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باتكلا فلؤم





) باككلا غلؤم ةمجرت (

سسق س نبس إ ع

، ةقئاف ةيانع هب اوتتعاو ، اغلاب امامتها خيراتلا ملعب برعلا متها

ةعرس ىف ىناسنالا ملعلا اذه ىقترا خيراتلا ءامط ىديأ ىلعو

تددعتو ، هفئارط تعونتو ، هباوبأ تحتفف ، ةزراب ةناكمو ةقومرم

ةيقب نع هب زيمت ىذلا ىملعلا هجمنمو ةيملسلا هفادهأ هل تراصو هقافآ

٠ باسحألا تيسنو ، باسنألا تلهجل خيراقلا الولف ، مولعلا

دمحمو ، ىدقاولا مهرمشأ نمو نوخرؤم ءامط زربي خيراتلا رم ىطو

،ىبوقعيلاو ةبيتق نباو ،ىبلكلاو ريثألا نباو ،ىنئادملاو قاحسا نبا

٠ ناكلخ نباو،نودظنباو،ىربعلاو

ىدم نامعل ركذي ٠ ازراب ارود - اثيدحو اميدق - نامع رود ناكو

تقبط نيخرؤم ءامط نامثعل دجن ، تاذلاب ملعلا اذه فو ، لايجألا

ليحرلا نب بوبحم نايفس ابأ ةمالعلا خيشلا مهنم ركذأ قافآلا مهترهش

ىلع ىوكزألا ىنحرسلا ديعس نب ناحرس خرؤملا ةمالعلا خيشلاو
فلؤم حيحصلا ىط ابسن نييئاطلا دعس ىنب نم ىلع وبمالاو ، روهشملا

حتفلا باتك فلؤم ىلخنلا قيزر نبا خرؤملا ةمالعلاو ، ةمغلا فشك باك
ناعمللاب عئاشلا عاعشلا باتكو ، نييديعسوبلا ةداسلا ةريس ىف نيبملا

خيشلاو ةفاقشلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ًاممتعبطنيذلا نامئع ةمئأ ركذ ىف



٦

ركذ ىف نمتؤملا باتك فلؤم ىوزنلا رماع نب برعلب نب ناميلس ةمالعلا

ىوزنلا ىفيسلا سيمخ نب دمحم ةمالعلا خيشلاو ٠ نميلاو رازن بقانم

ةمالعلا خيشلاو ىوكزألا ىمايرلا ناميلس نب رماع ةمالعلا خيشلاو

فلؤم هل مجرتملا انتمالع زربيو ٠ ريثك مهريغو ىملاسلا نيدلا رون ليلجلا

، ةبلحلا هذه ناسرف نم سرافك ، انيديأ نيب وه ىذلا ، باتكلا اذه

٠ خيراتلا ملع داور نم دئار وأ

»»باكلا فلؤم وه نم «

هترعشو ، ركذي نأ نم لجأ وهف ، فيرعتلا نع ىنغ وه عقاولا ىف
نم نكلو ، ةلومجم ريغ ةنيمثلا ةيثمعلا هتايحو ةروكنمريغ ةعساولا ةيملعلا

اهمدقنل ةممملا بناوجلا ضعب ىل فرعتن ةليلقلا رطسألا هذه لالخ

٠ ريبكلا ليلجلا ةمالعلا اذه نع ،ميركلا »ىراقلل

)) هبسنو همسا ««

نب سيمخ نب سماش نب دومح نب ملاس ليلجلا ةمالعلا خيشلا وه

ىمتني ةينامعلا بيسملا لآ ةليبق نأ روهشملا نمو ىبايسلا ديبع نب ىلع

روهشملا ملعملا ىبلغتلا ةريونلا نب باهش لطبملا دئاقلا ىلا اهبسن

بتيسمف ، ةيطاجلا ف برعلا مايأ ىف ةروهشملا ةعقاولا » راق ىذب <

ىلا نايمتني ناوخإ نامع ىف ةيقرشلاب ةفورعملا ةريمشلا ةليبقلا سبحو

٠ افنآ ةروكذملا ةريونلا نب باهث



٧

»» هتاثنو هدلوم ««

ةنس ىف رشوب لامعأ نم » الغ « ةيرقب هل مجرتملا ةمالعلا دلو

، نينس عبس نبا وهو ميركلا نآرقلا ظفحو م ٨٠٩١ قفاوملا ةيرجه ٦٢٣١
بارعالا ةحلمو نايبصلا نيقلت سردو هظفح ةرثكو هئاكذ طرف نم كلذو

ىلع ذملتي نأ نودب هسفنب ركبم نس ىف كلام نبا ةيفلاو ىريرخلل

اهنطوتسا ىتملا ءاحيفلا لئامس ىلا هجوت مث هسفنب هسفن فقث لب ، خيش

ةمالعلا خيشلا ىلع سردف رباكألا ءاملعلاب رخرت كاذنآ تناكو دعب اميف

خئارفلاو هقفلا لوصأو هقفلاو نيدلا لوصأ ىبايسلا ليمج نب نافلخ

ديبع نب دمح ديبع ابأ ريهشلا ةمالعلا خيشلا مزال امك اراهنو اليل همزالو

ىملعلا هحومط عبشأ امك ٠ ًارهاو املع اضيأ هنم ذخأو ىميلسلا

نم لكل هتركاذمو ىليلخلا هللا دبع نب دمحم ىضرلا مامالل هتسلاجمب

ىشيقرلا ملاس نب دمحمو ىدذكلا رصان نب ديعس ءاملعلا خياشملا

قلأتتو طشنت نأ هبهاوم لكل نذأ دقف ، ىرزعلا رماع نب هللا دبعو

لوحف نم الحف راص ىتح ، ملعلا عمجو ليصحتلا ىف بأدي لازامو

نم نيثالثلا زواجتي مل وهو ٠ نانبلاب مهيلا راشي ىذلا ءاملعلا

• رمع

»»هقالخا نم ضعبو هتافص ««

لوحف نم وهف ، مملجأو ناعثع ءاملع ربكأ نم مويلا ربتعي

ىلاتلابو رهازلا قرشملا دهعلا أذه ىف ةرادصو ةناكم نيقومرملا ءاملعلا

ىف ةيآ ، ةريرسلا ىقن سفنلا فيرش قالخالا نسح داوج حمس وه

ىري الف - ةباقكلاو ةءارقلل سانلا طشنأ نمو ، ممفلاو ءاكذلاو ظغحلا



٨

، هابم ذنم دماحملا قشعيو قالخألا مراكم بحي ٠ ابقاك وأ ائراق الا

هللا ىف فاخي ال ركنملا نع نيهانلاو فورعملاب نيرمآلا نم رويغ ةمالع

٠مئالةمول

ىضام ، ميضلا ىبأ ، عاجش مهش ، ماكحأل ىف لصيف وهو

، سانلا دنع بوبحم فولام فلأ بناجلا عينم ، ةميكشلا بعص ةميزعلا

ميظعلا هللا بأتكب كسمتلا ىملا ةاعدلا نمو ، لمشلا عمجو ةدحولا بحي

٠ ميركلا هلوسر ةنسو

روغئلا هب دست نمم هنأب ، ىليلخلا هللا دبع نب دمحم ملمالا هغصو

دشار نب دمحم هيقفلا خيشلا هفصو امك ، رومألا تامهم ىف هجويو
ءارعش ءامسأ ىف نامجملا طومس ةامسملا هتديصق ىف ىبيصخلا زيزع نبا

: لاقف نامثع

٠ تامركملا وذ نامزلا اذه ةمالع وهو خرؤم هيقفو

دومح نبا ملاس ىبايسلا

تاعئارلا نم هزيجارأف

اقألا داشراب ىمسملا همظن اميس

تايفاخلا نيبملا م

»لمم ا ((

خيشلا هاعدتسا ، هركذ العو ، هل مجرتملا ةمالعلا مجن قلات امل

اسردم نوكيل ، رشوب ةظفاحم ىلاو ىليلخلا هللا دبع نب ىلع ليلجلا



٩

بداتو مايق ريخ سيردتلا رمأب ماقف ، ه ٠٥٣١ ماع ىف كلذو ، مدالوأل

رصان نب ديعس ةمالعلا خيشلا فوت نأ املو » ابلالح ٤ ٠ « ىلاوح هيلع

ًايضاق نيثع ٠ هنع هللا ىضر اهيتفمو رشوب ةظفاحم ىضاق ىدنكلا

لصفناف ه٩٥٣١ ةفس ىتح ايضاق اهب ىقبوه٢٥٣١ ةنس ىف كلذو رشوب ىف

ةنس ىفو ٠ اهنطوتسا ىتلا لئامس ىلا عجرو ةصاخ فورظل لمعلا نم

وهو ةيلوئسملا لمحتف، اهتاقلعتمو لخفىلع ايضاقو ايلاو نيع ه ٠٦٣١

٠ ميكحلا فصنملا ىضاقلاو ، ىرادالا ريدقلا مكاحلا امب ناكو امل لعأ

، كانه ىقبف نسحب ىنب نالعج ىلا ايلاو نيع ه ٩٦٣١ ةنس ىف مث

هاعدتسا مث ، كلذ تعد بابسأل لمعلا نع لصفنا مث ايضاقو ايلاو

اهب ىقبو فانئتسالا ةمكحمل اسيئر هنيعف روميت نب ديعس ناطلسلا

هلقن مث دحاو ماع ىلاوح ايلاو اهب ماقأف بيسلا ةظفاحم هالو مث ةدم

، ايضاقو ايلاو نوكيل نالعج نم ىفاولاو لماكلا ىلا ديعس ناطلسلا

ىقبو ، ةمصاعلاب ةيعرشلا ةمكحملا ىف ايضاق هنيعف ناطلسلا هاعدتسا مث

٠ امبأ ايضاق مويلا كلذ ذنم

ةديجملا ةيحيحصتلا ةكرحلا وأ ةكرابملا ةضافتنالا رجف قرشأ املو

ىف وه ناك هللا هظفح ٠ مظعمل1 ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج ةدايقب

ءاملعلا زربأ نمو طقسم ةمصأعلاب ةيعرشلا ةمكحملاب ةاضقلا ةمدقم

ماعلا اذه لوأ ف مث٠ مظعملا ةلالجلا بحاص ةموكحل نيقومرملا

ىموفلا ثارتلا ةرازو ىلا لدعلا ةرازو نم هتامدخ تلقن ٠ م٢٨٩١
ىتلا ، ةيخيراتلاو ةيملعلا بتكلا قيقحت ىف هتليضف غرفتيل ، ةفاقثلاو

كارداو هعسو ليوط عاب نم هل امل ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو امعبطت

٠ نونفلا لك ىف



- ١

4 هتاغلؤم ««

نونفلا لك ىف افلؤم ) ٠٥ ( ىلع ديزت ىتلا ةريثكلا هتافلؤم نا
ميظع قلخ ىلع لدت ىلاتلابو ٠ هعالطا ةعسو ، هملع ةرازغ ىلع لدت
، ۶ راب بيدأو ، ريبك رعاش هنأ ىملا ةفاضالاب ، ةيماس ةمهو ةيلاع سفنو

اميأ كيلاو ، ىمرملا ديعب مهسب برض ذق رعشلاو بدلألا ىف ومف
: هتافلؤم مهأ ءامسأ ميركلا ،ىراقلا

تيب فلأ نيرشعو ةئام ىف مظن ماكحألاو نايدألا ىف مانالا داشرإ _ ١
٠ تادلجم ٠١ براقي ام

غلأ )٠٣ ( - نادلجم - ةلصوملا لئاسملا ىف ةلصفملا دوقعملا - ٢
• تيب

٠ هلوصأو ىضابألا بهذملا ىف ةقيقحلا فشك حرش ةقيثولا ىرعلا — ٣

دمحأ ةمالعلا خيشلل زجر حرش راربألا دصاقم ىلع رامقألا علاطم - ٤
٠ دحاودلجماياصولا ىف ٠ ىليلخلا ديعس نبا

٠ ماسبلا درولا مظف ماكحألادعاوقب ماكحلا ةناعإ - ٥

٠ مظعألا لوسرلا ةريس ف ىدمحملا خيراتلا رهوج م ٦

ىلاوح تالوطم دئاصق - ماكحألاو نايدالا ىف مالسالا ملاعم-٧
٠تي فلأ٠٢

٠ عوبطم - نامثعخيراتفناونعلا ٠ ٨

٠ عوبطم — زاجحلاو نميلاب ةيضابألا خيرات ىف زا-جملاو ةقيقحلا - ٩



- ١١

٠ عوبطم ىنامئعلا خيراتلا ىف فاعسالا -٠١

٠ عوبطم -ءاثعشلا ىبأ عابقأ فءاثعولا ةلازا -١١

عوبطم - ىضابألا بهذملا تاقلح ىف ىضايرلا دمعملا تاقلط -٢١

٠ انيديأ نيب ىذلا باتكلا — خيراتلا ريع نامثع — ٣١

٠ فرشلا لوصأ ىف فحتلا ىلغأ -٤١

٠ ضابأ نبا بهذم ف ضايحلا ىفصأ -٥١

٠ قورافلا ىده -٦١

. باوجلاو لاؤسلا ىف باطخلا لصف -٧١

٠ كولسلا ىف باتك -٨١

٠ عويطم - ةموسملا ليخلا ف ةمظنملا دوقعلا -٩١

دمي نأ لاسأ هللاو ، ةليلجلا ةميقملا تافلؤملا هذه ركذب ىفتكا
،هرمع ىف ذيطيو ،ةيفاعو ةحصب فلؤملا ةمالعلا خيشلا

ومسلا بحاصل ءانثلاو ركشلا تايآ لجسأ نأ ىتتوفي ال اماتخو
ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ريزوديعس لآ لصيف نب ىلع نب لصيف ديسلا
ةيماسلا تاميجوتلا ءوض ىلع - ةرابج دومج نم هلذبيو هلذب ام ىلع
ءاحنأ بلغا ىف اعرشنو امعبطو ةنيمثلا زوتكلا هذه جارختسال
٠٠٠ قيفوتلأ ىلو هللاو ةرومعمل!

ه٢٠٤١ ةئس بجر نم ٣ : ررح
م ٢٨٩١ ةنس ليربا ٧٢





ميهرلا نم̂لا سامب

فالتخا ىلع ممألا رابخأ عدوتسم خيراتلل لعج ىذلا هلل دمحلا

نيابت عم ٠ امماكحأو امثداوح ظفحل هتمأ ف ٠٠انمأ هطا طجو ، امسانجأ

نيلبقملل برعأو ، نيضاملا رابخأ نيقول دلخغ ، اهسارمأ دعابتو اهدصاقم

حرصو ، نيدلاخلا عمجم ىف لطابلا لهأب ددنو ، نيبهاذلا ثداوح نع

ةاغبلا ىعاسم نع عانقلا خشكو ، نيملسملا ىف ةماقتسالا لهأ قحب

٠ نيدلا موي ىلا نامرألا ىلاوت ىلع نيلوألا نم نينمؤملا ىف

هانعمج ، ناعأو هل هللا قهو ىذلا نامع خيرات اذمف ٠ دعب امأ

ءانعب هانفلأو ، ةرصتخملاو ةلوطملا لئاسرلاو ، ةرثعبتملا بتكلا نم

هرثكأ ناك ناو ،هيلع انلصح ام اذهو ،هكاردإل دجلا انلذبو ،هيلع ساقي ال

، نيبتي ملو ، رشني مل هنم نود امو ، نودي مل ابلاغ هنأل ، برغم ءاقنعك

ليلق هعفني مل نمو ، هاندقف امع ىنغأ امبر هاندجو ام ضعب نكلو

، نامع خيرات نم دوقفملا كرحف نأ افل نيأ نمو ، اهريثك هرض ةمكحلا

لوألا ءزجلا اذهو ، نامزألا ةليط هتقزمو ، ناثدحلا ىديأ هب تبعل دقو

٠ تاقلح سمخو ةمدقم ىلع لمتشي هنم

٠ امنع موقي ىتلا هلوصأو هتمكحو هدئاوفو خيراتلا ملع ىف : ةمدقملا

٠ اثيدحو اميدق نامعب فيرعتلا ىف : ىلوألا ةقلحلا

ترم ىتلا ممألا نم نامع تنطق ىتلا ممألا نايب ىف : ةيفاثلا ةقطلا
٠ ةيقابلاو ةدئابلا ممألا نم ،ةيغاملا مايألاو ،ةيلاخلا روصعلا امب



- ٤١

امب سرفلل هبورحو نامثعب ممف نب كلام لوزن ف : ةثلاثلا ةقلحلا
م مهرمأ ءامتنا ىلا

ءافلخلا مايأ ءاضقنإ ىلا نامعب مالسإلا ءدب ف : ةعبارلا ةقلحلا

• ةعبرألا

مالسإلا ردص ىف مهريهاشمو نامع لهأ لئاضف ف : ةسماخلا ةقلحلا
٠ نامع خيرات نم هللا ءاش نا لوألا ءزجلا متي هبو



حدرم
نأ لقاع ىلع ىفخي ال « : ىلاعت هللا ممحر ىملاسلا مامالا لاق

هقيرط ىلا دشريو ، نيحلاصلاب ءادتقالا ىلع نيعي امم خيراتلا ملع
لقاعلا عمس اذاف ، حلاطو حلاص نم ىضم نم ركذ هيف نأل ، نيقتملا
رابخأ عمس اذاو ، مهتلمج نم نوكي نأ هسفن تقاتشا نيحلاصلا رابخا
، مهراصنأ نم دعيف ىأ ، مهراثآ ىفتقي نأ هسفن تقفشأ نيحلاطلا
٠ )ها٠ حلط نم لاوحأ بنجتيو ، حلص نم راثآ ىفتقي كلذب هارتف

ىلع نيعي امم خيراتلا مط لعجي ليلجلا ملاعلا اذه ىرتف
لامعألا ىملا ناسنالا دشري ام لضفأ نم كلذو ٠ نيحلاصلاب ءادتقال

نينمؤملا بولق لقصي نيحلاصلا رابخأ ركذ نأ كش الو ، تاحلاصملا
نيحلاصلا ةسلاجم نأ امكو ، اعطق هللا ىلا ممل ةيعاد قدصأ و ، اعبلح
رابخأ ركذ كلذكف ، ةرخآلاو ايندلا ىريخ .ىلا لقا-علا ناسنالا دوقت
هللا عضو ، ةينوكلا مولعلا رارسأ نم رس خيراتلاو ال فيكو ، حلص نم
لاق ، زيربالا لسالس نم هبشأب هيف هزربأو زيزعلا هباتك ىف هلوصأ
٠ ) دومثو داعو حون موق مملبق نم نيذلا ابن مهتأي مل وأ (: لجو زع هللا
٠ املاثمأ ىف ةيآلا ) صصقلا صصقاف ( : العو زع لاقو

، ةيضاملا ممألا ىف ثداوحلا خيرات زيزعلا هباتك ف هللا حرش دقو
٠ لداعلا كلملا نمز تدلو :هلوقب ه لوسرلا كلذ ديأو ،ةيلاخملا مايألاو
عمجأ دقو ، ليلج بطخو ميظع رمأ نم هيف عقو امو ليفلا ماع سنت الو
٠ ةيمالسالا مولعلا نيب هماقم اونيبو ، هلضفو هفرشىلع ءالجألا ءاملعلا
نييبنلا ثعب ظفح هنإف ، ليج لك ىف اهرس نزاخو ، ةمألا ظفاح وه اذاو
أنربخأو ٠ اولسرأ اذامبو ، هيلا اولسرأ نم ىلاو ، نيلسرملا تالاسرو
لامعأ انل نودو ، ةرصايقلاو ةعبابتلاو ٠ ةرساكألاو ةنعارفلا نع
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اميف انيأدو ، انلبق ممألا فلاس انفرعو ، ةرساخلاو ةرفاظلا ممالا
ىغبو ، نيقتملا دصاقمو نينمؤملا امنم اتكردأو ، حلاطلاو حلاصلا
نم اندفتساو ، نيمرجملا لامعأ ءوسو ، نيرئاحلا داسفو نيلضملا

ماغرال هللا ىف دهاجو دهتجا نمو ، نيقتملا لاعهأو ، نيحلصملا تاسايس
ناكف ، نيصلخملا نم ريخلا لبس ىلا ممألا داشرال دج نمو ، نيرفاكلا
مان نمع انربخأو ، نيبملا لضفلاو نسحلا ركذلا ةايحلا ملاع ف ممل

فلك ىتم و ، هيلع ضرف امب لمع نمو ، هشاعمب ايضار هشارف ىلع
ماق نمل امغارم ، صبرف دص نمو ، ماقه بجوأ نم ىطو ،ضرتفاو
نمو ممماقأف ممعم ماق نمو هباوئم امو ةمتألا انملعو ، ضهنو هبجا وب

نمو ، قنشو دهطضاغ قحلا ىلا اعد نمو ، مهدض ناكف مهيلع ماق
قحلا حضاوب ةعيرشلا ءايحال اعد نمو ، هنيدل ارصان هلل درجت
ه رمثي ام لمجيالو ، ةمكح نم كلذ ف ام ىفخي الو ٠ هنيهارب حيحصو
نم ةفيعضلا بولقلا هب كرحتت امو ، طاشن نم ةيوقلا لوقعلل خيراتلا
هب مزلي امو ، ليمجلا لعفلا ىلع ءانثلا هب قحتسي امو ، طابتغا
٠ ليطعتلا لهأل حيبقتلاو مذلا

ومف ، ةيضاملا لايجألا قيرط كولسل ةيتآلا ممألا ةيعاد خيراتلاف
لهأ نم الخ نمع ربخملاو ، ءافولا لهأل فرشو زع نم فلس امع ربعملا
بحطصيو ، حيحصلا جهنملا كئلوأ كلاسم نم صلخملا راتخيف ، ءافجلا
رمأ لك هارسو هريس ىف عبتيو ، حيلم لمع لك كلذل هدصق ىلا

لاطبألا لامكو ،لمكلا لاجرلا لامج لامجالا ىط خيراتلاف ،حيحص
وهو ، لبن ىذ فيرش لكل ةلضافلا لامعألا ىلع ثاحلاو ، للملا لك ىف
ةمئألا نع خيراتلا ثدح املاط ، لودلا فلاس نع ربعملا نامجرتلا
لامعأ نع ابنأ مكو ، نيملاعلا ىف قحلا لامعأ نم نيبو ، نيحلاصلا
٠ نيدلا ىف حلصم ميرك لك مملاعفأ بنجتيل ، نيسرطغتملا ةروجلا

امو ، نولوألا انتمئأ لعف ام خيراتلا الول نحنن ملعن لهو
هيلع ىشم امو ، نودمتجم مهو ، نيمركألا ءاملعلا نم قحلا لهأ هلمع



- ٧١ -

مهءادعا هب اولباق امو ، مهيلع بلغتلل مهتكراع ىتلا ممألا رومأب نولتبملا

بورحلا ةلجاسم دنع كلذ ءاسنثأ ىف هيلا لام امو ، تابثلاو ربصنا نم

مهقتاوع ىط ابجاو اودأ دقف خيراتلا ءاملعلا ربكأ اذاو ، انيلعو انل

ممأ نع اصصق ، لجو زع هلوق زيزعلا باتكلا ىف ءاجو ، ةيلوئسملا ميظع

مهيف هللا لاق ، قيضملا اهوتعب تكلسو ، قيرطلا اهتايح ىف تلض

٠ ةيتاع رصرص حيرب اوكلهأف داع امأو ةيغاطلاب اوكلهأف دومن امأف (

ا-هيف موقلا ىرتف اموسح مايأ ةينامثو لايل عبس مهيلع اهرخس

ءاجو ٠ ةيقاب نم مهل ىرت لهف ٠ ةيواخ لخن زاجعأ مهنأك ىعرح

مهذخأف مهبز لوسر اوصعف ٠ ةئطاخلاب تاكفتؤملاو هلبق نمو نوعرف

ةركذت مكل اهلعجنل ٠ ةيراجلا ىف مكانلمح ءاملا ىغط امل اتنإ ٠ ةيبار ةذخأ

سانلا ءالؤه لاوحأ نع ةماقنا تايآلا رخآ ىلا )ةيعاو نذأ اهيعتو

هدالب ىف اوغطو ، هدابع ىف اوراجو هلسر ىلع اوتعو ، هللا ىلع ا ءدرمت نيذلا

٠ فوخلا ء عوجلا سابل مهقاذأف

ةصق كبسحو ، نيبماا باتكلا ىف نييبنلا صصق هللا صق مكو

سيقلبو ه نيب راص امو ٠ مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس اذيبن

، هدونجو ناميلسو ، هب ءاج امو ن دهداهلا اهيف هللا ركذف ، أبس ةكلم

بلج ىف تيرافعلاو ناميلس هللا ىبن نيب راد امو ، اهشرعو سيقلبو

ةرازغو اهتسايس هللا ركذو ، ةرهابلا تايآلا كلتب اهباهراو ٠ اهشرع

٠ ا-هلقعل اربتخم ، كشرع اذكهأ : ةنلم هللا ىبن ا-هل لاق ذإ ، اهلقع

ققحت ملف ٠ وه هنأك : تلاق ذإ ٠ كلذ لثمب هتباجأف ، هيف اهل امهومو

زع هلوق رظناو ، ةداعو اذيقي ، اهدنع لاوحألا تضراعت ذإ ، فنت ملو

نم زذذلا تلخ دقو فاقحألاب هموق رذنأ ذإ داع اخأ ركذاو ( : نجو

٠ ةيآلا ) هلهبك

أينو مكلبق ام ربخ هيف نيتملا هللا لبح نآرقلا « : ثيدحلا ىفو

ام ابنو انلبق ام ربخ هيف ركذف ٠ » مكئيب ام مكحو مكدعب ام

) ١ ج خيراتلا ربع نامع -٢م(
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دارملاف خيراتلا ءاملعلا قلطأ اذاو ، خيراتلا لوصأ نم لصأ اذهو ٠ اندعب

٠ مومعلا ىط ممثداوحو مهريسو ، ةيضاملا ممألا رابخأ هب

اهلاحرتو اهلح ىف اهثداوحب اصاخ اخيرات ةمأ لكل نأ كش الو

اوئدحأ امو مهيداعأ لاتقو كولملا ثداوحو ، ةدح ىلع ليج لك رابخأو

ةدام نا اذهلف رارسأ نم اونابأو ، نيناوق نم اوعضوو ، ططخ نم

تدبأ امو تمدهو تنب امو ، اهلاوحأ فالتخا ىلع ممألا خيرأت

خيراتلاف ، لاصخ نم ترشن امو ، لامعأ نم توط امو ، تداعأ امو

، تثدح نم دي ىلعو ، تثدح ثيح نم ةغللاب هقلعتف ، ءىش لكب قلعت هل

، اهبابسأو اهبادآب قلعت هلو تأشن دمع ىأ ىفو ، امباغل نم لوأ نمو

نمو ، عقو مكح لوأ امو ، تلزنأ ام لوأ نم ىلع ٠ ةيعرشلا ماكحألابو

ماق نم لوأ نمو ، نوكلا اذه ىف تماق ةلود لوأ ىأو ، مكاح لوأ وه

امو ٠ تضرقنا لاح ىأ ىلعو ، تعنص اذامو ، اهمايق ةفص امو اهب

عرب نمو ، ةيبطلا مولعلاب ماق نمو ، اهيلع تضق ىتلا بابسألا ىه

لوأ نمو ، نآلا هيلا تلصو أم ىلا تايواميكلا عرتخا نمو ، ا-هيف

ام ملعي ام ىلا روطت ىتح حافكلا ىف هب لمعو ، حالسلا عرتخا نم

٠ نآلا هيلع

ماكحأ نم خوسنملاو خسانلا ملعن نأ انل نيأ نم خيراتلا الولو

خيراتلا هتفرعم ىف ةجحلاو ماكحألا ىف ميظع مسق وهو ، لجو زع هللا

، ديعب ريغ ناكل ملعلا فصن ىلع لمتشي خيراتلا نا ليق ولو ،ححصلا

تاقوأ نيبعقو جحلا تيقاومو تاقفنلاو دذعلاك رومأ بترتت هيلع نأل

رادم ناف بير الو ٠ اهركذ لوطي ءايسشأ ىف تاقلطملا ددعو ، ةاكزملأ

نيملسملا عامجا ىردن نأ انل نم خيراتلا الولو - هيلع ايندلا رومأ

نمو ، مالسالا ىف ةلدألا عطاوق نم وهو ، ةمرحو الح هيف اوعمجأ اميف

ةنسلاو زيزعلا باتكلا هل دهشي امك ، ماكحألا ىف دعاوقلا تاهمأ

٠ ةيوبنلا
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ماكحأ نم اميف مكو ، ةرجملا ملع انل نيأ نم خيراتلا الولو
٠ نيرجامملا ماكحأو رجاه نمبو ، مالسالا ف اهب صتخت

، امعوقوو ةيقيدصلا ةمامالا ةفرعمب انل نمف خيراتلا الولو
نمو ، اميف راصنألا مهناوخا ىلع مهجاجتحاو اهرمأب نيمئاقلاو
نمف خيراتلا الولو — اهيف ءاج امو ، ىروشلا نع فرعن نأ انل نيأ
، مهلاثمأو نييسابعلاو نييومألا نم قحلا فلاخ نم لاوحأ انفرعي ىذلا اذ
نع ملعن ىتمو ، كلامملا تاسائرو كولملا تاسايس ناسنالا ملعي لهو
هيف نوملسملا هآر امو ، ساومع نوعاط ىف باطخلا نب رمع ةصق
عماسلا فالخ ، هيف عقاولاب مكحلا ىلع نيملسملا ةخيشم قافتاو رمأ نم
٠ نوملسملا هيلع قفتا امو ،هب

بهذ ىتمو ، بهاذملا سيسأت حيضوتب انل نم خيراتلا الولو
٠ هوحنو قحلل قبسلا لضف رمظي اذامبو ، بهاذلا اهيلا

ضيحلا ددعو ، اليلحت تاقلطملا ددع ملعن ىتم خيراتلا الولو
نيلوح ( : لجو زع هللا لاق امك ، مرحملاو للحملا عاضرلاو سافنلاو
امجوز ةدع نم ةأرملا جرخت ىتمو ، ) ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك
ةقلعملا قوقحملا لاجآ روضحو تاقفنلا لحت ىتمو ؟ اتءم وأ اهقالط
نم كيلع صقن ىرقلا كلت ( : ىلاعت هلوق خيراتلا لوصأ نمو ؟ ممذلاب
ىري ال اوحبصأف ( : هلوقو ) ديصحو مئاق اهنم ( : هلوق ىلا ٠ ) اهئابنأ
٠ ) ممنكاسم الإ

ىفخي ال : هلوق ، هللا همحر ىملاعلا مامالا نع تممف امكو
دشريو ، نيحلاصلاب ءادتقالا ىلع نيعي امم خيزاتلا ملع نأ لقاع ىلع
ةقيرط ىلا دشري هنأو ، القتسم املع هلعجي هارتف ، نيقتملا ةقيرط ىلا
داشرالا ناف ، مالسالا ىف مولعلا دئاوف مظعا نم اذهو ، نيقتملا
رمأ ،نيملسملا نم نيحلاصلا كولس ىلع ةناعالاو ،نيقتملا ةقيرط ىلا
٠ نيدلا ىف بولطم



ثلاثلا ةفيلخلا ىلع راص ام ملعن نأ انل نيأ نم خيراتلا الولو
نمو ؟ كلذب هيلع اوضق ىتح هدض نومئاقلا هيلع هدلع امو ، نامثع
نوملسملا لحتسا امبو لمجنا دعب نيفصب راص ام فرعن نأ انل
راص ام كلذكو ، ةمرحو الح لاومألا ماكحأو ءامدلاكلفسو لاتقلا
، ثيبخلا ةيغاطلا جاجحلا مايأو ، نوملسملا لمع ام رخآ ىل ناورهنلاب

دوعسم نب ىدنلجلا مامالا ىلع عقو امو نامع لهأ ىلع هنم راص أمو
- ىجراخلا نابيش ةيضقو ، ةميزخ نب مازخريمألا دي ىلع هللا همحر
٠ ىلعألا ماقملا هل جنرفالا دنع ىتح خيراتلا ملع نا لاحلك ىلعو
داقتنا نمض̂ي خيراتلا ملع نأل ءالجألا ءاملعلا نم دودعم مهعم خرؤملاو
ادينفتو ، هلهأو حالصلل ادييأت قيقحتلا نازيمب لامعألا نزوو اياضقلا
هيذتحي لاثم ةمألا ىف نيلوئسملا لامعأ نأ كش الو ، هيوذو حالطلل
بجاولا نم ناك اقح ناك امف ، مهدعب ءاج نم هب جتحيو ، مهل ىلاتلا
دقو ، هنم دعابتلا مزاللا نه ناك الطاب ناك امو ، هيلا نوكرلا
٠ ةيخيراتلا قئاقحلا ىلا ريشي

: لوقي ثيح ديرن نبا بدألا لهأ مامإ لوق

هدعب ثيد-ح ءرملا امنإو

اعو نمل انسح انيدح نكف

اهيأ كيلعف ، ةيلعفلاو ةيلوقلا هلامعأ ناسنالل ظفحي خيراتلا نأ ىأ

ئ كدحب ىتأي نمل انسح اثيدح نوكتف ا-هلك كلامعأ ىف ظفحتت نأ ناسنالا

ا—م كيلعو كل ظفحيو ، تعنسح امو كنع ربخي خيراتلا ناسل ناف

٠ ءاس امو رس

: بلاط وبأ لوقي ام عمساو

٠ خلإ ىناثلا هرمع ىتفلا ركذ
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، هركذ وه ىذلا ىناثلا هرمع هتوم دعب هل ىقعي ناسنالا نأ ىأ
نوثميو ، ذعب سانلا هلوادتي نسح رمع هل ناك انسح ركذلا ناك ناف
ةطقل ( ىف لاق ، لوألا فالخ ىلع ناك ، ائيس ركذلا ناك ناو ، هئوض ىلع
٠ ) ناسنالا ةجاح هتفرعم ىلا سمت امم نالجعلا

لاقو ، هدعب ىتأي ام هيلا بسني موي نع ةرابع خيراتلا نأ ملعاف
فرعتل خورفم نمز لوأ نم دعت ، ةمولعم ةدم نع ةرابع خيراتلا اضيأ
لاوحألا عيمج ىف خيراتلا نع ىنغالو « : لاق ، ةدودحملا تاقوألا اهب
ىف هيلا جاتحت خيرات رشبلا ممأ نم ةمأ لكلو ، ةينيدلاو ةيويندلا
، ممألا ةيقب نم اهريغ نود ةبورضملا امتنمزأ ةفرعم فو اهتالماعم
٠ » رشبلا أدبم نوكي ام رمشأو ٠ ةميدقلا لئاوألا لوأو

ىضر نب رمع عمج « لاق ٠ بيسملا نب ديعس نع اضيأ لاقو
ىبأ نب ىلع لاقف ٠ » خيراتلا بتكي موي ىأ نم مهلأسف سانلا هنع هللا

هلعخف ، » كرشلا ضرأ كرتو هللا لوسر رجاه موي نم « : بلاط
سانلا أطخأ « لاق ىدعاسلا دعس نب لهس نعو ، هنع هللا ىضر رمع
هتافو نم الو ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هثعبم نم اودع امف ، دعلا ىف
٠ امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو لاق ، ةنيدملا همدقم نم اودع ا-منا
، ةنيدملا يغب هللا لوسر ا-هيف مدق ىتلا ةنسلا نم خيراتلا ناك : لاق
نم ءاج اماع باطخلا ن رمع داتع ناك « : دمحم نع دلاخ نب ةرق لاقو
رمث نم اذكو اذك ةنس ىف نوبتكت نوخرؤت امأ ، رمعل لاقف ، نميلا

٠ لثيم همللا لوسر ثعبم نم اوبتكي نأ سانلا رمع رمأف ، اذكو اذك
وهأ ؟ نابعش ،ىأ لا-قف ، نابعش هلحم كص نينمؤملا ريمأ ىلا عفر ليقو
هيف لاطأ ام رخآ ىلا ىتأي ماع وأ ىضم ماع نم وأ ماعلا اذه نم

٠ مدئاوفو همزاولو خيراتلا ىف هرثكأ باتك وهو ، ) نالجعلا ةطقل ( بحاص

ةغرعم وه خيراتلا « : ىمشاملا دمحأل ، بدألا رهاوج ىف لاق

مهبدأو مهداقتعاو مهتسايسو ممتشيعم ثيح نم مملاوحأو نيضاملا رابخأ
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اذاو ٠ اهلك لاوحألا هذهب قلعت هل خيراتلا ملع نأ ىأ ،» ممتغلو

، ةرخآلاو ايندلا لاوحأل ، الماش امومع اهل تيأر ةلمجلا هذه تربتعا

امو ، ايندلا لاوحأب قلعتي امم تاسايسلاو شياعملا ىف رظنلا ناغ

ةاجنلا ىه ىتلا نيدلا رومأ لوانتي ، ةغللاو بادآلاو دئاقعلاب قلعتي

٠ هللاب ذايعلاو اهيف كالهلا وأ ةرخآلا ىف

لهو ،ىبرعلا ركفلا رظن ىف لاع ماقم تامجولا هذه نم خيراتللو
امك حضاولا وهو ،ممألا قلطمل ىه عأ ممأوأ ةمأ صياصخ نم خيراتلا
لايجألا نم ليج ىف شيعت وأ تشاع ةمأ لكف ، نالجعلا ةطقل ىف هنيب
، املامآ هيلا وعدت امو ، املاح ةعيبط بسحب ثداوح نم امل دبال
نأ ممألا ىرت كلذ لجألو ٠ اهاياضق ىلع المتشم اهخيرات نوكي كلذبو
اهاياون نع برعي ذإ ، اهرشو اهريخ ىلع ليلدو ، هتمأ ناونع خيراتلا
قح نمو ، اهتايح راودأ ىف طوبهودوعص نم اهلام ىلع نهربيو
امل اظفاح، ىه امك ةمألا عم نوكي نأ حيحصلا قداصلا خيراتلا
نأ بجي ىذلا هلحم ىف ء ىش لك اعفاو ، قئاقدلا امل اعماجو ، قئاقحلا
٠هلعضوي

، رطقلا وأ ، هئيبلا وأ ةمألا ةيعادل هنأل خيراتلاب ءانتعا ديزم جنرفاللو
جهن ىلع ريسلل ، فلخلل ثعاب مظعأ هناف ، رهدلا هليط ممألا فرعت هبو
قدصأو ئ ةلفاسلاو ةيلاعلا رصانعلا ةقيقح ىلع ليلد ربكأو ، فلسلا
اهيقر لاح ىف ةمأ هكرتت الو ، هلضافلا ممألا ىف لصأتملا فرشلا ىلع ليق
: ماودلا ىلع ماركلا ةداقلاو ، مالعألا ةداسلا دنع ماقم نم هل امل
ىلع مارح « : هباتك ردص ىف لوقي ةريزجلا ملاعم بحاص عمست الأ
، اليلحتو ةسارد ثيدحلاو ميقلا ا-هخيرات عابشا نم غرفت نأ ممألا
انيضامب لمج ىف شيعنل ، رومألا نم هفا«—الاب لغاشتن لزنال نحنو
ىلع لبقتسملا ططخ نم مسرن نأ ىغبني امع ةلفغ ىف مث نمو ، انرخاحو

ةالوو انم مالقألا ةلمح هبنتي ىتم ىردأ تسلو ، خيراتلا ةياده ءوض
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ةيمساسألا لماوعلا نم هنأ دقتعأ ، اذمك بجاو ىلا انيف رىمألا

٠ »اهوجرف ىتلا ةضهفلل

انأو ،لمعلا لاجر اذكهو ،رحلا لطبلا اذه مالك ىف رظناف
، ةيناسنالا ىف ةلاعفلا لماوعلا مظعأ نم خيراتلا ىركذ نأ دقتعأ
مهنامزأ ةليط ممئاربك ثيداحأو، ممئامظع ىركذب جنرفالا لفتحي كلذلف
جنرفالا رمظت ال كلذ لجألو ، لاعف ىحور ذوفن نم خيراتلل امل كلذ
امل كلذلو ، ا-هيلع ةرطيسلا ديرت وأ اهيلع رطيست ىتلا ممألا خيراوت
ةمألا خيرات رشنب الوأ ماقف ةمامإلا ةداعإ هللا همحر ىملاسلا مامالا دارأ
لاجر نيب عاسشو هبلطلل هسردو ، ءاضقلا ملاع ف زربف ةينامعلا
اوبهف ، مهلاطبأ دصاقمو ممئابآ لامعأو ممفالسأ لاعفأ اوفرعو ، ةمألا
ىسامحلا رعشلا نيواود عبط كلذكو ، اهل نيقوشتمو اميلا نيقوشتم
ىف لعاف مظعأ كلذ ناكف ، طاشنلا قانتعاو لومخلا ذبن ىلا ىعادلا
ىمرضحلا مامالا ناويدو ، اهينأدأو اهيلاعأ نم تزتها ىتح ةمألاب ضوهنلا
تكرحتف ، اهرارش ىظلتو اهراكفأ تحقلف ، ةمألا بولق ىلع رثؤم ربكأ ناك
ىف هتريقع عفر ىتح ىفامعلا ىبرعلا ملاعلا جضو خيراتلا اهدهش ةكرح
ىط امسلجأ ىتح ، ميركلا امحرص ىط ةمامالا ماقأو ٠ ةينامعلا لئابقلا
فلاس ءابنأ ةسارد لضفب كلذ لكو ٠ اماوعأ هتدقف ىذلا امشرع
اذكه خيراتلا لازي الو ، نيضاملا دادجألا لاعفأ نم فرع امبو ، ءابآلا

نم فلسلا لاعفأ ءافتقا ىلا اعبط كرحتت ممألا ناف ، رهدألا ةليط
نايفس ىبأل هلوقب لقره كلذ ىلا راشأ امك ، نيحلصمو ةمئأو كولم
وبأ هل لاقف »ا كلم نم هدادجأ ف له« : قلي هللا لوسر نع هلاسيذإ
لجر تلقل كلم نم هئابآ ىف ناكول تلقف : لقره لاقف ٠ ال : نايفس
ومف اكولم هؤابآ ناك نم ىنعملاو هتوبن ىف كشاف ىأ ، هئابآ كلمب بلاطي
خيرات سرد اذافاذه ، مملثم اكلم نىكي نأ موريو مكطب ملحي
٠ ليعارعلا مغر كلذب كرحتي نلو دبال هئابآ

ثدلوحلا ةسرحم عيراس « : اغلوع هيف تالاقملا ضعب ف ائل قبسو
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ةياعدو ، ةيناسنالا ىشاوملا هيلع ىثمت ام نع ربعم ناسلو ، ةينوكلا
هيف رظانلا دجي ،ةلفاسلا لاعفألل رهاش ىعنو ،ةيلاعلا لامعألا ىلا ةماع
سبتقيو ، ةلفاسلا دصاقملا نم اهدض دجي امك ، ةلضافلا ةرحلا لامعألا
حالس لماكلا هنم حلستيو ، هريغ ىف اهدجي ال دق دئاوف لقاعلا ه—ذم
ىلع بهذلا ءامب بتكق نأ اهقح تاملك ىهو ٠ هأ » ةيماسلا ةسايسلا

هب عطقي اممو ، خيراتلا رسل اناونع مايألا ةليط دلختل رهدلا ةمبج
امسرد ثرويو ، ناسنالا ىنب بحنتو ناهذألا حقلت خيراتلا ةسارد
سرد ا-هيف نأل ، را-بتعالا قداصو ىأرلا ةناصحو ، نانجلا ةوق
ىريف ، لامعألا ةنيابتم لارحألا ةفلتخم ةيربلا اياضقو ، نامزلا لاوحأ
رفكو ، ةاغبلا روجو ، رارشألا تاءاسإو ، رايخألا ناسحا هؤراق هيف
ثبخ هيف ىلجتيو ، ةيماسلا كولملل ةيلاعلا تاسايسلا ىريو ، ةاغطلا
لاطبأ نم وهو هيف سرادلا جرخي ثيحب ، اياونلا ءوسو اياوطلا
٠ نيفقثملا لا-جرلا

هبو ، رباكألا ةجحو رخاوألا حالس لئاوألا لاعفأ نأ كشالو
نم نمأأ عابتألاو ، نوصتخملا بينأتو ، نيمئاللا مول نم ءرملا نمأي
اذاو ٠ عابتالا سفن قحلا لهأ نم ىضم نم جمن ىلع لمعلاو، عاذتبالا
، نينمؤملا نم دحأ هفنعي مل نيملسملا نم هقبس نم لمعب لقاعلا ذخأ
نم كردي مل ، قبس نمع مهفي مل نمو ، نيقحاللا ةجح نيقباسلا لاعفأو
٠ مسالا الإ رهدلا نم فرعي ملو ،رشقلا الإ قحلا

، تارادإلا فلتخم عمجت ةيلاع ةسردم خيراتلا نأ ةقيقحلاو
ةيناسنالا عيمج نم بلاطملأو بهاوملا اهيف عمتجتو ، ضارغألا نيابتم ٠
داعباو ةمأ بيرقت نم لودلا هتدبأ امو ، ابعشو اكولم ةعامجو ادارفأ
رومألا بالقناو ، ةماعلاو ةصاخلا تاسايسلا ىضتقم بسح ىلع ىرخأ
نيابتملا لمعلاو ، هدض رخآ مايقو حرص رايهناو ، ىرخأ ىلا ةمأ نم
ايندلا نع ربعيو ، قئاقحلا كاردا نع زجعلاب لوقعلا ىلع ىضقي ةمألا ىف
ىةلي ال اياضقلا ىلع رميو، هينذأب عمسي نمل ال مهفي نمل احيحص اريبعت
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ىف اذه ىلا نآرقلا راشأ دقو ، هباب ةبتع ىلع تناك ولو الاب ا-هل

مهو اهيلع نورمي ضرألاو تاومسلا ف ةيآنم نيأكو ( : لجو زع هلوق

٠ ) نوضورعم ا-هنع

لاوزل ضرعم هناف هللا مكح نع ىماعتو ،هاوه مككح نم نأ كش الو

تقو هيلع دعبي الو ، ةمخضلا نيكاربلا راجفنا ببسي كلذ ناف ، هللا معن

هدنع ام ةياغف ، اهرايت هايعأو ، اهدر هزجعأ ترجفنا اذاف ، اهراجفنا

ىلقع ليلد نم اذمل مكو ، اهتأطو تحت نوكسلاو ، اهمكحل عوضخلا

٠ ىلقن و

نينامثو نيتئام ةفيحص لوأل ءزجلا ىف هتفحت ىف ىملاسلا مامالا لاق

ابأ نأ الولو « : لاق ٠ ىدنك ليق هيف فلتخملا ديلولا نب دشار ركذي ذإ

امك هملع انع باغل ،هتريس نم فرطلا !ذه ركذ ىمدكلا ىنعي ديعس

هذه ةلقو خيراتلا لامهإل هلك كلذو لاق ، ةمئألا نم هريغ ملع انع باغ

٠ خيراتلا عايض ىلع غهلتو فسأتو انه امعضو ىتلا ةلمجلا

اقالخأ ممألا لاوحأ اهيف ىلجتت ةآرم خيراتلا نأ ىفخي الو

هذه نزاخ خيراتلاو ، ةدشو ةظلغو ، مراكمو فطاوعو ، الامعأو

ةجحو ، لوقعلا لهأل ربتعمل هناو ٠ امقئاقح فثكو اهئالجتسا دعب لاوحألا

، خيراتلا هنع ثدحتي امو ، رهدلا لاوحأب ربتعي مل نمو ، لوقنملا لهأل

امب لابم ريغ كالهلا ىف ىمتري ، روعشلل دقاف ، لقعلا نم لاخ و-هف

: روكذملا رداقلا دبع لاقو ، لاوحألا ءىيس ىلعالا ايحي نأ تاهيهو ، ىقالي

ءاول تحت توضناو ، اهتبوت تنلعا ام ناعرس نامع ىأ اهنكلو «

٠»هللا نيد

قحلا ىلا اهدر ىذلا هلل دمحلاف ، ىعدملا ةحح ضرف ىلع : تلق

بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلاو كلذك تملسأ امك ، ةروهقم ريغ ةبغار

روبجملا هلصأ ىلا عجري امناو ، كل تمدق ام وه قحلا نكلو ، هل
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ملسأ امل هنأ نامع رمأ ملع دقو ، اهركم الا رمألا ىف لخدي مل ىذلا

هنأ ذا نامعب نيقابلا سرفلا ىلع اماق ، نيعئاط دبعو رفيج اهاكلم

الاو، ه-يف انلخد اميف اولخدت نأ اماف ، نانيد نامع ىف عمتجي ال

ايلخ دقو ، اهنم مهيبأ ةركب نع مهوجرخأ ىتح مكحلا وه فيسلاف

٠ قحلا ىلا هفلاخ نم اوعدو ، هرمأب ارمتئاو ةاكزلاو صاعلا نبورمع نيب

ةافو مهتغلب امل ، ةنيدملا ىلا هتبحصب اجرخو هتممم ىلع انوع هل اناكو

، ماشلاب ةنفج لآ لاتقل هنع هللا ىضر ركب وبأ اممجرخأو ، هقلع ىبنلا

فوسو ٠ حئاصنلاو رماوألاب نيدوزم امهدلب ىلا امهدر كلذ دعبو

نوعبتي نيذلا ءالؤه لاق ام لطئب ملعت ىتح اذ-ه ديؤي ام ىرت

ىقلا ممألا نع نوبتكي امب نيلابم ريغ نيمسلاو ثغلا نوبتكيو قعان لك
ةطقن لك نع مملئاس هللاو ،مهخيراوتو مهريس ىف اهنع نوملكتي

٠ مهريطاسأ ىف اهنوبتكي ةملك لكو اهنوررحي

نأ ديرنال ، صخألا ىلع نامع خيرات وأ خيراتلا ركذن ذإ انأ ملعاو
ثيداحألا نم ةثودحأ وأ ، ةيهاللا صيصاقألا نم ةصوصقأ هلعجن
، ىداونلاو سلاجملا ىف نيعمتجملل ةولس وأ ، رامسلل ىملم وأ ، ةيهاولا
٠ لامعألا نم نيلطاعلا وأ مهتويب ىف نيغرافلا وأ دجاسملا ىف نيسرادلا وأ
لامعألا نع وأ ، لمكلا لاجولا لامعأ نع سانلا ثدحن نأ ديرن امنا
ةماقتساب وأ مهناطوأ بحب نوينعملا لاجرلا اهيلع دمتعي ىتلا ، ةلضافلا
مهنيدل لمعلا نسحب وأ ، مهاياعر نمأب وأ مهبوعش ةداعسب وأ ، مهنيد
ىنغلاو ، فيعضلاو ىوقلا هيف كرتشي قحلا نأ سانلا لدنلو ، مهايندو
نيصوصخم سانل قحلا لعجي مل هللا نأو ، قوبسملاو قباسلاو ، ريقفلاو
، مهلامعأ ردقب سانلا هقحتسي لكلل قحلا امناو ، ةمولعم ةرسأ وأ
ناك ناو ، مهيلع قفنملل ابحم ىشم نم جهنم ىلع ىشمن نأ ديرن الو
نولأسيالو ،ةلئاطالاومأاهيلع قفنأ ولو ،ةمألا ىلع ارئاج ارابج املاظ

باهن رئاج ملاظ هنأب ملعلا عم ، اهبستكا نيأ نموأ اهبهن نيأ نم اهنع
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، اهرومأمو اهريمأ ةمألا ىثمت نأ ديرن لب ، قح ريغب سانلا لاومأ لكأي
هيف ةبئاشال ىذلا ، حيحصلا ىوسلا قيرطلاو ، ميقتسملا طارصلا ىطع
ءاطعلاب اهل اعدلتخم ةمألا برقي ىذلا مرحملا ىلا نيرظان ريغ لطابلا نم
، كلذب هذع ىضرنو ءاطعلا هنم ذخافن ، اهايندو اهنيدب اهل ًاءاضو
امك مقتساف ( : انل لوقي قحناو ، هعم لاقنو هلجأ نم براحنو
ناريزو هل ناطلسب الثم انبرض ولف ٠ ) نيدسفملا ليبس عبتت الو ترمأ
، هب مهرمغي ءاطع مهيطعيف ، ةيويندلا سانلا لزانم ىعاري امهدحأ
مأ ، ديز لام نمأ مهاطعأ نيأ نم نولأسيالو ، نوحدمي هذع نوجرخيف
مهيطعيو ،كلذ نم ممعنميو مهل سيل ام مهيطعي ال رخآو ، ورمع لام نم
، مهل بجي امك مهايندو مهنيد حلاصمب موقيو هايا مهعنمي الو مهلام

ىذلا ىلا ممب ليمي هجو : نامجو انهف ًا ةعاطلاو عابتالاب ىلوألا نمف
، مالسالا تابجاو نم اعم مهؤاصقا ىغبني مهاياو ومف ءاطعلاب مهرمغي

دق ؟ وهنيأ نكلو ،رصانيو ديؤيو ، عاطي نأ بجي ىذلا وه ىفاثلاو
رمأ ىلع سانلا ىذعواط أم : زيزعلا دبع نبا رمع لاق ، دجوي ال

سانلا ناك اذاو ، ايندلا نم ابناج مهتيطعأ اذا الا نيدلا نم هتدرأ
بح ىلع عوبطم دسألا نأ ىلع ىفخيالو : ءايع مهيف ءادلاف كلذك
، ناودعو ملظ لعفلا كلذ نأ بقاوي نأريغ نم عاجاذا اصوصخ سارتغالا

لكاي بئذلا نأو ، هللا ضرأ ىف شاع هلثم اناويح ناويح لكأي نأ ىغبني ال
، منغب الخ اذا احوحخ كلذ ىلع ةنشنب هل نأو ، منغلا نم ةيصاقلا

، اهلك رينانسلا بدأأ ناك ولو ، قرسي نأ هنم نمؤي ال رونسلا نأو
ىلع فوقولا بعص رمأ قحلا نأو ، كلذك اهلك تاناويحلا ةيقب نأو
ىلع نكل ، بعصل لب كلذك هب لمعلا نأو ، رمجلا ىطع فوقولاك هدودح
تايفصتلا ةقتوب ىف اهرهصي مث ،الوأ هسفن مهعم دهاجي نأ ناسنالا
٠ حلصنت نأ اهلعل تارم

، هعم نولتاقي اوحبصأ ىتح ةيواعم ىلا ىلع نع سانلا رارف رظناف

نب ةلبج رارفك ، ةاتعلا ةربابجلا ىلا ةمثألا نع مهراره ىلا رظناو
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نب رمع ناك ا-مل ةلبج لاقولو ، رصيق ىلا باطخلا نب رمع نع مهيألا

فاصنالا الا ىريالىلوأبابنمف،انأىنمفاصنالاالاىريالباطخلا

ءاخرو نمأ ىف ةمألا ىثيعت اذه لثم ىلعو ىغبني اذكهو ، .نودوه نمم

اهسيئز نمو اهفيعضل اهيوق نم فصني ثيح ىأ ، ءانهو ةداعسو

نمألاب اهوأش عهريو ، اهتامم نم اهييحي ىذلا وه كلذو ٠ اهسؤرمل

نوكي ال كلذ نودبو ، نيملسملا ةلودل رمألا ميقتسي هبو ، نانئمطالاو

ىمعأ هلظ تحت دعقأو ةحيحصلا ىنيع هيطعأ نأ ىرأ انأ و : حالص

شيعأ نألو ، ازعو افرش ىنديزي قحلل دايقنالا لب كلذ ىنرضي الو

ازيزع ثيعأ نأ نم ىل ريخ ىبرعلا ديسلا باطخلا نب رمع لدعب ازيزع
نم ثدحل نأ ىب .ىلوأ و ٠ ايمتحم ائجال ةبرغ رادىف رفكلاب رصيق دنع

ةمألا ةايحلا روتسد نوكيو ، باطخلا نب رمع لدع نع هتثدح ىنءاج

، ارفاك شيعي نأ ىأر لب ، اذه ري مل هتكلو ، مالسالاب ةديدجلا

ةمثاجلا ةسرطغلاو لهجلل الا كلذ امو ، ةبرغ دالب ىف ، ارفاك توميو

اذهبف ، اهمارم دعبي الو ، اهمايأ لوطت ال ةلجاع ةذل هترغو ، هبلق ىلع

مه نيذلا نيحلاصلا ىركذ نأ ىبرعلا خيراتلا ىف نهربن نأ ديرن هلاثمأو

رخآو احلاصالمع اوطلخ ، نايخس ى:أ نب ةيواعم جهن ىلع وأ ةلبج جهن ىلع

ةيضابالا ةمئأ نأ اوملعي نأو ، مرجأ ىناثلاو ، دترا لوألاف ٠ ائيس

ىلع هتدلج لهأو همع ءانبأ مهدحأ لتقي ثيح ممجهن وه كلذ فالخ ىلع

ىف اهب نولتتقي مهارد ةعبس رهن لك مهدحأ ىطعي نيذلا ىلعو ، ةعيب باتك

٠ هللا ىفو هلل ءىش لك نيكرات ، ىثبعلا نم ءالغ

ةمألا عمتجم غلب املف ، ةرونملا ةنيدملا مالسالا ءامل دحأ لخد

ناكأ ملو : لاق : هل رصق ال اولاق ؟ هتلط هللا لوسررصق نيأ : لاق

رصقال : اولاقف ؟ ركب ىبأ رصق نيأ : لاق ٠ ال : اولاق ؟ ارسعم اريتف

: لاق ٠ معن : اولاق ،٠ لوسرلاك ؟ ارسعم اريقف ناكأ ملو : لاقف ٠ هل

ندي مل ملو : لاق ٠ هللا ليبس ىف 4-قفنأ : اولاق ٠ لام هل ناك هنأ ىنغلب

نا : اولاق ؟ ةلودلا لام نم ال هلام نم نانبلاب هيلا رادثي امخف ارصق
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: اولاق ؟ هل اهنم ضوعتي مل ملو : لاق ٠ ةلودلا زع ىف هقفنأ هلام

لدجلا لاطو ٠ ىوقتلاو مالسألا ىف حالحلاب لب لا-ملاب هللا هزعأ ام

، لاومألا عماجو راصمألا حتاف رمع ىلا ءاج مث ٠ هايإو مهنيب هيف

هيف رمألا ناكف . ىحاونلا ىلع رهاقلاو ، نيواودلا ىف اياطعلا عضاوو
هلاومأب زهج ىذلا نامثع ىلا مث ، هللا امهمحر ركب ىبأ ىف رمألاك

اهنم رخدي ملو ةيدوألاك هيتأت لاومألا تناكو : هوحنو ةرسعلا شيج

؟ روصقلا هذه نمل اذا : لاقف ٠ بلالح ىبأ نب ىلع اذكهو ، هل اعسو

اوناك له : لا-قف ٠ اذكهو ، نالف نب نالفو نالف نب نالفل : اولاقخ

لاق ٠ ال اولاقف ؟ ا-يندلا لاومأ مهيلا بصنت نيذلا كئلوأ نم ىنغأ

: لاقف ٠ لاوحألا تلدبت : اولاتف ؟ نيروكذملا كئلوأ فرشأ ءالؤه لهف

ةجحلا عالحقنا فرعف ٠ كئلوأ : اولاقف ؟ ءالؤه مأ كئلوأ نآلا زعأ نم

عابتأ هتمه ىذلا ميركلا ىراقلل نيبتي ذئنيحف ٠ ةجحملا حيضوتب

، ىه امك قئاقحلا ىلع لدن نأ ديرن انأ ، هيلع دامتعالاو قحلا

ىلع نهربنو ةمئألا اهيلع تشم ىتلا ةبجاولا رهاوظلا نع برعنو

انهملاو ، هلاصخو بعك نب ثراوملاو ، هلامعأو دوعسم نب ىدنلجلا دهز

نع سانلل برعنو ، هلاعفأو دثرم نب رصانو ، هلالجو رفيج نبا

مهءارو اوفلخي ملو ايندلا نم ابناج اوكلم نيذلا برعي لآ ةمئأ

، مالسالا هب اوزعأ ام الإ ، ةمخضلا عناصملا الو ةمخفلا روصقلا

تاصاصتخالا الو،دعلا توفت ىتلا دوقنلا الو ءانغلا قئادحل مهل تناكالو

، نيملسملا نود مهل صاخ تيب مهدحأل دجوي الو اوكله لب ، ةيتاذلا

٠ نييالم الو اكوكل مهنع كونبلا فرعت ملو لاومألا نم هوكلم ام عم

عماجلا فاصنالاو ٠ عصانلا لدعلا مهنع رهدلا فرع امناو ، الو ٠ الو

٠ هنوك نع مهدنع لاقثملا ديزي الو ، لماشلا لضفلاو. لماكلا لاحلاو

٠ ديشرلا نوراه ىلا ال سانلاب بيهن نأ ديرن ءالؤه ىلاف ، الاقثم
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عاضملا رهوجلاو ردلا ىف هتاهزنتمو هيهالم ىلا الوأ ، هتاينعمو هتانيقو

هسودي هلاعن تحت هبارضأ و وه هلعجو سان هيلع لتاق دقو ، هلهأ ريغ ىلع

٠ هلاغبو هريمحب

ىقبتي ال ةسايس تقو لكل نأ هداورو ىملاعلا خيراتلا ملعيلو

مدعنا امبر لب ، حالصلا نم رثكأ داسفلا ناك الاو ، ا-هب لالخا

، رمدملا عفدملا لمحي امهدحأ ، نامصتخي ناقيرف لبقأ اذإ ٠ حالصلا

هبيج ىفو ، ةيوديلا لبانقنا هيدي فو ، رثاحلا خوراصلا هسأر ىطو

فيسلا لمحي رخآلاو ، ةميظعلأ تافاسنلا هفلخو ، ةقحاسلا تاعقرفملا

ةعطتقملا ةمخضلا اصعلاو ٠ ةقلامعلا دمع نم مدلاب غبطصملا رمحألا

، راتوألا ىذ مهسلاو قرزألا حمرلاو لق لبال، ىلوألا داع دهع نم

مغر لوألا ديب هبابسأ ناف حنجي نم ىلا مأ ٠ رصنلا ىرت نم ديبف

لصي ال ىذلا، راتبلا فيسلا لمحي ىذلا ديب ال ، لوقنملاو لوقعملا

، همصخ ىدي نيب قرتحأ دقو ، هنادرأ ىف لعتثت رانلاوالا همصخ ىلا

لبق ٠ ههجو ىلع صاصرلا ها-قلأ دقو ، تافاسمب داعيملا لبق كلهف

٠ اذكهو ضرألا نم ادحاو اربش همصخ ىلا ىطختي نأ

امع ثدحي ملو ، قبس امغ ثدح خيراتلا نأ سانلا ملعيلو

ضرتعي الو٠ لقعلا ىف ىفاني ال امب تقولا ةاراجمف ، ىتأي امع نب قحل

: انل لوقي هللا نأل ، اعرش بجاو لب ، اعطق بولطم رمأ ، عرشلا ىل

٠ ) ةوق نم متعطتسا ام مملاودعأو (

ىرتسو ، كلذ نم اعاونأ نامع خيرات ىف ءىراقلا اهيأ ىرتسو

ىف اصوصخو ، انلق ام ىلع لدي اعون نيملسملا ىلع ىراصنلا بلغت ىف

لهأل ءادعأ رافك ىراصن كئلوأو ، نوملسم مهو ىلع وب ىنب نالعج

ىراقلا اميأ ملعتلو ٠ امومع مالسالا لهألو ٠ اقلطم هللا الا هلا ال
قئاقحلاب سانلا فيقثتل ةليسو هلعجن نأ ديرن خيراتلا بتكن ذإ انأ

نم نوناعي ام ىلع ةمألا ةدعاسمل اليبسو ، ةينمزلا ةضراعلا ةيحورلا
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نيملسملا عامتجا ةيضقب مهربخنو ، مهيلع لحت بونو مهبيصت تالكشم

رمتس ةروص كيلإو ، لاعف ومف عامتجالا ناك اممم ةيضاملا ممتاممم ىف

مهريمدتو هبازحأو ىنادنلجلا رضنلا نب دشار برح ىطع عامتجالا ىف كيلع

امب شيعت ةلحرم لوأ عامتجالا نأ ، ةلماك ةقث ىلع نوكتل اذكهو

نايعاد ، ىشالتلاو قارتفالا نأو ٠ ةايحلا ةداعسو ثيعلا ءاخر ىف ةمألا

نامع نم رضخألا لبجللا اوليزي نأ سانلا ءاش ولو ، رايمنالا ىلا

انرامعأ انعضأ دقف كلذريغىطعانكاذاو ،هولازأل عامتجالاب

٠ ء ىش ال ىف

، علطا دق كلذ ىلع لكلا ناو ، عقو دق خيراتلا اياضق نيودت ناف

مهانيأر امك مويلا نيملسملا نا ، عمتجملا هيلع ام حيحصلا لمعلا ناو

اسأب مظعأ وأ عجشأ ناك انالف نأ اوفرعي ىكل خيراتنأ نوسردي

نم لدب ، كلذ ىلع نوديزي ال ، نالف نم لضفأ هنأ وأ ، برحلا بيلاسأب

دصارملا ىلا اتافتلاو دصاقملل اليلحت خيراتلا نوسردي جنرفالا نأ

تاياكح وأ تافارخ وأ ، صيصاقأ هنوسردي ال ، دصاقلاب امامتهاو

ناكرأب نوذخآلاو ، هيناعم ىف نوقمعتملا هيف نوثحابلا مه لب ، تايلستك

، مدمدي وأ مهمهيو ، هسأر زهي ىضاملا صيصاقأ عمس اذا نمك ال ، هينابم

نولواحي لب ، اذكهو اجنف عماعملا ضوخي عاجش نم بجعي امبرو

ربعو ، تاغلاب تاظع نم خيزاتلا ىف امب لوقعلا فيقثت خيراتلاب

نم دارفأ ريس خيرات نوسردي مهارتف ، اروتسد نوكت نأل ، تاحلاص

- كلاهلا نم ىجانلا اونيبو كلاسملا اوحضوو ، كلامملا اوحتف لاجرلا

، هعم انك انتيل ، اديهش تأم انالف نأ الإ مهنع نومهفي ال مهنأ الإ

نوبذاك نيهجولا الك ىف مهو ، هنم هللاب ذايعلاو اقساف تام انالف نأو
درجم الإ ء ىش ىف مهل ريكفت ال لقألا ىلع وآ ، نوقرام وأ نوعداخم وأ

كلذ ركذ املكو ، ءادهشلا دحأ ىلع ءاكبلاريثك لجز ناك ،ةثودحأ

، ءاعنشلا ةلتقلا كلت لتق ذإ هيلع قرتحي ول قزمتي نأ داكي ديهشلا

٠ ودعلا هب لثمو
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دونجلاو ٠ مونلا ىف ديهشلا كلذ ىأرو ، ردقلا ءاش ىتح اذكهو
، ارباص ودعلا دلاجي وهو، همد حشريو ، هشاتنت فويسلاو هب ةطيحم
،ديهشلا كلذاهيلع ىتلا لاحلا ىلع رظني ءاكبلا لجرلا اذ-هو
ةعرسب ىراوتي نأ دويو ٠ ائيشف ائيث هنع ىفتخيو سعاقتي هب اذإو
هللا ردقف برهلاب مه ىتح ، هودع ىلع هرصنتسيف ديهشلا هاري ال ىتح
نم هباجأف هبيجي الأ لجخف هأعدف سانلا تايرخأ ىف ، ديهشلا هآر نأ
نم ءادعألا ءالؤهو ، هيف انأ ىذلا لا-حلا ىرت هل لاقف ، هبلق ريغ
جرفي نأ هللا ىسع ىعم لتاقو ، سرتلاو فيسلا اذه ذخف ، ىلوح

بره مث ديهشلا رظن نع ىفتخاو سرتلاو فيسلا ذخأف ، كب انع
٠ هيكبي ىذلا هؤاكب نيأف ، حارو امهنمث لكأو ٠ امهعابو هعم اممب

بره دقف همعزي ىذلا ودعلا ىلع هظيغ نيأو ، هفسأتي ىذلا هفسأو
عقاولاف ٠ ةيمانم ايؤر هذه ليق ناو ، هبحاصل هدري ملو ، حالسلاب ىتج
٠ اذكه اهبلغأ سانلا ءالؤه لاوحأ نأو ، ةظقيلا ىف ام ىلع ناهرب ىه

ربعيو ، ةروتسم ريغ ةعصان قئاقحلا صيحمت انل ىدبي خيراتلاف
، احضاو هيف قحلا اجي ربتعي نمو ةحضاو ىه امك سانلا اياوط نع

ىلا ريبك ءادتقالا ىنعمو ، ءادتقالا وه خيراتلا نم ديحولا ضرغلا نأ

حتفي ءادتقالا ىنعم ناف ، هيلع سايقل عاطتسي داكي ال ديعب دح

تانايدلاو قالخألا ىف ءادتقالا ىنعمف ، رهدلا زجعتو رححلا توفت اباوبأ

لكل ةبسانملا ، نامز لكل ةمئالملا ةيسايسلا نيناوقلا عضوو ، ماكحألاو

دراولا حيحصلا جهنلا ىلع اوراس مهناف ، ءادتقالا ىنعمب المع ، ناوأ

ةيفرعلا نيناوقلاو ، املحم ىف ةيعرشلا ماكحألا جارخا ىف عراشلا نع

، ةعورثملا لوصألا بسحب راظنألاا قيبطت ىفو، ا-همدع دنع املدب

، اماكحأ امل انثدحاف اثادحأ اوثدحأ : لئاقملا لوق ريشي اذه ىلاو

الوصأ عضو عرشلا ناف ، امعضو قباطق اماكحأ اهل انجرخأ ىنعملاو

امك ةسايس ماما لكل ناف ، لوقعملا اميفاني الو ٠ لوقنملا اهيلا عجري ال
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مكف ، ميلس لقع ىذ لك ىلع ىفخي ال رهدلا روطت نإو كلذك نامز لكل

ءاج مكو ، هب صاخلا هتقو ىف الا قفتي ال ام صاخ تقو ىف ءاج

انتتأ : ةلثمأ عونلا اذه نم ركذن نأ اندرأ اذاو ، تقو لكل ابسانم

ىلا ةجاح ال لوقن انكرتت ثيحب راكفألا ىلع محدزت هجو لك نم ةعفدنم

٠ ماقم ماقم لكلو ، عوضوملاب ةصاخ ةزيم ىه هذهو ، اهترمشل اهركذ

اهعضن نأ ىرن نودلخنبا ةمالعلا نيخرؤملا ةدمعل ةملك انهو

٠ ربعلا هخيرات ةمدقم ىف لاق ٠ خيراتلا ملع ىف ماقملا اذهل اماتخ انه

٠ باتكلا ةبطخ ىف

ممألا املواذتت ىتلا نونفلا نم خيراتلا نف نإف ٠ دعب امأ

ةقوسلا هتفرعم ىلا ومستو ، لاجرلاو بئاكرلا هيلا دثتو ، لايجألاو

ءاملعلا همهف ىف ىواستيو ، لايقألاو كولملا هيف سفانتتو ، لافغألاو

، ماودلاو مايألا نع رابخأ ىلع ديزي ال هرهاظ ىف وهذإ ، لابجلاو

، لاثمألا اهيف برضتو ، لاوقألا اميف ىمنت لوألا نورقلا نم قباوسلاو

ةفيلخلا نأش انيلا ىدؤتو ، لافتحالا اهصغ اذا ةيدنألا اهب فرطتو

، لاجملاو قاطنلا اهيف لودلل عستاو ، لاوحألا امب تبلقت غيك

ىفو ، لاوزلا مهنم ناحو ، لاحترالا مهب ىدان ىتح ضرألا اورمعو

تايفيكب ملعو : قيقد اهيدابمو تانئاكلا ليلعتو قيقحتو رظن هنطاب

ريدجو ، قبرء ةمكحلا ىف ليصأ كلذل ومف ، قيمع اهبابسأو عئاقولا

اوبعوتسا ذق مالسالا ىف نيخرؤملا لوحف ناو ، قيلخو اهمولع ىف دعي نأب

، اهوعدوأو رتافدلا تاحفص ىف ، اهورطسو اهوعمجو مايألا رابخأ

فراخزو ، اهوعدتبا وأ ا-هيف اومه لطابلا نم سئاسدب نولفطتملا اهطلخو

ريثكلا راثآلا كلت ىفتقاو ، اهوعضوو اهوقفل ةفعضملا تاياورملا نم

٠ اهوعمس امك انيلا اهودأو مهدعب نمم

ا ١ ج خيراتلا ربع نامع - ٣م (
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نيخرؤملاو خيراتلا لاوحأ هيغ نيب اعساو اريس هتبطخ ىف راسو

مط لضف ىف ةمدقم : لاقو ٠ هركذ انب لوطي ديعب ديعب ىدم ىلا

: خيراتلا

ذإ ، ةياغلا فيرش دئاوفلا مج بهذملا زيزع خيراتلا ملع نأ ملعأ

مهريس ىف ءايبنألاو مهقالخأ ىف ممألا نم نيضاملا لاوحأ ىلع انفقوي وه

هيوري نمل كلذ ىف ءادتقالا ةدئاف متت ىتح : مهتسايسو مهلود ىف كولملاو

، ةعونتم فراعمو ةددعتم ذخآم ىلا جاتحم وهف ، نيدلاو ايندلا لاوحأ ىف

نع هب نابكني و ، ق-حلا ىلا امهبحاصب نايضفي تبثتو رظن نسحو

ملو ، لقنلا د جم ىلع اهيف دمتعا اذا رابخألا نأل ، طلاغملاو تالزملا

ىف لاوحألاو نرمعلا ةعيبطو ةسايسلا دعاوقو ةداعلا لوصأ مكحت

، بهاذلاب رضاحلاو دهاشلاب اهنم بئاغلا سيق الو ، ىناسنالا عامتجالا

ةداج نع ديحلاو مدقلا ةلزمو ، روثعلا نم اهيف نمؤي مل امبرف

ةمئأو ، نيرسفملاو نيخرؤملل عقو ام اريثكو ، قداصلأ قيرطلا

درجم ىلع اهيف مهدامتعال ، عئاقولاو تاياكحلا ىف طلاغملا نم لقنلا

، اههابشأب اهوساق الو اهلوصأ ىلع اه وضرعي ملو ، انيمس وأ اثغ لقنلا

رظنلا ميكحتو ، تانئاكلا عئابط ىلع فوقولاو ، ةمكحلا رايعمب اهويس الو

مهولا ءاذيب ىف اوهاتو ٠ قحلا نع اولضف ، رابخألا ىف ةريصبلاو

تضرع اذا ، ركاسعلاو لاومألا نم دادعألا ءاصحا ىف اميسالو ، طلغلاو

اهدر نم دبالو ، رذ-هلا ةيطمو بذكلا ةنظم ىه ذإ تاياكحلا ىف

٠ ىدوعسملا لقن امك أذهو ، دعاوقلا ىلع اهضرءو لوصألا ىلا

ىف مهاصحأ ىسوم نأو ، ليئارسا ىنب شويج ىف نيخرؤملا نم ريثكو

امف نيرشع نبا نم ةصاخ حالسلا لمح قيطي نم زاجأ نأ ذعب ٠ هيتلا

رصم ريدقت نع كلذ ىف لهذيو ، نوديزي وأ فلأ ةئامتس اوناكف ، اهقوف

كلامملا نم ةكلمم لكل شويجلا نمددعلا اذه لثمل امهعاستاو ٠ ماشلاو

اهقوف امع قيضتو ، اهفئاظوب موقتو اهل عستت ةماخلا نم ةصح

٠ ةفولأملا لاوحألاو ةفورعملا دئاوعلا كلذب دهشت
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اخبومو، اسئاقو اثحابو اققحمو ادقتنم بهذملا اذه بحذو
، ماقملا هعم ققحتي رظنب نامتهي الو افازج اياضقلا نوذخأي نيذلل
، ريثكب ليئارسا ىنب كلم نم مظعأ امنأو ، سرغلا لود ىلا راشأو
، ليئارسا ىنب ىلع ناطلسلا نم هل ناك امو ، رصن تخب ىلا راشأو
ركذ ىف بنطأو هرمأ نم ناك امو ةيسداقلا ىف متسر ثيج ىلا راشأو
، انضرغ نم كلذ سيلو ٠ سرفلاو ، ليئارسا ىنب نيب لاوحألا كلت

امك خيراتلا انل اهظفح لاوحألا هذه لثم نأ ىلا ريشن امناو
خيراتلا دئاوف ىف روكذملا لاطأ دقف ، لاح لك ىلعو ٠ نودلخ نبا لاق
دقو لاق نم اضيأ هدئاوف ىلا راشأ دقلو ، فورعملا نفلا بسحب
: هداجأ

افلئاوأ تناك امك ىنبن

اولعف ام لثم لعفنو ىنبت

ةلمجلابو ،انلئاوأ تلعف ام ملعن نأ انل نيأ نم خيراتلا الولف
،مالسالا ىف مولعلا فرشأ نم خيراتلا ملع نأ ىلع عامجالا حصدقف

ررحيو ، اغلاب امامتها راعي نأو نوديو هب لغتشي نأ ىغبني اممو
امك ةيرقبعلا اهيف ىلجتت ،ةيرهوج ارارسأ هيف ناف ، الماك اريرحت
لمع ىردي نم ناف ،طاطحنالا اهل بوتكملا ممألا الا هعيضتالو ،ىه
، ةلفاسلا لامعألا ىلا اهكرتي نأ ىضريال ةلضافلا لامعألا نم هفلس
ناف ، لقعلا راهنموأ ، ةميزعلا رئاخوأ روعشملا لتخم ناك اذإ الإ
ةمأ ىلع انءابآ انذجو انإ ( : ميركلا نآرقلا كلذ ىلا راشأ امك بلاغلا
ىلا ريسلل لاجرب ةريغلا تمأق مكو ٠ ) نودتقم مهراثآ ىلع انإو
ريثك نع حص امك فرشلا نع الوزن كلذ ةفلاخم نوريو ، مهئابآ جهنم
ريس سردت جذرفالا ىرت كلذنف ،ليج لك ىف كلذ لاثمأ ساغلا نم
٠ ىوق نم اهلام لكب مهتانكسو مهتاكرح عبتتو اقيقد اسرد اهلاجر
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ةعستم هتدام نأو ، نيدايملا عسوأ خيراتلا ناديم نأ ةقيقحلاو
هللا اهءاش امك ىهو ، ةيرشبلا اياضقلا هعوضوم نإف ، هعاستاك
اربتعم خيراتلا راص كلذ نمو ، رصح تحت لخدلق داكقال ٠ ةديدع
بصانملا ووذ هب قحأ ناكو ، ةسائر ناونعو ٠ ةسايس حابصمو انوناقو
ىف مكف ، ءالؤه ريغ هنم عونمم ريغو ، ريمأو ناطلسو كلم نم ةمألا ىف
هتمح رارسأ هقلخ عدوأ هللاو ، اياقبلا نم لاجرلا ىف مكو ، ايابخ نم اياوزلا

٠ ريبخميلعوهو

ديؤت ةميظع خيراتلا ىف ةملك ، ىذجو ديرفل ، فراعملا ةرئادلو
نإف ٠ ماقملا اذه ءىراقلا ىلع لوطي ال ىتح اهنع ضرعن ، انلق ام
٠ هدئاوفو خيراتلا ملع عفانم ةقيقح نايبل فاك انه هانررحو هانلق ام
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نلمع غيرل نم ىلوألا ةقلحلا

نامشب غيرعتلا ىف

هرخآو هيناث فيفختو هلوأ مضب نامئع ىومحلا توقاي لا-ق
ميلقالا ف نامعو ، دنهلاو نميلا رحب لحاس ىلع ةيبرع ةروك مسا نون
ةرشع عست امضرعو ، ةجرد نوئالثو ةقيقد نوثالث و عبرأ اهلوط لوألا
ىقرش ةعقاو ىه ىأ ، رجه ىقرش ىف ةقيقد نوعبرأو سمخو ةجرد
اهرح نأ الإ ، عرزو لخت تاذ ةريثك نادلب ىلع لمتشت : لاق ، رجه
سيل ةيضابإ ٠ جراوخ انمايأ ىف اهلهأ رثكأو ، لثملا هب برضي ، ديدش
بينأتلا هنم داري مهو بيرغ ىراط الإ ،بهذملا اذه ريغ نم اهب
ىف ىفخي لهو ، قحلا نوفخي فيكف الإو ، هب دارب اذام ٠ )(( حدقلاو
شاع ىذلا حيحصلا مهبهذم رهو هنوفخي فيكو ، الج نبا مالظلا

نودشارلا ءافلخلا هيلع شاعو ، ملسو هلآو هيط هللا ىلص هللا لوسر هيط
قحلا ةرصنل اودرجتو ، هلل ممسوفن اوعاب نيذلا نوصلخملا نوملسملاو
، ةقيقحلا نع افسك مالكلا ىعدتسي ةيضابالا بهذمو ، ةايحلا هذه ىف
ء قدصلا ريغ دمتعيو قحلا لهجي نمل ةبيخلاو هنولهجي سانلا رثكأ نأل
، لجو زع هللا ةمقنل بهاتيلف هنم لان وأ ةيضابالا بهذم براح نمو
ىناثلا ءزجلا لوآ ىف بهذملا اذه نع مالكلا هللا ءاش نا طسبن فوسو
٠ كانه نم هسمتليلف هدارأ نمف باتكلا اذه نم

نيرحبلا ىأ مهنم برقلاب نيرحبلا لهأو « : روكذملا ىومحلا لاق
، ةيضابإلا دض ىأ مهدضب مه : لاق ، » امعباوتو اسحلا ىه ىتلا ىلوألا
٠ ه أ هنع نوشاحتي الو هنومتكي ال نويأبس ضفاور مهلك

٠ حدملاو ءانثلا ما )١(
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لك ناسل ىط هللاو ٠ ممنم زمغلا دارأ هنأ ىط ليلد اذهو
ضفاورلا بهذم ىأ ، بهذملا اذه فلاخي نم مهدنع سيلو : لاق ، قطاف
ىتأ اذإ نمعو ، نمعأ : لاقي : ىرهزألا لاق ، ابيرغ نوكي نأ الإ

: ةيؤر لاقو ، نامع

نمئعم وأ ناب مأش مون

٠ نامثع ىتأ اذا نمعي نمعأ : لاقيو : لاق

: رامن نب ساشهمساوقزمملا لاق

اتترف نيأ نأ نعللا تيبأ اقحأ
قزمم قيري مارجأ ريغ ىلع

ىلكآ تنأ نكف الوكأم تنك ناف

قزمأ املو ىنكردأف الإو

: لاق نأ ىلا لكآريخ ةياور ىفو

مهيلع افالخ دجنأ اوممقي نإف

قرغأ برحلا ىبقحتسم اونمعي ناو

نإو ٠ ادجن ىتآ اناف ٠ ةماهت اوتأي ىأ اومهتي نإف مهفلاخأ ىنعملاو
قاحسأ ىبأ مامالا مالك ىف ءاج كلذكو ٠ ىقارعلا ىتآ انأ نامع اوتأي
: هلوق هللا همحر ىمرضحلا

اينايل كنع تضرعأ ام كرمعل

بئاعم نع الو ضغب نع تنمعأ و
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هدعا بيع لجأ نم نامثع تيتأ الو بيعل كنع تضرعأ ام ىأ
٠ هيلع

ىبارعألا نبا لاقو : ىومحلا لاك ٠ نامثع ىتأ نمعأ : سوماقلا ىفو
قتشا هنمو ،نوثمعو نماع لجر لاقي ، ناكم ىف نوميقملا : نمعل ا

، راحص نامثع ةبصقو ، نامثعب ماقملا ىلع ماد نمعأ ليقو ، نامع
،ةركنلاو ةفرعملا ىتلاح ف هفرص ادلب هطج نمف ، فرصت الو فرصت نامثعو
٠ ةحلطب هقعلأ ةدلب هلعج نمو

ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربا نب نامثعب نامثع تيمس : ىجاجزلا لاقو
• هب تيمسف اهب ناك هلعل : تلق ٠ مالسلا و

ليلخلا ميهاربا نب ناثفي نب ابس نامثعب تيمس : ىبلك ىبأ لاقو
نامع امنباب ناك اذإو )( نامع ةنيدم ىنب هنأل مالسلاو ةالصلا هيلع
نمو ىه اهنكس دق نوكيف نمحرلا ليلخ ميهاربا نب ناثفي نب أبس نبا

نوكي نأ دبال لب ، هدحو اهأنب نوكي نأ لقعيال هنأل ، هموق نم هعم
٠ هتصاخو هموق عم

ىف ةدارملا اهنأ ىلع لدي ام ةبيش ىبأ نبا باتك ىفو لاق
٠ ءاعنصو ىرصب نيب ام : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ضوحلا ثيدح
: ملسم ىفو : لاق نامثع ىلا اذه ىماقم نمو ٠ ةليأو ةكم نيب امو
: ةيداع نب نسحلا ىورو لاق ، نامثع ىلا اذه ىماقم نم هضرعو
: لاق ، نامع نم تلقف ؟ تنأ دنب ىأ نم : لاقف ، رمع نبا تيقل لاق
تعمس : لاق ، ىلب : تلق ؟ دتلالط هللا لوسر نم هتعمس اثيدح كثدحأ الفأ

نأ حص دقو راحص كاذ ذا نامع ةمصاع نا اذه ديؤي اممو : تلق )١(
٠ ليلخلا ميهاربا ىغبا نيدمنب راحص اهيناب



امل لا-قي برعلا ضرأ نم اضرأ ملعأل ىنا : لوقي ، ٠ هللا لوسر
نم ريخ لاق وأ ٠ لضفأ اهنم ةجحلا رحبلا ءىطاش ىلع ، نامثع
: لاق ٠ قيمع جف لكنم نيتأي نسحلا نعو : لاق ٠ اهريغ نم نيتجح
هيلعف قززلا هيطع رذعت نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو ٠ نامع
:ىبالكلا لاتقلا لاقو٠نا-معب

اوللحت نامع نم جحب تفلح

املاحر ىقلم ءاحطبلاب نيرئبب

٠ اهاتكرتروكذملا ىومحلا اهركذ تايبأ ىف

نع ىور ٠ » ىفامعملا نافع نب دواد نامع ىلا بسنيو « : لاق
، رعاشلا ىنامعلا ذربنمم نب نوزبأو ، هاوس رفنو كلام نبا سنأ
: سابع نبا نع ءاثعشلا ىبأ نع ىور ،ىنامعلا فيرطغ نوراه وبأو
٠ ىلجعلا نايح نب شيرق ركب وبأو ىندعلا نابأ نب مكحلا هنع ىور
هنع ىور ، ىنانبلا تباث نع ىوريو ، ةرصبلا نكسو نامع نم هلصأ

ةيضابا جراوخ اهلهأ رثكأو ىومحلا لوق ىنعمو ، نويرصبلاو ةبعش
الاو ، جراوخلا مساب ةيضابالا نوزملي نيذلا ةيضابالا ءادعأ ةداعك
نونيدي اوناك جراوخلا ناف ، ادبأ جراوخلاو ةيضابالا نيب عماج الف
رفك لهأ ةيضابإلا رظن ىف مهو ، همد لحب و مهبهذم فلاخ نم لام لحب
لتق اولحتسا ىتح هلحب اونأدو هللا مرح ام اولحتسا ثيح نيدلا ىف
٠ مهريغ مالسالا ىف تحأ كلذب لقي ملو ، ةيرذلا ىبسو لافطألا

، نيطسلف ىف فراعملا ةراداب شتفملا ، ىوابتنع ىفصو لاقو
ةيفارغجو ةثيدحلا ةماعلا ةيفارغجلا ىباتك فلؤم غابصلا ديعسو
: لاق ه٨٦٣١ ةعوبطملا ةسماخلا ةعبطلا ، ةلصفملا ةيمومعلا ةيروس
رحب ىلع رحشلا نم دتمي ريبك رطق ىلع نامع مسا قلطي «



هفاكس ددع ديزيع ، ةرصبلا جيلخ ىف رطق ةريزج هبش ىلا برعلا
عفترتو ٠ نميلا دالبك ةيلبج نامع دالبو لاق ، » ةمسن ىنويلم ىط
لامشلا ىلا لابجلآ هذه هجقتو ، اضيأ لحاسلاو لخادلا ف املابج
سمالي داكيو ،مودفس ام سأر وأ ٠ لابجلا سوؤر ىعدي اسأر نوكتف

نصفي وهو ، زمره قيضم دنع ناريا دالب طحاس هدادتماب سأرلا اذه
٠ نامع جيلخ نع ةرصبلا جيلخ

فالآ ةثالث عفتري ىذلا رضخألا لبجلا نامثع لابج ىلعأو : لاق
اذه ةقطنمو ، رتم فالآ ةينامث نم رثكأ تلق ، رحبلا حطس نع رتم
بصختو هايملا رزغتو ناكسلا اميف رثكي ، نامع تاهج رمعا لبجلا
نامع دالب هنشتو « : لاق ، نيراظنلل ةجمب ةيعيبطلا اهرظانمو ضرألا
دالب ناك-سك نورضحتم اهناكسو ٠ ةبصخلا اهتيدوأاو اهوجب نميلا
، ةيدوألا ىفو ىباوولا حوفس ىط ىرقلاو ندملا نونطقي مهو ، نميلا
ةقيضلا نامع لابج ءارو ةعقاولا لوهسلا ىف ةديجلإ ىعارملا ةرثك نأ ريغ
كلت ىف نوىشتنسو ةوادبلا ةايح نولضفي ناكسلا نم اريبك امسق تلعج
٠ » لوعسلا

امعرسأو نجهلا لمجأ نطوم اهنأب رهتشت نامع دالبو « لاق
راطقأ رئاسل انم ردصت ىهو ، تاينامثعلاب نجهلا هذه ىعدلتو ، اضكر
ىرجل ضرألا بحت ةريثك ةينقأ نامع دالب ىفو « لاق ، » برعلا ةريزج
قاقسرلا ةيلخادلا اهندم مهأو ، ندملا ىلا ةبذعلا عيبانيلا هايم
لبجلا ةلسلس مامأ نامع جيلخ ىلع عقي لحاسلاو « لا-ق ، » ةوزنو
٠٤٢ وحن د-تمي ةبرتلا بصخ وهو ةنطابلا ىعدي ىلحاس لهس رضخألا
طسوتمو ، طقسم ىلامش رتم وليك فلأ نم رثكأ لب تلق ، » ارتم وليك
ةهكافلا نيتاسبو ليخنلا تارايبب ءولمم وهو ، ارتم وليك ٧٤ هضرع
، قيوسلاو محصو راحص اهمهأ ، اهتشيعم ىف ندم ةدع اهيلع دمتعت ىتلا
ىط رحبلا ىغطيف ةرصبلا جيلخ ىف نامع لحاس ضفخنيو « : لاق
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جارختسا نم شيعت ةيحلم تاخبس كانه نوكتتو ، دملا ةطساوب اليل ربلا
ةنصرقلا لحاسب لحاسلا اذه ىعد دقو < : لاق ، ةريثك ىرق اهحلم
ىف ةنصرقلا ةعانص نوفرتحي اميدق اوناك هناكس نأل لاق ، ةصلملا ىأ
مهمظعم لغتشيف مويلا امأ « : لاق ، » نوصصلتي مه ىأ ، رحبلا
هنم ديفتسي امك نوينامعلا هنم ديفتسي ىذلا ؤلؤللا ىلع صوغلاب
م » تيوكلاو فيطقلاو نيرحبلا لهأ

ىه اهامس ىتلا ةقراشلا لحاسلا اذه ندم مهأو « لاق
جيلخ ىط عقت اهمظعم ةريثك رزج عقتو لاق ، ىبظ وبأو ىبدو هجرش
، ةنيصح عالقو ، ةيلاء جاربل اهيف ةيلاع لالت اهءارو عفترتو نامع
ىفكت ال قئادح ضعبو تويب ةدلع هجراخو لاع روس ةنيدملاب طيحيو
ملاعلا ندم دشأ نم ىهو ، هكاوغلاو رضخلا نم ةنيدملا ةجاح اهليصاحم
رمتلا ردصتو ، ةيقيرفأ ىقرشو دنهلا ىلا امتراجت دتمتو ةرارح
نيب عقت روح « : لاق مث ، نامع دالب ةمصاع ىهو ، كامسألاو حلملاو
، ةرصبلاو دنهلا نيب ةحالملاب اهناكس مظعم لغتشيو طقسمو دحلا سأر
اهنأ حجري ةميدق ةنيدم ىهو ، ىرصملا رطقلاو رحبلا مهنفس لصتو
ىملا رحشلا نم نامع ةحاسم ركذي هارتف ، » نيلوألا نييقينيفلا نطوم
فوس امك نميملا دالب نم ةقيقحلا ىف ىهو ، نميلا دالبك اهنأو ، رطق
دودح لباقيو ، مدفس مأو زمره قيضم ىلا نودلخ نبا مالك ىف هعمست
رضخألا لبجلا فصووك نيرطقلا نيب لصافلا ىنامعلا رحبلا ىف ناريا
عالطا ال بيرغ فصو هنأل هيلع مول الو ، نامع تامج رمعأ هنأو
ماقملاب هل ضرغل نامع فيرعت ىف ريغلا نع لقنن اتكل قئاقحلا ىلع هل
اضيأ اهفصو امك ةليمجلا نجملا نطوم امنأب نامع فصوو ، ماملا
ام قوف اهنع اوملعو نامع ؟وساج نيذلا نأ ةقيقحلاو ، هريغ كلذب
،ىش لك مهتايفارغج ىف اوررقو مهفاصوأ ىف اوعمجأ نوعمسي اوناك

، مهدالب نوحدمي مهنا لئاق لاقل نحن هانلق ولو ، نامع ىف حلاص
غرفن ام دعب هللا ءاش نا لوقن فوسو ، لوقن ام ىلع دهشي عقاولاو
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فصوو امباعشب ىردأ ةكم لهأ ناف ، قئاقحلا ققحنو ليق ام لقن نم
لدب ءاهلاب راهص اهامس امك ، راحص هنم دعو ةنطابلا لهسس
ءاملاو داصلا لدب ةلمهملا نيسلاب ماهس اهامسو محصو ٠ ةلمهملا ءاحلا
، بيرغ ىلع مول الو افاك اهفاق بلقو قيوسلاو ةلمهملا ءاسحلا لدب
٠ هلثم نع لقنلاب كلذ ذخأ هناف

ةرارحلا اهيلع بلغتابلاغ اهلك نامثعو ، رحلا ةدشب طقسم فصوو
ديتع اهديص نأ نم ، امالساو ةيلهاج اهوفصاو لاق امك ، فيصلا ىف

نم رحأ هضعب ناك ناو ، كلذك اهرسأب نامع تناكو ، ديدش اهرحو
عيمج نم امب ةظتكم لابجلا اهب طيحت اهنأل كلذو ، طقسمك ضعب
ريشي امنأك ، اميلا هقيرط رسعل ءاوهلا اهيلا حلخي الف ، تامجلا
: لوقي ثيح بيطلا ىبأ لوق اهيلا

دلب نم بكنلا حايرلا امتتأ اذإ
بيترتب الإ امب بهت امف

نومدقألا املهأو ميدقلا نارمعلا نم ركذ امك ىهو روص ركذو
اهمساب اهومسو نامع نم اولحترا امل ماشلا روص اورمع نيذلا مه
كلذب اوفرع دقو ، ةيلهاجلا ذنم رحبلا عراصي نم ىوقأ روص لهأو
رحبلا عارصم ىلع نامع لهأ دشأ نمو ، كلذ ىلع نآلا ىتح مهو
دنهلا رجيو ، دنهلا ىصاقأ ىف نولغلغتي ممناف ةحالملا لهأ قافتاب
ىف نوحبسيو ، راطخألا ريثك جاومألا ريثك ، راحبلا ثبخأ هنأب فورعم
، صاخلا ممنطوم نوكي نأ داكرمحألا رحبلاو ، لينلا ىتح ىرخألا راحبلا
ةيرحبلا ةرماغملا بح ىط نوعوبطم مهتكل رحبألا هذه ىف اوكله مكو
كلذلف ، حابرأ نم نولاني امو تاريخ نم نودجي ام اهيلا مهقوشيو
كلذ ىف نوسفانتيف ، ىنغلاب مهيلع ردت ىتلا ةيرحبلا رافسألا نوذلتسي
٠ هيلع لهس ارمأ داتعا نمو ، نوقالي امب نوثرتكي الو ، ةسفانم دسثأ
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. لحاسلا ف اصوصخ ةيلهاجلا راحمو تاهلق نامع ندم مهأ و
ىوزن امأو ، لاغتربلا دمعب ةظوحلملا امتيمهأ تناكغ طقسم امأ و
ىلع مالكلا ىرت فوسو ، ةماعالل ارخ اهنييعت دعب امتيمهأ تناكف
امماقمو ىعيبطلا امعقوم اهل نارمعلا ةميدق ىمف روص امأ ٠ ةلحم ىف كلذ
نآلا راحص امأو ، ددصلا اذه لهأ كلذ ممفي امك ىجيتارتسالا
ةالصلا هيلع هثيدحل اقيدصت اهنم ةيمهألا تطقسف تاملق تقحل دقف
ىبظ وبأو ىبد نآلا ترهش دقو ، هعضو الإ ائيش هللا عفر ام : مالسلاو
امعفرت طقسمل ةمراع ةجوم نآلا تعاجو ، ةقراشلاو ةميخلا سأرو
امعم ةرهشلا تملانو ، ةيلورتبلا ةورثلا هيف اممعدت ريثألا نتم ىلع
وهفرضخألا لبجلا امأو ، لحاسلا ىف ناترصابلا نانيعلا اممف ، حرطم
ىمغ تارئاطلا دوجو نم مغرلا ىلعو ، عيفرلا اهنصحو نامع شرع
٠ ءارفصلاوءاضيبلا الا هلفق حتفتال عينم باغ

تارامالاو نامثع ىف هفلأ ىذلا هباقك ىف مولز دداقلا دبع لاق
ىقرشلا بونجلا ىلا عقي ةيبرعلا ةريزجلا نم ءزج نامع نا : لاق عبسلا
ىلا هسأر ، ثلثملا هبشت ةريزج هبش لكشي هنم مسق دتميو ، اهنم
رحبلا ىف هدادتمال ةفاسم اهنم برقي ىأ سراف دالب هب حطنيو لامشلا
، نامع لحاسب تيعد ةريزجلا هبش نأ امك ، مدنس مأ سأر ثيح
ةدعاق امأ ، نامع ةنطلس نم اءزجو عبسلا تارامالا لمشت ىتلا ىهو
۶ نامع ةنطلسو رطق نيب دتمم ىمهو طخ ىلع زكترت ىمف ثلثملا اذ-ه
رضخألا لبجلاو ، نامع ةنطابلا لحاس لهعبهل ىنامعلا رطقلا ىقاب امأو
ىضخألا لبجلا امأو ، ةرمم دالب )(( ىلوألا مخاتتو ةيبونجلا ةقطنملاو
ىف ىلاخلا عبرلا نابثك عم ىتتالتي ىتح ايجيردت رادحنالا ىف ذخايف
ىط رضاحلا تقولا ىف ىنامعلا رطقلا ميسقت نكمي كلذ ىلعو ، برغلا
٠ لاشلا اذ٠ه

ىشالتي ال لبجلاو ديعب دعب ةرهم دالبو طقسم نيبف اطخ اذه : تملق )١(
٠ ه٠ ا ىلاخلا عبرلا نابثك عم
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٠ ىلحاس طس وهو ، نامثع جيلخ ىلع عقيو ةنطابلا لهس - الوا

٠ نامع ةيلخاد - ايناث

٠ ةيبونجلا ةقطنملا-ظله

نامع رطق نكس نم لوأ نا ىتاسلا رطقلا ىف ةيعامتجالا ةلاحلاو
ةليبق كلذ دعب هلزن مث ، قيلامعلا مهو ةدئابلا برعلا نم عرف ميدقلا ىف

رطقلاوو نامع دالبب تيعدف دالبلل اهمسا تطعأ ىتلا ةيناطحقلا نامع
، نامع ىلا دزألا تلحر نأ برأم دس راجفنا دعب ثدح مث ، ىنامعلا
امنم مسق نكسف ضرألا ىف تبرضو ، نالمك نوطب ىربك نم ىهو
كلت ىكل مهتبذج ةعقب لوأ نأ رهظبو ، نامع دزأ اومسف دالبلا كلت
اوعزوت مث ، ريزغلا ءاملاو ةبصخلا ضرألا ثيح رضخألا لبجلا ىه دالبلا
دزألا ن5 نطبلا ىقاب امأو ، لحاوسو اداجنأ رطقلا رئاس ىف كانه نم
عبت دقو ، مهريغو ةءونش دزأ ممنمو ىرخأ دالب ىلا مهريس اوعبات دقف
ء دالبلا كلت تنكسف ، كلذ دعب ةيناطحقو ةيناندع ىرخأ لئابق نامع دزأ
مالسالا ىف اولخد دقو ، اهكولمو نامع لهأ مهدزألاو مالسالا رهظ دقو
، صاعلا نب ورمع ىباحصلا دي ىلع اجاوفأ هللا نيد ىف سانلا لخد امدنع
تاروانمو تاروادم دعبو ، ىدنلجلا ىنبا دبعو رفيج مهيكلم دهع ىفو
لاو لوأ وه ناكو ، نيروكذملا نيكلملا نيبو ، ةيهادلا ىبرعلا دئاقلا نم
٠ دالبلا كلتل ملسم

، ءاريبغلا مساب مالسلاو ةالصلا هيلع هدهع ىف نامع فرعت تناكو
اونمآ ءاريبغلا لهأ هللا محر « : لاق مهمالسا هغلب املف ، ءاربغلاو
ملعأل ىنإ « : لاق هنأ ٠, ىبنلا نع رمعنبا ىورو »ىنوري ملو ىب
اهنم ةجحلا رحبلا ءىطاش ىلع نامع اهل لاقي برعلا ضرأ نم اضرأ
ثيداحأ تركذ امك ، امهريغ نم نيتجح نم ريخ لاق وأ ٠ » لضفأ
لوسر نأ مولعمو ، قزرلل اهعاجتنا ىط ثحلاو نامع لضف ىف ىرخأ
كلذ ىلعو ، مالسالاب اهلماكب نيدت ةيبرعلا ةريزجلاو فوت دق هقلط هللا
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لوسر دي ىلع تأشن ىتلا ةيمالسإلا ةلودلا نم ةعطق ىه نامعف

٠٠ هللا

ىضر ركب ىبأ دهع ىف ةدرلا نم اهظح تذخأ دق نامثع نا لاقيو
ائيش ذخأت مل : تلق٠ امتبوت تنلعأ ام ناعرس امنكلو، هنعهللا
نامع لامش نم ابد اوها نيب مهافت ءوس عقو امناو ، ادبأ ةدرلا نم
برعلا نم دادترالا ناكرب نأل ، اودترا دق موقلا نأ نظف ، قدصملاو
مهرمأ قدصملا ساقف ، رجفنا دق مهبولق ىف ناميالا لخدي مل نيذلا

ةراشالا نهر مهو مملجاعف ، مهريغ نم عمسي وأ عمسي ام ىلع
ةفيلخلا غلبأو ، ةنيدملا ىلا اهب مهداق ةضبق مهيلع ضبقف ، ةيمالسإلا
ىلا موقلا درف ، قدصملا نم طلغلا ةفيلخلل نيبت ام ناعرسف مهنع
اليب-س نامثع لهأ ىف نونعاطلا كلذب ىقلف ، نيمرتحم نيمركم مهنمأم
ابد لهأ دادترا انضرف ول لاقي نأ حصي لهو ، مهيلع ةدرلا قيلعتل
ةمجولا نم ا-هل ةيمهأ ال نامع دالب ىنادأ نم دالب ابدو حيحص هنأ
نم كلذ ناك ول نأ ح-صي رظنلا امنإو ، اهل ةسائر الو ، ةيماعزلا
ءانب نيخرؤملا دحأ هلاق رمأ اذهو ، اهيف رمألا ءايلوأو نامع ءامعز
ىف هولوادتو نيخرؤملا لاوقأ ىف ىرسف ، اهانركذ ىتلا ةهبشملا ىلع
، نامع لهألو نامعل ةئيس ةثودحأ نوكيل نامع ىف هب اودانو مهخيراوت
مالسا ىط مالكلا دنع هلحم ىف كلذ طسب ىرت فوسو اذه وه قحلاو
٠ هللا ءاش نا نامع لهأ

، لئامسو راحصو ةلالصو ىوزنو طقسم ، ةروهشملا اهندم نمو
نم لوأ ناطحق نب نامع مساب تيمس اهنأ نودلخ نبا ركذ امخيراتو
ةفحت بحاص لقنو ، ناطحق نب برعي هيخأ دهع ىف برعلا نم اهلزن
ىلا ترجاه ىتلا ةينميلا دزألا ةليبق نأ « : نامع لهأ ةريس ىف نايعألا

تقلطأ ىتلا ىه برأم دس مدهتو مرعلا ليس ةثداح دعب رطقلا اذه
ىعدي برأم نم برقلاب هلوح نولزني اوناك داو مساب مسالا اذه اميلع
دزألا لاجر نم برعلا نيب ةيبرح ثداوح عوقو نع ثدحت امك »نامع
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رطقلا اذه نولحي اوناك نيذلا سرفلا نيبو نميلا نم نيرجاهملا
مث ، دالبلا نع مهولجأو سرفلا ىلع اهتياهن ىف برعلا بلغت ىبرعلا
دقف ، مهريغو ميمتو سيقلا دبعو دعس ىنب نم ةيبرع لئابق نامعب تقحل

نميلا ىف ةعباتلا ةموكحل كلذ لبق برعلا دالب نم ءزجلا اذه عضخ
ىف قبس امك ةيبرعلا ةريزجلا راطقأ نم ريثك ىلع ممناطلس دتما نيذلا
ىدنلجلا ىنبا رفيجو دبع ىلا نامع كلم ناك مالسالا ءاج املف ، هعضوم
باتكب ىمهسلا صاعلا نب ورمع هقلط هللا لوسر امهيلا ثعبف ، ىدزألا
لاق نامع فيرعت ىف نايعألا ةفحت ىف لاقو ، مالسالا ىلا هيف امهوعدي
زاجحلاو نميلا ىلع ةلمتشملا برعلا ةريزج كلامم نم ىه « : نودلخ نبا
ةويزج ضعب نامع ىنعي « : مامالا لاق » نامعو تومرضحو رحشلاو
٠ »نادلبلا هذه ىلع ةلمتشملا برعلا

سراف رحب ىلع درفنم ىناطلس ميلقا اهسماخ ىهو « : لاق
، دنهلا رحب اهيبوفجو ، سراف رحب اهيقرش ، رهث ةفاسم اهيبرغ نم
، هكاوفلاو لخنلا ةريثك نيرحبنا امهيلامشو ، تومرضح دالب اهيبرغو
ةيالوب اهب لزن نم لوأ ناطحق نب نامعب تيمس ؤلؤللا صاغم اهبو
تيمسف نامثع هاخأ اهيلع ىلو برعي نأ ىنعي ، ناطحق نب برعي هيخأ
ونب اهوكلمو مالسالا ءاجو ، دزألل مرعلا ليس دعب تراصو همساب
نيتاسبو هايم اهبو ، ىناشلا ميلقالا ىف ىهو « لاق نأ ىلا » ىدنلجلا
ىلع نامع ةضرف ىه تاهلقو « : لاق نأ ىلا » لخنلا اهرجشو ،قاوسأو
راحص امب دارأو » ، اهيلامش ىف راجحو رحشلا اهيلي اممو سراف رحب
عبس امهنيب ءاسحألا ىأ نيرحبلا ىلا ةلممملا ءاحلاب ةلمهملا داصلل افيرحت
جاتحت ملف ، ةعينم لابج ىف نامع ىأ ةعينم لابج ىف ىهو ، لحارم
اهنأو ، سرفلا دي ىف برعلا لبق تناك نامع نأ ىتأيسو ، روس ىلا

اهومسأ مهناو : لاق نأ ىلا خلا بورح دعب مرعلا ليس دعب مميلا تراص
تناك سرفلا نأو ، برأم ىف اوناك اذا ، هلوح نولزني اوناك داو مساي
: مهلئاق لوقي كلذ ىفو نوزم اهيمست
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انوزم نامثع ىمس ىرسك نإ
دالب ريخ حاصاي نوزمو

ليخنو عرزم تاذ ةدلب

ىداص ريغ برشمو عارمو

امب دارأو نامثع دالب ةبصق راجنسو : جورملا ىف ىدوعسملا لاقو
لاقو ، اطلغ اهمسا فرح امناو ، امنيعب راحص ىه تلق ، راحص

ىلع مالكلا دنع كلذ ىتأيس ، نامع قوس راحص : ىسيرشلا ىسلدنألا
رثكت اميظع ىسرم تناك ىأ ، » خسرف ىف خسرف اهاسرمو « : لاق ، راحص
: لاق نأ ىلا ، ةفاسملا هذه .ىلا اهدادتما ريصي ثيحب نفسلا هيف
نامع لحاس لوط دارأ ناك نإ : تلق ، » اخسرف نوثالث نامع دالبو «
٠ هلحم ىف هيلع فقت فوس امك كلذ براق امير

، لابجو نوزح دعابت امو ، لامرو لوهس رحبلا ىلو ام : لاق
امل نأل ، راحص ىأ نامع ةنيدم اهنم : لاق ،ةديدع ىأ ندم ىهو
اهنيصحت ناك : تلق ، لحاسلا ىلع ةنيصح ىهو : لاق ، » كاذ ذإ ةرهشلا
هايم رخآلا بناجلا نمو « : لاق ، ةنيتم ةيوق ا-هب طيحت راوسأب
اهيملا ةرجنملا ىنقلاب هايملا اهيقست تناك راحص نا ىأ ةنيدملا ىلا ىرجت
جالفألاب نامع لهأ دنع فرعت ىتلا ىهو ، اهالعأ ىف ىه ىتلا ةيدوألا نم
نا هلحم ىف كلذ ىتأيسو ،»هب اهفصو ام رخآ ىلا اماع اعئاش افرع
امك نامع زاوحأ نأل ، ؤلؤللا صاغم اهزاوحأ « : لاق نأ ىلا هللا ءاش
راحصل عبات ليق ناو ، نامعل عبات لحاسلا اذه لكو ، ءاسحألا ىلا تفرع
٠ ىلامشلا لحاسلا ىف راحصل دهعلا كلذ ىف ةرهشلا نأل ، ديعب ريغ

ىه ميدقلا ىف نيكاربلا نا « : ١٢ ةحفص ةريزجلا ملاعم ىف لاق
لمع نم وه امنا ، رضاحلا عضولا اذه ىلع ةريزجلا تنوك ىتلا
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ةرارحلا عيمجف ، ميظعلا ءىشلا نآلا اهراثآ نم ىرن ىتلا نيكاربلا
انل تفلخ ةيناكرب تاعافدنا الإ ىه ام برعلا ةريزج ىف ةدوجوملا
»لاوزلاو تتفتلا نع اهتكسمأف ةميدقلا لامرلا قوف ةرخنلا ءادوسلا ةراجحلا
نوكت تببس ةميدقلا راودالا قوف ةيضرأ تاكرح تثدح دقل : لاق نأ ىلا
مسق نيمسق ىلا ةميظعلا ةراقلا ماسقفاو ، رمحألا رحبلا دودخأ
هفرعن ةيقرش رخآ مسقو ، ايقيرفأب نآلا هفرعف رمحألا رحبلا ىبرغ
، ةلءامم ةيضرأ تاكرحب رضخألا لبجلاو نامع تنوكت دقو ، برعلا دالبب
نأ ) ةديعسلا ةيبرعلا ( هباتك ف دكؤي ساموت مارترب رتسملا ناف لاق
تلق ، ناريا دالب نم امسق ةيجولويجلا رصعألا ىف تناك نامع دالب
نأل ، ملسمف اهل ةعبات ىأ ناريا دالب نم مسق اهنأ ىنعي ناك نا
ىفنم مهكولم دحأ املعج ىتح معدالبب اهوقحلأو نامع اولوت سرفلا
ىسوم هللا ىبن مايأ ىلا اليوط أدهع اهيف اوثكمو ، هدالب نم هيفن دارأ نمل
ةبيرق دومع ىف برعلا مهالجأ ىتح ، مالسلاو ةالصلا هيلع نارمع نبا
ىنعي ناك ناو ، نامع ىف مالسالا دمعب مهؤالج متو ، ةثعبلا نم
نارياو نامع نيب لصافلا رحبلا اذه نوكتو ناريا دالب نم نامع نأ
ىاع هل فقن مل انأ الإ كلذ نكمملا نمف ، اضعب امهضعب نع امهلصفف

، ارب تراصف ارحبأ تناك ةنكمأ نوركذي راحبلا ءاملعو ، ةحص
ىف ىتلا ةرارحلا هذه لعلو ، نافوطلا دعب كلذو ، ارحب اراص اربو
دالب ةرارحلاب صخأو ، تازاغلا وأ نيكاربلا كلت ةجيتن برعلا دالب
تازاغلا نيكاربو ، ازاغ برعلا دالب رثكأ اهلعلف اهرحأ نم نامعو برعلا

٠ ةداملا ةريزغ اهيغ

اهيلا اهمضتف كلامم ىلوتت قيرع دهع نم ةدلاخ ةكلمم نامعو

امبرو ، نامعب اهيسرك ىلع ىقبتف نيياحألا ،ضعم ىف رخأتتو انيحأ

نأشب اهرمأ نولوتيو اهبلق ىف نولغلغتيف ةنمزألا ضعب ىف ةازغ اهازغ

) ا ج خيرلتلا ربع نامع -م(
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ىسرك امنع ليق امك نامعو ، راظنألا اميلا حمطت ىتلا ةماهلا كلامملا
٠ ةعونتملا نداعملا ةريثك قرشلا ىف ةريزجلا

ىمتنم ىه ىتلا ةعقرلا هذه لمتشي مسا اميدق نامع نأ ملعاو
اهيف لخديف نامع اهلك هذهف ، اسحلا نيرحبلا ىلا ةريزجلا هبش
نامع مسا نع لصفناف كلذ دعب لاحلا اذه لدبت مث ، رطقو ريقعلا
رطق اهنأ تنطأو رطق تلصفنأ مث ، هيلا راشملا ىبرغلا فرطلا كلذ
ىبظ وبأل الماش ىنامعلا مسالا ىقبو ، هيراحصو هتاحاوب صتخم

هصيصخ راطقأ ىلا اذه لصفني نأ داك مث ، طقسم ىلا افيرشت اهيلي امو
لحاسلا لهأ كلذكو نامع ىلا حئاز هنا لوقي ىبد نم جراخلا راص ىتح
اذهو ، اذكهو ةيلخادلا دالبلاب اصتخم نامع مسا ىقبيف ، هلوط ىلع
نأ ىنغلبو ، نامع ىف لاحلا اهاختقا لاوحأل ىراطلا ريغتلا باب نم
نامع مسا هيف ىأرو فاعسالا ىلع علطأ امل ىناث لآ هللا دبع نب ىلء
كلذ ركنتسي مل خيراتلا لوصأ ىلا عجر ولو ، كلذ ركنتسا رطق لمشي

رطق نوك نم مربتي ملو ، ضيرعلا ليوطلا فرشلا نامعل نأ نقيألو
لوقي ثيح ىبويعلا برغملا نبأ مالك ىلا هترظن ىقلأ ولو ،نامع نم ةعطق
: هلوق وهو اهنم نوسمخلاو ثلاثلا تيبلا وهو ةيئاهلا ةيماللا هتديصقىف

تحبصأو ىسيع نيرحبلا ىرق تزاجو

هلحاوس اهتلهستساو ةبينامع

، » نامع نم نيرحبلا لحاوس لحاوسلاب ىنعيو « : حراشلا لاق
امل هلاثمأو اذمه ىلا ريمألا كلذ رظن ول نامثع نم نيرحبلا لحاوس نأ
، كلامملا ىلع ءىراطلا ميسقتلاب ةربع الو نامع نم رطق نوك ركنتسا
نرقلا ىف نامع تراص دقف ، هددصب نحن ام ريغ رخآ ءىش كلذ ناف
ةلصفنم راطقأو ، ةددستم كلامم ىرجملا رشع عبارلا نرقلا وهو نيرشعلا
وأ حلاصتملاب فورعملا لحاسلا راص امل اميس الو ، نوئشلا ىف سفانتت
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ىفو ، هنم بناجب ةصتخم ةماما نامع بلق فو ، تاراما هلك ىمحملا

بلقلاب قلعتي نامع مسا راح اذكهو ، هيلع ةمثاج ةنطلس هلحاس

تارامالا هذهل لماش مسا نامع نأ ملعن نايبلا اذمبو ، ىلخادلا

نم رطق ىأب امل ةقالع ال نامع نم بلقلا ىف ىميربلا عقتو ، اهلك

،ملقلل ال فيسلل مكحلا ناك اذإ الإ مهللا ،ةيبرعلا ةريزجلا راطقأ

عجريو ، قحلا ىلا لدعلاو قيقحتلا مكح ملقللو رهقلاو بلغتلا مكح فيسللف

دالب رثكأ نامعلف فيسلل مكحلا ناك ولو ،بلغتلا ىلا ال قحلا ىلا لدعلا

دوميلا نم بناجألا ةداهشب حلاحلا ءاجرلا سأر ىلا ةريزجلا ىف برعلا

٠ دالبلا مظعم ىف برعلا فارتعابو ، ىراصنلاو

امالساو ةيلهاج خيراتلا بتك نم هريغو قرشلا ةايح ىف رظناف
ال هانركذ ام لمشي ام ىهف ةيعيبطلا نامع امأ ، قيقحتلا دجت

برعلا ةريزج ركذي ذإ هتارضاحم ىف ىمرضخلا لاق ٠ ريغلا هلوقي ام
دالب « قيلعتلا ىف لاق » نامعو رطقو نيرحبلا فايسأو « لاق
نامعو ىه تناكو « : لاق ، » نامعو ةرصبلا نيب جيلخلا لحاس ىلع
تناك نامعو رطقو نيرحبلا نأ ىأ ، » ادحاو المع سابعلا ىنب مايأ
حتفو فاقلا حتفب ىهو رطق ركذو ، دهعلا كلذ ىف ادحاو ادلب ربتعت
ريقعلا ىأ ىهوريقعلاو نامع نيب طخلا فيس ىلع ةيرق ةلمهملا ءاطلا
دنهلا رحب لحاس ىلع ةيبرع ةروك « : راحص ىف لاقو ، رجه ءاذحب
نامع ىأ ٠ » نيرحبلا ىلا ىهتنتو« : لاق » ، نامعو تومرضح نيب
ةيفارغج بحاص لاق ، » راحص ةنيدم اهتبصقو « : لاق ، نيرحبلا اهتياهن
ةعطاقم ىأ ةعطاقملا هذه دتمت « : رحشلا ركذي ذإ ىنذألا قرشلا
سثتنيو « : لاق ، » نامع دالب نم اءزج دعتو ةرهم ىلامث قرث رحشلا

ىلعو ، » خلا ةريصم ةريزجو ايروم ايروك رئازج نيب لحاسلا ىف اهناكس
نامع نم امه ايروم ايروك ناو ، نامع نم ةعطق رحثلا نا لاح لك
امأ ، خيراتلا قيقحت ىف ةجحلا مه نيذلا ءامدقلا نيخرؤملا قافتاب
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ىبرعلا خيراتلاو ، ام ءىش ف ةجح اونوكي ملف مهءاوهأ نوعبتي نيذلا
٠ هانلق امب دهاش ىجنرفإلاو

دتمت برعلا ةريزج نم ءزج ىه نامع نأ : نيبتاكلا ضعب لاق
دجويالو امناكس ددع طوبضم ريغو تومرضح دودح ىلا رطق دودح نم
مامتها مهل لب : تلق ٠ كلذب املهأل مامتها الو ىمسر ءاصحا اهب
رشع ةعبرأ امناكس غلب ىوزنب هلحم ىهو لاعس نأ ىور دقف ، ميظع
رشع ثلاثلا نرقلا ىف كلذ اوملع امل مامتها مهل نكي مل ولو ، افلأ

٠ ىرجملا

نأ نيخرؤملا ضعب ركذ ، حيحصلا ىلع اهنكس نم لوأ ةفرعي الو
، اهب صخألا مه ةقلامعلاو امب اوناك سيدجو مسط ةدئابلا برعلا لئابق
: لاق ٠ » اهنم سرفلا ممجرخأ وأ اوضرقفا مهنأ مهفي الو « : لاق
: لاق » اهناكس نعو اهنع اريثك ثيدحلاو ميدقلا خيراتلا لهأ بتكو «
، نامع نع ثدحتلا ىف ىأ » قبسلا مدق ريثألا نباو نودلخ نبالو «
، » كلامملاو كلاسملاو ىبوقعيلاو ىربطلاك مهريغ اهركذو « لاق
ىه برعلا ةريزج هبش نم ةيبونجلا ماسقألا نا « : ىبليف لاق
هيلع حون نب ماس ىرارذ مهب دارأو ، » نييماسلل ىلصألا نطولا
٠ كلذ انل قبس دقو مالسلا

لهأ لئاوأ ىف ملعلا لاجر دحأ وهو باسنألا ىف ىبتوعلا ركذ
٠ نامثع

: لوقي نيميمتلا ضعب مالك ىفو

ماهتسم بصل نم اي الأ

انوزملا لم دق بلقلا حيرق
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نامع نوزملا هانعم ىف دربملا لاق ةمجعملا ىازلا مضو ميملا حتفب

: تيمكلا لاق، امئامسأ نممسا وهو

ديعس ىنب دزأ دزألا امأف

انوزملا اهيمسأ نأ هركأف

ىأ دزألا ىلع هقلطأ نأ هركأف نلمعل مسا نوزملا مسا نأ ىنعملاو

: ريرج لاقو : مهدلب مسا مهيلع قلطأ ال

اهلهأو نوزملا نارين تأفطأو

ةفيحص عبارلا ءزجلا ىف ةغالبلا جهن ىلع ديدحلا ىبأ حرش نم ه أ

٠ ه أ ٨٥١

ونب قالمع ونب مه ةقلامعلل نع باسحألا ةياعر ىف انلو تلق

تاماقلا لاوط ةميظع مهو : ىديوسلا لاق ، حون نبا ماس نب ذوال

تاماق لوطلا غلاب ىأ ، قالمع لجر لاقي ٠ لوطلا ىف لثملا مهب برضي

قرشملا لهأ مهنم ناكف دالبلا ىف اوقرفت ، نامثجلا مظع كلذكو ، قيلامعلا

نم لوأ نم نأ لدي اذهو : تلق ، » زاجحلاو نيرحبلاو نامع لهأو

ماشلا ةربابجو قارعلا كولم مهنم ناكو : لاق ، قيلامعلا نامع نكس

نيشف فلأ اهدعب ميجب مشاج ةليبق مهنمو ، رصم ةنعارفو ةريزجلاو

برثي مهنكاسم تناك قالمع نب مشاج ونب مه : ىديوسلا لاق ، ميمف

٠ خلا نامعو نيرحبلاو
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نامع خانم

تفصو ناو ، افيص وأ ءاتش هدج بيط ومف نامع خانم امأ

) دجنف ( ، اهنم رحأ برعلا دالب نم اهريغ نأ حص دقف فيصلا ىف رحلاب

ماشلاو قارعلا ناك ناو ، ةريزجلا رئاس كلذكو تافاسمب نامع نم رحأ

، ادج ءاوهلا ةبيط نامعف اهب رحال ةريزجلا ريغ نم برعلا دالب ىقابو

نم رثكأ هنم نامعل سيلف فيصلا ىف بهي ىذلا راحلا مومسلا امأ

دربلا كلذكو ، لدتعم وأ دراو جسجس امئاد نامع ءاوه لب ، اهريغ

فرطلا ىف حايرلاف ، برعلا دالب ىقاب ىلا ةبسنلاب ديدش درب اهب نكي مل
ءاوهو ، فيطل فيظن قلط ةرهاظلاو ىوزن فارطأ ىلا نالعج نم ىقرشلا
ةليوط ريغ تاقو ىف ةجوزللا ضعب هيفف ةنطابلا ءاوه امأ ، كلذك ىميربلا
اذاو ، سوفنلا هقشعت ابطر ادراب ىقبيو هتجوزل بهذت مث ، ىدملا
، ىرخألا دالبلا ءاوه ىلع اودوعتي مل هانعمف نامع لهأ هنم مربت
امقفوت ببسي ثيحب اتاتب اضيأ فقت الو اردان الا اعزعز نكت مل حايرلاف
نوكي رحلا ىف رضخألا لبجلا ءاوه امأو ، اريبك سوفنلا ىلع القث
؛اتشلا ىف املو ، مدلا طشنيو بلقلا شعنيو سفنلا ىلسي ابيط اميخر
ردقي هناف ، هعافترال امب دوعتملا ريغل هتدورب ىذؤت ثيحب ادج دراب
ىشاملا سحي ال ثيحب ضرألا حطسم نع رتم فالآ ةرشع نع رثكاب هعافترا
تعقو اذا ءاتسشلا ىفو ، ايفاح ولو رحلا تقو هيف ىشم اذا سمشلا رحب
٠ ءاملا دمجي حيرلا تبهو راطمألا

نامثع لابج

ماير ىنبب صاخلا لبجلا وهو رضخألا لبجلا نامع لابج مهأ
ىداو ةنق مت ، ةانه ىنبب صاخلا روكلا لبج مث ، قالطالا دنع

لابجلا نم عطق ىقبت مث ، نارهز نب ةربع لًاب صاخلا وهو نتحسلا
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، طاطح ىف ايص لبجك لاوحألا ضعب ىف رضخألا لبجلا مكح ا- ها نامعب
لبجب ىعدت نالعجب هنم ةعطقو نييئاطلا ىداوب ليطتسم حانج وهو
نادحلا لابج قناعي ىتح ابرغم ماير ىنب لبج نم دتمي حانج مث ، ناوهق
- ىميربلا حفس ىلع فرشي ىتح برغلا ىف ارئاس رمتسيف سمش نبا
- ىنعمالو امسا ال رضخألا لبجلا تافص نم امل سيل لابج دتمت مث
الإ رضخألا لبجلا مكح اهل سيل اهانركذ ىتلا لابجلا هذه ضعبو
ةنج ومف ماير ىنب لبج امأ ، طقف ةدوربلا ىف وأ ولعلا ىف وأ نوللا ىف

ىنب لبج ىف ام عون نم ضعب هيفف روكلا لبج امأو ، اهتنجو نامع
اهيف رضخألا لبجلا نم ةعطق ىمف نتحسلا ىداو ةنق امأو ، ماير
ىف لابج تيقب مث ، ماير ىنب لبج مكحب اهل ةقحلملا تافصلا ضعب

، اهتافص ىف انركذ ام فلاخت اهنكل اهتاذ ىف ةمخض ةمخف نامع
ضوحو ، ىزاغلا ودعلا نم نامع نصح لامجالا ىلع رضخألا لبجلاو
نم ىضرملا ىفشتسمو لاوحألا بلاغ ىف نمألا سركو امهايم ظفحل نامع
ضور وه ذإ ، هرمث لكأو هاوه قاشنتسا الإ امل جالعال ةديدع ضارمأ
٠ هابر نسحو هميسن فيطلو هرهزو همكاوف ىف ضايرلا نم

نامثع لامر

ةراقلا ةسدكتملاو ةرثانتملا لامرلا نم امظح تذخأ نامع نأ ملعا
، ةشورعم ريغو ةستورعم اهيلع ةشورفم لامر ةنطابلا ىفف ، ةلقنتملاو
هعاونأ فالتخا ىلع سارغلل ةحلاص ضرألا ىف اهقمع امل ةراق ةئداه
الوهام هبلغأ ارماع ةنطأبلا ميلقا راص كلذلو ، ةحالفلأ لهأ عامجاب
نامع ىفو ، ىمتني ثيح ىلا حلاصتملا لحاسلا لوط ىلع اكولمم
نالعح نم هريغو مكارتملاو لقنتملىداملا اهنم ةعونتم لامر ةيلخادلا
ىلا برغلا ىف فاقحألا ىلاو بونجلا ىف رافظ ىلا توحمو مقدلاو

٠ ىلامشلا بفاجلا ىف ىبدو ىبظ وبأ ىلا ةرفظلا ةيدابو ،رطق
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نامثع ىعارم

اممم تناك ملق اميصحيال ةعونتم ةريثك نامع ىعارم نأ مطعا
ريصت امناف راطمألا ىلاوت مايأ اصوصخو غارف نم هل حص امعمو ناك
نأ الا ، ةجمب ةنجو ءارهز ةحودو ءارضخ ةضور البجو الهس املك
هابلاغ ةليلق ارطأ

نامثع تاناويح

برضي ىتلا لبالا نم ةيلهألا تاناويحلا لك امب نامع نأ ملعا
ءاربخ قافتاب املامحأو اهضكر ىفو اهلامجو ااهنسح ىف لثملا اهب
اميدق نيخرؤملا دنع اذه عاشدقو ، براجتلاو ةربخلا مهل نيذلا برعلا
نبل نأ اضيأ حص دقو ، اضيأ ةداعلاو ةبرجتلا هب تضقو ، اثيدحو
ىرتمي ال ثيحب موحللا بيطأ امحلو نابلألا حصأ ةينامعلا تاناويحلا
امموحلو امنابلأ عفادم ريغب لبالاكف نامع ىف رقبلا امأو ، دحأ اذه ىف

، ميلاقألا لهأ عامجاب ملاعلا ىف ليثم ال ىنامعلا نمسلاف ءاوس دح ىط
بيطأ هنأ قحلاف ، هتيفصت نم نوتكمتيف ليلق مهنمس نا مهضعب لاق ناو
نوكي كلذلف ، ىعارملا بيطأ ةينامعلا ىعارملا نأل ، شغي مل نا نامسألا
ىعرملا بيط ناف ، كلذك موحللاو كامسألاو نابلألا بيطأ نمسلاو نبللا
٠ ةرباكمالإ دحأ هعفدي ال اذهو ىعارلا ىف رثؤم

نامسألاو نابملألا بيط ىف رقبلاو لبالاك ىمف نامعب منغلا امأو
، ةدوجلا ةياهن املو ةدوجوم ملك نامع ىف منغلا عاونأو ، موحللاو
تاناعيح نا ، ةلماكلا ةيرادلا ممل نيذلا ءاربخلا ضعب لاق امبر لب
تاناويح قوفق لابجلا تاناويحو ، لحاسلا تاناويح قوفق لخادلا
موحللاو نامسألاو نابلألا بيطو ماسجألا مظعب حويسلاو ، ةيدوألا
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كلذو ، ةدمسألا ىدل ثاورألا ىف قرغلاب لاقغ مهضعب غلاب ىتح
٠ اضيأ جيعب ريغ

اهنأل ، برعلا دالب ىقاب ليخ ىلع قوفت نامع ليخف ليخلا امأ و
امضكر ىف قوفتلا اهبسكي ىذلا وه كلذو ، ىنامعلا رمتلاو تقلا معطت
دجن ليخف نيرحبلا ليخ امهيلت مث ، املامجو امتئيه ىف نسحملاو
م كلذك

لاغبلاك رضخألا لبجلا ريمح اهنم عاونأ ىمف نامع ريمح امأ و
ريمحلا ىقابو اهريغ لبجلا ىف حلصت الو ادبأ ءىش ىف اهنع فلتخت ال

٠ عاونألا ةديدع

ةيثحولا تاناويحلا اماو

اهب تقرف نآلا تارايسلا نأ الا ةرثكبءابظلاو لعولا نامع ىفف
ةيراضلا تاناويحلا نمو ، بنأرألاو بلاعثملا امب دجويو ، رغب رعش
دجوت الف دومفلاو رومنلاو دوسألا امأ ، عابضلاو بائذلا نامعب
دجوتو ، ثيدحلاو ميدقلا خيراتلا ىف اركذ اهل دجن مل ذإ الصأ اهب
تايحلا امأ اضيأ مجحلا ةريغصلاو مجحلا ةطسوتملا تايحلا اهب
٠ الصأ نامعب دجوت الف ىرخألا دالبلا ىف ركذت ىتلا رابكلا

نامثع رحب اماو

ةذيذللا ةبيطلا كامسألا ريثك هتأل قازرألا نزخمو ريخلا رحب ومف
هيلع نوقلطي رخآو ، ةموعلا نامع لها هيمسب اعوذو ا رابكو ا راغص
نم ةانثملا ءايلاو ةلمهملا ءازلا ديدشتب ةيزبلا مسا ايرط ماد ام
، ةلممم نيعف ةثلثم نيشف ةحوتفم فاقب اعشاق هومس فج اذاو ، تحت
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ىلاهألا ىلع دوعت ةريبك تايمك جراخلا ىلا ردصي عاونألا هذه نمو
نويثك عاونألا هذه ىلع ملكت امك ، ةمهم غلابمو ةرفاو نامثأب
ةرثك هريغ ىف دجوي ال ام كمسلا عاونأ نم نامع رحب ىفو ، نيخرؤملا نم
٠ امعطو

ىف دجوي الو ، ملاعلا ىف رئاخذلا ربكأ وه ىذلا ؤلؤللا صاغم هيفو
رحب لزامو ،ةيمهألا ريبكريغ ءىشف دجو ناو ، كلذ نم نامع رحب ريغ

دنعو ، تاكربلا ميظع تاريخلا ريثك راطخألا ليلق انئمطم ائداه نامع
ىباحصلا هاعدتسا نيح مالسلاو ةالحلا هيلع هئاعدل كلذ عجري نامع لهأ
نأ ىسعو كلذ دهش دقو ىلئامسلا ىدعسلا ةبوضغ نب نزام ميركلا
٠ هللا ءاشنا هلحم ىف هركذن

نامثع ةيدوأ

ركذنو نامع ةيدوأ نم اضعب نامع خيراقل اعتمدقم ىف افركذ دقل
هادتبم انركذ دقو ، تايرقلا ىداو ةيلخادلا ىف اهمهأو امنم ضعب انه
جالفأو ةددعتم ىرق هيف ىدملا ليوط عرازملا ريثك داو وهو ، هاهتنمو
٠ هطخ لوط ىلع ةرثاتتم عرازمو ةرثعبم

، ءادرجلاو قعلا سوؤر نم ردحنملا مادنع ىداو هنم بيرقو
مارق نوكسم لوهام ،نامع نم ىبوئجلا لمرلا ىف ىمتني نأ ىلا رميو
ىفخي ال هكمج فير وذ تاباغلا عساو تاولفلا ريثك وه ذإ هقاولفو

٠ اب ىح ن4 ىلع

ةانثمف ءافف ةنكاس مال اهدعب ةحوتفم ةلممم ءاحب نيفلح ىداوو
لمرلا ىلا دتميل ىقرشلا هحفس نم رضخألا لبجلا نم ردحني نونق ةيفحت
٠ ناكسملاو نادلبلا ريثك لمرلا ىف طقسيو ىبونجلا
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، ةيبرغلا هباعش ضعب رضخألا لبجلا نم لزانلا لئامس ىداوو

هفالآلا تارشع ىلع ةيوتحملا نادلبلا ريثك ةديدع ىرخأ باعشب ىقتلي مث

ىف لزني نأ ىلا ارمتسم ةبصخ لازي ال ، نادلولاو ءاسنلا نود لاجرلا نم

٠ نامع ىف ىرقلا تاهمأ ىلع ىوتحي ، بيسلاب ةنطابلا لامر

ريثك لوهأم عستم داو ىقرشنا بناجلا ىف دلاخ ىنب ىداوو

ةينامعلا ةيدوألا ربكأ نم ، نامع قرش ىف عقاو ، نادلبلا عستم ناكسلا

٠ امتيمهأ امل ىتلا

ةددعتم نادلبو ىرق هبو ةعساو باعش هل ميظع داو نييئاطلا ىداوو

٠ دحعلا ةريثك لئابقلا

رئاس نم مهريغو ميهش ىنبل ىرق ىلع لمت-شي امو ىداوو

٠ ةيلبجلا ىرقلا كلت ىلا ةبسنلاب ةعساو نادلب هبو لئابقلا

قئادحلا تاذ ءاحيفلا رايدلا كلت ىلع لمتثملا لواعملا ىداوو

ردحنملا ىداولا اذه ىف ىرقلا تاممأ نم ىهو لخن هسأر ىفو ، ةليمجلا

ةمومضم ميمب لتسم ىداوب هالعأ فورعملا رضخألا لبجلا حوفس نم

ربكأ نم ىداولا اذهو ، مال هرخآو ةيقوف ةانثم ءاتو ةنكاس ةلممم نيسو

٠ انارمع اهرثكأو ةيدوألا

ىلع هلامتشال صورخ ىنب ىداوي هالعأ نم فورعملا ضيبألا ىداوو

٠ حبص ىنبب ةلوهأملا ضيبألا ةيرق .رخآ ىفو صورخ ىنب نادلب

- ىالطالا ىلع اقازرأ اهرثكأو ةينامعلا ةيدوالا رمعأ قاتسرلا ىداوو

.ةددعتملا قاتسرلا ىرق هرخآ ىلا هطسو ىفو فوع ىنبل ىرق هالعأ ىف نأل



ىلع وأ ءارضخلا ضايغلاو ، ءارهزلا نيتاسبلاو ، ءانغلا قئادحلا تاذ
٠ لئاضفلا عساو لئابقلا ريثك قازرألا ىداو ، تاريخلا ىداو وه قالطالا

نامع ىف امتيمهأ اهل ىتلا ةعستملا ةيدوألا نم رفاغ ىنب ىداوو
جمتبي ةنسح ةقئار نادلب هيف رفاغ ىنب مسا تحت ةديدع لئابقب لوهأم
٠ بلقلا امب

٠ هقيرعلا هلئابقب ةرماعلا ةلوهاملا ةيدوألا نم كلذك رواهجلا ىداوو

ىرقلاو نادلبلا ةددعتملا ةفورعملا ةماهلا ةيدوألا نمرمع ىنب ىداوو
هتمأو ةيلئابق ةيمهأ وذ نامع ةيدوأ رئاسك ارماع لازي ال ىذلا عرازملاو
٠ رارحألا ةشيع هيف شيعت ىتلا

ىحاونلا ف بصنملا ىميربلا ةحاو لابج نم ردحنملا ىزجلا ىداوو
، لئابقملا نم مهريغو ليباقمو دوتك نم نيددعتملا هناكسب رماع ةيراحصلا
ىلا ىميربلا قيرط هنأل دحل ىط ىفخت ال ةفورعم نادلب ىلع لمتشيو

٠ قرستلا ىف طقسم ىلاو برغلا ىف ةيليمشلا ىلا راحص

لكلا دنع فورسم ةيلامشلا ةمجلا ىف ةيدوألا رخآ روقلا ىداوو
ةفورعم مهنادلبو ممماقم ىفخي ال كلذك هناكسو ، بناجأو نينطاوم نم
ىه اهانركذ ىتلا ةيدوألا هذه نا لاحلك ىلعو،ركذ ىلا جاتحتال
مل ةرماع ةلوهأم ةريثك ةيدوأ تيقب دقف الاو، نامع ىف ةيدوألا تاممأ
نامع ىف اماه اغارف دسي امعومجم نكل ، اهناطق ةلقو اهنادلب رغصل اهركذن
ةيدوألا هذه ىف ةعقاولا نادلبلا ركذن مل انا ىفخي الو ، ةيلخادلا
، اريسع ناك امبرو لوطي ء ىش كلذ ، املئابقو امممأ نع الضف اهئامسأب
ةنوكسم ةلوهام املكو ايناطيرب ةحاسمب ردقت نامثع ةحاسم نلف
٠ ةددعتم لئاعقم
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هل مساقلاو ،.نيمسق ىلا مسقني ىنامعلا عضولا نأ ىغخي الو

ىلامشلا بفاجلا امأف ، هبراغو ريعبلا مانس راص هناف ، رضخألا لبجلا

، برغلا ف مدنس مأ سأر ىلا قرشلا ىف دحلا سأر ةزوج نم هنم

بلغي ثيحب رادحنا ىف ريسي هناف ، رحبملا هتياهن ادج ضفخنم ومف

ضقنت هراطمأ ىرتف ، اسوملم ًارأدحنا رحبلاب لصتي ىتح سايقلا ىلع

ةلئاه نيكارب راجفنا ىئارلا امبسحي ثيحب ارهاب اضاضقنا رحبلا ىلا

سدارالواهل داصال

نأ ىلا ايجيردت لزانتي هفاف اذه فالخب ىبونجلا مسقلا امأ

ةيدوألا ناعيق لعج هتردق تلج هللا نا مث، انلق امك لمرلا ىف ىمتني

لب ، امناعيق ىف ءاملا ءاقب عنمي ارخص املك لامشلا ىلا ةبصنملا

لابجلا نا مث، ىرخألا ةيدوألا سكعبو ، رحبلا ىلا ليسي ام ناعرس

اذه ىاع را-طمألا هايم ميسقتب ةليفكلا ىه ىنامعلا طسولا ىف ةلاحلا

٠ هانركذ ىذلا عضولا

نتايالولا

، ىلاحلا تقولا ىف ةيالو نيعبرأ نم رثكأ ىلع لمتشت نامع نأ ملعا

اميف ناذفني امهدحأ وأ ضاقو لاو اهمكحي ةقطنم ةيالولاب دارملاو

امهتوق نادمتسيو ، فيعضلاو ىوقلا ىلع نامكحيو ، هللا عرشب امهمكح

مهقازرأو ،رماوألا ذيفنتب نوموقي نويندم دونجامهلو ، ىلعألا مكاحلا م
بسح ىل ةيالولا سفن جارخ نم وأ ايلعلا ةنطلسلا نم امإ اعيمج

امك حلاصلا فلسلا نع ةيمالسالا نيناوقلا ىده ىلع ، ممنيب قافتالا

٠ نيدشارلا ءافلخلا مايأب هبشأ مهدنع فورعم وه
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نامعب مصاوعلا

: ةيلحاسلا نامثع مصاوع

رخآ ىف نامع ىحاوئ نم ةنيدم < : ىومحلا لاق - طقسم : اهلوأ

قبطنت مل ةفص هذه تلق ٠ » رحبلا لحاس ىلع نميلا ىلي امم اهدودح

ىلع ىهف ، هتفص ريغ ىلع ء ىشلا فصي بيرغ فصو امتكلو ، طقسم ىلع

نيأف ، ناركم ىلي امم لقألا ىلع وأ سراف لباقي امم رحبلا لحاس

ىقرشلا بناجلا ىف رحبلا نم نامع ةمصاع ىه لب نميلا نم طقسم

الع ىسرافلا ىبرسلا رحبلا ىلع ندملا مامم نم ةنيدم ىمف ، ىلامشلا

اهب لح نيح ، ةرجمال رشع ىداحلا نرقلا ذنم اهناكم مظعو امنأش

راوسأب لابجلا نم اهوروسو انوصح لب مهل انصح اهونبو نويلاغتربلا

رمتساو ، ناهبن لآ نم ةاغطلا ىديأب نامع كلم راص نيح ةنيكم

مهب جهتبتو نيدلا مسب رختفي نيذلا ءالجألا ةبراعيلا مايأ لاحلا اهب

اهتقو روطت اذكهو ةديحولا ممتمصاع ديعسوب لآ اهذختا مث ، ايندلا

٠ هلل دمحلاو تارظن هدالبو هضرأ ىف هللو ، نآلا ىتح

طقسم نع دعبت ال ةيقارلا ةمصاعلا ىهو - حرطملا ةيناثلاو

، امنود وأ قئاقد رشع نآلا ةرايسلا ىطو ىشاملا ىلع ةعاس فصن قوف

ناطلسلا اهحور شعنأو لورتبلا ىلاحلا اهحرص ماقأ ةيراجت ةنيدم ىهو

، ديدجلا اهفرش هتيانعب ماقف ، ىدفملا ديعس نب سوباق ىلاحلا

مسابلا رغثلا ىف ىهو امعاونأ فالتخا ىلع ةيفامعلا ةراجتلا بصم ىمف

راملا طقسمك ةعينم لابجب ةطاحم ىهو ، طقسم ىلا مداقلا هجو ىف

٠ سوباق ناطلسلا امب هماقأ ىذلا فيصرلا اهبو اهركذ
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قومرملا ماقملا امل ، ةثلاثلا ةمصاعلا ىهو — روص : ةثلاثلا مث
ةزيزع ةبنجلاب ىمف ، ةديدع حاون نم ةينامعلا ةيلحاسلا مصاوعلا ىف
نامع نومت ، ةعيقو ةروك ىنامعلا ناطلسلابو ةعيفر ةعلق نامعبو ، ةعينم
فوشكم قفأ ىف ، ةعيلطلا هجو ىف تارماغملا ىف اهاطبأب ىمرتو ةيقرشلا
هيف اهيرابت ال ، ةينامعلا دالبلا ىف عيدب رظنم اهل ، فورعم ءاضفو
نودقاف اهلهأ نأ الإ ، تنأك امهم ةيلحاسلا ةينامعلا دالبلا نم ةدلي
اهنم ىطألا ىفاهبو ، ةرامملا دئاز رحبلا ربس ىف مهلو ةراضحلا

عرازم اهب ، رحبلا اهب لصتي ال ةبذع هايم ىلع ةئشان ءانغ قئادح
ال رجزلا ىلع ةمئاق اهنأ الا ، اهتايجاحب ةيفاو لازت ال تاوارضخلل

راهنألا نم برقت ىتلا ةيرصعلا تالآلا هللا رسي نآلاو ، راهنألا ىلع
٠ ادج ةمدقتم دالبلا حبصت كلذبو اهتنؤم ريسيتل

لاق ، ةعبارلا ةمصاعلا - راحص : ىبرغلا بناجلا ىف راحص مث
مضب ىأ مضلاب داصلا فرح ىف ، ثلاثلا ءزجلا ىف ، ىومحلا توقاب
امم نامع ةبصق راحصو : لاق ، ةلمهم ءآر هرخآو ، ةلمهملا داصلا
طلغ اذه : تلق ، لحاسلا ىلي امم اهتبصق ماوتو ، لبجلا ىلي
ىلع راحصف ، سكعلاب رمألا ناف ، ايعبطم ًابلق نكي مل نا ، ثحاف
، ىميربلل مهسا ماوتو ٠ اعوبأ لب اعرذأ اهنم رحبلا لكأ دقو ، رحبلا
اهتاعطاقم ربكأو نامع مصاوع ىدحا ىهو ، نامع قنع ىف ىميربلاو
تاريخلاو ءاوهلا ةبيط ةنيدم راحصو « : ىومحلا لاق ، لخادلا ىف
ىف اهنم اديعب رجحلا نوكل ىأ ، » جاسلاو رجآلاب ةينبم ٠ هكاوفلاو
٠ راحص ىأ ةريبك « : ىومحلا لاق ، ةيئانلا تاعفترملاو ٠ ةيلاعلا لابجلا
نب راحصب تيمس ، اهلثم ىحاونلا كلت ىف سيل« : لا-ق ٠ » ةريبك ةنيدم
مسطو بابر وخأ وهو ، مالسلا هيلع حون نب ماس نب مارأ
امم اذه سيل تلق ، لبجلا ىلت اهنا : نويوغللا لاق ٠ سيدجو
هلوقي نأ هينع عالطالاب مط ىذ لكل امم اذه لب نويوغللا هب صتخي
ةبصق راحص : ىراشبلا لاق مث ، اهب نوصتخي هيف نييوغلل ةيزم الف
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هزن بيط نسح لهآ رماع هقم لجأ دلب نيصلا رحب ىلع سيل نامع
ةدلبو ةييجع قاوسأو ءاعنصو ديبز نم لجأ ، هكاوفو راجتو راسي وذ
: لا-ق ، ةسيفن ةقهاش جاسلاو رجآلا نم مهرود رحبلا ىلع ةدتمم ةفيرظ
لاق ، قاوسألا رخآ ىف ةليوط ةنسح ةرانم هل لحاسلا ىطع عماجلاو

: لاق ، ىنامعلا فرعلا بسحب جلف ىأ ةولح ةانقو ةبذع رابآ مهلو

قرشلا ةنازخو نيصلا زيلهد وهو « : لاقءىش لك نم ةعس ىف مهو

راحص دجسمو ليخنلا طسو ىلصملاو « : لاق ، » نميلا ةثوغمو قارعلاو

خسرف فصن راحص ىمتنمل ةفاسملاو دالبلا طسو ىف ىأ خسرف فصن ىلع

عيمجو ، » لكلا نم وأ رحبلا ىلا ليجلا نم وأ برغلا ىلا قرشلا نم

،قرشلا زيلهد امنا اهفصو امكراحص ناف ، قحلا نم ديعب ريغ كلذ

امنأو ، ديزم نم هيلع سيل ام اذهو ء ىش لك نم ةعس ىف اهلهأ ناو

بصت تناك ذإ ، اهب قازرألاو لاومألا ةرثك نع ةيانك قرشلا ةنازخ
تمثو « اهدجسم لحم ركذي وهو ىومحلا لاق ، ةميظع لاومأ اهيلا

تكرب ىتم ةقانلا هذه فرعن مل : تلق ، » ا هللا لوسر ةقان تكرب
، نامع لهأ مالسالا ءاج مايأ صاعلا نب ورمع د-هع ىف اهلعلو ، كانه

ىأ ، ا هللا لوسر ةقان ىه هتبوكرم ناو قونلا ىلع بوكرلا ناكو
مارت ةرا—تش ، رودي بكوكم عماجنا بارحمو « : لاق ، ذتلم هقون ىدحا

ىف بيراحملا نا : تلق ، » اذكهو رضخأ ىرخأو رمحأ هارت ةراتو رفصأ

لبق ةنيدملا ىلوت مايأ ىومألا زيزعلا دبع نب رمع اهثدحأ نم لوأ دجاسملا

الو « : ىومحلا لاق ، ةالحلا ىف ةعامجلا نم مامالا عضومل انييعت هتفالخ

هتقيقح لعلو ، » هريغ نع القن كلذ ذخأ هنأكو ةقانلا كورب ناك غيك ىردأ

ىضر قيدصلا ركب ىبأ مايأ ىف نوملسملا اهحتفو « لاق كل تركذ ام
أطخلا نم اذهو تلق ٠ » احلص ةرشع ىتنثا ةنس ىف هنع هللا

ف هولاق ام أطخ حضتي هنمو ، نوخرؤملا هيف عقي ىذلا شحافلا
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ريسلاب ملعلا لهأ دنع رهتشاو حص دقل ، نامع لهأ ةدر لب ، ابد لهأ ةدر

نب ورمع لسرأ ملسو هلآو هيط هللا ىلص هللا لوسر نأ خيراتلاو

ىف نامع ىكلم ىدنلجلا ىنبأ دبعو رفيج ىلا ىشرقلا ىمهسلا صاعلا
خيراتلا لهأ دنع ةيضقلاو ، ةرجهلل نامث ةنس ىف كلذو ، نامع لهأ مالسا

٠ هدحو لامكلا هل نم ناحبسف ملع ىلع ران نم رمشأ

ىراحصلا نازوز نب دمحم ىلع وبأ بسني اهيلإو ىومحلا لاق
هتدلب قوشتي لاقف دادغب ىلا جرخف بكن دق ناكو ، رعاشلا ىنامعلا
: هتديصق نم

هفورص ىنتدرش ارهد هلل4 احل
ادرف ابرتغم ترص ىتح لهألا نع

اوغلب نوينابميلا بكرلا اهيأالأ
ادشر اومتيقل رادل ىئان ةيحت

اومملأف راحص ىف متللح ام اذإ
ادصق هب ازوجو راثب دجسمب

هنأف ماعطلا باحصأ قوس ىلا
ادش اقثوي مل ناباب مكلباقي

ةجاح بحاص نودن م اددري ملو
ادفر لمآ الو الضف جترمالو

اوملسف كانه ىراد ىلا اوجوعف

ادهج متيقو نازوز ىدلاو ىلع

تنه وأ ىلايللا نإ هل اولوقو
ادتثم ناك دقو ىدفر امفيراصت

) ا ج خيراتلا ربع نامع - ٥م(
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هتدهع دق ام لك ىنع نبيغو
ادهألا بهذملاو ىضرملا قلخلا ىوس

هدمغ قالخإ فيسلا رضي سيلو
ادح هلصن نم لهدلا لفي مل اذإ

نامع نايعأ ركذ لحم نم لب مصاوعلا ركذ لحم نم سيل اذهو
فيرعتلاك ًادارطتسا هانركذ نكلو ، ءارعشو ءابطخو ءاغبنو ءاملع نم
٠ راحصب

،ةيجيتارتسالا ةمجولا نم اهيلا روظنملا ىه ةيلحاسلا مصاوعلا نأ ملعاو
ةناصحو باوبألا ةوق نوكت امهمف هباوبأ ىهو رطقلا روغث ىه اهنإف
وأ ةضرألا اهتلكأ ةيبشخ باوبأل! تناك اذاف ، رطقلا ةوق نوكت روغثلا
هفعضو هتماخضو اهديدح ةوق بسحيف ةيديدح تناك اذاو ، رانلا
٠ ىمتنملا اميلاو هيف ةدمعلا ىه نوكلا ف ةوقلاو ، هتقدو

ام اذهو راطقألا نومح ىهو دالبلا راوسسأ ىه روغثلاو
٠ ىمقلا لحأ هيف ىرتمي ال

نيذلا ماكحلا نطاوم نع ةرابع ىمف ةيلخادلا مصاوعلا امأ
ةمامالا رقم ىه ذإ ىوزف : ةيلخادلا مصاوعلا مهأو دالبلا نومكحي
نامع لهاو ، ريسي ريغ دمع ذنم ةعيرشلا ىسركو ةلادعلا شرعو
نيبكار الو ، ةيرمعلا ةفرخزلا ىلا نيعداو ريغ ممبهذم ىضقم ةعيبطب
،لاجرلا ةرقابع ىلع ىفخق ال لاحلا .ذم ىط ممتعبأ بابسأل اميلا
٠ لاح لك ىلع ةيلخادلا نامع شرع ىو زنف
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ةيناثلا ةقلحلا

نامثع تنطق ىتلا ممالا ىف

، ناسنالا نطوم ىه ىتلا هللا دالب نم اهريغك نامع نأ ملعأ
عضولا ىلا ةبسنلاب ةرومعملا بلق ىه برعلا ةريزج ناف صخألابو
دجوأ ذنم ةماعلا تاوبنلا لجأ رقم اهلعج هلملا ناف كلذلو ، ىعيبطلا
دقو ، ةيماسلا ممألا اضيأ صخألابو ، ضرألا ىف ةيرشبلا ممألا هللا
ممألا رئاس نم نامع تنطق ىتلا ممألا ركذ اذه اذخيرات ىلع انضرف
ىتلا ممألا قيقحت ىلع ءىراقلا فقي ىتح ، نامزألا اهب ترم ىتلا
امو ، ريسي ريغ نمزلا نم ادهع هلبق هيف تحرمو ، نطولا تنطق
، اهل ناك امو ، عناصملا نم هيف تعدبأ امو شيعلا هيف اهل ناك
لجو زع هللا رمأ كلذلو قبس نمب ةظعو رابتعالل الحم نوكي لقألا ىلعو
ملعي كلذ ىلعو ، بئارغو عئادب نم هيلع ىوتحا امو نوكلا ىف رابتعالاب
٠ هيل توكسلا نسحي املع ء ىراقلا

جرخأ نم لوأ مهو نييرموسلا ميدقلا ىف نامع ممأ نم نأ ملعاف
نومسي اوناكو ، نامع نم هوجرخأ ملاعلل جرخأ ام لوأ ، ساحنلا

ديزي وأ داليملا لبق ةنس فالآ ةعبرأل كلذو ، ناجام ضرأ نامع
لوقي امك نامع تنطق ىتلا ممألا نم اضيأ نيينادلكلا نأو ، اهيلع
ناك ىذلا ىكيسالكلا ىنيلب خرؤملاو ساموت مارترب ىناطيربلا خرؤملا

مش سرفلا ءاجو ، اتيلبإ نامع تومسي اوناكو ، داليملل لوألا نرقلا ف
امل ناطحق نب نامع امنم مهالجأ ىتح نامع اونكسف داع موق ءاج
فورعملا لمرلاب مملزانم تناكو ،ناطحق نب برعي هيخأ لبق نم نامع ىلوت
٠ فالخ ريغب نامع نم وهو فاقحألا لمرب

امنع اواحتراف مهدالب روص تفاكو نامع اونكس نييقنيغلا ناو
نم الدب ، ماشلا رعصب ةفورسملا ممتنيدم اميف اونبو ، ماشلا ىلا ءالج
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، ناطحق نب نامع هلعلو ، مهالجأ ىذلا فرعأ مل نكل ، نامع ف مهروص
مث ، ةعاضق هنبا مث ، نامع كلم دق ريمح نب كلام ناكو بختنملا ىف لاق
نم مهجرخأف ىريمحلا كسكسنا مهبراح مث ، كلام هنبا مث فاحلا هنبا

٠ نامع

اولوتسا دقف نويروشآلا امأ« ءامدقلا نيخرؤملا ضعب لاق
مملحم لح مث ، ىروشآلا سالف تلفت مهكلم نمز كلذو نامع ىلع
اهتراجت تطشنو ، اراهدزاو ةوق مهب نامع تدادزاف نوريخألا نويلبابلا
اهيف تذخأو ، نامعب ءانتعا تأن ةيناثلا ةيلبابلا ةيروطاربمالا تناك ذإ
دحأ شروك ءاج مث ، داليملا لبق عباسلا نرقلا ىف كلذو ، نمزلا نم احدر
ققحي نأ عاطتساو ، نامع نم احايتجا ةيلبابلا حاتجاف ، سرفلا كولم
لحاس ىلع ةرهدزملا هئناومو ىبرعلا جيلخلا ىلع ةرطيسلا ىف همالحأ

٠ » سرفلا مهلحم لحو ، ايلك نامع نم نييلبابلا لزأو ، نامع

مهو نويرموسلا نامعب لح نم لوأ نأ لاوقألا هذه نم نيبتيف
تايرهزملا هنم اوعنصف ، دوجو هل نوكي نأ لبق ساحنلا جرخأ نم لوأ

داليملا لبق كلذو ، ساحنلا دالب ىأ ،ناجام دالب نامع اومس نيذلا مهو
ىصاون نم اونكمتو نامع اوئطوت مهنأ لدي اذ-هو ، ةنس فالآ ةعبرأب
٠ امنم مملاوزب هللا نذأ ىتح اهيف لامعألا

ةريسي ريغ اماوعل امب اونطقو نامع اولزنف نوينادلكلا ءاج مث
٠ اتيلبا نامع اومس نيذلا مهو

اميف رمألا مامز اولوتو نامع تلزنف ىلوألا سرفلا تءاج مث
اوحرم ام دعب امنم مهلاوز هللا دارأ مث ، نورق ةعبس نع لقت ال اماوعأ

اوضافأ ذإ داع موق اميف تمحازو ، اهيلا راشملا نورقلا كلت اهيف
ركرم فاقحألا تناكف ، ةمحدزم ةيلاوتم تاجوم ةيبرعلا ةريزجلا نم اهيلع
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داع موقل ناكو ، كلذ ىلا نآرقلا راشأ امك ، مهنم ةاتعلا لحمو ممتماعز
مميغب مظاعت امل ىتح ، ةلوطلاو ةلوملا مهلو ، ماربالاو ضقنلا نامع ىف
دارأف ، هللا ضرأ ىف اريبك اوتع اوتعو مهفطاوع ميكحت ىف اوغلابو
هطخس مهخودو هتمقن مهيلع لسرأ مهنم ماقتنالا ءىش لك هديب ىذلا هللا
٠ ميركلا هباقك ىف ممنع هللا صق امك

نامثع ىلوتف ، كولملا دحأ ىميدجنفلا قابس نب نامع ءاج مث
مث ، نمزلا نم احدر هطاهرأو وه اهيف شاعو داع موق اياقب اهنم درطو
، ناطحق نب برعي هيخأ لبق نم نامثع ىلع ايلاو ناطحق نب نامع ءاج
نب نامثع ليقو ، ميهاربا نب نأثفي نامع ، نامع نكس نم لوأ نأ تملع دقو
، اهانب نم لوأ ميهاربا نب ناثفي نب أبس نب نامثع ليقو ، ميهاربا

راصو « : ١٩ هفيحص بختنملأ ىف لاق ، باوصلا ىلا برقألا وه اذهو
ىذنلجلا ةريشع ىهو ، رجسث نب اوجو سراف ضرأ ىف دزألا نبرصن دالوأ
٠ هأ سمش نبا ةلوعم ركرك نب ىدنلجلا ةريشع : تلق ، » ركرك نبا
نامثع ىف نويناطحقلا برعلا شاع مث مهف نب كلام دالوأ نم وه ليقو
٠ نآلا ىتح دهع لك ىف اهتيمهأامل ةلقتسم ةرامإ نامثعو ، نمزلا نم احدر

: هترضاحم ىف ىمرضخلا لاق

ضرقنا دقو ، نامثع وحن هموقل اقرافم ورمع نب نارمع فطع «
، نامثع دزأ مهو هونب و وه اهنطوتساو اهلزنف سيدجو مسط نم امب نم
ملو ، دزألا لبق ىأ نامثع لهأ مه اوناك سيدجو مسط نأ لدي اذهف
دقف نامعب ممألا رخآ مهو سرفلا امأ ، اهنم مهالجأ نم ركذ
نامئع نم دزألا اولجأ سرفلا نأ لدي كلذو ،مهف نبا كلام مهالجأ

روكذملا كلام مهالجأ ىتح اهب نوقيرعلا مهو ، مهف نبا كلام ءاج ىتح
٠ نامثع نم

تنطق ىتلا ممألا نأ نيبتف ، سانلا نيب املوادن مايألا كلتو



، نويرموسلا ممنمف ، لقألا ىلع ممأ رشع نم رثكأ نييناطحقلا لبقنامع
نويلبابلا مث ،نويروشآلا مث ،نويقينيفلا مث ،نويداعلا مث ، نوينادلكلا مث
، نويأبسلا مث ، نويناطحقلا مث ، نويميدجنفلا مث ، نولوألا نويسرافلا مث
،نويخألا سرفلا مث ،نولوألا نويدرألا مث ،نوسيدجلا مث نويمسطلا مث
٠ قابس نبا نامثع نييهيدجنفلا كلم ناكو ، نويخألا دزألا مث

ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربا نب ناثفي نب أبس لآ نويأبسلاو
مث ، ورمع نب نارمع لآ مهف نولوألا دزألا امأو ، مالسلاو
نب كلام مهو نويخألا دزألا مث ، مهناوعأو ةبزارملا نويخألا نويسرافلا
مهف نب كلام لوق نيترم نامثع اولوت دزألا نأ ىلع لديو ، هعابتأو ممف
نب كلام مهل لاق ذإ ، ممبرح لاح ىف ةبزارملل مهتاقالم دنع ، هدونجل
: هب مهضرحي ام ةلمجنم مهف

نع : هلوقف ٠ » مكئابآ رثآم نع اوبذو ، مكباسحأ نع اوماح «
بذملا ىلع مهضرحي وهف ، رثآم نامعب مهئابآل نأ لدي مكئابآ رثآم

لبق نامثع كولم اوناك مهئابآ نوك ىه رثآملا كلت ىه امو ، امنع
مككلم نامع نودعت ةبزارملأ رشعم متنك اذإ ىنعملاو ، ةبزارملا ءالؤه
انك امك امب مقنك مكنأ ىلع ءانب اميف انومساقت نأ اماف ، كلذك نحنف
ناك اذه لعلو ، اهيعدن انلك انأ ىوعدب لتاقتن نأ امإو ع اهب نحن
هانركذ ىذلا اذهو ، اهيلع ةفحز ىف ممف نب كلام رظن هاضتقا ام لوأ
٠ ممف نب كلام مالك ىف صوصنم

هيلع نارمع نب ىسوس هللا ىبن مايأ ىف نامعب مهف نب كلام ناكو
هبأد كلذو ، ابصغ ةنيفس لك ذخأي ناك ىذلا وهو ، مالسلاو ةالصلا
رحبب ةراملا نفسلا ذخأب رمأ ، رخآ دلب ىلا دلب نم لقنتلا دارأ اذإ

امب هلوزن رثكأ ناكو ، همايأ ىف نامنع ةمصاع تاهلق تناكو ، نامع
هيلع قثي ىزاغلا ىلع ةقيض ةيلبج دالب اهناف ، ةازغلا نم اهتناصحل
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مهو منغلاك لحاسلا ىلع ممألا ىرثت تناكو ، امنم نامع لوخد
امالإ كولملا نأش اذهو ، نومجوتي نيأ نوردي ال مهنغس اوبولسم
٠ ةيلهاجلا ىف اصوصخ هللا ءاش

، ىلحاسلا ةنصح تاملق تناكو ، زارطلا اذه نم كلام ناكو
رثكأ افرت اميلإ رحبلا لحاس ىطع ةنيدم 1<١ : ىومحلا توقاي ا-هيف لاق

رحبلا ىلع ةرالا نفسلا كلام عصي امنمو : تلق » دنهلا نفس
لثمأو ، دالبلا كلت ةضرف نآلا ىهو « : لاق ، اهب وسرت ذإ ىنامعلا
لوزف رمتشا اذإ مصاوعلا مدقأ نم ىهو ، ةلهآ ةرماع نامثع لامعأ
، نارمعلا ةديدج اهنظيف توقايامأو ٠ » اهيف هنصحتواهب مهف نب كلام
٠ نظ امك رمألا سيلو

دلو عم نميلا نم راس اكلام نأ : ىدوعسملل بهذلا جورم فو
لصففاو ماشلا وحن ةنفجونب راسف ايقيزم رماع نب عرمع نب ةنفج
كلذ لدف ، ةنس ةرشع ىتنشا رازن نبرضم ىلع كلمف ،قارعلا وحن كلام
قاقش قفو كلذ ناك كلام امب لزن املف ، ةيرضم كاذ ذإ قارعلا نأ
، مهنيب قاقشللاعهد ، مميطع ممف نب كلام اوكلمف ، مهنيب اميف موقلا
ماشلا فراشم ىلا ةميذج كلم مأف ةميزج هنبا هدحب كلم مث : لاق

نيب ةريضملاب فورعملا عضوملاج هرلد تفاكو ، تارغلا وحن مورلا ىلا
كولم نمز ىف اكلم ةميذج ماقأو لاق ، ايسيقرقو ةقوفاخلا دالب
دونجملا روباسو كباب مجثلزا كلم نو ، ةفس نيعستو اسمخ فئاوطلا
ةئامو ةنس رشع ةينامث هكلم نلكف ، ةفس نبرشعو امالف ريشدزأ نبا

م ةحس

نامب قحل نم لوأ نأ ٠ : ىبلكلا نع باسنألا ف ىبتوعلا ركذو
نب هلل دبعنب نافدع نب سوه نب مفاغ نب مههل نب كلام دزألا نم
معن : تلق ، »درأل4 نبرصن نج هلا دبع نب ثراحلا نب بعك نب نارهذ
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برعلل دالب نأل ، روكذملا كلام وه ريخألا دزألا نم نامعب قحل نم لوأ نإ
نأ تفرعو ، نميلا نم نيلحارلا دزألا نم امب لزن نم لوزن تفرع دق
نيح مميلع هوكلمف ، رضم راوج ىف اهب ماقأو قارعلا ىلا لصفنا اكلام
كلام ري مل مث، اضعب مهضعب ىل مهوتعل مهنم دحاو مهكلمي نأ اوبأ
، كلذب هيلع مهل ةنملا تناكف ، مهسفنأ ىلع هوكلم موق عم ماقملا
،كلم نم ىط هل ةوق نع هثكلم نكي مل اذإ كلملا نأل كلم نم كلمب سيلو
نامثع ىلا هتميزع مهف نب كلام لوح كلذلف ، ةدرتسم ةيراع هكلم ناف
قبس نامثعو ، هتوقب امنم كلمتي ام كلمتيو اهيف سرفلا حطانيل
، عاطتسا نإ هل اهكلم ديعيل كلام اهيلإ داعف اهنع اولجنأ مث اهيف دزألا
٠ رارحألا ةشيع اهيف ثيعيو

ليقو ، قارعلا ةقلامع نم مهو ةينيعملا ةلودلا نإ : ممضعب لاقو

نويبارومحلا ءاج مث ، نامع ىلا مهناطلس دتما نييمارآلا نم مع

ةلود اون وكف ، ىناطحقلا ريمح نب أبس لآ مه نيذلا نويأبسلا مث مهدعب

اضيأ نوينادلكلا مث ، نويداكألا مث ، نويقينيفلا مهالت مث ، نييريمحلا

٠ ةيبرعلا ةريزجلا ىلاهأ نم مهو

اهعمجأب ةيبرعلا ةريزجلا ىلع دتمأ مهناطلس نإ ةريزجلا ملاعم ىف لاق
نبقف هتلود امأو : للق ، طسوتملا ضيبألا رحبلاو سراف جيلخ ىلا
، ةنس ةئامعستب داليملا لبقف ةعبابتلا امأو لاق ، نورق ةينامثب داليملا
تومرضح نميلا عم هيلا اماض كلملا نوكي نأ ةعبابتلا ىف طرتشيو لاق
سمخ ةنسب مهتدم ىدتبتو : لاق ، عبت هل لاقي ، الف الإ و رحشلاو
نإ الوأ هلاق ام فلاخي اذهو : تلق ، داليملا دعب نيتئامو نيعبسو
رثكأ غلبت ريمح كولم ةدمو لاق ، ةنس ةئامعستب داليملا لبق ةعبابتلا
نييقينيفلا نأ امك روشأ ىلا نوبوسنم نويروشآلاو لاق ، ةنس ىفلأ نم
ممآلا هذه اهتسشاع ىتلا ةدملل قيقحتلا نأ ةقيقحلاو ، قينيف ىلا نوبوسنم
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ادوجوم نكي مل نيودتلا ناف ،دومعلا هذه لهأ ىلعرسعي ممكلم قيقحتو
، اهرابخأو تاوبنلا ثيداحآ نم امإ لاقي ىذلا نأو ، برعلا عم اصوصخ
٠ ركتتسم ريغ هيغ طيطختلاو باتكلا لهأ لاوقأ نم امإو

سماخلا ىف ليقو ، داليملل ثلاثلا نرقلا ىف ليق برأم دس بارخو
مكو ، ناض ىلا مهف نب كلام جورخ ملعي هنمو ، سداسلا ىف ليقو
نوبتكي ول عئاقولا نونودي نيذلا مه سيل خيراتلا ءاملعو ، هتدم تناك
، اهتامدقم نم رومألا نوجتنتسي نيذلا مه امنإو ، اهوحنو ثداوحلا
اياضقلا ماكحأ نوجرختسيو ، لامعألأ ريس نم لاوحألا نومهفيو
٠ اذكهو امعئاقونم

ىلع ترم ىتلا دومعلا ىف تعقو ةماه رومأ ىنامثعلا خيراتلا فو
٠ هللا ءاش نإ خيراتلا اذه ىف كلذ ىرت فوس املطابو امقح ىف نطولا

نوكلتمي بناجألاب ةحفاط تحبصأ املامجو اهوهر ف ىبد هذهو
لاوحألا ىف نولغلغتيو دالبلا تاريخ ىلع نوضبقيو لاومألا ىصاون
، لوقن نأ لبق لوقن ام ملعت كنا مهللا ٠ ةماعلا نع الضف ةصاخلا
كنإ انئادعا نم اننطو ظفحاو ، ةلطابلا نايدألا نم اننيد انل ظفحأف

٠ ميحر ميرك
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نسا ةقلحلا

ءاهتنإ ىلا سرفلل هبورحو نامعب مهف نب كلام لوزن ىف

مهرما

كلذب ةفرعملا ىعدي نم تعمسو ، هللا همحر ىملاسلا مامالا لاق

ىلع هقبس ىضتقي كلذو ، ماع ىفلأب مالسالا لبق ناك كلذ نإ : لوقي

اذه ناك اذاو، نورقب مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع حيسملا دهع

لبق نامع لزن رماع نب نارمع نأ تملع دقو ، ماع ىغلأب مالسالا لبق

. ناطحق نب نامثع اضيأ اهب هقبس دق ناكو ، ةليوط ةدمب مهف نب كلام

نيبو ، ةلواطتم نورق رماع نب نارمعو ناطحق نب نامع نيب ناكف

نيب ليق اذإ ركنتسم ريغف ، كلذك اضيأ مهف نب كلامو رماع نب نارمع

ثالث نامثع اولوت نويناطحقلا نوكيف ، ماع ىفلأ مالسالا نيبو كلذ

ىخق املو ، خيراتلا ءارقتسا بسحب ةحصلا نم بيرق اذهو ، تارم

نأو ، باهذلاو لاقتنالاب اهلهأ ىلع ىضقو بارخلاب برأم ىلع هللا

ىف اهب ىضقو ، لجو زع هللا اهدارأ ةمكحل ضرألا ىحاون ىف اوقرفتي

ىذلا دسلا جاتجأف ، مرعلا ليس برأم ىلع هللا لسرأ ، باتكلا مكحم

تقرفتو دالبلا تكلهف ، ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس هانب

ةكم ىلا جرخ مهضعب ناكف ، دالبلا مهل داترت داورلا تجرخو ، دابعلا

مث ةارسلا ىلا مهضعبو ، ماشلا ىلا مهضعبو ، ةنيدملا ىلا مهضعبو

٠ناضىلا

، نامثع ىلا مهنم جرخ نم رخآ رهظي ام ىلع ممف نب كلام ناك

اوأرو ء دسلا بارخب ديكألا ملعلا مهل قبس نيذلا ءالجألا هءانرق نأل

ىلا اوجرخ ةفيرط ممتنهاك رمأ نم رهش امك كلذ ىلع ةلادلا تايآلا

اكلام لعلو ، اليوط ادهع اوشاعو ، نيلهآ اهيف اونطوتو ، دالبلا

رمألا ققحت اذإ ىتح كلذ ناكمإ ناك امهم هدالبب ماقملا لضفي ناك
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نم نامئعب ملء قباس هل نوكي نأ دبالو جرخ ،جورخلا ةرورض ىأرو
دومعلا كلت ىف نامثع اونطق نيذلا اهلهابعو دزألا صابيعأ نإ ثيح
راتخا رمظي ام ىلع كلذلف ، هتدلج ىنبو هموق نم مه اميلإ راشملا

ركذي ذإ بختنملا ىف لاق ، ماشلاب اولح هلآو نارمع نأ اميس ال ، نامثع
مهنمو ، رصم ىلا راس نم مهنمو ةارسلا ىلا راس : مهنم دزألا قرفت
نم امأف : لاق ، نامع ىلا راس نم مهنمو . قارعلا ىلا راس نم
: لاق ، ممف نب ىنعي كلامو ، نادحلاو ، دمحيف دزألا نم نامع نكس
، راجنسوةثراحو ماوسو قرابو ذئاعو ةرانو بهلو رجحلا درألا نمو
ىف تنكس نامئع ىعدلت دزألا نم ةليبق نأ كلذ لدف ، هرخآ ىلا نامع ىطع
ىلع كلذ عاشف ، نامع ىلع قلطأ اهمسا طعلف ، دزألا نم اهنكس نم ةلمج
نادحلا امأو ، دزألا ىمح نبومف دمحي اما ، ايلخادوايلحاس هلك رلحقلا
رجحلا ا-ملو ، فورعم ومف كلام امأو ، ىدزأ عرف سمش نب ومف
اميف ناثب مهنم قيي قرابو ذئاعو ةرانو بهل امأو ، دزألا نم سيلف
مل ةثراحو ماوس كلذكو ، ىرخألا لئابقلا ىف اولخد مهلعلو ، انمطع
راجنس نأ نايعألا ةغحت ىف ءاجو ، راجنس كلذكو ، ائيش مهنع فرعن
٠ بختنملا بحاص هلاق امب مطأ هللاو راحص امب دارملاو نامع ةبصق
،نامثعب نودوجومف ىط ونب ممب دارأ ناك نإ امأ نامثعو ىلع كلذكو
٠ الف نلمثع ونب امأ

اكلام نإ « : ىدوعسملل جورملا نع القن ىملاسلا مامإلا لا
ةنفج ونب راسغ ، ايقيزم رماع نب رمع نب ةنفج دلو عم نميلا نم رلس
نييرضملا دنع ىقبو ، قبس اك قارعلا وحن كلام لصفناو ماشلا وحن
،اكلم نكي ملو اكلمم ناك هنأالإ ،امظعم امرتحم اهركم اكلم قارعلاب

٠ » ريسي ريغ ادمع لاحلا هب رمتساو ، كوللا دنع ةداعلا ىه امك

نأ « : ناظقيلا ىبآ ع ةديبع ىبأ نع ىناتسجسملا متاح وبأ لاقو
مهجرخأ نيح دالبلا ىف ممقرفت دعب هموق نس مهف نب كلام جورخ ببس
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ممف نب كلامل ايعار نأ ، ةارسلاب اولزنو برأم ىتنج نم مرعلا ليس
روقع بلك اهيفف ةيناث ةياور ىفو ، ةبلك مهقيرط ىف ناكو منغب جرخ
ممسب ىعارلا هامرف ، كلام ىعار ىطع بلكلا دشف ، سود نم مالغل
نمو وه ةارسلا نم جرخف ، كلام ىعارل بلكلا بحاص ضرعتف هلتقف
، هيلا نيبرقألا كلام صايعأ نم اسود نأل كلذو ، هموق نم هعاطأ
جرخف ، مويلا كلذ نم ةبلكلا دجنلا كاذ ىمسف ، مهنيب ةنتفلا ىشخف
نمو ، دزألا نم هتريثعو هموقو هدلو نم هعاطأ نميف نامثع ديري كلام
لزتعا دقو ، نامثع ىلا اهجوتم راسو ةعاضق ءايحأ نم هعبتاو هعاطأ

نم قارعلا ىلا هبحص نمب شربألا ةميذج هدلو كلذ لبق نم مهنع
٠»دزألا لاطبأ رئاس

ىقرشو ىنربخأ : ىبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه نب رذنملا وبأ لاق
نامثعديري ةارسلا نم مهف نب كلام جرخامل « : الاق ، ىماطقلا نبا
ةارسلا وحن تفتلت تلبقأو ، اهيعارم ىلا هلبإ تنح ، قيرطلل طسوتو
نطوتستو نطاوملا فلات اهنأل كلذ اهبأد لبالاو ، نينحلا ددرتو
ارعش دشنأف كلام ةظيفح تجاهأ اذ دنعو ، ناويحلا رئاس قوف نكامألا
رمي ال لعجف ، نامثع ديري هروف نم راس « : لاق ، » هركذن مل كلذ ىف هل
هوعداوو هوم لاس الإ نميلا لئابق نم مهريغو دعم نم برعلا لئابق نم ةليبقب
قيرط نع لبإلا ىلع ناك ريسملا نأ كلذ لدو ، » هتريشع ةرثكو هتعنل
كلذ ةريسم ىف راس مث : لاق ، نامثع كلام لخدي نيأ نم رظناو ، ربلا

حيرتسي امثير هيف ثبلف ، تومرضحب داو وهو توهرب ىلع ذخأ ىتح
اهونكاسو اهلهأ مهو سرفلا نامثعب نأ هغلبف نامثع ىلا هدصق هجوف
مه اذاف هلاجر ضرعتسأف ، تارفانم مهايإع هنيب عقت نأ دبالو
نع ةجاحلا دنع ىنغت بئاتكمهنأ ىأرف ، لجارو سراف فالآ ةتس ءاهز
نامثع ديري مهب لبقأف ، نطفلا ىط ىفخت ال بابسأل شويجلا نم ريثك
هلاقيو كلام نبا ةاذه هتمدقم ىلع لعج دقو ، طخسلاو اضرلا ىلع
امملعجف هدالوأ بجنأ نم هدنع نابيجنلا ناذه ناكو ، كلام نب ديهارف
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ىتح نامثع مؤي راس مث اهناسرفو دزألا ديدانص نم سراف ىفلآ ىف
نبا ورمع نب ناديح نب ةرمم كانه هنع تفلختف رحشلا ىلا بصنا
جرخ نم لوأ ناك : ىبلكلا لات ، ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا
ميت نب ميهف انبأو ورمعو ، ىدزألا ممف نب كلام ةمامت نم برعلا نم
كلام نب ةعاضق نبا فاحلا نب ناولح نب ةبلعث نب ةربو نب دسأ نب هللا
دزألا لئابق ىف مهف نب كلام مدقتو ، رحشلا تلزنف : ريمح نب
نم سرفلا نامععب دجوف ، نامع ضرأ ىلا ةعاضق ءايحأ نم هعم نمو
، امناكسو املهأ ذئموي مهو ، رايدنفسا نمهب نب اراد نبا راد كلملا ةهج
مهف نب كلام لزنأ كلذ دنعف ، سراف كلم لماع نابزرملا مميلع مدقتملاو
، تاملق بناج ىلا لاقثألاو ءاسنلاو لايعلاو مشحلا نم هعم ناك نم
ىلا ليبس ال ذإ رحبلا قيرط نم نامثع ءاج هنأ اذه نم نيبتي : تلق

نم ءاج هنأ بسحأ تنكو ، لبإلاو ليخلا ىلع ةهجلا هذه نم نامع
لحاورلاب لوخدلل ةحلاصلا ةيحانلا كلت نم نامع لخدف رحشلا قيرط
ىف هلبإو هليخب لمحت هنأ مزليف تاهلق قيرط نم امأ، كاذ ذإ ةيداعلا
ليخلا نم مهدنع كرتو ممل عنمأ نوكيل « : لاق ، تاملق ىلا نفسلا
اذإ ودعلا نم ممعنمت ةيماح مهل كرت ىأ ، » مهوعنمي نم لجرلاو
تاملق قيرط ىلع نفسلا ىف ةلئاعلاو لقثلا هجو هلعل تلق ، مممجاه
٠ حضاولا وهو
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نامع ةيلخاد ىف لغظتلا موري ممف نب كلام

، مرحلا نوصق ىتلا ةعنملل كانه لقثلا كرت تاهلقب كلام لزن امل
سرفلا ناف ، ةيفاك ةيماح مرحلا دنعو ، لابجلاب ةعينم ةروك تاهلق نأل

راحئص هلوزن ربخ غلبي نأ ىلاو ، لامعأ نم اميلإ امو راحص ف
هركسعم برضو ، هترامإ مئاعد زيكزت نم نكمق دقف هدصقم ققحتيو
٠ نامثعب

لعج دقو ، هلاجر ديدانصو هركاسع ةيقبب وه راس مث « : لاق
ىهو ، فوجملا ةيحان لخد ىتح سراف ىفلأ ىف ةءانه هنبا هتمدقم ىلع
ىضر ، عزعزتي ال شأجو ةتباث ةميزع ىلع اهيف لغلغتف نامثع بلق
لسرأو ، ءارحصلاب ركسعف : ناق ، » اوضرثي مل مأ هرارقب سرفلا
نل مهنم ديري ىأ ، نامثع نم رطق ىف لوزنلا ممنم بلطي سرفلا ىلا
مهوقياضي الو، هادع اميف ممقياضي الف هيف رقتسي بناجب هوصصخي
اوحمسي نأ مهنم بلطف مهيف كلملا سيئرلا ةلزنمب مهنم وه نابزرملا ناكو
ىتح نامثعب ءىجال ةفصب ىقبيف ، الكلاو ءاملا نم هونكميو كلذب هل
٠ مهنع لحري وأ ممعم ميقيف حلصي ام هسفنل ىري
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كلن ىف مهرمتؤم نودقعي سرفلا

لوزنلا ممنم بلطي هفأو ، نامثعب كلام لوزن ملع مهيلا لصو امل
اولاطأ كلذل ، نانئمطالاو ةعداوملاو ةملاسملا لاح ىلع نامئعب رارقتسالاو
عمجأ بطخلل صيحمتلا دعبو ، اورواشتو اورمتئاو ممنيب اميف لاقملا
أ٠ ميمص ىبرع وهو هوتكميالاو ، كلام بلط ام لوبق مدع ىلع مهيأر
اميط ءاليتسالا نامعب هدوجو نم نوشخي ممف ميظع كلم هنأ امك
انيلع قيضيف انعم ىبرعلا اذه لزني نأ بحن ال نيلئاق هوحراصر
ممنم ىضري ال امبر اراد نب اراد كلملا نأو اميس ال افدالبو انضرأ
كلامملا ىلع كولملا ةريغو كللا ةروسسو ، نامئعب ممف نب كلام دوجو
انل ةجاح ال اولاقو ،لايقألا ءالؤه لثمل لاحلا اذه لثمب حمستال
ىف هماقمب اضرلا مدعب كلام ىلا ممباوج لصو املف ، هراوجو هبرق ىف

ىف ماقملا نم هل دبال هنأو ، هيلع ىوطنا ام ةقيقح نع فثك نامثع
ىنومتكرت نإ ( : الئاق ىعرملاو ءاملا ىف هوساوي نأو ، نامثع نم رطق
نإو ، مكهرك ىلع تمقأ متيبأ نإو ، مكتدمحو نامثع نم تلزن اعوط
ملو ةيرذلا تيبسو ةلتاقملا تلتق مكيلع ترمظ نإ مث ، مكتلتاق ىنومتلتاق
اعوط هكرقت نأ سرفلا تبأف « : لاق ٠ ) ادبأ نامثع لزني ادحأ كرتأ
٠ » هلاتقو هبرحل دعتست تلعجو
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نامعب سرفلا ةمداصمل بهأتي مهف نب كلام

٤ هيكرات ريغ مهنأو هيلع سرفلا مايق ققحت امل كلام نا مث لاق

هسفن ىف ررقو هرارقتسا مئاعد تبثأ هنظي ناك ام دعب كلذ ققحتو

، موقلا نيبو هنيب عارصلا نم دبالو ، لاحلا تناك اممم جورخلا مدع

، امتاباغ ىف دسالا سمحتو نمألا رابغ ضفنو هلاجر مظنو هلامعأ بتر

،استحا مهيستحي نأ ررقو لكآلل ممنلا ةرظن الإ سرفلا ىلا رظني ملو

، تومي وأ ىبرعلا ايحي زعلا ىلعو ، ءاضق امإو ءافش اماف ، مسلا

ىذلا وهو ، نامثع بلق ف حنم ةحاوب هموقو ممف نب كلام ركسعم ناكو

نم لحاسلاب كاذ اذإ سرفلاو ء كلام جلفب فورعملا جلفلا اهب رفح

تأر املو ، قرشلا ةنازخو نامثع ةمصاع راحثصب مهركسعمو نامثع

ىف تماق ، ناض نم لوزي وأ مهف نب كلام برح نم املدبال سرفلا

اهل وبط تبرضو ، اهدشحل تدانو اهقاوبأ تبرضو اهديدعو اهدع

هتمارص ىف ةميكشلا ةديدشلا هتئبعت ىف لماكلا مخضلا اهشيج ىف تعاجو

نأ رمأو لاجو نابزرملا لاصو ، نامثع بلق لتحملا ىبرعلا ىلع اقنح

هركاسعو هدونج ىف وه بكرو ، برحلل هيف نذؤي ىذلا قوبلا ىف خفني

ليقو ، افلأ نيعبرأ ناك هركسع نإ : لاقيف ، مج ركسع ىف راحص نم جرخو

غلأ نع دعي برحلا ىف دحاولا ليفلا ناكو ، ةليفلا هعم جرخو ًافلأ نيثالث

نامع فوج ىف مهف نب كلام ناكو ، نامثع نم كلام جارخإل هجوتو ، لجر

نم برقلاب تولس ءارحصب ركسعف هسيلا نابزرملا جرخف ، ىنعمو امسا

هعم نمو بكرف نامثعب دزألا ديس مهف نب كلام غلبف ، رضخألا لبجلا

لطبلا هتمدقم ىلعو ، لجارو سراف فال٢ ةتس ءاهز ىف اوناكو اعيمج

لبقأف ، اهناسرهفو دزألا ديدانص نم سراف ىفملأ ف كلام نب ةءانه مادقملا

اوثكمف نابزرملا ركسع ءازاب ركسعف تولس ءارحص ىتأ ىتح ةئيملا كل ىف
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نيقيرفلا نيب دتشت ةيبصعتلأ ةنشنشناو ، بولقلا ءلم عورلاو كلذ مهموي
ناقيرفلا تاب مث ، برح مويلا كلت مهنيب عقي ملو ، هللا نمرصنلاو
، ةرسيملا ىلع كلام نب ديهارفو ةنميملا ىلع كلام نب ةءانه ناكو ، هرماوأب
اوزمجو مهبئاتكاوبتكف ، مئازعلا ىوق هنأ الإ ، ددعلا ليلق هودع شيج ىلا

مميلا دمعو ممفقاوم هلاجر ممف نب كلام فقوأف ، برحلا زامج
، ةرسيملا ىلع كلام نبديهارفو ةنميملا ىلع كلام نب ةءانه ناكو ، هرماوأب

ىط هدالوآ ىناثو ، برحنا ىف هتنميم ىلع هدالوأ دحأ نوكي كيلمب مركأو
، هباحصأ نم ةدشلاو ةدجننا لهأ ف شيجلا بلق وه نوكيو ، هترسيم
، تقولا كلذ ىف هماظن ىلع هبتريو هشيج ءىبعي اضيأ نابزرملا تابو
نيقيرفلا نم دحاو لك بهأتو لاتقلل اوفقاوتو ىناثلا مويلا ىف اوحبصأ املو
ةلالغ امهيلع سبلو نيعرد نيب رهاظف ممف نب كلام ماق ، هودع لاتقل

نعطو فويسلا برض نم ةياقو نوكت ديدح ةعطق هسأر ىلع سبلو ، ءارمح
، قلبأ هل اداوج بكرو ءارفص ةمامعب اهيلع ىطغو ، حامرلاو مامسلا
، نشاوجلاو عوردلاب اوعنقت دقو ، ةئبعتلا كلت ىط هدالوأ هعم بكر مث
ىري الف ، مهسوءر ىلع ضيبلاو هعم نيذلا دزألا لاطبأ لعف كلذكو
٠ موجنلاك عملت نويعلا قدحالإ رظاغلا

برحلا ةبطخ هلاجر مهف نب ككام بطخ برحلل اوفقاوت املف
مهيلع فوطي لعجو تيمتسملا ضيرحت مهضرحو، لاتقلا ةوعد مهاعدو
ظافحلاو ةدجنلا لهأ دزألا رشعم اي : هتبطخ ىف لوقيو ،ةبيتك ةبيتكو ةيار ةيار
اوحصانو مكودع اولتاقو ، مكئابآ رثآم نع اوبذو مكباسحأ نع اوماح
ةفاك ىف مجعلا مكتعبتا متمزهو مترسكنا نإ مكناف ، مكناطلسو مككلم
مكزع مكنع لازو مككلم مكنع دابو ، ردمو رجح لك نيب مكوفطتخاف اهدونج
، ظافحلاو ربصلاب مكيلعو برحلا ىلع مكسفنأ اونطوف ، مكناطلسو
، ديدانصلا هلاجرل ممف نب كلام ةبطخ ه أ هدعب ام هل مويلا اذه ناف
ةيار مميط روديو دلجلاو ربصلاب مهرمأيو ممحصانيو ممضرحي لعجو
٠ هركاسعو هبئاتك عيمج غرفتسا ىتح ةييتك ةييتكو ةيار

) ١ ج خيرلتلا ربع نامع - ٦م(
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برحلا حتفب ،ىدبي ناينرملا

نم ءاجوه ناكو هلاتقل ةدعتسم هلوح ةيبرعلا ةئيهلا نابزرملا ىأر
لبقأو همامأ ةليفلا لعجو هداوق عيمجو هركسعب فحزف كلذل راحثص
: ممل الئاق مهيط ةلمحلاب هباحصل ىدانو هباحصأو مهف نبا كلام وحن
ةليفلا هذه ىلع ىمأو ىبأ مكأدف ىعم اولمحا دزألا ناسرف رشعم اي
، اميلع نولوعي ىتلا ممتوق اهناف ىأ ، مكفويسو مكتنسأب اهوفنتكاف
هعم هلاطبأ تلمحو مهف نب كلام لمح مث ، امب نورتستي ىتلا مهتنجو
ماهسلاو حامرلاب ةليفلا اومارو ، ةدشو اسامح ةءولمم ةيبرع ةلمح
، نابزرملا ركسع ىلع اهتلمجب ةعجار ةليفلا تلوف ، فويسلاب اهوفدرأ مث
هباحصأو ديدانصلا هلاجر ةفاك ىف كلام لمح مث ، اريثك اقلخ مهنم تئطوف
، ةلوج اولاجو نابزرملا ةئبعت تضقتناف ، هباحصأو نابزرملا ىلع لاطبألا
، اهديدحو اهدح ىف تلبقأو ، ضعب اهضعب ىلا تعجرو مجعلا تناب مث

اولمحف ةلمحلاب مهرمأو ، هدونج ةفاكو هباحصأ ىف نابزرملا حاصو
ليلص الإ عمسي الف ، لاتقلا دتشاو برضلا طلتخاو عيمجلا ىقتلاو
، لاتقلا نم نوكي ام دشأ مهموي اولتتقاو ، فويسلا عقوو ديدحلا
دقو ، اوفرصناف ليللا مالظ مهنيب لاح نأ ىلا ضعبل مهضعب تبثو
مهنيب تمظعو ، نهارلا مهفقوم اوفرعو ممضعب نم مهضعب فصتنا
ودعلا ىف نلعفنل انبلغ نإو ، انبغ انبلغ نإ لوقي قيرف لك ناف ، ةنحملا

الإ ، نيقيرفلا نم لاجرلا ةرارش فيسلا لكأ دقو ، انظيغ ىفشي ام
مويلا ىف برحلاا وداعأ مث ، ادلج ىوقأ برعلاو اددع رثكأ سرفلا نم
ىلع برعلا ةأرج تيوقو لتقلا سرفلا ىف رثكف ، ماظنلا كلذ ىط ىناثلا
نفدل ليللا ناكف مهنيب ليللا زجح ىتح كلذك اولاز امو ، لاتقلا
لقلا ناكف ، دشأ وأ كلذك ثلاثلا مويلاف و ،ىحرجلا جالعو تاومألا
ةنعطلا اهل ةنسألاو ،لاطبألا فكأ ىف كحضي فيسلاو ،لاجرلا نم هذخأم اذخآ
، لادج الب قحلت ام لك ممتلت ران برحلأو ، لايفألا روغث ىف ءالجنلا
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ةرواسألاو ةبزارملا نم لاجر ةعبرأ جرخ لاثملا اذه ىلع ةلاحلا اوأر املف
،دزألا ديس مهف نب كلام نماوند ىتح لجر نع مهنم لجرلا دعي ناك نمم
نم كفصننل ىبرعلا اميأ انيلإ مله هل اولاقف ، برحلا هذه ميعزو
نظي ملو مهتباجإ الإ كلام ري ملف ، لجر لجر انم كردابيو انسفنأ
درجت دقو ، هيبأ هسفنو اتباث هشأج ناك ذإ ، مهنم ةبهر هسفنب
، نيهجولا دحأب الإ هنم صالخ الو صانم الف هيف عقوو رمألا اذمل
لاطبألا ةعبرألا كئلول نم دحاو هل جرخو ، هتنج هبلقو دزألا ديس مدقتف
ىطع فيسلاب كلام هفطتخا ىتح قئاقد الإ ناك امف ، ةعاس ادراطتو
هعمو كلام هيلع فطعف ىناثلا هل جرخ مث : لاق ٠ اليتق هادرأف ، ةرغ
هنعط ةنعطب هيلع ىضق نأ كلامتي ملف ، برعلا ةيمحو كولملا ةدجن
نب كلام ناكف ثلاثلا هل جرخ مث ، ضرألا ىلع اعيرص امب رخ اهايإ
برض ىناثلا سرافلا ناكو ، ىقالي ام مهتليل هاف ارغاف ادسأ مهف
سرافلا كلام برض امل مث ، ائيش هتبرض عنصت ملف هسأر ىلع اكلام
تهتناو ةضيبلا تقلف ةبرض كلام هبرض ، ةضيبلاو عردلا هيلع ناكو ثلاثلا
عردلا هيلع تناكو ، ةقتاع ىلع ةبرض اضيأ هبرضو ، ىسرافلا سأر ىلا
جز ىلا مهف نب كلام فيس ىهتنا ىتح نيفصن عردلاو قتاعلا نابأف
عبارلا ىسرافلا رظن املف نيتعطق ضرألا ىف هب ىمرف ، ىسرافلا ةباد

نب كلام ةاقالم نع مجحأف رمألا هلاهف ، ىثهدئا هباحصأب كلام لعف ام
لاتقلا هسفن تعاكف : لوتقم ةلاحم ال وهف جرخ نا هنأ ملعو ، مهف
هفقوم ىلا كلام فرصنا مث مهيف لخدف ، هباحصأ ىلا ، اعجار ىلوو
تأرو كلذب دزألا تحرفو ، رصنلاب ةوق ىفو، رفظلاب طا--٠٩رث٠| ىف هسفنو
ل زي ال رصتنملا ناو، رصنلا ببسي رصنلا ناف ، مجعلا ىلع ةرصتنم امنأ
نابزرملا ىأر املف ، هطابتغا نم مظعيو هطاشن ىف ديزيف رصنلا لمأي

نم جرخو ، بضغلاو ةيمحنا هتلخد ةثالثلا هداوق ىف كلام عنص ام
: هل الئاق اكلام ىدان مث ، مهدعب ةايحلا ىف ريخ ال لاقو هباحصأ نيب
ناك هبحاصب رفظ انيأف ، اكلم لواحت تنك نا ىلا جرخا ىبرعلا اميأ
اميف اكلام فصنأ ناكو ، كالهلل انباحصأ ضرعن الو ، لواحي ام هل
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ةايحلا ىلع توملا ىتاعلا ىسرافلا لضفو ، ظيغلا كلذ راثأ دقو ، هل هاعد
دتهي مل كلام ىلع ةوطس هسفن نم ىري هلعلو ، فرشلاو زعلا ليبس ىف
نابزرملا هنيرق ىلا فحزي مادقملا لطبلا كلذ كلامب اذإو ، كئلوأ امل
ةطابرب كلام هيلا جرخف ، ناديملا كلذ ىف لتق نم لتق ىط نابضغلا لطبلا

اميعز امه ثيح امهيلا رظتت سانلاو ايلمالواجتف ، بلق ةدشو شأج
نورظتني اممليخ ةنعأ ناعمجلا ضبق دقو ، اهاغو ادئاقو برحلا كلت
اذام نورظتني نوفقاو نيفرطلا نم موقلا ةيقبو ، ناميعزلا لعفي اذام
، لسابلا دسألا ةلوص كلام ىلع نابزرملا لاصف ، امهارو امو نوكي
ةفطع هيلع فطع مث ، بلعثلا ناغور برحلا نابلب كنحملا رهاملا هنع غارف
سأرلا تنابأو ةضيبلا تعطق ةبرضب هقرفم نم نابزرملا سأر اهب قلف
ىحر ترادأ ةلمح سرفلا ىلع دزألا تلمحو ، ضرألا ىلع اتيم رخف
اولتتقاف هباحصأو كلام ىلع سرفلا لاطبأ تلمحف ، ريفز اهلو برحلا
لاجرلا ناسرف فيسلا لكأو ، رصعلا ىلا راهنلا رمظ نم اديدش الاتق
، مهركسعم ىلا اومتنا ىتح نيمزهنم اولوف انعطو ابرض دزألا مهتقدصو
٠ متماع ىف حارجلا رثكو ريثكقلخ مهنم لتق دقو
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ةندملا ممف ني كلام نم مطت سرغلا

نب كلام برح نع زجعلا سرفلا ترعثتسا برحلا هذه دعب
دزألا لابقإو ، نآ لك ءامسلا ىف عفتري مهسحن علاط اوأرو ، ممف
كلام لاجر لعلف ، ادغ مهيلع نوكي اذامو ةبلغلاب اونقيأو ، لابقتسا ىف
نمي نأ هنم نوبلطي كلام ىلا اولسرأ كلذ دنعف ، ايئاهن مهيلع ىضقت

برحلا مهنع فك نأو ، حلصلاو ةندهلا ىلا مهييجيو مهحاورأب مهيلع
اوجرخي نأو ، نامثع نم مهلهأ لمح ىط اورهظتسيل ةلماك ةنس مهلجؤيو
، ةعداوملا ىلع ةيزجلاو دهعلا كلذىلع اوطعأو ، لاتقالو برح ريغب اهنم
اولمحتف ، هولأس ام ىلع مهقفاوو هنم هوبلط ام ىلع كلام مهباجأف
نيرشتنملا نادلبلا نم اهلوح امو مهتماعز رقم راحئص ىلا تولس نم
مهاطعأو ، مهييب ةنداهملا ىلع ةيلحاسلا فارطألا كلت ىف اوقبف ، اهبن
، لاتقو برحب هوءدبي نأ الإ ^ىشب مهضراعي ال هنأ اقاثيمو كلذ ىلع ادهع
لاح ىف اوقبف ، هولاس ام نامع ىف مهرقأو برحلا مهنع كلام فكف
ةيلخادلا ىف اكولم دزألا تناكو ، لحاسلا نيمزالم برعلل نيملاسم نمأ

سرغلا اصع تقدنا دقو ، ا-هتماعز رمأ مهيلإو ، اهلابجو اهلوهس

٠ ممحرص راهنأ و



-  ٦٨

تاهلق ىلا ةرظن ىقلي ممف نب كلام

ممعم كرتو ، لافطألاو ءاسنلا تاملقب فلخ اكلام نأ انمدق دق
هتماعز ديؤيل تاملق ىلا فحز سرفلا برح ءامتنا دعبف ، ةعنام ةيماح
ذإ نأشلا اهل ىتلا ، ةعيفرلا ةضرفلاو ةعينملا ةروكلا ىهو ، ا-هيف
نم دفاولاو ، نامثع ىلا دنملا نم دراولا امئاقتلال ، نامثع لحاس ىف كاذ
ةراجتلا تاطحم بظأو ، راحثص لبق ىنامثعلا جيلخلا ىلا برعلا رحب
لاوحألا عالطتسال برقأ تناك امبرو ، انه ةهجولا هذه نم ةيفامثعلا
لقتناف ، ا-هيلا ىدؤت لازت ال ةيرحبلا تالصاوملا قرط نأل ، ةيسرافملا
لخدي ملو ، هكلم دطوتيو همئاعد رقتستو هرمأ دهمتي امثير اهيلا
، هركي ام هنم ىري نل دبال وحعلا نأ هملعل نامثع ةيلخاد هيعارذب

ثداوحلا نم نمأم ىف ىرارذلا نوكتف موقلا ةضيب ودعلا دصقيو
ىلع رودت ةرئادلا نأ ىأر املو ، هتسايس عيدب نم اذهو ، ةعقوتملا
كولمللو تاملق ىلا به ، نيروحدم نامثع بلق نم اوجرخو ، سرفلا

٠ هيف مه ام ردقب تاسايس

، تاهلق بناج ىلا ممف نب كلام زاحناو«  ىملاسلا مامالا لاق
هنإف ، همايأ نم لبقأ امل دعتسي ناكف ، مهرمأ ملاب ىلع لزي مل مث
ريغ رهدلا فرصو ٠ مهريغ نم وأ موقلا نم هيطع نوكي اذام ىردي ال

ءايحأ ىف عقاولا عاشو ، مجعلا لاتقب كلام سرمت دقو ، ةنومأم
هتبيه تلعو ، بولقلا ىف هلالجإو كلام رابكإ نم كلذ دازف ، برعلا
ىفو ،ابرضو انعط الإ ىوميالو ابرح الإ لمأي ال راصو ،تاماملا
، ةريبكلا راممألا نوسمطي اوماق مجعلل ممف نب كلام ةندامم ءانشأ
ىف امنم نولحتري امثير الإ نامثعب ممل رارقال مهنأ نوملعي ممنأل
بكارلا وأ لجارلاب دومعلا كلت ىف تاغالبالاو تالسارملا نأل ،ةدملا كلت
تابسانمو لاوحأ نامز لكلو ، ةيملإ ةمكح ءىش لك ىفو ، سرغلآ ول ةقانلا
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الإ لوانقت مجعلاو ممف نبا كلام نيب ةندهلا نكت ملو اذكهو ، ةيتقو
مجعلا ردغو ، لكلا دنع فورعم برعلا ءافوو ، مهنيب برحلا نالعإ
، امنم جورخلا ىطع نيمغرم دالبلا نىقرافي مهو اميس ال هيف كش ال

٠ هولعف الإ هنوعيطتسي ائيش نوكرتي الغ

هل اوركذو ، ممف نب كلام نم مهيلع عقو امب كلملا اورعشأ دقو
لح ام هل اوركذو ، مهترواسأو مهتبزارمو مهلاطبأ نم مهنم لتق نم
، نامثع نم ءالجلاب مهيلع مكح مهف نب كلام نأو ، ناوهلا نم مهب
مهكلم ناكو ، اهيف اورقيل ال دالبلا نم اولحتريل هنم ةنده ىف ممف
ىلع ممف نب كلام مودقل ابضغ طاشتساف ، ادينع اكلم ازاد نب اراد
، هركسعو هداوق لج ىف نابزرملا هلقو برعلا ديدانص نم هعم نمو ، نامع
مهيطع راص امو برحلا نم هب هولباق امو مهنيب ناك ام عيمجو
نذالا هنم نوبلطيو ، فعضلاو نهولا نم مهب لح امو ، بلغلا نم
زجعلا مهراعثتسال سراف ىلا مميرارذو مهلهأب نامثع نم ءالجلاب
٠ برحلا نع
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نلمثع ىف برعلا برحل هتاوق زمجي كلملا

هموق ىل عقو ام هعم حصو ، اراد كلملا ىلا ربخلا لصو امل

بضغ ، ناوملا نم ممباصأ امو ، مهيف ممف نب هلعف امو لتقلا نم

كلملا ةروس هب تراثو ، هتظيفح تيمحو قلقلا هلخادو ، اديدش ابضغ

نم كلملا اوغليب مل مجعلا نأ كلامل علاطلا نمثي نم ناك نكلو ، برعلا ىلع

نامثعب لوزنلا نم مهنم بلط ام نعو مهف نب كلام مودق نع ةرم لوأ
هدرطو هجارخا ىط نورداق مهنأ اونظ امنإو ، طخسلاو اضرلا ىلع

تاوقلا داقل هوغلبأ ولو ، كلامل اريخ كلذ ناكو نظلا مهناخف ، دالبلا نم

امك نكلو ، تامزأ ىف هنم ممف نب كلام لازي الف ، تاوزغلا ىلاوو

٠ ابابسأ هلأيهارمأ هللا دارأ اذإ ليق

دنعف ، هداوقو هباحصأ نم لتثق نمل ةيمحلا كلملا تذخأ انهو

ىلا ريسملاب هرمأو ، هدنع ءامظعلأ ةبزارملا هداوق نم دئاقب اعد كلذ

ىلع همدقو ، نيبرجملا ناعجشلا هلاجر نم فالآ ةثالث ىلع هل دقعو نامثع

مهبكن نيذلا نامئعب نيروكذملا هباحصأل اددمو هريس ، ةراسألاو ةبزارملا

برح مهيلإ دهعو ، ةرزاؤملاو ةرصانملا مهيلع ض رحو مهف نب كلام

ءىشب مهف نب كلامل ملع الو اذه لكو ، نامثع نم مهجارخإو برعلا

نب كلامل ملع الو اذه لكو ، نأمثع ىلا مهريس اولصو املف ، هنم

اوذخأو ، مهباحصأب اوعمتجاو راحص اولصو املف ، هنم ءىشب مهخ

، ةندهلا لجأ ىضقنا ىتح ، برحلل نوبهأتيو مهنيب اميف نورواشتي
علطتسي لعجو ، اريبك امأمتها مهل متهاو مهربخ مهف نب كلام غلبف
امل ةيبألا هسفن تجماف مهيلإ ددملا لوصو ققحتف ، مهنع رابخألا

٠ برعلا ةروس هب تراثو عمس
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ىرخا ةرم مجعلا ةعس بهاتي ممف نب كلم

ممفأو ، راحص هلوصوو ، زوكذملا ددملا لوزن كلام ققحت امل
، ءاقلل رتهيو دلجتلا رمظي نأ هتسايس ىضتقم نم ناك ، هبرح نودصاق
: الئاق مهددهي مهيلإ بتك كلذلف ، ةناكتسا وأ افعض وأ انهو هنم اوري الأو
متنأو ، لجألا ديكأتو دهعلا نم مكنيبو ىنيب ناك امب مكل تيفو ىنإ
نودعتست مكنأو ، كلملا لتق نم ددم مكاتأ هنأ ىنغلبو ، نامئعب لولح دعب
مكيلع تفحزالإو اعوط نامثع نم !وجرخت نأ امإ نآلاف ،ىلاتقو ىبرحل
تمنغو ىرارذلا تيبسو مكتلتاقم تلتقو مكتحاس تأطوو ىلجرو ىليخب
٠ طف لاق اذإ نم وهو ، لكو الو ناو ريغ ممحراص اذهب ، لاومألا

قاضو ، هرطخ مهنيعأ ىف مظعو هرمأ مملاه هلوسر مهلصو املف
الإ لوقي ال هنأو ، سمألاب هوبرج ذإ رمألا اوربكأو هيف مهام مهيلع
، نامثعب ةلغلغتملا مهتوقو ، هيلا ةبسنلاب مهترثكو هركسع ةلق عم ، لعفيو
هلاتقل اودرجتو اوسمحت لتقلا نم اقباس هنم مهيلع راص امبو كلذبو

حبقأ هيلع اودرف ، هتمداصم الإ مهعسي ملو ، كلذل اولسرأ دقو اميس ال
امك مهيلع فحز لاحلا كلذ مهنم ىأر املف ، لاقملا ىف هل اوظلغأو در
هسفنب برحلا رشاجي ذإ ، ميظعلا هربصو ىوقلا همزع هعمو ، لاق
مهنكامأ ىتأ ىتح ، هلاجرو هليخب مهيلإ جرخف ، هلاجر لبق لاطبألا ىقاليو
لطبلا ءاقلل سرفلا تماقف ، اهيلع مهتاوق اوعضوو ، اهيف اوعمجت ىتلا
ةليفلاب اوءاجف ، امفرعو سمألاب هتفرع ىذلا ىدزألا كلملاو ىبرعلا
ليفلا ناف ،كاذ ذإ تاوقلا مظعأ نم ىهو ممتاوق مظعأ امنأل مهمامأ
برعلل سيلو ، كلذل اهودعأ سرفلا ناكو ، ثيج ماقم موقي دحاولا

٠ ءاشي نمرصني هلا نم رصنلاو مهدعاوسو ممبولق الإ اهنم

ممف نب كلام ماق ، ناركسعلا ىقالتو ، نافحزلا براقت املف
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هميلاعت مميلا ىقليو ممضرحيو ، ةبيتك ةييتكو ، ةيار ةيار هباحصأ دتعتي
اوعاج ىذلا ودعلا ءاقلل نورتمي ممكرتو ، ةقباسلا هتداع ىه امك
اممبو ناحانجلا امهو ، ةرسيملا ىلع ديهارفو ، ةنميملا ىلع ةءانه ناكو ، هل
ىف خيشلا لزنو ، ةيبرحلا هفاكرأو ةيفقوملا هتوق امهو شيجلا ريطي
اولتتقاف ، اعئار ءاقل سرفلا و مه اوقتلاو ، نيبرجملا لاطبألا عم بلقلا
، راهنلا نم ايلم نىكي ام دشأك برحلا ىحر ترادو ، اديدشالاتق
امليف برحلا عضوم ىف تفلخو ، امفقاوم نع تلاز مجعلا تفشكنا مث
، هيط ىضقت تداك ةبرض هبرضو ، كلام نب ةءانه هيلا ماقف ، ميظعلا
أطيو لاجرلا سودي جرخف هيلجر بقرعف ، ديعنصلا ديهارف هقحل مث
ممينامل نع مهعزعزيو مجعلا مزهي امم كلذ ناكو ، حايص هلو لاطبألا
تلاز ال تامازمنالا نأو اميس ال مهدضع ف تفيو ، ممئارو ىط مهدريو
نإ مث ، مملاتقل برعلا طاشف ديزيو ، ىرخأ دعب ةرم مميط ىلاوتت
٠ برح تويلو ركقت ال لاطبأ مهو اوعجارتو اوباث مجعلا
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ىمتنتل سرفلاو ممغ نب كلام نيي دتشت برحلا

دبال اكلام نأو : رقمققلا حئاول ةكرعملا هذه ىف سرفلا تأر امل
، ةيرذلا ىبسيو ةلتاقملا لتقي هنأ نم ممل هب حرص ام مهيف ذفني نأ
كلام برحل اوربصي نأو ، تالابم ريغب كلام ىلع موجملا مهلاجرل اونطأ

ثيحب دحاو لجر ةلمح دزألا ىلع اولمحي نأ اوأرو تيمتسملا ربص
مازهنالا امإو كلام ىلع رصنلا اماف ، هفقوم ىف دحأ مهنم ىقبي ال

ىف تدانو اهتلوج دزألا تلاجف تالابم ريغب مميلا اوفحزف ، ىئامنلا
اودصقا دزأل رشعم اي : الئاق مامملا كلام اهادانو ، لساوبلا املاجر
نم مهيلع اوواهتو ، هدعب ام مويلا اذمل ناف ، هوفشكاف ممئاول ىلا
ضقنملا مجنلاك مجعلا ىلع ىومف ةيكولملا هتلمح خيشلا لمحو، هجو لك
، لاتقلا محتلاو نعطلا طلتخاو موقلا ءاول فشكنا ام ناعرسف ، مجرلل
، سمشلا نيع بجح ىتح جاجعلا راثو ، رابغلا عفتراو ، لازنلا مظعو
اومارتو ، لاطبألا ةمغمغو ديدحلا ليلصو فويسلا عقو الإ عمست الف

،تمطحتفحامرلاب اونعاطتو ،ترسكتف فويسلاب اودلاجتو ،تدصقتف مامسلاج
رداوب تردبف ، نيقيرغلا ىف لتقلاو حارجلا رثكو ، اليمج اربص اوربصو
اوفحز اذإ ادغ برعلا لباقت ةوق ممل اوري ملو ، ءادشألا سرفلل ةميزملا
امهو ، ىئامنلا توملا وأ ةميزملا اوأرو ، ريصملا ىف اوركفف ، مميل
، ممهوجو ىلع نيمزمنم اولوف ةميزملا اولضف مث ، رم امهالحأ نارمأ
نوىسأيو نولتقي رصنلا ةوشنب نعرصتنملا لاطبألا دزألا ناسرف ممعبتأف
ممحلاص ىف ظحلاو ، كلذك اوسلو ، اريثك اقلخ ممنم اولتقو ، اوقحل نم

٠ ىثمي

مهف نب كلام نب ديهارف ىقتلا نأ ردقملا اك ءانثألا كلذ فو
هنعطف ، سرافلا شيجلا داوق مظعل نم ناكو ، نابزرملا نبا رايدفنسأب
امامت كلهف ، هلصاتسيل فيسلاب هللج مث اليتق امب هدارأ ةنعط ديهارف
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مجعلا رثأ ف دزألا ناسرف تراس مث ، امب هفطتخا ىتلا ةفطخلا كل ف
ةليط ةمينغ لاومألا نوبهنيو نورمأيو ممنولتقي اولظف ، نومزهنم مهو
تلفي ملو ، اضعب ممضعج نع مه زجحف ليللا ممنيب لاح ىتح ، كلذ مهموي
تحت نم مهنم ىقب نم لمحتف : مامالا لاق ٠ ليللا هرتس نم الإ مهنم
عفنت مل ثيح ، ةايحلا ىقبتسيو ، ةاجنلا كرادتي ايفختسم ابراه هليل
ىف اوبكرو ، كراعملا كلت لوط سرفلا حلاص ىف اموي تناك امو برحلا
هعم نمو ممف نب كلام ىلوتساو ، سراف ضرأ ىلا اوربعو نفسلا
اقلخ ىرسألا نم نجسو ، مملاومأ منغو ممحابتساو ، مهداوس ىلع
، مهحاورأب مهيط نمو مهقلطأ مث ، اليوط انمز نوجسلا ىف اوثكمف ، اريثك
ىلوتساو ،سراف ضرأ ىلا نفسلا ىف مملمحو مهدوزو مملصوو مهاسكو
، ىنامثعلا جيلخلا ىلع اهلامعأ نم اهيلي امو امكلمو اهلك نامع ىلع
قبي ملف نامثع نم سرفلا ءالج ىهتنا كلذبو ، ةليمج ةريس اهيف راسو
مهميعزو نامثع ىف دزألا ديس كلاملا كلام ناطلس تحت نطاوم الإ اهيف
هثيداحأ تحبصأو ، برعلا ءايحأ ىف رابخأ هل تعاش كلذبو ، مادقملا
اهرازو اهنمي برعلا تدانتف ، نيخرؤملا ةثودحأو نيرماسلا ةجوهلأ
ةايحملاو ةعونتملا تاريخلا نامثعب نإو ، نامثعل حتافلا كلملاب قاحلل
ىلاوتت برعلا تايارو الإ ليوط تقو ىضم امف ، ةزيزعلا ةيبرعلا
دقو ، مجعلا نم افوخ مهف نب كلام عور أدهيل نكي ملو ، نامثع ىلع
كلام لزي ملو ، دح ىصقأ ىلا لاحلا رتوتو ، مهايإو هنيب عقو ام مط
موقلا ءاقلل ًادعتسم لازامو ، ةقدب ةيسرافلا ةكرحلا ظحالي مهف نبا
اوجرخ دقو ، تفرع نم مهو مهايإو هنيب قبس امل مهبناج نم نئمطم ريغ
ارقسا نم رهظي ىلاو ،حيرجو ليتقو ريسأ نيب نامثع كلم نم
لجأل كلذ لعلو ، مهف نب كلام برحل اودوعي مل مجعلا نأ خيراوتلا
، ءانثألا كلذ ىف تام دق اراد نب اراد ناكف ، مهدنع ةيلخاد لاوحأ
، اراد نب اراد دلو كللا ىلوتو ، نامع نع مجعلا تاكرح ترخأت كلذل

وتعلا ىف اغلاب ايتاع املاظ ارابج ناك هناف ، نامثع برحل كرحتي ملو
بيجع ربخ ىف مهف نب كلام نب ةميلس ىدي ىلع هلق ناك مث ، غلابملا ىصقأ
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ةفحت ى هللا همحر ىملاسلا مامالا ةيضقلا ىلا راشأو ،نوخرؤملا هلكد٠
:لاق ذإ نايعأل,

ناكو ، اراد نباراد دلو ،نامرك ضرأ ىلع كاذ ذإ كلملا نكو
اكلم ناكو « : لاق ، روكذملا كلملا اذه لتق ذإ ةميلس ةيضق ىف مالكلا

نبا اراد نب ارادف » خلإ هموقو هتكلمم لهأل ملظلاو فسعلا ريثك ارابج
، نامثع ىف ممف نب كلام اولتاق نيذلا ةبزارملل ةناعإلا لسرأ ىذلا وه نممب

ىلع هنأف ، كلملا كلذ نبا مهف نب كلام نب ةميلس هلتق ىذلا كلملا اذه
ىلوتو ، هيلع هللا ىضق مهف نب كلام دي ىلا هدي نم نامثع جورخ رثأ
، دحاو دهع ىف اممف ، ممف نب كلام نب ةميلسو ، هنبا هدعب كلملا
اراد نب ارادو ممف نب كلام ناف حضاو وهو هانلق ام ىلع كلذ لدف
ىلا اوداع سرفلا ناف كلذك ، هيلا راثملا اراد دلوو ةميلسو ارصاعت

٠ ةدثو ةدعب نامثع

نم ٧٤ ةفيحص نايعألا ةفحت ىف هللا همحر ىملاسلا مامالا لاقو
دحأ عجري ملو مهف نب كلام دالوأ ىف كلملا لزي مل مث « : لوألا ءزجلا
كلم راصو ، مهف نب كلام دلو كلم ىضقنا ىتح نامع ىلا سرفلا نم
راصو ، سمش نب ةلوعم نم وهو ، ربكتسملا نبا ىدنلجلا لآ ىلا نامثع
ىدنلجلا لآو مه اوندامتف ةرساكألا طهر مهو ناساس لآ ىلا سزاف كلام
لماع عم ةبزارملاو ةرواسأل نم فالآ ةعبرأ اميف اولعجي نأ ىلع نامثعب
طوطشو لحاوسلا ىف سرفلا تناكف ، دزألا كولم دنع اهب هل نوكي
اذمف ، ممب ةطونم املك رومألاو دالبلا رئاس ىف كولم دزألاو ، رحبلا
سرفلل حامسلا ىضتقت تايقأفتا اهيف تعقوو تعجارت رومألا نأ لدي
هلعلو ، ممل ةيماح ةفصك فالآ ةعبرأ ردق مهو ، لحاسلا ىف ماقملاب
راظقألا تضتقاو اميف اوعجارف ، اياقب ممل تيقب وأ اياعر ممل تناك
ةرعن فختو رومألا ادهتل نامثعب لولحلاب مهل حامسلا تقولا كلذ ىف
ذفانلا وه برعلا رمأ ناكو ، برعلل لخادلاو ممل لحاسلا ناكف ، ناطيشلا
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هعنملا امنإو،لخادلا ف ال لحاسلا ىف كاذ ذإ جارخلا نإو ،دالبلا ىف
، كلذل لحاسلاب دوجولا نولضفي سرفلا نأالإ ، لخادلا لهأل دالبملا ىف
، فورعملا برقلا سراف دالبو لحاسلا نيب ناف ، مهموقب مهلاصتا ناكمإلو
سرفلا ىقبف ، ىنامثعلا لحاسلأ نم ىئارتت ناركم لحاس نارين ناف
نم ىدنلجلا ىنب كولم مهالجأف مالسالا ءاج ىتح انه نيروكذملا

٠ » ناع نم ايلك اولحتراف ، مالسالا ىف لوخدلا اولبقي مل ذإ نامع

، اميظع اكلم ممف نب كلام ناكو ه : هللا همحر ىملاسلا مامالا لاق
هسأب نوفاخيو هنوباهي مهددعو مهلزانم ىلع مهريغو نميلا لئابق تناكو
هريغل نكي مل ام مادقإو ةأرج هل تناكو ، هتعنمب نوززعتيو هب نورختفيف
هبامت ال ملو : تلق ٠ »نميلا ةيحان ىلا نامع نيب ام لزني ناكو ، كولملا نم
ىف كراعتلا نم سرفلاو هنيب راص ام تمطلع دقو مهريغو نميلا لئابق

كلامو ، فينع لاتق دعب نيروحدم نيمغار امنم مهالجأ ىتح نامثع
هسأب نوفاخي ال ملو ، هيدي نيب ىلتقلا طقاستتو ةعمعملا طسو لازي ال

ناك نميلاو نامع نيب ام هلوزنو همادقاو هتأرج تفرع دقو هلاح اذهو
، ةيسرافلا اصعلا راسكفا ققحت امل دالبلا لاوحأ ىلع عالطتسالل
، اقباس هيلا انرشأ امك اراد كلملا تومب ظحلا نسح قفاو اضيأ هلعلو
٠ نطولا لاوحأدقفتيو ، ةينامثعلا ىحاونلا ىف لوجتي مهف نب كلام ناكف

لقتنيو ، نامثع طش نم تاهلق ٠ىطاشب هلوزن رثكأو : مامالا لاق
٠ هتكلمم ةمصاعو هنمأ لحم تاهلق ذختا ناك ىأ، اهريغ ىلا امنم
نم كلم لزئ دق نامثع دالب نم ىأ هيحاون نم ةيحان ىف ناكو : لاق
ققحي مل هنكلو ، دزألا نب هللا دبع هدلو نم ريهز نب كلام هل لاقي دزألا كولم
ناك ةيفيك ىأ ىلعالو،دزألآلئابقنموهنممالو اهلزن ىتلا ةيحانلا
، ةردقلاو ةعنملاو ةزعلا ىف ممف نب كلام لثم نوكي داكو « : لاق ٠ هلوزن
ىف امهدحأ عمطي نأو ، دساحت اممنيب عقي نأ ممف نب كلام ىشخف
مسق ريهز نب كلامل ناك هنأ لدي اذهو ، برحلا اممنيب عقتف رخآلا كلم
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ناك هلعلو ، سرفلا بورح ف ركذ هل قبسي مل هنكلو ، نامع كلم نم
لفاغتلاو ءاضعألا ممف نب كلام فأرف ، ةينامثعلا مصاوعلا ضعب ىلع لزن

نم قلق ىف هناف ، هيلع سرفلا تكرحت اذا ادضعو انوع هل نوكيل هنع
كلامل لاجملا عسوف ،ناكمب ريكفتلا نم ناكو ، هضراعي مل كلذلو ، موقلا

٠)يزنبا

ريهز نب كلام تنب مازحلا هقفبإ مهف نب كلام بطخف « : مامالا لاق
٠ » اممنيب ضغابتلاو دساحتلا ةفاشل اعطق
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برحلا ءاهتنإ دسب ممف نب كلام لامعا

راسكفإو . نامع ىف مجعلا حرص رايهنا ممف نب كلام ىأر امل
هئارآو ةميكحلا هتسايسب أهديؤيل ةيلخادلا هنوؤش ىلا عجر مهتكوث
اهعبتي امو ، كلامملا نم نامثع لوح ام ىلاهترظن ىقملآو ،ةديدسلا
ىف لزني ناكو ، باوبألا امنأل فارطألا ىطع ددرتي لظو ، نادلبلا نم
ناك ىذلا وهو ، اهيلا دوظنملا ةنكمألا ىف ميقيو ةصتخملا ىحاونلا
٠ برعلا ىف اميظع اكلم ناكف ، ابصغ ةنيفس لك ذخاي

. نامع طش نم تاملق لزني ناكو « : ٥٣ ةفيحص ىف ، مامالا لاق
تملع دقو ، هتداع كلذ ناك ىأ » ىرخأ ةيحان ىلا كانه نم لقتنيو
نئمطيل نامع ىلا ةرجهلا راد برعلل حتفو كاذ ذإ نامع ىف تاهلق رمأ
تافارز نامع ىلا برعلا ترجاه ام ناعرسف هموقب هتكوش ىوقتو مهب
نامع ىف كلام ناطلس دتماف نأمثع اوالم ىتح ، ةيرازنو ةينامي ، انادحوو
ميظعلا ريبكلا كلملا ناكف ، قارعلا فارطأو نيرحبلا اميلإ مض ىتح
ىملاسلا مامالا كلذ ىلا راشأ امك ةيبرعلا ةريزجلا كولم نيب ،ناطلسلا

فارطأو نامثع كلم امل اكلام نأ كلذ ببسو 1< : لاق ثيح هللا همحر
امو قارعلا فارطأ كلم اكلام نأ كلذ لدف ، » نامثع لوح امو قارعلا
ادقفتم ةينامثعلا ىحاونلا ىف لقتني ناكو ، اهلامعأو نيرحبلاك نامثع لوح
نكي ملو ، ةريزجلا ىف لامعألا ريس ابقارمو ،اهلاوحأ اعلطتمو امنوؤش
لامعألا نم ائيش ريهز نب كلام نع خيراتلا ركذي ملو ، محازم وأ ضراعم هل
ريغتي ال ىذلا مهف نب كلامل ذفانلا رمألاو ديحولا ناطلسلا لب ، نامثع ىف
دقف ، كللا ىف ممف نب كلام رمع لاط دقو ، لاطبألا تاقالم دنع همد
عزانم هكلم ىف هعزاني ملو ، ةنس نيعبس املوح امو نامئع كلم
نيرشعو ةئام شاعو ،ةنس نيرشع رضم ىلع كلمو ،مجعلا نم وأ برعلا نم

كلذو ، غسوي ةوخإ ديكب هبشألا ىوخألا ديكلا ةجيتن هتافو تناكو ، ةنس
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نب كلام ىلع طرتشاو ، انمدق امك ريهز نب كلام تنب جوس ممف نب كلام نأ

نوكي نأ دبالو ، مهف نب كلام هقفاوف امتيرذ ىف كلملا نوكي نأ ممف
نولوتي لاجرب تءاج اذإ اصوصخ مهف نب كلام دالوأ بولق ىف أرثؤم كلذ

تءاج نأ ردقلاو ءاضقلا نم ناكف ، ممتوخإ ةيقب نع ةثارولاب كلملا

هيط حولت ادلو ناكو ، ةمالسلا ىف هل ةغلابم ةميلس هومس دلوب مازحلا

ام اذه هتوخإ لاقف ، اغلاب ابح ممهف نب كلام هبحأو ، ةباجنلا لئاخم

طرشلل اعبت انيلع كلملا نوكيس هثأ كش ال ةميلس ناو ، هعقوتن اك

نم هطقست ةديكمب هوديكي نأ هيلع اورماتف ،ريهز نب كلام همأ دلا و هطرش ىذلل

هل غلابلا فطعلاو ، هيلع ةماتلا ةقفشلا هل ىذلا دلاولا ةبحم ىسرك

هيمسسي ىذلا ىلخادلا سرحلا عضو مهف نب كلام ناكو ، ةياغلا دح

اممم مهريغب نئمطي ال ذإ هدالوأ لهاوك ىلع فرشلا سرح نويرصعلا

كنبا نإ كلملا اميأ : مهدلاول اولاقف ، ةبون ممنم دحأ لكل ناكو ، اوناك

لبق نم كيلع ىشخنف ماني هنإو ، سرحلا ىف هبجاوب موقي ال ةميلس

هدرطيف ةميلس نع كلملا رطاخ رسكني نأ كلذ نم د-صقلا ناكو ، ةميلس ةبون

طوقس كلذ جتنيف ائيش ةصاخلا لامعألا ىف هنم لبقي الو هضفري وأ

هملعي ناك هفأ ةميلس هدلول كلام بح نم غلب ناكو ، كلملا شرع نم ةميلس

كلذ ىف برحلا ىف ةوقلا وه كلذ ناكو ، هنقتأ نأ ىلا مامسلاب ىمرلا

، زجعلا لقثو ةمملا فعض هتوخإ هيلا بسنف هتوخإك سرحي ناكو ، دمعلا

امع لوفغلاو مونلاب ظاشتيو هموق ناسرف نع لزتعي ليللا نج اذا هنأو

هيبأ دنع هرمأ نونهوي اولعجو ، ىنغ الو ةيافك ه-يف كل نكتالف ، همزلي

امو كلذكل مكنإ : كلام مهل لاقف ، ريصقتلاو زجعلا ىلا هنوبسنيو

ةميلس ىبأ ىنبا ىف مكلوق امأو ، هيلع امب مئاق وهو الإ مكنم دحأ

ةوخإلا لرت ملو « : لاق ، هب ىمطك هيف ىنظ ناو، كلذك وه سيلف

) ١ ج خيرلتلا ربع نامع -٧م(
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نم اوفرصناف ، ضعب نود اضعب ءابآلا راثي ال اضعب مهضعب دسحي

٠ »نولمأي اوناك ام ريغب نيعجار نيعمجأ هدنع

هنكلو اكش نكي مل : تلق » كشلا هلخد كلام مث « : مامالا لاق

، لاوحألا ىف رظان ريغ ريمألا نوكي الأ ريمأ لك بجاو نم ءىش اذهو ةياعر

مهمالك كلام رسأف « : لاق ، ىغبني ال ىذلا لامهإلا ليبق نم كلذ ناف

. هدلو ةميلس ةبون اهيف تناك ىتلا ةليللا تناك نأ ىلا هسفن ىف كلذ

ناكملا ىف ةميلس مهنع لزتعا مث ، مهتداعك سرحلل ناسرف ىف ةميلس جرخف

ةوخإلا هب رمآت ىذلا رماتلا كلذب ملع ةميلسل ناك امو ، هيف نمكي ىذلا

ةميلس نمكف ، قبس اميف ريصقت الو روصق هذم نكي ملو ، هنأش نم

كلام لبقأ ذإ كلذك وه امنيبف ، هيبأ راد نم برقلاب داتعملا هنمكم ىف

لاقم ققحيل دحأ هب ملعي ال ثيح نم ايفتخم مالظلا فوج ىف هرصق نم

وه ام ىريل ةميلس هيف ىذلا عضوملل ادصاق هجوتف ، مهيخأ ىف دالوألا

ةميلس تقحل نأ هنع لاحم ال ىذلا هللا ردق نم ناكف ، لاحلا نم هيلع

، هفتحل اببس نوكتل اكلام امل هللا قاس ىتلا ةظحللا كلت ىف ةنس

ةميلس ناكو ، ناسنالا ىرتعي اعبط اذهو هسرف رهظ ىلع ةميلس افغأف

سرفلا تسحاف ، لاحلا كلذ ىلع وهو هسوق هدي ىفد هتنانك بكنت دق

مل ام رصبلا نم امل لعجو سحلا نم ليخلا هللا مملأ دقو كلام ، صخش

هكار ىطعتل كلذ دنع سرفلا تلمصف اديعب كلام ناكو ، اهريغل هلعجي

ىف ديدجلا باشلا لطبلا كلذ ةميلس هبتناف ، هب تسحأ امب اراذنا

ليمص نم اروعذم مزلي امك هملمعأ ءادأ ىلع ىوقلا ، املك هتاكرح

ىلا ةميلس رظنف ،ءارت رمأل الإ لهصت الا ليخملا ةداع نم ذإ ، سرفلا

كلذ ناكو ، هتسحأ ىذلا صخشلا ىلا اميفذأ ةبصان ىهو هسرف
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وحن همميو هسوق دبك ىف هممس ةميلس قوفف ، اهبحاصل اهنم ارابخإ

ام ملعي ملو ، ٠وبأ هفأ هل ملع الو سرفلا هيلا ريسشت ىذلا صخشلا

نيح ممسلا توص كلام عمسف ، تقولا كلذ ىف مامتهالا نم كلامب

انأ مرت ال « : هب حاصف ، كلملا هيبأ وحن هل اهجوم ةميلس هبذجي

هناريط ىف اقلحم ممسلا قلطأ دكوع كوبأ انأ لوقي وه امنيبف » كوبأ

طرف ام ىلع مولتملا توصب كلذ دنع ةميلس لاقف ىمرملا صخشلا وحن

اكلام مهسلا باصأف ، هدر ىلع ىل ةليح ال ىأ » هدصق كلم مهسلا «

كلت كلام دشنأ كلذ دنعو ، الثم ةميلس اهلسرأو ، اعيرص رخغ هبلق ىف

٠ هلامعأ مامم نع اميف ربعو ٠ هتايحل اخيرات املعج ىتلا ةديصقلا

٠ هنبا ةميلس وحن لوقي اهيفو

موي لك ةيامرلا هملعأ

ىنامر هدعاس دلتشأ املف

دتشا املف ، ءادعألا ىنع ىمريل ةيامرلا هملعأ تنك ىنأ ىنعملاو

صخشلا فرع هنظي هلعلو ةميلسل بينأت هيفو ،ىايإ ايمار ناك ىوقو

نيأ نمو ، ىمرلا الإ هنم نكي ملف مرت ال هتيدان ىنأ وأ هامر نيح

ردقلاو ، كلامب ممسلل نكي مل كلام ءادن عمس املو ، هوبأ هنأ ملعلا ةميلسل

، اهيلإ ىهتني ةياغ ءىث لكلو ، هعوقو نم دبالو ناسنالا ىلع مكاح
ديكلا ةجيتن امنكلو ، ةبجاو كلذ ناف ةميلس ىلع ةميرجلا تسيلو

لثم نايضتقي اهيف سفانتلاو ةسائرلا بحو ، انلق امك ىوخألا

نم عضوم ىأ ىف ثداحلا اذه عوقو ملعن مل نكلو ، لاوحألا هذه

مايألا لواطتو رشنلا مدعب عاش دق ىنامثعلا خيراتلا نأل ، ناض
٠ هجل



نوكي نأ دبالو ةيكلملا هتيمهأ هل ريبك كلام لقم ربخ نأ كش الو

، نامثع ىف ناطلسلا روجب تبهذ ةينامعلا ريسلا نأ الإ ، ريسلا ىف ركذ هل

نم هنإف هاتكردأ انتيلو ، دمعلا كلذ ذنم نامثع ىلع راملا نامزلا لوطو

- مطأ هللاو تاهلق ىف هلعلو خيراتلا تامهم



مهيبا سب مملمصأو ممف نب كلامدالوا

يبوتلا مهلوأ ، الجر رشع ةسمخ اوناك ممف نب كلام دالوأ نأ ملعا

لبق تام هلعلو ، ائيش خيراتلا هنع ركذي مل هنكلو ، كلام ىنكي هبو

هربخ فرعي ملف رخآ ناكم ىلا لزعنا هنأ وأ ، كلامو سرفلا برح عوقو

٠ ةديدع برعلا اياضقو

ناك حضول حاضولاو شربألا هل لاقيو : كلم نب ةميذج امأو

دتمأو ، هدمع لاط اميظع اكلم ناك ، حاضلا ىلا شربألا نع اولدعف ، هب

نيب لزني ناكو ، مورلا ةهج نم تارفلا ىلا ماشلا فراشم نم هناطلس

فئاوطلا كولم مايأ شاعو ، ةريضملا هل لاقي عضومب ايسيقرقو ةقوناخلل

هدلوو ، كباب نب ريشدزأ سرفلا كولم نم رصاعو ، ةنس نيعستو اسمخ
ةلمج ناكف ، ةنس نورشعو ثالث امهدهع ىف هل ىضمو ، دونجلاو ورباس

خيراتلا لهأ دنع ريهش ربخ ىف ءابزلا هتلتقو ، ةنس ةئام نينس نامث ةكلم
٠ ريسلاو

ناك ازامج بقلف دايز همسا ناكو : ممف نب كلام نب زامج امأ و
اوركذي مل نكلو ، نميلا نم فئاوطو ناندع نب دعم نم فئاوط ىلع كلمت
: لجو زع هلوقب نآرقلا ىف هللا هركذ ىذلا وه هنأ اوركذ لب ، هكلم ناك نيأ
) اهشورع ىط ةيواخ ىهو ( : هلوق ىلا ) رواحي وهو هبحاصل لاق (
ايتاع ادبنع ارابج ناكو ، ةنس ةئامو نيرشع كلملا ىف شاعو ، تايآلا
ربجا : للقيف ، توربجلاو ملظلاو رفكلا ىف لثملا هب برضي ارفاك املاظ
ليقو « : مامالا لاق ، زامج نم ملظأ و ، زامج نم رفكأ و ، زامج نم
هربج نم اوركذ ،هنم دعمل لتقل الو اريبك مظعأ ناك كلم طق برعلا كلمي مل
ةليأ بناج .ىلا ةيلاعلا دالب نم عكلم ناك لاقيو ، رحب نم ةرطق هملظو
، لثملا هب برضي سانلا ىف هرفك راصف « مامالا لاق ، » ماشلا نم



هناطلس نم جرخت نأ دعم علحتست ملو ، دحلا قوف غلاب ذعم ىلع هرهقو

. ناك امهم هلباقي ايدعم لبقي الو ، نوئشلا نم ءىش ىف هملكت نأ الو

ىقبي ال ثيحب ةلماعملا أوسأب هلماعو ةءاسالا ةياغ هيلا ءاسأ هلباق نإو

انيش هديزي نيشلاو هنيشي مسولاف هب هلماع الإ تالماعملا ٠ىي* نم ائيش
٠ ةغلابم ريغب ممعم هبأد اذكهو

،مهلك مهف نب كلامدالو أ لقعأ ناكف : مهف نب كلام نب ةءانه امأ و
كبسحو ، نامثع ىف انأش مهرثكأو ، اسفن مهزعأو تامزألا ىف مهتبثأو
الاثم ناكو ، ةيبصعلا ةيسرافلا بورحلا كلت ىف هيبأ ةنميم لازام هنأ
ىلا نسحأو هيبأ دعب نامثع كلم ىذلا وهو ، هتقو ىف ةيناطلسلا ةهازنلل
ركني ملو ةمئاق هيلع مقت ملف ، رهاملا ميكحلا ةسايس اهساسو ةيعرلا
ىلع همايأ تضم ىتح ةينامثعلا كالمألا نم ربش نع لزانت الو ركنم هيلع
ىتح سراف ضرأ ىف كلام نب ةميلس هيخأ كلم ززع ناك ىذلا وهو ، كلذ
، هيلع سرفلا ةرئاث تتكسو هكلم رقتساو ، هناطلس ىوقو همئاعد تتبث
٠ هفرشو هتزع ىلع كانه تام ىتح اليوط ادهع مميف هكلم رمتساو

دعب سراف ضرأ ىلل جرخ دقف : ممف نب كلام نب ةميلس امأو
لزنف ، كلام نب نعم نم فوختف امبابسأب ةيضقلا تفرع امك هيبأل هلتق
دلو مايأ ىف ائجال نامرك ضرأ ىف لغوت مث ، شأجب ةفورعملا ىهو كشأج
ناك ثيح هب قئاللا ليمجلا ءاويإلا مهنم ايجار ، نمهب نب اراد نبا اراد
مل نودميو مميلا كلذب برقتيف ، سرفلا ودع ممف نب كلام هيبأ لتاق
نامرك ىف ىقبف ،هيبأ مهودع ىلع ىضق ثيح هتايح ىف هديؤي ىذلا ددملا

ذإ مهيط كلمت ىتح ، هحلاص ىف رادقألا تراسو ظحلا هدعاس ىتح
رابخألا فرط نم لاز ام ثيدح ىف مهيلع هروجب ةيغاطلا ممكلم لتق
مهيف شاع ىتح دالبلا نايعأ ةنوعمب رطقلا كلذ ىف كلملا ىلوتو ، ةيكولملا

، ىبرعلا اذه انكلمي ىتم ىلا : اولاقف ، هودسح نأ ىلا اعنمم امامه
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، نامثع كلم كلام نب ةءانه هاخأ خرصتسا كلانهو ، هتأوانمب اومهو

اولزن ىتح ، لاجرلا ميداقم دزألا ديدانص نم هيلا لسرأو هءاذن ىبلف

لدبف ، سرفلا شهد مهلوزنل ماقو ، اهؤاجرأ مهل ترتهاف ، نامرك ضرأ
ارهاق مهراد رقع ىف مهددهي ةميلس حبصأ ىسركلا نع ةميلس اوليزي نأ

ةميلس راصف ، فصعلا قد مهقدو نامنع نم هوبأ مهدرط دقو ، مهيط

هل ناكو ، نامرك ضرأب كانه تام ىتح مهيلع اناطلس مهفونأ ىلع أطي

هدعب نم مهنيب اميف اوفلتخا مهنكل ، ةيهافسألا بجن مهو دالوأ ةرشع

٠ كلملا نع مملاوز ىلا ليبسلا مهفالتخاب دعلا دجوف

: لاق ، » مهيرارذ نم ىأ ركرك نب ىدنلجلا مهنمو « : مامالا لاق

تلق ، » كولم هيرارذ نم لسلستو قافصلل هدلو نم نامثع كلم دقو «

ىف برعلا رابخأ ناف ، كلذ برغتسي ال نكلو قافصلا كلم ناك ىتم ردأ مل

ىف اصوصخو ، بدألاو ملعلا لهأ عامجاب ضومغلا ةروسشم ةيلهاجلا

تبهذ اذإ برغتسي الف ، نآرقلا اهب دمش برعلا ىف ةيمألا ناف نامثع

اميف لاز ىتلا مايألا ىهو ةريخألا ةنوآلا ىف كلمت هلعلو ، مهرابخأ انع

تثالتو ، قاقشو فالخ مهنيب عقو هناف ، ىدنلجلا ىنب ىلا ممنع كللا

٠ اميلإ ىمقني ةياغءىشلكلورومألا

رثكأ نامركو سراف ضرأب ةميلس ىنب رومجو « : مامالا لاق

نيذلاو ، مهجارخإ عاطتسي الف مميف اوجمدنا مهنكلو ، نامثعب مهنم
٠ » اميف اولسانتف ممتيلقأ ةميلس ىرارذ نم نامثع ارباج

كلام دالوأ عجشأ نم ادودعم ناك : ممف نب كلام نب ديهارف امأو

فرءو هتاجش ترمش دقو ، ةيسرافلا هبورح ىف هيبأ ةرسيم ناكف ممف نبا

تفرع نم هابأ ناف عدب الو ، بقاث مهس وهو هيبأ مايأ شاعو ، هماقم
ىف دمحأ نب ليلخلا ديهارف لآ اهرهشأ نمو ، ةديدع ىرارذ بقع دقو

٠ ماركلا ,اهتعلا لجأو مالعألا ءاملعلا ربكأ مالسالا



اوغلتخا نيح هتوخإ لرتعا ىذلا ومف : مهف نب كلام نب ةبلعث امأو
هودسح ام سب ةميلس لتق ىنع بلتي ًانعم هاخأ ىأرو ، ةميلس ىف

ذإ نييخوتتلا هلاوخأ ىلا ال ةبلعث جرخف ، هيدي ىلع هلق نأكف ، هيبأ دنع
ةميذج ىلا امعمجأب خوتت تراس مث ، مهيف جمدناف ةيخونت همأ تناك
ماشلاب مهيف كلام نب ةبلعث ىرارذف ةريحلا كلم كاذ ذإ وهو ، حاضولا

٠ مويلا ىلا ةريزجلاو

ملف ةميلسلا ىط سانلا دشل هناف : مهف نب كلام نب نعم امأو
نيحتي ناكف ، هتوخإ لاقمل عضخ الو ةميلس رذع لبق الو ةيد هيضرت
ىتح هب رفظي مل هتكلو ، هب كتفيف ةزغ ىلع كلام هذخأيف ةميلسل ةصرفلا
٠ ةلجأ نم سراف ىلا نامثع نم ةميلس لحترا

كلذكو ، نامثعب رايخأ هل نكت مط : ممف نب كلام نب ورمع امأو
ىف نوفورعملا حوحشلا هيرارذ نمو ، مهف نب كلام نب ثراحلا دالوأ

مايأ ةقدصلاب اوحش نيح حوحشلاب اوبقل مهنإ لاقيو ، نامئع لامش
ىط ممف نب كلام نب ثراحلا دالوأ نم مهو ، هللا همحر ركب ىبأ

مهريغ نود امب نودرفني ةجمل مهلو ، نامثع لهأ نع بسنلا حيحص
ذنم كلذ ىلع مهو اهب نومهافتيو مهنيب اميف امب نوصتخي ةغل مهلو
٠ مهناريج ىلا ةبسنلاب نآلا ىلا ميدقلا دمعلا كلذ
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ةعبارلاةلا
ةبرالا هافلخلا مايا ءاضقنإ ملا نلمشب مالمإلا ءدب ىف

نزام هيجولا ىباحصل قبسي ناك نامع طهأ مالسإ ءدب نأ ىفخي ال
رشب ىبا نب نايح نب رمنب نايح نب ةسامش نب ةعيبس نب ةبوضغ نبا
نم ناكو ،ىط نب ثوغلا نب ورمع نب نامبن نب دعس نب ةماطح نبا
، نامعب مالسالا رومظ لوأ دنع ٠ هللا لوسر ىط مدق ، لئامس لهأ

ناك هفأ هربخ نم ناكو ، ريخب نامع لهألو هتلط ىبنلل هل اعدو ملسأو
ونب همظعت ، رجان هل لاقي نئامس ىف ةيلهاجملا ىف هل امنص ندسي
، ةريتع منصلا دنع اموي انرثعف : نزام لاق ، ىط نم تماصلا ونبو ةماطخ
، عمست ام كرسي ىأ ، رست عمسا نزام اي : لوقي منصلا نم ًاتوص تعمسف
اتيحن عدف ، ربكألا هللا نيدب رضم نم ىبن ثعب ، رش نطبو ريخ رهظ
: امنم هللا انذاعأ رانلا ءامسأ نم مسا وهو ، رقس رح نم ملست رجح نم

اتوص تعمسف ىرخآ ةريتع مايأ دعب افرثعف كلذل تعزفف : نزام لاق
، لسرم ىبف اذه ، لهجي الام عمست لبقأ ىلا لبقأ : لوقي منصلا نم
» لدنجملاب اهدوقو لعثت رانرح نع لدعت ىك هب نمآ ، لزنم قحب ءاج
بجع ثيدحلا اذه لثم ىأ ، بجعل هنإو ىب داريريخلا اذه نإ : تلقف
نحن امنيبف ليق ، ظعيو هينع بنؤي وهو ، منصلا نم رهظي
كش ال هنأو ، منصلا نمهانعمس ىذلا لاحلا اذه نع ثدحتن ىأ كلذك
؟ كارو ام : هل افلقف ، زاجحلا لهأ نم لجر انيط مدق اذإ ابن هل نأ
ىعاد اوبيجأ هاتأ نمل لوقي ، دمحأ هل لاقي برسلا نم لجر رمظ : لاقف
، هترسكغ منصلا ىلا تمقف ، منصلا نم تسمس امابفاذح : تلقف ، هللا
: ىبتعلا فو ، تملسأو ا هللا لوسر ىلع تمدقف ىتلجار تبكرو
بلطملادبع نب مللا دبع نب دمحم هل لاقي لجر رمظ « : لاق مداقلا نأ
ربكتمب تسلف ، هللا ىعاد اوبيجأ : هاتأ نمل لوقي فانم دبع نب مشاه نبا
مكرشبأو ، ناثوألا ةدابع كرتو هللا ىلا مكوعدأ لاتخم الو ، رابجالو
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امييهل أفطي ال ىظل ران نم مكذقنتسأو ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنجب
نم هتعمس ام أبن هللاو اذه تلقف : نزام لاق ، » اهتكس نم معني الو
ىتح ىتلحار تبكرو ، ًاعطق ىأ ًاداذج هترسكو هيلإ تبثوف ، منصلا
مالسالا ىل حرشف هل ثعب امع هتلأسف ، ةتلع هللا لوسر ىلع تمدق
: تلقو تملسأف ىدهلل ىبلق هللا رونو

انل ناكو ًاداذجأ ارجان ترسك

لالضتب الض هب قيطن ًابر

اتتلالض نم اناده ىمشاهلاب

لاب ىلعىنم هنيح نكي ملو

ىنادهف ىلع هب هللا ءنم ىتح هعقوقأ الو هنيدل بستحأ تنك ام ىأ
: لاق ، املهأل ةنوزخملا ةيوامسلا ظوظحلا نم اذهو هل

هتوخإو ًارمع نغلب ابكار اي

ىلاق رجان ىبر لاق نمل ىنأ

نب ورمع همساو تماصلا ىنب ديري ًارمع نغلب : هلوق : ىبتعلا لاق
هتوخإو : هلوقو ،ىط نب ثوغلا نب نامبن نب دعس نب كلام نب منغ
ثوغلا نب نامبن نب دعس نب ةماطخ ىنب ديري اهتوخإو ةياور ىفو
: كل٢و ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي تلقف « : نزام لاق ، ىط نبا
ىأ » مهبثأو مهدحا مهللا « : لاقف ٠ » نامثع لحأل ىلاعت هللا عدا
عوجرلا مهقزرأ ىأ عوجرلا ىهو ةباثإلا نم وأ ،باوثلاو ةيادهلا ممقزرأ
٠ هللا لوسر اي ىندز « : تلقف : نزام لاق ،مالسالا هب دارملاو قحلا ىملا
اضرلاو ، ءانغتسالا ىأ ،فافكلاو ،ةنايصلا ىأ فافعلا ممقزرأ ممللا : لاقف
هللا ةردق نإف ، كتردق بسحب ال كريدقت بسحب ىأ ، ممل تردق امب



٧٠١

رحبلا هللا لوسر اي : تلق : نزام لاق ٠ هلك نىكلا امنع زجعي
امب دارملاو رحبلا نم ةبيرق افدلب نإ ىأ ، انم اييرق ىأ » انبناجي حضني

، ماعطلا ةريملاب دارملاو ، انفلظو انفخو اتتيم ىف هللا عداف ، نامع
هيلع لوسرلا لاقف ٠ اهوحنو منغلا فلظلابو ، رقبلاولبإلا فخلاب و
نم مهريخ رثكأو ممتريم ىف مميلع عسو مهللا « : مالسلاو ةالصلا
،»مهريغ نم اودع مميلع طلست ال ممللا 8 : لاقف ٠ ىندز : تلق ، »مهرحب
٠ هللا لوسر لاق ٠ قالطإلا ىلع ًاريخ رحبألا مهرثكأ نامثح رحب ناكف
نيمآ لوق نإ ىأ ٠ » ءاعدلا هدتع باجتسي نيمآ نإف ، نيمآ نزام اي لق ال

ملعلا ةمكل املقاتت تاياور ىف حص امك هللا دنع ءاعدلا ةباجتسال ببس
بقع لاقت نأ ىغبنيف ، ةزيجولا ةملكلا هذه حرش ىف لاقملا اولاطأو
لاق ٠ نيملاعلا بر متاخ ىهو ، هريغل وأ هل ملسملا هب وعدي ءاعد لك
٠ طه مسا ىمه حيحصلا ىلع بجقسا اهانعمو ٠ »نيمآ تلقف « : نزام
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عللا لوسرل هلاح وكشي ننام

هنالع هللا لوسر ىلا اكش ن هلنا همحر نزام ظح نسح نم ناك
ىف مالسالا خسرو ،ناميإلا صلاخ ققحتو ةوبنلا قدص مط امل
جوجل ، رمخلا برشبو برطلاب علوم ىنإ هللا لوسر اي لاقف ، هبلق
ام ىنع بهذي نأ هللا عداف ، اذه ف ىلام رثكأ دفن دقو ءاسنلاب
مهللا « : هقلع ىبفلا لاقف ، ةايحلاب افيتأيو ىفيع هبرقت ًادلو ىل بميو دجأ
ةفع ىنزلا ىأ دهعلابو ، لالحلا مارحلاو ، نآرقلا ةءارق برطلاب هلدبأ
ًادلو هل بهو ةايحلاب ممتآو ، هيف مثإ ال ًاير رمخلابو ، جرفلا

دجأ تنك ام ىنع ىلاعت هللا بهذأف : نزام لاق ، » هنيع هبرقت ًاحلام
رطش تظفحو ، ًاججح تججحو ، بابسألا كلتل طاشنلاو برطلا نم
نايح هتيمس ًادلو تقزرو ، برعلا نم لئاقع عبرأ تجورتو ، نآرقلا
امو ةنسلا عللئ ىف نامئع تبصخأو ، سداسلاو عبارلا هيوبأ مساب
ىف حابرألا ترمظو ، رحبلا ديص رثكو فخلا مميلع لبقأو ، اهدعب
رشنب ماق روكذملا نزام نأ كلذ لدف ، نامثع لهأ نم ددع نمأو ، تاراجتلا
روكذملا نزام ةطساوب مالسالل ًاسان هللا قفوو ، هعاطأ نميف مالسالا
نامثع تمعو ، ةميظع تاكرب مهل ةقلط هئاعد نم نامثعب ترمظو ، اوملسأو
لهأ رثكأ نامثع لهأف ، مهدها ممللا « : اط هللا لوسر لاق ثيح املك
برعلا رثك4 نأ هيلع ليلدلاو ، » ًاناميإ مهقدصأو ىده ةيبرعلا ةريزجلا
ملو مهناميإ ىلع اوتبش مهنإف ، نامثع لهأ ريغ مالسالا اوذبنو اودترا
مامالا لاق ، دعلا كلذ ذنم رمأ نم ًارمأ اولدبي ملو ًائيش اوريغي
: لوقي ثيح رعش كلذ ىف نزاملو

ىتيطم تبخ هللا لوسر كيلإ

جرعلا ىلا نامثع نم فايغلا بوجت

ةنيدملا سفن هب دارملاو ةرونملأ ةنيدملا برقب عضوم جرعلاو
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لاسق

ىرثلا ءىطو نم ريخاي ىل عفسشتل

جلغلاب عجرأف ىبر ىل رفغيف

: لاق ٠ مالسإلاب ًاروصنم عجراف ىأ رصنلا جلغلاب دارملاو

ممنيد هللا ىف تبناج رثعم ىلإ

ىجرش مهجرشالو ىنيد ممنيد الف

نم سيل لاقي ىأ ةفلاخملا جرشلاب دارملاو ، تفلاخ تبناج ىنعمو
: لاق ٠ هتقبطو هلكش ىأ هجرث

ًاعلوم رمخملاو وهللاب أرما تيكو
جمفلاب مسجلا نذآ نأ ىلا ىبابش

، همالسإ دنع جغت هللا لوسرل ٠لكخ ام تيبلا اذه ىف ركذي
نزام لاح تلدبتف ، هللا هقفو نم الإ هلانيال ىذلا ريخلا كلذب هللا هلدباق
ىذلا ريخلا ركذب حرصيو هركش نع برعي هنأكف ، لاوحألا بيطأ ىلا
، لجو زع هللا هبر ، ًارجان هبر نوكي نأ لدبف ئ هيطع هناءأو هل هللا هقفو
ظحلا نسح نم كلذ ناكف هرطش هظفحو ، نآرقلا ةءارق برطلاب هلدبأو
: نزام لاق ٠ هللا همحر ىدعسلا خيشلل

ةيشخو ًانمأ رمخلاب ىنلدبف

ىجرف ىل نمحف ًافاصحإ رمعلابو

ىتينو دامجلا ف ىمه تحبصأف
ىجح ام هللو ىموص ام هللغ



١١

عكبر ةمعنب امأو ( ركش ةمعنلا ركذو ناكمب ركشلا نم اذه

٠ ا ثدحف

لوسر ىلع هيف تدفو ىذلا لباقلا ماعلا ىف ناك املف لاق
ةنسلا ىف هتلت لوسرلا ىلع داعًافزام نأ لدي اذه ، هلآو ٠٠ هللا
نيكرابملا نب كرابملا اي : تلقف ، نامثع لهأ لاح نع هيلع صقف ، ةيناثلا
مهيطع نمو نامع لهأ نمًاموق هللا ىده دق ، نيييطلا نبا بيطلل
، امب ديصلاو حابرألا ترثكو ، ًائينه ًابصخ نامع تبصخأ دقو ، كنيدب
لهأ هللا ديزيس مالسالا نيد ىنيد « ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

نمل ىبوط مث ىبوطو ،ىنآرو ىب نمأ نمل ىبوطف ، ًاديصو ًابصخ نامع
نامثع لهأ ديزيس هللا نأو ،ىنآر نم ري ملو ىنري ملو ىل نمل
ناكف مهلك نامثع لهأ معي ىتح مالسالا رشتنيس ىأ ، » ًامالسإ
٠ كلذك مألا

مالسالا ءاج نأ ىلا نامثعب اوقب نيذلا سرفلا ربخ ىف ءاجو
وهو سرفلا كلم ىلا هللا لوسر بتكو ، ةيبرعلا ةريزجلا ىف رشتناو
باقك قزمف ، مالسإ ىلا هوعدي ناورشونأ ىرسك نب زيوربأ ىرسك
مهللا « : مالسلاو ةالصلا هيط لاقف ، ٠ ىبنلا كلذ غلبف ، هتلع ىبنلا
هلآو ٠ ىبنلا ةوعد دعب ىرسك حلفي ملف ، » قزمم لك هلمش قزم
نإ مث ، هيوريش وه اذه هتباو ، هلتقف هذبا هيطع هللا طلسف ،ملسو
هلماع ىلا بتكف ، هسفن ىلع فاخو هتيلع ىبنلا رمأب متها اذه هيويش
مهنع مئاقلا نابزرملا وهو ناحتسفلا لاقيو ، ناذاب همساو نامثعب
هباتك ىف هل لوقي ، مجعلا فرع بسحب نابزرملا هبقلو ، نامعب
ةيبرعلا نع ةيسرافلاب ربعي ىأ ًايسراف ًايبرع ءالجر كلبق نم ثعبأ نأ
دق نوكيو ، هلاقم ىلع دمتعن نأ نكمي ىأ ، ًاقوحص ، اعم اممنسحي
زاجحلا ىلا هارأو ، تاوبنلا نم ىتأي ام ريخب مط هل ىأ ، بقكلا رق
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ثعبف ، ملاعلا ىف نآلا هربخ عيشي ىذلا ىبرعلا ىبنلا اذه ربخ فرعتي

ةثرب هب بعك هل لاقي ةيحاط نم الجر ناحتسفلا لابقيو ناذاب

بعك مدقف ، ةينارصنلا بتك ىأ ، بتكلا أرقو رصنت دق ناكو ، ىحاطلا

اهدجي ىتلا تافصلا هيف ىأرف هملكف هتلط ىبنلا ىتأو ةنيدملا روكذملا

ملسأف ، مالسالا هقلت ىبنلا هيط ضرعف لسرم ىبن هنأ فرعف ، بتكلا ىف

ناذاب ىتأف لاق ، نامئعب ىناثلا ىباحصلا ناكف نامئع ىلا عجر مث بعك

هيف هفاشأ نأ ديرأ رمأ اذه لاقف ، لسرم ىبن هتنلط ىبنلا نأ ه ربخأف

هل لاقي هموق نم الجر نامثعب نيذلا هباحصأ ىلع فلختسأو ، كلملا

هددصب وه اميف ههفاشيل سرافب ىرسك كلملا ىلا ناذاب جرخ ، ناكسم

تلم هللا لوسر نإ مث ، ملاعلا عماسم ىلع هركذ دراولا ىبنلا اذه رمأ نم

دمعلا كلذ ىف نامثعب كلملا ناكو ، مالسالل مهوعدي ىأ ،نامثع لهأ ىلا بتك

نم هعم نمو وه مالسإلل هوعدي هللا لوسر هيلإ لسرأو ، ربكستملا نب ىدنلجلا

اوناكو ، نامثعب نيذلا سرفلا ىلا لسرأو ىعادلا باجأف ، نامثع لهأ

دمحم ةوعد ىلا ةباجإلاو نيدلا اذهب نيدتلا ىلا مهاعدف ًاسوجم

ىط مممغرأ ىأ ، نامثع نم ًارغصو ًارهق ىدنلجلا ممجرخأف ، اوبان
نم ًادب اوري ملو ، نيدلا ىف لوخدلا اولبقي مل ثيح نامع نم جورخلا

٠ اهرمأ مميلإو ، نامثعب مهنم ىوقأ برعلا نإ ثيح ،جورخلا

ىلا بتك ملسو هلآو ا ىبنلا نإ « : نورخآ لاقو ، مامالا لاق

انبا رفيجو دبع مهنم فيرلا لهأ ىطو ، مالسالا ىلا مهوعدي نامثع لهأ

نأ زئاجلا نم : تلق ، »رصعلا كلذ ىف تام دق امهوبأ ناكو ، ىدنلجلا

٠ بقكف تام هنإ مث،ىعادلا باجأ دقوالوأ ىعدملا وه ىدنجلا نوكي

كلم نم لكل بقل هنأ رومشملا وه امك ىدلنجلا نأ وأ رفيجو دبع ىلا

كلم نم لكلو ، عبت نميلا كلم نم لكل ليق امك ، ةيلهاجلا ىف نامثع

سرفلا ىلع كلم نم لكلو ،رصيق مورلا ىلع كلم نم لكلو ،نوعرفرصم

٠ اذكهو ىرسك
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هلإ الوأ ةدامشب اورقأف « : نامع لهأ ىلإ ٠ هباتك ىف ناكف لاق
الإو دجاسملا اورمعأو ، ةاكزلا اودأو ، هللا لوسر دمحم ىنأو هللا الإ

، ةمومفم تفاك املعلو ، ةالصلا ةياورلا هذه ىف ركذي ملو ، » مكتوزغ
لديو ، فورعم لاملاب سوفنلا حشو ةيلام امنأل ةاكزلا ىلع صنو
نعو لاق ، ةالصلل الإ نوكت ال اهفإف ، دجاسملا نارمعب هرمأ هانلق امل
ىدنلجلا ىنبا دبعو رفيج ىلا بنتك هتلع ىبنلا نأ « : دانسإب ىدقاولا
، امهيلإ هباتكب ىممسلا لئاو نب صاعلا نبورمع ثعبو ، نامعب ىدزألا
: باتكلا صن اميف رببشلا نم لقأ ةفيحص هباتك ناكو

دبعو رفيج ىلا هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرملا هللا مسب «
امكوعدأ ىفإف دعب امآ ، ىدهلا عبتا نم ىطع مالسلا ، ىدنلجلا ىنب
رذقأل ، ةفاك سانلا ىلا هللا لوسر ىنإف املست املسأ مالسالا ةياعدب
مالسالاب امتررقأ نإ امكنإو ، نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو ًايح ناك نم
ىليخو ، امكنع لئاز امككلم نإف مالسإلاب ارقت نأ امتيبأ نإو ، امكتيلو
٠ » امككلم ىلع ىتوبن رمظتو ، امكقحاس اطت

ىوطو ،هيلخ ىلمملا ٠ وهو ،بعك نب ىبأ اذمل بتاكلا ناكو
دمحم هللا الإ هلإ ال متاخلا شقن ناكو ، كرابملا همتاخب اهمتخو ةفيحصلا
ةفاك ىلا ةلاسرلاب دقلط هنم حيرصتلا ةياورلا هذه فو ، هللا لوسر
نأو ،قلي هب لسرأ امةلمجنم راذنإلا نأو ،نآرقلا ىف امك سانلا
، نيدلا ىف ىلوتيو رومألا ىلوي املسم رقملا لعجي مالسالاب رارقإلا سفن
هيفو ناك اهمم عنتمملا لاتق حيعي مالسالاب رارقإلا نم عانتمالا نأو
هيضتقي ام ريغ هل ةسايس الو نهادي الو ىباحي ال مالسالا نأب حيرصتلا
نأ ريغنم ىغبلا ىلع لتاقيو ، هلامو همد مرح مالسالاب رقأ نمف ، قحلا
لاصخ نم ناك ام امأ ، رهكلا بجومب حرصي مل ام هلام لحتسي
ىأر نمل ًاهالخ ًادبأ هيبس الو ملسم ءىرما لام حيبي الف ليوأتلاب رفكلا
، املسي مل نإ اممكلم لاوزب دبعو رفيج ٠ هللا لوسر دعوت دقو ، كلذ
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نمم مهريغو برعلا تلتاق دقو ، ىبأ نم لتاقت ناو دبال نيملسملا ليخ نأو

٠هرفكىلعرصأ

٠ ىبنلا باتكب صاعلا نب ورمع مدقف : هللا همحر مامالا لاق
راحص نم هلخد عضوم لوأ ناكف ، نامثعب ىدنلجلا ىنبا رغيجو دبع ىلا
، ىدنلجلا مهتنداهم لاح ىف رأحص ف مجعلا امتنب ةنيدم ىهو درجتسد
مهو ىدنلجلا ىنب ىلا ثعبو ، رمظلا تقو صاعلا نب ورمع امب لزنف
ىف برعلا نأ نم فورملا وه امك لخادلا ىف ممطلو ، ناض ةيدابب
نب دبع هيقل نم لوأ ناكف « : لاق ، لحاسلا ىف مجعلاو لخادلا
هيخأ ىلا ًارمع لصوأف ، ًاقلخ امهنسحأو نيلجرلا ملحأ ناكو ىدنلجلا

هماتخ ضفف ًاموتخم هيلا معفدف ، هقلط ىبنلا باتكب ىدنلجلا نب رفيج
٠ » هتارق لثم هأرقف هيخأ ىلا هعفد مث هرخآ ىلا ىمتفا ىتح هأرقو

) ا ج خيرلتلا ربع نامع -٨م(
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ةيوبنلا ةوعدلا ىف رظنلل ًارمتؤم دقعي رفيج نامثع كلم

ريصملا ىمتنم ىردي الو ثداحلا هلاهو رمألا للج رفيج فرع امل

ىلا تفتلا مث : مامالا لاق ٠ هتروشم لهأب ىعدتساو رمألا أجرأ ؛ هيف

اذه وأ ، ريغصب سيل هل وعدت ىذلا رمألا اذه نإ : هل لاقف ورمع

كبحاص ة-هج نم هلوقو ، ةيتحتلا ةانثملاب دتلالم ىبنلا ىأ هل وعدي ىذلا رمألا

انأو رفيج لاق ، ىعادلا وه هنأو ، صاعلا نب ورمعل باطخلا نأ لدي

مهنيب ترادو دزألا ةعامجرضحتسا هنأو ، كملعأو هيف ىركف ديعأ

امع راسفتسالل ةشرب نب بعك بنط ىلا رمألا جاح مث ، راظنألاو ءارآلا

، ةتيلم ىبنلا رمأ نع هولأسف هل اوذسرأف هنم دكأتللو كجإئ ىبنلا رمأ نم ىأر

برعلا ىلع رهظيسو هتفص تفرع دقو ، لسرم ىبن لجرلا بعك لاقف

وه ملسأف ، رمألا ققحت ام دعب مالسالا ىلا رفيج باجأف ، مجعلاو

مهعيابف هرئاسشع هوجو ىلا رفيج ثعب مث ، ةدحاو ةعاس ىف هوخأو

اونعذأ قحلا اوفرع اذإ بصانملا لهأ نم ىغبني اذكه : تلق ، دمحمل

ىف رفيج ىأ مملخدأف ، انويعو انايعأ هل اوناكو ، هورزاوو هورصانو هل

ىلع اهضبقب صاعلا نب ورمع رمأو ، ةقدصلا ميلست مهمزلأو ، هذيد

رخآ ىلا اهيني امو ىبد ىلا ثعب مث ، ٠ ىبنلا اهب هرمأ ىتلا رمجلا
رفيج لوسر درو امف : لاق ، ةيلحاسلا ةيلامشلا فارطألا ىف ىأ نامع

كلذ ىف اوناك نيذلا سرفلا الإ هتوعد باجأو ملسأو الإ دحأ ىلع

انرواجيال : اولاقو ، ىدنلجلا نب رفيج ىلا دزألا تعمتجاو ، نامعب دهعلا

نم هعم نمو ناكسم جارخإ ىطع اوعمجأو ، مويلا اذه دعب مجعلا

نلعأف ةرواسألاو ةبزارملاب رفيج اعدف ، درجتسد ىف نيقابلا سرفلا
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امإ نيتلاح ىدحإ انم اوراتخاف ، ىبن برعلا ىف اسنم ثعب هنأب ممل

اوجرخت نأ امإوك هيف انلخد اميف اولخدتو ، انملسأ امك ىأ اوملست نأ

اذه : تلق ٠ جرخن انسل اولاقو اوملسي نأ اوبأف ، مكسفنأب انع

، هباحصأو مهف كلام دهع ذنم نامثع ىف برعلا اوسرام دقو ممظح ءوسل

ىف اولخد ولو ، مهيلع ىلاوتت مئازملاو مهيطع رودت رئاودلل ا لزت ملو
دارأ نكل ، مئاعدلا تباث ماقم نامثع ىف ممل ناكلو، برعلا مهبحأل نيدلا

ىلعو مهتيسوجم ىلع مهرارصا ققحت امديعو ، ًايلك نامثع نم مهلاحترل

اوري ملو ،مهئالجإ ىلع دزألا تعمتجا ،ةلوهسب نامثع نم جورخلا مدع
ىلع لكلاو لبق اوناكو ، ناميإلا مئازعب مهيلع اوفحزف ، مهلاتق نم ًادب

اولتاقتف ، ناميإلا ىلع برعلاو نآلا مهب فيكف برعلل رصنلاو كرش لاح

ةدابع ىلع رصأو ، ناميإلا ىبأ ىذلا ناكسلا لتقو ، ًاديدش مالاتق

، هطابضو هشيج داوق كلذكو ريثك ناكسم باحصأ نم لتقو ، نارينلا

دقو مهيط فحزف ، درجتسدب مهنصح ىف تنصحت ةيقب مهنم تيقبو

ريطت نأ تداك راصتنالا ةوشنو ئ مهفيلح رصنلا راصو اولسبتسا

، راصحلا مهب لاط املف ، نوكي ام دشأ راصحلاب مهوقياخف ، مهب

لق وأ حلصلا اوبلط برعلا رمأل عوضخلا نم ممل صانم ال نأ اوأرو

نامثع نم جورخلا ىلع برعلا مهقفاوف مهسفنأب اوجنيل نذإلا اوبلط

مهيلاهأب مه ولمحيو عاركو ةقلحو ءاضيبو ءارفص لك اوكرتي نأ ىلع ًاتاتب

ىلا مهوباجأف ، سراف ضرأ ىلا اوعطقي ىتح ةنيفس ىف مهتيشاحو

مايألا نأ الإ اهب مهدهع رخآ كلذو ، ًايلك نامثع نم اوجرخو كلذ

نورقتسي ديعس علط مهل نكي ملف ، نامئع ىلا ةدوعلا ىلع مهيرغت لاز ال

ىرت فوسو ، مهسحن علاط مميلع ىضق ةازغ اوءاج املكف ، نامئع ىف هب

٠ هلل رمألاو ؛ مهفيلح لازي ال رامدلاو بجعلا نامثعل ممقاوزغ ىف مهنم
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صاعلا نب ورمع نأ ةيبلحلا ةريسلا فو هللا همحر مامالا لاق

نيلجرلا ملحأ ناكو ، دبع ىلا تدمعف نامع ىلا تيهتنا ىتح تجرخ :لاق

ه هللا لوسر لوسر ىنإ تلقف ، ًاقلخ امملهسأو ًابناج امهنيلأ ىأ

ربكأ وه ىأ ، كلملاو نسلاب ىلع مدقملا وه ىخأ لاقف ، كيخأ ىلاو كيلإ

٠ كباتك أرقي ىتح هب كلصوأ انأو ، كلملا ىهو ًانس ىنم
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ورمعودبع نيب رودي ىشاقنلا

نب ورمع هل ءاج ىذلا رمألا ةحص ىدفلجلا نب دبع قتحت امل

ىرديو ، بلطلا اذه نم ةياغلأ فرعيل ، شاقنلا باب هل حتف ، صاعلا

امو ، ديرت ءىش ىأ ، ىأ ، هيلإ وعدت امو « : لاقف ء هيف ريصملا ةياغ

هللا ىلا كوعدأ تلق « : ورمع لاق » ؟ الوسر كتفصب هبلطت ىذلا وه

ىأ ، هلوسرو هدبع ًادمحثم نأ دهشتو ، هنود نم دبع ام علختو هدحو

رئاس ضفرتو ، هل كيرش ال هنأو ، هذيحوتو هللا ةفرعم ىلا الوأ كوعدأ

: لاقف ، ةقلع دمحثم ةلاسرب فرتعت مث ، لجو زع هلا نود نم تادوبعملا

ىنعي ، كوبأ عنص فيكف كموق ديس نبا كنإ : صاعلا نب ورمعل دبع ىأ

نأل ،ثيرق رباكأ نم كنأ ىنعملاو ، ةودق هيف اسنل نإف ، لئاو نب صاعلا

مهب قيلي ال فرشلا لهأو ، هموق ىف هترهشو هفرش لهجي ال نم كابأ

هنأكو ، ممبصانم ىف حدقي الو ، مهفرشب لخيال ىذلا قدصلا لوق الإ

نوكي نأ دبال هناف ، شيرق ةاتع مه هلاثمأو صاعلا نإف رمألا ربكتسا

: صاعلا نب ورمع ىأ ، لاق ، هل تئج ىذلا رمألا اذه ىف انل ةجح
ناكل هب قدصو نمآ ول هل تدوو ، ٠ دمحمب نمؤي ملو تام تلق

، مالسالل هللا ىناده ىتح هيأر لثم ىلعو هنيد ىلع تنك ذقو ، هل ًاريخ

ابيرق : ورمع لاقف ، هدعب مأ كيبأ توم لبق ىأ هتعبت ىتمف : دبع لاق

، ىشاجنلا دنع تلقف ىمالسإ ناك نيأ ىنلأسف لاق ، بيرق نم هتعبتأ ىأ

تلق ؟ هكلمب هموق عنص فيكف لاق ، ملسأ دق ىشاجنملا نأ هتربخأو

نابهرلاو ةينارحنلا ءاسؤر ىا ةفقاسألاو : دبع ىأ لاق ، هوعبتاو هورقأ

ىأ لاقف ، ه ؛ف همهتاو رمألا ربكتسا انهو ، كلذك ىأ ٠معن تلق

هل حضفأ لجر ىف ةلصخ سيل هنإ ، لوقت اميف ىأ ورمع اي رظنا دبع
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ًاريبك هب ىنربخت ىذلا رمألا اذه نأ ىأ ، بذك نم ةحيضف رثكأ ىأ

، برعلا ءادعأ مهو اميس ال ىراصنلا دنع صوصخلابو انيوهلاب ىتأتي الو

ىأ لاق مث ٠ اننيد ىف ةلحتسن امو تبذك امو تلق ورمع لاق

، لقره ةرطيس تحت وه ىأ ىشاجنلا مالسإب مط لقره ىرأ ام دبع

تلق ورمع لاق ٠ هتعاط لهأ صخأ نم ىشاجنلاو ، ميظع كلم لقرهو

جرخي ناك : تلق ؟ ورمع اي كلذ تمط ءىش ىأب لاقف كلذب ملع ىأ ىلب هل

قدصو ىشاجنلا ملسأ املف ، اجارخ هنع هللا ىضر ىشاجنلا هل

نأل ىأ هتيطعأ ام ًادحاوًامهرد ىنلأس ول هللاو ال لاق ، هتلمع دمحمب

، نيملسملا ىلع هب ىوقتي اميف رفاكلا ةناعإ حصت الو ، هل ًانوع نوكي ءاطعلا

كل جرخي ال كدبع عدتأ : هوخأ هل لاقف ، هلوق لقره كلذ غلبف لاق

ًاديبع مهلامع نوري ذإ مهتداع ىلع اذهو ، ًاثدحم ًانيد نيديو ًاجارخ

؟ هب عنصأ ام هسفنل هراتخاو نيد ىف بغر لجر لقره : لاقف لاق ، مهل

: هلوقب نآرقلا اهيلإ راشأ ، ةفورعم ىلوألا ةعيرشلا ىف نايدألا ةيرحو

نضلا الول هللاو« : لقره لاق ٠ اهلاثمأ ىف ةيآلا )نيدلا ىف هاركإ ال (

الول ىأ ىكلمب نضلا الول هنوق ىنعمو ٠ » عنص امك تعنصل ىكلمب

امك تملسأل ىدي ىف ىذلا كلملا اذه نع ىلختأ نأ حمست ال ىسفن نأ

٠ ةريهش تاياور ىف لقره مالسإ ركذ ءاج دقو : تلق ، ىشاجنلا ملسأ

ورمع لاقف ٠ همهتي وهو ورمع اي لوقت ام رظنأ : ورمعل دبع لاقف

ىنربخأف : دبع لاق ، عقاولاو قدصلا كل تلق ىأ ، كتقدص دق هللاو تلق

، لجو زع هللا ةعاطب رمأي : تنق لاق ، هنع ىمنيو هب رمأي ىذلا ام

كولملا ءالؤه لاوحأ نع ثحبلا نم دبع غرف امل تلق ٠ هتيصعم نع ىمنيو

، هل ممقانتعاو هرماوأل ممعوضخو مالسالا مهلوبق نم عمس ام عمسو

لهو ، هنع ىهني امو ىبنلا اذه هب رمأي ام راسفتسا ىلا تفتلا
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ناك ولو ( ؟ ابارطضإ رماوأ ىف ىري مأ هل بوصيو لقعلا هلبقي امم وه

٠ )ًاريثًكافالتخا هيف اودجول هللاريغ دنع نم

رومألا دراومب هاردأ ام ىدزألا لطبلا اذ-ه لقع رزغأ امو

٤ ناودعلاو ملظلا نع ىهنيو ربلابو محرلا ةلصب رمأيو : لاق ، اهرداصمو

: تلق ٤ بيلصلاو نثولاو رجحنا ةدابع نعو ، رخملا برشو ىنزلا نعو

مالسالا دومع ىه ةزيجولا تاملكلا هذه ىف ىهاونلاو رماوألا هذهو

عامج هتيصعم نع ىمنلاو لجو زع هللا ةعاطب رمألا ناف ، هرهوجو

عاونأل عماج مسا وهف ربلاب رمألا كلذكو ، رش لك نع فرصو يخ لك

وأ ناك اليلق رش لكل مسا وهو ٤ ملظلا نع ىمنيو هلوقو ، تاعاطلا

ام لك ناف ، ناودعلا كلذكو ، ةمايقلا موي تاملظ ملظلا ناف ، ًاريثك

وحن وأ العف وأ مالوه ناك ءاوس ناودع وهف ًاريخو ةعاط نوك نع جرخ
راجحألا ةدابع نعو رمخلا برثو ىنزلا نع ىهنلاب ًاضيأ حرح مث ، كلذ

عامج رماوألا هذه ىفف ، نابلصلا كلذكو ، ليثامتلا ىأ ، ناثوألاو

عماوج ىتوأ هقلع هللا لوسر ناف بير الو ، هرهوجو مالسالا حور
هذه ل-ثمب *ماوأ تجرخ اذملف ، ًاراصتخا مالكلا هل رصتخاو ملكلا

ةاعد ممألا رئاس ىلا امب اوجرخف هنم اهباحصأ اهاقلتف تارابعلا

٠ نيرذنمو نيرثبمو هنع نيغلبم ةادهو

ةعيبطبو ، اهنسحتساو هترس رماوألا هذه ىدنجلا نب دبع عمس املف
، رفاك ناسل ىلع ءاج ولو ريثأت بولقلا ىف هلو لوبقم قحلا نإ لاحلا
اضيأ هب دهش امك ، هيلا وعدي ىذلا اذه نسحأ ام : دبع لاق كلذلف

انبكرل ىنعواطي ىخأ ناك ول : دبع لاق ٠ نايفس ىبأ عم هثيدح ىف لقره

هرقم ىف ٠ هيلع دفن نأ بجاولا نم ناكل ىأ ، ٠ دمحمب نمؤن ىتح
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،هللا دنع ًاردق ىلعأو افأش ربكأ انل كلذ نوكيف ، همجاونو هب قدصنف
هللو ، صاعلا نب ورمع هلوسر ناسل ىلع ، ديعب نم هب ناميإلاب ىفتكن الو

امنإ قالخألا رد هللو ، ركفلا حيحصلا ، رظنلا ليوطلا ديسلا كلذل دبع رد

ةياور ىفو » ىنعباتي ال ىخأ نكلو « : دبع لاق ٠ اهلهأ قئاقح ىلع ليلدل

تلق : لاق ٠ ًاعبات ىأ » ًابنذ ريصيو هعدي نأ نم هكلمب نضأ ىخأ نكل «

ىف ٠ هل ضرغ ال ىأ ، هموق ىلع ٠ هللا لوسر هكلم ملسأ نإ هنإ

ام لك نأ هقتلت هلوسروهو صاعلا نب ورمع ملعيو ، ةيويندلا رومألا

نلف مالسإلل عضخي مل اذإو ، لجو زع هللا ةعاط ٠ ىبنلا هيلا ىمري

اهؤايبنأ ةمألا ىلع هللا ةجح نأف ،هرخك ىلع رصم وهو هكلم ىط ٠ هكرتي

كولملا مرح حابتست كولملا رأرصأبو ، اهتيعر ىلع امكولمو ، امكولم ىلع

ءامعزلا نم قحلل دايقنالابو ، هتلع هنع ةريهش ثيداحأ ىف امك

ممينغ نم ةقدصلا ذخأف ، هسفن ورمع لوق هيط لد امك نيقابلا نع ىفتكي

ءاينغألا ىط ةقفنلا ضرف العو زع هللا نأ ىأ ، مهريقف ىف اهدرف

ىلع ةرفومو ، نيملسملا نيب ةطبار ةلصو ىلاعت هنم تناكف ، ءارقفلل

اذه نإ : دبع لاق ٠ لاومألا لهأ نم مهل ةذعسمو ، مملاوحأ ءارقفلا

تاومسلا ميكح ةسايس وهو ًانسح نوكي ال فيك تلق ٠ نسح قلخلا

، هنأش مظعأ ام ، ىلاعتو هناحبس ةمألا مظنم و ةمكحلا قلاخ ، ضرألاو
٠ هتازيم ىلعأ امو

، ورمع لاق ؟ اهمكح امو اهتفص ام ىأ ةقدصلا امو : دبع لاق

، لاومألا ىف تاقدصلا نم هتمأ ىطع ٠ هللا لوسر ضرف امب هتربخأف

ورمع اي : دبع لاق ٠ ىشاوملا تركذ املو : لاق ٠ امعاونأ فالتخا ىلع ىأ

ىأر ىأ ، هايملا درتو رجشلا ىف ىعرت ىتلا انيشاوم مئاوس نم ذخأيو

بئارض ملعي ناك هنأل ، امعون نم اهادع امع .لفغو هدنع ابرغتسم كلذ
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نيناوق ىه امفإو ، طمنلا اذه ريغ ىلع دابعلا لاومأ ىلع كولملا
ذخأي ىأ معن تلقف : ورمع لاق ، ىوملا ىضتقمب ةمألا ىط كولملا امنست

مهو طفي امع لاسي ال هللاو ، ركنتسمب سيلو هتركقتسا ىذلا كلذ

مهددع ةرثكو مهراد دعب ف ىموق ىرأ ام هللاو : دبع ىأ لاقف ٠ نولأسي

اذمك مملاومأ ىف دحأ فرصتي نأ اميظع هنوري ىأ ، اذمب نوعيطي

٠ ىبنجألً امست هنم عزنيف ، فرصتلا

هيلا لصوأ دقو رفيج باب ىلع دحرتأ تيقبف : صاعلا نب ورمع لاق

ىأ ىعبضب هناوعأ ذخأف ، هيلع تلخدف ىناعد هنإ مث ىربخ هوخأ

اوبأف سلجأل تبهذف لاق ، ىنوقلطأ ىأ تلسراف ٠ هوعد : هلاق ، ىدضع

، لاحلا كلذ ىف ىأ هيلا ترظنف : لاق ، ًاوتع هل اورمظآو ،سلجل ىنوعدي نأ

هماتخ ضفف ، ًاموتخمً اباتك هيلا تعفدف : لاق ، كتجاحب ملكت : لاقف

هماتخ ضفف ، ًاموتخم ًاباتك هيلا هعفد مث ، هرخآ ىلا ىمتنا ىتح هأرقف

مث ، دبع ىأ هأرقف هيخأ ىلا هعفد مث ، هرخآ ىلا ىمتنا ىتح هأرقف

نع ىنربختالأ :الئاقدبع هيخأ شاقن عون نمرفيج شاقنلا رادأ

صخأو ، ًاناسلو ًادي لوطأوً اسارم دشأ مهو ىأ ، تعنص فيك شيرق

امإو ، نيدلا ىف بغار امإ هوعبتا تلقف : ورمع لاق ؟ مهريغ نم هب

اذكهو ، ماقملا ىضتقمل عماج شهدم باوجل هنإو ، فيسلاب رومقم بهار

ىأ » هعم نمو « رفيج لاق ٠ رباكألاو ءامعزلا لسر نوكق نأ ىغبني

هوراتخاو مالسالا ىف اوبغر دق سانلا تلق : ورمع لاق ٠ ةكع لوسرلا

لالض ىف اوناك ممنل مهايإ هللا ىده عم مملوقعب اوفرعو ، هريغ ىلع

ةلاعفلا ةباذجلا هلاح ةعيبطب سانلا هيلا لام مالسالا نآ ىأ ، نيبم

. مالسالا هب اههباج ىذلا امفرشو اهزع ىلا اهدايقنا ٤ ةميلسلا لوقعلا ىف

هذه ىف كريغ ىقًبادحأ ملعأ امف : ورمع لاق ، مانألا ديس هب اهحراصو
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كءارضخ ديبتو ليخلا كؤطت هعبتتو مويلا ملست مل نإ تفأو ، ةجرخلا

لخدت الو ، كموق ىلع كلمعتسيو ملست ملسأف كتعامج ىأ : مامالا لاق

نيذلل نيملسملا برحل بهأتت كش ال كناف ىأ ، لاجرلاو ليخملا كيلع

٠ مهنم ىوقأب تسلو ، ةرصايقلاو ةرساكألا اوخود

هتزه ، ةيهادلا كلذ صاعلا نبورمع نم تاملكلا هذه عمس املو

نب ورمع عوجر الإ اهايإو هنيب ام برحلا هنأ معلو ، هنايك نم تلزلزو

: لاق ٠ ًادغ ىلا عجراو اذه ىموي ىنعد « : ورمعل لاقف ، صاعلا

هتربخأف هيخأ ىلا تعجرف ىل نذأي نأ ىبأف هتيتأ دغلا ناك املف

ىنتوعد اميف تركف ىنإ لاقف ، هيلا ىنلصوأف ، هيلا لصأ مل ىنأ

غلبت ال وهو ىدي ىف ام الجر تكلم نإ برعلا فعضأ انأ اذاف ، هيلا

لاتقك سيل الاتق تدجو ىأ تفلأ هليخ تغلب نإو ، انهاه ىلا هليخ

نقيأ املف لاق ٠ ًادغ جراخ انأو تلق « : ورمع لاق ٠ » ىقال نم

وه مالسالا ىلا باجأف ىلا لسرأف حبصأف هوخأ هب ىلخ ىجرخمب

ناكو ، مهنيب اميف مكحلا نيبو ةقدصلا نيبو ىنيب ًايلخو ًاقدصو ، هوخأو

٠»فلاخنمىلًعانوعىل

لاق امل رفيجل لوقي ثيح صاعلا نب ورمع ةأرج ىلا رظناو
الجر تكككم نإ برعلا فعضأ انأ اذاف ، هيملا ىنتوعد اميف تركف

تغلأ هليخ تغلب نإو ، اذهأه ىلا هليخ غلبت ال وهو ، ىدي ىف ام
كؤطت هعبتتو مويلا ملست مل نإ هل لاق ىقال نم لاتقك سيل ٠الاتق
ثيح ناكمب ةأرجلا نم اذهو كلاجر ىأ ، كءارضخ ديبتو ليخلا
مالسالا ماقم نكلو ، هدونجو هطاهرأ نيبو ، هكلم شرع ىف كلل اهلوقي
٠ لوسرلا بختنا دقو لسرملا نيع ةقيقحلا ف لوسرلاو ، ميظع
٠ برعلا نوبطرأب فورعملا ةيهادلا كلذ
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ىلا ةتليتك لوسرلا ةيعاد ناك ىدنلجلا نب دبع نأ ةقيقحلا فو

ىملإلا صنلا ىفو ، دبع نم ةيبطلا راكفألاب رفيج ملسأ ثيح ، مالسالا

لاق ًادبع نأ : تاياورلا ضعب ىف ءاج دقو ، مهنوفرعت مهرامث نم لوقي

عاطأ نمم تنك ىعدي اميف ًاقداص لجرلا ناك ناف هعطأ : رفيج هيخأل

نم اذهو ، خلإ برعلا هتعاطأ دقفًابذاك ناك نإو ، فرشلا كلذب كلو

املف ، سانلا نم قفوملا الإ هيلا ىدتهي ال ىذلا حيحصلا ريكفتلا

ًاقادصم مالسالا اشفو ، مثالاح نامئع لهأ ملسأ دبعو رفيج ملسأ

لمحي،اقلي لوسرلا ناك اذملو ٠ ممكولمنيد^ف سانلا : ه هلوعل

ثيدح لديو ، ًاعبط مميلع ةعاطلا مهل نأل ، ءامعزلا ىط ةمألا مئارج

ةاكزلا اميلع تبجو تملسأ اذإ ةمألا نأ نامع ىكلم عم صاعلا نب ورمع

بوجولا نيعتي لب ، مالسالا عقو ذنم لوحلا امب رظتني الف ، الاح

غلبف ،سانلا ىط صاعلا نب ورمعل ًانوع دبعو رفيج ناكو ،حضا وهو

ةوه نم ةمألا ذاقنإ وهو هنلت هللا لوسر هدارأ ىذلا برألا اممب

٠ اهنم هللاب ذايعلإو رانلا ىف دولخلل بجوملا رفكلا

راصو اميف ىصاقلاو ىفادلا معو نامثع ىف مالسالا اشف املو
كنيذ ةنوعمب ةيمالسالا هرماوأ تذفنو ، دالبلا مكاح صاعلا نب ورمع
، ةوعدلا رشن ىلع صاعلا نب ورمعل ًانوع اناك نيذللا نيميركلا نيكلملا
مه ىتح ًامركم ًاززعم موقلا نيب ورمع ماقأو ، مالسالا حور ثبو
ديس ىلع ىضقت ةينملاب اذإو ، جورخلل زفحتو ، ةنيدملا ىلا عوجرلاب
٠ نيرخآلاو نيلوألا

نامثع ىف صاعلا نب ورمع ثكم نأ دعب « : هللا همحر مامالا لاق

نأ ىلا نوعماس هلوقلو نوعئاط هل اهلهأو هقلع هللل لوسرل اهيلع الماع

٠ » ةنيدملا ىلا عوجرلا ىلع مزعف ٠ هللا لوسر ةافو هتغلب
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ةنيدملا ىلا جرخي نامع ريمأ صاعلا نب ورمع

مالسإلل نامثع لها دايقنا نع ًاريعم

آرمأ ، نامثع ىف ماوعألا ةثالثلا كل صاعلا نب ورمع ىضق دقل

رمأ سانلل ًاملعم ، مالسالا رماوأ ًاثاب ، ركنملا نع ًايهان فورعملاب

ايدؤمو ةديحولا هتمهم نع ريبعتلل ةنيدملا ىلا عوجرلا ىأر مث مهنيد

اعجار جورخلا ىلع مزعف ،ةقتاع ىط ةلومحملا تابجاولا رمألا ىلو ىلا

٠ نيدلا ةضيبو مالسالا ةمصاع ةنيدملا ىلا

نوعو ، كلملا ناسل ىدنلجملا نب دبع مامهلا ديسلا هتبحصل ماقف

ىشرقلا ريمالل ًاززعمو بجاولل ًايدؤم ، ٠ لوسرلا لوسر صاعلا نبا

بختناو ، نامثع لهأ مالسال ًارهظمو ، نامثع ىف مالسالا ناسل ىممسلا

ىبأو ، ىكتعلا مشج نب رفعج لثم ، لحاطفلا لاجولا هموق نايعأ نم هعم

روظنملا نمو ، نامع ىف دزألا لاجر ءاربك نم ملاظ نب فراس ةرفص

٠ هنع ان ربع امك نيينامثعلا ةلجأ نم لجرلا نأو ، ناوألا كلذ ىف مهيلإ

خيراتلا مهركذ نامثع نايعأ نم ةلمج عم ، باسحألا ةياعر ىف

نم ءارفخلا هعم بحطصاو ، مهنع عمست فوس امك هريغو ىنامثعلا

. كلذذإ ةيبرعلا اياضقلاب المع هقيرط ىف ممب نمأي سيقلا دبعو دزألا

ةغينح ىنب ىلعرمو ،رجه ىف نيرحبلا مكاح ىواس نبرذنملا ىلع رمو
ةرق ىط لزنف ، رماع ىنب ضرأ لزن ىتح ءارفخ اضيأ مهنم ذخأف

نم لجر ةئام ىف ورمع عم ةريبه نب ةرق جرخ ليقو ، ىريشقلا ةريبه نبا

ىأ نيدترم سانلا ىقلي صاعلا نب ورمع لبقأو : لاق ، هل ءارفخ هموق
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، ةنيدملا نمً اجراخ نصح نب ةنييع هيقلف ، ةصقلااذ ىتأ ىتح مالسالا نع

ام كانيفك ئيش انل تلعج نإ : لوقيو ، ركب ىبأ ىلع مدق نيح كلذو

هللا : ورمع لاقف : ركب ابأ لاق ، مهرومأ سانلا ىلو نم ةنييع اي كارو

تبذك ورمع لاقف ، متنأ و نحن انيوتسا ورمع اي « : ةنييع لاق ٠ ربكأ

نم هيقل نمل لوقي لعجف ةنييع رلسو : لاق ، رضم نم ثباخألا نبإ اي

عفديال : لاق ٠ عنصت ام تفأف : اولاق ، مكلاومأ مكيلع اوسبحا سانلا

،ىدسالا ةحيلطب كلذ ذتم قحلو ، ةدحاو ًاقانع ةرازف نم لجر هيلا

لاص رماع ىنب ةعيب نمديلولا نبا ىأ دلاخ غرف املو : لاق ، هعم ناكف

قثوأو افاتك هقثوأف ، لسابلا دسألا ةلوص روكذملا نصح نب ةنييع ىلع

٠ هنع هللا ىضر ركب ىبأ ىلا اممب ثعبو ، ىريشقلا ةريبه نب ةرق هعم

،قاثو ىف ةنيدملا ىلا اممب مدقف : اممنع هللا ىضر سابع نبا لاق

ةنيدملا نامظغ هسخني لبحب هقنع ىلا هادي ةعومجم ةنييع ىلا ترظنف

، كفاميإ دعب هللاب ترفكأ هللا ودع ىأ : نولوقيو هنوبرضيو ، ديرجلاب

ىضر ركب وبأ بقاعي ملف : لاق ٠ هللاب تنمآ تنك ام هللاو : لوقيف

لبقو ًانامأ هنييعل بتكو ًانامأ هل بقكو : لاق ٤ هنع افعو ةرق هنع هللا

ءالؤمب هللا همحر ركب ىبأ نم ةسايس كلذ ناك امنإ : تلق ، هنم

نكسيو برعلا أدمت ىكل رهاو ظح قافنلا ىف مملو ، ممبولق ةفلؤملا

مميداغيو ممحواري ناطيشلاو بيرق مهتيلهاجب مهدهع نإف ، امعور

ورمعو ٠ هللا لوسر تام ريثألا نبا لماك فو : لاق ٠ مهيداني رفكبو

ىف ىواس نب رذنملا دجوف نيرحبلا ىلا ىمتنا ىتح لبقأف : لاق ،نامئعب

ةرقو ،ةريبه نب ةرقب لزنف رماع ىنب دالب ىلا هنع جرخ مث ، توملا

٠ هيدريل ناطيشلا هب بعل دقو ، داالترالا ىف ىأ ، ىرخأ رخؤيو الجر مدقي
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دارأ املف ، هاوثم مركأ و هل حبذخ لاق ، رماع ىنب نمركسع هعمو : لاق

، ةواتإلابً اسفن مكل ببيطت ال برعلا نإ اذه اي : لاقو ، ةرق هب الخ ةلحرلا

, عونلا كلذ نم اهدقتعي ومف ةاكزلا اهب ىنعيو ، كولملا ةييرض ىهو ىأ

متيبأ ناو، عيطتو مكل عمستسف اهلاومأ ذخأ نم اهومتيفعأ ناف : لاق

هللا وف ، برعلاب انفوخت ةرق اي ترهكأ ورمع هل لاقف ، مكيط عمتجت الف

، هنوكسج لذرتسملا تيبلا هب دارملاو ، كمأ شفح ىف ليخلا كيلع نئطوأل

مئاعد زيكرتل هللا هضيق ىذلا ىمهسلا ىثرقلا ةيهادلا نم اديدهت كلذ ناكو

نيدللدييأت كلذ ىفو ، مهيعاسم ىف نيصلخملا هناوخإ رئاسك مالسالا

مهربخأو ةنيدملاب نيملسملا ىطع مدقو : لاق ، نيملسملا دعاوق ميعدتو

ةنيدملا ىلا ابد نم ةركسعم ركاسعلا نأ مهربخأف هنولأسي هب اوفاطف

نب ورمع ىلع ميلستلا ديري رمع لبقأو ، اقلح اوقلحتو اوقرفتف : لاق

نمحرلا دبعو ريبزلاو ةحلطو نامثعو ىلع اميف ةقلح ىلع رمف ، صاعلا

؟ متنأ ميف : رمع ىأ لاقف ، اوتكس رمع مهنم اند املف لاق ، دعسو

لتق نم شيرق ىط انفوخأ ام نولوقت مكنإ مهل لاقف ، هويجي ملف

رمألا وهو مهنم لوسرلا نأل ، شيرق ىطع دودعم لاصئتساو رسأو

صوصخملا هتيعملأب هل ىآرتي كلذ ناكو ، هعم مهو هموق شيرقو ،لعافلا وهو

، تقدص : مهلك اولاق ، لاقملا اذه مهل لاق امل كلذل هللا نم امب

نم هلطاب ىنم فوخل برعلا ىلع مكنم هللاو انأ مهوفاختال رمع لاق

ىف برعلا هتلخدل ًارحج شيرق رشاعم نولخدت ول هللاو ، مكيلع برعلا

عبت : سانلا لوقي ذإ ، هتلع لوسرلا نم هملع امل كلذ تلق ، مكراثآ

اذه لازي ال: هلوقو ، مهرفاكل مهرفاكو مهملسمل ممملسم شيرقل

نالجر مهيف ىقب ام لاق وأ ، نالجر ممنم ىق ام شيرق ىف رمألا

قيقحت قوراغلا نهذ ىف خسر دقو ، مالسلاو ةالصلا هيلع : لاق امك وأ
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ةداقولا ةرينلا هتيعملأب هكردأ امو ، هتلع عداشلا نم اممط ىتلا قئاتحلا

٠ هل رفغو هللا همحر

مهعور أدهو موقلا ةظيفح نكسأ ًاضيأ ىسايسلا لاقملا كلذبو

، برعلا ىف ىأ مهيف هللا اوقتاف : رمع لاق ، نسحلا مهلبقتسمب مهرشبو

ورمعب دهشتسا ًاريسأ ركب ىبأ ىطع ةريبه نب ةرقب مدق املف رمع ىضمو : لاق
نأ ىلا ةرق لوقب هربخأف هلاسف ًارمع ركب وبأ رضحأف ، همالسإ ىلع

هلملاو الك : لاقف ، ورمع أي الهع : ةرق لاقف ، ةاكزلاركذ ىلا الصو

الصو امل هلوقو ، همالسإ لبقو ركب وبأ هنع افعف ، هعيمجب هنربخأل

تيب كلذ ناف هربخت ال ىأ ورمع اي المم : ةرق لاق ةاكزلا ركذ ىلا

ةنامألا بجاو كلذ ناك هعيمجب هنربخأل هللاو الك : هلوقو ، ديصقلا

فلات هنع هللا ىضر ركب ىبأ ةسايس نم ناكو ، مالسالا ىف ةينيدا

هضعب ىلع مالسالا رجح كطصيو اهترئاث نكستو امعور أدهيل ةمألا

ضعب

ريثألا نبا ركذو مامالا لاق ، كلذك تاقوألل امك تاسايس لاجرللو

ناكو : لاق نامثع لتق دعب ةيواعم ىلع ورمع مودق ىف اضيأ هلماك ف

، نامئع ىلا هثعب دق ناك هتلط ىبنملا نأل هيلع لمعف نوكي ىذلا ملع دق
جبه ىبنلا ةافو نع هلاسف ، هقادصم فرع ائيش كانه ربخ نم عمسف

لجر هدعب ىلي مث ،ةريصق هتدم نأو ركب ىبأب هربخأف ،هدعب نوكي نمو
لوطت هموق نم لجز هدعب ىلي مث ، ةليغ لتقيو هتدم لوطت هلثم هموق نم

رشتني هموق نم لجر هدعب ىلي مث ، رشأ كلذ لاق ٠ الم نع لتقيو هتدم

سانلا عمتجي نأ لبق لتقي ، ةديدش برح هسأر ىلع نوكيو ، هيلع سانلا
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هيلع عمتجتو ، هكلم لوطيف ةسدقملا ضرألا ريمأ هدعب ىلي مث ، هيلع

٠ تومي مث ةقرفلا كلت لهأ

باطخلا نب رمع وه ةليغ لتقيو هتدم لوطت ىذلا لجرلا ناكو

وه ألم نع لتقيو هتدم لوطت ىذلا لجرلاب دارملاو ، هنع هللا ىضر

ةدم هتيب ىف هورصحو ةديدع حاون نم نوملسملا هيلع عمتجا ذإ ، نامثع

لتقي مث ، ةديدش برح هسأر ىلع نوكت ىذلا لجرلاب دارملاو ، لتق ىتح

ىذلا لجرلاب دارملاو ، بلاط ىبأ نب ىط وه هيلع سانلا عمتجي نأ لبق

دقو ، نايفس ىبأ نب ةيواعم هكلم لوطيو ةسدقملا ضرألا ريمأ نوكي
ملعلا ممل نمع لقنلاب هل ًايقلتم لماكلا هباقك ىف انهب ريثألا نبا لاق

، نايفس ىبأ نب ةيواعم ةأطوم ىلا ماعلا نب ورمع لام كلذل ىنعملاو ، هب

٠ هل ليق ام قبط تناكف ، هل ليقامك ىرتق تءاج اياضقلا ىأر ذإ

ىري هموق ىف ديحولا ةيهادلا صاعلا نب ورمع لثم نأ كش الو

، ًابنذ اميف نوكي نأ ىضري ال اهنع هل ليق امك ، نيعلا ىأر اياضقلا

اذه صاعلا نب ورمع ىقلت دقو ، ةماهو اسأر اهيف نوكي نأ ىضري لب

٠ ريثألا نبا هيلا راشأ امك ، راحص دومي نم ىدوهي نم رمألا

ىف نامثع لهأ مالسإ ركذي وهو هللا همحر ىملاسلا مامالا لاق

الماع صاعلا نب ورمع ناك سيمخلا خيرات ىفو ، ) نايعألا ةفحت (

هل لاقف ، نامثع دوهي نم ىدومي اموي ةءأجف ،نامع ىلع ٠ ىبذلل

: ىدوميلا لاق ٠ ال لاق : لاق ؟ كنم ىلع ىشخأأ ءىش نع كتلأس نإ كتيأرأ

: ىدوميلا لاق - هللا لوسز مهللا : لاق ؟ انيلإ كلسرأ نم هللاب كدشنأ

: ىدوميلا لاقف ٠ معن ممللا : ورمع لاق ؟ هللا لوسر هنأ ملعتل كنا هللآ
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هباحصأ عمج كلذ ورمع ىأر املف ، مويلا تام دقل لوقت ام اقح ناك نإل

جرخ مث : لاق ام هيف ىدوهيلا هل لاق ىذلا مويلا كلذ بقكو هيشاوحو

دنع كلذ هأجافف لاق ، هقيرط ىف ممب نمأي سيقلا دبعو دزألا نم ءا رفخب

ىتح ءارفخ مهنم ذخأف ،ةفينح ىنب ضرأ مدق ىتح راسف ، ىواس نب رذنملا

ثيدحلا ركذو ، ىريشقلا ةريبه نب ةرق ىلع لزنف ، رماع ىنب ضرأ ءاج

ىذلا ىدوميلا كلذ نم ىقلت صاعلا نب ورمع نأ هدافمو : هانمدق ىذلا

ىط هتايح ىف راسف ، ةماه تامولعم هقلت ىبنلا ةافو نع راحصب هثدح

نيحت كلذلف ، ىدوميلا كلذ هل لاق امك ىتأت لارت ال اهآرف امئوض

، هنيع بصن ايلج رمألا ناكو ، هعم حص ام ىضققمب لمءو ةصرغلا

هللا مهاقأ دوميلا نأل ، ىدوهيلا كلذ هلاق ام حصي نأ ديعب ريغو

مهنيب نوكي امو هموق ركذو ، احيرص هقالع لوسرلا ركذ اميفو ةاروتلا

لاق دقو ، مهمصاخ نمل رفظلاو مهاداع نم ىلعرصنلا نم ممل عقي امو
، ةاروتلا ىف كدجن انإ : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمعل ةنيدملا ىف دوميلا

نم نرق اولاق ؟ اذام نرق لاق ، ًانرق كدجن اولاق ؟ اذام ىنودجت لاق

هذه ركذ حص دقو ، ىوبن صنب الإ اذه لثم نوكردي الو ، هأ ديدح

مالسلاو ةالصلا هيلع نارمع نبا ىسوم ىنمت ىتح ةقباسلا بتكلا ىف ةمألا

رلحص ىدوهي هلاق ام ناكف ، حاولألا ربخ ىف امك اهنم نوكي نأ

اميف نوبغري نيذلا ايندلا ناجر ريهاثم نم ورمع ناكو ، ًاعقاو ًارمأ

هابإ نوبيو

همحر ركب ىبأ ىلع صاعلا نب ورمع لخد « : هللا همحر مامإلا لاق

: لاقف ، » ًابيطخ ملاظ نب فراس ماقف ، نامثع نمدزألا لاجر معمو هللا

انيديأ ىف تناك ةنامأ هذه ،شيرق رشاعمو ، ا: لوسر ةفيلخ اي «
) ا ج خيرتلا ربع نامع - ٩م (
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لاقف ٠ » كيلإ اهنم انثرب دقف ، ةنليم هللا لوسرل ةعيدو انتمذ ىفو

نوملسملا مهيلع ىنثأو ، ًاريخ هللا مكازج « : هنع هللا ىضر ركب وبأ

لوق دزألا رشاعم مكافك اولاقف ، حدملا مهيلع ءانثلاب ءابطخلا ماقو ، ًاريخ

، نامنع ىلاو صاعلا نب ورمع ماق مث ، مكيلع هؤانثو ٠ هللا لوسر
هوجو تءاج مث ، دزألا ىف هلاق الإ ءانثلاو حدملا نم ائيش عدي ملف

نم ناك املف ، هعم نمو دبع ىلع نيملسم مهريغو دزألا نم راصنألا

ركب وبأ ماقو ، راصنألاو نيرجاهملا نم سانلا عمجف ركب وبأ رمأ دغلا

: لاقو هيلع ىلصف ىبنلا ركذو ، هيلع ىنثأو هللا دمحف ًابيطخ

م٠ هللا لوسر أطي مل ًاعولح متملسأ مكنإ نامئع لهأ رشاعم «
، برعلا نم مكريغ همشج ا-م ه وتمشجو ، رفاح الو فخب مكتحاس

مث ، مكلمش ريخلا ىلع هللا عمجغ ، لمش تتشت الو ةقرفب اومرت ملو

مكاعد ذإ ه ومتبجأف ، حالس الو شيج الب صاعل نب ورمع مكيلإ ثعب

ىأف ، مكتدعو مكددع ةرثك ىلع مكرمأ اذإ هومتعلطأو ، مكراد دعب ىلع

لوسر لوق مكافك ، مكلعف نم فرشل لعف ىأو ، مكلضف نم ربأ لضف

لحرو ، ًامركم ماقأ ام ورمع مكيف ماقأ مث ، » داعيملا موي ىلا ٠ هللا

ىنبا رفيجو دبع مالساب مكيط هللا نم دقء ، ًاملسم لحر ذإ مكنع

مكتتأ ىتح لاح ريخ ىطع متنكو ، مكب هزعاو هب هللا مكزعأو ، ىدنلجلا

مكدايقنا وهو ىأ مكلضف فعاضي ام مترهظأف ، هللا لوسر ةافو

ىلع متبث دلع لوسرلا ةافو مكتغلب امل ثيح ، هل مكزيزعتو قحلل

مقلقلقت الو ، سانلا نم مكريغ عزعزت امك اوعزعزتت ملو مالسالا

ه٠نع هللا ىضر ركب وبأ لا-ق ٠ » ددعلا وريثك متنأو ، اوقلقت امك

هل ممترزاؤمو قحلا ىلع ممتابث وهو ، » هيف مكاندمح ًاماقم متمقو «
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متحراصو اهومتصلخأ ىأ ، » ةحيصنلاب متضحمو « لاق ، مهدييأتو

ىدهيو مكتنسلأ هللا تبثيف ، لاملاو سفنلاب متكراشو « : لاق ٠ اهب

، ةسثهدو ةريحو عزعزت نم مهل دبال ىأ ، » ةلوج سانللو مكبولق

ىطع ىوقلا مكقابث وهو ىأ ، مكيف ىنظ نسح دنع اونوكف « لاق

نأ مكيلع فاخل تسلو « : لاق ، » مكميعزو مكمامإ ةعاط ىفو ، مكنيد

ىتح ةليوط ةدم ةيسرافلا دونجلا متعراص مكنأل ىأ ، مكدالب ىط اوبلغت

لاحلا رهاظ بسحب مهدعب ًادحأ مكيلع ىشخأ الف « ، مهيلع متيضق

لاحلا لئالد ىأ ، مكنيد نع اوعجرت نأ الو : لاق ، » بيغلا ىلع ًامكحال

فوسو ، كلذب ةدهاش ٠٠ هللا لوسر نع لاقملا لتالدو ، كلذب ةيضاق

نإ باقكلا اذه نم نامثع لهأ لئاضف ىف ميركلا ءىراقلا اهيأ اهيلع فقت

٠ هللا ء امث

بذهو ساس دقلو ، ركب وبأ تكس مث ، » ًاريخ هللا مكازج « لاق

ملع موقي كلذ ىلعو ءاغلبلا اذكهو ، دشرأو اعدو رذئحو دكيأو ى وقو

٠ نيمألا ىفطصملا ةفيلخو نيملسملا ديس ركب ىبأ رد هللو ،سوؤرلا قوف قحلا
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ةنفج لًا برحل هعم نمو ىدنلجلا نبدبعزمجيركبوبا

نم هعم نمو ىدنلجلا نب دبع ىقلمب هنع مشا ىضر ركب وبأ رس دقل

ةراملا هتبطخ ىف مميلع ىنثأف ، جامتبالا مامت ممب جمتباو ، دزألا لاطبأ

املو ، ةحيحصلا لوقعلا لهأ ىلع ىفخي ال اركش مهركشو ، افنآ

نم ةنفج لآ برح ىف مهيلع لوع مهنم مهف امو مهنع عمس امو ىأر

نع فدهلا ىمريو ، هلثمب رخصلا قدي نأ دارأ ناكف ، ماشلا دزأ

ضرأ ىف ةأتعلا ةنساسغلا مجاهي نأ ىدنلجلا نب دبع نم دارأف ، ةربخ

، ركب ىبأ ىلع هباحصأو دبع أكلي امف ، نشخ رجح مهناف ماشلا

اياضق انركذل نامع خيراتب نوينعم انأ الولو ، ريذاعملاب هل اورذتعا الو

ةيجراخلا ثداوحلا ركذن مل انأ امك ، تناك نميفو ، تناك فيك دادترالا

لهأ ريغنم ناكام اميسال نامثع لهأبامعوقو ناك نإو ، نامثع نع

انيلع لوطي ءىش كلذ نأل ، نامنع خيراتب ةقالع هل تناك نإو ، نامثع

ةيضقلا هذه ىلا انرشأ نإو ، ىنامثعلا انخيرات نم مهألا ركذ انبسحو

ىدنلجلا نبا دبع لئاضفب فيرعتلاكالإ كلذ امف ةيناسغلا ةينامعلا

٠ هعم نامثع لهأو

لآ ةلتاقمل ركب وبأ هضهنتسا ًادبع نإ ليقو شا همحر ماما لاق
دبع جرخف ، اهيلع هرمأو ةيرس هل ىرسف لاق ، كلذ ىلا هباجأف ةنفج
نم ممعم فل نمو راصنألاو نيرجامملا نايعأ هيف ًاشيج دوقي روكذملا
ريسلا ىف دجو اميلع ًاريمأ ىأ ، ةيرسلا ىلع دبع جرخف لاق ، برعلا

٠ مهرايد ف ماشلاب ةنفج لآ شأ ىتح

ناك امل : تلق ٠ ٠ركذ لوطي ثيدح اهلو : شا همحر ماملالا لاق
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ركذ درس نع انه هيلا ةراشالاب ىفتكن ةيفامثعلا افدالب رابخأ نم سيل

نم ةيرسلا ىف ناكو : لاق ،هفاكم فرعو دبع ماتم رمم دقو « : لاق

ل٢ رايد نم اومدق املهف ، ىراصنألا تباث نب ناسح ، 8ي هئارعش

نب دبع ىلع غيلبلا ءانثلا نلعي نيملسملا ىفارمظ نيب ناسح ماق ةنفج
ةيلحاجلا ىف دبع ماقم رهش دق ه : هلاقم ةلمج نمو ، ىدنلجلا

وه ، دبع نم ًاريبدتو ايأر نسحأ الو مزحأ الجر رأ ملف ، مالسالاو
٠ » هحابص ملظأو ، هحابص تراغ موي ىف هلل هسفن بهو نمم مشاو

ديلولا ابأ اي وه « لاقف ، هب رسو هنع شا ىضر ركب ىبأ هجو للهتف

، » هلضف نع رصقي فصولاو ، هفصو نع رصقي لوقلاو ، تركذ امك
دسرأو ، ميظع لامب تباث نبا ناسح ىلا ثعب ًادبع كلذ غلب املف

ام لبقأو ، رصق اميف رذعأف كتأفاكم نع زجعي ىلام نإ آل : الئاق هيلا

ىلا عوجرلا ىلع نيينامثعلا نم هعم نمو دبع مزع امدنعو ، » رسيق
ةفاك نامثع لهأ ىلا ًاباقك هنع شا ىضر ركب وبأ مهدوز مهناطوأ
ىلع رفيج هنع هشا ىضر ركب وبأ رقأ دقلو ، مميطلع ىنثيو هيف مهركشي
٠ ةفيلخلا فرط نم نامعل لاوك نامثع كلم

نأ ةيفامععلا ريسلا ضعب ىف ركذ : نايعألا ةفحت ف مامالا لاق
ذخأ اممل لعجو ، نامثع كلم ىلع ًاعيمج هاخأو رفيج رقأ ركب ابأ
نإ هلحم ىف كلذ طسب ىرت فوس امك هيلا املمحو املحأ نم تاقدصلا
كلذ دعب لعلو ، انلق امك نامثعل ًايلاو هلعج ىلع ليلد وهو ، شا ءاش
ةسايس نامز لكلو ، ًارمأ تضتقا ةسايسلا نأ وأ ، موقلا رابتخا دارأ
نم عامجإب ةمألا لضفأ ركب وبأو همجو ريمأ لكلو ، لامعأ تقو لكلو
٠ هقلالع شا لوسر دعب ءىش ىف هعامجإب دتعي
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هتايح ةليط ىلعت للا همحر ركب وبأو ناهتع

نامعو ، نيملسملا رمأ هنع ىضرو هللا همحر ركب وبأ ىلوت دقل

، دبعو رفيج ، اهيكلمب ًاززعم اهنوئش ربدي صاعلا نب ورمع اهيلاو ديب

ىلا عوجرلاب مه هشا لوسر ةافو صاعلا نبا ورمع تغلب املو
ًابحطصم ، فلختسملا ةفيلخلا ىلا هتيالو رمأب ًاعجار نيملسملا ةضيب

مامملا كلذ مممدقي هتيار تحت ابكار نيعبس ، نامثع لهأ رايخ نم هعم

نيملسملل ةفيلخلاب اذاو، ةنيدملا لصو ىتح نامثع كلم ىدنلجلا نب دع

ةملثلا غارف هب شا دس لجر لوأو ، ةمامالا حيحص مامإ لوأ ركب وبأ

امب تغازو ، ناميإلا لهأ حاورأ اهنم تقهزناو نيملسملا تشهدأ ىتلا

خسري ملو ، مهبولق نم مالسالا نكمتي مل نيذلا لجلا لهأ بولق

نوغئازلا ردقي مل ىذلا ليقثلا رجحلا ركب وبأ ناكف ، مهناهذأ ىف ناميإلا

، اهب ءاج ىتلا هتممم هيلا صاعلا نب ورمع ىقلأف ، هرقم نع هكيرحت ىلع

رشؤت ال ، ةتباث ةميزعو ، حرشنم بلقو ، بيحر ردصب ركب وبأ اهاقلتو

مهركشو ، ًاغلاب ءانث نامثع لهأ ىلع ركب وبأ ىنثأف ، تاشيهلا اهيلع

نأ عم ، نيعضاخ نينعذم هولصوو نيعئاط اونمآ ثيح ، ًارفاو ًاركش

اذاو ، دادترالا كشو ىلع اهنمو دترملا امنمف ، تعزعزت برعلا بلغأ

ريخ ممتمهمب اوماقف ماشلا ىحاونب ةنفجلا نم نيينامعلا زمجي ركب ىبأب

كلم ىلع مهرقأف ، مامالا ةفيلخلا ىلا رفظلاو رحنلاب اوعجرو ، مايق

اودادزاف ، ممحلاصم جهانم نع برعأو مهدضع دشو مهديأو ، نامئع

نامثع ىلا اوعجرو ، مهزع ديؤي ًازءو ، ممفرش ىلع ًافرش كلذب

٠ نيمركم نيمرتحم
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لمعتسا هنع هشلا ىضر ركب ابأ نأ ، خيراوتلا ضعب ىف ءاجو

لمعتساو ، نميلا ىلا هريسو هلزع مث ، ل—٠ج ىبأ نب ةمركع نامثع ىطع

ىلا نامع ىلع ًايلاو لزي ملغ « : لاق ، ىناعلقلا ةفيذح نامثع ىلع

ةيلوتو ةيلوتل ا هذه لعل : تلق ) هنع هللا ىضر ركب وبأ ىفوت نأ

اهدمع لطي مل مث، حضاولا وهو ركب ىبأ نم ةيسايس اتناك ةمركع

نب دبع هنع جرخ دقو ، هتغالخ دهع لطي مل هللا همحر ركب ابأ نأل

ةليوط ريغ ةدم دعب هلعلف ، رفيج هيخأو هيلا نامثع رمأو ىدنلجلا

لطي ملو ، اضيأ اهرثأ ىلع ةفيذح ةيلوت مث ، دبع ةيلوت رظنلا ىضتقا

ىف ىناعلقلا طبضو : لاق ، قيقحت ريغب ةباغلا دسأ ف ركذ دمعلا

٠ ةلممملا نيعلاو ماللاو فاقلاب رمع ىبأ ةخسن

هطبضو : لاق ، هيف كشأ انأو : ريثألا نبا لاق : مامالا لاق

ماللاو ةمجعملا نيغلاب ىنافلغلا : نيصحلا نب ةفيذح : لاقف ، ىربطلا

ىف ةبراقتم ةملكلا نإف ، ديعب ريغ وهو ىناملقلا هلعل : تلق ٠ ءافلاو

رمع هلمعتساو : لاق ، ةريثك راثآ سرفلا لاتق ىف هلو لاق ، اهتروص

همحر باطخلا نب رمع مامالا ةغالخ ىف هركذ ىتأيسو ةماميلا ىلع

٠ هنع ىضرو هللا

كلذو ، نامثع نم ابد ةيضق تعقو قيدصلا ركب ىبأ مايأ فو

نصحم نب ةفيذح هجو ركب ابأ نأ كلذو ، ركب ىبأ ةايح رخآ ىف

، قراب نم وهو : لاق ، هطبض ىف فالخلا ركذ قبس ىذلا ىنافلغلا

وه سيلو : لاق • رصب هل ناكو ، راصنألل ًافيلح ناكو نامثع ىلا ههجو
: تلق ٠ مهقدصف نامع ىلع ًاريمأ ركب وبأ همجوف ىناميلا نب ةفيذح

مدقتملا ىدنلجلا نب دبع ربخ فو ، ةقدصلا ىلع طقف ًاريمأ ناك هلعل
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٠ تخستنا هترامإ نأكف ، ةقدصلا ذخأب هرمأ مشا همحر ركب ابأ نأ

، ممقدصيل ممف نب كلام نبا ثراحلا دلو ىف راص املف : لاق

ةاش اضيرف اهيلع ناكو ، اهقدصيل ةافعم ةأرما هباحصأ ضعب لوانت

اوبأف ، اهنم الدب ىأ ةاشلا ناكم ًاقانع وأ ًادوتع مهتطعأف ، ةنسم

وهو ةفيذح لاقف ! كلام لآ اي ةأرملا تحاصف ، اودارأ ام اهوذخأي نأ

. ةيلهاجلا ىف ناك ىعادتلا اذه لثم ىأ ةيلهاج ةوعد : ةقدصلا ريمأ

، ةيلهاج ةوعد ةفيذح لاق اذهلف ، كاذذإ هتوق ىف دادترالا ناكرب ناكو

ناطيشلا هل سوسو هلعلو ، اودترا دق موقلا نوكي نأ فاخو

هشا ميأو ىه امو ةيلهاجلا ىعادت عمس كلذل ، نيدترم موقلا نأ

لهأ نم كلذ لثم عقو امبرو ، ميهافملا اهيف تفلاخت تضرع ةعزن الإ

مهيلع راغأف لاق ٠ دادترالا دصق ريغب نيملسملا ماوعو لمجلا

مهلعلو ، نوليلق مهو ًارمق مهقثوأو ممنم سان ىلع ضبقف ةفيذح
نم هممف ىذلا دادقرالا ىوعدب ةنيدملا ىلا مهب ىضمف مهفعضل

٠ مهيعادت

نم وهو ممئامعز دحأ كارع نب ةعيبس راثف : مامالا لاق

ف ىديدحلا موثلك نب ثراحلاو ، ىمامخلا دعس نبا ىلعملاو ، مليص

ةفيلخ اي : اولاقف ، هنع هشا ىضر ركب ىبأ ىلع اودفوف ، ممباحصأ

ملو ةاكز عنمن ملو هنع لقتنن مل انمالسا ىلع انإ ، ةقلع ، شا لوسر

انففك و كلماع لجع دقو ، نيد نع عجرن ملو ، ةعاط نم ًادي عزنن

تعنص ام مكب عنصأ شا همحر ركب وبأ لاقف ، كانيتأ نأ ىلا انيديأ

اولاقف ىبسلا اودافف ، ىبسلا تذخأو لا-ملا تيلخ متئش نإ ، برعلاب

ىبتوعلا ركذ اذك مامالا لاق ، امهرد نوسمخو ةئامعبرأ ريسأ لك ىلع

ركب ىبأ ىلا جرخ كارع نب ةعيبس نإ لاقيو : لاق ٠ باسنألا ىف



-  ٧٣١  -

،ىنافلغلا ةفيذح مهذخأ نيذلا ابد ىبس ىف هنع مشا ىضر قيدصلا
ناكو ، ىمامخلا دعس نب العملاو ، موقلا ميعز روكذملا ةعيبس نأكو
ر٠—مش دقو ، بلعثلل مسا ةبلعث نإ ثيح نمو ، ةبلعث العملا مسا

ىضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ءامس ، ليحلاو ناغورلاب بلعثلا
لحلا امميلاو موقلا ىميعز كارع نبا ةعيبسو وه ناكو ؛ العملا هنع مشلا

، ىلاعت مشا همحر قيدصلا ركب وبأ تام دقو ةنيدملا اومدقف ، دقعلاو

ىبس ىف هاملكف ، هنع هشا ىضر باطخلا نب رمع سانلا رمأ ىلوتو
نإ نينمؤملا ريمأ اي : ىمامخلا دعس نب العملا لاقو ، ابد لهأ

، هثدح سانلا ىف مظعو ، هروط ىدعت ىنافلغلا نصحم نب ةفيذح

نوكيف هريغ نع هل ءازج اناتم هماكش ناكل نينمؤملا ريمأ ةبقارم الولو
تككسو ةرثعلا فدارنف هلكن ةفاخم ىلع انلمح نكلو ، هريغل ًاظعاو
بسحب امل ىنعم ال ةبرطضم تاملك هذه : تلق ٠ دكن ملو ، ةرحلا

، كب ىلوأ كبرغ فكو ةعس قحلا ىف نإ العم اي : رمع لاقف ، رهاظلا

اذا فيرشلا عضوو عيضولا عفرف ، سانلا نيب ىوس مالسالا نإ
درب رمع رمأ مث ، هرشو هريخ نم هطسق ءىرمإ لك ىطعأو قحلا فلاخ
٠ هشا همحر ىملاسلا مامالا لاق كلذلو ىبسلا

ابهذملا كاذ قورافلا ركنأو ابد موي مهل ىباسلا لوأت

صانلا ريقكتل ليوأتلاب نومكحي ال ةيضابإلا نأ ملعي انه نمو

ةيباهولا نكل ، لصأ ريغ ىلع عقي ليوأتلابريفكتلا نإف ، مهكيرشت ىأ
كرشم تنأ : هل اولاق ، ليوأتلاب كرش ةريبك فرتقا نمف ، كلذب نومكحي
امب مهيلع اومكحو سانلا اوضرعتساف ، ةمينغ كلامو لال-ح كمد
٠ انملع اميف ةباحصلا نم دحأ هب مكح الو نيدلا هاضري ال



-  ٨٣١  -

: لاق ىنارحبلا دايز نب فلخ خيشلا ةريس ىفو : مامالا لاق

ًاقدصم نامثع لهأ ىلا ثعب هنع ىضرو هللا همحر ركب ابأ نأ انغلب

ةقدصلا هوطعأف ، هلك مكحلاب نورقم مهو مملاومأ تاقدص ذخأي

خعب ترجاش ابد لهأ نم ةأرما نأ ريغ ، دحأ مهنم اهعنمي مل ًاعيمج

اهيلع ىقب هنأ وه معزو : اعيمج هقح فوتسا هنأ تمعزف نيقدصملا

، اهثاغأف اهلهأ ضعبب تثاغتسا ةعرق امعرقف كلذ ىف اعزانتف ، هنم ةيقب

، نيقدصملا نم هعم نمو اهعرق ىذلا ىلا هعم نمو وه لبقأف

دق لئابقلا نأ اوأر نيح نالف ىنب لآ اي كلذ دنع اودانتو اوعقاوتف

املاق نمل لاقي ناك دق ، ةيلهاج ةوعد تناكو : لاق ، مهنيب تبشن

هللا ءاث ام اولتتقاف ، بوتي وأ اهب وعدي نيح همد لح اهب اعد وأ

ىبسف كلذ ىلو ناكو ىنافلغلا ةفيذح ءاجف ، مهيلع نوقدصملا رهظو

نم ةيرذو ، نادلولاو ءاسنلا نم مهلتاقي مل نم ةيرذ مهيفو 1—بد لهأ

راكنا ريغ ىف هؤاسنو ملسم وهو تام دق ناك وأ باغ دق ناك

: لاق ، قحلا نم مهلبق امب ، مهنم عانتما الو ، كيزتلا نم ءىشب مهنم

ةفالخ كلذب قفاوف ، هابس الإ هيلع ردق ابد لهأ نم دحأ قبي ملف

ركب ىبأ ةايح ىف مهثعبم لوأ ناكو ، هيلع هشا ةمحر باطخلا نب رمع

ةيضقلا باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ققحت ا-ملو ، هيلع هللا ةمحر

ول ىنأ هللاو لاق ىتح ًابضغ هنم انملع اميف نكي مل ًابضغ بضغ

مث ، فئاوط كتعطقل ىلع مهيف عطقت ىنود نيدب مهيبست كملعأ

كلذ تلعف كنأ ملعأ تنك ول ىنعملاو ، ةفئاطب كنم رصم لك ىلا تثعب

نوكت ةبوقع كتبقاعل هلحب نيدت ىأ نيدلا ىف هلح دقتعت ىأ نيدب

٠ ًانيد ليوأتلا لعجي نمل ظيلغتلاو رجزلا دصقلاو ، كريغل ةربع

انيح هيف لعفي اذام ًانيد هليوأت مويلا دقتعي نم ىأر ول رمع هللا محرف
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ىرارذلا ىبستو ، ًانيد قارت ءامدلاو ، ًائيف مسقت نيملسملا لاومأ ىري
مشا نيد رماوأ ةحص نودقتعيو ، مالسالاب هلل نونيدي مهو

٠ لجو زع

رمع ىأ ضقن مث : هتا همحر ىنارحبلا دايز نب فلخ خيشلا لاق
دعب مميف قدصملا هب مكح ىذلا مكحلا لطبأ ىأ ، ابد لهأ رمأ
ىلا ابد لهأ نم ىبسلا ىأ موقلا درو ، ريبكلا ديدمتلا كلذ هدده ام
هتنايخ ترهظ نم الإ ىأ ، ةنايخ ءىشب مهنم قحتسا نم الإ مهلزانم
املو ، مهنم بيصأ امب نيملسملا زاجأو : لاق ، هيلع شا ضرف اميف
كلتب نيباصملا نم دحاو لكل ىأ ةئامثالث ةئامثالثب ءالبلا نم مهباصأ
ليوأتلاب أطخلا ىأر هلعلو ، لاملا تيب نم مهل كلذ جرخأو ، ةبكنلا
٠ نيملسملا راثآ ىف هجو وهو ، لاملا تيب ىف

دنع ابد ةيضق لصاح اذه هشا همحر ىملاسلا مامالا لاق
، ممموقب ربخأو مهلاحب فرعأ مهو ، ةينامثعلا بتكلا ىف ىه امك نيملسملا
: لاق ثيح ، هلماك ىف ريثألا نب هركذ ام حصي الو ، مامالا لاق
٠ » ىدزألا كلام نب طيقل جاقلا وذ امب غبن نإف نامثع امأو «
، طيقل نم ممف نب كلام نيأو ، ممف نب كلام ىلا اذهب راشأو : تلق
نب ىسوم هشا ىبن نمز ناك مهف نب كلام نإف ، ةريثك ًانورق امهنيب نإف
هجو الف نورقلا نم هتلط ًادمحمو نارمع نب ىسوم نيب مكو ، نارمع
٠ ءىش لك لبق ةيحانلا هذه نم ريثألا نبا هركذ امل

لثمب ىعداو لاق ، ىدنلجلا ةيلهاجلا ىف ىمسي ناكو : )١( ) لاق (
دبعو رفيج اجتلاو : لاق ، ًادترم نامع ىلع بلغو ابتت نم ىعدا ام

مغب رابخالا نوذخأي بناجالاو ، طيلختو خيراتلاب لهج اذه تلق )١(
٥٠ ٠ ا ، اقيقحت اهذخأي نم مزاحلاو : مهغلاخ نميغ اصوصخو قيقحت
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: لاق ، هيلع هدمتسيو ٠ربخب ركب ىبأ ىلا رفيج ثعبو ، لابجلا ىلا

ىقرابلا ةميزه نب ةجفرعو ، ريمح نم ىنافلغلا نب ةفيذح ركب وبأ ثعبو

ىلع ريمأ اممنم لكو ، ةرمم ىلا ةجفرعو ، نامئع ىلا ةفيذح ، ىدزألا
ىلا اراسف ، ارفيج نابقاكي نامثع نم ابرق اذاف ، ههجو ىف هبحاص

ةماميلا ىلا هثعب ناكو ؛ لج ىبأ نب ةمركع ىلا ركب وبأ لسرأو نامع

لها ىلع امهدعاسي هعم نمب ةجفرعو ةفيذحب قحلي نأ هيلا لسرأف

ةمركع امهقحلف : لاق ، نميلا ىلا راس مهنم اوغرف اذاف ، ةرممو نامع

، نامثع نم بيرق ىهو ًاماجر اولصو املف ، نامثع اغليي نأ لبق

ارفيج اوبتاك : لاق ٠ مسالا ا ذ -٠٩ ب اهفرعن مل نكلو ًادلب دارأ هنأك

اركسعو دبعو رفيج جرخو ، ابدب ركسعو هعومج طيقل عمجو ًادابعو

اوبتاكو امهيلع اومدقف ، ةجفرعو ةمركعو ةفيذح ىلا السرأو ، راحثصب

اولتتقاف ابد ىلع اوقتلا مث ، هذع اوضفراو طيقل دنع نم ءاسؤر

، رفظلا ىأرف ، مهيلع بلغ ىأ طيقل نيملسملا ىلعتساو ، ًاديدش الاتق

مهداوم نيملسملا تءاج ذإ كلذك مه امنيبف ، للخلا نوملسملا ىأرو

سيقلا دبع نمو ، دشار نب تيرخلا مهيلعو ةيجان ىنب نم ىمظعلا

ىلوف نيملسملا شا ىوقف : لاق ٠ مهريغو ناحوص نب ناحيس مهيلعو

فالآ ةعبرأ اوثعبو ةكرعملا ىف مهنم لتقف : لاق ، رابدألا نوكرشملا

اوثعبو لاومألا اومسقو ، ىرارذلا اوبسو مهونخثأ ىتح مهوبكرو
، سانلا نكسي نامثعب ةفيذح ماقأو ، ةجفرع عم ركب ىبأ ىلا سمخلاب

نامثع نم غرف امل مهيلا راس لج ىبأ نب ةمركع نإف ةرمم امأو « : لاق
محتقاف ، دعسو بسارو سيقلا دبعو ةيجاق نم رصنتسا نم هعمو

لجر تيرخس عم امهدحأ ، ةرمم نم نيعمج امب قفاوف مهدالب مميلع

، هعم سانلا مظعم و ، براحم ىنب دحأ حبصملا عم ىناثلاو ، مهنم
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حبصم بتاكو ، ملسأو هباجأف ًاتيرخس ةمركع بقاكف ، نيفلتخم اناكو

مهسيئر لتقو نودترملا مزهناف ًاديدش الاتق هلقاقف بجي ملف هوعدي

نم اوعاشي ام اوباصأو مهنم اوءاش نم اولتقف نوملسملا ممبكر

هدنجو ةمركع دارأو ، تيرخس عم ركب ىبأ ىلا سمخلا ثعبو ، مئانغل

، بجي ىذلا ىلع سانلا عمقجا ىتح ةمركع ماقو ، عاتملاو رهظلاب ةوف

٠ ريثألا نبا مالك ىمتنا مالسالا ىلع اوعيابو

ًارابخأ نوقلتي نيخرؤملا ءالؤه : تلق ٠ لطاب هلكو : مامالا لاق

نوقلتي ًانايحأو مهيلا ىقلي ام ريغ نكل ، لصأ اهل وأ اهل لصأ ال

ةفآ امو « اهباحصأ ريغ نيرخآ ىلع امنوقلعيو ، سان لبق نم ًارابخأ

٠ » امتاور الإ رابخأل



-  ٢٤١ ٠

ةسماخلا ةقلحلا

مالسإلا ردص ىف مهريهاشمركذو نامئع لها لئاضف ىف

٠ هشا ءاش نإ نامع خيرات نم لوألا ءزجلا متي هبو

هون دقو ، نيملسملا دنع اهتميق اهل لئاضف نامثع لهأل نأ ملعا

، هنع هشلا ىضر لوألا ةفيلخلا امب دهشو ، ءارغلا هثيداحأ ىف اهب ةقلت

ىبغ لهاج الإ اهركني الو ، مهبهاذم فالتخا ىلع برعلا ءاغلب اهدكأو

لهأل قحلا فرعي لهو ، لطابلا لهأ الإ قحلا ركني لهو ، ىند دساح وأ

ملو ٠ هللا لوسر اولاووًاعوط اوملسأ نامثع لهأف ، هلهأ الإ قحلا

، مهددع ةرثكو مهراد دعب ىلع هلوسر اوعاطأو هل اوعمسف ، هولوتو هوري

هئادع ىلع اوبلأتو هنطو نم هوجرخأ ىتح هوداع هتدلج ونبو هلهأ امنيب

برعلا رثكأ نأ امك ، ىنسحلا شا نم مهل تقبس نمم شا ءاش نم الإ

نيعلا ىأر اهنوري ىتلا هتازجعم اوضراعو ، ءادعلا هرماوأ اوبصان

هلوسرل اولاق نامثع لهأ امنيب ، دوميلا نم دشأ هيلع اوناكف ، ءاذبلاب

؛ نيصلخم ةاعد هتوعدل اوناكو ، مهرومأ ديلاقم هيلإ اوملسو ابحرمو الهأ

ةليط ممنم ري ملف ، نيملسمو نيعضاخ هرماوألو ، نيميلا هدضع هيعادلو

كلذلف ، هلل ممقالخأب ىلجتي ليمجلاو هللا هبحي ىذلا ريخلا الإ هتايح

لوسر نم اذهو ، ىنوري ملو ىب اونمآ ءاريبغلا لهأ مللا محر ٠ لاق

٠ ديبل ىبأ قيرط نم دمحأ ىورو ، مهلضف ض ةداهش مظعأ ، ٠ مشلا

باطخلا نب رمع هآرف ، دسأ نب جريب هل لاقي لجر انم جرخ لاق : لاق

ىلع رمع هلخدأف نامتع لهأ نم لاق ؛ تنأ نمم لاقف ، هنع شا ىضر

لوسر تعمس ىقلا ضرألا لهأ نم اذه لاقف ، هنع مشلا ىضر ركب ىبأ
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رحبلا حضني نامع اهل لاقي ًاضرأ ملعأل ىنإ : اهيف ىأ ، لوقي متا

هللا قدص دقلو ٠ رجح الو مهسب هومر ام ىلوسر مهاتأ ول ، اهتيحانب

مهنم ري ملف ةتليع هدنع نم الوسر صاعلا نب ورمع مهاتأف ، مهيف هنظ

دنعو - مهنم ة رس ىذلا ريخلا الإ كلذك اضيأ مهنع عمس الو ًاريخ الإ

الجر ٠ هللا لوسر ثعب لاق ، ىملسألا ه زرب ىبأ ثيدح نم ملسم

هيلع لوسرلا لاقف ، ةنليع مللا لوسر ىلإ ءاجف ، هوبرضو هوبسف موق ىلإ

ىرتف ، كوبرض الو كوبس ام تيتأ نامئع لهأ ول مالسلاو ةالصلا

ًافرش كلذب مهبسحو ، ةديمحلا لاصخلا ىف ممب لثمتي ، هتلغ هللا لوسر

٠ الضفو

عدا ، ها هللا لوسر اي تلق : لاق ىدعسلا ةبوضغ نب نزام ثيدح ىفو

لوسر اي ىندز تلقف ، مهبثأو مههدهأ مهللا : قلم لاقف ، نامثع لهأل

ناكف ، مهل تردق امب اضرلاو فافكلاو فافعلا مهقزرا ممللا « لاقف ، هللا

فافكلاب سانلا عنقأ مهو ، ةفعلا ىناعم لك ىف سانلا فعأ نامع لهأ

مهاوهتساو رثاكتلا مهاهلأ نمم مهريغ فالخب مهل هللا مسق امب مهاضراو

انتيحانب حضني رحبلا : هللا لوسر اي تلق : نزام لاق ، رخافلا شايرلا

هيلع لاقف ٠ انفلظو انفخو انقريم ىف هللا عداف ، انبناجب ، ةياور فو

٠ مهرحب نم مهريخ رثكأو مهتريم ىف مهيلع عسو ممللا : مالسلاو ةالصلا

،مهريغ نم ًاودع مهيلع طلست ال ممللا : ٠ لاق ٠ هشا لوسر اي ىندز : تلق

٠ نيمآ تلق : نزام لاق ، ءاعدلا هدنع باجتسي نيمآ نإف نيمآ لق نزام اي

ترمظو ، نامع لهأل دقلع هيبن ءاعد هلضفو هنمب لجو زع مللا باجتساف

تدفو لباقلا ماعلا ىف ناك املف : نزام لاق ٠ ناركن ريغب مهيف هتاكرب

نم امب هتربخاف ، نامع نم ًادخاو هيلإ تدع ىأ ، ٠ شا لوسر ىلع
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نبا كرابملا اي « : تلقف ، هقلالمع لوسرلا ءاعد ةكرب نم مهيلع هب هقا

نمو نامئع لهأ نم ًاموق متا ىده دق ؛ نيبيطلا نبا بيطلا ، نيكرابملا

نب ورمع د-ي ىلع اوملسأ نيذلا ىلإ راشأ هلعل : تلق » كنيدب مهيلع

ًائينه ًابصخ نامثع تبصخأو لاق ، مهنع نزام ثدحتف ، صاعلا

. مالسإلا نيد ىنيد « : مالسلا هيلع لاقف اهب ديصلاو حابرألا ترثكو

مث ىبوطو ، ىب نمآ نمل ىبوطف ، ًاديصو ًابصخ نامئع لهأ هللا ديزيس

نامثع لها ديزيس هللا نأو ،ىنآر نم ري ملو ىنري ملو ىب نمآ نمل ىبوط
اليلد كلذ ناكف ، مهمعيسو نامثع لهأ ىف مالسإلا رشتنيس ىأ » ًامالسإ

٠ هقوبف ىلع ةلادلا هقازجعم نم ومف ، ةقلع هقدص ىلع

مامإلا تاياور نم دنسملا قحاول ىف بوقعي وبأ مامإلا ركذو

ىشرقلا ليحرلا نب بوبحم نايفس ىبأ هخيش نع ، بيبح نبا عيبرلا

نأ ، نيملسملا نم لجر روزأ نع ، ممنع ىضرو هللا مممحر ىموزخملا
هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع ىلع نذأتسا نامثع لهأ ءاسن نم ةوسف

: تلاق مث ، نميلع تملسف ةياور ىفو ، اهيل نملسف نملتنذأف ، اهنع

ىبيبح تعمس دقل : نهل تلاقف لاق ، نامثع لهأ نم : نلق ؟ نتنأ نم

تاياور نم اضيأ هيفو ، نامثع لهأ نم ىضوح دارو نرثكيل كوقي هقلع
هللا ىضر ةشئاع ىلع ديز نب رباج لخد : لاق ، نايفس ىبأ نع عيبرلا

ةرثك ىلع ىأ ، لبق نم اهنع املأسي مل لئاسم نع املاسي لبقأف ، اهنع

اهلأس هللا همحر هخويش ةلجأ نم ىه ذإ ، امنع ملعلا ذخأل اهيلع هددرت

مث ،ىنب اي لس : لوقتو ًاقرع ببصتي اهنيبج نإو ، هقلع ىبنلا عامج
وهو ، اذه لثم نع ىتح لاؤسلا ىف غلابي هتأر امل ىأ ؟ تنأ نمم : تلاق

ليبقتلاك ، اهنع لاؤسلا ىف جرح ال ىتلا عامجلا تامدقم نع اهلاس ناك
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ىفو ، مئاص وهو انلبقي ةقلع ىبنلا ناك ، لوقت تلاز ال اهنأ امك ، هوحنو

؟ تنأ نمم هل تلاق املو ، هبرأل كلمأ وهو هللا لوسر لثم مكيأو : ةياور

نايفس وبأ لاق ، نامثع اهل لاقي دلب نم قرشملا لهأ نم : اهل لاقو

هركذ ىبنلا نأ نظأ : تلاق اهنأ نظأ ىنأ الإ هظفحأ مل ائيش هل تركذف

٠ اذه ء ايشأ و ىل

زوجي ىتلا عامجلا تامدقم نع اهلأس هنأ دارملا : قاحسإ وبأ لاق

ىك اهعمجو ، هنع هللا ىضر ةنسلا لقن ىلع هنم اصرح اهنع لاؤسلا

، امليلجو اهقيقد هلامعأ لك ىف هتلم هللا لوسرب ًايدتقم ملسملا نوكي

امع لأس ولو ، هنع لاؤسلا زوجي ال هنإف ، عامجلا سفن نع لاؤسلا ال

املئاسل اهلوق اهنع رهش دقو ، نيدلا ىف ةداوه الو هترجزل زوجي ال

ىنلس كمأ هنع لأست نأ كل زاج ام ىأ ، كمأ هنع الئاس تنك امع ىنلأسا

، هيلإ تفلتي ال هللا همحر ءاثعشلا ىبأ مامإلا ىف نينعاطلا لوقو ، هنع

ذإ ، ةنسلا ةمئأ ربكأ نمو ، ةعيرشلا ءاملع ةلجأ نم ديز نب رباج نإف

اهتلادع ىلع اوقفتاو ، هنع ذخؤي نأل الهأ هوأرو مهعيمج مهنع لقت

سيلف ، مهيلع دودرم ثيدحلا !ذهل نيعطنتملا ضعب راكنإو ، هطبضو

، هريغل لوألا كرت مكف ، مهنم الإ حصت ال وأ اهردصم مه ةنسلا لك

، هعم امب تام نم مهنمو شاع نم مهنم لاجرلا نم رهنلا كلذ درو مكو

وأ ، نيصوصخم موق ىف ملعلا رصحي ملو اولقن امم نولقانلا ىسن مكو

ةتلت هللا لوسر لاق مكف ، لوعملا نم مهدنع ام نوكيف ، نينيعم دارفأ ىف

٠ اذكهو هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو ، هيقفب سيلو هقف لماح بر

هيفو ، نيدلا عيمج هيملعف ةينامثعلا خيش كلصيل : ثيدح كلذكو
نينمؤملا مأ اي كبحأ افأ هرخآ فو ، برغتسمب سيل تاياور ىف ًاتيم ىندجيف

) ١ ج خيلتلا ربع نامع - ١ ٠ م(
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ىضر تلاقف . هبحي هنأ هربخيلف هاخأ مكدحأ بح اذإ : ةتيلم هنوقب المع

كبحأ انأ : اهل لاقف ، هسغن مال مث : لاق ٠ كبحأ كلذك انأ و : اهنع هللا

ايأرو دجسملا لوح اهرم ذإ نييراصنألل ٠ هللا لوسر لاق امك ، هللا ىف

املف ، دجسملا ىف فكتعم وهو هلجرت هتجوزل هسأر ًايلدم هتلء هللا لوسر

، هل ًامارتحاو هتلع هللا لوسرل ةبيه ًايثشم اعرسأ لاحلا كلت ىلع هايأر

ىدحإ ةنالف اهنإ : امهل لاق ارضح املف ، امهاعدتسا غرف املف ، هتجوزو

ىرجي ناطيشلا نإ : لاقف ، تنأ كيلع ىتح ه !لا لوسر اي الاقف ، هتاجوز

امكل انيعللا ءارغإب ًانظ اتئيست نأ تفخ ىأ . مدلا ىرجم مدآ نبا نم

لوسرب فيكف ، زئابكلا ربكأ نم ملسملاب نظلا ءوس نإف ، رطخلا ىف اعقتف

امل لاق املو ،بونذلا رئابك ن-م ةريبك نظلا ءوس نإف ، ةا هللا

،»روعا اي هللا ريغ ىف كبحأ انأ نظتأ « تلاقف ،هترهن لاق ام رباج

٠ هللا همحر روعأ رباج ناكو

ادبامكًابيرغدوعيسوًابيرغ نبدلا أدب« هتلمع هللا لوسر لاقو

لاق ؟ هللا لوسر ايءابرغلا نمو اولاق ٠ »ىتمأ نمءابرغلل ىبوطف

نيح مالسإلا لبحب نوكسمتيو ،كرتي نيح هللا باتكب نولمعي نيذلا «

نم ،نامتع لهأءابرغلا دمحأ نبدمحم لاق« : مامإلا لاق ٠ »عطقي

لهأ نمءاحلصلا ىلإ رظنيلف هتلع هللا لوسر باحصأ ىلا رظني نأ هرس

: لاق نم ريشي مهيلإو : تلق ٠ »نامع

ناجيت رقفلا ناكف مهقالخأ ىلع ءايبنألا ىهو كولملا تمس

هيلع رذعت نم« : اط هللا لوسر لاق :ةينامعلا بتكلا ضعب ىفو

،نامع تأيلف بساكملا هتيعأ نم « : هليت هنعو ،»نامثعب هيلعف قزرلا



-- ٧٤١  -

٠ » اهلهأ لاصخ مظعأ نم اذهو ، روج الو اهيف ملظ ال نامألا دالب

٠ سانلا اهيلإ لققني نأ نامزلا رخآ ىف كشوي : مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو

، ثيدحلا اذهل ًاقيدصت اذه اننامز ىف اهيلإ سانلا لاقتنا أدب دقل تلق

تافارز نولقتني سانلاب اذإف ، نئاك وه ىتمو ، هتقو رظتنن انلزام ىذلا

طقسم ةيقرشلا ةذفانلا ىلإ نآلاو ،ىبدو ىبظ ىبأو رطق ىلإ ًانادحوو
ةروكذملا دالبلا هذه اوئلمدق مهئدب لوأ ىف مهو مهاهف ، امهلامعأو حرطمو

دالبلا فلتخم نم ، ةيسوجملاو ةيجنرفإلاو ةيمالسإلا ممألا عيمج نم

نأ بحأ نم « : ةئلط هللا لوسر لاق ٠ ايسأف ابروأ

اذهو ، » ريسيلاب اضرلاو عونقلا اهيف نإف ، نكسيلف نامثع نكسي

٠ ىرخألا دالبلا ممأ ىلإ ةبسنلاب ءاسنو مالاجر نامثع لهأ ىف دوجوم

؟ ديرت نيأ : هل لاقف الجر عدوي الجر ةملس نب هللا دبع عمسو

نامأ اهب نإف ، ، ىخأ نبا اي اهب قحلاف : لاق ، نامثع ديرأ لاقف

، كلذ ىف قرف ال اهراهن نامأك نمآ اهليل نأ ىنعملاو ؛ راهنلا نامأو ليللا
ناطلسسلا روج نم ًارارف نامزلا رخآ ىف اهيلإ سانلا لقتني نأ كشوي هنمو

نأ كشوي : لاق هنأ ٠ ىبنلا نعو : لاق ، طبنلا طاطحو ةملظلا ناوعأو

نادلبلا ةيقب ىف ىأ ، نادلبلا ىف ةملظلا ناوعأ مهيلع ىليو ىتمأ رهكت

، نيهاربلا نوضفريو ، نيناوقلا نوقلخي نيذلا ، ةملظلا اهالوتي ىتلا

رفكملا نإف ، هنيعب رفكلا وه اذهو ، ىوقألا نوسدقيو ، ءاوهألا نوعبتيو

سانلا ءىجتلي ثيدحلا اذه ماتخ ىفو ، ةمعنلا رفك هنمو ، كرشلا هنم

هرخآو ةياورلا ىف طقس عقو مث ، نامزلا كلذ ىف نامثع نأو ، نامثع ىلإ

، اهناكس رثكيو ، اهبارخ رمعي ةعاسلا بارتقا دنع نامثع نإو ، معن

يناند ةرشعب لجرلا دعقمو ةاشلا ضبرم عابي ىتح ىتمأ اهب قيضتو

الإ كلذ ءارش ىلع ردقيال ىأ ، كلذ ىلع ردقي الف ، ًارانيد نيرثعو
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اهيف اذكو هنمو ، اهلهأ ىديأ ىف لاومألا ةرثكل كلذو ، سانلا صاوخ

، نامألا عسوأب اهيف سانلا نمأيو : لاق ، ةروسيمو ةعستم ىأ ، قازرألا

نم ةياور ىفو ، مهرحب نم مهقازرأ مهيتأت مهتيحانب رحبلا حضني
٠ هأ ، مهراهن بيط ، مهليل نمآ ، مهروحب

لضفب ىضقي ام اهل لولدم لوأ نآلا ىلجتملا ثيداحألا هذه ىفغ

لاومألاو سفنألا ىلع نامألا نأ ىفخي الو ، اهلهأ لضفو نامثع
قازرألا ريسيت عم سانلا امأو ، ايندلا ةايحلا هذه ىف معنلا مظعأ نم

٠ نامثع ىف دوجوم اذهو ، هدابع ىلع هللا نم لضف مظعأ ةنوؤملا ليهستو

نإف ، خاسنلاو ةاورلا مالقأ حيحصلا ىف اهعضو تبهذأ ثيداحألا هذهو

نكل ، لامعألا ىشالتب ةيضاقلا لامهإلا ىديأاهتعاضأ ةينامثعلا رثآملا

٠ هلا دمحلاو عقاولا هب دهشي اهلوادت

قحلا لاجر دحأل ىوزن لهأ نم باتك ىف ثيداحألا هذه تركذ دقو

اذإف ، ةديعبلا ىناعملا ن-م هيلع توطنا امل اهبرغتسن انكو ، نامع ىف

ىليلخلا مامإلا تاباوج بترم اهركذو ، اهيناعم نع انل برعت مايألاب

، اهظحال ةتكنل ىثراحلا ناملس نب دمح نب ملاس خيشلا وهو ، هللا همحر

اذه ىف ىرت فوس امك لضف لك ىف اوكراش نامثع لهأ نإف بير الو

نيح نامثع لهأل هتلت هللا لوسر اعدف ، ةيماسلا مهلامعأ نم باتكلا
وبأ ممل اعدو ٠ ىدعسلا ةبوضغ نب نزام ديحولا ىباحصلا هاعدتسا

٠ هنع هللا ىضر ركب

ءاعدو هليع هللا لوسر ةباجإ ترمظو :هللا همحر ىملاسلا مامإلا لاق

ىده سانلا رثكأ مهف مهيف امممسوت هللا قدصو ، نامثع لهأل هتفيلخ
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ودع مميلع طلستي مل ، نودشارلا ءاملعلاو نولداعلا ةمئألا مهنم اباوصو

ىف ممتلود ىلع اوبلغ نالو ، مميديأ نم مهدالب جرخت ملو ، مهريغ نم
تلاز امف نيرفاكلا قيحمتو نينمؤملا صيحمت هللا دارأ امل نايحألا ضعب

لضفلاب مهتلودو ، ةرهاش لدعلاب مهتريسو ، ةرهاظ قحلاب مهتوعد

٠ ه ا ءاغلبلا ءابطخلاو ، ءالضفلا ءالقعلاو ، ءابجنلا ءاملعلا مهنم ، ةرهاز

ممماقم فرع لاجر ةعبرأب هتلع لوسرلا ةباحص ىف اوكراش دقلو

٠ مهمارم دمحو

الو ، ىلئامسلا ىئاطلا ىدعسلا ةبوضغ نب نزام خيشلا : لوألا

٠ مالسإلا لاجر نم دحأ ىلع ىفخي

هلسرأ ىذلا ىدوعلاب فرعيو ىحاطلا ةشرب نب بعك : ىناثلاو

، هتوبن ةحح فشكو ، هربخ عالطتسال ىبنلا ىلإ سرفلا ءامعز

بتكلا أرق نمم ناك ذإ ، هتلاسرب قدصو هتوبن فرعو هتلع ىبنلا ىتأو

، ةيدمحملا ةوبنلا ةحصب موقلا ىلإ داعف ، مظعألا لوسرلا ةوبن نع ملعو

نوملعي اوناك ذإ ، كلملا هيف هفاشن ديرن رمأ اذه : اولاق مهلصو امل كلذو

٠ نامثع ىف ةيمالسإ ةيعاد ناكف ، روكذملا بعك قدص

، نامع لهأ نم سيقلا دبع نم ىدبعلا سابعلا نب راحص ثلاثلاو

٠ نييضرملا ءايفوألا ءايقتألا ءاملعلا ةلجأ نم ناكف

ناك ، ىرامذلاب ريغلا دنع فورعملا ىنامعلا دادش وبأ عبارلاو

باعيتسالا بحاص هركذ ، ىرامذلا ىنامثعلا هيف اولاقف ًارامذ ىتأي

لهأ لضف ركنأ نإو ، مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نع اوبتك نمم هريغو
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حوضو خيراتلا قهأ ىف ةحضاو قئاقح هذهف ممئادعأ نم هركنأ نم نامئع

لضف ىأو ، قئاقحلا نع ىمعأ الإ اهركني ال ، راهنلا ةعبار سمشلا

مميلع ىنثأ مث ، ميظعلا ءانثلا كلذ ةليع هللا لوسر هيلع ىنثأ نمم مظعأ

همحر باطخلا نب رمع مث ، ميسجلا ءانثلا كلذ هنع هللا ىضر ركب وبأ

، راصنألاو نيرجامملا نم الم ىف راصنألا مهيلع تنثأو ، هنع ىضرو هللا

لهأف ، بلقتلا ةعبط نم ىذلا رهدلا مغر قحلا ىلع اولازي مل كلذلو

ًادمع اوضقن الو ، اوملسأ ذنم مهنيد نع اوعزعزتي مل ريخ لهأ نامع

قحلا ىلع مه لب ، ًادبأ ًائيش ةيعرشلا رماوألا نم اولدب الو ةمذ الو
٠ مالسلا هيلع هتيصولً اعبت ذجاونلاب نوضاع حيحصلا بهذملا ىلءو ، نوتباث

لضف ركني نم ىلع دري وهو ، ظحاجلاب فورعملا رحب نب ورمع لاق

لهأل نيأ نمو : لوقي هل ملع ال نم تعمس امبرل : لاق نامع لهأ

امك لئاقلا اذه ىلع دري وهو ، روكذملا ظحاجلا لاقف ؟ نايبلا نامثع

ءاغلبلاو ءابطخلا نم ةدحاو ةدلبل نودعي لهو ، هل ملع ال هنأ : هيط ررق

لهأل نودعي ام نامثعك دحاو دلب لهأل دجوي ال ىأ ، لهأل نودعي ام

هتيمالعب هموق ىف ديحولا ملاعلا اذه نم ةداهش ربكأ اذهو ، نامع

لهأ ىأ — مهنم : لاقف نامثع لهأ لئاضف ركذي ظحاجلا ذخأ مث ، ةريمشلا

ًاسفانمو ًادرفمو ًادعاقو ًامئاق سانلا بطخا ةيقرلا نب ةلقصم - نامع

، سانلا بطخأ اهوحنو لاوحألا هذه لك ىف ىأ ، ًائدتبمو ًابيجمو

نم هنباو : لاق ، ةجح مهاوقأو ، ًانايب مهعرسأو ، الاقم ممعسوأ ىأ

ءارذعلاو ، ةيلهاجلا ىف زوجعلا اتبطخ امهلو : لاق ٠ ةلقصم نبا برك هدعب

، ةيلهاجلا ىف ىلوألا برعلا دنع اتعاش ناتبطخلا ناقاه ىأ ، مالسالا ىف
ام بدألاو ملعلا نم اتعمج دقو ، مالسالا ىف ةيناثلاو ، برعلا اهتلقانتف
انئجل انب لوطي امهركذ نأ الولو ، برعلا لحاطف قاذعأ هل تعضخ
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، ًامدق انلامعأ ىف ريسلا ىلا انوعدت ، ىرخأ ضارغأ انل نكلو امهب

ةبطخ الإ مالسالا ىف امهلثم انعمس ام « : ةديبع وبأ لاق ٠ ظحاجلا لاق

لاق ٠ »لثملا هب برض دقف ، سحاد ةلامح ىف نانس نب ةجراخ نبا سيق

نب ثراحلاو نابيش نب ةجراخ امهو نيلهاجلا ىتأ ًاسيق نأ كلذو

ةلامحلا هذ-هو ىلام : لاقو ، فيسلاب هنبا ةلحار رخؤم برضف ، فوع

، كدنع امو : اولاق ، ريعب فلأ نع ريعب نيع تئقف ، نايمسيعلا اهتيأ

سمشلا علطت ندل نم بطخو : لاق ، لزان لك ىرقو طخاس لك ىضر : لاق

ف وخو ، ةعيطقلا نع اهيف ىمنو ةلصلاب اهيف رمأ ، بوغت نأ ىلا

، ةعيطقلا نع اهيف ىهنو ةلصلاب اهيف رمأ ، برغت نأ ىلا سمشلا

نم بطخ هنأ اومعزف لاق ، بئاونلا هب ءىجت امو بقاوعلا كرد فوخو

برغت ىتح ، لاق ولف هريغ ركذي وهو : مهلئاق لاقف ، ليللا ىلا ةودغ

ىف سيق بيطخ وهو : لاق ، ةرم ىنب رايد ىف سيقك ناكل ًامئاق سمشلا

٠ ىلهابلا لئاو نب نايحس مالسالا ىف مهييطخو ، ةيلهاجلا

وبأ ، ىدبعملا راحص امئاملعو نامع ءابطخ نمو : ظحاجلا لاق

، ةباحصلا ىف هدع قبس ىذلا وه : تلق ، ىدبعلا سابعلا نبا وه قاحسإ

٠ ىبنلا كردأ ليق قاحسإ وبأ لاق ، نامثع نم ثلاثلا ىباحصلا وهف

نب ملسم ةدبع ىأ خيشو انتمئأ نم وهو لاق ، ثيداحأ ةثالث هنع ىورو

، برعلا لاثمأ ىف فيلأت هلو بدألا ىف فلأ نم لوأ وهو ، ةميرك ىبأ

مامالا باحصأ صخأ نم ناكو « : لاق ، تسرهفلا ىف ميدنلا نبأ هركذ

نب ةعصعص ممئابطخ نمو : لاق ، » هللا امهمحر دز نب رباج ءاثعشلا ىبأ

رهش دقل تلق ٠ ناعقصم نابيطخ ، هوخأو ديز نب ناحوص

هبطخ تلازامو ، برعلا لاطبأو بدألا مالعأ نيب ناحوص نب ةعصعص

٠ تافلؤملا اهب نادزتو مالعألا ءاملعلا اهلقانتي ، ةلوادتم ةروثام
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دوجأ ضرألا ىف نكي مل ، ىدزألا ديلبلا نب ةرم ممئابطخ نمو لاق

لوسر ناكو : لاق ، هنم ًاريبحتو ًاركف بجعأ الو ، ةهيدبو الاجترا هنه

مالك هدنع هلو : لاق ، لسرملا نيع لوسرلا نأو ىأ ، جاجحلا ىلا بلمملا

ىف ةداقلا لاجرلا دحأ ىقرابلا ةميزه نب ةجفرع ممنمو : لاق ظوفحم

ًاصوصخ هنع هللا ىضر ركب ىبأ مايأ ىف ةرمشلا هلو ، ةيمالسالا ةماعزلا

نكي مل ، ةرفص ىبأ نب ةريغملا نب رشب ممنمو : لاق ، ةدرلا لهأ بورح ىف

لوسر لاق امك ، هيرغصأب ءرملاو تلق : هنم قطنأ نامثع ضرأ ىف

ةأشنم ناكو : لاق ، رمعي نب ىحيرصملا بيطخ ناكو : لاق ، ه هللا

نب فاحجلا كلذكو لاق ،نامع نم هلصأو ، راوهألا غلب نأ ىلا هدلومو

٠ امهريغو ميكح

لوقي سيل بيطخ نامعب نوكي الا ركني ىذلاف : ظحاجلا ىأ لاق

٠ ظحاجلا مالك ه أ ملعب كلذ

ةكمب ًايبارعأ تيأر : لاق ءالفلا نب ورمع ىبأ نع ىعمصألا لاقو

نم لاقف ؟ لجرلا نم : تلقف ، هتحاصف ىنتبجعأ ىأ ، هتحصفتساف

نم : تلقف ، سمش نب نادحلا ىنب نم : لاق ؟ مهيأ نم : تلق ، دزألا

، حيفأ فيس : لاقف ، كدالب ىل فص : تلق ، نامثع نم : لاقف ؟ دالب ىأ

، كلام نع ىنربخأ : تلقف ، حيصأ لمرو ، حدلص لبجو ، حصحص ءاضفو

دنع كاذ ذإ ةرمشلا اهلو ىأ ، لبإلا نع تنأ نيأو : تلق ، لخنلا : لاق

، ءاذغ اهلمح لخنلا نأ تملع امأ ، لضفأ لخنلا نإ الك : لاقف ، برعلا

اهورفو ، ءامغ اهعذجو ، ءاشر اهفيلو ، ءالص اهبركو ، ءايص اهفعسو

ةحاصفلا هذه كل نيأ نم ىأ ؟ ةحاصفلا هذه كل ىنأو : تلق ، ءانإ

رطقب انإ لاق ؟ ةهادب اذه ىفقوم ىف اهب ىنهباجت ىتلا ةغيلبلا
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ىذلا رحبلا لحاس نع نوديعب نحن ىأ ، رايتلا ةحجان هيف عمسن ال

ثيح مهنم نوديعب نحن لب ، هلهأب نوطلتخي طابنألاو مجاعألا لازي ال

٠ املخاد ف ىأ نامثع نم موصيقلاو خيشلا تبانم

اذإو ناسواقلا ىلا جرخ : لاق ، ىفقثلا فسوي نب جاجحلا ربخ فو

لهأ نم لاق ؟ تنأ نمم : جاجحلا هل لاقف ، هل عرز ف ىبارعأب وه

كملع فيكف : لاق ٠ دزألا نم : لاق ؟ تنأ لئابقلا ىأ نمف : لاق نامع

؟ هريخ ءىش ىأ : جاجحلا ىأ لاق ٠ ًامط هنم مطأل ىنإ : لاق ؟ عرزلاب

بنعلا ىأف : لاق ، هتثج تمظعو ، هتبن متعاو هتبصق تظظ ام : لاق

: لاق 1 رمتلا ريخ امف : لاق هدوقنع مظعو هدوع ظظام : لاق1 هريخ

ةحاصف نم هادبل امب هشهدأف ، هاحش قرو هاون قدو هاحل ظلغ ام

٠ ةيملع

باطخلا نب رمع ىضاق روس نب بعك نامثع لهأ نمو : مامالا لاق

: تلق ٠ اهريصمت دعب ةرصبلا ىلع مدق نم لوأ وهو : لاق ، ةرصبلا ىلع

، ءاكذلا عئاور نم وهو ، نوخرؤملا هركذ عيدب ربخ اهب ءاضقلا هتيلوتلو

، هدابع نم ءاش نم امب هللا صتخي ىتلا ةينهذلا تاكاردإلا عئادبو

ناك نإو ، اياضقلا هذه ركذن نلو ، ءاشي ام قلخلا ىف ديزي هللاو

، صاخ اذه انخيراتف ، ماعلا ىمالسالا ىبرعلا خيراتلاب قلعت امل

، انريغ ىلا كلذ ىلع لكنو ، ديعب نم هذمك ثداوحلا ىلا ريشن امنإو

٠ مزلي ام قوفو مزلي ام لك اوركذ دق ملعلا لهأ ناف

هللا همحر ىدزألا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ نامثع لهأ نمو

ناكو ، ىفكيو ىفشي امب » ةقيثولا ىرعلا « ىف هنع انثدحت دقو ، ىلاعت



٤٥١  -

ىمتنمو لكاشملل اعجرمو ، ىوقتلاو ةهازنلل الاثم ، عرولاو ملعلا ىف ةياغ

هتقث ىط ةمألا تعمجأ ، همايأ ف هينامم عيمجب ىمالسالا هقفلل بلاطلا

ملعلا ليصحت ىف هاضق /اليوط ًارمع ىشاعو ، هتنايصو هطبضو هتلادعو

، هيلع لايع نيعباتلا دمع ملعلا ةبلطف ، ةمألا ىف هرشنو هعمجو هظفحو

٠ امهنع هللا ىضر سابع نبا ذيملت رباج دنع ملعلا لاجر نيأف

، هركذ ةلاطإ نع ةيفاك فلخاملاو ىقفاوملا دنع هترمشو : مامالا لاق

، نامثع ةيلخاد نم قرف لهأ نم وهو ، اهب تامو ةرصبلا ىف هماقم ناكو
، هيفلاخم ىلع ابيلعلا ةجحلاو هيف ىوصقلا ةياغلا ناكف ملعلا بلطل جرخ

٠ » ةقيثولا ىرعلا , ف هتمجرت نم ًاماه ًافرط انطسب دقو

دنسملا بحاص ىديهارفلا بيبح نب عيبرلا مامإلا نامثع لهأ نمو

كاذ ذإ ىه ذإ ًادهع اهيف شاعو ؛ اهيلإ بسنو ةرصبلا ىلإ لقتنا ، حيحصلا

،هرمع رخآ ىف نامثع ىلإ عجر مث ،لضف ندعمو هقف ةحودو ملع ةريضح

هب برضي ناكو مامإلا لاق ، بهذملا لهأ ةدمعو ةمألا ةودق شاعف

لهأ نمو ، ةقيثولا ىرعلا ىف هتمجرت انعضو كلذك ، ملعلا ىف لثملا

نم زجم ىلاهأ نم ىميلسلا فوع نب راتخملا ىراشلا ةزمح وبأ نامع

بلاطب فورعملا ىدنكلا ىيحي نب هللا دبع مامإلا بحص ؛ راحتص لامعأ

ىذلا رآزلا مغيضلا راتبلا فيسلا هدنع راتخملا ناكو ، تومرضح ىف قحلا

لهأ ظاغو ، فالخلا لهأ ضعب ءاس ام ،) فاعسإلا ( ىف هنع انركذ

نم ًافرط ركذو ، ىناغألا بجاص هباحصأ نعو هنع ثدحتو ، فاستعالا

٠ رتافدلا ةنيزو بتكلا لامج اوناكف ، رطاعلا مهركذو ، رهازلا مهخيرات

ىراشلا ةزمح ىبأ بطثخ : تلق ٠ عقصم بيطخ وهو : مامإلا لاق



ءاملعلا هللا ةلجأ اهاور لب ؛ اهركذن الف ، ملعلا لهأ نم دحأ ىلع ىفخت ال

ةبطخ ةزمح وبأ انبطخ : ىهو ، ةروهشملا هتلاقم اهيف لاقو ، سنأ نبا كلامك

ليلجلا ملعلا كلذ نم ةداهش مظعأ هذهو : باترملا تدرو رصبملا تريح

تريحو ، هبايترا نع باترملا تدر ثيح قحلا ىلع هنأو ، ةزمح ىبأ قحب

ىأر ةزمح ىبأ ةبطخ عمس امل ، هنيد ىف ريصبلا هنأ ىري ىذلا رحبملا

ولخ وه اذإو ء دنع قحلا دقتعي ناك ثيح ، اهيلع ديزم ال ةريح ىف هسفن

٠ هللا هقفو نم هللا دابع نم هب صتخي ىدملا نإ ، ناعتسملا هللاو هنم

روحب مولعلاو ورمع ةلضو ةلق ملعلا ىفو ديز ىده ىنترأ

فلاخملا هنيد ىف ريصبلا نأ ىنعي : هللا همحر يملاسلا مامإلا لاق

نم اهيف عمس امل رصبم ريغ ًاراتخم هتبطخ عامس دعب راص ةزمح ىبأل

ءوس نم هيلع وه امل ةصقانلا ، ةرهاقلا نيهاربلاو ، ةرهابلا ججحلا

بهذم ىلإ ةزمح ىبأ ةبطخ عامسب عجر هبهذم ىف باترملا نإو ، داقتعالا

، هسفن ىلإ رصبملاب ريشي ناكو : لاق ، بيرلا نم هيلع ناك ام كرتو قحلا

عطتسي مل هنإ ثيح ، هبهذم ىف ًاراتخم راص هنأ ىلع لدي هلوق نم اذهف

ماق اذإ قحلاو ، هب قطن ىذلا قحلل ًاعفد الو ؛ ةزمح ىبأ ججحل ًاباوج

ركذ لحمو : لاق ، ةريصبلاب ذخأو ةريحلا كرت هتيلو : لاق ، هدناعم عرص

امل تلق ٠ اهركذب ليطن الف ، نميلا لهأ نم قحلا بلاط ةريس ىف هبطخ

ركذن نأ قئاللا نم ناك ، نامع نع خرؤن نحنو ، اينامثع لجرلا ناك
نأ نيلمآ كلذ انأجرأ نكل ، نامثع خيرات ىف مهمراكمو نامع لهأ لئاضف
اهبارضأو بطخلا هذه هيف ركذنف ، لقتسم باتك ىف بهذملا لهأ بطخ عمجن

نيبت ًاحورش اهيلع قلعن نأو ، ءاقستسالاو تاعمجلاو دايعألا بطخ نم

بطخ عم اهتادرفمو اهلمج ىضتقم نع برعتو ، اهقحب دهشتو اهيناعم
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كلذل هللا قفو نإغ ، انه اهركذ نع انرخأ اذهلف كلذ بساني امو ، ةفرع

لاسنف انلمأ نيبو اننيب رادقألا تلاح نإو ، هيلع نيعي نأ لوئسملا ومف
٠ نيمركألا مركأ وهو اندصق ام رجأ هللا

مادو لهأ نم ناكو ، ىديهارفلا دمحأ نب ليلخلا نامع لهأ نمو
ذنم اهب نامثع لهأ قرعأ نيح اهب ماقأو ةرصبلا ىلإ جرخ ، ةنطابلا نم
نب دبعل بحاحملا بكرلا رثكأ اهيلإ زاحنا ذإ ، هنع هللا ىضر ركب ىبأ دمع
الإ فرعي ال ىتح اهيلإ بسنف ديدج نم ططخت كاذ ذإ ىهو ىدنلجلا
ًاهقف مهتمدقم ىفو ، ممألا مالعأ نيب ملعلاب رهش ةمالع وهو ، ىرصبلاب
، ملعلا لاجر نم هريغل نكت مل ةيملع عئادب هلو ، ًارعشو ًاخيراتو ًابدأو

دوجو قبس هل نكي مل ىذلا ضورعلا بحاص وهف ، هلبق دحأ امفرع الو
، ضورعلا وهو هيف هب هل حتف ىذلا ناكملا مساب هامس دقو ، ملعلا ملاعىف
، قبس لاثم ريغ ىلع اهيفاوق بترو ٠ ًارحب رشع ةتس رعشلا رحبأ بترف
هلو ، هريغو ناكلخ نبا هركذ دقو ، ةداقولا هراكفأ تايآ نم هنأكف

هركذ نع ىنغت هقرهشو ، ةغللا ىف بتكلا مامإ وه ىذلا نيعلا باقك
، عيدبلا هجاهنم ىلع هلبق دحأ جسني مل ىأ ، دحأ هفيلأت ىلإ هقبس امو
نوضريف هيف نوفلتخي اميف كلذو هيخ مامإ هنإف ، بدألا لهأ مكاحتي هيلإو
، وحنلا بحاص وحو ، همكحل نوملسيف هريغ هدعب نورظتني الو همكحب

، هبذهو هحرشو ا بترو هحضوأو هبوب نم لوأ وهو ، بسني هيلإو
ناكو ، همايأ ىف ضرألا لهأ ىحنأ هيوبيسو وحنلا ىف هيوبيس خيش وهو
اضيأ وهو نفلا اذه ، ىلؤدلا دوسألا ىبأ نع وحنلا ذخأ روكذملا ليلخلا

لب ةلوكشم هلبق نكت ملو ، ةيبرعلا ظافلألا ىف طقنلاو لكشلا بحاص
دهعلا كلذ ذنم اذه هلمع ىلع ةمألا تثهو اهلاكشإ ليلخلا لزأف تلكشأ
٠ مدقتلاو هيف قبسلا ةليضف علو ، هل ًاعبت
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ركب وبأ وهو هملعو هبدأب فورعملا دير د نبا نامع لهأ نمو
ةرممجلا باتك بحاص ، ىدزألا ديرد نب نسحلا ىبأ نب دمحم نب دمحأ

هللب، ىفكل هريغ هل نكي مل ولو ، اهريغو ةغل بدألا لهأ نيب روهشملا

روكذملا بيدألاو روهشملا بيطخلا وهو ن هومجرتم اهركذ ةدع تافنصم

ريعتسيو ، ءاغلبلا همالك دنع فقي ىذلا حيسحفلاو ، فورعملا رعاشلاو

، ءابدألا ةلجأ بدألا ىف هتاراجم نع زجعيو ء ءاحصفلا هتغالب نم

، هرثن ىف عقصم هرعش ىف بيطخ وهخ ، ءابطخلا ةيوغللا هتارابعب نيعتسيو

ىف ديجمو ، هرعش ىف بيدأو هعضو ىف ميكحو ، هبدأو هبطخ ىف ةودقو

نم هل نكي مل ولو ، ملعلاو بدألا نونف ىف هيلع ةدايز ال ، هرثنو همظن

دقو ، هتمكح ىلع ًاناهربو هتغالب ىلع اليلد تفكل هتروصقم الإ رعشلا

ةيبدألا ىناعملا نم هتوح امل ، اهيلع قيلعتلا ىلإ اوقباستو حارشلا اهلوادت

، ىبرعلا بدألا ىف ةيلك ةعماج ىهخ ، ةيرعشلا مكحلا نم هيلع توطنا امو

ىعس نمل هيلإ اوراشأو ، ًاثيدحو ًاميدق مهبتك ىف نوخرؤملا هركذ دقو

٠ هلثمب رختفيل ملعلا نإو ، ًاثيثح ًايعس بدألا ىلإ

رومشملا لماكلا باتك بحاص ، دربملا سابعلا وبأ نامثع كهأ نمو

ملعلا لهأ نم ريثك هدع دقو ، برعلا مايأو ، بدألا بتك دحأ وه ىذلا
هءويشو ، اهرمشأ لماكلاو ، تافنصم هلو ، برعلا ةاعولا ةعيلط ىف

تايوتحم ركذو ، ةيرعشلا ىناعملا ليلحت ىف اميس ال روكنم ريغ مهدنع
لهأ نأ ىفخي الو ، ةعماج تالاقمو ةعساو ةجملو ةلئاط دي هلف ممتاملك

، اهبناعم عيمجب ةيمالسالا لامعألا ى نيمدقملا نم ىبرعلا بكرلا ىف نامئع
كيهانو ، رفوألا ظحلاو ربكألا ممسلا كلامملا تاسايس ىف نامثع لهالف

خيراتلا لهأ هفصو دقف ، ىدزألا ىنامئعلا ةرفص ىبأ نبا بلمملا ةسايسب
ىف هلو : لاجرلا لحاطف نم ريثك امعضو ىف راتحي ةيسايس فاصوأب
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ذقنتسا كلذبو ، هرمأ مهبيعي ثيحب ، لاطبألا ةغاورم ىلع مزعلاو مزحلا

اهعاجرإ نم سيؤت ةيمالسإلا ةلودلا تداكو ةقرازألا ىديأ نم ةرصبلا

قادشأ نم اهجرخأف ، ىنامعلا ىدزألا لطبلا اذه اهءاجف ، اهترئاد ىلإ

هيلإ لصت ال ءاهدو ، دعت ال تاياكنو درت ال ةلوص هنم مهارأو ةقرازألا

ىبرعلا ركفلا ىبتوعلا عبشأ دقو ، بلهملا ةرصب مس اهوراعأف ، مهلوقع

ىف وه وهو ، ديعب دح ىلإ ةلودلا ماهم ىلوتي نأ مه ىتح بلهملا لامعأب

نامثع لاطبأب ةرحبلا برح ىف ةقرازألا ىلع همايق ناكو ، هارسو هريس

نمو ، مهريغ نم هعم ناك نإو ، كلذ ىف هعم ةدمعلا مهو ، هلآو هموق نم

كراعملا لزت ملف ، ًاحضاو هانلق ام كردأ ىمالسإلا ىبرعلا خيراتلا أرق

، نيرساخ هببسب هللا مهدر ىتح اليوط ًادهع ةقزارألاو هنيب ةرئاد

نامثعل هيف ىأر ، ىبرعل خيراقلا رحلا أرقتسا اذإو ، لشفلا مهفيلح

٠ ةماه ًاطاقن

كلذو رفوألا ممسلاو ايلعلا ةلزنملا ةعاجشلا ىف مهلو : مامإلا لاق

ىذلا ىديهارفا ةبقع نب جلب مهنمف : لاق ، ركنتسم الو لومجم ريغ مهيف

هربخو لاق ، هرمع نم نيرشعلا نس ىف باش وهوك سراف فلأ نع دعي ناك

نيينامثعلا لاطبألا نم هلثم مكو : تلق ، ىدنكلا قحلا بلاط مامإلا ةريس ىف

، ىبرعيلا ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا خيرات ىف ممنم ًادارفأ ركذ

ىف اهل دالاطأو لاجرلا قوفت الاجر دجي هنم مهيلإ عجريلف مهدارأ نم

اهيف راحي ىتلا تاسايسلا ىف مملو : مامإلا لاق ٠ لاثم ىلعأ ةعاجشلا

لدي مخض خيرات بلمملا لآلو ، بلمملا ةسايسب ةونو ، ماقم نوفصاولا

٠ نامئع تبانم نم مهو ، نيرومشملا لاطبألاو ، نيروظنملا لاجرلا ىلع

حبصي موي هللو ، نامثع لود نم ةلود لك ىف زارطلا اذه نمو
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نإ كلذ ديعب ريغو ن خيراتلا قفأ ىف مالعألا عوفرم هيف ىنامعلا لطبلا
تاومسلا هللا قلخ موي هتئيهك ريدتسي نأ مه دق نامزلا نإف ٠ هللا ءاش
نامثع فو ، هيوذ ، ىلع لطابلا دريو ، هلهأل قحلا فرعيف ، ضرألاو
، نيمايملا لاجرلا بكر ةعيلط ىف دعي نم ىرخألا تالاجملا ىف لضفلا لهأ نم
، ةايحلا راودأ ىف مهب ساقي نأ نكمي داكي ال ءالجأ ءاملع نامع ىفف
اندرأ اذإف ، ناونعلا ىف ًاجذومنو » جهانملا قدصأ « ىف ًافرط مهنم انركذ
نب دمحم هدلوو ، ليحرلا نب بوبحم نإف ، ماقملا انب قيضي انه مهركذ
نب ديعس مامإلا هنبا نباو ، بوبحم نب دمحم نب ريشب هدلوو ، بوبحم
ىف دحاو تيب لهأ ءالؤه دمحم نب ريحمو ، بوبحم نب دمحم نب هللا دع
، ىناثلا نم لضفأ مهنم دحاو لك ، ءامبسلا ىف ردبلا ةلاهب هبشأ راحص
: لوقي ثيح لئاقلا مهيلإ ريشي امنأك

مهديعس تيق ال لقت مهنم قلت نم

ىراسلا اهب ىرسي ىتلا موجنلا لثم

هب قحتليو ، ىلاعلا هيلإ عجري طاسوألا طمنلا لضفلا ىف مهف
ىف لاجرلا نيب مهو ، ىلولاب فذقت ىتلا روحبلا ملعلا ىف مهو ىلاتلا
، رحبلا نم ةلبو ؛ ثيغ نم ةطقن ءالؤه ، ىلاوعلا مطألا فرشلا نيمايم
مهركذ اندرأ ذإ نامثعب ،نيملسملا اياقب فو صورخ ىفو ةدنك ىف مهلثم مكو
ركذو مهئامسأ درس اندرأ اذإ لب ، ردقت مل ، مجارتلا لهأ ةداع ىلع
ةلودلا لاجر كبسحو ، مالقألا اندعاست مل نامثع ىف مهعقاومو مهلئابق
، ، نيرصتنم ممألا اوعراصو ، نيحتاف رحبألا اوضاخ نيذلا ةيبرعيلا
، باسح فلأ مهل بسحي ملاعلا حبصأ ىتح ؛ نيبراحم شويجلا اومظنو
، نداعم سانلاو ، قيرعلا امفرشو فلاسلا اهدجم نامثعل دوثعي نأ دب الو
نعو ، انلق ام ديؤت ثيداحألاو ، رارسأ هقلخ ىف هللو مممامأ نامع لهأو
نإو ٠ كلامملا نيب نانبلاب اهيلإ راشيو فرشلا ةورذ نامثع غلبت بيرق
٠ بيرق هرظانل ًادغ
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نامعو قيدصلا ركب وبأ

همحر ركب وبأ قيدصلا ةفيلخلا رمألاب ماقو ، هتلم ىبنلا فوت امل

لاوحأ ىف رظنلل ةنيدملا ىلا ًاعجار صاعلا نب ورمع جرخ ، هنع ىضرو هللا

لهأ رايخ نم ًابكار نوعبس هعمو اهرادم رودي فيكو ، نيملسملا

هيلا اوملسو هنع هللا ىضر ركب ىبأ ىلا اولصو املو ، مهئالضفو نامع

اولختو ، هدي ىف اهوعضوو نأمثع دالبلا رمأ نم هيلا اوعربتو ، رمألا

مهركشو ، هللا همحر ركب وبأ مه ركشف ، ىمنلاو رمألا ةطلس نم

مهبحأو ، ًارفاو ءانث هنع هللا ىضر ركب وبأ مهيط ىنثأو ، نوملسملا

مهزهج مهب نانئمطالاو موقلا ىلا فرعت نأ دعبو مهسلجم ىندأو

اوماقف ، ماشلا ةنساسغ مهو ، ةففح لآ برحل هنع هللا ىضر ركب وبأ

، ماشلا نم مهعوجر دعبو مهقتاوع ىلع هلمحو ، مهيلإ مامالا ههجو امب

مهرقأو ، باطخلا نم هدنع ام مهيلإ ىقلأو مهدالب رمأ ركب وبأ مهالو

ناكو برعلا تدترا املو ، مزاللا ماظنلا مهل عضوو مهلامعأ ىلع

ةيناطيشلا تاعزنلا ىلع ىضقو ، دادتالا ىراجم فقوأ ىذلا دسلا ركب وبأ

لسرأ كاذ ذإو، دانعلا لهأ قانعأ نع قحلا فويس دمغي ملو ، ناميالا رونب

نم ابد لهأو ةابجلا نيب مهافتلا ءوس عقوو ، نامثع لهأ ةاكزل ةابجلا

سفنأ ىف عقوف ، ةيلهاجلا ىواعدب ىعادتلا ىلا رمألا لآو ، نامثع لامش

ىضاقلا موجهلل مهتاوق اوئبعيل اورخأتف نودترم موقلا نأ نيقدصملا

ناك ول نأ مهبجاو كلذ نأ ةقيقحملا ىفو ، نيدلا بجاوب ًامايق موقلا ىط

موقلا ناك امو ،ًائيش قحل نم ىنغي ال نظلا نأ الإ ،اونظامك رمألا

، مالسالا لاجر نم دادترالا نظل دكمم مهافتلا ءوس نكلو ، نيدترم

ةيشع الإ ناك امف ، ةيراضلا دوسألا ةلوص ةابجلا مهيلع لاصف
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مهيلع ضبقف ، ةقدصلا ريمأ رهقب رسألا قاثو ىف موقلاب اذإو ، اهاحضوأ
نيدترم اوناك ولو ٤ مهنيد ىلع نوتباث ،ريمألا عنص نم نومربتم موقلاو
اقد جتنت ةرارج شويج ىلا ةيمالسالا ةرئادلا ىلا مهدر جاحل ً
مه ممنأ ىلع ىراسأ هنع هللا ىضر ركب ىبأ ىلا اهداقف ، ًاميطحو
مالكلا ىرجو ةنيدملا ىف مهربخ عاش املو ، نيملسملل ةمينغ مهلاومأو
ريمأ ىلع ةباحصلا رايخ كلذ ركنأ ، مهنع هللا ىضر ةباحصلا نيب مهيف
ام كيلع رم دقو اذه ، مهلمع مهيلع اودرو ، هعم نمو ةقدصلا

٠ ىلاعت هللا همحر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نع مهيفءاج

ىنافلغلا ةفيذح هكجو هللا همحر ركب ابأ نأ ىنامثعلا خيراتلا فو

٠ ىرخألا ةياورلا ىف امك نيصحلا نبا وأ ، نصحم نبا وهو ىناعلقلا وأ

اهدراوم رمألا ىف ةمكح ىأ رصب هل ناكو ، راصنألل ًافيلح قراب نم ناكو

، ةقدصلا ىلع ىأ ًاريمأ نامثع ىلا هللا همحر ركب وبأ ةهكجوف ، اهرداصمو

نوفورعملا مهو ىأ ، مهف نب كلام نب ثراحلا لآ ىف راص املف ، مهقدصف

ليقف ، ةقدصلاب حشلا ةفص مهيلع اوقلع ذإ نآلا حوحشلاب نامثع لهأ ىف

ضعب لوانت مهيلإ قدصملا راص املو ، مهيف عاشو حوحشلا مهل

مهتطعأف ، ةنسم ةاش ةضيرف اهيلع ناكو ، موقلا نم ةأرما هباحصأ

اودارأ ام اوذخأف اهولبقي نأ اوبأف - ةنسملا ةاشلا ناكم ًاقانع وا ًا دوتع

امل لقع ال ةأرما تناكو ، كلذك رمألا ناك املف ، مهل بجو امم ىأ

ىف هب فيكف لاجرلا ىف دوجوم هنإو ، انلبق ناك نم كلهأ لاملاب حشلاو

ىف اوناك امب امموق ىلع تحاص ةابجلا لعف ام تأر املف ، ءاسنلا

كلت ةفيذح عمس املف ، نالف لآ اي مملوق وهو ، هب نوعادلتي ةيلهاجلا

مميل راغأ كلذ دنعف نودترم مقولاف ، ةيلهاج ةوعد : لاق ةوعدلا

٠ مميف ءاجام رخآ ىلا ةنيدملا ىلا ممقاسف مملاجر ىلع .ضبقو

)١ج خيلتلا ربع نامع - ١١ م(
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ىتح موقلاب اقحلف مهيف نيميعز العملاو كارع نب ةعيبس ناكو

، قدصملا ريمألا لعف ةباحصلا ىلا ناميعزلا اكشف ، ةنيدملاب اوقحالت

ىلع موقلا درالإ نوملسملا ري مل ةيضقلا لصل نيبتو رمع ققحت املف

مهدكوزو ممفيراصم مهنع اولمحف ، لاملاب مهرطاوخ ربجو ، مهدالب

عجرو ، ةبيصملا ن وهو مميلع ةأطولا ففخ ام نيملسملا لام تيب نم

مهنأ اومعزو ، نامثع لهأ ىف نوفجرملا نطنط كلذبو ، مهدالب ىلا موقلا

ًاذخأ هلماك ىف ريثألا نبا كلذب ىداشو ، هل لصأ ال ًامعز نودترم

لهأ دادترا اوررقف لقنلا ىف قثوت مدعو ، اهردصم ريغ نم اياضقلل

، نيبغار قحلل اونعذأو ًاعوط أوملسأ دقو ، نامع لهأ دتري فيكو ، نامثع

ىشاعم « : لاق ثيح مهيف هنع هللا ىضر ركب وبأ هلاق ام تعمس دقو

فخب مكتحاس هقلع هللا لوسر اطي ملو ًاعوط متملسأ مكنإ نامثع لهأ

قاشملا هوفلكت مل ىأ ، مكريغ همشج ام هومتمشج الو ، رفاح الو

هوذآ هتريشعو هبراقأو هلهأ ةكم لهأ ناف ، برعلا نم مكريغ هفلك امك

مهقفو نيذلا داجمألا راصنألا نم لاجرب هيلا هللا هاوآ ىتح هودراطو

لاق ، لاحرتلاو لحلا ىف ٠ هورزاوو ، لاملاو لاحلاب هوساوف ، هللا

تتشت الو محر ةعيطق الو ةقرفب اومرت ملو {< : هنع هللا ىضر ركب وبأ

مهركشو ، الماش ءاعد هنع هللا ىضر ركب وبأ مهل اعد مث ، » لمش

لاحلا مهنع ىكح مث ، روكذملا ركب ىبأ نم ًاصوصخًاميظع ًاركش نوملسملا

ثيج الب صاعلا نبورمع مكيلا ثعب مث « : الئاق مهنم هرس ىذلا

هومتعطأو ، مكددع ةرثكو مكراد دعب ىلع مكاعد ذإ هومتبجأف ، حالس الو

مكافك ، مكلعف نم فرشأ لعف ىأو مكلضف نم ربأ لضف ىأف ، مكرمأ ذإ

ممحرركبوبأريشي : تلق ٠ » داعملا موي ىلا ًافرش هقلإب هللا لوسر لوق

موق ىلا ، مالسلا هيلع لوسرلا هلسرأ ىذلا ىباحصلل دتلم هلوق ىلا هللا
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، »كوبرضو كوبس ام تيتل نامثع لهأ ول، هقلع لاقف ، هوبرضو نوبسف

٠ ه لاد امك وأ

مكتنسلأ هللا تبثيف : هلوق نامثع لهأل هللا همحر ركب ىبأ ءاعد نمو
ةيار تحت نامع ىه هذمف ، نوخرؤملا هركذي ثيدح ىف مكبولق ىدهيو
ىوعد نيأف ، مهيف هنع هللا ىضر هتاهيونت كلتو ، هللا همحر ركب ىبأ

ىلع نيتباث اولازي مل نآلا ىلا دهعلا كلذ نم نامثع لهأف ، دادترالا
دق اوناك ناو ، ذجاونلاب مهيف قحلا لهأ ةريس ىلع نيضاعو مممالسإ

قحلا لهأ عزعرتي نلف ، نامع ىلع ةئراطلا ىرخألا بهاذملا نآلا متثغ

، مهرهد وفص ردكت نإو ، ممباقعأ ىط اوبلقني نلو ، مهلوصأ نع
ومف ، بارتلاب هدمع لاطو رهدلا هيلع ىنخأ نإو زيربالا بهذلا ناف
سانلا عفني ام امأو ءافج بهذيف دبزلا امأف ( ، كلذك نامثع لهأو وه
سانلا عفانمل ضرألا ىف نوثكمي نيذلا مه نامع لهأو ) ضرألا ىف ثكميف

هللا ءاسث نإ

ىنشاعأ نئل : هللا همحر ىبرعيلا فيس نب ناطلس مامالا لاق دقلو

ريغب ةكم ىلا نامثع نم بهذي رفاسملا نكرتأل ىتايح ىف لاطأ ىأ ، هللا

مهمراكمو ةديمحلا ممقالخأب ممألا نومدقتي نامثع لهأ لازامو اذه ، داز

ةينيدلا مهتريغ تلاز الو ، مهريغ ىلا ةتسنلاب نيدلا ىف مهفافعو ، ةليمجلا

نم نودفاولا انل لوقي ، بيصعلا نامزلا اذه ىف نحناهو ، ةيقاب

ةرابع ىرخألا ممألا ىلا ةبسنلاب هذه مكدالب نإ : ملاعلا ءاحنأ رئاس

هيلع ام اوأرو اورفاس نمم نوريثك اذمب انل لاق دكع دجسم نع

٠ هلل دمحلاف ،ممألا ىقاب

كاذف ، ديدج رفكلاب دهعلاو هللا همحر ركب ىبأ ىلا انعجر اذإو
همحر ركب ىبأ لاح اذهو ، مميف هتاملك كلتو ، معم نامثع لهأ لاح
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لهأف ٠ ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هلضف ىتؤي هللاو ممعم هللا

ىط ةلسرملا حيرلا نم مركأ مهن ، مملانم ممألا ىقاب نم دحل لاني ال نامع

داز ىلا جاتحي ال ناثع ىحاون ىف بكارلا ريسي ذإ ، ميديأ ىف ام ةلق

محازت فيضلا ىلع نومحازتي نامئع لهأ امنإو هسفنب ءاش اذإ الإ

وأ ًافورعم ناك ءاوسو ، ًاريغص وأ ؟ريبك فيضلا ناك ، درولا ىلا شاطعلا

٠ نآلا ةيملاعلا ممألا رئاس ىف اذه دجوي لهف ، ًاروكنم

نوضار مهو ، نامثع لهأ نع ضاروهو هللا همحر ركب وبا فوتو
نامثل ءاشعلاو برغملا نيب ءاثالثلا ةليل هللا همحر هتافو تناكو ، هنع

هللا ىضر هلو ، ةرجهلل ةرشع تالث ٣١ ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب

ةيناثلا ةبيصملا تناكف ، هتللط هللا لوسر نس ىهو ، ةنس نوتسو ثالث هنع

٠ اهيبن دعب اهلك ةمألا ريخ ركب ىبأب ٠ هللا لوسر دعب ، نيملسملاب
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نامعو هنع هللآ ىضر باطخلا نب رمع

ركب وبأ ربكألا قيدصلا نيملسملا ةلودل لوألا مامالا نع مدقت دقل

كلم ىلع ًادبعو رفيج رقأ هنأو ، نامثع ىف هلامعأو هنع ىضرو هللا همحر
دسأ ىف ءاجو ، هيلا املمحو اهنهأ نم تاقدصلا ذخأ امهل لعج ، نامثع

لج ىبأ نب ةمركع لمعتسا ركبابأ نأ : لماكلا بحاص ريثألا نبال ةباغلا

نامنع ىلع لمعتساو ، نميلا ىلا هريسو هلزع مث ، ناهتع ىلع ىشرقلا
هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ةفالخلا ىلوت املو ، ىناعلقلا ةفيذح

ىبأ نب نامثع نيرحبلاو نامثع ىلع ىلوو ةماميلا هالوو ، نامثع نع هلزع
، هرمأ نم ءاج ام رخآ ىلا ةرجملل ةرشع سمخ ةنس ىف ىفقثلا صاعلا

هيخأ ةيلوتو ، روكذملا ىفقثلا ةيلوت ) باسنألا ( ىف ىبتوعلا ىكحو

نبا ىلا رحبلا عطقي نأ هللا همحر هيلع رمأ مث ، نيرحبلا ىط مكحلا

نامئع لهأب روكذملا نامثع جرخو ، سرافب هابأ لتق ىذلا ىأ ، ىرسك

، دزألا نم ةئامتسو نافلأ هب ليقو ، سراف فالآ ةثالث مهو لاطبألا

مه ىزاغلا ىنامثعلا دنجلا ءامعز ناكو ، ةيجانو سيقلا دبعو بسارو

ىمضهجلا رفعج نب ديزيو ، ةءونش دزأ ىف ىنادحلا ناميلس نب ةربص

هترواشم ىف ريمألا بغري مل ىذلا ةرفص وبأ ناكو ، ممف نب كلام لآ سأر

نب ورمع نب نارمع ىنب سأر الولج ةعقو ذعب باطخلا نب رمعرمأ هاتأ ذإ

ممنم ناك ام رخآ ىلا سرافل ةازغ اوجرخف ةعامج مهعمو ، رماع

جوت ضرأ ىلا اوذفن ىتح ةيسرافلا ىحاونلا ىف مهلغلغتو مهريسم ىف

، ةمخض تاجوم اوعراصو ، ًافينع ءالاتق اوضاخف ، قارعلا لامش ىف

، مميلإ نيعألا تفوشت ىتح واد توص ىبرعلا قفألا ىف مهل نط كلذبو

ركب ىبأ دمع ىفو سمألاب اوجرخ ثيح ًاعئارالثم نيينامثعلا تلثمو
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سراف ءاجرأ نوضوخي مويلاو ، ماشلاب ةنفج لآ ةلتاقمل هنع هللا ىضر

ممكجأو ، راقولاب ممتظحلو رابكإلاب نيعألا مهتقمر كلذبو ، نيحتاف كلذك

ىف ىبتوعلا ةيضقلا ركذ دقو ، جوت نم اهيلع اوضافأ ذإ ةرصبلا لهأ

،ةفحتلا ىف ىلاعت هللا همحر ىملاسلا مامالا اميلإ راشأو ،باسنألا

غارفلا ىعدتسي ثداوحلا ليصفتو ةراشاك كلذك ، ناونعلا ىف اهانركذو

ثيح ، ء ىش لك نم قمعأو ضمغأ ىنامثعلا خيراتلا نأ اميس ال ، عساولا

٠ ءزجلا اذمل انتمدقم ىف هنع كانثدح امك ةيملاع رداصم هل مقت مل

ىط همايق نامثعب هللا همحر باطخلا نب رمع مامإلا لامعأ نمو

لهأ هركذ امك دادترالا مهيف ءالوأتم ابد لهأ ىلع ضبق ىذلا ريمألا

رمع بضغ دقو ، ىلاعت هللا همحر ركب ىبأ ةفالخ ىف كلذ ناك نإو ، ملعلا

هللاو « : هل لاق ثيح ، هلثم ري مل ًابضغ ةقدصلا ريمأ ىط باطخلا نبا

ىذلا مكحلا اذمب ىأ مهيف عطقت ىنود نيدب مهيبست كمطأ ول ىنإ

تثعب مث فئاوط كتعكقل مهلاومأ ةمينغو ، مهيبس وهو مهيف هب تمكح

ليوأتلا لعجت ثيح ىأ ، ديدهتناب ةغلابملا هيفو » ةفئاطب كنم رصم لك ىلا

قحلا نل سانلا ملعيل ةبوقعلاب ريهثتلا هب دارملاو ، ليزنتلا لحم ىف

، لعفلا كلذ لطبب حيرصت ًاعطق راصمألا ىلا هب هثعب فو ةالولا نم ربكأ

لهأ نإ لوقي نم ىلع درو ، ضرألا ءاحنأ ىف نيملسملا نيب هل ريهثتو
اذه هريمأ باقع نع ىضغأ هللا همحر مامالا نكلو ، اودترا نامع

حمج ىذلا هحامج درل ًايفاك هديدهت ناكف ءايشأ لمتحي لاحلا ىأر ثيح

ىلع دمتعا لب ، هلعفرربت ةجح ريمالل مقت ملو ، قيقحتلا لبق مهيلع هب

نمو ، لامتحالاب تبثي ال نيدلاو ، لعف اميف ًاطخأف ًاقح اهنظ ةهبش

منستو ًاروجحم بكر دقف نيملسملا قرف ضعب لعفي امك ًانيد نظلا ذختا
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مهو ،كلذ طف نميف مهيط هللا ناوضر ةباحصلا لاعفأ هذهو ، الالض

هللا همحر مامالا لوق ريشي هيلاو ، ةحجارلا ةجحلاو ةحلاصلا ةودقلا
:هرهوجىف

ابد موي ممل ىباسلا لوأت

ابهذملا كاذ قورافلا ركنأو

هناف ، ةيطاجلا ىواعدب اوعادت نيح مهدادترا هليوأت هيلع ركنأ ىأ

فراعتملا ىلع اورج ممنأ لمتحي هناف ، كلذب دادترالاب مهيلع مكحلل ىفكي ال

نامثع لهأ دتري فيكو ، دادترالا ىنعم نع رظنلا عطقب ًاقباس ممعم

هحدم عم رفاح الو فخب ةتليع هللا لوسر مهأطي ملو ًاعوط اوملسأ دقو
٠ ةدراولا هثيداحأ نم ملع امب ممل

نيملسملا ءاملع دحأ وهو ، ىنارحبلا دايز نب فلخ خيشلا لاق

ىذلا مكحلا لطبأ ىأ ، ابد لهأ رمأ رمع ضقن مث : هللا همحر ءامحقلا

موقلا درو ، ريبكلا ديدهتلا كلذ هدده ام دعب مهيف قدصملا هب مكح

مملاومأ مهيلع درو ، نامثعب ىأ ، مملزانم ىلا ابد لهأ نم نييببسملا ىأ
زاجأو : لاق دادترالا مهنم تبثي مل ثيح ةمينغ ىباجلا اهنظ ىتلا

ةئامثالثب مهيط عاض ام لدب ممضوع ىأ ، مهنم بيصأ امب نيملسملا

٠ نيملسملا لام تيب نم كلذ مهل جرخأو : مهنم دحاو لكل ىأ ، ةئامثالث

نيملسملا لماع ناك ثيح لاملا تيب نم لماعلا أطخ نأ ىلع ليلد وه : تلق

اذهو ،نيملسملا حالصل لوعجم لاملا تيب نأ ىأ ، امهوحنو ضاقو ماماك
وه امو ، لاملا تيب ىف ليوأتلاب أطخلا ىأر هنأكف ، مهحالص نم
همكحب امهيف هللا مكح دقو ، ريغ ال مئانغلاو ةاكزلا وه ٦ لاملا تيب
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نيملسملل ًاحالص ناك ام كلذ نمءاملعلا ذخأدقو ، حيرصلا حيحصلا
لاعفأو نآرقلا ترسف ةنسلا ناف ، مهلام تيب نم هيلع قافنالا زوجي
نع ةعرفتملا هتباحص ماكحأ كلذكو ةحيرص ةحضاو ا ىبنلا
، مهل ًامامإ لعج كلذلو ، نيملسملا حلاصم ىف رظنلا مامإللو ، هماكحأ
باطخلا نبا مامالا رظن ناكف ، نآرقلا لئالذب مهحلاصم ىف رظنيل ىأ

ريصبلا ىعملألا وهو ال ملو ، قدصلا ناسلو قحلا نيع هللا همحر
٠ هنع هللا ىضر

مايأ مهتابث هيدل ررقتو ، قدصلا نامثع لهأ نم رمع ملع املو
، ةعاط نمًادي اوعزني مل مهنأو ، هدهع ف مملاوحأ ىأرو ، ركب ىبأ
نع ًارمأ نامثع ىف لكدبي مل ، ةعامجلا ةغوارم نيملسملا اوغواري ملو
هنذأب اهعمس ذإ هقلع ىبنلا لاوقأب نئمطا ثيح ًانكاس كرحي ملو ، رمأ
ىذلا اذه نم رثكأ لمع نامثع ىف هل نكي ملو ، اهتحصب نئمطم وهو
، ةنئمطم ةئداه ةيمالسالا ةكلمملا ىقابك هدهع ىف نامثع تيقبو ، هانركذ
مهراد دعب مغرب هب ممفرعأو مهعبتأو قحلل ممألا ىدهأ نم نامثع لهأو
: ليق امك

ةلق ملعلا ىفو ديز ىده ىنترأ

روحب مولعلاو ررمع ةلضو

ىفوت ىتح هللا همحز باطخلا نب رمع مايأ نامثع تشاع اذ-ه ىط
٣٢ ةنس ةجحلا ىذ نم تضم ةليل ةرشع عبرأل اليتق هنع هللا ىضر
هيبحاص عم نفدو ، ًايسوجم ليقو اينارصن ناكو ةؤلؤل وبأ هنعط ، ةرجهلل
مايأ نامئع ىه هذه، هللا همحر ركب ىبأ ىضرلا هريزوو ، ٠ ىبنلا
٠ باطخلا نبأ رمعو ركب ىبأ نييضرملا نييضرلا نيتفيلخلا

ثداوحلا نع ًاربعم ءىجي ذإ ، ةجح قدصأو دهاش ربكأ خيراتلاو
٠ ةدوشنملا هدئاوف ىدحإ كلو ، هثدحم نم ثداح لكل ًاظفاحو
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هدمع ىف نامعو نافع نب نامثع

نيب ىروش ةفالخلا لعج ناكو ، هللا همحر باطخلا نب رمع ىفوت امل

ىلا ارظن اهيلا ليمي لكو ، اميف سفانتت راظنألا ىأر ثيح ، نيملسملا

هءانع بستحيف امب ىلتبا نم الإ امنم دعابتلا ىغبني ناكو ، ةسائرلا

ناف ، ناك امهم لقاع ةسائرلا ىلا ليمي الو ، لجو زع هللا عم هرجأو

٠ اهنم هللابذوعن ،ةيفخلا ةوهشلا وه ةسائرلا بح

: ٠ هللا لوسر لاق دقو ،اعبط امقرافيال ربكلا نأ كشالو

كش الو ٠ ربك نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق ىف ناك نم ةنجلا لخدي ال

،رانلا ىف ههجو ىلعهللا هبكالإ دحأ اهيف هعزاني ال هلل ءايربكلا نأ

ةيحلصألا هسفن نم ملعي هنأل الإ ةرامالا قيدصلا فسوي لاؤس امو

تاديس ىدحإ اذه ىلا تراشأ امك ، قحلا ىف داهتجالا نم كلذو اهل

ىراوملا موكحم نب دوه ليلجلا ةمالعلا خيشلا اهءاج امل ،داجمألا ةبراغملا

نم موقلا ىف نأ ملعت تنك نا : هل تلاقف ٠ ءاضقلل بلط نيح اهرواشي

عم تلبق اذإ ىأ ، منهج ىف ةبشخ تنأف تلبقف ، رمألا اذهل كنم حلصأ

كالهلا كلذ فو ، ةرامالل ًابحو ةوهش تلبق دقف ، حصأ وه نمب ملعلا

ةعامجلا ىف سيل سيل هنأ ملعت تنك اذإو : تلاق ٠ هنم هللاب ذوعن

ثيح ىأ ، منمج ىف ةبشخ تنأف ، تيبأف رمألا اذهل كنم لضفأ وه نم

بجاولا لعف نم تيبأ اذإ و ، ًابوجو هب ًافلكم ترصو رمألا كيلع نيعت

ةمامإلاب باطخلا نب رمع ىلتبا املو ، هللا نم باقعلا تيقحتسا كيلع
حلصأ هاري نمل امل ةياصولا ىف بطوخو ، ملع ام سانلا لاوحأ نم ملعو

، هنع هللا ىضر ركب ىبل لعفل ًاعبت نيملسملا اصع قشنت الئل اهل
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ف لاوحألا نم ىأر امل نيملسملا نم دحأل ةرامإلاب ىصوي نأ رمع قفاوي مل
اونوكيوحلصألا اورظنيل نيملسملا رأيخ نم لاجر ةتس نيب ىروش املعجف

نامثعو بلاط ىبأ نب ىلع مهو ، قارتفالا عفدتو ، قاقشلا عطقت ةجح

،صاقو ىبأ نب دعسو ماوعلا نب ريبزلاو هللا ديبع نبا ةحلطو ،نافع نبا
نيرجاهملا رشعم اي : لاقف • ًابئاغ ةحلط ناكو ، فوع نب نمحرلا دبعو

ناف ، ًاقافن الو ًاقاقش مهيف دجأ ملف سانلا رمأ ىف ترظن ىنإ ، نيلوألا

مكعاج ناف ، مايأ ةثالث اورواشت ، مكيف ومف قافنو قاقش ىدعب نكي

ثلاثلا مويلا نم اوقرفقتالأ هللاب مكيل مزعأف الإ ، لجألا كلذ ىلا ةحلط

، لهأ امل ومف ةحلط ىلا امب مترشأ ناف مك دحأ اوفلختست ىتح

لجر هناف ، اهيف نورواشتت ىتلا مايألا ةثالثلا هذه بيهص مكب لصيلو

، راحنألا خويش نم مكعم اورضحأو ، مكرمأ مكعزاني ال ىلاوملا نم

هللا دبعو ، ىلع نب نسحلا مكعم اورضحأو ، ءىش مكرمأ نم مهل سيلو
سيلو ، امهروضح ىف ةكربلا مكل اوجزأو ، ةبارق اممل ناف سابع نبا

نم هل سيلو اراشتسم هللا دبع ىنبا رضحيو ، ءىش مكرمأ نم اممل

٠ ءىش رمألا

اناف هفلختساف اعضوم ةفالخلل هيف نإ نينمؤملا ريمأ اي : اولاق

نم هل سيل مهنم لجر لمحت باطخلا لآ بسحب : لاقف ٠ هب نوضار

مث ، امب سبلتت ال كايإ مث كايإ ، هللا دبع اي : لاق مث ، ءىش رمألا

نإو ، هقنع اوبرضاف دحاو فلاخو مكنم ةسمخ رمأ ماقتسا نإ : لاق

ةثالث ماقتسا ناو ، امهقانعأ اوبرضاف نانثا فلتخاو ةعبرأ ماقتسا

ةفيلخلاف ىضق ةثالثلا ىألف ، هللا دبع ىنبا ىلا اومكتحاف ةثالث فلتخاو

اولاقف ، مهقانعأ اوبرضاف كلذ نورخآلا ةئالثلا ىبأ نإف ، مهيفو مهنم

لدنسن ةلاقم لاوحألا نم ىرق ام ىأ ، نينمؤملا ريمأ اي انيف لق
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كفلختسأ نأ ىنعنمي ام هللاو : لاقف ، هب ىدتقنو كيأرب اهيف

كنم ىنعنمي امو ، برح لجر كنأ عم ، كتظظو كتدش الإ دعس اي

ريبز اي كفم الإ ىنعنمي امو ،ةمألا هذه نوعرف كنأ الإ نمحرلا دبع اي

هتوخن الإ ةحلط نم ىنعنمي امو ، بضغلا رفاك اضرلا نمؤم كنأ الإ

كنم ىنعنمي امو ، هتأرما عبصأ ىف همتاخ عضول امتيلو ولو ، هربكو

ىلع اي كنم ىنشي امو ، كاهاو كموق كبحو ، كتيبصعالإ نامثع اي

نيبملا قحلا ىل ميقت نأ اهتيلو نإ موقلا ىرحأ كنإو ، اميط كصرح الإ

٠ ميقتسملا طارصلاو

كلتو ، ةفالخلا ىف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ءارآ هذه

باطخلا نب رمع نم لاوحألا هذمل نإو ،ممب فرعأ وهو هموق ىف هتسارف

هتايآ ىدحإ تناكل تحرش ولو ، لوقعلا لهأ دنع ءىش اممواقي ال ةميق

ةرقابعالإ اميلإ ىدتهيالو ،لاجرلا نم لمكلا الإ امكرديال ىتلا ةيرمعلا

اممم ةسايس اهلداعتال ىتلا ةسايسلا ىلع ىوتحتل امنإو ، لاطبألا

هتريخ ىف هللاو ، هللا هاده امك حرصو ، هللا همحر حول دقف ، تناك

: هلوقب هللا همحر هتملك متخ مث ٠ مملاثمأ الإ امكردي ال رارسأ هقلخ نم

اذه ىعجضم لثم هرذحأو ، ميظعلا هللا ىوقتب مكنم ةفيلخلا ىصوأ

هللا ىلع نوضرعت موي ، هوجو دوستو ،هوجو هيف ضيبت ًاموي هفوخأو

اوعلجف ، ىضق دق هنأ اونظ ىتح هيلع ىشغ مث ، ةيفاخ مكنم ىفخت ال

، ةالصلاف همبني ءىش ناك نإ : لئاق لاقف ،هئامغإ نم قيفي الو هنوداني

اذنأه ةالصلا لاقف هينيع حتفف ٠ ةالصلا نينمؤملا ريمأ اي : اولاقف

تفتلا مث ، امآد بعثي هحرجو ىلصف ، ةالصلا كرت نمل مالسالا ىف ظحالو

ىط ىلا تفتلا مث ، هوجوعت الف قيرطلا مكل تموق دق : لاقو ٠ مهيلإ
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كتبارقو كفرشو كقح كل نوفرعي موقلا ءالؤه لعل : لاقف بلاط ىبأ نبا

، نيدلا ىف هقفلاو ملعلا نم هللا كاتآ امو ، هلط هللا لوسر نم

ًادحأ لمحت الو ، ىلع اي هيف هنلا قتاف رمألا اذه تيلو نإف ، هنوفلختسيف

نامثع اي : لاقف نامثعىل تفتلا مث ، سانلا باقر ىلعمشاه ىنبنم

كنسو كتقباسو هللا لوسر نم كرهص كل نوفرعي موقلا ءالؤه لعل

ىنب نم ًادحأ لمحت الف رمألا اذه تيلو نإف ، كنوفلختسيف ، كفرشو

ةثالث سانلاب لص بيهص اي : لاقف ًابيمص اعد مث سانلا باقر ىط ةيمأ

ممفلأ مهللا ىنع اوجرخأ ، مهنيب نورواشتيورفنلا ءالؤه عمتجيو ، مايأ

٠ دمحم ةمأ رمأ لوو ، مهباقعأ ىلع مهدرت الو قحلا ىلع مهعمجاو
ىلصو ، كلذ هموي نم هللا همحر ىفوتو ، هدنع نم اوجرخف ، مهريخ
٠ بيهص هيلع

ىف وهو هنع هللا ىضر رمع رمأ ىف قحلا لهأ رشعم اورظناف

وه ام هلغشي ملو ، لاحلا كلت ىف وهو ةمألا رمأ فرصي كلذ هلاح

، اهيلع مه ىتلا لاوحألاب مهبينأت ىفو هللجر ىف هتسارف ىف اورظناو ، هيف

ةارادم الو هاباحم ريغب لاقي نأ ىغبني ام مهنم دحاو لك ىف لوقي ذإ

لوقيو ، ءىش مكرمأ نم مهل سيل : راصنألل لوقيف ، هيف وه ام مغرب

هنييبت عم ، ءىش نم مهل سيل : هللا دبع هنبالو نسحللو سابع نبال

برضب رمأ اهدعبو مايأ ةثالث لجألا لعجو ، اهيلع مه ىتلا لاصخلل

رومأ نم باطخلا نب رمع اهدوزتي ىتلا اياضقلا نم امنإ ، مهقانعأ

مث ، هشارف ىلع عيرص وهو ، ه—كاح ىلا ةبسنلاب ةماهلا نيملسملا

ىف ةمامالا لمحل مملهؤت ىتلا لاوحألا مهيلإ راشملا ةتسلا ىف نيب

ةيضقلا ىف مكح مث ، اهدعب ام اهل مهيف لالخ نع هفشك عم ، مالسالا
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ام مهيف لوقي نأ هولأس املو ، ةمألا رومأب نوينعملا اهممفي ماكحأ ةدع

، ةظلغلاو ةدشلا دعس ىف : لاق ، ممنم دحاو ىف ءىش هنم ىقبي الا ىغبني

رفني ال جيبطلاكريمألا نأل ، لاوحألا بلغا ىف ريمألا ىف نابسانتي ال امهو

: فوع نب نمحرلا دبعل لاقو ، هبط مهدفي ملألاو تاهاعلا لهأ نم بيبطلا

نأل ، ةميظع ةلبنقو ةذفات ةنعط هذهو ، ةمألا هذه نوعرف كنإ

رفاك اضرلا نمؤمريبزلل لاقو ، لاملاب ةباحصلا ىنغأ ناك ] فوع نبا [

تبضغ اذإو نينمؤملا لاعفأ تلعغ تيضر اذإ كنإ ىنعملاو ، بضغلا

، ةالابم ريغب رومألا ىلع كب مجهي بضغلا نأ ىأ ، نيرفاكلا لاعفأ تلعف

، هابقع دمحت الام ىلع هلمحي ىذلا بضغلا نع هرجزو هديدهت دارملاو

ةحلط ىف : لاقو ٠ ةماع رمأ ىلو نوكي نأ نكمي ال كلذك ناك نم نإف

اهاضري الو نيذلا ىف ةمومذملا لاصخلا نم ًاضيأ امهو ، ةوخنلاو ربكملا

ىنعمب ، هتأرما دي ىف هرمأ نأ اميس ال اهكرت دارملاو ، ناميالا

موق حلفي ىتمو ، لاجرلا ىف لاوحألا حبقأ نم لاحلا اذهو اهفلاخي ال

نامثع ىف ركذو ، ةدارإلا ةيهاو لقعلا ةفيعض ةأرملاو ، ةأرما مهرمأ ولو

ةسايس عم بسانتي الو مصيو ىمعي بحلاو ، مهل هبحو هموقل هتيبصع

هيلع ىشخيف ةرامإلا ىلع صرحملا بلاط ىبأ نب ىلع ىف لاقو ، عمتجملا

٠ هايإ انلأس نم انرمأ ىلون ال : لاق ٠٠ هللا لوسر نإف ، هيلا لكوت نأ

ةرامإ نم كل ريخ اهييحت سفن : مميلع هللا ناوضر ةباحصلا ضعبل لاقو

نيملسملا ءاملع اهلقانت كلذ نم رفنت ةديدع ثيداحأ ىف ٠ اهيصحت ال

، اهيطع نيعأ اهب ىلتبا نمو ، ًاعطق لقاع اهبلطي الف ، أذه وه لوقعملاو

، لاجرلا ءالؤه لاوحأ نم ىفخم لك هللا همحر قورافلا حضوأ دقلو

ةوفص مه نيذلا ءالؤه رودص ىلع ةمثاجلا ميثارجلا كلت كلذب علقيل

مل ىذلا قورافلا ديسلا كلذ هللا محرف مالسالا نعو ، ممتقو ىف ةمألا
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هللف ، ء ىش لاحلا كلذ لثم ىف وهو ، امتشقانمو هتمأ رمأ ريبدت نع هملي

عامجإب ممتمدقم ىف باطخلا نب رمع نإو هللا ةجح مه نيذلا لاجرلا رح

٠ ممعامجإب نوملسملا دتعي نيذلا قحلا لهأ

، ىروشلا رمأل رظنلا ىف نومنسملا عمتجا هللا ممحر هتوم دعبو

، سابع نب هللا دبع اورضحلو ، مهدحأ تيب ىف ىروشلا لهأ عمجاو

اومربي ملف مايأ ةثالث اورواشتف ، رمع نب هللا دبعو ، ىطع نبا نسحلاو

ىضر فوع نب نمحرلا دبع مهل لاق ثلاثلا مويلا ف ناك املع ، اليتف

اوقرفتت ال مكبحاص مكيلع مزع موي اذه 1 موي ىأ نوردتأ : هنع هللا

، ًارمأ مكيلع ضراع ىنإف : لاق ٠ لجأ : اولاق ، مكدحأ اوفلختست ىتح هيف

، اهنم ىبيصن مكل بهأو مكرمأ ىنولوت نأ لاق ؟ ضرعت امو اولاق

ناكو ، نيقابلا ةسمخلا رشعم مكيلإ ىه لب ، بيصن اميف ىل نوكيال ىأ

لاق دقو ، املينل قانعألا لواطتو ، اميلإ موقلا قوثت رظن هللا همحر

نم مكل راتخأو : نمحرلا دبع لاق ، ةمألا هذه نوعرف كنإ : رمع هل

كانيطعل دق اولاق ، هيف ىنوضرفتو ، رايتخالا ىف ىنومكحت ىأ مكسفنأ

هومكحو نمحرلا دبع ىلا رمألا ىأ موقلا ملس املف : لاق : تلأس ىذلا

، مكنم ةثالث ىلا مكرمأ اولعجا : مهل لاق ٠ امنم وه ىلختو ةيضقلا ىف

، نامثع ىلا هرمأ ةحلط لعجو ، بلاط ىبأ نب ىلع ىلا هرمأ ريبزلا لعجف

٠ فوع نب نمحرلا دبع ىلا ه رمأ دعس لعجو

،مكيتآ ىتح مكناكم اونوكنمحرلا دبع مهل لاقف : ةمرحمنب روسملا لاق
امف ، دحأ هفرعي ال امثلتم ، ةنيدملا باقنأ ىف سانلا ىقلتي جرخو

مهعاعرو سانلا ءافعض نم مهريغو راصنألاو نيرجامملا نم ادحأ كرت

، ًاريشتسم مهاتأف ىأرلا لهأ امأ : لاق ٠ مهراثتساو مملاس الإ
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ىقلتيل ربختسملاك رمع دسب ةفيلخلا ىرت نم لوقي ، الئاس مهريغ ىقلتو

ءاوهألا مغرب هدابع ةنسلأ ىط هيقلي هللا ناف ، سانلا هاوفأ نم كلذ

املف ٠ نامثع : لوقيو الإ هلاسيو هريشتسي ادحأ قلي ملف ، هنع ةرداصلا

هنع هللا ىضر روسملا لاق ، نامثع ىلع ممعامتجاو سانلا قافتا ىأر
امئان كارأ الأ ، لاقف ، هيلإ تجرخف امئان ىندجوف ءاشع ىنءاج

ىل عدا مايألا ىأ ، ةثالثلا هذه ذنم مونب ىنيع تلحتكا ام هللاوف

، اليوط دجسملا ىف مهاجانف هل ممتوعدف ، نيرجامملا نم ارفن انالفو افالف

هدنع نم ماق مث اليوط هاجانف ايلع اعد مث ، اوجرخف هدنع نم اوماق مث

هتوعدف نامثع ىل عدا لاق مث ، هل اهاري هنأك ىأ ،رمألا ىف ىأ عمط ىلع

اولص املف ، حبصلا ةالص تنآ نأ امهنيب قرف ىتح اليوط هاجاف

نميقتل كتعياب نأل ، دهعلاو قاثيملا ممنم دحاو لك ىط ذخأف ممعمج
دحاو لك هاطعأف ، كلبق نم كيبحاص ةنسو كيبن ةنسو هللا باتك انل

نملستلو نيضرتل كريغ تعياب اذإ اضيأو ، كلذ ىلع قاثيملاو دمعلا مهنم

، مهقيثاومو مهدومع نم كلذ هوطعاف ، ىبأ نم ىلع ىعم كفيس ننوكيو
، ةعاطلاو عمسلا نيقابلا ىطو ، مهدحأ امب عيابي نأ دبال هنأل كلذو

دق هارنف اعطق لكلل نوكت ال امنأل ، ةعامجلا فلاخ نم ىلع نوعلاو

سانلا ىلا عمست دق وهو ، هيلع اوفلتخي الا قيئاوملاو دومعلاب مطبر

نوظحالي ممنأل ،نامثعل كلذ نوعقوتي مهنأ ممنم مطعو ،مهتماعو مهتصاخ
٠ لجو زع هلل بيغلاو ةرهاثلا هتءافكو ، ةرهاظلا هتيطأ

هقاثيمو هللا دهع كيلع هل لاقف نامثع ديب ذخأ كلذ مت امف : لاق

، كيبحاص ةنسو هقالي هلوسر ةنسو هللا باتك انل نميقتل كتعياب هنأل

: نامثع لاقف ؟ سانلا باقر ىلع ةيمأ ىنب نم ادحأ لعجت ال رمع طرشو

ال1 رمع طرش ىلع كعيابأ : هل لاقو بلاط ىبأ نب ىط ديب ذخأ مث ٠ معن
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كلام كلذ دنع ىلع لاقف ، سانل! باقر ىلع مشاه ىنب نم ادحأ لعجت

ثيح دتلع دمحم ةمأل داهتجالا ىلع ناف ، ىقنع ىف اهتعطق اذإ ، اذملو

، مهريغ وأ مشاه ىنب ىف ناك امب تنعتسا ، ةنامألاو ةوقلا تملع
هللاو : ىلع لاق طرشاا اذه ىنيطعت ىتح هللاو ال : نمحرلا دبع لاقف

ىلا نمحرلا دبع جرخف ، هدنع نم اوماقف ، هكرتف ادبأ هكيطعأ ال

ىف ترظن ىنإ : لاق مث ، هيلع ىنثأو هللا دمحف سانلا عمجف دجسملا

، كسفن ىلا اليبس ىلع اي لعجت الف ،نامثعب نولدعي مهرأ منف سانا رمأ

٠ باطخلا نب رمع لحارلا مامالا ةيصوب المع ىأ ، ريغ ال فيسلا هناف

فقوملا ناف ، هنع هللا ىضر فوع نب نمحرلا دبع ةعاجث تلجت اذهبو

صيب ذخأ مث : ناق ٠ لاجرلا ةرقابع ىلجتت اهلثم فو ، للج رمألاو جرح

، نامثعل ةعيبلا ةيضق تهتنا انهو ، اعيمج سانلا عابو هعيابف نامثع

ىنعم كنإ : لئاق لوقي امبرو ، لاقلاو ليقلا نم عقو ام انكرتو

، ةيصولا ىف باطخلا نب رمع ثيدح ىلا تجرخ كلاب امف نامثع خيراتب
روتسد هسفن ىف وه اذه رمع لمع نأل : تلق ؟ ىروشلا ىلا ةفالخلاب هنم

اهدوجو ارودل لك ىف ةمامالا هيلع ركرتف ، ميسج نوناقو ، ميظع
ةدعاقلا كلتب ذخأو ، قورافلا نينمؤملا ريمأ ىلع ادامتعاو ، اهتايح راوطأو

دءاوقو ، ةحيحص ءىدابم اهرخآ ىلا املوأ نم ىمف اهعضو ىتلا

، ةيعامتجالا ة—ةيهلل ءانبلا موقي اهلثم ىلع ، ةنيكم مئاعدو ، ةحيجر

٠ ةيسايسلا عاضوألا تبثت اهلثم ىلعو

ىلع اهؤوض ىفخي ال ىتلا ةلادعلا سمش وه رمع نأ كش الو
ىف ةمألا تناكل لامعأ ىلع ىشم ءانبلا ناك ولو ، قحلا لهأ نم دحأ

ءاضقلا نهر رمألا ناك امل نكلو ، رهدلا ةليط بصانملا عفرأ
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لاح لك ىلعو ، ىرنو عمسن اهو انعمس ام ىلع لاحلا ناك ، ردقلاو

رمع لاثمأك سانلا ىف نيأو ، هدعب ءاج نم زجعأ رمع هعضو ىذلا نوناقلا نإ

٠ هنع ىضرو هللا همحر

دهتجم لك ام نكلو ، نامثع ةمامإ هيلع تدعق ىذلا ىسركلا اذهف

دمتجاو ، جرحلا لاحلا كلذ ىف وهو نيملسملل رمع دهتجا دقف بيصم

، دامتجالا دعب مالي الف قفوي مل نإو ، كلذك فوع نب نمحرلا دبع

ماقو هتمامإ تتبثو ، هتفالخ تحصو نامثعل رمألا رقتسا انهو

مايأ نامثع نكق مل ، اهيف لعف اذامو نامثعل هنم ناك امف ، هلامعأب

رمأ نإ ثيحو ، ىناثلاو لوألا ةفيلخلا مايأ ىه ىه الإ ثلاثلا ةفيلخلا

ملو ، نامثع كلم ىدنلجلا لاجنأ نيمايملا امتالو ىديأ ىف لازام نامثع

ءارغلا ةعيرشلا ماكحأ ناكو ، قارتفا الو قافف الو قاقش املهأ نم نكي

نع مه نامثع دلخ ف ردي مل اهيراجم ف ةيراجو امطاشن ىف ةيشام

لغتشيف ، هيلإ عامسألا بذجتسي توص اهنع هنذأ ىلع نط الو، نامتع

، راطقألا لهأ نم همواق نم ىلع نامثع ماق دقف ، اهريغب لغتشا امك اهب

اذإ ىتح دحأ اهركني ال الامعأ لمعو ، ًاحوتف هدهع ىلع نوملسملا حتفو

هتوعد نوييجي هلوح نوملسملاو ، دجملا ءامس ىف قار وهو ماوعأ ةتس مت

لضفأ ىف مهالتبا موق رايتخا هللا دارأ اذإ ىتح ، هتجح نوديؤيو

ىعرتست ىهو ، نيدلا ىف ثادحألا تماقف مهلاصخ لمكأو ، مهلاوحأ

تدقتا ىتح نينمؤملا نم دقعلاو لحلا لهأ ىعدتستو ، نيملسملا هابتنا

، نونظلا تءاسو ، ءارآلا تفلتخاو قارتفالل جاجللا ماقو ، قاقشلا ميحج

رمألا نع ىلخقلاب نامثع ىلع اوركف ، نولسني بدح لك نم نيملسملاب اذإو

بجوأ امك ، حلصألاو لدعألا اورظنيل اهلهأ ىلإ ةفالخلا كرتو ، ًارايتخا

) ١ ج خيرلتلا ربع نامع -٢١ م(
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لآ ىتح ، لابولاو نالذخلا ىلإ ًايعاد لاقلاو ليقلا ناكف ، لجو زع هللا

هعيشي مل هنإ ىتح ديعب دح ىلإ لاحلا تءاسو ، نامثع لتق ىلع رمألا

راصنألا نيب مهيلإ روظنملاو ةجحلا مه نيذلا نيملسملا نم دحأ هنفد ىف

٠ نيرجاهملاو

كشي ملو ةرخآلا رادلا ىلإ نامثع بهذو ، نورفاوتم كاذ ذإ مهو

نينامث سأر ىلع هلتق ناكو ، هلل دمحلاو ، ًاضيأ ىه هكشت ملو نامتع

ىدحإ هتفالخ تناكو ، نينامثو نامث سأر ىلع ليقو ، هرمع نم ةنس

ىتنثا هتفالخ تناك ليقو ، ًاموي رشع ةعبرأو ارمش رثع دحأو ةنس ةرشع

، نينامثو ثالث نبا ليقو ، ًاماع نينامثو نيتنثا نبا وهو لتقو ، ةنس ةرشع

، نيملسملا نم الم ىلع هلتق ناكو ٠ كلذ ريغ ليقو ، ًاماع نيعست نبا ليقو

نيعبرأ و ًاعست ليق و ، ًاموي نيرشع ليقو ًاموي نيعبرأ ليق رصوحو

، اموي نينامث ليقو ، اموي نيعبرأو ًاعست ليقو ، ًاموي نيرشع ليقو ، ًاموي

، رهظلا لبق تبسلا موي نفدو ، رصعلا دعب ءاعبرألا موي هلتق ناكو

سمخ ٥٣ ةنس ةجحلا ىذ نم تلخ ةرشع نامثل ةعمجلا موي ليقو

نفدي مل مايأ ةثالث ماقأو ، قيرشتلا مايأ طسو ىف لتق ليقو ، نيثالثو

انمدق امك اليل نفدو ، معطم نب ريبج هيلع ىلص ليقو ، هيلع لصي ملو

هانلق امك هنم رت ملو ، ًاءوس نامع نم ري ملو ، نايعألا هتزانج عيشي مل

٠ ريرحتلا نم انل قبس اميف
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ناتو بلاط ىبا ني ىط

ىف جاهو ةسايسلا رايت نيملسملاب جام ، نافع نب نامثع فوت امل
ىروشلا تناكو ، مامإلا بصن بوجو ىلإ ىعادلا ماعلا ىأرلا مالسإلا
دلاوو ، نيطبسلا وبأ مهنمو ، ةمامالل الاجر تحشر دق رمع اهآر ىتلا
ىنعنمي ام ، هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع هيف لاق ىذلا ، نيينسحلا
ًاضيأ فوع نب نمحرلا دبع هل لاقو ، اهيلع كصرح الإ ىلع اي كيلوأ نأ

، موي لوأ نم اهب قحألا هفأ ىري بلاط ىبأ نب ىلع ناكو ، لاقام
كلذ هل نوملسملا ري ملو ، هنع هللا ىضر ركب ىبأ ةعيب ىف اكلت كلذلف
دحأ لقي ملو ، راصنألاو نيرجامملا نيب ةفالخلا رمأ ملع دقو ًاصيصخ
قحأ ًايلع نإ لقي ملو ىروش رمع اهلعج كلذلو ، اهب صخأ ًايلع نإ مهنم
ىف هللا ءانمأ مهو قحألا نوملسملا كرت امل قحأ ناكو ، هريغ نم رمألاب
لاجرلا دحأ بلاط ىبأ نب ىلع ناك لب ، هتيرب ىف هؤافلخو ، هضرأ
، لامعألا طاحم لاجرلا نإف لاح لك ىلعو ، تابغرلا مغرب امل نيحشرملا
امأ ، رشبلا لاوحأ ف لازي ال رمألا اذهو ، صاخ ءىشل حلصي لكو
٠ لجو زع هدحو هلل ىقيقحلا لامكلا

ةلمج نم نامع تناك ، نيملسملا رمأ بلاط ىبأ نب ىلع ىلوت املف
٠ نينمؤملا ريمأل ةعباتلا ، نيدلاو قحلل ةعضاخلا ، نيملسملا كلامم

، نينمؤملا ريمأ فرط نم ىدنلجلا نب دابع كاذ ذإ نامثع ىلاو ناكو
المع ةفالخلل لماع هرماوأل عماس ، ةفيلخلل عضاخ ، نامثع رومأب مئاق

ءاجامب هقرامإ ءانب عدصنا ام ناعرس بلاط ىبأ نب ىلع ناكو ، هيف ةداوه ال
، نيملسملا ناطلس لواحي ناك ذإ ، نايفس ىبأ نب ةيواعم ةيهادلا هب
اهآر املف ، ناكمإ نم ىتوأ ام لكب اهلمأتي لزال ةرامإلا ىف بح هلو

، اهدجو نيأ نم اهذخأو ، اهرمق ىلع لمع امل حشرق دقو ، هيلإ برقت ال



-  ٨١

ىأر ، بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ تضفأ املف ، اهيف ىقالي امب لابم ريغ
ًايلع نأ ىأر نأ هللا ردق نم ناكف ، رخأتي اهل هلمأو ، مدقتي اهنم هسايإ
، هلامعتسا ىفاني هلاح نأل ، ناك امهم نيملسملا لامعأ نم لمع ىلع هرقي ال

هنأ ىدانو ، نامثع مدب بلطلا هسفنل قلتخا ، هدارإ نم انلمس ىلون الو
، نينمؤملا ريمأ ىلع ناك ىأرلا اذه ماشلا لهأ ىف حاصو ، ًامولظم لتثق
لهأ ناكو ، هيلع اوراجو هيف اولعفو ، دحأ هرصاني ملو هب لعثف ام اذهو
نكمتو ، مهراكفأ ىلع ذوحتسا دقو ، مرحو لح اميف ةيواعمل ًاعابتأ ماشلا
داوسلل ًامهوم ، ةفالخلا ىلع تالاتحم مامإلا ىلع ماقف ، هيلإ مهتلامتسا نم
: هفلخ ةروطقم لامجلل ىبصلا دوق مهداقف ، هدصقم ةعيرذ اهلعج ءايشأ

هل قاقشلا بوبنظ عرقي ءاجف

رطب نمو ىغب نم ىغلا ىف ناقور

مهل ًارشان ىلكث ماشلا ىف حوني

رحسلاب قرولا حون نامثع صيمق

ملو ، هدي ىف ىذلا لبحلا برطضاو ، هب لغتشاو ًايلع لغاشف
بهتلت رورشلاو ، اهمانم نم هيلع ثعبنت نتفلا تناكف ، هرارقتسا كلمي
، ةيمالسإلا كلامملاب لاصتالا نع هديق ىذلا وه كلذو ، اهنارين هيدل
، دقع الو لح ال لمع نامثعب ىلعل نكي ملف ، نيدلا راصمأ نع هلغشو
تناكو ، ىرصملا ىدارملا مجلم نب نمحرلا دبع دي نم هيلع هللا ىضق ىتح
رالتق اوعباتت نيذلا ةثالثلا ءافلخلا ءالؤه لتق نم ةيفاع ىف نامثع
حيحصلا ىلع باطخلا نب رمع لتاق نإ معن ٠ نيملسملا مهناوخإ ىديأ نم
، ةحيحصلا ةفالخلا ماظن لحنا بلاط ىبأ نب ىلع تومبو ، ًاملسم نكي مل
رشع عباسلا ةليل بلاط ىبأ نب ىلع لتق ناكو ، ًاضوضع ًاكلم تراصو
٠ نيموي دعب تامف ، ةرجهلل نيعبرأ ةنس ةعمجلا ةليل ىف ناضمر نم
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ليقو ، ٥٧ ةنس تام : ىريمدلا ىسوم نب دمحم نيدلا لامك لاق

، نيتسو نامث ٨٦ ةنس ليقو ، نيتسو ثالث ليقو ، نيسمخو نامث ةنس

نوتسو ثالث ليقو ، ىربطلا ريرج نبا هلاق ٠ ةنس نوتسو سمخ هرمعو

ةدم تناكو ، رمعو ركب ىبأ نسو ، ٠ هللا لوسر نس ىهو ، ةنس

تقزم تامزأ ىف اهلك اهاضق ًادحاو ًامويو رمشأ ةعستو نينس عبرأ هتمامإ

ةماقإ نم بلاط ىبأ نب ىلع نكمتي ملو ، نيملسملا عمج تقرفو ، نيدلا

نوكت نأ لمأي ناك وهو ، دودحلا زواجتي مل هتوص نإف ، هقفالخ ناكرأ

٠ هترهق تحت مانألاو هدي عوط مايألا

ةيمالسإلا ةكلمملا تناك ، انركذ امك بلاط ىبأ نب ىلع لتثق اكو

ةعورو ةريح ىف ذرألا راطقأ ىف ةمألاو ، اهناطيح ىعادتتل اهناردج زتهت

ةلودلا لزت مل باطخلا نب رمع لتق ذنمف ، مهريصم نوفرعي ال ، ثهدو

ريثم هنكل ، برغتسم ريغ كلذ ناك نإو ، ءافلخلا لتق عقوتت ةيمالسإلا

، ةيويندلا ةلحرملا هذه ىف مومهلا ةفعاضم ىلإ عاد، ةعورلاو قلقلل

ةفيلخلا نبا هنأل ، هتءافكل ًارظن هدلاو ةافو دعب ىلع نب نسحلل عيوب دقو

ءارهزلا ةمطاف همأو ، بلاط ىبأ نب ىلع ، دهاجملا ىمشاهلا دهازلا ملاعلا

تافصلا هيف ترفاوت دقو ٤ ربكألا طبسلا وهو ، نيملاعلا ءاسن ةديس

نبا لتق ىف هيبأ ةيصو هتفلاخمب الإ بيعمب ركذي ملو ، مامالا ىف ةبولطملا

نكي مل نسحلا لعلو ، اولثمغ هب اولثمي الأ مهيلع ىصوأ ثيح مجلم

ىقلأ نسحلا نأ الإ : هماقمب قئاللا وهو ، هب ىضر الو هرمأب ليثمتلا كلذ

، ةدشارلا ةماهالل لهأ ريغ ةيواعم نأ ملعي وهو ةيواعم رحن ىف ةمامإلا

قئاللا لب ،مامإلا ىلع نبا مامهلا نسحلاب قيليال ءاقلالا كلذ نأو

ةعيرشلا ىف ةفالخلا نإف ع هدييأتو قحلا ةرصن ىف ءامدلا راحب خوخ
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اميس ال رجألا اهيلع ذخؤيو ، ىدهت ةمينغ الو ةبعلم نكت مل ةيمالسإلا
تامف مسلا هيلع سد هنأ رمش دقو ، هدعو امب نسحلل في مل ةيواعم نأو
٠ ةيواعمل وجلا افصو ًامومسم

نكي مل هفأ امك ، لمع ىأ نامثع ىف هل نكي مل نسحلا نأ انتمهمو
، ةيواعمل لامعألا تناك امنإو ، لمع ىأ كلذك مالسإلا دالب ةيقب ىف هل
ًامكح فيسلل نإف ، اوهرك مأ اوضر نينمؤملا ريمأو نيملسملا ديس ناكف

دقو ،ةمألا ىلع طلستلاو كلملا دارملا امنإو ،دحأ لك هفرعي لازيال
سيق لتق دعب لوألا عيبر نم نيقب سمخل ةيواعمل رمألا نسحلا ملس
٠ ةدابع نب دعس نب

ىش هنم عقي ملف ، مايأ ةسمخ الإ رهشأ ةتس هتفالخ تناكف
نيملسملا ىف ةيواعم ماقو ، اهالوت ام دعب ةفالخلا نم هسفن حارأو ، ركذي
نم ةيواعملو هل امل هركذل اندرطتساف ، ذجاونلاب كلملا ىلع ضع ًاكلم
افصو كلملا ةيواعم ىلوت ءاملو ، انل قبس امك كلذب متي انمالك نإف ،ةقالعلا
ىأرو ، نسحلا هدلاوو بلاط ىبأ نب ىلع دعب ًادحأ شخي ملو ، وجلا هل
، ىدنلجلا نب دابع ىلإ كاذ ذإ نامثع رمأ ناكو ، ةعئاط ةعضاخ هتءاج رومألا
، هدي نم ماشلا عزن ىشخي ناك لب ، لواطتلا ىف هل برأ ال ةيواعم ناكو
، لاعفلا اهرثأ اهل ، ماشلاب ةيواعم اهاضق ىتلا ًاماع نورشع تناكو
دييأت ىل-ء ماقأو ، هل لصح ىذلا لاحلاب اضرلا هدنع ام ةياغ ناكف
، ةيمالسإلا ةكلمملا تاهمأ ىه هذهو ، رصمو قارعلاو ماشلا ىف هتماعز
٠ صاعلا نبا ورمع ظح رصم تناكف

قارعلا امأو ، هئيخ ىمف ماشلا امأ ، ماشلاو قارعلا تيقبو
ىف هل نكي ملف ، كلامملا هذه ءارو ام ىلإ رظن هل نكي ملو ، هكلم ىمف

هللا ىضق ىتح ، هتايح ةليط دقع الو لح الو، ناكسإ الو كيرحت نامع
ةيواعم ةافو تناكو ، اهريمأ دبع نب دابعو اهلهأ دي ىف نامعو ، هيلع
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نينامث هرمع ناكو ، نيتس ةنس بجر فصتنم ىف ليقو ، بجر لهتسم ىف
ليقو ، ةنس نيعبسو ًاسمخ ليقو ، ةنس نينامثو ًاسمخ ليقو ، ةنس
، ةنس نيعبرأ ةفيلخو ًاريمأ شاع ، ةنس نيعست ليقو ةنس نينامثو نامث
اياونو لاوحأ هل تناكو ، مهنم هافاعو ، اهلهأو نامثع هنم هللا ىفاع دقو
٠ نوخرؤملا ءاملعلا اهركذ ةريبك

ىلولا هللا ىلإ ريصملاو لئاز لظالإ وهامو رميو نامزلا ولحي اذكهو
٠ ىقيقحلا
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نامعو ناورم نب كلملا دبع ةفالخ

هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع دهع ذنم نامع نأ علطملا ىلع ىفخي ال
ىلعو نامثع ىضمف ، هدعب اوءاج نيذلا ءافلخلا ىدايأ اهيلإ لصت مل

هنباو ، ةيواعم نبديزي هنباو ، نايفس ىبأ نب ةيواعمو ، بلاط ىبأ نب

لوسر ديرط مكحلا ناكو ،مكحلا نب ناورمو ،ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم
، خيراتلا هركذي لمع نامعب ممل نكي مل ةتسلا كولملا ءالؤهف ، هليم هللا
، ةعيرشلا ىضتقت امك اهنوريدي اهلهأ ديب ىهو مممايأ نامع تشاع امنإو
، ةرعش ديق قحلا ةطخ نع نيعزعزتم ريغ نيدلا تابجاوب اهيف نولمعيو
كلملا دبعل عيوب اذ ىتح ، ىدنلجلا نب دابع اهريمأ ةرتفلا هذه ىف ناكو

مايأ ىف قارعلا ىلع ىفقثلا غسوي نب جاجحلا ىلوو هيبأ توم دعب
جاجحلا لواحف ، ىدنلجلا نب دبع ن-ب دابع ىنبا ديعسو ناميلس
جاجحلا ةعاط نامع لهأ ري ملف ، قارعلا ةيالوب نامع قاحلإ فسوي نب
نإف ، جاجحلا نع الضف كلملا دبع ةيالو نوري اللب، كافسلا ملاظلا
هيف نوبغري امو سانلا هيلع امب ًاريصب ًانطف القاع الجر ناك كلملا دبع

• هنع نوبغريو

ةرصن ىفامب ىلابيال ،ءامدلًلاكافسًابتاع ةيغاط ناكف جاجحلا امأ
اهيلع رج دايقنالاو عوضخلا نامع نم ري مل املو ، هناطلس ةرحن وأ هاوه

ةينامعلا حورلا ىلع ىضقي نأ داك ةفينع ةمجاهم اهمجاهي لظو ، شويجلا
لب ، ىرثلا ىف هشيع رانلا ىف بهذلا شيعي نأ الإ هللا ىبأ نكل ، ًامامت
املك مهنإف ، سامح داقتاو ةبالصو القص الإ نامع لهأ هبورح دزت مل

ىف قيزر نبا لاق ؛ ةميزهلا ىلع اهومغرأو اهيلع اوضق هشويجب مهعراص
ناطلسلاو كلملا راصو ، ةمألا تقزتفاو ةنتفلا تعقو ام دعب : هخيرات

، نأشلا نم ،ىئ نامع ىف ةيواعمل نكي ملو ، نايفس ىبأ نب ةيواعم ىلا
فسوي نب جاجحلا كلملا دبع لمعتساغ ، ناورم نب كلملا دبعل كلملا راص ىتح
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نيطاسأ نم نامع ىف قافتالا ىلع نمزلا كلذ ىف كلذو ، قارعلا ىلع ىفقثلا
ناميقلا امهو ، ىدنلجلا نب دبع نب دابع ىنبا ديعسو ناميلس اهنيطالس
دعب ًاريمأ امهيلع بختنيو امهيلع هتاوزغ ثعبي جاجحلا ناكو ، نامع ىف
ىف هركاسع ناديبيو هعومج ناضفي امهو ، شويجلا داوق ىنعي ، ريمأ
، هداوس ىلع ايلوتساو هامزه ًاشيج امهيلع جرخأ املكو ، ةريثك نطاوم
ىف ىرملا ةوعش نب مساقلا امهيلع جرخي نأ هتصاخ ضعب هيلإ راشأف

نفس ىلع رارج سيمخو ميظع ثيجب جرخو امهيلع هجرخأف ،ريبك عمج
ىلع هنفس ىسرأ ، نامع لحاس ىلإ روكذملا مساقلا ىمتنا املف ، ةريثك
، تايرق لامعأ ىلإ اقيرشت رشوب ىداو لمشي ناك طاطحو ، طاطح لحاس
نم ممعم نمو دزألا لاطبأب ىدنلجلا نب دابع نب ناميلس هيلإ راسف
جاجحلا باحصأ ىلع ةرئادلا تناكف ، ًاديدش الاتق اولتتقاف برعلا
هموق نم لق ، ةوعش نب مساقلا دئاقلا لتقو ، ةميزه رش اومزمناو
ملو مهلك اوكله ليق و ، مهداوس ىلع ناميلس ىلوتساو ، ريثك قلخ
٠ نالسرأ بيكشل كلذكو قيزر نبا لاق اذكه ، دحأ مهنم ملسي

اذمل شهدناو رمألا هلاه جاجحلا كلذ غلب املف : قيزر نبا لاق
مث ، رغاصلا دوق هل اهدوقي نامعب هيتأي نأ لمأي ناك ىذلا ثداحلا
ممخرصتسيو ىسانلا بدني نأ هرمأو ، لوتقملا مساقلا اخأ ةعاجم ىعدتسأ
ىضقيل مهرئامض باهلإو مهظئافح ةراثإب ، رازنلا لئابق ىف ىدانيو
نم ممتعيشو ممل ماع ريذتك مهءافلح ىتح هتوعد معت نأو ، ممب هرطو
٠ نامع عاضخإل لقألا ىلع لق وأ ، نامع بارخ ىلع مهرصنتسيو ، مانألا

هدرت نامع نأ ىلع ، ًاضيأ ةغنأو ًابضغو ةيمح جاجحلا رمظأو لاق
كلملا دبع ىلإ كلذ بتكو ، ةئيس ةثودحأ ءايحألا ىف هل نوكتف هبقع ىلع
ةميزملا ثيح جاجحلا ةيضقلا بحاصو كلملا دبع لوقي اذامو ، ناورم نبا
برعلا دجي ثيح جاجحلا مهي الو، كللا دبعلف رصنلا ناك نإو ، هيلع
ضوخ هسفنب ةكرعملا ضوخي ناك ولو ، هتبغرو هاضر ىف برعلا برضت
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مجحأل ، صاعلا نب ورمعو ديلولا نب دلاخو بلاط ىبأ نب ىلعك لاطبألا

دزألا دوجو دعقأ نأ هتسايس نم ناكو ، كانه سيل هنكلو ، هدصق نع
ةرصبلاب ناكو ، ةمألا نم ريمألا ةوق تناكو ، شيجلا اذه ىف جورخلا نع
هذه ىف شيجلا ددع ناكو ، فتكلا لكؤت نيأ نم نوردي لاطبأ دزألا نم
٠ نيينامعلا برضل بوعش نب ةعاجم عم جاجحلا مهجرخأ ىذلا ةرملا
ةقرف : نيتقرف شيجلا ناكف ، ًافلأ نيعبرأ حصألا ىلع : قيزر نبا لاق
ىف ميظعل اذمك اشيج نإو ًافلأ نورشع ةقرف لكو ، ةيرب ةقرفو ، ةيرحب

٠ بورحلاب نيينعملا ءامعزلا رظن

بيكش هركذ ، عالطالا لهأ نم رداصم ةدع ثيجلا اذه ركذ دقو
ىناويطلا خيشملاو ، فيس نب ردب نب ناله طقسم ةلود رعاشو ، هقيلعت ىف
مامإلاو ىنورابلا ميعزلاو ، جاهنملا ةلجم بحاص قاحسإ وبأ هركذ امك
٠ برعلا ءامعز نيب ةرمش شيجلا اذهل تناكو ، هللا همحر ىملاسلا

امك مهو ، ربلا قيرط نوكلاسلا موقلا ىهتناف قيزر نبا لاق
ناميلسو مه اوقتلاف لاق : باكرو ليخ لهأ مهرثكأ ًافلأ نورشع انركذ
ءاملا لوح نامع ىلاهأ نم مهريغو دزألا لاجر نم هعم نمو دابع نبا
ةدلب قرش نيعقلبلاب نامع لهأ دنع نآلا فرعيو ، ةعقلبلا نود ىذلا
ًارومشم ناك ءاملا اذه نأ رهاظلا بسحيو ، رشوب ىداو نم ماشلا جلف
ىتلا نادلبلا نإف ، كانه هيلع نوقباستي مهلعلو ، دراولا هيلع ريسي كانه
نرقلا اذه نارمع نم ماشلا جلف ةدلب صخألابو ابيرق تثدح نآلا هلوح
، لحارم سمخب هيلإ راشملا ءاملا كلذ نود اوقتلا : قيزر نبا لاق ٠ ةصاخ
: تلق ، نيعقلبلا مويلا هل لاقي ىذلا ءاملا وهو : لاق ، لحارم ثالثب ليقو
نود مايأ ةثالئ وأ مايأ ةعبرأب سيق ىذلا مملوخد ناك نيأ نم ىردأ ال

ركو جاجحلا باحصأ مزهناو : ًاديدش الاتق اولتتقاف : لاق ، ةعقلبلا
شيجنع ملعي ال وهو . متفأش لاصئتساو مهبلط ىف دابع نب ناميلس
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بولقلاو ، اهؤامد لجنت مل دعب فويسلاو نآلا رصتنا دقو ، ًائيش رحبلا

سأر ىأ [ رافلج نم ةناتويلا لزني رحبلا شيجب اذإو ، امترارح أدهت مل

ىقلف ، نآلاك رايطلاو قربلاب ال رافسلا نسلاب رابخألا لقنو ] نآلا ةميخلا

ممشيج نع مهربخأف ] نآلا ىميربلا 1 ماوت لهأ نم الجر كانه شيجلا

نأو ، هدونجو وه مهرثأ ىف دابع نب ناميلس نأو ، هيلع راص امو ىربلا

تعضو دق برحلا نأ مهنم ًانظ هنع هموق قرفت دقو ، هعم نآلا ةيلقألا

، ةدم ىلإ جاتحت ىرخأ ةرم ىتأت نأ ىلإو ، اهرمأ ىمتناو اهرازوأ
قحلأ ىذلا مساحلا رصنلاب رس دقو ، ةميزهلا لف طقتلي نآلا لجرلا نأو

ةوعش نب ةعاجم لصو كلذ دنعو ، ةوغش نب مساقلا شيجب ثيجلا اذه

الوأ هلوزن نم مهفي امك نامع لحاس ىلع رم شيجلا ناك ذإ ، اكرب

جرخف ، لحاسلا ىف ةممملا نامع دالب نم تناك ىهو اكرب مث ، رافلج

، ىدنلجلا نب دبع نب دابع نب ديعس وهو ناميلس قيقش شيجلا اذه ءاقلل

ىف مهو ، ليللا مهزجح ىتح راهنلا ةليط مهنيب برحلا ىحر اورادأف

ديعس لمأت مهنيب ليللا زجح ام دعبو ، ًاديدش لاتقلا ناكف ، ةديدش ةمزأ

ىف ءاضيبلا ةرعثلاك هودع ثيج ىلإ ةبسنلاب هب اذإف هشيج دابع نبا

اميس ال ةدعلاو ددعلا ىف ةلقلا نم ةياغ ىف مهآر ىنعملاو ، دوسألا روثلا

لوح مهيلع فحزت برحب مه اذإو ، برحلا ناكم نم اوحربي مل مهنأ

نحن نوكن ىتم ىلإف ، ىرخأ اشويج شيجلا اذه فلخ لعلو ، مهتويب
، لعفي مل هتيلو ، دالبلا نم رارفلا لضفو زجعلا رعشتساو ، اذه لاحلاو
ةرثك ىلإ ةبسنلاب مهو ، الوأ مهرصن ىذلا وهو هللا دنع نم رصنلا نإف

ناكل ، هريغ نم ةايحلا ىلع نطولا ىف توملا لضف ولو ، نوليلق مهودع
بابسأ هل ترمظًارمأ هللا دارأ اذإ نكلو،هنمدبالتوملا نإف ،ىلوأ
، ءانبلا روهدتو رومأملا حرص راهنا ريمألا ةميزع تراخ اذإو ، هسفن نم
: ريثك اذه ىلع دهاشلاو طقسو هشرع لزلزتو
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ىحيرتست وأ ىدمحت كناكم تشاجو تأشح اذإ امل لوقأ

نع زجعلا ققحتو ، هرمأ رقهقت دابع نب ديعس ىأر امل ةلمجلابو

عجر ، ىحرجلا ةرثكو هموق ىف ىلتقلا ةرثك ىأر ذإ ، نطولا نع عافدلا

حيرج كاذو ليتق اذه ، هلاجرو هلاطبأ ةحاس ىف هءارو ًافلخم ىرقهقلا

لوقيو رضخألا لبجلا ممب دعصو ، ناميلس هيخأ ىرارذو هيرارذ فل

ىوضر هل لاقيو ، ماير ىنب لبج وهو ، ربكألا لبجلا : قيزر نبا
هرارفو دابع نب ديعس مازهناب لاحلا تفشكنا املو ، ةلمهملا ءارلا مضب

هجو ىف اوناهف هموق رمأ نوهو ، لاتقلل طشنو هودع كلذ ىوق هلاجر نع

ىف اعفترا امهب اذإو ، هيخأو ديعسب ًاقحال رك ذإ ودعلا مهناهأف ودعلا

عضخت ةمألا نأ كشالو ، هنع عفادال ىنامعلا شرعلاب اذإو ، عينملا لبجلا

ناميلسوً اديعس نيريمألا اورصح موقلا نإف كلذ عمو ،ةمغار هل داقنتو بلاغلل

راصحلا ةبيقك اولعج دقو ، حتافلا دي تحت امهشيج ناكف ، امهلبج ىف

، اهلتحاو ىوزن لخدف ةيلخادلا ىلإ شيجلا ىقاب هجوتو ، لتسم ىداو ىف

ناميعزلا ىقبو ،لوطلاو لوحلا هل ناكف ، اعفادم دجي ملو ىكزأو ىلهبو
تإرم رتو دقو ، اهيف ىزاغلا شيجلا لغلغت ثيح نامع نم برملا نالواحي

عماسم ىلإ لصوو ، مميلع بلاغ وهو نامع لهأ نم ىفشتي نأ دب الف
ذإ طقسم ىف اهرثكأ لعلو ، طقسم نود هنفس ىسرأ ةعاجم نأ نيميعزلا

، ةريبكو ةريغص نيب ةنيفس ةئامثالث نفسلا ددع ناكو ، ديحولا ىسرملا ىه

ىف دابع نب ناميلس اهازغف ، نآلا امفالخب دمعلا كلذ نفس تناك ذإ

، اهيف رانلا مرضأ ء ىش ىأب ركذي مل نكل رانلا اهيف مرضأف ، اهاسرم

اهنم قرتحا هنأب حرصي خيراتلا نأ الإ ، هلمع ناك كاذ ذإ ةليسو ىأبو

اهلاني ال ثيحب رحبلا ىلإ ًابره نفسلا ىقاب مزهناو ، ةنيفس نوسمخو فين
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ةقاط ال هنأ ةعاجمل روصت ءانثألا هذه ىفو ، كانه اهلهأ اهب ثكمو ، ىزاغلا
مميلع ضقني نأ دب ال هنأو ، نامع بلق ىف مهو ناميلس برح ىلع هل
، ىملاسلا مامإلا دنع ةيضقلا قيقحت كلذكو ، ام ًاموي ةقعاصلا ضاضقنا
دابع نب ناميلس هب مداص ىذلا دزألا شيجل حاضيإ ديزم هيف نأ الإ
بناجب لهأ هضعب نأ ، ليخلا لهأ سراف فالآ ةثالث ناك هنأ اكرب ىف ةعاجم
، ةئامسمخو فالآ ةتس دزألا شيج عومجم نوكيف ، ةئامسمخو فالآ ةثالث

نع نوعفادي مهناف بيرالو ، هللا نذإب مهومزهف افلأ نيرشع اولتاق دقو
لصو ىتح راهنلا ريسب ليللا ريس ةعاجم لصاوف هيفو لهأو ةيرذو نطو
كلذ ءاهتنا دعبو ، اكرب ىف ديعس لاتقو ممل ناميلس لاتق ركذو ، اكرب
تعاكف ، ادج اليئص هآرف لتق نم مهنم لتق دقو هشيج ديعس لمأت مويلا
ىلإ ممب جرخف هيرارذو هيخأ ىرارذ ىلإ دمعو هتليل نم لرتعاف هسفن
ةيضق ركذو ، نيروصحم اولاز امف موقلا هقحلف : لاق ، رضخألا لبجلا
ةعاجم نفس قرح نم غرفامل هنأ ركذو ،طقسم ىسرم ةعاجم نفس قيرح
، طقسمب هنفس ديري ةيلخادلا نم ةعاجم جرخف : لاق ، اهنم ىقابلا برهو
برحلا ىحر ترادو ، لئامسب ايقتلاف ، طقسم نم اعجار ناميلسب اذإو
ةلتقم تناكف ، لاجرلا نايعأ نيقيرفلا نم ةعقولا هذه ىف لتقو ، امهنيب
نأ هل روصت طقسم لصو املف ، هنفس ىلإ ًابره ةعاجم اهيف مزهنا ةييهر
، فوخملا رمألا لولح لبق لجاعلا برملا هدنع ام ةياغ ناكف ، هفلخ ناميلس
٠ رافلج ىلإ برملا ف دجو هنفس بكرف

قزآملا نم هيف عقو امو هيلع راص امع جاجحلا بتاك اهب رقتسا املو

ىلع رركت امم اشحدنم هل جعزناو ، مامتهالا ةياغ رمألاب جاجحلا متهاف
نمحرلا دبع ةدايقب ربلا قيرط ىلع رخآ ًاشيج هل جرخأف ، نامع نم هعماسم

لهأ لجر فالآ ةسمخ نم ًافلؤم ، ءايقشألا هناوعأ دحأ ، ناميلس نب

نوعاري الو ًانيد نوفرعي ال نيذلا ، فالجألا ماشلا ةيداب نم مملك ليخ
، اهيلع ًارطيسم ناطيشلا اميلع ىلوتو مهرئامض لمجلا قرحأ ، ًامالسإ
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ىقشأل ةعاط لب ، ببس الو مرج ريغ ىلع مهناطوأ ىف نيملسمً اموق لتاقت
٠ ثيبخلا فسوي نب جاجحلا قلخلا

دقتم ىدزألا ناكو ، هب نوملعي الو دزألا نم لجر موقلا ىف ناكو
احدبي ملو هريمض ىف اهنكأف ، هموق ىلع ةدحلا نم عمسي ام ىلع سافنألا
ىتح ، دقفي مل هلعلو اليل شيجلا نم بره ةصرفلا ىأر اذإ ىتح ، مهل
هنكلو ، اهدجو عضوم ىأ ىف دجأ مل نكلو ، نامعب ديعسو ناميلس ىتأ
امهيلع رثأغ ، ىزاغلا شيجلا نم ملع امو هتمهم امهيلإ ىقلأف امهكردأ
مل هتيلو امهقلقأ ىتح امهيلع لوه هلعلو ، رمألا امهلاهو هربخل اجعزناو
،زعىف ةايح امإو ، مرك ىف توم امإ ، رارحألا تابث اتبث امهتيلو ، لعفي
هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع نيملسملاب فجرأ ىذلا ةيضقب هيبشل هنإو
) مكل اوعمج دق سانلا نإ سانلا مهل لاق نيذا ( : لزن هيفو ، ملسو هيلع
ىتلا فويسلا نإو ، رئازلاب بحرن هل الاقو امهناميإ داز امهتيلو ، ةيآلا
، انرودص ىفل نيلوألا اهب انيقل ىتلا بولقلا نإو ، انيديأ ىفل اهب انلتاق
مدلا اهيف كرحتي لاجرلا ضعب نكلو ، ةضيبلا دصاقلا ودعلا ىلع اسمحتو
مه امو ةليلق ةمذرشالإ ءالؤه ام مهل لاقولو ، راحلا مدلا ىلع رثؤيف درابلا
، توصلا نلعي توملاو فيضلا ىرقي فيسلا كرتو ، لكآ ةمقل الإ

ريخ وهو مهنيب هللا مكحي ىتح ، هتماه ىلع ةعورلا دلقتي عاجشلاو
درفلا مهدعقيو ميقملا مهميقي سانلا نكلو ، موقلا حجنل ، نيمكاحلا
خيراتلا ثدح مكو ، ىناسنإلا ملاعلا ىف اذه لثم ىرج مك ، هناسلب
٠ عونلا اذه نم سانأ نع

نمو امهداوسو امهيرارذ المحف زجعلا ارعشتساف مامالا لاق
ناعمسيال ثيح ىأ جنزلا نادلب نم دلبب اقحلو ، امهموق نم امهعم جرخ
ىتح دهعلا كلذ ذنم رابجنز ىف امهرقم ناكف ، ممب نامع عمست الو نامعب
ىحاونلا كلت ىف مالسإلا رشنو ةيلهأ ةموكح ممل انوكو ىأ ، كانه اتام
نولمحتي نامع لهأ حبصأو ، نامع لهأل ًاحدتنم تحبصأ ىتح ، ةيئانلا
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دارأ هللا لعل ، دهعلا كلذ ىف مسوم لك ىف تاعامجو تافارز رابجنز ىلإ

ىف لخدتف ىحاونلا كلت ىف نيدلا امهب رشنيو ًاموق امهب ىدهي نأ

٠ مالسإلا
ريغ اميف العفف نمحرلا دبع هليمز عم نامع ةعاجم لخدو : لا

نم ةيلب لمجلا نإف بير الو ، لتحملا امهركسعو امه اهابهنو ،

لب مسا مهدنع نيدلاو ، ديزم نم اهيلع ام جاجحلا ةسرطغو ا

لا قوقح نيأف الإو ٠ نيدلا اهيضتقي ىتلا مالسإ
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نامع ىلع جاجحلل لماع لوأ

هعم ناميلس نب نمحرلا دبع هليمز ناكو ، نامع نم ةعاجم نكمت امل
هشيج عم مساقلا هيخأ ىلع تضق دق نامع تناكو ، هددسيو هديؤي
شيجلا رصتناو ، ىناثلاو لوألا هشيج عم روكذملا ةعاجم تقدو ، مشاغلا
جورخب نامع ىلع جاجحلا ةدايس ترمظو ، نامع ىف وجلا هل افصو ثلاثلا

شيجلا مادقأ تسادو ، ايقيرفأ نم جنزلا ضرأ ىلإ ناميلسو ديعس
ةربس نب رايخلا نامع ىلع جاجحلا ىلو ، نامع لهأ ةمارك نامعل حتافلا
نامع ىلع ًايلاو روكذملا ىعشاجملا ىقبو ، ةاقعلا هناوعأ نم ىعشاجملا
، نينامثو تس ٦٨ ةنس لاوش ىف تام ىتح ، ناورم نب كلملا دبع ةايح ةدم
تام مث ، ديلولا هنبا رمألا ىلوت هتوم دعبو ، ًادلو رشع ةعبس فلخو
نامع تناكو ، ملسم ىبأ نب ديزي قارعلا ىلع ديلولا لمعتساو جاجحلا
، ىناذمهلا ىناهلا نب فيس ديزي اهيلع ىلوف ، قارعلا لامعأ نم كاذ ذإ
، ةرخآلا ىدامج نم رشع سماخ موي ىف ديلولا تام ىتح اميف رمألاب ماقق

ىناملا نبا ناكو ، نينس رسشع هتفالخ تناكف ، نيعستو تس ٦٩ ةنس
٠ ملسم ىبأ نب ديزي قارعلا ريمأ لبق نم نامع ىلاو وه ىناذمملا

ةثارولاب كلملا دبع نب ناميلس هوخأ ديلولا دعب ةفالخلا ىلوت املو
سيق نب نمحرلا دبع نب حلاص اهيلع ىلوو ،نامع نع ىناملا نب فيس لزع
ناميلس ىأرف ، ةفئاطلا عزاعزلا نيب ىثيللا ىلاولا نامع ىف ىشمو ، ىثيللا
ىأرو ، دالبلا نوئش ةرادإ نسحي ال هآر هلعلو ، امنع هلزع كلملا دبع نبا
، رمأل حلصي لكو ةسايس تقو لكلو ، امل سرامملا اهيلع لوألا ىلاولا در
نمحرلا دبع نب حلاص ناميلس لعج دقو ، لاوحألا ةفلتخم لاجرلا كرادمو
ةالولا ءالؤمل ىضمو ، هتانكسو هقاكرح ًابقارمو ، ىلاولا ىلع ًافرشم
ىبأ نب بلمملا نبا ديزي ىلوت ىتح امنولوادتي نامزلا نم دمع نامع ىلع

نامع نم ةرفص ىبأ نب بلمملا نب ديزي ناكو ، ناسارخو قارعلا ةرفص
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ىلو كلذلو ، دزألا نم هموق نطوو هنطو ىه ذإ ، نينأو نينح اهيف هلو
مهيدل ًابوبحم املهأ ىلا انسحم نامع ىلع الماع لزي ملف ًادايز هاخأ اهيلع
ىلوت و ، كلملا دبع نب ناميلس تام نأ ىلإ ، اهيف ىقب ، مهيف ًاعاطم
تام ىذلا مويلا ىف هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع حلاصلا دبعلا ةفالخلا
هتانسح نم كلذ دعو ، هنم دهعلا ةيالوب كلملا دبع نب ناميلس هيف
ةنس ليقو ، نيعستو نامث ٨٩ ةنس رفص رشاع ىف كلذ ناكف ، ةدلاخلا
، ىفخي روجلا مالظوودبي انه لدعلا ءايض أدب مث ، نيعستو عست ٩٩
رشلل امك راثآ ريخللو ، زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ نامزلا تانسح نمو
دق ةيضابإلا ناكو ، ىنيدلا بهذمتلا رود ماق ءانثألا هذه ىفو ، كلذك
نم رمشأ تاماقم ىمالسإلا ملاعلا ىف مهل ماقو ، قحلا نم مهظح اوذخأ
ةيضابإلا نود دقف ، ناك امهم نأش مهريغل فرعي نأ لبق ملع ىلع راف
قحلا ملاعم اوبصنو ٠ حيحصلا داقتعالا ىلع اونهربو ةعيرشلا نيواود
دعاوقلا نيسسؤمو نيدلا ملاعم نيعضاوو ، ةيمأ ىنب ةاغط لامعأل نينيابم
اوقياض نيذلا جاجللا نم هلاثمأو جاجحلاب ملظملا دهعلا كلذ ىف ، نيملسملل
ردصملاو دروملا - ةيضابإلا ىأ — اوناكف ، نيدلا كلاسم اوقيضو نيملسملا
، ىفنح وأ ىكلام وأ ىلبنح وأ ىعفاش مالسإلا ىف نوكي نأ لبق نينمؤملل
متت هتمعنب ىذلا هلل دمحلاو ، ةقيثولا ىرعلا ىف كلذ انحضوأ امك
٠ تالاصلا

) ١ ج خيرلتلا ربع نامع -٣١م
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نامع لهأ بهذم

نم اهب قلعت ام عم اهثداوحو نامعب اصاخ اذه انخيرات ناك امل ملعا
ًاذخأ اذه انخيرات نوكي ىتح نامع لهأ بهذم ركذن نأ انيأر ، اهلاوحأ

٠ نامع نوئش لك نم

. نامع ىف فرع ىذلا ىضابإلا بهذملا وه نامع لهأ بهذم نأ ملعا
ىلع برغملاو ، صلقت ىتح رصمو قارعلاو ، اميدق نميلاو تومرضحو

دهعلا ىف بازيمو رئازجلاو سلبارطو ةسوفن ىف عاش ىتح رثكألا
ركنم هركني ال ًارهاظ ًارهاش قحلا لاجر نيب هدئاقع عويش ناكو ، فلاسلا

ىلع ءادشألا ةيضابإلا لاجر نم جراوخلا ناكو ، حداق هيف حدقي الو

سلاجم ىلع اهب اولخدو ، ءاهوشل ا مهتلاقم اوعدتبا ىتح ، ءاوهألا لهأ
نع مهودعبأو مهوصقأف ، اهب مهوضفرو مهيلع اهوركنأف نيملسملا

مسا مهدعب ءاج نم مهيلع قلطأ كلذبو ، مهتلاقم نم اوئربتو ، مهسلاجم
هانلق ام قادصمو ، مهنع ةمألا ريفنتل مهيلع ءوسلا اوقصلأ هبو ، جراوخلا
ةريهشلا مهلاوقأو ٠ ةحضاولا ةحيحصلا مهبتكو ، ةميقلا مهتافلؤم ىف

ليوأتلاب اوعدتباو ، قيضملا اوكلسو قيرطلا اولض جراوخلا نإف ، ةحجارلا
: ديحوتلا لهأ كيرشثت

ممتقسفو ومهتللضو معتقراف راتخملا ةمأو

ءافولاو قدصلا ىف مهبهذم ةيضابالاف ، جراوخللو ةيضابإلل امف
نب رمع بهذم ىدهلاو ةدشلا ىف مهبهذمو ، قيدصلا ركب ىبأ بهذم
هلآو هيلع مللا ىلص دمحم مهيبن ةديقع مهنيد ىف مهتديقعو ، باطخلا

، نينمؤملا نوقرافيالو ،نيملسملا نوداعيالو ،نيدلا ىف نونهادي ال ،ملسو
نع هنوهزفيو ، ةلضافلا هتوعنب هنوتعنيو ، ةلماكلا هفاصوأب ممبر نوفصي
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، هيف ةداوه ال ادامتعا ، ةنسلاو باتكلا ىلع نودمتعيو ، املك صئاقنلا

، هيف فلتخملا ىف ىأرلاب نوذخأيو ، هاضتقمب نولمعيو عامجالاب نولوقيو

٠ ناك نمو ناك امهم نيملسملا جمنم فلاخ ام دحأ نم نوضريالو

، هبر ىقلو ، هبحن ىضق ىقح هنع هللا ىضر ركب ابأ اوعياب نوملسملاف

هورزاوو هولاوو ، هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ىلع اوعمتجا مث

اوعياب مث ، همايأ تضقنا ىتح قحلا عم ناك امل هعم اوناكو ، هورصانو

تابجاوو ، نيدلا رمأ ىف رظنلاو ، نيملسملل داهتجالا دعب نافع نب نامثع

ةيضقلا اودكأو ، قيثاوملاو دومعلا هيلع اوذخأو ، نينمؤملا جهنم ةياعر

مالسالا قوقحب ًامايقو ، لجو زع هللا نيدل ًاداهتجا ، حيحص ديكأت لكب

روتسم مالسالا لاجر لضافأ نم نامثع ناكو ، ةمألا حلاصمل ةياعرو

، مظعألا داوسلا ىف ابوبحم ، ةيلاعلا لئاضفلا روشنم ةميركلا لاوحألا

، هنيد ىف هنوركني ائيش هيلع نودعيال ، لاوقألا ىف ًاعبتم ثيدحلا لوبقم

رظنو داهتجا ماقم ماقملا ناك ذإ ، داهتجالا مامت هتيلوت ىف اودهتجا دقو

اميف بيغلاب ملع مهل ناك امو ، هلك كلذ دعب هوعيابف ، حلصألاو حلاصلل

قحلا نعغاز نإو ، هنم مملمأو هيف مهنظ كلذف نسحأ نإف ، ثدحي

نع امهونابأو رصيقو ىرسك اوحطان دقو ٠ هل ةمامإ الف قيرطلا نع غارو

نوكي ال مهيلع هورمأو ، مهنيدل هوموق مهنم لجرب فيكف ، امهشورع
جوعتو ، ةمألا تابجاوب مقي ملو هلل مقتسي مل اذإ ، بزال ةبرض مميلع

ماقتساف ، لالضلا الإ قحلا دعب امو ، عبتي نأ قحأ قحلاو ، قحلا نع

جمنم ىلع ناكف إ ىش هيلع مقني ملو هتفالخ ردص نم نينس تس نامثع

دعب ريغ ىتح ، هتراشإ نهرو ، هتيار تحت مملك نوملسملاو ، هيبحاص

لفاغ هلعل الوأ ه وبتاعف ، هيبحاص ةريس هرييغت هيلع اوركفأف ، لدبو كلذ
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هعوجر اوققحت امف ، رهدلا نم ًانيح هعم اوشمو ، ملعيف لهاج وأ ، هبتنيف

اهيلع ًاصيرح ناك ًايلع لعلو هيلع اوركنأ ام ىلع هءاقب الإ هنم اومهف الو

٠ اميف هل ةيلهألا نم ىري امل

نآرقلا رماوأب لمعو ، لودعلا ةمئألا مايق بلاط ىبأ نبا ىلع ماقف

لتاقو اهيلع نوكلامتي ، نيدلاو ايندلا لاجر نم لطابلا لهأ هباهو ، ميركلا

ىتح نامثع مد بلطب ماوعلا دنع نيرتستملا هلاتقل نيمئاقلا ةنتفلا لهأ

نيرجاهملا هباحصأو ، راربألا هلاجرب افوفص مزهو ، افولأ مهنم لتق

ضارغألا لهأ ضعب هيلع شوش ىتح ناسحإب ممل نيعباتلاو ، راصنألاو

دنعو ، رابج لك ىلع لدعلا فيلأو ، راقفلا ىذ فيلح هوأر نيح ةيويندلا

داقني الو ، ائيش قحلا نم انل ىري ال لجرلا اذه نإ ، هيلع اورمآت كلذ

الإ هنم تلفني ال ًاجسن هل اوجسنف ، دئاكملا هل سدن نأ ملهف انتابغرل

٠ هموق مارمو ىلع ةقيقح انيبو ، ةقيثولا ىرعلا ىف انحرش امك ، هرامدب

ذإ املوبق الوأ ةديدع حاون نم ميكحتلا ةيضق ىف هوعدخ دقلو

، ىرقهقلا بلاط ىبأ نب ىلع ةلود تعجر كلذبو ، امغار لبقف ، هيلع هولمح

ىذب طاحملا اهحرص راهناو ، هيلع تلمتحا ىذلا دومعلا كلذ رسكتو

قاقشلا ىف اولغوأو ، اضعب مهضعب باقر نوبرضي اوعجرف ، راقفلا

، نيملسملا نيب الخدم ناطيشلا دجو ميكحتلا ةيضقبو ، قارتفالا ىف اوجلو

جرخأو ، سئاسدلا تقلخو بطخلا اهب لاطو ، لاقلاو ليقلا اهيف ماقف

غلبيل هدادضأ ىلا نيمضنم ، مامالا ىلع نيلواطتم مهسوءر رانيدلا ةبلط

مهضعبو ، ًاعساو ميكحتلا هل ىري قيرف ناكف ، عدارم ةياغ مهنم دحاو لك

، نيملسملا اصع هب تقشناو ، ازئاج الو ابجاو هاري ال قيرفو ًابجاو هاري

فويسو ، هتعاط لهأ هنع جرخف ، مامالا دادخأ ىوقتيل هعضو لصأو
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مهرعي ملو عقاولا اوضري مل نيذلا ، راهنلا دوسأ ليللا نابهر ، هتلود

ممفاخغ ٤ بفاج ىلإ هنع اورفف اوبلط ام ممل ىأر الو ، عماسملا مامالا

ىلع اولمحف ،مهتوطس فاخي نم مملتق ىلع لامو ،ملاظلا ممباهو لهاجلا

هللا مكح دقو ، اهوجسن سئاسدو ، اهوقلخ دئاكمب مهلتق ىلع مامالا

املاثمأ مكح طجي ملو ، زيزعلا هباتك ىف اميلإ راشلا ةيضقلا ىف لجو زع

ىأرف ، لادجلاو قاقشلاو لاقلاو ليقلا راثم تناكف ، نيملسملا نم دحأ ىلا

، هيأرب هيف مكحي نأ مامالل سيلو حضاو ةيضقل ىف مللا مكح نأ مهضعب

تهوشو ، ىوهلا ىديأ اهب تبعل ىتلا لئاسملا مهأ نم ةقيقحلا ىف ىهو

اوركنأ نيذلا نأ كلذو ، ًاروجو ًاروز ةمكحملا ىف نعطلل اريربت اهتقيقح

، ةيغابلا ةئفلا لاتق ةلأسم ريغ نونعي ال ، هلل الإ مكح ال : مهلوقب ميكحتلا

نأ تبث دقو ، هسفن العو زع هنيب لب ، هدابعل اهمكح لعجي مل هللا نأل

نمع بيرلا لازو ، ةيغاب ةئف نيملسملا مامإ هجو ىف حالسلا اولمح نيذلا

هيلع هلوقل ، هنع هللا ىضر رساي نب رامع لتق دعب كشت وأ بير هيف ىقب

ثيدحلا اذه نيملسملا نم دحأ لباقي ملو ٠ ةيغابلا ةئفلا كلتقت : هل مالسلا

لازف ، ةباحصلا ءاملع هاورو هوقدصو هوتبثأ لب ٠ ، نعطلاب وأ درلاب

ىلص لوسرلا ناف ، ءافعضلا نم اباترم ناك نمع رامع لتق دعب بيرلا هب

كلذب نيبتف ، كش ريغب غاب رامع لتاق نأب ، هيف حرص ملسو هلآو هيلع هللا

ميكحتلاو ، ةنسلاو باتكلا مكحب هيلء نوغاب نيفص ىف مامالل نيبصانملا نأ

اميف ىأ ، هلل الإ مكح ال هل نوركنملا لاقف ، زوجي ال كلذك ناك اميف

ًادر ناك الإو ، مكحلا كلذ فالخب هيف مكحي نأ حصي ال هيف هللا مكح

٠ همكحل بقعم ال مكحي هللاو لجو زع همكحل

نأ الإ اوبأ نيرباكملا نكلو ، باتكلا مكحل اضيأ ةنسلا تدكأ دقو
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اولمحف ، اهدروم ريغ ىلع اهودرويو ، اممجو نع ةقيقحلا اوغرصي

ةمكحملا نأ اضيأ اومعزو ، هضقاني عقاولاو ، مومعلا ىلع ةلمجلا هذه

ةمكحملا نأ عقاولا نأ عم، هلل الإ مكح ال مهلوقب ةفالخلا لاطبإ اودارأ

، ىشثيفطالا قاحسإ وبأ ةمالعلا لاق ، هيف اولح رطق لك ىف ةمئألا اوبصن

، ةنيدملا ملاع سنأ نب كلامو ىرصبلا نسحلا ميكحتلا راكنإ ىف مهعم ىرجو

٠ هنع مالسالا ىحض ىف هاكحو ، هلماك ىف دربملا هركذ امك

بتاع دقو ، نيدلا ىف رئابكلا ربكأ نم هيفسنو قحلا در نأ ملعاو

، ممعباتف هعم نمو سيق نب ثعشألاك ، بلاط ىبأ نب ىلع نوملسملا ضعب

غصي مل ىأ مهبتعي ملف هوبتاعف مامالا لاق ، ءالقعلا اهيف راتحت ةنحملاو

ةجحلا مهل تناكف ، هيلع ممماصخ رهظ ىأ هومصاخو لاق ، مهباتعل

مهيلا عجري نأ مهف مامالا لاق صوصنلا نم دروامم ، ةجحملا ةحضاو

ءاسؤر هيلع تماقف ، هللا مكح ىف ميكحتلا نم ةاغبلا هيلع حلاص ام كرتيو

هنأل ، ةمامإلا نم هسفن ملخ نأ دعب نوملسملا هلرتعاف ، مهعاطأف هموق

دي ىف ةمامالا ثيح ، نينمؤملل ًاريمأ الو ًامامإ وه نكي مل ةدملا كلت ىف

ًامامإ مامالا مصخ نكي مل عقاولا نأ عم ، حلصألا اهل نارظني نيمكحلا

سيلف كلذك رمألا ناك اذإو، نيملسملل حلصأ نيمامإلا ىأ ىف رظني ىتح

ورمعو ىرعشألا ىسوم وبأ نيملسملل حلصألا نورظني نيذلا نوملسملا
؟ حلاص ريغ وأ احلاص ناك هب امكحو هايأر ام نيملسملا مزلي لهو ، صاعلا نب

نوهي ةيلام ةيضقلا لهو ؟ نيملسملاب ًامزال نيلجرلا مكحب مهاضر لهو

ىلع ناك اذإو ةمألا هب هللا فلك ىذلا نيدلا ىه امنإو ؟ اهلذاب ىلع اهرمأ

رومألا نم اذهف ؟ مامإ لاحلا كلذ ىف هنإ لاقي فيكف ميكحتلاب ايضار

؟ امممكحو نيمكحلا راظتنا هل غوسي فيكف ًامامإ وه ناك اذإو ، ةضقانتملا
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هذه لبق نم ةماه ةروطخ ىف بلاط ىبأ نب ىلع عقو دقف ةلمجلابو

٠ نتفلا نم هللاب ذوعنف ، ةيضقلا

وهو نوملسملا هلزتعا ، هتمامإ ىف لاجرلا ىلع مكح املو ، مامالا لاق

ىلع قيثاوملاو دومعلا ىطعأ دقف تاهيهو ، هدي ىف قاب رمألا نأ نظي

وأ هومدق نإ نامكحلا اهب بعلي ةمامالا تراصف ، نيلجرلا مكح لوبق

هللا دبع ممسفنأ ىلع اومدقو ، كلذ دنع نوملسملا هلزتعاف ، هولزع

ناورهنلاب مهلتاقف ىلع مهيلا راسف : لاق ، مهل ًامامإ ىبسارلا بهو نبا

جني مل لجر فالآ ةعبرأ ردق مهو ، كلانه نيذلا مهتعامج لتق ىتح

حاورلا وهو ، هللا دنع ةاجنلا وه توملا نأ نوري مهو ، ريسيلا الإ مهنم

، ريثك قلخ مهو ، ىحاونلاو راصمألا ىف مهنم ىقب نم ىقبف ، ةنجلا ىلا

، ملسو هيط هللا ىلص ، ىبنلا ةيصو ىلع نيضاع ، مهنيدب نيكسمتم اوقبف

اودجو امب نيكسمتم ئ هدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو هتنس عابتا ىف

مهل رهدلا ناك امفيك هنع نيعزعزتم ريغ قحلا ىلع نيتباث ، مهفالسأ هيلع

اوبهذأو : ةمألا نم ةاوغلا اونيابو ، ةمئألا كلذ ىلع اوبصنف ، مهيلع وأ

نكاسمو مهءانبأو مهءاسن هتعاط ىلع اوقرافو ، سغنألا هللا ىضر ىف

اوداعأو ؛ مالسإلا رانم اورانأو ، نيدلا رئاعش اوماقأ ىتح اهنوضري

راطقأ ىف ماعلاو صاخلا نيب نيدلا رهظ ىتح اهرقتسم ىلع هللا ةعيرش

هيلع ىبنلا ةريسب مهوركذو ، مالسالا ملاعم سانلل اورهظأف - ضرألا

٠ مالسلا و ةالصلا

، مومعلا ىلع نييضابإلا بهذم ميكحتلا ةيضق نم نامع طهأ بهذمو

وهف لامتحا هيغ حص امو ، كلذك ةءاربلاو ةيالولاو ئ دحاو اهيف لوقلاف

بات بلاط ىبأ نب ىلع نأ : ءاملعلا ضعب ركذ دقو ، هيلع ناك ام ىلع



، ةبوت مدنلاو ، ناورهنلا لهأ ىلع همدنو هؤاكب رهش امك ، هيف عقو امم
ةرمش ىلل جاتحت ال هتبوت نأل ، ةبوت ةجح اذه بهذملا لهأ ضعب ىري الو
، نايميهلا ىف هتبوت هللا همحر فسوي نبا بطقلا ىكح دقو ، عويشو
مالك ةيضقلا ىف انلو اهمدع ىلع ليميو ، هعم اهتحص تبثت مل اهنأ الإ

٠ هللا ءاش نإ ايفاش هدجي هدصقيلف هدارأ نم ةقيثولا ىرعلا ىف لفاح

اميف لطاب ممل نبي ملام ًاقلطم ةباحصلا نع نوذخأي نامع لهأو
نودتقي نيملسملا مامإ وه نآرقلاو ، ةيضابالا ةماع بهذم وه امك ، اوذخأ
نولوؤيو ، مهيدل ًادبأ مارح همارحو ، مهدنع لالح هلالحف ، هيف ءاج امم
لزن مهتغلبو ، حارصلا برعلا مه ذإ ، ناندع لآ ديس باحصأ ليوأت
ىلع ملع ديزم دحأل نوريال هيف مهل عبت سانلاو ، هنولهجي الف ، نآرقلا
قلعتي اميف اصوصخ ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ملع
نإو ، ةمألا نم رهاظلا هبلطتي امم ، اهريغو ةديقع نم ةعيرشلا ماكحأب
زئاجلا نمف ، نآرقلا ىف ةباحصلا هكردي مل ام اوكردأ مهنأ موق ىعدا
حورص مهو ، ةمألا ةاده مهو ، نآرقلا نامجرت مه ةباحصلا نكلو ، كلذ
موق كردأ نإو ، ةينيدلا ةيلمعلا هللا ماكحأ ديلاقم مهيلاو ، ةعيرشلا

لب ، مميلع نوضرتعي الف ، ةنسلا وأ نآرقلا نم اهوحنو ةعنصلا مولع
٠ مميلإ كلذ نولكي

نم هيلع لدت امل ةيؤرلا مدع مومعلا ىلع ةيضابالا بهذم نمو

نم هللا لامك نودقتعي نامع لهأو ، هنع هزنم لجو زع هللاو ، صقنلا

نمو ، لاحب هل تابث ال ًاراهنم الإ اهدقتعم بهذم نوري الو ىهاونلا عيمج

امنم ىثل راكنإ ال ، اهلك نآرقلا امب ءاج ىتلا قوقحلا تابثإ مهبهذم

قحو ، بنجلاب بحاصلا قح ، راجلا قحو ىبرقلا ىذ قح ىهو ، ادبأ

قحو ، نيدلاولا قحو ، ليبسلا ءانبأ قحو ، نيكاسملا قحو ، ىماتيلا

ءافولا قحو ، ةنامألا قحو ، اراجف وأ اوناك اراربأ نيميلا تكلم ام



قحو ، مهريغو انموق نم انب راجتسا نم قحو ، انتمذ لهألو انموقل دهعلاب

نم ةلالض ىف كشن نأ ريغ نم انع هسفنب لزتعملا انلاتق نع فاكلل نمألا

ةالصلا هيلع هلوسر ةنسو هللا باتك ىلا ةياعدلا قحو ، انبهذم نع داح

عضوم ىأ فو سانلا نم اوناك ايأ نيدلا ىف نيقحملا ةالاوم قحو ، مالسلاو

لهأ ةاداعمو لطابلا لهأ ةقرافم قحو ، لجو زع هللا ضرأ نم اوناك

ألام وأ نيملسملا ىداع نمو ، نيدلا ءادعأ مغر نيقحملا هالاومو لالضلا

مهءادعأ بتاك وأ ممقاروع ىلع وأ مهيلع لد وأ مهيلع نلعأ وأ مهلاتق ىلع

هلذخ وأ هعداخ وأ هناخ وأ هشغ وأ نيملسملا ماما داك وأ ، مهل ةنيابم

انمكحب مميف مكحن ال لاوحألا هذه لك ىف اتكل هترصن ىلع ةردقلا دنع

، ةيزج مهنم لبقن الف ، باتكلا لهأ ىلع انكحي الو ، ناثوألا ةدبع ىلع

ةقرازألا لعفي امك نيكرشملا ةلماعم مهلماعن الو ، ةمينغ مملاومأ دعن الو

هللا لوسر نأل ، نيكرشملا ىلع مهمكحب مهفلاخ نم ىلع نومكحي نيذلا
ةمئأ كلذب مهيف مكح الو ، كلذب مهيف مكحي مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

قيرط ىلاو قحلا ىلا ةمألا ةادهو ةعيرشلا ءاملع مهو ، نيملسملا
٠ ممتسم

مكحي مل هناع ، ماقملا اذه ىف بملاط ىبأ نب ىلع انل ةودق ىفكو

لاق لب ، ناورمنلا ىف الو نيفص ىف الو نيكرشملا مكحب لمجلا موي مميف

٠ نيدلا ةمئأو ةلملا ءاملع دنع ريهش حضاو كلذو انيلع اوغب انناوخإ

ىمعلا بحتساو قحلا ركنأ نمو هللا همحر ىملاسلا مامالا لاق

رمأ ىلا ءىفي ىتح هانلتاقو هانقراف مهدناعو نيملسملا قرفو ، ىدهلا ىلع

لحتسن الف ، ناثوألا ةدبع لزانم مهلزن نأ ريغ نم هتلالض ىلع كلهي وأ هللا

ةيرفصلا جراوخلل افالخ ، مهنم ثاريملا عطق الو مملاومأ ةمينغ الو مهيبس
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نوملسم ممنأل ، مهيفلاخم ةحكانمو ةثراومل نيعناملا ، ةيدجنلاو ةقرازألاو

نوكزيو نوموصيو نولصيو هنوءرقيو نآرقلاب نورقي ، نودحوم
هبسشت ىذلا ليوأتلاب اولض نإو ةلمجلا ىف نوملسم كلذب مهف ، نوجحيو

٠ ةلمجلا ىف نيملسملا مكح نع كلذب نوجرخي الف ، مهل

بهذملا فلاخ نمب كتغلاب اضرلا مدع نامعب ةيضاجنالا بهذم نمو

ملو هباتك ىف هب رمأي مل هللا نأل ، الالض اوناك نإو ، رسلا ىف مهلتق الو

نيكرشملا نأ ىأ ، نيكرشملا نم دحأب ةكمب ناك نمم نيملسملا نم دحأ هلعفي

، اودارأ ول هليغ مهلقق مهناكمإ ىفو ، نيملسملا اودهطضا اوناك ةكم ىف

هللا رمأ دقو ، انتلبق لهأب نآلا نحن هلعفن فيكف كلذ اولعفي مل ممنكل

هنايخ موق نم نفاخت امإو ( : لاقف ، ءاوس ىلع مهيلا ذبني نأ هيبن لجو زع

٠ ) نينئاخلا بحي ال هللا نإ ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف

، ممتثراوم كلذكو ، انموق ةحكانم زاوج نامع لهأ بهذم نمو

امف ، ىنزلاب مهفذق زاجأ نمو ، مهلايتغاو انموقب كتفلا زاجأ نمل نوفلاخيو

، ةلمجلا ىف نوملسم مهنأل ، انيلع ام مهيلعو انل ام مهلف انتلبق نولبقتسي اوماد

ىصاعملا نم نيقفانملا نم رهظيو ، نيقفانملا نوحكاني نوملسملا ناك دقو

دحأ فذقي نأ ححي فيكو ، انموق نم ريثك نم مويلا رهظي امم رثكأ

لوقي هللاو ، كلذ نولحتسي نيذملا جراوخلل ًافالخ لعفي مل امب ىنزلاب

جراوخلاو ، ملع ريغب لوق قح ريعب ىنزلاب فذقلاو ، هب ومأيو قحلا

٠ اولعفي مل امب هللا دابع ىلع لوقت هنأل نولضم مهو ، كلذ نولحتسي

ىنزلا ليلحتب لوقلا ناك امهم ملسملا ىلع ىضابإلا بهذملا مرحيو

امأ ، الوأتم ناك اذإ اذم ، ىنآرقلا صنلل مداصم هنأل ، هيداعيو هنم أربيو

بهذملا ىري الو ، لاملاو محلا لالح كرشم وهف صنلل ًامداصم ناك اذإ

هلاثتماب رهاظتيو ةلبقلا لبقتسي ماد ام فيسلاب دحأ ضارعتسا ىضابالا

٠ نطابلا ىف اهدض ىلع ناك ولو ، نيدلا رماوأل
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لافطأ ىنعأ اوناك امهم لافطألا لتق ىنامعلا بهذملا ىضري الو

اميس ال ، فيلكتلا باطخ مميلا هجوت الو مهيلع فيلكت ال مهنأل ، رافكلا

مهايإ هاطعاف نيهاللا ىف هللا لأس مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نإف

، هصعي مل نم بقاعي نأ هيلع زوجي ال لدع هللا نأل كلذ ، ةنجلا لهألً امدخ

٠ مهل ةلماش ةينيدلا ةرطفلا نألو ، نايصع مهنم نيبتي مل لافطألاو

هجوتي مل ىأ نيلفاغ ىأ نيهال اومسو ، نيكرشملا لافطأ نيهاللاب دارملاو

سيلو ، اهوفرتقا ماثآ ريغ ىلع نوبقاعي فيكف ، عراشلا باطخ مهيلا

وه اذهو ، ىقيقحلا لداعلا هللاو ، قحتسملا ريغ ةبوقع لدعلا نم

زع هلوق هيلا راشأ امم كلذ ريغ مهيف ءاجو ، نيكرشملا لافطأ ىف عئاشلا

نآ نيلماع اوناك امب ملعأ هللاو ، اهوحنو ) مهتايرذ مهب انقحلأ ( : لجو

، اولتاقي مل ام الافطأ اوماد ام مهلتق ححي ال لاح لك ىلعو ، اوشاع ول

٠ لتقي مهنم لناق نمو

هللا باقكب اهجوزت لجر ةأرما جرف ىضابإلا بهذملا لحتسي الو

قالطلا ةدع هنم دتعتو اهقلطي ىتح ، مالسلاو ةالصلا هيلع ، هيبن ةنسو

راد نم ةرجهلاب بهذملا لوقي الو، ةافولا هدع هنم دتعتف ، اهنع تومي وأ

كلذب رمأ هنأل ، هموق راد نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةرجهل انموق

بلاط وأ ارئاز وأ اجاح هموق راد نم جرخ نمو ، كلذب نحن رمؤن ملو

تقبس نإ هنم أربي هموق راد ىلا داع مث ، هللا ليبس ىف ًادهاجم وأ ملع

اهب ناك امل اهيف ناك ىتلا هراد نم لقتني نأ ًادحأ مزلي ال ذإ ، ةيالو هل

الإ بهذملا لهأ ىلوتي الو ، مالسالا راد ىلع اهراتخا هنأكف ، كرشلا نم

، لجو زع هللا قح نم بجاولا ءادأو ، هللا نيدب ءافولا هنم اوملع نم

تاذلاب دوصقملا نأل ، انتوعد لهأ نم ىصاعملا ىلع نيرصملا نم نوءرييو



هللا ىلا بانأو ، هنايصع نع عجرو ىصاعلا بات اذإ ىتح ، ةدحو قحلا
نيليلقلا رفنلل سيلو ، مومعلا ىلع مهيلع ام هيلعو نيملسملل ام هل ناك
رئاعش ةماقإو ، هللا ءادعأل داهجلا ىلع الإ ًامامإ اوعيابي نأ نيفعضتسملا
اذإف ، مهيلع ًادر متعيب تناك الإو ، مالسالا قوقحب مايقلاو نيدلا
سيلف ، ركنملا نع ىمنلاو فورعملاب رمألاو هلل ةعاطلا ىلع مهمامإ اوعياب
ىلء اورهظي وأ هللا ليبس ىف اوكلهي ىتح ادبأ كلذ نع عوجرلا ممل

، زجعلا ققحت ىلبق هيف عوجرلا زوجيال ةعاط ىلع دقع ام نأل ، مهودع
نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ ( : هلل هتعيبب ءافولا هيلعف هلل هسفن عاب نمو
٠ ةيآلا ) ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ

نيملسملا جمنم ىلع هتماقتساو نيدلا ىف هحالص ملع نم ةيالوو
ليلدلا مومعل ىلوألا ممألا نم ناك ولو ، هكردن مل ولو ناك ايأ هتيالو بجت
ناك نم كلذكو ، هتلادعب ةجحلا تماق اذإ ماعلا هصنب ماقملا ىف دراولا
وأ انتقو ىف انريغ وأ انم اوناك نامز ىأ فو ، اوناك ايأ ملظلا لهأ نم
٠ انلبق

، قحم لكل ةيولاو ، ملظ لك نم ةاربلا نامع لهأ بهذم نمو
دودح نع ةجراخ اهنا اهيف نولوقي الو ، ىرخألا بهاذملا نوبسي الو
ىف ءاوهألا لهأ نوعمسي الو ، مهفلاخ نمع نورفني الو ، ناميإلا
الإ ةروجلا كولملا نوعيطي الو ، ممقلاخ ىلا مهرمأ نولكيو ، مهدادضأ
الو ، مهل ةبلغلا تناك امهم مهبهذم ىلع ادحأ نوربجي الو، مهل ةيقت
مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هلعفي مل ائيش ةيعرشلا رومألا ىف نوديزي

رئاسىف وأ ،ةماقالا ىف وأ ناذألا ىف ناكءاوس ،نودشارلاءافلخلاالو
٠ ةالصلا

ىأ بس نع اوفكي نأ ىرخألا بهاذملا نم ىنامعلا بهذملا ىضريو
قحلا اوركني الأو ، نيملسملا بهذم ىف اوحدقي الأو ، ةباحصلا نم دحأ
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، مهتيوهأ ىضتقم ىلا نآرقلا ليوأت اوفرصيال ، هملظ ىف ملاظلا اونيعي الو

بهاذملا لهأ ضعب فرص امك ، مميدل كلذ ىلع ليلد الو ممل رربم الو

، ليلد ريغب هدالوأو بلاط ىبأ نب ىلع ىف هنم بيرق وأ نآرقلا ثلث ليوأت

لوقي الأو . نينمؤملا مأ ةمساعو رمعو ركب ىبأ ىف ةعيشلا حدقي الأو

الأو ، نيملسملا ليبس نع اوبغري الو ، قحلا الإ هللا ىلع جراوخلا

ةئجرملا ضراعي الأو ، نيملسملاب نظلا اونسحي نأو ، ممماكحأ ىف اونعطي

نإف ، ملع ريغب مهنولضيف ءافعضلا ىف اولخدتي الو ، قحلا لهأ ةديقع

ةجحلا تماق اذإ نينثالا نع دحاو ىفكي الو . داقتعاو لمعو لوق نيدلا

نأو ، ىراصنلاو دوميلا نم مالسالا ىلع رضأ اوناك الإو ، كلذ ىلع

هالوت نمم اوءربي ال لقألا ىلعو ، مهناوعأو ملظلا ةاعد نم سانلا أربي
الأ كلذ اوأر نإ لقألا لقأ ىلعو ، هنم اوءرب نم اولوتي الو ، ةيضابإلا

، ءافعض وأ ءايوقأ اوناك امهم قحلا لهأ اوقرافي الإ و ، نيملسملل هورمظي

مهتوعد ليبس ىف نيملسملا ىلع اوضرتعي الو نآرقلا مكحب اونقوي نأو

، مهمالحأ اوهفسي الأو ، مهئاملعو نيملسملا ةمئأ ىف اوحدقي الأو ، هللا ىلا

ىلا ىضفت ىغابلا ةناعإ نإف ، مهنم نيقحملا ىلع ةمألا ةاغب اونيعي الأو
هتاوام نإف ، هيلع نوملسملا ماق ًادحأ اورصاني الو اووؤي الأو ، رفكملا
٠ هل ةرصانم

ىف مهيلع اوضرتعي الأ مالسإلا قرف رئاس نم نوينامعلا ىفتكيو
، لجو زع هللا ىلا مهريس ليبس ىف مهل ةرثع رجح اونوكي الو ، مهماكحأ
اهورمظيالو ، ممتعدب اورتسي نأ ةلاضلا عدبلا لهأ نم ةيضابإلا ىضريو
نوينامعلا ةيضابإلا ىضريو ، هللا ىلإ مهرمأو مهنع توكسلا كلذب انعسو
ًاعبت لجو زع همكح اولعجي الو ، ممبر هللا اوقتي نأ سانلا اياقب نم
اولض موق ةعاطب اوكسمتي الاو ، همكحل بقعم ال مكحي هللا لب ، مهمكحل
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نإف ، ملاظلا ىلإ اوتكري الأو ، العو زع هللا ىصاع اوعباتي الأو اودتها مأ

رذع الو ، قحم ىلع ًايغاب اونيعي الاو ةملظلا ىلإ نوكرلا نع ىمن هللا

مل هللا نإف ،نوملعيال امع فوقولا مهمزلي ام لقأ لب ،لجلا ىف مهل

٠ هرمأ ىصعي نم هدمع ىطعي نأ دحأل نذأي

الو ليلق ىف ىصعي الو هللا عاطي نأ نوعدي نوينامعلا ةيضابإلاو

قوقحلاب نامتسي الأو ، ناك امهم همارح مرحيو هلالح لكحي نأو ، ليلج

نأو ، هريغ ىلع هللا باقك ماكحألا ىف مدقي نأو ، ةيناسنإلا وأ ةينيدلا

هئافلخ ةنسو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر ةنسو هللا ةنسب لمعي

الو ، نيملسملا ىلع مشغلا وأ نيدلا ىف ولغلا ةيضابإلل سيل ، نيدشارلا

لحت الو ، ممل ةاغبلا لاومأف ، ريقن الو ليتق ىف ةلبقلا لهأ ىلع ىدعتلا

ىلص لوسرلا نإف ، مالسالا نم مهدنع امب مهيرارذ ىبس الو مهتمينغ

نيدشارلا هءافلخ الو مهيغ هلعف الو ، مهنم كلذ حابأ ام ملسو هيلع هللا

هللا لوسر مكح هنيد نع انعم دترملا مكح نأو ، مهنع ىضرو هللا مهمحر

لامك دعب الإ هبر راوج ىلإ انغ سي مل ذإ ، ناصقن الو ةدايز ال هيف

نيدلا متف ) ىتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مو-يلا ( نيدلا

ىلع متكرت ، نيلسرملا ديس ةداهشب اهلك هلاوحأ ىف لمكو ، نآرقلا ةداهشب

مارح مرحن انإ ، لهاجت الو لهج ال ، اهراهنك اهليل ةحضاولا ةجحملا

انرسع ىف انل هللا للحام للحنو ،هيلا انررضا ام الإ انلاوحأ لك ىف هللا

، نآرقلا صنب انل لح اورفك نيذلا ماعطو ؛ انموق دالب وأ اندالب ىف انرسيو

ىف قولخمل ةعاطالو ، زيزعلا باتكلا ىف ءاج امك اضيأ كلذك مهل انماعطو

هلوسر ىلاو هللا ىلا وعدن نامز لك فو ، عاطملا ناك اممم قلاخلا ةيصعم

لدبتن ال ، كلذ نم ائيش قرافن نأ ىرن ال ، نيدشارلا هئافلخ ةريس ىلاو
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ىف اوناك امممو اوناك نم انموق انقرافي نأ دون الو ، ةعيرشلاب نيناوقلل

دقتعن الو ، هللا هب نذأي مل امب نيدلا ىف لوقن الو ، ضرألا نم ةعقب ىأ

ءاليتسالاو رمقلاو كلملا وه لب ، لجو زع هللا قح ىف دوعقلا ءاويتسالا

،نآرقلا ضقاني لوقلا اذه نأل ،رئابكلا لهأل ةعافشلا لوقنالو،ريغال

صوصنلا هيف اذه نإف ، كلذك رانلا نم ةاصعلا جورخب لوقن الو

ةلبقلا لهأ كرشن الو ،كرشلا هانعم هلك رفكلا نإ لوقن الو ،ةحيرسحلا

رصقن الو ، دودحلا نم انل هللا دح ام ىدعقن نأ ىضرن الو ، مهيصاعمب

نواهتلاب ىضرن الو ، اميلع ىدعتلا نم اهيف ريصقتلا نإف ، اهنم ءىش ىف

، مظعألا هلالج بساني امب الإ لجو زع هللا تافص ىف لوقن الو ، اهيف

تافص ىلع هتفص سيقن الو هتافص نم ةفص ىأ ضاقتنا ىضرن الو

ىأ ىف هنوكس الو هتكرح الو هدوعص الو هلوزنب لوقن الو ، هتاقولخم

قلاخلا كلاملا دحاولا هنأو ، سفنألا هلامكو سدقألا هلالجب قيليال امم ءىش

رئابكلا لهأل ةعافشلاب لوقنالو ،مويقلا ىحلا رخآلا لوألا قزارلا رداقلا

رتغم الإ اهيلع لوعي ال ةيناطيش ةعدخو ةلطاب ةياعد هنأل ، ةاصعلا نم

عزعزتن ال تقو لك ىف اهرذحذ نأ انيلعو سئاسد ناطيشلل نأو ، ىوهلاب

ءاوهألاب ةعودخملا وأ ةلهاجلا وأ ةلاضلا ءاوهألا لجأل قحلا جهنملا نع

٠ اهنم هللاب ذوعن ، ةلضملا

نآرقلاو ، انيبن دمحمو ، انبر هللا : هللا همحر ىملاسلا انمامإ لاق

وهو ، اننيد مالسالاو ، انتلبق مارحلا هللا تيبو ، انقيرط ةنسلاو ، انمامإ

ءافولاو ربلاو ، ناميالا نم ىوقتلاو ، مالسالا نم ناميالاو ، ناميإلا نم

نأ ،ىنعمب هيف امب ناميإلا لامكتسا ىلع ضعب نم كلذ ضعب ، ناميإلا نم

نع امضعب ىنغي الو ، ضعب نم امضعب كفني ال ةمزالتم ءايشألا هذح
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، هقوقحب لمعلاو هدودح ةماقإ ناميإلا نمو ، ةئجرملل ًافالخ ، ضعب

ناميالا نم ىلمعلا ناميإلا نأل ، هللا ضئارف ضاقتناب ناميإلا تبثي الو

حصي ال ، دسجلا نم حورلا وأ ، حورلا نم دسجلا ةباثمب ىداقتعالا

، هللا مراحم ىلع ما-قأ نمل ناميإ الو ، اهيقاب لامكب الإ اهنم ءىش

نأو ،هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىه ناميإلا ةورعو

مويلاو هتكئالمو هللاب ناميإلاو ، قح هب ءاج ام نأو ، هللا لوسر ًادمحم

يير ال ةعاسلا نايتابو ، رانلاو ةنجلابو ، نييبنلابو باتكلابو رخآلا

، ركنملا نع ىمنلاو فورعملاب رمألاو ، روبقلا ىف نم ثعبي هللا نأو ، اهيف

روضحلاو ، اهتيقاومب ةالصلا ةماقإو ، ىناثلا نم دعابتلاو لوألا نايتإو

لكو ، اهنم ناصقن الو اهيف ةدايز ال ىه امك اهتماقإو ، ةعامجلا ىف اهل

ىلوقو ىداقتعا انمدق امك ناميإلاو ، ناميإ ناميإلا لاصخ نإف ، ناميإ كلذ

تحت اهلك ناميإلاو ديحوتلا ةصاخو ، تالوطملا ىف طوسبم وه امك ىلمعو

ديحوتلا لكب ةطيحملا ىه هذهف ةيآلا ) ءىش هلثمك سيل ( : لجو زع هلوق

ىنغأ دقو ، ديحوتلا ةيمالو ةماقتسالا ملس ىف كلذ انفشك امك

لهأ هيلع ىذلا ىلمعلا ناميإلا ًابلاغ انه انركذ امنإو ، انه هقداعإ نع كلذ

مدعل ةديقعلا ىف نامع لهأ هيلع ام طجت ىقلا قرفلل صخألابو ، نامع

نيدلا ءادعأ نم نيهوشملا نأل ، نوينامعلا هيلع ام ىلع سانلا عالطا

ثبي ام نامع لهأ ملعي الو ، جراوخ مهنأب نيينامعلا نع سانلا اورفن دق

مهو ءادعأ قحللو ، ةشحافلا تاثودحألاو ةئيسلا ثيداحألا نم مهءارو

، قحلا فايسأ هقانعأ ىف مكحتو لطابلا براحي مل اذإو ، لطابلا لهأ

هدابعل ىضري ال هللاو ، لطابل مادقأ تحت ىوهي قحلا ىرت ام ناعرسف

٠ حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو ، ممل هضري اوركشي نإو ، رفكلا

، ةالصلا ىف ةعامجلا بوجو : مامالا لاق امك نامع لهأ بهذم نمو



٩٠٢

لاق ، نيفخلا ىلع حسملا ىلع رصقي الو اهيف تنقي الو اهل نمؤي الو

مل تونقلاو ، انباحصأ دنع تبثي مل نيمأتلا نأ كلذو قاحسإ وبأ

، ءوضولا ةيآب خوسنم نيفخلا ىلع حسملا اذكو ، خوسنم وأ حصي

ةالصلل ىأ رصقلاو : مامالا لاق ، حصي مل هلصأ نم نولوقي نامع لهأو

ًاقلطم ةرصمملا راصمألا ىف ةعمجلا اذكو ، رضحلا نود رفسلا ىف

راصمألا ىف لدعلا ةمئأ دنعو ، ةتباثلا اهطورش ىلعو ، اهتقو ىف تميقأ اذإ

٠ هأ ناميإلا لاصخ رخآ ىلإ ةرصمملا ريغلا

)١ج خيلتلا ربع نامع -٤١ م
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نامع لها بهذم ةلسكس

ةالصلا هيلع لوسرلا دهع نم لسلستم نامع لهأ بهذم نأ ملعا

تالاجر نيب مهماقم رهش ، تابثأ ءاملعو ةاده ةمئأو ةلقنب مالسلاو

همحر ضابإ نبا نم ناك امو ،مانألا ةداق نيب مهجاهنم فرعو ، مالسإلا
ىف ًاحضاو ًافثك هلك كلذ انفشك دقف ، كلذب قلعتي امو هنع ىضرو هللا
تاقبط انركذو » جراوخلا نم ةيضابإلا زيبمت ىف جهانملا قدصأ « انباقك

نامع خيراتل الامج نوكي ام انه ركذنو ، اذه انرصع ىلا لامجإ ىلع ءاملعلا

فثك ىلع ةقيثولا ىرعلا « انباتك ىف اضيأ هنم ًامهم ًامسق انركذ امك

٠ امميلع ناعأ ىذلا هلل دمحلاو » ةقيقحلا

مه نيذلا لاجرلا لحاطغ هلقانت نامع لهأ بهذم : نإ لوقن انهو

ةبوضغ نب نزام مامهلا هل لقان لوأو ، ملع ىلع ران نم رهشأ نيدلا ىف
مث ، ىنامع ىباحص وهف ، ىنامعلا خيراتلا ىف فورعم وهو ، ىدعسلا
ىنامعلا ىدبعلا سابعلا نب راحص مث ، ىباحصلا ىحاطلا ةشرب نب بعك

صاعلا نب ورمع مث ، عبارلا ىباحصلا ىنامعل دادش وبأ مث ، ثلاثلا
٠ سماخلا ىباحصلا ىممسلا ىثرقلا

اولمح نولوألاءامعزلاو ، ءالدألا ةادهلاوءالجألا خايشألا ءالؤه
هتابجاوو هعورفو هلوصأ نامع لهأ اوملعو ، ىمالسإلا نيدلا نامع ىلإ

رشتنا كلذ دعبو ، دحأ لك لبق مهنم نامع لهأ هقفتو ، هتايضتقمو همزاولو

نامع مع ىتح ، مالظلا دعب سمشلا ءايض راشتنا نامع ىف مالسإلا
ىبأ مامإلاك لحاطفلا اهئاملعو لاطبألا اهلاجرب خسرو ، اهرخآو املوأ



-  ١١٢  -

مامضو ، حيحصلا دنسملا ىوار بيبح نب عيبرلا مامإلاو ، ءاثعشلا

مهنمو ، نيينامعلا ملعلا لهأ نم ةلمجو ، ىنامعلا ىبدنلا بئاسلا نب

ةافو دعب ةنيدملا ىلإ صاعلا نب ورمع عم اوجرخ نيذلا ًابكار نوعبس
مهديس ىدنلجلا نب دبع مهيفو ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

٠ ممميعزو

نويثك قارعلا ىلإو نامع ىلإ نامع لهأ نم ملعلا ةلقن نمو
نع اولقن دقف اولقن نمع امأ ، ةتوافتم ممتاقبط نأ الإ ًاددع نوصحي ال

ىلعو نامثعو رمعو ركب ىبأ نع اولقنو ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا
ىوحت ىتلا ةنوصملا ةديسلا نينمؤملا مأ ةشئاع نع اولقنو ، بلاط ىبأ نب

نع اضيأ اولقنو ، مالسلاو ةالصلا هيلع نيلسرملا ديس نع نيدلا رطش

، راخزلا اهرحبو ةمألا ربح سابعلا نب هللا دبع مهو ، ةثالثلا ةلدابعلا

نب هللا دبع نعو ، ريبزلا نب هللا دبعو ، باطخلا نب رمع نب هللا دبعو

ةياور ةريره ىبأو كلام نب سنأ نع اضيأ اولقنو ، صاعلا نب ورمع

اضيأ فوع نب نمحرلا دبع نعو ، ىردخلا ديعس ىبأ نعو ، نيدلا
نعو : هقفلا ةريضح دوعسم نب هللا دبع نعو ، رساي نب رامء نعو ، كلذك

،بعك نب ىبأو ،لبج نب ذاعمو ،حارجلا نب ةديبع ىبأو ،رذ ىبأ
لوتقملا ناحوص نب ديزو ، ىروشلا مامإ بيهصو ، سرفلا ديس ناملسو

، نيتداهشلا ىذ تباث نب ةميزخ نع اضيأ اولقنو ، لمجلا موي ًاديهش

دحأ ىدعسلا ريهز نب صوقرحو ، ليدب ىنبا هللا دبعو دمحم نعو

لوتقملا ةشئاع هتعن ىذلا ىئاطلا نصح ديز نعو ، ةنجلاب مهل دوهشملا

٠ نااورهنلا ىف

، رشؤملا وبأ مهركذ نيذلا ءالؤه : هللا همحر ىملاسلا مامإلا لاق
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٠ ممنع ىضرو هللا مهمحر ةباجإلا ةمأ ةداسو ةباحصلا ءاملع مهو : تلق

: هللا همحر رثؤملا وبأ لاق نكل ، مهريغ نع ريثك لقن انباحصألو : لاق
باحصأ نم قحلا ةدمعأو ملعلا لاجر نم ريثك نع اضيأ اوذخأ مهنإ
نممو ، هلهأ ىلع ركنملا ركنأ نمم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

عم ناورهنلا دهش نممو ، نيفص مويو لمجلا مويو رادلا موي دهش
تام نمو مهنيد ىلع تام نمم دهاشملا هذه دهشي مل نممو ، نيملسملا
مملضف ركني ال : هللا مممحر انؤايلوأو انتمئأ مهف ، ةمألا فالتخا لبق

٠ مهفرش لهجي الو

هباحصأو ىبسارلا بهو نب هللا دبع : مهو ةيناثلا ةقبطلا دعب مث
رمألا ىلع هللا مهمحر اودهشتسا ىتح ناورهنلا موي هعم اودهاج نيذلا

٠ ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

عادوو ، ىعجشألا لفون نب ةورف مهو ةثلاثلا ةقبطلا لهأ مث
٠ هللا مهمحر ةليخنلا موي اممعم ناك نمو ىدسألا ةرثوح نب

امهباحصأو فاحزلاو ، بسيرق : مهو ، ةعبارلا ةقبطلا لهأ مث

٠ ىمرضحلا قاحسإ وبأ مامالا مهركذ هداهج قح هللا ىف اودهاج نيذلا

ةورع هوخأو ، ربدح نب سادرملا : مهو ةسماخلا ةقبطلا لهأ مث

لضف لكب مالسالا ملاع ىف مهركذ عاش نيذلا نوعبرألا مهو اممعم نمو
٠ قحلا ىلع مهسفنأ تلاس ىتح هلل مهسوفن اوعاب نمو ، نيدلا ىف

رباج ءاثعشلا وبأو ، ضابإ نب هللا دبع : مهو ةسداسلا ةقبطلا مث
، بتاك نب تاتحو ، كامسلا نب رفعجو ، دبعلا سابعلا نب راحصو ، ديز نب
حلاص حون وبأو ، ريرحنلا ملاعلا ريبكلا ةديبع وبأ وهو ريرضلا ةديبع وبأو

٠ ناهدلا حون نب
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بلاطب فورعملا ىدنكلا ىيحي نب هللا دبع : مهو ةعباسلا ةقبطلا مث
فورعملا فوع نب راتخملاك لاجرلا نم هعم نمو نميلا لهأ مامإ قحلا
، نيصحلا نب ىلع رحلا وبأو ، نانسلا لايقأو ، ملعلا لاطبأ دحأ ةزمح ىبأب
٠ هللا مهمحر ىغبلا لهأ داهج ىف ممعم دهثتسا نمو

، ىرصبلا ىديهارفلاو ورمع نب بيبح نب : مهو ةنماثلا ةقبطلا مث
ىف مهعم نمو ىناسارخلا روصنم وبأو ، ىبدنلا بئاسلا نب مامضو
٠ مممايأ

باطخلا وبأو ، مامالا دوعسم نب ىدنلجلا : مهو ةعساتلا ةقبطلا مث
مهتقبط ىف ناك نمو ، ىسرافلا متسر نب نمحرلا دبعو ، برغملا لهأ مامإ
٠ مهنامز ىف ةمألا لضاغأ مهو

هللا دبع نب مشاهو ، ليحرلا نب بوبحم : مهو ةرشاعلا ةقبطلا مث

رينلا نب رينمو ، رذنملا نب ريشبو ، رباج ىبأ نب ىسومو ،ىناسارخلا

نب ديعسو ، سيق ىبأ نب هللا دبعو ، رجاهملا نب ماشهو ، ىنالعجلا

دبعو ، نامثع نب ناميلسو ، ناليغ نب مشاهو ، ةرزع نب ىلعو ، رشبملا

ديعسو ، ىلع نب ىسومو ، ناليغ نب مشاه نب دمحمو ، مكحلا نب ردتقملا

ءالجألا ةمئألا ءالؤهف ، مهبارضأو ة—بقع نبا حاضولاو ، زرحم نب

ىف نوفورعم مه نيذلا ةيضابإلا لاجر ةمدقم مه ماخفلا نيطاسألاو

مهيرصاعم نم ضعب نع مهضعب ذخأي ضرألا لهأ مهركنأ نإو ، ءامسلا

جاتحي اذه نأل ، ىغبني امك ىنمزلا بيترتلا ىلع ال مهانركذ ، مهريغو

ةينمزلا مهتاقبطو ، ةيملعلا مهلزانم ركذ ىلع ىتأي عساو غارف ىلإ

اهل قحي ىتلا ةنيمثلا مهتافلؤمو ةيملعلا مهلامعأو ، ةيلئابقلا مهئامسأو

ىضرو هللا مهمحر اوماق دقف ، روحلا تانجو ىلع بهذلا ءامب بتكت نأ
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زع هللا نيد قح ىف اودهتجاو اودهاجو ، رابكإلا هل قحي ًاماقم ممنع

اوماقأ نم مهدعب نم ءاجو ، مهمايأ تضقنا ىتح مهبجاو اودأو ، لجو

ًانيح ةمألاب اولتباو ، نيلسرملا ديس جهنم نع اوفشكو ، نيدلا رانم

اودهاج نيذلاو ( اليبس هيلإ مهيدهيو هاضر مميزجي هللاو ، رهدلا نم

ىلع نرق لك ةمئأ ركذ امأ ) نينسحملا عمل هللا نإو انبلس مميدهنل انيف

ءاهقفو ، نوديدع ءاملع هيف نامع لهألوالإ نرق نم ام ذإ قاش اذهف ةدح

ىف دحأ ممنم صصختي مل ، ةعيرشلا ءاهقف مه نامع ءاملعو ، نوريثك

، ردانلاك كلذ نوكي ًابلاغف ًاظح هقفلا ريغ نم مهضعب لان نإو ، هقفلا ريغ

ىقاتسرلا بيبطلا مشاه نب دمحمك ةعامج مهنم بطلاب رمتشا دقو

دايأ بطلا ىف مهضعبل ناك نإو ، بطلا ةيمأل بحاص وهو ، رومشملا

، بيصن ىوبنلا بطلا ىف مهلو ، برعلا دنع فورعملا ىنعلاب اهنأ الإ

نم مهريغ مهدعي نمو ، لوألا ليعرلا ةعيرشلا مولع ىف وهف ىعرش هنأل
مامالا نإف مهريغ ىلع قبسلا هيف مهلو ثيدحلا ةاور مهف ، ةمألا ءاملع

هيف عمج ذإ ت عماجلاب ريهشلا دنسملا هيف فلأ نم لوأ بيبح نب عيبرلا

ىنب هيلعو ، مالسلاو ةالصلا هيلع هملك عماوج نم ماكحألا تاهمأ

ممعالطا مدعل نوخرؤملا هركذي ملو ، حيحصلا مهبعذم دعاوق نوملسملا

ىخونتلا ةمالعلا هلوقي ام رظفاف ، عبطي مل صخألابو رشني مل هنإف ، هيلع

، ىديهارفلا دمحأ نبا ليلخلاب ربكألا ماقملا بدألا مولع ىف مملو ، هيف

ربكأ مهل هيف مهريغ نأ الإ كلذك خيراتلا فو ، ممبارضأو ديرد نباو

٠ مهريغو ىربطلاو نودلخ نباو ريثألا نباك لمع مظعأو ءانتعا

ءالجألا مهريهاشم ىنعأ نرق لك ىف نامع ءاملع ركذن نأ اندرأ اذإو

نمو ةديبع وبأو ، بيبح نب عيبرلاو ، ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ مامإلاف
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نويرصب ءالؤه نأ انيلع دري الو ٠ ةرجملل لوألا نرقلا ءاملع ممف ، ممعم
ةرصبلا تراص دقف ةرصبلاب اوماقأ نإو ، كش ريغب نوينامع مه لوقي لب

اهريمأو ، نوينامع مهو ، ءالؤه اهؤاملع ناك ذإ ، ةملكلا ىنعم لكب ةينامع

دزألا هموقبو هب ةينامع ىهف ، كش ريغب ىنامع وهو ةرفص ىبأ نب بلهملا

٠ نامع لهأ نم

نإف : مهدعب نم اوءاج نورخآو ءالؤهف ىناثلا نرقلا ءاملع امأ
فوس امك ىفاثلا نرقلا لوأ ىف هللا همحر دوعسم نب ىدنلجلا مامالا

مامالا ركذي وهو هللا همحر مامالا لاق ، هللا ءاش نإ هلحم ىف هارت

مامالا ىأ ، همايأ ىف ناكو ، ىنايسبلا نسحلا وبأ لاق لاق ىدنلجلا

، مساقلا نب هللا دبعو ، قارعلاب بيبح نبا عيبرلاو ، بجاح ىدنلجلا

ةيطع نب بيبشو ، ىنارحبلا دايز نب فلخو ىناسارخلا ةيطع نب لالهو

، ىناوزنلا رذنملا نبريشبو، ىناكزالا رباج ىبأ نب ىسومو ، ىنامعلا

هللا همحر لتق ماير نب ىمرخح ىنب نم وهو ، ىنالعجلا رينلا نب رينمو
ربكأ مهضعب ءالؤه ناكو : لاق ، روب نبا مايأ ةنطابلا نم امد ةعقو ىف

ديلولاو ، ةبقع نب نسحلا مهنمو : خعبب مهضعب ىدتقاو : ضعب نم

طولو ، رمع نب نيعمو ، ريثب نب رفعجو ، ديعس نب ىسومو ، دلاخ نب
، كلملا دبع نب رينلاو ، سلغملا نب مامهلاو ، ريغملا نب ميمحو ، ماس نب

، موس نب هللا دبع نب دمحمو ، مامه نب مامعو ، ىبأ نب هللا دبعو

،هللا دبعنبرمعو ،ديزي نب ىبحيو ،هللا دبع نبا ديمحو ،ىيحي نبرمعو
ةمامإ ىف هللا ءاث نإ ىتأتس نيملسملا دنع ةميظع فاصوأب مهفصو مث

٠ مهنع ىضرو هللا مممحر دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا

، حيجن نب ىيحيو ، ةبقع نب حاضولا حلاص وبأ مهنمو : لاق
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ىدنلجلا مامالا مايأ .نوكي نأ داك لب ، ىده ةمئأو هقف ملايع مملكو

٠ نرقلا كلذ لهأ لقألا ىلع لقوأ ، ءاملع نامع لهأ لك

ىذلا ىنامعلا ةيطع نب بيبش اضيأ ىناثلا نرقلا ءاملع نمو

مهمحر ىدنلجلا مامالا باحصأ ريهاشم نم ناكو ، ًاباستحا رمألاب ماق

وبأو ، ساسح نب هللا دبع نب دمحمو ، رفيج نب باهولا دبعو ، هللا

ىليحرلا بوبحم نب دمحمو ، زرحم نب ديعسو ، دمحم نب ديعس رفعج

، ثعشألاو ، ناليغ نب مشاه هيبأ ركذ قبسو ، مشاه نبا دمحمو ، ىشرقلا

خيشلا ليمز هللا دبع نب دمحمو ، ىدنكلا ىلعملا نب دمحمو ، دمحم نب

تلصلاو ، بويأ نب لئاوو ،حور نبدمحم نب هللا دبعو ، ىلع نب ىسوم

نب ىلعو ،بسنلا ىصورخوهو ىولهبلا رثؤملا ىبأب فورعملا سيمخ نب
مامالا ىلع ادقع ناذللا ميمت نب ةدعسمو ، نامثع نب ناميلسو ، ةرزع

ناميلس لاق هللا همحر ثراولا مامالا تام امل هنأل ، هللا دبع نب ناسغ

مامالا ىلع دقعلل ىأ ، روضحلاب رسلا لهأل بتكن نأ ديرن : نامثع نب

اذه رخؤن نأ نامثع نبا ديري : ةدعسم لاقف ثراولا ىلي ىذلا ىناثلا

، انيلع اوفلتخيف سانلا ءاغوغ لاق وأ ، سانلا انيلإ عمتجي نأ ىلا رمألا

، ًايضقم رمألا اودجو سانلا ءاج اذإف ، فالتخالا لبق رمألا عطقن لب

ىناميلا نب نوراه مهنمو ، اهرارق ىلع ةرداق لاوحألاو ، ةيهتنم رومألاو
٠ انهملاب مامإلا مايأ ىف ريهشلا ىبعشلا

، ممب قحتلا نمو نوروكذملا ءالؤه : مهف ثلاثلا نرقلا ءاملع امأو

رهزألاو ، ريشب نب مكحلاو رفعج نب كرابم و ، حاضولا نب ةدايز مهو

،سيق ىبأ نب هللا دبعو ،ةدايز نب رفعجو ،ةرزع نب ىلعو ،ىلع نب
ثعشألاو ، ربزه نب كلام وبأو ، ديزي نب سيارو ، عفان نب هللا دبعو
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رمعو ، نمحرلا دبع نب زيزعلا دبعو ، كلملا دبع نب رهزألاو ، دمحم نبا

• ةعمجلا سانلاب ىلص ىذلا سنخألا نب

اوناك ذإ ، مامالا ءاقبل ًارابتعا ديمح نب كلملا مامالا ضرم

ىلع نب ىسوم ري ملف ، هماقم رخآ هنع اوماقأ مامالا تام اذإ ، نيعمتجم

، مهل سيئرلا هنوربقعي ذئموي ءاملعلا ناكو ، مهيلع ضقنلا هللا همحر

ناكو ، ملعلا لهأل ىناثلا سيئرلا وهو بوبحم نبا آرو ، ممتودق وهو
، ملعلا لهأ لاوقأ نم هجو ىلع لمحي اممنم دحاو لك نأل ةيضقلا ىف هيأر
ءاملعلا نمو ، ةدئاز رقص ذئموي ءاملعلا نمو ، هقفلا ىف كلذ طسبو

، رذنملا نب طابرو ، ريثب نب رذنملاو ، ةبوثم نب دايزو ، ةدئاز نبا سابعلا

ءالؤهو ،ميكحلا نب هللا ديبعو ،مهجلا نب مشاهو ،ةفيذح ىبأ نبا دمحمو

ممسيئرو ، هللا مهمحر كلام نب تلصلا مامالل ةمامإلا نيدقاعلا ةلمج نم

، ناميلس نب ميهاربإ دمحم نب هللا دبع وبأ خيشلاو ، بوبحم نبا دمحم

، ريزهلا نب نازعو ، ىلع نب دمحم نب ىسومو ،ىبضلا دمحم نب رمعو
، تلصلا نب ناذاشو ، ميمت نب نازغو ، ناميلس نب دمحم نب رهازو

اوقب نيذلا مه ءالؤهو ، دمحم نب ةنادغو ، سنخألا نب رمع نب دمحمو
٠ هللا همحر كلام نب تلصلا ةماقإب نيكسمتم

انب قيضي نرق لك ىف نامع ءاملع ركذ ىملإ انبهذ اذإ ةلمجلابو
كرابمو ، حاضولا نب دايز مملوأو ، نودودعملا ءاملعلا ءالؤهف ، تقولا

مامالا دمع ىلإ مه ، دمحم نب ةنادغ ىلإ ، ريشب نب مكحلاو ، رفعج نب

رشع ةتسل ةمامإلاب عيوب ناك روكذملا تلصلا مامالاو ، كلام نب تلصلا

نرقلا ردص ىف ومف ، نيتئامو نيثالثو عبس ةنس رخآلا عيبر نم تلخ
نوصحيال دقعلاو لحلا ةمألا ىف ممل نيذلا ريهاشملا ءاملعلا ناكو ، ثلاثلا
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ةفس دهع ىلإ ةمامالا ىف شاع ذإ ، كلام نب تلصلا دهع لاط مث ، ًاددع

اهيف طشن ، ةنس نيثالثو ًاسمخ هتماما تناكف ، نيتئامو نيعبسو نيتنثا

كلام نب تلصلا مايأ ترمثأو ، هناصغأ تلاطو ، هقوس ىوقو ملعلا

ةلجأ دجت دلب ،*لك ىفف نامع ىف ءاملعلا رشتناو ، نامع ىف ولحلا رمثلا

، هدح ًاغلاب ةمامالا ناطلس ناكو ، مهب ةينامعلا مصاوعلا تصغو ، ءاملعلا

اهريمامح ىتحف ، ملعلا ىلع نوقباستي اهلهأو فرشلا ةرذ ىف نامعو

ىف مهل تماقو ، اهدهع رهدزاو مامإلا مايأ تلاوت ذإ ، ءاملع اهبيطاطحو

٠ ) سانلا نيب اهلوادن مايألا كلتو ( ، ةقرثم ةبكبك نامع ءاجرأ

اذإ هدابع بيدأت هللا ةنس نم تناكو ، ةمألاب دهعلا لاط املف

صألا نم هجورخ نولواحي كلام نب تلصلا ىلع اوماقف ، معنلا مهترطبأ

مهنم دحاوك تلصلاو ، مهيديأ ىف رومألاو ، ريصقت الو روصق ريغب

هيلع اورساجت ، ةمامإلا صئاصخ نم ناك ام الإ مهنود ءىشب صتخم ريغ

اولازي ملو ، لضفلا لهأ ةريحو ، سانلا رمس ثيدح مهمايأ تراص ىتح

، نيرئاثلا ةروسل ًانيكست رمألا نم هللا همحر تلصلا ىلخت ىتح كاذ ىلع

ىف اوحبصأو ، مهتيزر تلجو ، مهتنحم تمظعف مهروحن ىف رمالل ءاقلإو

مهدقع الو ، ًايفاش مهلح نكي ملو ، دصقلا ىف بارطضاو ، ةمخخ ةمزأ

ناكف ، مهب طيحت نيدلا ةيزر ، هيف اوعقو ام ةيلب اوفرع ىتح ، ًايفاو

٠ هلحم ىف هللا ءاش نإ كلذ ركذنسو ، ًابولغم ربيصبلا مهيف

لك ىف نامع ركذ نع انرذعب ميركلا ىراقلا اهيأ كل انرذتعا دقلو

، مهب صاخ رفس ىف مهركذنف ةعسلاب انيلع هللا نمي نأ ىسعو ، نرق

ءاملعلاو ، مهلامعأ ىلإ ةياعدو ، مهرائآب ًارابتعإ و ، مهراكذتل ًاديلخت

: مهيف انلو لقألا ىلع نامع دجمو ، مايألا لامجو ، رهدلا ةنيز
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اهراهن سمشو اهتملظ رامقأ مهواملعلاب مايألا تناز دق

اهرارسأ نم رونلاب انراكفأ نع ىنغل ميغ باجني مهب مهو

هللاو ، ممليبس كولسل قيفوتلاو ، ممتقيرطب ءادتقالا هللا لأسن

٠ ديدستلاو قيفوتلا ىلو

نمعو ، نامع لهأ بهذم ةلسلسب انه نيينعم انك انأ كيلع ىفخي الو

ردصملا وهو ، لوألا ردصملا ًاققحم كلذ انركذ دقو ، مهنيب اوذخأ

ىلإ نامع لهأ قبس انيبو مالسالا لاجر نم لكلا هدري ىذلا حيحصلا

ملعم لوأو ، نامع ىلإ نيدلل لقان لوأ انركذو ، ريغلا لبق ريخلا لاصخ

، مهرمأ لوأ نم حيحصلا جهنملا ىلع نامع لهأ ىشم ىتح ، نامع لهأل
قيدصلا ليبس ىلع قحلا ةماقإ نم مهيلع هللا بجوأ امب اولمع دقو

لزنت ىتلا تابالقنالا مايأ ىفالإ لاحلا كلذ ىلع اولاز امو ،قورافلاو

خوضر ممل نوخضري ال مهنأ الإ ، ملظلا كولمو روجلا ءارمأ نم مهيلع

ىتح ةيقتلا مكح ىلع مه امنإو ، مئانلا نوكس ممعم نونكسي وأ ، مثاجلا

، اهيف مزاللا اولمعو اهذخأل اوبه اهوأر اذإف ، ةيتاوملا ةصرفلا ممل حولق

، كلذ خيراتلا اذهل هللا ءاش نإ ءىراقلا ىري فوس امك اهوعيضي ملو

٠ هلل دمحلاو ذخأملا ةحيحص هيف مهلامعأ ىريو

مه ، نايفس ىبأ نب ةيواعم رمألا ىلوت ذنمف نامع لهأ ادع نم امأ
ىراسأو ، تاوهشلا ديبع مهو نولدعي ىتمو ، اولدع مأ اوراج ، كولملا ديبع
لمش قزمتيو نيدلا لحمضي كلذبو ، ةيسفنلا تابغرلا كيلاممو ، ءاوهألا
ريخلاو كيدعسو كيبل هل لوقت ًاناطلسالإ ىرتال ةئشانلا ًاشنتو ، مالسالا
قيرطلل ةيادملاو نوعلا هلأسفو ، كلذ نم هللاب ذوعن ، كيدي ىف هلك
٠ ميرك هنإ ، ميقتسملا
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كراشي معن ، مالسالا ممأ نم مهريغو نامع لهأ نيب قرافلا وه اذه

نيدلا رانم اوماقأ نيذلا برغملا لهأ ممناوخإ لاحلا اذه ىف نامع لها

، مهنم كلذ بهذ ىتح ، لوألا ردصلا ىف ، لوحف لاطبأو ، لودع ةمئأب

تيقبو ، ًادهع لاحلا كلذ ىلع اوذخأ ، تومرضحو نميلا ةيضابأ كلذكو

هيلع لوسرلا ريس ءايحإو ، اذكهو ، فلسلا نع فلخلا اهلقانتي هسورد

خورفم رمأ ، حيجرلا اهنوناقو ، حيحصلا بولسألا ىلع مالسلاو ةالصلا

كلذ ىف نامع لهأ لازامو ، بابسألا رفوتو ، ةعاطتسالا دنع ةمألا ىلع
: مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ةريتو ىلع

نازع لكلا متخو ىدنلجلا ذنم اهبصنم هللا ءافلخ تبقاعت

نازع مهرخآو ، ىنادنلجلا دوعسم نب ىدنلجلا وه نامعب مامإ لوأف

ملاس مامإلا اهب نحن ىتلا ةنوآلا هذه ىف اهالت مث ، ىديعسوبلا سيق نب

ىناثلاو ، ىصورخلاب لوألا فرعيو ، هللا دبع نب دمحمو ، دشار نب
٠ ىصورخ امه الكو ، ىليلخلاب

لهأ نم روجلا ةمئأ ىلع اهئاملع مايق نامع ىف ءىراقلا اهيأ ىرقسو

لحلا نامع ىف ممل نيذلا راربألا ءايققألا ةمئألا ىرتو ، مهريغو نامع

ملعت ىتح ، مهنع شا ىضر ركب ىبأو باطخلا نب رمع جهن ىلع دقعلاو
ةيجانلا ةقرفلا مهو ، شاع ام شيعي مهبو ، نيدلا ةدمع مه ةيضابإلا نأ

ىلص هللا لوسر رمأ هيلع ناك ام ىلع ممتابثل ، ةقرف نيعبسلاو ثالثلا نم
ةيضابإلا ادلع نم امأ ، نيدشارلا ءافلخلا رمأو ، ملسو هلآو هيلع هللا

نولوتي نيذلا ،روجلا ةمئأ ىلع جورخلا نوزيجي ال نيذلا مهنم صخألابو
دقو ، ءىش ىف نيدلا نم اوسيلف ، مهاوه بسحب اهيف نوشميو رومألا
، ممكولم نيد ىلع سانلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
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سانلا نوكي ًاذاف ممقاوزن نيد ىلع ًابلاغ كولملا ضعب نأ ىردت تنأو
نومتهيو ًاعبط نومتعيف ةيضابإلا امأ ٠ هللاب زوعن تاوزنلا نيد ىلع

لظ تحت نومانيف كئلوأ امأ ٤ مهنأش اذه كولم ديب رمألا راص اذإ اعرش

عم نولملمتيف ةيضابإلا امأو ، نولابي الو نئمطملا عداولا مون كولملا

ةماقتسا اوري ىتح رودصملا هوأت كلذ ىلع نوهوأتيو ، ميلسلا لملمت

انبرو ، قحلاب مكحاو نيلاحلا نيب قرفلا رظناف ، رومأملا نانئمطاو ريمألا

٠ نوفصت ام ىلع ناعتسملا
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ةيما ىنب ءارما ىلع ةيلامجإ ةملك

ىف نامع ىلوت ، فسوي نب جاجحلا نأ ريبخلا علطملا ىفخي ال

ةليل ةرشع ثالثل رمألا ىلوت كلملا دبع نأو ، ناورم نب كلملا دبع ةفالخ

جاجحلا رمأ تحت نامع تيقبو ، ةرجملل ٥٦ ةنس رخآلا عيبر نم تلخ

كلملا دبع ىفوت مث هرهق تحت نامع لهأو ، هلامعأ امفرصتو هلامع اهريدي

نب ديلولا هدلو هدعب رمألاب ماقو ، لاوش رمش ىف ٦٨ ةنس ناورم نب

اهيف ةفالخلاب هل عيوب ةكم ىف ريبزلا نبا ناك ، ءانثألا هذه ىف كلملا دبع

، بجر رهش ىف ٤٦ ةنس هتعيب نوكتف ، نيتنسب ناورم نب كلملا دبع لبق

ةنس ىلإ هتفالخ ىف ديلولا ىضمو ، ةيواعم نب ديزي مايأ رخآ ىف كلذو

جاجحلا لامع دي ىف نامع رمأو ، ةرخآلا ىدامج رهش نم فصنلا ىف ٦٩

هيخأ توم دعب كلملا دبع نب ناميلس ىلوت مث ، اهيلع نوفلاختي نيذلا

نب رمء همع نبا هدعب ىلوتو ٩٩ ةنس ىلا ليقو ، ٨٩ ةنس ىلا ىضمو
، ةمامالا قداص ًامامإ ناك ، هللا همحر مهلك ةيمأ ىنب ديس وهو زيزعلا دبع

داعأو ، ىرخألا دعب ةدحاولا اهقحمي ةيمأ ىنب تآوس ىلع ماق ًايضرًايقت

همحر ىفوت نأ ىلا كلذ ىلع ىشمو ، حيحصلا اهقيرط ىف ةيرمعلا ةريسلا

بجر نم نيضم تسل ليقو ، نيضم سمخل لب ، نيقب سمخب هللا

لوأ ىف وهو ، ةئامو ىدحإ ١٠١ ةنس هنم نيقي رشعل ليقو ، درفلا

ىلع لمعتسا ىذلا وهو ، ةنس نيعبرأ ليقو ، نيثالثو عست نبا هبابش

نامع ىلع روكذملا ىد-ء لمعتساو ، ىرازفلا ةاطرأ نب ىدع قارعلا
نب رمع ىلا رمألا اوغلبو نوينامعلا ماقف ، اهلهأ ىف ةريسلا اوءاسأ الامع

هللا دبع نب نامع ىلع مهلدب لمعتساو مهلزعب رمأف هللا همحر زيزعلا دبع

لزي ملف مامالا لاق ، نامع لهأ ىف ةريسلا نسحأف ، ىراصنألا
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نوعماس مهو ، مهيف رمألا ذفان ، اهلهأ نيب ًامركم نامع ىلع ًايلاو

نيملسملا ةفيلخو ، نيعيطم نيعماس نامع لهأ نوكي ال ملو ، نوعيطم

٠ ةيمأ ىنب نم حلاصلا دبعلا وهو ، زيزعلا دبع نب رمع

هشا ىلص ىبنلا دهع ذنم حالصلا لهأل نيعضاخ اولاز ال نامع لهأو

هرس ام الإ ممنم ري ملو ، صاعلا نب ورمع مهيف شاعف ، ملسو هيلع

ًاعبت ةعاط ممل نوري الو ةروجلا نم نورفني مهنأ الإ هدعب نم اذكهو

، مهفاوعأو نيملاظلا با—نتجا ىف صنلا ميف ءاج امك ، ميركلا نآرقلل

ىف ىراصنألا هللا دبع نب رمع لازامو ، مامالا لاق ، مهنم دعابتلاو

، زيزعلا دبع نب رمع تام ىتح مهسفنأ ةبيطب مهنم تاقدصلا ىفوتسي نامع

كنأشف كموق دالب دالبلا هذه : بلهملا نب دايزل هلا دبع نب رمع لاقق

هجورخ ىف بوغرم الو لوزعم ريغ نامع نم هللا دبع نب رمع جرخو ء اهب

سابعلا وبأ رهظ ىتح نامع ىف بلهملا نب دايز ماقو ، هتريس نسحل

نب رمع توم دعب هنأ ىفخي ال هيلإ ةيمأ ىنب كلم راصو ، حافسلا

ريسي نأ دارأ ىذلا وهو ، كلملا دبع نب ديزي رمألا ىلوت ، زيزعلا دبع

نم هل ماقف ، كلذب ةمألل نلعأ دقو ، زيزعلا دبع نب رمع ةريس سانلا ىف

ىلع ضماو اذكه لعفت ال هل اولاقو ، مهنايعأ نم الجر نوعبرأ قشمد

مه ثيح ، ةرخآلا ىف باقع الو مهيلع باسح ال ءافلخلا نإف ، كهجو

ىلع الجر نوعبرأ هل فلحو ، نودهتجمو نودهاجم ةمألا رمأب نومئاق

، مهكولم عم موقلا لامعأ هذهو ، ةيصخشلا مهضارغأل كلذب هوعدخف كلذ

بعلي فيك سانلا اهيأ اورظهاف ، مهنيطالس عم ةيضابإلا لامعأ كلتو

نوجرخي ال ىذلا قيمعلا رحبلا ىف مهب ىمري ىتح ءاوهألا لهأب ناطيشلا
ىلإ ، زيزعلا دبع نب رمع تومب نيملسملا ىف لاحلا لدبت ام ناعرسف ، هنم

رومألا تعجر نأ ىلإ ًاموي نيعبرأ الإ لاحلا قبي ملو ، روكذملا ديزي
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هفسلاو بعللاو ومللاب ًامرغم ادغو ، اهلاثمأو ةبابح ىف كممناو ، ىرقمقلا

بطخ نيح فوع نب راتخملا ةزمح وبأ هيلا راشأ ىذلا وه اذهو ، طرفملا

، هبرطو هوملو هيلإ راشملا لاعفأب حرصو ، ةروهشملا هتبطخ سانلا ىف

: ةقسفلا ةروجلا كولملا ءالؤه دنع ةيضابإلا لاوحأ كلتف رومألاب هبعلو

خيراتلا انل هظفح ريبك قرفو ديعب نوبل هنإ ، ىرثلا نيأو ايرثلا نيأف

٠ ربتعيف ىتأي نمل

٥٠١ ةنس كللا دبع نب ماشه هدعب ىلوو روكذملا ديزي تام املو

ىلع نيملسملا ىف ماثه ىشمو ، نابعش نم نيقب سمخل سمخو ةئام

ةنس ةفاصرلاب رخآلا عيبر رهش ىف فوت ىتح هناوخإ نم هلبق نم جمن

نبا ديزي نب ديلولا هدعب رمألا ىلوت مث ، ةئامو نيرشعو سمخ ٥٢١

قسفلا ىف ًاغلاب اعيلخ اقساف ناك ذإ قسفلاب ًافورعم ناكو ، كلملا دبع

هفسللو ، ًاضايغ ةعالخللو ًاضايح رمخلل لعجي ناك ذإ ، ىوصقلا ةياغلا

دح ىلإ ًارتهتسم ناك ذإ ، قشمد لهأ هلتق ىذلا وهو رداصمو دراوم

وهو ، حيرصلا رفكلاب رهاظتو ةقدنزلا قسفلا عم عمج دقو ، ديعب

اهجرخأف ، هتارما الإ سانلاب ىلصي الأ فلح هنم ركسلا نكمت امل ىذلا

ةكرب رمخلل ىنب ناكو ، مهب تلصف بنج ىركس ىهو ، هبايث ةسبال

ءالؤه ىرتاي نمف ، نينمؤملا ريمأ وهو لاحلا اذه ىلع ىشمو ، ةميظع

٠ نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ، مملاح نوكي اذامف ، مهريمأ اذهو نينمؤملا

ةبانجلا نم لستغي رمخلا ةكرب ىلإ لزني ثيبخلا اذه بنجأ اذإ ناك
نم جرخي ذئنيحو ، لزن اهنم ًابناج نأ ىري ىتح اميف بعليو برشيو
فورعملاكلملا دبع نب ديلولا نب ديزي همع نبا هيلع هللا لسرأ مث لستغملا

وحبذو هيلع اوضبق ىتح هرامد اهيف ناكف رمدت ىف هب طاحاف ، صقانلاب
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ةنيدم ىف هوبصن مث ، حمر ىلع هب اوتأو هسأر اورتجاو ، روثلا حبذي امك

كلملا دبع نب ديلولا نبا وهو روكذملا ديزي اوعياب مث ، سانلا هاريل قشمد

صقن هنأل صقانملاب فرعو ، ةئامو نيرشعو تس ٦٢١ ةنس ناورم نب
ىف ناصقنل ليقو ، ماشه مايأ هيلع تناك ام ىلع اهدرو ، تايطعألا

هنكلو ، ةحلاصلا قالخألاو نيدلا ىلإ ليميو كسنتي ناكو ، هلجر عباصأ

ةرخآلا ىدامج نم ةينامث ىف تامف ًاثيثح ىعادلا ناك ذإ ، همايأ لطت مل

، ديزي وخأ ديلوملا نب ميهاربإ هدعب رمألا ىلوتو ، ةروكذملا ةنسلا نم

ةرامإلا حورص رايهناو ، طاطحناوره٠قهقتىف رومألاو ًابرطضم رمألا ناكو

ةعمج فو ، ةفالخلاب هيلع ملسي ةعمج ىف ناكف ، بناج لك نم ةيومألا

ةرثانتم هرومأ تناك اذكهو ، ءىشب هيلع ملسي ال ةعمج ىفو ، ةرامإلاب

٠ هذفان وه مكحو ، هغلاب وه رمأ هللو ، لالحمضالا كشو ىلع

دمحم نب ناورم هيلع ماق مث ، مايأ ةرشعو نيرهش هتفالخ تناكف

، ةيمأ ىنب ءافلخ رخآ اذهو ، رامحلاب بقلي ناك ىأ ، رامحلاب ذوبنملا

هللا دبع نب ىلع دمحم نب هللا دبع حافسلا سابعلا ابأ هل هللا ماقأف

ىسابعلا رشلا ماقو ، ىناسارخلا ملسم وبأ رهظو ، ىمشاهلا سابعلا نب

هطوش ىثمو ، رساخلا هرود بعل املاط ىذلل ىومألا رصنعلا نم رأثلا ذخأيل

ىنب رمأ ءاهتنا ناكف ، ءاهتنالا اميلإ ةياغ ءىش لكل نأ كشالو ، رجافلا

لآ نم املهأ دي ىف نامعو ، هانركذ ىذلا لاحلا اذه لكو ، اذمب ةيمأ

امتداس مه ذإ ، مهريغ نود دزألا لاجر ىلإ امنوئش ةرادإو ، بلمملا

نكي ملف ، نييومألا ءارمألا ءالؤه امنع هللا ظشأ دقو ، اهمامز مهديبو
٠ هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع دعب ، دقع الو لح اميف ممل

) ا ج خيرلقلا ربع نامع - ١ ه م



-  ٦٢٢  -

وبأ رهظو ىناسارخملا ملسم وبأ رهظ : ىريمدلا نيدلا لامك لاق

ىلع نب هللا دبع همع زمجو ةفالخلاب هل عيوبو ، ةفوكلاب حافسلا سابعلا

، ىدعجلاب فورعملا روكذملا دمحم نب ناورم لاتقل سابعلا نب هللا دبع نب

ًاديدث الاتق اولتتقاو لصوملا بازب ناعمجلا ىقتلاف ، رامحلاب ذوبنملاو

،نوريثك رحبلا ىف مهنم قرغو ،ريثك قلخ هركسع نم لتقو ،ناورم مزمناف

نم ةعامج ىقلف ، ندرألا رمن ىلا لصو نأ ىلا هللا دبع هعبتو : لاق
هللا دبع رمأ مث ، مهرخآ نع مهلتقغ ، الجر نينامثو ًافين اوناكو ةيمأ ىنب

مباحصأو وه سلجو ، اطاسب مهيلع طسبو اوبحسف ضرألا ىلع ممبحسب

لاقف ، مهتحت نم مهنينأ نوعمسي مهو اولكأف ماعطلاب اعدو ، مهقوف

قيرط ىلع نب حلاص همع زهج مث ، ىوس الو نيسحلا مويك موي هللا دبع

اهحابأو ةونع اهحتفف قشمد لزن دقو ، هللا دبع هيخأب قحلف ةوامسلا

ناورم برهو ، ًارجح ًارجح اهروس هللا دبع ضقنو لاق ، مايأ ةثالث

سانلاو ةميزملاب الإ ثدحتي ال مزهنملاب اذإو ، حلاص هعبتف رصم ىلا

نآ دق رمخلا كربو راهنت ةيمأ ىنب حورصو ، ىوهت هرومأو هنع لذاختت

نيذلا مهو بلاط ىبأ نب ىلع لآ نم رظتني لاحلا اذه ناكو ، اهفافج

، ربحلا لآ نم ناك لب ، ةعيدب ةمكحل مهنم كلذ نكي ملف ، ةيمأ ونب مهرتو

هدصق ناكو : لاق ، ديعصلا ىرق نم ىهو ، ريص وبأ ىف ناورم لتق ناكو
ىأ ، اتتلود تضرقنا لاق برض ا-مل ليقف ، هولجاعو هوتيبف ةشبحلا

ةنس هلتق ناكو ، امادقم اعاجش اديدش الطب ناكو ت ةمئاق انم موقت ال

ةلودا تأدبو ، مايأ ةرشعو نيرهشو نينس سمخ هتفالخ تناكو ، ٣٣١

٠ اهدمع ذخأت ىتح امقاور دمتو اهبانطأ عضت ةديدجلا

هللاو لقاعلل ربتعملا خيراتلا فو ) سانلا نيب اهلوادن مايألا كلتو (
٠ ناعقسملا
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ةماعلا ةماعزلا نع لقتستل رضحس نامع

لاوزب نذأ هللا نأ اوأرو ، نييومألا حرص روهدت نوينامعلا ىأر امل

ىف مهنيب ىأرلا نوريدي اوماق ، مشاغلا ممناطلس لالحناو ممكلم

دق هقاور نأو ، عسوت دق مالسالا قاطن نأ اوأرف ، موقلا نع لامغنالا

كلامم ملطصاو ، كولم هقريضح ىف لخدو ىوق دق هناطلس نأو ، دتمأ

ناطلس نأ اوأرو ، ةديدع كلامم ءارمأ ىلع رمقو ميلقأ ىلع ىوتحاو

ءارمألا لقتساو ، مالسالا دالب رئاس نع ىأن دقو املاظ ماعلا نيملسملا

لمشي مالسالا حبصأ ثيح ، ةيئانلا راطقألا ىف كولمو ماكحك ممتارامإ ىف

ىأر ، بهاذلا اهيلإ ددعتو بهاذملا هيف تقرفتو ء برغملاو قرثملا لهأ

رمألا اذهل حلصألا وه نميف اورظنو ، مهل مامإ ةماقإ ةرورض نوينامعلا

تعقو ىتح ، دارفأ الإ هلمح ىلع ردقي ال ىذلا ليقثلا ءبعلاو ميسجلا

هيف تعمتجا ثيح : ىنادنلجلا ىدنلج نبا دوعسم نب ىدنلجلا ىلع مهتريخ

ىلص ىبنلا بتك مهيلإو ، نامع كولم ةيقب نم ناك ذإ ةبولطملا لاصخلا

قبس امم كلذ تفرع امك ، نامع لهأ مالسا ىف ملسو هلآو هيلع هللا

، ناميالا صلاخو ىوقتلاو ملعلا فرش ىدنلجلا عمج دقو ، مهرابخأ نم

ناكو ، نيدلا ىف ةبالصلاو ةعاجشلا عم لاصخلا هذه عمتجت نأ لقو

هعيب رضحو ، هنع هللا ىضر ةديبع ىبأ ةذمالت نم دوعسم نب ىدنلجلا

نيملسملا ةريخ تعقوف نامع ىلا عجر مث ، نميلا ىف قحلا بلاط مامالا

ىلع ضرتعي ملو ، لكلل ًامامإ هب اوضرو ةعيب نامع لهأ هعيابف ، هيط

دالبلا لهأ نم مهناوخإك نامع لهأو ، انملع اميف ضرتعم هل ةعيبلا

رمع جهنم ىلع اوناك ذإ ، حلاصلا الإ مهنيدل نوضري ال ىرخأل

مامإ ىبسارلا بهو نب هللا دبع جمنم ىلعو ، هنع هللا ىضر باطخلا نب
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ممل نوري ال نيذلا نيصلخملا ءايفصألا نيمايملا هباحصأو ، ناورهنلا لهأ

قخلا دعب امو ، عبتي نأ قحأ قحلاو ، قحلا ةيار تحت الإ ةحلاص ةايح

نإف ، اهيلع ةجح ةمألا ىف قحلا لعج هللا نأ تملع دقو ، لالضلا الإ

ةجحلا تمت دقف الإو ، دحألا دحاولا هلإلا دنع اوجن قحلا بجاوب اوماق

٠ هاشاح لطابلاب قحلا عيضي ال هللاو مهيلع
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هللا همحر دوعسم نب ىدنلجلا مامإلل ةعيبلا خيرات

اوعمتجا ، ايلعلا ةمامإلل ىدنلجلا ةيحالص ةحص نيينامعلل ققحت ا-مل

لهأ ناكو ، ةينيدلاو ةيويندلا مهرومأب امئاق امامإ نوكي نأ هوبلاطو هيلع

هللا دبع قحلا بلاط ماق ققحت دقو ، ةمامإلا بصنل نيكرحتم مهلك بهذملا

برغملا ةيضابإ عياب تقولا سفن ىفو ، نميلا ةيضابإل ًامامإ ىيحي نبا

ىف هللا همحر ىدنلجلل ةعيبلا تناكو ، تملع امك ىرفاعملا باطخلا ابأ

ةدملا هذه دعب رمألا ىلوت حافسلا ناكو ، ةئامو نيثالثو نينثا ٢٣١ ةنس

تعقو كلذك ىدنلجلا مامالا ةمامإ ىري نيخرؤملا ضعبو ةدحاو ةنسب

ريهشلاو ، ةروكذملا ةنسلا سفن ىف نوكتغ ، ةئامو نيثالثو ثالث ٣٣١ ةنس

ةثالث ىف ةمئأ ةثالث ماق ةيضابإلل تناك ذإ ، ةمامالا ةنس ىهو لوألا وه

امب نولمعيو هدعاوق نوميقيو ، مالسالا رماوأب نوموقي ملاعلا راطقأ

مهل تناكف ، مارحلاو لالحلا ىف هئوض ىلع نوشميو ، ماكحألا نم هيف

تجتراو ، ةبيه مهل ملاعلا رتهاو ، ًابرغمو ًاقرش ىمالسالا ملاعلا ىف ةنر

ربكأو ، هللا نيدل ةبحملا سوفنلا تطشنو ، مهئادعأ بولق اذه مهلمعل

، ممألا مهدسحو نورواجملا كولملا مهفاخف ، رابكإ اميأ اذه مهلمع سانلا

لواطتلا نع مهدرو ، اذه مهنايك مده لواحتوًارزش مهيلا رظنت لزت ملف

نيب مهنأش ولعيو ، ةينيد ةعمسو ةيلاع ةوطس مهل نوكتف ، ملاعلا ىف

ءالجأ ءاملع هللا همحر ىدنلجلا مامالا ةمامإ ىلع عمتجا ناكو ، ممألا

رومألاو ، نامعب ةمامالا ءادتبا ىف اذه مهرمأ ناك ذإ ، ءادشأ لحاطفو

ريبك اهيلع مادقالاو ، ىئارلا ةشهدو عماسلا ةريخ نوكت ةفولأملا ريغ

٠ هوأش غلب دق ىبهذملا قارتفالا نأو اميس ال
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مامالا ةمامإ ىلع اوعمجأ دقو : ىنايسبلا نسحلا وبأ مامالا لاق

ىأ همايأ ىف ناكو لاق ، هعم ةدهاجملاو هتيالوو دوعسم نب ىدنلجلا

ةرصبلاب ىأ ، قارعلاب بيبح نب عيبرلاو بجاح نيملسملا ءاملع نم

دايز نب فلخو ، ىنامعلا ةيطع نب لالهو ، مساقلا نب هللا دبعو

، ىناكزالا رباج ىبأ نب ىسومو م ىنامعلا ةيطع نب بيبشو ، ىنارحبلا

٠ ىنالعجلا رينلا نبرينمو ،ىناوزنلا رذنملا نبريثبو

، ضعبب مهضعب ىدتقاو : ضعب نم ربكأ مهضعب ءالؤهل ناكو : لاق

ىدنلجلا نب دوعسم نب ىدنلجلا مامالا نايعألا ةفحت ىف مامالا لاق

نارحلا نب دوعسم نب ربكتسملا نب ىدنلجلا ىنب دحأ وهو ، هنع هللا ىضر

، مهف نب كلام دالوأ دعب نامع كولم سمش نب ةلوعم نب زع دبع نب

، ركرك نب ىدنلجلا لآ نم هآر اضعب لعل : تلق ، كلذ ريغل هبسن نم طلغو

ببس نأ مدقت دقلو لاق ، حيحصلا ىلع كلام نب ةميلس ىنب نم اذهو

، قارعلا ىلع روصنملا رفعج ابأ هاخأ ىلو حافسلا سابعلا ابأ نأ هتماما

هلزع مث ، ىئانهلا سيق نب ةدابع نب حانج نامع ىلع روصنملا ىلوو
ىتح نوبحي ام ىلع مهقفاوو نيملسملل نالف ، حانج نب دمحم هدلو ىلوو

، دوعسم نب ىدنلجلل ةمامالا اودقع كلذ دنعف ، مهل نامع ةيالو تراص

تلق ايضرم الداع ناكو ، هتكوش ةوقو مالسالا روهظل اببس تناكف

مهلضف عم نامع ةمئأ نم ًادحأ هيلع نولخفي اوناك ام نامع لهأ نأ ىتأيس

، بوبحم دمحم نب هللا دبع نب ديعس نوكي نأ الإ هب اورهتشا ىذلا

لضفو ، امهنيب ىواس مهضعبو ، ىناثلا مهضعبو لوألا لضفي مهضعبف

اماما ىدنلجلاب لدعأالو تلق :لاقذإ ،لكلا ىلع ىدنلجلا ىملاسلا مامالا

عم ، ةداهشلاو لدعلاو ملعلا : ثالثلا تافصلا عمج دق هنإف ، نامعب

٠ هأ هريغ ىف دجوت داكت ال ىتلا تافصلا نم هل هللا عمج ام
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رثأ ىلع ، ىليحرلا هللا دبع نب ديعس ةماما ىف ءاج مالكلا اذهو

، هللا مهمحر رثؤملا ىبأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبأ نع هلقن مالك

نب ديعس نم لضفأ نامعب مملك نيملسملا ةمئأ ىف ملعن ال : لاق ثيح

دمحم ميهاربإ وبأ لاق ، دوعسم نب ىدنلجلا نوكي نأ الإ ، هللا دبع

مامالا نم لضفأ هللا دبع نب ديعس مامالا نإ ، ركب ىبأ نب ديعس نب

اماما ناك هنإف ، كلذب هقحأ امو : ديعس وبأ لاق ، دوعسم نب ىدنلجلا

ىف قوفي هلعل ، هفامز ىف ملاع ةماقتسالا لهأ نم ةمامإلا حيحص الداع

٠ هل رفغو هللا همحر ًاديهش لتق كلذ عمو ، مهنم ًاريثك وأ هنامز لهأ

ىلع هليضفت ىف فقو هنأ الإ : رثؤملا ىبأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ

٠ ىدنلجلا

٠ مامالا ليضفتو ءازعألا ةداسلاو ءالجألا ةداقلا ءالؤه لاوقأ هذه

ىف تعمتجا ىتلا تافصلا عمج ىدنلجلا نإف ، هجوأ هشا همحر ىملاسلا

، ةداهشلاو لدعلاو ملعلا ىهو ، ىليحرلا هللا دبع نب ديعس مامالا

راشأ امك هلضف قباسللو ، قبساأب هريغ ىلع همحر ىدنلجلا قافو

هب ذخأت ملو ءالجأ كولم نم لسلست ىدنلجلا نألو ، نآرقلا كلذ ىلإ

ءاطعإ ري ملو ، قحلا ريغب زتعي ملو ، هناوخإ ةطخ نع كللا ةروس

قارعلا ناطلسل دايقنالا نلعي نأ بطوخ ذإ ، هناكمإ عم هنيد ىف ةيندلا

هبر ءاضرإ ليبس ىف هسفنب ىحضو ، كلذ ري ملف ، طقف هناسلب ولو

ىف ةداوه هنم مصخلا ىري ال هبهذمو هنيدل ًاماركإو ، لجو زع

ءاج هيفو ، هللا نيدل ءافولا لهأ نعو ، هنع ىضرو هللا همحر ام ءىش

: ىدنلجلا لآ ركذ دنع

الضفلا هسلجت نامع ىف ىدنلجلا لثمك نمو ىدنلجلاك
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هيلع ىشم ىذلا ساسألا اتناك ىدنلجلا امهثاع ناتللا ناتنسلا كلتف

نامع لهأ دنع امتمثف ايندلا امأ ، ةينيدلا مهتايح ريصم ريرقت ىف نامع لهأ

دنع ممم ريغف ضقنم لكو ، لايخلاو لئازلا لظلا امنأل ، ريبك ريغ لضفلا

٠ اهريغل قلخلا قلخ ذإ قحلا لهأ



٣٢٢

هباحصاو ىدنلجلا مامإلا ض تسي خيرلتلا

نامعب مملامعأ نعو هللا مممحر

ىدنلجلا راسف ىنايسبلا نسحلا وبأ ليلجلا ةمالعلا خيشلا لاق

نم ةلودلا ذخأ و ، هب لمعو قحلا رمظأف ، نامع ىف هللا همحر دوعسم نب

، ىغبلا لهأ لاتقب نادو ، ممعايشأو ةربابجلا نم ءىربو ، ةربابجلا دي

نم لتقلاب ًاضارعتسا الو ، ةيرذ ىبس الو ةمينغ كلذ عم لحتسي ملو

ىأ اوذخأي مل : ىفالعجلا رينلا نب رينم مامالا لاق دقو : لاق ، ةوعد ريغ

ىنعملاو ، املهأ ريغ ىف اهوعضي ملو ، اهقح ريغب ةقدصلا هناوعأو مامإلا

اهولحتسي ملو : لاق ، ةعورشملا ةهجلا ىلع درلاو ذخألا ىف مهلامعأ لك

ضرألا ىف ناخثإلا وهو ، عورشملا هجولا ريغ ىلع سانلا نم ةقدصلا ىأ
دعب امقحب اهوذخأ لب ، نيملسملا ميرح نع ةحفاكملاو ةيافكلاو ةيامحلاو

ىف اهوعضو مث ، ةيعرلا ظفحو ، هللا نيد ىف مهنيعت ىتلا رومألا ماكحإ

هللاو ، هللا نم ةضيرف نآرقلا مكحب املهأ ىلع اهومسقو اهعضاوم

٠ ميكح زيزع

ةقدص اوضفري نأ مهيأر هيلع ماقتسا اميف مهنع انغلب مث : لاق

نوفوختي امل كلذو ، مهل هولذبي نأ سانلا سفنأ هب تباط ام الإ رحبلا

، ةيامحريغب ةيابجالو ىأ هومحي مل ذإ ، هللا ليبس ىف مهيلع لخدلا نم

، ةمامإلاب لطي مل دمعلا نأل : تلق ، دعب ممل سنت مل رحبلا ةيامحو

ىدنلجلا مامإلا ةمامإ نأل ، ةنس ىناث ىف وأ ةنس لوأ ىف لاحلا اذه لعلف

ةكلمملا ةيامح نولمأي اوناكو ، ريهشلا ىلع ةثلاثلا ةنسلل لمكتست مل

، ممجئاوح ىف نوثعبي الو مهرمأ نولوي الو : لاق ، مزلي امك ةينامعلا
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لها ىلع نوضقنسي الو ، مهتيعر لهأو مهئاقدص ىطع نولمعتسي الو

نوفورعملا جرختلاو عرولاو مهفلاو ملعلا لهأو ةقشلا لهأ الإ مهتيالو
الو طاقس ريغ ، مهموق نم تاتويبلا لهأ نم ريخلاب نوفوصوملا لضفلاب
لهأب الإ ركذ امم ًائيش نولعفي ال ىأ ، نيفرتقم الو نيمهتم الو ، ءايعدأ

مهفصو دارملاو ، هيف ةيئاش ال ىذلا عرولاو ةهازنلاو طبضلاو لدعلا

فيكو ، لاق ام قوف كلذك مهو ، ةلضافلا فاصوألاو ةلماكلا توعنلاب

ىلطو ، ةمألا ىف ةلوئسملاو ةلئاسلا ىف ىتلا ةينامعلا ةمامإلا ىسرك مهو ال

٠ مهنع ىضرو هللا مهمحر ةمامإلا بكر ريس نوكيس اهجاهنم

ممب ملي الو، باعلا مهيلإ اجلي الو ، بابستلا ممب قلعتي ال : لاق

، مهيأر عبتم ، مهناوخإ ىف نويضرم ، مهنيد ىف نومهتي الو ت حيبقلا
ماكحإو ، قحلا ةوق ىف مهؤارآ تمكحأ دق ، هب نوفورعم ، مهلضف فورعم
، ممنأش نم لاملا عمج الو ، مهركذ نم ايندلا تسيل نيدلا رومأ ىف ممئارآ
نوكي ال خيكو لاق ، ةيويندلا تايهتشملا ىأ ، مهتاجاح نم تاوهشلا الو
ناكو ، اهيف امب دهزيو ايندلا كرت ىلع اهب دوجيل هلل هسفن عاب نم كلذك

نم ءالغ ىف لاملا تيب نم ىأ ، مهارد ةعبس رهشلا ىف قزري مهنم ءرملا
٠ هللا دنع نم باوثلاو ةرخآلا ىف ةبغر ريسيلا توقلا ىلع ربصيف رعسلا

عوطتيف نامهردلاو مهردلا ممنم لجرلا عم ىقب امبر هنأ انغلبو لاق

مهازجو مهنع ىضرو هللا مهمحر ، نيملسملا ءىف ىف هدريف لضفلا كلذب
سابللا رمشف ، ىقالخألاو ىقلخلا رمألا ىف ةنسلا نم اورمظأ ام عم ًاريخ
، بيبالجلا ءاندإب نهيف مهرماوأ اوردصأف ، ءاسنلا ىف ىتح ةوظح الو

رمخلا عفرب نهورمأو لاق تائيهلا ةنايصو تاروعلا رتس لجأل ىأ
امأ ، نانبلاو هجولا الإ ةنيزلا رئاسو ىصاونلا رتسو ناقذألا قوف
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لاجرلا نم هيلإ رظن نم وأ ، ءاسنلا نم هادبأ نم ىلع مارح وهف كلذ ءارو ام

ىف امك نهيف رمأو ءاسنلا ركذ هللا نإف ، نآرقلا رماوأب المع ىأ ، ةوهث

لعجو : لاق ، فيلكتلا لهأ نم ًادحأ لفغي مل امك ٠ نملفغي ملو ، لاجرلا

زربت نأ اهلف ، ةغباس عرد ىلع ردقت ال ةريقف الإ عردلا تحت نم قاطنلا

موي ىف جورخلاو ٤ ككسلا ىف سولجلا نع ءاسنلا ىمنو ، اهعرد قوف

، مهراعسشأ ريصقو مهلويذ عغرب لاجرلا رمأو ، ةفصاعلا حيرلاو رطملا

ىزب اوهبشتي نأ ةلبقلا لهأ ىلع ركنأو : لاق ، قئاوعلا ىلإ تغبس اذإ

، مهنم ومف موقب هبشت نمو ، ةنسلا ىف كلذ نع ىمنلل ىأ ، ةمذلا لهأ

نأ لاجرلا ىمنو : مالسإلا لهأ ىزب اومبشتي نا ةمذلا لهأ ىلع ركنأ امك

عم ملسملا ةروع : ثيدحلل ةروع كلذ نأل ىأ ، بكرلا قوف ام اودبي

٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك وأ ، ةبكرل ةرس نم ملسملا

، ددوتو محارتو ةدؤتو ، ملحو ملع لهأو هقف لهأ اوناكو لاق

، ةدابعو عشختو ءافوو قدصو ، ةمحرو ربو لقعو بلو ، ةنيكسو راقوو

عماطمب نوعمطي ال ، ةلوبقم ةرهاظ ةحيصنو ةلصو جرحتو عروو

تاموحخ ىف نولخدي الو قوقحلا سانلا نم نوطاعتي الو ، ءوسلا

ىاع نوذخأي ال ىأ ، قوقحلا جارختسا ىلع نولعتجي الو ، سانلا

اشرلا نوذخأي ال ىأ نوشرتسي الو ، هوحن وأ ًارجأ ىأ ، العج اهجارخإ

قزرلا ىف نولضفتسيالو ،سانلا رمأ نم مهنيعت ىتلا جئاوحلا بلط ىلع
مهضعب باتغي الو ، مهعبشي ام قوف الضف نوذخأي ال ىأ ، ةعبشلا ىلع

ربادتلا الو عطاقتلا الو دسحلا الو ىغبلا الو ةبيغلا مهنأش نم سيل ًاضعب

ىف ممبادآ ىلع نوصرحي ةبيرلا لهأ قالخأ نم ءىش الو ةضغبلا الو

روجفلا لهأ قالخأ نورجهيو بويعلا نوهركيو ، نيدلا لهأ عمو ، نيدلا
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مهاميسب نوفرعي ، سانلا ىف ءابرغو ضرألا ىف راونأ مه ، ىصاعملاو
:لئاقلا مهانع امنأكىأ

ناصمخ نطبلاو عبش بلقلاف ىنغ لالج مهوسكت ففعتلا اميس

اليل اهفتح رظتني هلل هسفن عاب نم كلذك نوكي ال فيكو : لاق

نم دحأل الو رومألا نم ء ىش ىف هل سيل ، ءاسم و ًاحابصو ًاراهنو
وأ هنأش عفترا وأ رغص وأ هرطخ مظع وأ تدعب وأ ةمحر تند ، سانلا

، ةليمجلا ةنسحلا مهقالخأ نم ىصحي ال ام عم قحلا قفاو اميف الإ عضاوت

نميف ليمجلا نسحلا ءانثلا مهيلع كرتو ، ايندلا ىف اهب هللا مهنيز ىتلا

، هباحصأو ىدنلجلا نب رينم مالك ىهتنا : مامالا لاق ٠ مهباقعأب فلخ

ةمألا تقبطأو ، ليمجلا نسحلا ءانثلا اذه رينم هيلع ىنثأ نمب كبسحو

ىف هللا دوهش سانلاو ، ةيهولألا مالقأ ةمأل ةنسلأو ، مهيلع ءانثلا ىلع

ةارش نأ تظفح دقل : تلق ، ًاريخ هلهأو مالسإلا نع هللا مهازج هضزأ

ةارش نم دهزأ لاقيف ؛ لثملا مهب برضي اوناك هللا مهمحر ىدنلجلا

٠ ىدنلجلا

، ةبحصلا ةليخف الول ةباحصلل ىتح نكت مل تافصلا كلت نأ ملعاو

هيلع ىذلا لصألا هللا مهلعج دقل مرج الو، لاجرلا زجاعم نم ىه امنإف

ةرخآلا بلاط نأ بير الو ، كلذك مهمامإ لعجو ، ةمألا نم مهدعب نم

زوفايو ، رمملا اهيف نحن ىتلا هذهو رقملا اهنإف ، اهاوس ائيش ىري ال

٠ ًارقم اهلعجي ملو ًارمم اهلعج نم
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هتارش مظني ىدنلجلا

ريخلا كلاسم عضي ريمألاو ، ةمألا ىبرم ةلزنمب مامإلا نأ بير ال

مهبرديو دنجلا بقري دئاقلاو ، ةيويندلاو ةينيدلا مهرومأ عيمج ىف ةيرومأمل

هذه ىلع ةمثاج ةمألا لعج ىفكي الو ، اهرداصمو ممتايح دراوم ىط

لك ىف ممألا لجو زع هللا ملع دقلو ، بعشلا ملعم ناطلسلا نإف ، ةطيسبلا

هذه ىف مزلي ام عيمج امممأ ءايبنألا تملعو ؛ مهرومأ هوجو نم هجو

ةفورعم ميلاعت مهل ، ءافلخلا نم ءامعزلاو ءارمألاو كوللا كلذكو ةايحلا

بتارم ةارشلا بتر هللا همحر ىدنلجلا مامإلا ناك كلذكو ، ةفولام ةمظنأو

: لعجف مامالا لاق ، بتارم مهل لعجو ، بئاتك ةارشلا لعجف ، ةيدادعإ

لضفلا لهأ نم دئاق ةئامعبرأ ةئامثالث ىلا ةارشلا نم نيتئام لك ىلع

٠ ةوقلاو مزحلاو هقفلاو ، ةفرعملاو ملعلاو ، ةقثلاو ةريصبلاو اجحلاو

: لاق ٠ ةيمأ ىنب كولم لمع وه امك مهرصع ماظن عون نم اذهو : تلق

ممبدؤيو ، نيدلا ممملعي هقفلا لهأ نم بدؤم هباحصأ نم ةرشع لك ىلعو

ليبس مهيدهيو ، ةقيرطلا ىلع ممميقيو ، غيزلا نع مهددسيو ، فورعملاب

برمو بدؤم هنإ انمدق امك و ، القن و القع بجاو اذه : تلق ، داشرلا

ايندلا نإف بيرالو ، ايندلا رومأ ىلع ةمدقم نيدلا رومأو ، هبعشو هتمأل

قيرط ايندلا ىف ةماقتسالا نإف لاح لك ىلعو ،هنم دب ال امهالك نيدلاو

، ةرخآلا بلطل مدقت امنإ هللا همحر ىدنلجلا مامالاو ، ةرخآلا ىلإ ريخلا

، مامالا لاجر ضعب ىف ةيسفنلا ةعيبطلا تكرحت املو ، اعدض ضفرو

اوناكو ، مملبق نم اوباقراو ، ممفاوخإ مهركنتسا ايندلا ىلا اوتفتلاو
٠ لاقلاو ليقلا ببس
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لماعلل ىأ ، ءاسنلا ىلإ مهسفنأ تقات مهنم الاجر نإ مامإلا لاق

شحوتسا كلذ اوركذ املف : لا-ق ٠ تاوهشلا هب كرحتت ىذلا ىعيبطلا

بلقلا رسكنم نوكي ًامئاد ةرخآلاب لوغشملا نأل ىأ ، ممقداقو ممقمئأ مهنم

رهاظملا هل ىنستت ىنأ كلذك ناك نمو ، ًابهرو ًافوخ ، ءاشحألا قرتحم

وه امع هب لغاثنو هيف وه امع ضرعأ هنأكف اهل كرحت اذإف ، ةيناومشلا

نأ نود هيلا رظن حاكنلا اوركذ ذإ موقلا نم نكي ملف لاق ، هددصب

مادقإ ممل نكي مل ىأ ، قارعلا لهأ نم لضفلا لهأ ىلع مهرمأ اوضرعي
لاق ؟المأ ممل ىغبني لاحلا اذه له ىف ةمئألا اوغلبأ ىتح ، هيلع

ىلختلا نم هيلع مه امع ًاريغت هوأر ىأ هنم اوعزف مهيلإ كلذ لصو املف

ذخأ الإ هقيرط ىف هب قيلي ال راملا نإف ةرخآلا ىلع لابقإلاو ايندلا رمأ نم

٠ هيلإ رئاس وه ىذلا لحملا هغلبي ام

مهسفنأ اوعاب نيذلا ةارشلا ركذ مهءاسو هنم اوعزف : مامالا لاق

، ىلوألا ممقيرط نع اوغاز د-ق مهوأرو ، تاوهشلا بلطو ، ءاسنلل

ببسي ام ىلا اهكرحو مهسوفن ريغ ام مهيلع لخذ نوكي نأ اوفاخو

ىلا اوبتك قارعلا لهأ ىأ مهيلا اوبتكف لاق ، ةرخآلا نع اهيهالم

مهسفنأ نأ ةارشلا نع انوربجت انيلا متبتك مكنإ هصن ام ةارشلا ةداق

ىلع اوردقي مل نإ مهنأ ريغ ميظع رمأ اذهو ، ءاسنلا ىلا مهعزانت
، تاحلاصلا تاملسملا ءاسنلا ىلع هسفن ممنم ريقفلا ضرعيلف ربصلا

نيد هيلع اهل ىقبي الو اهايإ اهزجني مهارد ةرثع ىلع ةملسملا هتلبق ناف

نأ ىنعملاو ، هل ريخ وهف ءاسنلا نع ربص نإو ، جوزتيلف ةرشعلا دعب

نوكي نأ نم اورف دبقو ، هئارش نع.ىراشبلل لغاش ريغ رمألا اذه
ةكرحتملا ةوهشلا كلتل رسك اذه فو ، مهدصق نع مهعنمي نويد مهيلع

تاليمجلا ءاسنلا ىف مهوبغري ولو مهدصق نع ةارشلا عنمي الو ، مميف
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امبحاصو ، ريسياهرمأ مهارد ةرشعف ، مراغملا نهلجأل نوفلكتي ىتاوللا
نيدلا ىف ريسع لكو ، ريطخلا رمألا اهبحاص اهب عفد دقو ، ريقغ

٠ ريبكلا ىلاولا هلل ةنملاو ،ريسي ىمالسالا

، تايارو بئاتك شيجلا لعج ىدنلجلا مامالا نأ اذه نم ىرقف
ةئامعبرأ اهضعبو ، ةئامثلث اهضعبو ، ةبيتك نوكتف لجر اتئام امضعب

ابدأو اهقفو انيد طورشلا لماك ادئاق ةبيتك لك ىلع لعجو ، اذكهو

ةيمالسالا ةايحلا ىف هنم دب ال رمأ اذهو ، ركذ ام رخآ ىلا ةنامأو

ىشمت ايقالخأ و اينيد ابدؤم لاجر ةرشع لكل لعج هنأ امك ، ةحيحصلا

ى دأ دق مامالا نوكيف ، ةحلاصلا ةحيحصلا هميلاعت ءوض ىلع ةارشلا

هبعشو ةملسملا هتمأ وحن هبجاو ىدأ ا-مك ، ةارشلا ءالؤه وحن هبجاو

مامالا ناك اذكحو ، نيحلاصلا لاجرلا نم شا دنع كلذب نوكيو ، نمؤملا

، مالسالا حورص ماقأ نم لوأو ، نامعب مامإ لوأ وه ىذلا ىدنلجلا
ىدنلجلا ناكو ، نآلا ىلا هبوعشو هتمئأو هكولمب دلاخلا نطولا اذه ىف

هدعب ءاج نم تعبتا هذه هلامعأ نأو ، نامع ىف ةمامإلل ًاروتسد مامإلا

نوكي نأ الإ ةمئألا نم ًاد-حأ هيلع ءاملعلا لضفي ملف كلذلف ، ةمئألا نم

ءاشي نم هل-ضف ىتؤي شاو اهنود ةمئألا ةيقب ، شا دبع نب ديعس
: ميظعلا لضفلا وذ هشاو

ميدق نم ةفيلخلا ناك اذك

انيحلاصلا كولملل الاثم

ىلع ًاماهس اوناكف ، مشا همحر ىدنلجلا مامإلا ةارشلا ذختا نم لوأو

ىلع ءوسب كرحقي امدنع ودعلا نعطل ةأيمم ًاحامرو ، ةمومسم ودعلا

سيق نب نازع مامإلا دارأ لب ، كلذك اوطه ةمثألا لك تيلو ، نيملسملا
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نكل ، ًابئاص ًايأر ناكو ، كلذ لعفي نأ هللا مهمحر نيرخأتملا انتمئأ نم

هيلع هشا ىضق ىتح برح ىف لزي مل عيوب امل هناف ، ًاثيثح ىعادلا ناك

نأ دارأو ، ةلجاعلا ةهربلا كلت ىف نيدلا رانم ماقأ ام دعبف ، الجعتسم

ةنيدم ىف هشلا همحر ًاديهش لتقف ةينملا هقأجاف ، ممباختنا دعب ةارشلا مظني

لماع لكلو ، هنع ىضرو شا همحر ىدنلجلا ةدمب هبشأ ةدم ىف حورطم

امل ناكل نامع ىف هءاقب شا دارأ وا ًابامم مامإلا ناكف ، هلل دمحلاو هتين

، هلل نيدرجتم الاجر ةارشل ا ناك ذإ ، مالسالا لود نيب نأش مظعأ

، ًابلاقو ًابلق كلذل اودتعا دقو ، نطولا ىف ةكرح وأ ةروث لك نوعمقي

٠ نوقالي امب نيلابم ريغ قحلا ةرصنل ممغويس اولمحو
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فلا ىف همع ءانبا لتقي ىدنلجلا مامإلا

ناميإلا مهنم لزني مل نيذلا ءامعزلاو كولملا دافحأ نأ ىفخي ال

ىري دحاو لكو ، مهريغ نود رومألاب ةيقحألا نودقتعي احلاص الزنم

، مهريغو برعلا ةعيبط ىف فورعم ءىشب اذهو ، هاوس نع هب مدقألا هنأ

روهتلا نع مهدشرأو ، طبختلا نع مهدر ىنيد عزاو كانه ناك اذاف

كلذ نمو ، حلاصلا ليبسلاو ريخلا قيرط حضاولا قيرطلا ىلع مملدو

ةدئازو رظنلا هانباو ىدنلجلا ديعس نب رفعج هيلا انرشأ ىذلا عونلا

مهلعلو ، مللا همحر مامإلا ءادعأ اوبتاك ، مهتعامج نم مهعم نمو

لهأو ، ةلزنملاو ةبغرلا هعم نولمأي ىذلا ىأ ، هريغ اوعيابي نأ نوديري

وبأ لاق : مامإلا لاق ،ليجلكو ةمأ لكىف ةرخآلا لهأ دض ايندلا

ىنادنلجلا رفعج لتق شا همحر دوعسم نب ىدنلجلا نأ انغلب : ىراوحلا

حص املف ، نيملسملا ىلع مهنم تناك ةعيب باتك ىلع ةدئازو رضنلا هينباو

ةبراحم مهنم نكت ملو : لاق ، مميلا لسرأ هشا همحر ىدنلجلا دنع كلذ

ىلع ممباقر برضف ىدنلجلا مهمدقف ، مهباقك نم رهظ ام الإ انغلب اميف

، عومدلاب هانيع تضاف مهباقر برض املو : لاق ، انغلب اميف باتكلا كلذ

سفنب مهلتق لحتسا هشلا همحر هنأ دارملاو ، هتدلج ونبو هبراقا مهنأل ىأ

نم نأ نم نيملسملا راثآ ىف درو امب المع باتكلا سفنبو ةعيبلا كلت

ممنايك مده ىف ايعاس مهل ابراحم راص دقف نيملسملا ود—ع بتاك

دقو ، قحلا لهأ هيلعو ، نيملسملا راثآ ريمش وهو ، مهودعل هتألاممب

ناميلس نب ملاس مامإلا هب مه مهرخآو ىدنلجلا دعب ةمئألا هلعغ

) ا ج خيلتلا ربع نامع - ٦١م
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نأ الول رورس بحاص ىبادنلا ناميلس نب ملسم نب ديمح ىف ىصورخلا

وأ مهودع أطاو وأ نيملسملا ىلع سد نمو ، رمألا اوكرادت هباحصأ

ممل براحم ومف هناسلب ولو ،ىش ف مهقاش وأ مهتملك قيرفت ىف ىعس

٠ مهيلع غاب
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ىدنلجلا مامإلا ىلع نودتشي نوملسملا

ديعس نب رفعج هللا همحر دوعسم نب ىدنلجلا مامالا لتق امل

ةرماؤملا ببسب مهتعامج نم مهعم نمو ةدئازو رضنلا هينباو ىفادنلجلا
هباحصأ هآرو ، هانيع تعمد مهزئانج لمحت مهآرو ، اهب اورمآت ىتلا

مهنونظ تءاسو هنم كلذ اوركنتساف ، عومدلا نافرذت هانيعو ، كلذ ىلع

باحصأ لجو زع مللا فصو امك لطابلا لهأ ىلع ءادسشأ اوناكو ، هيف

: لجو زع لاقو ) رافكلا ىلع ءادشأ ( : هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

ءامحر مهف قحلا ىلع امأ ، لطابلا ىلع ىأ ) ةظلغ مكيف اودجيلو (

٠ مهنيب

ةيبصع مهيلع ىكبت ىأ ىدنلج اي .ةيبصعأ مممامإل ةارشل ا لاقف

ةمحرلا نكل ال : ءودهو فهل ىف هللا همحر لاقف مملتق بجوأ قحلاو ، ممل

ىكبتو ءاكبلا نع اناهنت مهيبنل مهيلع هشا ناوضر ةباحصلا لاق امك

، محرلا اهنإ : ةفليع لاقف ميهاربإ هدلو تام امل كلذو : مللا لوسر اي

وأ ، ةيلهاجلا ىوعدو دودخلا مطلو بويجلا قش نع مكتيهن امنإو

شا همحر ىدنلجلا مامالا رذتعاف ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك

ديعس نب رفعج لتق ، شا همحر ىدنلجلا ناك هريغ لاقو ، كلذب مهل

سوفن ىف عقوف ، مهيلع ًاعزج هنيع تعمدف ، ىدنلجلا ىنب نم هريغو

دعو مهرمأ لرتعاف انرمأ لزتعا هل اولاقف ، كلذ نم هيلع نيملسملا

ًابح وأ ةرامإلا ىف ةبغر همايق ناك ام هنأل ، مربتي ملو هل ةحار لازتعالا

، صاخلا مامإلا راعش اناك اذا ، ةوسنلقلاو فيسلا مميلا ملسو ، امل

عجري نأ اوبلطف هيلا اوعجر مث ،مهنم دحاوك حوريو ودغي مميف ثبلف
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هناكم ىلا عجر ىتح هب اولازي ملف كلذ هركف ، مهرمأ نم هيف ناك ام ىلا

٠ ةل رتعا دعب

هوعياب مهنأ ملعن ملو عجري دكي ملف لرتعا هنأ عضاوم فو : لاق

دقعلاب رمألا ىلا عجر هنأ ىنعي : مامالا لاق ٠ هلازتعا دعب ىرخأ ةرم

دقع ىلا جاتحيف لحنا دقغلا كلذ له مالكلا لحمو ٠ ملعأ شاو لوألا

، ةمامإلا ءاقبل فاك مهنمو هنم لوبقلا سفن لعلو أ قاب وه مأ رخآ

، هلارتعا ممبلط دنع مهيلع جتحا هنأ دجوالو ثدح نع لزعي مل هنأل

هنم وأ مهنم بلطلا سفنب لارتعالا هل حصي لهو ؟ ال مأ كلذ ممل له

ىف وه مأ ًارهاظو ًانطاب مهعم وه له ًارايتخا هولزع امنإ ليقو ؟ الثم

اوبلط ارهاظو انطاب ممعم ٠وأر املف ؟ رهاظلا ف وهام ريغىلع نطابلا

فوخ مهيلع أكلتف هيف هل مرج الو هريغ نم هب قحأ هنأل ، رمألل معوجر

٠ لوألاك نظ ءوس مهنيب عقي نأ

مهلاثمأو لاجرلاءالؤمف ، نيقداصلا نيحلاصلا لاجرلا ءالؤه رد هللف

عم اونوكو ( : ل-جو زع لاق ذإ ، ممعم نوكلاب هللا رمأ نيذلا مه

٠ ) نيقداصلا
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نامعب ىركشيلا زيزعلا دبع نب ناييش فللا ىبا لتقم

، ةيرفصلا ةمئأ دحأ ناك لب بهذملا ىرفص روكذملا فلدلا وبأ ناك

دمحم نب ناورم لتاقي ماقأ ، ىريبخلا لتق دعب هوعياب جراوخلا ناكو

برهو ، هموق هنع ىخارتو هدونج هنع قرغت مث ، ركذلا قباسلا ىومألا

زواجت ال ىتلا هموق نم ةلق ىف ىقب ىتح ، عمطلا باحصأ نم ريثك هنع

ءىش مهودع ىلا رظنلاب مهو اوغلبي نأ ىسع اذامو ، لجر فلأ نيعبرأ

اهولعجيف لصوملا ىلا اوفرصني نأ ماشه نب ناميلس مهيلع راشأف ريبك ريغ

اوركسعف ىل—حوملا ىلا اوهتنا ىتح ناورم مهعبتف اولحتراف ، مهرهظ
تقاكف ، ةنيدملا ىلا مهركسع نم اهيلع اروسج اودقعو ، ةلجد ىقرش

دق جراوخلا ناكو ، مهئازإب نااورم قدنخو ، اهنم ممقفارمو مهتريس
، جراوخلا عم نولتاقي لصوملا لهأ ناكو ، ةصخب ناورمو زاكلاب اولزن

ناورم ىتأو ، رهشأ ةعست ليقو ، مهلتاقي رهشأ ةتس ناورم ماقأف

ناكو، ماشه نب ةيواعم نب ةيمأ هل لاقي ماشه نب ناميلسلخأ نباب

برضو هيدي عطقف ، ًاريسأ ناييش ركسع ىف ماشه نب ناميلس همع عم

هرمأي ةريبه نب رمع نب ديزي ىلا ناورم بتكو ، هيلا رظني همعو هقنع

نب ىنثملا ةفوكلا ىلعو ، قارعلا ىلا هعم نم عيمجب ايسيقرق نم ريسملاب

نبا ىقلف ، قارعلاب جراوخلل ةفياخ وهو ، ىلشيرق ةذئاع ىذئاعلا نارمع

اوعمتجا مث جراوخلا تفرصناو ، اديدش الاتق اولقتقاف رمنلا نيعب ةريبه

لسرأف ، ةرصبلاب اوعمتجا مث ةريبه نبا مممزمف ، ةفوكلا نم ةليخنلاب

تمزمناف ةرصبلاب اوقتلاف ةميظع ليخ ىف راوس نب ةديبع مهيلا نابيش

نكت مظ ، مهركسع ةريبه نبا حابتساو ، راوس نب ةديبع لتقو جراوخلا

رومج نب روصنم ناكو قارعلا ىطع ةريبه نبا ىلوتساو ،قارعلاب ةمه ممل
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راسو ، عمجأ لبجلا ىلعو نيهاملا ىلع بلغو مزمناف ، جراوخلا عم
ةلظنح نب ةتابن هجوو هسبحف رمع نبا ذخأف ، طساو ىلا ةريبه نبا

، ربخلا ناميلس عمسف ، زاوهألا روك ىلع وهو بيبح نب ناميلس ىلا

، ليجد ءىطاش ىلع ناترملاب اوقتلاف ، متاح نب دواد ةتابن ىلا لسرأف

امل ةريبه نبا ىلا ناورم بتكو ، متاح نب دراد لنقو سانلا مزمناه
هريسف هيلا ىرملا ةرابض نب رماع لاسراب هرمأي قارعلا ىلع ىلوقسا
نب نوجلا لسراف ، هربخ نابيش غلبف ، فالآ ةينامث ىأ فالآ ةعبس ىف
لخدف ، هعم نمو هومزهف نسلاب ًارماع اوقلف عمج ىف ىجراخلا بالك

ىتح ربلا قيرط ىلع دونجلاب هدمي ناورم لعجو ، هيف نصحتو نسلا

نابيش دمي روهج نب روصنم ناكو ، رماع عمج رثكف ، نسلا ىلا اومتني

جراوخلاو نوجلا ىلا ضهن رماع عم نم رثك املف لاومألاب لبجلا نم

، لصوملا ىلا ادعصم ةرابض نبا راسو نوجلا لتقو ، مهمزهف مهلتاقغ
ميقي نأ هرك هوحن رماع ريسمو ، ناييش ىلا نوجلا لتق ربخ ىهتنا املف

ناورم ىلع رماع مد-قو ، جراوخلا نم هعم نمب لحتراف نيركسعلا نيب

راس نإو ، ماقأ ماقأ ناف ، نابيش رثأ ىف ريثك عمج ىف هريسف لصوملاب
كسمأ كسمأ نإو ، هلتاق نابيش هلتاق ناف ، لاتقب هأدبي الأو ، راس

جرخو ، لبجلا ىلع رم ىتح كلذ ىلع ناكف ، هعبتا لحترا نإو ، هنع
عومج ىف رفعج نب بيبح نب ةيواعم نب هشلا دبع امبو سرافءاضيب ىلع
لبقأو ، نامرك نم تفريج لزن ىتح راسف امهنيب رمألا ًايهتي ملف ، ةريثك
، هلتاقو هضهان مث ، امايأ ةيواعم نبا ءازاب لزن ىتح ةرابض نب رماع
نابيش ىقلف هعم نمب ةرابض نبا راسو ، هارهب ةيواعم نبا مزهناغ

، مهركسع حيبتساو ، جراوخلا تمزهناف ، اديدش الاتق اولتققاف تفريجب

٠ ةئامو نيثالث ٠٣١ ةنس ىف كلذو امب كلهف ناتسجس ىلا نابيش ىضمو
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رمش رادقم لصوملا ىلع نابيشو نأورم لاتق ناك لب ليقو : لاق

نابيش راصو هعبتي ةرابض نبرماعو سرافب قحل ىتح ناييش مزهنا مث

دوعسم نب ىدنلج هلتقف نامع ىلا اهنم جرخ مث ، ناواكرب ةريزج ىلا

نبا مالك اذه ، ةئامو نيثالثو عبرأ ةنس ىدزألا ىدنلج نب رفيج نبا

٠ ىرورحلا نابيش ةيضق ىف ريثألا

ببس ركذ مدقت دقو : ه رثأ ىلع شا همحر ىملاسلا مامإلا لوقيو

نب مزاخ بورح ببس ناك كلت نإو ، ناواكرب ةريزج نم ناييش لاحترا
دمحم نبا ناورم مايأ ىف نابيش رمأ لوأ نوكيف ، حافسلا مايأ ىف ةميزخ

، نيملسملا مامإ ىدنلجلا ةارش دي ىلع نامع ىف حافسلا مايأ ىف هلتقمو

نم ًابراه رثيجب نامع ىلا ءاج دق ناك هنأ نايعألا ةفحت ىف ركذو

ىأ ىلع نامع هئيجم فرعي ال تلق ، نامع ىلا مدق املف ، حافسلا

مامإلاو هنيب تعقو ىتلا برحلا ليلدب ًائجال !ىبي مل هنأ رهاظلاو هجو

برح ىلع ءأ —اج هوأر املف هئيجم ىف هدنع ام اوفرعي نأ دبال مهناف

ةيطع نب لاله شا همحر مامإلا هل جرخأف لاق ، مزلي امب هولباق

ىيحي ناكو ، حيجن نب ىيحي هعمو لال-هب مركأو ، شا همحر ىناسارخلا
راصو اوقتلا املف ، نيملسملا نم .ةعامج ىف هلضف سانلا ىف ًاروهثم

فصنأ ةوعدب اعدف حيجن نب ىيحي ماق ، لاتقلل اوفقاوت ىأ نيفصاو

، هاضرت ىذلا نيدلا ىلع انأ ملعت تنك نإ ممللا : لاقف نيقيرفلا اهيف

مث ، ىباحصأ نم ليتق لوأ ىنلعجاف ، هب ىتؤت نأ بحت ىذلا قحلاو
تنك نإو . مهيلع ةرئادلا لعجاو ، هباحصأ نم ليتق لوأ نابيش لعجا

بحت ىذلا قحلاو هاضرت ىذلا نيدلا ىلع هباحصأو نابيش نأ ملعت

، ناقيرفلا نماه ، هباحصأ نم ليتق لوأ نابيش لعجاف ، هب ىتون نأ
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نب ىيحي نيملسملا نم ليتق لوأ نلكه ضعب ىلا ممضسب موقلا فحز مث
، ممنم نيملسملا شا نكمو ، ناييش نابيش باهصأ نم ليتق لوأو ، حيجن

٠ انمط اميف ةيقب ممل قبت مله ، مميلع اولوعساو

ليمج نبا

ءاج هنأ الوأ ٠ عاودل ىفامعلا خيراتلا ىف اذه ناييش ركذ ناكو

، نامع لهأ ىلع اميظع ءالب ناك هلتق نأ ايناثو ، نوينامعلا هلتقف نامع

الوتقم هدجو املو ، اذه نايبثًلابلاط ىميمتلا ةميزخ نب مزاخءاج ذإ

دادغب ناطلسل نامع لهأ عوضخب الإ مزاخ غكي مل هنم شا ممحارأو

نامع لهأ مرج امف الإو ىقالي امب لهاجلا ىلايي الو ، حافسلا وهو

مهركش مزاخ نم غبني نلكف ، هولتقف هولتاقف ، مميلع ًايغاب مهءاج ذإ

هقلخ ىف شا نكلو ، هايإ مهوفك ذإ مالسب ممعدوي نأو ، مهديبأقو

انخيش ريشي لاوحألا هذه ىلاو ، اهنوك نم دبال تادارإ

: لوقي ثيح هكلس ىف هنع شا افع

ةمئألا لوأ نامع ىفو

ايضرم ةقث الدع ناكو

هقمامإ ىلع لكلا عمجأو

غشاك ىدنلجلا وح

ًاملاع ًافو كارب

هتيالو ىلع اذك اوقفتاو

ةملل

ايقت

:لاق نأ ىلا

الماع ميوقلا قحلاب ناكوالداع نامع ىف ىدنلجلا ماق

هباوص ىلعو ءادح ىلع هباحصأ عم ىدنلجلا دهقتسلو
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ناوضرلا بئاحس مميلع نامعنمرافلجفكاذو

٠ هلك هركذ نع انضرعأ ليوط هل ثيدح ىف

لققب ةلودلا كلت تكلهف ليتق فالآ ةرشع ىلتقلا ةلمج لاقيو
مامإلا شا محرف ، هدابعل شا نم ءالقبا رارشألا دي تكلمتو ، رايخألا
هشا ةعاط ىف مهسوفن اوعاب نيذلا ءادشألا هتارشو ٠ ىدنلجلا

٠ لجو زع
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نابيش لتق دعب هباحصأو ىدنلجلا مامإلا رما ىمتنم

ىركشيلا زيزعلا دبع نب ناييش لتق ذنم اهاحضوأ ةيشع الإ نكي مل

ىميمتلا ةميزخ نب مزاخ مدق ىتح ، نامع ىف فلدلا ىبأب فورعملا

، ريخلا الإ نامع لهأ نم دجي مل نامع لصو املف ، نابيش لتقل بملاطلا

مهدالب قشيو موق خرأ ضوخي شيجب هئيجم اوركنتسا اوناك نإو
مامالاب لصتاو ، نامع ىلا مزاخ لصو مامإلا لاق ٠ مهنذإ ريغب

مهلاتق مللا انافك دقو ، موقلا ءالؤه بلطن انك انإ : لاقو ، ىدنلجلا

كنأ هربخأو ، ةفيلخلا ىلا كدنع نم جرخأ نأ ديرأ ىكلو ، مكيديأ ىلع

هدنع ىأرلا لهأو هموق ىأ نيملسملا ىدنلجلا رواشف ، عيطم عماس هل

كلذ هل نوملسملا ري ملف ، ةميزخ نبا مزاخ هديري ىذلا رمألا كلذ ىف

قولخمل ةعاط الو ، ةعاطلاب هل فارتعاو ، ملاظلا رابجلل عوضخ هنأل

كلهيل ةينملا اهنكل ، انه ةيقت الو ، ةيقتلا نيعتت ملام ، قلاخلا ةيصعم ىف

٠ ةنيب نع ايح نم ايحي و ةنيب نع كله نم

عباطلا ىأ ، همتاخو نابيش فيس هيطعي نأ هلأس ليقو : مامإلا لاق

ىلا ًارظن كلذ نم هللا همحر ىدنلجلا ىبأف : لاق ٠ بتكلا هب متخي ىذلا

مامإلا ىقبيو مهيلا هملسي ال لهاج ميعز اذهو ، ثراولل قح هنأ

نم مزاخ بلط دمحم وبأ لاقو ٠ العو زع هشا مامأ هنع الوئسم

قارعلا ناطلسل بطخي نأو ، هفيسو نابيش متاخ ميلست ىدنلجلا

لعأ نم ءاملعلا ىدنلجلا مامإلا راشتساف : لاق ، ةعاطلاب هل فرتعيو

ةيطع نب بيبشو ، ىناسارخلا ةيطع نب لاله ذئموي مهعمو ةوعدلا

نابيش فيس عفدي نأ هيلع راشأف ، ىنارحبلا دايز نب فلخو ، ىنامعلا
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فيسلا ةميق نابيش ةثرول نمضيو ، لاملا نم هيضري امو همتاخو

، ةعاطلاو ةبطخلا الإ مزاخ ىبأف ٠ لاق ٠ ةلودلا نع كلذب عفدي متاخلاو

امنإو ٠ نيدلاب ةلودلا نع عفدي نأ نيدلا باب ىف زوجي ال كلذ نأ اوأرف

٠ شا همحر دمحم ىبأ مالك ىمتنا لاملاو لاجرلاب امنع عفدي

مهوطعي نأ سأب ال : هشا امهمحر بوبحم نب دمحم شا دبع وبأ لاقو

الو : لاق ، ةيعرلاو ةلودلا ىلع مهوفاخ اذا مهتنسلأب ةعاطلاو عمسلا

٠ هأ الف لاملا امأو لاق ، ةارش ريغ وأ اوناك ةارش ةنسلألا ريغب كلذ نولعفي

،لاجرلاب وأ لاملاب ملاظلا ىوقي نأ حصيالو ةيوقت مهل نوكي لاملا نأ ىنعملاو

مزاخ هلبق ول لوألا ىأرلا ناكو ، سانلا نم ريغلا ىلع هب ىوقتي هنأل

همجوو ، ءاملعملا اهزاجأريثكلا لاملا نع ليلقلا لاملاب ةيقتلا نأل ًاعساو

نيدلا ةنايصو لاحلا ةنايصل عضو ، لاملاو نيررضلا فخأ باكترا

٠ ةيقتلا زاوج بهذملا رومثمو ، ءىش لك نم ربكأ

لاس ام مزاخ ءاطعإ نم ىبأ ىدنلجلا نإ مث لامإلا لاق

مامإلا نأ نظأ : تلق ٠ ىدنلجلاو ةميزخ نب مزاخ نيب لاتقلا عقوف

اذه نأ ملع نيح ةميزخ نب مزاخ ىقال امنإو ، لاتقلل ًادعتسم نكي مل

ىلع انل نوكتو ، هموقو نابيش انلتق دق نحنو ، نابيشل ًابلاط ءاج

لئاوغ سانللو ، ةيملس ةلاحب مامإلا هيقاليف كلذ ىف دي مداقلا اذه

رمألا ناكف ، رمألا كرادتل جرخملا ماملالا دجي ملف ، ىلابي ال لهاجلاو

: لاق ٠ لجو زع هشا دارأ امل دبالو ، ًاثيثح ىعادلاو ٠ الجعتسم

، ةيطع نب لالهو وهو الإ قبي ملو ىدنلجلا باحصأ عيمج لقف

لاقف ٠ لاله اي لمحأ : ىدنلجلا لاقف ، ربكألا هريزو ناكو
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ىقبأ الأ ىلع كلو ىمامأ نكف ىمامإ تفأ : مامالل لاله
: كدحب

ىرق ام لالهل مامإلا لاق

داق ىتح مامإلا مدقت

هلوصلا ىف دسأك مهل ناك

انهذلا ريحت هفاقث ىدبأ

راغلج تروح دقو اودمستساف

ىرج نميغ انأو مدقت لاق

ال-بقم هارو ىضاقلا لتقو

هلوجلا دنع وجلا باقعكو

ىنثي اهيلع ةلاسب عم

رابخألا اذب تءاج مهدهشم

مهقلود مه ملستل ةقفاوملا ىف ىأرلا لهأ هظحالي ناك ىذلا اذهو

وه رمأ هلل نكلو ، مهنيد مهل ملسيو ، مهتماركو ممتميزع ممل ىقبتو
نأ ملع دقو ، امهنوك نم دبال هردقو هؤاضقو . هذفان وه مكحو ، هغلاب

امم ، ةميخلا سأر نآلا اهناكم عقت ىتلا رافلج ىف ًامزاخ ىقتلا مامإلا

مل رمألا ىف اوعقو املو ، قيدصل قيدص ءاققلا مهاقتلا مامالا نأ لدي
هللا ىلعو هب اوفوف ، ممسغنأ ىلع هوطرش امك هلل ءافولا نالعإ الإ اوري

٠ مهنع ىضرو هللا مممحر اوهجوت هيلإواولكوت

حافسلا لسرأف ىدنلجلا مامالا ركذ دعب : ةريزجلا ملاعم ىف لاق
مممامإ كلهو نوينامعلا مزهناف لاق ، هباحصأو مامالا ىأ ، مملاتقل ًاشيج

نامع رومأ تراص ىتح اهناطوأ ىلإ لصت ةفيلخلا ركاسع نكت مل نكلو
بسح ىلع مامإ باختناو عامتجا دقع ىلإ ىلاهألا رطضاو ، ىضوف

خلإ نافع نب دمحم هل لاقي لجر ىلع رايقخالا عقوف ، بهذملا لوصأ

همامإو هناوخإ ىريو ، توملا هنأ ىري وهو ، ةيطع نب لاله زرب اسملو
هبلقلا قفاخ الو ، باصعألا رئاخ الو ةميزعلا ىهاو نكي ملو ، ىعرص



-  ٣٥٢ ٠

هللا ىضو بلاط ىبأ نب رفعجب قحلي نأ هل قحي ىذلا راركلا لطبلا مدقتف

ملو هقفاقث نم نوبجعتي مزاخ باحصأ ناكف ، هبرح ةمأل هيلعو ، امهنع

، ةيطع نب لاله اولاقو ٠ هتلاسبو هتعاجش هب مهتفرع ىتح هوفرعي

اوضق ىتح هعم اولاجو ممعم لاجف ، لالهلا نأش اذكهو ، همساب اودانتو

همحر ًايضابأ نوكي نأ لبق هوفرع دقو ال خيكو ، هللا همحر لتقف ، هيلع

ناكو ، نيروهشملا اهلاطبأو ناسارخ ديدانص نم ناك ذإ ، هنع ىضرو هللا

لتق ىلوت ىذلا نإ ليقو ، ًامادقم ًاعاجش ةريرسلا قداص ةريصبلا رين

ىفن دق شيجلا ىأر ذإ ةميزخ نب مزاخ وه هللا همحر مامالا ىدنلجلا

هلقاق وه نأكف ، مامالا لاتقل مزاخ ماقف ، ىضاقلاو مامالا نالجرلا ىقبو

لزي الو ، ماني الو ليللا أدهي ال ًافئاخ ًاروعذم هلتق دعب لزي ملف سفنلاب

ىلع هللا حتف دقف ، رشبأ هل ليق ةافولا هتكردأ اذإ ىتح رعذلا ةمهمه هل

فيكف ، تاهيه تاهيه تامملا ىف انورغتو ةايحلا ىف انومتررغ لاقف كيدي

خيشلا لتق نأ ىنعملاو - ىدنلجلا مامالا ىنعي ىنامعلا خيشلا لتقب ىل

اذه لثم ىف ىتح ان ورغتو ، اهب ان ومتررغ ةقحاس ةمقن قح ريغب ىنامعلا

٠ روكذملا خيشلا لتق نم انيجني ىذلا امف ، لاحلا

ريغب امفرتقي ىتلا همئارج ةبوقع هسفن نم ملعي ءرملا نأ كش الو

، رذي امو ىتأي امب ىلابي الو ءىش ىلع تفتلي ال هتسرطغ لاح ىف هنكل ، قح

جرخو ، مدنلا عباصأ ضعب ماق ًابصانم هل ري ملو قانخلا قاض ذإ ىتح

ليللا أدمي ال ةرصبلا لهأ نم لجر هبحطصاف جحلل نامع لهأ نم لجر

: لاقف ، ىفامع هبحاص نأ ملعي ال وهو كلذ نع ىفامعلا هلاسف ماني الو

افأغ ،مملثم رأ مًلاموق اهيف انلتاقغ نامع ىلا ةميزخ نب مزاخ عم تجرخ

لجرلا نم ًابجعتم ىقبو هدنع هلاح ىنامعلا متكف ، مافأ ال لاحلا كلذ ذنم
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نمؤم لق نأ ىفخي الو كلذب قيقح تنأ هسفن ف لاقف ، هب ىلتبا امو

٠ اهرسأب ايندلا هلداعت ال قح ريغب دحاو

، ةقلخ ًاباوثأ الإ هيف اودجي مل مه ركسعم ىلع اوبثوو مهولتق املو

دجت رابتعا رظن لاوحألا ىف رظناف ، فيل نم ممغويس لئامح اودجوو

، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةباحص نم ةعطق ممتمتأو ةيضابإلا

ىضق املو ، نيدلا ىف ةقداص ةجح اونوكيلو ، ام مويل رهدلا اهافخأ

، قح ريغب مميلع اهرادأ ىتلا كراعملا كلت ف ةميزخ نب مزاخ مهيلع

ناك ذإ ، ناورمنلا ةيضقب هبشأ ىدنع هذه لب ، دادعتسا ريغ ىلعو

مه اذا ةمثاجلا ةشحولا لاوزو ، مهنيب مهافتلل مامإلا نورظتني موقلا

هللا ىلإو كلذك ءالؤهو ، مهرخآ نع اولتق ىتح ميغ لمعت فويسلاو

٠ ريصملا

ىلع بلاكتلا طشن ، هباحصأو ىدنلجلا مامالا رمأ ىمتنا املو

لومس رمأ نع ةعاشإلا تعاشو ، عقاولا نم نوينامعلا عاتراو نامع لهأ

، فوخلا مظعألا داوسلا ىلع لحو ، شهدلا اهسبلأو ةمألا ىلع رثأ

بحسفاف ، كرحتم نيينامعلا نم كرحقي مل كلذبو ، نونظلا تفدارتو

٠ اهيلع ًارهاق نامع خودو ، رصتنملا مخضلا هشيجب ةميزخ نب مزاخ

ناك : لاق ، ةئامو نيثالثو عبرأ ةنس ثداوح ىف ريثألا نبا فو

كلذكو ، ىملاسلا مامالا دنع حيحصلا وهو ةنسلا هذه ىف ىدنلجلا لتق

ًارمشو نيتلماك نيتنس شاعو ، ٢٣١ ةنس ف عيوب ىدنجلا نإغ لوقن

ناك ةميزخ نب مزاخ نأ اضيأ ريثألا لماك فو : مامالا لاق ٠ ًارمشأ ليقو
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ةسمخ مهو ، نادملا دبع ىنب نم حاغسلا لاوخأ ناكو ، حافسلا نم

رثع ةعبس مهيلاوم نمو ،الجر رشع ةينامث مهريغ نمو ، الجر نوثالثو
ناكو ، ريماطملا تاذب ةميزخ نب مزاج مهيقلف حافسلا اودصق ، الجر

مهيلإ عجر مث ، ومتش مهزاج املف ، مميلع ملسي ملف مهيلع دجو دق

رمأف ، باوجلا ىف هل اوظلغأف ، مهيط هب دجو دق ناك رمأ ىلع ممبتاعو

فرصنا مث ، مهلاومأ تبهنو مهرود تمدهو ، ًاعيمج مهقانعأ تبرضف مهل

ىنراحلا هللا دبع نب دايز لخدو اوسمتجاف ، ةيناميلا كلذ غلبف : لاق مهنع

كقحب فختساو كيلع أرتجا ًامزاخ نإ : هل اولاقف ، حافسلا ىلع ممعم

، كفورعم نيبلاط كب نيزتعم كوتأو دالبلا اوعطق نيذلا كلاوخأ لققو

الب مهلاومأ بنو مهرود مدهو مزاخ مملتق كراوج ىف اوراص اذإ ىتح
نب مهجلا ابأو بعك نب ىسوم كلذ غلبف مزاخ لتقب مهف ، هوثدحأ ثدح

، ءالؤهل نم ناك ام انغلب نينمؤملا ريمأ اي الاقو حافسلا ىلع الخدف ، ةيطع

ةعاط هل نإف ، كلذ نم هللاب كذيعتسن انإ ، مزاخ لتقب تممه كنأو

دق ناسارخ لهأ نم مكتعيش نإف ، عنص ام هل لمتحي وهو ، ةقباسو

دمغي نم قحأ تنأو مكفلاخ نم اولققو ، دلالوألاو براقألا ىلع مكورثآ

كسفنب كلذ ىلوتت الف هلتق ىلع ًاعمجمو العاف دبال تنك نإف مهئيسم ةءاسإ

، كل هرفظ ناك رفظ نإو ، ديرت ىذلا تغلب دق تنك هيف لتق نإ رمأل هثعباو

ىلاو ،نيملسملا ىنعي جراوخلا نم نامعب نم ىلا هميجوتب هيلإ اوراشأو : لاق

، ىركشيلا زيزعلا دبع نب نابيش عم ناواكرب ةريزجب نيذلا جراوخلا
نب ناميلس ىلا بكو ، لجر ةئامعبس عم ههيجوتب حافسلا رمأو : لاق

٠ هأ نامعو ناواكرب ةريزج ىلا مهلمحي ىطع

نوكي سيلف ، لجر فلأ نيعبرأ غليي اشيج دوقي نابيش ناكو



-  ٦٥٢  -

ناك ام نامع لها نم هيلع ناكف ، نامع ىلا رادقألا هققاسف ، ًانيه هلانم

ناك ذإ ، نامع لهأ لاتقلو روكذملل ابلاط نامعب قحتلي مزاخب اذإو

مهفويس لسغت ملو نابيش اولفق نامع لهأ ناكو ، لكلا لاتقل ًابودنم

لاتقل ءاج هنأب ، نامع لهأل اعدتخم مزاخ ءاج ىتح دعب ءامدلا نم

ممنا نونظي اوناك امو ، نامع لهأ كلذ رسف ، هايإ انومتيفك دقو ناييش

ىدنلجلا مامالا جرخف ، نابيشل مهدصقك تاذلاب اضيأ نودوصقم

كلت مزاخ مهل رهظأف ، موقلا عم مهافتيل هباحصأ نم ةمذرش ىف مهتاقالمل

زمر مهدايقنا ىأر اذإ ىتح ، فيسلاو متاخلاب اهيلا زومرملا تاللعتلا

نيدعتسم اوناك امو ، حافسلا وهو ، قارعلا ناطلسل ةعاطلاب ةبطخلاب مهل

تعضوو ةمج لك نم دونجلا ممب تطاحأ اهيف اوعقو اذإ ىتح برحل

سانللو ، نورداغ مهؤادعأو ، نولفاغ موقلاو مهباقر ىلع فويسلا
بيغلا فو لفاغ لك دض لئاوغ مملو ، صرفلا ناكمإ دنع رهظت اياوط
٠ بئاجع

ًارمشأ نامعب مزاخ ثكمو ، ٤٣١ ةنس ىدنلجلا ماملالا لتق ناكو

ًارختغمو مهب ًاحجبقم دادغب ىلا ىلتقلا نايعأ سوؤرب لسرأ مزاخ ناكو
، رابنألاب وهو ىردجلا حاغسلا ىلع هللا طلس كلذ رثأ ىلعو ، مملققب

نفدو ،ةجحلا ىذ نم ٣١ىف ةئامو نيثالشو تس ٦٣١ ةنس ىف هنم ىفوتو

نيتنسلا نم لقأ الإ ىدنلجلا لتق دعب ثكمي ملو ، رابنألاب هرصق ىف

٠ملعأ هللاو

ملاعم بحاص لاق ، ممنع ىضرو هباحصأو ىدفلجلا هللا محرف

نسحي ملف ، نيتفس ةمامالا رشابف ناغع نب دمحم اوبختفاف : ةريزجلا
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نب دمحم وه تلق ، بعك نب ثراولا هناكم اوماقأو ، هوعلخف لمعلا

ةلوطبلا هيف شت الجر ناك امنإو ، ًامامإ ةقيقحلا ف ناك امو ، نافع ىبأ

ىقيو كلذ فالخب هب اذإو ، رمألا ءابعأ لمحل ًاؤفك نوكي هلعلو ، ةماتلا

هتءافك مدع ممل رمظ املو ، مهيأر نوملسملا ىري نأ ىلا شيجلل طباضك

٠ هللا ءاش نإ كلذ ىرت فوس امك هنم هوجرخأ رمألل

)١جخيلتلاربعنلمع-٧١م(
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مزاخل ةعاطلا نونطي ىدنلجلا لآ

ىلع مزاخ فحز ، هباحصأو دوعسم نب ىدنلجلا مامالا لتق امل

نب رفعج لتق ىف مامالا اونغطضا نيذلا ىدنلجلا لآ ناك ؛ ًاحتاف نامع

، مامالا ىلع ةعيبلاب اوبقاك نيذلا، ىدنلجلا لآ نم مهعم نمو هينباو ديعس

مهيف نظي نمو مهليم نوليمي نيذلا ىدنلجلا لآ ةيقب مامالا ىصقأو

مهءاس ، قحلا لاطبأو لدعلا لاجرو ىوقتلا لهأ هنم ىندأو ، ءوسلا

: لئاقلا لوقيامك مملعلو ،كلذ

اهلاوز ىنمت ظح الو بيصن ءىرما ةلود ىف ءرملل نكي مل اذإ

اهلاقتنا ىوهي وهف اهاوس ىخري هنا ريغ امل ضغب نم كاذامو

ىدنلجلا لآ مدقت اذهلو ، بناجلا بوهرم نوكي بلاغلا نأ كش الو

ةنحاطلا برحلا كلت دعب اميس ال ، نيعيطم هل نيعماس ةميزخ نب مزاخ ىلإ

ةمقل ىزاغلا ىلا مهدلب اوملسيل نامع لهأ ناك امو ، الاطبأ تنفأ ىتلا

لوقي ام عمساو ، ىدنلجلاو ةميزخ نب مزاخ نيب رمألا دتشا لب ، ةغئاس

نيذلا دنجلا ىف ةرصبلا ىلا مزاخ راس : لاق ، ريهشلا خرؤملا ريثألا نبا

ذورلا ورم لهأ نمو ، هيلاومو هتريثعو هلهأ نم بختنا دق ناكو ، هعم

هيلا مضناو نفسلا ىف ناميلس مهلمح ةرصبلا لصو املف ، هب قثي نم

ةريزجب اوسرأ ىتح رحبلا ىف اوراسف ، ميمت ىنب نم ةدع اضيأ ةرصبلاب

، نابيش ىلا ةئامسمخ ىف ىلشهنلا ميعن نب ةلضف مزاخ هجوف ، ناواكرب

اوراسف ، نفسلا هباحصأو نابيش بكرف ، ًاديدش الاتق اولتتقاف اوقتلاف

، هباحصأو ىدنلجملا مهلتاق نامع ىل اولصو املف ، ةيرفص مهو نامع ىلإ

لاق ، هباحصأو نابيلش لتقو مهنيب لاتقلا دقشاو ، ةيضابإ مهو لاق
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اوجرخف ، نامع لحاوس ىلإ اوسرأ ىتح هعم نمب رحبلا ف مزاخ راس مث
رثكو ، ًاديدش الاتق اولتتقاو ، هباحصأو ىدنلجلا مميقلف ءارحصلا ىلإ
، الجر نيعست ىف همأ نم هل خأ مهنم لتقو ، مزاخ باحصأ ىف ذئموي لتقلا
ىنعي ، جراوخلا نم ذئموي لتقف ، ًاديد-ش الاتق دغلا نم اولتتقا مث
دحأ رفي ملو ، الجر نيعست نم ًاوحن مهنم قرحأو ، ةئامعست ، نيملسملا
٠ مهتلق ىلع هعم نمو مامالا تبث دقف ىأ ، هبحاص نع نيقيرفلا نم

، عباسلا ىلا عبارلاو ثلاثلا مويلا ىف مهنيب برحلا ىحر تراد مث

مزاخ ىلع راشأ ىتح ىزاغلا هودعو مامالا نيب ةرئاد كراعملا لزت ملف

ًاتويب تناكو ، مامإلا باحصأ تويب ىلع مجهي نأ هتروشم لهأ ضعب

اهورويو ةقاشملا ممتنسأ فارطأ ىلع اولعجي نأ كلذو بشخ نم ةينبم

باحصأ تويب ىف اهب اومرضيف اهب اوشمي مث ، نارينلا اهيف اولعثيو طفنلاب

حضاولا وهو ، لخنلا فعس نم اهلعل : تلق ، بشخ نم تناك و ، ىدنلجلا
٠ طقف دربلاو سمشلا مهيقتل اهوعضو

اهيف نمبو اهب اولغتشا نارينلاب مهتويب تمرضو كلذ لعف املف لاق

مهيف اوعضوف هباحصأو مزاخ مهيلع لمحف ، مهيلاهأو مهدالوأ نم

ىلتقلا ددع غلبو لاق ، لتق نميق ىدنلجلا اولتقو ، مهولتقف فيسلا

٠ هأ ليتق فالآ ةرشع

ًادعتسم نكي مل ىدنلجلا نأل رهاظلا وهو ةازغلا نم ةيرثكألا للعلو
ةيقب مهلعل وأ ، نابيش لتقم رثأ ىلع مزاخ هأجاف امنإو ، مزاخ برحل

شيج مهأجاف ممناطوأ ىلا مهعوجر لبقف ، نابيشل لتاقملا شيجلا
هللا مهمحر كلذل اوجرخ دقو ، ممل نينسحلا ىدحإ تناكف ، مزاخ

٠ ممنع ىضرو
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نابعث شيعلا اذه ةذل ناك مهيناف ناوضرلا ةيقابب اوعاب

انهو ، نيملسملا ىف ةميظعل ليتق فالآ ةرثع نع فثكنت ةلتقم نإو

ممتبغر هعم اولانيل ةميزخ نب مزاخ ةاقالمل ، ىدنلجلا لآ نم نوقابلا زرب

همحر مامالا لاق ٠ مهحلاصم هعم اوري مل ىذلا مامالا تومب ةوجرملا

، ريثألا نبا نع لقن هضعب اعساو ًامالك ىدنلجلا دعب نامع رمأ ىف هللا

: هتصالخ ىنامعلا خيراتلا نع هضعبو

مامالا امهلتق نم ءانبأ امهو ، رضنلا نب دشارو ةدئاز نب دمحم نأ

ىف ىقب ًامزاخ نأو ، مامالا ىلع ةنيغض اهودعو ، ممنع ثيدحلا قبس امك

لسرأ دقو ، نوروكذملا ىدنلجلا لآ هعمو نامع رمأ بتري ًارملشأ نامع

نب دمحم نامع رمأ مزاخ دلق طقف ، دادغب ىف حافسلا ىلإ ىلتقلا سوعرج

ءالؤه ناكو ، ميكح نب ثعشألا ممعمو ، رضنلا نب دشارو ةدئاز

ذإ ، مزاخ ةرطيسب سانلا ىلع اورطيست ، ةملظ ةربابج نوينادنلجلا

نيب عماجلاو مهديس وه ناكو ، مهموق ىلع هلامع اوناكف ، ناوعأ هل مه

، ةقحاملا لاصخلا ىه هذهو ، توربجلاو فسعملاو ملظلا نيفرطلا

نييبنلا نولتقي اوناك لب ، نولابي ال ملظلا لهأ نكلو ، ةقحاسلا لامعألاو

٠ ةنوآلا هذه ىف توربجلاب ىدنلجلا لآ رمتشا دقو ، مهريغب فيكف

ةربابجلا نأ ، نامع لهأ ريس ىأ ريسلا تركذ : هللا همحر ماملالا لاق

، روجو ملظ لهأ اوناكو اميف اودسفأف ، ىدنلجلا دعب نامع ىلع تلوتسا

: ناينادنلجلا رضنلا نب دشارو ةدئاز نب دمحم ةربابجلا ءالؤه نمف لاق

ىدنلجلا مامالا لققو نامع لتحا امل ةميزخ نب مزاخ نأ قبس دق : تلق

، اميلع ًابلغتم نامع مزاخ لخدو ، نيملسملا اصع ترسكقاو ، هباحصأو
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نادملا دبع ىنب ىلع رم ذإ، ريثألا نبا هفصو امك ًاملاظ ًارابج ناكو

اكرد اهيف فاخي ال ًاسبي ًاقيرط هل اودهمو ىدنلجلا ونب ءابل انمف ، مملتقف

ىرارذ مه ذإ ، كاذ ذإ نامع لهأ نايعأ مهو هناوعأ اوناكو ، ىشخي الو

نامع ىف رمألا اودلقتف ، نيملسملا مامإ مع ءانبأو ، نيمدقتملا كولملا كئلوأ

لطابلا لهأو ، نامع لهأ نم ءاوهألا لهأ ممعياشو ، ةميزخ نب مزاخب

فرت ةميزخ نب مزاخو ، مهداسف ىلع اوقبو ، ةمأ لك ىف قحلا نم رثكأ

هابلف ، هيلإ حافسلا همدقتسا ىتح ةدم نامع ىف ىقبو ، نامع ىلع همالعأ

، اهربانم ىلع حافسلل اهيف بطخي ، هقراشإ نهرو ، هدي عوط نامعو

؛ مهيلع هدجو ىذلا ةعيبلا باتك ىلع نيروكذملا هبراقأ لتق ماملالا ناكو

فعضلا ىرسو ، نامع ىف اوثاعو ، نويرصعلا لوقي امك ًايعاطقإ لكلا ناكو

توصو ، تفاخ لدعلا توص نأل ، ميشهلا ىف رانلا نايرس نيملسملا ىف

٠ ةدملا كلت ةليط ثادحألا نمناكامكلذنمو،عوفرم لطابلا

هنوكل ناك هلتق نأ رهظي ام ىلعو ، ىنادنلجلا زيزعلا دبع لتق اهنمو

: لاق ، نيملسملا فعض لاح ىف كلذو : مامالا لاق ، قحلا عابتأ نم

ةريغملا نب نمحرلا دبع نأ هللا دبع نب حبسم نع ةبقع نب حاضولا نع

نم لاح ىلع نوينادنلجلاو ميكح نب ثعشألا ناك دقو ، مهربخأ

لاح ىف كلذو ، ةلودلا ىلع جورخلاب نورهاظتم ىنعملاو ، جورخلا
وه ناك ريشب نب رفعج نأو ، ةميزخ نب مزاخ مايأ ىف نيملسملا فعض

مدق ىتح ، امهنع هللا ىضر بجاحو ةديبع ىبأ عم قارعلاب هريغ رخآو

وهو ، قارعلا ناطلس نوعجاري اوناك ىأ ، قارعلا ىلإ نوينادنلجلا
نأ ًابجاحو ةديبع ابأ مامالا نومداقلا ربخأف ، ركذلا مدقملا حافسلا

لاقف ، هولقق مث مهارقف ىنادنلجلا زيزعلا دبع ىلع اولزن نيينادنلجلا

، مملوق البقي ملف ، نيملسملا ىلع مكتلاقم لبقت ال : بجاحو ىسوم مهل
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كلذب اودارأ اوناكو ،اوبهذا : لاق ٠ ناطلسلا ىلإ بهذن افإف : اولاق

املف : لاق ٠ ةقيرط نم لبيسلا اولخديل ةديبع ىبأ مامالا ىلا ةياكشلا

لوقن ام ٠ ةديبع ىبأل اولاق ، نامع ىلإ هبحاصو رفعج جورخ رضح

زيزعلا دبع ةلتق ىف اوقرتفا نامع لهأ ناك دقو ، موقلا ىف امكنم نامع لهأل

، نيلتاقلا ىأ مهالوت نم مهنمو ، نيلتاقلا نم ىأ مهنم ىرب نم مهنمف

مهنع فقو نم مهنمو : لاق ، لاىحألا اهيلع ىنبنت لاوقأ نم ناك امل

؟ تاقثلا نم مأ ءاغبلا نم زيزعلا دبع ناك له ، ممل ضرع ىذلا لاكشإلل

ةيالو هل لك نإ نامع لهأل الوق : بجاح هليمزو ةديبع وبأ ىأ ، الاقف

ىتح ،عيض امب ىلوأ مهرمأ نم رمأ ىلع ناك نم ككو ،نوملسملا هالوقي
هئاطعإ نع عنتمي ىأ قحلا هيلع هيف نوكيف ، هعيض ىذلا هيلإ رمألا بلطي

ةيالو هل تقبس نأ ىأ ، هتيالو كرتت كلانهف قحلا ءاطعإ نع عنتما نمو

نمحرلا دبع ثيدح اذهف : لاق ٠ هتيالو طقست قحلا ءاطعإ نع هعانتمابف

٠ هللا دبع نب حبسملا نع ةريغملا نب

زيزعلا دبع ىلع اولزن ةجراخلا ةفئاطلا نأ هلصاحو : مامالا لاق

ىف اوغلتخا اذهلف ، مهنم كلذ نوملسملا نسحتسي ملف ، هولتقف ممفاضأف

لاق ، ةيضقلا لضف ىف بجاحو وه لاق ، ةديبع وبأ لاق ىتح ، ممتيالو

ىبأ ىلا اوبلط دق ىدنلجلا ىنب نأ ، امهلوق ىلا نوعجري نوملسملا ناكو
لاق اذلف ، اعمسي املف، زيزعلا دبع ةلتق نم اوبلط ام بجاحو ةديبع

لاقف ٠ سابعلا ىنب لماع نونعي ناطلسلا ىلإ بهذن : نوينادنلجلا

هللاو ناطلسلا ىلإ اوبهذ مهنأ انغلبي ملو ، ديدهتلا قيرط ىلع اوبهذا

٠ ناك امب ملعأ
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بستحملا ىنامعلا ةيطع نب بيبش

، ىنامعلا ةيطع نب بيبش روهظ ، ىدنلجلا ىنب مايأ ثداوح نم

سبتلا سانلا ضعب نإف ، ةيرفصلا مامإ ىجراخلا بيبشب كيلع هبتشي الو

باحصأ نم اذه بيبش ناكو ، ىجراخلا بيبشب ىنامعلا بيبش مهيلع

هابسني ملو ، نسحلا وبأو دمحم وبأ : ناخيشلا كلذ ركذ ، ىدنلجلا مامالا

٠ ملعلا لهأ روصق نم اذهو، هررحأ ىتح هبسن فرعأ ملو

نسحلا ىبأو دمحم ىبأ نع هركذ نأ دعب ،نايعألا ةفحت ىف ،مامالا لاق

، ًابوصنم ًامامإ نكي ملو ، ىرقلا ىيحي ناك هنأ امهريغ ركذو : لاق

ناكو ، ىدنلجلا دعب ناك اذه هرمأ نأ رهاظلاو : لاق ٠ ًابستحم ناك امنإو

هلو لاق ، مهتفلاخم ىلإ ًايعاد ، ةربابجلا ىلع ًاديدش هنيد ىف ًابلص الجر

اهررح ةلاقم ىنعي ، ةاغبلا ىلع هتدشو هنيد ىف هبلصت نع ءىبنت ةريس

ةريسلا ىنعم اذهو ، لامعألا جاهم ىف لاوحألا اوملعيل سانلا ىلإ اهرشنو

، نالف ىنب ىلإ ةريس نالفلو ، نالف ةريس ىف اولاق اذإ ، نامع لهأ دنع

ىفو ، هددص نع ةنهربم ، هدصق نع ةبرعم بيبش ةريس تناكو اذكهو

ةءاربلاو هتيالو فو ، هلامعأو روكذملا بيبش ىلع مالك ملعلا لهأل رثألا

سيل : لاق هلامعأ ىف بلصتلا بيبش نم ىأر نمف ، هبلصتل كلذو ، هنم

رمأ همهي ىذلاو ، ءايشألا هذه لعفي ىتح ًامامإ سيل وه ذإ اذه هل

اذإو ، باوصو قح بيبش هلعف ام : لوقي نيدسفملا ماغرإ دويو نيملسملا

ام دعب ممنالذخ هللا ديري نيح ءاملعلا اذكهو ، ةثالث وأ ناقيرف سانلاب

٠ ) مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الو ( : ممل لاق

، كلذ هل ري مل نم مهنمف ، ًاباستحا ىرقلا ىبجي راص : مامإلا لاق
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قوقح ماماللو ، ًابستحم آرو .رذه نم مهنمو ،بموصنم مامإب سيل هنأل

ناوكذ نب ملاس نب ةرامع نب رمتعملا لاق ٠ بستحملل مهضعب اضيأ اهاري

هنم ًاربأ ال ىنإ ءاوس لاق وأ ، ًاعم فيسلا دحو هنم ةءاربلا نإ : ىلالملا

: لاق رباج ىبأ نب ىسوم نع ، ناليغ نب مشاه لاق ، همد لحي ىتح

بيبش رمأ ىف اوقرتفاو اوغلتخا ممنإف ؟ نامع لهأ ىف لوقق ام عيبرلل تلق

لاق ٠ هنم اوءرباف هنم ءىرب نمو ، هولوقف هالوت نم عيبرلا لاق : لاق

: لاق ؟ حالصو ةفلأ هيغ نوكي نأ وجرأ ىنإف فكلا ىف لوقلا ام : تلقف

ملعأ متنأ لاقف ، ىلع فلاخي الو ىبحاص : تلق لاق أ ريشب لوقي امغ

رهشأ ىسوم مدق املف لاق ٠ ىيأر كلذ سيلف انأ امأو ، مكدالب لهاب

٠ هعباتف ةيداه ىقلو كلذ

هركو : مشاه لاق ، هنم انئرب هالوت نم : رفيج نب باهولا دبع لاق

لئسو : لاق ، قحلا لهأو ريشب هالوتي : لقعم لاقو ، فكلا ريشب

ناك لاق ، بيبش رمأ نم هيف اوفلتخا ىذلا نع ىراوحلا نب لضفلا

: تلق ٠ لزتعاو اهكرت ناطلسلا مدق اذإف ، ىرقلا ىبجي ناكو ، ًاباجم

هلجأ نم ةيابجلا بيبش كرت مدق اذإ ىذلا ناطلسلا اذه نم اوركذي ملو

حافسلا نإ خيراتلا لقي ملو ، دادغب ىف حافسلا مايأ ىه مايألا هذهو

ذخأل قارعلا ناطلس هلسرب لوسر وأ ناطلسلا لماع هلعلو ، نامع ءاج

ىلا بهذ اذاف ، ًافوخ ةيابجلا بيبش كرت ءاج نإف ، نامع نم ةيابجلا

ىلا اعدو ، ركنملا نع ىمنلاو فورعملاب رمألا نلعأو بيبش زرب قارعلا
هرقأو مزاخ هالو ىذلا ريمألا بيبشل زربي ىذلا نأ رهاظلاو ، ةيابجلا

٠ ىدنلجلا لآ نم قارعلا ناطلس

، هيف ىبجي ال ماع ىف ناك هلازتعا لعلو تلق : ىملاسلا مامإلا لاق
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كلذ نم مهفيو ، دالبلا ىلع هل ةيامح ال ماع ىف ةيابجلا كرتي امنإ ىأ

بيبش نع لذاخت ءاج اذاف تاونسلا ضعب ىف ىتأي هيلإ راشملا ناطلسلا نأ

هتيامح تقو تناك هتيابج امنإ : مامإلا لاق ٠ ناطلسلا نم افوخ هناوعأ

اهنع زجعلاب هنع تلاز ىتمو ، هيلع ردق ام ىبج ةيامحلا هل تلصح ىتمف

نب لضفلا هيف هلاق ام حص نإ بيبشب نظلا وه اذهو : لاق ٠ هدي عفر

رئاحلل دالبلا ةيلختف ، رومألا ىف بلصتلا هنم رهاظلاو : لاق ٠ ىراوحلا

٠ كلانه ناك امب ملعأ هللاو هلاح نم رهاظلل هيف انم

نمم ءىرب نمو ، هنم انئرب بيبش نم ءىرب نم : ىراوحلا وبأ لاق

هل تناك نإ هتيالو ىلع ومف هالوت نم ىلوت نمو ، هنم انئرب هالوق

٠هأةيالو

لقألا ىلع بيبش ماق دقلو ، اذه بيبش رمأ نم هوركذ ام اذه

هلل الماع ريخلل العاف ، هتعاطتسا ردق ىلع ركنملا نع ًايهان فورعملاب ًارمآ

نولفغيال ةءاربلاب نولوقي نيذلا ءالؤه لاب امو ، هنم أربي فيك عاطتسا امب

مل املو هدضع نودشي ال مهلاب ام وأ ، هيلع توكسلا نسحي ًائيش

نسحيأ هنم ةءاربلا نونلعيو ًابيبش نودقتني مهلاب ام ، كلذ نم ائيش اولعفي

اذه نإ ، هتيالو نم هضفرو بينأتلاب هناسحإ ىلع ىزاجيو ملسملا ناسنإلا

قحلا ناف ، نيدلا ىف ةداوه الو ، نيملسملاب نسحي الو ، نيدلا ىف قيليال

: ليق نإو ، ةمأل ىف قح ةماقإ نوعيطتسي نيذلا سانلا ىأ نم بولطم

ركب ىبأ ةعيب كلذك : باوجلاف ٠ نيملسملا نم ةعيب هل عقت مل ًابيبش نإ

، هتمامإ تبثف نوقابلا ىضرو ، طقف مهضعب هعياب امنإو ، هللا همحر

مامالا اهركذ ىتلا بيبش ةريس مكيلاو ٠ نيملسملا مومع هعيب طرتشي الو

ىف اعاطم ًاحلاص ًاريمأ ناك ًابيبش نأ ىلع لدت ىهو ، هللا همحر ىملاسلا
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هب ماق نممو هب ءاج نمم هلوبق بجي قحلاو قحلا ىلع اهيف ًايضام ، ةمألا

٠ ًاعدجم ًايثبحًادبع ناك ىلو ، ةمألا ىف

هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغلب دق هناف دعب امأ : بيبش لاق

وخأ ملسملاو ، مهاوس نم ىلع ةدحاو نيملسملا دي لوقي ناك ملسو

لاملا ىط ًاناوخإ انيسمأو متيسمأ دقو ، هلذخي الو هملظي ال ملسملا

ممضعب بثوو ، اهرمأ تتشتو ةمألا قالعإ ىف تفلتخا . نورت دق ىتلا

مشغلاو . ناودلاو ملظلاب اضعب مهضعب شهني عابسلاك ضعب ىلع

نورجتحيالو ، مالسالا ةمرحالو هللا قح نوفرعي الو ، مراحملا كاهتناو
انيلع هلضفو ، ةغباس مكيلعو انيلع هللا معنو هللا دمحب انيسمأو هب

، مالسالا ةمرح ضعبل انضعب فرعيو ، اضعب انضعب نمؤي ، ميظع مكيلعو

اميأ اي ٠ نيقداص متنكو انك نإ ، مكمامأو انمامأ هللا باتكو ، هلهأ قحو

ىلإ اوئيفي ىتح هللا ىصع نم لتقنو لتاقن نأ انرمأ نم اوملعا سانلا

امملاعم ىلا مالسالا رانم دريل ، هللا ءاش نإ انحاورأ ىنفت وأ ، هللا رمأ

رمعو ركب ىبأ مدعب نم نيذلاو ء هللا ىبن دهع ىلع تناك ىقلا ىلوألا
، ةمايقلا موي ىلا اضر هللا ءاضرو ، ةمايقلا موي ىلإ لالح هللا لالح

تبثت الو ، ةيصعملاب ةعاطلا ضقنت ال ، ةمايقلا موي ىلا طخس هللا طخسو

ةعاطملا اعيمج سافلا لمكتسي ىتح نكلو ، ةعاطلاب لب ةيصعملاب ةعاطلا

هرك نمو ، اهب اضرلا اهباسنأو اهماكحأو ، اهرانمو اهمالعأو اهدودحب

ؤرما نكيلو ، رحبلاو ربلا نم ء اثي ثيح بهذي ىلخم هل قيرطلاف اذه

هيعسب مهيلع بغسشيو ، مهودع بتاكيو نيملسملا تاروع عبتتي نأ رذح ىلع

٠ ةناطب نيملسملا نيب

مايقلا ىلع ضيرحتلاو ، حضاولا قحلا نايب نم اهيف ءاج ام رخآ ىلإ
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مامالا هدروأ امهأ مهقريحو ممكش ىف نيفلاخملا ىلع درلاو ، رمألاب

تاملكلا هذهو ، هللا همحر ةيطع نب بيبش ريمألا مالك نم ىملاسلا

هتريس نسحو هسفن ةهازن نع برعت ىتلا ملسملا لطبلا اذه نم ةيرهوجلا

قحلا تابثإ ىف هبلصتو ، ةينيدلا رماوألا ىلع هتريغو ، هبرب هقوثوو

نولزني نيذلا لدعلا لهأ دنع اهتميق اهل ، لجو زع هللا رماوأب همايقو

ولو ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امك ، مملزانم لاجرلا

الو ، لطابلا قاوسأ تجار امل هبناج نم لك اذه سيبشك نيدلا لاجر ماق

دقلف ، لاعفألاب الإ لاجرلا فرعت اذامبو ، لهاج قحلا لهأ ىلع أرجت

٠ هللا ءاش نإ هلمع هل هللا ركشو هللا همحر بيبش نسحأ

ىضرملا مهمامإ دعب ىدنلجلا لآ مايأ ىف تعقو ىتلا ثادحألا نمو

ةنس ىف ىئانهلا ىبراحملا ديعس نب ناسغ جورخ دوعسم نبا ىدنلجلا

ناسغ نامعب نيملسملا ىلع جرخ ، دادغب ىف ىسابعلا روصنملا دهع ىف ٥٤١

هاضري الامب اهيف باعو ، اهبهنو ىوزن ىلع ىئانهلا ىبراحملا ديعس نب
مهيلع بلغف ، ىوزن ىف ميمه ونبو عفان ونب هلتاقو ، هلوسر الو هللا

طهر مه ذإ ، رقعلا لهأ فارشأ نم عفان ونب ناكو ، ريثك قلخ مهنم لتقو

نعم ىنب نم ًانطب ميمه ونب ناكو ، رذنملا نب ريشب رذنملا ىبأ خيشلا

نيتئفلا نيبو ، مهل ًاراصنأ ءاربإ ثراحلا لآ ناكو ، مهف نب كلام نب

ىلا اوضمي نأ مهيأر عمتجاو ، ناسغ لتق ىلع اورمآتف ةقادص طباور

ناسغل اونمكو اوجرخو ، كلذ ىلع مهنيب ماعلا ىأرلا قفتاو ، كيتعلا

ناسغ عجر دقو ، روخلا هل لاقي عضومب راحص ىف حانج رادو هراد نيب

رعشي ال وهو مهب رمف ، كلام نب ةانه نبا ةخبر ىنب نم ًاضيرم الجر ًادئاع

، هولتقف هنم اونكمت مهيلع رم املف بلاغ بلاطلا نأ كش الو ، مهناكمب

، ريقعلا هل لاقي عضومب ابن ىف هلزنم ناكو ، شبنخ نب لزانم كلذل بخغف
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ديعس نب رفعج نب ةدئاز نب دمحمل كانه الماع روكذملا لزانم ناكو

ةيقرش نم ءاربإ لهأ نيزاغ ءالؤه راثف ، رضنلا نب دشارو ، ىنادنلجلا

اذهب ءاربإ لهأ ملع املف ، اهلهأ نم ةلفغ نيح ىلع اوتأ ىقح ، نامع

ىلع ةرئادلا تناكف ، نيقيرفلا نيب برحلا ىحر اورادأو اوزرب ، وزغلا
، ةصاخ ءاربإ لهأ نم اليتق نيعبرأ نع ةعقولا تفشكناو ، ءاربإ لهأ

ىفو ، موقلا لتق نم مهنكمي دصرم ىلع ممل نينماك اوناك ةازغلا نأل
رفعج وبأ وهو ، ىسابعلا روصنملل دادغب ىف دهعلل ناك خيراتلا اذه

ةيولعم نب لخادلا نمحرلا دبع سلدنألا ىفو ت ىلع نب دمحم نب هللا دبع

ىدنلجلا ىنب رود أدب ءانثألا هذه ىفو ، ناورم نب كلملا دبع نب ماشه نب

قيرطلا رينيو ، لالضلا دعب ةمألا رمأ حلصي نم مهلحم لحيل لالحنالل

دارأ دقف اهيلإ ىمتني ةياغ ءىش لكلو ، لابولا ةطرو نم مه ذاقنإل نيملسملل

٠ مهلدع دعب مهيغبل رمألا لاوز هللا

ءامطلا اهنود ىتلا هقفلا نيواود هب دارملاو رثألا ىف : مامإلا لاق
لاق مهلوق كلذكو ، ةيعرشلا ماكحألاب قلعتت ةيخيرات قئاقح اهيف اوعضوف

ممنم هللا نيدب ءافولا لهأ هب نوديريو كلذ نوقلطي مهارتف نوملسملا
كلذ نوقلطيو ، جذاسلا داوسلا نم ةيضابإلا بهذم لحتني نم قلطم ال

ماقم لكلو ، ةصاخ ةيالولا لهأ انايحأ هب نوديريو لكلا هب نوديريو اضيأ

ظفل نوركذي هللا مهمحر انباحصأ نأ ملعا قاحسإ وبأ لاق ٠ لاقم

، لماكلا مالسالا لهأ ىأ - نيدلاب ءافولا لهأ هب نوديريو نيملسملا
قدصي امهالكو ، ةربابجلا لباقم نيملسملا ظفل نوركذي ممنأ اذه ىلع كلديف

داريو هنوركذيو ، نيفلاخملا لباقم نيملسملا نوركذي امك ، بهذملا لهأ ىلع
ةنوعمب هيلع لدتسي كلذ لكو ، ةءاربلا لهأ هيمسقب داريو ، ةيالولا لهأ هب
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حالطصا وه امك نوكرشملا نيملسملا ميسق نأ دارملا سيلو ، نئارقلا

٠ نايعألا ةفحتل ةيناثلا ةعبطلا ىلع ًاقيلعت ه أ نييباهولاو جراوخلا

نمو ناينادنلجلا ةدئاز نب دمحمو ، رضنلا نب دشار نأ ىفخيالو

نامع لهأ ىلع ةنوعملاو ةدعاسملا نوداتري اولاز ال ، نامع لهأ نم اممعم
دقو ، امهؤابآ ناك امك ، رمقلاب ةمألا ىلع بلغتلاو ، اممتسائر زيزعتل

نوموريو ،نامعل ةازغلاب نوززعتي ءالؤهىقبو ،مدقت امك مهيلع مامالا ىضق
، مهريغ نود رومألا ءايلوأو ، كولملا دافحأ ممنأ ىوعدب ةمألا ىلع ةرطيسلا

لاق ، رومألا ىشالتب تفعض دق قحلا لهأ ىنعأ نيملسملا ةمبود تناكو

نبا دشار ناكو ، لاحلا كلذ ىف ىأ ، فعض لهأ ذئموي مهو : مامالا

ةرمملا نأل ، نامع لهأ ىلع ةدجنلا مهنم بلطي ةرمملاب لزن دق رضنلا

هنوئشب الوغشم كاذ ذإ دادغب ناطلس ناكو ، مهريغ نم نامع ىلا برقأ

، نيمسلاو ثغلا حاتجا امبر اهلهأ ىلع رصقناو نامع ءاج اذإلو ، هدالب ىف

رثكيو ضارغأل ممب ىضقت فالجأ مه امنإو ، كلذ ممل سيلف ةرمملا امأو

امقيرط نم نامع قشي هشيجب رضنلا نب دشار لبقأ مث ، داوسلا مهب

ىلا راشأ امك ، ةرهاظلا نم ةزاجملا لزن هنأ نامع لهأ غلب ىتح ىبرغلا

لهأ رثكأ لعلو ، هللا همحر ىملاسلا مامالا هنع هذخأو قيزر نبا كلذ

انهو ةرهاظلا نم تناكو ، كلذ نوركذي نامع لهأ نم ريسلا لهأ

اودهاعتو ىحاونلا عيمج نم اوبتاكتف ، ىغابلا اذه ةمواقمل نوينامعلا كرحت

ىف هضرغ هب ىضقيلرضنلا نبدشار هب لبقأ ىذلا ىغبلا اذه برح ىلع
ناكو دهع ديدج ىأ ًاباش ذئموي ديمح نب كلملا دبع ناكو ، نامع لهأ هموق

ىلعملا نب دمحم هعمو ، رضنلا هب دشار ىلع ةعيابملا ىلع نيملسملا وعدي

نيدرجتم روكذملا دشار بلط ىف اوجرخو ، ةدقك نم ىحشفلا سنخألاو

ةرهاظلا ضرأ نم ةزاجملا ىف اوقتلاف ، نامع ىف هداسف نم نيفئاخ هيبرحل
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نوملسملا رصتناف نيقيرفلا نيب برحلا ىحر ترادف ، ةزاجملا ىداو ىقرش
ىف عقو لتقلا رثكأو ، نوريثك هموق نم لتقو ، هللا همزهو دشار ىلع

ريثك قلخ مهنم لتقف ، شيجلا ةرارش مهو رثكألا مه ذإ ةيحان ىنب

هراد ىلع نوملسملا ىلوتساو ، رضنلا نب دشار بره كاذ ذإو نوصحي
ببسبو ، هبازحأ وه اهيف نصحتيو اهيلإ ىوأي ةوق هل نوكت الئل اهوفسنف

رثألا ىف ءاج دقف ، اهفسن ف لاقلاو ليقلا ملعلا لهأ نيب عقو اهسفن

ثيدح نم ليقف ، اهفسنل اوبضغ مهعم نمو تولس لهأ نم خياشملا نأ

زرحم نب ديعس نعو ، دمحم نب ديعس رفعج ىبأ نع ىراوحلا نب لضفلا

نيملسملا نأ ناليغ نب مشاه نع مشاه نب دمحم نعو ، بوبحم نب دمحمو

، ىلهب ىف ريشب عم مهو دمحم نب ثعشألا مهيلع مدق دشار راد اوفسن امل

ريس نم لاحلا هذه تسيل لاقو ، دمحم نب ثعشألا كلذ ىف ملكتف

تلقف ، مهبورح ىف نيملسملا لمع نم نكي مل اذه نأ ىنعملاو ، نيملسملا

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نوملسملا فسن دق هل

باتك ىف كلذ نايب اولاق ، ثعشألا ىأ كلذ ىلع درف ريضنلا ىنب نصح

ىديأو مهيديأب مهتويب نوبرخي ( : الءو زع هللا لاق ، لجو زع هللا

دوميلا تناكو ، مهلبق نم نوفسني اوناك نينمؤملا نأ كلذو ، ) نينمؤملا

نأ اودارأو ، ةميزهلا نوعقوتي اوناك نيملسملا نأل كلذ ، اهلبق نم فسنت

نوروصنم نيملسملا نأ نوري دوميلاو هتيوفت اوعاطتسا ام دوميلا اوتوفي
همنغتسي ال ىتح هوفسني نأ اوعاطتسا ام نوفسني اوماق اذملو ، مهيلع

امب نودسي دوهيلا نإ ليقو ، هنيعب كلذ ىف ةيآلا تلزنف ، نوملسملا

انريغ لاقو ٠ دحاو ىنعملاو ، نوملسملا هفسني ىذلا للخلا نوفسني

كلذب حرص امك ضراعي ممضعبو فسني مهضعب ماق اضيأ نيملسملا نإ
اذكه لب ريشب لاقف ، هل ًاضراعم كلذ ىلع ثعشألا درف ء ريسفتلا لأ
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انغلبو : ثعشالل ضراعملا خيشلا لاق ىأ : تلق ، نوملسملا لوقي امك ناك

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف مهسب نيملسملا اومر راد لهأ نأ
: ريشب خيشلا لاقف ، اهتافرش اوفسن مملعل ثعشألا لاقف ، تفسنف اهفسنب

هلعلو ، ىوزن ىف دشار نبا ناكو ، مامالا لاق ، اهلصأ نم اهوفسن لب

، نامعب نوملسملا جرخ : رغعج وبأ لاق حضاولا وهو ، رضنلا نب دشار

ةعقولا ىأ ، ناضمر رهش ىف ةزاجملا ةعقو تناك ىتح ةاكزلا اوذخأي ملخ

رضنلا نب دشار اهيف مزهنا ىتلا رضنلا نب دشارو ممنيب تناك ىتلا

ةيابج ال ذإ ، ةيابجلا لالحتسا كلذب اووأرو ، ىدنلجلا لآ نم هناوعأو
كلذ لبق امأ ، نامع ىلع تحضتا نآلا ممتيامح نأ اوأرو ، ةيامحب الإ

ىلع نورطيسي اممعم نمو ةدئاز نب دمحمو رضنلا نبدشار نأل ، الف

، رمظ ىلا نوعجري ال مهنأ اوأر ةزاجملا ةعقو ىف مهراساكنابو ، نامع

دشار بره دقو ، نوعمتجم مهلك نيملسملا نأ اميس ال دحأ مهديؤي الو

هرجعبو ، دشار راد اوفسن دق نامء لهأ نإو ، نامع نم ادراش رضنلا نب

عجرو ، بقرتي افئاخ نامع نم جرخو ، هتكوش ترسكنا و هتوق تلاز دق

ىف رباج ىبأ نب ىسوم ىلا جرخ نم ممنم جرخو ، جنم ىلإ نوملسما
، حنمب مهركسعم ىلإ هولمحف ةلع هب ناكو ، نيملسملا عجرم ناكو ، ىكزأ

امهمحر رذنملا نب ريشب ريبكلا خيشلا هليمز هعم ناكو ىسومب اولصو املف

اوعمتجاو ، نيدلاو ملعلا ىف مهنايعأو نيملسملا رايخأ نم ةعامجو هللا
، سوفنلا هب نئمطتو ، نيملسملا ىف هميدقت قيلي ىذلا وه نميف ةروشملل

تناكو ، رمألا اذه نوقأي فيكو ، هددصب مه ىذلا رمالل ًاؤفك نوكيو

لوخدلاو بفاجلا بوهرم قاقشلاو فالخلاو ، عوضوملا ىف براضتت ءارآلا

عمتجملا طاسب ىلع ءارآلا ءاقلاو ، ليوط رظن ىلا جاتحي للجلا رمألا ىف
براجتلا هتجضنأ نم نكلو ، نوعمتجملا كئلوأ اهيلع ىتلا ةمزحلا ككفي رمأ
٠ فتكلا لكؤت نيأ نم ممفي ةددعتم تارود مايألا هبلع ترادو
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ىلعملا نب دمحمل هللا همحر رباج ىبأ نب ىسوم خيشلا لاق انه

، اذك ًانالف انيلوو اهرمأ انفكاف ، اهيلي امو راحص كانيلو دق : ىدنكلا

ةيقبو تايرقلا ىداو ىدمحيلا نافع ىبأ نب هللا دبع نب دمحم انيلوو

، اهيلا راشملا هتيالوب دحاو لك رسيو ، هعضوم لك ىضرف ، فوجلا

نيداملا ، رمألل نيلواطتملا ءالؤمل رباج ىبأ نب ىسوم خيشلا قرف كلذبو
، ىرشلا سانلل عطقا : هللا دبع نب دمحمل ىسوم لاقو ٠ ممقانعأ هل

لعف امو ىسوم لاق ام عمس دقو ، تكاس وهو مهعم رذنملا نب ريشب ناكو

ىلا اهتددرف ، ةلودلا هذهب ريست نأ ىلع ابأ اي كانوجر انك كلذ دنع لاقف

ريغ مهو رمألا ىلع ممطلس ىنعملاو ، ةلودلا ىلع نوخاخي نيذلا ءالؤه
ىرظن ناك امنإ : رباج ىبأ نب ىسوم برجملا خيشلا لاقف ٠ مهبناج ىفخم
اوعمتجا دق مهنأل ، هريغ ىف ال امحالص ىف رظان ىأ ، ةلودلل مكحلا ابأ اي

انهوجو نع مهانقرفف فيعض هدعب رمألاو ، هسفنل رمألا اذه بلطي لكو

٠ هذفنن نأ ديرن ام ذوفن نم نكمتنو ، هدعاس دتشيو رمألا ىوقي ىتح

، عطقك ىرشلا سانلل عطقي نأ نافع ىبأ نب هللا دبع نب دمحم رمأف : لاق

ام وه كلذ ناكو ، رمألاب مئاقلل هيلع دمتعي ىذلا دنجلا ماقأ ىنعملاو

مزتليو ىدنجلا اهلبقي ةمولعم ةرجأ ىلع ركسعلا ةعطاقم مهفرع ىف ىرجي
ىوق ىتح هعطقف : لوقي هعمست الأ ، قافقالا بسح ىلع لوئسملا اهب

ىبأ نب هللا دبع دمحم رباج ىبأ نب ىسوم رمأ رمألا ىوق املف ، هرمأ

مهتلود تماقو ، هالو ناك نم لك لزعو ةالولا ىرقلا ىلا لسرأف ، نافع
هللا همحر رباج ىبأ نب ىسوم مب غلب ، ديشر ىأرو ديدس رظنل هناو

هلل دمحلاو دارأ ام بيقرت نم نكمتو ، ةوردلا ىلع هب رمظو لضفلا

٠ هنذإب قحلل ءاش نم ىدهي ىذلا

، ةانق ممل تماق الو رمأ ممل مت امل ىسوم هعنص ىذلا كلذ الولو
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دصاقم ممفي ناك ىسومو وه نوكي نأ لواحي لكو قاقش سظ ىلع ممنإف

ززعي ىذلا شيجلا وه عمجو اوقرفت املو ، هيلع اووطنا ام ملعيو موقلا

نم مهجرخأو ةالولا ىل• در ملعلا عفريو ، دوألا ميقيو ، ةكرحلا

نإ نودقتعي مهلعلو ، اوفلاخي نأ ممل سيل مهنأ ملعي هفاو ، ممتايالو

غلب دقو ، كلذ ىلا ممسوفن نكستف ، كانه نم نولوي انه نم اولزع

مهلمش تتشتو ، مهتفرف دعب نوملسملا عمقجاو رمألا رقتساو دارأ ام

وهو ، سابعلا ىنب نم سماخلا دادغب ف كاذذإ ماعلا ناطلسلا ناكو

نيعبس ٠٧١ ةنس ىف كلذو ، ىداملا هيخأ ةافو دعب رمألا ىلوت هناف ديشرلا

ةراملا لاوحألا كلت تناكو ، ةروكذملا ةنسلا نم لوألا عيبر ٤١ ىف ةئامو

٣٩١ ةنس ىلا ديشرلا شاعو ، ىداملا هيخأو ، ىدمملا هيبأ مايأ ىف اهلك

لكب ةيسابعلا ةلودلا ةرهز همايأو ديشرلا ناكو ، ةئامو نيعستو ثالث

، لاح ىلع رقتست ال ايندلاو ، اميلا ىمتني ةياغ ءىش لكلو ، ةملكلا ىنعم

هغلبيالام ةيملإلا ةمكحلا نم كلذ فو ) سانلا نيب املوادن مايألا كلتو (

• لكلا ىلو هللاو ةياردلا نسحو ريكغتلا ةعس نم غلب اممم لقاع لقع

)١ج خيراتلا ربع نامع -٨١م١
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باقكلا تايوتحم

ةحفصلا عوضوملا

٥ .....................................) ديهمت ( باتكلا فلؤم ةمجرت

٦ ....................................هبسنوه مسأ ، باتكلا فلؤم وه نم

٧ ..............................هقالخأ نم ضعبو هتافص ، هتأشنو هدلوم

٨ ...................................................................هلامعأ

١• ................................................................هتافلؤم

٥١ ...........................................................ةمدقم

٧٣ .. .. ) نامعب فيرعتلا ىف ( نامع خيرات نم ىلوألا ةقلحلا

٤٥ ................................................نامع لابج ، نامع خانم

٥٥ ..................................................................نامع لامر

٦٥ ...........................................نامع تاناويح ، نامع ىعارم

٧٥ .....................................نامع رحب ، ةيشحولا تاناويحلا

٨٥ .................................................................نامع ةيدوأ

١٦ ............................................................نامعب تايالولا

٢٦ ............................................................نامعب مصاوعلا

٧٦ نامع تنطق ىتلا ممألا ىف ( ةيناثلا ةقلحلا

سرغلل هبورحو نامعب مهف نب كلام لوزن ىف ( ةثلاثلا ةقلحلا

٤٧ ........ .٠. ) مهرمأ ءامتنا ىلا

٨٧ .. .. .. .. .. .. نامع ةيلخاد ىف لغلغتلا موري مهف نب كلام

٩٧ .....................................كلذ ىف مهرمتؤم نودقعي سرفلا

٠٨ ........................نامعب سرفلا ةمداصمل بهأتي مهف نب كلام

٢٨ .........................................برحلا حتفب *ىدتبي نابزرملا
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ةحفصلا عوضوملا

٥٨ ................................ةندهلا مهف نب كلام نم بلطت سرفلا

٦٨ ...................................تاهلق ىلا ةرظن ىقلي مهف نب كلام
٨٨ .............................نامع ىف برعلا برحل هتاوق زهجي كلملا

٩٨ ....................ىرخأ ةرم مجعلا ةمداصمل بهأتي مهف نب كلام

١٩ ....................ىمتنتل سرفلاو مهف نب كلام نيب دتشت برحلا
٦٩ ................................برحلا ءاهتنا دعب مهف نب كلام لامعأ

١٠١ .............................مميبأ دعب مهلامعأو ممف نب كلام دالوأ
مايأ ءاضقنا ىلا نا-معب مالسالا ءدب ىف ( ةعبارلا ةقلحلا

٥٠١ ..  ..............................) ةعبرألا ءافلخلا

٨٠١ ...........................................هللا لوسرل هلاح وكثي نزام

٤١١ ............ةيوبنلا ةوعدلا ىف رظنلل رمتؤم دقعي رفيج نامع كلم

٧١١ ........................................ورمعو دبع نيب رودي شاقنلا

دايقفا نع اربعم ةنيدملا ىلا جرخي نامع ريمأ صاعلا نب ورمع
٤٢١ .............................مالسالل نامع لهأ

٢٣١ .. .. ةنفج لآ برحل هعم نمو ىدنلجلا نب دبع زهجي ركب وبأ

٤٣١ .. .. .. .. .. هتايح ةليط ىلاعت مشلا همحر ركب وبأو نامع

مهريهاشم ركذو نامع لهأ لئاضف ىف ( ةسماخلا ةقلحلا
٢٤١ ....................................مالسالا ردص ىف

٠٦١ ..................................................نامعو قيدصلا ركب وأ
٥٦١ .................................نامعو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

٩٦١   .. هدهع ىف نامعو نافع نب نامثع

٩٧١ .............................................نامعو بلاط ىبأ نبا ىلع

٤٨١ ...................................نامعو ناورم نبا كلملا دبع ةفالخ



— ٦٧٢  -

ةحفصلا عوضوملا

٢٩١ ...........................................نامع ىلع جاجحلل لماع لوأ

٤٩١ .........................................................نامع لهأ بهذم
٠١٢ ................................................نامع لهأ بهذم ةلسلس

٢٢٢ ....................................ةيمأ ىنب ءارمأ ىلع ةيلامجا ةملك

٧٢٢ ...............................ةماعلا ةماعزلا نع لقتستلرضحتت نامع

٩٢٢ مشا همحر دوعسم نب ىدنلجلا مامإلل ةعيبلا خيرات

مشا مهمحر هباحصأو ىدنلجلا مامإلا نع ثدحي خيراتلا

٣٣٢ ..................................نامعب مهلامعأ نعو

٧٣٢ ....................................................هتارش مظني ىدنلجلا

١٤٢ ................................هلا ىف همع ءانبأ لتقي ىدنلجلا مامإلا

٣٤٢ .. .. .. .. ىدنلجلا مامإلا ىلع نودتشي نوملسملا

٥٤٢ .. نامعب ىركثيلا زيزعلا دبع نب نابيش فلدلا ىبأ لتقم

٠٥٢ ............نابيش لتق دعب هباحصأو ىدنلجلا مامإلا رمأ ىمتنم

٨٥٢ ...................................مزاخل ةعاطلا نونلعي ىدنلجلا لآ

٣٦٢ .....................................بستحملا ىنامعلا ةيطع نب بيبش





ىدل ةظوفحم عبطلا قوقح

ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

طقسم ٣١١ : يديربلا زمرلا - ٨٦٦ : ب.ص

نامع ةنطلس

٠٦١/٢٩ :عاديإلا مقر

٢٥٩٦١٧٧ : ت - نامع ةنطلس اهتبتكمو ةيقرشلا ةعبطملاب عبط


