلا

 ىن هلك كلذ ناكو ، بتكلا اوقرحاو هب ةلصتملا دجسملا نزاخم اوقرحأو

 هركاسعب نالهك لصو ةدعقلا رهش ةرغ ىناثلا مويلا دنعو موي فصن
 فآلا ةعبس رادقم اوناكو ركسعلا مهيلع فحزف ةارسلاب اوعمتجاو

 كلذ ناكو لجر ةئامثالث كلذ ىف لتقو مهدنع نمو نادنجلا ترسكناف

 . نيعبسو سمخو ةئايتس ةنس

 : ميدق ربخ

 ىدحا ةنس ىلوألا ىدامج نم نولخ لايل ثالثل دحألا ةليل ناك املو

 ةنطابلاو اقيقو دبدبب ميظع عيظف رمأ لزن ةنس يتئامو ةنس نيسمخو

 مهرايثو ليللا ىف مهيلع لزن ليلج ميظع رمأ راحصو امدو ليايسو

 . عزفم وهو ،ءاوهو ةملظو ،ىود مهأجف .ةقدحم ليخن ىف هل ةمدعنم

 مهتيقلو ،حيحفو حايصو ،حنيحت كلذ ىف مهانعف }ملضم رمأو

 مهو ،كلذ ىلعمهرمأ كلذك امنيبف ،ءاملا نم مهيلع تقفدأف ،ءايسلا

_ ٣٢٨ _



 فيحلاو { ةينملا رقلا نم مهتمر ،قرغلا نم فوخو ،قرفلا نم ةدش ىق
 ٥ تقثوأ لياسملا نم مهيلعو تقدحاف لويسلا مهتءاج ذا { ةبضفلاو

 لزانملا لويسلا تعلقف .مهب لزن امم نوفئاخ مهلزانم ىف مهو

 هلزنم برختو ] هلايعو لجرلا قرغف .لاجرلاو ءاسنلا تقرغو .لاومألاو
 ةدماه مهلزانمو ةدماخ مهتاوصأ ةدحاو ةليل ىف اوحبصأف .هلامو

 ىلا تلمحو مهناطوأ نم مهتجرخأو .مهناكسا نم لويسلا تمدهف

 ميلسلا حبصاف .راهنألا تراغأو .راجشألا تعلقو .مهنادبأ روحبلا

 .ةحئاج مهمظعأو ، ريسيلا عىشلاو ةلكألا بلطي اريقف رسوملا مهنم

 .نادلبلا ىف مهنم يقب نم قرفتو ؤاقيفو دبدب لهأ ةحداف مهرشأو
 ناسنالا ةهب رميل هنا ىتح نارمعلاو عضاوملا تبرخو ناطوألا اوكرتو

 طخب هنا دجوي نيملسملا راثا ضعب نمو . ةبهر اهرظنمل هذخأتف

 : لاق ايركز ىبأ نب ىحي

 ناك هنأ . لع نب دمحم هللادبع وبأ ىنربخا

 دلبلا جراخ ىلا ودغي ناكو ةدحاو ةلخن هل فيفع لجر حنم ةيرقب

 تلمح اذاف اهتحت هلعجيو ازيفق لمح دوعي نأ دارأ اذاف }هللا ءاش ام ىلصي

 هلكأي امولعم ائيش موي لك لعجو ةنسلا ىلع همسقو اهرمث دش تكردأو

 ايئاص ادبأ ناكو اهريغ لكأي الو .هبأد كلذ ناكو .زبخ الو مدأ الب

 . ناذاش نب ليلخلا مايأ ىلا تيقب ةلخنلا نأ ىنغلبو تام ىتح

_ ٢٣٩ _



 ابأ خيشلا نأ حلاص نب دمحم نب دمحأ هيقفلا ىنربخأو هريغ لاق

 ةلخنلا ةرمث مسقي هنأ ركذ هنأ بسحأو ةدحاو ةلخن الا هل نكت مل ديعس

 نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ ىنربخأو . ةوسكلل ةرمخلاو ةنسلا ىلع

 نم لكأي ناك ىرقلا ىراوخحلا نب دمحم ىراوحلا ابأ هيقفلا نأ حلاص

 هيقفلا تام . راجشألا قرو نم لكأي اضعب نأ دجوو . بتالا لامح

 ىدامج نم ةعمجلا ةليل ىنابيصلا حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس

 . ةنس ةئامعبس دعب نيعست ةنس روهش نم ةرخآلا
 رهش فصن نينثالا موي ىنف ىكزاب قباش ىبأ نب مساقلا وبأ تام

 رهش ىف ىوزنب نمحرلا دبع تام . ةئايعبسو نيعستو عبس ةنس ةدعقلا
 . ارهش رشع ةعبرأب مساقلا ىبأ توم لبق ةنسلا كلت نم بجر

 ةراود ىف حلاص نب دبعلا ىبأ نب رمعم نب يدع نب ناطلس لتق
 رمقلا لئابق نمو . ةئايعبس دعب نيعستو عبس ةنس ىف همع نبا هلتق ارط

 نيصح لبج مهلو نايع رحب لحاس ىلع عاصر اهل لاقي ةيرق مه اونب
 لك ىلا اهنم نايعو ندع ىه نومت ىنب ةعلق .هيف نوعنتمي نامع ةيحانب

 اهبو اخسرف نونامث اهفوط ارطقس ةريزجو . خسرف ةئامثالث اهنم دحاو
 . نبوجالا مئاهبو منغلا اهيلا طقسيو ريثك لخن اهيو ربصلا

 . ةنس ىتئامو نينايث ةنس مرحملا لوأ نايع رون نب دمحم لخد
 ةنس مرحملا نم رشع دحأ ةليل ىناكزالا رباج ىبأ نب ىسوم تام

 تام . رهشأو ةنس نيعستو ةعبرأ ىسوم رُمُعو { ةئامو نينايثو ىدحا

. عيبرلا ىف ةئامو نيعبسو نايث ةنس ىرقعلا ىناوزنلا العملا نب ريشب



 نب دمحم تام . بجر نم نيتئامو نيتنثا ةنس ىسوم نب يلع تام

 . نيتئامو رشع ةنس ةدعقلا يذ نم اموي نيرشعو ةثالثل ىسوم

 نم لوالا عيبر نم نولخ لايل نايثل يلع نب ىلع نب ىسوم تام
 عبس ةنس ةرخأل ١ ىدامح نم رشاع ةليل هدلومو نيتئامو نيثالث ةنس

 ونب ةاكزلا ىطعأ يح لوأو ةنيهج فلأ يح لوأ ليق . ةئامو نيعبسو

 نب ايلم رضخلا مساو رفط نب ىسوم همسا ىرماسلا نا ليقو ‘ ةرذع

 نب دمحم ىنربخأ رماع نب عسيلا رضخلا مسا مهضعب لاقف .ناكلم

 مساو ،نايع ةيرق نمرسلا لهأ نم هنأ ىلجنلا ةدجن نع تولاط

 ديبع ليئاكيم مساو }هللا دبع ليئاربج مساو ليعامسا توملا كلم

 لثم تناكو سكره لاق ؟ هللا اهركذ ىتلا ةلمنلا مسا ناك ايف تلق

 مسا ناك ايف تلق ،نييصيصلا ىمست ةليبق نم تناكو ميظعلا بئذلا

 يسود هتليبق رمع نب هللا لذبع ةريره ىبأ مساو روفعلا لاق ؟ دهدهلا

 لاق .هرغص يف اهب بعلي ناك ةرهب ةريرهوبأ ىمسو ،نييسودلا نم

 يسودلا نب نمحرلا دبع همسا ةريره ابأ نأ تدجو رظانلا

 . ملعأ هللاو ةريره هتنباب ىنكو

 ىوزن نم دمسب لزني ناكو ماوت نم ناك بتاك نب تاتحلا نبا ليق
 دمحأ نب ليلخلا نا ليق دقو ، ىناوزنلا ديعس نب زرحم نب ديعس ،نايع

 عقدق نم رعاشلا ديرد نب دمحأو { مادو نم نيعلا باتك بحاص

 لك إ.راجه نم سعاقملا نم لماكلا باتك بحاص دربملاو نايع نم

_- ٤١



 . نايع ىرق نم اذه

 نم بيبح نب عيبرلاو ،نايعبرجح نم ةبقع نب جلب نأ تدجوو
 نب هللا دبع ريغصلا ديبع وبأو { ةمزع نم فوع نب راتخملاو نافطغ
 . نايع ىرق نم اذه لك إايسب نم مساقلا ىبأ

 هدعب نم ةباحصلاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا توم خيرات

 موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تام .مهدعب نم نيعباتلاو
 ةنس لوألا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرشع ىتنئال راهنلا فصن نينثالا

 ثالث نبا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ةرجهلا نم ةنس ةرشع ىدحا

 . ةنس نيتسو

 برغملا نيب ءاثالثلا ةليل هنع هللا ىضر قيدصلا ركبوبأ تام

 نبا وهو ةرجهلا نم ةرشع ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج نم نايثل ءاشعلاو

 موي ةحيبص هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع تام ةنس نيتسو ثالث

 ةرجهلا نم نيرشعو ثالث ةنس ةجحلا يذ نم نيقب لايل عبرأل ءاعبرألا

 نوتسو ثالث رمعلا نم هلو مرحملا لاله ةحيبص دحألا موي نفدو

 . هنس

 ىتنثا الا ةنس ةرشع ىتنثا ةفالخلا يف شاع ،نافع نب نايثع ةافو
 . ةجحلا يذ نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل ةعمجلا موي لتقو .ةليل ةرشع

 سمخ ليقو } ةنس نوعست هرمعو نيثالثو سمخ ةنس ،ةرشع ناهثل لاقيو

 . ملعأ هللاو نونايثو ناتنثا ليقو ،نونايثو نايث ليقو }ةنس نوعبسو

 تيقب ةليل ةرشع ثالثل ةعمجلا موي ناك ،بلاط ىبأ نب ىلع ةافو

_ ٤٢



 ةرجهلل نيعبرأ ةنس نم نيرشعو ىدحا ةليل لتقو كناضمر رهش نم
 . ملعأ هللاو ةنس نوتسو ثالث هرمعو

 ةعبرأ هلو ، مجلم نب نمحرلا دبع هلتق نينس سمخ هتيالو تناكو

 مأو بنيزو ، نيسحلاو نسحلا : ىثنأ ةرشع عستو اركذ ادلو رشع

 مهيقابو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف مهمأ .موثلك

 . اهريغ نم
 نم نولخ لايل رشعل سيمخلا لمجلا موي هللا ديبع نب ةحلط لتق

 . ةنس نيثالثو نيتنثأ ةنس ةرخآلا ىدامج

 هلتق ةنس نيتسو سمخ نبا وهو لمجلا موي ماوعلا نب ريبزلا لتقو

 ىلع ةمجعملا ءارلاب هرخاو ميجلا دعب ءارلابو ميحجلا مضب زومرج نبا
 . لولعف نزو

 نب بالك نب ةرهز نب ثراحلا دبع نب فوع نب نمحرلا دبع تام

 ثراحلا دبع ليقوورمع دبع هتينكو بلاغ نب ى ؤل نب بعك نب هرم

 نيتنثا نبا وهو عيقبلاب نفدو نيثالثو نيتنثا ةنس ۔ ةبعكلا دبع ليقو

 . ةنس نوعبسو سمخ لاقيو .ةنس نيتسو

 نب فانم دبع نب بيهو نب كلام همساو صاقو ىبأ نب دعس تام

 ةرشع ىلع قيقعلاب هرصق يف ي ؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب ةرهز
 هيلع ىلص .ارب ةنيدملا ىلا لاجرلا باقر ىلع لمحف ةنيدملا نم لايمأ

 نبا وهو نيسمخو تس ةنس ليقو نيسمخو سمخ ةنس مكحلا نب ناورم
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 هتافو يف ىقابلا دبع نب يلع نب دمحم ىقابلا دبع لاق نيعبسو عضب

 . رظن ةنيدملاب
 نب ىزعلا دبع نب ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس رغألا وبأ تام

 ٨ ي ؤل نب بعك نب يدع نب حازر نب طرق نب هللا دبع نب حابر
 ىدحاوأ نيسمخ ةنس اهب نفدو ةنيدملا ىلا لمحف قيقعلاب تام

 ام ددعلا ىف عضبلاو }ةنس نيعبسو عضب نبا تام موي ناكو .نيسمخو

 ىلا ةثالث نم ليقو .ةعست ىلا ةثالث نم ليقو ةرشعلا ىلا ةثالثلا نيب

 . ةرشعلا نود وه ليقو ،ةسمخ ىلا ةثالث نم ليقو ةعبس

 نب حارجلا نب هللا دبع نب رماع وهو ةمألا هذه نيمأ ةديبع وبأ تام

 نب رضنلا نب كلام نب رهف نب ثراحلا نب ةبض نب بيهأ نب لاله
 ىلصو ناتسبب ربقو ندرالاب ساومع نوعاط ىف ةديبعوبأ ىفوت . ةنانك

 . ةنس ةرشع ىنايث ةنس ىف لبج نب ذاعم هيلع
 نب نمحرلا دبع ابأ ىنكيو هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع تام

 نفدو نيثالثو نيتنثا ةنس نافع نب نايثع ةفالخ ىف تام دبع مأ

 . ةنس نيتسو عضب نبا وهو عيقبلاب
 نهد دادقملا برش ،كلام نب ةبلعث نب ورمع نب دادقملا تام

 باقر ىلع لمحو ةنيدملا نم لايمأ ةثالث ىلع ىمحلاب تايف عوزجلا

 وهو نيثالثو ثالث ةنس ىف نايثع هيلع ىلصو عيقبلاب نفد ىتح باودلا

 . اهوحن وأ ةنس نيعبس نبا

 هترتشاو ةكمب عيبف ىبس هباصأ ةلدنج نب ترألا نب بابخ تام

 نيعبسو ثالث نبا وهو ةنس نيثالثو عبس ةنس ةفوكلاب ىفوت رايثأ مأ
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 وهو نيفص نم هفرصنم دنع بلاط ىبأ نب يلع هيلع ىلصو ،ةنس

 . ةفوكلاب ربق نم لوأ

 وهو يبس طساق نب رمنلا نب كلام نب نانس نب بيهص ىوت

 نيعبس نبا وهو ةنس نيثالثو نايث ةنس لاوش ىف ةنيدملاب ىفوت .مالغ
 . هنس

 ةنس ةنوعم رئب موي لتق ،قيدصلا ركب يبأ ىلوم ةريهف نب رماع تام
 . ةنس نيعبرأ نبا وهو ةرجهلا نم عبرأ

 ةنس قشمدب تام { ةمامح همأ مسا ركب يبأ ىلوم حابر نب لالب

 . ةنس نيتسو عضب نبا وهو ةرشع ىنايث ةنس ليقو ،نيرشع
 ثالث ةنس دحرحب ىفوت لاله نب دسألا دبع نب هللا دبع ةملسوبأ

 . ةرجهلا نم

 نب رساي نب رايع . نيسمخو سمخ ةنس ىفوت "مقرألا ىبأ نب مقرألا

 ةنس ىف بلاط ىبأ نب يلع عم ناكو نيفصب رساي نب رايع لتق ،كلام

 . ةنس نيعستو عبرأ ليقو ثالث نبا وهو نيثالثو عبس

 ٥ حمج نب ةقاذح نب بهو نب بيبح نب نوعظم نب نايثع ينوت
 هللا ىلص ىبنلا لبقو ةرجهلا نم ارهش نيثالث ىلع نابعش يف ينوت

 . عيقبلاب ربق نم لوأ وهو حلاصلا فلسلا هايسو هدخ ملسو هيلع
 همأو { هتينك .رمع ابأ ىنكي لهشألا نب نامعنلا نب ذاعم نب دعس

 عبس نبا وهو ةرجهلا نم سمخ ةنس لاوش يف تام ، عفار تنب ةشبك
 عيقبلاب نفدو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ىلصو نيثالثو
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 . ورمعو هللا دبع دلولا نم هلو

 نفدي ةريزج هل دجوت ملف رحبلا ايزاغ لهس نب ديز ةحلط وبأ تام
 نبا وهو نيثالثو عبرأ ةنس ةنيدملاب ربقو 5 ريغتي ملف مايأ ةعبس ىلا اهيف

 . ناهيثع هيلع ىلصو نيعبس

 ةبقعلا دهش نمحرلا دبع ابأ ىنكي سوأ نب ورمع نب لبج نب ذاعم
 نبا وهو ملسأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اهلك دهاشملاو

 ىفوتو © ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هفدرأو ةنس ةرشع ىناهث

 هرمعو { ةرشع ىنايث ليقو نيرشع ةنس ندرألا ةيحانب ساومع نوعاطب
 . ملعأ هللاو نوثالثو نايث ليقو نوتسو ثالث

 ذاعم نعطو نيرشع ةنس كيتع نب كايس نب نيصح نب ديسأ تام

 . دحاو موي يف ىرعشألا كلام وبأو ةنسح نب ليبحرشو ةديبع وبأو
 ىمأ ةدابع نب دعسل ناك لاق { ةثراح نب مهد نب ةدابع نب دعس

 تام هئاسن نم راد انيأ هدنع رودتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 ام ةدابع نب ديعس نب دعس لاق رمع ةفالخ يف ةرشع سمخ ةنس ىف

 راهنلا فصن رئب ىف اومحتقا نايلغ عمس ىتح ةنيدملاب دحأ هتومب ملع

 نب دعس جرزخلا ديس انلتق نحن رئبلا نم لوقي الئاقو ديدش رح ىف

 مويلا كلذ اوظفحف ناملغلا ىعدف ظفحي ملف نيمهسب هانيمرف ةدابع

 وه قفن ىف لوقي سلج اناو دعس هيف تام ىذلا مويلا هودجوف
 . ةعايس نب ليقعلا
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 نيثالثو نيتنثا ةنس بجر رهش نم تلخ ةليل ةرشع عبرأل ةعمجلا موي

 . ةنس نينايثو نايث نبا وهو ةنس

 نم قبسأ دسأ تنب ةمطاف اهمأ يلع قيقش بلاط ىبأ نب رفعج

 ةنس اهب لتق ةتؤمب تام فوعو دمحمو هللا دبع هدلوو نينس رشعب يلع
 . ةنرامح نب هللا دبعو ةثراح نب ديزو وه ةرجهلا نم ناهث

 همساو مشاه نب بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأ تام

 ةنس تام لب لاقيو .رهشأ ةعبسو ةنسب رمع فلختسا نأ دعب ةريغملا

 . عيقبلاب نفدو رمع هيلع ىلصو نيرشع
 يح اهل ةيرق نم ناهبصأ نم هللا دبع ابأ ىنكي ىسرافلا نايلس

 كردأ نيرمعملا نم ناكو ناهيثع ةفالخ ىف نئادملاب ىفوت رهماز نم ليقو

 لوسر هايس ملسأ املف نيسحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىحو

 نب بوقعي نب فسوي دلو نم وهو هللا دبع ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ثالث ةنس ةنيدللاب يفوت 6 مالسلا مهيلع ميهاربا نب قاحسا
 . ساومع نوعاط يف ورمع نب ليهس تام . نيعبرأو

 . ركب ىبأ ةفالخ ىف كومريلا موي لهج ىبأ نب ةمركع دهشتساو

 ةحلاصم ةليخنلا ةيواعم لوزن ةليل رعاشلا ةعيبر نب ديبل تام
 . يلع نب نسحلا

 ةنس هربق اهبو فئاطلاب بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع تام

 . ةنس نيعبس ىدحا نبا وهو نيتسو نامث

 رهش نم نولخ لايل سمخل بلاط ىبأ نب يلع نب نسحلا تام
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 ضرمو نيعبرأو عست ةنس ليقو { عيقبلاب نفدو نيسمخ ةنس لوألا عيبر

 نم ثالث ةنس ناضمر رهش نم فصنلا ىف نسحلا دلو ،اموي نيعبرأ

 . ةرجملا

 موي لتقو ةرجهلا نم عبرأ ةنس نابعش يف دلو ىلع نب نيسحلا

 تس نباوهو نيتسو ىدحا ةنس مرحملا ىف ءاروشاع موي ةعمجلا

 . نيسمخو نايث ليقو .رهشأ ةسمخو ةنس نيسمخو

 ةليل ةرشع عبسل ءاثالثلا موي ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع يوت

 نيعبسو نيتنثا نع نيعبسو ثالث ةنس ىلوألا ىدامج رهش نم تلخ

 . ملعأ هللاو ةنس

 . ةرجهلا ىف ةئامو ثالث ةنس ديز نب رباج يفوت

 . ةرجهلا ىف ةئام ةنس زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع ىفوت

 ةنس بجر لوأ سيمخلا ةيشع يرقملا نسحلا ىبأ نب نسحلا يفوت
 . ةرجملا ىف ةئامو رشع

 . ةرجهلا نم ةئامو ةرشع سمخ ةنس حابر ىبأ نب ءاطع يفوت

 . ةرجهلا نم ٣٢ ةنس ديوس نب بعك يفوت
 . ةرجملا نم ٤٠ ةنس سيق نب ثعشألا يفوت

 . ةرجهلا نم ٤٥ ةنس تباث نب ديز يفوت

 . ةرجملا نم ٥٠ ةنس تباث نب ناسح يفوت

 . ةرجهلا نم ٧٦ ةنس ىضاقلا ثراحلا نب حيرش يفوت
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 . ةرجهلا نم ٨٩ ةنس ناطح نب نارمع يفوت

 . ةرجملا نم ٩ ةنس بيسملا نب ديعس يفوت

 نب جاجحلا هلتق .ةرجملا نم ٩٥ ةنس ريبج نب ديعس يفوت

 . فسوي

 ىلوم ناك يأرلا باحصأ ماما ةفينح وبأ وهو تباث نب نامعنلا ينوت

 ةريبه نبا هذخأ { ةفوكلاب ازازخ ناكو ةبلعث نب هللا ميت ىلاوم نم
 ١٥٠ ةنس بجر ىف تامو ةرجهلا نم ٨٠ ةنس دلو امايأ هبرضف ءاضقلل

 . ىنارزحلا رباقم يف هربقو ةنس ٧٠ شاعو
 . ةرجهلا نم ٣٦١ ةنس مهدأ نب ميهاربا ينوت

 نم ١٦٤ ةنس روباس دامح ليقو ةرسيم نب دامح وهو ةياورلا دامح يفوت

 يفوت .ةرجهلا نم ١٧٦ ةنس سودقلا دبع نب حلاص ىفوت .ةرجملا

 ،ةريحلا ىف ١٨٠ ىوحنلا هيوبيس تام © ١٧٩ ةنس سنأ نب كلام

 ةرجهلا نم ٢٠٤ ةنس يفوتو ١٥٠١ ةنس سيردإ نب دمحم ىعفاشلا دلوو

 5٨١٩٧ ةنس عيقبلاب نفدو ةنيدملاب سنأ نب كلام يفوت \ةنس ٥٤ هلو

 ةنس ناضمر نم نيقب لايل عبسل ةعمجلا ةليل فسوي نب جاجحلا تام

 . ةنس ٢٠ قارعلا ىلع هتراما تناكو ٥

 رخالا ىدامج نم فصنلاب تبسلا موي كلملا دبع نب ديلولا تام
 . افلإ نيرشعو فلا ةئام اربص جاجحلا هلتق نم ءاصحا ليقو 0 ٩٦ ةنس

 . ةرجملا نم ٨٦ ةنس لاوش فصتنم ىف ناورم نب كلملا دبع تام

 . ةرجهلا نم ١٣٥ ةنس دمحأ نب ليلخلا تام
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 . ةرجهلا نم ١٣٥ ةنس رانيد نب كلام يوت

 ٤٤٣ ةنس ىريرحلا دمحم نب ىلع نب مساقلا وبأ سيئرلا دلو

 ىف نارح ىنب ةلحم ىمسي هنكسي ناكمب ىفوتو \ةنس ٧٥ شاعو

 ٠. مارح ىنب ةلحم ةخسن فو - ةرصبلا

 نب ملاس ٣٥٠٤ ةنس ناضمر رهش رخآ ىبنتملا نيسحلا نب دمحأ تام

 نب ركبوبأ ١٥٩ ةجحلا يذ رخا ىف يفوت باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 نب رمع ةفالخ ق دلو 1 ةريغملا نب ماشه نب ثراحلا نمحرلا دبع

 . نيعستو عبرأ ةنس ق تامو باطخلا

 دلاخ هارتشاف دبع وهو سابع نبا تام . سابع نبا ىلوم ةمركع

 كيبأ ملع ثعب لاقو لبق نم ةمركع هءاج دقو هقتعأف هلاقأف هلاقتساف

 ريثكو وهو تامو ةنس نينايث نبا وهو ٤ ١٠١ ةنس ىف تام فآلا ةعبرأب

 سانلا رعشأو سانلا هقفأ تام سانلا لاقف .دحاو موي ىف رعاشلا ةزع

 ىف بلاط ىبأ نب يلع لتق ةليل دلو سابعلا نب هللا دبع نب يلع
 . ةرشع ىن اث ل اقيو ١٧ ١ ةنس م اشل اب ىفوتو ٤٠١ ةنس ن اضمر رهش

 ةنس هنم نيقب لايل رشعل بجر رهش ىف يفوتو باطخلا نب رمع نبا

 تامو رهشأ ةسمخو نيتنس هتفالخ تناكو رهشأو ةنس ٣٩ نبا وهو ١

 ةفالخ ىفزيزعلا دبع نب كلملا دبع هنبا تام . كانه ربقو ناعمس ريدب

 . هنع هللا ىضر هيبأ

 نيرشعو عبرأ ةنس ىف تام ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع نب رماع
. ةئامو



 سمخ رمعلا نم هلو ةئامو نيعبسو عست ةنس سنا نب كلام تام

 . ةنس نونايثو
 ةنس رخآلا عيبر ىف دلو ىنابيشلا هللا ديبعوبأ لاق لبنح نب دمحا

 نب ذقنم نب لاله نب لبنح نب دمحأ وهف هبسن امأف . ةئامو نيتسو عبرأ

 نب فوع نب سنأ نب هللا دبع نب نايح نب هللا دبع نب سيردا
 نب بعص نب ةباك نب ةبلعث نب لهذ نب نابيش نب نزام نب طساق

 نب ىمعد نب ىصفأ نب بيهو نب طساق نب لئاو نب ركب نب ىلع
 ىدحا ةنس يفوت ، ناندع نب دعم نب رازن نب ةعيبر نب دسأ نب ةليدج
 ةخسن ىفو ةنس نيعبسو اعبس لمكتسا دقو ةنس يتئامو نيعبرأو

 . مايأ ةعست ضرم ،نيعبرأو ىدحإو نيتئام
 ءاسنلا نم تايفطصللا خيراوت ركذ

 ىصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ تنب ةجيدخ كلذ لوأ
 . ةنس نوتسو سمخ اهلو نينس رشع ةوبنلا نم ىضم نا دعب تتام

 ىنبت شيرقو تدلو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف -

 اهجوزت . ةجيدخ نم هدالوأ رغصأ ىهو نينس سمخب ةوبنلا لبق تيبلا

 ۔ ةجحلا ىذ ىف اهب ىنبو ناضمر رهش ىف ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف يلع
 جوزت ، موثلك مأو بنيزو نيسحلاو نسحلا هل تدلوف .لاوقأ هيفو

 موثلك مأ جوزت فوع نب هللا دبع هل تدلوف رفعج نب هللا دبع بنيز

 نب نوعرمع دعب اهيلع فلخ مث اديز هل تدلوف باطخلا نب رمع
 رفعج نب دمحم هدعب اهيلع فلخو تام مث ائيش هل دلت ملفرفعج
 هل دلت ملف رفعج نب هللا دبع هدعب اهيلع فلخ مث اتنب هل تدلوف
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 ةمطاف تيفوتو اريغص تامو انسحم ىلعل ةمطاف تدلوو . هدنع تتامو
 ءاثالثلا ةليل رهشأ ةتسب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب ةرشع ةنس

 نايث تنب ىهو ةرشع ىدحا ةنس ناضمر رهش نم نولخ ثاللل
 اهيلع ىلصو ىلع اهلسغو فصنو ةنس نيرشعو

 ركب ىبأ تنب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةجوز ةشئاع

 لبق لاوش ىف ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهجوزت قيدصلا

 ىهو ةنيدملاب اهب ىنبو نينس تس تنب ىهو ثالث ليقو نيتنسب ةرجهلا

 ةليل تيفوت ،اهريغ اركب جوزتي ملو اعست هدنع تيقبو نينس عست تنب
 ةنس نيسمخو نايث ةنس ناضمر رهش نم تيقب ةرشع ثالثل ءائالثلا

 . نيسمخو عبس ةنس تيفوت هريغ لاقو }ةنس نيتسو تس تنب ىهو

 .ةريرهوبأ اهيلع ىلصو اهتابحاوص عم عيقبلاب نفدت نا تصوأو

 . ةنسلا هذه ىف ةريره وبأ تامو

 سمخ ةنس نابعش ىف ةصفح تيفوت باطخلا نب رمع تنب ةصفح
 ةفالخ ىف تتام ليقو ةنس نيتس تنب ىهو ةيواعم ةفالخ ىف نيعبرأو

 . ةنيدملا ىف نايثع
 لاقيو .ليهس همساو ةيمأ ةملس ىبأ تنب دنه اهمساو ةملس مأ _

 عست ةنس تيفوت 3 موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب بكرلا داز
 . ةنس نينامثو عبرأ تنب ىهو نيتسو نيتنثا ليقو - نيسمخو

 ةنس تيفوت ‘ برح نب نايفس ىبأ تنب ةلمر اهمساو ةبيبح مأ _

 . ةيواعم ةفالخ ىف نيعبرأو عبرأ
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهجوزت بابر نب شحج تنب بنيز _

 تنب ىهو نيرشع ةنس ىف بنيز تيفوت ةرجهلا نم سمخ ةنس ملسو
 . نيسمخو ثالث

 قلطصملا ىنب نم ىهو رارض ىبأ نب ثراحلا تنب ةيريوح _

 ىهو اهجوزت ىقاوأ عست ىلع اهبتاكف سيق نب فيان مهس ىف تناكو

 . ةنس نيتسو سمخ تنب ىهو نيسمخ ةنس تيفوتو ةنس نيرشع تنب
 هيلع نارمع نب نوراه طبس نم بطخأ نب يبح تنب ةيفص _

 . عيقبلاب تنفدو نيسمخ ةنس تيفوتو مالسلا

 تبهو ىتلا ىه ليقو ميكح نب رباج تنب ةنرع اهمساو ةنرع مأ
 . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل اهسفن

 ىبأ نب يلع مأ فانم دبع نب مشاه نب ليهأ تنب ةمطاف -

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالوم ةكرب اهمساو نميأ ما _

 . نايثع ةفالخ رخا ىف تيفوت
 ريبزلا نب هللا دبع اهنبا لتق دعب ركب ىبا تنب ءايسا تيفوتو

 . لايلب

 لصف

 تعمجف مهتايعم رمأ ناورهنلا لهأ بلاط ىبا نب يلع لتق امل ليق
 ةعبرأ مهركسع ىف بيصأ هنأ اوركذف سناربو فحاصم ىمه اذاف

 . جرخت هسفن تداك ىتح يلع ىكبف فحصم الا فحصم فالآ
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 خيراوتلا ضعب
 وادنم نب هللا دبع نب دمحم هيقفلا ةمالعلا ملاعلا خيشلا تام

 ةنس ىرخألا ىدامج رهش نم ةعمجلا ةليل هللا دمحأ نب ىرقعلا ىوزنلا

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل ١ ةرجه نم ةنس ةئاعست دعب رشع عبس

 . دابعلا دجاسمب رقو قرفب تام

 دنع هل رفغو هللا همحر ىولعل ١ حرفم نب دمح ١ نب درو خيشل ا تام _

 ةنس نم ةجحلا يذرهش نم نيتنثا ةليل ءاعبرالا موي سمشلا لاوز

 . نيتئاملا دعب نيعبسو عبرأ

 اشع مكحل ا نب حون نب دمح أ نب ناإيلس نب دمحح بصن _

 سمخ ةنس مرحم ا رهش نم نيضم سمخل سمشل ا بورغ دنع سيمخل ١

 لماكلا عرولا لماعلا ملاعلا خيشلا تام .ةنس ةئاينايث دعب نيعبسو

 دمح نب حاضو نب حل اص نيدل اب كسن نم ةيقبو نيملسملا خيش

 رخآلا ىدامج رهش نم نيضم لايل ثالثل ءاثالثلا موي هللا همحر ىحنملا

 . ةنس ةئامنامث دعب نيعبسو سمخ ةن روهش نم

 روهش نم ناضمر رهش نم نيقب رشعل ىحضل ا تقو دحالا موي مكحلل

 . ةنس ةئاينايث دعب نينايثو عبس ةنس
 رخا هللا همحر ىولهبلا حرفم نب دمح أ نب ناييلس هيقفلا تام _

 . ةنس ةئاينايث دعب عست ةنس ةجحلا يذ رهش
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 هدلو تامو }ةنس ةئاينايث دعب نيعبسو ىدحا ةنس رخالا عيبررهش

 ةنس رخالا عيبر رهش نم نيقب رشعل تبسلا ةليل ناييلس نب ىفطصم
 . ةنس ةئاينايث دعب نيعبسو عبرأ

 نم هناوعأو همادخ عيمجو رفظم نب ناييلس نب ناييلس جرخ
 لوألا عيبر رهش عبار ءاعبرالا موي ربج نبا لماع اهلخدو الهب نصح

 دحألا موي الهب نصح برضو . ةنس ةئاينايث دعب نيعستو ثالث ةنس
 نب ناييلس جرخ .ةنس ةئاينايث دعب نيعستو ثالث ةنس ناضمر رهش ةرغ

 ىف الهب نصح برض }ةنس فلأ دعب ةرشع ىنايث ةنس الهب نم رفظم
 . ةنس فلأ دعب ةنس ةرشع عست ةنس ةنسلا لوأ ف مرحملا رهش

 ىقتلا لماعلا ملاعلا خيشلا هفلأو هعمج امم عومجملا باتكلا اذه مت

 هبلط ام دعب دادم نب هللا دبع نب دمحم ىضرلا ةقثلا لحالحلا عرولا

 مهنادلبو مهءايسأو نيمدقتملا ءايلعلا هفرعي نأ ناوخالا ضعب هيلع

 مهدلومو ءاملعلا ضعب تومو نادبالا ملع نم كلذ ريغ ائيشو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاسن نم تايفطصملا تومو ءايبنالا تومو

 دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو ءاطعلا ىلعلا هللاب الا ةوق,الو لوح الو

 . ملسو هلاو ىبنلا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ناهعب ةمئالا ةفرعم باب

 تأر . ناك ام ةدئاز نب دمحمو رضنلا نب دشار رمأ نم ناك امل لاق

 اوعمتجاو فعض لمهأ ذئموي مهو مهوبتاكف مهيلع جورخلا ةيضابألا

 هناو اباش ذئموي ديمح نب كلملا دبع ناك لاقيو (ةلود) ةماقا ىلع اوفلأتو

 مكح ام لوأف رضنلا نب دشار ىلع ةعيابملا ىلع ةيضابالا ديري ناك

 ناكو رضنلا نب دشار بلط ىف اوجرخو ةدنك نم ىدنكلا العملا نبدمحم

 تجرخو ةباغلا ةيحانب ةزاجملاب راص نأ ىلإ دشحي رهم ةيحان ىف

 تعقوف ىداولا قورش اهنم ةرهاظلا ةزاجملاب اوقتلاف هيلا ةيضابالا

 نب دشار برهو ةميظع ةلتقم مهنم لتقو هعم نمو دشار ىلع ةميزهلا

 مهنم جرخو حنم ىلا ةيضابالا جرخ رضنلا نب دشار مزه ايلف رضنلا

 ىلا هولمحف ةلع هب ناكو ىناكرألا رباج ىبأ نب ىسوم ىلا جرخ نم
 رذنملا نب ريشب هعم ناكو رباج ىبأ نب ىسوم ىلا اولصوايلف حنم
 اذه نوتأي فيك اورواشتو اوعمتجاو اورظنف ةيضابالا نم ةعامجو

 كانيلو دق ىدنكلا العملا نب دمحمل رباج ىبأ نب ىسوم لاقف .رمألا

 ىبأ نب دمحم انيلو دقو اذك انالف انيلوو اهرمأ انفكاف اهيلي امو راحص

 ىبأ نب ىسوم لاقو هعضوم لك يضرف فوجلا ةيقبو تايرقلا نافع

 هل لاقف ةلودلا هذهب رسن نا ىلع ىلع ابأ اي انوجر دق انك رباج

 دق مهنأل ةلودلل مكحلا ابا اي ىرظن ناك انإ رباج ىبأ نب ىسوم
 نع مهانقرفف فيعض دعب رمالاو هسفنل رمالا اذه بلطي لكو اوعمتجا
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 عطقي نأ نافع ىبأ نب هللا دبع نب دمح رمأف رمألا ىوقي ىتح انهوجو

 رمأ يوق الو هرمأ يوق ىتح ءارشلا سانلل عطقف ءارشلا سانلل

 نافع ىبأ نب هللا دبع نب دمحم رباج ىبأ نب ىسوم رمأ ةيضابالا

 نذاب مهتلود تماقو هالو ناك نم لك لزعو ةالولا ىرقلا ىلا لسرأف

 عبس ةنس لاوش نم موي لوأ ىف نايعب ةيضابالا ماكحأ تماقو هللا

 لاوش نم موي لوأ ىف ةيشاملا كلذكو تاقدصلا ذخأو ةئامو نيعبسو

 . ةئامو نيعبسو عبس ةنس

 عبسل رصعلا دعب ةعمجلا موي تماق ةيضابألا ةلود نأ نورخأ ركذو

 نب لضفلا نع يورو ةئامو نيعبسو عبس ةنس ناضمر نم نيقب
 نيقب عبسل رصعلا دعب ةعمجلا موي ةلودلا هذه تكلم لاق هنا ىراوحلا

 .نافع ىبأ نب دمحم ةيالو نيعبسو ةئايعبسو عبس ةنس ناضمر رهش نم

 دبع نب دمحم همساو نايعب ةيضابالل مامإ لوأ نافع ىبأ نبا ناك

 عبس ةنس لاوش ىف يلو نايفس نب دمحم لاقيو نافع ىبأ نب هللا

 أشن هنأ الإ دمحيلا نم الجر نافع ىبأ نب دمحم ناكو .ةئامو نيعبسو

 ىنغلب اييف ناكو ريغو لدبو ةريسلا ءاسأف هلهأ نم ناكو قارعلا ىف

 فصنلل هولزعف هبهذم الو هتريسب اوضري ملف ظيلغلا مالكلاب مهلبقتسي
 نيتنس هتيالو تناكو ةئامو نبعبسو عست ةنس نم ةدعقلا يذ نم

 عافد مامإ ناك مهضعب لاقف هتمامإ ىن اوفلتخا دقو ائيش الإ نيرهشو

 . شيج ريمأ ناك مهضعب لاقو

 ىف ىصورخلا بعك نب ثراو هدعب يلو مث ،بعك نب ثراو ةيالو
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 دشار اونب لتق ثراو ةيالو ىفو { ةئامو نيعبسو عست ةنس نم ةدعقلا يذ

 نينثالا موي اناسنا نيعبس ىف ليسلا هب لاس بعك نب ثراو نا.مث

 تناكو ةنس ةئامو نيعستو نيتنثا ةنس ىلوألا ىدامج نم عبرأ ةحيبص

 . كلذب ملعأ هللاو رهشأ ةثالثو ةنس ةرشع يتنثا هتيالو

 ى هللا همحر بعك نب ثراو تام املو " هللا دبع نب ناسغ ةيالو

 نينثالا موي حجفلا نم ىدمحيلا هللا دبع نب ناسغ هدعب اوعياب ليسلا

 نيتنثا ةنس ىلوألا ىدامج نم نولخ تسل رهشلا كلذ نم سداسلا

 نم نيقب سمخل راحص نم هللا دبع نب ناسغ مدقو .ةئامو نيعستو

 كلذ دعب قوسلا ىف قيرحلا عقوو نيتئامو ىدحا ةنس ةرخآلا ىدامج

 نيروخلا نيب ام ق رتحا هنأ نوركذيف ؤبجر لاله ةليل مايأ ةسمخب

 نيناهثو نايث ةنس ىف ناك ىذلا قيرحلا ىفوأ قيرحلا اذه ى هنأ ىردأ الف
 نودعقي جراوبلا ناكو نيروخلا نيب ام ق رتحا هنأ نوركذي مهنأ الإ
 سراف ةيحان ىلا نوضميو نوبسيو اهنم نوبلسيو نايع فارطأب

 ناسغ ذختاف رافرجو ابد ةيحانب نو ريسي امبر انغلب اميف اوناكف قارعلاو
 هذه نم جراوبلا اهيف ازغو نايعب اهذختا نم لوأ وهو وزغلل تاذاشلا

 ناكو وزغلابو ةواذشلا هذهب جراوبلا هذه نم سانلا هللا نماو طوطشلا
 دمحم نب دشاروبأ لتقو نيتئامو ىدحإ ةنس راحص ناسغ لوخد

 لتقو نيتئامو عبس ةنس لوألا عيبر نم تسل سيمخلا موي حاولاألاب

 . اموي نيرشعب هدعب رقص
 تسل ءاعبرالا موي كلذو ىنادنلجلا ةدئاز نب دمحم نب رقص وه
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 الإ قراس دي نايعب عطقي ملو ةنسلا هذه نم لوألا عيبر نم نيرشعو

 هيلع بجو نأ دعب راحصب دحاو قراس دي عطق هناف هللا دبع نب ناسغ
 نم نيقب نايثل ءاعبرالا موي ضرم هللا دبع نب ناسغ نا مث " عطقلا
 ىذ نم نيقب عبرأل رجفلا ةالص دعب دحألا موي تامو ةدعقلا ىذ

 . ةنس ةرشع سمخ هتيالو تناكو نيتئامو عبس ةنس ةدعقلا

 هللا دبع نب ناسغ تام املو ىولعلا ديمح نب كلملا دبع ةيالو ۔

 نب ىلع نب ةدوس ينب نم ىولعلا ديمح نب كلملا دبع ؛ددعب اوعياب
 عبس ةنس نم ةدعقلا يذ نم نيقب ثالثل نينثالا موي دوع هوخأ . دوشخ

 نم نولخ ثالثل ةعمجلا ةليل ديمح نب كلملا دبع تام مث .نيتئامو

 ةعبسو ةنس ةرشع ناهث هتيالو تناكو 3 نيتئامو نيرشعو تس ةنس بجر
 . مايأ ةثالث لاقيو مايأ ةعبسو رهشأ

 هدعب اوعياب ديمح نب كلملا دبع تام املو رفيج نب انهملا ةيالو
 رهش نم نولخ لايل ثالثل ةعمجلا موي كلذو ىحجفلا رفيج نب انهملا

 مرح هل ناك رفيج نب انهملا يلو املو نيتئامو نيرشعو تس ةنس بجر

 الو همصخ ىلع ايصخ نيعي الو هسلجم ىف دحأ ملكتي ال ناكو ةباد
 ركسعلا دحأ لخدي الو ضهني ىتح ادعاق مادام هناوخأ نم دحأ موقي

 ةعمجلا مويرفيج نب انهملا تام مث حالسلاب الا ةقفنلا ذخأي نمه

 ىلصف ناذألا دعب ةعمجلل ةالصلا اورضح دقو دجسملا ىف سانلاو

 رهش نم تلخ ةرشع تسل كلذو ىدعملا دمحم نب دلاخ كلذ سانلاب

 انهملا نب رفيج هنبا هيلع ةنس يتئامو نيثالثو عبس ةنس رخآلا عيبر
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 ةيالو تناكو سمشلا بورغ لبق مويلا كلذ كلام نب تلصلل عيوبو

 . اموي رشع ةعبرأو رهشأ ةعستو نينس رشع رفيج نب انهملا
 كلام نب تلصلل عيوب مث 3 هللا همحر كلام نب تلصلا ةيالو ۔

 نب دمحو رذنملا نب ريشب ةعيبلاب هل ماق ىذلا ناكو ںىصورخلا

 .سمشلا بورغ لبق مويلا كلذ كلام نب تلصلا يلوف ب بوبح
 ىلا ناورموبأ جرخف ‘كلام نب تلصلا هلزعف رفيج نب انهملل ناكو
 نب دمحم راحص كلام نب تلصلا يلوو يفوت ىتح اهب ماقأف ىوزن

 نيسمخو ىدحإ ةنس ىف راحص بوبحم نب دمحم مدقو ،ىدبعلا رهزألا

 هيف تامو ريثك رود مدهناو ةروكذملا ليسلا نايعبو راحصب ناك نيتئامو

 لبق اهغلبي مل عضاوم ءاملا علبو نايع ةماع ليسلا قرغاو ريثك سان
 . ملعا هللاو انغلب اييف كلذ

 لزي ملو } نيتئامو نيسمخو عست ةنس ىف ةنينسلاب ىفوعلا معثخ لتقو
 ةعمجلا موي تام ىتح ءاضقلا ىلع راحصب هللا همحر بوبحم نب دمحم

 نب ةنادغ هيلع ىلصو نيتئامو نيتس ةنس مرحملا نم نولخ ثالثل

 ةادغ دمحم نب ةنادغ ةيالو ىف راحصب اديدش هعجر تناكو دمحم

 نيتسو سمخ ةنس نم ةرخآلا ىدامج نم تلخ ةرشع ىتنثال دحالا

 نب تلصلا لزع ديري ىوزن ىلإ ىسوم نب ىسوم راس مث .نيتئامو

 دبع نب ىراوحلاو ىحجفلا ديعس نب هللا دبع كلذ ىلع هعباتو كلام

 راسف ۔ىدنكلا دلخم نب ديلولاو ىبلكلا ثراو نب مهفلاو ىنادحلا هللا

ناكو } ىسوم نب ىسوم عم قرفب اوعمتجا ىتح مهعبتا نمو ءالؤه



 تيب نم كلام نب تلصلا جرخ قرفب اوعمتجا املف ذئموي هيلإ رمألا
 نيتنثا ةنس ةجحلا يذ نم نولخ ثالثل سيمخلا موي كلذو .ةمامالا

 ةينايثو رهشأ ةعبسو ةنس نيثالثو اسمخ هتمامإ تناكو .نيتئامو نيعبسو

 نب ىسوم غلب ةمامالا تيب نم كلام نب تلصلا جرخ املف ،اموي رشع

 مويوهو مويلا كلذ رضنلا نب دشار اوعيابف قرفب هعم نيذلاو ىسوم

 اوفلتخاو مهرومأ تدسفو ذئموي ةيضابالا يأر قرفتو سيمخلا

 موق تهركو ةنتفلا تعقوو يأرلا ىف ةيضابالا نيب نايع لهأ فلتخاو

 ىضاقلا ىبضلا رمع نب دمح مهنمو هوعيابي, ملف رضنلا نب دشار ةمامإ

 ناميلس نب دمحم نب رهزأو ريزه نب نازعو ىلع نب دمحم نب ىسومو
 نب ةنادغو سنخألا رمع نب دمحمو تلصلا نب ناذاشو ميمت نب نارعو

 تلصلا ةماماب نيكسمتماولازي ملو انل متي مل نم مهريغو رثؤملا وبأو دمحم
 سمخ ةنس ةدعقلا ىذ نم فصنلل ةعمجلا ةليل تام نا ىلا كلام نب

 . ةعمجلا ةليل نفدو ميمت نب نارع هيلع ىلصو ،نيتئامو نيعبسو

 ملكت هنأ ىنغلبف ىوزن ىلا جرخف ىضاقلا دمحم نب رمع غلبو
 انثدحو . مكنيدب اوكسمتف مكمامإ تام مويلا لاقف هتصاخ دنع

 مايأ ىوزن لخد هنأ ىراوحلا نب لضفلا نع ناليغ نب بوقعي
 وبا انثدح اذكه .اهب قرف عبس ىلع مه اذاو رضنلا نب دشار

 . فسوي

 تيب لحتدو ىوزن ىلا اوراس قرفب رضنلا نب دشار اوعياب املو

لزعو .ةجحلا يذ نم نولخ ثالثل دشار ةعيبو هيف راصو ةمامالا



 نب ىسوم ىضقتساو ءاضقلا نم دمحم نب رمع رضنلا نب دشار

 دمحيلا نم ةعامج ىداع ىحجفلا رضنلا نب دشار ىلو املو } ىسوم

 ثراو نب مهفلا مهنم كلذ اوبلطو هلزعاودارأو رضنلا نب دشار نب ىلع

 ناميلس انبا دلاخ وبأو بعصمو نايلا نب ناييلسو رمع نب ناييلسو
 ناميلسو مهريغو ةعجرم نب دمحو ةوعس نب دلاخو تلصلا نب ناذاشو
 دشار لزع ىلع مهف ةنوعملا هولأسو ىكتعلا لاهنملا نب رصن اوشاجتساو

 نم مهريغو كيتعلا نم اوباجأ نميف لاهنملا نب رصن جرخف رضنلا نب
 لاقي عضومل اوراص املف لبحلا قيرط اوراس مث قاتسرلا ىلا نارمع دلو

 رضنلا نب دشار هجو فوجلا دودح فونت نم ةضورلا هل
 ىحجفلا كلام نب ديعس نب هللا دبع ذئموي هداوق ناكو ايارسلا

 هللا دبع نب ىراوخحلاو تولس لهأ ىف ىنادحلا هللا دبع نب ىراوحلاو
 لاجر مهنيب لتقو ةديدش ةعقو مهنيب تعقوف ةضورلاب اوقتلاو ىنهارلا

 لاهنملا نب رصن لتقو كيتعلاو دمحيلا ىلع ةميزهلا تعقوو ريثك

 ثراو نب مهفلا مهنم مههوجو نم ةعامج رسأو هل ناوخأو هل نادلوو

 ىصورخلا ةوعس نب دلاخو ىبلكلا ناإيلس نب بعصمو ىبلكلا

 مهيلع فطع نأ ىلإ رثكا وأ ةنس هيف اوثبلف سبحلا ىف اوعضوف مهريغو
 ةعامجو ىسوم نب ىسوم بلطمب مهجرخأو مهيلع رمو رضنلا نب دشار
 تناكو . هولزعو هورسأف كلذ دعب ةعامج هيلع جرخ مث ،نايع لهأ نم

 موي ةمامالا نم هلزع ناكو .اموي نيسمخو ةينايثو نينس عبرأ هتيالو
 . رفص نم نولخ ثالثل ءاثالثلا
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 ىلا ىسوم نب ىسوم لصو املو : ىصورخلا ميمت نب نارع ةيالو

 نب نارع ةيالو ىلع هيأر عمجأ رضنلا نب دشار لزع دقو هعم.نمو ىوزن

 ةنس رفص نم نولخ ثالثل ءاثالثلا موي كلذو هل اوعيابف ىصورخلا ميمت

 نب رمعو ىلع نب ىسوم نب ىسوم هعيابو نيتئامو نيعبسو عبس

 نب ريزه نب نازعو ىسوم نب ىسوم يلع نب دمحمو ىضاقلا دمحم
 يف ىكزاب ىضاقلا دمحم نب رمع تامو . مهريغو ناييلس نب دمحم
 اهيلع فلختساو ىوزن نم ميمت نب نارع جرخف .ةنسلا هذه
 نب رمع نب يلع لصوو ىكزا ىلا لصوو كلام نب تلصلا نب ناذاش

 ةالو ةماع ميمت نب نارع لزعو رهش مساب هدعب مساقلا نب دمحم

 فالتخالا عقوو ءاضقلا ىلع ىسوم نب ىسوم تبثأو رضنلا نب دشار
 نم نيرشعلاو عساتلا دحألا موي ىكزاب ىسوم نب ىسوم لتقو نايعب
 ىراوحلا نب لضفلا جرخو . نيتئامو نيعبسو ناهيث ةنس نم نابعش
 رسلا ىلا اضيأ ىماسلا دايز نب ناورم جرخو رسلا ةيحان ىلا ىماسلا

 نب ىراوحلاو ىراوحلا نب لضفلاب قحلف ةنطابلا نم ةيوهوبأ جرخو
 ىلا ىراوحلا نب لضفلا جرخ مث . نادحلا لابجب ىنادحلا هللا دبع

 هللا دبع نب ىراوحلا عيابف نادحلا لابج ىلا جرخ مث ، عمجو ماوت

 نيعبسو نايث ةنس لاوش نم ةرشع تسل ةعمجلا موي كلذو ىتولسلا
 . نيتئامو

 نم نيرشعلاو ثلاثلا هعمجلا موي دلبلا اولخدف راحص ىلا اوجرخو

 اعدو سانلا بطخف ةعمجلا ةالص اورضحو نيعبسو نايث ةنس لاوش
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 اوماقأو ىملس نب ديز سانلاب ىلصو ربنملا ىلع هللا دبع نب ىراوحلل

 ةبراحمل دحألا موي ةيشع اهنم اوجرخو تبسلا مويو ةعمجلا موي اهب

 مايخلاب اوقتلاف ميمت نب نارع باحصأ نم هعم نمو ماحمح نب بيهأ

 لتقو اديدش الاتق اولتتقاف عاقلا ىمسي عضومب بتوع رهظ نم
 مهباحصأ نم هللا ءاش نمو هللا دبع نب ىراوحلاو ىراوحلا نب لضفلا

 سداسلا نينثالا موي ةعقولا تناكو ددعو ةعامج مهنم رسأو اومزهناو

 . نيتئامو هلعل - نيعبسو نايث ةنس لاوش رهش نم نورشعلاو

 ىلا نيرحبلا ىلارذنملا نب ريشبو مساقلا نب دمحم جرخو
 جرختساف دضتعملا وهو دادغب ىلا ةفيلخلا ىلا جرخ مث .روب نب دمح

 ىلع هدهع هعمو نيرحبلا ىلا عجرو نايع ىلا روب نب دمحم دهع
 نولخ لايل تسل ءاعبرألا موي لخدف نايع ىلا ركسعلاب جرخف .نامع

 هللاب دضتعملل اعدو ةعمجلا موي بطخو نيتئامو نينايث ةنس مرجملا نم

 مرحملا نم نورشعلاو عبارلا دحألا موي اهلخدف راحص ىلا جرخ مث

 مث ۔دالبلا ىلع ىلوتساو ىحرلاب ناك برح دعب نيتئامو نينامث ةنس
 ىلا راسف ىوزنب وهو ميمت نب نارع نع سانلا لذاختو فوجلا ىلا جرخ
 ءاعبرألا ةادغ ناشلا دمس ىلا روب نب دمحم هقحلف ناشلا دمس

 كلذ ىف ميمت نب نارع لتق مث اديدش الاتق اهب اولتتقاف رفص نم سماخلا
 ةيضابالا ةلود تناكواموي رشع ىنثاو نينس ثالث هتيالو تناكو مويلا

 اموي رشع ينثا الا نيتسو ثالث ةنس ةئام ميمت نب نارع لتق ذنم نايعب

 اذكه . بصنف دادغب ىلا ميمت نب نايثع سأرب روب نب دمحم ثعبو
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 ا | راهولا كلملا ن نلا دمحم ىلع هنلا فاوايب لا دصز ل .تدعص باتكلا نم رصتخأ ام مث ذب ملعأ هللاو بتك ام ضعب ىف ت
 م و ملسو نيلسرم او ع ايبن ال ١ عيمج "٣
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 ةئايتس ةنس ىف نايعب ةعقاولا ثادحألا ركذ

 ملسو هيلع هنلا ىلص ىبنلا ةرجه نم
 نم ريمأ جرخ نايع لهأب ةنتفلا عوقو ىلاعتو كرابت هللا دارأ امل ليق

 ىلا هجورخ ناكو {} ىسوكلا دمحأ نب دومحمب فورعملا زومره ءارمأ

 كلاملاو نايع ىلع يلوتملا ناكو ، تاهلق ةيرق ىلا هركسعب لصوف رافظ

 املف ناهبن نب رمع ديسلا هوخأو ناهبن نب نالهك ىلاعملاوبأ ديسلا اهل
 هب عمتجأ املف هيلا ىلاعملا ىبأ لوصو بلط تاهلق ىلا ريمألا لصو

 هيلا رذتعاف هدنع نايع لهأ جرخو ةيرقلاو نايع نم عفانملا هنم بلطو

 : لاقو

 امركسعلا نم ذخ هل لاقف هدلب الا نايع لهأ نم كلمي ال هنا

 مهنم امو ءافعض نايع لهأ نا هل لاقف كيخأ ىلا هنم دصقأو تئش

 هل رمضاو ةوادعلا هل دقحف نايع لها ىلع ةيزج كلذ لك عيطتسي

 هودعوو مهاسكف نايعب نيذلا ودبلا ءارمأب عايتجالا ىعدتساو ةديكملا

 لتقو اهب لحو رحبلا ىف رافظ ىلا لحترا يلف ذهدنع جورخلاو ةرصنلا
 دنعف هل مهدعو موق فلخأو هنم دلبلا هللا ملسو ةميظع ةلتقم اهنم

 ىلا نايع لهأ ىلع رتسلاو رافظ لهأب هلمع هئزجي نأ هللا دارأ هعوجر

 قيقرلا نم رافظ نم هبستكا ام عفدو نايع ىلا ربلا قيرط ذخأ ،نيح

 ىف اهعفدو ديبعلا رافظ نم اهذخأ ىذلا نا لاقيو تازاهجلا ى عاتملاو

 دازلا مهيلع صقن هركسعب ربلا قيرط ذخأ املو افلأ رشع انثا تازاهجلا

 غلب ىتح عوجلا رم مهباصأو قيرطلا كلت يف ءاملا ةلقل سيطاعم اوفلو

 ىلع لجر فالا ةسمخ ردق هركسع نم تايف رانيدب نانر مهدنع محللا

 . ملعأ هللاو رثكأ لاقيو كلذ انغلبو انعمس ام
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 : رخ ١ ربخ

 رهش يف ىوزن اولخدو نايع ىلا رازيش لهأ مجعلا ركاسع تلو
 . ةنس نيعبسو عبرأو ةئايتس ةنس هنم رشع سماخلا موي ةدنعقلا يذ

 يف كلذو .ةيادلا نبا هبقلو نيدلا رخف هل لاقي .لجر مهيف مدقملا ناكو

 ناكو ةنطابلا نم مصاع يحب مهيقلو ناهبن نب رمع ديسلا ةلود

 لهأ نم دحأ قطي ملو سراف فلأ مهليخو لجر فالا ةثالث مهركسع

 رهشأ ةثالث ىوزنب اوماقأف مهب - نايعب تناك رومأ فالتخال ۔ نايع

 حتفي نأ لبق مهمدقم تامو رهشأ ةثالث اه نيبراحم الهب ىلا اوجرخو

 ناهبن نب رمع ديسلاب اولخدف حلصلا الهب لهأ بلط هتوم لبقو دلبلا
 دلبلا اولخد املف _ ديسلا ىلع مجعلا نم سانو دمحيلا خياشم دنعو

 املف . مهل فلخو الهب لهأ خياشم ىنعأ ناهبن نب رمع ديسلا مهفلا

 اودانيل مجعلا ضعبو برعلا لخديل جورخلا ناهبن نب رمع ديسلا دارأ

 هبرضو هفيس درجف نسحلا ىبأ نب هللا دبع هيف قاب حلصلاف دلبلا ىف
 نم تايف هلبنب نسحلا ىبأ نب هللا دبع ىمرو اهنم ملسف نيتبرض

 دعب لاجر ةسمخ هباحصأ نم لتقو املاس ناهبن نب رمع جرخو
 لئالق امايأ اوماقأف مجعلا اولاصو الهب لهأ جرخ ةيادلا نبا توم

 . مهضرأ ىلا اوعجرو
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 : رخآ ربخ

 هنا ىتح ىوزن ىف ظيقلا ماود هتلا ردق ةئاينايثو نيتسو تس ةنس يف

 رهش يف هلوأ ناكو ةليل ةرشع ىدحاب زو رينلا لوخد دعب نم لصو

 ىهو ةكرابم ةنس ةنسلا كلت تناكو رفص رهش رخا ىف هرخاو نابعش
 نب ناميلس ديسلا دي نم ذخأو نايع ىلا زومره ناطلس اهيف جرخ ىتلا
 ةمقل نب هاش رون هيلع جراخلاو ناهبن نب رفظم نب ناييلس نب رفظم

 هليخو لجر فلأ نيرشع قوف هنا تثدح ميظع شيجب هيلع جرخو
 نم برعلا هدنع تعمتجاو سراف فلأ نمرثكأ اهنأ تثدحو " ريثك

 ام نايع ىف ناطلسلا ماقأو اسحلا ىلا ناميلس دمو اهرضحو اهودب نايع

 رمأو همدخ نم اضعب اهيف كرتو الهبب هماقم رثكأو نامزلا نم هللا ءاش

 ىذلا صاخلا ناييلس ريزو ناسغوبأ ناكو بيلك نب ناسغ مهيلع

 عجرو اهكلمو هراد ىلا ناهبن نبا لصو كلذ دعب دحأ طق هدنع هقوفال

 . ملعأ هللاو نوكي ام نسحأ ىلع هكلم

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو
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 ءايلعلا ركذ يف لصف

 نب هللا دبع مهنيد انباحصأ مهنع ذخأ نيذلا ءايلعلا لوأ

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع نب بلطملا دبع نب سابعلا
 . فئاطلاب نفدو هرمع رخآ ىف رمع سابع نبا نا دجويو
 دمحيلا دلو نم دمحيلا نموهو قرف ةيرق نموهو ديز نب رباجو

 ةئامو ثالث ةنس ىفوتو ءاثعشلا ابأ ىنكي ناكو ةرصبلا لهأ ىتفموهو

 . ةدحاو نيع روعأ ناكو ةرجهلا نم

 . ةينك هل ملعأ ملو برغملا لهأ مامأ متسر نب نمحرلا دبعو

 وهو ريدحو ريدح نب ةورع هوخأو .ريدح نب سادرملا لالب وبأو
 ناك هللا دبعوبأ لاقو . ةيدأ همأ فالعو سادرملاو ةلمهملا ءاحلاب

 ةرصبلاب هدلومو نايع نم هلصأو بودلا نم هللا همحر بياسلا نب مايض

 . ةرصبلاب هدلومو هلصأ نايع لهأ نم اضيأ بجاح ناكو
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 هنع هللا يضر قيدصلا ركب ىبأ ةلاسر

 بلاط ىبأ نب يلع ىلا
 نيعتسن هبو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 انأ تعمس لاق حارجلا نب ةديبع ىبأ ىلوم حابتلا وبأ انثدح لاق

 هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأل ةفالخلا تماقتسا امل : لوقي ةديبع

 لزي مل ناك ناو .راقولاو ةبيهلا نيعب ظحلو راصنألاو نيرجاهملا نيب

 اهرغ ضحدو اهرش هتنا عفدف اهب ناطيشلا داك () هنه دعب كلذك

 غلب . اهلهأ نيب قوسفلاو قافنلا رهظ مصقو اهديك درو اهربخ رسيو

 شاقن مهمهتو سايشو ؤكلت بلاط ىبأ نب يلع نع قيدصلا ركب ابأ
 هبرد ريصيو نيبلا تاذ جرفنتو ةروعلا اودسف لاحلا ىداهتي نأ هركو

 روع ءاهدلاو ءاهد ىذو قيرطلا ةبردلا ءاهد ىذ لفاغل وأ رورغم لهاجل

 هترضحف ىب اعد نانعلا راوج بلقلا فيعض ةمالس بحاصو ةلبحلا

 هيأرب ىنقبسي هعم اريهظو هلأسيف رمع ناكو هدحو رمع ىدنعو ةولخ
 ريخلا نيبأو كتيصان نميأ ام هديبع ابأ اي هل لاقف هناسل نع ىنايتشيو

 ، ملسو هيلع هتلا ىلص هتلا لوسر بلق ةبح تلزامو كينيع نيب
 ظوفحملا لحملاو نيكملا ناكملا ةنح تنك ولو هينيع ةرقو هداؤف هنالجلجو

 هذه نيمأ ةديبعوبأ دوهشم موي يف كيف لاق ناك دقلو طونجلا ردقلاو

 لزت ملو كيدي ىلع .هءاث حلصأ كب مالسالا هتلا زعأ املاط دقلو ةمالا

 كتدبل دقو ءادر كناوخألو انكر كلهألو أجلم نيدللو احور نيملسملل

 هحرج لمدني مل نملو فورعم ةحالصو فوخ هرطخ هدعب ام رمأل

 . ىمسي ال ىذلا ءىشلا نع هب ىنكي ىذلا نهملاو ةنهلا )١(
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 لضعأو سانلا عقو دقف كبتقرو كيعسي مل كقفرو كرابشب
 هللاو هنم سبعأو قلغأو كلذ نمرمأ وهام ىلا هدعب جتحاو سأبلا

 فطلتو هديبع ابأ اي هل نأتف كب همامتو كيدي ىلع هماظن لأسأ ىلاعت

 . ةباصعلا هذهلو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو هلل حصناو هيف

 لوحلا هنمو كرسيمو كقفومو كيداهو كرصانو كئلاك ىلاعت هقلاو
 يلع ىلا ضف أ . ميظعلا ىلعلا هب الا ةوق الو لوح الو قيفوتلاو ةزعلاو

 بلاط ىبأ ةلالس هنا هدنع كتوص ضفخأو هل كحانج ضفخأو

 وجلاو ةقرغم ربلاو ةقرغم رحبلا هل لقو سمألاب هناكم اندقف نمم هناكمو

 ربصتم دوعصلاو اعلص ضرألاو اولج ءايسلاو ثلغأ ليللاو بلكأ

 روجلاو فوسغ لطابلاو فوءر نيدلاو فوطع قحلاو رسعتم طوبهلاو
 ةنتفلا راجتم ضيرعتلاو راوبلا دئاز ىغطلاو رشلا ةحارف بجعلاو فونع

 حقات هلايشب ليحتم هنيمي ءىكتم ناطيشلا اذهو ةوادعلا برقت قحلاو
 ءانحشلاب سانلا نيب بديو ةقرفلاو تايشلا رظتني هلهأل هتيصخ

 روجفلاب سوسوي ابئاد ايلات 3 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو هلل ةوادعلاو

 . لطابلاب هيئالوأ هلهأ ىلا ىحويو رورشلا لهأ ىنميو رورغلاب يلديو
 لجو زع هللا هناها ذم هنم مالسلا هيلع مدآ انيبن دهع ىلع ناك ذم

 قحلا ىلع ذجانلا ضغ الا هنم ىجني هل دوجسلاب روهدلا فلاس ىف

 ةللا ودع ةماه يطوو لجاعلا ةذل ةبناجمو لطابلا نع فرطلا ضغو
 زع هلل سفنلا مالساو دشراألاف دشرألاو دجاألاو دحألاب نيدلا ودعو

 . عفني لوق نم نآلا دبالو هطخس بنجو هاضر زاح لجو
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 رثأ نم كبلقب كل هتدوم بحأ نع كافاصو عجارت نم كدشرأ دقل

 ىوتليو كبلق ىوديو كسفن كل لوست ىذلا اذه ام كيلع اياقبلا
 هدنع رثكيو كسفن هعم ددزتو كنغض هيف ىرسيو كفرط هنود هيلع

 دعب يف سيبلتا حاصفا دعب ةمجع هل كناسل هب ضيفي الو ك ؤادعص

 ؟ ميركلا نارقلا ىده ريغ ىدهأ ؟ لجو زع هتلا نيد ريغ نيدأ حاضيا

 ءارمحلا هل بدتو ءا ربصلا هل ىشمت ىلثمأ ؟ هقلا لوسر قلخ ريغ قلخأ

 ةعقعقلا هذه ام رمقلا هينيع ىف فسخيو ءاضقلا هيلع ضغي كلثم مأ

 زع هلل انتباجتساب دج فراع كناو نابسلاب ةعوعولا هذه امو نانشلاب

 ةرجه انناطوأو انلاومأ نم انجورخو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو لجو
 نك يف هنم تنأ نامز ىف هتاضرم ىلا ةعراسمو هنيدل ةرصنو هلوسرلو هلل

 الو داريوأ ءاشي ام ىعن ال ببرتو ببشت لفاغ ةرارغلا نوخو ابصلا

 كتدغ ىتلا كتباغ ىلا هيلع راج تنأ ام ىوس داعيو قاسي ام لصحت

 ءانثا يف نحنو لضفلا دوحجم الو ردقلا لوهجم ريغ كلحرب طح امدنعو

 ىصاونلا بيشت الاوها يساقنو يساورلا ليزت الاوحأ ىناعن كلذ

 مكحنو اهابع حرشنو اهباص عرجتنو اهباينأ نيبكار اهرايغ نيضئاخ

 ربكلاب سرطغت فونألاو دسحلاب حرجت نويعلاو اهسارمأ مربنو اهاسأ

 ركملاب ذحشت راعسلاو رخفلاب لواطتت قانعألاو ظيغلاب رعست رودصلاو

 ءاسملا دنع رظتنت الف رذحلاب شعرت سوفنلاو فوخلاب ديمت ضرألاو

 بسحت نأ دعب الا رمأ رحب ىف عفدت الو ءاسم حابصلا دنع الواحابص

 لصوتي الو هعم باذعلا عرج دعب الا ءىش ىلا غلبت الو هنود توملا

 نم سايالا دعب الا دواتم ميقت الو هيف دئادشلا ةاناعم دقع لح ىلا
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 بالاب ملسو هيلع هتا ىلص هقلا لوسر كلذ لك ىف نيداف دعب وبحلا

 نيعأ ةرقو سفنأ ةبيطب ةلقلاو ةلهلاو ببللاو ديلاو بسنلاو معلاو مألاو

 نسلأ ةقالذو هجوأ ةقالطو دوقع ةحصو مئازع تابثو فاطعا بحرو

 رارسأ تانونكمو رابخأ تايفخ ىلا اذه تابغر ديلاو تابهر دشو

 فيك الهاذ اهنم شرع نكي مل كنس ةثادح الولو الفاغ اهنع تنك
 . ريثك هيف لوقلاو روبحم كبنعو موجعم كدوعو موهشم كدا ؤفو
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