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مرلانملاهتاجب
ةمدقملا

نم اميلع عمتجملا ةمامإلا رخآ بلاط ىبأ نب ىط ةمامإ نأ ملعا

نم تعقو ةتباث ةحيحص بلاط ىبأ نب ىلع ةعيب تناكو ، مالسإلا لاجر

عامجإب تتبثو هدابع ىلع هتجح هللا مهلعج نيذلا ، دقعلاو لحلا لهأ

ًايلع نأ ىدنعو ، رخآ ءىش نتفلا نم هيف عقو اميف هعوقوو ، نيملسملا

، نيملسملا ةلود ىلع ةيبنجألا سئاسدلا هيف ترثك نامز ىف ةرامإلا ىلوت

٠ هدابع نمءاش نم هللا اجنو ، كله نم كلهف ، نحملاو نتفلا تعقو كلذك

اذإ ىتح ركب ىبأ هفالخ نع الوأ بلاط ىبأ نب ىلع أطابت دقو

فلختساو هللا همحر ركب وبأ تام مث ٠ ماقتساو حصنو عياب مث ، تعقو

اهيف عطق ركب ابأ نأل ةفالخلا ىف ىأر بلاط ىبأ نب ىلعل نكي ملو ٠ ًارمع

ةفالخلا لعج رمع ىفوت املو ٠ رمع ةفالخب نوملسملا ىضرف ، رمع فالختسإب

ةمات ةجح مهنأ مهيف دقتعا نيذلا ةباحصلا رايخ نم رفن ةتس نيب ىروش

اهتسائر ىلوتف ، ةتسلا دحأ بلاط ىبأ نب ىلع ناكو ، نيملسملا نيب

بسحب ةمألل حلصألا رايتخأ ىف دهتجاو ىرهزلا فوع نب نمحرلا دبع

ىبنلا هيلع تام ىذلا قباسلا مهلاح ىف مهنم اهملعي ناك ىتلا لاصخلا

ىأرف ، امهنع هللا ىضر رمعو ركب وبأ هيلع تامو ، ملسو هيلع هللا ىلص

قيثاومو دوهع دعب هعيابف ، ىروثلا لاجر ةيقب نم ىلوأ نامثع نأ
ةمأ قوقحو نيدلا تابجاوب مايقلاو ، حلصألا رايتخا ىف مهيلع اهذخأ

، صيحمتلا مامت ةيضقلا هيف صحم داهتجا دعبو ، درف درف لك ىلع ةباجإلا



ملو ، مهايندو مهنيد رمأ ىف رظنلل نوملسملا عمتجا نامثع توم دعبو

ماقف ، هيف اهانركذ ىتلا لاصخلل بلاط ىبأ نب ىلع نم اهب ىلوأ اوري

راشملا ءالؤه رجحب مدطصاو ، قافنلاو قاقشلا رئاوث هيلع تراثو رمألاب

٠ ناورهفلا ةعقو مث ، نيفص ةعقو اهتلت مث لمجلا ةعقو تناكو ، مهيلإ

رثتناو ، ىنيدلا دقعلا لحناو ، ىمالسإلا ءانبلا روهدت كلذ دعبو

ىلع رمألا لآ ىتح ىلع ىلع رمألا بصوصعاو ، قارتفالا مظعو قاقشلا

٠ ديري ام مكحيو ءاح ام لعني هدحو هللا ىلإ رمألاو ، قبس امك لتقف هلتق

امهب تطاحأ ذإ لمع ىأ نامعب امهل نكي مل ًايلعو نامثع نأ انركذو

مهراثآ ىف اهونودو ملعلا لهأ اهركذ بابسأل بناج لك نم بوطحلا

، نآلا ىلإ دهعلا كلذ ذنم لاقلاو ليقلا نهر اياضقلا تلازامو ، ةيخيراتلا

هللاو ح تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل تلخ دق ةمأ كلت : لوقن نحنو

٠ باملاو عجرمل هيلإو ، حلصملا نم دسفملا ملعي

ىف هل نكي ملف ، نسحلا هدلول عيوب بلاط ىبأ نب ىلع دعب مث

ىذلا نايفس ىبأ نب ةيواعم ىلإ هتمامإ ىقلأ ىتح دقع الو لح رمألا
ةيواعم رمألا ىلوتف ، ةمغار هتتنأ ىح اهبلطي حرب امو اهبطخي لازام

هبر ىلإ لحتراو هرمأ ىهتنا نأ ىلإ كولملا ةريس هيف راسو ، روكذملا
هدلول هدعب نم عيوب مث ، نيحلاصلا هدابع نم ىلوتي هللاو ، هلمع ريسأ

، هوبأ هيف تام ىذلا مويلا ىف تعقو ةيرمق ةعيب تملع امك ىهو ، ديزي

، ةرجهلل نيتس ٠٦ ةنس بجر نم فحنلاب ليقو . بجر لهتسم وهو

يهش ف فوت نأ ىلإ هيبأ لامعأ ضعبب ًاذخآ كولملا ةريتو ىط ماقو

هتفالخ تناكف ، ةنس نوثالثو عست هلو ، نيتسو عبرأ ٤٦ ةنس لوألا عيبر
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ةيواعم هنبا ةثارولاب هدعب رمألا ىلوت مث ، رهشأ ةعستو نينس ثالث

هتفالخ ىف ىقبف هوبأ هيف تام ىذلا مويلا ىف عيوب ، ةيواعم نب ديزي نب

ىلع طخو اهنم هسفن علخو ، ًامايأو رهشأ ةسمخ ليقو ، ًاموي نيعبرأ

رمألا هباصتغاو قحلا لهأ ىلع هءادتعاو ةيواعم هدج لاعفأ ركذف ربنملا

ًابينأت هبنأو ، هلاعفأ ءىيسو هلامعأ ءوس نم ديزي هابأ ركذ مث ، هلهأ نع

اياوهلا سانلل نلعأو هريمض ىف امب حرصو ، ةمألا لوح هدنع ام نابأو

تامو ، ظعولا غلبأب ، ةمألا ظعوو ىقيقحلا عقاولا نع ربعو ةموعزملا

، ةنس نيرشعو ثالث نع ةليل نيعبس ليقو ، ةليل نيعبرأب هسفن هعلخ دعب

ىلع بقعي ملو ةنس ةرشع ىنامث ليقو ، طقف نيرشعو ىدحإ ليقو
٠ حيحصلا

، روكذملا ىريمدلا لاق امك مكحلا نب ناورم ديرطلا نبا هدعب عيوب مث

ةروكذم بورح هدمع ىلع تماقو ، رصمو قارعلا ىلوتو رمألاب ماقو

ديب هتافو تناكو ، ةرجهلل نيتسو سمخ ٥٦ ةنس تام مث ، خيراتلا ىف

، اتيم الإ هتلفت ملف اممداوخ امعمو مئان وهو هردص ىلع تدعق هتأرما

هبستنا ىذلا وهو ، ةنس نينامثوً اثالث هرمع ناكو رمشأ ةرثع هتفالخ تناكو

٠ لوألا مميسرك وه ناكف ةيمأ ىنب نم ةنوارملا هيلا
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دمح نب دمحيلا لآ ىلا ىدنلجلا لآ نم ةلودلا لاقتنا

تلض نيمايملا دمحيلا ةلود

ءاضتراو ًاضر اهلك ةهرب

ىلوتو : هللا ةمحر دوعسم نب ىدنلجلا مامالا ةلود تهتنا ال ملعا

ذإ ، كلذ نونمتي ىدنلجلا لآ ةاغب ناكو ، ةميزخ نب مزاخ نامع رمأ

ىف ىلابي الو ، هبراقأ قانعأ ىلع فيسلا عضي ىدنلجلا مامالا اوأر

فعضلا عضو دقو ، مهدصاقم نع اومجحأو : مهينامأ نع اورخأت قحملا

ود نيب نامع تيقبو ، مهناوعآو ةاغبلا ءالؤه ملظب نامع ىط هلهاك

رمف ، بلاعثلا ةغوارم رومألا نوغواري ناوعأو ، روهقم فيعضو ، رهاق

املو ، اهلهاك ىلع ملظلا لقث خزرت نامعو ، نمزلا نم حدر اذه ىلع
ةصيصخ هتكرح ، رزامع لهأ اهيلع ىقلا لاحلا ىنامعلا ةيطع نب بيبش ىأر

امهم ملظلا دض فقيو ، ةقاطلا دح بجاولاب موقي نأ ىط ، ناميإلا

كرت هيلع مهتبلغ ىأر اذإو ، عارص ىف ةربابجلاو وه ىقبو ، عاطتسا

، هتماعز نطأو هبجاوب ماق ةصرف ىأر اذاف ، هتيب ىف سلجو رمألا

ىبراحملا ناسغ ماق اضيأءانثألا هذه فو ،لاحلا كلذ ىلع رمتساو

، اهيلع مايقلل حلصت ال نيملسملا اصع ىأر ثيح ، هيغبب ةءانه ىنب نم

ديدانص نم روكذملا ناكو ، عيطتسي ام لعفي لكو ىضوف رومألا نأو

، ةالابم امريغ ىف اهبهتناو ىوزن لخد ، نامع ىف ةاغبلا مه نيذلا لاجرلا

ىف رمألا نم اوناك ام اهيف سانب تمشو ، ةسائرلا ىلع ادامتعا الإ

بعك نب ثراحلا لآ هلتق ىتح ، مهيلع اناودعو ايغب ٠ ريفنلا ىف الو ريعلا

، ثيثح نب لزانم هل بضغ مث ، نامع ةيقرش نم ءاربأ ىلاهأ نم

٠ هرأثل ماقو
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ةماءزلا ىعدي رضنلا نب دشار ماقو ، ىضوف لاوحألا تيقب اذكهو
فارطأ نم ةرهملا ىلا جرخو ، كاذذإ نامع كولم ىدنلجلا لآ نم هنأل

اليبق نوردي ال نيذلا مهئاغوغو سانلا ماغطب دجتتساو ، ةيبرغلا نامع
، اليبس قحلل نودتهي ال ءايبغأ قعان لك عابتأ ءالهج فالجأو ، ريبد نم
، نامع كولم .نم رضنملا نب دشار نأ الإ ، اليلد دشرلل نوفرعي الو

ريغ ىلع ةيبرغلا نم نامع ىلع هرجي هلفحجب ءاجف ةرهاظلاب لغلغت ىتح
لاحلا نوملسملا ىأر املو ،ىلابيالو اكلم موري هنأ الإ ،هللا نم ىده
، رارشألا ةاتعلا ءالؤه بعالتو رومألا ىشالت اوأرو ، هجولا اذه ىلع
، هللاب ناميالا لهأ مهناوخإ ىلا مهتريقع اوعفرو ممعداخم نم اوجرخ
٠هللا مرحىطعةريغلاو

ام مغر قحلاب مايقلا ىلع اودهاعتو بيرقو ديعب نم اوبتاكتو

اوقثاوتو اوعمجتف ، مهيلع متحتي جورخلا نأ اونقيأ دقو ، بصن نم نوقالي

دشارب اوقتلاف ، هللا قح ىف مهمزلي امءادألاوجرخو ، قحلا ةرصن ىلع

، مهنيب برحلا ىحر ترادو ، ةرهاظلا نم ةزاجملاب هناوعأو ةرضنلا نبا

ىتح ، هباحصأو رضنلا نبأ شيج قحس دعب الإ اهرازوأ عضت ملو

لصأتستف ، نامعب اررق هل ري مل ةميزهلا ققحت املو ، روكذملا مزهنا

هللا ألمو ، هئجلي نم ىلا ههجو ىلع ًادراش بره ، هيلع ىضقيو ، هتفأش

املو ، تقربأ دق لدعلا عماولو ، تقرشأ دق قحلا راونأ ىأرو ، ابعر هعور

مهناوخإ ىلا اوعمتجيل نامع بلق ىلا اوعجر كلذ نوملسملا ققحت

اولتاق مهناف ، نأسشلا كلذ ىف مهايإو مه نورظانتيو ، ناميالا ةدمعأ

، مهءاملع نوعبتي نييروهمج اوناك امنإو ، ناطلس الو ماما الب ادشار

ةصرفلاو ٠ تلهس دق تابوعصلا نأو ،ناه دق بطخلا اوأر نيح حنم اولزنف

رصنلا حئاولو ممنيب ماع فراعت ىلع رمألا اوربديل اوعجرف ٠ تناح دق

٠ مهوجو ىط ةكرش



٠١

مهو ، ةرخالا قيرط ىلع ءالدألا ةادهلا خياشملا مهرضح انهو

اوربدو ،ىناوزنلا رذنملا نب ريشبو ،ىناكزألا رباج ىبل نبا ىسوم

نب هللا دبع نب دمحم ميدقت ىلا ةيلاحلا مهراظنأ تهجوت ىتح مهءارآ

، ةرصبلا لهأ نم هلعلو ، قارعلا لهأ نم روكذملا ناكو ىدمحيلا نافع ىبأ

هوأرو ، قارعلا نم ىهو ، كلذ تملع امك ةرصبلا اونطق نيينامعلا نأل

٠ ةساس لمع لكلو ، ةسايس تقو لكل ناف رمألل نكسأ لاحلا ىف

، نيملسملا ىلا ةربابجلا دي نم ةلودلا لاقتنا : هللا همحر مامالا لاق

لآ ةيقب مهيلا راثملا ةربابجلاب دارأو ، نافع ىبأ نب دمحم ميدقتو

نب دمحمو ، رضنلا نب دشار رمأ نم ناك امل هنا كلذو : لاق ، ىدنلجلا

ذئموي مهو اوبتاكتف ، امهيلع جورخلا نوملسملا ىأر ، ناك ام ةدئاز

غلآتلاو عامتجالا : تلق ٠ قحلا ةماقإ ىلع اوفلآتو اوعمتجان ، فعض لهأ

اهدزت ال ىتلا ةيقيقحلا هتيمهأ هلو ، تناك امهم ةمألا ىف لاعف رمأ

ديمح نب كلملا دبع ناك لاقيو : مامالا لاق ، تناك امهم ضراوعلا

، رضنلا نب دشار ىلع ةعيابملا ىلا نيملسملا وعدي ناك هنأو ، اباش ذئموي

اوجرخو ، ةدنك نم ىحشفلا سنخألا ىلعملا نب دمحم مكح نم لوأف : لاق

عضوم ىف لاقو ٠ قيزر نبا نع هانمدق ىذلا صنلا ركذو ، دشار بلط ىف

الجر ناك ، نافع ىبأ نب هللا دبع نب دمحم وه نافع ىبأ نب دمحم : رخآ

وه ىنعملاو ، قارعلا لهأ نم ناكو ، قارعلا ىف أشن هنأ الإ دمحيلا نم

مهنيب عقو ناك هنأ لدي اذه ، نامع ىلا هب اومدقف : لاق ٠ ىنامع ريغ

، نامع روكذملا لصي نأو ٠٠ رمألا اذه ىلع فراعت نافع ىبأ نباو
، ةباجن هيف اوحملو ، ةءافك هيف اوليخت مهنأكو ، اهيف ةرامالا هولويو

اذهو ، ةمامالاب هوعيابيل نامع ىلا هب اوعاج كلذلف ، ةبالص هنم اوأرو
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ىلع ىقب ةفرعم هيف هل نكت مل نم امأ لجرلاب ةفرعم هل تناك نم ىأر

٠ هيلع وه ام

ةمامالاب هوعياب مهنأكو ، هتماما ةفص ىف اوفلتخاو : مامالا لاق

نورظني كاذ ذإو ، اهرازوأ برحلا عضت ىتح عافد ماما ناك ليقف : لاق
هولو ممنكل ، ةمامالاب عيايي مل ىأ ، شيج ريمأ ناك لاق ٠ ةمألل حلصألا

لدبو ، ةريسلا ءاسأف : لاق ، موقلا ماما همأ كلذب هسفن ربتعاف ، ةطلسلا

، هللز الو ه أطخ هل رفتغي ال ، ةيضابإلا دنع ريغو لدب نم ليواي و ، ريغو

ىأر نبح همع ءانبأ ىلع هذيع تعمد امل دوعسم نب ىدنلجملا ناف

، ىدنلج اي ةيبصعأ هل اولاقو نوملسملا هيلع بضغ ، هب رمت مهزئانج

٠ نيملسملا رمأ لزتعا وأ انرمأ لزتعا

نصح نم رفصلا لمح امل : هللا همحر سيق نب نازع مامالاو

نب سيق لآ نا ثيح هيلع اوجرحت قاتسرلا نصح ىلا ةعنصملا

ه رذعب مهعنقأ ىتح كلذ ىف ه وحراصف ، قاتسرلا مهنطوم ناك نازع

، نيملسملا ليبس ىف جوعتيو ، نيدلا ةطخ ريغي ماماب فيكف حيحصلا

الإ نافع نب نامثع مهماما مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا لتق مالعو

مهلبقتسي ، نافع ىبأ نب دمحم ىأ ناكو : مامالا لاق رييغتلاو ليدبتلا ىلع

مالك وحنب ىفاجلا مالكلاب نيملسملا هفاوخا لبقتسي ىأ ، ظيلغلا مالكلاب

محارتو دداوت لهأ نيملسملا نإف ، هقالخأ اوركنتساف ، كولملا ةربابج

، ريغصلا هدلو ىلع نونحلا دلاولا ملأت مهناوخا ىلع نوملأتي ، فطاعتو

، كلذ فالخ ىلع نافع ىبأ نبا ناك نكلو ، هباتك ىف هللا مهفصو امك

: نيدلا ىف مهئاملعو نيملسملا ءالضف نم وهو ، بويأ نبا لئاو لاق ىتح

ةملكلا هذه تجرخ اذاو ، رابج كلذ لب ، ماماب نافع ىبأ نبا سيل



٢١  —

تاداس نم وهو ، هللا همحر بويأ نب لئاو لثم ناسل نم اهوحنو

ىتمف راصنألا امعمس اذاو ، ةمئاق مامالا كلذل موقت ىتمف ، نيملسملا

٠ ضرألا نم ءالخ ىف هسفن ىري ام ناعرس لب اراصنأ مهدجي مامالا كلذ

ناكو هبهذم الو هتريس اوضري مل نيح نوملسملا هلزعف : مامالا لاق

دمع ىف كلذو ةئامو نيعبسو عست ٩٧١ ةنس ةدعقلا ىذ نم فصنلا ىف كلذ

ىف رمألا ىلوت هناف ، دادغب ىف نيملسملل ماعلا ةفيلخلا ديشرلا نوراه

هتيالو تناكو هللا همحر مامالا هاق ٠ ٣٩١ ةنس ىف ىفوتو ٠٧١ ةنس

٠ مايألا نم ائيش الإ نيرهشو نيتنس

هللا دبع ىبأ ةريس نم عرشلا نايب ىفو : هللا همحر مامالا لاق

دمحم ركذ هنأ ، هللا همحر ىراوحلا وبأ ىفربخأ : لاق حور نبا دمحم

نب تلصلا نع ىراوحلا وبأ لاقف ، عيلخ اندنع وه لاقف نافع نبا

نب دمحم ركذ هنأ هللا همحر بوبحم نب دمحم نع ، هللا همحر سيمخ

لاقف رثؤملا امأو ، ىراوحلا وبأ لاق ٠ عيلخ اندنع وه . لاقف نافع ىبأ

اننامز لهأ نم لجر نأ وله لاق ٠ هعلخ ىريال ىأ هعلخ نع قيضي

بويأ ىبأ نع متكلا ىف هدجي ام لجأ نم ناغع ىبأ نب دمحم نم ءىرب

ناك نافع ىبأ نبا نإ : لاق هنأ ، هللا همحر ىمرضحلا بويأ نبا لئاو

،ىربيخ هنمأربي هللا مهمحر بوبحم نب دمحم عمس ذإ لجأ نمو ، ارابج

نافع ىبأ نبا نم هعم حصي نأ ديغ نم ، كلذ لجأ نم ، كلذ لجأ نم هنم

لجأ نمأربت ىأ ، عيلخ اندنع ةغصلا هذه ىلع لجرلا كلذ ناف ، ةرفكم

نبا نأ لمتحي رثألا ىف ام نأل ىأ عيلخ اذمف ، رثألا ىف هدجو ام
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دعي ام لك نم بات هنأ لمتحيو ، هيلع ناك امع عجر نافع ىبأ

جمنملا أطخأ نإو ، داهتجالا ةهج ىلع هنم كلذ نأ لمتحا وأ ، هيلع

هنم ملعي ىتح ، ليبسلا اذه ىلع هنم ؤربتلا قيلي الف ، حيحصلا

وحنو ضحملا ملظلا وأ كامتنالا ةهج ىط روجحملا كلذل لعاف هنأ

نع ضارعالاف ، عونلا اذه نم ءايشأ المتحم لاحلا ناك املف ، كلذ

٠ ملسملا ىطع ضورفملا نم اهريغو ةءاربلا



نامع ىف نافع ىبا نب دمحم لمعا

خياشملا ةطساوب نامع رمل ىلوت امل ، نافع ىبأ نب دمحم نأ ملعا

نوينامعلا ىأرو ، نيملسملل اماما هوعيابو قارعلا نم هب اوعاج نيذلا

اصعلا قمشو ىربتلا ىلا عارسالا ممعبط نم ناك ممجمنم فالخ هنم

ةاباحم الو ثيرت الو ، ةيقت الو مهدنع لامتحا الو ، قاقشلا ةراثإو

ممتدشو ، اهانركذ ىتلا مهلاوحأ نم تملع امك ليلق لقأ ىف ةداوه الو

،ةمألا ىف ذوفنلا قلطم هل نأ ىري نافع ىبأ نب دمحم ناكو ،نيدلا ىف
، تومرضح ماما ليبس هليبس نافع ىبأ نبا نا : لوقي هللا همحر لئاو ناكف

اشبنخ هيلع اومدقو ، تومرضح لهأ هلزع دقو ، ديعس نبا هللا دبع وهو

مهلك تومرضح لهأو ايضابإ لجرلا ناك ذإ ، ةيضابالا ةدش نم اذهو

هلامعأ ىف اريزو ىركبلا دايز نب ديعس لعج نافع ىبأ نبا ناك ، ةيضابإ
هيلع دع ،ىلابي ال املاظ رومألا ىف افيسع الهاج اذه ناكو ،هتمامإ لاح

٠ نافع ىبأ نبا لامعأ نم مهدنع تناك ءايشأ نوملسملا

لعفي ناكو ، نيملسملا دنع ةماملا رومألا ىلوتي ىركبلا ديعس ناك

نبا ناك هللا همحر مامالا لاق ، نيملسملا نود هرظن ىضتقمب اهيف

قرشملا لهأ نم ثادحألا لهأ ىلا ىركبلا دايز نب ديعس لسرأ دق نافع ىبأ

ام مهنيبو هنيب ناكو مميلإ لصو املف : لاق ، ةصاخ نامع قرشم ىأ

ثعب ، اهرامد دارأو ، مهدالب ىلع ىلوتساو ديعس مهيلع رمظو ، ناك

ىسومل لوقي نأ : لوسرلل ديعس لاقو رباج ىبأ نب ىسوم ىلا الوسر
هل لاق ىسوم ىلا لوسرلا لصو املف ، وجن ىنب لخن عطقي اديعس نا

ةنيل نم متعطق ام ( : ىسوم هل لاقف ، وجن ىنب لخن عطقي اديعس نإ
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املف ، ) نيقسافلا ىزخيلو هللا نذابف املوصأ ىلع ةمئاق اهومتكرت وأ

عطق ىلع ديعس لبقأ ، ىسوم لاقامب هربخأو ديعس ىلا لوسرلا عجر

نبا ىسوم خيشلا ىتفتسا هنأكو ، نكي مل كلذ لبق عطقلا ناكو ، لخنلا

كلذلف ، جرحلا مدعوزاوجلا هنم مهفو ، اذه هدصق ىف رباج ىبأ

٠ لزانملا مدهيو لخنلا عطقي ماق

هيضردقف حص نإ لاحلا اذه نإ : تلق ٠ ىراوحلا وبأ كلذ ركذ

، معنمي ملو هرقأ ذإ ، مللا همحر رباج ىبأ نب ىسوم ةمالعلا مامالا

رضنلا نب دشار راصنأ مهوجن ىنب نأ ىأر هلعلو ، كلذ هل ىري هنأكو

، مهريغ نم رثكآ ةزاجملا ةعقو ىف مهيف لتقلا ناك كلذلو ، ةدئاز نب دمحمو

ىبأ نبا ىسوم مامالا ىأرف ، ىدنلجلا لآ نم ةاغبلا راصنأ مه ثيح

لاقو ، ىلج حضاو وهو ، مهتوقل ارسك مهلخن عطق هللا همحر رباج

ملعلا لهأ نم انظفح نمع كلذ انظفح دق : هللا همحر ىراوحلا وبأ

دايز نب ديعس قرحأ ام امأف : بويأ نب لئاو لاقو ، كلذ ىلع نينومأملا

ىأ ، الهآ ناكل رانلا ىف ىقلأ ولف ، رضنلا نب دشار عم قرحأ امم

٠ هب اقيقحو باقعلا كلذل الهأ ناكل كلذب دايز نب ديعس بقوع ول

ناك ماما هثعب ناك ناف قرحي مل نمم ديعس قرحأ نم امأو : لاق

كلذب ارومأم ناكو ، مامالا لماع اطخأ اذا ىأ ، لاملا تيب ىف كلذ

هسفن رسكنت ال ىتح ، لاملا تيب ىف هأطخ ناك مامالا لبق نم

حلاصمل عورشم هلصأ لاملا تيبو نيملسملا رماوأب مايقلا نع نبجيف

٠ نيملسملا

وهو نافع ىبأ نبا ناك ذئموي مامالا ناف : عفان نب هللا دبع لاق

، رابج كلذ لب ماماب سيل ناهع ىبأ نبا نإ : لتاو لاق ٠ هثعب ىذلا
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لئاو نع ةرفص ىبأ نع بوبحم نب دمحم نع ىراوحلا ظفحو : لاق

ديعس ثدحأ ام ناكل امامإ نافع ىبأ نبا ناك ول : لاق هنأ ، بويأ نبا

دحأ نم انعمس ام : بوبحم دمحم لاقو ٠ لاملا تيب ىف دايز نبا

لهأ ىف راس الو عنص اهارخأ الو اهالوأ ةلودلا هذه داوق نم

قرحو ، ءامدلا كفس نم ، ىركبلا دايز نب ديعس عنص امم رشب مهبرح

ىمنلاو فورعملاب رمألا كرتو ، ميقسلاب ءىربلا ذخأو ، ةعتمألاو لزانملا

نب ديعس لعج هناف ، هلامعأو نافع ىبأ نب دمحم ىلع اراكنإ ، ركنملا نع

ثادحألا لهأ ىلا هلسرأ دقو ، هسثيج دئاقو هتلود فيسو ، هريزو دايز

نب دمحمو رضنلا نب دشار راصنأ اوناك نيذلا مهناوعأو ، وجن ىنب نم

مل كلذ ىف ديعس هراشتسا امل هللا همحر رذنملا نب ريشب نأو ، ةدئاز

بجاوب ماق دقو بينأتلاو موللا ملف هب هئاضر ليلد ناكف ، ائيش هيف لقي

ىلوتو ، نافع ىبأ نبا ةلود لالحنا دعبو ، رمألاب مئاقلا هماما لبق نم

نامع نم ابراه دايز نب ديعس ناك ، بعك نب ثراولا مامالا رمألا

امو ، هنم نامع ىف ةقباسلا ثادحألا لهأ نم افوختم ، نيرحبلا ىلا

لبقي ملو ، هاصقأو هافج دق هللا ةمحر مامالا ناك ذإ ثراولا مايأ عجر

مامالا ىفوت نأ ىلا كلذ لجأ نم نبرحبلا ىلا جرخف ، الدع الو افرص هنم

٠ ثراولا

ىف هيلا نسحأو سرف ىلع ناسغ مامالا هلمحف عجر هقاف و دعبو

امالم رومألا كلت ىف ناك ناو ، عنص اميف اقحم هآر هلعلو ، هيط هتدافو

غوست راذعأب ارذعتم هنم عقو امم ابئات هءاج هنأ وأ ، مامالا ىلعف

دايز نب ديعس ىلع مهدشأ وهو ، بويأ نب لئاو لاقو ، لعف ام هل

هعسي ناك ساسنلل لاق وأ ، نيملسملل ليكوب سيل ثراولا روكذمل ا

هيلا بلطي ىتح هعم هتعجارمو هب عامتجالا ىأ ، دايز نب ديعس ةعماجم
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مهل ىذلا مهيطعيو ، هنم ناسغ مهغصنيف قوقحلا لهأ نم بلطي نم

ىأر امل : تلق ٠ توكسلا مامالا عسيف هنم ىكاش ال ثيحو ، هنم

ليلد كلذ ناك اسرف هاطعأو هانأدو هبرقو هيلا تفتلا مامالا نأ سانلا

ىري ال رهاظلا نأ الإ ، ريغلا ىلع رثؤي هايإ هبيرقتو هنع هاضر

ءانثألا هذه ىفو ، ملعأ هللاو ائيش دايز نب ديعس ىلع مامالا

رذنملا نب ريشب ملعلا ةلمح دحأ مالسالا خيش ةافوب نوملسملا عمجف

ةماس نم وهو ، رقعلا لهأ دايز ىنب دج ، هللا همحر ىرقعلا ىناوزنلا

نيملسملا سوفن ىف ريبك رثأ هتافول ناكف ، ىشرقلا بلاغ نب ىؤل نبا

همحر ةئامو نيعبسو نامث ٨٧١ ةنس لوألا عيبر رهش ىف هتافو تناكو

٠ هل رفغو هللا

٢ ج خيراتلا ربع نامع — ٢ م
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رمألا نع نافع ىبا نب دمحم لزع ىف لمعلا

، رمألا نع نافع ىبأ نب دمحم لزع ىطع نيملسملا ىأر عمجأ امل
تناك ىتلا رومألا اولوت جرخأ املف ، ىوزن نم جورخلاب هيلع اولاتحا

٠ هدي ىف

نم نافع ىبأ نبا نوملسملا جرخأ ٠ هللا همحر ناطحق وبأ لاق

• وجرخأف هتريس اوضري ملو ، مهبجعت مل ثادحأ هنم ترهظ نيح ىوزن

ممسفنأل اوراتخاو اوعمتجا ىوزن نم جرخ املف ، لايتحاب ىوزن نم
لاق وأ ةماما نافع نبال ناك ولو : لاق ، بعك نب ثراو اومدقف ، امامإ

لحي ام سانلل اورمظي ىتح بعك نب ثراو هيلع اومدق ام ةمامإ لصأ

انربخأ : لاق عرشلا نايب فو : مامالا لاق ٠ هيط اوجتحيو ، هل زع هب

امل هنأب هربخأ هنأ ةبوثم نب ديز نع ، ىراوحلا نب لضفلا دمحم وبأ

رباج ىبأ نب ىسوم رضح نافع ىبأ نب دمحم اولزعي نأ نوملسملا دارأ
ريرس ىلع مئان وهو ةمامعب هيبجاح ىلع دودثم ريبك خيش وهو ركسعلا

ناكو ، نيملسملا رئاس غلبو - موقلا دصقب ةعاشالا تعاشو ، ركسعلا ىف

٠ هاري ال هنأكو ،كلذهغلب نممبعكنب ثراولا

، نافع ىبأ نبال اجتحمو ارظانم ركسعلا ديري ثراو جرخ دقو : لق

لصو املف ، مكماما انأ ىسوم لاقف ؟ انمامإ نم : ىسومل لاقف ، هلزع اودارأ ذإ

ادحأ نأ انملع امف لاق ٠ سانلل اماما همدقف هديب ىسوم ذخأ ىوزن ثراو

ىسوم ىلعف غاسم بيغلل ناك نا : تلق ٠ ثراو ىلع كلذ باع سانلا نم

،نافع ىبأ نبا نع ارظانم ثراولا جورخ ىنعي ناك نا الا ،ثراولا ىلعال
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نم دحاوثراولا نا : تلق ٠ ملعلا لهأ نم دحأ كلذ هيلع بعي مل هفأو

مهو هاريال ثراولا ريخف ، ثراولا كلذ هل ىري ناك نإو ، نيملسملا

،نيملسملا نم هريغ ىأر ضراعي الو هيأر هلو ،ثراولا ىلع نيملسملا ىف ةجحلا

ناكو ، اميغ ةجحلا مه رومألا ءانعب نيلتبملاو دقعلاو طلا ل١٠ ىأرو

ناك ثراولا نأكو ، نامع كهأ رومأب ىلتبم ريغ خيراتلا اذه لبق ثراولا
ف ام ملعيال ناك نإو ،ناعع ىبأ نبدمحم لزعل نيعمتجملا موقلا عم

ثراولا مامالا ةمامإ لصأ ف ىوري ام فلاخي اذهو ، موقلا سففأ

فوس امك ءانثألا اذه ىف هل ترمظ ىتلا ةمأركلا نم هللا همحر

تعقو ةماركلا كل لعلو ، روكذملا مامالا ةمامإ ىف ىراقلا اميأ هارت

نأكو ، هيلا راشملا تقولا اذه ىف املاعفنا ناكو ، تقولا اذه لبق مامالل

دهزأ نمو ، نيدلا ىف ممموقأو نامع ةمئأ لضفأ نم مامالا اذه

كلت نأ رهظي ىذلاو ، ةنوآلا هذه ىف خيراتلا مهفرع نيذلا لاجرلا
عم هيف ءاج ىذلا تقولا اذه لبق ثراولل تناك ةيخيراتلا ةثودحألا

٠ ددصلا اذهل خياشملا
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ىصورخلا بسك نب ثراولا مامإلا ةمامإ

ىصورخلا بعك نب ثراولا ةمامالاب عيوب نافع ىبأ نب دمحم دعب

ىف صورخ ىنب نأ ىفخي الو ،صورخ ىنب ىداو نم راجه ةدلب لهأ نم

ىف ديصقلا تيبو ، عرولاو دهزلا تبنمو ، ةمامالا ةريضح نامع

هركني ال نامع ىف لضف ندعمو ، اعروو ادهزو اناميإو انيد لضفلا

٠ ناركن سمشلا نيع قحلي فيكو ، لهاج الإ

ةمامالا تلاوت مث ، ةليبنلا ةليبقلا هذه نم ماما لوأ ثراولا ناكو

، ناونعلا ىفو ، فاعسالا ىف ةليبقلا هذه لاصخ ىلا انرشأ دقو ممنم

، ةيدمحيلا ةلودلا رجح لوأ ثراولا نا ثيح نمو ، ةداعإلا ىعدتسيال امب

: لوأريخل هنأ و : هريغو ناونعلا ىف انلقامك

تهانت ماركلا دمحيلا ىلاو

ءارمأ تشم مهنم اهبو

بعك نب مامالا ثراولا مهنم

ءاضولا اهردب مرقلا اهتيل

صورخ نم ةمئأ تلاوتو

ءاملع ىدملا ةداق ةداس

ادهع لدعلا ىلع مهناطلس ماق
انثلا باطتسي لدعلا ىلعو
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ندعم صورخ ونبو ، ثيدحلا ٠ نداعم ساغلا : ةتلط هللا لوسر لاق

ىف ىمالسالا دهعلا ةليط ىوقتو ىدهو ، لمعو ملعو ناميإو نيد

دهعلا اذه ىلا ناميالاو نيدلا اهبجنأ ةمئأ مهنم تجرخف ، نامع

المعو املع رايخألا لضافألا ةمدقم ىف صورخ ونبو هيف نحن ىذلا

٠ انامياو انيدو
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ةمامإلل بسك نب ثراولا مامهلا تالهؤم

ثدحتو ٠ دهزلاو عرولاو لضفناب رهتشأ بعك نب ثراولا نأ ملعا

هعم نوكلا ثدحت ىتح هتامارك تعاشو ، ىداونلا ىف كلذب سانلا هنع

، اصخش ىري الو اتوص عمسي لج ، ملعي ال ثيح نم اهب بطوخو هتماماب

٠ هتقول هللا هأبخ دقو ، انوزخم ارس ىدنلجلا ىنب مايأ ىف ناكف

لمتحت هللا همحر ثراولل نيملسملا رايتخا ببس ىف مامالا لاق

ىدنلجلا ىنب نم ةربابجلا تقو ناك كلذ نأ رهاظلاف حص ناو هتحص

ةظوفحم ثراولل ةبقنم ةلاحلا كلت نوكتف ، مهيلع نيملسملا روهظ لبق

ىف نيملسملا ةبغرب اهناوأ ىف اهترمث ترهظف ، نامزلا نم ةدم ذنم هل

ىنب ىداو نم راجه نكسي ناك ثراولا نا ليق ام كلذو : لاق ٠ هميدقت

هنأو ، هدي ىلع قحلا روهظ ىلع لدت همون ىف ايؤرلا ىري ناكو صورخ

رسو كثرح كرتا : هل لوقي اتوص عمسف هل عرز ىف ثرحي موي تاذ ناك

ثراولا مملأف ، كلذب ةثلاثو ةيناث هادان مث ٠ قحلا اهب مقأو ىوزن ىلا

هل ليقف ؟ فيعص لجر انأو ىراصنأ نمو : هلوقب لئاقلا بيجي نأ

باصم نكيلف اقح اذه نكي نا هسفن ىف لاقف ، هللا دونج كراصنأ

ىف هسرغف ، اهنم هلصأ ىتلا ةرجثلا نم رضحيو تبني اذه ، ىزجم

،ىمول ةرجش تبنف ،ىمول نامع لهأ هيمسيو ،نوميل ةرجش تبنف ضرألا

ةظوفحملا هتماما ركرم ىهو ، نآل! ىلا ةدوجوم ةرجثلا هذه نإ لاقيو

ماعلاو صاخلا دنع ةرهش عويش عئاش لوادتم رمأ اذه معن : تلق

لازي ال وهو ىسفنب رجشلا اذه ىلع تفقو دقو ، نامع لهأ نم

هيلع رم دق عقاولاب اذاو ، نرق فصن نم رثكأ هيط رمي مل نأك اديدج
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ررحأ ىذلا دهعلا اذه ىلا لازيالو ، ابيرقت ةنس ىتئامو ةنس فلأ نم رثكأ

ةربابجلا ىديأ ىف ىهو ىوزن ىلا راس مث : لاق ٠ فئاحصلا هذه انأ هيف

ىوزن ثراولا لصو املف ، املظو اروج اهوؤلم دقو ، ىدنلجلا لآ نم

ثيغتسي زابخلاو ، هزبخ لكأي ناطلسلا دنج نم ايدنجو زبخي ازابخ دجو

اثالث هرجز لاحلا كلذ ىلع ثراولا ىأ هآر املف ، هنم نيملسملاو هللاب

، ابيرق ىداولا ءىطاش ىلع كانه دجسم ىلا اعرسم ىضمف هلتقف ، هتني ملف

ناطلسلا دونج ىأ هيلا تعرسأف لاق ٠ رصنلا دجسم ىمسي نآلاو

ةلتاقملا لاجرلا نم صغ دق دجسملا اوأر هنم ابيرق اولصو املف ، هلتقتل

لعلو تلق ، اماما مهيلع نوملسملا هراتخا كلذلف اولاق ٠ هولصي ملف

لجرلا اذه ردق اذا هنأب رماتلا اهيلع عقو دقو ، كلذك تربد دق ةيضقلا

ىف رذعأب رذتعنف الاو هرصانن هعم نحنف رمألا اذه ىلع ؤرجتلا ىلع

ةراجملا ةعقو دعب نيملسملا نأل ، حجرأ هجولا اذه نظأ انأو ، ماقملا

، اعبط ءادعألا ىلع الاعف ناك مهعامتجاو ، مهديؤت رصنلا حئاول هوأر

، رهاظ كلذو ثداحلا اذه لجأل كلذدعبرضنلا دجسم دجسملا اومسو

نوكي نأ نكميو ، راهني نأ مهدق ةنوآلا هذه ىف ةربابجلا ءانب ناف

هلعجيس ىذلا ثراولا تامارك نم وه لاح لك ىلعو ةيضقلا ف هريغو اذه

٠ نيدسفملا ةربابجلا نع رمألل ىقيقحلا ثراولا هللا

لدعلا رامظال ثراولا جرخ امل هنا ليقو : هللا همحر مامالا لاق

فالخ ىلع لهاجلا ناف بير الو ، بعك نب دمحم هوخأ هنع فلخت

، نيحلاصلاو ءاملعلاو ءايبنألا نيب ىتح لزيال نيابت اممنيبو ، لقاعلا

قح املف ، هل ائطاوم هيأر ىلع ناك هلعلو ، هنع رزخ اولاقف اذكهو

فرعي مل داع ىتح هيلع كلذ عاشو ، اريزخ هومسف هنع ذوالت رمألا

٠ نآلا ىلا هتيرذ ىلع عاشو ،هبالا
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لاح ىف ثراولا ىأ رمو ، ريزخ ونب ممل لاقي هونبف : مامالا لاق

ىنب ةيرقب ةفورعملا ةيرقلا لهأ حبص ىنبل رئب ىلع ىوزن ىلا همجوت
، حبص ىنب نم لجر هيلع ناكو ، حبص ىنب تكز رئبلا كلتل لاقي ، حبص

هل نبرصانم ثراولا مامالا اوبحصف ٠ هموق نم الجر نوعبرأ هعمو

رمألا ناكو سان هعم ناك لجرلا نا انلق ام ديؤي اذهو ،نيزاومو
: لاق ، هنيدل ارصانم هلل ادرجتم ثراولا هيلع راس حيحص فراعت ىلع انيبم

قافنالا رضح نم ىلع هنم قفني لام فاقياب ثارول ا ىأ مهل ىصوأف
نع داز امف ، هوحنو رطمك عنامل الإ راجملا نم صوصخم عضوم ىف

تكز لهأل ىصوأو : لاق ةصاخ لاتسو راجهلا لهإ ىلع قفني هناف كلذ

قفني هعم اوجرخ نيذلا لاجرلا سوؤر ددع ىأ ، امهس نيعبرأب هنم

، امهس نيعبرأ نوطعي مهف دحاو لجر مهنم ىقب ولو ،مميرارذ فو مهيف
ام ىلع مويلا ىلا مسقي هفقوم لاق ، هنع هرزخل هيخأ ىنب هنم عنمو

ىأ هنم ذخأي نأ ريزخ ىنب نم دحأ عيطتسي الو : لاق ٠ هب ىصول
• فقاولا اذه ىف ىرخأ ةمارك هذهو ، ةبوقعلا ليجعتل فقولا

اهركذ ةرهاظ تاماركو ةرهاش راثآ فقولا اذملو : مامالا لاق
ةدايز هيف اوأر صوصخملا عضوملا ىف قفنأ اذا امهنم هب قثن نم انل

هودجو رذعل عضوملا كلذ ريغ ىف موقفنأ نإو ، هودهع ىذلا ردقلا ىط

ريغ روكذملا فقولا نم لكأ اذا هنأ اهنمو ، نزو وأ ليك نم هودهع امك
كلذب امبحاص ملع عم هنم تلكأ ةباد ولو ةبوقعلاب لجوع ةقحتسم

مل ةميهب اهنأل ىأ ، ىش اهبصي مل اهبحاص ملعي مل ناو ، تبقوع
هذهو ، نوخرؤملا هركذ ام ىلع فقولا اذه لاوحأ هذهف تفلكت
ىف بئاجعلا نم ىهو ، دمعلا اذه ىلا ةيقاب ةدلاخ لازتال تاماركلا
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مل امم ءايشآ لاوحألا هذه نم ةقثلا دنعو : لاق لوقعلا لهأ رابتعا

ىف لخدت ال امبر ءايشأ امنأ ىنعملاو ، هنع هذخأن نأ لقانلا رساجتي

٠ تاداع قراوخ امنأل ءالقعلا قاوذأ

قدص ىلع لدت ، مهئايبنأل تازجعم ءايلوألا تامارك نأ كش الو

صالخالا رمث اهناف بير الو ، لجو زع هلل صالخالاو ممل عابتالا

ملعلا لهأ هركذ اذه لثم مكو ، ناميالا قدص ناهربو ، ىوقتلاو

ىدحتلا ليبس ىط ىقأت ةزجعملا نأ الإ مهتمتأ ممئاملعو نيملسملا خايشأل
امأ ، ضراعملا تزجعأ ثيح تازجعم تيمس كلذلو ، مصخلا زاجعال

هللا ناف ، نيدلا ىف هل نأث ولعو اهبحاصل اماركإ امن وكلف ةماركلا

: ىلاعت هلوق كلذ ىلا ريشي امك نيدلا ىف ميرك ريغل ةماركلا عضي ال

هتلزنأ )( هاوقتو هعروو ثراولا دهزو ) مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ (

نا ةرخآلا ىف هتلزنم ناونع اهنأ امك ، ايندلا ىف ةيلاعلا ةلزنملا كلت

٠ هللا ءاه

نينمؤملا ريمأ نوكي نأل بعك نب ثراولا تلهأ ىتلا ىه لاوحألا هذمف

هب حلصا ىذلا نيطلا نأ امنم ىتح ةعهش تامارك ثراوللو تلق )١(
كلذ امو ، دهعلا اذه ىلا هناردج ىف قاب رب بح هيف مامالا دجسم ناردج
ىنامعلا ق يزر نبا لاق اهنمو ، راهنلا ةعبار سمشلا روهظ ةرهاظ تاماركالا
اهنمو ، مهقلطأف املظ سمشلا ىف قاشرلا ىف نيبولصم سان ىلع رم هخيرات ىف
نم تارلحق هيلع فنفنت راجهلاب ثراولا مامالا تيب ىلعأ فقت ةمامغ لازت ال

، هسميالو هب رودي افراج ءاج اذا هربقل ىداولا سم مدعو ، سانلا ىقاب نود ءام
دجسملا ىنبف ناكملا ىلعا تفقوف ةمامغ تعاج هدجسم ىنبي نأ دارأ امل لاقيو
لقعي لهف نآلا ىلا قاب وهو ، ةمامغلا دجسمب ىمس كلذلو ، اهلظ ةرود ىلع
. هلل دمحلاو هبحاصل ةمارك الا ةدملا هذه ىقبي نيط ءانب نا
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ىلاو هيلا راظنألا تتفلاو ، ناركن ريغب نيملسملا ماماو ، نامعج

لق وأ ارطع نحفني متاوخ لوصف سانلل جرخت لزت مل ىتلا هتريثع

لزت ملف ، ارون نقرشي فراعم سومش لب ال ، ارد نفذقي ماكم روحب

، ىوقتلا ةحصو ناميالا قدصل نامع ىف ةليبقلا هذه نم جرخت ةمئألا

ناو ، ةراملا دومعلا كلت ةذيط مهيف اهبانطأ ةبراض ةمامالا لزت ملو

نطب نوكي نأ لقو مهيلا دوعتام ناعرسف ، نايحألا ضعب ىف ترهظ

، هريغ ىط مدقم ةيضابألا دنع نيدلا نأل ، ةمئأ وأ ماما هيفو الإ مهنم

تايبألا تهانت ماركلا دمحيلا ىلاو ، ةيزمهلا ىف انل قبسو

تهانت ماركلا دمحيلا ىلاو
ءارمأ تشم مهنم امبو

بعك نب مامالا ثراولا مهنم
ءاضولا اهردب مرقلا اهثيل

صورخ نم ةمئأ تلاوتو
ءاملع ىدملا ةداق ةداس

ادهع لدعلا ىلع مهناطلس ماق
ءانثلا باطتسي لدعلا ىلعو

انمملا لثمك نمو انمملل
ءايوقألا اهب جت مل ةوق

لصإ نيداعملل تلصلا تلصأ
ءامصخلا تدابف ماقتنإ تي

تلظ نيمايملا دمحيلا ةلود
ءاضترإو ىضر املك ةهرب
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ىصورخلا بسك نب ثراولا مامإلل ةعيبلا قيقحت

مامالا وه نوكي نميف نوملسملا رظانت نافع ىبأ نب دمحم لزع دعب

نب ثراولاب اذاو ، راظنأ نم مهيدل ام اوضخمو ، نامعب نيملسملل

، مهيلا هلضاوف تضافو ، مميدل هتامارك تعاش ذإ ، ةمدقملا ىف بعك

رابجلا رداب ذإ ، مئال ةمول هذخأت ال ىذلا ةلادعلا ريمأو قحلا لطب ناكف

، ىمادلا رمحألا ماسحلاب حيرصلا ىغبلا زرابو ، ىوزن ىف هيدنج لتقب

٠ هيلع نوملسملا عمتجاف

نم مهو صورخ ىنب نم ماما لوأ وه : هللا همحر مامالا لاق

ةدعقلا ىذ ىف كلذ ناكو ، نافع ىبأ نب دمحم لزع نأدعب كلذو دمحيلا

وبأ انربخأ لاق عرشلا نايب فو : لاق ٠ ةئامو نيعستو عبس ٧٩١ ةنس

دارأ امل : هنأب هربخأ هنأ ةبوثم نب دايز نع ىروحلا نب ىلضفلا دمحم

وهو ،ركسعلا رباج ىبأ نب ىسوم رضح نافع ىبأ نب دمحم لزع نوملسملا
امك ثيدحلا نم انمدق ام ركذو ، ةمامعب هيبجاح ىط دودشم ريبك خيش

عيوب ام ىلع بعك نب ثراولا اوعياب : نسحلا وبأ لاق ٠ ملعلا لهأ هركذ

ىف ىرشلاو ، ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو ، لدعلا ةمئأ هيلع
ةئفلا لاتقو هللا ليبس ىف دامجلاو لطابلا دامخإو قحلا راهظإو هللا ليبس

نولحتسي ال هللا رمأ ىلا ،ىفت ىتح قحلا نع تعنتما ةقرف لكو ، ةيغابلا

هللا ىلص ىبنلا دعب ةرجه لاحتنا الو ، لايع ىبس الو ، لام ةمينغ ممنم

، نيتداهشلا اونيب ام ةلبقلا لهأ كرستلاب اومسي الو ملسو هلآو هيلع

٠ اهموهفمو امهقوطنمب نوفرتعيو امهب نولوقي اوماد ام ىأ
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هلو ، نوضار هنع نوملسملاو هللا ءاش ام قحلاب ثراو ماقف : لاق

نامع تنمآو ، نوقرافم هتعاط نع عتتما نملو ، نوعمتجم هيلعو ، نورزاوم

راد ريخ هب تراصو ، ةاغبلا روجو ةاغطلا ملظ اهنع لازو ، همايأ ىف

ناكو ، اثيدحو اميدق كلذ ملع امك اعامجإ رايدلا رمعي لدعلا نأل

نوملسملا ىنافت دقو هللا نم فوخلا لهأو هلل ءايفوألا لاجرلا نم ثراولا

٠ هتعاط ىف
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هتفالخ ىلا نامع دادرتسا موري ديشرلا نورله

، دادغب ىف هتطلس ىسرك رقو ، ةماعلا ةفالخلا ديشرلل تنست امل

امنعتملعامكنامع تناكو ،كلاملا ةرمأ ىلا اهدريل كلامملا ىلا تفتلا

ديشرلا لواح كلذ دعب اهلاصففاو اضيأ نييسابعلاو ةيمأ ىنب كولمو الوأ

نبا ىسيع همع نبا اهل زهجف اهتبغر مغرب هتفالخ ىلا اهدر

فلأ مهيف لناقم غالآ ةتس ىلع ءاول هل دقعو ، روصنملا نب رفعج

لسري نأ ريغ نم اهتيالو هل لعجو ، لجار فالآ ةسمخو سراف

، ةسرطغلل المحتو ةوقلا ىلع ادامتعا لب ، مهدنع ام ملعيو ، نيينامعلل

مهوحميل مهيلع هجورخ أبن نيينامعلا غلبو ، روكذملا هشيج بحسي ءاجف

بتكف ، كلذ نوينامعلا ضري مل نكلو ، هريغ ىلا ىضابالا دوجولا نم

مامالا ىلا بتك راحص ىلاوو ، راحص ىلاو ىلا ىبلهملا ديزي نب دواد
هيلا ثعبو ، ىدمحيلا دمحم نب شراقم هيلاو ىلا مامالا بتكف ثراولا

، راحص لامشب ) ىتح ( ىف روكذملا ىملاولا هاقلتف لتاقم فالآ ةثالث ىف

دعب رفعج نب ىسيع شيج نم هللا نكمأف ، مهنيب برحلا ىحر ترادف

ىلا ههجو ىلع ابراه رغبرغش شيجلا بهذو ، رثكألا رسأو ، هتوق قزمت

، ىنادحلا جلف نب ديمح وبأ روصهلا ثيللا هل ماقف ، اهب نصحتيل هنفس

مهيلع لخدف ، بكارم ةثالث ىف رحبلا ىف رمع نبو رمع هعمو ىتولسلا

جرخو هرسأف رفعج نب ىسيع ىلع طقسف ، مهيف لغلغت ىتح هبكرمب ديمح وبأ

ىسيع ءاقلل ىوزن نم مامالا زهجتو ، راحص ىف سبحف ، راحص ىلا هب

ناف ، بلغي وأ رصتني لهو هنم نوكي اذام ىردي ال هنأل ، رفعج نبا

لصو املف ، لاجس برحلاو ، افينع اقدنامع قدت تلازام دادغب شويج



اذه نم نونوكي امئاد ةازغلا نأل ةرهاظلا قيرط ىلع اجراخ مفيس مامالا

٠ ىوزن ىلا عجرف رفعج نب ىسيع ةميزمب ربخلا هاغاو انه اهو ،قيرطلا

ىف رفعج نب ىسيع نأ هغلب ىوزن غلب املف : ىراوحلا وبأ لاق

سانلا ىف ماق ثراولا مامالا نا انغلب : ىراوحلا وبأ لاق ، نجسلا

هعم ناك نمغ رفعج نب ىسيع لاق ىنإ سانلا اميأ اي : لاقف ، اييطخ

،نيملسملا ءامقف نم ناكو ةرزع نب ىلع نأ انغلبف : لاق ،لقيلف لوق

ىغابلاو غاب هغأل ىأ ، كل عساومه هتكرت نإو ، كل عساوف هتلتق نإ لاقف

، هنع وفعلا ىف حالصلا مامالا ىأر اذإ هنع وفعل زوجيو مدلا لالح
انغلب كلذ دعب ناك املف : لاق ،نجسلا ىف هكرتو هلتق نع مامالا كسماف : لاق

همحر زيزعلا دبع نب ىيحي هل لاقي لجر مهيفو ، نيملسملا نم اموق نأ

ىف دحأ هيط مدقي نكي مل هلعلو نيملسملا لضافأ نم ناكو — هللا

، راحص اوتأ ىتح مامالا ملعيال ثيح نم اوقلطنا ، نامعب لضفلا ىف هنامز

مامالا ملعي ال ثيح نم نجسلا ىف رفعج نب ىسيع اولتقف نجسلا ًاروستف

٠ مهتليل نم اوفرصناو ،ىلاولا الو

ىسيع لتاق : لوقي ناك هنأ هللا همحر رذنملا نب ريثب نع انغلبو : لاق

سيلو هلتق ببسب ىأ ، رانلا مشي مل : لاق وأ ، رانلا هسمت ال رفعج نبا

اذه ريغ لعفي مل اذإ هنأ ىنعي رهاظلاب مكح وه امنإو ، بيغلاب امكح

هلتق نأ ىأ هلتق ةيلح ىف هغلابم وه : تلق ، هبسب رانلا مشي مل

ىف هنيملسملا ىلع دتعم ملاظ غاب هنأل ، اقلطم روذحملا نم هيف ءىش ال

، هيغبب متماركو مهتزع ىلع ىضقيو مهتضيب لتحي نأ دارأ ، مهنطو

لهأ نع رفعج نب ىسيع ربخ نم انظفح ىذلا اذه ىراوحلا وبآ لاق
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ىذلاو ، هلتق ىف مكحلا ةروص ركذ مث : لاق ، كلذ ىلع نينومأملا ملعلا

: نيملسملا لوق نم هانظفح

نيملسملل مهءامد نأ نيملسملا ىلاو لتق وأ لتق اذإ نيملسملا مامإ نإ

ةيرس تلتق وأ هريسم ىف نيملسملا دئاق لتق اذإ كلذكو ، ممئايلوأ هوح

هيلع ءاور دق امفيك مهلتق نم اولتقي نأ نيملسمللو : لاق ، نيملسملا

: تلق ةفورعم ةمئاق نيملسملا راثآ كلذ فو : لاق ، ةليغ ريغ ىأ ةليغ ىف

ثيح ، ةريزجلا ملاعم بحاص ريشي رفعج نب ىسيع ةيضق ىلاو

ىلع ةديرجت ديشرلا نوراه لسرا ، ثراولا ىنعي اذه نامز فو : لوقي
امهنأ الإ : لوقي ، نايبلا ريمأ قيلعت ىف اكلذكو ، ائيش عنصق ملف نامع

، هلامعأ ىف ديشرلا ابنؤي ملو ، رفعج نب ىسيعلا نيينامعلا رسأ اركذي مل

ف برعلا بينأت نإ : انلق ٠ ماوعأ ذنم كله دق ديشرلا نإ : ليق نإو

بفاج ىف ءوسلا لمع نع ةيتآلا رئامضلا دري برعلا مهناوخا ةمجامم

٠ ةحيحص مهرئامض تناك نإ ،ممناوخإ

، اجاح جرخ ةكم ىف هللا همحر بوبحم نب دمحم مامالا ناكو

هتميزه ربخ ىنلبف : بوبحم نبا لاق ، نامع ىلا رفعج نب ىسيع ءاجف

تاممم نمو ، مومعلا ىلع مالسالا تامهم نم ةيضقلا نوكل ىأ ةكم ىف

نألو ، صخألا ىلع نامع لهأ مامم نمو ، صوصخلا ىلع برعلا
هشيج كله دقو ، ايتاع هناطلس ةوقو هنأش ملع دقو ، نوراه اهءارو

ابوبحم ىنعي ىدلاو لاقف : هنلا همحر بوبحم نبا لاق ، همع نباو

ىذلا لجرلل بوبحم لاقف اريسأ هوذخأ مهنأو هتميزه ربخ هغلب امل

تلق لاق ، اريسأ ه و ذخأ ذإ ىنرس : رفعج نب ىسيع رسأ نع ه ربخأ

تلقف : لجرلا لاق ٠ هيلع اونميل : لاق ؟ نايفس ابأ اي كلذ كرسي ملو
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لهأ اهوعطقل سأر نم اذكو اذك هعم ناك ول نايفس ابأ اي بوبحمل

: تلق ٠ معن : لاق 1 اذكه لاقف : لاق ، لوقلا نم اذه وحن وأ نامع

نبا هظحال ىذلا لاحلا اذه ظحالامبر ثراولا مامالا نأ ىسفن ىفو

نوراه ىلع ةريبك هنم رفعج نب ىسيع قالطإ ناف ، هللا همحر بوبحم

رفعج نب ىسيع ىلع هللا ردق نكلو ، مهنع وفعلاك رارحألا لتق امو ، هلآو

ديدس هللا همحر ىليحرلا مامالا ىأر نأو ،هنم صانمالو هل لتقلاب ضاق

ليخلا نم ائيش اوعاب نيملسملا نآ انغلبو : لاق فنصملا ىفو : لاق ، ديشر

لاق ، سرف فلأ تناك اهنأ تبث امك ، رفعج نب ىسيع عم تفاك ىتلا

ممنأل كلذ تلق ٠ ةديعب ةيصاق رادلاو ءارقفلا ىلع امنمثب اوقدصتو

امأو نيملسملا لام تيب وه نأطلسلا دي ىف ام ناف ، لام تيب امنوري

ةاغبلا لاعفأ تناك امهم ةيضابالا دنع اقلطم لحتالف ةلبقلا لهأ لاومآ

٠ مالسلا هيلعهلوسر ةنسو هللا ةنسبالمع

، نامع ىزاغلا هشيج ةميزه ربخ ديشرلا نوراه غلب املو لاق

برح ىلع كلذ هزه هودع دي ىف نآلا هنأو ، ىسيع همع نبا رسأ هلبو

لهأ ىف رشنيو ، راثآلا وحميل نامعل فيثك ثيج ذافناب مهف ، نامع

هنم نوعقوتي نامع لهأ نأ كش الو ، نامع هربخ غلب ىتح ، رامدلا نامع

اذه ىف مث مامتها ىأ هلبق نم اومتهاو كلذل نامع لهأ عاتراف ،كلذ

ثالثل تبسلا ةليل سوط ىف تامف ، توملاب نوراه ىلع هللا ىضق ءانثألا

هللا حارأو ، ةئامو نيعستو ثالث ٣٩١ ةنس ةرخآلا ىدامج نم نولخ

٠ ناعتسملا هللاو اهنهاب اهلعف اذهو ايندلا كلتوةمألا هش
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نب ىسيع دعب زاغ اهزغي ملو اءوس ثراولا مامالا مايأ نامع رت مل

، داشرلا ملاعم ترمظو ، دابعلا تحارتساو دالبلا تنأمطاو ، رفعج

نامع تراصو ، داسفلا ةفأش تعطقناو ، دانعلا لهأ حامج هلملا حبكو

ءامسملا نم دودمملا ، راوغملا لطبلا اممامإل ةمارك هلك كلذو ، راد ريخ

٠ راربألا هدابعل هللا نم ننملا لضفأ نمىهىتلا،رابكلا تاماركلاب
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هللا همحر بسك نب ثراولا مامالا ةافو

ىف !رهشأو ةنس ةرشع ىتنثا هللا همحر بعك نب ىضق ام دعب

، ةنسلاو باتكلا ىضتقمب الماع ، لجو زع هللا تابجاول امئاق ، هتمامإ

راد نم لقتنيل هنم دبالام هءاج ،ةضيبلل ايماح ، ةمألا قوقحل اظفاح

نيملسملا سبح نآ كلذو ، لكلل عجرملا ىه ىتلاءاقبلا راد ىلا ءانفلا
كانه لعلو ، رجشلا تحت هوبلك ىداو ىف ىوزن نم ليام مقوس دنع ناك

اهيلإ ضيفي افراج ءاج اذإ الإ ليسلا ىرجم نع ةعفترم ةرهظ تناك

ىداو صخألابو ةيدوألا تلاسو ريزغ رطم عقو هنأو ، هليس اهرمغيف

نيجاسملا قالطاب رمأ عفتريو ديارتي ىداولا ىأر امل مامالا نأكو ، هوبلك

املو ، مهيلإ لصي نأ دحأ رسجي ملف ، مهل ى داولا حايتجا نم مهيلع افوخ

ىداولا ةيحض هنيجاسم حبصي نأ هبلع زع كلذ هللا همحر مامالا ىأر

لوئسم انأو ىتنامأ : ةروهشملا هتلوق لاقف ، حوريو ودغي ىح وهو

ليسلا هيلع ىغطف ، عاطتسا امهم مهيجنيل مهيلإ ىمتراو ، ادغ مهنع

سان مامالا عبت مث ، اددع اوناك لاقي ام ىلع مهو هنيجاسم عم هلمحف

ام ىلع اوناكف ، هلاحرتو هلح ىف همامإ عم هللا دهاع نمم هباحصأ نم
٠ مهقرغأف ليسلا مهلمح الجر نيعبس ليق

ىتح لدعلاب امئاق ةريسلا نسح امامإ ثراولا لزي مل : مامالا لاق

هوبلك ىدلاو ليس ىف قرغ هنأ هتوم ببس ناكف، هيدل ام هل هللا راتخا

، اهنيعب ةثداحلا ركذو هباحصأ نم الجر نوعبس هعمو قرغو ، ىوزن نم

ىف سفنلل ءاقلإ اذه نإ لاقي الو ، هخيرات ىف قيزر نبا لاق اذكو

ىف داهتجاو بجاولاب مايق اذه امناف ، اهنع هللا ىهن ىتلا ةكطتلا
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هباحصأو مامالا لصي نأ زئاجلا نمو ، ناوعأو ناوخإ نوملسملاو ، هللا

نوملسملا غلبي ىتح نيحلا كلذ ىف ءاملا فخي نأ نكمملا نمو ، ممضرغ ىلل

مول الف ،كالملاب كئلوأ ىط نيمكاح ردقلاو ءاضقلا ناك املو ،مهبرأ

لتقلا مهيلع بتك نيذلا زربل ، ةديشم جورب ىف متنك ول ( : تلق ، مهيط

نونوجسملاو ، هباحصأو مامالا اعيمج ليسلا مهلمح ةيآلا ) مهعجاضم ىلا

مامالاب اذإو ، ىرجلا ىف مهنودقفتي اوجرخ فراجلا لزاتن دعبو ، اعم

ىقرثلا بناجلاب لاعس نم لفاسلا قيرطلا دنع ىداولا ريعش ىلع ىضرملا

هونفديو هولوتي نا قيرف لك هدارأو هيلع اوقالتو ممحئاص حاصف ، هنم

غلبو ، لاعس لهأو رقعلا لهأ اصوصخ كلذ ىطع اولتتقي نأ اومهو ، ممعم

هودجو ىذلا ناكملا ىف هونفدي نأ اوقفتا اريخأو ، ةوقلا ىلع دامتعالا رمألا

ليسلا ىغط اذإو ، هناكم نفدو كلذب اوضارتف ، نيفرطلا نيب احلص هيف

ىدحإ هذهو ، هسمي ملو ربقلا نع قرتفا ناكملا كلذ ىلا لصوو

هنوكل ، رارمتساب هنوروزي ةمئألا ناكو ، لكلا دنع فورعم هربقو ، هتامارك

لآ نم ةربابجلا ملظ نم اهل ذقنملا ، نامعب ةيضابالا ةمألا ديقف ناك

هموقل اصلخم ناك ، ديعب دح ىلا ةمألا ىف ابوبحم ناك ، مهناوعأو ىدنلجلا

، مهحالص ىف سيفنلاو سفنلا لذبي ، مهيلع اقيفش مهيلإ انسحم مهب افوءر

لازتال ىتلا تاماركلا ريثك،لجوزعهللاةعاطىف ىقالي امب ىلابيال

نب دمحم هيخأ لآ هنم عنم ىذلا فقولا ىلا رظنا ، نآلا ىلا رثألا ةيقاب

بقوع ىريزخلا هنم لكأ اذا هنم ناك امل اريزخ هدعب بقل ىذلا بعك

ردقي الو ثراولا فقو نم لكأت ةيصورخ ةجوز هل تناك اذاو ، بيصأ وأ الاح

لكأي وهف ىصورخ اهجوزو ةيريزخ تناك اذإو ،هنم لكاي نأ اهجوز
ةنمزألا هذه ةليط دوهعم دهاثم رمأ اذهو ، ردقت ال ىهو فقولا نم

مهئامطو صورخ ىنب ةمئأ ىلا رظناو ،انرق رثع ىنثا قوف ىهو ،ةراملا
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ىنب ءاملع ةرثك ىط ارعاسش ىتح وأ املاع ىريزخ دجوي الو ، مهئابدأو
هدابع فو رارسل هقلخ ىف هل نم ناحبسف مهيف لضفلا لهأو صورخ

٠ رابتعالا ميظع

ىدامج نم ثلاثلا مويلا ىف هللا همحر ثراولا مامالا ةافو تناك

ةنسب هدعب ديشرلا تامو ، ةئامو نيعستو نيتنثا ٢٩١ ةنس ىلوألا

، هيوذ رشو هرش نم ةمألا هللا حارأو ٣٩١ ةنس تام ذإ طقف ةدحاو

، دضتعملا لماع روب نبا بورح نم ىتأيس ام الإ نامع نع مهرمأ عطقناو

لازأو ، قحلا لهأب مهتمزأ هللا جرف ىتح ءالتبا دشأ نامع مهب تلتباو

٠ هللا ءاش نإ هلحم ىف كلذ ىتأيس امك ممترغنو مهيغب
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ىدمحيلا هللا دعنب ناسغ مامالا ةمامإ

لكلا دنع حيحصلا ىلع حجفلا نم

هدعب اوعياب هنع ىضرو هللا همحر بعك نب ثراولا تام امل

٢٩١ ةنس ىلوألا ىدامج نم نولخ تسل نينثالا موي هللا دبع نب ناسغ
قرغ امل دايز وبأ لاق ، ديشرلا نوراه دهع ىف ةئامو نيعستو نينثا

دنع ميمت نب ةدعسمل نامثع نب ناميلس لاق ، هللا همحر بعك نب ثراولا

لاق ، نوتأي رسلا لهأ ىلا بتكن : ىوزن نم ىأ ، ءاحطبلا ىف توض جلف

انيلا عمتجي ىتح رمألا اذه رخؤن نأ نامثع ديري امنإ : ميمت نبا

، رمألا عطقن انكلو ، انيلع نوفلتخيف ٠ سانلا ءاغوغ لاق وأ ، سانلا

امهمحر ثراولا مامالا هيلع عيوب ام ىلع نوملسملا هعيب نسحلا وبأ لاق

نيملسملا ةوعد ترمظو ، همايأ ىف قحلا زعو ، هب لمعو قحلاب ماقف ، هللا

، لهجلا تاملظ حيباصم مه نيذلا ءاملعلا نم ةلمج همايأ ىف ناكو ، نامعب

، نيصلخم رايخأو ، نيمايم ءاهقفو ، نيطاسأ ءاملع هللا ىلا ةادهلاو

نب ناسغ لهاك ىلع ةمامالا ترف ام دعبو ، مهركذ كيلع رمي فوس

٠ قحلا لهأ نم دحأ كلذ ركني ملو ، هتمامإ نوملسملا ىضرو ، هللا دبع

حلاصلل مانألا دشارمو مالسالا قوقحب مامالا ناغ ماق دقو

٠ ماعلا
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كانه رومألا ديطوتل راحص ىلا جرخي ناسغ مامإلا

هيلا اروظنم لزي ال ةنطابلا ىف ىراحصلا فرطلا نأ ىفخي ال

ىف اميس ال عماطملا نيعأب ىرخأ ةيحان نمو ، ةيحان نم مارتحالا نيعأب

، اهتاريخ بصمو ، نامع ىسرك ناك ىلامشلا بناجلا ناف ، ناوألا كلذ

خيراتلا هنع ثدح امم كلذ تملع امك ، اهتازغ لخدمو ، اهتارمث طحمو

نامع رحب ىلع اهنم ادب سرافو دنهلا جراوب نأو ، امالسإو ةيطاج

ىف مهب نورفظي نيذللو ، رحبلا ىف نيراملل ةازغ نوجرخي اوناكف ، داسف

رمأ ناسغ ىلوت ام دعب كله دق ديشرلا نوراه ناكو ، نامع لحاس

رحبلا ىف نيملسملا قيرط نأل صبلا نيمأت ىرورضلا نم ىأرف ، نامع

ىف نيدسفملا ةرعم نم انئمطم انمآ نوكي نأ بجي ، ربلا ىف مهقيرطك

ىلع كاذ ذإ جورخلا ناكو ، راحصادصاق ىوزن نم ناسغ جرخف ،ضرألا
رفسلا نأو ، قيرطلا ىف امايأ ىعدتسي كلذلو مادقألا ىلعو لحاورلا

، جحلا ىلا نآلا رفسلاك دهعلا كلذ ىف راحص ىلا ىوزن نم

ةبسنلاب رئب ىف عقو هنأك راحص لصو اذاف ، امايأ قيرطلا ىف ىقبي ذإ

الإ ةيلخادلا نامع ىلا هنع رابخألا لصت ىتمف ، نامع ةيلخاد ىلا

، ةيداعلا لحاورلا وأ ، مادقألا ىلع ريسملا ناكاذإ اميس ال ةدم دعب

ةأيهملا ليخلا وأ نأشلا اذمل ةدودعملا لبإلا ىلعف ًامهم رمألا ناك اذاف

نم نيقب سمخل راحص ناغ مامالا مدق ، نامع لهأ دنع ةموسملا ، اذهل

٠ نيتئاموىدحإ ١٠٢ ةنس ةرخآلا ىدامج

فارطأب نودعقي دنهلا رافك مهو جراوبلا ناكو : خيراتلا لهأ لاق

سراف ةيحان ىلا نوبرهيو ، ةراقلا نوبهنيو ، ةراملا نوبلسي نامع
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، نامع نم ةيلامثلا ىحاونلا نومجاهي انغلب اميف اوناكف قارعلاو

ركرم نع اهدعبب مهلعل ، فارطألا كلت نم اهلوح امو رافلجو ابدك

ىف مهفداصي ادنج مهل مظني نأ هللا همحر ناسغ ىأرف ، نيينامعلا ةارشلا

نيمأتل اهذختا نم لوأ وهو ، قراوزلا ذختاف ، مهداسفل اعطق رحبلا

ةيامحل الوطسأ امهنم ذختاف ، نفسلا نم برض ىهو ، نامعب رحبلا

، نامع ةمئأ نم اهذختا نم لوأ وهو دونهلا ناصرقلا نم نامع طوطش

اهيمسي امك تاءاذشلا نم برقي نفسلا نم عون وهف فرغلا امأو

وزغل ةأيهملا ةريغصلا نفسلا ىه تاءاذشلا نأ ىأ ، اضيأ رحبلا لهأ

اولح امنيأ رحبلا ةنصارق ىنامعلا ثيجلا ازغف ، رحبلا ىف ناصرقلا

دادعتسا ىلع رحبلا ةارش اودجو بناج ىلا اوءاج املك ، اونعظ امنيو

مميغب لازو مهداسف عطقناو اوبرهف ، مهبولق ىف بعرلا هللا ىقلأف ، مات

٠ مهدانعو

، فرغلاو تاءاذشلا هذهب جراوبلا نم سانلا هللا نمأو : مامالا لاق

رسيأو ، رحبلا ىف ايرج عرسأو اريس فخأ اهنأل ةريغصلا نفسلا ىأ

ىوزن ىلا مامالا عجر دارأ ام مت امل مث ، دهعلا كلذ ف كاذذإ ةنوؤم

، نيتئامو تس ٦٠٢ ةنس بجر نم تلخ ةرشع ىدحإل نينثالا موي

حالصلا ناك ، طقف اموي رشع ةتس راحص ىلا هترفس ةدم تناكف

، هللا همحر هعوجر دعبو ٠ هلل دمحلاو اعيرس لاعفنالاو اميظع اهيف

نم لوألا عيبر نم تسل سيمخلا موي جالفألاب دمحم نب دشار وبأ لتق

رفعج نب ةدئاز نب دمحم نب رقص لتقو ، نيتئامو عبس ٧٠٢ ةنس
ناك ارقص نأ كلذ ، قحلا ىلع ةريغ بابسأ امهلتقل ناكو ، ىنادنلجلا

، مهركذ مدقتملا ىدنلجلا لآ ةيرذ نم وهو ، نيملسملا دنع لاوحألا روتسم

ديعس نب رضنلا نب دشار همع نبا ىلع نيملسملا عياب دق ناك ارقص نأ كلذ



نايعأ نم ناك ذإ ، حالسلاو لاملاب نيملسملا رقص ناعأو ، ىنادنلجلا

كلم هللا لازأ املف ، ىدنلجلا لآ ءامعز نم اميعز ناكو ، نامع لهأ

، امغار روكذملا برهو ةرهاظلا نم ةزاجملا ةعقوب ىمتناورضنلا نب دشار

٠ انمدق امك رمألا نوملسملا ىلوتو

رمظأو ، هتمعن ريغو رضنلا نب دشار قسافلا هللا لذأ : مامالا لاق

قرشلا لهأ نم لجر نيملسملا ىطع جرخ ، مهتملكو نيملسملا ةوعد هللا

اذه ناكو ، قحلا ىلع ةاغب ةءانه ونب هعم جرخو ، ةءانه ىنب نم

ىبراحملا عاجش نب ديعس نب ناغ نب ناذاش نب دشار وه جراخلا

دنع ةدئاز نب رقص اخأ نأ نيملسملا ىلا سانلا ضعب ىقلأف ، ىئانهلا

هنإ ثيح ، رقص نم اريبك هوأرو هوبارتساو كلذ اوركنتساف ، ةاغبلا

٠ نيملسملا ىط ىغابلا شيج ىف هاخأ نأو ، حالسلاو لاملاو لاحلاب مهعم

ىف ىدنع ضيرم ىخأ نإو كلذ لوقي نم :لاق كلذ رقصل ركذ املو

ىأ ةاغبلا هللا مزه املف : لاق ، لئامس ىف ذئموب رقص ناكو ، رادلا

عم ناك رقص اخأ نأ ققحت مهب نوملسملا رفظو ، هعم نمو ىبراحملا

، هيخأ رمأ مهنع رتس امل ةنهادملاب ارقص اومهتا كلذ ذنعف ، ةاغبلا

٠ حاضولا وبأ ذئموي لئامس ىلع ىلاولا ناكو ، ىوزنب دئموي مامالا ناكو

، هلمحل مامالا اهثعب ةيرس عم مامالا ىلا ارقص حاضولا وبأ عفرف : لاق

هلمحي نم رقص ىلا مامالا لسرأو ، نيملسملا عم لاحلا كلذ حص ىأ

ىأ حاضولا وبأ جرخو ، لجرلا ةقيقح علطتسيل وأ ةبقاعيل ىوزنب هيلا

له هجورخ ىودي الو ، مامالا ىلا روكذملا رقص ةبحص ىف لئامس ىلاو

هيلا بوسنملا ءوسلا نم هئريي ناك ذإ رقص نع عافدلا دصقل ناك

ءانثأ فو ، هسفن ىف همتكي ناك رخآ رمأل وأ ، مامالا عم هنع رنتعيف



ا ١٤د

ممعم ثعبو ، ةدئاز نب رقص ىلا مامالا نم ىرخأ ةيرس ممتفاو قيرطلا

، قحتسملا ريغ ىف شطب عقي الئل ٠ هللا همحر ىطع نب ىسوم ريبكلا ةمالعلا

عقيف هعانتما ىشخيف ، ةيمهأ مهل نيذلا ءامعزلا نم ناك ارقص نأل وأ

هنامز ىف ديحولا لجرلا ىلع نب ىسوم ناكو ، رمأ مامالا ةارش نيبو هنيب

ىف هعم نمو رقصب ةيسلا هذه تقتلاف ، المعو املعو الضفو افرش

امنيبف نيفلح ىداوو لئامس ىداو ىطأ عفترملا وهو ، ةاماحسلا دجن

ىبآ ىلاولل نكي ملف ، ه ولتقف ارقص ةارشل ا ضرتعا اذإ مهريسم ىف مه

٠ هلتق نم ممعنم ىطع نب ىسومل الو حاضولا

ىلع فاخ هللا همحر ىلع نب ىسوم نآ انغلبو : ىراوحلا وبأ لاق

ىط ىأ ، راكنا مامالا نم نكي ملو هولتقل ائيش لاق ولف ، هسفن

اهتوق ردص فو ، اهبابش لوأ ىف ةلودلا مايألا كلت تناكو نيلتاقلا

: لاق ٠ اهتامهمب نوموقيو اهنوئث نوريدي ءاملعملا نم ةلمجو ، امطاشنو

دق نوكي نأ امإ ، نيمجو دحأ ىلاعت هللا همحر مامالا توكس لمتحيف
ةارشلا ضعب ىلا رسأف لتقلا كلذب بجوتساو هيلع عياب ارقص نأ حص

نوكي نأ امإو ، ةيبصع نوكت ال ىك هلتقب وه رهشتي ملو ، هلتقي نأ

ىف كلذ اولمتحا امك هملع قحب هلتق دق نوكي نأ هعم لتاقلا لمتحا دق

٠ رفعج لعب ىيع ىلئت

لوقي دحاو لك ناك الإ و هل هجوال ريخألا لامتحالا اذه : تلق

برقأ لوألا لامتحالا نكل ، ٠ىشب اذه سيلو ىل قحب افالف تلتق اقأ
امعبقأ مث هلمحت ةيرس رقص ىلا لسرأ مامالا ىرت ال1 باوصلا ىلا

قبس دتو ، مامالا دنع حص دق ٠ىث ىطع لدي اذمه ، اهززعت ىرخأب

امل نيملسملا نأو ، ةاغبلا عم م اخأ نأ ققحت دق هنأ مل ممبلط لصآ نأ



- ٢٤سس

دق مهو ، رادلا ىف هعم ضيرم هنا هلوقب هيخأ نع لضان ارقص اولأس

بجوتسا نيملسملل ةنايخ كلذ هنم اوأر اذهبف ، ةاغبلا عم هنأ اوققحت

مل موقلا تيل : لوقنو ، قافننا لهأ ىلع ءادشل اوناكو ، لتقلا اهب

ىدوقو مهدكياو ، حالسلاو لاملاب مهناعأ دقو ، اذه رقص ىف اولعفي

، لاقملا كلذ هيخأ نع هلوق الإ ةجح دعب هيطع مقت ملو ، مهتلود

نأ مهاشاحو ، اهب نولتبملا مهو اهتقيقح ىردن ال ءايشأ كانه لعلو

مامالا نأ اميس ال ريبك لتقلا رمأ ناف ، ةحص ىلع الإ اذهك رمأ ىلع اومدقي

اذه لثم ةارشلل سيل الإو هنم هنأ ىلع ليلد اذهف ، ائيش لقي مل

دئاق ناك ىسيع ناف ، رفعج نب ىسيع ةيضق فالخب ، مامالا دوجو عم

ملعلا لهأ قافتاب هبيلع دودعم هلتقف نيملسملا نم لتق نم لكو ، شيجلا

لقرهل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيلا ريثي امك ، شويجلا داوق ىف

هسفن ىلع ىلع نب ىسوم فوخ امأو : لاق ٠ نييسيرألا مثإ كيلعف الإو

، ةارشلا ىف ىسوم نم نظ درجم وه امنإو ، كلذ ققحتي ملف ركنأ ول

اضراعم هوأرل مامالا نم هلتقب نورومأم مهو مهضراع ول هلعلو

ىلع ءىلامملا ىغابلل اديؤم كلذب نوكيو ، مهمامإ رمأل ادارو نيملسملل

، بيبللا نطفلا وهو هنظ امك رش مهنم نوكي نأ دعبي الف ، نيملسملا

ىلع ةدشب ةارشلا ماق ذإ فوخو نظ درجم رهاظلا بسحب وه امأو

ضرألا هيلع تقاض نيملسملا ةوق روكذملا ىبراحملا ىأر املو ، رقص

ىلاهأ نم حجفلا مهو مامالا طهر دمحيلا ىلا هسفن ىقلأف ، تبحر امب

همحر ناسغ مامالا نم ادهع هل اوذخأو مامالا دنع هب اوماقف ، قاتسرلا

، كلذ مهنم لبق دق هللا همحر مامالا ناكو ، ضرألا داسفل دوعي ال هللا
هنم تردص امع وفعلاب هيف ججفلا ضيوفت تضتقا ةسايسلا لعلف

مجاهو اهبهتناف ىوزن ىلع ماق هناف ، خيراتلا ىف ةدودعملا اياضقلا كلت



-- ٤م-

لتق نم نوخرؤملا هركذ امم ناك ام هنم ناكو ، ةنطابلا ةيقرش نم امد

٠ لالض دومعو ىغب سأر ناكو ،اهل هباهتناو اهيلاو

بتكو ايارس لسرأ مامالا نأو ةدئاز نب رقص ةيضق قيزر نبا ركذو

، ةارشلل هملسي نأ ةبقع نب حاضولا وهو لئامس نصحي ىذلا هيلاول

ام ركذو مهعم ىلاولا ىضمو ، هيلع اوضبقف ةارشلا هتمجاه اولص املو

مهتدمعو نيملسملا خيش ىلع نب ىسوم اهيف ىتلا ةيرسلا لوصو نم انمدق

ىبراحملا امأو ، اهب ىلتبم ناك نم اهب ىلوأ لاوحألاو ، نبدلا ىف

ددرتو ، لقنلاو لقعلا اهركني ءايشأ لعفو ، ىغبلاب رهتشا وهف روكذملا

مجاه ام دعبف ، نيمرجملا ةاغبلاب نيملسملا ىلتبي هللاو خيراتلا ىف هركذ

ايغب هللا ضرأ ىف ثاعو ، ايغاب امد مجاهو ايغاب اهبهتناو ىوزن

هيخأ نوك الإ هيط دعي مل ىذلا رقص نم امرج ملخعأ وهف ، اناودعو

ايارسلا هيلا تقيس اذهبف ، هرمأ نيملسملا ىلع متك هنأو ، ةاغبلا عم

، ىلع نبا ىسوم مالسالا خيمش ىف ةارشلا هلتق ىتح ىرخألا ولت ةدحاولا

ارمأ مامالا نم ناك ولو مامالا ىلا لصي نأ لبق حاضولا ىبأ ىلاولاو

فيكف ههجو ىف لتقيالأ ىلع نب ىسوم قح نم ناكل ارهاظ ارهاش ارداص

، هللا همحر ىلع نب ىسوم اذإ ءاج اذاملف ، قيرطلا مهيديأ ىف لنقي وهو

رمأ وهو هلعف امع تكسيو ىبراحملا كرتيو ، نيملسملا ةمالع وهو

، حالسل او لاملاب نيملسملا ناعأ دقغ لعف لب ، ائيش دعب لعفي مل رقصو ، ميظع

مامالا نأ هيلع لوقن نأ بجي ىذلا معن ، نيتيضقلا نيب قرفلا اورظناف

وفعي نأ هلو هنع افعف ىبراحملا نع وفعلا ىأرو هلتقف رقص لتق ىأر



- ٤-

هذع وفعلا ىف ةحلصملا ىأر اذإ اميس ال ةديدع لاوحأ ىف ىغابلا نع

ىلا بوتلاب هرمأ كرادتي مل نإ هللا عم الابو الإ هذع وفعلا هديزي الو

حالصلا لهأو نيملسملا ةمئأب نظلا نسحو ، لجو زع هيلا عوجرلاو هللا

ىلع بجاولا لامتحالاو ريدقتلاو ضرفلا ىلع انمالكو ، بجاو نيدلا ىف

٠ هسيخأ وحن ملسملا



٥٤

ناسغ مايأ ىوزنب ةداشإلا

ىف ةينامعلا ةماعزلا ركرم ىلع تاوزغلا تلاوت امل هنأ ىفخي ال

ةرامإلا ىلع مهريغو سرفلاو برعلا نم رارشألا ةازغلا ىلاوتو ، راحص
ةمامالا ركرم ناكو ىقش تامج نم قاست شويجلا لرت ملو ، ةينامعلا

مامالا ناسغ دهع ىلا ارج ملهو ىدنلجلا لتق ذسنم قلق ىف لازيال

اضيأ كلذ لبق ناك امو ، مهريغو جراوبلا دذهلا ةنصارق ةمجاهمو

ىف نامع ةيلخاد ىلا راحص نم ةمامالا ةمصاع ليوحت نوملسملا ىأر

لزي ال راحص ىف هنوك نأو ، ةمامالا ىسرك رارقتسال احلاص نوكي ناكم

ىوزن اوأر ، ناودعلا أوسأب مهبهذم ء ادعأو نامع ءادعأ نم ايمرم اددهم

ىلاو ةيلخادلا بلق ىف امناف مهناطلسل رقآو ، مهتماعزل نوصأو ممل عنمأ

ىبرغلا ىلامشلا بناجلا نم ةازغلا رثكاو ، برغلا نم برقأ اهنم قرشلا

نأ اورمأف ، لادج الب حلصأ اهوأرو اذه ىلا مهرظن قفتاف امئاد

ىعدتسي عادل وأ ودبي مهمل الإ اهنم جرخي الو اهب مامالا نوكي

نم هل زمجي نأ نكمأ مامالا هربخ غلبو ءاج اذا ىزاغلا نآو ، جورخلا

نامع لاجر نم ءاش نمب هيقتليو ، ههجو ىف روغثلا دسيو هدريو هدصي

فئاخلا اجلي هيلإو هموق ةئف مامالا ناف ،مامالا نم اضرغ لاني نأ لبق لسا وبلا
كاذ ذإو ، هاضتقم اوعبتاو هل اودمتعا ، ديمح ىأرو ديدس رظنل هنإو

موقي ، راحص ىف مئاعدلا ةتباث لازت ال ةيقاب اهوأرف ةعمجلا ىف اورظن

عم ىوزن ىف ماقت نأو ، امهوحنو لاوو ضاق نم اهيف مامالا بئان امب

ممتضيب وه مامالا نأو ، نيمنسملا ةضيب ىف تعرش اهنأل امب مامالا دوجو

٠ هريغ نود هيلا ، ودعملا رظن حمطمو



٦٤

راحص ىف ةيقاب ةعمجلا لرت ملف اذه ىلع اهيف مهيواتف تجرخو

ما-يأ ىفف ىوزنب امإ ، نكي مل ول ماما امب ناك ، دمعلا اكلذ ذنم

املقنب ناطلسلا بلاطن نآلا نحن اهو ، هيلا انرشأ ىذلا ىنعملا كلذ ةمئألا

اهبو ، رطقلا لهأ حدتنمو ، نامع ةمصاع نآلا امنوكل طقسم ىلا

ةديمحلا تافصلا امنع تلازو ، راحص تبرتخا نيح ناطلسلا شرع

صلقتي نأ مه اهنم بهذملا ناف ، ةريخألا روصعلا هذه ىف عضولا ريغتو

اهحرص راهناو راحص زع لحناو ء طقسم ىلا ىناطلسلا رمألا لقتناو ، هلظ

ةياغ ءىش لكلو لاوحأ هقلخ ىف هللو ، ىمسم الب امسا تحبصأو ، ىلاعلا

الإ ايندلا هذه رمأ نم ائيش عفري الأ هللا ىلع قحو ، اميلا ىمتني

: ىبرعلا ميكحلا لاق دقلو ، ساتلا نيب املوادن مايألا كلتو ، هعضو

اهتيأر عاقبلا ىلا ترظن اذإو

دعستو لاجرلا ىقش امك ىقشت

مامالا لاق ، دهعلا ذنم نامع ىف ةمامالا ىسرك تراص ىوزنو

: تلق ٠ رقعلا ىف ةمامالا تيب ىف ىوزنب مامالا ماقم ناكو : هللا همحر

ىف ةمامالل اوذختا مهنأ لدي اذهو ، انصح نحن نآلا هيمسن ىذلا وه

بعك نب ثراولا مامالا ىوزن مزال دقو ، ةماعزلل اصاخ اركرم ىوزن

ىفو ، هدعب لاحلا امب رمتسا لب ، كلذل هلبق نكت ملو ، هللا همحر

تخت ناف ،ةصاخ نامع ىف ىأ ، برعلا كلم تخت تيمس ناسغ مامالا دهع

ىلا مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب لقتنا مث ةكم ناك اقلطم برعلا كلم

سابعلا ىنب مايأ قارعلا ىلا مث ، ةيواعم مايأ ماشلا ىلا مث ، ةنيدملا

ناغ مامالا نامز ىأ هنامز فو : مامالا لاق ، صئاصخ ليج لكل اذكهو

: مالسالا ةضيب ىوزن تيمس هللا همحر
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امل نبتسي ىتح ديبلاامب قرفاف

ناونع مالسالا ةضيب ىلع قرف

اهتمجو نإ امنع كتيدف لزنا

اوناك ذمو تفاك ذم ةمئألا تخت

، برعلا ريس باتك ىف حئادم اهلوريسلا ضعب ىف لاق : مامالا لاق
ىتح كرتت مل اهتيل ٠ تلق ، ةلاطالا فوخ تكرت مجعلا ريس باتك ىفو
راشملا نيباتكلا ملعن انتيلو ، هيطع توكسلا نسحي ائيش امنع ملعن
ةصالخلاو ، انيفشتالو انيفكتال كلذب مامالا ةياكحو ، امهبلطن ىتح امهيلإ
ةمصاع نوينامعلا امنع لدبتي نلو ، نامع ىف ةمامالا شرع ىوزن نأ انعم
ءاملعلاو ةمئألا اهنطوتسا دقف ، نامع ىف لاحلا تناك امهم ممتمامإل
: دباعو دهازو هيقفو ماما نم اهتبرت توح مكو ، ءاضقلاو

ةصخاش ءاروحلا تنمايت ناف

ناضحأو فاتكأ بحسلا عم امل

تغلب اهنا اهنع كلحر طحف

ناكرأ دجملل اهب تفاطو ىوزن

تتبن ةبرت لبقو لزنا كانه

ناميإ ناميإلاو ةفالخلا اهب

سدق املك تاصرع ىلع لزنا

نانفأو راهزل نهيف قحلل

توح ثيح رونلا تاندع ىلع لزنا

نارمظو ناعيق نيدلا ةمئأ
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مهدهاشم تلتحا ةكئالملا ثيح

نامدإ جيرعتلاو لحلا ىلع امل

تكزو تكرب دق ةسدقم ضرأ

نانعم راونألا نم اميف بصنت

اخمحفنت هللا تاكرب ةنوميم

ناميإو ملع هرمثي نميلاو

بقح نم مالسالا ةبضه امب تسر

نايحأ لدعلا راتتساب تضق نإو

اهذئاع نيدلا ذاع ركذلا ةميدق

نآرقو ديحوت حبصأ موي نم

ةخماش مالسالا ةبق امب تماق

ناويكو مارمب عضاوت ىتح

ةمصاعلدعلل ةضرع لزت ملو

ناطلس رهدلا اميف ةماقتسالل

ىدح ماسح نم اهيف هللا رمشأ امك
نافجأ هللا فويسل امنأك

تغرف ام هللا مامسل ةفانك
ناطلسو ناطيش روجلل ناك ذم
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امل قاقشلا ىف تماق هللا ةجحب

ناقيأ ربحلا تانفثلا ىذ نيدب

اممئاق هللا صاصتخاوا هرسل

ناهربفن اهرب حتفلاو رصنلاب

اهبصنم هللا ءافلخ تبقاعت

نازع لكلا متخو ىدنلجلا ذنم

هللا همحر ىمرضحلا ماماللو

ىوذن لح مامإ نم مكو
ناسارخ ىف وأ نيصلا ىف هناوعأو

ىوزن دعب انل لهو ىوزنلاي
ءافلخلا بقاعت اهيلعو

دهعلا اذه ىلا ىوزن نونطوتسي نامعب ةمئألا لاز ام ةقيقحلاو

رخآ ىلاعت هللا همحر ىليلخلا مامالا اهمزال دقو هيف نحن ىذلا

كلذل هللا هقفو ىتح ماركلا هناوخإ رواجيل اهيف توملا لضفو ، هرمع

نب ناطلسو دشرم نب رصان نيمامالا راوجب نفدو اهب تامف ، مارملا

٠ مهنع هللا ىضر فيس

) ٢ ج خيراتلا ربع نامع -م
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ارهاظو انطاب ةمألا لاوحأب مهي ناسغ مامإلا

ترثكو ارحبو ارب سانلا نأمطاو ، نامع لهأ ىلع ةمعنلا تمظع

راجتلا تحبرو ، رامثألا ىف مهل كروبو تاكربلا تمظعو ، تاريخلا

ثروي لدعلاو ، اراردم ثيغلا ناكف ، لجو زع هللا نم لئاضفلا تطسبناو

ىلع ةضايف راطمألا ملف ، ءافولا لهأل نيدلا رانم ىلعيو ، افرشو ازع ةمألا

، كلذك لابجلاو ارضخ ىراحصلاوةيراج ةيدوألا ىرت ثيحب ، نامع

٠ مهمهي ثراك وأ مهجعزي مهم ةمألا ىلع سيلو

راد ريخ تراصو اريثك ابصخ نامع تبصخأ هنامز ىفو : مامالا لاق

ىقب ىوزنب توض جلف نإ ليق ىتح ، اليوط ادهع هدعب نم بصخلا ىقبو

ىقب نيسارخ نم ءاملا عبن نإ ىأ ،نيسارخ ةبلج نم هلاومأ ىقست انامز
بهذ جلفملا نإ ىتح ، ءاملا شر ةرثك نم توض لاومأ ىقسل ايفاك انامز

نم هعبنم لصألا ىف وه جلفلا نإ ىأ ، سراد لاومأب رثأ هل فرعي ملو

هلصأ فرعي دعي مل ةنس نيعبرأ بصخلا رمتسا املو ، سراد لاومأ

ناكو نامع جالفأ ةيقب اذكهو ، كلذب ميدقلا توص عاضف وه نيأ
ىلع ىشميو ، هلملا همحر ثراولا ربق روزي جرخي هللا همحر ناسغ مامالا

، ليغلا كلذ ىف لستغيف كانه ىقبيف ، ةعمج لك كلذ لعفي ىداولا ىف ليغملا

ذختاو نصحلا ىلا عجري مث ، ةعمجلا ةضيرف ءادأل عماجلا ىلا دوعي مث

، ىلاعت هللا معن هسيساحأب ىعاريو لاوحألا دقفتي ناكو ، ةداع كلذ

مايألا ضعب ىف ىأر ىتح ، مويلا كلذ لاس امنأك ايفاص ءاملا ىريف
رثأتف عقو اثدح لعل هسفن ىف لاقو ، هوأتو هدلج رعشقاف ابلحمط ءاملاب
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ةمألا ىلا رظنو ، ائيش اهيدل دجي ملف هسفف عجارف ، ءاملا اذه هنم

اذه نإ هسفن ىف لوقي لزي ملو ، لاوحألا لمكأو معنلا رفوأ ىف امب اذإو

رضحأف ، دمعلا اهب لاط اذإ هايملا ىف ةداع بلحطلا نأ عم ، رييغت نع رثأ

مامالا مهمواق نيذلا جراوبلا نأل دنهملا برحب مهل ىورو ،لاومألا لهأ
، ىفكي ال لاملا تيبو دنهلا برحأ ديرأ : مهل لاقو دنملا لهأ نم رحبلا ىف

اضرق راجتلا ىلع لعجأ نأ ديرأو ، برحلا اهيعدتست ىتلا فيراصملل ىأ

هنع نوربعي ضرقلا اذهو : قاحسإ وبأ لاق ، لاملا تيب نم هؤادأ نوكي

ةمألا هضرقت ىذلا ضرقلا ، عافدلا ضرقب ةيمالسالا كلامملا ىف ىأ نألا

نافلخ نب ديعس مالسالا خيش هب ىتفأ اذهو ، برحلا لجأل امتلودل

٠ هللا امهمحر سيقنينازع مامالل

: لاومألا باحصأ مهو كلذ ىف نيراشتسملل مامالا لاقف : لاق

راجتلا مامالا اميأ : لاومألا باحصأ لاتخ؟ نورت اذامف كلذ ف مكرواشأ

مهمهارد تلق ناو ، حابرألا ىأ ةدئافلا نوبلطي مه وأ ةدئافلاب نوعسي

امب انيلع ةضرقلاو لاومألا بابرأ نحنو ، مهنيبو اننيب ةلماعملا تعاض

رضحأ مث ، انه اهريغ ال لاقو هسفن ىف اهرسأو ! بيط : لاقف ، ديرت

ىفكت ال لاملا تيب ةنازخو ، دنهلا برحأ ديرأ : مهل لاقو راجتلا

ميوقتل لاملا تيب ىلع ةضرق لعجأ نأ ديرأ مكرظانأو ، برحلا ةمواقمل
اهيأ راجتلا لاقف نورت امف ، لاومألا بابرأ نم برحلا هذه

ام مرغم ىفكت ال ابلاغ ثورحلا رثكأو ، ثرح لهأ لاومألا باحصأ مامالا

ىق ، اهعاونأ فالتخا ىلع تاعارزلاو لخنلا لاومألاب انه دارملاو ، اهيلع

نكلو ، كلذل ىفكي امم ءىش مهيديأ ىف سيلو : لاق ، نامع لهأ فرع

نيلوألاك ءالؤه : هسفن ىف مامالا لاقف ٠ مامالا ديري ام اندنع نحن
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لاقف ، اهيف نيلوئسملا ةلودلا بابرأو ءارزولا رضحأ مث ، مهدنعريغ ال

لام تيب ىف راجتلاو لاومألا بابرأ ىلع ةضرق لعجأ نأ ديرأ : مهل
ىلع ةقباسلا هتكرح اوملع دق مهو نورت امف ، دنهلا برحل نيملسملا

،ةمألا لاوحأ فاشكتسا الإ هلك كلذ نم هدارم ناك امو ، دنهلا جراوب

لاقف ، عمتجملا ىلع ةئيس هتبقاع نوكت ءىش ثادحألا نم اهيف لهو

، لبق نم انسوفن ىف عقو ءىش اذه مامالا اميأ : ثلاثلا قيرفلا اذه هل
رومألا ءايلوأ ىف ابلاغ نوكت ىهو ، انه اه ةلعملا هللا همحر هسفن ىف لاقف

ةئيملا ىف اذوفن مهديب نأل ، ةمألا ىف ريثأتلا ةعيرس اضيأ نوكت كلذلو
٠ ةيعامتجالا

، مهريغ مهب لدبتساف ماق ريغلا لحم مامالا دنع رقتسا املق : لاق

مث ، مهريغ نيرخاب ءاجو ، لامعأ ةلودلا ىف نيذلا لامعلا كئلوأ لزع ىأ

ىلا تافتلا سفنلا فو ، ثراولا ةرايز ديري وهو ةيتآلا ةعمجلا ىف جرخ

ىلع هللا ركشف ، اقباس هآر امم ائيش ري ملف ليغلا ىف رظنف هل عقو ام

مركأف ، امنع لوئسم وه ىتلا ةمألا حلاصم ىف رظنلا نم هل قفو ام
٠ نامع ىف هلامعأب مركأو ناسغب

عفرو رش لك بلج ىف ريثأ رثأ اهل مدآ ىنب ىصاعم نأ كش الو
مهبر نم مهيلإ لزنأ امو ليجنإلاو هاروتلا اوماقأ مهنأ ولو ( ريخ لك

ىنب ىصاعم نإ : ثيدحلا ىفو ةيآل ) مهلجرأ تحت نم ممقوف نم اولكأل
ةيلقع ةلدأ نم اذهل مكو ، هركو ىف ريطلاو هرحج ىف بضلا كردتل مدآ
٠ ةعساو هتمحرو،ةفورعم هقلخ ىف هللا دئاوعو ، نوملسملا امفرع ةيلقنو

ةيسحلا اهحلاصم نع لفغي الف ةمألا رمأ ىلوتي ىذلا ىغبني اذكهو
، هسخن ىف لقوحي ىقبو اهآر ىتلا لاحلا نع ناسغ تكس ولو ، ةيونعملاو
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هسفن ثدحو ، مهلثماوناكامبروأ مهريغ دجأال ءالؤه تلدب نإ : لاقو
اهرطق ءامسلا تعنمو ىعرملا فجو ، ءاملا فجل ثيداحألا هذه لثمب

: ةمألا تكلهو اهتابن ضرألاو

كيلم ةمئاوس نع لفغيأ

انيمألا ىعارلا هسفن ىمسي

ناك الإو ، رومألا ءايلوأ نوكي نأ ىغبني بولسألا اذه ىلعو
٠ مهايإ مهاعرتسا نمع هللا مهلأسي موي ارطخم هللا دنع مهفقوم

، ميحر ميرك هنا هاوقت ىلع نوعلاو قيفوتلاو ةيادهلا هللا لاسن
ةياعرلل انوناقو ةهازنلل الاثم اهدجت ناسغ لامعأ ىف لقاعلا اميأ ركف

ناك ىذلا بلحطلا نعالضف ؛رطمريغ نم هتداع نع ادئازءاملا ىأر ىتح
اهيلع ىوطنا ىتلا ةئيسلا كلت تلسغنا املف ، لاحلا كلذ ىف مامالا هآر

ملو ، هتداع نع دازو ىداولا ىف ءاملا لسغنا ، ةمألا ىف نيهوبشملا كئلوأ
امو هتمأ ىف هظقيأ ام ٠ هللا همحر ناسغ ريغل لاوحألا هذه لثم فرعن

ةهجلل هدشرأو ،هتين نسحب هل لاوحألا هذه فثك ىذلا هللا ىلع همركأ

ىلوي نوكت امكو ، ماعلا عمتجملا ىلع اهفاخ ىتلا ةلعلا اهنم سمتلي ىتملا
لحلا لهأو اهكولم ءالؤغ ةمأب ززعأف ، اهكولم نيد ىلع ةمألاو ، مكيلع
٠ هللا مممحر اهيف دقعلاو
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نامع ىف ناسغ مامإلا لامعا

دنتسي ةجح هدعب نم اهلعجو اهب صتخا الامعأ ناسغ مامالل نأ ملعا

٠ ةمألا ةدمع ةمئألا لامعأ ناف بير الو ، هيلع دمتعي انوناقو ، اهيلع

نيملسملا ءانب هيلع ماق ىذلا ثلاثملا رجحلا ناك هللا همحر ناسغو

ءارمألاو نيطالسلاو كولملا روجب ممألا قارتفا دعب ، نامعب مهتمامال

٠ نورذي امو نوتأي امب نولابيال نيذلا نيمرجملا

هللا دودحل اذيفنت نامعب قراس دي عطق ماما لوأ ناغ مامالا ناك

ءىج كلت هترفس ىف راحص لصو امل هناف ، العو زع هتابجاوب امايقو

ةمراع ةييه كلذل تناكف هدي مامالا عطقف ، زرح نم قرس قراسب هيلا

ىف ىدنلجلا لآ نم ةيقب ناكو ، ضرألا ىف نيدسفملا هفسلا لهأ بولق ىف

قرطلا رمتو فرغلا اهيلع ةينبم ادوقع تناك ةلحم اهب مهل ىوزن

ناكو ، اهيف ذفاونلا مدعب ةملظم ىهو ، اهيلإ راشملا دوقعلا كلت تحت

ءاسنلا ترم اذاف ، ءاسنلل ةملظملا دوقعلا كلت ىف نوفتخي ءاهفسلا ضعب

لاحلا اذه عاشف ، رهاظلا بسحب تابارتسملا نهلعلو نهل اوجرخ

اجرس اهلهأ اهيف جرسي وأ ، دوقعلا كلت مدمب رمأف مامالا غلب ىتح

ةفأشل اعطق ليللاب ةراملل مهلاومأ ىف اقيرط اوجرخي وأ ، ليللا ةليط

ةدسفملا ءردو ، مهداسفو مهيغبل اعفد كلذ ىدنلجلا ىنب مزلأو ، داسفلا

لدب مهلاومأ ىف اقيرط لاومألا لهأ جرخأف، ةحلصملا بلج ىلع مدقم

، ىراوحملا وبأ لاق اذكه ٠ روذجملا لزو، اهيلا راشملا قيرطلا كلت

، نايعألا ةفحت ىف ىملاسلا مامالا اهركذ دقو ،ىنعملاب هنع كلذ انذخأ دقو
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نال1 ىمسملا اهعضوم لعلو ةلحم ىوزن دمسب ىدنلجلا ىنبل تناك : لاق

، قيرطلا ىلع ادوقع رادلا هذه تناكو : ىراوحلا وبأ لاق ، ةيدوقعلا

لهأ فرع ىف ادوقع اهنومسيو فرغ اهيلع ةفقسم قيرطلا تناك ىنعملاو

هذه ىلع قيرطلا كلن اومس امبرو ، نآلا ىلا اعئاش افرع ءانبلا

ىلع هنوعمجيو ، ءانبلا هيلع نوكي رادلا زيلهد وه حابصلاو احابص ةفصلا

ةلحملل ماعلا عراشلا ىأ ، زئاجلا قيرطلا ىلع لاق زيلاهد ىأ تاحبص

تالحملا ةنايصل نوكي ابلاغو ، اهريغ ىلا اهنم لصوملاو اهيلا ىدؤملا

دوقعلا تناكو فرغلا دوقعلا قوف ناك هنأ بسحأو : لاق ٠ تافاحملا مايأ

اببس نوكت لب كلذب ةصوصخم نكت مل : تلق ٠ ةبيرلا لهأ اهيف دعقي

ءاسنلل دبال اذإ ، هضرغل اليبس اهيف دسفملا دجيو ، اهيف ءافتخالل

ليللاب جرخت ءاسنلا ناف ، فوخلا مايأ اميس ال نهجئاوحل جورخلا نم

، ةنكمألا اذه ىف نودصرتي نيذلا ءادعألاو ، حلصملا نم دسفملا رظنتل

٠ نوباوب باوبألا ىلع ناك امبرو ، ةعنام باوبأب ةقلغم ابلاغ نوكتو

ضرتعاف ، ةملظم ىهو دوقعلا كلت ىف ليللاب تجرخ ةأرما نأ انغلبف : لاق

مهرمأو رلدلا باحصأ ىلا لسرأف مامالا كلذ غلبف قاسفلا نم لجر امل

ىري ىح ليللاب اهيف اوجرسي وأ كلذب مهيلع مكحو ، دوقعلا اومدهي نأ

ىف سانلل اقيرط رادلا لهأ جرخأف ، ةبيرلا لهأ نم اميف دقعي نم

عجرف رادلا كلت تبرخ نأ ىلا قيرطلا كلت ىف نورمي سانلا ناكو ، مملاومأ

سانلا عجرو ، اهورمعو مهلاومأ ىف اهولخدأف مهقيرط ىلا رادلا باحصأ

، داتعملا فالخ ناسغ مامالا نم هذه سانلا دف لوألا مهقيرط ىلا

مثالل فرتقملا ةبوقعو ىدتعملا بيدأت بجاولا ناكو ، اقاش رمأ مهفلك ثيح

٠كظبالا٠لو ال ددملا٠ذهن١ى١رما٠الان١الإ

نم عماجلا دجسملا ىليهس راثآو موسر قبرطلا هذهلو: مامالا لاق
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اوجرسي ملو كلذ اولعفي مل رادلا لهأ ولو : ىراوحلا وبأ لاق ٠ ىوزن دمس

وهو : لاق ٠ رادلا مدهي ناك هلعلف ، مامالا مهرمأ ام ىلع دوقعلا ىف

رمأ دق ناسغ اذمف : لاق ٠ ىلاعت هللا ءاش نا لدعلاو قحلا نم هجو

ناكل ةاغبلا نم دحا اهيف ناك ولو فيكف ةدسفملا هذهل — رادلا مدهب

٠ ةبوقع دشأ و ابنذ مظعأ

ىذلا ليتسلا نأ كلذو ، حنم نم مطخلا جلف ىف راص ام اهنمو

اذه ىلع ىتأ ، هللا همحر بعك نب ثراولا ىضرملا مامالا هيف قرغ

ناك اذا ، ليسلا عاطقنا دعب رثأ هل فرعي ملو هلصأ نم هحاتجاف جلفلا

ذإ رجشلاو لخنلاو ىنابملا بحسو ، ضرألا موخت ريغ اميظع احئاج

لاومأ ىف الإ مهجلف جارخإل اليبس جلفلا لهأ دجي ملو اميظع ارايت ناك

قئادح ىأ لاومأ كانه مهل تفاك ىوزن لهأ نإ ىأ ، ىوزن لهأ
، تعشألا نب مساقلا مامالا رمف ، جلفلا ىرجم نم برقلاب نيتاسب ٠

برق ناكم ىف ىفتخي ىأ ، هسفن رتسي نأ مطخلا جلف ءامعز دحأ وهو

ديحولا ىضاقلا ىلا هللا همحر مامالا لسرأ مث ، هللا همحر مامالا سلجم

لاق هيلا ىتأ املف ، نامثع نب ناميلس وعدملا ةمالعلا وهو ىوزن ىف

، دمس ضرأ ىف ىوزن جلف لثم موقلا جلف ىف لوقت ام نامثع ابأ اي هل

هجارخإ اوردقي ملف هحاتجاف ليسلا هيلع ىتأف ، رمعملا ىبأ ىنبل ىهو

، كلذ مهل معن : ناميلس لاقف ؟ كلذ مهل لهف ، سانلا لاومأ ىف الإ

كلذ مهل ناميلس لاقف ؟ نمثلا ريغب مأ نمثلا كلذ مهل : مامالا هل لاقف

ةميقب مأ لاومألا بابرأ لاق امب نوكي نمثلا مامالا لاقف ٠ نمثلاب

مامالا فرع املف لاق ٠ لودعلا ةميقب لب ناميلس هل لقف ؟ لودعلا

ناميلس فرصنا املف هب كسمت كلذ ىف نامثع نب ناميلس ىأر ناسغ
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عداف بهذا : مامالا لاق ىتأ املف ثعشألا نب مساقلا ىلا مامالا لسرأ

، دايز ونب مهو مامالا ىلا مهب ىتأف ، ثعشألا نب مساقلا قلطناف كءامصخ

لاقف ، نمثلاب مهجلفل ىرجم ثعشألا نب مساقلا بلط هعم اورضح املف

ناميلس ىأر اذه ناسغ مامالا مهل لاقف ، كلذ انيلع سيل ىوزن لهأ

هوربخأو روكذملا ناميلس ىضاقلا ىلا ىوزن لهأ قلطناف ، ىضاقلا نامثع نبا
، نامثع نب ناميلس ىأر اذه لاق هنإ : هل اولاقو ، مامالا مهل لاق امب

ناميلس مهل لاقف ٠ مرتحم ماقم مهيف هلو ىوزن لهأ نم ىضاقلا ناكو

تعجر دقل : لاقف مامالا ىتأف ناميلس قلطناف ناسغ ىترغ وأ مامالا ىترغ

٠ ىأرلا كلذب كسمتو كليقأ ال ىناف : مامالا هل لاقف ٠ كلذ ىأر نع

، نمثلاب مهجلفل ىرجم مهل اوجرخأف اوبهذا ىوزن لهأل مامالا لاقو
اوجرخأف اوبهذا حنم لهأل مامالا لاقف اوعنتماو كلذ نع اوبأف

قلطناف ٠ لاق امكوأ نيملسملا ىأرو كلذ مهل ناك قحلا اوبلط ناف مكجلف

ىأرب ىوزن لهأ ضرأ ىف مهجلفل ةيقاس ىأ ًاجلف اوجرخأف حنم لهآ

وهو ، كلذل نوهراك مهو ، ىوزن لهأ ىأرب كلذ نكت ملو ،ناسغ مامالا
مئاق جلفلاو : لاق ٠ ىراوحلا وبأ كلذ ركذ : مامالا لاق ٠ مطخلا جلف

موي ىلا لازي ال هلعلو لاق ، اذه هموي ىف ىوزن لهأ ضرأ ىف هنيعب

وأ حنم لهأ نم مهقوقح اوذخأي ىتح ىوزن لهأ ربجي ملو لاق ةمايقلا
٠ اهنم اوعربي

جلفلا نأ كلذو ، علطملا اوديفيل اهيف اثحبي ملو ةيضقلا صن اذه

ثداحلا كلذب ىفتخاو ، هارجم ضرألا كلت ىف ارقتسم لصألا ىف ناك امل

ةميق مهيلعو ، كلذ ممل ناك ىرجملا لصأ هفرعي ملو همجاه ىذلا

اذه هيأر هجوو ، ناميلسىضاقلا ىأر ىلع اهيف ىرجي ىتلا ضرألا



هيلع تأرط ىتلا لاوحألا ببسبو ضرألا كلت ىف فورعم لصألا نأل

امأو ، نيفورعم سانأل ةكولمم ضرأ ىف نآلا عقي هنأل ، نيمضتلاب مكح

اصن نكي مل هنأل ، عوجرلل لاجم ىأرلا ىفو ىأر هنألف ىضاقلا عوجر

نع عوجر هيلع صوصنملا نع عوجرلل ناف ، هنع عوجرلا رجي مل
٠ عامجإلاب حلصيال قحلا نع عوجرلاو ،قحلا

كلذ هيلا راشملا هيأر نع ىضاقلا عوجرل مامالا لوبق مدع هجوو
هنأو هريغ نم نوكي نأ بحأو ، ةيضقلا ىف ىأرلا كلذ ىري مامالا ناف

تعاض الإو ، اهل لوبقلاو اهب لوقلا دبال ىتلا ةزئاجلا هوجولا نم هجو

ىنرغ ىضاقلا لوقو ، عورشملا فالخ كلذو ، ةصاخ ةحلصمل ةماع ةحلصم

، هيأر نود انأ ىأر ىوزن لهأ مازلال انأ ىنم كلذ دارأ ، هانعم ناسغ
اوبهذا حنم لهأل مامالا لوقو ئ نامثع نب ناميلس ىوتفب رتست مامالاف

مل هلوقو ، كلذ نم صانمال ىأ ىوزن لهأ ضرأ ىف مكجلف اوجرخأف

ملف ، هقح هل ضرع نم رثألا ىف حص هناف مهقح ذخأ ىلع ىوزن لهأ ربجي

هبلطي دوعي فيكف مويلا هقح ضفر نم هناف ، هجو وهو هل قح الف هلبقي

٠ مطأ هللاو اذه لاحلاو هيف مولي نمف هسفنب هعاضأ ام دعب ادغ

صوصخ ىف لوصألا سمش حرش ىف اضيأ ةيضقلا مامالا ركذ مث

نيتئام ٠٩٢ ةفيحص سمشلا ةعلط نم ىناثلا ءزجلا ىف داهتجالا باب

ةثداح ىف دهتجا اذإ دهتجملا نأو داهتجالأ باب نم كلذ لعجو ، نيعستو
امكح تبثيو هضغن نكمي ال ضام اميف همكحف هدامتجاب اهيف مكحو

٠ لجو زع هللا دنع ملعلاو ايعرش

ةدئاز نب دمحم نب رقص هللا دبع نب ناسغ مامألا سبح كلذكو
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بيصأ ىدنلجلا نب مشاه نأ كلذو ، ىدنلجلا نب مشاه امب همهتا ةمهتب

نب رقص همع نبا مهتا هكلو ، ىمارلا فرعي ملف اليل هتحرج ةيمرب

ناكو اهب هلزنم ناكو لئامس ىف كاذذإ روكذملا رقص ناكو ، ةدئاز

نب رقص كلذب مشاه مهتاف ، امدب ناسغ مامالا عم ىدنلجلا نب مشاه

ركنأف ، لئامس ىف رقص سبحب ناسغ رمأف ، هامر نم هب رمأ هنأ دمحم

ىعدا لب ، هامر هنأ عدي مل هنأل كلذ نامثع نب ناميلس ىضاقلا هيلع

قورع عبتت اههجوو ، ىوعدلا هذهب هسبح مامالا ىأرف هامر نم رمأ هنأ

رمألاغ كلذك ناك اذاو ، كلذب رمأي نأ نم ارقص مركي ال هنأ ، داسغلا

نولوقي ءاملعلا رئاس امأو ، هتبوقع لحت دسفم ضرألا ىف داسفلاب

رمألا سفن ىلع صنت مل اهنأل هيلع ىعدملا ىلع ىوعدلا هذه عمست ال
رهاظ هداهتجاو ، نامع ىف ناسغ مامالا ماكحأ ةلمج نم اهولعجف ، هنم

اننامز ىف اهلثم تعقو دقلو ، قئاقحلا ىلع صاوغل هنأو ، هللا همحر

نكل ، ناسغ ماقم موقي نأ هللا همحر ىليلخلا مامالا مهو اذه

مملعج نيذلا سانلا ضعب نم رهظ امناو ، قحلا لهأ نم ءاعدالا رهظي مل

امم انافاع ىذلا هلل دمحلاو ةسايس مايأ لكلو ، ىأرلا ىف هءاكرش مامالا

، روتسم هلاح رهاظ ةدئاز نب دمحم نب رقصو ، هقلخ نم اريثك هب ىلتبا

ةمهتب هلتقو ، ىدنلجلا نبا مشاه حارج ةمهتب الوأ مامالا هسبحف

هيخأ رمأ نيملسملا ىلع متك هنأو ، ةانه ىنب نم ةاغبلا عم هنأ هيخأ

٠ ملعأ هللاو

سيل لاقو نامثع نب ناميلس هيلع ركنأ هللا همحر مامالا لاق

٠ هحرج نم رمأ هنأ همهتا امنأو ء هحرج هنأ هممتي مل هنأل هسبح هل

هيلع غوست ثيح تلق ٠ هيطع سبح الو نيمي هيلع امناف لاق



تبجوأ اذاو ، ةمهتلا انه نيميلا بجوم نأل ، سبحلا غوسي نيميلا
ناميلس بضغ ىتح كلذ ناسغ لبقي ملف لاق ، سبحلا تبجوأ نيميلا

؟ لعف دقو مامالا ىطع بضغ فيك ىردأال : مهضعب لاق ٠ مامالا رجهو

نإ لعف اذامو لعف ىذلا وه نم لعف دقو ، هلوق اضيأ انأ ىردأ ال : تلق

هنا ثيح ىضاقلا بضغأ ىذلا وه كلذف سبحلا لعف مامالا ىنعي ناك

ام نيبي ملف لعف دق ىضاقلا ىنعي ناك ناو ، رقص ىلع سبحلا ىري ال

باب مامالل حتف نيميلاب لاق امل ىنعي هلعلو ، ىضاقلا اذه لعف
مل ام دهاش هلعلو لاق ، كلذب مامالا ىلع بضغي ملف ، سبحلا

، اموهفم نوكيل هحيضوت ىغبني ناك لمجم مالك اضيأ اذهو ، هدهاشي

قحأ مامالاو : لاق ، نيملسملا دنع ةجح نوكي ال اموهفم سيل ام ناف

: هللا همحر ىملاسلا مامالا لاق ، نيملسملا رومأ ىف ىأ ، نظلا نيسحتب
سيل هفا هلوق نم هرجهو هبضغ ببسب لاق وأ هبضغ هجو رهظ تلق

اسبح رقص ىلع ىري ال ناميلس اذهف لاق ٠ نيمي هيلع امناو ، سبح هل

هرظن ىف كلذ هل ىري ال ناميلسو ، هللا همحر مامالا هسبحو ىوعدلا كلذب

بحي نمؤملاو هنع ففعتلاو هنم ةمالسلا هل بحأ دق ناكو ، هداهتجاو

الإ ءىشب ةيضقلا ىملاسلا مامالا ثحبي ملو ، هسفنل هبحي ام هيخأل
٠ هتمدق ىذلا كلذ وه اهقيقحت ىدنعو اذهب

ةعيشلا نم موق راحصب همايأ ىف ناك هنأ ناسغ مامالا لامعأ نمو

، نوفورعم سان مهيف ناكو ، راحصب برحلا مهتفلخ نمم ةيقب مهلعلو
ناكو ، عيشتلا ىلا ايعادو ةعيشلا ةيعاد ناك ، ةيقب همسا لجر مهنمو
اوقرافي مهل ام اوناك اممم ، هللا الإ هلإ ال لهأ نومرتحي ةيضابالا

ناك نظأو . روكذملا ةيقب مامالا بلط ، عرشلا هركني امم ارهاظ ارمأ
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راحص نم جورخلاب هرمأف هيلا هب ءىجف ، راحصب مامالا ناك ذإ بلطلا

ىلوألاف ، رش ىلا ارش فاضأ امبرو ، هناسلب سانلا دسفي هنأل : الصأ

هيلع ام ىضقيل رهشأ ةعبرأ الجأ هاطعأو ، نيملسملا دالب نم هجورخ

٠ هلام ذخأيو

اهررق ىتلا ةدملا مامت لبق راحصب تام هنإ حاضولا وبأ لاق

: تلق ٠ ةنتف نوكي داك هنا لاقي ةيقب ناك : دمحم ويأ لاق ٠ مامالا هل

ذئنيح : تلق ٠ ةقدنزلا ىضريو لازتعالا رهظي ناكو : لاق ، ىقب ول دشأ لب

اتقوو ىلزتعموه انآو ، ىعيش وه انيحف صاخ بهذم ىلع وه سيل

دايز لاق ٠ اقشلا قباوس نم هللاب ذوعن ، قيدنز امئاد وه لب ، قيدنز وه

نوددشي اوناكو : لاق ٠ مهرغصأ ةيقب ناك ةعيش راحصب ناك : ةبوثم نبا

ناف ، نيخيشلا ببسب مهتنسلأ نوقلطي نيح ديدشتلا لعل : تلق ، مهيلع

رمعو ركب ابأ نوبسي ةعيشلا الإ بهاذملا لهأ نم دحأ هيلع قفاوي ال كلذ

مهل ليلد الو هللا نم ناهرب ريغب مالسالا نم امهنوجرخيو اعينش ابس

مهيرنف انيلإ هب اوتأيلف ليلد مهل ناك ناو ، مهسفنأ ىوه الإ كلذ ىلع

مهبس نلعت مهئاملع بتك هذهو ، نوهقفي اوناك نا لطابلا نم هيف قحلا

نمو ، هنع مهلئاس هللاو : ىراصنلا دوهيلا ىف هنولوقي ًابس اراهج

نيملسملا رثكأ ناكو ، ىمعألا هؤاضقتسا هللا همحر ناسغ مامالا لامعأ

ذشي الو ، رظنلاب قلعتت ءاضقلا لاوحأ بلاغ نأل ، ىمعألا ءاضق نوري ال

ناك اذإ كيهانو ،ىمعألل ءاضقلا نوريال كلذلو ،ليلقلا الإ رظنلا نع

حلصي فيكف ، هقوقح ءاضتقاو هنويد ءاضقل وأ هكالمأ فيرصتل حلصي ال

ىمعأ ناكو ، هللا دبع نب حبسم مامالا ناسغ ىضقتساو ايضاق نوكي نأ

عمسي ىضاقلاو ، ناسغ مامالا مايأ سانلا نيب ىوزن ىف ىضقي ناكف
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حبسملا لعجف ، مهنم ادحأ ىري ال ربو ، نيمصخلا ىلع ىضقيو دومشلا
مامإ مامملا ديسلا اذه لامعأ ةلمج نم لاحلا اذه ىلع ايضاق

٠ نيملسملا

دقل : تلق ٠ ىمعالل ءاضقلا ىري ال نيملسملا ضعبو : مامالا لاق

ىمعألا اهب رخأتيو ءاضقلاب قلعتت ىتلا للعلا ضعب ىلا كل ترشأ

، ةرورضلا هيلا عدت مل ام ملسألاو ىلوألا وهو ءاضقلا ةرشابم نع

ىملاسلا مامالا لاق ٠ ىمعألا هريغو ريصبلا وه حبسملا ىدي مامالا لعلو

: هللا همحر

متيأر نإو ريصبلا انأو
بدأ ىمعأ ىننأ

موتكم مأ نبا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمعتسا دقو

همحر ىليلخلا مامالا ىضقتساو ، ىمعأ وهو نيملسملا ةمصاع ةنيدملا ىلع

ملاعلا خيشلا ىضقتساو ، ىمعأ وهو لئامس ىف ديبع نبا انخيش هللا

ىف ىدشاربلا دمح نب ملاس خيشلاو ، ىوزن ىف ىرزعلا رماع نب هللا دبع

٠ ملعأ هللاو وانس

مب جرخو نامع نم ذخأ ادبع نأ نامع ىف ناسغ مامالا لامعأ نمو
لام تيب نم هعاجترا ىطع مامالا لذبف ، سراف ىحاون ىلا هوذخأ

لهو لام دبعلا نأ عم ، كلذ ىف ادقن هيلع اوري ملو الاومأ نيملسملا

مامالا نكلو ، رثكأوأ هتميقب ىجني له هب لوقلا ىلعو ، لاملاب لاملا ىجني

نأ كلذ ناهو زع امب بجاو ةملسم سفن هيجنت نأ ىري هلملا همحر

هيف ناف ، حلاصملا ربكأ نم اذهو ، نيملسملا حلاصمل لعج لاملا تيب
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، داسفلاو ىغبملا لهأ عم لطابلا ىلع اهتناهإ نم ةملسم سفن ةيجنت

نم ةفيعضلا سوفنلا نيكست هيفو ، نيثباعلا ىديأ نم ةزوحملا ةنايص هيفو

رفاولا لاملا لذب اذا مامالا ىط بيع الف هيلعو هب قهزت امو امعور

ىغبني الأو ، نيدرمتملا نم مهوحنو ةاغبلا وأ صوصللا ذخأ دبع در ىلع

نم ريصقتو دوصق كلذ ىف ناك الإو اميلع ىداعلل ةمألا لامهإ

٠ مامالا

موقت ةفورعم ىه امك ةنطابلا نأ نامع ىف ناسغ مامالا لامعأ نمو

رحلل راهنلا تقو كلذ قشي نكل ، لبإلاو ريمحلاو رقبلا ىلع رجزلاب

ىف لاقم الو ، ليللا تقو نورجزي اوناكف ، ضرعت ىتلا ضراوعملاو

نم ريثك مممدختسي نيذلا كيلامملا ىف لب ، مهرمأ نوكلمي نيذلا رارحألا

، مهتحار تقو مهشرف ىلع نومئان مهتاداسو ليللا تقو نامع لهأ

شقانو هركنتساو هنم زأمشا هللا همحر نيملسملا ماما كلذ ملع املف

قوف راهنلاب مهوحارأ ليللاب مهومدختسا اذإ مهنأ ىأر ىتح هيف

نكمي ال رمألا نأ ىأر ذإ كلذب عنتقاو ، هيف مهومدختسا ىذلل تقولا

مهللا : الئاق ففأتو هوأت ىف هللا همحر ددري لزي ملو ، كلذ الإ هيف

وهو بجاولا لدعلل افلاخم كلذ ىري هناف ، ةنطابلا ديبع ىف الإ انلدع انإ

امك اهايإ ممطعي مل ةنطابلا ىف ديبعلا قوقح نأ الإ ، املهأل قوقحلا ءاطعإ

عدت مل ام ليللا تقو هديبع مدختسي نأ ديسلل سيل هنأل ، ىغبني

٠ ملعأ هللاو نيملسملا ىواتف جرخت اذه ىلع ، ةرورض كلذل

همحر ناسغ لامعأ نم ةنطابلا ديبع ىف مجولا اذه اولعج مهارتف
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ولف ، ةمألا ىف ةسايسلا نم ميظع بناج ىط هللا همحر مامالا ناكو ، هللآ

ةيعرشلا كلذب ىنعنو ديعب ريغ ناكل هتسايس ىف دحأ هغلثبتي مل هنإ ليق

جهاهنم نم اجهنم مامالا قبي مل ثيحب ةلادعلاو نيدلا اميضتقي ىتلا

ىف نامثع نب ناميلس عم هلمع رظنا ، هسنم هظح ذخأ دقو ىلا ةعيرشلا

هسبح ىف ةدئاز نب دمحم نبا رقص اياضق ىف هلمع رظناو ، مطخلا جلف

هيلا ءىج ذإ هلمع فو ، دنهلا جاروب درطل تاءاذشلا لمع ىفو ، هلتقو

، نيملسملا ضعب رظن ىف لتقلا اوقحتسا اوناكو ، نيملسملا ىف اومرجأ موقب

ىف اوقبو مهلتق ري ملف هللا دبع نب حبسم ىضاقلا مهيف مامالا رظانف

ىأر ىلا ىضاقلا عجرف ، كلذ ىف ىضاقلا نوملسملا رظان مث ، نجسلا

هنأب هربخلو مامالا ىلا ىضاقلا ءاج مث ؛ ءالؤه لنق نوري نيذلا نيملسملا

كايإو ىنيب اذه اكنم لبقأ ال : مامالا هل لاقف ، مهلتقب لوقلا ىلا عجر

نيملسملا نأل ىأ ، مهيلإ كلذ نلعتو ابيطخ نيملسملا ىف موقت ىتح

ىنيب كلذ لوقت مويلا كلاب امف لتقلاب لوقلا مدع كنم اقباس اوملع دق

، مهلتق زاوج مدعب لوقلا نع سانلا ىف بطخو ىضاقلا ماقف ، كنيبو

نم ةسايس اذه ىفو ، لوألا هلوق نع عجر هنأو ، مامالل كلذ زاجأ هنأو

لمع ىف بايترالا هيجوتو قاقشلاو فالخلا نع هتحاس ةئربت ف مامالا

ىف هقفلا ىف ميلعلا وهو ، هيأر ذفنأو هرظن ىلعأ ام هرد هللف ، مامالا

هقلخ ىف هللو ، هقح ماقم لك ىطعي ىتح لعفي ال هنكلو ، هنامز

ةضق ىضاقلا نلعأ ام دعبف ، هاضرل مهدشريو هادهب مهصتخي لاجر

تبرضف مهب مامالا رمأ ، مامالل مهلتق زاوجب حرصو ، ىه ام موقلا

رد هللو ، مهداسفو مميغب نم ضرألا رمطف ، مهف رمألا ذغنأو ممقانعأ
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، مهلتقب مكحلا ةحص نم ىأر ام نالعاب رهاجو بلصت ثيح ىضاقلا

، مالسالا قوقحب اوماق ذإ ، مهنع ىضرو همحر مهلتقب مامالا رمأ هنأو

مامالا ناكف اولمع امم تاجرد لكلو ، مانألا ىف مئارجلا لهأ اومواقو

رخت نيذلا ماظعلا امثويل نم اثيلو نامعب مالسالا لاطبأ نم الطب ناسغ

٠ ماوقألا ةاتع ممل عضختو مانألا ةربابج مهيديأ نيب

٢ ج خيراتلا ربع نامم -٥م
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هللا همحر ناسغ مامإلل ءامطلآ حئاصت

ةبجاو اهنأو ، ةحيصنلا نيدلا نأ ناك امهم ملسملا ىلع ىفخي ال

ىلعو ، مالسلاو ةالصلا اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةنسلاو باتكلا صنب

، ريمألا رومأملاو ، لهاجلا ملاعلا حصني ةمألا هذه رايخ تشم اهاضتقم

نولوئسملا مه ءارمألا ناف ءارمالل ءاملعلا حئاصن ءىش مهأو ،ريغصلا ريبكلاو

ناك نإو ، لجو زع هللا لبق نم نولوئسملا مه ءاملعلاو ، ةمألا لبق نم

لب ، حيحصلا ثيدحلا ريشي كلذ ىلاو ، لكلا ىط اضورفم حصنلا مومع

نيبت وأ حصنلل لاجم نكي مل اذإ الإ مهللا ٠ كلذك ىنآرقلا صنلاو

قح ةملك و ، زاوجلا ىقبيو حصنلا بوجو طقسي ذئنيحف ، لوبق ال نأ

نوحصني نامع ءاملع كلذنو ، ماقملا نع دعبت ال زئاج ناطلس دنع

لهأ ةمئألا ناك املو ، اضعب مهضعب نوحصانيو مهءارمأو مهتمئأ

اميف اننم مهيلع مهناوخإل نوريو ، هللا نم فوخو ىوقتو ناميإو نيد
اذإ اصوصخ همدع ىط نوموليو مهحصن نولبقي هيلع اولمعو هب اوماق

ىرت كلذلف ، ريغ ال قحلا مهتدرشنأ لك ناف ، قحلا فلاخي ام مهنم عقو
ىلع ديدنتلا انايحأو ، افصلاو صالخالا ةمئألا ىلا لمحت حئاصن مهل

اهارت لاوحألا ضعب فو ، حلاصلا فلسلا ةريسل ةفلاخملا لاعفألا

• اذكهو فينعلاو رجزلاو ديدهتلاب ةجوزمم

، هيلع مهناوعأو رمألا ىف مهءاكرش ءاملعلا نودعي ةمئألا نأل كلذو

ززعاو مهب مركأف ةريتولا هذه ىلع موقلا ناك اذإو كلذل وه عقاولاو

ملظيالو ، مهسيئر مدنيالو مهسيلج ىقشيال نيذلا موقلا مهف ، مهجهنمب

الإ مهمهيال مهنيب ءامحر رافكلا ىط ءادشأ ، مهميعز رومتي الو مهريمآ
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اذاف قيرطلا ىف راملا رظن الإ ايندلا ىلا نورظني الو ، مهنيد رمأ

مممامإ نيملسملا ءاملع حصن دقو ، اممزال امفرع اذاف ، امنع لأس اهلض

نب كرابم منمو ، دودوم نب بجاحو ، دودوموبأ ةمالعلا مهنم ، ناغ

حبسمو ، اقباس هنع انثدحت ىذلا نامثع نب ناميلس مهنمو ، رفعج

، ريشب نب مكحلا مهنمو ، ىوزنب مامالا ىضاق ىمعألا هللا دبع نبا

نب رفعجو ،ةرزع نب ىطو ،ىلع نب رهزألاو ،ميمت نب ةدعسم مهنمر

، ديزي نب سيارو ، عفان نب هللا دبعو ، سيق ىبأ نب هللا دبعو ، ةدايز

، كلملا دبع نب رهزألاو ، دمحم نب ثعشألاو ، ربزملا نب كلام وبأو

ريهاشم ءالؤه ىنعملاو ، مهؤابرضو : لاق ، نمحرلا دبع نب زيزعلا دبعو

، ثراولا مامالا ةلود ىف كرتشا ممضعبو ، هللا دبع نب ناسغ مايأ ءاملعلا

قحل مهضعبو ، ديمح نب كلملا دبع دمع ىلا ىقب مهضعبو ناغ مامالاو

حئاصنلا اوررح نيذلا ءالؤه ، هللا مهمحر رفيج نب انهملا مامالا ةمامإ ىلع

ءاسؤرو اهلامعأ ءايلوأ ءالؤه ةمأب مركأو ، ناسغ مامالا ىلا دشارملاو

الف ، ةيفاش ةعرسب هورداب ارمأ اودقتنا اذإ ، اهرومأ ءامعزو اهلاجر

ةمأ ناف باحسلا نم لزن نيحلا كلذ هنأك ردكتي ال ليغلا ىقب اذإ مرج

ريخلا لازي ال اليبس اهرارش داسفلا ىلا دجي الو اهرايخ اهرومأب موقي

مهبر نم مهيلا لزنأ امو ، ليجنالاو ةاروتلا اوماقأ مهنأ ولو ( مهيدل

٠ ةيآلا )مهلجرأ تحت نمو مهقوف نم اولكأل

درس عيطتسن ال اننإ ، مهراثآل ءافتقالاو مهب ءادتقالا هللا لأسن

لوطي هناف ، اذه انخيرات ىف ةمئألا ىلا حئاصنلا نم ءاملعلا هررح ام

كلذل هب انيتأ صاخ رمأ كانه ناك ناو، كلذ ىلا يثن انكلو انب

، ةيعرشلا تاسايسلاب ةنوحثم مهحئاصن تناك ناو ، صاصتخالا

نأ انمطل ، مهألا ىلا اعارسإ اهرثكأ كرتن اناف ، ةيعرملا دعاوقلاو
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نأ ىغبني ال لوطي انه بطخلاو ، ةسائر ةمأ لكلو ، ةسايس هل ماما لك

، خيراتلا قيقحتب نونيعم نحن ذإ اندنع هل لاجم ال هناف ، لوقلا هيف قلطت

نم دبال ىتلا ةقداصلا قئاحلاو ةجضانلا رومألا نم هيلع ىوتحي امو

لهأ مامتها علطملا ديفي ءاملعلا حئاصن داريإ ناف بيرالو ، امب لمعلا

ىلص هللا لوسر لاق ٠ ةالاوملا ىلا دشري حصانتلا نأو نيدلا رومأب ملعلا

٠ ةحيصنلا نيدلا ةحيصنلا نيدلا ةحيصنلا نيدلا : ملسو هلآو هيلع هللا
٠ ةيماسلا ةمجولا هذمب سانلل برعيل اثالث اهلاق



٠ ٩٦ ٠

ىلاعت هللا همحر نلاسغ مامإلا ةافو

هتمامإ ىف ىدزألا ىدمحيلا ىحجفلا هللادبع نب ناسغ مامالا شاع

ءاتلا ميدقتب رهشأ ةعستو ليقو ، رهشأ ةعبسو ةنس ةرثع سمخ نامعب

ةرشع سمخ هيف شاعف رمألا ىلو ليقو ، مايأ ةينامثالإ قوف نم ةانثملا
ضرمو ، مايأ ةعبسو رمشأ ةعبسو ليقو ، اموي نيرشعو رمشأ ةتسو ةنس

، نيتئامو عبس ٢ ٧٠ ةنس ةدعقلا ىذ نم نيقب نامثل ءاعبرألا موي هلملا همحر

ةنسلا نم ةدعقلا ىذ نم نيقب عبرأل رجفلا ةالص دعب دحألا موي تامو

مايأ ةسمخ هللا همحر هضرم ناكف ، نيتئامو عبس ةنس ىأ ةروكذملا

دمنا ذإ ، باصم مظعأ نوملسملا بيصأ هتافوبو ، هيلع هللا ىضقف

لحاسلا رمغت ةبيه نامع آلم ىذلا مالسالا داوطأ نم ميظع دوط

ادحأ ملاسي ال رهدلا نكلو ، لقاعو لهاج لك امب قحلل عضخيو ، لخادلاو

هرمأب هللا دابع ىف ماوقلا ةداقلا ءالؤه مدقم هللا ىلع مدقي نم هللو

ةساسو هتمأ ةاده مهلعجيف هتمحرب مهصتخي نئانظ هقلخ ىف هللاو ، ىلاعت

كلذ الميو ةملثلا كل دسي ىذلا حلاصلا فلخلا ميقأ هتومبو ، هتيرب

نم كلذ ناكو ، هركذ ىتأيس ىذلا كلملا دبع ماهملا ديسلا ماهلا غارفلا

دحأل نكت مل ىتلا ةبقنملا هذهب اوصتخا ىذلا نامع لهأل هللا قيفوت

رئاس ىف ممألا مهتدسح اذملو ، نامزألا ةليط نامع لهأ نم مهريغ

٠هللدمحلاوراطقألا
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ىوطلا ديمح نب كلملا دبع مامإلا ةمامإ

ىف دقعلاو لحلا مهل نيذلا لاجولا نم ناك كلملا دبع نأ ىفخي ال
هبختنا امو نيملسملا لاجر لاطبأ نم اذه كلملا دبع ناك ، نامع

نيدلا ىف هتبالص نم هوأر امل الإ ناغ دعب اهل هوراتخا الو ةمامالل
نب دمحم ةلود لاجر نم كلملا دبع ناكو ، نيدرمتملا ةاتعلا ىلع هتدشو
•٠ رضنلا نب دشار برحل ةاعدلا نمو ،نافع ىبأ

: نافع ىبأ نب دمحم ةلود ةمدقم ىف هللا همحر ىملاسلا مامالا لاق

امدنع ىأ ، اباش ذئموي ديمح نب كللا دبع ناك لاق وأ كلملا دبع نإ لاقيو

وعدي ناكو : لاق ، رضنلا نب دشار برحل جورخلا ىلع نوملسملا قفتا
ىلعو هيلع جورخلل وعدي ىأ ، رضنلا نب دشار ىلع ةعيابملا ىلع نيملسملا

نبا دمحم ىلع ةريخلا تعقو مث ، هبابش ةوق ىف وه تقولا كلذ فو ، هبرح

نم اوأر املو ،قارعلا نم كلذل هب ءىج دقو اميس ال تقولا كلذ ىف ىأ نافع ىبأ

: مهعم كلملا دبع ناك رمألا نع هلزع اوأرو لومأملا فالخ نافع ىبأ نب دمحم

مهشلا ثراولل هلهؤملا ةميركلا ناوحألا كلتل بعك نب ثراولا اوراتخاف

ىلع رئاجلا موشغلا ناطلسلا ىدنج لتق ىلع أرجت ىذلا مادقملا مامهلا

ىفاكلا ؤفكلا ناسغ اوأرو ديجملا ثراولا مايأ تضم ىتح ، هللا دابع

لمأ قفو ناكو ناسغ عيوبف ةمامالا ىهو ، ةميظعلا ةهمملا هذه لمحل

نيدلا بجاوب ماقو ، نومألا نيمألا ةيشثم ناسغ اهب ىثمف ، نيملسملا

ائيش اودقتنا الو ، قحلا ريغ هيف اوري ملو نوملسملا هدمحف ، مايق ريخ

ناسلب هل الئاق اهنع هدي هل عفري هنم دبال ام هءاج ىتح هلامعأ نم

اهنم كظح تذخأو ، اهيف كبجاوب تمقو اهل كيلع ام تيدأ : لاحلا

، هتمحر ىلا هافوتو هراوج ىلا هللا هراتخاف ، ىقبأو امنم ريخ ىلا ملهف
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ىنب نم ىضرملا ىولعلا ديمح نب كلملا دبع وه اهل حلاصلا فلخلا ناكف

ءالؤه ىلع ونبو ،ىدزألا ىولعلا رماع نب ورمع نب ىلع نب ةدوس نب ىلع
ناهبن لآ مصاوع ىدحإ ىه هذه لقتنيو ، ةرهاظلا نم لقني ىلاهأ مه

موي ةمامإلاب عيوب ،نيملسملا تاداس نم اديس كلملا دبع ناكو ، مهمايأ ىف

ىف نيتئامو نامث ٢ ٨٠ ةنس نم لاوش نم نيقب لايل نامثل نينثالا

ديمح نب كلملا دبع ةعيب تناك ليقو ، ديشرلا نوراه نب نومأملا مايأ

نيتئامو عبس ةنس ىهو ، ةروكذملا ةنسلا نم ةدعقلا ىذ نم نيقب ثالثل

لقنلا ليقو : ىراوحلا وبأ لاق ٠ نومأملا ةفالخلا ىلو ام دعب كلذو

هيلع عيوب ام ىلع ديمح نب كلملا دبعل اوعياب ، ىنايسبلا نسحملا ىبأ نع

مامالا هيلع عيوب ام ىلع عيوب امنإ ناسغو ، هللا دبع نب نامغ

لدعلا ةمئأ هيلع عيوب ام ىلع هللا همحر ثراولا عيوب دقو ، ثراولا

، لجو زع هللا هيبس ىف ىرشلا ىلعو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نم
لاتقو ، هللا ليبس ىف داهجلا ىلعو لطابلا دامخإو قحلا راهظإ ىلعو

ىلع بعك نب ثراولا عيوب نيذلا لدعملا ةمئأب دارملاو ، ةيغابلا ةئفلا

، نيملسملا ةمئأ نم امهلاثمأو رمعو ركب وبأ مه ، هيلع اوعيوب ام

٠ هللا همحر دوعسم نبا ىدنلجلا الإ مامإ نامعب ثراولا لبق نكي مل هنأل

روحم رودي اهيلعو ةمامإلا ىف لصألا ىه ةعيبلا هذه تناكو

راسف ، ىملاسلا مامالا لاق ، نيدشارلا ءافلخلا ذنم نيملسملا ةمامإ

نم حلاصلا فلسملا رثأ عبتاو ، لدعلاو قحلا ةريس مامالا كلملا دبع

ام دعب ىأ ، هرمع رخؤم ىف وهو ةفالخلا ىلوت هنا ثيح نمو نيملسملا

هب نامع تراص لاق ٠ ببشلا راقو هدناسي ىقبو بابسشلا ةوق تبهذ

ملعلا كلذ اهريمأ ناك ذإ راد ريخ هب ريصت ال ملو : تلق ٠ راد ريخ
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ىف نيملسملا ةدمع ، ماممملا مامهلا دهازلا دباعلا ، هويقفلا لصيفلاو هيزنلا

فورعملاب ارمآ شاع ذإ ، مالعلا كلملا قوقح ىف ممتجحو ، مارحلاو لالحلا
هيلع هللا لوسر ةنسب الماع ، هللا ةعيرش قوقحب امئاق ، ركنملا نع ايهان

املوح ىرتو ، نيدلا ىف ذؤم لك ايندلا دقفت كلذبو مالسلاو ةالصلا

، نيدلاو قحلا لهأ ىلا رظنلاب اذه نيصلخملا ةماعزو ، نينمؤملا ةبكبك

ممنكلو ، هنوديري الو هنم نومأسي امم كلذف هفسلاو ءوسلا لهأ امأو

رمألا اميف مهل نيذلا مهو قحلا لهأ ةجحلا امنإ ، ام ءىش ىف ةجح
ايندلا هيف ترفك ىذلا بيصعلا اندمع ىف نامع تراص دقو ، ىمنلاو

ىراصنالو لصانق ال ثيح ، هللا دالب ىف رطق لضفأ ، رفكت نأ تداك وأ

امعاونأ فالتخا ىلع كلذب فحصلا تنلعأو ،ام ىبنجأل ذوفنالو دوسيالو

نع ربعت ، اذه انرصع خيراوت هذمف ، مهريغو بناجألا كلذب دشو
، عومسم قفألا ىف لاع نامع توصو داوملا ةلقو دالبلا ىف رقف عم كلذ

نمغ ، هيلع مه ىذلا قحلل الإ كلذ امو ، ةيعاىلا ناذآلا هيلا ىغصت

ىأرو ، ةرهاظ ةعيرشلا عماولو لدعلا حئاول ىأر ةمئألا مايأ نامع ءاج

ريغ ىف اهءاج نمو لالخلا قداصو ، لاصخلا ديمحو لامعألا ميرك

، ناهأن ىنق مايأ ىف ةلاحرلا ةطوطب نباك ىأر ام اهنع عفر كلذ

مل نمم ، مهريغ امب اوبنؤيل نامبن ىنب مايأب نولثمتي ءاملعلا ىرتو

قحلا ىلا عوجرلا لجأل ءامعزلاو ءارمألا نم نيدلا بجاوب اوموقي
مامالا نأ ءاملعلا قافتابو ، هيعاود تناك اممم لطابلا نع فارصنالاو

ةداقلا مايق قحلاب ماقو ، لودعلا ةمئألا ةريس نامعب راس كلملا دبع

مكحتسم وهو رمألا ىلوت ذإ ، هلامعأ نم ءىش ميلع بعي ملف ، لوحفلا

دشرلا نس ىف رظنلا ىلاع ، ىأرملا حيحص لقعلا لماك ومغ ، املك لاوحألا
عيوب ام ىلع ديمح نب كللا دبعل اوعيلب : نسحلا وبأ لاق ، ةلومكلاو
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، عايضلا نم ةلودلا ىط اوفاخو ربك نأ ىلا قحلاب ماقف ، ناغ هيلع

مامالا رمأب هللا همحر ىلع نب ىسوم ماقف ، ليطعتلا رمألا ىلعو
خيش قاحسإ وبأ لوقي امك كلذ ذإ ناكو ، هرزأ دشو ، كلملا دبع

ىلع لزي ملو نيدمتجملا مالعألا نم ملعو ، ءاملعلا مامإ ذئموي نيملسملا
٠ مامالا تام نأ ىملا كلذ

دق مامالا ديمح نب كلملا دبع نأ ةقثلا ىنثدحو : رثؤملا وبأ لاق
عمسي ناك دق هفأ الإ ، رصبلاو عمسلا ه-ذم لقثو ، هتوق تطقسو فعض

٠ركسع ىف ناك دقو لاق ، كلذك رصبيو ريسيلا ءىشلا عمسي ىأ ، رصبيو

، اصعلا قش ىلا ىدؤي فالتخا ركسعلا نيب ناك امبر ىأ ، لاتقلا
تناكو : رثؤملا وبأ لاق ٠ لاوحالل نيددسملا نيمئاقلا دوجوب حلطصي مث

ىسوم اولأسو : لاق ، كلام نب تلصلا ةفعض نم دثأ انغلب اميف هتفعض

ىف ماد ام هب لماعي نأ ىغبني ىذلا هقح ىف بجاولا نعو هنع ىلع نب

نم مامالا قح ىف بجاولاب هنم المع ةتباث هتماما نأ ممباجأف ، لاحلا كلذ

ىسوم لحتسي ملو لاق ، مامالا زجع هنم نيبتي عاد عدي مل ام ةدعاسملا

لاقو : لاق ،هللا نم هيلع عقاولا رمألا كلذب مامالا لزع هللا همحر ىلع نبا

ىسوم نع ردصي ريثب نب رذنملا هنأ نظأ نيملسملا ضعب ناكو : نسحلا وبأ
انعدصي باشلا اذه لوقي ناكو ، كلملا دبع لزعي مل هآر اذإ ىلع نبا

امل هلزع نوري اوناك ذإ ، كلملا دبع مامالا ىنعي ، لبجلا لزعي مل اذإ

هتوق دتقف اذإ مامالا نأ ىلا ارظن ، ىمسجلا زجعلا ةلزنمالزان ناك
بجاولاب مايقلا نع زجاعلاوأرصقم لاحلا كلذب نوكي ذإ هلزع بجو
اذه ىطعو ، ايونعم وأ ايسح ناك ءاوس هلزع بجيف ، هيلع هزجع دسشي

نأل ، كلملا دبع لزع ىدي ال ىط نب ىسوم نأ الإ ، مللا لهأ رثكأ
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مميديأ ىف نيملسملا رومأو ، ةذفان ماكحألاو ةميقتسم ةيراج رومألا

نم الاح مامالا ىلع دكني الأ بحأف ، ضراعم اهيف مهضراعي ال

٠ لاوحألا

دبع مامالا ىلا ىلع نب ىسوم بتك : نسحلا نب دمحم لاقو لاق

كباتك مامالا در لاقف ، ىلع نب ىسوم ىتأ لجرلا نإ مث ، لجر رمأ ىف
هللا همحر ىلع وبأ لاقف ، لاقملا كلذب مامالا ىلع هيرغي نأ دارأ هلعلو

ةرمملا درطي كلملا دبع مامالا ناكو : لاق ، مكيلعو انيلع نومألا وه

اوناكو لاق ، مهدالب ىف نيملسملا ءامد مهكفسل نامع نم مهبلطيو

توكسلا نسحي ال مالك اذه : تلق ٠ مهنم لبقي الو مهيديأب نوقلي

اذامف مهنم لبقي الو هيلا مهيديأب نوقلي مهو مامالا ناك اذإ هناف ، هيط

مهو مهبلطي ناك اذا هنأ كش الو ، مهيديأب نوقليو لوقت تنأو لبقي اذا

ىلع نب ىسوم هيلع راشأ ىتح لاق ، مهنم فصتني نأ هيلا مهيديأب نوقلي

بجاولا وه اذه : تلق ٠ مهنمأف مهنمؤيو مهنم لبقي نأ هللا همحر

ىلع اوحرصي ملو نيملسملا ءامد اوكفس دق اوناكو : لاق لاحلا اذه ىف

ذإ نيملسملا ةابج اولتق مهنأ رهاظلاو ، نيملسملا ءامد اوكفس ءىش ىأ

، كانه نيملسملا ىلع اوبلغو اولتاقتو اوفلاختف — ةاكزلا ةيابجل مهيلا اوجرخ

مهنم نيلوتقملا دهع نم تايانج كانه لعلو ، مهلوح اوفتلاو مهب اودحوت ذإ

اوناك مه ثيح ةرهملا اهيف لتق ذإ ، ةزاجملا ةعقو ىف رضنلا نب دشار عم
شيج ةدمع اوناك ذإ ، نامع لهأ نم وجن ىنب ىف ىلتقلا رثكأو شيجلا

، سوفنلا ىف تازازح نامع لهأ نيبو مهنيب تيقف ، رضنلا نب دشار
نوددهي ةرهملا ناكف ، مهتاكز ضبقل اولسرأ امدنع نامع لهأاهب اوذخأ
، رفيج نب انمملا مامالا ةمامإ ىف كلذ ىرت فوسامك كلذب نامع لهأ
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اطت نيملسملا ةوق مهارأ ىتح كلذ دنع روكذملا مامالا هب مملماع امو

٠مهلهاوكىلع

همحر همايأ تناك لب ، ةممم ثداوح كلملا دبع مامالا مايأ عقت ملو

ىداوعلا نامع لهأ نع هللا فك ذإ ، ةحارتساو ةحارو ملس مايأ هللا

هتريس ىف قيزر نا لاق ، هلل دمحلاو مهدالب ىف اونأمطاواونمأف ةفوخملا

نم حلاصلا رثألا عبتاو ، فاصنالاو لدعلاو قحلا ةريس كلملا دبع راس

ذئموي نامع هب تراصو ، ركنملا نع نيهانلاو فورعملاب نيرمآلا فلسملا

ةنس لاوش نم تيقب نامثل نينثالا موي عيوب ، نانئمطاو نامأ ىف

ربك ىتح فورعملاب ارمآ لدعلاب امئاق لزي ملو ، نامثو نيتئام ٨٠٢

لاق ، هركسع ىف ثادحألا عقت تفاك هنامز ىفو : لاق ٠ فعضو نمزو

فعضو ، هربك عم هلزع ىف ىلع نب ىسوم ملاعلا خيشلا نوملسملا رواشف

٠ ةلودلا دوأ اوميقيو ركسعلا اورضحي نأ مهيلع راشأف ، هتوق باهذو هندب

عنمو مهجاجوعا نع مهدر ىأ مهدوأ ماقأو ، ركسعلا ىسوم رضحف : لاق

مهل وهو ، تام ىتح هوليزي ملو هولزعي مل هتيب ىف كلملا دبعو ، لطابلا

مايقلا نع فعض نأ ىلا هتيالو تناكو ، بيرلاو نعطلا نم ءىرب ماما

ريبك ناك ةمامالاب هل عيوب امل وه ذإ ، قافتالا ىلع ةنس ةرشع ىنامث

هروعش لتخي مل كلملا دبع مامالا نأ نيخرؤملا نم لكلا قفتاو نسلا

رصبلاو عمسلا ىف هفعض ناك لب ، للخ ىأ هيف عقو الو ، هلقع عزعزتي الو

حلاصم ءاملعلا ىلوت اعاطم الوبقم هتمامإ ىف ىقب هنكلو ، تاكرحلا ءاضعأو

مهف ، ادوجوم ناك ثيح ، مامالا قوقح نم ناك امب اولمعو شيجلا

الأ ، دري ام هلامعأ ىف نوري الو هنم نومربتي ال هرماوأل نوذفنم

وه: هل لاق،كباتك در مامالا نإ : ىلع نب ىسومل لاق ىذلا كلذ ىرت
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ام ىغبني امم كلذو ، هرظن ىلع ادامتعاو هرمأل ًاميلست كيلعو انيلع نومأملا

نيمئاقلا ةيلهأ دوجو عم اميس ال ىروض عاد مامالا لزع ىلا عدي مل

قيفوتلا ىلو هللاو ، مملاوحأ ىف مهداهتجا نع اريخ هللا مهازج رمألاب

٠ ديدستلاو

١ولماع مهتيلو ، نيملسملا دنع حصي ملف نالسرأ بيكش هركذ ام امأو

ناكو ، ديمح نب كلملا دبع هب اولماع امب هللا همحر كلام نب تلصلا

ىلع نب ىسوم ريزولا ناك ذإ ، لوألا عم هلل اودهتجا مهنكل كلذب اقيقح
ةيار لوح ممفافتلاو نيملسملا لمش عمج هتمه ناك ىذلا ىضرلا ملاعلا

نب ىسوم ربكألا ريزولا ناك كلام نب تلصلا ماق املو ، نيبملا قحلا

فالخب ىسوم نب ىسوم ناكف ، ىلع نب ىسومك سانلا ىف نيأو ىسوم
باش وهو ىلع نب ىسوم تام نأ ظحلا ءوس نمو ، هوبأ هيلع ناك ام

ىسومف ، ىرثلاو ايرثلا نيب امك قرفلا ناكف ، ىناثلا ىسوم هفلخف

امأو اهل الهأ ناك ةمامإلاب عيوب ولو ، لداع ماما لحم هلحم لوألا

نكلو ةلادعلا ىلا هنمةسائرلا ىلا برقأ اموثغ اميعز ناكف ىناثلا ىسوم

٠ اولمع امم تاجرد لكلو ، لحملا كلذ هلحأ نيملسملا ىف هيبأ ماقم
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ديمح نب هكلملا ديع مامإلا ةلود ماوق

لعجو ، ضعب ممضعبل اناوعأو اناوخإ نيملسملا لعج هللا نأ ملعأ

مامالا ظح نسح نمو ، هيف وه امو هلاح بسحب ناسنإ لك ناوعأ

نم اراصنأو ، لاجرلا ةريخ نم اداضعأ هل لج نأ ديمح نب كلملا دبع

ىط نب ىسوم ىضرلا ةمالعلا ىلولا خيشلا مممدقم ىفو ، لاطبألا ةداقلا

، هناوأ ىف لضفلا لهأ ةودقو ، هنامز ىف ملعلا لهأ ةدمع ىوكزأل ىماسلا

، ةيربلا ريخ رماوأب نيمئاقلا ةجحو ، ةينيدلا تاممملا ىف نيملسملا عجرم

: لوقي ثيح هتيمال ىف رضنلا مامالا ريشي هيلإو

»م ىطنب ىسومك انلا ىف نياو ««

ةقثلا لضافلا خيشلا ديمح نب كللا دبع مامالا ةلود ماوق نمو

، لئامس لامعأ نم اجيس ةدلب ىلاها نم ىميمملا ناليغ نب مشاه ليلجلا

مشاه ناكو ، ةليلجلا ةلودلا هذه سوءر نم اسأر خيشلا اذه ناك

، ةرهاظلا لاوحألا نم ةلودلا ىلع أرطي ام لكل نيبقارملا نم ناليغ نبا

، ةضيرعلا ةليوطلا هلئاسر كلذ .ىلع كلدت لامعألا ريس ىف نيرظانلا نمو

امجو كرتي مل ثيحب ، ريقنلاو ليتفلا ىف شاقنلاب اجوزمم حصنلا اميف

بجاوب المع نيمومأملا بناج نم وأ ، مامالا بناج نم هيف هيلع ىشخي

، لحاطفلا ءالؤه لاثمأ املاجر ةلودب مركأو ، ةنسلاو باتكلا ىف دراولا

، قحلاالإ هنع اودعق امو هل اوماق اميف ضرغ نيملسملل ناك امو

دنع امل ةيمهأال رومأ امناف ،املزانم الو ايندلا ظوظح نوعاري ال

،اروصق ممل ىمنبت وأ الاومأ ممل عمجت ةلود ضرغل اوموقي ملو ،نيملسملا
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نع تلضف امبرو مهارد ةعبس ربش لك قفني ناف ، اقازرأ مهيلع قدغت وأ

٠ مهنع ىضرو هللا مهمحر لاملا تيب ىلا لضافلا دريف هتوق

و ةعمجلا ةالص نيملسملاب ىلص ىذلا سنخألا نب رمع مهنمو

ناكو ، مامالا هرمأي نأ ريغ نم كلملا دبع مامالا اهيف ضرم ىتلا مايألا

ارضاح ىلع نب ىسوم ناكو ، ىوزنب ادوجوم هضرم لاح ىف مامالا
ضقن ىأرف بوبحم نبا امأ ، اضقن مهيط ري ملو مهتالص زاجأو ، مهعم

نم تسيل ، اهب قلعتي ةجح نيخيشلا نم دحاو لكو ، عيمجلا ةالص

ةالص لقن وه خيراتلا ليبق نم وه ىذلا امنإو ، ءىش ىف خيراتلا ليبق

، مامالا هرمأي ملو ، اضيرم ىوزنب مامالا دوجو عم سنخألا نبا رمع

كلملا دبع مامالا ةلود لاجر نمو ، مهلاوقأ ءامقفل ا لقيلف كلذ دعبو

،يلع نب دمحمو ، مهجلا نب مشاهو ، رقصلا نب نازع : اهرمأ ماوقو

نب ديعسو ، رهرألا نب سابعلاو ىلع نب رهزألاو ، ىسوم نبا دمحمو
مهتمدقم فو ، ىحاونلا ىف نوقرفتم نويثك مهو ، مهبارضأو ، رفعج

نالازي ال ناذللا امهف : ناليغ نب مشاهو ىلع نب ىسوم ناملاعلا ناخيشلا

مشاه ىط سيئر ىلع نب ىسومو ، ةبقارملا مامت لاوحألا نيبقارم
راثآ همسا ألم اليلج ةمالع نأكو ، ةلودلا ةدمعو ىحرلا بطق ومف

٠ ءاشي نم هتمحرب صتخي هللاو ، نيملسملا

نيذلا اهرومأ ةساسو اهلامعأ ءامعزو اهلاجر ءالؤه ةلودب مركأف

ىلع ةمألا حلاصم نوعاريو ، مهرمجو مهرس ىف لجو زع هللا نويقاري

: ةنسلاو نآرقلا ءوض

اسانأ هلإلا رخس اذإو
ء دعس ممناف ديعسل
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كللا دبع مامالل ءاملعلا حئاصن

نوررحي ةلودلا نوئش نع نيلوئسملا صخألابو نيملسملا ءاملع لاز ام
ىف مامتها ىطو ، لاوحألا ىف ةظقي ىلع امئاد نوكيل مامالل حئاصفلا
تاكرح نم ةلماك ةيارد ىلعو ، لالجلا ىذ قوقحل ةبقارم ىلعو ، لامعألا
ذإ ، ةيويندلاو ةينيدلا رومألا ىف ةماقتسالا ىلعو ، لالضلا لهأ
لب ، هوعيضيو دحاو ىلع لقثلا اوعضيل الو ، هولمهيو رومألا هولوي مل
ليتفلا ظحالت اهدجت مهحئاصف ف رظناف ، لاوحألا عيمج ىف هعم مه
هلل ممصالخإ ىلع كلدي امم ، ىش لك لبق نيدلا رمأب ةينعم ، ريقنلاو
ممف ، مهرومأب مهمايق نسحو ، مهمامإل مهتلماعم نسحو ، لجو زع
ملاعم مهب موقتو ، ةمألا مهب دعستو ايندلا ممب ايحت نيذلا لاجرلا
كلت هيف دريسن انل غارف الو ، مهل رفغو اريخ هللا مهازج ، مالسالا
رمثلا ةجضان فوطقلا ةيناد ىمه اهدارأ نمو ، اهولاق ىتلا حئاصنلا
اقرفم امنم اجذومنأ هللا همحر ىملاسلا مامالا ركذ دقو ، دصاقملا ةيلاغ
٠ ديهش وهو عمسلا ىقلأ نمل ةيافك هيف نأو ،ىنامعلا خيراتلا نوضغ ىف
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هللا همحر ديمح نب كلملادبع مامإلا ةافو

،نيدلاو ملعلا ةمقأو ، نيملسملا ءامط توم ،نيدلا ىف بئاصملا نم

امب ىضرو ، رابج لك امل عضخ ىتلا هدابع ىف هللا ةنس نكلو

لوقعلا لهأ لدتل ،رايتخالا ىلع ال رابجإلا ىلع ةيراج ،راربألاو رايخألا
،رانيدلاو مهردلا رثك نأوءاقبلا نع ديبعلا زجعو ،رابجلا كلملا مظع ىط

ناهربلا ومف ، رايتخا الو هل رلآ ال كلذ لكف ، لوخلاو روصقلا تلعو

لك نم لصنتلاو ةيلختلا ةقيقح ىع رابتعالا لهأو ، لوقعلا ىوذل حيحصلا

، راهقلا دحاولا هلإلل ىقيقحلا رمألا راصحناو لوخو ، دنج لكو لمأ

، شهدلاو ةريحلاو لذلاو زجعلا نع ربخي توملا ثداح در نع زجعلاف
الف درفلا كيلملا ىلا ، روشفلاو ثعبلا دنع املك قئالعلاو رظنلا عطقو

، هفوخ ساقي الو هبعر فيكيال موي راجتسم الو ، ريجم الو عيفش
مللا ىلا هجوتلا هيف ىمتنيو ، قئالعلا هيف عطقتتو فراعملا هيف ىقتنت

ءايبمألاو هفاوخإءاج ام هللا همحر كلملا دبعءاج ، املك لاوحألا مغر

ثالثل بجر رمش نم ةعمجلا هللا ةمحر ىلا ىفوتف ، هلبق لسرلاو

هللا همحر هتمامإ تفاكو : ةرجملل نيتئامو نيرثعو تس ةنس هنم نولخ

بيصأف ، هللاب قثاولا ةفالخ ىف كلذو ، مايأ ةعبسو ةنس ةرثم ىنامث
ملسملا ىلستي موتحم كلذ نوك نكلو ، ةحداف ةيزر ةباصمب نوملسملا

نوملسملا عياب كاذ ذإو ، ملسم لكل ءازع هقنلط هللا لوسر ةافوبو ، هنع
: دمح نب كلملا دع ن-مالدرفيج نبانهملا

انمملا لثمك نمو اسنمملاو
ءاسيوقألا امب ىجق مل ةوق
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ىدمحيلا رفيج نب انهملا مامإلا ةمامإ

نب دمحيلا لآ ىف ماما مظعأ ناك رفيج نب انهملا مامالا نأ مطا

ىتح نامع ىف هبجاوب ماق دقو ، ةيويندو ةينيد تناك هتمظع نإو ، ىمح

دالبلا ىف تيص امل راطو ، هدهع ىف اهنأش العو ، همايأ ىف اهردق مظع

٠اهلةرواجملاةيبرلا

نيباصم هيف اوحبصأ ىذلا مويلا ىف هللا همحر هتعيب تناكو

ماق لبجلا مهنع لاز املف ، ديمح نب كللا دبع ، ديجملا مهماماب

نيرشعو تس ةنس نم ةعمجلا موي وه مويلا كلذو ، هنم مخضأ لبج مهل

هوبلاط املاط ىذلا ليلجلا ةمالعلا هعياب ، بجر نم نولخ ثالثل نيتئامو

ةدمع ، ىوكزألا ىماسلا ىلع نب ىسوم وهو ، لبجلا مهنع لبزي نأ
ام دعب كلذو ، هدهع ىف مالعألا ةرئاد بطقو ، همايأ ىف نيملسملا

لحلا لهأ مه نيذلا نيملسملا ةروشم نم غرفو ةحيصنلا ضحم

ىف مهتدمع ناك ذإ ، هتعيب نوملسملا ىضرف هعياب دهعلا كلذ ىف ، دقعلاو

ىذلا وه ملعلاو كاذ ذإ تقولا طق وهو ، مهايند ىف ، مهتجحو مهنيد

ىف ةعيرشلا بجاوب مايقلاو ، اهمالعأ عفريو اهدوأ ميقيو ، ةمألا دوسي

، كلذ نوري ال نيذلا ءاوهألا لهأل افالخ ، لكلا ىلع ضورفم رمأ ةمألا
ةمامإلا بجاول نيلطبملا ىلع ادر » ةقيثولا ىرعلا « ىف كلذ انطسب امك

لخديو ، ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلع ةعيبلا تناكو ، نيدلا ىف

امهم قحلا ناف ،رش لكو ،ةرخآلاو ايندلا ىف ريخ لك نيهجولا نيذه ىف

رمألاو ، ركنملا ىنعم ىف لخاد هعاونأب لطابلاو ، فورعملا ىف الخاد ناك

ركنملا نع ىهنلا نأ امك ، ايندو انيد امل ةمألا حلاصم لوانتي فورعملاب
1: ٢ ج خيراتلا ربع نامع - ٦م(
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ذشي الو ، القنو القعو ةنسو اباتك نيمسالا نيد نم غلبأ الو ، كلذك
، مايق ريخ نامع ىف انهملا مامالا ماقف ، ناك امهم ادبآ رمآ امهنع

فلسلا جهنم جهنو نيملسملا راثآ هللا همحر ىطوف ، مالسالا لاطبأ هفرع

ديق اهليازامو ، نيملسملا ةريس راسو ، لاحرتلاو لحلا ىف حلاصلا

٠ ةرعسث

، حلاصلا فلسلا ريس انهملأ راس : هللا همحر نسحلا وبأ لاق

هرمأبو نوعمجم هل نوملسملاو ، تام نأ ىلا هللا ءاش ام قحلاب ماقو

نيد نم ةمألا نيد نإ : تلق ٠ نوقداصلا مه همايأ ىف ةالولاو ، نولمعي

ةالولا نوكيال فيكف رفيج نب انهملا ةمألا كلم ناك اذاف ،اهكولم

فيكو مهبوعشل نيحلصم ، مهممأ ىف نيحلاص ، مهلامعأ ىف نيقداص

، مهلامعأل حلصملاو مه ءارو حلاصلا ىلا عجري مهرمأو ، كلذك نونوكي ال
لماعلا نوكي ثيح ، اهالعأ ام لامعألا كلتلو، اهالحأ ام مايألا كلتلاي

: انهملاك لدعلا مامالا مساب هلامعأب موقي

انهملا لثمك نمو انهملل

ءايوقألا امب *ىجت مل ةوق

انهملا ةمظع نم اركنم هيلع رهظأ ادحأ نأ ملعن مل نسحلا وبأ لاق

، هيأر ىف مزح هل ناكو ابيهم الجر انهملا ناك ، مامالا لاق امك ،نامع ىف
لاق ، ىقتلا ناطلس زعو راقولا فرش ، هسلجم ىف دحأ ملكتي ال ناكو

ادعاق وه ماد ام هناوعأ نم دحأ موقي الو مصخ ىلع امصخ نيعي الو

عور ىدهلاو اهيلا ونري نم لك شهدت مالسالا ةبيه ىه ،ضهني ىتح
٠ ادعلا
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تثهدنا اذإ ىورغ الف ، فرشو زع سابل ادحأ هلإلا سبلأ اذإ و

ةالصلا هيلع هللا لوسرل تشهدنا مكف ، لوقعلا هل تلهذو بولقلا هل

نيملسملا ةمئأ نم مهريغ كلذكو ، ىضرلا مامالا باطخلا نب رمعلو ، مالسلاو

نم ريثك لوقع تلهذ بلاط ىبأ نب ىلع دنع مكو ، نيدلا ىف مهتدمعو

وبأ لاق ، سانلا نم ريثك بولق اهل لهذق ةيلاع ةبيه قحللو ، سانلا

ىأ ، حالسلاب الإ ةقفنلا ذخأي نمم ركسعلا دحأ لخدي الو : نسحلا

سابل ةييهلا ىتح ، نوحلسم مهو الإ هركسع انهملا مامالا ىلع لخدي ال

هل ناكو لاق ، سامحلا ناونع اضيأ وهو ، ةلودلا لاجر ناجيتو ةارشملا

نأ ىلا بضغ اذإ ىأ ، ةميظع ةبيه هل رهظتف بضغ اذإ هنع رتفي بان

٠ اهذخأم بولقلا نم ذخأت ةبيه هل ناف هبان رهظي
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رفيج نب انهملا مايا ةلودلا ةوق

ةلودلا ةيوقت ىف دج ، هللا همحر رفيج نب انهملا مامالا نأ ملعأ

هتوق عمجف ، اهيف لطابلا لهأ حامج حبكو ءادعألا ماغرإل ، نامع ىف
لوقي امك هللا همحر ناك ، رصعلا كلذ ىف لثملا برضم تناكف ، كاذ ذإ

ةيرحبلاو ةيربلا ةوقلا نم هيلا تعمتجا : مالعألا نع القن مامالا

٠ هللا ءاش ل

ةجراب ةئامثالث غلب مخض ميظع لوطسأ رحبلا ىف عمتجا هنإ ليق

، ودعلا برحل ةايهم مامالا ةياد لمحت ، ىرصعلا حالسلاب ةحلسم ةيبرح

، ةيبرعلا ةريزجلا ىف نامع ىلا ةبسنلاب تقولا كلذ ىف ةميظعل امنإو

دنع بكرت سرف ةئامتسو ةقان ةئامعبس ىوزن ىف هدنع ناكو : لاق

٠ ةكلامم رئاس ىف ، باكرلاو ليخلا ىقابب كنظ امف : لاق ، خراص لوأ

، ةيلخادلا نامعبلق ىف ىهو طقف ىوزن ةوق هذه تناك اذإ : تلق

همحر ىحبصلا ةمالعلا لاق ، لجأو رثكأ كلذ نم ىلعأ روغثلا ىفف

فالآ ةعست رفيج نب انهملا مامالا دنع ناك هنأ ىنغلب : هللا

،لاملا تيبلاهنأ كشال:تلق،لاملا تيبل اهلعلو : لاق ٠ ةيطم

، اهيف كرامج ال نامعف كاذ ذإو ، نيملسملا لاومأ الإ هل لام ال انهملا ناف

نم حوتفلا ىف نوملسملا منغي امو ، طقف ةاكزلا لاملا تيبب دارملا امنإو

، لتاقم فالآ ةرثع ىوزنب هركاسع تناكو : روكذملا ىحبصلا لاق ، رافكلا

ىفكي اذه تلق ٠ اهريغ ركاسعب فيكف ةصاخ ىوزنب ءالؤهو : لاق

هدابع نم ءاثي نم ديؤيو ءاشي نم عفري هللاو ، اهريغ ركاسع ىلع اساقم

٠ هدحو ىوقلا ناطلسلا هلف
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ماما انهملاو رثكت ال فيك : تلق ، هنامز ىف اياعرلا ترثكو لاق

ىذلا وه هناف ، همالعأ بصان اميف لدعلاو رثكت ال فيكو ، نيملسملا

ناك اذإو ، رمدي روجلاو رمعي لدعلا نإ : لقي امك اهرثكيو ةمألا ىمني

هل نوكي ال فيكف ، ناسغ مامالا مايأ ىف امك بلحط هل نوكي ال ءاملا

انهملا ةمامإ ةوق نمو ، ةمألا هيف شيعت ولح رمثو بيط رهزو تابن

تناكو ، دمعلا كلذ نامعل ةعبات لازت ال ، نامعب قصلأ ىه امك ةرهملا نأ

نامع ىف مهلو اعئاش نامعب ةرمملا لاصتا ناكو ، هلامعأ نم اذهملا مايأ

صيصخ باج مامالل ناكو ، ةينامعلا مصاوعلا ىف نولازيالو ، تالماعم

نم ةبض ىنب نم لجر ناميلس نب هللا دبع وه ، ةرمملا ىف ةيشاملا ةاكزل

ةرهم ىلا جرخف حنم نم ابيرق زع نكسي ناكو ، حنم لهأ صوصخ

دحأ ، ىدمملا رفعج نب ميسو ىفاو ىتح ، هتداعك ةاكزلا ةيابجل

امهعفد نه ميسولا عنتماف ، ناتضيرف هيلع تبجو دق ناكو ، مهئامعز

نب هللا دبعو وه ظلاغتو ، ةدحاو ةضيرف عفدب نعذأ امنإو ، اعم

الإو ، ةدحاو ةضيرف ذخأت نأ تئش نإ : هللا دبعل ميسو لاقف ، ناميلس

٠ مكباحصأ روبق ىلا رظناف

مايأ ةارشلا نم كانه لتق نم ووبق ديري هلعلو : مامالا لاق

مامالا خيرات ىف ةيضنلا ىلا انرشأ امك ، ديمح نب كلملا دبع مامالا

لسرأف ، برح ةرمم ضعبو مامالا نيب عقو دقف : مامالا لاق ٠ روكذملا

اوراصو ، مامالل ةعاطلاب اونعذأو ، مهخود ىتح ايارسلا مهيلإ مامالا

ىباجلا عمس املف ، ارشابم اطالتخا مهب اوطلتخاو ، نامع لهأ رئاسك

هظلاغ اذا هنأ ملعو ، ميسولا نم مالكلا كلذ ناميلس نبا هللا دبع

ةاغبلا ءالؤه تاراجم ىأرو ، ةديعب ةقشلاو ةيئان رادلاو ، لوتقم وه دبال
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ىباجلا رخأت ، رومألاب لحيو نيملسملا لامعأ برخي ، نوبحي ام ىلع

غلبيل نامع ىلا اعجار ركو ةيابجلا نع بحسناو ، ةلواطملاو ذخألا نع

لامج هل بحاص نامع نم هعم جرخ دق ناكو ، نامعب همامإ ىلا رمألا

هنطو زع ناميلس نب هللا دبع جرخ املف ، هلامج ىلع امهرفس ناك

ىلا لامجلا مدقف ، عقاولا نع هربخيل مامالا ىلا لامجلا لسرأو ، فورعملا

سانلا ضفنا املف ، ةمامالا تيب ىف هسلجم ىف مامالا دجوف ىوزن

، هب صاخلا هناكم ىف لامجلاب اعد، هيلا راشملا هسلجم نم مامالا عفتراو

امب ميسو نع هربخأف ، هرفس ناك فيكو ، ناميلس نب هللا دبع نع هلأسف

، هب ىنتربخأ امب ادحأ ربخت الو رمألا متكا : مامالا هل لاقف هنم ناك

بضغ ف كاذذإ مامالا ناكو ، نامتكلا ىف ديكأتلا مامت هيلع دكأو

مامالا هلأس مامالا ىلا ناميلس نب هللا دبع لصو املف ، ميسو ىلع

ىملا بتكف ، روكذملا هبحاص هب هربخأ ام لثمب هربخأف ، ميسو ربخ نع

رذعج نب ميسوب مترفظ اذإ نأ ،نالعج ىلاوو ، وانس ىلاوو مدأ ىلاو

، ىحاونلا هذه نم ابلاغ ىتأي هنأكو ، ىنملعأو هنم اوقثوتساف ىرهملا

هيلع اوضبقي نأ ةالولا ءالؤه مامالا رمأ كلذلنامع ىتأي لازي ال هنآو

نولازي ال كلذك نامع لهأو ، ىحاونلا هذه ىلع ددرتي ام اريثك هنأل

بحسنا ناميلس نب هللا دبع ىأر امل اميسو لعلو ، ةرهملاب نولطتخي

، لوقي اذام مامالا نع عمستيل هرثأ ايفتقم ءاجف ، مامالا دنع هنم فاخ

ىف ريبك ريغ ةاكزلا رمأ نأو ، نامع نع ءان ةرهم رمأ نأ هيدل نظلا بلغأو

ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا دعب برعلا دادترا نأ امك ، هرظن

تنكسف مهعاضخال درجت هللا همحر ركب ابأ نأو ، ةاكزلا ليبق نم

هنأ مدأ ىلاو هيلا بتك ام ناعرسو مهيف ، مالسالا خسرو مهترعن

هيلا لسذف ، هقاثو ىف هلعج ىأ ، هنم قثوتسا هنأو ميسو ىلع ضبق
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، ليخلا باحصأ نم ةعاجم عم فورعملا ىدمحيلا ىيحي شراقملا ابأ مامالا

ءارحصلاب فئانملا عضومب قيرطلا ىف مهب اوقتلاف ، ىرخأ ةبيتكهيلا ذفنأ مث

هيلا ذفنأ مث ، زع ةيرق ىف مهب اوقتلاف ىرخأ ةبيتك هيلا ذفنأ مث

٠ حنم ةيرق ىف مهب اوقتلاف ىرخأ ةبيقك

رفعج نب ميسولا ىلا لسارتت مامالا نم بئاقكلا لزت ملف لاق

، نيملسملا شيج نم بئاتك عبرأ ىف ىوزن ىلا هب اولصو ىتح ىدملا
لعلو ، هسبحب مامالا رمأف ؛ اهغلبم ميسوب مامالا نم ةيمهألا تغلب دقو

رهظي نأ مامالا ديري برعلا دالب رئاس نم نامعب اطالخأ نإ ثيح ناك كلذ

ىط درمتلاو قحلا ىلع وتعلا مهسوفن لمأتت ال ىتح ، ةوقلاو ةدشلا مهل

مامتهاب نامع نم ةرئاسلا ريستو ،مهتوخن *ىفطنتو مهترعن لذت ناو، لدعلا

هيف ركذي دحأ ردقيال ثكمف : لاق ، نيدرمتملا ىلع ٠دح غلابلا مامالا

ىأ ، ةرهملا نم ةعامج لصو ىتح هربخ نع ثدحتي الو ، هنع لأسي الو

هقالطإ ىلا مهباجف : لاق ت دمحيلا هوجوب انهملا ىلع اوناعتساف مهنايعأ نم

ىهواهدحأ ىلا مهباجأف امنم ادحاو ىأ ، لاصخ ثالث مهيلع طرشو

نامعب مهدوجو نع انثدحي اذعو : تلق ٠ نامع نم اولحتري نأ امإ

، مامالا نم اياطعل نوتأي مهلعلو ، ةمامالاب تاقالع مهلو، اسوسحم ادوجو

ىملا لوح لك ةيشاملا اورضحي نأ امإو ، برحلاب اونذأي نأ امإو : لاق

فلختي مل هنأ نيملسملا نم ىأ ، لوحعلا اهروضح ىلع دهشتو ، ىوزن ركسع

الف لاحترالا امأ : اولاقف : مدأب نولدعملا دوهثلا لدعتو ، ءىش اهنم

امأو : اولاق ، نيملسملاب مهطبرت طباورو لامعأ مهل ثيح ىأ ، اننكمي

اذهو ىأ ، اهرضحن نحنف لبالا امأو ، مامالا براحن انسلف برحلا

، دوهشلا ليدعتب مامالا رمأ كلذ دنعف : لاق ٠ ةثالثلا دومألا نوهأ
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، ةاكزلا جارخإل نيع صاخرهش ىف رودت ةنس لك ىف مهلبإ نورضحي اوناكف

اذه فو ، ىوزن ىلا مهتيشامب نوتأيف ، رهشلا كلذ نوعاري اوناكف

دشرأ ىتلا ةوقلا ةرمث كلتو ، هيلع ديزم ال ام نيملسملا راهظإ نم

، ) ةوق نم معطتسا ام مهل اودعأو ( : هلوق ىف ميركلا نآرقلا اميلا

شرعو كلملا ىسرك ىهل اهنإو ) ةوقب ىنونيعأف ( ،) ةوق مكب ىل نأو (
٠ ةاتعلا عضخي املو سانلا ىف ةوعدلا غلبت اهردق ىعو ، ةماعزلا
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داسفلا لهاو ةاغبلا عم انمملا مامإلا لامعا

امبرو ، ةديدش ىغبلاو داسفلا لهأ عم انمملا مامالا لامعأ نأ ملا

ىلا رظناف ، املهأ نم داسفلاو ىغبلا روذج عالتقال ةيساق تناك

دحا ردقي مل ةنس لوح سبحلا هعدوأ ثيح رفعج نب ميسو هتلماعم

مامالل مهدهعت عم هقالطإ ىلع مهقفاو امل كلذ دعبو ، مامالا دنع هركذي

دحاو ىناجلا نل عم لاصخلا كلت مهيط طرش ، ةعاطلاو ناعذالاب هنع

ميأو كلذ ام ، لالخلا كلت ىدحإ لوبق مممزلف اميعز ناك نإو ، ممنم

وهو ، ةاطو امفخأل اونعذأف ، ةيوقلا مئاعدلاب هميعدتو هدييأتل الإ هللا

مهدصقي نأ ناكو ،ةاكزلا ءادأل ىورتو حنم ىلا ةرمم نم مميشاوم ممقوس

وهو ، مامالا ىباجل ميسو ديدهت اكلذ ببسف مهنكامأ ىلا ىباجلا

ىفالجر نعطالجر نآ امنمو ، زع ىلاها نم ىبضلا ناميلس نب هللا دبع

همحر مامالا مالك نم رمظي ام ىطع هامحأ ىتح ةديدحب هلعل و هدسج

نيملسملا ءامد كفست : لاقو ،اطوس نيعست دلجف نعاطلاب مامالا رمأف ، هللا

رظن هيضتقي امب هعيدأتو هتنعط شرأ نعاطلا ىلع ناكو ، ىباب ىلع

٠ ةدلج نيعست هطوسب هللا همحر هبدأف ،مامالا

ريزعتلل دجي مل نم لوق ىلع كلذو : هللا همحر ىملاسلا مامالا لاق

ريتك هيلعو نيملسملا لاوقأ نم لوق وهو ، دودحلا ردق نع داز نإو ، ادح

رظف ىلا لوكوم بيدأتلاو ليكنتلاو زيزعتلا لعج نأل ، نيملسملا ءاملع نم

ىط ديزي نأ ىأر نا هيلعو ،مهوحنو ضاقو لاوو مامإ نم رمألاب مئاقلا

نكمي الف هددح امف ، قلطأو ددح عراشلا نأل ، هلف ةررقملا دودحلا

هارت الأ ، مميلإ لوكوم هفأ نوملسملا ءامط قلطآ امو ، هديدحت ةزواجم



عجاضملا ىف نهورجهاف ( مهنفلاخ اذإ مهتاجوزل مهبرض ىف جاوزالل لوقي

نهبرض ةياغ لعجف ) اليبس نهيلع اوغبت الف مكنعطأ ناف نهوبرضاو

لقأ زواجتيال ريزعتلا نأ نوري ءاملعلا رثكأ ناك نإو ، نمجاوزأل ةعاطلا

فصن وهو ديبعلا دح دودحلا لقأ نأل ، ةدلج نوثالثو عست وهو دودحلا

، ريزعتلا ىف ةدشلا هللا همحر مامالا لمعتساف ، ةدلجنوعبرأ رحلا دح

ىلء اهضعب ودعي ال ، اهتويب سالحأ ىف ةمألا نئمطتو نمألا دوسيل

، كلام نب تلصلا مامالا هللا همحر انهملا مامالا لثمب لمع دقو ، ضعب

هلعل ليق نإو ، اطوس نيسمخ هبرض ذإ ، رصن نبا هللا دبعل هريرقت ىف

هنأل ، انهملا لمع ديؤي امم اضيأ اذه انلق ، انهملا مامالاب ىدتقا

، نورفاوتم كاذ ذإ ءاملعلاو ، تلصلا مامالا هب ىدتقا ام اقح نكي مل ول

اميف الإ مهنم دحاوك الإ مامالا امو ، اهدقعو ةمامالا لح مهيلاو

اغلق امك اذه نم ضرغلاو ةمامالا تايصوصخ نم ىأ ، هب اصاخ ناك

٠ اهعدرو ةمالا رجز

٠ هادهأ امو ارظن هدسأ امو هالعأ ام قحلا رد هللف

ىنب هب لماع ام اضيأ داسفلاو ىغبلا لهأ ىلع هتدش نمو

، ميركلا ءىراقلا اهيأ كملع ىف قبس امك ىدنلجلا ىنب ناف ، ىدنلجلا

، مهريغل سيل ام مهل نأو ، نامع ىف اكولم مهسفنأ نودعي اوناك مهنإ

ركارم نم اركرم اومجاه ، ةلفغ اوأر وأ ةصرف اوظحال املك اوناكو

مامالا مهب لعف امك مهعمقتف ةيلاحلا ةمامالا موقتف ، نامعب نيملسملا

مهميعز مايأ ىف اوماقو مهقانعأ برض ذإ ، هللا همحر دوعسم نب ىدنلجلا

قحلا لاجر مهل ماقف ، نيملسملا ةلود ىلع اوجرخو رضنلا نب دشار
، مهتخودف ةرهاظلا نم ةزاجملا ةعقو تعقوو ، هيلا عوجرلا ىلع مهومغرأف
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رفيج نب انهملا مامالا مايأ ىف اوماق مث ، اذكهو دالبلا ىف مهب تقرفو

هيلع مجهي نأ لمآ ريغ ناك ىلاولا نأل كلذ ، ىميربلا ىأ اماوت اومجاهف

انهملا مامالا ةلوصو ، اهيلع مامالا ملعو ن دالبلا اولتحيل نوينامع

بدي أدب فعضلا نأ اونظ مهلعلو ، ةبوهرم اهنأ كش ال ىهو ، ةفورعم

لتحي ىمسجلا فعضلا أدبو ، نسلا ىف ذخأ انهملا نأل ، ةمامالا مسج ىف

٠ كلذ مهسفنأ مهل تلوسف ، هاوق هنم

مهسأرو : لاق ، ىدنلجلا ونب كرحت انهملا ىأ همايأ ىفو : مامالا لاقو

، ةنتفلا لهأ نم سان مهعياشو لاق ، ىنادنلجلا نشور نب ةريغملا ذئموي

، هللا همحر هولتقف مامالل امب ايلاو حاضولا وبأ ناكو ،ماوت اولخدف

، نازع نب رقصلا هتدايق ىلو اثيج ممل زمجو ، مهعمقل مامالا ماقف

جرخي نأب ،راحص ىلع ايلاو ناكو ،هللا همحر ناورم ىبأ ىلع رمأو

راطملا مهيفو راحص نم شيجب ناورم وبأ راسف ، ممعم هدنع نمب

،دونهلا ىلع راحص شيج ىف اريمأ ناكو ،لاجرلا لاطبأ نم ناكو ،ىدنهلا
، مهدئاق راطملا ناك ، ةصاخ دونهلا نم ىراحص ىف شيج مامالل ناكو

برحلا ىحر ترادو ىميربلا ثيجلا مجاهف ، افلأرشع ىنثا شيجلا ناكف

نم لتقف ، فراجلا رايتلا كلذ هجو ىف فوقولا ىدنلجلا لآل ىنأف ، مهنيب

اراصتنا مهيلع شيجلا رحتناو ، نيبراه ضرألا ىف اوضفناو مهنم لنق

نم برهو ، مهعمج هللا مزهو ، ةاغبلا نم لتق نم لنقف : مامالا لاق ٠ ايلك

٠ مهلمش هللا قرفو مهنم بره

ىنبرود ىلا ثيجلا ءاهفس نم هعم نمو ىدنهلا راطملا دمعو : لاق

اهوقرحأف اورتغا كلذبو ، نينئمطم نينمآ اهيف نيلهأتم اوناك ذإ ، ىدنلجلا
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ةيرسلا نم لجرلاو ، اهريغو رقبلا نم ةطوبرم باودلا رودلا ىفو ، رانلاب

عطقيل رانلا ىف ىضمي مث ، هبايثو هندب لتبي ىتح جلفلا ىف هسفنب ىقلي

اوقرحأ ليقف : مامالا لاق ، رانلا نم اهسفنب وجنتو اهلابح باودلا نع

ءاسنلا تبرهف ، مهعم نمو ىدنلجلا ىنبل ةفرغ نيعبس وأ ةفرغ نيسمخ

نم ةعور اهيف نيفتخي ، نمهوجو ىلع ءارحصلاب تاذئال تويبلا كلت نم

اذإ ةأطوا ددسشي شيجلا ناكو ، هللا ءاش ام ءارحصلاب نثبلف ، شيجلا

، كانه لاجرل هلعل ماعطلا فلتأو هقارأ ءام وأ اماعط ةلماح ةأرما ىأر

نإ ىتح ىميربلاب اميخم شيجلا ناكو ، عوجلا نم ءاسنلا ترطضاف

، ءارحصلا ىف اهتاديسل ابارشو اماعط سمتلت ليللاب ةيرقلا ىلا تقلطنا ةمأ

ءام هيف تلمحف ، نبللا ةيقسأ نم ءاقس ىف ءامو اقيوس تدجو ام تلمحف

، ءاسنلل باوثألا ضعب تلمح اضيأ اهلعلو ، اهعم قيوسلا تلمحو

، قيوسلا كلذب ةوسنلا ىلا ةهجوتم ثيجلا لاجر نم لجر اهآرف

ىف هبصف هذخأف قيوسلا ىلا دمعف ، لجرلا اهكردأف ءاملا ءاقسو

٠ نهرضب ةوسنلا ىلخو نهنعفرصنا مث، هقارأف ءاملا ىلا دمعو لمرلا

ىمن الو كلذب رمآ ناورم ابأ نإ دحأ طذل لقي ملف : ىراوحلا وبألاق

ءايشأ كلذ لمتحي : تلق ٠ عمسي ملو هنع ىمن دق هلعلو : لاق ، هنع

ةاغبلل انويع نهنوكك نيملسملا ىلع اررض نهنع ملع هلعل اهنم ىرخأ

ذخأ الإ ائيش نهيف لعفي ملو ، نيملسملا ىطع تامراج وأ تابراحم وأ

مل اضيأ ناورم ابأ لعلو ايرش وأ الكأ هلحتسي ملو ، ءاملاو قيوسلا

ىبأب ىنأو شيجلا ةرعم نم هلعلو ، هنع ىمن ام لاقي فيكف ، كلذب ملعي

شيجلا ةدايق نأ عم ، لاوحأ نم شيجلا هلعفي ام عيمجب ملعلا ناورم

عقت برحلا تقوو ناورم ىبأ مول هجو امف ،نازع نب رفصلا ىلا تناك
نم ةدم دعب الإ نولوئسملاو داوقلا امب ملعي ال دق ءايشأ شويجلا نم
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تكس امبرو ، هنكمأ ام رمألا كرادتيف اميلع ىضق دقو ، اهعوقو

٠ لاحلا اهيضتقي ةسايس لاحلا كلذ ىف كلذ نع

مهنأ اوأر ام دعب انه ىدنلجلا لآ خود مامالا نأ ةصالخلاو

نم كلذىلع مهعياشو معنلا مهيلع ترفوت اذإ ، جورخلا ىلع نورداق
دعبو ، ارسخ مهرمأ ةبقاع تناكف ، هاومي امل لطابلا هداقو ، هاوه هرغ

لسرأف ، اداقتناو اراصتنا ةيضقلا نوملسملا لوادت لامعألا نم غارفلا

ىف لخدي مل نمم ماوت لهأ ىط قرحأ اميف رظني نم هللا همحر مامالا

نع القن ، مامالا لاق ٠ نامثألاب مملاومأ موقيو ، ىدنلجلا لآ ةنتف

ىلا ماوت ىلا نيلجر كلذ دعب ثعب مامالا نأ انغلب مث : ىراوحلا ىبأ

ام مهنوطعيو فاصنالا ىلا مهوعدف ، مهلزانم تقرتحا نيذلا موقلا

٠ هأ قحلا نم مهل بجو

اهركذو ، ادرو ادقن مهنيب اميف ةيضقلا هذه ءاملعلا لوادت دقو

لثمل اناهرب تناكف ، هرهوج ىف ىملاسلا مامالا اهررحو همظن ىف ىغئاصلا

لامعأ ةجحلاو ، ليج لك ىف شويجلا تارغم نم عقت ىتلا لاوحألا هذه

ىغبلا لهأ ةوق رسك زوجيف ،لطابلاو ىغبلا لهأ لاعفأ ال لدعلا لهأ

نهوي ام لكو ، رايدلا بيرختو ، راجشألا عطقو تويبلا مدهب داسفلاو

نذابف اهلوصأ ىلع ةمئاق اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطق ام ( : ىغابلا

، ام اموي اهيلإ نوعجري ةوق مهل نوكت ال ىتح ) نيقسافلا ىزخيلو هللا

ىلعف ، مهراجشأو مهلخن عطق وأ قحتسملا ريغ تويب مده نيبت اذاف

ىلع نومضم لاومألا ىف اطخلا نأل ، لاملا تيب ىف هنامض نيملسملا

لآ ىلع هللا همحر مامالا ماق دقو ، هفالتإ عرشلا لحي مل نإ ، لاح لك
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مهباودو مهلاومأ موقو مهيغب ف لخدي مل نمل ماق مث ، مهعمقف ىدنلجلا

٠ كلذ الإ هللا نيد ىف هيلع سيلو ، مهتويبو

ىغبلا لهأ عم هلامعأ ىف اديدش ناكامل انهملا مالا نأاهنمو

، مهكولم نيد ىلع ثيدحلا ىف امك مهنأل كلذك اضيأ هتالو ناك ، داسفلاو

ناكو كلذ تملع امك ، راحص ىلع ايلاو ناورم وبأ ناك كلذ نمو

اورهظي نأ نيفلاخملا سانلا ىلع ددشي ناورم وبأ ناك : مامالا لاق ٠ اديدش

ميدقت هنمو ، كلذ وحنو ةالصلا ىف ىديألا عفرو تونقلاك مهتعدب

لاق ، هيف انوفلاخ امم هلك !ذه نأل ، هيجوتلا ىط مارحالا ةريبكت

الوق هيف ناف ، هيجوتلا ىلع مارحالا ةريبكت ميدقت الإ تلق : مامالا

، مهدنع حجرألا وه امب اولمع ىأ هب اولمعي مل نكل ، بهذملا ىف هزاوجب

دقف ةالصلا سفن امأو ، اهتامدقم نمو ةالصلا ننس نم هيجوتلا نأ وهو

ميرحتلا اهلوأ هلوق ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عراشلا اهرصح

، كلذب ةروصحم حيحصلا صنلا اذهب ةالصلا تناكف ، ميلستلا اهرخآو

لاق ٠ الف هادع امو ، ةالصلا مكح ىف الخاد امهنيب ناك ام نأ نيبتف

راصف ، ةالصلا ىف ميرحتلا ميدقت ىأ نوفلاخملا هب لمع امنإو : مامالا

٠ روكذملا ىلاولا مهيلع ددش اذهلف ،مهلاراعش

مهلئاسم اوذختا ىتم نوعنمي انيفلاخم نإ : هقيلعت ىف قاحسإ وبأ لاق

ام اذه ىلع كلديو ، مهنيد ىف بهذملا لهأ اونتفو ، مهبهذم ىلا ةياعد

، مامالا ىلا هللا همحر ناليغ نب مشاه ةمالعلا هبتك امم كل قبس

، مهنيد ىف سانلا اونتفو اضيأ راحصب مهريغو ةئجرملاو ةيردقلا رهظ امل

امأ ، نامع نم لب ، راحص نم مهجارخإ وأ مهعنمب مامالا ىلا بتك هناف

ةيرح ىف مهناف ، ةرداب مهنم ىشخت الو ةنيكسلا مازتلا ىط اوناك نيذلا



- ٥٩

،ةيرحبلا ةمصاعلا راحص تناك املو : لاق ٠ دحأ هنع مهدصي نأ نود مهبهذم

بابرأ لك نم اهيلا درق ىتلا ضافوألا راص ذئموي اهقوسب ةروهشمو

اميظع ائيش ةمامالا تفلكو ، كلانه تبعل ام اريثك سئاسدلاو بهاذملا

كلذ دعب ةلودلا لاجر ناك اذمل ،نمألا تددهو ، لاجرلاو لاملا نم

: بجاولا كلذكو تآجافملل ةيروضلا ةطيحملا نوذختي

ةعبسم ضرأ ىف امنغ ىعر نمو

دسألا اهيعر ىلوت اهنع مانو

حلاص ةديقعلا حيحص ىضابإ الإ اهيف ناك ام اهلك نامع نأ ملعاو

فيكو ، ثغ لك مهنم اوذخأ طالخأ انموق نم مهب طلتخا ىتح ، لمعلا

، لسعلا دسفي ربصلاو ، اهل ببسو ىودعلا ليلد ةرواجملا سفنو ال

هظفحت ال نيدلا اذه نأ ملعاو ٠ هنراقم هنم لاني نأ دبال ءوسلا نيرقو

: هللا همحر باطخلا نب رمع ةدثك ةدشب الإ

ةوعد رهظي لوقلا نيل ناك ولو

قطانملا ولح هللا لوسر ناكل

رطقيو ، قفألا ىف عملي رمحأ فيسلا اوأر ىتح هل اوعضخي مل مهنكلو

٠ حجسأف تكلم ميرك خأ نباو ميرك خأ اولاق ذئنيحف ، امد

ةضيبلا ظفحو ، ةدشلا كلتب نيدلا ناص انهملا مامالا ناف بير الو

قاحسإ وبأ لاق ٠ نامعب رهدلا مايأ نيب هموي هللو ، ةمارصلا كلتب

هللا ىضر انهملا مامالا كسم ةمامالاب ةمئألا ةيقب كلس ول هللا همحر



-  ٦٩ ٠

ىمظعلا لودلا نم ناكو ، امجوأ ةغلاب ةمامالا ةمظع تئاكل ، هنع
قحلا ممنم اورصبأ نيذلا ءاملعلا لاجرلا كئلوأ هللا محرف ، مويلا ىلا
ىف وهو هللا ىقل نأ ىلا هودع ىط مامالا اورصنو ،ةمامالا اودغيأف
نم ىلوتي هللاو ، اولمع امم تاجرد لكلو ، ايضرم ايضار مالسالا زع
٠ نيحلاصلا هدابع



- - ٧٩

دومالا ىف هتظقيوانمملا مامإلا مزح

، مزحلا نم ميظع بناج ىلع هللا همحر رفيج نب انهملا مامالا ناك
، نامع ىف ةبيه هل تماق كلذبو ، ةظقيلا نم ةنطفلا دودح ىمتنم ىلعو

قوس اهل ةرهملا تمزتلا ىتحو ، ىحاونلاوءاجرألا امل تزتها ىتح
رحبلا بابع رخمت ةنيفس ةئامثالثو ال فيكو ، ىوزن ىلا ةرهملا نم اهتيثام

سرف فالآ ةسمخو ، ةنصرقلا نم رحبلل ةظفاحم ، ىنامعلا ملعلل ةلماح
، تقولا كلذ ف اهتيمهأ امل ةقان فالآ ةعستو ، خراص لوأل ةايهم

مامالا نع كل لقنأ ىنإو ، قح ريغب نيملسملا ىلع غاب لك درل ةدودعم
ةماعلاو ةصاخلا دنع هب قوثوملا هنأل ، هريغ نم رثكأ هللا همحر ىملاسلا

: نايعألا ةفحت ىف لاق ، هريغ لبق ةمألا دنع لوبقملا

ةعامج ىلع نب ىسوم ىلا عمتجاف دعقأ ىتح ربكو نسأ دق مامالا ناك

خيش وهو ، روكذملا مامالل ضاق ىلع نب ىسوم ىأ وهو ، سانلا نم
، مامالا ريزوو مالسالا خيش ذئموي وهو ، ىوتفلا عجرمو نيملسملا
قلعتي اميف اصوصخ ةروشملاب هيلا عجري ، دقعلاو لحلا لهأ سأرو

، نيملسملا رظن ف كاذذإ ءىش ربكأ امه ، علخلاو ةعيبلاو ةلودلا نوئثب

مايقلا نع فعضو ربكو نسأ دق مامالا نونعي لجرلا اذه نإ : هل اولاقف

هناكم هنوميقي مامإ ىلع سانلا عمتجا ولف ، ةمامالا نونعي ، رمألا اذب

لخد املف ، مامالا ىلا ىسوم جرخف لاق ، كلذ ىلع ىوقأو طبضأ ناك
، كلذب هدارم مهفو هانعم مامالا فرعف ، هلاح رظنيو هلاسي لعج هيلع

، نوديري ام ىلع نامع لهأ تعطأ نئل هللاو ىلا ىلع ابأ اي : هل لاقف

)٢ج خيراتلا ربع نامع -٧م



- ٨٩

هريغ نولويو ماما نيح لكل لعجيلو ، ةدحاو ةنس ماما ممعم ماقأ ال

مقت الو ىنتنذأتسا الو ، ىلا لوصولا ىف كل تنذأ امف كعضوم ىلا عجرا

نب ىسوم ىلولا خيشلا نم مامالا ممف ام اذه ، لوقلا اذه دعب

ول ىنعملاو ،روذحملل هبنتو رومألا سرام نم هلهجي ال قحل هنإو ، ىلع

دسن نأ ىلوألاف ، رمألا ىف ىشالتلا عقول نامع لهأل بابلا اذه انحتف

٠ عقارلا ىلع قرخلا عستي نأ لبق بابلا

مامالا هركذ ام رومألا بقاوعل هتظقيو همزحو هتسايس نم ناكو

لكأ هنم ةلودلا ىلع فيخ نم لاق ، ةئامو نيسمخو عست ةفيحص ىف

نيملسملا ةلود عايض مامالا فاخ نم نأ هانعمو • ه ا نجسلا ىف هلام

ام مظعأ نم اذهو ، هماعطل هلام عيبو ،نجسلا ف هعدوأف هلوانت هنم

مزحلا نم اذه نأو ،ةلودلا ىف عايضلا هنم فاخ نم مامالا هب لذأ

لحمل هيف شاقنلا كرتنو ، ةيلودلا تاسايسلا لهأ ىلع ىفخي ال ناكمب

عيدبو ، مامالا مزح حيضوت ةيحانلا هذه نم نآلا انبجاو لب ، رخآ

، نامع ىف مالسالا ةمظع تماق امل كلذ الولو ، ماقملا ىف هتسايس

نوزتهيف ، ةاغبلا هب نوددهي اوناكو ، بانلا بحاص هوبقل مهنأ كبسحو

امل كلذك اوناك ولو ، مهلك كلذك نيملسملا رومأ ءايلوأ تيلو ، ابعر هل

ىف مامإلا ةييه الو ةمظعفرعت مل قحب لوقأو ٠ اهرود ةعالخلا تبعل

نسحو همزعو همزح ىلا عجري كلذو ، هتبيهو انهملا ةمظعك دمحيلا لآ

هتيصخش ىف فصوديزم هب انل ناكف ، ا-هب ىلتبا ىتلا رومألا ىف هتظقي

ىفيج نب انهملا نأو ، همايأ ةليط دحأءاقبب ىضريال رهدلا نكلو ، ةرقوملا

ةمظعو ايندلاو نيدلا ةبيه عمج هناف ، برعي لآ ىف ضرألا ديق ةلزنمب

ربلا ىفو ، ةنيفس ةئامثالث هلمحت رحبلا ىف شيجب كيهانو ، رحبلاو ربلا

٠ ليخلاو قاينلا هلمحق



- ٠١١

مركاف ، لامعألا هذه وحن لثمل جاتحت كلامملا طبض نأ كش الو

ىهتنم تناكل مهلامعأو مهرابخل تنود ولو ، نامع ىف هلامعأبو انمملاب

نبا نم كلذ سمتلن انيقبو ، عاض امنم نود امو ، ةيلودلا ةمظعلا

نمو ، نيفلؤملا ملعلا لهأ نم نوكي نأ ديري ىذلا رعاشلا قيزر
، ةيبنجألا بتاكملا ىف الإ هدجن ال ، هخيراتو ىوكزألا ديعس نب ناحرس

مهراثآ ىف هاهقفلا روثنم نمو ىراحصلا ىبتوعلا نمو ، ريغو لدثب دقو

ىذلا موهفملا نمو ، نورومتي نمل ممحدق وأ نوضري نمل ممحدم دنع

ربثألا نبا ىلا انجتحا امل رابخألا تنود ولو مملاوقأ تايلامجإ هيط لدت

٠ جورملا بحاصالو نيمسلاو ثغلا انيف لوقي



هللا همحر رفيج نب انهملا مامإلا ةافو

نم ىلع نب ىسوم ديحولا ملاعلا جرخ امل لجوزع هللا ردق نم ناك
ىوعدب انمملا لزعل نوبلاطلا امب ماق ىتلا لاحلا كلت ىف انمملا مامالا دنع

انهملا ةخوخيش نأو ، نيملسملا رومأب مايقلا نع زجعو خاش دق هنأ

، دهعلا لطي مل ولو ، لللا مدآ ىنب عبط نكلو ، هريغ بابش نم ىوقأ

نم عساتلا مويلا ف هللا هافوت ىلطع نب ىسوم ليلجلا ةمالعلا عجر املف

نم رشاع ةليل دلو ناكو ، نيتئامو نيثالث ٠٣٢ ةنس نم لوألا عيبر رهش
همحر شاع دق نوكيف ، ةئامو نيعبسو عبس ٧٧١ ةنس ةرخآلا ىدامج

، هفراعم جوضن لوأ ىف تام دق اذمب وهو ، ةنس نيسمخو اثالث هللا

١٣٢ ةنس ىف هتافو تناك ليقو ، هتيلقع لاحفتساو هروعش لامكتساو

٠ ةنس نيسمخو اعبرأ طقف ىشاع دق نوكيف ، نيتئامو نيثالثو ىدحإ

هللا همحر ٠٠ نوكيف ىفاثلا حص ناف : تلق ٠ تبثأ لوألاو : مامالا لاق
ديزم ال ارشأت هتافوب ارثأتم هدعب مامالا ىقبو ةيلج ةلدأل حصأ لوألا

٠ ىبغلا مدقلا الإ اهلهجي ال ةديدع بابسأل كلذكو ،هيلع

دق ، دجسملا ىف سانلاو ةعمجلا موي هللا همحر انهملا مامالا فوتو

ملو ، مامالا ةافو ربخ مهءاج لوألا ناذألا دعبف ، ةعمجلا ةالصل اورضح

، مهمامإ زيهجتل اوماقو ، ارهظ مهتعمج اولصف ، ائيش مهتالص ىف اولوقي

رثألا ىفو : مامالا لاق ، ىدعملا دمحمنب دلاخ مويلا كلذ مهب ىلص ناكو

ةبطخلا ىف وه امنيبف ، ربنملا ىلع بيطخلا مقو ، اضيرم مامالا ناك

ىلع ىلصو ةبطخلا بيطخلا عطقف ، مامالا تومب مهربخأف لجر ءاج ذإ

هنأ بسحأو : لاق ، تاعكر عبرأ اولصو ربنملا نم لزنو اعدو ، هلب ىبنلا



تمهوت نكلو ، امهرصبأ ملو ىلع نب دمحمو ،بوبحم نب دمحم دجسملا ىف ناك

، امامإ هنومدقي نميف نورواشتي ، ةروشملا تيب ىف اوعمتجا مهنأل كلذ

ىف ناك دق هنأ بسحأو لاق ، ضرملا كلذ ىف مامالا تومب اوسحأ مهنأكو

٧٣٢ ةنس رخآلا عيبر نم تلخ ةرشع تسل كلذو رينم نب لاله دجسملا

٠ نيتئامو نيثالثو عبس

، هللا همحر هدلاو ىلع ةالصلا ماما ناك ىأ رفيج هنبا هيلع ىلصف

ربلاو رحبلا ظفح مامالا ةافول ةعورو ىثه د نم نامعب ملأ امع لست الو

ةيطارقميدلا لظ تحت ، ةيفولا هتياعرو ، ةيوقلا هتميزعو ، ةيلعلا هتمهب

ميرك رداق نم هناحبس رمألا هلو هلك كلملا هل ىذلا هلل دمحلاو ةيمالسالا

٠ رمألا هلو قلخلا هل ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي



ىصورخلا برعلب نب كلام نب تلصلا مامإلا ةمامإ

،مامحلا هب طيحي مالسالا لطبانهملا مامالا ةلاح اوأر امل

مامإ ةماقإ وهو هنم دبال ارمأ اوأرو ، مازل سفن لك ىلع هنأ امك

ىف اوعمتجا ، نيدلاو هللا قوقحب موقيو ، نيملسملا ىف لوألا فلخي ناث

باطقأ ، داوجألا ةداسلاو داجمألا ءاملعلا مهتداقو ةروشملا تيب

ىشرقلا ليحرلا نب بوبحم نب دمحم مهو ، ءادتهالا لهأ ةدمعو ىدهلا

نب ريشبو ، ميكحلا نب هللا ديبعو ، ىحشفلا رينملا نبا ىلعملاو ، ىموزخملا

اوأشن نيذلا ملعلا لهأ رايخ نم مهعمو ، ىلع نبا دمحمو ، رذنملا

دايز مهو ، هللا همحر رفيجنبانهملا هابرو هطاحأ ىذلا ميركلا ليجلا كلذ ىف

، ةفيذح ىبأ نب دمحمو رذنملا نب طابرو ، ريشب نبا رذنملاو ةبءثم نب

،مشاه نب نسحلاو ، دلاخ نب ىلعو ، حلاص نب ىلعو مهجلا نب مشاهو
، مكحلا نب ناميلسو ، حاضولا نبدايزو ، سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأو

دجامألا ءالؤه لثم هيلع عمتجي دهع هللو ، نيملسملا رايخ نم مهعم نمو

لحاطفلا لاجرلا ءالؤه رظن،دهعلا كلذىف اهؤاملعو ةمألا رايخأ لاطبألا

ىلع مهتريخ تعقوف ، ةمامالا ةعيب هيلع دقعت نأ ىغبني ىذلا وه نميف

دعب كلذو ، سمشلا بورغ دنع ةعمجلا موي هوعيابف ، كلام نبا تلصلا

٧٣٢ ةنس رخآلا عيبر نم تلخةرشع تسل لحارلا مامالا نفد نم غارفلا

انهملا مامالا هيف تام ىذلا مويلا سفن وهو ، نيتئامو نيثالثو عبس

، هللا همحر رذنملا نب ريشب ذيلجلا ةمالعلا هل ةعيبلاب ماقو ، هللا همحر

٠ هنع هللا ىضر بوبحم نبدمحمو

ىبوث ىف عقوف ، انمملا تام امل ةروشملا ىف انك : رثؤملا وبأ لاق



— ٠١م —

تعطقنا لاق وأ ، كلام نب تلصلل وعياب دقو تعجرف هلسغأ تبهذف مد

نم كجرخأ ام وأ تنك نيأ : هل الئاق بوبحم نب دمحم هلأسف رومألا

ىأ ىنباتتساف لاق ، هلسغأ تبهذف مد ىبوث ىف عقو : تلقف لاق ؟ سانلا

: مهل هركذي مل رمأ هسفن ىف عقو هنأ هجورخ ىف همهتأ

ًاسانأ هلإلا رخس ذإو

ءادعس مهنإف ديعسل

هللا همحر كلام نب تلصلا نوملسملا عياب : هتريس ىف قيزر نبا لاق

لماعملا ملاعلا خيشلا نيدلاو ملعلا ىف نيملسملا سيئر ذئموي ناكو

اوعياب ، هنع ىضرو هلا همحر بوبحم نب دمحم ةمامفلا بطقلا

ةعبرأ هلبق ناك : تلق ، هلبق نم لدعلا ةمئأ هيلع عيوب ام ىلع تلصلا

قسن ىلع هل ةعيبلا تناكو : سماخلا مامالا تلصلا ناكو ، لودع ةمئأ

٠ نيمدقتملا هناوخإل ةعيبلا

نب دمحم تلصلا اوعياب نيذلا ىأ مهيف روهشملا ناكو : مامالا لاق

مث ، مكحلا نب ناميلسو ، ىلع نب ىسومل خأ هلعلو ، ىضاقلا ىلع

، لضفلاو ملعلا لهأ نم سانأ مهنمو: لاق ، مهركذ قبس نيذلا ركذ

نم اديس ناكو ، رذنملا نب ريشب مهنم ملعلا ىف مهغلبم اوغلبي مل نإو

، ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلع هتوقو همزعب نيملسملا تاداس

هومدقو ، نيملسملا نم مهرضح نم عم هللا همحر كلام نب تلصلا اوعيابف

، كلذ ىف اوفلاخي ملو ، اوعاطأو اوعمسو مهل سانلا ملسو ، مهيلع

نم ةيالوو هتيالوو كلام نب تلصلا ةمامإ ىلع اوعمجأ : ناطحق وبأ لاق

عانتمالاو هتبيغ ميرحتو هترصن ىلع اوعمجأو : لاق ٠ نيملسملا نم همدق



ناكو كلام نب تلصلا ىلو مث رخآ عضوم ىف ليقو : لاق ، هتعاط نع

مممامإو ، مهيلع هللا ةمحر مهئاهقفو نيملسملا خايشأ نم اياقب ذئموي

عيوب ام ىلع هوعيابف ، هل رفغو هللاهمحر بوبحم نب دمحم ذئموي

ءاش ام نامع ىف قحلاب كلام نب تلصلا راسف ، هلبق لدعلا لهأ هيلع

ادحأ نأ مطن ال ، هوعياب نيذلا ةلمج نيملسملا خايشأ ىنف ىتح ، هللا

نم ماما رمعي مل ام هتمامإ ىف كلام نب تلصلا رمعو ، هقراف مهنم

سانو بابش ةلودلا ىف أشنو ربك ىتح ، انملع اميف نيملسملا ةمئأ

، ايندلا بح نونطيبو نيدلا بح نورهظي ، عرو ريغ نم نوعشختي
هللا ةمحر كلام نب تلصلا رمع لاط املف ، نيدلاب ايندلا نولكأيو

، نيلجرلا لبق نم هتفعضتناك امنإو ، فعضو ربك امل هولم ، مهيلع

ءىش هنم عاض هنأ ملعن ملف ناسللاو لقعلاو رصبلاو عمسلا امأو

٠ هتفحت ىف مامالا هنع هلقن همالك ا ذه ءىش هنم صقن الو

ناورم وبأ ناكو : لاق ٠ تلصلا لزع نمم أربي ناك هنأ ىتأيسو : لاق

هلزعف : لاق ٠ قبس امك ، راحص ىلع انهملل ايلاو ىلاعت هللا همحر

ىلوو ، فوت ىتح اهب ماقأف ، ىوزن ىلا ناورم وبأ جرخف تلصلا
راحص بوبحم نب دمحم مدقو ، ىدبعلا رهزألا نب دمحم راحص كلام نبا

نب تلصلا لبق نم اهب ءاضقلا ىلوف ، نيتئامو نيعبرأو عست ةنس ىف

ديسملا كاذ ذإ بوبحم نباب مركأو ، ىلوتملا معنو ىلاولا معنف كلام

ةنيدملا ىهو ةدمع ىف راحصبو ، فرشلاو لضفلا ةموثرج رقوملا ميلعلا

لضغلا لهأ نيملسملا ةداس لظ تحت ضيبألا ملعلا اهيلع فري ةليلجلا

طجي الو هلضف ركني ال ىذلا كلام نب تلصلا مهئارو نمو ، فرسثلاو

٠ هماقم



ىرطقس دادرتسالً اشيج زمجي تلصلا مامالا

ءامصخلا تدابف ماقتنا تيلصا نيداعملل تلصلا تلصأ

مامإ ةيار تحت اهلك ةرمملاو تومرضحو الكملاو ىرطقس تناك

نم ملعريغ ىلع ىرطقس اومجاهف مهلوطسأب ىراصنلا ءاج ىتح ، نامع

رحبلاو ربلانم امل قيرط الو ، كاذ ذإ ةديعب ةقش ىف ىهو ، نامع مامإ

اذهل ةصرفلا اوذخأ كلذبو ، صاخلا مسوملا ف الإ هروبع نكمي ال

ءاوجألا كلت ىف امب اوملعي نأ نامع لهأل نمو مامالل نمو ، لمعلا

مساوم لا ىف ىتلا الإ رخاوب الو تارايطالو تارباخم الو تايقرب الو

تلصتاف ، نامعب مامالا لبق نم اهيلع ًايلاو مساقلا ناكو ، ةفورعملا

ةأرما امتأشنأ ةديصق امتلمج نم ناكو ، ةليوط ةدم دعب مامإلاب رايخألا

نيثئاعلا ءالؤه ىط هثيغتستو مامالا امب ضهنتست ىرطقس تأبيدأ نم

ناهذألا قرحتو ،ةدماجلا بولقلا بيذت تارابعب عقاولاب هربختو ، دالبلا ىف

بدألل بير الو اسنخلا مالكب ههشأب ، ةيهاولا رعاشملا كرحتو ، ةدقوتملا

اهيف لوقت ، اضغلا لزج ىف رانلا ريثأت نم دشأ بولقلا ىف ريثأت

هلئاضف ىجرت ىذلا مامالل لق

بجنلا ةداسلا ماركلا نبا

مه نيذلا مشلا ةحجاحجلا نباو

برعلا ةداس اوناكو اهانس اوناك

ةرفقم مالسالا نم ىرطقس تسمأ

بتكلاو ناقرفلاو عئارشلا



ددنتو ، ةرباغلا لا-معألا دعب ةرضاحلا لاوحألا ركذت تبهذ اذكهو
ام ىلع نيملسملا ظئافح ريثتستو ، ةرساخلا لاعفألاو ةرئاجلا ثداوحلاب

٠ نيدرمتملا ةاغطلا كئلوأ نم مهباصأ

نم ىلعو هيلع اوضقف ىلاولا مهمواق دالبلا ىلع اومجه امل مهناف
اورمدف ، دار الو عدار الو اهنع دئازال اهنأك دالبلا رمأ اولوتو ، هعم

الف ، رفكلا دلبلا مع ىتح دهاعملا اوبرخو ، لزانملا اومدهو دالبلا
اهيف ترثتناو ، ىراصنلا سيقاون الإ ناذأ الو ، هيلا ىعادالو مالسإ
، نيملسملا دالب ىف هيلع اوردق ام لك اوقزمو ، راكبألا تضفو ىضوغلا

ام نولعفي نونئمطم نونمآ مه لاحلاو ةركنملا ليعافألا اولعفو

ققحت املف هودع ىف ةصرف ىأر اذإ ودعلا نأش اذكهو ، نوءاثي
هريمض تلعشأو ، نيدلا ةيحيرأ هتزه رمألا ةقيقح تلصلا مامالا
امباجأف ، نوصغلا ىلاعل فصاوعلا زه الو هتزهو ، ىوقلا
تخأ هذه تناكف ، ةيبرغملا ةأرملا مصتعملا باجأ ام لثمب لاحلا ناسلب
شاطعلا لبإلا شه داهجلل نوشهي نيذلا ديدانصلا لاجرلا عمجل ماقف ، كلت

، ةريمشع نب دمحم ةدايق تحت مهزهجو ، لاجرلا ةرارش ىقتناف ، ءاملا ىلا

لستال اميظع ادهع امهيلإ دهعو ، نيبختنملا نيلطبلا لالمش نب ديعسو
نم هيف ررح امو ، بجاو نم هيلع ىوطنا امو ، هقف نم ىوح امع

امو ىهاونو رماوأ نم هيف عدوأو ، ةسايس نم هيف نيب امو ، ءارآ
، مرحلا كاهتنا ىلع ةريغ ، محدزملا هسامحو ةدقتملا هراكفأ نم هيف عمج

كلذ ىوح دقو ، مهنآرق هنإ افلقل نييمدآلا مالك نم نآرقلا ناك ولو
ةيآ نيثالثو سمخ ىلع كمتشا امك ، راكفألا رهبي امراثآلا نم باتكلا
ىلع ىوتحا ةيوبنلا ثيداحألا نمو ، امخض ادلجم اهحرش لمتحي ةيآ لك

ضيرحتلا نم هيفو ، ةيهقفلا اهتميق امل ء ثيدح ةئام نم رثكأ ىناعم
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نابجلا لعجيو ، قحلا ىلا دراثلا دريو ، هيتبكر ىلع مئاجلا ميقي ءىش

سودي ىتحانمث ةايحللالو ةميق توملل ىريال ثيحب ، هنيد ىف اعاجش

اهنع عزعزتي ال ىتح مهتديقع مهل ردق دقو ، هفنأ مغرب رفكلا ةماه ىلع

: هللا همحر هلوق عمساف ، ضرألاو ءامسلا هيلع تقبطأ ولو دحأ

نامع نم فاغلا غلبن ىتح انوبرضول مكفاوخإ لاق امك اولوقو

بزح متنأو ناطيشلا بزح مهنأو ، لطابلا ىلع مهو قحلا ىلع انأ انملعل

قدصي باتك ىف هيف نولعفي فيكو نومنغي ام مكح نيبو ، نمحرلا

هملع ةرازغ ىلع ةلادلا ريراقتلا كلت ىلع هئاوتحال فنصم مسا هيلع

ىلعأ ام ميركلا تلصلاك ماما رد هللف ،هتسايس نسخو ههقف ةعسو

اسرد لعجي نا قحيل هنإو ، هلاعف قدصأو هلمع ىفوأ امو هرظن

هركذ الإ ائيش هقفلا ماكحأ نم قبي مل هناف ، هاوحف ةبلطلا نقلي ايهقف

، ديحوتلا رهاوجب هلهتسا دقو ، بورحلا لاوحأب قلعتي اميف اصوصخ

، دابكألا هل رطفنت ام ظعاوملا نم هيف ثبو ، ديجملا كلملا ميظعتو

ربصلا ىلا هيف اعدو ، ىوقتلاب هيف ىصوو ، ةيساقلا راجحألا هل قرتو

ىف دهاجملا عاجشلا دامعو ، هبرل صلخملا ملسملا ةجح وهف ، ىولبلا ىلع

هنع بونيو ، ةريثع نب دمحم شيجملا اذهل دئاقلا ناكو ، هنيد

امهدحأب ثدح نإ هبحاص ماقم موقي امهنم دحاو لكو ، لالمش نب ديعس

نب رمعو ، ديزي نب باهولا دبعو ، مامه نب مزاح اهماقم فو ، ثدح

ةجراب ةئام تناكف ، نامع لاطبأ لمحل ليطاسألا كلت تضرعو ، ميمت

انمملا مامالا امب طاحأ ىتلا ىهو ، ودعلا وزغل ةأيهم ةيبرح ةجرابو

، اهراهنو اهليل رحبلا ىف ةحباس لارت الف ، ىنامعلا رحبلا رفيج نبا

، ىوقتلاو ناميالا زمر ءاضيبلا نامع ةيار اهيط ميلا بابع رخمت

امعرشأ تطحأ ىتح ةمخضلا ليطاسألا كلت تحاسف ،ىدهلاو دشرلا راعشو
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امل نيكرشملا قيضو ، نيملسملا حرف نع كاذ ذإ لأست الو ، ةريزجلا ىط

محتقتو ، داهجلاب ىدانت رخاوبلا كلت نم لزنت اهدوسأو نامع بائذ اوأر

ةيكاش ةعمد مكو ، ةيكاب نيع مكف ، دادحلا فايسألاب ، دالبلا دودح

عمتجاو ، نيكرشملا قزمت ىتح اهنيعط حور قهزت ، ةذفان ءالجن ةنعط مكو

ىتح ، ناودعلا حامج حبكو، نانئمطالل اهب اوركسعو نيملسملا ذاذش

توص عفتراو ، اهيفابم ىلع ةعيرشلا دعاوق تتبثو ، اهيراجم ىف هايملا ترج

٠ اهعوبر ىط نامع

رهاظلاو ،ةسثبحلا ىراصنلا ءالؤهب دارملا : قاحسإ وبأ ةمالعلا لاق

ديفت ةرابعلاو ، دهعلا كلذ ذنم نكي مل قرشلل ىلاغتربلا رامعتسالا دهع نأ

ةوقب مهل لبق ال نكلو ، لبق نم ةريزجلاىط ءاليتسالا اولواح ءالؤه نأ

اوضقن مث مامالا عم اودهاعتف ، ةريزجلا ناكس نم مه اوناك وأ ، ةمامالا

ىنعي ، فنصملا نم لافغإ هلعلو ركذ انه اذهل قبسي ملو : لاق ، مهدمع

ام اوضقنو ىراصنلا تناخ : هلوقف لاق ، هللا همحر ىملاسلا مامالا

ىف ىناقرزلا ىلع دمحم ركذ لاق ٠ انهب رعشم ، نيملسملا نيبو مهنيب

ىرطقس ىلع تبلغت ةشبحلا نأ، نينامث ةفيحص نامع ىمسملا هخيرات

تداعتسا ةنيفس ةئام نم افلؤم الوطسأ لسرأف ، تلصلا مامالا دهع ىف

٠ ةريزجلا نم ةشبحلا تدرطو ، ىرطقس

، ةرمملا لئابق عيمج نم ىرطقس ىأ اهيفو : ىومحلا توقاي لاق

نم اموق نأ نوركذيو : لاق ، ىراصن مهو لتاقم فالآ ةرشع وحن امبو

مهعمرصنتو ةرمم نم لئابق مهب تلزن مث ، ىرسك اهب مهحرط مورلا دلب

: لاق ، ةارشلا نم موقو ةرمملا نم موق اهثكسو : لاق نأ ىلا ممضعب
امب نم ىلع اودعف ةارشلا امب رثك مث ، نيملسملا ةوعد اهب ترمظو



، نامعشيجب صوصخم ةارشلا مسا نأ ريبخ تنأو مهولتقو ،نيملسملا نم

ىرطقس ىف ةاغبلا اولتق ةارشلا ناف ، اياضقلا هذه ىلا ريشي هنأكو

امل ، نامع لهأب اهيف ترمظ نيملسملا ةوعد ناف ، دالبلا رمأ اولوتو

امو ىرطقسو ، اهيحاونو تومرضحو ةرهم ىلع نوينامعلا ىلوتسا

، ىومحلا مهركذ نيذلا ىلاهألا مه نيروكذملا ىراصنلا نأكو ، اهيلي

دهع ىلع اوناك موقلا لعلف ، ىراصن مورلا رثكأو مورلا نم مهنأو

دعبل دالبلاب اودبتسي نأ ىلع ممسفنأ ممل تلوس مث ، نامع ةمئأ عم

، ىراصن اضيأ مهو ، نانويلا نم موق امب ناك ليقو ، ةينامعلا ةقمشلا

لاق كلذلف ، دهعلاب مهتينارصن ىلع ىراصنلا ىقب نوينامعلا اهلتحا املو

ةريزج ىهو ،نيملسملا نيبو مهنيب ام اوضقنو ىراصنلا تناخ : مامالا

، ةارشلا ةيار تحت ىرطقس تعجرف ، ممأ اميفو ريثك لخن امبو ةميظع

دمع ىف كلذو ،لطابلا لهأ ىط قحلا لهأ هللا ديأو مامالا هللا رصنو

٠ نامع ةمئأ ةوعد مايق

نب رفعج هللا ىلع لكوتملا رصاع هللا همحر كلام نب تلصلا ناكو

دمحم مث ، هللا ىلع لكوتملا رفعج نب نوراه هللاب قثاولا مث ، ميهاربا

دمحم هللا دبع ىبأ مث ، دمحم نب هللاب نيعتسملا دمحأ مث ، هللابرصتنملا

نبا هللاب ىدتهملا رفعج مث ، هللاب قثاولا نوراه نبرفعج مث ، هللاب زتعملا

نب هللا ىلع لكوتملا نب هللا ىلع دمتعملا دمحأ مساقلا ىبأ مث ، نوراه

ءالؤهف ، كلام نبا تلصلا مامالا ىفوت اذه دهع ىفو ، هللاب مصتعملا

مهنيب نكي ملو ، نامعب نيملسملا ةمئأ مهرصاع مهانركذ نيذملا كولملا

، نامع برحب مه ىذلا ديشرلا نوراه دهع ذنم ءىشب نامع لهأ نيبو

اددهم نامع ءاج مايأ رفعج نب ىسيع همع نبا نوينامعلا لتق امل

نأ ىملا ، هدعب نم رشو ، هرش نيينامعلا هللا ىفكف ، نامع وزغب
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فوس امك ، نامع ىلع نيرحبلا ىلاو روب نب دمحم ماقو ، هللاب دضتعملا ماق
٠ هلحم ىف هللا ءاش نإ كلذ ىرق

،كولملا نمدحأ هيلع كرحتي مل ةمامالا ىف تلصلا مامالا ةدم لوطو

هموق مهو ، هيلا سانلا برقأ هيلع كرحت ىتح هللا نم قيفوت كلذو

هبطخ لاطو ءاملعلا هنود امم ناك ام مهنيب ناكو ، هنطوو هنيد لهأو

نيبتف ، ديري ام مكحيو ، ءاشي ام لعفي لجو زع هلل رمألاو ، مهيدل

اورشنو ، ىرطقس ةنيدم اولتحا نيذلا مه كلام نب تلصلا مامالا ةارش نأ

رانم اميف اوماقأو ، مارحلاو لالحلا املهأ اوملعو ، مالسالا اميف

خيراتلا ناف ، كلذ ىلع اناهرب مهنع ىومحلا توقاي ةراشإ انبسحو ، لدعلا

ىراصنلا نع الو ، دالبلا هذه نع ائيش انل لصفي مل دوجوملا ىنامعلا

دودح ىف الإ، قرشلا نع ثدحتت مل جنرفالا خيراوتو ، مميلا راشملا

خيراتلاو ، ىداليملا رشع ىناثلا نرقلا وهو ، ىرجملا سداسلا نرقلا
٠ كانهو انه ةرثعبم تاملك ىقبو هرثكأ عاض دق ىنامعلا
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نسلاج رثأتي كلام نب تلصلا مامإلا

تاءاعدالا هيط ىنبتو

نامزلا لاط ام ، نآ لك ناسنالا ىف رثؤي ناك اممم هنأ بير ال

: ليق امك ناركن ريغب ناسنالا ىلع ه ريثأت ناك

ىتينم تخارت نأ ىئارو سيلأ
عباصألا اميلع ىنحت اصعلا موزل

: هانملع اميف سانلا نم دحأ ه ركني ال لوقعم ىعيبط رمأ اذهو

امتغلبو نينامثلا نإ

نامجرت ىلا ىعمس تجوحأ دق

ىذملا وهف ، هدحو هلل لامكلا نأو ، ناسنالا زجع ةلدأ نم اذهو

، ايتع ربكلا نم تلصلا مامالا غلب ، ثادحألا هب ملت الو صقنلا هيرتعي ال

مامالا ىط مايقلا قيرف ىأرف ةمامالا وحن ناهذألا تهجتا كاذ ذإو

نم نيينامعلا دنع لاحلا اذه ناكو ، لزعي لزتعي مل ناو ، لرتعيل

اميف عقي نأ نيملسملا ةلود عايض روذحملا ناكو ، مهل ةمزاللا تافصلا

هلوخت ةصرف مامالا فعضب ىغبلا ىريوأ ءاوهألا لهأاميف عمطي وأ للخ

قبس امم ملع دقو ، نيملسملا اصع قش كلذب عقيف ، ةماعزلل ىنامألا

هلزع نولواحي اوماق ، هللا همحر نسأ امل كلملا دبع مامالا ىط مممايق

مل باشلا اذع مهلوقب ىلع نب ىسوم ليلجلا ةمالعلا نوبنؤي اولاز الو
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ىلع نب ىسومو كللا دبع مامالا نيب عقو ىتح اذكهو ، لبجلا انع لزعي
لاح اربتخم ةمالعلا خيشلا شاقن نم مامالا همهف امم ، عقو ام
نوديري مهناف نامع لهأ تعطأ اذا : هلوقب مامالا هيط درف ، مامالا
كلذ وحنو ىنتنذأتسا الو كئيجم ىف كل تنذأ امو ، امامإ موي لك

ليزي نأ ضري مل ريطخلا ريزولا نأل هتمامإ ف ىقب مامالا نكل ، مالكلا
، ةلودلا رمأب اومتها فعضلا هب ادب تلصلا مامالا اوأراملو ، لبجلا
، طاشنب روكذملا لزعل بغار نيب مهو ،ىلاحلا عضولا نوسردي اولظو
نهذلا ىعاو تلصلا ناكو ، رمألا ىف طسوتم نيبو ، طاشنب ضراعم نيبو
ناكو ، هلزعل هيلع نيرئاثلا نم لقأ ال نيدلا رمآ هممي ، ريصبلا دقتم

، املاجر ىديأ ىف ةلودلا رمأ ناف ، هتامهم ىطع نوعلاو هرزأ دش مهبجاو
حالص ىف ممضراعي نأ تاهيهو ، مهنم ادحاوالإ كلام نب تلصلا ناك ام

٠ قاقشلا رذبو ، تنيابت راظنألاو تفلتخا ءازرآلا نكل ، ةمألا ىف هب نوموقي

ديدسلا ىأرلا ناكف ، نيطايشلا سوؤر امنأك عئالط هل تلصلا ىأر
فلخ نم ةقيقحلا ىري لقعلا رفاو تلصلا ناكو ، نيرمألا نوهأ بوكر

ىسوم ناكو ، ممعبط نم ىرديامل هيكراتريغ مهفأ ملعو ، راتسلا
ةمالعلا هيبأ ماقمل امارتحا نامع لهأ ف مدقملا ميعزلا ىلع نب ىسوم نبا
هيبأل ام ةمألا ىف هل ىناثلا ىسوم ىأر ، ةماعلاو ةصاخلا ىف ، عاطملا
هعباتو ، ةممملا هذمل ىوزف ىلا راسف ةلزنملا اكلت الواحم ماقف ، ىضرملا
، ىحجفلا كلام نب ديعس نب هللا ديبع هيأر ىلع مه نيذلا سانلا نم

نم ىبلكلا ثراو نب مهفو ،ىتولسلا ىنادحلا هللا دبع نب ىراوحلاو
قرهب اولزن ىتح مهعياش نمو ىدتكلا دلخم نب ديلولاو ، دمحيلا بلك
مامالا ققحت انه ، ممعامتجا مامالا غلبو ، مهربخ رمتشاو ، ىوزف رغث

، ممنيد رمأب نيمتهم موقلا ىأو امل هللا ممحر هطلو ، موقلا ةميرع
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هلصت نأ لبق ةمامالا تيب نم جرخ هنإ ليقف ، كلذ هرس ممتلود نوئشبو

نيتنثا ةنس ةجحلا ىذ نم نولخ ثالثل سيمخلا موي كلذو ، ممتوعد
ةعبسو ةنس نوثالثو سمخ ةمامالا ىف هل ىضم دق ناكو ، نيتئامو نيعبسو

٠ امويرشع ةثالثو رهشأ

كلذ غلب ، ةمامالا تيب نم كلام نب تلصلا جرخ املو : مامالا لاق

، مويلا كلذرضنلا نب دشار اوعيابف ، قرفب هعم نيذلاو ىسوم نب ىسوم
تدسفو ، ذئموي نيملسملا ىأر قرفتو لاق ٠ سيمخلا موي وهو

كلذو ، ةنتفلا تعقوو ، ىأرلا ىف مهنيب اميف اوفلتخاو مهرومأ

الهأ هنوري ال مهلعلو ، رضنلا نب دشار ةماما اوهرك اموق ناف

ادادبتسا هنوريو ىسوم نب ىسوم ضوهن اوهرك مهضعبو ، ةمامالل

نب ىسومو ، ىبضلا دمحم نب رمع دشار ةعيب نم عنتماو ، رمألاب

، ربزهلا نب نازعو ، ىلع نما ىسوم ىخأ نبا هلعلو ،ىلع دمحم

نب تلصلا مامالا نب ناذاشو ،ميمت نب نازعو ،ناميلس نب دمحم نب رعزو

تلصلا رثؤملا وبأو ، دمحم نبا ةنادغو ، سنخألا نب رمع نب دمحمو ، كلام

لاق ٠ اهتادهو ةمألا ةداق ءالجألا ةذباهجملا ءاملعلا ءالؤه ، سيمخ نبا

: تلق ٠ هللا همحر تام نأ ىلا كلام نب تلصلا ةماماب نيكسمتسم اولازي مل

هتيب ىلا لزتعاو ةمامإلا نم ىلخت مامالا نا ثيح ةصيوعلا لكاشملا نم

هتماماب نيكسمتم ءالجألا خايشألا ءالؤه ىقبيو ، رمألل املسم هب صاخلا

لهجأ انأ هللا ىبسح ء ىش رمألا نم هدي ىف سيلو ، امامإ هنوربتعيو

تلصلا مامالا تومب ربخلا غلبو : لاق ، لصألا اذه ىلع ماقملا قيقحت

، ٥٧٢ ة٠| | ر| ةدعقلا ىذ نم فصنلاب ةعمجلا ةليل هللا همحر تام ذإ

ىضاقلا ملع املف ، ميمت نب نازع هيلع ىلص ناكو ، ةعمجلا موي نفدو
) ٢ ج خيراتلا ربع نامع - ٨م(
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اوكسمتف مكمامإ تام مويلا : الئاق ملكتف ىوزن ىلا جرخ دمحم نب رمع

نب دشار ةمامإ ىري الو ، هتمامإ ىلع ايقاب هاري هنأك ىأ ، مكنيدب

لخد هنأ ىراوحلا نب لضفلا نع ناليغ نب بوقعي ثدحو : لاق ٠ رضنلا

هيلا انإو هلل انإ ( قوف عبس ىلع مه اذاف ، رضنلا نب دشار مايأ ىوزن
٠ ) مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الو ( ،) نوعجار

رظنلاو قارتفالا رمثي نأ دبالو ، عقو دق قاقشلا رذب نأ كش الو

كلذ ناكو ، رامدلا هيف ناك الإو رمألا ىف لوخدلا لبق بجي ، بقاوعلا ىف

دمألا مهيلع لاط ذإ ، ىشالتلا ىلع نامع لهأ رمأ لآ ىتح نيعلا ىأر
ءىراقلا اهيأ ىرتس امك اوبستكا ام ر٠مد اوبقوعف ، مهبولق تسقف

سمتليو ادشارو ىسوم رذعي مهضعب ملعلا لهأ ناف ، بجعلا كلذ نم

ممضعبو ، هدنع لاوحألا نسحأ ىلع مهلمحيو ، رربملاو غوسملا مهل

، ةئيسلا اياضقلا مهيلع قبطي ىذلا ليوأتلا مهيف لوأتيو نبروكذملا نيابي

، ةجحلا مايق لبق تلصلا لزتعا فيك لوقيو رمألا هيط لكشأ مهضعبو

نم ىلختيو ، مهيلا رذتعيو هل نيملسملا عمجيو مهدنع ام ملعيو

، عامجالاب هتمامإ تتبث مامإ لزعل موقلا موقي فيكو ، مهديأ نيب رمألا

ءالؤه نيب ضارتعالاو داقتنالاو دقنلا راص اذكهو ؟ اثدح فرتقي ملو

ناسنا لك ناف ، اهدجو هيخأ تاروع سمتلا نم ةقيقحلاو ، دارطألا

لمحي نم اذكهو ، رخآ اهلهجيو قيرف اهملعي تالكثمو تائيسو تالز هل

ارفك ري ملنإ لاقلاو ليقلا ةرعم نم ملسي لاوحألا نسحأ ىلع هاخأ

هلوسرو هللا ىهف دقو ، لاض ىأرب اباجعإ وأ اعبتم ىوه وأ احاوب

عغني الو ، ناك ارمأ هللا دارأ اذا نكلو ، عزانتلاو قارتفالا نينمؤملا

عمسلا ىمع ردقلا ءاج اذاو، لقاع لقع هيف رثؤي الو، حصان حصن هيف

٠ رصبلاو
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راص تلصلا نا : لوقي كلام نب تلصلا لزع ىلا ىعادلا قيرفلاف

باهذ نوملسملا فاخو ، ةمامالاب مايقلا نع زجعلا ةنامزلاو فعضلا دح ىلا

نيملسملا خيش وه هتقو ىف ىسوم نب ىسوم ناكو ، مهتمعن لاوزو مهتلود

ىسومب عمتجا دقو ، اهب اوثكم قرفب اوراص املف ،نيدلا لهأ ماماو

قرغب اورق املو ، نيدلا زع هيف اميف نوملسملا رظنيل اوراسو هؤالخأ

دق اولاقف ؟ نوبلطي ام : مامالا لاقف ، مامالاو مهنيب اميف لسرلا تيقب

ىتح لزتعت نأ كنولأسيو ، ةلودلا باهذ نوفاخيو ، فعضلا دح ىلا ترص

رظنا : لاق ، مالكلا اذه وحن وأ ، نيدلا اذه هللا هب ىيحي لجر موقي

ىف ام لوحو لازتعالا ىلع مزع مث هيأر نورظتني امايأ اوقبف ، كلذ ىف

رظنيف ، تلزتعا دق ىنأ مهيلا لسرأو ، هيف لوحت ىذلا لزنملا ىلا هلزنم

اذه هلوق رضحو ديعس نب نسحلا مهيلا لسرأ نممو : لاق ٠ نوملسملا

انترضحب نسحلا لسرأ هنأ اودهشو ، ةارثلا نم هللا ءاش نم نسحلا

لزتعم رمالل كرات عادو مهعدوو سانلا ىلا زرب مث ، روهقم الو روبجم ريغ

لصي نأ ىلا ركسعلا ظفحب مهرمأو ، رمألا نم هيف ناك امع : هسفنب

٠ موقلا

ءىجي نأ ىلا : لاق نم لاقو ، ىسوم ءىجي نا ىلا لاق نم : لاق
نيلئاق هرظان نم هرظانف لاق ، ريثك قلخ ركسعلا ىف هنع ناكو ، مكمامإ

دنعف ، مهيلا تفتلي ملو ، انغلب ام ىلع مهب قعزف كتمامإ كرتت هل

، قرفب ىسوم ىلا هعم اوناك نيذلا سانلا نم هلملا ءاث نم تلفنا كلذ

ىلا ليجعتلاب مهثحتسي هطخب نازع باتكو ، هلوسر ىسوم ىلا ءاجو

تام نأ ىلا مهراوجب شاعو ، ةملاسملا ىلا مهرمأو هرمأ ناكو ، ركسعلا
هنع مهو تامو ، نيملسملل امداخ شاع ، هنع ىضرو هللا همحر
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، روكذملا ديعس نب نسحلا رمألا نم هتءاربب اضيأ دهشثو ، نوضار

٠ حبسم نبا مساقملا نب دمحمو

راصو فيعض هناف تلصلا امأف :٠٠٢ ةفيحص رخآ عضوم ىف لاقو

، هتمامإ نم نيملسملا ىلا أربتو ، هسفن لزعو هتيامح نع زجعلا دح ىلا

ةلداعلا ةنيبلاب ةمامالا نم هتءارب تحضوو ارهاظ ارهاش هلازتعا ناكو

تلصلا ثعبو ، رضنلا نب دشار نوملسملا ىلولزتعا املف : لاق ٠ امدنع

ءىش ىف هضراعي ملو ، ةنازخلا حيتافمو ، ةمامالا متاخب هيلا كلام نبا

ةمكلاو متاخلاك ةصاخ لامعا ةمامالا ىف مهل تناك هنأ لدي اذهو : تلق

امو متاخلا اذه ةفص ام ردن ملو ، ةمامالاب ةصاخ اهنأكف ، فيسلاو

مامالا شاعو : لاق ٠ ىه امم ردن ملو ، ةمكلا كلذكو ، هتفيظو

سيلو : لاق ٠ تام نأ ىلا ةنس نم ابيرق د يدجملا مامالا راوج ىف تلصلا

،نامع لهأ نم ةردقلاو ةباجالا نمو ،ناوعأ نم هل ناك ام مكيلع بهذي

لاقي فيكف ةلزنملا هذهب ناك اذإ : تلق ٠ لاتقلا دارأ وأ اروهقم ناك ول

ىلع هل نأو هعاطتسا لاتقلا دارأ ول ناك اذإ امأ ، فيعضو زجاع هنا

رشابي ال هلصأ نم مامالا نأل ، زجاعب سيلف ، هتوعد نوبيجي اناوعأ كلذ

شيجلا نالف ، ىدنلجلا مامالا لتق امأ ، اذوذش الإ هسفنب بورحلا

امنإو ، لاتقلا رشابي ال هنأ ليلد وهو ، ىضاقلاو وه ىقب ىتح ىنغ هلك

هللا همحر لضفو ، ىضاقلا عم اديرف ىقب ذإ ، لاتقلا رشاب ىدنلجلا ناك

ىملاسلا مامالا ثدحتي ىذلا لاق ، لجو زع هلل ىضر ىف هناوخإ عم توملا

نيدلا زع ديري ناك ىسوم نأ اندنعو ، هتفحت ىف هنع ثدحتي ىذلل نع

هدارأ ىذلا نيملسملا حالصو ، رخآ ءىش قيفوتلاف قفوي مل ناو ىأ

٠ هجولا اذهريغىلعناكهتيل ىسوم
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ديري ناك هنأ هرمع رخآ ىف همزعو هيأر نم هانفرع ىذلاو : لاق

اورظني ىتح مهب قوثوملا ىأرلاو نيدلا ىف ملعلا لهأ عم نيملسملا عامتجا

ناك ثيحف ، ميمت نب نازعو ، رضنلا نب دشارو ، كلام نب تلصلا رمأ ىف

ناكو : لاق ٠ نيملسملا ىأر ىلاو كلذ ىف قحلا ىلا عجار هنإو هعبت قحلا
همايأ رخآ ىف تولس لهأ نم نيملسملا نم هيلا بتك نم ىلا بتك دق ىسوم

ىلا عوجرلا دارأو ، راص ام ىطع مدن ىسوم نب ىسوم نأ لدي اذه : تلق
عضوم ىف لاقو ، مهنع صاصتخالا مدعو ، مهيلإ ميلستلاو نيملسملا

انثحتسيو هلارتعا ركذي هطخب ميمت نب نازع ىلا تلصلا ىأ بتكو ، رخآ

كلانه نوملسملا قفتا لزتعاو !ىرب هنأ ىدنع حص املف ، ليجعتلا ىلع

ىدنع سيلو كلام نب تلصلا رمأ اذمف ، هيلع اوقفتا اوناك ام ىلع

٠ بير وأ كش هيف

: كلام نب تلصلا ىف لاق ىراوحلا نب لضفلا نع باتك ىفو لاق

لاق قيرفو ل زثع لاق قيرفو ، لرتعا لاق قيرف : قرف هيف سانلا نإ
دهاشلا رهاظلاو : لاق ٠ لزعلا قحتسي مل لاق قيرفو ، لزعلا قحتسا

مهل ام تيب نعو نيملسملا نع ىلختو ركسعلا كرت هنأل لزتعا دق هنأ

لزن ىتح جرخو اريعب بكرو : لاق نيفوخم نينجس كرتو ، مهحالسو

الزع وأ ةحيصن وأ نوديري ام ةجح موقلا نم ىقلي الأ ريغ نم هنبا راد

مكيتأي ىتح مكركسع اوظفحا : ركسعلا ىف ىقب نمل لاقو ، ةبوت ىلا ءاعد وأ

ىملا اولجعي نأ ركسعلا ىلع فلخت نمم باتك اناتأ : موق لاقو ، مكماما

مدقف لزتعا دق : مامالا لاق ٠ ةصاخ ىوزن شيج مهب دارملاو ، ركسعلا

مهيلا ثعبو ، هناكم ماما مدقو ، ركسعلا اولزن ىتح اوراسو اماما موقلا

، ةمامالا راعشب صتخت ءايشأ اهنأكو ، ةمامالا ةلآو ةملكلاو متاخلاب
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لازتعا ىأف لاق ٠ لزتعأ مل ىناغ ، قحلا مكنيبو ىنيب مهل لقي ملو لاق

اصعب اده الو فيس طارتخا الو ابرح ىري نأ ريغ نم اذه نم نيبأ

لدعلا ةمئأف ، هسفن ىلع فاخ ةيقت لزتعا اولاق ناغ، رجحب ايمر الو

، لقت وأ لتقت ىتح داهجلا اهيلعو ، ةيقتلا اهعست ال ىرشلل ةعطاقلا

هفعض دح ىلا راص دق انلق امك اولاق ناف ٠ ىلاعت هلملا لاق امك

قاتسرلاب قحلف ابراه جرخ هنأ ولو ، لازتعالا هل زاجو ةمامالا نع زجعو

دعبأو رافلج ىلا جرخ وأ لزتعأ مل لاقو ، نيملسملا ةلود كرتو لبجلاب وأ

مهتلود اوعدي نأ نيملسملا ىلع ناك أربتأ مل : لاق مث ، رمألا نع ىلختو هدحو

هلازتعاو ، ةضحاد ةفيعض ةجح اهنأ عم ، اهب اوموقي وأ اهوعيضيو

هركسعب جرعي نأ الإ هل نكي ملو عضوم نم لوحت اذإ وهف ، ارهاظ ارهاش ناك

ىلا هلازتعا نوكيو ، قحلا ىلا موقلا وعديو هلام تيبو ، هلاجرو هليخو

٠ هيف لاطأ ام رخآ ىلا راذتعالاو ةبراحملل حلصألا هيف وجري عضوم

قحلل ةلمتحم ىهو ، رضنا نب دثارو ، ىسوم نب ىسوم ىوعد هذهف

ىلع تلصلا راكنإ كرتو ، هنولحتسي امو بذكلا اودوعت امو ، لطابلاو

ريكنلا كرت نأل ، هيلع هوعدا امل ةحصلا لامتحا مهل غوسي دشارو ىسوم

ريغي ال سلجملا ىف وهو لجر لام لجر عاب ولف ، ةجح ريكنلا هل نمم

تبث قتم الو فئاخ ريغ راكنإلا ىلع رداق لقاع غلاب رح وهو ، ركني الو

وأ هملظ هنأ وأ ، هريغ ىلع ىدعت هنا عئابلل لاقي الو ، هيطع عيبلا

٠ ءالؤه هاعدا ام ةحص لامتحا كلذ نم رهظف ، هبصغ

ىسوم نم ىأ ، نيئربتملا ىوعد امأو : هللا همحر ىملاسلا مامالا لاق

٠ مملامعأو رضنلا نب دشارو ىسوم نبا
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عرو ريغ نم نوعشختي سانو بابش ةلودلا ىف أشن : ناطحق وبأ لاق

، نيدلاب ايندلا نولكأيو ، ايندلا بح نونطبيو ، نيدلا بح نورمظي

امنإو ، فعضو ربك امل هولم ، مهيلع كلام نب تلصلا رمع لاط املف

ناسللاو لقعلاو رصبلاو عمسلا امأو ، نيلجرلا لبق نم هفعض ناك

مهؤاهقفو نيملسملا مالعأ بهذ املف : لاق ، ء ىش هنم عاض هنأ ملعن ملخ

ربتخي نأ هللا دارأو، هلجأ باتكلا غلبو ، ةرخآلا بلطي نمو عرولا لهأو

ممملع دقو ، ىصاعلا نم عيطملا ملعيل مهلبق نم ربتخا امك نامع لهأ

، ممئاملع نم ءامطو سيئرب نامع لهأ هللا ىلتبا ، ممتلخي نأ لبق نم

اوراحو ،مهلوقع تلازو مهرصب لق مهربتخا املف، مهريغ ىلتبا امك

. لاق ٠ هللا مهذقنأ ، اليلق الإ نيملسملا ةريس اوفلاخو ، قحلا نع

نب ىسوم هدلاو ىأ عروو ملع تيب لهأ نم ىسوم نب ىسوم جرخف

دارأو، مهتمأ نويعو ممموق نايعأ اوناكو ، ةرزع نبا ىلع هدحوىلع
ماقف : لاق ٠ روكذملا ىسوم نب ىسوم هيلا راشملا سيئرلاب ناطحق وبأ

حيصيو فتهيو ، حيصف ناسلب ملكتي نامع لهأ ىف ىسوم نب ىسوم

هلعلو ، اهلامعأو ةلودلا ىف مالكب ملكتي ىأ عماجملا ىفو ، هسلجم ىف

اذكهو الإ ايندلا دهع ىلع ةلود نم امو ، ىغبنت ال ، ءايشأ ىأر

ىلع لوعملاو ، نبمدقألا خيراوتو نيمدقتملا ريس نم كلذ انمهف امك ، املاح

انرمأ هيلع سيل ء ىش لكو ، ةفورعم لارت ال عورفو لوصأ هلو ، قحلا

٠ در وعف

نب ىسوم ىأ ، ىضاقلاو مامالا ىف نعطي ةرمو : ناطحق وبأ لاق

ىف نعطي ةرمو ، ةارشلاو ةاضقلاو ةالولا ىف نعطي ةرمو لاق ىسوم

ىلع الو ، هثدحأ اثدح مامالا ىلع حضوي الو ةلودلا رمأب موقي نمم مهريغ
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الإ هيلإ وعدي ام نيبي الو ةركغمب مامالل مسي الو ، هباحصأ نم دحأ

ىل امب ملكتيو مامالا ىلا لصيو ، املهأو ةلودلل حصان هنأ رهظي هنأ

لوقي ام ىلع حضوي وأ نجسلا ىف هسبحل كلام نب تلصلا ريغ ناك

اقيفر ناك تلصلا نكلو ، ةلودلا لهأ مقش نع هناسل كسميوأ ، اناهرب

نأ بحي الو سانلا دنع امرتحم اماقم ىسوم نب ىسومل ىري ىأ ، هتمأب

نم ةلود ولخت الو ، هلل اباستحا هسفن ىف لمتحيو ، هوفص ردكي

، مامالا ملعي ثيح نم هحلصي ةلودلا ىلع اللخ ىري ذإ ىسوم تيلو ، تانه

دقتنيو نيملسملا هناوخاب مامالا ىلع موقي وأ ، ملعي ال ثيح نمو

رذع وأ ، لوبقم لاقم وأ لوقعم باوج مامإلل له عمسيو مامالا ىلع

٠ كلذ هل غوسي اعرش حيحص

همحر ىلع نب ىسوم هدلاو عضومل هلجي ناكو : ناطحق وبأ لاق
هسفنل تأر نمو : تلق ٠ ةلودلا مده هيف لمأي نكي ملو لاق ، هلا

نب ىسوم نولجي اوناك نيملسملا ناف ، هسفن هل لوقت اذكه اهل سيل ام

مملامعأ ىف حدقللو ، مميط همظاعتل ال هلضفل هنومرتحيو ، هحالصل ىطع

انئاملع باهذ دعب انيلتبا هسفن ىف لقيلو ، مهنم كلذب قحا هنأ ىريو

ىتح ضعب دضع انضعب دشيو حلصنو ددسن نأ انيلعو ، انرايخأو

ريعب ناسللا قلطم ملكتي نأال ، اهنيد حالص هيف امل ةمألا هللا قفوي

هللا حلصأ سيئرلا خيشلا اذه نع نوركذي امك ، سلاجملا ىف تالابم

٠ ءاسؤرلا نوئش

مده ىسوم نب ىسوم ىف ىأ لمأي نكي ملو : ناطحق وبأ لاق

ىعسي وه اذإو ، اهلهأ زعو اهزع ىف ىعسي هنأ رهظي ناك هنأل ، ةلودلا
كلذ لعل : تلق ، لجو زع هنلا ملع ىف قبس ىذلل اهداسفو اهمده ىف
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هسلاجمو هب ىرت مايألا لزت ملف : لاق ، قفوم دهتجم لك امو هداهتجا

مدهو اممده ىف ىعسيو ، ةلودلا ىلع ربكي ىأ ، بشوي وهو ظلغت

بارعألا عجم نأ مايألا هب تيهتنا ىتح اهزازعإ ديري هنأرهظيو ، اهزع

سانلا هعبتف : لاق ، ةنتفلا ىلا عرسي نمو ، سانلا نم ماعطلاو

ومف هب زعوأو ، نيملسملا ماكحأ هتبضغأ دق لجر نم ةفلتخم لزافم ىطع

نأ عمطي ةيعفر ةجرد ةلودلا ىف هل نم دسح دق رخآو ، مهتزع بلطي

اقح بلطي هنأ و ، قحم هنأ نظيف رصب ريغب دبعتي رخآو ، اهلثم لاني

، قرف ىلا ممب راسو سانلا ىسوم نب عمجف : لاق ،نتتفا هفأ ىردي الو

، سانلا ىلع ةتتف دشأ ىسوم ناكو لاق ، نامع لهأ ف ةتتفلا تعقوف

لصو ام دعب كلذو ًابذع هئاعدب لوحت دق قرف لشو نإ : اولاق مهناف

دعب ءىبنتسا ول ليق ىتحو لاق ، ابذع هلعجي نأ هللا اعدو ، قرف ىسوم

هلكركذن نأاننكميالو لاق ،ىسوم ىبتتسال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم

ركذي ال تلصلا لزع بلطي قرف ىسوم لصو املف لاق ، هيف ليق ام

ىف فلختساو ، ناذاش هدلو تيب ىلا ركسعلا نم تلصلا لرتعا هريغ

لزتعا امنإ : لاق هنأ هنع انل ركذىذلاو : لاق ، فلختسا نم ركسعلا

هب جتحي نم رضحي مل هنأو ، ةجح الب مد كفس عقي نأ فوخ تلصلا

٠ هلازتعا ناك فيك هربخي ةجنس نبرومجملا ىلا تلصلا باتك فو : لاق

لجرلا اذهريس نم هردقو هللا ءاضق ىف ناك ىذلا تركذو : لاق

ىتح هللا دارأ امل كلذ ىف مهدعقو ، هعم ناك نمو ، ىسوم نب ىسوم

، الود هولعجو لاملا تيب لاومأ بهن نم كغلبو ، عضوملا نم تلزتعا

ىخأ اي ملعاو ، هللا ءاش نإ كنع هتممف دقف كلذ نم تعضو ام لكو

ةميلس بولقو ، ةملاع ةحجار مولح مهل لاجر امل ناك ةلودلا هذه نأ

، باتعألا مهنيب تناك دقو ، لوألا رشأ رخألا أطي دحاو رمأ ىلع اوناك
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اوضم ىتح كلذ ىلع اولازي ملف ، ةياغلا هذه لثم ىلا رمألا مهب غليي ملف

اذمب تيلبو ، مهدعب نم متناو نحن انفخ مث ، مهيلع هللا ةمحر اوضرقناغ

بلط نم كلذ بلط نأ الإ هل بلط الو ، هيف ىنم ةبحم ريغ نم رمألا

رمألا بلط ىف تبغرو ، نيدلا ىف هقفلا لهأو نيملسملا لضافأ نم ىلا

ىلع نيملسملا ةرصن توجرو قحلا ةماقإو ، ركنملا نع ىمنلاو فورعملاب

رمألا اذهب تمقف نيملسملا خايشأ نم تفرع دق نم ذئموي ناكف ، كلذ

نأ ىلا عماج رمأ ىلع مهو نحنو ، ناوعأ ىل نوملسملاوهللا ءاش ام

بابش مويلا أشنو ، لدعلا لهأو قحلا بحي نمو ، لضفلا لهأ بهذ

ىسوم ناكو ، اهيف ةسائرلا اوبلطو ، ايندلا ىف ممتبغر ترهظ سانو

ىلع بلؤيو ، سانلا بتاكيو حصني ىتأي هنإ : لوقي انيلإ لصي اذه

ملف ، كلذ فالخ بلطي ةرمو ، ةلودلا لهأل متشلا رهظي ةرمو ، ةلودلا

رامظإو حالصلا مهل بلطي امنإ سانلا وعدي وهو هب ىقرت مايألا لزت

اهارأ ال بلاطم انيلإ بلطيو ، ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو قحلا

ةنسو هللا باتك ىلا هوعدأ انأو كلذل ةبراقم الو ، قحلا نم اهفرعأ الو

نيملسملا ىأر هيلا عمتجي املو ، نيملسملا رايخو ىدهلا ةمئأ راثآو هيبن

ىلا لزنت نأ الإ ىضرأ الو نالف لوق ىلا رظنأ الأ ىلا لسريو لوقيف
نمب انيلا راسو دشح ، مث ، قحلا نم كلذ رأ ملف هلدع ىأرو ، ىلوق

فحزو ، رضح نم رضح ، نيملسملا نم هللا ءاث نم ىلا بتكو ، هباجأ

ىلع ناك نمو ةارشلا ترمأف ، ضعب نم مهضعب براقتو انيلإ موقلا

ةلودلا ىلع اودهاجي نأو ، ركسعلا عضو ، صوخشلاب ء ىفلا اذه

دمحم نب رمع ىلا تبتكف ، اولصي ملو اورخأتف مدقتلاب مهترمأف ، اوهركف

انأ ترصو ، جرخي ملو هيلا تجرخو ، جرخي ملو ىلا جورخلاب ىضاقلا
ركسعلا اولخديو موقلا لصي نأ تفخو ، فعضلا نم تفرع نم دح ىف
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ةجح الب تيبلا ىف انأو مدلا كفسو ، ممنيب برحلا عقيف لاجرلا مهاقلتو

نأ تيأرف ، سانلا ءامد كفس تفخف ، رمألا راهظإ ىف نوكي رمأ الو

نم هللا ىنقوط الو ، امل علخب الو ةمامالل كرت الب ىدلو تيب ىلا تلوحت

ترمأو ، نينجسلا ظفحو نيملسملا لام ظفحب ترمأف ، ةنامألا هذه

هنأ ىسوم معزو اولخد كلذ غلباملف ، كلذ ىف مايقلاب ميمت نب نازع

اوعمطأو ، هوبهذأو هوبهنو لاملا تيب اورسكو هيأرب مامالل دقع

تعلتخا امو هب هللا ضري مل ام اولعفو اهودع ةلودلا هذه ىف

٠ تأربت امو

باتكلا مكل بتكأ كلام نب تلصلا باتك نم انذخأ ام اذه لاق

ىسوم ةصرفلا منتغا كلام نب تلصلا لزتعا املو : لاق ٠ مالكلا لوطل هلك

تلصلا لأسيو ، ىوزن لخدي نأ لبق اماما دشارل دقعو ، ىسوم نبا

مايقلا نع فعض نع وأ لزتعا فوخ نعأ هيف هيلع جتحيو هلازتعا نع

ىسوم ناك نإ ؟ قحلا هنم همزل ثدحي عانتما وأ هللا هقوط ام قحب

هل ىمس الو ةبوتلا هيلع ضرع الو ، ةجح هلأس الو كلذ هيلع ىعدي

، ةيربجلاو ةبلغلاب نامع لهأ ىلع امامإ دشار ىلع دقع هنكلو ، ةركفم

امهعبتا نمو دشارو ىسوم ءىطوف ، ايندلاو كلملل ابلط هل ايضاق دعقو

فرعن الو تيم هنأك ، هماكحأ اوذفنأو هتالو اولوو ، كلام نب تلصلا رشإ

دقف اقحم كلام نب تلصلا ناك ناف : لاق ، نيملسملا ريس نم اذه

امهكلم ىف اثبل ىسومو دشارل رمألا رقتسا املف لاق ، مهيغبب اورغك

ضاق ىسومو ماما دشار ، ضعب امهضعبل نايلو امهو ، هللا ءاش ام

جرخ دشار ةيالو برق ىف ناكو ، هودع ىلع ةرصنلاو ةمامالاب هل وعدي ، هل

نب دلاخو ، بعصمو دلاخ وبأ ثراو نب مهف و لامنم نب رصن امهيط

تلصلا ىلع جرخ نمم بعصمو دلاخ وبأو مهف ناكو ريثك سانو ةوعس
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لسرأ و ، كلذ دعب هيلع اوجرخف مهعياب و دشار ةعيب ارضحو كلام نبا

بملطي ىأ ، رصنلاب هل وعدي كلذو هيلو ىسوم ناكو ، شويجلا مهيلإ

ىتح دشار عم ىسوم لزي ملف لاق ، هيلع نيجراخلا ىلع هرصاني نم هل

، هرتس نم كتهيو هتروع نم ىدبي نأ هللا دارأو ، هلجأ باتكلا غلب

٠ هراتخاو همدق ام دعب نم دشار ىلع جرخف
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ىدمحيلا رضنلا نب دسشار ةمامإ

اناكو ، كلام نب تلصلل نيدض ىسوم نب ىسومو رضنلا نب دشار ناك

رمألا ايلوتيو ، نامع ىف امهينيع احتفيل هتلازإ نالواحي ىذق امهنيعأ ىف هنايري

هنأ ىسوم ىريو ، اممعفد ىلع ردقي ال ازجاع داع تلصلا نأ ىلا ارظن هنع

، ديؤملا بوبحملا ةمالعلا نبا هنأو افرشو الاجرو الام ديحولا لجرلا

تالايخ امهسفنأ ىف اليختو حلصألاب فرعأ امهنأو حلصي ال تلصلا نأو

ىلع ارمآتو ، نيملسملا ىلع عفرتلاو ةسائرلا بحب نيمرغم اناكو ، اممترغ

هرومأ ىف قحم ىضر ىقت ميلح لجر رمظي ام ىط وهو : كلام نب تلصلا

ىثخي قزنملا هزهي ال اروقو ةمئألا نم همدقت نم ةريس ةمألا ىف رئاس

هفعض ققحت امل هناف ، باوجلا نع زجعيف ةمايقلا موي هلأسي نأ هللا

لهأ نم نامزملا ولخو ، هراصنأ ىف للملاو ، هدنج ىف للخلا ىأرو ىمسجلا

ىلع ىسوم نب ىسوم محقت ىأرو ، هرمأب نيمئاقلاو هل نيرصانملا قحلا
اعدو ، كلذك نونوكي ةداع مهو هعم مظعألا داوسلا ىأرو ، رمألا

نيذلا نم سمتملاو ، ةيغاص اناذآ دجي ملف موقلا لاتق ىلا جورخلل هموق

ةارشلا نم نيقابلا ىلع رمأو ، ائيش اولعفي ملف ةرصانملاو مايقلا مهيغ لمأي

ىسومو ،هيدي نم وومألا عايض نقيت ،مالكلا ضيراعمب نوللعتي مهآرو
، انادجوو تافارز امهيلإ قاسنت ةمألاو ، قرف ىف اركسع دق دشلرو

هيلع جتحا الو ، ببس الو مرجريغ ىلع اكورتم اعاضم انه هسفن ىأر

فعضلا هيف ىرسي هبناج نأ الإ دحأ هبطاخ الو ، دحأ هرظان الو دحأ

طوقسب ضاق لاحلا نأ كش الو، طاشنلا هيلا ىرسي همصخ بناجو

، ةمامالا نع كعلخ ليقف نوديري ام لاقف ، همصخ ىلا هيدي نم رمألا

بحو ، دارم ريغ هنأب املاع رمالل اكرات ةمامالا تيب نم جرخ كلذ دنعف
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دنع نودجي مهلعلو ، ةيرشبلا ةداعلا هب ىضقت رمأ ميدقلا كرتو ديدجلا

ليملا سانلا عبط نمو ، هيلع مه ىذلا لاحلا نم مهل ريخ ةديدجلا ةمامإلا

هعم اوناك نم ىلع هيلا اوبلقنا ايزاغ مهءاج اذإ مهارت الأ ديدجلا ىلإ

هريغ ىف ةبغرلا ققحت كلام نب تلصلاف ، عسللا نم نكمتتل ةيحلا بالقنا

هنكل هتمامإ ىلع قاب مامإ وهو هجورخ ناكف ، لعفي اذامف ، هل كرتلاو

مهتمامإ اودقع هجورخ هموصخ دنع رقتسا املف ، بجوم ريغب كوذخم

ناكف ، هيف نيسفانم ريغ رمألا اومنتغاو ةحناس ةصرف اهوأرو ، دشارل

،فالتخالاو ىشالتلا ىلإ عادل هنإو ساسألا اذه ىلع دشارل ةمامإلا دقع

ىأر ام ىلع دمتعإ امنإو ،رومألا ةسايسب ريصب ريغ ىسوم نب ىسوم نأكو
نم رمألا ىلع كلذل لاصف ، ءاسؤرلا دنع هلزنمو ، سانلا ىف ماقم نم هل

لاق ، دشارو ىسوم ىلع الابو نوكيس ىذلا وه لاحلا اذهو ، ةيؤر ريغ

ىسوم مامإ وهو حجفلا نم دمحيلا نم وهو دشار ىف هللا همحر مامإلا

مامإ لبقي مل هنإف ءايكذألا همهفي ام ةرابعلا هذه سفن ىفو ، ىسوم نب

هعم نمو وه هعياب : لاق ، ىسوم نب ىسوم مامإ هامس امنإو ، نيملسملا

كلذ مهدازف ، ةمامإلا تيب نم جرخ كلام نب تلصلا نأ مهغلب امل قرفب

ةجحلا ىذ نم نولخ ثالثل سيمخلا مدي كلذو مهددص ىف اطاشنو ةوق

٠ نيتئامو نيعبسو نينثا ٢٧٢ ةنس

اذه : تلق ، ىضاقلا دمحم نب رمع مهنم هتمامإ موق هركو : لاق

مث ، هبجي ملف رمألا ىف هرظانيل تلصلا مامالا هب اعد ىذلا وه ىضاقلا

نب دمحم نب ىسومو لاق ، هل جرخي ملف هلزنم ىلإ هسفنب مامإلا هيلإ راس

نب دمحم نب رهزأو ، ربزملا نب نازعو ، روكذملا ىسوم مع نبا ىلع
رمع نب دمحمو ، تلصلا مامإلا نب ناذاشو ميمت نب نازعو ، ناميلس

ملو ، انل مسي مل نم مهريغو رثؤملا وبأو دمحم نب ةنادغو سنخألا نب
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ىنعم ام : تلق ٠ تام نأ ىلا كلام نب تلصلا ةمامإب نيكسمتم اولازي

حبصأو ، امغار رومألا نم جرخ دق تلصلاو ، تلصلا ةمامإب مهكسمت

نم ىلخت دقو ، تلصلا ةمامإب نوكسمتم مهنأ نوعدي مهو هنبا تيب ىف

، ةمامإلا حيحص تنأ هل اولوقيو تلصلا عم اوموقي مل مهلاب امف رمألا

مهزجع نيعت له كسمتلا اذه ىنعم امف كعم نحنو ٤ اهل كرتلا كعسي الو

اهوبلغ له ؟ هورزآ هله هودع ىل تلصلاب اوماق له ، ًارذع مهل نوكيف
٦ زجعلا عم ةمامإ ىقبت له ؟ رمألا ىط

ادز ىنتدوزام ىتايح ىفو ىنبدنت توملا دعب كلاخأ ىنإ

ىف ١ولزنو مامإلا ىلع رضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم ماق امل
نب تلصلا ةمامإب اوكسمتو ، دشار ةماما اوهرك نيذلا ءالؤه نيأف قرف

ىلوأو ، المع قبسأو املع عسوأو ، ًانأش ىسوم نم لجأ مهو ، كلام

دوعق مهو ، ىسوم نب ىسوم ةعيبو دشار ةمامإ نوهركي ىفكيأ ، رمألاب

٠ ساديو مغري قحلاو مهتويب ىف

نب دشار ىلا ىسوم لسرأ سيمخ نب تلصلا : رثؤملا وبأ لاق
نمم دحأ ذئموي هرضح امو ، نيملسملا نم ةروشم ريغ ىلع هعيابف ، رضنلا
سيلف ةحيحص نوكت نأ امإ تلق ٠ هللا ءاش ام الإ ةلأسم ايتفل هب وه قثي

سيلو ٤ ةحيحص ريغ نوكت نأ امإو ٤ هللانيد ىف حيحصلا اوهركي نأ مل
مهضعب انغلب اميف ناكو لاق ، ةيقت نوكت نأ الا كلذ نع توكسلا مهل

رمأ مهلاه ىأ ةرثكلا مهتبلغ نكلو ، لعف ام ريغب هيلإ ًاريشم هلعفل ًاهراك

نإف ةرثكلاب ةربع الو مهتويب ىف اوفاخي نأ مهل : تلق ٠ اوفاخف ىسوم
مهيلعف عماج رمأ وهذإ ، تويباا ىف ءافتخالا هيف ىفكيال لاحلا اذه لثم

لاق ، نيملسملا دنع ارذع مهل نوكيف ، مهزجع نيعتي ىتح اوموقي نأ



-  ٨٢١  -

امهو ، ديعس نب هللا دبعو ثراو نب ممف انغلب اميف ىسوم دعاس ناكو

نم امهيلع جورخلا ناك كلذك اناك امل : تلق ٠ نيديشر الو نينيمأ ريغ

لاق ، ءىش ىف قحلا نم اسيل ديشرلا ريغو نيمألا ريغ ذإ ناكمب موزللا

ىنوحصنا : دشار لاقف ، دشار ىلع لخاد لخدو رمألا ىلع ايلوتسا املف

رفن ىلإ لسرأ : حصانلا لاقف ٠ هلوق دنع هنأ نظف ، ةحيصنلا لبقأ ىنإف

مهدلب لهأ رايخ امهو ، رمألا اذه اودهشت مل مكنإ مهل لقف نيملسملا نم

كدنع اوعمتجا اذإف ، مهيلإ لسرأ : هل لاقف ، هقف و ملع نم ءىش مهعم

ىنونيعأف ًابيصم تنك نإف ، رمألا اذه ىف تلخد دق ىنإ ممل لقف

ىأ ، مالكلا اذه بتكا هل لاقف ، ىنوبوتف ًائطخم تنك نإو ، ىنورزآو

، دارأ امك هل هبتكف ىل تلق ام بتكا هحصن ىذلا حصانلل دشار كلذ لاق

ىأر ضري ملو ىسوم اهدر اهيلإ راشملا ةحيصنلا ىلع ىسوم علطا املف

هءاكرش نوملسملا نوكيف حصانلا هلاق ام ىسوم ضري مل ىأ ، نيملسملا

موقتال ةمامإلا نإ : لئاق مهل لاق ةحيصنلا ىسوم در املف لاق ، ىأرلا ىف

، ةيصعملا لهأب الو نحإلا لهأ ةرواشمب موقت الو نيملسملا ةرواشمب الإ

ملعلا لهأ ىلع ىسوم بضغف : لاق ٠ عامطألا لهأب الو مدلا كفس الو

هتحيصن هيلا ىدهأ ىذلا ىلا مهلبق ىتأ نم مث : لاق ، مهفختساو

ىلدأ ىذلا اوفاخأ ىأ ، هوبءرأو هوفاخأف ، ناطيشلا دونج نم دنج

٠ حصنلا لبقأ ىنإف ىنوحصنا : لاق هسفنب ناكو ، رضنلا نب دشارل حصنلاب

دشار ىلا ىتأ هنا مث ، مهسأبو مهرش هللا فكف هلزنم اولخدو : لاق

لاقف ٠ عياب هل الاق نأ الا ةبوقع مهدنع هتمزل الو بنذ نم هاباتتسا امف

ىسوم نكي مل ، ةمئألا ىلع هلل طورشب اذكو اذك ىلع كعيابأ : دشارل

هدي دحاو لك ضبقو ، كلذ ىلع عيابي نأ دشار ىبأف ، اهملعي الو اهرصيي
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لاقف ٠ ةلمجلا ىلع هعياب ءوسلا ءاسلج لاقف ، ةعيب ريغ ىلع امهم

نوملعي مهو : لاق ، ريسفتلا ىلع الإ هعيابأ الو مكح نامز لكل ال : لجرلا

لاق لجرلا نإ : لاق ٠ اودتهي مل كلذ نع اولئس ول ةلمج الو اريسفت

ثعبن مل انإ : لاقف ، انبغرأو انفاخأ نم مكدونج نم انيلا متثعب ىسومل

ترسك اولاقف ، دشار اهنكس ىتلا رادلا ىف ةيمر تعقو مث لاق ، كئلوأ

ةيمرلا كلتب اوممتاف : لاق ، ًارئاط ىمري وأ ةردس ىمري ناك ىبص نم ةرج

، انغلب اميف ببس ريغ ىلع اضيأ كلام نب تلصلاو ، تلصلا نب دمحم ىنبا

: لاق ، امهيلع ققحن الو امهئربن الو ىمر ىذلا امهريغ نإ : ليق دقو لاق

، تلصلا نب ناذاش امهمعب اوقرحأف سانلا رمأف ، ةيمرلا كلت نأش مظعف

بزح نم وه نم ضعب نأك هنأ انعم حصو ةقثلا نع انغلب دقو : لاق

، تلصلا نب دمحم ىنبا ىأ نيمالغلاب كيتأن نحن : ىسومل لوقي تلصلا

٠ كلذ ىلإ ىسوم تفتلي ملو ، ثوعبلا هذه انع اوفكف

مكيتأن نحن موق اي ٠ لوقي ناك ميمت نب نازع نأ انغلب دقو : لاق

مهودع نوملسملا براح امو ، مهب اوقرحأ ىتح كلذ ىلا اوقتلي ملف اممب

ىمر ايبص نأ لامعألا بئارغ نم اذه تلق ، طق رانلاب ةلبقلا لهأ نم

مل نإ لقأ ملسم دلو وأ ملسم وهو ، رانلاب قرحي ةرج اهب رسك ةاصحب

نيأف تمدع اذإو ؟ ةءورملا نيأ ءىش لك لبقف ، تلصلا مامإلا دلو ، لقن

الا ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر ىلع هلزنأ ىذلا لجو زع هللا مكح

، دعب ماكحألا امهيلع رجت مل نيذلا نييبصلا كلام نب تلصلا ىنبا عسي

) ٢ ج خيراتلا ربع نامع - ٩م ١



— ٠٣١  -

نم سيلو اذهب ملسملا لماعيأ ، ةيضقلا ىف مزاللا مكحلا نيأف ترج اذإو

لوسر فلخت ةيعرش ةماما مورن نحنو كلذ لعفن انلاب ام ءىش ىف قحلا

ةينوعرف اهرهاظ بسحب لامعألا هذمف هتمأ ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

٠ اهنه هللاب ذوعن

مالسالا لهأ نم دحأ نع انعمس الو ىش ئ اهنم ةمامإلا تسيل

٠ كلذك هلامعأ نوكت
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نامع ىف دشارو ىسوم نيب ةكرتشملا لامعألا

نامع ىف امهلامعأ تناك ىسوم نب ىسومو رضنلا نب دشار نأ ملعأ

ىسوملو ، ةمامإلا مسا هل ًادشار نإ ثيح نم رمألا ىف اممكارتشا لاح ىف

ىف ناك ام كلذ نمو ، امهنيب ًاكرتثم نامع ىف هنالعفي ام لك ناك ، اهانعم

دعي امهالك ىسومو ًادشار نإف ، امهركذ مدقملا تلصلا نبا دمحم ىنبا

ىتح رضنلا نب دشار حصان ىلع عقو ام كلذكو ، ىناثلا ديؤي دحاو لك

، تلصلا بتاك بتكتسي لعج ىسوم نإ مث ، هلان ام حصنلا كلذ ببسب هلان

بيعيو تلصلا بيعي ناك وهو ، تلصلا دمع ىف ناك امك ابتاك هذختا ىأ

دقو ، سمأ ممبيعن فيكف مهباتتسا هنأ ملعي ملو اهنم اذهو ، ةلودلا كلت

، امهلظب لظتسيو اهناصغأب قلعتي مويلاو ، اهلصأ نم ةرجشلا كلت علق مار

اهلعج ةلخن ةئامثالث ىف دعب هتداهش زاجأ مث ، بتاكلا سفن بيعي ناكو

هتداهشب مكحو ، هنيعب بتاكلا كلذ اهب اهل دهش ، هتأرما قادص سانلا دحأ

وهو ، ىوعدلا هذه ىف ًادهاش هلبقي هارتف ، ىوعدلا سفن ىف ىسوم

هل لحي الف اقح بيعلا كلذ نوكي نأ امأف كلام نبا تلصلا عم امل سمألاب

بيعلا كلذ ناك نإو ، هباتتسا هنأ ركذي ملو ، هتبوت حصت ىتح هتداهش لوبق

ليبس اذه ، هيف هعبات نمو ىسوم نب ىسوم هنم بوتي نأ مزليف الطاب

حورج صصق ىلع دمحم نب ديعسب اوناعتساو اولاق ، نيملسملا دنع قحلا

مويلا وهو ةنامألاورصبلاو نيدلا ىف عرولاو ملعلا لهأ الإ اهيلع نمتؤي ال

• هتبحصب تلصلا بيعي ناك ، ىسومو دشارل بتاك

هابأ بيعيو هبيعي ناكو ، تلصلا نب ناذاش برق ىسوم نإ مث : لاق

مهف نإ مث : لاق،اذه ىلا اذه ىدهيو ،اذه ىلإ اذه ىدهي هيداهي لعجف
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لهأ سانلا طالخأ نم اهعم جرخ نمب اجرخ ناميلس نب بعصمو ثراو نب

، ىوزن نم نيخسرف وحن عضوم ، ةضورلاب اولزن ىتح مهريغو قاتسرلا

رخآلا لاتق ىلإ وعدي قيرف لكو ىوزنب رضنلا نب دشارو ، ليلقب ديزي وأ

ةسائرملا بحو هريغ ىلا ال هيلا رمألاو ٤ هدي ىف ةطلسلاو هل ةدايسلا نوكتل

٠ ةيفخلا ةوهشلا وه

وخأ ملسملا نأل ، رخآلا مويلاو هللاب نمؤي نمؤم هاضري ال رمأ كلذو

هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو ٠ هلتقي انه وهو ، هلذخيالو هملظيال ملسملا

اذكهو ٠ رانلا ىف لوتقملاو لتاقلاف امهفيسب ناملسملا ىقتلا اذإ : ملسو هيلع

امنإو بيصن انه نيدلل سيلو الف نيدلا ىلع امأ ايندلا ىلع التتقا اذإ

٠ ايندا ىلع بلاكتلا وه
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نامع لها نيب فينع لاتقل ضرعتت ةضورلا

لهأ نيب نوكي نأ لزألا ىف ءاضقلا ملق هب ىراجلا هللا ردق نم ناك

فالتخالا كلذ ببسو ، فونت ةيحان نم ةضورلا عضومب فينع لاتق نامع

نولتتقيف نوفلتخي ، مهراد رقع ىف نيملسم ناوخإ نيب ةسايسلا ءوسو

ةعامج نأ كلذو : مامالا لاق : حيحص ريغ دصقم و ، حلاص ريغ ضرغل

ثراو نب مهف مههوجو نم ناكو ، رضنلا نب دشار لزع اودارأ دمحيلا نم

دلاخو ، نايبلكلا ناميلس انبا دلاخ وبأو بعصمو ، دمحيلا بلك نم ىبلكلا

، تلصلا مامالا نبا ناذاشو ، ىناميلا نب ناميلسو ، ىصورخلا ةوعس نب

قاتسرلاب اوعمتجاف ، دمحيلا هوجو نم مهريغو ةعجارم نب دمحمو

امهولاسو ، نييراحصلا نييبتوعلا ةملس نب ىسيع نب دمحأو املسم اوبتاكو

مهيأر ىلع ناك نمو ، نارمع ىنب نم كيتعلا نم ةنطابلا ىف امهل اعيايي نأ

رصن ابتاكف ، اهيف نورشتنم ةنطابلا ىف نوريثك مهو ، ممف نب كلام لآ نم

همايأ ىف ءامعزلا نم ناكو ، نارمع دلو نم ىراجهلا ىكيتعلا لاهنم نب

كلام نب ةميلس دلو نم ، ىميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس اشاجتساو

، ةنطابلاب هموق ىف اعاطم اخيش ناميلس ناكو ، ةنوعملا هولأسف مهف نب

نب رصن ناكو ، نكاسمو لاومأ اهيف هلو ، راحص نم زجم نكسي ناكو
اممعيابو امهيلإ رضحتساف هعيطتو ، ةنطابلا ىف كيتعلا همدقت اسيئر لاهنم

،رضنلا نب دشار لزع ىلع دمحيلا نم هعم نمو تلصلا نب ناذامث ةرصن ىلع

٠ كلذ ىلع امهباجأف

ةنئاك اهنأ تقبأ دقو ، ضومنلل زفحتي ةنتفلا رود ادب انه تلق

، ةبقاع هل نوكت نأ دبال كلام نب تلصلا مامالا هب اولماع ىذلا مهلمع نأل
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قرحي الو ، مرج ريغ ىلع تلصلا نب دمحم ىنبا قارحإب كلذ اومتخ ىتح

راضحا دمحيلا هوجو دارأف ، هشحفو هلالض ناك امهم ملسملا رافلاب

ىلع ةاصح ىمر هب امهتا ىذلا اذامو ، هب امهتا ام ىلع ابقاعيل نيمالغلا

ناكف ، ةرج ترسكف رضنلا نب دشار تيب ىلع تعقوف ، ةردس ىلع وأ رئاط

نع ىلخت ىذلا كلام نب تلصلا امهيبأ هجو ىفو ، رانلاب اقرحي نأ امهباقع

ناذاش نأو ، ناذاث هدلو تيب ىف لزنو ، برح ريغ نم دشارو ىسومل رمألا

، جمنملا اذه ىلع لاوحألا اوأر رمألا رخآو ، مهعم راسو موقلا أطاو اذه

ماقتنالل لئاوغلا نوسمتلي اوحبصأو ، مهسوفن تزأمشاو مهبولق تقاضف

ةلماعملا ءوس نكل ، مهتدلج ءانبأ نمو مهنم ناك ناو ، مامالا اذه نم

: نئاغضلا ريثيو بولقلا حرجي

نغضلا دعب نغضلا نإو

انيفدلا ءادلا رهظيو كيلع

نب ناميلسو ، ةنطابلاب همايأ ىف ريبكلا ميعزلا لاهنم نب رصن ماقف

ىلع اسمحتو ناروكذملا ماقف ، ىناثلا ميعزلا ىميلسلا لالب نب كلملا دبع

نوريثك مهو كيتعلا نم ةنطابلا لئابق ىلا لاهنم نب رصن جرخو عقاولا

هعم اضيأ ناميلس جرخو ، ةلئاط لاومأ مهلو ، سأبو ددعو ةدع لهأ

لآ ىلع فاطف ، مهساسحا بهليو مهظئافح ريثتسيو هموق طاهرأ كرحيل

، ممف نبا كلام دالوأ رئاس نم مهريغو ديهارفو ةميلس نم ممف نب كلام

اوراصو ، رضنلا نب دشار لامعأب رثأت نمو ، لئابقلا نم مهيلع فتلا نمو

، تلصلا نباناذاش خيشلاب موقلا لصتاو ، ادحاو اناسلو ةدحاو ادي اعيمج

ممل ةعيبلاو اودكأف ، قاتسرلا لهأو دمحيلا هوجوو ثراو نب ممفو

، تلصلا نب ناذاش ىقيقحلا هدئاقو لاجرلا لاطبأ هيف مخض شيج عمتجاو
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ىذلا ثراو نبا مهف كلذكو ، هسخن ىفو هيخأ ىنباو هيبأ ىف باصملا هنأل

٠ هلقع شاط ىتح هنم مئس امم ىأر ام ىأر ىتح ممعم الوأ ناك

مهعمج فرعو ، لبجلا قيرط ىلع ىوزن ىلا اوجرخو : مامالا لاق
، رضنلا نب دشار لزع ديحولا مهضرغو اوراسف قاتسرلا برحلاب اذه

لاح لك ىلعو ، هعم نمو دشار ىلا تراط دق مهنع رابخألا نأ كش الو

ايحيو ةنيب نع كله نم كلهيل ( فحازلا ودعلا ءاقلل اوموقي نأ دب ال ممناف

ةضورلا نوكتلو ، ) الوعفم ناك ارمأ هللا ىضقيلو ( ) ةنيب نع ىح نم

، رضنلا نب دشارب لصتا دق ربخلا : مامالا لاق ٠ ثداحلا اذهل ًاخيرات

نبا دشار مهيلا هجو ، فوجلا دودح نم فوتت نم ةضورلاب اوراص املف

ناكو ، ءالؤه هلواحي ىذلا رمأا هغلب امل هناف ، شويجلاو ايارسلا رضنلا

عمجب متها ، كلذ ىلع رش ةراثا نم دبال هنأو هنم قبس ام ملعي

اباكرو اليخ مهقاسف ، هتعاط لهأو هراصنأو هفاوعأ ضاهنتساو لاجرلا

، ىحجفلا كلام نب ديعس نب هللا دبع ذئموي هداوق نم ناكو ، الاجرو

ىنهادلا دمحم نب ىراوحلاو ، ىتولسلا ىنادحلا هللا دبع نبا ىراوحلاو

ةوعد ريغ ىلع هلعلو ، ةضورلاب لوزن مهو اليل مهناكم ىف مهوسبكف

، مهنيب برحلا ىحر ترادف ، ةرغ ىلع ذوخأم لفاغلاو ، ةعدخ برحلاو

كباحلاو ، عاجشلاب نابجلاو قيدصلاب ودعلاو ، لاجرلاب لاجرلا طلتخاو

دمحيلا نايعأ ةعقولا ىف لتقو عيرذ لتق نع ةعقولا تفثكنا ىتح، لبانلاب

٠ ممف نبا كلام لآ نايعأ و

مهيف سيل اداوق مهيلا هجوف ، ىوزغب دشار ناك : رثؤملا وبأ لاق
مهوقلف ، بورحلا ىف نيملسملا ريسب ريصب الو ، ةجح ىلع نيمأ الو هيقف

دنج ،ةضورلا اعيمج اولزن ىتح مهورياسو ةضورلا ىلا مملوصو لبق
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اولزن املف ، اضعب مهضعب نمأ دقو ، ناذاشو ثراو نب مهف دنجو دشار

نم ثعب دشار نا مث ، ضعب نم مهضعب انمأ ناقيرفلا تاب ةضورلا

، ممف الو ممل هقف ال داوق مهدنعو : لاق ٠ لوألا دنجلا ريغ ىأ ادنج هدنع

سانلا نم ددع ىف ةئيطخلاو : اهسأرو ةنتفلا دئاق ديعس نب هللا دبع مهيفو

قسافو قرام نيب اوجرخف ، هتمزل ةعاطلا نأ بسحي كسمتم مهنم اطالخأ

مميلع اومجهف ، ) نولعفي اوناك ام سئبل هولعف ركنم نع نوهانتي ال اوناك (

ليللاب لتقف ، لاتقلا مهنيب عقوو ، ضعب نم مهضعب عزفف ، ليللا ضعب ىف

ىقب هنأ الا ناقيرغلا زجاحت مث دشار دنج نم لجر كاتقلا ةجيامم دنع

هباحصأو مهفب دشار باحصأ راودو : لاق ، نيركسعلا نيب ةامرلانم ةيقب

املف ، تاهجلا عيمج نم مهب اوطاحأ ىأ ، لفسأو ىلعأو ابرغو اقرش

ةيرس ىف ازغ ناك دقو ، رمع نب ناليغ هل لاقي راحص نم لجر مهيقل اوحبصأ

ىقلو ، ةضورلا مهعم لزن ىتح راسف موقلا ىقلف ، راحص ىلاو لبق نم

مهوعديو ، هنوملكيو مهملكي لعجف ، هباحصأ نم هريغو ثراو نب ممف مهنم

نأ ىلا نوقرفتم سانلاو ، كلذ ىلا نوبيجي مهو ملسلا ىلا هنوعديو

، ناليغو مهف عضوم نم اديعب نيركسعلا ةيحان نم مهنيب اميف برحلا تبش

، هانملع اميف اقودص ناكو ناليغ انثدحف : لاق ٠ لاتقلل سانلا عقاوتف

ةدش نم هتوصو هندب بعت ىتح مهزجحيو لاتقلا نع سانلا فكي ناك هنأ

لتقو ، هلع اوقرفتو ممف باحصأ ىلع سانلا هبلغف ، لاتقلا نع ىهني ناك ام

رصن لتقو ، هباحصأ نم اسانو هورسأف هوكردأف مهقرفو ةكرعملا ىف لتق نم

نأ مولعم : تلق ٠ لاتقلا نع فيعض ريبكو فيعض خيش وهو لاهنم نب

رانلاك برحلا تبش اذإو ، ريغصو ريبك نم هتقال ام لكأت رانلاك برحلا

لتق ارصن نإ ليق ، اهلوح ام ممتلت ىتح اهؤافطإ بعصي تدقتا اذإ

٠ مئا—ن و—.هو
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لاجرو ، ةميظع ةلتقمو ، ةديدش ةعقو مهنيب تعقو : ىبتوعلا لاق

ىنبو كيتعلاو دمحيلا ىلع ةميزهلا تناكو ، فافعلاو عرولا لهأ نم ةريثك
اوقلعتف عضوملاب نيفراع اوناك مهناف دمحيلا امأف ، مهعم نمو مهف نب كلام

امأو ، رسأ نم مهنايعأ نم رسأو ، ةعامج مهنم لتق نأ دعب لابجلا سوءرب

، لاهنم نب رصن لتق ىتح ةكرعملا ىف اوربصف ، مهف نب كلام ونب و كيتعل ا

لاهنملا نب حلاص هوخأو ، ناسغو لاهنملا اضيأ هادلو لتقو ، مهميعز ىأ

، ىميلسلا لالب نب كلملا دبع نبرضاح مهف نب كلام دلو نم لتقو ، ىكتعلا

نم رفن ىف ، ىميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس نب راتخملا هيخأ نباو

،ىديهارفلا دمحم نب شادخ مهف نب كلام نبديهارف لآ نم لتقو ، مهموق

كلملا دبع نب ناميلس رسأو ، هموق نم ةعامج ىف دمحم نب رباج هوخأو

نب دلاخو ، ىبلكلا ثراو نب مهف دمحيلا نم اورسأو ، ىميلسلا لالب نبا
مث ، رثكأ وأ ةنس رضنلا نب دشار مهسبحف ، مهريغو ىصورخلا ةوعش

ىوزنو نامع لهأ هوجو نم ةعامجو ىسوم نب ىسوم مهنأش ىف لئس
لتقف ، فصعلا قد برحلا مهتقدف ءالؤه ىلع ةرئادلا تناكو ، مهقلطأف

نايعأ اضيأ اورسأو ، ىناثلا نم ربكأ دحاو لك مهموق نايعأو مهتداس

تناكو ، مههوجو ىلع اوبهذو ، مهشيج قزمتو ، مهعمج ضفناو مهنم
، ناذاش هدلو تيب ىف ىوزن ىف دوجوم ىح كلام نب تلصلا مامالاو ةيضقلا
ترسو ، دمحيلا ةدمعأ ترسك ىتلا ةعبارلا ةثداحلا هذه عوقو دعب تام مث
سانأب قلعت لك لئابقلا تبصعتو ، ةنتفلا هذه ببسب نامع لهأ ىف ةيبصعلا

، ةرصبلا ىلاو اهبرغو نامع قرش ىف اهربخ راطو ، همصخ نم ارأث لانيل

تجيهو ، لاتقلل ممضهنتسيو لاتقلا ىلع هموق ضرحي ديرد نبا ماق اهيفو
ىط مهفالتخا ببسب ، مهيف هذافنا هللا دارأ رمأل ضعب ىطع امضعب سانلا
نأ رذابلل دب الو ، مهحالصا ىف دهتجملا ، مهرمأب مئاقلا وهو ، ممماما
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هذهو ، هداصح اهيف جرخي تيقاوم هل تابنلاو هتقو ىف جرخي لكو ، دصحي

٠ هنم هللاب ذوعنف فالتخالا ةرمث

نمو كيتعلاو مهف نب كلام ونبو دمحيلا عمجتف ، راح رثأ كلذل ناكف

ريصملا اوررقو ، هعم نمورضنلا نب دشار ىلع ادقح ىلغت ممبولقو ، مهعم

هل نم مهيلا فتلاو ، رصنلا وأ قحاسلا توملا ىلعو ، رملاو ولحلا ىلع

لك نم اولازي ملو ، ممل ريخلا نم ةرذ لاقثم هبلقب ناك نمو ، مهيف ةبصع

نمم رأثلا اوذخأيو مهب قحل ىذلا راعلا اوحمي نأ ىلع نولسني بدح

٠ ممكاله كلذ ف ناك ولو،مهتريشعو مهناوخا ىلع ىضق
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ىوزنب ةرامإلا راد ىلع موجهلا

قحأ ةرامالا راد نأ اوأر ، مهمصخ ةمجاهم ىلع موقلا ىأر ررقت امل

نب دشار ةتغابم نوتيبي مهف ةضورلا ىف مهوتغاب موقلا نأ امكو ، موجهلاب

مهدعب ىوزن ىلا اوتأف مهنكمأ امب اومتكتو ، هتراما راد ىف رضنلا

مهتحنجأ نأل ، اهلثمل نودوعي ال موقلا نأ نظي ادشار لعلو ، مهديدعو

ةرم هل نوموقي مهنأ هدلخب نكي ملف ، تقحس دق مهتماعزو تعطق دق

مهف نب كلام ونبو تعمجت دمحيلا نإ : نوينامعلا نوخرؤملا لاق ، ىرخأ

ذخألا ىلع مهوجيهو ، هلاثمأو ديرد نبا مهرئامض بهلأ دقو ، كيتعلاو

مهلعلو ، نوقالي امب نيلابمريغ ىوزنب ةرامالا راد ىلا اوت اوراسف ، مهرأثب

٠ توملا اوررق ام رثكأ

هركاسع اوضفو ، هناوعأ اومزه امدعب رضنلا نب دشا ر اوىسأف : لاق

، ىصورخلا ميمت نب نازعل اعيمج مهرايتخا عقوو ، ةمامالا نع هولزعو

ىف هللا همحر ىملاسلا مامالا ركذو ، نامع ىف رمألا اولوتو هل اوعيابف

مهرأث ذخأ ىلع هموق اهب ضرحي ىتلا ديرد نبا دئاصق نم نيتديصق هتفحت

امهدقعتو امهفيرحتل خيراتلا ىف ةياورلل احلصي مل امهنأل امهنع انضرعأ

امهادحا لوأو ٠ هيلع امهحيحصت نكمي ىذلا عجرملا مدعو

ليلج بطخو هبان أبن
ليقث ءبع نهل ايلزر لب

:ةيناثلالوأو

ايانملا حادق تزاف امنإ
افوتتب املصخ تزاح موي
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ةمامالا نع رضنلا نب دشار لزع

نينس عبرأ ةمامالا ىف هل ىضم ام دعب كلذو : ىملاسلا مامالا لاق

نئاغضلا لهأ بولق كرحت كلذ ببسو : لاق ، اموي نوسمخو ةينامثو

نبا ضيرحتو ، دزألإ هوجو نم ةضورلاب لتق نم لتقب هيلع دقحلا ةرثكو

٠ كلذ ىف ممل ىسوم نب ىسوم هتقفاوو ، هيلع ديرد

هراتخاو همدق ام دعب نم دثار ىلع ىسوم جرخ : ناطحق وبأ لاق

، هنم دشارل ةفلاخم ريغ نم هبرح ىلا اعدو ، هنم ءىربو هقسفو هعلخف

لعفف اماما هاري ناك هنأل هنيد ىف علخلا هعم هب قحتسي ىتح اثدح ثدحي ملو

هلزع ىلا اعدو ، ءاوسب ءاوس هللا همحر كلام نب تلصلاب لعف ام لثم هب

هيضرتسي ىكزأ ىل جرخ ادشار نأ انعمس انك دق : لاق ٠ هيلع بلأو

شوشم ىسوم نب ىسوم نأ نيبتي اذه ىلع تلق ، هاضر كردي ملف

ىلعو هيطع ملكتيو تلصلا ىلع دقاح سمألاب هنأل ، بلقتلا عيرس راكفألا

ىلابي ال اقلطم ةلودلا له1 ىلع هناسل قلطيو هلامع ىلع دقتنيو ، هلامعأ

، رمألا تلصلا لزتعا ىتح قرفب ركسعو تلصلا ىلع ماق ىتح ، دحأب

دعوو ددهو لتاقو ، براحو هعم مصاخو ، رضنلا نب دشار هناكم ماقأو

ملو ، علخلاب هيلع موقيو هبلثيو هبلؤي هماما ىلع بلقنا مث ، دعوتو

ريغب همجاهيو هيلع لوصي لب ، ءىش ىف اليلد هيلع مقي ملو ءى-ث ىف هجحي

لوسر لوقي امك ىدنع هب اذاو لاوحألا تابرغتسم نم اذهو ، ةالابم

هناو : امنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاعل ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

نيملسملا ماكحأو ةبوعلأ نوكي ال نيدلا ناف ، عاطم قمحأ نيرت ام ىلعل

هيلع بلقت ناو الطاب نوكي ال قحلاو ، ساسأ ريغ ىلع دقعت الو لحت ال



، هنامز ىف ديحولا لجرلا وهو ىسوم نب ىسومل امف سكعلا اذكهو ، رهدلا

ودعلا نم نوينامعلا ملس امل ، هللا نم ىده الو ةيور ريغب مدهيو ىنبي

مهيلع ىضقت نتف ىف اوطبخو بجوم ريغب مهنيب مهسأب اولعج ىبنجألا

، ايندلاو نيدلا دسفي ىعرش هجوريغ ىلع ءامدلا كفس ناف ، مهنايك رمدتو

لتاقلا عور نكسي ىتمو ، مهدقح رمج ىقطني ىتم ةضورلا ىلتق ىلا رظناف

٠ عرشلا ممل هزيجي حيحص قيرط ىلع نكي ملو ،عابتأو راصنأ مهلو ،ممل

، سانلا هفرعي اثدح هيلع رهظي نأ ريغ نم دشار لزع ىف ىسوم ذخأو : لاق

ناك لب ، كلام نب تلصلا لزع ىلا وعدي ناك امك هلزع ىلا وعدي هنأ الإ

كلام نب تلصلا ىلع جرخ هنأل ، دشار نم اريخ هعم رهظي ام ىلع تلصلا

راسف ، انعمس ام ىلع هقسفي ناك دقف دشار امأو ، هعلخ هنأ ملعن الو

عضوم ىف هباجأ نمو ناذاش عمتجاو ، قرف اولزن ىتح هعبتا نمو ىسوم

هباجأ نمو دلخم نب ديلولاو ، هلملا دبع نب ىراوحلا ناكو ، ىسومل نيدضاعم

نمو ناذاش هيف ناك ىذلا عضوملا نم ىلعأ ىف ، نادنس هل لاقي عضوم ىف

قرف ىف ىسومو ةمامالا عضوم ىف دشار ناكو ، دشارل نيرصانم ، هعم

هدضع دشو هتلود ماقأو هالوو ىأ ، هالاو ناك نأ دعب دشار ىلع ارئاث

٠ دابعلا قانعأ ىلع هلمحو هرصانو

نب ديلولاو ، هللا دبع نب ىراوحلاو دشارو ىسوم قرتفاو : لاق
تلصلا مامالا لزع ىلع اوفلآت اوناك مهنأل ، ةوخألاو ةفلألا دعب نم دلخم

ىسومف ، هء ادلعأ اوداعو هئادعأل ابرح اوراصو ادشار اوعيابو ، كلام نب

: لاق ، هترصن نابلطي ديلوملاو ىراوحلاو ، دشار لزع بلطي نآلا

امهرصن ىف نيبيصم ىراوحلاو ديلولا ناكل لصألا ىف اديشر مهرمأ ناك ولف

لصألا ىف مهرمأ نكلو هماما ىلع ثكن ذإ ائطخم ىسوم ناكلو ، امممامال
٠ مهلمش هللا عمجي ملف ، هللا ريغل ناك
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رمألا اذه لثم ناك اذإ ، بئاصملا مظعأ نم ةبيصمل اهنا هللاو : تلق

نوموقيف ، نيدلا ىف ةمألا ةدمعو نيملسملا ءاملع مهو ، هللا ريغل مهنم ردصي

عمتجاو : لاق ،ضعب ىلع مهضعب درو : لاق ،قح ريغب نيملسملا ءامد كفسل

ىراوحلا راسف لاق ، نتفلا نم هللاب ذوعن ةوادعلا دعب ناذاشو ىسوم

ملعي هللاو ، هباحصأو ناذاش لاتقو دشاررصف ناديري امهعم نمو ديلولاو

ديلولاو ىراوحلا مزهف ، ادشار اولصي نأ لبق نم اوقتلاف ، اودارأ ام

، هباحصأو ناذاش راسو اممباحصأ نم لتق نم لق نأ دعب ، امهعم نمو

ىسوم لصوو ، هوسبحو هوبرضو برح الب هعضوم نم ادشار اوذخأف

ميمت نب نازع اومدقو ،ةبوت ريغ نم اوعمتجا دقو ،ركسعلا ىلا هعم نمو
٠ مهرومأب ملعأ هللاو اماما اقباس كلذ ىلا انرشأ امك

كلام نب تلصلا مهبجعي مل املف ، بعالتلاب هبشأ لاوحأ هذه : تلق

، ءامدلا اوكفسو ادشار اومدق مث ، هب نيلابم ريغ مهرومظ ءارو هوقلأ

نامع لهأ نايعأ ةضورلا ىف اوعرصف ، هعلخل نيبلاطلا نيملسملا اولتقو

ةيمر ببسب تلصلا نب دمحم ىنباب ءاعنشلا ةلعفلا اولعف مث ، مهرايخأو

راكنإ الو ، رانلاب مهوقرحأ ىتح ، رضنلا نب دشار تيب ىف تيمر رجح

، نيملسملا بهذم دعاوق بسح ىلع ، نيدلا ىف لصأ ىلع عوجر الو ةبوت الو

، ىسوم هلك رمألا سأر ناك امناو ، دشار ىلع ىسوم نودضاعي مويلاو
ذإ مهيلع هللا طخس اورذاح امأ ، ءالؤه هيلع ىثمي ىذلا لاحلا اذه امف

ءادعأ هيلع علطا اذإ ىذلا فسؤملا لاحلا اذه لثمب هللا دابع ىف نوثمي

نإو ( ) رفكلا هدابعل ىضري ال هللاو ( هنم اورخسي نأ دب ال، نيملسملا

نيدلاو ، هتعاط وه ىذلا لجو زع هللا ركش ىفاني اذهف ) مكل هضري اوركثت

ىه ءاوهألاو ، اقح نوكي ال لطابلاو ، الطاب نوكي ال قحلاو ةبوعلأ لمحي ال
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،ميقتسملا طارصلا ىلع اهلهأ شمي مل اذإ ايندلا ىفاني نيدلاو ، ةكلمملا
ةيضابإلا ناك امو ، هللاب ذايعلاو اهنم اذهو ، راوبلا ثروي معنلا نارفكو

، هلاح بسحب هتبوتو هبيوتت مزلي مرجملا ناف ، لاوحألا هذه لثمب نوضري

ىنبنت اهنأل ،سانلا عماجم ىف انلع نوكت نأ مهتبوتف هانعم ف نمو مامالا امأف

نوءاشي امك نودغيو نوحوري نيملسملا كرت ام هللا ناف ، ةييد ماكحأ ىلع

لممي ال هللا ناف،اريبك اولع ككذ نع هلا ىلاعق نيلوئسم الو نيشقانم ريغ

هركذ ىتأيس امو ، لاعفألا هذهو ، ناك اممم اهنم ىندأ الو ةرذ لاقثم

امب ىتأي امو ، ريزولا هليمزو رضنلا نب دشار اهقرتفي ىتلا ثادحألا نم
دحأ اهاضترا الو ، لجو زع هللا نيد ىف فرعت مل ىتلا لامعألا نم مهموق

ةديعبو ، سانلا ثبع نع ةهيزن ةمامالا ناف ، لقع نم ةكسم ىندأ هل نمم

روجلل ادضو ةملظلل ادضو ملظلل ادض نوكتل الا مقق مل اهناف ،فسافسلا نع

الا ةمألا ةوفص لامعأ نع الضف نيملسملا بهذم ىف فرعي ملو ، هلهأو

ضرغ اممنم دحاو لك ىضقي ، ىسوم نب ىسومل اناطلس ناك ادشار نأ

ناك ، اسرطغتم اميعزو اميشغ الجر رهظي ام ىلع ىسوم ناكو ، رخآلا

نيقي ىلع ناك هنأ عم ، ةينيدلا ةرامالا ال ةماعزلا ىه ىتلا ةسائرلا لواحي

، مهل ةحلاصلا ةودقلا ناك ذإ ، نامع ىف ىلع نب ىسوم هيبأ ةريس نم

ىضقيل ىسوم نب ىسوم ميعزلاب ةسائرلا ىلا لصوت رضنلا نب دشار ناكو

ىتلا ، ةيفخلا ةومشلا وه ةسائرلا بحو ، هسفن ىف هل ناك اضرغ

نع عمستو ىرت هوسو ، شورع اهلجأ نم تراهناو ممأ اهب تكله

ىف الامعأ مهل ىرتو ، الاوحأ ىسوم نب ىسوم هريزوو رضنلا نب دشار
تحص نإ ةيالو هل تناك ذإ ، ةيالولا نم هجرختو دثار لزع بجوت ةمألا

ال ملظلاو روجلاو ،لطابلا ساسأ ىلعموقيال نيدلاو ،لامعألا كلت

٠ ناك اممم نيد اممعم حصي
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نامعب هتمامإ لاح ىف رضنلا نب دشار لامعا

هلامعأ تناك ، نامعب رمألا ىلوت امل رضنلا نب دشار نأ مطا

ىأ وأ ، هدئاق نم وأ هريزو نم وأ هنم ردصت ىتلا ىهو ةئيس املك

٠ امكولم نيد ىلع ةيعرلا ناف بير الو ،هلامع نم لماع

ىلع الإ ،نامع لهأ مغر ىلع نامع لهأل امامإ روكذملا دشار ناك
مهيلع لاط نيذلا نم ، نامع لهأ نم هعياش امم هعم ةمذرشر ىسوم

هعم نولاني ديدج ماما هلحم لحنل هلاوز اونمتف ، كلام نب تلصلا دمع

تلصلا دضع اودشل مهتمه ةلودلا تناك ولو ، تلصلا عم هولاني مل ام

لجو زع هللا ناف بير ال نكلو ، عيمج مهو هعم اوماقو ، هرومأ اوموقو

معنلا بيطأ ىف مهو ، ىولسلاو نملا مهمعطأو ، ريخ لك ليئارسإ ىنبل طسب

: مالسلاو ةالصلا هيلع مهيبنل نولوقي مهب اذإو ، لضفلا رفوأو

اهئاثقو اهلقب نم ضرألا تبنت امم انل جرخي كبر انل عدا (

) ريخ وه ىذلاب ىندأ وه ىذلا نولدبتستأ لاق اهلصبو اهسدعو اهموفو

، الوعفم ناك ارمأ هللا ىضقيل انه مهلمع ناك اذكه نامع لهأو ٠ ةيآلا

هللا بتك ضعب ىفو ، هرمث نم رضنلا نب دشار موعزملا مامالا لامعأ تناكف

نامع ىف دسافملا تناكف ٠ مهنوفرعت مهرامث نم : ةيآلا رخآ ىف هلوق ةلزنملا

راشتناو ، قرطلا ةفاخأو ، لاجر لتقو ، لاومأ بهن نم ، ةرهاظ ةرهاش

ىغب ىأو ، عداولا نمآلا ىلع ىغابلا لواطتو ،لدعلا دومخو ، لجلا
دح اغلبي مل نايبص امهو ، كلام نب تلصلا نب دمحم ىنبا قرح نم ربكأ

،روكذملا مامالا ىلا اممبيرقتب نومدقتي امملهأ نأ عم رانلاب ناقرحيو ،فيلكتلا
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امهو مهنم لبقي ملو ، هريغو قح نم ىري امب مكاحلا امهيف مكحيل

اهسفن ةردسلا ايمر وأ ، ردس ةرجش ىلع ناك ريطل رجح ةيمر ايمر دق

اقرحي نأ امهتبوقع تناكف ةرج ترسكف مامالا تيب ىف ةيمرلا تعقوغ

٠ ىغبلا رش نم هللاب ذوعض دودخألا بحاص لمع نم اذهو ، رانلاب

ةلمج نإ ليقو ، ةضورلا ىف نيلوتقملا موقلا لامج رقع كلذ نمو
: لاق ، ممبايثو ممباودو مملاومأ تبهنو ، اسرفو المج رشثع هتس روقعملا

٠ ةلبقلا لهأ لاومأ ىف ممتريس نم الو ، نيملسملا لمع نم اذه سيلو

هيط عضويف أجلني ناك مهف باحصأ نم لجرلا نأ ةقثلا انل عفرو : لاق

عفديف ، رمالل املسم انعذم اداقنم املشم ىتأي لجرلا ناكو ، فويسلا

، رييغت الو راكنإ ىسوم نم رهظي ملو ، هنولتقيف هنوذخأيف هفيس مهيلإ

لبإلا موحل نأ انغلب دقو : لاق ٠ مامالا رضنلا نبا دشار نم الو

عطتسي مل وأ دشارو ىسوم نم اييرق ىوزن قوس ىف تعيب ةروقعملا

ثادحأ ضعب تلصلا ىلع نوبيغي اوناك دقو : لاق ٠ كلذ راكنإ نوملسملا

ىأ ، نكت مل وأ تناك ىردي ال ، نامع فارطأ ىف أرطت تفاك ايارس نم

ىهو ةعينشلا ثادحألا مهسفنأ ىلع اوبيعي ملو ، اهعوقو ةحص تبثت مل

٠ منيعأب اهونياعي نوداكي ، مهنم ةبيرق

نوكت دقو ، نامعب هناطلس دتشاو دشارل رمألا ماقتسا مث : لاق

لجرلا نوبرضي امبرف ، مهوحنو ةرهملا نم نامع غارطأب ثادحألا

دشار مهمواق امو ، ًاداسف ضرألا ىف نوثيعيو ، لبإلا نوقاتسيو

ثعيي ملف مهنأش نم متهي مل هنأكو ، مهيلع مهيغب دري نم مهل درج الو

نم قاتسرلا لهأ ىلع هتوطسو هتدش ناك امنإو ، ادبأ ةدحاو ةيرس ممل

)٢ج خيراتلا ربع نامع - ١ ٠ مد
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نمو : لاق ٠ هتيعر نع لأسي ملو ، انه نم هيلع ةروثلا ىأر ذإ ، اهلوح
لوانتف نجسلا بابب فقو الجر نأ انعم هربخ حص اميف هلامعأ

امهو ، رضنلا دمحم نب ثعشألاو ، ىرلوحلا نب لضفلا ىلا ابتك

كلذ ىلع دشار دونج ضعب علطاف، هبزح نمو دشار باحصأ نم ذئموي

نم ىلا بتكلا فرع املف ، دشار ىلا هب اوراسو ، بتكلاب هوذخاف

ىف ثبلف كلذ عم برض هنأ انغلبف لاق ٠ نجسلا ىف سبحف هب رمأ ىه

ركنأ نمم دشار ىلع لخد نم لخدف جرخأ مث ، هللا ءاش ام نجسلا

بتكلا لمح امنا هنأل سبح هيلع سيلو لجرلا متسبح : مهل لاقف هسبح

٠ خلا مكباحصأ ىملا

هلزنم ىف لجر ىط اولخد تولس لهأ نم اموق نأ انغلب دقو : لاق

ىأ ، افصتنم ابورضم لجرلا لمحف ، فويسلاب هوبرضو هباب اورسكف

، هفصني ملف ه ويرض نيذلا ىلا ةيرس ثعبي ناو ، هبرض نمم فاصنالا ابلاط

فصني ملو لعفي ملف ، راصنأ موق ىلا ثعبأ دحاو لجأ نم لاقو

تعقو ةيمرك فويسلا برض لعجي ملو : لاق ٠ هناوعأ نم لجرلا

٠ هراد ىن

رومشمصل وهو قاتسرلا ىلا مهداوق نم ادئاق اوثعب مهفأ امنمو
فورعم باطخ نب دئاز همساو قاتسرلا ىلا راسف ، كلذب فورعم

نكي ملو ، قاتسرلا لهأ رفاغ ىنب ىلا مهناوعأ نم سان هعمو ، تاقرسلاب
ىتح ،فرعي ثدح باطخلا نب دئاز مهيلا لسرأ نيذلا نيروكذملا رفاغ ىنب نم

هاقلت ، رفاغ ىنب ىداوب فورعملا ىأ مهيداو لخد املف ، ايارسلا لسري

كانه مهنيب ناكو هوجياهف ، انغلس اميف مهئاهفسو سانلا ناعرس نم ضعب

، ةكرحلا كلت ىف دحأ لتقي ملو ، هباحصأ ضعب حرج ىتح رشلا ضعب
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ادوقو ايرس مميلا زهجف دشار ىلا ربخلا ىتأف ، هباحصأو وه مهنم رفو
دالبلا ىف اوتاعف ، دشرب اودتهي ملو دصقب اوريسي ملو ، ةامع ةافج

ملو ، مهوناهأو ، مملافقأ اورسكو مهتويب اولخدو ، سانلا لاومأ لكأ نم

رمأي ال نيملسملا نيدو ، كلذب ىضرت ال ةمامالا نأ عم كلذ مهيلع دشار ركني

ةليوط ةدم نوجسلا ىف اسان دشار عدوأو ، هنم بيرق الو ، اذهب

٠ مهريغو ةضورلا ةعقو اودهش نمم

دشار نجس ىف رمعو : لاق نيملسملا ةمئأ اهلمعي مل لامعألا هذهو

،ناوملاو دويقلا ىف ةضورلا ةعقو دهش نمم سانأو رفاغ ىنب نم سان
ضعب ىف الزان انل ركذ اميف اضيرم احيرج ناميلس نب دلاخ وبأ ناكو

فرعي امو ، ديبعملا ضعبك هلزنم ىف ديقف دشار هب رماف ، ىوزن رود

وأ لدعلا نيطالس نم ادحأ نأ ملعن الو : لاق ٠ امجو كلذل نوملسملا
٠ ضيرم وهو هتيب ىف الجر ديقي لعفلا اذه ىملا ادشار قبس روجلا

ىلع جورخلا هنولأسي ناذاش ىلا اوبتك دمحيلا بلك نم اسان نإو : لاق

امأ : هباتك ىف مهل لوقي لدعلا انركذ اميف ناذاش مهيلإ بتكف ، دئار

اذه ىف نوكأ نأ ديرأ الو ، مهنود رمألاب درفنأ ال نيملسملا نم لجرف انأ

لوقلا نم اذه وحنو ، مهعم انأف نوملسملا ماق ناف - اسأر رمألا

٠ نيملسملا نم ةقثلا انيلا عفراميف

نب رضنلا وبأو ، ليلج وبأو دشار نب بعصم نب نامي هيلا جرخف
اورفظف هوذخأيل اليل هيلع اومجنف سان ىف دشار نب رضنلا وبأو ، ليلج ىبا

ىردن الو مهعم دمحيلا نم عمتجا نم عمتجاف ، هب اوجرخو هوذخأف ، هب

مهعامتجا ادشار غلب املف ، ىه ام مهتوعدو مهعامتجا ىف اودارأ ام

ممل رصب الو، نيملسملا برحب مهل ملع ال ةافج اداوق هلبق نم مهيلا ثعب
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، قاتسرملا نم ىنيع امل لاقي ةيرق اولزن ىتح اوراسف ، مهودع ىلع ةجحب

انل ليق اميف ديري ادرجتم قمع ىداو نم هعم نمب ناذاش لبقأو

٠ ىتوس امل لاقي ةيرق

، ىنيع نم ابيرق ىه لاق ،ىباوعلاب فرعت ىتلا نالا ىه : تلق

ةلحرم ىفيع نع دعبت ىنوس ىه ىتلا ىباوعلاو قاتسرلا نم ىهمعن : تلق
ماق ىذلا ريخألا دهعلا ىتح قاتسرلا لامعأ نم تناك اهنكلو ، ةدحاو

اومدخو ، الاومأ اهيف اولثاتو ، هلآو سيمخ نب دعاج خيشلا هيف

انصح ناكو ، ىلاعلا تيبلا اهيف خيشلا ىنبو ، دتعاو ىوق ىتح اهجلخ

مكاحلا دي نهر حبصأو مهيديأ نم ةموكحلا هتلتحا مث ، مهودع نم مهل

، ةلقتسم ةرامإ ىباوعلا ىه ىتلا ىنوس تحبصأو ، اناطلس وأ ناك امامإ

اهل قحو ، هدلاول دلاولا عوضخ قاتسرلا مكاحل عضخت لازت ال انكلو

هيلع بثو ، ىنيعو ىنوس ىأ نيتيرقلا نيب ناك املف : لاق ٠ كلذ

لاقو ، افجملا ةوعدب اوعاالتو ، ةرظانم الو ةجح الب دشار باحصأ

مهردتباو ، ةقثلا انل عفر اميف هوذخ ناذاش سأرو مهوذخ مكنأش

، دشار باحصأ نم لتق نم لتقو مهنيب اميف اولتتقاو اناعرس سانلا

لخدو قاتسرلا ىلا عجر مث ، ةنطابلا لخد ىتح ناذاش راسو مهتماع رمو

ديعس نب هللا ديبع ءاجو، اوعمتجاو دشار باحصأ عجارتو قمع ىداو

هباحصأو ناذاش اوفاو ىتح اوراس مث ، سانلا طالخأ نم هباجأ نمب

لتق نم لتقو اولتتقاف ، قمع ىداو لفسأ نم ةقابطلا هل لاقي عضوم ىف

ناذاشب ردعلا رفظي مل نكلو ، هباحصأو تلصلا نب ناذاش مزهناو

، ميقسلاو ىربلا نورهقيو ةميزهلا تاتف نوطقلي ةميزهلا دعب اولعجو

نيد هزجحي ال ىذلا رصتنملا ةشنشب المع لخادلا ريغو ممعم لخادلاو
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نجس ىلا مهوعفدو ، مهنم هرسأ ىلع اوردق نم اورسأف ، ملع هدوقي الو

• ىوزن

لاق هنأ نومأم ةقث وهو ناميلس ىبأ نب مكحلا انثدح دقلو : لاق

ادشار ىلوتي نم ضعب انثدحو لاق ؟ شيجلا اذه ىف مولظم مك : ىسول

ىف تام ىتح ابحس هوبحسف ىشملا نع فعض ىراسألا نم الجر نأ ىسومو

الو راكنإ هنم رمظ امف اذهب ىسوم ربخأ هنأ لجرلا انثدح دقو ، هبحس

ىف تام ىتح ههجو ىلع بحس ًابراحم اكرشم نأ ىلو : لاق ، رييغت

٠ ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإ : ةتلط هلوقل ىأ ، اميظع اركنم ناكل هبحس

نب ىدع ىضاقلا خيشملا ناف اذه نم برغأ خيراتلا ىف ىتأيسو : تلق

، قاتسرلا ككس ىف ههجو ىلع بحسف قاتسرلا ىف لتق ، ىلهذلا ناميلس

لوسر لاقو ٠ هنم اذهو ، ةلثملا لتق نع ىمن ةتلط هللا لوسر نأو

٠ در ومف انرمأ هيلع سيل ءىش لك : ٠ هللا

نم اداوق هبلط ىف اوثعبو بره تلصلا نب ناذش نإ مث : كاق

سلطلاب فورعم لجر نارعم نب ىدنلجلا وبأ مهنم ، قاتسولا ىلا مملبق

لجر ليضف ىبأ نب دمحم مهنمو ناطيشلا دونج نم ناك امنإو ، هفسلاو

طالخأو ، ديعس نب دمحم ممنمو ، مارحلا نم ءامدلا كفسب فورعم
، ةعارزلا اوعطقف ، انغلب قاتسرلا اولخد ىتح اوراسف ، ةافجلا بارعألا

ضافتساو اميلح نم ء ىش ىلع ةأرما رباك ىدنلجلا ابأ نأ انغلب دقلو

نامع ىف ديلا ديعس نب هللا ديبعل اوطسب مث : لاق ٠ ربخلا اذه

ام ىسرم عم ةداهش دهش ول هنأ و ، فافع الو راقو الو حالص ريغ نم

ىلا ديعس نب هللا ديبع راس مث ، هنم ىسوم فرع اميف هتدامش لبق

سانلا باهرتسا نم ركذ اميف ، ةحيبق الامعأ اميف لمعف ، راحص
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اميف هل ملسو ، راحص ىملاو هل نعذأو ، انيلإ عفر اميف الاومأ ذخأو

فيعض خيش ىلا لسرأ هنأ رمشو عاذو انل ليق دقلو : لاق ٠ انغلب

لسرأف هعايض ضعب ىلع ىلاولل نيمأ وهوص ديلوملا نب نمحرلا دبع هل لاقي

ىلاولاب راجتساف ، قح ريغب هيلا هورجيل هدونج نم ادنج هللا ديبع هيلا

اهرك هيلا هورجو ، اولبقي ملف هب ليفك انأ : ىلاولا لاقو ، اولبقي ملف

هدده مث ، هيلع هللا ديبعب ناعتسا نم ضعب ىلع هل قح ريخأت هلأسيل

راحص ىلاو نأ انغلب دقو: لاق ٠ هعفشي مل ثيح هدعوأو هللا ديبع

امو : لاق ٠ مكحب ريصب الو هيقف ريغ وهو ، ءامصخلا هيلا عفري

انغلبو : لاق ، ناطلسلل هباممو ايندملا رمأل اميظعت الإ ىلا راحص ىلاو لعف

ىوقلا ىهاو لاحللا فيعض لاملا ريثك لجر ىلا بطخ هللا ديبع نأ

ةجوزف ، هلامب سانلا نم ءاهفس ىرغأف ، هجوزي نأ ىبأف هتنبا

نم ريثك ىلع ىلوتسا هنم جوزت املف ، ىري امم ةفاخمو ةيقت لجرلا

نم نيزيفق ىلا جاتحا لجرلا نأ اغلب دقلو : لاق ٠ هتلمج ىلع وأ ، هلام

ىتح ، لاحلا اذه ىلع هكالمأ هيلع ىلوتو هكردي ملف ، هلام نم رمت

ىلعأب ملظلا نم اذه تلق ٠ هلام نم رمت نم دارأ ام هنم ىرتشل

ءىش ىف لخدي نأ دارأ لخن ىملاو نأ انغلب دقل لاقو ، ىرذملا
لخن ىلاو باحصأ ضعب انل ركذ اميف دشار هيلا بتكو هفاصإ نم

لاجر نم فاصتنالاب موقت ثيح ىأ ، ةلودلا ىلا كنم روصق اذه نأ

راحص راجت ىلا بتكي هنأ ىسوم نبا نع انل ركذ دقو لاق ، ةلودلا

لبق نم مهلأسي نكي ملو ، هل اورجتي نأ مهلأسيو ، ضرقلا مملأسي

٠ ناطلسلا ببسب مميلع ىوقت نكل اذه

لاومأ ذخأ هنع ىكحف ، راحص ىلا ىسوم نبا جرخ مث : لاق

: لاق ٠ هيبأ مايأ ناذاش نع ىوري ناك ىذلا نم عنشأ ارمأ سانلا
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ناف ، دشار بويع نم ىسوم نباف تلصلا بويع نم ناذاش .ناك ناف
تلصلا باحصأ نع تاياكحلا كلذك ليق ، مهل حصي مل اذه نإ اولاق

اهيف نأل ناطلسلا قاسفل ةلكأم راحص تراص دقو لاق ٠ حصت مل

الجر ةفيذح ىبأ نب ناميلس نجسو لاق ٠ ءافعض ةمذ لهأو اراجت

ىط ركني ملو هجرخأف ، دشار كلذ ىلع علطا ىتح قح ريغب افيعض

هيلع راكنالل هكرت عم ناميلس قالطا ىفكي سيلو ، اذه هلعف ناميلس

٠ ناذاش رمأ ىف مهحصن نم مهحصن مث ٠ روكذملا ناميلس هقلطأ ول نأ

كفس لبق هيلع نوجتحي مكئاحلص نم ادفو هيلا اودفوأ لاقو

اوبجعتو اثغ اهولعجو ةحيصنلا اودرف بلطي ام هنولأسيو ، ءامدلا

، ةيبصعلا تراس مث : لاق ٠ نيملسملا ةريس اولهجو ، قحلا نه

ةقتو اضر مهولو امنفإو ٤ هلل مهوراتخا ام ةالو نولوي اولعجو

٠ ةعناصمو

نيدلا ةمئأ نم ماماب وه سيل افيعض الجر ىسوم ىأرو : لاق

ةعمجلا موي اجراخ دجسملا باب ىلع اسلاج هآر ةلود ىلع فاخي الو

هنأ همهتاف ، ممتالص تضقنا ام دعب ىلصي هرصبأ مث ، ةالصلا لبق

ءاهفسلا هب ىرغأو ، هب رهشو هيلع اعدو هقسفف مهعم ةالصلا ىري ال

هوبرضو ، هرهظ ءارو هيدي اودشف ، خسرف نم ابيرق هلزنم ىلا اوراسف

قيرط عطاق وأ مد كفاس هنأك هب اوءاج مث ، هومدأ ىتح انغلب اميف

ىف ادعاق ناك هنأ نيملسملا نم ةقث لدع انثدحف ، نجسلا هولخدأ ىتح

، برضلا هبشي سيل ائيش عمسي ناك هنإ : لاقف ٠ هب اوءاج دقو ، دجسملا

هولخدأ املف ، برضلا ةدش نم لجرألاب قدلا ىأ سوردلا هبشي هنكلو

اضرم اضيرم نجسلا ىف ثبلف ، انغب اميف هالتقاو لاق نجسلا

ءارو هيدي اودشو نجسلا هولخداف هب اوقفرا لجر مهل لاقو ، اديدش
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رمأو : لاق ، هنم هوعنم الو هبرض نم ىلع اوركني ملو : لاق ، هرمظ

، ىرقلا لهأ ماعط نم نورتشي سانلا وعدي ال٦ ىرقلا ةالو دشار
، هللا مرح امل ليلحت اذه : لاق ٠ مهسفنأل هنورتشي هتالوو وهو

ىه ام تحص نإ لامعألا هذه تلق ٠ ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأ دقو

ىف كولملا ةربابج لامعأ ىه امنإ ، ادبأ ءىش ىف نيملسملا لامعأ نم

هودع ىف اهب ىضري نيدلا ةمئأ نم دحأ ملعن ملو ، نيفعضتسملا اياعرلا

ةيار تحت اذه مهيف نوكي ، ربقلا تحت نيروسأملا ءافعضلا نع الضف
ىنبل نامع ىف تفرع هذه امنإ ،ةلادعلا دشنيو ةمامالاب ىمستي نم

٠ هلحم ىف كلذ ىتأي فوس امك نامبن

تلق ٠ ليبأ امل لاقي ةيرق ىلا جرخ ارجات نأ انغلبو : لاق

ىرق نم ىهو ةمومضملا وأ ةحوتفملا واولاب لبو نآلا اهل نولوقي

ىلع لب ال ، عبرو كوكم باسح ىلع ارب امنم ىرتشاف ، قاتسرلا

دلبلا كلذ ىلا هوذخأف : لاق ، مهردب سدسلا عبر الإ ثلثو كوكم باسح

ىلاولا نا مث ، هنم اهارتشا ىذلا ىلا هتعاضب در ىتح هديقو هرطقف

ناكم ىلع ةدايز ثلثو كوكم باسح ىلع بحلا كلذ ىرتشاف عجر

ثيح عئابلاب رضأ ىأ ، ىرتشملاب رضأو عئابلاب رضف : لاق ٠ رجاتلا هارتشا

ثيح ىراشلا رضأو ، نمثلا ىف صقنلاو عيبملا ىف ةدايزلا هيلع لخدأ

هفاصنا ناكف هيلا اكشف ادشار ىتأ رجاتلا نا مث : لاق ٠ هئارش نع هدر

اكشف ىسوم ىلا ىتأف نجسلا نم جرخأ مث ، نجسلا ىف هحرط نأ هل
هل عفري ملف فصنن معن لاقف ٠ فاصنالا هيلا بلطف ىلاولا نم هيلا

دق مامالا نإ : لاقف ، ملكت ىسوم نأ الإ ءىش هنم نكي ملو اسأر

ةبوت الو فاصنإ مهنم نكي ملف هب رمأي ناك ىذلا رمألا كلذ كرت

٠ اذه الإ
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ارامح مممامإ نومسي نونعاطتيو نرزماهتي مهنيب اميف مه مث لاق

اعيمج مهبسحت ( روطسملا ابأ مهيضاق نومسيو ، ايقشع اسيتو ، ابيلج

ىلع اوعمتجا دق مهنأ الإ ، ةريرس ءادعأ ةينالع اناوخإ ) ىتش مهبولقو

نم هوجرخأو ميمت نب نازع اوفاخأو مهوفاخأو نيملسملا اورمق دق مهنأ

ىسوم ناك دقو ، هلضف نوفرعي مهو ، همزلت ال ةلافكب هرادو هلزنم

٠ هي١رش جاتحا

بنذ الب سنخألا نب رمع نب دمحم اوسبح مهنإ : اضيأ لاقو

، نيملسملا ىف هلضف فورعم وهو ، هيف نظلا ءوس الإ هنم ثدح الو

بنذ الب هلزنم ىف فاخف ليخلا هيلا اوثعبو هوفاخأ كلذ دعب مث

هسفنب ىقلأو ، تبحر امب ضرألا هيلع تقاض ىتح ، ثدح الو

فارصنالاب هل اونذأي مو ، مهركسع ىف ه وسبحف ابنذ هل اردجي ملف مميلإ

اذهو : لاق ، لدعب مهنم كلذ امو اليفك هيلع اوذخأ ىتح هلزنم ىلا

هذه تلق ٠ ديزملا مميدلو ،اوكلم ذنم ارمش رشع ةعست ىف مهبئاجع نم

ناطلس وهو ، ريبكلا ودعلا مهنع هللا فك امل مهتمعن لاوز روذب ىه

دئاق نوكتل مهنم لاوحألا هذه ترهظ ىتح مايألا مهب لطت مل قارعلا

، ) مهسفنأب ام اويغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ ( ، مهيلع ةمقنلا

ذنم ليج لك ىف اهدجي اهعبتتي نم ، هدابع ىف ىلاعت هتنس ىه كلتو

موقل طسبي نأ نم مركأو لجأ هللا نأل ،ةمايقلا موي ىلا ايندلا هللا قلخ

لقعي ال هنأب ادشار فصو دقو ، مرجريغب ممنم اهعزني مث ، ةمعن

ام قحلل نظيو ةامعل اباوص أطخملا بسحي هنأو ، رومألا رصبي الو
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مهيف لو—نببو نيملسملا ىف نعطي هنأب ىسوم فصوو، ريغ ال وه هلعفي

اوكزت الو( لوقي هللاو هاوهي امب هسفن فصيو ، هاوه بسحب

٠ ) مكسفنأ

ةبرش ناف لوقي ناطحق وبأ هنع هلقن ام بسحب همالك نمو

كلذ ىف وهو لاق ، نامزلا اذه ءاملع نم ىدنع نمآل بارعألاو ذيبنلا

ةياهنلا ىفو ، ءافجلا نم ةياغ ىف مالكلا اذه تلق ٠ مهنع ىنغتسي ال

ىسع موق نم موق رخسيال اونمآ نيذلا اميأ اي(، ةيرخسلا نم
: لاق ، نيب رهاظ هلمع ةلقو هلهجو : لاق ٠ ةيآلا ) مهنم اريخ اونوكي نأ

غرفي ناك نذؤملا ناف لاق ٠ ةعمجلا ةماقإ نسحي ال هذأ كذ نمو

ىتح هللا ءاش ثيح وأ هتيب ف ىسومو ٠ ةعمجلا موي رخآلا ناذألا نم

نمو لاق ، نيتعكر ىلصيو سانلاب بطخيف ىتأي مث ، ليوط تقو ولخي

، ةماقالاب لصتم ناذألاو ، ناذألاب ةلصتم ةبطخملا نأ ةعمجلا ىف ةنسلا

٠ هتلاع هللا لوسر نع تدرو اذكه نهنيب قرفال ، ةالصلاب ةلصتم ةماقالاو

ربنملا نع لزن مث ةعمجلا موي لنلا بطخ هنأ هملع هلق نمو لاق
ةالص ىف اوسيلو هورظتناف ، هللا ءاش ثيح وأ هتيب ىف مهمامإو

تيبو لاق ، نيترم دجسملا ىلا هتيب مامالا رمتسا ام رادقم ةبطخ الو

الب نيتعكر سانلاب ىلص مث ، هللا ءاش ام دجسملا نع حسفنم مامالا

موي بطخ بطخلا نأ ول ءامقفلا لاق دقو ، ةنسلل افالخ ةبطخ ةداعا

ةبطخلا اوديعي نأ مهيلع ناك مهانع رمأل ةالصلا نع اولغتشا مث ةعمجلا

دمحلاك ةبطخلا مسا هيلع قلطي ام لقأ ىأ ةزجوم ةبطخ ولو ةالصلل

رارقإو ، نيتداهشلا تابثإو ، هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل
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مالك نم اركذ اندرأ ام صيخلت ىمتنا لاق ٠ لجو زع هلل ةينادحولا

٠ رثؤملا ىبأ

نوتبملاو : لاق ، دشارو ىسوم ةريس ىف حدق ىرت امك وهو : لاق

ممل غوست بابسأ ىلع املاثمأو رومألا هذه نولمجي دشار ةمامإل

ىف لقعلا اهلبقي تالامتحاو اراذعأ هل نوركذي ، عنص اميف دشار عنص

، لقعي لامتحا هل لاوحألا نم رم ام ضعب نإ تلق ، لدعلا ة-مئأ

ىلع فسعلاو ناودعلاو ملظلاو روجلا ىف حيرص حص نا رثكألا نكلو

نم تاضراعماهل تالامتحالا كلتو لجوزع هللا ماكحأ ىطو ،سانلا

ا-هب رامنا ىتلا رومألا ىف دعب اميف ممعقوأ ام وه لاحلا اذهو ، امسفن

ةوعدلا تلصتا ىتح ، امتبيه تبهذو ، اهشرع كدناو ، ةمامالا حرص

، قحلا شرع لطابلا لهأ كلميو ، نامع ىلع شويجلا تقيسف قارعلا كولمب

ءابلاب روب نب دمحم نامع لهأ هيمسي ىذلا رون دمحم نامع ىف شاعو

دالبلا ىف اوثاع نيذلا هيوب ونب مهتلتو ، قسافلا هرحيبك هناوعأو ، ةدحوملا

ةطمارقلاب رمألا ىمتنا نأ ىلا حيحصملا بهذملا ةمارك اوسادو ، قح ريغب

دعب نامع تراصو ، اهدح ىلا رومألا ومنأو ، رصاقلا اولمك نيذلا

سمشلاك نيملسملا نيد حبصأو ، املظم اليلو اسماد امالظ قحلا ءايض

الإ نامع لهأل ةمارك قبت ملو ٠ باجحلا لخاد رونلاكو ، باحسلا ىف

، ةاتعلا ةربابجلا نامبن ونب امتلت مث ، اميلع أطت ىغبلا مادقأو

الإ نيدلا نمالو ، ةمسا الإ قحلا نم نوفرعي ال نيذلا ،ةاغطلا ةقسفلاو

ىلع ةربابجلاو، نينمؤملا ىلع ةنعارفلا هللا طلسي اذكهو ، همسر
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هتنس لمكتو ، العو زع هتدارإ متتل ، نيحلصملا ىلع ةملظلاو ، نيملسملا

رمأ هللو هلحم ىف هانلق ام قيقحت ىرت فوسو ، ىلاعتو هناحبس

٠ هدفان وه مكحو ، هغلاب وه

امامإ بصن رضنلا نب دشار نإ : ناطحق وبأو ، رثؤملا وبأ لاق

ةرم هوبصنو هيلا اوداع ةمامالا نم علخو لزع ام دعب ىأ ةيناث ةرم

ء نيترم هوعلخو نيترم هوبصن مهفأ رمظف هولزع اضيأ مث ، درخأ

. ناطحق ىبأو رثؤملا ىبأ نيمامالا مالك ىأ امممالك رهاظو : مامالا لاق

ا-م دعب ناك ريخألا ىأ بصنلا اذه نأ دهسعت اضيأ لاوحألا رهاظو

لمعتساو ،نامع نم روب نبا جرخ امدعبو ، ميمت نب نازع مامالا لتق

امامإ ادشار اومدق : ركذ امركذ نأ دعب رثؤملا وبأ لاقو ، هلامع اميلع

مساقلا نب تلصلا اوساقأ مث ، هولزعو هوللض مث هئطخو هطلغ ىلع ةيناث

٠ هلدب امامإ

نجسلا ىف ناك نأ دعب نم دشار ىلا اوعجر : ناطحق وبأ لاقو

اوبجو ةعمجلا اورصقو ةمامالا اودقعف ، اريسأ اسوبحم اديقم اعيلخ

رودلاو ىضارألا ىهو ، ةيفاص عمج ىفاوصلا دشار عابو : لاق ، ةاكزلا

هصالختساب ناطلسلا ىلا تداع ىتلا لاومألاو ، املحأ امنع الج ىتلا

ىأ ، امل كلاملا نادقفل لاملأ تيبل نوكت نأ اممكح هذهو ، اهايإ

مامالا نأل ، مامالا ىلا مامالا نمز ىف هرمأف ، بابرألا ةلوسجم نوكت

ةطونملا قازرالا ةمألا نيب مساق ، لكلا ةلزنم لزان ، نيملسملا حلاصمب مئاق

٠ ةصاخ هب

نب رمع نينمؤملا ريمأ هدءأ تيب وه لاملا تيب لصأ نأ ملعاو
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اممنتغا ىتلا ىضارألا نم جارخلا هيف لخديل ، هللا همحر باطخلا

ىلا عزوت نأ ىلا ، ةمألا حلاصمل اهوسبحف نيكرشملا نم نوملسملا

عمجتف قاست تناك ىتلا مناغملا لاملا تيب ىنعم ىف لخديو ، اهيقحتسم

نب رمع ىضق مث ، اهيقحتسم ىلا عزوت نأ ىلا اهل دعملا تيبلا كلذ ىف

ىوتسم نع عفرلا قحتسا نم عفرف ، قاقحتسالا ردق ىلع سانلل باطخلا

ةقلطم تناكو تاقفنلا ، بترو كلذك ضفخلا قحتسا نم ضفخو ، هريغ

هللا لوسر همسق دلب نم جارخ وأ ةمينغ تاج اذا ناك لب ، امل بتار ال

سرافلاو لجارلل نآرقلا مكح امك ، هيقحتسم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

، ممقح نيدهاجملا رمع ىطعأف ، ممب صاخىبرقا ىذ ممسو ، امهوحنو
ىف روذنلاو تارافكلاو ةاكزلا كلذب قحتليو ، مهقحتسم نيدعاقلا ىطعأو

جارخ لكل اعماج اماع افرع راصىتح عاشو كلذ قفتاو ، لاوحألا ضعب

تيب ىلا دوعت برلا ةلومجملا لاوقألاو : قاحسإ وبأ لاق ، ةلودلا

٠ ه أ لاملا

ةصاخ ىه ىتلا ىفاوصلل رضنلا نب دشار عيب ىلع مالكلا انهو

رثؤملا وبأ لاق ، هناوعأو عئابلا ىط دقنلا ضرسم ىف نيملسملا لام تيب

هوذخ مث : لاق ٠ نامع لهأ لاعفأ نم بيجعلا بجعلا نم اذهف

اميف ىلاعت هللا بجأ امو ، اهضرفو ةمامالا هعم اوعلخ مث ، هوكرتو

مث ، ةعيبب الجر اوقفاص اودارأ املك ، اوهلو ابعل اهلهأ ىلع

٠ همالك نم دارملا ىمتنا هولذخ

نوعيابي نيذلا قانعأ ىف دهع ةعيبلاو بعللا نم عون اذه : تلق

كلذ مهل حصي الو ، ةجح ريغب هلوسرو هللا دهع ضقن ممل زوجي ال

بوتي نأ بجو ققحت ناف ، لزعلا بجوم ققحتي ىتح لاوحألا نم لاحب
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ىف فلاخو ، رهاظلا ىف بات اذإ الإ هلزع حصي مل بات ناف ، مامالا

هيلع ةجحلا ترهظو ، هتنايخ تنيبت نطابلا ىف فلاخ نا هناف ، نطابلا

ىوعدب هيلع ةجحلا تفعاضت لب ، بئات ال رصم اذه ىلع وهف كلذب

نأ نافع نب نامثع ةيضقك ، ةبوتلا دعب لامعألا ىف ةنايخلا روهظو ةبوتلا

نوضقني مث اماما نوعيابي ثيح ، سانلا لقأ ىتح هجمي لاحلا اذه

ةمامالا هيلع قلطن ام عونلا اذه نم ىتأيسو ، بجوم ريغب هتعيب

٤ هريوصت ىف راتحت امم هللا ءاش نا هارت فوس امك ، ةفعضتسملا

، تايصوصخ تقو لكلو ، لامعأ نامز لكلو ، هلثم ركذ نم خيراتلا مأسيو

ىلوتي هللاو حلصملا نم عسفملا ملعي هللاو ، كلذك روجلل امك تاقوأ لدعللو

٠ نيحلاصلا هدابع نم
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ةيناوزنو ةيقاتسر ىلا نامع لها قارتفا

ىدمحيلا رضنلا نب دشارو ىلع نب ىسوم نب ىسوم ناك امل ملا

نب تلصلا لداعلا مامالا ىلع اممجورخ نم العف ام العفو ناك ام

ءاملعلا فلتخا ، بجوم ريغب اعاضم هكرتو هنع رمألا اممتيلوتو ، كلام

ىأرف ، امميف لاقلاو ليقلا رثكو ، ممنيب لادجلا لاطو امهرمأ ىف

تتبث ىذلا لداعلا مامالا ىلع اجورخ ناك ذإ الطاب اممجورخ قيرف

خيشلا قيرفلا اذه ميعزو ، هعلخل ابجوم فرتقي ملو ، عامجاب هتمامإ

هعبتو هقفاو نمو ، ىولمبلا ىميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ

عماجلا بحاص ىنايسبلا دمحم نب ىطع نسحلا ىبأك منع ذخأو

٠ فورعملا

: لاق ، ةيقاتسرلا مهتقرف تيمسو قلخ كلذ ىلع مهعبتو : مامالا لاق

، ىمدكلا ديعس وبأ خيشلا هميعز ناك قيرف نامع لهأ نم ممضراعو

مهتقرف تيمسو سان اضيأ مهعبتو ، ىبرع نب حور نب دمحم هللا دبع وبأو

، ةماقتسالا باتك هللا همحر ديعس وبأ فلأ مهيفو لاق ٠ ةيناوزنلا

اومزملأو ،رضنلا نب دشارو ىسوع نب ىسوم نم ةءاربلا اوبجوأ نيلوألا ناف
هتمامإ تتبث ىذلا لداعلا مامالا ىلع اجرخ امهنأ ىوعدب كلذ سانلا

ةبجاو ىغابلا نم ةءاربلاو ، عامجالاب غاب هيلع جراخلاف ، عامجالاب

دمحم وبأ اميف رمتشا ىذلا اهديمعو ةقرفلا هذه سأرو : لاق ٠ عامجالاب

مهيلع ضقنو : لاق ، هللا همحر ىمدكلا مامالا كلذ ىف ممضراعف ، خلإ

همحر مهامس هارتف ، مهولغ مهيلع اودرو ، قحلا لهأ هذه مهتلاقم

٠ خلا اولغ نولوألا هيط ام ىمسو ،قحلا لهأ هللا
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لاق ، مهيلع درلا ىف ةماقتسالا باتك ىمدكلا ديعس وبأ فلأو : لاق

ح لاق ، ىدملا ىملا اوقفو سان كلذ ىلع هبزحو ديعس ابأ مهعبتو
انامز هقرهلا تيقبو : لاق . اميظع ءالب قارتفالا اذمب نامع لهأ ىلبو

ةعدبلا كلن تاماو ، دشرم نبرصاد ديوملا قفوتملا مامالا رهظ ىتحاليوط
ممفالخرمتساو مهتقرف تشاع دقف اذه ىلع ٠ تدق ، قحلا رانم ايحاو

ىلع نيدلا فقوتي ملو ، هل ىعاد الو بجوم ريعب ٤ اييرقت نورقةعبس ىضمل

نيب عزني ناطيشلا لب ،لاوحالا نم لاح ىف هدابع هب هللا فلكالو ،كلذ

دمحم ابا ىملاسلا مامالا بفا دقلو ، نارقملا هيلع صن امك ناوخالا

هتافلؤم نم هريغو ىماظنلا وهوج ىف ىتح ، هيضقلا هذه ىف هبزحو

امأ : لاقف ايليلحت اثحب عوضوملا ىملاسلا مامالا ثحب مل ، هيمقفلا

ممنأ ىعدي مممصخ نكل كلذك ناك ومف عامجالاب مامأ تلصلا نا مهلرق

، هرما ىف ممترواثمو نيملسملا ةرظانمل اوجرخ امنإو ، يط اوجرخي مل

مامالل نأو ،روسقم الو روبجم ريغ لزتعاف رمألا نم لزتعي نأ هنم وبلطو

جرخن مل نحن لقت مهاوعد هذمف ، كلذ نوملسملا هنم بلط اذا لزتعي نأ

دعب هانمدق امنإو ، امامإ هيلع مدقت ملو ، ةرظانملل انجرخ امنأو هيط

ةاربلا كلذب حصت الف ةلمتحم ىمف ىوعدلا هذه تحص ناف ، هلازتعا

تناك ةيضقلا هذه نا مث سانلا امنومزلي فيكف ، دشارو ىسوم نم
اهنومزلي فيكف ، ةمالس ىف امنم سانلاف ، ةالغلا ءالؤه روهظ لبق نامز ىف

مل مللاو اهلامعأب تضم همأ كلتو ، لمج الو ةقان اميف هل سيل نم

٠ هريغ لعفب ادحأ فلكي

نم اولبقي مل ةباحصلا رصع ىف نيملسملا نا ليق ولو : مامالا لاق

بيوصتو ، نامثع نم ةءاربلاو كلت نع عوجرلا الإ نامثع مدب ةبلطلا
مل ةباحصلا نإ : انلق ٠ عساولا اوقيضل ىأ ، هلزعو هعلخ ىلع نيملسملا
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صاخلا نيب هثادحأ راهتشا دعب الإ نامثع نم ةءاربلا ىلا سانلا اوعدي

هلوسر ةنسو هللا باتكل ةفلاخم امنأب نوملسملا اميف مكحف ، ماعلاو

ناكف ارارم قحلا ىلا عوجرلا هنم اوبلطو ، ملسو هلآو هيط هللا ىلص
، لزتعيل هب اوطاحأ مث ىبأف لازتعالا هنم اوبلط ىتح عجريو بوتي

بلطلا ىف اوماق سانلا نم اقيرف نا مث لتق نأ هيلع هللا ردق نم ناكف

لاوحألا هذمف ، هيلع نيملسملا مكحو هنم كلذ رومظ دعب نامثع مدب

ىهو ، تلصلا ىلع اممجورخل دشارو ىسوم نم نوئربتملا اهركذ ىتلا
نمف ، هنولحتسي الو بذكلا اودوعت امو ، لطابلاو قحلا لمتحت ىاعد

، دشارو ىسوم رمأ ىف نيملسملا لضافأ نم فقوت نم فقوت انه اه

مهنم نوفقاولاو ، هنع هوقوم لكشم لكو امهرمأ سابتلال

نيذلا مهءايلوأو ادشارو ىسوم نولوتي نيذلا مهءايلوأ نىلوتي

نم دحاو لك دنع ىوعدلا ةحص ناكمال ادشارو ىسوم نم نوءربتي
٠ نامزلا نم هللا ءاش ام كلذ ىلع ىضمو ، نيقيرفلا

ضارقنا دعبو ، نامزلا نم هللا ءاش ىضم ام دعب سافأ رمظ مث : لاق

، سانلا ىلع اممنم ةءاربلا اوبجوأو ، دشارو ىسومرمأ ىف اولغفرصعلا كلذ

، لداعلا مامالا ىلع اجرخ اممنأل امهثدحب مكحلا لهج عسيال اولاقو

عامجالاب غاب عامجالاب ماما ىلع جراخلاو ، عامجالاب ماما وهو

مدب نوبلاطلاو : لاق ، عامجالاب ةبجاو عامجالاب ىغابلا نم ةءاربلاو

، مهل ةعيرذ نامثع مدب بلطلا اولعجو كلملاو ةلودلا اوبلط امنإ نامثع

، نيدلا ىف ةميظع ةقرف كلذب تناكف ، ماوعلا دنع كلذب اورتستو

نم نوعربيو ،هثادحأ ىلع هنولوتي رمألا رهاظ ىف مهلك نامثع مدب نوبلاطلاف
كانه نمف ، هللا مكحب هيلع مممكح ىطو هيطع نيمئاقلا نيملسملا

) ٢ ج خيراتلا ربع نامع - ١ا م(
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ضارقنا دعبو ،هعايشأو نامثع نم ةءاربلاب الإ ةنتفلا كلت لهأ اورذعي مل

نامثع ىف اومكحي نأ سانلا اومزلي مل ، ممألا كلت باهذو نتفلا كلت

، كلذ ىف مكحلا فرعو ، ممثدحب عطاقلا ملعلا همزلي نم الإ مكحب هعايشأو

. ةءاربلا ضرف نم بجاولا ءادأل هللا مكحب مهيف مكحي نا همزلي ناف

همزلي امناو ، ء ىش هنم همزلي الف مهثدح مكحو مهثدحب لهاجلا امأو

، هنم اوعرب نمم ممتءاربو ، اولوت نمل مهتيالو ىلع نيملسملا ىلوتي نأ

ةثالث ىضم دعب دشارو ىسوم نم ةءاربلا سانلا اومزلا ةالغلا ءالؤهو

٠ نامثع عايشأ ىف نيملسملا مكحل اعطق فلاخم كلذ ف مهمكحف ، نورق

ىف ممل نوعسويو ، نيثدحملا ضارقنا دعب لهاجلا نورذعي نيملسملا نأل
سانلا نومزلي ءالؤهو ، مهيف مكحلا اوفرعي وأ مهولوتي مل ام فوقولا

اولهج ناو ٤ نورق ةثالث ضارقنا دعب دشارو ىسوم نم ةءاربلا نيلهاجلا

، ةبجاو ثدحملا نم ةءاربلاو مهنيد نع اولأسي نأ مممزلي اولاق مهيف مكحلا

رمأ وهو هيلع بجو نميف كلذ : انلق ، مهبجاو نع اولأسي نأ مهيلعف

نم ةءاربلا نإ مث ن هب ىلب نم معي امنإر ، مهلك سانلا معي ال صاخ
امناف ةمزال تناك ناو اهناف ، موصلاو ةالصلا لثم تسيل صاخشألا

رصبب هيلا لصو نم امأ ، هسفن رصبب كلذ ملع ىلا لصو نم مزلت

ةالغلا ءالؤهل سيل ، لوق ىلع همزلت امناو ، عامجاب همزلت الف ، هريغ

نم متي نيدلا نإ مث ، نيملسملا لاوقأ نم لوقب كسمت ادحأ اوئطخي نأ

دقتعن نأ ىفكي لب ، نالفو نالفنم ةءاربلا انداقتعا ىف ركذن نأ ريغ

٠ لالضلا لهأ ةلمج نم ةءاربلا

ةيلهاج ىف سانلاو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب دقف

، مالسالا عئارش مهملعي مث نيتداهشلا ىلا الإ اوعدي نكي ملف ءايمع

هيلع هللا ىلص نكي ملف ، ممتيغاوطو مهءابآ نولوقي هرومظ لبق اوناكو
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ممنم ىتفكي اساو ، ادحاو ادحاو مهنم اوعربي نأ مهمزلي ملسو هلآو

دقو ، هدادضأ نم ةءاربملا كلذ نمضتيو، هطئارش ىف لوخدلاو مالسالا لوبق

، مالسالا لوبقب نيكرشملا نم ملسو هلآو هيط هللا ىلص هللا لوسر ىفككا

فو : تلق ٠ دشارو ىسوم نم ةءاربلاب الإ نيملسملا نم ةالغلا غتكت ملو

لوسر لاق ، مزلي نأ لبق مزلي امل مازلاو عساولل قييضت لاحلا اذه

لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ « : غذنم هللا

،تيبلااوجحيو ناضمراوموصيو ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو ٠ هللا

ىلع مهباسحو امقحب الإ مهلاومأو مهءامد ىنم اومصع دقف اهولاق اذاف

٠ سمخ ىلع مالسالا ىنب : رخآلا ثيدحلا ىفو »هللا

ةنتغلا لبق ناكو ، ىراوحلا نب لضفلا قارتفالا ةقش عسو اممو

همحر بوبحم نب هللا دبع ىبأ نع ذخأ دقو ، هملعو هلضف ىف فلتخي ال

امهيف لاق ىتح رقصلا نب نازعل ابيرق اضيأ ىضم اميف ناكو ، هللا

لضفي ال ءاوس امه ىأ ، نيبج ىف نينيعلاك نامع ىف اممنإ لئاقلا

نانيعلاو ، نامع وه نيبجلاو ، نيبجلا ةنيز امهو ، رخآلا ىلع امهدحأ

نم ملسف ىأ ، ةذتفلا لبق رقصلا نب نازع تامف ، ناخيشلا كئلوأ

ريعبلا ةيشم اميف ىشمي ناكف ، ىراوحلا نب لضفلا امب ىلتباو اهتيلب

ىف لتق لب ، امنم باصأف لضغلا امكردأو : مامالا لاق ٠ هديق ىف

ىسومل نأىري لضفلا ناكو : لاق ٠ ميمت نب نازع ةماما ىف عاقلا ةعقو

ىسوم نا لوقي ناكو ، رضنلا نب دشارل ةمامالا د-قع نم هعنص ام

ىذلا قيرفلا نأ روكذملا لضفلا ىأ هنعو ، مميلع ةجحلا هناو مهملاع
الإ هتدقعو دشار ةماما تبثأ لزتعا هنإ لاق وأ كلام نبا تلصلا لزع ىأر

هترضحب الإ دشار ميدقت الو ، تلصلا لزع زوجي ال هنأ ىعدا هسفن خيش

٠ رومألا هيلع ضرست ىتحو ،هملعو
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دقو : لاق ، رثؤملا ىبأ ىلا مالكلا اذهب حولي هنأكو ، مامالا لاق
، ماما دشارف هلزع لح تلصلا ناك نا : ةرم لاق هنأ هسفن خيش نع انغلب

وهو ، هعم كلذ حصي ىتح كلذ لبقي ال هنأ انيح هنع انغلبو : لاق

اعم اوناك نيدلا ىفرصبلاو ملعلا لحتني نمم اقيرف نل الإ ، كلذ نع ابئاغ ناك

ايندلاو اوعجر هولزع املف ، هنورمأيو هنوثحي هلزع نم عم تلصلا ىلع

دشارل جتحي ىراوحلا نب لضفلا ناكو ، هللا ءاش نم الإ هماعلا مامأ

رضنلا نب دشارل هبتك باتك ف همالك نمو ، هتمامإ تبثيو ، رضنلا نبا

امو ، اهيطع عمتجي مل ةمامالا نأ كيلع نوجتحي مهنأ انغلب هيف لوقي

عيمجل ةكرتشم تسيل ةمامالا نأل ، كعم نم ىلع الو ، ةجح كيط كلذب مهل

نم هيف ام مالكلا اذه : تلق ٠ مهنم رضح نمل ىه امنإ ، نيملسملا

ىتلا اميلع عمتجملا ةعماجلا رومألا نم ةمامالا نأ لادجلا لهأل لاقملا

نأ دحأ لكل ناكل دارفأبموقت ةمامالا تناك ولو ، سانلا دارفأب موقت ال

امنإ معن اذمب لئاق الو هتماما نيملسملا مزليو اماما بصنيف موقي

اودقع اذاف ، ةمألا عجرم مه نيذلا ملعلا لهأ نم اهب ماق اذإ تبثي

، رمألا لوأ نم نيملسملا عجرم !وناك ذإ مهدقع ىف ةجح اوناك ماما ىلع

اوراتخا مهنأل هوراتخا ىذلا مامالاب عجرملا اذه اوديأ امنإ مهف

. ققحت اذا حالصلا ضراعت نأ ةمالل سيلو ، مهسفنأل ال ةمالل

بئاغ الإ اهنع جرخي ملو ، دقعلا مهنم رضح نمل ىه امنإ : لاذ

، نيدلا ىف مارح كلذو ، اهلهألو انم امل داضم وأ ، نيملسملا نم اهنع
نأ مهل نكي ملف بئاغلا امأو ، مهجهنم نيابو ، نيملسملا ليبس أطخأ هنأل

٠ هورظتني

ناك ، نيملسملا عيمج اهيلا ىفاوتي ىتح دقعت ال تناك ولو : لاق

، ةلطاب ىوعد هذهو : لاق ، اوأطخأ دق ىضم دق نمو ةمئألا عيمج
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مالسالا ف مدقلاو ملعلا لهأ نم رضح نمل وه امنإ دقعلاو ميدقتلا نأل

تزاج مهريغ ىلع ةجح مه نم اهب ماق اذا معن : تلق ٠ نيملسملا مالعأو

اذا امأ ، اهوديأو ةحيحص ناوملسملا اهآر ذإ ، تبجو وأ مهتدقع

اميف رظنلا مهلف ، مهيلع ةمامالا دقع عطق ملعلا لهأ نم دحاو درفنا

نم نلك اممو ، هوكرت الطاب هوأر ناو ، هوعبتت اقح هوأر ناف ، لعف

قارتفالا قاطن عسويو لزعلا بجوي امم ، رضنلا نب دشارو ىسوم

رضنلا نب دشار رركذملا مامالا هكلس ىذلا كلسملا نيملسملا نيب

نبا بجوأ فيكف ، اهلعف نوملسملا ضري مل ىتلا ةعينشلا لاعفألا نم

ىلع هنوضرفيو ، لكلا ىلع هنومتحي اباجيإ ىسومو دشار نم ةءاربلا ةكرب

مامالا نأل ، دلقملاو د-هتجملا ىط هبوجوب نولوقيو ، ىلاعت هللا دابع

غاب هيلع جراخلاو ، عامجالاب ايغب هيلع جورخلا نوكي عامجالاب

هللاو ، عامجالاب ةتباث عامجالاب ىغابلا نم ةءاربلاف ، عامجالاب

زع لوقيو ) تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل ةمأ كلت ( : لوقي

) ىرخأ رزو ةرزاو ىرزت الو ( غ )نولمعي اوناك امع نولأست الو ( : العو
،ليجلا كلذ باهذ دعب كلذ نيأو ،اعطق املع ملع نمالإ املاثمأ ىف

، ناميالاو نيدلا لهأ نم ناوخالا ىلع اثيوثت قارتفالا ناك امنإو
امع ىمعت ء ىش لعف ىلع ناطيشلا اهارغأ اذا سوفنلا ناف ةلمجلابو

نوقرتفملا هنم ملس دقو قارتفالل امف الإو، اهاوه ىلا تفاهتتو هءارو

امب تناد ةمأ كلت لاقي نأ بجاولا ناكو ، هيلع ىعادلا امو ، هيلع

ثعبن ملف ، مهدهع ريغ دمع ىف نآل نحنو ، اهل رهظ امبسح اهمزلي

ىأو ، ةيضاملا دوهعلا كلت هيلع تضقو ، ةيلاخلا مايألا كلت هتنفد ءاد

انسفنأل ىماحتنو اندهع ىف قحلا لبقتسن نأ انيلع كلذ ىف ىودج

ىلع عجرن انل امف ؛ انايندو اننيد لبقتسمل لمعنو ، انعطتسأ امهم
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امك امهمايأ ىفو نينسحلا ىلع ةعيشلا ءاكب ىضاملا ىلع ىكبن ىرولا

: ىبرعلل رعاشلا لوقي

ىنبدتت توملا دعب كلاخأ ىنإ

داز ىنتدوز ام ىتايح ىفو

وه امب لمعي الو، لماكلا هب لغتشيو ، لقاع هل حسي ال اذه نإ

ديعس وبأ ةمالعلا مامالا ةيضقلا هذه ماق ىتح ، لهاج الا هعون نم

هب ضقن ادر مهبط درو ، لطابلا لهأ ىلع ةأطولا ددشو ، هللا همحر ىمدكلا

، تافلاخملا كلت تلحمضاو تاياعدلا كلت تشالت ىتح ، هساسأ نم مهءانب

ىضمو ، ةعدبلا كلتل ريصنلا هللا مدعأو ، قحلا ىلع لمشلا هللا عمجو

تاءارغإ هللا بهذأو ،رسلا ثعاوب سانلا ملسو ، مهب تهتناو اهلهأ
: هل رفغو هللا همحر انخيش لاق ٠ لاح لك ىلع هلل دمحلاو ناطيشلا

نامع مهلعف نم تقرتفاو

نالذخلاو ةنتفلا اهسعو

ةيقاب مهيف ةقرفلا تناكف

هيقاو نع ام هللا ءاضق نعو
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ىرخأ ةرم نامعب ةمامالل رضنلا نب دشار ةداعإ

بلقت ىف اولازي مل مهناف بيرغو بيجع مهرمأ نامع لهأ نأ مطا

سوفنلا ىف نيفدلا ءادلا نم اذمو ، لزانملا ىلع ضقانت ىفو رومألب

نب تلصلا نم الدب اماما رضنلا نب دشار اوماقأ مهناف ، ةيفاصلا ريغ

، لاوحألا نم اوعاش ام هيلا اوفاضأو ، فعضلاو زجعلاب هومسو ىذلا كلام
هنأو ، كلام نب تلصلا مساب رومألا ىف لخدتي ناك ناذاش هدلو هنأو

ىسوم ناكو ، هلاعفأ هنم ملعي هابأ نأو ، هيبأ ناطلس ىلع دنتسي دلو

اولخدف ، نامع نم ريثك سوؤر هل عضخت همايأ ىف اريبك اسأر ىسوم نبا

مهنأ كلام نب تلصلا ملعيل قرفب اوعمجتو ، ىحاؤنلا هذه نم هيلع

دبعلا امأ ، ةراشالا هيفكت رحلا نأل لزتعاف ت هيكرات ريغو هودصاق

اوبسنو نجملا رمظ هل اوبلق رمألا نم تلصلا ىلخت املف اصعلاب عرقيف

ممل لحف نيملسملا رمأ عاضأ هنأو ، ةجح ريغبرومألا نم ىلختلا هيلا

ىوزن اولخدو ، رضنلا نبادشار هوعياييف ، هدعب رمألاب موقي ماما بصن

ةعبرأ قوف رمألا ىف هل ناكو ، عزانم ريغب رمألا اولوتو ديدجلا مهماماب
هيط اوضبقو ، ةرامالا رادىف هومجاه ىتح هيلع اوبلقنا مث ، ماوعأ

هوجرخأ مث ، انيجس هيف ىقبف نجسلا هوعدوأ مث طايسلاب هوبرضو

، هب ذخؤيف ، ابنذ وأ امرج هيلع اوققحي نأ ريغ نم ىرخأ ةرم هوعيابو

كلت دعب هيلع اوداع امنإو ، نكي مل كلذ لك لب ال ، هنم هنوبوتي مث

ريغب امامإ كلذ دعب نوكي مث ، برضو سبحو علخ ىهو ، ةئيسلا لاوحألا

لهأ اهنم كحضي ىتلا بئارغلا نم اذه نأ نوملسملا امملعي ، ةبوت

٠ لوقعلا
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نيثالثو عبرأ ٤٣٢ ةفيحص لوألا ءزجلا ىف نايعألا ةفحت ىف مامالا لاق

ىلا تراسو ، كيتعلاو مهف نب كلام ونبو دمحيلا تعمجت : نيتئامو

اومزه نأ دعب رضنلا نب دشار اورسأف ، ىوزنب ةمامالا رادىف دشار
نيتنثا ةفيحص ىف لاقو ، ةمامالا نم هولزعو ، هركاسع اوضفو هناوعأ

اريسأ اسوبحم اديقم اعيلخ نجسلا ىف دشار ىأ ناك : نيتئامو نيعبرأو

ممنأ كل انمدق دقو ، لاحلا اذه ىلا رضنلا نب دشارب لاحلا ىضفأ

هومدق امنإو ، نيملسملا دنع هيلع هب نوجتحي ] ام [ هيلع اوتبثي مل

الدب اماما مساقلا نب تلصلا اومدلق مث ، اوءاش ىتم هولزعو اوءاش امك

اوضبقو ، كلام نب تلصلا نم الدب مهل اماما ناك ىذلا رضنلا نب دشار نم

هنم اونكمت مث ، مهنيبو هنيب راد لاتقو هل ةمجاهم دعب دشار ىلع

ديقلاو برضلا دعبأ ، نجسلا هوعدوأ و هوديقف ، ديدحلا هيلع اوعضوو

، نجسي و برضي سمألاب اذمب ىضري مامالا اذمل امو ،ةمامإ نوكت

٠ هللا ناحبس اماما دوعي مويلاو
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رضنلا نب دشار دعب مساقلا نب تلصلا ةمامإ

نم هورأو ، هيلع ضبقلا نم رضنلا نب دشار ىلع نيمئاقلا نكمت امل
، مهتوطس رهق تحتو ، مهتبغر ريسأ هنأ هربخأو هلذأ ام هيلع مهتوطس

هب راهناف واه فرج افش ىلع هنأ نقيأو ، مهنم هقحل ام ءوسلا نم هقحلو

نمب هيلع ةسمحتملا مهسوفن ضارمأ هيلع نورئاثلا ىفشو ، ضيضحلا ىف

٠ هتماما لاح ىف رضنلا نب دشار مهيلع مرجأ نمو ، ةضورلا ىف لتق

ميعزلاب طونم مهرمأ لكو اماما مساقلا نب تلصلا هدعب اوعياب مث هوضفر

اوضتري ملو ، هوعلخف مهبجعي مل مساقلا نأكو : ىسوم نب ىسوم ربكألا

نب دشار اوداعأ مهنأ رثؤملا ىبأ مالك رهاظو ، هلامعأ نم هوأرام هنم

دعب مساقلا نب تلصلا اوماقأ مث ، ةيناث هولزع مث ، ةمامالا ىف رضنلا

هوسبحو هوبرضو هوديق امل مهلعلو ، رضنلا نب دشارل ىناثلا لزعلا

احلاصم هوأرو ، ةمامالا ىلع هودر مهسفنأ اوفشو هوبدأ املف ، هوبدؤيل

٠ ىرخأ ةرم لمعلل ديعأو ، ىفاشلا بيدأتلا هبيدأت دعب اهل

اماما ادشار اومدق : رثؤملا ىبأ نع ايكاح هللا همحر مامالا لاق

اوملاق ىأ هوللض مث ، هلامعأ ىف ، هئطخو هماكحأ ىف ىأ ، هطلغ ىلع ةيناث

مساقلا نب تلصلا اوماقأ مث ، هلالض حص ام دعب ىأ ، هولزع مث لاض وه

ناك نأ دعب نم دشار ىلا اوعجر : ناطحق وبأ لاق : مامالا لاق ٠ اماما

اورصقو ةمامالا هل اودقعف ، اريسأ اسوبحم اديقم اعيلخ نجسلا ىف

ىأ ، لاق ٠ مهنع ءاج ام رخآ ىل ةاكزلا اوبجو ، ةعمجلا ىف ةالصلا

ىأو : تلق ٠ نامع لهأ لاعفأ نم بيجعلا بجعلا نم اذه ناطحق وبأ

لطابو قح ىلع اهلامتثال بئارغلا نم ةلأسملا ناف ، اذه نم بجعأ ء ىش
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اوعلخو هوعلخو هوكرتو هولذخ مث : لاق ، لبانب الباح لامعألا هذه طالتخاو

٠ خلا اوهلو ابعل اهلهأ ىلع اهيف ىلاعت هللا بجوأ امو اهضرفو ةمامالا

هلوسرو هللا دهع اهيلع نأك ام ، نايبصلا بيعالأ نم ةبوعلأ ةمامالا نأكف

فرتقا هللا دهع ناخ نمو ، هللا دنع ريبك امهرمأ قاثيملاو دهعلا ةنايخو

تائيس نمو لجرلا تاءوس نم لاوحألا هذهو ، بونذلا نم اريبك ابنذ

اذه ةهازنو هلهأ ىلع ةجح اهاري بهذملا ىف حداقلا ناف ، لامعألا

نوحلاصلا لاجرلا تلق لهو ، لاعفألا هذه لثم ىبت حيحصلا بهذملا

سبحلاو برضلاو ديقلا دعبف ؟ دشار لاوحأ اوأرام دعب مهنوعيابيف

لازتال ةحضافلا ةحداقلا لاصخلا هذهو ، ةمامإلل لاجم ىقبي ، ليلضتلاو

مهتيحالص مدعب ىلوملاو مينزملاو طيقللا ىف ءاملعلا لقي ملأ ! ؟ اهلوادتي

لاصخلا كلت نأ عم ، ىوقتاو ملعلاو لضفلا ىف ةورذلا اوغلب ولو ، ةمامالل

مهببس نم ال مهريغ ببس نم ىه ذإ ، اهب فصتملا قح ىف راعلا نم نكت مل

وأ هسندي ام هيلع لخدي نأ قيلي ال عينم عيفر ةمامالا بصنم نأل كلذ

٠ ام ءىشب هبناج ملثي
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ةمامإلا نم مساقلا نب تلصلا علخ

نيدلاب مهدنع بعالتلا رثك ، ةقلحلا هذه ىف نامع لهأ نأ ملعا

ةمامالاب اذه نوقفاصي مهارتف ، ةلضملا ءاوهالل بصعتلا مهنيب عاشو

نومدقيو اراهن هنوكرتيو ، اليل كلذل نودعيو ، احاور هوعلخيو ، احابص

، كلذك هنوكرتيو انيح ارمع نوبصنيو ، ادغ هنورخؤيو مويلا اديز

، ءادعألا نم وجلا مهل افص مهنأ الا سانلا هفرعي كلذل بجوم الو

، سمألاب هيلع اوناك ام اوسن كلذبو ، ءايوقألا كولملا رش هللا مهافكو

اوشاع ذإ ليئارسا ىنبك مههيت نم اوهبتني ملو فسخلا نومأسي ثيح

عمطو ، نينمؤملا لمش قزمتو ، نيملسملا ةوق كلذب تهوف ، هيتلا ىف انمز

٠ ايندلا لهأ ةلودلا ىف

، هدالب ىف مملامعأ ىلاو ، هدابع عنص ىلا رظان هللا نأ كش الو

، قحلل ةفلاخملا مملاعفأ ببسب مهنم مقتنمو ، مهلاعفأ ىلع مهيزاجمف

اوريغي ىتح موقب ام ريعي ال هللا نإو ( ، حلاصلا مهفلس هيلع امل ةيفانملا

نامع لهأ عياب املو ) هل درم الف اءوس موقب هللا دارأ اذإ و ( ) مهسفنأب ام

لطي مل هوعلخ ذإ ، رضنلا نب دشاد دعب ىصورخلا مساقلا نب تلصلا

اماما نوبلطي اوحارو ، دشارك هوضفرو ، هوعلخ ىتح اذه تلصلا دمع

مهدنع ةمامالا نأكف ، هعلخل ابجوم اذه تلصلل اوركذي ملو هوعيابيل رخآ

، نوعنصي امع ادغ مهلئاس هللاو ، اهناديم ىف نوهلتيو ، اهب نوبعلي ةرك

٠ًامامإ همسا ىلع اوبعالتي نأ بجي ىذلا اذه نم بجعلاو
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هللا همحر ىصورخلا ميمت نب نازع ةمامإ

تلصلا اوعيابو ، نيترم رضنلا نب دشار نامع لهأ علخ امل هنأ ملعا

نم ىده ريغ ىلع ٠ انفلسأ امك اضيأ هوعلخو ، انمدق امك مساقلا نبا

اذإ ىتح ًام رثح كهتني ملو ، امرج بكتري ملو امثا فرتقي ملو ، هللا

هيضتقي ال ءىش اذهو ، اقللا ءىشلاك مهرومظ ءارو هوقلأ هيف اوبغري مل

فلاخي ام نامثع نم اوأر امل نوملسملاف ، نيملسملا ةنسب اونتسا ناف ، نيدلا

ةيناثلاو ىلوألا هوبوتو : نوركني ام اونيبو ، هيلع اوماق ناميالا لهأ جهنم

اوماق هرارصا اوققحت املو ، مهفالخ ىلع هرارصا مهل نيبت ىقح ، ةثلاثلاو

نم مهل فرعي مل انه نامع لهأو ، هيف اورذعأ ىتح رصأف ، لزتعيل هيلع

هريغ اوعيابو هولزع مث ةرم هولزع مث اذه اوعياب مهنأ الا ءىش ىندأ كلذ

ربتعيل ، ةفعضستملا ةمامالاب هل نوثنعثنام عونلا اذه نم ىرت فوس امك

هللاو ، ةقداصلا ناهذألا لهأ هنم رزتحيو ، ةفصملا لوقعلا لهأ كلذب

نم نولخ ثالثل ءاثالثلا موي ىفف ٠ ) نيقداصلا عم اونوكو ( : انل لوقي

ىدتهملا اهيف لتق ىتلا ةنسلا ىهو ، نيتئامو نيعبسو عبس ةنس رفص

ةنس ال ، نيتئامو نيعبسو عست ٩٧٢ ةنس اذه لتق لب ليقو ، ىسابعلا هللاب

، هللاب ىدتهملا ةفالخ ىف كلذ نوكيف اذه ىلو نيتئامو نيعبسو عبس ٧٧٢

٠ ملعأ هللاو نيقنسب هتافو لبقو

ىسوم نب ىسوم لصو امل هنأ كلذو : هللا همحر ىملاسلا مامالا كاق

ميمت نب نازع ةمامأ ىلع مهيأر عمجأ ، رضنلا نب دشار لزع دقو ىوزن
ثالثل ءاعبرألا موي وهو ، هانركذ ىذلا خيراتلا ىف هل اوعيابف ، ىصورخلا

ةعيبلاب هل ماقو ، نيتئامو نيعبسو عبس ٧٧٢ ةنس رفص رهش نم نولخ
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ىخأ ىلع نب دمحمو ، ىضاقلا دمحم نب رمعو ،ىلع نب ىسوم نب ىسوم

نبا دمحم نب رهزألاو ، ربزهلا نب نازعو ، ىلع نب ىسوم نب ىسوم
٠ ناميلس

، نامع هل تملسو هل رمألا دكأتو ، ميمت نب نازعل ةعيبلا تمت املو

، برعلب نب كلام نب تلصلا نب ناذاش اهيلع فلختساو ىوزن نم جرخ

نازع هيلع ىلصف ، دمحم نب رمع ىضاقلا تام دقو ىكزأ ىلا لصوو

دطويو اهمئاعد تبثيو هتماما ركريل ماقو ىوزن ىلا عجر مث ، ميمت نبا

ىسوم تبثأو، ةماعرضنلا نب دشار ةالو لزعب ارمأ جرخأ ، اهنمأ ناكرأ

ىرحبلا لوطسألا ىلع ربزملا نب نازع فقو ، ءاضقلا ىلع ىسوم نب

نبا دمحم نب رهزألا ىلوو ، ىوزن ىف هل ايدعم نامثع نب ناهبن لعجو

، ميمت نب نازعل ابيطخ نامثع نب ناهبن ناكو ، اهيلا امو راحص ناميلس

نب دمحم نب هللا دبع هل ارضاح نكي مل ناف ، ةعمجلا ةالص ىف كلذو

، هنم هملعي امل ىسوم نب ىسوم نم ميمت نب نازع فوخت مث ، بوبحم

، لاوحألا ظحالي ىقبو ، مهف ام هنم مهفو ، ملع ام هنم ملعو هرصاع دقو

نب ىسوم ىلا تفتلا تتبث دق اهمئاعد نأو ، ترقتسا هتماما نأ ىأر املو

ىذلا وه هنأ ىأرو ، جامو كلذل ىسوم جاهف هنع ءاضقلا لوحف ىسوم

ىسوم نع لوحي نازع حبصأ مويلاو ، ةمامالا ىسرك ىلع نازع دعقأ
نكل مامالا هرخأ امل رخأت هتيلو ، هلامعأ ديري ال هنأ هموهفمو ءاضقلا

، ةديدس ريغ انه نازع ةسايس ناف ، ناسنالاىطع ردقملا عوقو نم دبال

ىسوم ناف ، هيلع مايقلا نم ملسي امبر هب هاهلأو ءاضقلاب ىسوم لغش ولو

٠ ةمامالا فيسو ةماعزلا ةدمع هسفن دعي حبصأ

اذه نازع لمع ىأرو ىكزأ ىف عومجلا ىسوم عمجف : مامالا لاق
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، نامع ىف دقعلاو لحلا هل ىذلا ريبكلا ميعزلا ىسوم نب ىسوم فرشل ةناها

لئاق هل لاق امبرو هسفن ىف لاق ، هعمجو ىسوم نع رابخألا تعاسش املف

جرخأ امك ، ارغاص كتماما نم كجرخيو كمجاميل عومجلا عمجي ىسوم نإ

نازع فحزف ، كيلا هعمجب جرخي نأ لبق ىسوم لجاعثي نأ ىأرلاو كلبق نم

نأ افوخ ىسوم نازع لجاعف مامالا لاق ، ىكزأ ىلا ىسوم ىلع ميمت نبا

قرفب ركسعو تلصلا ىلع ماق هناف ، هلبق ناك نمب لعف ام لثم هب لعفي

نب دشار ىلع ماقو ، اناوعأ هل دجي مل نيح هتماما نع تلصلا لزانت ىتح

، لاجعتساب ىسوم ىلع نازع لاصف ت نازع ةبوث نآلا هذهو اضيأ رضنلا

مهحلسو ىوزن نجس ىف نيذلا صوصللا قلطأو ، ىوزن نم هعم نمب جرخف

ترادف ، ىكزأ ىف موقلاو الا ىسوم رعش امف اشيج شيجو ، مهب جرخو

دنع ، ةدرلا تايصح دنع ىربكلا ةكرعملا تناكو ، مهنيب برحلا ىحر

موقلا ملع رسكنا ىسوم لتق املو ، ىكزأ نم رونجلا ةلحم نم رجحلا دجسم

باحصأ لاص كلانهو ، عينملا ءانبلا كلذ هيلع ماق ىذلا دومعلا طقسو

اوبهنو الاومأ اوبلسو ، الاجر ىكزأ لهأ نم اولتقف ، رصتنملا ةلوص نازع

اوضبقو مهتويب نم اوجرخي مل نيذلا مهلعلو ، رانلاب اسانأ اوقرحأو اتويب

ملو ، نوملسملا هيلع ام فالخ ىلع ةمألا ىف ةعينش الاعفأ اولعفو اهيلع

، ءايحألا نيب تمدقت نئاغض نم كلذو انملع ام ، نامع ىف دحأ اهلثم لعفي

ذختا هنا ىتح نوملسملا هيلع اهركناو ثادحألا كلت لهأ نازع ىوآو

نم قافنا حرطو ، قافنالا مهيلع ىرجأو ، اراصنأو اناوعأ نيثدحملا

، نازع ىلع ملعلا لهأ ركنأو هاصع نم بقاءو ، ىكزأ ىلا ريسملا نع رخأت

، ىسوم نع هغلب اميف مهرظانيو ملعلا لهأ رضحي نأ هيلع ناكو اذه هلعف

مدقيلف ىسوم لجاعي نأ ىأر امل مث ، مهنم دحاو وهو مهيأر ىلع دمتعيو

ناف ، اهادعتي نأ هل سيل ءايشأ هل مث ، صوصللاب ال نيملسملا ةارشب هيلع
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حصي ال اذهف ، رافكلا نم دحأ ىف نوملسملا هلعفي مل رانلاب نيملسملا قرح

فصني نأ مامالا وهو نازع ىلعف ، شيجلا ةرعم نم عقو ناك ناو ، اعرش
هذه لثم لعفيو ، سانلا ىلع سرطغتي ىذلا لهاجلا بقاعيو ، لعافلا نم

نيعبسو نامث ٨٧٢ ةنس دحألا موي ةعقولا هذه تناكو ، ةعينشلا رومألا

٠ ةروكذملا ةنسلا نم نابعش نم ةليل رخآ ىف نيتئامو

هتأر ىسوم نب ىسوم اهيف لتقو ، نازع حلاص ىف ةيضقلا هذه تناك املو

نمو ةيرازنلا نم ايلاوم ناك نمو ةيرازنلا ةصاخو ، كلذل سانلا شحوتساف

سانأ قرحو بهنو ، سانلا نم اريثك لمش لتقلا نأ اميس ال اريبك اهعياش

دقحلا ران مرضأو ، موقلا ةغمدأ ىف ناطيشلا خفنو اعينش هوأر رانلاب

٠ نينيدتملا كلهيو ، نيدلا قزميل

هموق نم هعم نمو ىكزأب ىسوم نب ىسوم لنثق نيح كلذو : مامالا لاق
ىلا ، ىماسلا ىراوحلا نب لضفلا كلذ لجأ نم جرخف لاق ، ةيناميلا

جرخو ، مهيلا ليمي نم عم ءارآلا مربيو كانه نم شيجتسيل ، رسلا ةيحان

، سانلا نع نييفتخم نيللستم اجرخ ىأ ، رس ىلا ىماسلا ناورم نب دايز

قحلو ، ىراوحلا نب لضفلاب قحلو ةنطابلا نم ةيده وبأ جرخو : لاق

نب ىراوحلا قحلو ، ىراوحلا نب لضفلاب ىماسلا هللا دبع نب ىراوحلا
مث ، اريثك اسانا اهب عمجو ، نادحلا لابجب ىتولسلا ىنادحلا هللا دبع

ىنبب ناعتساف ، ىميربلا ىأ ماوت ىلا ىماسلا ىراوحلا نب لضفلا جرخ
سان هعم عمتجاو ، ريثك سان مهنم هباجأف ٠ ةعصعص نب رماع نب فوع

مث ، ماوتب مهعامتجا ناكو : لاق ، مهريغو ةماس ىنب نم رسلا نم ريثك

ىلع اومزعو ، ىتولسلا ىنادحلا هلل دبعنب ىراوحلا نب لضفلا جرخ

، نادحلا لابج نم لقنيب اوراص ىتح اوجرخف ميمت نب نازع ةبراحم
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نازع ةبراحمل اوماقو ،ىتولسلا ىنادحلا هللا دبع نب ىراوحلا اوعيابف

ةنس لاوش نم رشع سداس موي راحص نوديري نمب اوجرخف ميمت نبا

نم نيرشعلاو ثلاثلا موي راحص اولخدو ، نيتئامو نيعبسو نامث ٨٧٢
ىلصف ةعمجلا ةالص ترضحو ، ةعمجلا موي كلذو لاوش ىأ ، رهشلا اذه

ىنادحلا هلا دبع نب ىراوحلل اعدو سانلا بطخو ، ناميلس نبا ديز سانلاب

مهربخ عاشو ، تبسلاو ةعمجلا ةيقب اهيف اوماقأو ، ربنملا ىلع ىتولسلا

مهنم نقيت دقو ، مهتانكسو مهتاكرحل ايعارم ميمت نبا نازع ناكو ، اذه

٠ مهبرحل ماقأف ، فالخلاو ، قاقشلا

هعومج عمج مهجورخب عمس امل ميمت نب نازعنأ كلذو : مامالا لاق

ناميلسو ، ىئانهلا ماحمح نب فيهألا ةدايق تحت ههجوف ، هشيج زهجو

مهيفو ، مهف نب كلام دلو نم ةعامج ىف ، ىميلسلا لالب نب كلملا دبع نب

،دمحيلا ىلع تلصلا نب ناذاشو ،كيتعلا ىلع ىراجهلا ىكتعلا لاهنم نبرضنلا

نم هموق عيمج ىف ىئانهلا ماحمح نب فيهألا ديب هلك شيجلا رمأو

اركسعو افيثك اشيج ناكو ، مهف نب كلام دلو رئاسو كلام نب ةءانه ىنب

هذه ريسم ىراوحلا نب لضفلاو هللا دبع نب ىراوحلا غلب املف ، امخض

اهنم زجم نيلزان اوناك ذا ، راحص نم برقلاب نآلا مهنأو ، مهيلا عومجلا

، هشيجب ىراوحلا جرخ مهف نب كلام لآ لزانم ىف ىأ ، ىقرشلا بناجلاب

٠ نامع لهأ رباكأ عمجي ىأ ، امخض اركسع مامالا لاق امك هشيج ناكو

الاتق اولتتقاف ، عاقلا ىمسي عضومب بتوع رهظ نم مايخلاب اوقتلاف لاق

ةءانه ونب تلمحو ، بلقلاو ةنميملا ىف كيتعلاو دمحيل ا تلمحو ، اديدش

فويسلا نينط الا عمسي ناك امف : لاق ، ةرسملا ىلع مهف نب كلام دلو رئاسو

، ميظع رابغ نيشيجلا نيب عفتراو ، ضيبلاو قلحلاو قردلا حئافص ىلع
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ذإ نامع لهأ بورح عنشأ نم برح ممنيب ترادو ، سمشلا رتس ىتح

ىلتق نع لاتقلا ىلجنا ىتح ، مهلاجر اهيف توميو مهلاطبأ اهيف كلهيل ، كاذ

نب ناميلس ىنعأ اميظع ءالب لالب نبا اهيف ىلبأو ، مهنايعأ نم ةريثك

نجحم نب نايرلا ىلع دشف لمحو ، هقيب لهأ نم هعم نميف لالب نب هللا دبع

هسرف نع اليتق هادرأف هتبل ىف هنعطف ةماس ىنب ناسرف نم ناكو ، ىماسلا

لتقو ، ريثك مهنم رسأو ، امنم حبقأ ري مل ةميزه ةيرازنلا تمزهناو ، اتيم

٠ مهيف سأبلا لهأو مهديدانصو ممنايعأ ةكرعملا ىف مهنم

ةيناميلا نم ليتقو ، ليتق ةئامتس ةكرعملا ىف مهنم لتق : ماماا ناق

، هللا دبع نب ىراوحلا ةعقولا ىف لتقو ، الجر نونامثو ةسمخ ممباحصأو

نب دمحمو ، ىماسلا نمحرلا دبع نب ىيحيو ، قيناودلا ىبأ نبا دروو
ىنب نم ريثك سانو ، ةبيقكلا سراف ناكو ةريبكلا ةيارلا بحاص نسحلا

، ىرماعلا فوعلا فوع نب ةعصعص لتقو ، ممنايعأو ممهوجو نم ةماس

ديعس لتقو ، همع ىنب نم ريثك قلخ ىف ىحشاولا هللا دبع نب ىسومو

٠ نيلوتقملا هوجو مه ءالؤهف ، ىعجفلا لاهنملا نب

مه ىأ ، ةيمستلا مهيلع ىتأت الف مهادع نم امأو مامالا لاق

، ىدمحيلا ديزي نبدمحم ماحمح نب فيهألا باحصأ نم لتقو : لاق ، نويثك

،نيرخآلا هنم ةعامجو ، دلاخ نب هبنم هل لاقي كيتعلا نم لجرو ، معنت لهأ نم

، نازع باحصأ نم ةيناميلا ركسعب ىئارت امل ىراوحلا نب لضفلا نإ ليقو

نع ةيانك ىسفن تشاج دقلو ، اهنم تدوزت ام ايندلا ىلع ىفهل اي : لاق

، ةكرعملا ىف هوجولا نم ليتق لوأ ناكو : لاق ، توملاب نقيأ ىنعملاو ، هتوم

) ٢ ج خيراتلا ربع نامع -٢١ م (
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ريعب ىلع راطف ، نامع لهأل رشلا ةيعاد نوكيل مساقلا نب دمحم تلفناو

هيلع ىضقل سلج ولو ، ةعاجش نبجلا ضعب لاقي امك ماوت لزن ىتح

رذنملا ريشب هقحل مث ، ةيماحلا مهران دمختو ، دقتملا مهرمج ءضطئيف

ام ليق ءانثألا هذه فو نانرج رمج نم نالجرلا ناذه ناكو ، ماوت ىلا
: لاق ، نامع ىف الثم تراصف ، نانرج نم اهلصأو الإ نامع ىف ةنتف نم

ىذلا وهو ، نونلا مضب رون نب دمحم اهب ناكو ، نيرحبلا ىلا اجرخو
ةعقولا هذه تناكو ، ةدحوم ءاب نونلا بلقب روب دمحم نامع لهأ هيمسي

ءامعزلا ىلع ناك اهيف لتقلا نأل كلذو ، ةروهشملا عئاقولا مظعأ نم نامع ىف

نوكي ىتلا اهريغ فالخبرباكألاو نايعألا اهيف جرخ ذإ ، نامع لهأ نم
ناك اذإ ام لثم ةرهش ممل نوكت الف ، ابلاغ ةقرترملا دونجلا ىلع اهيف لتقلا

، نيعوبتملا ءاسؤرلااو ، نيعاطملا ءامعزلاو ، ريهاشملا ءاسؤرلا ىف لتقلا

امك نامع لهأ نيب دقحلا طانمو ، نغضلا راثم ةعقولا هذه رمأ ناك كلذلف

٠ اهل نوخرؤملا لاق

مايخلاب بتوع رهظ نم ، عاقلا ةعقوب ةفورعملا ةعقولا هذه : مامالا لاق

ةعقولا هذه تناكو ، نامعب ةروكذملا ةروهشملا مئاقولا نم ىهو ، راحص نم

ةعقاو نيبو اهنيب ناكف ، هنم تيقب لايل عبرأل لاوش رهش نم نينثالا موي

امهالكو ، طقف ناضمر رهش هعم نمو ىسوم نب ىسوم اهيف لتق ىتلا ىكزأ

مهلاطبأ اذكهو مهنم نايعألا ىلع امميف ىضق دقو ، مهعم نمو ةماس ىنب ىلع

نامعب ةعقولا هذه دعب مهل مقت ملو مهب طيحأ اوأرو ، مهيديأ ىف طقئسو

، ربكألا مهدومع طقس ىسوم نب ىسوم لتق دعب مهنأل ةيونعم اهل ةمئاق

دقو ، راحص ىف نومزهنم مهو مهنم ىكزأ نيأو ، ممتوق اصع تقدناو

ةيماح ةرمج مهو ، نيتعقاولا نيتاه ىف مهيلع ميمت نب نازع دعاس دتشا

ىلاو روب نب دمحم ىلا مهنم رف نم رف كلذلف ، ةلوهسب ءىفطنت ال
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ةنسلأب هورغأو ، ةيلئابقلا ةيرصنعلا ىلا ارظن ةيرضملل اخرصتسم نيرحبلا

ىتلا ىربكلا ةماعزلا وهو ، هولواح ىذلا رمألا مهل متي ىتح ةلوسعم

ىلاهأ نم مهنوكو ، ىشرقلا بلاغ نب ىؤل نب ةماس نم مهنوكل اهنودشني

ىف دقعلاو طلا مهلو ، اهيف ةداسلا مهنأو ، نامع بلق ىه ىتلا نانرج

٠ مهريغ لبق نولوئسملا مهو نامع نم اهوحمو ةمامالا داجيا
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نامع ىف ةميظع برحل ضرعتي ميمت نب نازع

ىسوم نب ىسوم اهيف لتق ىتلا ىكزأ ةعقوم ىف ميمت نب نازع رصتنا امل

مهرأث ذخأل نازع نم نوروتوملا عمجتو ، ميمت نبا هاشخي ناك ىذلا

نم عاقلاب مهمزهف هشيج مهيلع نازع راثأو ، ميمت نبا راصنأ نم مهمعزب

نبا فيهألا مهيلع جرخ ذإ ، مهلاطبأو مهلاجر لتقو ، ةميزه رش راحص

قا زتخالا لحأتو ، عاقلا ةعقوب قاقشلا قمعت انهو نازع شيجل دئاق ماحمح

ناك نم نييرازن ةماس ىنب جهن ىلع نم ناكف ، ةيرازنلاو ةيناميلا نيب
فرعي ناك امف ، كلذب مهنيب ناطيشلا ىدانو ، نيينامي دمحيلا جهن ىلع

٠ نامع ظح ءوسل كلذو ، ةيرازنلااو ةيناميلا الإ

، عاقلاب مهريغو ةيرازنلا نم لتق نم لتق امل : هللا همحر مامالا لاق

نب ريشبو مساقلا نب دمحم جرخو ، ممعم نمو ةيرازنلا ىلع رمألا دتشا

، نيرحبلا ىلا ىسوم نب ىسوم ةريشع مهو ، بلاغ ىؤل نب نايماسلا رذنملا

ايكشف ، سابعلا ىنب كولم نم دضتعملل اهيلع الماع رون نب دمحم اهبو

نامع ىلا اممعم جورخلا هالاسو ، ةيناميلا ةقرفلا نم امهباصأ ام هيلا

، امهمصخ ىلع هايرغأ امهلعلو نامع ، كلم ىه : تلق ، ةليلج رومأ ىف هامعطأ و

لهأ نم عقاولاب هركاذ امبرو ، دادغبل ةعبات تناك نامع نإ هل الاق امبرو

لجألا نأ الإ نامع برحب مه ديشرلا نأو ، رفعج نب ىسيع لتق ىف نامع

العو كنأش اهب ربكنامع تحتف اذا كنأو هلاثمأو اذه نمو ، هفعسي مل

تنأو ، ناك ام نامع ىف هنم ناك جاجحلا نأو ، ناطلسلا دنع كردق اهب

ةرامأل سفنلا نا ، هللاب ذايعلاو ريغ ال ىسفنلا ىفشتلا ةياغلاو هنود تسل

نامع تناكل نامع ىلع درمقملا لطبلا اذهل نامع مقت ملولو ، ءوسلاباب
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ةذفان هتداراو ، ناسنالا ىلع راج ةردقو هللا ءاضق نكلو ، هنئمطم ةئداه

ةفيلخلا ىلا ابهذي نأ امهيلع راشأو ، كلذ ىلا امهباجأف هب الاز امف

نبا دمحم راسف ، هترصن ناديري امدق امهنأو امهرمأ هل ركذيو ، دادغبب

ىلا مساقلا نب دمحم مدق املف ، رون نب دمحم عم ريشب دعقو مساقلا

ةصرف اهآرو ، ثهو هل فخ رمألا هل ركذو ، ىسابعلا دضتعملا ةفيلخلا

ةيحيرأ هتذخأ امبرو ، مهنع اهتييغ لوط دعب نامع مهل ديعتست ةحناس

عجرو ، نامع ةيالو ىلع رون نب دمحمل هنم ادهع جرخأف ةيرازنلل ةيبصعلا

دمحم ذخأ و ، هتيغبب ىسابعلا ةفيلخلاانم اروفوم نيرحبلا ىلا دادغب نم

لصحو ، ةيرازنلا ةصاخو ، لئابقلا رئاس نم ركاسعلا عمج ىف رون نب

هيف افلأ نيرشعو ةسمخ نم فلأقي هثيج ناكف ىط نم ماشلا نم ممعم

دازلا مهدنعو ، نشاوجلاو عوردلا مهيلع ، ةئامسمخو سرف فالآ ةثالث

، نامع ىف ربخلا عاش ىتح مهلابقتسا ىف نامعو ، ةيفاولا ةدعلاو ىفاكلا

ىتح امهرمأ نم نوكي امو ، نيميعزلا نيذه رمأ ىف اهناذآ ةحتاف تناك ذإ

، دادغب ةفيلخ هئارو نمو ، نيرحبلآ ىلاو رون نب دمحمب اهئيجمب قحلا ققحت

نوخرؤملا هركذ امم ، راص ام ءالؤه نم اهيلع راص اقباس نامع تناكو

عئاشلا نم افوخ بناج لكنم تزتهاو ، ميظعلا أبنلا اذهل نامع تبرطضاف

ةلئاه ةشهدم ديعب نم ىتأت رابخالاو ، هنم نوكي اذام ىردي ال ىذلا

٠ ةعئار

ةيرازنلا نيب ةيباصعلاو فلاختلا ىأ فلخلا عقوو : مامالا لاق

ةيناميلاو ، بزح ىف مهيأر ىلع ناك نمو ةيرازنلا تناكف : لاق ، ةيناميلاو

نب نازع مامالا نع سانلا لذاختو : لاق ، بزح ىف مهيأر ىلع ناك نمو
بناج نم ةيرازنلا ىعدملاو ىعاادلا حبصأو رومألا تضقتناو ، ميمت

نوكيس اولاق امبرو راحص لهأ فاخف لاق ، رخآلا بناجلا نم ةيناميلاو
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تناك ذإ ، ةنطابلا نم اهلوح امو راحص ثيجلا اذه هجاوي نم لوأو انيف

لبقملا شبجلا اذهب مهل لبق ال مهنأ اوأرف ، كانه نم نامعل ىزاغلا قيرط

، مهدالوأو مهلاومأ مهبلسيو ، مهيلع ىضقيو مهمهتلي نأ اوفاخف ، مهيلع

اذإ ىغابلاو ، ىغبلا اهل دئاقلا نأل ، دح دنع فقت ال ، ىغبلا بورح ذإ

فاريس ىلا مهتالايعو مهيرارذو مهلاومأب جرخف ، ىوهي ام لعفي رصتنا

، مهادلا ودعلا نم افوخ نيراف ، نادلبلا نم كلذ ريغو زومرهو ةرصبلاو

نمو همرحو هدلوب ىميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس جرخو لاق

، زومره ىلا اومدق ىتح نفسلا ضعب ىف رحبلا اوبكرف ، هموق نم هعم فخ

عوجرلا نم سيآو ، الاومأو اراد اهب ذختا نأ ىلا كانه ماقأو اهب نصحتف

، ناميلس نب ىدهملا هنبا مث ، تام نأ ىلا انطو زومره ذختاف نامع ىلا

ىلا عجر مهضعبو ، اهب هدلو ةيقبف ، تام نأ ىلا اهيلع اريمأ ناكو

مث ، ةميخلا سلر ىأ ، رافلج قيرط نم هشويجب روب نب ءاجو نامع

رهش نم نولخ تسيل ءاعبرألا موي اهلصو ، ىميربلا ىأ ماوت ىلا اهنم
لئابقلا نيبو هنيب تعقو بورح دعب نيتئامو نينامث ٠٨٢ ةنس مرحملا

ناكو ، اعبط همطحي هيلع رم ام ثيجلا نأل ، هرورم قيرط ىلع ةعطاقلا

نامع ىف ثاع ىذملا فسوي نب جاجحلا نم لقأب سيل اذه رون نب دمحم

ىناثلا جاجحلا اذهو ، نامع خود ىتح نامع ىلع اهنش ىتلا بورحلا كلتب

زع هللا مهاجن امل مهعايض ىلع نامع لهأل ءازج اهيف هرود ذخأيل اهءاج

مهو قفدتي مه ءاجف ، ةيناث ةرم هب اوشرحت نأ اوثبلي ملرشلا نم لجو

٠ ناعتسملا هللاو مهلزانم ىلا همامز نم هنودوقي

اهنم مث ، هتهجاوو هل تملسف اهيحاونو رسلا ضرأ ىلع بحس مث

اريخ ىقلي نم سانلاو نولذاختي نازع باحصأب اذإو ، ىوزف ىلع فحز

٠ لبهلا *ىطخملا مألو ىمتشي ام : هل نولئاق
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، هتماعز شرع طوقسو هتماما حرص رايهنا ىأر امل نازع جرخف

ممنع مالكلا قبس امك اهلوح امو راحص ىلاهأ ناف ، نامع مع فوخلا نأكو

جرخف ، ودعلا ةتامش نم افوخ سراف دالب ىلا مهيرارذو مه اورف مهنأ

، اهلهأب ارصنتسمو اهيلا ازيحتم نامع ةيقرش نم ناشلا دمس ىلا نازع

، اهيف براحم الو اهب مامإ ال ذإ هل تملس ىوزن رون نب دمحم لصو املو

نيبو هنيب عقوف ميمت نب نازعب قحلف ، ناشلا دمس ادصاق ىضم مث

رصتنم ةنأ ىري رون نب دمحمو ، لازنلاو برحلا دتشاو ، لاتقلا نازع

ناشلا دمس ىلا نازع رقهقت نأ ملعو ، ةعئاط ةعضاخ ىهو نامع ءاجذإ

لهأ رثكأ هيلا فتلا دق رون نب دمحم نأ لاح لك ىلعو ،نازع نم مازهنا

ةكرعملا تناكو ، نهادملا مهنمو ، بهارلا مهنمو ، بغارلا مهنم ، نامع

رفص نم نيقب لايل سمخل ءاعبرألا ميمت نب نازعو رون نب دمحم نيب

، ميمت نب نازع لتقو ، هباحصأو نازع ىلع ةميزملا تناكو ، ةنسلا سفن نم

دمحم عجرو ، دادغبب دضتعملا ىلا رون نب دمحم هب ثعبو هسأر عطقو

ىف ناكف ، اهمامز هديبو اهرمأ كلام حبصأف اهب ماقأو ىوزن ىلا رون نب

نب فيهألا ماق انهو ، اهيف ام دقحلا نم مميلا ليمي نمو ةيناميلا سوفن

ممثحيو ، ناكم لك نم مملئابقو ، نامع لهأ خياشم بتاكي ىئانهلا ماحمح

ىلا هوباجأ ىتح مهضهنتسي لازي الو نامع نم رون نب دمحم جارخا ىلع

رينم خيشلا مهيف ناكو ، رارج سيمخو مخض ركسع ىف اوجرخو كلذ
ةئام نسلا ىف اغلاب ناكو ، همايأ ىف ملعلا ةلمح دحأ ىنالعجلا رينلا نب

اوجرخ اهنمو ، نامع ةيقرش ىف نيبنامعلا عامتجا ناكو ، نينس رشثعو

ناف ، ,اديور اديور هيلا اوريسي نأ دصقلا ناكو ، رون نب دمحم نيبلاط
ربخلا هغلب املو ، هيف رظنلا نوكيف الإو ،كاذف برح ريغب نامع نم جرخ

ىوزن نم جرخف : رشأ هل نوكي نأ دبال هيلع ممعامتجا ىأرو لجرلا عاترا
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لهأ قارتفا ببسب ناك نامع هلوخد نأ ىفخي الو ،ابوعرم ابراه جرخف
نمو ، نامع ىلا هل نوبحاسلا مهو هشيج ةداق مه ةماس ىنب ناف ، نامع

عمتجا املو ، قتمو نهادمو ضار نيب مهنا مهنع انلق امك نامع لهأ نم ىقب

، برهلا لضفف قزأم ىف عقو هنأ ىأرو ، رمألا هلاه هبرح ىلع مهرثكأ

قاحلل ىنامعلا شيجلا عرسأ ، هذفان وه مكحو هغلاب وه رمأ هلل نكلو

نآلا فرعت ىتلا ىهو ةنطابلا نم ءامد ىف اوقحالتف )١( رون نب دمحمب

نم حارجلاو ، نيقيرفلا ىف لتقلا رثكو اديدش الاتق اولتتقاف ، بيسلاب

هوأجلا ىتح ، هباحصأو رون نب دمحم ىلع ةميزهلا نوكق تداكو نيبناجلا

هثعب مهل اددم بكر مهيلع علط ذإ كلذك مه امنيبف ؛ رحبلا فيس ىلع

ملع امل كلذو ، نالجر ريغب لك ىلع ، ىماسلا دمحم نبا ةديبع وبأ مهيلا

اورصنتسا ذإ مهقرصنل ءاج لجرلاو رون نب دمحم ىلع اوماق نامع لهأ نأ
نب دمحم جورخ نأ ةماس ونب نقيأو ، نامع نع ابراه فحزي هوأرو هب

ثروت ءامدلاو ، مهبرحل ةركلا ديعيو ، مهيلع ةرئادلا ريدي نامع نم رون

مهيلا لام نمو نييرضملا ةديبع وبأ فلف رشلا ريثت نئاغضلاو دقحلا

رون نب دمحمل اددم ةديبع وبأ مهلسرأ نيذلا نأ كش الو ، مهل هتيبصعب

، اهاحر رودت برحل او اولصو نأ هللا ردق نم ناكو لاجرلا ةرارش مه

نبا هلتق ىذلا مامالا نأو بنهذلا جهرم بحاص ةيضقلا هذه ركذ ) ١(
ذا هدنع قئاقحلا نكت مل كلذكو خيراتلا ىف هنم أطخ كلام نبا تلص!ا وه رون

دمحم وه حيحصلاو رون نب دمحا حتتفا عبارلا ءزجلا ىف ٤٤٢ ةفيحح ىف لاق
ن اهياا هريسم ناكو نامع حتتغا لاق روب نب دمحم نوينامعلا هامس رون نبا
ناكو ، فلأ ىتئام نم وحن ىف اوناكو ةيسنابالا ةارثلا عقاوف نيرحبلا دالب

ةلتقم مهنم لتقف مهيلع هل تناكو ، ىوزن نامع دالبب كلام نب تلصلا مهماما
ركذتسم ريغف مهسوعر لمح ام تلت دادغب ىلا مهسوعر نم اءثك لمحو ةميظع
ه ا ملعا هللاو هانركذ ام قيقحتلاف كلذ ادع ام اماو ، مهماما سار لمح ثيح

٠ ملاس
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، برهلل ةصرفلا لواحي رون نب دمحمب اذإو ، اهررش راطو اهبهل الع دقو

ناكف ، اغولا اولخدو ، مهفويس اولسو مهباكر نع اولزن ءالؤه لصو املف

مازهناب لاحلا بلقناف ةميزه لاح ىف موقلا نأ موتحملا ردقلا نم

، ىونعملاو ىسحلا ءايعلا مهبكرو ، لاتقلا نم اولك دق اوناك ذإ ، نيينامعلا

ناكف رخآ هءارو لعلو ، لسارتي رون نبالرصانملا شيجلاب مه اذإو

نيب نولازي ال برحلا ىف سانلاو ، لشفلا نامع كهأ سوفن ىف ارثؤم

ةملك برو ، اشيج مزهت ةملك برف ، نانسلا دح ىلع ، ةميزملاو رصنلا

٠ اذكهو اشيج اهسفن نوكت

ممشيج نايعأ نم لتقو ، نامع لهأ ىلع ةميزهلا تعقوف : مامالا لاق

لمعو مهريغو هتريشع نم نويثكو ماحمح نب فيهألا ربكألا دئاقلا

ممسفنأ ىف ، اهوعقوأ ىتلا لاعفألا كلت ىط ممبيدأتل نيينامعلا ىف فيسلا

ةياتك ىنعملاو ، هلجأ رخأت نم الا نامع لهأ نم ملسي ملو : مامالا لاق

همحر ىنالعجلا رينلا نب رينم ريبكلا خيشلا لققو ، مميف لتقلا ةرثك نع

ناكو ، ماير نب ىمرضح ىنب صوصخ نم ملعلا ةلمح دحأ ناكو ، هللا

تناكو هراظنأ ىلع اودمتعيو ، هيأرب اودتهيل هب اوءاجو ، نالعج نكسي

فرعي ال تلق ، ةنطابلا نم امد نم عماجلا دجسملا نم برقلاب ةعقولا هذه

فورعم قابف نصحلا عضوم امأ اهيف عماجلا دجسملا عضوم نآلا
هتبرخف هيلع تقأ ةنطابلا تبرخ ىتلا حئاوجلا لعلو )(( لحاسلا برق هنأكو

٠ ملعأ هللاو

دعي ملف حئاوجلا هتحاقجا هعلغ لحاسلا برق ناك دجسملا ىا )١(
٠ هناكم فرعي
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ةنس رخآلا عيبر نم تلخ نيرشعو تسل ءاعبرألا موي كلذ ناكو

دمحأ سابعلا ىبأ هللاب دضتعملا ةفالخ ىف كلذو، نيتئامو نينامث ٠٨٢

هناو ٠ نامع ىلا برحلا اذه رون نب دمحم جرخأ ىذلا دادغبب رمألاب مئاقلا

٠٩٢ ةنس ىفوتو ، نيتئامو نيعبسو عست ٩٧٢ ةنس ةفالخلا ىلوت

٠ نيرخأتملا نييسابعلا دشأ نم ناكو نيتئامو نبعست

، ىوزن ىلع رون نب دمحم عجر نامع لهأ مزهنا املو : مامالا لاق
نأ كش ال تلق ، فسخلل نامع لهأ ماسو ، ةلذأ اهلهأ ةزعأ لعجو

، ةاالعملا نم هنم ىأر ام ىأر دق ناكو ، هودع رهق ىلع ردق اودع

رون نب دمحم لعف ناكف ، رصتني نأ دبال ناوملاو لذلا هارأ ىتح هلتاقو

، لجرألاو ىديألا عطق ذإ ، فنعلا نم ةياهنلا دح اغلاب نامع لهأ ىف

٠ نيعأل لمسو ناذآلا ملصو

قرحأو رامنألا نفدو ،نوهلاو لاكنلا املهأ ىط لحلو :مامالا لاق
ىتلا مئارجلا عنشأ نم هللا همحر قاحسإ وبأ خيشلا لاق ، بتكلا

مهلعفو مالسالا ىف بتكلا قرح ممقيرط ىلع نمو ةملظلا ءالؤه امبكتري

مالسالا راطقأ نم رطق ىلع اوبلغت املك نيذلا مورلا لعفك اذه

نيملسملا راطقأ نم هريغو سلدنألا ىف عقو امك بتكلا قرح ىملا اررداب
ىغبني ء ىش مهأ ملعلا رئاخذ نل نوري ، نوملاظلا ةاتعلا اميلع طلستي ىتم

مئارجلا هذه لثم ىف مالسالا ءادعأ ءاكرش ءالؤه ناكف ، هؤانفإو همادعأ

٠ ةيجمهلاو ةيشحولا ءادوسلا

اوقرحأ نيذلا نييبروألا ىلا هجوي ىذلا عينشتملاف : قاحسا وبأ لملاق

قحأ هبو ىرحأ ءالؤه لب : تلق ٠ ءالؤه ىلا هجوي ، نيملسملا نئازخ
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نم اوقرحأ مهناف ، ةيمتسرلا ةمامالا ىلع نويمطافلا بلغت امل هناف

ءادعأ ةطمارقلا لعفكو ، هريظن دجوي مل ام ملعلا سئافنو بتكلا نئازخ

ىتلا قئاقحلا هذه نم ىرت تتأف ، نيملسملا ىلع اوبلغت امل مالسالا

اوعيض ، نيدلاو ملعلا ءادعأ نم تردص ىتلا مئارجلا غلبم خيراتلا اهلجس

لوغملاك نيدلا ءادعأ ةنس هذهو غلب اممم ، نمثب ردقتال ةنيمث ازونك

، بضنيال نيدلا نيعم ناف هللا دمحب نكلو ، دادغب نئازخ ىف هولعف امو

ايندلا ألمتو ، ءامسلا لوطت ىتلا ةرجشلا هناف ، ادوجوم نآرقلا ماد ام

، اهبر نذأي نيح لك اهلكأ ىتؤت ىتلا ىهو ، اهلظ تحت لكلا عمجتو
، هئوض ءافخإو مالسالا ناكرأ مده ىف مالسالا ءادعأ ىعس امهمو

اذكهو ، رئاجلا ودعلا مغرب دقنت تحرب امو تلعتشا ، هراونأ دامخإو

لازت نلف لجو زع هللا ةنامض ىف ملعلا عوبني مادامو ، نيقتملا ىلو هللاو

٠ ةقفدتم ةيراج رجفنت هلوادج

نم ىكلملا جلف رون نب دمحم اهنفد ىتلا رامنألا ةلمج نم ناكو

هطاشنل ىأ ابوبح ىقسي ناكو : مامالا لاق ٠ ًاريبك ارهن ناكو ، ىكزأ

ىف ىهو ىراجم ىأ ادعاس نورشعو ةئام هلو : لاق ، ةئام ةرازغو

ةقيقحو ، ةينامع ةغل دعاوس ىط عمجتو ، ادعاس ىمست نامع لها فرع

نم برقيو ةئام ظفل ةدايز طلغلا نوكيف خاسنلا نم اطخ هنظأ كلذ

هجوت ىذلا ءاضفلا نأل نكمملا نمف ، ادعاس نورشع هل لاقي نأ باوصلا

ىهو ، ادعاس نيرشعب لوقلا غاس امبر ذإ ، لاقي امل عستي ال جلفلا هل

ىلا بصني ءام امب ناك ذإ ادعاس نيرشع نأل دعبلا ىلا برقأ اضيأ

ىلاحلا فرظلا هذمك ميظع فرظ ىلا جاتحيو روكذملا جلفلا عومجم

٠ تا رم رثع
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نوزهي تافارخلا هذه لثم نوعمسي نيذلا نا ثيح نمو اذه

اميس ال ىغبني امك ءايشألا قيقحت ىف نوركفي الو ، نومهمهيو مهسوءر

ءاج امف ، نيدلا ةمئأ نع وأ ، نيللجملا خويشلا لثم نم كلذ ءاج اذإ

خاسنلا أطخ وأ طظلا زاوج مهيلع نوري ال مهنأكو ، ريغ ال قحلا وه مهنع

، اهدجي امك لاوقألا لمحي خيراتلا نأ اومهفي ملو كلذ وحن وأ

نإ مث، هملعي نم ىلا رمألاف الإو مزل امب ماق دقف كلذك تناك ناف

م قلخلا بوثلا ققشي امك اققش ءاضفلا كلذ لعجت ادعاس نيرثعو ةئام

نامع راهنأ نم رهن ىكزأ جلف وه ىذلا ىكلملا ناف ةلمجلابو

ىف جالفأ ىلا مسقت ادج ةطيشن بصحلا ىف نوكت ، ةعفانلا ةكرابملا

ناكو - ليئض دحاو جلف ىلا لزانتت لحملا مايأ فو ، ةديدع ىقسلا

كلملا ىلا بوسنم وه امك ىكلملا ناك نامع رون نبا دمحم ^ىجم تقو

نب ارمأف ، هتزازعو هفرشل اهرسكب كلملا ىف ةغل ، ماللا نكاس وه ىذلا

رافو ، نفدلا ظفل هونفد املكو ، هدريو نفدلا علقي وهو هنفدب روب

رخآ ناكم نم رجفناو هظفل بارتلاو ىصحلا هيف اوقلأ املكو ، ةوقب

تلاقف هيف مه ام تأرف ، مهتزوح نم ةيعار مهيط ترمف ، مهايعأ ىتح

رجشلاو ، رجشلاب ىوتلي فوصلا نأل ىأ ، رجشلاو فوصلاب مكيلع : مهل

اوذخروب نبا لاقف : تلاق اميف ةبيصم تناكو ، قئاضملا ىف ىوتحي

ىف راغو ، هبرخو جلفلا نفدف نامع ىف اعئاش الثم تلسرأف ، اهمنغ

وه اتافتلا راعي نأ ىغبني ىقيقحت ثحب ىقب نكلو ، هدسفأو ضرألا

، نوروكذملا ةماس ونب كاذ ذإ ىكزأ لهأو ، ىكزأ لهأل جلفلا نأ

اذكه لاحلاو ىكلملا نفد نوكي فيكف ، روب نب دمحم راصنأ مهو

ةرعم نم نوكي نأ امأ نفدلا ناف الوأ امأ ، نيئيش لمتحي هنأ الإ

نأ ىأ روب نبا لعلف ايناث اسآو ةماس ىنبل جلفلا نأ ملعي نأ لبق شيجلا
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ءاقب نأل ، ديعب ريغ اذهو هجارخإ ىلع نيينامعلا اوأطاو ةماس ىنب

امنإو ، كلذ ةماس ونب هنم هدري مل اهيلع ارطيسمنامع ىف روب نبا

نامع لهأ روب نبا قدو كلذ لصح دقو ممموصخ نم هب ىفشتلا نوديري

اذهو ، دادغب ىلا هلسرأو مهمامإ سأر عطق ىتح ، ناشلا دمس ىف

ثيبخلارئاجلا روب نبا درط ىلع ىوق ثعاب بولقلا ىف هل نوكي نأ دبال

لامعأ نع ةريزجلا ملاعم بحاص ثدحتو ٠ مهل ارصانم ءاج ىذلا نم ىتح

مدق : لاق ذإ ، ضعب هضعب ىف هاوط هنكلو نامع ىف روب نب دمحم

ىطورازن نم ةرفاو عومجب رون نب دمحم نيرحبلا ىلع ةفيلخلا لماع
باوصلاو نيسلاب ىسورخلا نازع لتقو نامع ةمصاع ةوزن حتفف

بسنلا ةيقبو ، دمحيلا نب ىراش نب صورخ ىلا هل ةبسن ، داصلاب

رهقلاب نامع مكحي نأ لواح ىذلا لاق ٠ فاعسالا ىف امك ةفورعم

ىلا ىلاهألا نم ريثك رفو : لاق ٠ ميمت نب نازع كلذب ىنعي فسعلاو

كرتف لئابقلا ضعب رون نب دمحمب راث مث : لاق ٠ ةرصبلاو زاريش

بيسلا ىف ىنعي لحاسملاب قحلو : لاق ىوزن وهو هتماقإ ركرم ىأ هرقم

هب تقحل ىأ ةميظع ةدجن هتكردأ نأ ىلا : لاق ، امد كاذ ذإ ىهو

نم اهب نكمت : لاق ، ىماسلا ةديبع وبأ اهلسرأ ىتلا ىهو بيسلا ىف

: لاق ، انركذ ام مهب لعف ىأ ، ىلاهألا ىف دحلا فهرأو ةروثلا عمق

، ةريثك اجالفأ نفد ىأ هايملا ىنق لطعو ، ناذآلا ملصو ىديألا عطقو

لاقيف ، لثملا هروجب برضي ناكو اراهنأ رمدو ، ةديدع ارايد برخو

بتكلا قرحأو : لاق ، ةيناميلا نادلب ةصاخو ، روب نب دمحم نم روجأ

٠ ليعافألا سانلاب لعفو

ناك ةرم لوأ نامع نيعللا روب نبا لوخد نإ : قاحسا وبأ لاق

لخدي نأ روب نبال نكمي الف الإو ، نامع لهأ لذاختو ةملكلا قرفتب
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نأ كل تمدق : تلق ٠ تارم هدونج فعضب دج ولو ، ىمظعلا ةمامالا كلت

شابوأ هيلع فتلا نامع فارطأ لزن املو ، نامع لهأ هب ءاج روب نبا

رومألا تدناستو ، مئارجلا لهأو عماطملا لهأو ، مهؤاغوغو سانلا

افينع ازه نامع زهي نأ روب نبا عاطتسا كلذبو ، سسألا هذه ىلع

نوعيطتسي ال مهكرتف ، ىديألا عطقو ، نيعألا لمسو ناذآلا ملص ىتح

نامعو ، ليثم هل فرعي مل فينع قزأم ىف اوناكف لجرألا عطقو ، لكألا

اذإ قولخم اهل فقي ال هللا ةبوقع نكل لاجرلا دشأ نم لاجر اميف

نيبو مهنيب اميف اودسفأو مهنيب اميف اودسف نامع لهأ ناف ، تلبقأ

ىف هللا ةنس كلتو ، لمعلا سنج نم ةبوقعلا تناكف ، انلق امك مهبر

٠ هدابع

ىذلا وه ةيناميو ةيرازن ىلا نامع لهأ قرتفاو : قاحسإ وبأ لاق

اذهو رمأل هلاه اودحتا نامع لهأ ىأر املو ، ىزاغلا ودعلا ىوق

هانلق ام ملعي انه نمو ، قأرتفالا كلذ دعب اودحتا نامع لهأ نأ لدي

اهبساني ام تاقواللو ، ىكزأ نم ىكلملا رهنل روب نبا بيرخت ببس ىف

٠ لاجرو ةلودنامز لكلو ، تاسايسلا نم

الول رون نب دمحم ىلع ةرئادلا رودت تداكو قاحسإ وبأ لاق

٠ مهريغو ةيماسلا مهو نامع نم هولاو نيذلا نم هتءاج ىتلا تادادمالا

ةبقاع ناف ، اهربدت نمل ةغلاب ةربع ةعقاولا هذه لثم ىفف لاق

:ىلاعت هللا لاق دقو،لثفلاولالمنالا لذاختلا
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روب نبا رصتنا املو ، ) مكحير بهذتو  اولشفتف اوعزانت الو (

٠ ةمذ الو الإ نينمؤملا ىف بقري مل اريخأ

، ةيرفصلاو ةقرازألا ىلع سانلا ءالؤه نعطي فيك ىردأ تسلو

نكلو ، ةلبقلا لحأ عم مهلاتق ىف ، ةذقالاب ةذقلا وذح مملاعفأ نوتأي مهو

لاسن ، هكلامك سيل ءىشلا ىعدم نأ مرجالو ، امهيلك نع ديعب قحلا

لهجملا لهأ لاعفأ بلاغ اذه: تلق ، ميقتسملا طارصلا ىلع انتبثي نأ هللا

ودعلا ىف نوعاريال ، قحوأ نيد لجأ نم اوبراحي مل نيذلا بورحلا ىف
دونجلا ىف ءىش اذهو ، مهسفنأ ىوه الإ هنوبراحيو مهبراحي ىذلا

، مملاثمأو روب نباو جاجحلاك ، رطبلاو لهجلا ةماعز اهدوقت ىتلا ةلهاجلا

، نيطالسلا مايأ اصوصخ ابلاغ ، مهتاغبو ةيضابالا لاهج ىتحو لم

اونكمت اذإ ةيلئابقلا تاماعزملا لهأو قحلا وهوالف ةمئألا مايأ امأ

ام الإ الاجرو الام مهئادعأ نم ىفشتلا ىف ادهج اولاي مهموصخ نم

غلب اذاف ، شيجلا لاهج نم لدعلا لهأ شويج ىف عقو مكو ، هللا ءاش
نيدقتنملاو هب نيباصملا ثيداحأ ىف ىقبو ىضم الإو ، هدرل ماق هققحتو مامالا

٠ هظفحيل مهنع هلمحي خيراتلاو

،اميف وجلا هل افصو ، اهلهاو نامع نم روب نب دمحم نكمت املو

نامع ىلع ىلوو ، نيرحبلا ىلا ةدوعلاب مه نامع نم هل سفانملا مدعو

تخأ نبا وه : ىدوعسملا لاق ، لاله نب دمحأ هل لاقي ايلاو هلبق نم

مل امك ، اضيأ نمم الو وه نم لاتفلا فرعن مل : تلق ٠ لاتفلا

ا ال مأ ىنامع وه له ، نامع ىلع جاجحلا ىلاو لاله نب دمحأ فرعن

٠ هفرعن نأ خيراتلا قحنمناكو
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ىلا عجري نأ رون نب دمحم ىأ داك امو : ملاعملا بحاص لاق

نب دمحأ ىأ لماعلا اولتقو ، نامع ىلاهأ ىأ ىلاهألا راث ىتح نبرحبلا

ىلع نوينامعلا داعو ، نامع ىلع روب نبا هفلختسا ىذلا ، لاله

، لامجإلا ةهج ىلع مهدتدعي ذخلو ةمئأ ةدع تلاوتف ، ممتمئأ باختنا

ىلا ىعاد الف انركذ ىذلا اذه وه خيراتلا بتك نم هريغو قيزر نبا فو
٠ هتداعا
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نامع كلم نولواحي ةماس ونب

اهساسأ عضو اوجلاعو نامع ةرامإ اولواح ةماس ىنب نأ ملعإ

قزمتو ، راحصب بتوع رهظ نم عاقلا ةعقوب مهؤانب راهناف ، مهسفنأب

اونيعتسيل روكذملا رون نب دمحم نيرحبلا ىلاو ىلا اوأجتلا مث ، مهعمج

، مهدضعف مهدضعيل دادغب دضتعمل بتكو مهدييأتل اذه ماقف ، هب

نيرحبلا ىلاو رون نب دمحم مهل هعضو ىذلا رجحلا ىلع مهتلود اوماقأو
ةئيس ةأطو اميلع ءىطوو ، املهاك ىلع همدق عضوو ، نامع لتحا ىذلا

، امد ىف مهنايعأ ةيقب لتقو ، ناشلا دمس ىف ميمت نبا نازع مهماما لتقف

، هنع ىضرو هللا همحر ىنالعجلا رينلا نبرينم ملعلا خيش مهتلمج نمو

دمحأ وه ايلاو نامع ىلع لعجو ىوزن نامع بلق ىف هترامإ مئاعد دطوو

ةالو نامع مصاوع ىلع لعج اذه دمحلو ، لاتفلا تخأ نبا لاله نبا

ناكف ، دمحأ ابأ ىنكملاو ةرحيب بقلملا وهو ، ىوزن ىلع مهدحأ ، هلبق نم

كلذ نمو ، ءاشي نم لتقيو ءامدلا كفسي ناك ذإ ، ءوس ةريحب ةرحيب

وه أربي هنأ ىوعدب ىراوحملا ىبأ لتق ىلع هارغأ ءاهفسلا نم ادحأ نأ

لسرأف ، نييماسلا ميعز وه ىسوم نب ىسومو ، ىسوم نم هباحصأو

امناو ، جاتحا الو لاؤس ريغب هلتقي هدونج نم ايدنج ىراوحلا ىبأل ةرحيب

نيقحم اوناك ءاوس مهيلا نمو ةماس ىنبل زازعإو ىسفن ىوه درجم وه

ةالص دعب دجسملا ىف ىراوحلا ابأ لتقل ىدنجلا راسف ، نيلطبم ىأ

ةيبرغلا ةمجلا ىف ماسقلا ىبأ دجسمب فورعملا ىبجشلا دجسم ىف حبصلا

ىدنجلا عاتراف نآرقلا أرقي بأرحملا ىط ادعاق هآرف ، ىوزن رقع نم

كل لوقي ةرحيب ىنعي دمحأ ابأ نا : هل لاق مث ، هلتق ىلع رسجي ملو

)٢ دج خيراتلا ربه ناص -٣١ م(



٤٩١  —

ىدنجلا نا : ليقف هتءارق ىف ذخأو ، هب ىل ةجاح ال هل لاقف ٠ هسيلا رس

بارحملا مرتحا هنأكف بارحملا ىف همد شطي الئل جرخي نأ هديري كلذ هل لاق

ءانثألا اذه ىفو ، فاخو عاترا هنا ليقو ، حلاصلا ملسملا مرتحي ملو

ىف لاق هلعل ائيش ىراوحلا ىبأ ىف لعفت ال هل لوقي رخآ ىدنج هءاج

لجأ رخأتل هلتق نع رخأتو ، اهل لصأ ال اهلعلو ، ةياشو هذه هسفن

٠ دحا نم فوخلال ىراوحلا ىبأ

ثيحب ىوزن لهأ ىلع ىلاولا اذه ةأرج ةيضقلا هذه نم دافتسيو

اذهف ، دحلأ نم افوخ الو هلتقب ةالابم ريغب ملعلا خويش نم لجر لتقب رمأي

، هب هللا مهالتباو نامع لهأ هللا مسبلأ ىذلا لذلا ةياغ ىطع لدي

ىديألا عطقو فونألا عدجو ناذآلا ملص رون نب دمحم ناف بيرالو

لاح لك ىلعو ، راوبلا نامع لهأب لحأو ، راهنألا .نفدو لجرألاو

لاله نب دمحأل اميف كرتيو الإ نامع نم جرخي ال روب نب دمحم نأ

ونب مهنأ بير الو كش ال ىه ةيماحلا هذهف ، هدضع دشتو هديؤت ةيماح

امو دالبلاب ةماس ونب رهتشاف ، مهلجأ نم رون نب دمحمءاج نيذلا ةماس

، ةماس ىنبل رمألا مت كلذبف مهرمأ نع وه لوه نب دمحأ ىلاولا هلعفي

كلذلو ، مايألا هذه ىف ةداسلا مه اوناكف لامآلا ىرع مهب تطينأو

ثيح ، هللا همحر مامالا هنع هلقن امك ، ربعلا ىف نودلخ نبا لاق

ىنبل ةلود مالسالا ىف ا-هب تناكو : نامع ركذ دعب لاق هتفحت ىف لوقي

، بسنلا اذه نع مهنوعفدي شيرق ةباسن نمريثكو : لاق ، بلاغ نب ةماس

ىشرق هنأ قحلاو ، نامعب ثيرق باسنأ ىف فاعسالا ىف هانققح دقل : تلق

نب دمحم اهب مهلوأ : لاق ، دساح دسح هعفدي ال قحلاو ، ناركنريغب

ريمأ لوأ ىأ ، نودلخ نبا اهركذي ىتلا مهتلود لوأ ىأ ،ىماسلا مساقلا

ةعقو ىرضاح ةلمج نم ناكو ،نيرحبلا نم رون نب دمحم وه ةماس ىنب نم
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ساسأ ىلع نامعب ةلودلا هذه حرص ماقأ دضتعملا ناف ،بتوع نم عاقلا

روننبدمحم

ىلا جراوخلا درطو اهحتفف هناعأو دضتعملا هثعب : نودلخ نبا لاق

جراوخلاب دارأو ، نامع ةيلخاد ىأ امتمصاع ىأ ، لابجلا ةدعاق ىوزن

٠ ةيضابالا

سانلا ىلع نومجمي ملعلا نوعدي نيذلا ءالؤه نأ باجعلا بجعلا نمو

دقل ، نودلخ نبا اي جراوخ ةيضابالا ناك ىتمف ، ايندلاو نيدلا ىف

فقتالو(: كل لوقي هللاو كلذادمعتم نكت مل نا ايخيراتواينيدأطخ تأطخأ

٠ ةينيدلا دومألا ىف اصوصخ ) ملع هب كل سيلاه

امب ةبطخلا ماقأو : لاق ، نيملسملا جراوخلابدارأو : مامالا لاق

ريمأ نم ريثك ريغ تلق ٠ مساقلا نب دمحم اهماقأ ىأ سابعلا ىنبل

لهاجلا ىلابيالو ، امكاح هماقأ ىذلا هديسل بطخ اذلا ةرامالا بحي رومغم

ىأ بلغتست الو رفكت نأ كوللا بهذم نم ناف ، ايندلا ليبس ىف نيدلاب

لهو ، كلملا الإ كومللا لواحي اذامو ، نيدلا نم مهأ مهدنع ايندلا نأل

ام هنع هلملا ىضر باطخلا نب رمع دعب نيدلا ليبق نم الإ كلملا ىتأي

رمي اردان ائيش ةحيحصلا ةمامالا نامع خيرات ىف ىرت تسلأ اران الإ هنظأ

ىلع لوطت ملظلاو روجلا مايأو ، ةفطاخ تاظحل ىف باحسلا رم كيلع

٠ ناعتسملا هللاو مهدحو نامع لهأ ىف ال ممألا رثكأ ىف ةريثك انورق سافلا

اوثراوت مساقلا نب دمحم وئب ىأ هوسنب كلذ ثراوت : نودلخ نبا لاق
٠ ةنسلا راعش اورمظأو : لاق ، مهل ةعاطلا ىأ ، سابعلا ىنبل ةبطخلا
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موقلا ةنسب اوثتسا ممنل لدي اذهو مهتنس ىأ : مامالا لاق

: لاق ، هللا هدعبأ انريغ دارأ نمف ، انريغ ةنسب انلهاج نتسا اذا انمهي الو

اذهو ، ةطمارقلاب مهضعب قحلو اوبراحتو ةئامثلثو سمخ ةنس اوفلتخا مث

نيرثعو سمخ ةدم ىأ ،ةياغلا هذه ىلا نامع ىلع اكولم اوقب مهنأ لدي

جرخو ، نيتئامو نينامث ٠٨٢ ةنس نامع حتف رون نب دمحم ناف ، ةنس

ىديأ ىف دالبملا تناكف ، ةيناثلا ةنسلا لوأ ةنسلا كلت رخاوأ ىف اهنع

نبا مالك بسحب نامع ىلع ةماس ونب لتاقت مث ، ةياغلا هذه ىلا لامعلا

مهيلع اوماق نيذلا نامع لهأو مه اولتاقت مهنأ حيحصلاو ، نودلخ

فالخلا عفرو ، ةنطلسلاو ةمامالا نيب كارعملا لاطو ، ةمئألا بصنب

٠ ةعصانلا ةيرهوجلا فئاحصلا هذه ىف اضرعتسم هارت فوس امك

مهنوموسي نامع لها ىلع اوبلغت ةربابجلا نأ تدجوو : مامالا لاق

لعملو : لاق ٠ روب نب دمحم برح دعب كلذو ، ةنس نيعبرأ باذغلا ءوس

ركذو ، ىسوم نب ىسوم ةريشع مهو ةماس ىنب نم اوناك ةربابجلا ءالؤه

ةرحيب لزي مل لاق ، اهيلع ايلاو انامز ماقأ هنأو ، ىوزنل هتيالوو ةرحيب

لفسأ مهدنع فورعم هربقو ، هوبحسو هولتق ىتح ىوزن ىلع الماع

حتفو ، ميجلا نوكسو ماللا حتفب ةيجل ىف اليلق رثؤم باب

تاوم اهب دارملاو ، ةطوبرم ءات اهدعب تحت نم ةانثملا ءايلا

زئاجلا قيرطلا ىلع ، كانه رخآلا بناجلا ىلع اينحنم قيرطلاب لصتم

ىتلا عوذجلاو دامسلا ىوزن لهأ هيلع حرطي ،قرف ةهج ىلا جرخت ىلا
هناوه نم كلذو ، رقعلا ىلا املاخدا وأ ، لاومألا ىلا امجارخا نوديري

مهرابكو مهراغص ، ىوزن لهأ دنع لوادتم فوصوم فورعم وهو ، مهيلع

هلعلو ، لتقلا ببس ركذي مل هنكلو ، ثلاثلا نرقلا رخآ وهو ، دهعلا كلذ ذنم

ىأ نيرحبلا ىلا عجري داك امو : ملاعملا بحاص لاق امك ممناف ممتروث ىف
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ىلع هفلختسا ىذلا لماعلا اولتقو ، ةيناث ىلاهألا راث ىتح روب نب دمحم

لثم ةمئأ ةدع تلاوتف ، مهتمئأ باختنا ىلا نوينامعلا داعو ، نامع

ىنادحلا دمحم نب هللا دبعو ،ربزمملا نب نازغو ،ىصورخلا نسحلا نبدمحم
نب نسحلاو ، ىصورخلا مساقلا نب تلصلاو ، ةلممم ءاح ه ءاه بلق ىذلا

وهو ، ملاعملا بحاصلدحاولا فرحلاب نامع خيرات نم ه ا ىراوحلا نب ديعس

٠ نالسرأ بيكش هلوقي ام نيع

قحلو ةئامثالثو ةسمخ ةنس اولتاقت ةماس ىنب نا: مامالا لاق

قيرطلا اودهم نبذلا مه اونوكي نأ دعيي الو تلق ، ةطمارقلاب مهضعب

هركذنس امم ناك ام اهيف مهنم ناكو ، اهوءاجف نامع رهق ىطع ةطمارقلل

ام ىلل راظنألل اتافلإو ربتخملل اهيبنتو ، ربتعملل ةربع هللا ءاش نا

ميلخعلا انداقتعاو ، ةمألا ىف صاصتخالا بحو فالخلاو قاقشلا هرمثي

لك ىلع وهو ء ىش لك هل ىذلا هللاب ذوعن ، ىل كيرش ال ىدحو ىنومظعف

٠ ريدق ءىث

ةمامالا اودقع نامع لهأ ىأ مهنا خيراوتلا ضعب فو : مامالا لاق

نينامثو نينثا ٢٨٢ ةنس ىف ةرحيب لتق دعب ىوزنب نسحلا نب دمحم ىلع

تعباتت مث ، رهشأو نيتنسب روب نبا بورح دعب كلذو : لاق ، نيتئامو

ىف بيكش ريمألاو ، ملاعملا بحاص ريشي اذه ىلاو : تلق ٠ ةمئألا

مهبراحي رئاجلا ناطلسلاو لاق ٠ ىمالسالا ملاعلا ضاح ىط هقيلعت

ناطلس دوجو ىلع لدي اذهو : تلق ٠ هنوبلغيو مهبلغيو ، هنوبراحيو

ىنب نم ناطلسملا اذهو ، ةرحيب لتق دعبو ، روب نبا بورح دعب نامع ىف

ىنب اعدو نامع ىلع روب نب دمحم ءافلخ اوراص ةماس ىنب ناف ، ةماس

كلملا ةعاط ارمج مهل نوعديو مهئامسأب ربانملا ىلع نوبطخي ، سابعلا
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ديسلا كلذ دعب هللا دابع ىلع عفرتلاو ةرامالل ابحو ةسائرلا ىلع ادامتعاو

همحر ىلع نب ىسوم نامعب ةمامالا ناكرأ ىوقأ ، ديحولا ملاعلاو حلصملا

لجر هناف ، ةماس ىنب ةماعز لصأ ىلع نبا ىسوم ناكف ، هل رفغو هللا

، المعو املع ةماس ىنب ىف لجر ريخ ، حالصتسالا ماماو حالصالا

كلذب بستكاف لثملا برضم ناكف ، ىنامعلا رصقلا ىف فرش توص هل العو

ارمع شاع لب ، هرمع لطي مل ناو هاوتسم عافتراو ، هل سانلا ريدقت

فيس دلقتو همسا ىسوم هنبا سبلف ، هرمع ةرهز ىف تامو ، اريصق

رمأ اذهو هردق اومظعو ساسفلا هلجأف ، هفرش عرد عردتو هريقوت

دصقملا فرعيو ، ةياغلا فثكنت ىتح لايجألا ىف ىهيدب ةمألا ىف ىعيبط

ضافخنا وأ ىلعأل عافترا امأ ، كانهو ةمألا ىف دحأ لك ىأرم ىف ازراب

نم نوبراحيو ، نامع ىف رمألا ةماعز نوعدي ةماس ونب ماق كلذبو ، ىندأل

ةماعز مهل ىقب ام رخآو ، اهيلع نوشيجتسيو نورصنتسيو املجأ

، ءامتفا ىلا ريصي ءىش لكو ، مهريغك اوراصو تهتنا مث ةدم ىكزأ

ىكزأ ىف روزعلاب نوفورعملاو ، ماركالاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو
٠ ءامعزلا ءالؤه
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نامع لهاب نامع نولتحي ةطمارقلا

اوبسن ةعيشلا نم موق ةطمارقلاو : هللا همحر ىملاسلا مامالا لاق

انطاب نآرقلل نأ اومعز مهنأل ةينطابلا مهل لاقيو : لاق ٠ طمرقدامح ىلا

اهلك فيلاكتلا هنع تلحنا نآرقلا نطاب ةفرعم ىلا لصو نم نأو ، ارهاظو
ضارتعا الو دقان دقن اهعم نوفاخي ال اسعي اقيرط سانلا دنع مهل اودهميل

، ةيهولأم نوفرتعي الو ، نوموصي الو نولصي ال رافك مهنأل ، ضرتعم

نيبو ، نآرقلا نطاب ىلا لصاولا اذه نيب قرف ال هنأ اضيأ اومعزو
مالسالا عئارش كلذب اولطبأف ، مهيلع فيلكت ال ةنجلا لهأف ةنجلا ىف نم

دونج نم مهعبتو مهيلع فيلكت ال ةنجلا لهأو ، ةنجلا لهأ نم ممنأل

امك مهتلود عاجرتسا نوديري ، ءالهجو ءايبغأو ءاغوغ سان ناطيشلا

٠ تناك

ىنامي صخش ىلا نوبستني ةعيشلا نم ةقرف ةطمارقلا : ملاعملا ىف لاق

ايلاغم ناكو : لاق ، هبقل طمرق لعل : تلق ٠ طمرق نادمح ىعدي لصألا

ةينيد تناك طمرق نادمح ةوعد ىأ هتوعد تناكو ، تيبلا لهأل عيشتلا ىف

، ىبانجلا ديعس ىبأ ريثأتب ةيسايس ةوعد ىلا دعب اميف تبلقنا ةضحم

ديعس وبأ ىأ بلغت دقو : لاق ، نيرحبلا ىرق نم ةبانج نم جراخلا ىأ

ىلوتساو ، ةيبرعلا ةريزجلا ىقرش ىلع ةرجهلل ةثلاثلا ةئاملا رخاوأ ىف اذه

، دادغب ةفيلخ ىأ ىسابعلا دمتعملا ةعاط علخو ، رجهو نيرحبلا ىلع
هرقم نم ، نيمرحلا مجامف رهاط وبأ هنبا هتوم دعب رمألا ماق دقو : لاق
ةئامثالشورثع ثالث ٣١٣ ةنس ةكم لخدو ، فيطقلا هرقم ناك ىأ ، فيطقلا

داتع ضعبو اضيأ اهبابو ةبعكلا نم دوسألا رجحلا عرتناو امبهنوه
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برعلا فرصيو اهيف هعضيو ةبمك كانه ىنبيل فيطقلا ىلا هلقنو ةبعكلا

ةجح ىلا سانلا فرصي ىكل رارخلا دجسم ىف هعضوو لاق ، اهجح ىلا

اهلاجر نيأو ىه نيأو ، ةيمالسالا ةلملا ىلع ةميظع ةأرجل اهنإو ، ةكم نع

ىف جعت تحضأ ىتلا ةيسابعلا ةفالخلا رخآ ىلا ،نيدلا ىلع ةريغلا مهل نيذلا

ىتلا مهتلبق مده ىلع دحأ أرجتي ثيحب ، ملاعلا ىف هل ليثم ال داسف ةجل

ىبأ نمءادشألا ةكم لهأ نيأو ، اهل ىقيقح مده اذمف ، اهيلع اوناك

مكحيو ءاشي ام لعفي ءىش لك ىلع رداقلا وه نم ناحبسىبانجلا رهاط

هللا ىلع ةميظع اضيأ دابعلا ةأرجو ، ميظع هللا ملح ناو ، ديري ام

٠ هدابعل ىلمي ىذلا

ةنس نيرشع نع ديزت ةدم نيمرحلل رهاط ىبأ مكح لظ دقو : لاق
ىطمرقلا ناكو : لاق ،روكذملا ىبأ دنع رجه ىف اهلالخ دوسألا رجحلا ناك

هلعل : تلق ، مهيلا بستنيو ، ةيلامشلا ايقيرفأ ىف نييمطافلاب ىلص ىط

هرمأ املف ، لاق ةعيش كلذك مهناف ، ةلملا ةهج نم مهيلا بستني

هتلص عطقو ، ىمطافلا ىلع ىطمرقلا تيبلا ىلا رجحلا ةداعاب ىمطافلا

لاق ، ةئامثالثو نيثالثو عست ٩٣٣ ةنس ةكم ىلا رجحلا ديعأ مث

هتطلس ترصحناو ، ةطمارقلل ةيسايسلا ةوقلا تشالت رهاط ىبأ ةافو دعبو

: لاق ٠ ايئاهن تشالت مث ، ةنس ةئام نم برقي ام نيرحبلاو اسحلا ىف

٠ ملاعملا نم ه ا ٠ فيطقلا ةحاو ىف ةطمارقلا نم اياقب نآلا دجوتو

دوعي اذه ةطمارقلا لعف نأ ةقيقحلاو هلك مهنع هركذ ام اندروأ

رجحلا علق ىلع ةمأ ءىرتجت فيكف الإ و املك ةيمالسالا ممألا ىلع هراع

ةغس نيرشع ٢ ٠ ةاتعلا ءالؤه هالوتيو عمجأ نيملسملا ةلبق ةبعكلا نم

رئاس نم لاحلا اذه ىلع أرتجا دحأ نكي ملو اسحلا ىف وهو ، ةلماك
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ىلهاجلا خيراتلا هنع ثدح ام بجعأ نم باجع ىشلا اذه نأ ،نيملسملا

ريغ ال رابتعالل هوثدحأ امو ةطمارقلا ىف افدرطتسا دقلو ، ىمالسالاو

ضرأ اوئطو اوناك اذا درو ذخأ هيف مهلو ، نامع خيرات انتممم ناف الإو

نامع رمل اولوت نيذلا ةيرازنلا اياقب مهيلإ رف نيح اهولتحاو نامع

ىذلا هلماع نوينامعلا لتق نامع نم روب نبا جرخ امل هناف ، روب نباب

ناعراصتي ناطلسو ماما اميف ناكف ، اهلهأ ىلا نامع رمأ ىقبو ، هعلخ

ناكف نامع ف روجلا نيطالسب مامالا ممنع ربع نيذلا مهو اميط

ىذلا صنلا كيلإو ، ىرخل ةمج ىف مامالاو ، ةمج ىف ىماسلا ريمألا

: لاق ٠ ةماس ىنب نع نوملكتي ذإ نامع وخرؤمو مامالا انل هركذ

، ةطسارقلاب مهضعب قحلو اوبراحتو ، ةئامثالثو سمخ ةنس اوفلتخا مث

ىطمرقلا رهاطوبأ مهيط بلغت نأ ىلا لاق ،نامع لهأل ىأ ةنتفاوماقأو

ىدهملا هللا ديبعل امهب بطخو > دوسألا رجحلا هعالتقا دنع ٧١٣ ةنس

، ٥٧٣ ةنس ىلا ٧١٣ ةنس نماهيلع ةطمارقلا ةالو تددرتو ،ىسابعلا ىأ

نم امب ناك نم اولتقو ىوزن لهأامكلمو دهزو مهنم اهيلاو بهرتف : لاق

اسر مث ، مهنم دزالل اهتسائرو مهيديأ ىف تيقبو ، ضفاورلاو ةطمارقلا

نأ ىلع هيوب ىنبل اومدختساو ، دادغب ىلا نامع هوجو نم مركم ونب

رمألاو ، دادغب شويج ةداق هيوب ونب ناكو نامع كلم ىط مهورصاني

نم ىأ ، سراف نم بكارملاب مهوناعأو لاق ، امسا ةفيلخلا ىلاو ىنعم مهيلا

ىنعي جراوخلا اودرطو لاق ، نامع ةنيدم اوكلمف ةيسرافلا ةيماحلا

ىقرشلا لحاسلا ىه ىتلا تاهلق اوكلم ءالؤه نأكو مهلابج ىلا نيملسملا
ةنيدم كاذ ذإ اهيلع قلطي ىتلا ىهو ،ةيقرثلا نامع ىلا ةبسنلاب ىلامشلا

ىأ مهلابج ىلا جراوخلا اودرطو : هلوقو ، نامع ةبصق راحصو نامع
ةلود تفعض مث : لاق ٠ سابعلا ىنبل اميف اوبطخو لاق ٠ ةيلخادلا ىلا
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مايأ ىف ناك اذهف : تلق ، نامعب مركم ونب دبتساف ، دادغبب هيوب ىنب

نيعستو ثالث ٣٩٢ ةنس داغبب ىفوت هللاب دضتعملا ناف ، هللاب ردتقملا

ىف ىفوت هنا ليقو ، هللاب ىفتكملا هنبا هدعب ةفالخلا ىلوتو ، نيتئامو

ىفتكملا ةفالخلا ىلوتو ، نيتئامو نيعستو عست ٩٩٢ ةنس ةدعقلا ىذ

هللاب ردتقملا رفعج لضفلا وبأ.رمألا ىلوتو تام مث ، هدهع لطي ملو هللاب

، دعب غلبي مل وأ هغولب لوأ ىف ىأ ، ةنس ٣١ ةرثع ثالث نبا وهو

بعالت ذإ هدمع لطي ملو شيجلا ىنعملاو ، طقف امسا هتفالخ تناكف

لعفي ىسع اذامو ، بعللاو وهللا ىف اهرذبو لاومألا قرفو ، نايبصلا

ناكو ، مهتلود تلحناو نيملسملا رومأ تعاض انه نمو ، كلذ الإ ىبصلا

ىقيقحلا مالسالا امأ ، نيتداهشلاب مهرارقا ثيح نم نيملسم ءالؤه

مامملا امب طانت ىتلا ىمظعلا ةفالخلا ىلوتي فيكف الإو ، هلوح اوموحي مل

اذكهأ ، هريغ نع الضف هلام ىف هفرصت حصي ال ىبص ةيويندلاو ةينيدلا

ةفيلخلا حبصأ كلذبو ، حيحصلا لقعلا ىضقي اذهبو رمألا ىلو نوكي

ىف ردتقملا مجاه شيجلا دئاق مداخلا سنؤم ناف ، نيبعاللا دي ىف هبوعلأ

،ةلودلا ماوق ىه ىتلا لاومألا نيجلا بهن مث ،همأ ىلعو هيلع ضبقو هرصق

بحاص دنجلا لتقو ، هينيع نيب توملا ىأر نيح هسفف ردتقملا علخو

اريخأو ، ةفالخلا ىلا داعو ردتقملا عجارت مث ، ريزولاب اودرشو ةطرشلا

، دئاقلا سنؤم ىلا هباوضمو هسأر اوزتحاو ريربلا هلتق دقفردتقملا لتق

بعالتت مايأ ةئامثالثو رثع تس ٦١٣ ةنس لاوش نم نيقب ثالثل هلتق ناكو

، مارحلا تيبلا نم دوسألا رجحلا علتقتو ، امهريغو نامع ىف ةطمارقلا

عيوب هللاب دضتعملا نب دمحم روصنملا هوخأ هدعب رمألا ىلوت هلتق لبقو

٠ ةنسلا سفن نم لاوش نم اتيقب نيتليلل

تيب ىف ميقأف هب رمأو هللاب ىفقكملا هيخأ نبا ىلع ضبق ىلوتاملو
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امبلاطو ردتقملا مأ ىلع ضبقو ، امغ تام ىتح صجلاو رجآلاب هيلع دسو

امقلعو باذعلا عاونأب اهبذعو هديب اهبرضو اهددهتف هيلع ردقت مل امب

طسلف لاحلا كلذ ىلع تتام ، امهجو ىلع جرخياملوب ناك ىتح ةسكنم

رتسلاب ىراوتي ىقبف ، باوبألا رئاس نم هيلع اومجهف دنجلا هيلع هللا

هينيع اولمس ىتح ةديعب ةياغ ىلا هوناهأو هيلع اوضبق اريخأو باجحلاو

٠ ةئامثالثو نيرشعو نيتنثا ٢٢٣ ةنسكلذو

دبتساف دادغبب هيوب ىنب ةلود تفعض مث : نودلخ نوا لوقو

اونوكي مل مركم ىنب نا ىلع لدي ام ، هوثراوتو نامع كلمب مركم ونب
نب ىلع مساقلا وبأ ةلودلا ةديؤم مهنم ناكو : لاق ٠ ةلاصألاب نامع نم

هلاق ، احودمم اداوج اكلم ناكو ، مركم نب نيسحملا ةلودلا رصان

نامث ٨٢٤ ةنس تامو هريغو ىمليدلا رايهم هحدمو لاق : ىهقيبملا

نيعبرأو نيتنثا ٢٤ ةنس ىفو لاق ، كلملا ىف ةليوط ةدم دعب ةئامعبرأو نيرثعو

جراوخلا مهيلا فحزف ، ديبعلاو ءاسنلا مهيلع بلغتو مركم ىنب كلم فعض

مسر اهنم عطقنا : لاق ٠ مهتيقب اولتقو اهوكلمف ، نيملسملا ىنعي

٠ راجحىف راصو كلملا

، تاملق ىنعي كلملا مسرامنم عطقناو هلوقب دارملاو : مامالا لاق

نيرحبلا ىلا اهيلامش ىف راجحو لاق ، راجح ىف راصو ا-هنم لقتنا ىأ

، روس ىملا جتحت ملف ةعينم لابج ىف ىهو لاق ، لحارم عبس امهنيب

نم ىدزألا كلملا دبع نب ايركز نيعبرأو نامث ةنس اهكلم ناكو : لاق
مهل نونيدي ةارشلا ةنيدم ىوزنب جراوخلا ناكو : لاق ، ةسائر ةيرذ

٠ ركذ امب مطأ هلملاو همالك ه ا ىدنلجلا دلو نم ممنأ نوريو
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،مه نم فرعن الو نامعب ركذ مركم ىنبل سيلو : مامالا لاق
بورح دعب مهيلع روجلا ناطلس بلغت مهبتك ىف نوركذي نامع لهأ نكلو

لود مايألاو ودعلا نوعفديو ةمئألا نوبصني كلذ عم مهو رون نب دمحم
هركذي ملو ، ادبأ نودلخ نبا هركذ امل هجو ال : تلق ، لاجس برحلاو

، ىبرغم لجر نودلخ نباو ،قرشلا ىخرؤم نمالو نامع لهأ نم دحأ
، قيقحتريغب اهنهاوع ىلع لاوقألا ذخأي لب ، هل لصأال طلغ همالك رثكأو

اذه ؟ نامع كلم اولوت دقو مهركذ نامع لهأ توفي نأ لوقعملا نم لهف

، مهدالب وزغي نم ركذب قحأ مهو مهدالبب فرعأ نامع لهأو لوقعم ريغ

رسكنا اذاو ، شويج داوق مهف نامع ىف ركذ مركم ىنبل حص نكي ناف
نم نوعنقيف ممتوطس تلازو مهرمأ ىشالتو دنجلارمأ فعض ميعزلا

هورومأمو هثيج داوقو هباون ناطلسلاب دارملا ناك ناف ، بايالاب ةمينغلا
لوأ نامع خيرات ىف مهضعب ةطمارقلا ركذ دقو ، هجو هل ناك امبرف

مث ، نامع اولخد ةازغ اوناك نأ الإ مهللا أطخ اذهو ، عبارلا نرقلا

اورم نيروكذملا ءالؤه لك نأ موهفملا امناو ، ناطلس اهيف ممل نكي مل

ةطمارقلل نكي ملو اهنع اوحارو ، مهنم تلانو اهنم اولانف ةازغ نامعب

بهذت مث تقال ام لكأت ، ةيراض اغابس ةازغ اوناك امناو ، رارق نامع ىف

ونبولب ةطمارقلا نامعب هيف ركذت ىذلا تقولا نأ ىرت فوسو ، اهجاردأ
٠ نامع ىف ةماماب لوغشم تقو وه مركم

نامع اوعاج ةطمارقلا نأ : هللا همحر حور نب دمحم ةريس ىفف
، ةمامالا تيب نم لزتعا هنأو ، ىنادحلا فرطم نب دمحم نب رمع ةمامإ ىف

ناك دمحم نبرمع مامالا لازتعا لعلو، نيرحبلا ىلا اوعجر ةطمارقلا نأو
بعالتلاو بلقتلا مهنأش ناف ، هموق نم لذاختلا ىأر هلعلف ، رصانملا مدعل

نم مامالا لازتعا ىنعم امف الإو ، نوبحي ام ريغلا نم نودجي امدنع
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لارتعالاف الإو ، هرذع ملعي ىتح هيلع ماقي الو اهيف شقافي الو هتاما

بعالتي نل مامالل سيلو ، اعامجا مارح وهو قحلل نالذخ بجوم ريغب

، هترصانم ةمألا ىلع بجوو اهقوقح هيلع تبجو اهدلقت اذا هتمامإ ىف

نم هلارتعا نوكيف بجي ملو لازتعالا هل حص هل ةيعرملا نالذخ ققحت اذاف

قح ريمض الو، مهل نيد ال ةطمارقلاو ، ةيعرلا هتلذخ اذإ ةيقتلا عون

ءالؤه هب ىضري امب نوضري ال ىراصنلا ناف ، تاسايسلا سنج نم ولو

ثرحلا نوكلهيو ، اداسف هللا ضرأ ىف نوثيعي نيذلا داغوألا ءاهفسلا

٠ نوملابي الو لسنلاو

ةجوم هيف نوضوخي تقو مهل راص ةازغ موق ةطمارقلا ةقيقحو

مارحلا هللا تيب نم رجحلا اوعلتقا ىتح مهرود اوبعل دقو ، لطابلاب ةمراع

مالسالا بابش لوأ ىف تقولاو ، بهاذملا عيمج نم ةماع نيملسملا ةلبق

ةيسابعلا ةفالخلا نأ الإ ، هانيب امك عبارلا نرقلا لوأ ىف كلذ ناك ذإ

، هانلق ام ةحص ىلع لدت ةحمل اهنع كاندفأ امك هبوعلأ تحضأ

ءالؤهب بجعلا هللا مهارأ ىتح ةيتلا ةسرطغ ىف اهسفن ةيبرعلا ةريزجلاو

عم هللاو ،مهلاثمأ ىمالسالا ملاعلا ىلهلل ا داعأال ،ميئاشملا ةطمارقلا

دقلو ، هدامج قح هيف اودهاجو ، هلل مهسفنأ اوعاب نيذلا نيقداصلا

مهوحليو مهب ةصاخلا ممضرل ىف مومسلا حفل مهيري نمءالؤه ىط هللا راثأ

ىف كرتلا نعو نامع ىف مليدلا نع لاقي ام كلذكو ، بيضقلا ىحلي امك

ىف ىلاهألاو مهنيب عارصلا ماقو نامع اوزغ ءالؤه لكف ، ناوألا كلذ

نوبلغي اروطو ، ادلالبلا نم امسق نولتحيو نوبلغي روطف ، نامع

ناعرسو اهلهأل دالبلا عجرتو — لبالا بئارغ درط اهنم نودرطيو
مايألا كلتو ، مهتجح رهظتو مهتملك ولعتو ممتمامإ نامع لهأ بصني ام

: لاجيس برحلاو سانلا نيب املوادن
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اسنل امويو انيلع امويف

رسن امويو ءاسن امويو

امجل ىف اوضاخو موق ىط معنلا ترفو اذاو ، ايندلا اذكهو

مهقحست ةمقن مهيلع هللا طلس امبرطبلا مهذخأو ، امفير ىف اوحرسو

٠ ءاوهألا مغرب امهرقم ىلا براملاو دراشلا درتو ممقحمتو

ةلود باهذ نأ ىضتقي ام رثألا فو : هللا همحر مامالا لاق

هل لاقف ٠ مهتويب قرحب رمأ هنأو : رثؤملا ىبأ مايأ ىف نامع نم ةطمارقلا

نيكرشماوناك ناو ،مهتويب قرخ زوجيالف ،نيملسم موقلا ناك نا : لتاق
، هنع ضرعأف مهباهذ دعب امقرح زوجي الو ، نيملسملل ءىف مهتويبف

اذهو : لاق ، اهيلا اوعجري الئل اهوقرحأ مصاخمنم موقلل دبال : لاقو

٠ نودلخ نبا هركذ ىذلا تقولا لبق نامع نم ةطمارقلا باهذ نآ ىضقي

، ةحصلا نم هل ءىشال نودلخ نبا هلاق ام نأ ملعي انه نمو : تلق

، كلذ هلاقم هيلع قلعف ، ديعب نم اعامس ةطمارقلا نع عمس هلعلو

ىتلا ىه نكاسمو نامعب تويب مهل تماق ةطمارقلا نأ ملعي اذه نمو

اهيلا نووأي ىوأم مهل نوكت الئل اهقرحب هللا همحر رثؤملا وبأ رمأ

٠ نيملسملا ىلع اهلجأ نم نوبعالتيو

معن : تلق ٠ انهملا هماما كردأ دق ناك رثؤملا ابأ نأل : مامالا لاق

ىسومو ادشار رصاعو كلام نب تلصلا ةماماو : لاق ٠ هانيب امك

نسلا ىف ذخأ دق ناكو ، ملعملا هنع ذخؤي نمم ذئموي وهو مهدعب نم

روكذملا نأل ،ةطمارقلا باهذ ىف نودلخ نبا هركذ ىذلا تقوملا لبق تام دقو

ىبأ دلو دلو هيلع نيدقاعلا نم نأ هللا دبعنب ديعس مساقلا ىبأ ةماما ىف
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، ةئامثالثو نيرثعو نامث ٨٢٣٣ ةنس ىف هللا همحر دهشتسا دقو ، رثؤملا

ةنسلا ىف ليق ام ىلع عيوب ذإ ، نينس نامث ةمامالا ىف شاع دق ناكو

طلغ نودلخ نبا هركذ ام نأ اذه نم نيبتف ، ةئامثالث دعب نيرشعلا

ام ىلع اهنودبو ةدم دعب رابخألا هغلبت روكذملا نأل ، خيراتلا ىف

٠ هتغلب

امفأو ، ةزعو ةوق نم ةطماوقلل ناك ام اوركذو : مامالا لاق

مالسالا لبق اوتاك مهنأ مالك اذه : تلق ٠ مالسالا ةلودب تبهذ

نرقلا لوأ ىف اوناك امنإو ، كلذك رمألا سيلو مالسالاب مهتوق تبهذ مث

ءايوقأ ءادشأ اوناكو ، اسحلا ىف ةماعز مهل تماقو ، مالسالا نم عبارلا

مالسالا حيبي نيذلا ةقدانزلا نم مه امنا ، ممل نيد الو ، سأب لهأ

مالسالا رئاعش اوضراعو ، جحلاو ةاكزلاو ٠ ةالصلا اوركنأ ذإ مهءامد

اوذخأ دق ةقدنزلا ةهج نمو ، نوكرشثم ىحاونلا هذه نم ممف ، درلاب

ءىش ال ةنجلا لهأك مهنأل ، فيلاكتلا طوقس ماوعلل اوررق ذإ ، مهظح

ناوعأو ، مهايند ىف ةهافسلا لهأو مهنيد ىف ةفاخسلا لهأ ممعبتف ، مهيلع

نم ناميالا عزني ثيح ، سانملا ىلع أرجاو اضوهن عرسأ ناطيشلا

مهتمصاعو نيرحبلاب مهتوق تناكو ، مهبولق نم ةمحرلاو مهرئامض

دوسألا رجحلا اوعلتقاو ، نامعو زاجحلاو قارعلا اوزغو ، ةبانج

هل لاقي نآلا هعضومف ، فيطقلا برق مهل تيب ىف هولعجي نأ نوديري

بحاص ىشبحلا كلذ عنص امك ةجح ىلا برعلا اوفرصي نأ نوديري ةبيعكلا

ءاجف ، ةبعكلا نود اهجح ىلا سانلا فرصيل ةسينك ىنب ذإ نميلاب ليفلا

عمجأو ىشبحلا بضغف ، اهقح نم كلذ ناكو امب طوغتف ةنانك نم لجر

ناكو ، ميركلا هتيب ناصو هرحن ىف هديك هللا درف ، ةبعكلا مده ىط

٠ همغر ىلع ىقبف ، هردقل ازازعاو تيبلل افيرشتو هيلع الابو هريسم
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برقم نبا تيب ل١٠ نم ناسحألا لهأ نم ةمئاق نا مش : مامالا لاق
، مهنم ةلودلا اوعرتنا ىتح نينس عبس مهوبراحو ةطمارقلا ىلع اوماق
: كلذب رختفي ثيح ، ةيميملا هتديصق نم برقم نبا لوقي كلذ ىفو

مممجامج ىظشنم طمارقلا لس
ام دخ ىلعلا دعب مهرداغو ًاقلف

مناد نيرحبلاب لج نأ دعب نم
امرحلاو تاراغلاب ماشلا اوفجوأو

امكبانس ىشغت ممليخ لزت ملو

امدأ ةرات ىشغتو قارعلا ضرأ

املزانم ىف سيق دبع اوقرحو
اممح امتاداس نم رغلا اويصو

اوكهتفاو سمخلا تاولصلا اولطبلو
امنص مهنم اوبصنو مايصلا رهش

اميلا نوعديو امب نونيدتي ىتلا ةنايدلا ىف مملاعفأ هذه ىأ

٠ هللا مهازخأ

: برقم نبا لاق

هفرعف هلل ادجسم اونب امو
امده امئاق هوكردأ ام لك لب
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لاق املهأ ءادعأو اهؤادعأ مهو دجاسملا نوذبي فيك تلق

٠ رحلا ىنويعلا

تبدتناو مالسالا ىلع انيمح ىتح

املظلاو بركلا ولجت سراوف انم

اتتداع مامعألا ونب انتبلاطو

اممصالو اذيف امكب دجت ملف

ادجن ادجام انم رمألا اودلقو

امهد ثداح ام اذا ىفكيو ىفثي

هتبيقن نىميم ةميزعلا ىضام

اممه اهتاياغ ىلا رازن ىلعأ

ةفراطغرغ هعبتت راسو

امدمن ال نينرقلا ىذ دس تمحاز ول

مارمب نب نسحلا ىبأ ونب مه ةطمارقلا نآ برقم نبا حرش فو

هل لاقي ناك ةفوكلا لهأ نم صخش هلصأو هبهذم ىلا بسن ، ىنايحلا

ىطمرق دحاولا ةطمارقلا ليقف ، هبهذم لهأ هيلا بسن ، طمرق نادمح

بوسنم ىفنحو ، سيردا نب دمحم بهذم ىلا بوسنم ىعفاش لاقي امك

نسحلا نب ناميلس رهاط وبأ مهلوأو ، تباث نب نامعنلا ةفينح ىبأ بهذم ىلا

امملمحو اضيأ بازيملاو ةبعكلا نم دوسألا رجحلا علق ىذلا ىطمرقلا

٠ خلا ةبعكلا هامس اتيب فيطقلاب ىنبو نيرحبلا ىلا

) ٢ ج خيراتلا ربع نامع-١م(



ةيمالسالا ةرجملا نم ٢١٣ ةنس ىف بازيملاو رجحلل هلمح ناكو لاق
رجحلا ةماقا ةدم تفاكو ، هتوم دعب كلذو ٥٣٣ ةنس ىف امهدر ناكو

، مهرابخل نم ركذ امرخآ ىلا ةنس نيرشثعو اثالث نيرحبلاب بازيملاو

هللا لذخيو ،ىلاييالو طروتيف ناسنالل ميكحلا زيزعلا هللا ىلمي اذكه

نيرثعو ثالث ىفف ، ءىش ىندأ نع نونجاع ممنأ لكلا ىري ىتح اسان
ةريغ كرحتت الو بازيم الو رجح الو ، مارحلاهللا تيب سانلا جحي ةنس

دييغتو هتيب مده ىف لجو زع هللا ىلع اوعرجت نآ ىلا رطبلا ممب ذخأ
ةطمارقلاو كلذل طعافملا بدؤيو هنم كلذ عرتني هلل مئاق ريغ نم ءاش

ريبغتو هتيب مده ىف لجو زع هللا ىط اوعرجت نا ىلا رطبلا مهب ذخأ

هيلا نوفرصي اتيب اونعي نأ اولواحو، هرماوأ لاطباو ، هنيد رئاعش

ءرملا مالسا متيال ىتلا ةسمخلا مالسالا ناكرأ نم نكروهو جحلل سانلا

امب نودبعتي مهسففأ دنع نم الامعأ نوقلخي مث ، امنم دحاو نودب

، مهريغ هيلع رسجي مل اميظع ارمأ اوبكر مهنأ هللا رماوأ مغرب دابعلا

نرقلا رخاوأ ىف ناك ذإ ، ىبهذلا رصعلا هنومسي ىذلا رصعلا ىف كلذو

، ةيسابعلا ةفالخلاو ، ةيمالسالا ةلودلا بابش ىف عبارلا نرقملا لوأو ثلاثلا

هذه لثم نوعضي ثيح نوحتسي الو نومسي امك ىبهذلا مهرصع اذه

ةماقتسالا مدعو ، ةنايدلا ءوسو روخلاو نبجلاب مهيلع ةمكاحلا تارابعلا

٠ نيدلا رمل نعالضفايندلا رمأ ىف



نامعب ةفعضتسملا ةمامإلا

ءالعإو قحلا ةماقإل اهلهأ شا قفوي مل ىتلا تاقوألا ضعب نأ مطا
كلذ نم اهبيصن نوكي ةمئأ اهيف تبصن ناو ةعيرشلا دييأتو ، لدعلا رانم

نكل ، ةمئأ ةلمج اوعياب رون نب دمحم بورح دعب نامع لهأ نإف ، لشفلا

، مهتماعد ةماقتسالا الو ، مهريصن لدعلا الو مهفيلح قيفوقلا نكي مل

، ٢٨٢ ةنس ىف ةرحيب لتق دعب ىوزنب نسحلا نب دمحم اوعياب دقف

٠ رمشألا ضعبو نيتنسب رون نب دمحم بورح دعب كلذو

، ملاعملا بحاص لاق كلذكو كلذ دعب ةمئألا تعباتت مث : مامالا لاق

هنومواقيو مهبراحي رئاجلا ناطلسلاو : لاق ، قيزر نبا ىف ام نيع وهو

ةنملا هللو مهتوق نيملسملا ىلا تعجرو هللا جرف ىتح ، هنوبلغيو مهبلغيو

ةطمارقلا نأ هللا همحر حور نب دمحم ةريس فو لاق ٠ اريثك دمحلا هلو

ركذي ملو ، ىنادحلل فرطم نب دمحم نب رمع ةمامإ ىف نامع ىلا اوءاج

هنأ مامالا ركذ دقف دمحم نب رمع امأو ، نسحلا نب دمحم رمأ ةياهن

نييوصنملا ةمئألا ركذ مث ، مهل عافدلاب هل لبق ال هنأ ىأر هنأ كلذو لزتعا

لاق ، دادغب ةفيلخ روجلا ناطلس بلغت تقو اهب ىنعيو ةرتفلا ىف

نحن ربعن ىتلا ىأ ةمئألا كلت نم : ىبرع نبا حور نب دمحم شا دبع وبأ
نسح نب دمحم ، ةفعضتسملا ةمامإلاب وأ نيفعضتسملا ةمئألاب مهنع

٠ دمحيلا نم وهو : لاق ، قاتسرلا ةيدوأ نم حشف لزانلا ىضورخلا
هنإ مث ، ًايراش ًامامإ ناكو ، انغلب اميف ءارشلا ىلع عيوب : ىبرع نبا لاق

نم نامع لهأ عياب مث لاق ، ءىشب هلارتعا للعي ملو ةمامالا نع لرتعا

نم مهنمو ، انغلب اميغ ىرشلا عطق ىطع عيوب نم مهنم ةمئأ ةينامثل هدعب
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ةمامالا ىلع اوعيوب نيذلا ةينامثلا ةمئألا كلت نمو لاق ، عافدلا ىلع عيوب

لزانلا ، ىصورخلا مساقلا نب تلصلا نسحلا نب دمحم لارتعا دعب نم

نب نازع هدعب نم مث ، ائيش هنع ركذي مل هرمأ نم راص اذام مث ، ىوزن

مساقلا نب تلصلا ةايح ىف هل دقع لاق ٠ دمحيلا بلك نم ىكلاملا ربزهلا

لزتعا مساقلا نبا تلصلا رمأ ناك فيك لاوحألا هذه ىف ىخأ اي رظناف

؟ ىرشلا نيأو نيدلا اذكهأ ىكلاملا ربزملا نبال هدعب نم دقعو لزع مأ

نب هشلا دبعل روكذملا نازع ةايح ىف دقع مث : لاق ٠ ًارشأ انه هل ىرأ ال

ملعي نأ لبق كلذو : لاق ، ىطمرقلا ديعس ىبأب فورعملا ىنادحلا دمحم

هوبقل مهنأكو ، ةطمارقلا ةعدب ىلا نيملسملا ةوعد نع عوجر هنم

لهو ةعدبلا سفن ركذي ملو ، ةطمارقلا عابتا هنم اوأر امل ىطمرقلاب

٠ ةيسايس مأ ةينيد ىه

هتعدب ملعت نأ لبق ىطمرقلا ديعس ىبأ ةايح ىف دقع مث : لاق

نع لازتعا ريغ نم مساقلا نب تلصلا تامو ، ةيناث مساقلا نبا تلصلل

اذام الو اهيف ثبل مك ملعي ملو ، ةيناثلا ةرملا هذه ىف ىأ ، ةمامالا

لزانلا ىنتحسلا ديعس نب نسحلل هدعب نم عيوب مث : لاق ٠ هرمأ نم ناك

ريغ نم تام مث ، رهش نم لقأ ةمامالا ىف ثبلف ، ةلاعث ىنب ىخأ ىوزن

ىنادحلا فرطم نب ىراوحلل دقع مث : لاق ٠ ةمامإلا نع لازتعا

دلبلا ىف ناكو : لاق ٠ ةعفادملا ىط انغلب ام ىلع عيوبو ، ىوزن لزانلا

اذا ناكو ، اديدش اذخأ نامع لهأ ءاهفس نم قاسفلا ىديأ ىلع ًاذخآ

لزنم ىلا ةمامالا تيب نم لزتعا اهلهأ نم ىبجي ىوزن ىلا ناطلسلا ءاج

تيب ىلا وه عجر ىوزن نم ناطلسلا جرخ اذاف ،ىوزن نم هسفن

ةعاط الو مل مكح ال : لاقو ، هسأر ىلع ، ةمامالا جات عضوو ، ةمامالا



— ٠٣١٢

ىنب نم موق ناطلسلا دنع رمألاب هل امئاق نأكو : لاق ، مشا ىصع نمل

هل هب موقي ىتح ناطلسلا دنع هل رمأ ىأ : تلق ٠ بسحأ اميف ةماس

توكسل حضاولا وهو ، ناطلسلا فرط نم ًامامإ نوكي نأ امإف ، ةماس ونب

اذاو ، هتيب مامإ وهو ناطلسلا ىلا رمألاف ىوزن ءاج ذإ هنع ناطلسلا

ىف هانعمس ام ىنعم نود ًامسا مهمامإ وه نوكي ىوزن نم ناطلسلا جرخ

لعلو ، ربكأ وهو ، ناطلسلل الماع نوكي نأ امإو ، اذهب نيملسملا ةريس
ىشخت الو ىنعملا تنأو ًامسا هناكم ىف هكرتا ناطلسلل نولوقي ةماس ىنب

ةمامالا ىه هذهو ، ةلودلا رومأ نم رمأ هديب نكي مل هناف ائيش هنم

جهنم ىف اذهب انملع ام ناعتسملا هشلاو كلذ ريغ لقن مل نإ ةفعضتسملا

٠ نيدلا ىف ةمئألا هاضترا الو ، نيملسملا

: تلق ٠ لازتعاريغ نم تام نأ ىلا كلذ ىلع ىراوحلا لزي ملف : لاق

: لاق ٠ نايبصلا بعلب ةهيبشلا لاوحألا هذه عم انه داري لارتعا ىأ

اندنع رذع الو : مامالا لاق ٠ ىراشلا رذع نيملسملا نع عفادملا رذعو

ىري رمأ ىف لخدي نأ دحأل ىغبني ال : تلق ٠ هللا هرذع نم الإ دحأل

هيلع ىذلا لاحلا اذهك نوكينأ ةمامإلا بصنمب قيلي الو هنع زجعي هنأ

، ىنادحلا فرطم نب دمحم نب رمع هيخأ نبال دقع مث : لاق ٠ مامالا اذه

، ةمامالا تيب نم لزنعا ناطلسلا ءاج اذا همع ليبس وحن ىلع ناكو

، مهركذ رم نيذلا ةماس ىنب نم نوكي نأ هبشأ ناطلسلا اذه تلق

، ماقملا اذه لثم ىف هيغبب اريهشت ناطلسلا مسا هيلع اوقلطأ نامع لهأو

ناطلس امأو ، رمألا ىلع اوطلست نيذلا ةماس ىنب ءامعز نم ميعز هنأكو

ناطلسلا مساو ، نامع ءاج هنإ دحأ لقي مل هب نوقلعتي ىذلا دادغب

امنإو ، كولملا نم هريغ ةطلس ىلا عجري ريمأ ىلع هقالطإ ىغبني ال ريبك
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ىغبني الو انه هل لحت الف ناطلسلا مسا امأ ، ريمأ وأ ميعز وأ سيئر ٠م

نم ذوفنلا هل ىذلا ربكألا ةفيلخلاب فورعملا ىلع الإ خيراتلا ىف هقالطإ

مهسفنأ اومس سابعلا ىنب شويج داوق نأ تدجو مث ، هيلع ةطلس ريغ

هتيب ىف ةفيلخلا ناكف ، ةفيلخ ىسابعلا ناطلسلا اومسو ، ناطلسلا مساب

٠ ها ىنعملا ناطلسلاو ًامسا

، ةماس ىنب ءامعز ىف ىرت فوس امك مهؤامعزو لئابقلا خويش امأ

، نيطالس مهسفنأ نوبقلي مهو نامع كلم ىلع شرامتت ةلئاع اوناك ذإ

نأ قيلي ال هلاثمأو اذهف ، دحاو تقو ىف ةدع نيطالس نامع ىف نوكيف

وأ ةفيلخلا وأ ناطلسلا ىنعم مهفي ال نم الإ ناطلس مسا هيلع قلطي

ربع نم لكو ، حيحصلا خيراتلا ىف مهب ةربع ال ءالؤهف اذكهو ، مامالا

نوزيمي ءاملعلا نأ امك ، ًايبدأو ًايخيرات ًاظلغ طلغ دقف ناطلسلا مساب مهنع

ةموكحلاو ةلودلاو ميعزلاو ريمألاو ناطلسلاف ، بتارملا هذه تاماقم

، اهب صاخ فرع بتارملا هذه نم ةبترم لكل حالطصالا ىف اهوحنو

بقكت الو تئش نإ هعجارف جاهنملا ةلجم ىف قاحسا وبأ خيشلا كلذ ركذ

، ىعارت نأ بجي قوقح ملعللو ةحيحصلا دعاوقلا ىضتقم ىلع الإ

٠ كلذك اهوحنو ةيفرعلاو ةيوغللا تاحالطصاللو

، ةايحلا ىف دمحم نب رمعو كلذ دعب ةطمارقلا تءاج مش : مامالا لاق

تيب ىلا عجري ملف ىح وهو نيرحبلا ىلا نامع نم ةطمارقلا تعجرو

٠ ةمامالا

اودقع مث ، ةمامالا دقع نع نينس ىف هدعب نم ةرتف ناك مث : لاق

ىلع انغلب ام ىلع هوعيابو ىوزن دمس لزانلا ىدنكلا ديزي نب دمحمل
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، ىرشلا ىلع ممعيابي ملف نيد هيلع لجر هنأب مهيلع لتعاو ، عافدلا

هنأكو ، ديزي نب دمحم برهو دلبلا ىطع بلغت ناطلسلا نإ مث : لاق

رسلاب ركسع ناركسع ناطلسلل ليق اميف ناكو ا هتمامإ تطقس هبرهب

سلا ضرأ هتمصاع لعج هنأكو ، ناشيج هل ناك ىأ كاتعالاب ركسعو

ىوزن لهأ ىلع طغضي مل هنأكو ، نيلوجتملا كولملا رئاسك ىوزن ىتأيو

اذا ىتح ءىشالك ةمامالا بهذت ءاج اذا ناطلسلا نإف ةمامالا دقع ىف

دقعلاو لحلا هديب ىذلاف ، اهرمأ تنلعأو اهئبخم نم ةمامالا تزرب جرخ

ناطلسلا مهيال ناكًايأ مامإلاف ،ةمامالا مسا هل ىذلاو ،ناطلسلا وه

نب مكحلل هقايح ىف ىدنكلا دعب دقع مث : لاق ، هدوجو هلوهي الو هرمأ

٠ لاعسب لزانلا ىرحبلا الملا

ةلبقلا لهأ نم ناك ًامامإ نأ ملعنال حور نبا لاق : مامالا لاق

كلذك نوكي ال فيك تلق ًامرجم الو ًاملسم ، ةنهولاو ةفعضلا ىف هلثم

رمألاو دالبلا ىف ناطلسلاو هيلع نودقعت متنأو ، هناوعأو هراصنأ متنأو

لاحلاو ًامامإ مكل نوكي نأ ىضري وهو هتمامإ نوضرت متنأو ، هيلا

مول نم رثكأ مكحلا مالي الو نينومأملا ردق ىلوي مامالا ذئنيحف ٠ اذكه

ناطلسلا ماقأو ةمامالا نع لزتعا الملا نب مكحلا نإ مث : لاق ، هراصنأ

: تلق ٠ هيف وه ىذلا تقولا ىنعي ٠ ةياغلا هذه ىلا ىوزنب ًاركسع

مامالا نأ ،مامالا ىدل قافتا عم لازيال ناطلسلا نأ رمظي اذهنم

ىوزنل ناطلسلا ماقأ ةماملالا نع ناطلسلا ىلخت اذا ىتح فرط نم نوكي

اومسي مل ممنأ فسآلا فسألا نم نكلو ، دالبلا ىلع نوظفاحي ًاركسع

مهزبن ىف مهتدعاق ىلع اوفتكاو نييفلسلا نيطالسلا ءالؤه نم ادحاو

نوقلطي هنولوتيال ىذلاريمألا هب دارملاو ،ناطلسلا مساب مامالا ريغل
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هيلع نومغرم ممتكلو ، هب نيضار ريغ مهنأب ًامالعإ ناطلسلا مسا هيطع

ناك وأ ةملكلا ىنعم لكب ًافاطلس ناك ءاوس مهريبعت نم موهفملا اذكه

٠ اطلسم اريمأ

نمم أربنو ىطمرقلا ديعس ىبأ نم أربن نحن : ىراوحلا وبأ .لاقو

قوسلا نم هعوجر دعب هيف كش نمق أربنو هيف فقو نمم أربن و ، هالوت

هعوجر دعب نم امو ، ائيش هيف لوقن الف هتمامإ دقع امأ : لاق ٠ ىوزن ىلا

نم هنم ًاربن نحنف ةطمارقلا ىف هلوخد دعب نم اهيلا هعوجرو ىوزن نم

٠ هيف كش نممو هنع فقو نممو هالوت نممو ، مويلا اذه ىلا كلذ دعب

: لاق ، هتمامإ دقع ىف الو ديعس ىبأ ىف رظاني نأ لقاعل ىغبنيالو : لاق

هنع ضرعي نأ ىغبنيف كلذ ىف ملكت نمف نايبصلا بعل هبشي ناك امنإو

قمحلاو ةهافسلا مالك نم اذهو لاق ، هيلا تفتلي الو تقميو

نم ملع نميف صاخ هانعم لوقلا اذه : ديعس وبأ لاق ٠ ةلالضلاو

هعست ال ام ىلع هالوت نمم ملعو ةوادعلا هب قحتسي ام ديعس ىبأ

هعسي ال ام هنم ملع نأ دعب هيف كش نمم ملعو ، هيلع هتيالو
٠ هيلع هيف كثلا

دامح نب ديزيو لئاو نب دمحم نب نامثع نا : ىراوحلا وبأ لاقو

نب تلصلا ىلع جرخ نم عم ناك دقو ، اماما ديزي نب دمحم اعياب ىلاعسلا

ةصاخلا كلذ فرعي لئامس ىلع هل ايلاو ناكو دشار باحصأ نم ناكو ،كلام

هللا دبع نب دمحمو نامعنلا هللا دبع وبأو دامح نب ديزي : لاقو ، ةماعلاو

هللا دبع وبأو ، لئاو نب دمحم نب نامثع مهنم دجسملا ىف اوعمتجا مهنأ

ديزي نب دلاخ نب دمحمو ، هللا دبع نب دمحمو دامح نب ديزيو ، نامعنلا

، لئاو نبدمحم نب نامثع جرخو ، قاتسرلا ىلا ديزي نبدمحم ةماماباوبتكو
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اميف ديزي نب دمحم ةرصن ىلا نوعدي كاتعالا ىلا ىلع نب دمحم نب ىلعو

نميفو ، ةمئألا ءالؤه ىف مالك ناطحق ىبأو رثؤملا ىبألو : لاق ٠ انعمس

أربنو هالوت نمم أربنو ديعس ىبأ نم أربن نحن مهلوق امأ : تلق ٠ ممعياب

اذاف ، نايبصلا بعلب هبشأ وه امناو ، ءىشب سيل مهنع ءاج ام رخآ ىلا

ه رود بعل دقو ، ديعس ابأ رضي اذام ديعس ىبأ نم مكعم نمو متنأ متئرب

مكتيالو لهأو مكناوخاف تاذلاب متنأ اونوكت مل ناو ، هل نوبصانلا متنأو

ىفكي لهو ، مهيلع نودمتعتو مهب نوجتحت نمو ، مكتلمو مكبهذم لهأو

لهو ، نولوقت امك ةهافسلاو قمحلا نم برض اذه مأ طفلا نع لوقلا

فسؤملا نمل هناو ، انه هيلع اوثم ىذلا لاحلا اذهك ىمظعلا ةمامالاب قيلي
، نيدلاو ايندلا ىف مهلزهو لاجرلا دج سانلل فثكن نأ ديرن هركذن ذا اناو

نكت مل نا نايبصلا بعلب هبشأ ىه ممبهذم لهأ ىلع ترم نأ اوملعيلو

رضنلا نبا ىنعي ادسشار اومدق : رثؤملا وبأ لاق ٠ اصلاخ ابعل ةقيقحلا ىف

تلصلا اوماقأ مث ، هولزعو هوللض مث ، هئطخو هطلغ ىلع ةيناث اماما

نع بذي ملو هنع رفف قسافلا هيومح هيلع مدق مث ، امامإ مساقلا نبا

دفنأف ، هعضوم ىلا تلصلا عجر هملظو همثغ هيومح ىضق املف ، ميرحلا

هيومح عجر نأ ىلا ، تاعمجلا ىلصو ةالولا ىلوو تاقدصلا ىيحو ماكحألا

بلقناف هيومح رش هللا عفدف ، هرصاحف مساقلا نبا تلصلا رفف ةيناث

٠ فوجلا لخدي ملو ارغاص

ةرملا ىف هلعف نم نسحأ لاحلا اذه ىف مساقلا نب تلصلا لعفف : لاق

ىلوألا ةرملا فالخب ةرملا هذه ىف همواقو هيومح برحل درجن ىأ ، ىلوألا

اوعربف هيلع اوماق هلعف ىف نسحأ املف : لاق ، ائيش اهيف لعفي مل ىتلا

اوضر مهنأ كلذ نم بجعلاف : لاق ، اباتك نيملسملا ىلا اوبتكو هوعلخو هنم
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ملو ، هيومح ملاظلل عافدلا نع رف ىأ رف ذا ، هلعف أوسأ ىف اماما هب

عيضأو ، نيملسملل ةعمس نهوأو ، نيدلا ىف ءايشألا حبقأ نم اذهو همواقي

رش هب هللا ذا نسحم وهو هوعلخو : لاق ،نينمؤملا دنع ةمامالا هقوقحل

ىتأي ام اهنم بجعأو : تلق ٠ بئاجعلا نم ةبيجع هذهف : لاق ،مهنع هيومح

نمو مهنم بجعلاف ،ةيناث هومدقف هيلع اوداع مث ،مهنع كوقي امك وهو

مهذختي الأ ىغبي ال ناك دقف هعلخ فو هلزع ىف نيئطخم اونوكي ناف تلصلا

وهو هوعلخ ذإ هترزاؤم ىف مهبرقي الو ةعيبلا ىلع مهنمؤي الو ه ءارو

اوعجر ذإ مهنم بجعلاف ائطخم تلصلا نكي ناو ،نوئطخم مهو بيصم

مهنيد اوذختا دقف هانبتتساو هانيبت دق اولاق نإو ،هئطخ ىلع اماما هدرو هيلا

ىلع مهبنذ مظع دقف ،ةبوتلا نونطييو ةئيطخلا نورهظي ذإ ابعبلو اوهلو ابر

مهو قحلا مهنامتكو لطابلاب قحلا سبلو ،ضعبباهضعبرومألا مهسبل

٠ نوبعلي

اولخداو ، مكيلع هللا دعي مكبر ىلا اوعجراو نامع لهأ اي هللا اوقتاف

، هنع متقرفت ىذلا لصألا ىلا اوعجراو ، هنم متجرخ ىذلا بابلا ىف

ىذلا لدعللو ، هعم لطاب ال ىذلا قحللو ، هيف جوع ال ىذلا هللا نيدلو

، مالسالا ىنب اونوكو ، ىوقتلاو ربلا ىلع اوناعتو ، روجلا هبوشي ال

اوعادتت ال ىأ ، رئاشعلاب اوزاعت الو ، ةيمحلاو ةيبصعلا مكنع اوقلأو

ةنسو هنيدبو ، دمصلا درفلا دحألا وه ىذلا ىأ ، هللاب مكزع نكيلو ، اهب

، قحلل اوعضخاو جاجللا مكنع اوعدو ، مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن

اوبتاكتو اوعمتجاو ، مهسفنأ اولزنأ ثيح نيثدحملل اولزناو ، هل اوعضاوتو

نم اماما اوعيابف متعمتجا اذاف : لاق ، مكفالسأ راثآ ءطو ىلإ اوعادتو

رمأ ىلع مكافوأو امزع مكدعبأو ، داهجلا ىلع مكربصأو ريخلا ىلع مكمزحأ
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نم قبي مل هنأ نوملعت دقف ، مكسفنأو مكلاومأب هورصنا مث ، ادمع هللا

لد ، مكرهظأ نيب ثبناو عقو دق الا ءىش رشلا لاصخ نم الو روجلا

سانلا اودص دق ، قيرطلا عاطقو ةمشغ دانجأو ةملظ ءارمأ : هلوق هيلع

لاق ، مهلامعأل اوجرخي ملف مهوفوخ ىأ ، مهجئاوح ءاضقو مهرافسأ نع

نوبصغيو مهءامد نوكفسيف ، سانلا ىلع اولاطتسا دق ىرقلا قاسفو

٠ مهلزانم ىف مهنوعوريو ،مملاومأ

لوسر بيذكت ىلا نوعدي موق ارفك شحفأو مظعأ ىه ةيهاد مث : لاق

ىأ فيرحت ىلا نوعدي ، ةطمارقلا ىنعي ، ملسو هلآو هيلع ىلص هللا

ليوأتلا نولطيي اولعجف اعم ليزنتلاو ليوأتلا ءاقبا مهنكمي مل ، نآرقلا

همسي مل امب هومسو هليوأت اوفرح ىتم مهنأل ، هعضاوم نع ملكلا نوفرحيو

اوغرفتتو كلذ اوعدت نأ مكيلع قحلا فو هليزنت لاطبا ىلا اودصق ، هللا هب

، مرحلا ىبسو لافطألا لتق انغلب اميف نولحقسي مهنأل ، مكباسحأ و مكنيدل

لتقت نأ كلف برقعلا تلتق اذإ نولوقيو كلذ ىف لاثمألا نوبرضيو

بر ( : هلوق ىهو هموق ىلع مالسلا هيلع حون ةوعد نولوأتيو ، اهدالوأ

كدابع اوللضي مهرذت نإ كنإ ٠ ارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال

لكأ لحتسي نمو رافجلا ههأ ىف نودصقي ) ًاراكفك ارجاف الإ اودلي الو

مهودعوو ، دولخلاب مهونم اذإ فيكف ، نيد ريغب لطابلاب سانلا لاومأ

مكنم عمقجيلف ، ةبوقعلا مكب لزنت نأ لبق هللا هللاف ، ىرقلا ةحابتسا

مكورظان ناف ، هيلا نوعدي امع مهنولاسيف موقلا ءالؤه ىلا الجر نورشع

اوعمجي نأ اونمأت الو ، مهوبيجأو مهوعداف مكنع اووط نإو ، مهورظانف

مكارق نم ةيرق ىلع اوتيبي مث ، قيرطلا عاطق صوصللا بارعألا مكيلع

اوكردأف مهعفد مكيلع رسعي مث ، قاسفلاب مهعمج ظلغي مكنوحيبتسيف
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مكانحصنو مكيلا انرذعأ دقو مكتاف ام ىطع اومدنت رمألا مكتوفي نأ لبق

٠ نولوقيو لوقن ام ىلع دهشي هللاو

ناك نأ دعبرخنلا نبا ىنعي دشار ىلا اوعجر : ناطحق وبأ لاقو
ةعمجلا اورصقو اماما هل اودقعف اريسأ اسوبحم اديقم اعيلخ نجسلا ىف

، لدعلا ةمئأ فلخالا ىوزن ىف ةعمجلا ىلصتالو ، نيتعكر هءارو اولص ىأ

اوبجو : لاق ، نيتعكر عبرأل رصقاولحتساف اعبرأ مهيلع بجاولا ناك الاو

،فاوصلا ذشار عابو : لاق لدعلا مامالل الا لحتال ةاكزلاو ىأ ةاكزلا

دابع اوملظ نيذلا ناهبن ىنب لاومأ قيرغت لبق ىفاوص نامعب ملعن مل : تلق

اموي نكت ملف اعوط تملسأ نامعو ، اهلخ ريغ نم لاومألا اوبلسو ، هللا

مامالا هافصتسا ام ىهوةيفاص عمج ىه ىفاوصلا ناف ، ةيفاص مايألا نم

لاومأ ءاهقفلا دنع اهب دارملاو ةيفاصلا مسا اهل قتشا هنمو ، ةمينغلا نم

مل نامع امأ ، اهلاثمو ربيخك نوملسملا اهمنغو اهنع اولج نيذلا راقكلا

نامع لهأ اوملظ نيذلا ناهبن ىنب لاومأ الا ةيفاص مايألا نم اموي نكت

مهل سيل ام اوذخأو ، مهكالمأو مهل سيل ام اوذخأو ، مهكالمأو مهلاومأ

لكشأف ، هلهأ ىلا ءىش لك در اوعيطقسي ملو مملط قحلا هاده ىأرف قحب

لوهجمك لكشملا اولعج مميلع لكشأ املف ، لاكشالا ةياغ كلذ مهيلع

، هيف هعضو غوسي اهجو هل ىري ثيح هعضي مامالا ىلا هرمأ بابرألا

فلكي الو، هرجأ رثك هتحلصم تمع امو نيملسملا ىف ةماع هتحلصم نوكتف

، ةملظلا ددعتب ملاظملا تددعت اذإ كلذ كردي نيأو امتقاط قوف اسفن هللا

وهو هرمع لاط ذإ امك هملظ ددعتو ادحاو ملاظلا ناك لب ةملظلا ددعتت مل ولو

لعج اذإ امك ؟ اذه لاحلاو هلهأ ىلا بسك ام در عاطقسي نيأ نمف ، ملاظ

امف ، تايابجلا ىفو قاوسألا ىف ةعوتتملا بئارضلاو سوكملا سانلا ىلع
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ىف مهانيأر سانأ نع هانركذل انئش ول ، ميظع رمأ هجولا اذه نم لصحت

٠ اوبسك امع مهلئاس هللاو ، مهلعف انيأرو انتايح

نوزيجي ال ملعلا لهأ رثكأو يأ يفاوصلا دشار عابو : ناطحق وبأ لاق

نيملسملا رمأ ميوقت نأ ىأر نيملسملا ةلود حالصل اهعيب زاجأ نمو ، اهعيب

ىلع ىشخيو ، نيدلا رمأ عايض عم اهناكم ىفارملا ىقبتو هعايض نم ىلوأ
ةمألا ربجي نأ مامالل ناف ، ةاغطلا نم نيدلا ىلع ىشخي وأ ةاغبلا نم ةزوحلا

القن كلذ حص امك ممسفنأو مهلامب مهامح ةحابتساو مهتزوح نع عافدلا ىطع

٠ لاقم ماقم لكلو ، هلحم ىلا هلكنف ماقملا هعسي ال كلذ طسبو ، القعو

هيلع اوركني ملو فاوصلا عاب ادشار نأ ركذ امل : ناطحق وبأ لاق

بجوأ امو اهضرفو ةمامالا هعم اوعلخ مث ، هوكرتو هولذخ مث لاق ، اهعيب

مث ، ةعيبب الجر اوقفاص اودارأ املك اوهلو ابعل اهلمأ ىلع اهيف ىلاعت هللا

اوراس الو ةدحاوب هلل اوفي مل ، رثكأ وأ ةعيب ةرشع تس اوعياب ىتح هولذخ

نم فالسألا ليبس مهتعيب ىف هومدق نم الو ، مهوعبقا الو ةمامالا قحب

، ميمت نب نازع اوعيابع ، نيتعيب رضنلا نب دشار اوعياب : لاق ، نيملسملا

اوعيابو ، هللا دبع نب ىراوحلا اوعيابو ، نيتعيب مساقلا نب تلصلا اوعيابو

، ديعس نب نسحلا اوعيابو ، نسحلا نب دمحم اوعيابو ، ىطمرقلا ديعس ابأ

٠ فرطم نب دمحم نب رمع اوعيابو ، نيتعيب فرطم نب ىراوحلا اوعيابو

اوعيابو ، نيتعيب الم نب مكحلا اوعيابو ، ديزي نب دمحم اوعيابو : لاق

، بيترتلا ىلع ىأ الوأف الوأ مهتعيب بتكن ملو : لاق ٠ ربزهلا نب نازع

نم قبسألا ىتأي نم ملعي ىتح خيراتلا قح نم وهو كلذ ىغبني ناكو
: لاق ، كلذ وحنو لزعلاو دقعلا ىف بابسألاو للعلا ملعيو ، ةمئألا ءالؤه

نب مكحلا ةعيب لبق هتعيب تناك ربزملا نب نازعو : لاق ، مهانيمس امناو
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امل هنأ نم رثكأ هتعيب ىف هيلع مقت ملف نازع امأف : لاق ٠ هريغو الملا

لهأ نم ناكو ، سانلل هنيد رمظي ملو ،نيملسملا ةوعد رهظي مل رمألا ىلو
لدف ، دحاو قحلاو نايب ريغ ىلع نيعمقجم ه ركسع ىف هفلاخي نممو ، هنيد

رمع نم اولبقي ملو نوملسملاو ، بهذملا لهأ ريغ نم سان دوجو ىط كلذ

رمظي نأ الا ، ممعم ةدومحم هقريس تناك دقو ، ىومألا زيزعلا دبع نب

٠ لوالل عبت رخآلاو ، كلذ ريغ هنم اولبقي ملو ، نيملسملا نيد

نيح زيزعلا دبع نب رمع نم اولبقي مل : قاحسا وبأ ةمالعلا لاق

هكرت امو ، ةمألا رمأ ىف هوضوافو ، هللا مممحر انباحصأ نم ـهو هيط دفو

ىف هوملكو ، قحلا نم هيلع مه ام هل اونيبو ملاظملا نم نييومألا ءافظ

ممقفاوو ءىش لك مهنم لبقف ، ةمألا بعشت ىف لصألا ىه ىتلا ةباحصلا ةنتف

نم درو امل ىأ اهنع توكسلا هيأر ناكف ، ةباحصلا ةلاسمالإ ء ىش لك ىلع

ىباحصأ ركذ اذإ : اهنمو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىمنلا

ةعفد هنالعاو قحلا راهظإ كيلع بجي : هل اولاقف ، ثيدحلا ٠ اوكسمأف

ننس نم ىأ ةنس موي لك ىيحأ نأ ىلع موي مكل : ممل لاقف ، ةدحاو

اوفلاخو اهيلع اوضقو ، ةيمأ ونب اهضراع ىتلا ننسلا اهب دارملاو ، لوسرلا

: لاق ، لجو زع هللا نم ناهرب ريغب مهءاوهأ اوعبتاو نيملسملا ليبس اهيف

ىلع رومألا درأ و ، نوروكذملا اهعدتما ىتلا عدبلا نم ةعدب موي لك تيمأو

ىشخأ ىنأل الف ةدحاو ةرم قحلا نالعا امأ ، ةيسايسلا قرطب اهدعاوق

نيملسملا نأ ىأ ، هيلع اديدش دفولا ناكو ، ةمألا ضفنتو رومأا ضقتنتنأ

لاق ، زيزعلا هباتك ىف ىلاعت هللا ممفصو امك ، قحلا ىلع ءادشأ اوناك

نالعا ىأ اهلبق ىتلاو ةلاسملا ىف هيلع اديدش دفولا ناكو : قاحسا وبأ

مهنكلو : لاق ، كلذك ننسلا ءايحاو عدبلا ةناماو ، ةدحاو ةعفد قحلا
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ىذلا نأ الا ، دحاو جهن ىلع مهنأ رهاظلاو ، كلذ ىوس اميف هعم نوقفتم

ىري دفولاو ةسايسلا لامعتسا ديري زيزعلا دبع نب رمع ناف ، مهنيب فلاخ

٠ ةيقتلا هعست ال لدعلا مامالا نأ

متش لطبأ ةثداحملا هيف ترج ىذلا لاحلا كلذ رثأ ىطو لاق

اخسار ناك اذإ ،نيملاب لاطبالا كلذ سيلو ، ربانملا ىلع بلاط ىبأ نب ىلع

امك ريبكلا اهيلع اشني ىتلا ةنسلا نم مهدنع هنأ ، دادضألا ناهذأ ىف

علوأ كلت تناكف ، ةقيقحلا فسك حرش ةقيثولا ىرعلا ىف ، امامت هانققح

ىف ةميظعلا ةريمشلا ةيآلا كلذ لدب لجو : لاع ، قحلا ءادعأ اهفرع ةمدص

هلوق ىهو ، رش لك نع ةيهانلا ، ريخ لك ةعماجملا ، اهبارتأ ىف ةذفلا امباب

نع ىمنيو ىبرقلا ىذ ءاتياو ناسحالاو لدعلاب رمأي هللا نإ( : ىلاعت
رمع نينمؤملا ريما دارأو ، ) نوركذت مكلمل مكنعي ىغبلاو ركنملاو ءاشحهلا

نأ ىنعملاو ، مملامعأ لاطباو موقلا لاعفأ ىلع درلا انه ةيآلا هذه دارياب

اميف نوعقاو متنأ ىتلا ىهانملا هذه نع ىمنيو ، رماوألا هذهب رمأي هللا
نيب ةاواسملا وهو لدعلب رمأي هللا ناف ، ةالابم ريغب اهنتم ىلع نوبكارلاو

، لالجلا ىذ ةمظع راضحتسا وهو ، ناسحالاب رمأيو ، قحلا ىف سانلا

ىلص كلذ ىلا راشأ امك لطابلا بكري نأ عنتما هبر ةمظع رضحتسا نم ناف

نكت مل ناف هارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحألا : هلوقب ، ملسو هيلع هللا

سفن دارأ امناو ، ةليحتسم هتيؤر نأ مطاو ىأ ٠ كاري هناف هارت

دارملا لب كاري ال هنأ ققحت الف هارت ال كنأ تققحت اذإ ىأ راضحتسالا

تدعابت كلذ ترضحتسا اذاف ، كاري هنأ كسفن ىف رضحتست نأ وهو ، سكعلا

درلا ف حضاو ليلد ةيآلا ةيقبو ملسملا بجاو وهو ، اهلك ىهانملا نع

دبعلا ىومألا نينمؤملا ريمأ اهدارأ اهلك ىناعملا كلتو ،لالضلا لهأ ىلع

٠ حلاصلا
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لوق هيف انلوقو : لاق ، هريغل زاج كاسمالا نازعل زاج اذاو : لاق

مهركذ رم نيذلا ةمئألا كئلوأل ىأ ، مهل نيبصانلا تعن مث : لاق ،نيملسمل!

نومدقيو انيد مهأ وهو مهيأر اوذختاو ، حلاصلا فلسلا رثأ ريغ نمم مهنأب

، ةيزجلاو ةاكزلا نوبجيو هفلخ ةالصلا نورصقيو ، ةمامالاب هنومسيو الجر

نم عم مهنم ماقأ نم ماقأو ، هولذخ ودعلا مهيلعو هيلع جرخ اذإ ىتح

ددعو ، جارخلاب مايقلاو دالبلا حالصا ىف ثحي دانجألا نم هيلع جرخ

، بطخلا هل اوبطخو ، اماما هريغ وأ هومدق ناطلسلا جرخ اذا ىتح لاومألا

: لاق ، ةاكزلا اوبجو ةعمجلا ىنعي ةالصلا اورصقو ، ةمامالاب هل اوعدو

نوبجي مهو انيح ىبجي ناطلسلاف ،ممنوبجي ةيعرلا ىلع رئاجلا نوفلخي ممغ
ىراوحلا مايأ ىف دانجألا ةيابجو ممتيابج ناقيابج تعمتجا دقف ، انيح

امو اذه ىف : تلق ، فالسألا راثآ نم اذه فرعن امو : لاق ، فرطم نبا

، باطخلا ىوحفب مهيلع درلاو ، مملامعأل دنلاو خيبوتلاو بينأقلا نم قبس

نم هب اضرلا مدعو نيملسملا راثآ ىف اذه دوجو مدعب مهرذع عطقو

تحت مهو انه ةيامحلا نيأو ، ةيامح الب ةيابج ال هنأ تمطع دقو ، نينمؤملا

، عضاوملا هذه لثم ىف مهريبعتو مهفرع وه امك رئاجلا ناطلسلا ةرطيس

ميعزلا هب دارملا عضاوملا هذه ىف هيلا نوريشي ىذلا ناطلسلا اذهو

، ةمألا ىلع هب ارطيستم ةفيلخلا فرط نم نامع ىف رمألاب مئاقلا ىماسلا

: لاق ، ىوهلا هيلع ىلمي امب مكحيو ، ىوهي ام لعفي اهرهظ ىلع هب ابكار

ىلع نوكن ىتح ، ةقدص الو ةيزج ىبجن الو اولاق مهنأ انفالسأ راثآ ىفو

، انمكح اهيف رجي ملو اهمحن مل اضرأ نوبجي انتابج ثعبن الو اماكح سانلا

فلاخ نمو نيدن اذهب : لاق ، ناودعلاو ملظلا نم انيبج نم عنمن الو

همحر رثؤملا ىبأ مالك نم هلقن اندرأ ام صيخلت ىهتنا هنم انئرب نيملسملا

٠ هنع هللا ىضر ناطحق ىبأو ، هللا
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كتلوأ لاحب مطعأ هللاو ، هيف ام دقنلا نم هيفو : هللا همحر ماهالا لاق

نوهأ حور نب دمحمو ىراوحلا ىبأ مالكو ، نيدقاعلا كئلوأ لاحبو ةمئألا

مامالا ةفحت نم ها همكح انمزلي مل همط باغ امو ، امهلوق نم الاح

٠ هللا همحر

رمأو مهرمأ نم ناك امو ، مهركذ كيلع رم نيذلا ةمئأل ءالؤهو

وجلا كلذ ىف امو ، مهايا نيلذاخلاو مهل نيرصانملاو ، ممعيبب نيمئاقلا

نع انربع امك فعضلا نم ةمئألا كلت دهع ىف امو ، ةعاضالا نم ملظملا

ملعن ال امل ابنجتو ، قحلا بناجل ءامتحا ، ةفعضتسملا ةمامالاب ممتمامإ

ىف قئاقحلا ىلع نوعلطي نيذلا بناجل ةياعر لوقن ام انكلو ، اليلد هل

انه رطس ام ىلع اوعلطا اذاف ، ةيعرشلا اياضقلا نوممفي نمو ، نامع

نع اوعمسو اوأر امم اورخس امبرو ، عقاولا ريوصت ىف مهناهذأ تراح

رهاطلا بهذملا هنا : لوقفو ، هيلا ىعدنو هب رختفن نحن ىذلا بهذملا لامعأ

، ةيعرشملا دءاوقلا فلاخي ائيش نوضري ال نيذلا راربألا هئاملعب ، هيزنلا

مث ، هنوعياييف رخآ ىلا نوموقيو هنوعلخي مث ، اماما نوبصني مهب اذإو

هل اوركذ نم مهنمو ، ابنذ هل اوركذي نأ ريغ نم لوالل نودوعيو هنوكرتي
ةرم هنوعيابي مث ، مهدويقو مهرسأ ىف وهو هيلع اوداع مث ، ابونذ لب ابنذ

ناك نم ةمامالل قيلي فيكو ، هلجأ نم هوديق امع ةبوت هل اورهظي ملو

، سمألاب ديقملا نولوقيف اماما مويلا حبصيو ، ابقاعم دويقلا ىف سمألاب

ملاعلا ممأ نم ةمأ ىف هلثمب انعمس ام رمأ اذهغ ، اذكهو اماما حبصأ دق

، هب نوهلتي ىهلم ةمامالا الو ةبوعلأ نيدلا سيلو ، هريغ الو لب ، ىالسال 1

ةمامالاو ، اهب ءافولاب رمأ ىتلا هدوقعو هقيثاومو هللا دومع ىه امنإو

نمو ، تباث اهيف نآرقلا مكحو قحلا الإ دشنت الو ى قحلاب الإ موقت ال
) ٢ج خيراتلا ربع نامع — ٥١ م (
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، مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر ةنسو هللا باككب بعالت نمف كلذك ةنسملا

ىشم امع انل ملع ال ثيح نمو ، هاوه ىضتقمب قحلاب بعلو هللا ناخ دقف

لجو زع هللا ىلا انعمس ام لكنو ، قحلا لهأب نظلا نسحنف ، موقلا هيلع

ىهو نكت مل اهتيلو ، هللا لاجر اهراصنأ تدقف ةفعضتسم ةمامال اهنإو

ىف ناطلسلا ناكف ، نايبصلا بعلب هبشأ ىذلا ءىيسلاناحلا كلذ ىلع

ءاج اذإو ، مهنوعيابيو ةمئألا نوبصني ءالؤهو اهيلع رطيسملا وه نامع

نم ناطلسلا اذه جرخ اذا ىتح هيف ىفتخاو هتيب مامالا لخد ناطلسلا

٠ هتماماب ىدانيو مامالا زرب ، مامالا اهيف ىتلا دلبلا سفن

هب ىضريأ ؟ ةلوجرلا ىنعم ىف هل نم هب لوقيأ ؟ لقاع اذه لعفيأ

نيعبرأ قوف لاحلا اذه ىلع نامع تناكف ؟ ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق ىف نم

لاوحألا هذه لثم نم هللاب ذوعن ، نالذخ نامع لهأ ىلع هللا اهاضق ةنس

زتعملا نبا هللا دبع ىلا دادغب ىف ةفالخلاو اذه ناكو ، ةفعضتسملا ةيهاولا

٠ ه نيرشعو عست ٩٢ ةنس فوت ىذلا

اذه ناكف ، بعالتلاب اورهش نيذلا سابعلا لآ رخاوأ نم ءالؤهو

ىاطقأ بلغأ ىف ىضوفلا ترشتناو ، تقولا كلذ ف ءارمألا مع لاحلا

، مالسالا دالب عيمج ىف احيحص كلذ ىأر خيراتلا ىعار نمف ، مالسالا

تأدب هيفو ، ابرغمو اقرشم دهعلا اذه ىف هانملع ام ركذل انماقم عسي الو

؛اضقلاو نيملسملا ىلع ةركلا در نم لمأتواهل كرحتت ةينارصنلا حاورأ
٠ مهيلع
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ىليحرلا هللادبع نب ديعس ىضرملا ىغرلا مامإلا ةمامإ

امتجحو ةرهازلا اممجنأو ةرصابلا امنويع راحصب ليحرلا لآ ناك

بوبحم ناك ، نيدلاو ةلملا ءامطع ممنوكل لب نييشيرق ممنوكل ال ، ةرهاقلا

نبا نارمع نب ذئاع نبرمعنب بهو ىبأ نب ةريبه نب غسوي نب ليحرلل نبا

ةياعر ف امك ، بلاغ نب ىؤل نب بعك نب ةرم نب ةظقي نب موزخم

، نيدلاو ةلملا ءايلوأ نم ايلوو نيملسملا تاداس نم اديس ، باسحألا

ءامط ربكآ بوبحم نب دمحم مدلوو ،نايفس ىبأب فورعملا وه ناكو

كلذ ىف مه مهلاجنو ، ربجمو ريشبو هللا دبع هدالوأو هدهع ىف نيملسملا

، هدابع ىلع هللا ةجحو ةمألا ةادهو ، ىضابالا بهذملا ةدمعأ تقوملا

،هللا دبع ىبأب قالطالا دنع ىقرشملا رثألا ىف فورعملا وه بوبحم نبدمحمو

ثدحتن نأ ديرن ىذلا ديعس مامالا دلاو وح هب ىنكملا اذه هللا دبعو

٠ ىنامعلا خيراتلا اذه ىف هنع

، ءازعألا ةداسلاو ءالجألا ةداقلا ءالؤه نع ةحمل تملع دقو

مهنطومو زيزعلا مهدهم كاذ ذإ راحصو ، هضرأ ىف هللا ةجح مه نيذلا

ىلع ىضابالا بهذملا ءاهقفو ، نامع ىف ةلادعلا ناكرأ مهو ، سورحملا

، نيملسملا مالعأ نب قومرملا ماقملا اهل ليحرلا لآ ةلئاع تناكف ، قالطالا

لآ ةلئاع تناك نإ الإ مهللا ، نامع ىف مهلثامت ةلئاع نكت ، ملو

، هيرارذو حلاص خيشلا ةلئاعو ، ةعاضق نم بعتلا نم موق مهو دادم

٠ اهطسب لحم اذه سيل لاوحأل نومدقملا مه ليحرلا لآ ةلئاع نأ ىدنعو

اهانمدق بسنلا ةيقبو ، دمحم نب هللا دبع نب ديعسلا : وه مامالا

٠ انل هلل دمحلاو امهالكو، باسحألا ةياعر ىفو ، فاعسالا ىف ىه امك
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هيلع هللا ىلص هللا لوسر سراف وه ةريبه نب فيسو : مامالا لاق

لك ىلعو هركذأ ىتح ةباحصلا دادع ىف هدجأ مل : تلق ٠ ملسو هلآو

ناك ناو ،طلغلا هبثالإانلاجر نم ناكنم نوركذيال انموق نإ لاح
لصأ نوكيس اذه فيس نأ الإ صاخ بهذم ىلا اوفاضي مل مه ةباحصلا

٠ مهنع ىضرو هللا مهمحر ضابا نبا بهذم ىفو ، نامعب ءالجأ ةداق

دعب ٠ ىليحرلا هللا دبع نب ديعس ىنعي نوملسملا هعياب : مامالا لاق

مايأ نم هركذ انل قبس ام ىلا كلذب راشأو ، نحملاو ايالبلا كلت

وجلا كلذ فنتكا امو ، بلاغ نب ىؤل نب ةماس لآ نيطالسو ةطمارقلا

هب ايحأو ، دابعلا هب حارأو هب لمشلا هللا عمجو لاق ، بارطضالا نم

مهتجح هب ماقأو ، مهتوعد هب رشنو مهتزع نيملسملا ىلع هب درو ىأ ، دالبلا

نم ءىش ىف دجأ مل : مامالا لاق ، مالسالا هب ىوقو ، بهذملا هب ديأو

تعيب نأ ىلع لدي لاحلا رهاظ نأ ريغ هتعيب تقول اخيرات ريسلا

نأ تدجو ىنأ كلذو : لاق ةئامثالثو نيرشعلا — ٠٢٣٣ ةنس ىف تناك

ةعقو دعب كلذو ، ةنس نيعبرأ ةربابجلا نم ناوه ىف اوقب نامع لهأ

متتف : لاق ، نيتئامو نينامث ٠٨٢ ةنس ىف ةعقولا تناكو لاق ، روب نبا

نامع نأ كلذ نم دافتسيو : تلق ، ةئامثالث دعب نيرشعلا لوخدب نوعبرألا

ىتأيس امك ةمج ىلع ريمأ لك اوناك مهلعلف اهؤارمأ ددعت دمعلا كلذ ىف

٠ هذه انمايأ ىفو ،نامبن ىنب مايأ ىف

، ىرخألا نع ةلقتسم ةرامإ لك تارامإ رشع نم رثكأ ىف نامعف

تفلتخا نإو ، هيف نحن ىذلا لاحلاب اهيبث هيلا راشملا لاحلا كلذ ترأف

هل دقع لاق وأ ةعيبلا هبيلع دقع نم لوآو : مامالا لاق ٠ بابسألا

تمحم نب هللا دبع دمحم وبأ مث ، نامثع نب ىراوحلا دمحم وبأ وه ةمامالا

لحاطفلا ةثالثلا ءالؤه ،ىلئامسلا ةدئاز نب دمحم مث ،رثؤملا ىبأ نبا
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بوبحم نب دمحم نبا هللا دبع نب ديعس مامالل ةعيبلا دقعب اوماق نيذلا

دييأتبو ، اهساردنا دعب ةلملا ديدجتب اوماق ذإ ، مهنع ىضرو هللا مهمحر

، روجلاب بصوصعملا دمعلا كلذ ىف ىمالسالا اهدهم ىف ةعيرشلا

دمعلا اذه لثم ىف ماق نمو ، ءوسلا اياونب طاحملا ملظلاب ءولمملا

همحر هللا دبع نب ديعس مامالا ناكو ، نيدلا ىف مزعلا ىلوأ نم دعيل هنا

٠ نيدلا لاجر هيف لاق امك هللا

هتيالو ىلع نوملسملا عمجأ نمم هللا ديع نب ديعسو : مامالا لاق

لاق ، حداق هتريس ىف حدقي مدقي ملو نعاط هيف نعطي ملف ، هتماماو

مساقلا ىبأ مامالا ةعيب نإ : رثؤملا ىبأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ

نأل كلذ تلق ٠ ءارشلا ىلع ال عافدلا ىلع ترج هللا دبع نب ديعس

ىف طلمألا ةياغ ناكف ، بناج لك نم نامعب تطاحأ ىضوفلاو ملظلاو روجلا

ءادعألا موجه نم ةزوحلا ةيامحو ، ةضيبلا نع عافدلا لاحلا كلذ

تدتشاو مهرمأ رهظو نيملسملا رمأ ىوق اذا ىتح ، اهنع مهتدراطمو

، ةكاله اهيف نوكي ةافق زفقي الأ لقاعلا ىطعو ، ءىش لك مهنكمأ مهتأطو

مدقت ىف طاشنلاو ايوس قيرطلا ىأر اذا ىتح اديور اديور ىشمي لب

امناو ، ىدس ناسنالا ىف رصبلا عمسلا هللالعج امو ، دارأ ام هنكمأ

٠ ىدهو هل ادشر امهلعج

مامالا ىأ هيلع ىنثي ناك هللا همحر رثؤملا ىبأ نب دمحم وبأ لاق

لاقو ٠ هتفص ةياغ ىلا غصاولا غلبي ال ام ملعلا ىف هللا دبع نب ديعس

اوناك نبذلا ةعامجلا ملعأ هللا دبع نب ديعس مامالا ناك : حور نب دمحم

ىراوحلا دمحم وبأ هعم ناك دقو : هللا همحر ديعسوبأ لاق ، هعم

، دمحم نب هللا دبعو : لاق ٠ روكذملا نأشب اهيونت اذه ناكو ، نامشع
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، رادلا ىف مملضف ركنيال رفن عم ةدلئاز نب دمحمو ، نسحلا نب دمحمو

دجامألا مالعألا ءالؤه ركذي روكذملا مامالل دييأت اذملو ،مهلدعلهجيالو

بعالتلا ناك ام دعب دهعلا كلذ ىف ةيليحرلا ةمامالا حرص مهب ماقأ نيذلا

بهذم ىف ةيور ريغ ىلع ، ةعورشملا لامعألاو ، ةضورفملا قئاقحلاب

: هللا همحر رثؤملا ىبأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ لاقو ، نيملسملا

، هللا دبع نب ديعس نم لضفأ نامعب مهلك نيملسملا ةمئأ ىف ملعن ال

نب ديعس نب دمحم ميهاربا وبأ لاق دوعسم نب ىدنلجلا نوكي نأ الإ

دوعسم نب ىدنلجلا مامالا نم لضفأ هللا دبع نب ديعس مامالا نا : ركب ىبأ

٠ ىلاعت هللا مهمحر

حيحص الداع امامإ ناك هناف كلذب هقحأ نمو : ديعس وبأ لاق

هناوأ لهأ ملعلا ىف قوفي هلعل ، هنامز ىف املاع ، ةماقتسالا لهأ نم ةمامألا

لاق ٠ هوحنو هل رفغو هللا همحر اديهش لتق كلذ عمو ، مهنم اريثك وأ

ىلع هليضفت ىف فقو هنأ الإ : رثؤملا ىبأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ

، نامع ىف امامإ ىدنلجلاب لدعأ الو : تلق ، مامالا لاق ، ىدنلجلا

هللا عمج ام عم ةداهشلاو لدعلاو ملعلا ثالثلا تافصلا عمج دق هناف

همحر مامالا ريشي : تلق هريغ ىف دجوت داكت ال ىتلا تافصلا نم هل

نم ناك اذا ، عيفرلا بصنملا نم دوعسم نب ىدنلجلل ناك ام ىلا هللا

مامالا نوكو ، مهيديأ ىلع نامع لهأ ملسأ نيذلا ءالجألا كولملا كئلوأ ةيرذ

، نامع ىف ةيضابالا ةماعزلاو ، ةينامعلا ةمامالل ىلوألا ةماعدلا ىدنلجلا

ساسألا رجح نىكي ىذملا وه — رومألا لوأو ، قبسلا ةليضف قباسللو

سفنألا كلت هللا محرف ، دح ىصقأ ىلا عروو دهزو ةفع عم ، هدعب امل

ةمئأ ، ةريخلا ةادهلا ةرربلا لاجرلا كئلوأ نع هللا ىضرو ، ةرهاطلا

٠ نيدلاو قحلا ةدمعأ نيملسملا
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لحتني نمم رادلا لهأ نم انعم رومألا ترهاظتف ديعس وبأ لاق

، هللا همحر هللا دبع نب ديعس مامالا ةيالو ىع عامجالا ىلع قحلا ةلحن

هتلزنم كلتو مامالا اذه تافص هذه ، هللا ءاش نا انماماو انيلو ىهو

، ممماما ةقيقح نع ءاملعلا ءالؤه لاقم برعأ دقف ، هتمأو هموق ىف

ةهبج مه نيمايملا رغلا هؤابآ ماقم تفرع دقو ، هنيدو هفرش فرعي هنمو

نامع ىف رمألا ىلوت دق ناكو ، مهنامز ىف رايخألا نويعو ، مهمايأ ىف لاجرلا

ةاتعلا دحأو اميلع ةاغبلا دحأو ، نامعل ةازغلا دحأ وهو هيجو فسوي

ىنبب نامع ىلع اوطلست ملظ مارمأ روج ةدمعأ مملك ءالؤهو ، اميف

اوحبصأ ىتح ، شويجلا داوق امب بعالتي ةرك اوحبصأ نيذلا ، سابعلا

مسا نأ نوديو ةفالخلا مسا ممسفنأ ىطو ةنطلسلا مسا مهيلع نوعضي

٠ ام رمأل كلذب اورقست لب ، ناطلسلا نم لجأ ةفيلخلا
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نامع ىف روجلا لهاو هللا دبع نب ديسس مامإل1 نيب لاتقلا

ميش نم ملظلاو ، رشبلا عابط نم ملظلاو روجلا نأ ىفخي ال

ىلا رمألا جاتحا امل كلذالولو ، ملظيال هلعلف ةفعاذ دجت ناف ، سوفنلا

لك ىف هللو ، ممألا ىف داهجلا بعاصم بوكرو بتكلا لازناو لسرلا لاسرا

ىح نم ايحيو ةنيب نع كله نم كلهيل رارسأو مكح لب ةمكح كلذ

٠ ةنيب نع

ءارمأ لعلو ،نامع ىلع اريمأ ناك هيجر نب خسوي نأ كلذ نمو
، هترامإ ناكرأو هشيج داضعأ مهو هريمأت ىف ببسلا اوناك ةماس ىنب

بصن ىف قاقشلاو فالخلا كلذ رثأ ىلع ءاحنأ ضعب ىلع اطلسم اريمأ ناكو

لاح ىلع روكذملا ناطلسلاو هللا دبع نب ديعس مامالا ناكو ، مملزعو ةمئألا

٠ راح ءادع

نبا ديعس مامالل ارصاعم ناكو ، نامع نم ةيحاف كلم دق ناكو لاق

هرمأ دمخنا دقو ، بورح هعم مامالل ناكو ، هنع هللا ىضر هللا دبع

لتق دعب رهظ امناو ، هيلع قحلا رهظو ، هللا دبع نب ديعس مامالا مايأ

، ةئامثالثو نيرشعو نامث ٨٢٣ ةنس ىف هلتق ناكو ، هللا همحر مامالا

،هوعاضأو هولمهأ هلهأ نأل ،بارطضالا نهر لازيال ىنامعملا خيراتلا نكلو

ىذلا ميكحلا زيزعلا هلملا ناف ٠ كلذ اولعفي مل مهتيلو ةميق هل اولعج امو

ىلاعت كلذ ىملا ةجاح ال *ىث لك بتكي ،ةبراه هتوفت الو ،ةبئاغ هيلع بيغت ال

اناهربو هبحاص ىلع ةجح نوكي نأ هيف ام لقأ امناو ، اريبك اولع هللا

ارابتعا لجو زع هللا اهركذ مايألا ةلوادمو هلهأب ارابتعاو ، هبكاو ىلع
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ركذي هللا همحر ىملاسلا مامالا ىرت كلذلو انلمهأ نحن انكل ،هدابعل

نب دشار مامالا ةمامإ اهدعب ركذي مث ، هللا دبع نب ديعس مامالا ةماما

ناطلسلا اذه ىمسيالو ، روكذملا ىلع روجلا ناطلس جورخ مث ، ديلولا

ركذل اباب دقع مث ، انطوم الو ةريثع الو ةليبق هل ركذي الو مساب

ماقملا اذه ىف ركذو ، لوألا نامزلا ىف ناممع اولوت نيذلا ةربابجلا

نأ عقاولاو ، نيتئامو نيئالثو ىدحإ ١٣٢ ةفيحص ىف هيجو نب فسوي

ديعسو ،هللا دبعنب ديعس مامالا هب راح ىذلا وه اذه هيجو نب فسوي

ةئامثالثو نيرشعلا - ٠٢٣ ةنس ىف هتملما تماق اذه هللا دبع نبا

مهركذ نيذلا ةربابجلاو ، ةئامثالثو نيرشعو نامث ٨٢٣ ةنس تهتناو

انمدق نماهلبق ناك لب ،ةدملا هذه ىف اونوكي مل نودلخ نبا نع القن

اونطلستو ، اميلع اورطيسو ، اهولتحا نامعل ةازغريثكب اهدعب ناكو هركذ

ىلع روجلا ناطلس جورخ ركذ مث ، ديلولا نب دشار ةمامإ ركذو ، اميف

ىنب نامع نم ناطلسلا اذه نأو اممنيب ناك ام ركذو ، دشار مامالا

ةقطنم ىطع اناطلس ادحأ اولعجي مل سابعلا ىنب نا لاح لك ىطو ، سابعلا

الف ناطلسلا امأ ،لاو وأريما وأ لماع نولوقي امنإو ، ةيمالسالا قطانملا نم

لب ، نيملسملا ةفيلخ مساب الو هب نوحمسي الو مملاع نم دحأل هنوقلطي

اولوتو ، داوقلا اميط رطيسو ةلودلا تفعض امل هنأ الإ ةصاخ ممل كلذ

ىف رهاظ وهو ةفالخلا مسا ممل اوقبأو ، نيطالسلاب مهوبقل مهيلع رمألا

ىنب نأو ، ةماس ىنب نم ناطلسلا اذه نوكي نأ الإ مهللا ، ممخيرات

مهب هقطتل ٠ر٠ا نووقيو ، هرزل نوديؤيو هدضع نودشي نيذلا مه سابعلا

نم نأالإ ، هبسألا وه اذهو ، ممنع كلذ تفرع امك ، مهيلع هدامتعاو

ةينيد ةاداعمو ممل اضغب ، نيطالسلا ءالؤه ءامسأ اوركذي مل ممنأ فسؤملا

ةطلسلا نأ ىلا ارظن ، قافنورفكراد مهدهع ىف تناك نامع نأركذو ، مهل
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ناك ناف مكاحلا ىلا اذه ىف رظنلاو ، بهذملا ريغ ىلع مهو مهيلا تراص
ولو ،مكحلا ىف ةطلسلا ىلا ارظن رفك راددالبلا تناك ارفاك مكاحلا

، مالسا راد ربتعت رادلا تناك املسم مكاحلا ناك نإو ، نيملسم املهأ ناك

ةملظلا نيطالسلا ءالؤه مايأ نامع تناك املف ،ارافك اهلهأ ناك ولو

ماكحلا مه اوناكو ، مهترطيس تحت رادلا تناكو ، نيملسملا بهذمل نيفلاخملا

راد اهوربتعا ، اميف ةذفانلا ممتنطلسو ، اميلع ىراجلا مهرملو اهيف

مث ، ميوقلا بهذملا ريغ ىلع مهنكل هنيملسم اوناك ماكحلا نأل ، قافن رفك

لوقأف ، نامع نيطالس اوراص مهنأو ، مركم ىنب ركذو ةطمارقلا ركذ

شويج داوق نيطالس نامع لهأ مهيمسي نيذلا ءالؤه رمأ نوكي نأ امإ

قلطيف املهأ ىلع اوبلغي ذإ دالبلا نولوتيف مهبرح ناكرأو ، ءادعألا

بهذملا ةدعاق ىه امك مهب اديدنت ، نيطالسلا مسا نامع لهأ مهيط

نوبختنيف مامالا باختنا نولوتي نيذلا مه نيملسملا نأ ىهو ، ىضابالا

باتك مكح ىلع هنوعيابيف اعروو ادهزو ىوقتو انامياو املعو انيد ىضرملا

ءافلخلا .جهن ىلعو ، مالسلاو ةالصلا هيلغ هيبن ةنس ىلعو ، لج زع هللا

مهدنع تبثي ناطلسلا ظفل قالطإ و ، اناطلس مهدنع ناك الإو ، نيدشارلا

ىفكي الو هيلع ردق نإ هبرح بجويو ، ةعاطلا مدعو دعابتلا بجويو ةءاربلا

، لاحلا اذه ىلع وهو ، هب اضرلاو هنم كوبقلل بهذملا لحأ نم هنوك

نم ىلع ناطلسلا ظفل نوقلطي مهارت كلذلو ، نيملسملا بهذم وه اذه

داحو مكحلا ىف راج مثايباختنا اماما اضيأ ناك وآ ةفصلا هذمب ناك

، قحلا فلاخ ناو ، ىضري ام لعفو ىوهي امك ىثمو ، قيرطلا نع

هلتق ىلا رمألا لآ نأ ىلا هيطع اوماقو نافع نب نامثع اوضري مل كلذلو
ايضرم ناك ةطلسلا ىلا هدي نم لك ناكل كلذ الولو ،نوملسملا كلذ فرعي امك

املو ، مهفاف سابعلا ىنب كولم وأ ، اماما جاجحلا ناكل اماما ناك وأ
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كلمف ، هيجو نب فسوي هيلع جرخ هلل دبعنب ديس مامالا رمأ ماق

ىلعو ، ةرهاظلا نم رسلا ضرأ ىلع ضيق هلعلو ،نلمع كلم نم ابفاج

بناجلا كلذ نم نوتأي نامعل ةازغلا رثكأ ناك ذإ ،نامع برغ نم ىميربلا

نيبو ىزاغلا نيب رحبلا عطقي نامع قرش ىف نأل ،ىقأي نمو ىضم نم

، اهيف ةرامع الو اهب سينأ الو ةلحاق ضرأ نامع بونج نمو ، نامع لهآ

نامع نوتأي ، نييركسع وأ نعيسايس اوناك ءاوس امئاد ةازغلا ناكف

هلعلو ، نامع ىف لغلغت دق هيجو نب فسوي نأكو ، بناجلا كلذ نم

ةلوص هل بئذلا ناف ، ةينامعلا ةكلمملا نع ممتلفغو نينامعلا عايض مايأ

ىليحرلا مامالاب هيجو نب فسوي هللا لذأ نكلو ، ىعارلا ةلفغ دنع

، اوعقاوتو اهب مامالا هاقتلاف ىوزن ىلع هشيج بحس هناف ، هيزنلا

ىوزن نم فسوي جرخو ، راصنألاو مامالا هللا رصنو رابجلا هللا لذأف

ريغ رماوألل انعذم ، نيملسملا دالب نع هدي اعفار مامالا ةوطسل اعضاخ

ىلع فوقولاو ، ةهازنملا دودح ةيامف ىلع مامالا ناكو مامالل ضراعم

همجاه املو ، ىوزن ىف هركسعم برض فسوي نلغ ، مالسالا رماوأ

ةقلح نا لاقيف ، هيوؤي ناك ىذلا تيبلا نم ابراه جرخ مامالا شيج

هبقاعف مامالا دنج نم لجر امب ممتاف ،ناطلسلا ركسعم نم تدقف باب زر

مامالا دنج نم دحأ رسجي ملو ، اهلها ىلا ةقلحلا تدر ىتح مامالا

باقع نم افوخ ناطلسلا اذه لاومأ نم ءىش ىفدأ ذخأي نأ مهريغ وآ

نم لاق ىتحو ، كلذ نامع لهأ نيب عاذو عاش ىتح ، مامالا
نم ممل ريخ ، ءادعألا لاومأل ةظفح هشيجو مامالا نا لطابلا لهأ نم لاق

هاضري ال امب نيلماع اهيف مهسفنأل نيملاظ امل نيبهتنم اونوكي نأ
دعب امو عبتي نأ قحآ قحلاو ، مميف قحلا لاجر هلعف الو ، مهنم هللا

٠ لالضلا الإ قحلا
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، هيجو نب فسوي ىلا هللا دبع نب ديعس مامالا نم باتك اذهو

مهنأو ، برحلاو ملسلا ىف نيملسملا لاح نسح هيف هل ركذيو هيف هحصني

، مهتلبق لهأ لاومأ ىف نوعمطي الو مهنيد تابجاو نع نوعزعزتي ال

، نيتداهشلا ىضتقمب نودهشيو مالسالا رماوأب نوفرتعي اوماد ام

ءىش درب اوحراصي ملو ، نوجحيو نوموصيو نيملسملا ةلبق نولبقتسيو

دعاوقلا هل ديدهتلاو حصنلا ةمج ىطع هيف هل نيبو ، لجو زع هللا رماوأ نم

: هيف لاق مارحلاو لالحلا ىف تابجاولاو مالسالا ىف

ىلا ، نيملسملا نم هلبق نمو هللا دبع نب ديعس نيملسملا ماما نم

باب زر ىف ديدح ةقلحل بجعل كنأشو اننأش ىف نأو هيجو نبا فسوي

نم اهعلق هنأ اندنع ةيعرلا نم لاق وأ ، نيملسملا نم لجر امب ممتا

سبح لحتسن انأل امب ممتا ىذلا انبسحف ، ىوزنب كباحصأ ركسعم

ارمج سانلل انلقو ، نيملسملا مكح ىف مهقاقحتسا ردق ىط مهتلا لهأ

ىلع انلاومأ ةمرحك مارح انيلع ةلبقلا لهأ لاومأ نا الملا سوؤر ىلع

امو اهنم قد ام مكئايشأل ضرعتلا سانلا ىلع انرجحو ، ضعب انضعب

ىط دنجلل ةظفح نآلا مكنإ نيدلا لوصأب هل ملع ال نم لاق ىتح ، لج

لاق ، مهشيج اهبهني امك اهبهتني مكشيج نوكرتت ال ثيح ىأ ، مهلاومأ

ىرجو ، اهيلع انيلوتسا ىتلا راصمألا ىف تعمج ىتلا بوبحلا كلذ نمو

نب فسوي نأ لدي اذهو ، اهيلا راشملا راصمألا ىلع ىأ ، اهيط انمكح

انم سانلا مط امل : لاق ، ىبج ىتح نامع ىف ناطلس هل دتما هيجو

سانلا نم ناك نم انئاك هللا ةيصعم ىلع ادحأ راقن الو ائيش لحتسن ال انأ

ذإ قحلا ةييه ممتعنم ىأ اهلك — مكئايشأل ضرعتلا نم كلذ مهعنم

اوضوعتي ملف : لاق اوذخأ ام ىلع نوبقاعي اهنم ائيش اوذخأ نأ اونقيأ

انم ةبوقعلا فوخ الولو انتادلب نم املك انراوجب تناك ىتلا مكئايشأل



-  ٧٣٢  -

نع نىرومقم انعم ىغبلا لهأ نأ ىنعملاو ، ةنؤم رسيأب كلذ بهتنال

نأش ملظ لهأو باهتنا لهأو ةاغب ةمألك ىفو ، هللا مرح ام باكترا

هانعنم ىذلا عنملا كلذ ىأ نكي ملو : لاق ٠ عماطملا لهأو ايندلا لهأ

هللا باتك كلذ ىف انعبتا انكلو ، كيلا انم ةليسو ٠انتبإ الو كيلا ابرقت

لوسر كلذب ىدان امك ةلبقلا لهأ لاومأ ميرحت ىف ىأ ، انفالسأ راثآو

مكموي ةمرحك مارح مكيط مكلاومأ نأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

٠ ثيدح ٠ اذه

،نيملسملا ةبراحم كانبراحو : لاق ٠ باتكلا اذه نمو : ماسالا لاق

، نيملسملا ةاغب نمغاب تفأ ىأ ، هللا رمأ ىلا ءىفت ىتح ىغبلا لهأل
لاق ، احيرص اصن زيزعلا باتكلا ىف هيلع صوصنم ةاغبلا برحو

انحاورأ وأ كحور ىنفت وأ اندنع كلذل ةيامنال ، هللا رمأ ىلا ءىفت ىتح

كنم لحتسنالو : لاق ، هللا ءاش نا لطابلا هتاماو قحلا ءايحا ىلع

دضعن الو ،الخن كل رقعن الو اراد كل فسنن الو ،الايع كل ىبسن الو الام

ايلوم لتقن الو حيرج ىلع زهجن الو، امارح كنم لحتسن الو ارجش كل

هيط ىدعتي ادحأ اوعدن الو هلام منغن الو انيلإ انمأتسم الو ، ابئات

، انعم حص اذا قحلا هل انذخأ دحأب دحأ كلذ لعف ناف ، لام الو سفنب

٠ ةجحبالا الام ليزنال انأل ، هب ىلوأ ومف لام هدي ىف ناك نمو : لاق

، هيجو ني فسوي هيف حراص ىذلا مامالا باتك ىف ام ةصالخ از

هيف و ، ممئادعأ برح ىف نيملسملا لمع نعو ، هبرح ىف ةياغلا نع هل فنقكو

مامالا رمأ ناكف ، هيومت ريغب ةحارملا نمو هيف ام ةهازنلا نم

ةضراعم نع هسفن قك ىتمو ، هيجو نب فسوي رمأ قوف ىليحرلا
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رصاني ملو ممنع فك نم ةضراعم ف ةبغر نيعلسملل ىبع ، نيملسملا

٠ مميلع

ديس مامالا لدع غصي ىهو هللا همحر ديعس وبأ ةمالعلا لاقو

ام ، هنع هللا ىضر ةيعرلل هطبضو هلدع نم ناكو : لاق هللا دبع نبا

نب فسوي برح لاح ىف ىأ ىوزنب ةرجح ىلع هموقب ضكر هفأ ىكحي

جورخ دعب امطا دقفو ، مامالا ىأ اهحتفتساه لاق ، رقعلا امطلو ، هيجو

مامالا ىأ هيلا اوكشو باب ةزر ةرامالا موق جرخ ام دعب ىأ موقلا

نأ دجويو : لاق ، مهيلا اهدرو امنيعب امب ىتأ ىتح مامالا امبلطف

فسوي باحصأ ركسعم نم تعلق : لاق وأ ، تعطق باب زر ىف ديدح ةقلح

، هللا دبع نب ديعس مامالا هسبحف امعلق هفأ لجر ممتاف ، هيجو نبا

هبراح ىذلا ناطلسلا وه هيجو نب فسويو : لاق ٠ ىوزنب كلذب ناكو

مامالاب لطابلا هللا لذأف ،ءادعألا ىطقحلا رمظو،هسيطبظىتحمامالا

غسوي حارو ،نامع ىف نيملسملا رمأالعو ،قحملاب قحلا هللا ديآو ،لداصلا

قرشأو نامع هتبيه تالمو ، هدي افاك مامالا ةلوص افئاخ لاوحألا أوسأب

كنظ امف نجسلا نازخ هلملا همحر ديعس وبأ ناكف ، نافرصلا رون اميف

، شويجلا ةداقو ، ةالولاو ةاضقلاىف لوقت اذامو ، ىرخألا لامعألا طلأب

دقو ، ىداعلا هودع لام ىلا ىدايألا دم نم تعنم هتبيه نأ تمل دقو

، دالبلا هب ايحأو ، دابعلا هب حارأو لمشلا هب عمج هللا نا : هيف اولاق

ميعزلاو ، ريطخلا مامالا اذه لمع نع ريبعتلا حيرصب لدي ام كلذ ىفو

ىتح ، رينملا قحلاب هدضع دشو ، ريبدتلا نسح هللا هالوأ ىذملا ، ريمألا

رمأ هللو ، ةجحلا هب مميلع تماقو ، ةمعفلا نامع لهأ ىل هب هللا مقأ

٠ ريصملا هيلإو هذفاف وه مكحو هغلاب وه
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هلا همحر ىليحرلا هللادبع نب ببس مامإلا ةافو

ىهو ةدامشلا ملسملا دوعلا توم زعأهل توملا نم ءرملل دبال ناك امل

ءادهشاوتومي نأ نودوي ءايبغألا ناف ، املهأل ةنوزخملا ظوظحلا نم

ةنسلاو نآرقلا حرص دقو ، ديهشلل هللا دنع لضفلا نم نومطي امل

عمج نأ هلكع دمحم انيبفل هللا لضف نم ناكف ، ايلج احضاو احيرصت كلذب

ىفو ، ةيويفدلاو ةينيدلا ىحاونلا عيمج نم ارفاو هلاح نىكيل كلذ هل هللا

ىذلا مسلاب ادهش ملسو هيلع هللا ىلص تامف ،اضيأ لاوحألا عيمج

اقومو ةايح هلاح كلذب لمكف ، ةاشلا عارذ ىف ةيدوميلا هايإ هتمس

هللد محلاو

بمختفاو : ملاعملا ف لاق ، هللا همحر اذه انماما ةافو تناك كلذكو

، ديلولا نب دشاراوبدقنا ،٨٢٢٣ ةنس هتافودعبو هللا دبع نب ديعس نوينامعلا

اخيرات اندجوو : قيزر نيا لاق ، ةنسلا هذه ىف تام ديعس مامالا نأ لدف

- ٨٢٣ ةنس هللا همحر هللا دبع نب ديعس اهبخ لتق ىتلا ةعقولل

ىف ابح ةففجم بشغلا لهأ نم ةأرما تناك امنا ةعقولا هذه لاق

، رجحب بحلا ةبحاص ىأ امتمرف بحلا تلكأف ةاش تءاجف ، سمشلا

، ةاثلا ترسك ىتلا ةأرملا تبرضف ةاثلا ةبحاص تءاجف اهدي ترسكف

ةعامج نم دحأ ءاجو ، اهتعامج نم ىدحا ءاجف اهتعامجب تثاغتساف

نأش هباحصأل بصعتي لكو ، هقيرف ثيغي قيرف لك ناكف ، ىرخألا

محتلاف ، هللاب ذايعلاو ريست مث ررشلا نمنوكت اهلوأو ، تراث اذا ةنتغلا

مامالا ءاجف ، ةديدش ةمحلمو ةميظع ةنتف مهنيب تبشفو الاتتقا موقلا

الإ مهرمظأ نيب وهو نولقققي نوملسملاو هبجاو ناك امو ، هللا همحر
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هل حصي لهو لب هتكمي لهو ، ضعب نع مهضعب فكيل مهردابي نأ

لعفي اذامو ؟ لجو زع هللا مامأ مهنع لوئسملا وهو مهماما وهو تكسي نأ

قهزأ ممل جعزم رمأ ىف سانلاو عطقت سوعرلاو عملت فويسلاو مامالا

تفتلي ىذلا اذ نمو ؟ لاحلا اذه ىلع دحأ هل ىغصي لهو ؟ ممحاورأ

ضعب نع ممضعب اوزجحيل ركسعلا ضعب هعمو مهيلا ءاجف هيلا

٠ مهوضفخيو

، دتشي ةنتفلا ريعسف هيلع ةخحملا ىف ءرملاو ةنحم اهنأ كش الو

همحر مهرمظأ نيب لتق مامالاو الا سانلا رعش امف ، اهدقوي لتقلاو

، ٨٢٣ ةنس ىف كلذ ناكو ، ةمألل ةمحرلاو ةقفشلا ةيحض ىلا لقتناف ، هلملا

الك لئاس هللاو ةصرفلا منتغاف نغض هيلع هل ادحأ لعلو هلتاق ىردي الو

٠ نولمعي اوناك امع
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هنع ىضرو هللا همحرديلولا نب دشار مامإلا ةمامإ

نوملسملا ناكو ، هللا دبع نب ديعس مامالا ىلع هللا ىضق امل

دشار وهو هيلع مهتريخ تعقو نم هدعب اوبختنا لماش قافتاو عماج لاح ىف

ةمئألاو ، نيدشارلا ءافيخلا نم همساك ناكف ، هنع هللا ىضر ديلولا نب

لكلا هعاطأو ، ادشار ىنعي اديشر اوبختفا : ملاعملا ىف لاق ، نيدشرملا

، همايأ رخآ ىف بارضا عقو مث : لاق نامع لهأ نم ىأ ، عيمجلا هب ىضرو

: لاق ، ىسابعلا ىنعي ةفيلخلا مكح ىلا نيينامعلا نم ىأ ةعامج لامو لاق

ةنس ىلا ةفالخلا مكح تحت نامع تيقبو ، هباحصأ قرافو مامالا مزمناف

اذه، دالبلا كيتاه ةرادا نع ةلودلا تفعض ثيح ، ةيرجه ةئامعبرأ

ىف هلك اندروأو ، نالسرأ بيكشل هلثمو ، ملاعملا بحاص هلاق ام صن

نوخرؤملا اذكهو ، باحسلا رم ىنامعلا خيراتلا ىلع رمي هنأل ، دحاو لحم

٠ ةينامعلا قئاقحلا ريغصت ىف ةداع بناجألا

ديعس مامالا دعب دعب ىأ هدعب نم عيوب مث : قيزر نبا لاق

هللا دبع خياشملا عمتجا امل كلذو ، ديلولا نب دشار هللا هبع نب

نب هللا دبع دمحم وبأو ، ديمحلا دبع نب نامعنلاو ، رثؤملا ىبأ نب دمحم نبا

ةعامجلا كلت ىف ءالؤه ناكو ، دمحه ىبأ نب رذنملا وبأو ، حلاص نب دمحم

وحنك مهيط راشملاو مهيلا روظنملا مه : تقولا كلذ ىف ترضح ىتلا

ىف ، هللا دبع نب ديعس مامالل ةعيبلا ترضح ىتلا ةعامجلا تناك ام

نودجي الو : مملدع لجت الو مهلضف ةفرعملا لهأ ركنت ال ، مهمايأو مهنامز

، ماقم لاقم لكلو لاجر نامز لكلو ، مملثم ممتلحن لهأ نم مهترضح ىف

)٢ج خيراتلا ربع نامع - ٦١م(
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ةمئاقرضح نم ةجحفرثألا ءاج كلذب ،مهنيد ىط نونمتؤم نمز لها لكلو
لخادللالو ، ركني نأ بئاغللالوريغي نأ دهاشلل سيلو ، باغ نم ىلع

هيف لزني ناك تيب ىف اوعمتجاف : لاق ، عجري نأ لباقلل الو ، جرخي نأ

دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ مهيف مدقملا ناكو : ىوزنب ديلولا نب دشار

ىسومنب ىسوم نع فوقولا ىلع اعيمج اوعمتجاف : لاق ، رثؤملا ىبأ نبا
ةلأسم نا ثيح ، ةيالولا ىف اعيمج اممنم ءىربتملاو ، رضنلا نب دشارو

ىف نمزلا نم اغارف ةلغاش لزت ملرضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم

ممنم كرحيو ، نغضلا ريثيورشلا حدقي رثأ بولقلا ىف امل ىقبو ،نامع
خياشملا ءالؤه ىأر نم ناكف ، اضعب مهضعبل ىفاصتلا مهنمرغنيو دوعشلا

، ةينيد تابجاوب هل نيمئاقلا هيما نيعادلا هلل نيلماعلا نيحلصملا

نب ىسومل ايلو ناك نم نأ ىط اوقفتا مهتقو ىف ةجحلا كاذذإ مهو

لصألا ىف ناك نا اممل اودع ناك نمو ، رضفلا نب دشارو ىسوم
ومف هيف افوقوم ناك نمو ، هتيالو ىلع ىقبي نيملسملل ايلو
هملع ممنع باغ ارمأ ممسفنأ اوفلكي الأو ، هيف فوقولا لاح ىط

نب دشار مامالا اوعياب مث : قيزر نب لاق هب اوضرو كلذ ىلع اوقفتاف
ىف ىوزن نم ءاحطبلاب سانلا ىلا اوجرخو ، عافدلا ليبس ىط ديلولا

٠ نامع لحأ نم ةعامج

اوجرخ قيزر نبا لاق ، ىوزن ىف تناك ةعيبلا نآ لدي اذه : تلق

نامع قرش نم ىرقلا لهأ رئاس نمو ، ىوزن لهأ نم ةعامج ىف سانلا ىلا
، نوعيطم هل نوعمتسم ، ةسائرلاو هاجلاو لضفلاو فافعلا نم امبرغو

نب هللا دبع دمحم وبأ ماق مث ، ريكن الو ةيهارك ممنم دحأ نم رمظت مل
ربخأو ةمامالاب هل بطخف ، ةعامجلا نيي ابيطخ ةسأر ىلع ةخيش نب دمحم
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نم كلذ ركني ال ارهاظ ارهاش هل سانلا عيابف هل ةعيبلاب مهرمأو سانلا

، اجاوفأ هتعيب ىف سانلا لخدف ، ريغم نم ممنم ريغي الو ركنم سانلا

، دومعلاو قيثاوملا مهيلع ذخأو اجاوزأو اداحآ دوفولا كلذ ىلع دفوو

ضبقو ىوزنب ةعمجلا ىلصو ، نادلبلاو ىرقلا ىلع ةالولاو لامعلا ثعبو

ماكحألا ذفنأو ، تايارلا دقعو شويجلا شيجو ، تاقدصلا هلامعو وه

نامع نم دلب قبي ملو ، ماسقألا رصملا نم هللا ءاش اميف هل ترجو

ترج الا نامزلا كلذو مايألا كلت ىف هنع ىأنو ، نلطلس اهيط بلغي

نم هماما هنأ رمألا رهاظ ىف رقأو ، هماسقأ هيلع تتبثو هماكحأ هيف

امب فاخي ةظلغ الو ةدش هيف هتينالعو هتريرس نم ء ىش رمظي نأ ريغ

٠ةداوهالوىقبتيو

م هنع هللا ىضر ديلولا نب دشار ةماما هللا همحر مامالا لاق

ىط الو هل دقعم تقو ىلع ثحبلا ةدشعم فقأ مل خيراوتلا مدعلو

ام الإ هبسن ركذ دجأ ملو ، هبورح نم ءىش ركذ ىلع الو ، هتافو تقو

: لاق ، ايدنك ناك هفأ امب قوثوملا ريغ سيطارقلا ضعب ىف تدجو

، عرولاو ملعلاو لضفلاو ىوقتلا ىطع لب ،باسنألا ىط مملوعم ناك امو

ديلولا نب دشار فصو ىف هنع ىضرو هللا همحر ديعس وبأ بنطأ دقو

٠ هللا همحر
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ديلولا نب دشار مامإلاب فيرس ا

لهأ ةمئأ رايخأ نم ناك هللا همحر ديلولا نب دشار نأ مطا

، حالصو دشرو دو ءافصو ةينيد فطاوعو ىوقتو ،المعو املع نامع

، ىوقتلا نم ىوق بناج ىلع ناكو-، ىزن لهأ نم ايدنك لادتملا ىلع ناك

،دزألا نم الو دمحيلا نم نكي مل هنأ الإ ىدهلاو نيدلا نم عيفر لحم ىلعو
مامالا هيف لاق ٠ ايضرم ايضار احلصم احلاص هللا دبع ناك امنإو

اقيفر انيه هتيعرل هللا همحر ناك : هنع هللا ىضر ىمدلكلا ديعس وبأ

نع بضغلا ديعب ممتارثعل اليقم ، مهتاروع نع اصيصغ اقيفش مهئاراب

مهئيفدو مهفيرش نيب قحلا ىف ايواحم مهنسحم نع اضرلا بيرق مهئيسم

مهلاوحأو مهرومأل ادقفنم لزانم مهل الزنم ،مهديعبو ممينغو مهريقفو
نم مشجتي هب هنورمأي ام مهترواشم نمالباق ، هنود وه نمل مهنم ارواثم

ممنم ربصيو ، بوبحملاو رورسلا ةقرافمو بوركلا ىلع ربصلا هتيعر

اهنم عمسي ةمأ نإ : تلق ، ىذقلاو انخلا مهنم عمسيو ىذألاو متشلا ىلع

، ىذألاو متشلا اهماما ىقلي نأ ىلا اهلاحب ىضفيو اذه لثم امماما

هده موقل ةبقاع ىأو ، اهنأش اذه ةمأل ريصم ىأف ىذقلاو انخلاو

، ىضرلا دهازلا ملاعلا اذه فصو نم مالكلا اذه ررحأ ىنا ، اهلاعفأ

ىلدتي باذعلا نأك ، هللا نم ابهر ثهدنأو ابعر زتهأ انأو ىقتلا ىلولاو

ءايهد ةيهادل امنا ، رطخلا ةجل ىف ةمألا كلتو انأ ىنأكو ىسأر ىلع

، بقترملا رطخلا ىف نوعكستي ةيلاخلا ةيوازلا ىف اهلهأ ء ىسي ءايمع ةايحو

لاق ، هدلءىلع نونحلا دلاولا هراغي ال ام نمؤملا هدبعل راغي هللا ناف

لضفلا دهاوث هيلع ناميالا رهاظلا ناكو : ديلولا نب ةماما ىف ديعس وبأ

نع اعرو ، ناسللاو لاعفلا قداص ناتمبلاو رشلا نع ايهان ناسحالاو
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، مزلو هب لزن امع الئاس ، ملع امب الماع ، مثآملا نع ابنتجم مراحملا

، بعضغلا ديعب ظيغلل امظاك ، هنود وه نمل افطعتم ، هقوف وه نمل اعضاوتم

نينمؤملاب اميحر افوعر نيملسملا حالصا ىط اصيرح ،ةمالل المتحم اضرلا عيرس

ىلع اميقتسم ، قانخلا قئاضم دنع اروبص قالخألا ميركب احشوتم

لضفتو ، لاصوألا كلتو ، ةجمملا كلت هللا محرف ، ةقيرطلا ادصاق ةقيقحلا

،هتماركو هباوث ليزج ىلع هاياو انعمجو لاضفالاو هنم نملاب ةيلعو انيلع

انديس ىلع هللا ىلصو ، نيمحارلا محرأ هفإ ةنمؤمو نمؤم لكل كلذ لعفو

٠ ملسو هباحصأو هلآ ىطو ىمألا ىبنلا دمحم

هفصو دقو ، ديعس وبأ مامالا هب انفرعي ديلولا نب دشار وه اذه

نبا دشار انملع دقلو ،لسرم ىبنل الإ نوكتنأ داكت ال ىتلا فاصوألا كلتب
٠ ديمحلا ءانثلا اذه نم ديلوملا

كيهانو ، هل محرتلاو هتعن ف ديعس ىبأ مالك اذه : مامالا لاق

قلخلاو ، ءانثلا اذه ديعس وبأ هيلع ىنثي لاق وأ ، هفصي لجرب

قحلا لها اهيلع لوعي ىتلا هللا ةجح مهرايخأو ، هضرأ ىف هللا دوهش

انهو ، ريغملا اذكهو ريخللالهأ ناك اريخ هيلع اونثأ نمف ، سانلا ىف

ام هتريس نم ديعس وبأ ركذو : مامالا لاق خيراتلا امب نادزي ةملك
باغل هتريس نم فرطلا اذه ركذ ديعس ابأ نأ ولو : لاق ، ه ركذنس

،خيراتلا لامهال هلك كلذو ،ةمئألا نم هريغ ملع انع باغ امك همط انع
٠ هردق ردقي ال اميظع الضف خيراتلل ناو ، هب ءانتعالا ةلقو

ةفاقثلا نم امهم امسق اوعاضأ انءاملع نأ دهشأ انأو معن : تلق

همحر ىملاسلا مامالا هررح ام الولو ىربكلا ةيمهألأ انريغ دنع امل ىتلا
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بطخلا نم ةوعدلا ليبس ف اوقل امو ، حلاصلا اففلس ةريس نم هللا

الو ، اوضم ةريتو ىأ ىط ىردن الو ، ائيش مهنع ملعن انك امل حدافلا

علطاو ةزيجولا ةلاسرلا كلت تجرخ املو ، اوضق قحلا ليبس ىف ءىش ىأب

مهل نلك امو ، نينمؤملا لييس ناك فيك اومطعو ، نيدلا لاجر اميلع

ا ىوآرو ، ابعر اهركذل اوثهو ابرط اهل اورتها نيرباغلا ىف دجملا نم

نيب زراب كلذ مملمع نأكو ، ةقيقحلا نيعب ةمئألا كئلوأ نورظني ممنأك

ةريسلا كلت ززعنو ، ةرهاطملا اهلط ىلحأ ىف ةلادعلا ديؤن نحنو انيديأ

، ةماه دئاوف لب ةدئاف انتدافأ دقف ، روعش نم انل ام لكب ءارهزلمل

نيعملا كلذ نم ادودر انل لوقي نم دجن انتيلو ، ةماع دمشارم انتدمشرأو

،لحاطفلا ءاملعلا ةمقاخ دمحم ابأ هللا محرف ،ىفاولا كلذ اوكلساو ،ىفاصلا

مممفنآ نودعي لاجر ضئارف اهنم دعترت هفك ىف هاصع زه اذا ىذلا

نم ىنعدف ، لطابلاو قحلا لصيف ناك دقلو ، ءىش لك ىلع ءايوقألا

ىلع اهحتفأ نيح ىنيع حتفأل ىنا مهيديأ نيب امالا نودي ال ماوقأ

: لاق ثيح ديردنبا رد هللو ،ىرأ ال نكملو ،ريثك

اححاوك فل سانلاو

انع رمأ نإ فكألاك دحاوو

كلذ امو ، هتروصقم ىف هلاق امو ، هللا همحر ملسم وبأ رد هللو

افيعض ناك ومف الإ و ، هبرب هقلعتب ةيبلقلا هتوقو ةقثل الإ هللا ميأ و

نم نكلو ، ةفعضتسم ةريشثع نم أريرضو اريقف ناك ، ىحاونلا عيمج نم

رحلا اذه ناك ، اروصنم اديؤمو اريصبو ايوقو اينغ ناك هعم هللا ناك

لب ، مولعلا رئاسب علضتلل عاستا هرمع نم هل نكي ملو كلذك

كلذلو ، هلاوحأ عيمج ىف هلل اصلخم اقداص اينيد ةمالعو ايعرش اميقف ناك
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ءارقلل ىراق *رفعي مل ذا اسرض ناك هنأل موطلا رئاس نم نكمتي مل
وه ام ريغ ىف ء رمع نم ىضم ام ىلع هوأتي امجن ىحم ، ةعلاطملل و٦

٠ ٠ددعب

ءاملع نم ناك هيف لوقي ىشيفطألا قاحسا ابأ خيشلا ىرت كلذلو

قلطي هارت كلذو ، هللا همحر نعيسايسلا ءاملعلا نم نكي ملو ، ةعيرشملا

كلذ وحنو هيف عقتو هلام ىشخو هبرح لثم ، هخيزات ىف ةماعملا ظافلأ

ةيقب نأ الا نامع ىف ماعلا داوسلا اهيف ايعارم ةماعلا تاحالطصالا نم

، تارابعلا كلت هيطعت ام ىلا مهناهذأ ردابتتف كلذ نولهجي بناجألا سانلا

ىف ىرت اذلو ، رخآ داو ىف خيشلا دادأ ام ىنعمو داو ىف كلذ نويف

هعضي سانأ نع ظفللا ذخل أذا مث ، سانلا نم ريثكلا هلهجي ام هريبعت

كبسلا بلاقىف هعضي نأ ىغبني ناكو ماوعلا نع ناكناو ، وه امك

امل عسقي مل اقيض ناك هللا همحر هدهع نأ رهاظلاو ، وه امك حيحصلا

انلق ام ىلا راشأ دقو هتين هلو ، هنع ىضرو هللا همحر لواحي

ءازجلا لضفأ ىون امعو لعف امع هللا هازجف ةميقلا هتفحت ةعلاط ىف هسفغب

هزارباو ىنامعلا خيراتلا ريرحت ىف ، ديهجلا دهجلا لذب دقو ميحر ميرك هنا

بوتكملا نمو ردملاو رجحلا نم ىتح هطقتلي هارتف ، دوجولا ملاع ىلا

تافلؤملاو بتكلا ىلا تافاضملا تافاضالاو قيلاعتلا نمو ، باوبألا ىلع

، سانلل ةفحت هدروأ امم عمج ىتح مهصيصاقأو سانلا ةنسلا نم هضعبو

ىرحت دقو قحلا لاجر دنع ةزيزعو املهأ دنع ةنيمثل امنأ ىه ةفحت ىأو

٠ هريغ هنع رذتعاو لهج ام

هفاف ىمعأ سمشلا نيع باع نإو

لزن دقهيف ذا بيعلا سفنل لومج
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خيراوتلا مدعلو : هللا ممحر ديلولا نب دشار ةماما ىف لوقي هارت ال٦

ىفوتيأ ، هتافو تقو ىلع الو هن دقعلا تقو ىطع ثحبلا ةدش عم فقأ مل

دقعت ىرخألا ممألا نأ عم هتافو خيرات دجوي الو ديلولا نب دشارك ماما

انتمئأ الإ نحن انؤامظع لهو ، امئامظع رابخأ ديدجتل ةيونس تالافتحا

ةربابجلا انءامظع نورتأ ، مالسالا ىف قحلا لهأو ، ماخفلا انؤاملعو ماركلا

ىف انريصقتو انممه طوقس نكلو ، هلل شاح أ ةاغطلا ةرجفلا مأ ةاتعلا

انيف ةيمألا مكحب انيلع ىضقو ايونعمو ايسح اريخأق افرخأ قوقحلا

نب دشار ةعيب تناك : ديعس وبأ لاق : مامالا لاق ، انلق ام ببسب

نب هللا دبع دمحم وبأ هل عياب نم لوأو لاق ، عافدلا ىط هللا همحر ديلولا

ديعسل اوعياب نيذلا لاثمأك مهنامز ىف مه هعم ةعامج عم رثؤملا نب دمحم

دمحم ابأو ، ديمحلا دبع نب نامعنلا دوعسم ابأ مهنم ركذ مث ، هللا دبع نبا

ابأو ، دشار نب ىقشمدلا نامثع اباو ، ةخيش ىبأ نب دمحم نبا هللا دبع

حور نب دمحم نب ىبأ نب رذنملا ابأو ، حلاص نب دمحم نب هللا دبع دمحم

: ىسوم نب ىسوم رمأ ىف ابتاعت ضعب ممضعب نم اوفرع اوفاك دقو : لاق
اوعادت ديلولا نب دشارل ةمامالا دقع ىط اومزع املف رضنلا نب دشارو

ابأ الإ مهريغو مه اوعمتجاف ، كلذ ىف هنوفرعي ببس ىلع عامتجال؛ ىلا

ىف اوعمتجاف دقعلا كلذ رضحي مل هناف ، ديمحلا دبع نب نامعنلا دوعسم

هللا دبع دمحم وبأ مهيف مدقملا ناكو ، ديلولا نب دشار هيف لزني ناك تيب

ىسوم نع فقاوملا نأ ىلع ايعمج اوعمتجاف ، رثؤملا ىبأ نب دمحم نبا

امهنيد ىلع نانمتؤم اعيمج اممنأو ةيالولا ىف اعيمج اممنم ءىربتملاو دشارو

، قحريغب فقو وأ ، قح ريغب ءىرب هنأ ممنم دحل نم ملعن مل كلذ ىف

هيلع هللا ىلص هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع ديلولا دشار نب اوعياب مث

داهجلا ىطعو ، ركنملا نع ىمنلاو عفورعملاب رمألا ىلع ،ملسو هلآو ملسو
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هلبق لدعلا ةمئأ ليبس عابتا ىطو ، عافدلا ليبس ىلعو هللآ ليبس ىف
الدعواطسق

ىذلا لزنملا ىف دمحم نب هللا دبع دمحم ويأ هعياب اذه ىلعو ، لاق
ام وحن ىلع دوعسم وبأ هدعب نم هعياب مث ، ىوزن نم هيف لزني ناك
ةعيبلا ممنم لبقوس كلذ نم وحن ىلع ةعامجلا هعيابو ، دمحم وبأ هعياب
نمو نامع لعأ نم ةعامج ىف ىوزن نمءاحطبلاب سانلا ىلع اوجرخو
ىلا ميركلا ءىراقلا اميأ رظنا : اهبرغو نامع قرش نم ىرقلا رئاس

لتحملا رئاجلا ناطلسلا ءاج املو ، اهبرغو نامع قرشل ةعيبلا هذه
مميديأ نوضفني نامع لهأ حبصأ ، ىضابألا نيدلا فرش مداملا ، ةضيبلل
ءالبلا اذه ام ، بجوم ريغب مهرمظأ ءارو ممماماب نوقليو ، مهتعيب نم
هيط مه ام مغرب مميلع هنورجيو ممسفنأ ىلع سانلا هدوقي ىذلا
رئاجلا ناطلسلا ةيار تحق اوحبصأو ، ةماركلاو ةيرحلاو ةعنملاو ةزعلا نم
نوعبتي اوحارو ضيضحلا ىف وقلأ هللا دمعو ، ةماركلاو ةزعلل لتحملا مشاغلا
وأ مركأ وأ هنم حلصأ وأ مههاها نم لضفأ ممل ناك له اموثغ اناطلس
نمو نيدلا ىف ىهاودلا نمل امنا : مملزعأ وأ مهايندو مهنيد ىف ممل عفنأ
ىبرعلا خيراتلا ىف ةئيسلا ةثودحألا نمو ةيرحلاو فرشلا ىف حئاضغلا

٠ هماقم ىف لاحلا ىرت فوس كفاف ،ةصاخ ىنامعلا خيراتلا ىفو ، ةماع

اشيج ةفالخلا تزمج اذه ىدتكلا دمع فو : ملاعملا بحاص لاق

دعبو هللا دبع نب ديعس نوينامعلا بختناو ، ىدنكملا رفف نامع دادرتسال

لصحو عيمجلا هعاطأو ، ديلولا نب دشار ىأ ديشر اوبدتنا ٨٢٣ ةنس هتافو

مامالا مزهناف ةفالخلا مكح ىلا ةعامج لامو ، همايأ رخآ ىف بارطضا

ةئامعبرأ ٠٠٤ ةنس ىلا ةفالخلا مكح تحت نامع تيقبو ، هباحصأ قرافو

٠ دالبلا كيتاه ةرادا نع دادغب ىف ةلودلا تفعض ثيح ، ةيرجه
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ديلولا نب دشار مامإلا ىلع دوجلا ناطلس جوخ

ىفب لامع نم ناك ناطلسلا اذه لعلو : هللا همحر مامالا لاق

اومسي ملو ، اهيف روب نب لوخد دعب نامعب مهئانتعا نم انمدق امل سابعلا

ىغبني ناك امو ، هتليبق مساو همسا نع اوفتكاو رئاجلا ناطلسلا اذه

نم هنأ عقاولاو ، ممألا ىأ نم ناطلسلا اذه فرعي ال ىتح اذه مهل

ناطلسملا مسا مهل اولعجو ، ةيسابعلا ةفالخلا ىلع اورطيس نيذلا نييهيوبلا

هتيب ىف هنأ الإ هل ىنعم ال طقف امسا ةفالخلا مسا ىسابعلا ديمأللو

، ءارزوو طابضو داوقك نييهيوبلا اومدختسا سابعلا ىنب نأل ، بقرتي فئاخ

ءالؤه نم الصأ ةفالخلا بحس مهيأر نم ناكف كربلا اومدختسا كلذكو

، ناجلوصلا مهو ةركلا مهلعجو ، تيضقلا ىحلي امك رمألا نم مهئاحلإو

ىتح مهل اوكرتي ملو ،هلك رمألا نم مهوجرخأ ىتح اذه ىلع مهيف اوشمو
كلذ ببسو ، نيدتعملل ةربع تحضأ ىتلل ليعافألا مهيف اولعفو ، مسالا

٠ لجو زع هللا رماوأ مهكرتو مهروجو مهملظ

، ةئامئالثو نيثالثو نيتنثا ٢٣٣ ةنس جراخلا ىف هيوب ىنب رود ىدتبيو

ةلوحلا نكرديلولا نب دشار مامالا ىلع جراخلا ناطلسلا اذه ناكو
ىلوتسا هلل عئاطلا مايأ فو : هخيرات ىف ىريمدلا ةمالعلا لاق ، هيوب

علخو : لاق ٠ دادغب كلمف هيوب نب ةلودلا نكر نب ةلودلا دضع كلملا

نيءاول هل دقعو هروسو هقوطو هجوتو ةيناطلسلا علخلا هلل عئاطلا

ةيقب نب رهاط ابأ ريزولا ةلودلا دضع ملستو لاق ، هباب ءارو ام الوو

: هلوقب ىرابنألا نسحلا وبأ هاثر ىذلل وهو ، هبلصو هلتقف ةلودلا زع ريزو
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تلمملا ىفو ةايحلا ىف ولع

٠ ارغلا تايبألا

ناتسزوخو نامعو نامركو قارعلا كلم ةلودلا دضعل ناكو : لاق

اوناكو كللا اومساقت داوقلا نأ ىنعملاو ، جبنمو نارحوركب رايدو لصوملاو

، هينيع بادهأ ىف كالهلا ىأرالإو هب ىفتكا نأ مسالا ةفليخلل اولعج دق

ريصم لقاعلا فرعو ، بجعلا سانلا ىأرل ءالؤه خيراتب نيينعم انك ولو

٠ ناعتسملا هللاو ،ةرخآلا لبق ايندلا ىف ىغبلاو ملظلا لهأ

سابعلا ونب مهالت مش ، نايغطلا ىف لصألا اوناكو ةيمأ ونب ىغط

خالسنا نبدلا نماوخلسناو ، ةياغ ىصقأ ىلا مرحلا اوكهتناو مهيلع اودازو

ةرصايق اوناك ذإ ، ةبوعملأ ىداعألا ىديأ ىف اوحبصأو امباها نم ةيحلا

، ةرهاظلا ةرهاشلا ةزعلا كلت دعب ةربع نوكلا ىف اوراص مث ، ةرساكأو

٠ ىلاثمأ الوانأالو ضارب ممنعنامزلاال اوصمو

ءالؤهو ، سرفلا نم مليدلاو ىمليدلا رصنعلا نم نويهوبلا ناكو
امل ةئيس اياون مالسالا ىف مهلو ، مورلاو كرتملاو مه مالسالا ءادعأ مه
طاشن ىف امب اوماق لب ، اهوعيضي مل مالسالا ىلع ةصرفلا ممنكمأ

اداوق اوناك نيذلا نيب سفانتلا ىتبو ، طايتحالا ضرغلا قوف اودازو

ءاجرألا ةعساو ةيمالسالا ةكلمملا تناكو ، هنومساقتيو كلملا نوبهانتي ءارزوو

ىنغلاو اينغ ايوق ءاج نامع ءاج ذإ ةلودملا دضع ناكف ، لاومألا ةريثك

اذا ال ،لاطبألا لاجرلا هتلوت اذا لاملا ةوقك ةوق الو ،ةلاعفلا ةوقلا وه

ةلودلا لصأو ، لالحمضالا هتياغ ناف > لاذنألاو لذارألا هب تبعالت
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ةلودلا نكرو ةلودلا دامع ةثالثلا هدالوأو هيوب نب ىلع نب نسحلا ةيميوبلا

ىفكتسملا هللا دبع ةفالخلا ىلو املو ىريمدلا لاق ، ةلودلا زعمو ، نسحلا وهو

نيثالثو عبرأ ٤٣٣ ةنس دادغب ىف هيوب نب ةلودلا زعم هيلا مدق هللاب

اهالبقيو اممحفاصيل هدي دمف مليدلا نم نالجر هيلع لخدو ، ةئامثالثو

ىف هتمامعب هاداقو ىسركلا ىلع نم هابذجف لاق ، هئابآل مهتداع ىه امك

راد تبهتناو هانيع تلمسو لقتعاو ةلودلا زعم ىلا هابحس مث ، هقنع

ىلا ةلودلا زعم ىقبو ، ٤٣٣ ةنس ىدامج نم نيقب نامثل ةفالخلا

ىف نييهيوبلا مئاعد اميف تتبث نينس عست ةثداحلا هذه ىأ ٣٤٣ ةنس

٠ ىبرعلا ملاعلا

ديلولا نب دشار مامالا ىلع روجلا ناطلس لوخد نوينامعملا ركذو

: مامالا لاق ٠ ممألا سانجأ نم ملعي ىتح ناطلسلا اذه نوفرعي الو

تمدق دق : تلق ،رسلا لزن ىتح هيلع جرخ دق دوجلا ناطلس نأ كلذو

ىنامعلا بابلا لفق حاتفم ىمف ، ةيبرغلا ةمجلا نم نامع نوتأي ةازغلا نأ كل

٠ دمعلا كلذ ذنم
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ناطلسلا هاقالمل مامال1 ايلعرجورخ

نع نوينامعلا سعاقت نامع ىلع ناطلسلا اذه جورخ ققحت امل

أ نامع لهأ ةاغب امب سحأ ىتلا لدعلا ةأطو نمأ ىردأ ال هددصل مايقلا

ىلوتسا مأ ؟ مهدالب ىلع مداقلا ناطلسلا اذه دنع هنوري عمطلا مأ

ناطلسلا ىلا نومدقتي مهب اذاو ٦ ممناميا فعضل مهيلع رعذلاو فوخلا

نيبقارمالو ممماما ىلا نيرظانريغ دايقناو ةعاطو عوضخ مدقت هيلا راشملا

ىلا نيرظانالو ، هتعيب نم ممقانعأ ىطلع هولمح ام الو ، هيف هللا دمع

لاق ، باجعلا بجعلا نم اذهو ، ميقتسملا مهطارصو ميوقلا مهبهذم

، هتنواعمو ناطلسلا ةرهاظمل ىأ هترهاظمل مامالا اياعر تجرخو : مامالا

دامتعاب ىملعل هريغ لبق مامالا لاوقأب اياضقلا هذه ىلع كل لدتساو

ءارو مهدومع اوذبنو : لاق ٠ هل مهبحلو هتياورو هلقن ىلع نيينامعلا

نأ دارآو ،ىلهبب ممقحلف مهدريل ممبلط ىف مامالا جرخف : لاق ، مهرومظ

ةوادعلا هلاورمظأو اوصعف عوجرلا ىلع مهرمقي نأ دارأو اوبأف مهدري
ىف مامالا ىقبف لاق ٠ ناطلسلا ىلا نيدناعم اوجرخو ، نايصعلاو

مهنع مامالا اهركذ ىتلا لمجلا هذه تلق ، هباحصأ نم ءافعضلا

ناطلسلاو ، لشفلاب مامالا اهنم رثأتي نأ دبال ةرمدم لبانقو ةلتاق ماهس

امناو ، مهماماو نامع لهأ ىلع هل رصن ربكأ ىه لب ، رفظلاو رصنلاب

نأ دعب هباحصأ نم ءافعضلا ىف مامالا ىقبف : لاق نيدلا ىف ىهاودلا نمل

ةمالع ىري ةدارالا ىهاو رطاخلا رسكنم مامالا عجرف ، مهنم رثكألا هلذخ

ريغ ىلع ىلهب لامعأ نم مدك لصو نأ ىلا ةرفاس ودبت نالذخلا
ىلهبو ، هعم ةيقابلا ةمذ رشللو هسفنل ىأ مزحلاب ذخأ هنأ ىأرو ، دارملا

٠ اهلهأ ةبغر ىلا اهل املسم امنم جرخي وه اذاف ، هتراما ىدحا تناك
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مامالا هاخف فوجلا اولخد ىتح هعم نمب ناطلسلا ءاج مث لاق

ىط هنم ءاقبتسا رخقلا ىداو ىلا ممب زاحناف : لاق ، مملتقل هعم نمو

هباجأ نم ناطلسلا برح ىلا اعدو ، نيملسملا ءافعض نم هعم نم

برح ىلا مهزمجو ، هناوعأو هراصنأ شيجف ، هيط ردق نمب رصنتساو

فلختلاب هيلا راشأ نم ةروشمب هنع هل ىنغ ال نمو وه دعقو ، ناطلسلا

٠ ممماما ىقب ام ،مهتيار ءاقبل ممنم ءاجر هناوخا نم

٠ ىوزنب ناطلسلا ناكو ، لاتقلا عضوم نع ديعب ريغ هفقوم ناكو

ىف مامالا ناك ذإ مامالا ىلع فحز ناطلسلا شيج نأ لدي اذه : تلق

شيج نأ كلذ علدف ىوزن ىف ناطلسلاو ، ارمحلا ةهج نم رخنلا ىداو

نمأي ىتح امامت هتماما ىلع ىضقيو ، هتكرح مدعيل مامالا دصق ناطلسلا

وه حبصأو ، ناطلسلا مدق تحت اوحبصأ دق اهؤامعزو ةلودلا نايعأو هبناج

مئازعلا نيأو أ ةيبرعلا ةوخنلا نيأف ، افئمطم انمآ ىوزن شرع ىلع عبرتي

اهورذت تحبصأ دقل ، هللاب دوعن ؟ ةينيدلا ةريغلا نيأو ؟ ةيناميالا

، نيينامعلل بابسأ نم خئازلا بالقنالا اذهل دبال لك ىلعو ، حايرلا

كلذ ىلع هوكرت دقو اقحم مهماما نوكي نأ اماف ، باقع نم هيلع دبالو

نأ اماو ، عيمج مهو قحلا ىلع وهو ، هكرت ىلع هللا مهبقاعي نأ دبالو
هلطب نع هدرل هيلع اوموقي ملو هلطب اوفرع دقو ، الطبم مهماما نوكي

دقو ، هللا عم كلذكف ، بكترا امم هللا ىلا ابئات قحلا ةرئاد ىلا هعاجراو

ام سئبل هولعف ركنم نع نوهانتي ال اوناك ( : لجو زع هلوق عم مهلمش
٠ ) نولعفي اوناك

دقو ، نامع لهأ ةمئأ ةريخ نم ديلولا نبدشار مامالا نأ عقاولاو
، معنيد ةدمعو مهموق ةجح مهو مهانركذ نيذلا ءالجألا ءاملعلا هعياب
اولذخ ىذلا نالذخلا اذهل امف ،ناميالاو دشرلا ناكرأو ملعلا ةمئأ مهو
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رئاجلا ملاظلا كلذ هب اودلو ، ممناطلس مهيديآ نم هب اولازأو ممماما هب

رش نمو مالسالا ءادعأ نم ، نيملسملا جمنمل نيابملا ، نيدلل غلاخملا رابجلا

مامالا ةيرس تقتلاف :لاق ٠ نامزلا كلذفناك امىط ىترسح اي ،مانألا

تقرفتو ، مامالا ةيرس تمزمناو لاتقلا مهنيب بشنف ، ناطلسلا شيجب

ىشعلا نلك امف ، رامنلا ةوحض كلذ ناكو ، هتيار تلازو ، هتعامج

ناطلسلا ىلوتساف ، هعم ناك نم عيمج هنع قرفت ىتح مويلا كلذ نم

لبق هيلا اهديلاقم نامع تقلأ دقو ، ةيلخادلا نامع عيمج ىلع رئاجلا

اعبات هشيج جرخأو امنم بلقلا ىف لزن دقو هب فيكف ، اهيف لغلغتي نأ

غلبو ، مامالا شيج مزمناو ،رضخألا لبجلا ىبرغ زخنلا ىداو ىف مامالل

٠ نامع ىف هلجأ بلتكلا

بقرتي ىأ ، بقرتي افئاخ لابجلا سوؤر ف مامالا ىقبو : لاق

، هيلا هب اوبرقتيل ناطلسلا ىلا هنودوقيف ، نامع لهأ نم رمقلا وأ لتقلا

لوق نم ةصخرلاب ذخأو ، راشتساو هرمأ ىف علاطف : لاق ٠ ناعتسملا هللاو

ديعس وبأ لاق ، ةيعرلا هتلذخ اذا ةيقتلا هعست عفادملا نا ، رايخألا

هيلا لسرأف هلزنم ىلا هديب ىقلاف : لاق ٠ هيف ملعن ال امم كلذو

، هناسلب كلذ هاطعأف : لاق ٠ نامألاو قاثيملا هنم هيطعي الوسر ناطلسملا

نم ناطلسلا باب ىلا ناك الو نيميل هضرع هنأ هللا دمحب انغلبي ملو : لاق

٠ هربجو كلذ ىلا هرطضاو هيلا لصو ناطلسلا امناو ، نيدفاولا

٠ دب هتقادص نم ام هل اودع ىري نأ رحلا نع ايندلا دكن نمو

ثبلف : لاق ، هتيالو حضاولا رذعلل تبثو ، هتماما كلذب انعم تلازف : لاق

،ىربأ ال : تلق ٠ ادوقفم كلذ نم بيرق نع تامو ، ادومحم اليلق كلذ دعب

امبر ىذلا روذحملا نم مهناطلس نئمطيل ، هيط اومجه اونوكي نأ نم هءادعأ
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اودع حبصأ مملك ذإ ، هتلود ىف نيللادلا ىلعو ناطلسلا ىط موقي •اسع

٠ دعب نمو لبق هنم هلل رمألاو ، مايقلا هنم ىشخي مملكو ، مامالل

هعقوأ ، ديشرلا ىضرلا مامالا ديلولا نب دشار مامالا ةلاح ىه هذه

ىرجي ، رمسلا ةثودحأ حبصأو ، ممكلم ىلا هوعاضأو ممكبش ىف نامع لها

ائيش لعفي مل ومف رمجلا نم رحأب ناميالا لهأ قورع ف هيلع فسألا مد

ناك ، مهصئاصخ نم ءىش ىف مهيلع لواطت الو ، حيحصلا دصقملا فلاخي

اقلل ا ءىشلاك هنوكرتي مهلاب امف ، ممنع ءىشب صتخي ال مهنم دحاوك

مل ذإ اوناك سانلا نا ، راع ةرذاحم الو مارتحا الو ةءورم الو ةمحرم ال

نوفاخي رافك مهو ممهتيلهاج ىف اوناك لب ، ةثودحألا ءوس مهدري ناميا مهدري

، مهدحاوش نم اذمل مكو مهدعب راعلا ثيداحأو ، ةثودحألا ءوس

امف ، هيف عقو امب ىلتبم وه هفأ انملع ًا دشارلا مامالا لعف اذامف

هلل انا ، هيحاون عيمج نم ىبنجأ ناطلسل ةلماعملا هذمب هنولماعي هموق لاج

٠ نوعجار هيلا اناو

: ديلولا نب دشار فصي وهو هللا همحر ىمدكلا ديس وبأ مامالا لاق

ةربخلا لهأ نم دحأ دنع نكي ملو ، امودعم ابيرغ هرومأ ةماع ىف ناكو

نم هيف ماق دق امل ، هلهأو مالسالا نع هللا هازجف ، امومذم الو ًامولم

اماما ىزج ام ،هلضف حيحص فرع نم عيمج نعو انعو ، هلدعو هقح

٠ هأ هتوخا حيحصب اخأو هتيعرنع

اياضقلا ىرجمو ، ةمألا ىف ثاوحلا ريس ىف ركفملا لقاعلا رظني انه

، بابسل ريغب ارمأ ضقي ملو ، بايترا الب ائيش لمهي مل هللانأل ، ةململا

لالضلا سارمأ بحس ىلع نامع لهأ تلعج ىتلا بابسألا ىه امخ
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دجأ مل سنجلا نمالو،نطولا نمالو،بهذملا نم اونوكي مل لاجر نم

رومأ نم ءىش ىف رصقي مل ديلولا نب دشار مامإلا نأل اباوج لاؤسلا اذهل

٠ ايندلا رومأ نم ىت ىلا هفرط دمي ملو ،نيدلا

مدع هنم اوققحت مملعل ءاسؤرلا نم هتتل ةلعلا نأ هنظأ ىذلاو

، كلذب مهردص تقاضف ، مهبوغرم لوصح نم ةيدلا وسيآو ، مهبولطم لين

، عقاولا وه نوكي نأ دعييالو هنظأ ىذلا اذه مهبولطم ةياغ كلذ نأل

هلوقل اقادصم ، داسفلاب ضرألا ىف ثاعو ، دالبلا روكذملا ناطلسلا ىلوتف

ةلذأ اهلهأ ةزعا اولعجو اهودسفأ ةيرق اولخد اذا كولملا نا ( : لجو زع

ىف شحفيو ةنايدلا سودي رئاجلا ناطلسلا اذه ناكف ،) نولعفي كلذكو

٠ قافن رفك راد نامع تحبصأف ، ةنايخملا ءاد ةمألا ىف ثبيو ، ةنامألا

نامع راد نأ دجو هنأ عرشلا نايب ىط فيضملا ركذو : مامالا هاق

ةنس رخآلا عيبر نم اموي نيرشعل كرش رفك ال ، قافن رفك راد تراص

روجلا ناطلس ةبلغ تقو تقولا اذهو ، ةئامثالثو نيعبرأو نيتنثا ٢٤٣

نمرسظي اميف ديلولا نب دشار مهمامال نامع لهأ نالذخو ، نامع ىلع

قافنلا رفكب دارملاو : هللا همحر ، قاحسا وبأ ةمالعلا لاق ، خيراتلا قايس

ىفخأو مالسالاب رقأ هبحاص نأل قافنلا رفك ىمس امناو ، ةمعنلا رفك وه

رمضاو مالسالاب رقأ قفانملاك ناكف ، هيف ناخف لمعلاب فرتعاو ، كرشلا

ناسل ىلع ثيدحلا ىف ةدراو اقفانم لمعلا ىف نئاخلا ةيمستو ، كرشلا

، ماصو ىلص ولو قفافم ومف هيف نك نم عبرأ : ٠ هلوق ىف عراشلا

٠ ها ملسم هنأ معزو

)٢ج خيراتلا ربع نامع -٧١ م(
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نوجرياموايندلاالإ نوريال نيطالسلا نا لقاعملا ىلع ىفخيالو

، نيدلا رمأب نومتهي ال مهارت كلذلف ، سانلا نم هللا ءاش ام الإ اهريغ

ذوعن مهناطلس كلذو ، اهلهأ لعف اذهو قافن راد نامع نوكت ال فيكو

بلغ الجر ناك هنأ ديلولا نب دشار مامالا ىرأو ، ءاقشلا قباوس نم هللاب

: ليق دقو هيلع اوءرتجاو ،هموق ماهس هيط

ىموق ىلع رج ملحلا نظأ

ميلحلا لجرلا فعضتسي دقو

ىلا ملحلا ىف لغوتي نأ هل ىغبني ال مامالا نأ اذه نم دوصقملاو

ةئيس هل دجأ مل ىناف ، هللا همحر مامالا اذمك لاحلا هب ىضفي ثيح

ىملاسلا مامالا هدروأ ام اذه ، هيلع ناك ام ىلع بتعلا اهب بجوتسي

نع هاندجو امم هيلع انقيلعت عم ، ديلولا نب دشار مامالا نع هللا همحر

انه قوسن نحن اهو ، ةعقاولا لاوحألا ىضتقم نم هانكردأ ، ملعلا لهأ

هذه مهماما ىف نيلعافلا ءالؤهب اديدنت رخأتملا رعاشلا قيزر نبا هلاق ام

ةءورم ىلعو ، نيدلا ةيرح ىلع اونوكيل لاجرلا نم ىتأي نمل امالعاو ، لاعفألا
٠ هبانب رهدلا مهضع ناو قحلا لهأ ليبس ىلعو ، ناميالا لهأ

، عافدلا ليبس ىلع ديلولا نب دشار مامالا اوعياب مث : قيزر نبا لاق

، ىوزن نم نامع لهأ نم ةعامج ىف ىوزن نم ءاحطبلاب سانلا ىلا اوجرخو
لضفلاو فافعلا لهأ نم ، امبرغو نامع قرش نم ىرقلا رئاس نمو

، روكذملا مامالل ةعيبملا ىف مملك ءالؤه كرتشا ىأ ، ةسائرلاو هاجلاو

، ريكن الو ةيهارك مهنم دحأل رمظت مل ، نوعيطم هل نوعمتسم مهلك لاق مث

بطخف ، ةعامجلا نيب اييطخ هسأر ىلع ةخيش نب دمحم نب مللا دبع ماق مث



- - ٩٥٢ -

ارهاش هل سانلا عيابف ، هل ةعيبلاب مهرمأو سانلا ربخأو ةمامالاب هل

ىف سانلا لخدو ، ريغممهنمريغي الو ، اركنم سانلا نم كلذ ركنيال ارهاظ

قيثاوملا مهيلع ذخأو ، اجاوزأو ادارفأ دوفولا كلذ ىط دفوو اجاوفأ هتعيب

ىوزنب ىلصو ، نادلبلاو ىرقلا ىلع ، ةالولاو لامعلا ثعبو ، دومعلاو
، تايارلا دقعو شويجلا شيجو ، تاقدصلا هلامعو وه ضبقو ، تاعمجلا

ملو ، ماسقألا رصملا نم هللا ءاش اميف هل ترجو ، ماكحألا ذفناو

كلذو ، مايألا كلت ىف هنع ىأنو ، ناطلسلا هيلع بلغي مل نامع نم قيي

رمألا رهاظ ىف رقأ هماسقأ مهيط تتبثو هماكحأ هيف ترج الإ نامزلا

، ةدسث هتريرس الو هتينالع الو هقريس نم ءىش رمظي نأ نم هماما هنأ

، ىجتريو كلذب هيف عمطي ليمالو ةداوه الو ، ىقتيف اهب فاخي ةظلغ الو

اقيفر هتيعرل هللا همحر ناك لب ، ةيجروأ عمطل عدخنيو ةيقت نع عناصيف

نع بضغلا ديعب مهتارثعل اليقم مهتاروع نع اضيضغ اقيفش مهئارآبو

معيضوو مهفيرش نيب قحلا ىف ايواسم مهنسحم نع اضرلا بيرق ، مهئيسم

ادقفتم مملزانم مهل الزنم ، مهريشعو مهديعبو مهينغو مهريقفو ، مهئيندو

مهترواشم الباق ، مهنم هنود وه نمل ايواسم ، مهلاوحأو مهرومأ ىف مهل

ربصلا هتيعر نم مثجتي كلذ ىلعهللا همحر لزي ملف هنورمأي امب

ىذألاو متشملا ىلعربصيو ، بوبحملاو رورسلا ةقرافمو ، بوركملا ىلع
نم وجري رومألا كلت ىف ىنأتي وهو ، ىذقلاو انخلا مهنم عمسيو

هب صبرتي هرصعو هتكلمم لهأ نم ريثك ، رودت نحالا لهأ ىلع ةرئادلا هللا

، ركنملا اورفك نيذلا هوجو ىف فرعت رئارسلا حبقأ هل رسيو ، رئاودلا

ذوحتسا دق ، رثكأو مظعأ دسحلاو لغلا نم ، ربكأ مهرودص ىفخت امو

ىرجو ، رومألا هيلع تلآ ىتح نائنشلا مميلع تبلغو ، ناطيشلا مهيلع

، نالذخملاو هنع فلختلا هستيعر ةماع نم رمظ نأ ، رودقملا هللا نم هيلع
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ةرشابملاو ، ناطلسلا هيلع ةنهادملاو نايصعلاو ةدناعملا هصاوخ ةماع نم رهظو

ىلع اوبلأتو ، نيرهاظم ناطلسلا ىلا اوجرخو ، ناسللاو بلقلاب هل

كلذ نع فلختلا ىلع مهرسق مهنمو ، ربج كلذ ىلع مهنمف ، نيرصانتم كلذ

كلذ ىلع هوقرافو ، ءانحشلاو ةوادعلا مهتماع نيبو هذيب عقوو ، ارسق

رفن ىف فاعضلا نم وهوالبقمرسلاب ناطلسلا راس دقو ، ىلهب ةيرق نم

نم جرخ امناو ، مهتوادع هعم تحصو مهتعامج تضفنا دق ، ءالقأ

ام ىأر املف ، لبقملا ودعلا برح ىف مهجورخ نع مهدر ىف ىوزن
فعضتساو ، نايصعلاو ةوادعلا نم مهنم هل نابو ، نالذخلا نم هب لزن

ىلهب نم هعم نم زيحت ، ناكملاب هومهدي نأ فاخو ، هعم نمو هسفف

ىتح مدكب لزي ملف ، مزتحاو هسفنل قثوتسا نوكي نأ اجرو ، مدك ىلا

اوفرحناف ، فوخلا مهتلقل هعم نمو هلخادف فوجلا اولخد مهنأ هعم حص

زفتساو ، هرضح نم ناطلسلا برح ىلا اعدو ، رخنلا ىداو ىلا كلانه

، رصنتساو كلذ ىلا اعدو ، ربصو كلذ ىف دهتجاو رصنو ، هيلع ردق نم ىلع

مهب ىلبأف ، همأ نمب هللا هدمأف ، ربدأو كلذ ىف لبقأو ركو كلذ ىف حارو

نم هنع ىنغ ال نمو ، هناوعأو هراصنأ مهل شيجف ، هدهجو هتقاط

، نيلزان ىوزنب هناوعأو ناطلسلا ناكو هناكم ىف مهب دعقو هناوخاو هتصاخ

، هناوعأو هتقفش لهأو ، هناوخا نم هرضح نم ىأرب برحلا نع هفلخت ناكو

٠ هرصنو هلدعل ةوقو ، هلهأو مالسالل جورخلا نع هفلخت ىف اجرو

ابيرق ىوزنب رئاجلا ناطلسلا هثعب ىذلا ىثيجلا نم هفلخت ناكو

دق ام رودقملا هللا ىتأف ، ديعبب مهنم نكي مل حتف ةبقع ىلع ةزاجملا نم

هنع اولوو اوبلغو هراصنأ مزهف ، رومألا كلت ريصت هيلا هنأ هللا ملع

جرخو هتيار تلازو ، هتعامج كلانه تضفناف اوبرهو ، اعم اوربدأو
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نكي ملف ، راهنلاهوحض كلذ ناكف امولظم بقرتي ، افئاخ ابولغم الوذخم
ةبلغلا ىف عقوو ، هعمناكنم عيمج هنع ضفنا ىتح هموي نم ىشعلا

٠ سانلا رصن نم كلذ عم سيآو

لبقأو ، نادلبلاو ىحاونلا عيمجىلع رئاجلا ناطلسلا ىلوتساف
، تانهادملاو ةيرسلاب مهيلا رئاجلا ناطلسلا لبقأو ، تاعناصلل مهلك سانلا

ىقاسملاو لابجلا سوؤر ىف فئاخ مامالاو ،ىحاونلا عيمج هل تناد ىتح

نأو ، ةينملا لوزن عضوم لك ىف بقرتي ، ةيعرلاو ناطلسلا نم قفشم

هلامو هسفن ىلع افئاخ حبصأو ، ةيلبب همانمو هدقرم ىف همهدت

مهلزانم ىف اونأمطاواونمآ رصملا لهأ عيمج حبصأو ، هلايعو ةراد نم براه

ىلا هل نكي مل ذإ دب مالستسالا نم هل عنكي ملف ، مهناطلس اوعناصو

، راصبألا اووذ هل راشأو راشتساو هرمأ ىف علاطف ،دهج الو ليبس ريغ

لوق نم ةصخرلاب نذأو ، راربألا مكح رهظ اميف هرمأ ىف عبتاو
ةعست عفادملا مامالا ناف ، افالتخا هيف ملعن ال اممو ، رايخألا

نيبأ الو ،نالذخلا كلذ نم انل حصأ نكي ملو ،ةيعرلا هتلذخأ ذإ ،ةيقتلا

، نانملاو هدابعب فوءرلا وه هللاو ، نايصعلا كلذو ةوادعلا كلت نم اذل

لعج هنأ انعم حيحصلا لب ، جرح نم نيدلا ىف هدابع ىلع هللا لعج امو

ارذلع هضئارف نم ضرف نع زجاع لكلو ، جرخمو باب هنيد نم لخدم لكل
،ةيضقلا ميكح هيلع راج مهنم لكلو ، ةيعرلاو مامالا نيب قرف الو جرف بابو

لصوو ، ملسيو هيف رتتسي نأ ءاجو ملستساو ، هلزنم ىلا هديب ىقلأف
هنأ انغلبف ، هنامأل قاثيملا هنم هيطعي هناكم ىلا ناطلسلا لوسر هيلا

ناطلسلا باب ىلا ناك الو نيميلل هضرع هنأ هنع انغليي ملو هناسلب هاطعأ

ىذلا ناطلسلا امناو ، نيلصاولاو هيلا نيمداقلا نم الو ، نيدفاولا نم

. هتماما انعم كلذب تلازف ، هيلع هربجو كلذ ىلع هرطضاو هيلا لصو
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فلتخا امالو ماكحألا ىف نأ ملعن الو ، هتيالو حضاولا رذعلاب تقبثو

هتماما ىف لئاقلا هقحلي هللا همحر ديلولا نب دشار نأ مامالا رمأ نم هيف

دعب ثبلف ، لاوحألا نم لاح ىف بئاع بيع الو نعاط نعط الو ، لاقمب

ديلولا نب دشار ناكو ، ادوقفم كلذ نم بيرق نع تامو ، ادومحم اليلق كلذ

ةماع ىف هناوخإو ، هناوعأو هراصنأ عمو ، هناكمو هعضومو هنامزو همايأ ىف

امولم هرمأ ىف ةربخلا لهأ نم دحأ دنع نكي ملو ، امودعم ابيرغ هرمأ

عيمج نعو ، هلدعو هقح نم هيف ماق دق امل هلهأو مالسالا نع هللا هازجف

٠ هتيعر نع اماما ىزج ام ، هلضف فرع نم

، رهظ دق ام هللا همحر ديلولا نب دثار رمأ نم انركذ امناو : لاق

اذه نم رثكأ انعم هلئاضفف الإو ٤ ركني ملو عفري مل هنأ وجرن امو

ةريس ىف بشغلا ةعقو ىف رثؤملا ىبأ نب دمحم وبأ ناكو لاق ، ربكأو

ديلولا نب دشار مامالا رمأ لاوذ ناكو ، هتعاط ىف ديلولا نب دشار مامالا

هتيعر نالذخ نابو ، هتعامج تضفناو هتيار تلاز اهنعو ، ىوزن ةعقو ىف

هودصقي نأ ةيعرلاو ناطلسلا نم هسفن ىلع فاخو ةيقتلا هتمزلو هل

دح ىلا رافلج دح نم عضوم ىف ارقتسم حرب الو ناطلسلل ىضر لتقلاب

هيلع ىهدأف قاتسرلا نادحلا ضرأ ىف الو اطع ىف لابج الو ، ناوعر

لكو ، رشبلا نم رذعلاب ىلوأ هللاو رشأو ودع لك نم هيلع ىدعأو : رمأو

اميف رصنيو ، هللا تاذ ىف ناعيو رذعي نأ بجاوف هنيد هللا هرذع نمو

٠ رصنتسا اذا هب لزن دق

رهاظ هرمأ نم انل رهظ اميف هللا همحر ديلوملا نب دشار ناكو

، ناتهبلاو رثلا نع ايهان ، ناسحالاو لضفلا دهاوث هيلع رهاظ ناميالا

لزن امع الئاس ملع امع ابنتجم ،مراحملا نع اعرو ، ناسللاو لعفلا قداص
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ديعب ظيغلل امظاك ، هنود نمل افطعتم ، هقوف نمل اعضاوتم ، مزلو هب

، نيملسملا حالصا ىلع اصيرح ةمألل المتحم اضرلا عيرس ، بضغلا

، قانخلا قئاضم ىطع اروبصقالخألا مركب احشوتم نينمؤملاب اميحر افوءر

، لاثمألا هب برضت ، ةقيرطلا دصق ادصاق ، ةقيقحلا ىلع اميقتسم

، لاصوأل1 كلتو ةجهللا كلت هللا محرف ، لاقملاب هفصو نع فصاولا زجعيو

هباوث ليزج ىلع هاياو انعمجو ، لاضفالاو نملاب هنم هيلعو انيلع لضفتو

٠ نيمحارلا محرأ وه هنا ، همركو

فاصوألا هذه تداكو ، ديلوملا نب دشار ىف ءاملعلا مالك اذه : تلق

نامع لهأ لاح كلذو نيلسرملاو نييبنلا تافص نم نوكت نأ

دشارب ىقلأ ةاغبلا نم عماطملا بلاكتو لدعلا رح نأ رهاظلاو ، هعم

اوبهذو ،نونيدي ام اوكرت نوجري ام اوأر امل ضيضحلا ىلا ديلولا نبا
رطس اميف رظنلا ةركف تيقلأ اذاو ، ناعتسملا هللاو نوحمجي لطابلا ىلا

، اميظع ءالب هللا هالتبا دقو ، ىمسملا مامالا مرك هنم تكردأ ءاملعلا

هللا همحرف ، اهنم جرخم ال ةجل ىف عكسو ، اهل ذفنمال ةوه ىف عقوو

٠ هغلاب وه مكحو ، ةذفان وه رمأ هللو ، نمؤملا هدبع ىلتبا ام ىلع

خيراتلا ىف ناف ، مازهنالا دعب مامالا اذه ةافو ققحن نأ ردقن ملو

ىلع هربجو ، هتاقالمو هتهجاومل هرطضاو هلزنم ىف هيلا راس ناطلسلا نأ

ملو هتيب نم دقف : اولاقف ، هراثآ تمعتو هرابخأ تفتخا مث ، كلذ

اميف ، هنع ىضرو هللا همحر هترخآو هايند ىف هيلو هللاو هتومب ملعي

٠ هانم ةرخآلا ىف هغلبو هالتبا

نامع راد نأ دجو هنأ عرشلا نايب ىلع فيضملا ركذو : مامالا لاق
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، ةنس ٢٤٣ رخآلا عيبر نم اموي نيرشعل كرش رفك ال قافن رفك راد ترلص

نامع لهأ نالذخو ،نامع ىلع روجلا ناطلس ةبلغ تقو وه تقولا اذهو

٠ خيراتلا قايسنم رمظي اميف ، ديلولا نب دشار مهماما

: مامالا لاق ،ةقيقحلا نايبو عوضوملا ىف ثحب انل ىضم دق : تلق

قوف هتماما نوكتف الاح هللا دبع نب ديعس دعب هيلع مامالا دقع ناك ناف

ىتح روجلا نيطالسل هدعب نم رمألا راص مث : لاق ، ةنس ةرشع عبرأ

: لاق ٠ ناذاش نب ليلخلا بصنو ، ةملكلا عامتجاب هدابع هللا ثاغأ

لثم نونوكيأ هنامز ىف اوناك نيذلا ، روجلا نيطالس نع ديعس وبأ لئسو

مه : هللا ةمحر لاقف ٠ ةليغ هلتق ءاثعشلا وبأ زاجأ ىذلا رابجلا ةلدرخ

٠ ةلدرخ ض دشأ
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اهطا مغر امل بتاجألا كولم لدابتو نامع

ةلود ىلع ىضق ىذلا ناطلسلا نأ خيراتملا قايسن نم رمظي ىذلا

مقي ملو ، اهرمأ هل مت ام دعب نامع نم جرخ ديلولا نب دشار مامالا

، هيلع اهبالقنا فاخي لازي الو ،هل حلصت ال امتلاح ىأر ذإ اريثك اهب

ادع اهتمل هنعلت ىذلا ، رمحألا همسا ءوض ىلع ىشمت ىهو اهكرتف

امساد دقو ، هلامعأ قيقحتو هجورخ ليصافت دجن ملو ، اميف لطابلا لهأ

هدعب اهرمأ ىلوت ناكو ، اهيف هيدي نيب تشمو اهيلع هتداق ذإ همدقب

ةارشلا درطو ، ةلودلا دضع ريزو ، دمحم نب رمطملا مساقلا وبأ ريزولا

ىلع ابلاغ نورطيسي بناجألا ناكو ، اهتيلخاد ىلا ىنعي ، نامع لابج ىلا

نيتسو ثالث ٣٦٣ ةنس ىف املريزولا اذه ةيلوق تناكو ، اهلحاوس

اذه لبق اهب ىفوت ةلودلا زعم ناكو ، لوألا عيبر رمش ىف ةئامثالثو

وبأ اهالوتو اهنم ناطلسلا جورخ دعب اهالوت ناك ىذلا وهو ، تقولا

اهكرتو جرفلا وبأ اهنم جرخو ، ةلودملا زعم بئان سابعلا نب جرفلا

ناكو ، ةلودلا دضع مساب اهالوت ناكو ،ىئاطلا ناهبن نب رمع اهالوتف

فئاوط ممعمو ناهبن نب رمع ىلع اوبظو رمألا اولوتف جنزلا هسشيج

نبا هل لاقي الجر هلدب اولعجو ناهبن نب رمع اولتقف ، نامع لهأ نم

ىلا شيجلا رمأ لعجر نامرك تم شيجب مميط ةلودلا دضع داعف ، جالح

رحبلا قيرط ىلع اوعاجف ، ناغط همساو ، برح ابأ هل لاقي ىسراف لجر

ىف بكارملا تراسو ، ربملا ىلا بكارملا نم برح وبأ جرخف ،نامع ىلا

مهلوزن نأ رهاظلاو ، نامع ةبصق راحص اولصو نأ ىلا هرياست رحبلا

٠ ةميخلا سأر رافلجب
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ىلع ةنوآلا هذه ىف نوبلغتملا ىأ جنزلاو دنجلا مهل جرخف : لاق
برح وبأ رفظف لاق ، رحبلاو ربلا ىف اديدش الاتق اولتتقاو ، نامعب رمألا

كلذ ناكو : لاق ٠ اهلهأ مزهناو راحص ىلع ىلوتساو ، مهيلع بلغو

: لاق ، ىميربلا ىأ ميرب ىلا اوعمتجا جنزلا نا مث : لاق ، ٢٦٣ ةنس

ناغط برح وبأ مهيلا راسف لاق ، ناتلحرم راحص نيبو هنيب قاتسر وهو

٠ دالبلا هل تعضخ مث ، ارسأو التق مهيلع تتأ ةعقو مهب عقوأف

نامع نم ىلامشلا لحاسلا ىلوت برح وبأ ناك خيراتلا اذه فو

وه اماما اهل تماقأ دق ةيلخادلا نامع تناكو ، ىميربلا ىملا راحص ىلا

جورخ رثأ ىلع نامع ةيلخادب لقتساو ، ديعس نب دشار صفح وبأ
مهرثأتلو ، ادوقفم ديلولا نب دشار مامالا بايغو ، امنم ناطلسلا

همواقف اماما ديعس نب دشار نامع لهأ ماقأ روكذملا ناطلسلا لاوحأب

فرعن الو ، نافرح غلب نأ ىلا راسو ، ديلولا نب دشار مواق ىذلا ناطلسلا
ةلمحلا هذهل هدئاق ناكو ، حضاولا وهو ، نافطغ اهلعلو هذه نافرح
نخثأو اهلهأب عقوأف لاق ، اضيأ رحبلا ىف التاقتف ، هللا دبع نب رهطملا

، راحص نم مايأ ةعبرأ ىلع ىهو امد ىلا راس مث : لاق ، رسأو مهيف

ريثك رسأو اهيف لنق ، ةميظع ةعقو مهب عقوأو اهب نم لتاقف : لاق

ىوزن ىلا رهطملا ممعبتأو ، مهماماو درو مهريمأ مزهناو لاق ، مهئاسؤر نم
هفم اومزهناف : لاق ، ةيلخادملا ةبصق ىأ ، لابجملا كلت ةبصق ىهو

درو لتقو ، مهيقاب ىلع تتأ ةعقو مهب اوعقوأف ، ركاسعلا مهيلا ريسف

٠ نميلا ىلا ،ريثألا نبا لوقي امك صفح مزهناو

نع هليلحت دحأ مار ناو ريثألا نبا هيكحي ىذلا خيراتلا طلتخاو

نأ الإ هيلع امو اههجوريغ ىلع لاوقألا ذخأي هتأل ، هيلع ىصعتسي قيقحت



-  ٧٦٢  -

ةحيحصلل رداصملا ريغ نم لاوقألا ذخأف ، حصيال كلذو دجي ام لك نودي

نوعجري الو ، لقنلا ىف نوطبرختي مهو اوناك ايأ ةلقنلا عبتي وهو ، حصي ال

نولايي الو ، انلتقو اكطو انلعفو نامع انلخد انأ الإ ، لصأ ىلا

نوري الو ، خيراتلا قوقح نومرتحي الو ، لقنلا ةيمهأ نوعاري الو
ذخألا عيطتست داكت ال كلذلف ، خيراتلا مكح ىف ةلادعلا بجاو

رباكأ نع هانعمب هدضعي وأ ، لاقم قدصلا لهأ نع هرصاني امالإ ممنع

٠ ةفلتخم حاون ىلءو ناولا اذ ىتأي ديعبلا نم ربخلاو لاجرلا

كلدت ةقفلملا ةثداحلا هذه : هللا ةمحر قاحسا وبأ ةمالعلا لاق

اياضق بلق مهبتك ىف ىرتل كناو ، خيراتلا قئاقحب ءالؤه ثبع غلبم ىلع

ىف نأشلا وه امك دجم مده امإ اذه نم دصقلاو ، بقع ىلع اسأر

اسمطو ، هتيمهأل اليلقت هتروص ريغب رمألا ريوصت وأ ، ةثداحملا هذه

ءالؤهل اذه ىلع ثعابلا لعلو ، عضوملا اذه ريغ ىف ىرت امك ، هتيزمل

دتعي الو ، ةماركلا قحتسي ال رهظم ىف مهفلاخ نم راهظإ وه نيبتاكلا

، مهيف ةرهاظلا نوكي داك قحلا سمطو ايازلا مدهو ، تغلب امهم هتمظعب

ةيحانلاف ، خيرات ةمدخ ال ضارغأ ةمدخ مهنأل اهنم اصانم اودجي نأ نود

احونج مهرست ال ىتلا ملاعملا سمط ةيحان ىه اهنم عئاقولا نوتأي ىتملا

ديب ةيخيراتلا انتاحفص ىرت اذكهو ، ىبهذملا وأ ىسايسلا مهاوه ىلا

اخيرات ىرت كنأ بجعلاو ، ةمودعم وأ ةقزمم وأ ةهوشم ىضرملا ءالؤه

، ءالؤه ثبع نم الا اهنادقف امو ، ةدوقفم هتاقلح ىدحاو ةيحانل عبتك

٠ ملعلا ةنامأ ىف هللا نوقتي الو ةحيضف نوشخي الو

ىلع انباحصأ ىلع انموق وخرؤم هبتكي ام ذخؤي ال هنأ قحلاو
هنأ نومعزي ذإ ، كلذ ىف ىوه مهلو مهنديد قحلا سمط ناف ، قالطالا
ركني ال مهفاصنا ناف ، ردانلا الإ مهللا ، مميفلاخم قح ىف كلذ مهل زوجي



٨٦٢

ريرحت نولحتني نيذلا رصعلا باتك ىتح بيرغلا نمو ، ىكلاملا ريغصلا نباك

اورحتي نأ نود تاطقس ىف اوعقو دق ، اهتاذل ةقيقحلاب فارتعالاو خيراتلا

، ىوه نع نوكي دقو ، ملعلا نم مهغلبم نع كلذ نوكي دقو ، قدصلا
٠ هللا همحر قاحسا ىبأ مالك ه ا ممضعب ةثداحم نم ىل ردابت امك

لب ، اوضم نيذلا كئلوأ نم اريخ نآلا نودوجوملا نكي مل : تلق
مه نيذلا امأ ، ةنايدلا ضعبب ممكسمتل ءالؤه نم اريخ كئلوأ ناك امبر

حهنملا كلذ ىلع اوشم نأ عدبالف ، ءىش ىلع اوسيلف مهنع افلخ اوراص نآل
٠ ةمالعلا هيلاريثي ىذلا

رثكأ ناف ، هلهأ هعاضأ مد ليق امك ىنامعلا خيراتلا نأ ةقيقحلاو

ذإ هب نومتهي الو ، اناذآ خيراتلا نوريعي ال مهنم انعمس امك نامع لهأ

عاض اذهلو ، ةرابعلا هذهب ناذآ شيع نولوقي لب ، ةميق هل نودقتعي ال

ىرتسو ، ضيضحلا ىلا ةمألا ةيمهأ تلزنو ، نامع لهأ لامعأ نم ريثك
نامع اوءاج كرتلا نأ كلذو ، ءايشألا بجعأ وه ائيش هجولا اذه نم

ماقأو ، هتماما تلحناو هوذخأو ، ناذاش نب ليلخلا مامالا ةماما ىف

كلانه ام رخآ ىلا نامع ىلا ليلخلا عجر مث ، مهل اماما هماقم نوينامعلا
اهودثم فقت ثيح بجعلا هنم ىرتو ، هلا ءاش نا كلذ ىرت فوس امك

ىتلا قئاقحلا ىلع مهنم دحأ هسيلع ملكتي ملو ، سأرلا عودصم ارئاح
ىف نامع ءادعأ هعضوو ىنامعلا خيراتلا عاض اذا مارج الف ، كانه
هب موقي نأ ىجري ال هلهأ قحلاب مقي مل اذاو ، امل ةيمهأ ال رهاظم

٠ هؤادعأ

ةارشلا نم ريثك قلخ اهب عمتجا نامع لابج نا مث : ريثألا نبا لاق
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همسا ةفيلخ مهل اوعجو ، دايز نب درو همسا اريمأ مهل اولعجو

مهيلع اوريسف لاق ، مهتكوش تدتشاف لاق دشار نب صفح

ىحاون ىلا غلبف اضيأ رحبلا ىف هللا دبع نب رمطملا ةلودلا دضع

ىلا راس مث ،رسأو مهيف نخثأو ، اهلهأب عقوأف ، نامع لامعأ نم نافرح

ةعقو مهب عقوأو اهب نم لتاقف ، راحص نم مايأ ةعبرأ ىلع ىهو امد

مهماما ودرو مهريمأ مزهناو ، مهئاسؤر نم ريثك رسأو اميف لتق ةميظع
اومزمناف ، لابجلا كلت ةبصق ىهو ىوزن ىلا رهطملا مهعبتاو ، صفح

لتقو ، مهيقاب ىلع تتأ ةعقو مهب اوعقوأف ، ركاسعلا مهيلا ريسف هنم

ناكم ىلا رهطملا راسو املعم راصف ، نميلا ىلا صفح مزهناو درو
هب : لاق ٠ ةلممملا ءارلا دعب فاقلاب قرشلا هلعل : تلق فرشلاب فرعي

تماقتساو : لاق ٠ مهب عقوأف ، فالآ ةرشع وحن برعلا نم ريثك عمج

اذه مامالا : لاق ، فلاخم اميف قبي ملو : لاق ، ةعاطلاب تنادو دالبلا

٠ هتحصب مطأ هللاو همالك

مامالا هيبأ توم دعب اماما بصن امنإ دشار نبصفح امأو : لاق

نيعبرأ و سمخ ةنس مرحملا ىف كلذو ، هنع هللا ىضر ديعس نب دشار

ناطلس جورخ انباحصأ ىخرؤم نم دحأ ركذي ملو ، ةئامعبرأو

جرخ هنأ الو ، هتماما نع لزع هنأ اوركذي ملو دشار نب صفح ىلع قارعلا

مهب قثن فيكف ،هودهاش اميف انموق ةياور ىف كشنل اناو نامع نم

نيمداقلا ةملظلا دانجأ ضعب نم كلذ رابخأ اوذخأ مهنأ عم مهنع باغ اميف

نأ نكميو رمألا مهيلع طلتخا دق نوكي نأ لمتحيف ، نيملسملا برح ىلع

نأ خيراتلا قايس نم ملعن اناف ةلمجلابو : لاق ، صقنلاو ةدايزلا ادمتعي

نامع لهأ لذخ نأ دعب نم اهرمأ اولوتو ، نامع ىف اوناع دق ةملظلا
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كلذ ةدمو ، نلذاش نبا ليلخلا بصن نأ ىلا ديلولا نب دثار مامالا

مامالا مالك ه ا هرمأ ىلع بلاغ هللاو ، اييرقت ةنس نيتسو سمخ وحن

٠ هللا همحر ىملاسلا

مامالا هلتاق ىذلا هيجو نب فسوي مملوأ نيطالسلا ءالؤه نأ رهاظلاو

ىلا كلذك مهب لاحلا رمتساو ، هتماما دهع ىف ىليحرلا هللا دبع نب ديعس

نامع لهأ ىلع اوطلست امل نكل ، كش ريغب نامع نم اوسيلو مركم ىنب

ممطلست ىف ببسلا ناكو ، سماخلا نرقلا لوأ ىلا عبارلا نرقلا لوأ نم

اهيلع اورطيسو نامعب اولغلغت ىتح ىكزأ لهأ ةماسونب نامع لهأ ىلع

: مركم ىنب ىف ريثألا نبا لاق اذهلف نامع نم مهنأك اوراص ، ةدملا كلت

نامع اياضق قيقحت نع ةقيقحلا ىف هل ملع الو ، نامع لهأ هوجو نم مهنا

مسا دمعلا رخآ مهوحنم نيذلا سابعلا ىنب داوقو ، نامع لهأو

، كلذب رمألا نم اوضرو ، ةفيلخلا مسا مهسفنأل اوقبأو ، ناطلسلا

مهءادعأ مهيلع هللا طلس كلذلف ، لالض ةدمعأو لطاب ناكرأ اوناك ذإ

ءادوسلا مهمايأ تهتناو ، راتتلاب اوحمنا رومألا رخآو ، كرتلاو مليدلا

، هداسف ةبقاع ىدي نأ دبال دسفم لكو، مملالضو مهداسفب ةملظملا

ىلا الوكوم سيل ،هفرصي اكيلمو ،ربدي ابر نوكلا اذمل نأ ملعي ىتح

، اهيلا ىهتني ةياغ ءىش لكلو ، لمميالو لهمي هللاو ، داسفلا لهأ تافرصت

، مهوحنو ةطمارقلاك مهلاثمأو ءالؤه نم نامع ىف ةازغلا ثاع دقف

ةعراصمب نامع لهأ اوبكن كلذكو ، مهلامعأ نهر اوحارو اتقو اوذخأو

لمش اوددبو ، هتلود اوجزمو هيلع اوضق ىتح ، ناذاش نب ليلخلا مامالا

هلحم ف هركذن هوس امك خيراتلا هفرع ام ممنم ىأرو ، نامع ىف هتماما

هللا ءاشنإ
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نم ، دابفلاو ملظلا مويغب اخطلم هلك رم دق نرقلا كلذ نأ ةصالخلاو

مهب نولصوتي ممل ةعيرذاوراص نيذلا ، سابعلا لآب ةمألا ىط نيطلسملا

، ةمألا ىط ءالب ةيمأ ىنب مهتوخاك سابعلا ونب ناكو ، مهدصاقم ىلا

اضوضع اكلم ، روجو ملظو روجف لهأ اوناك ذإ نيملسملا ىلع ارشو

ناوه ىلع ةقيقحلا ىف ليلد كلذ نكلو ، ةئيس الامعأو ةسرطغتم اسوفنو

هللا دنع نأش اهل ناك ولو ، لجو زع هللا دنع اهردق طاطحناو ايندلا

ةرصايقو ، ةيبوبرلا نوعدي ةنعارف نم نيدسفملا ءالؤه لثم اهلهأ لعجي مل

نوعبرتي ةرساكأو ، قحلا لهأ ىلع نومظاعتيو ، ةيربلا نع نوعفرتي

ىضتقمب ةمألا ىلع نورمأتي ءارمأو ، ةروج ةاغط مهو كلملا شورع
نومحتقي رانلا ىف نيطالسو ، نومتشي ام نولعفي كولمو ، ءاوهألا

لك ىف، نولقألا مه نوملسملاو ، نوريثك ءالؤه عابتأو ، نولابي الو
ةمكح تضتقا نكلو ، نامزألا قلطم ىف اضيأ لقألا نوصلخملاو ، ليج

، هنيب نع كلهي نم كلهي امك ، هنيب نع ىح نم ايحيل كلذ هللا

امميلا راشأ ناذللا نادجنلا امهو : ةرخآلا ىلا نالصوي ناقيرط ايندلاو

٠ نآرقملا

مامالا دمع ىلا ، نامعل ةيسابعلا شويجلا تاوزغ ترمتسا دقلو

هتماما ىلع اوضق نأ ىلا هولتاقو هوعراص دقف ، ناذاش نبا ليلخلا

كلذ ىلع ىضم ىتح ، دحأ هترصن ىلع ردقي ال نامع نم اريسآ هوداقو

امك تيم مأ ىح وه لهو هنع ائيش نوينامعلا ىردي الو ممعم وهو دمع

٠ هللا ءاش نا كلذ ىرت فوس
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باتكلا ايوتحم

ةحفصلا

م ةمدقم

٨ دمح نب ىدمحيلا لآ ىملا ىدنلجلا لآ نم ةلودلا لاقتنا

٤١ نامعف نافعىبأ نب دمحملامعأ

٨١ رمألا نع نافع ىبأ نبدمحم لزع ىف لمعلا

٠٢ ىصورخلا بعك نب ثراولا مامالا ةمامإ

٢٢ ةمامالل بعك نب ثراولا مامملا تالهؤم

٧٢ ىصورخلا بعك نب ثراولا مامالل ةعيبلا قيقحت

٩٢ هتفالخ ىلا نامع دادرتسا موري ديشرلا نوراه

٤٣ هللا همحر بعك ني ثراولا مامالا ةافو

حيحصلا ىلع عجفلا نم ىدمحيلا هللا دع نب ناسغ مامالا ةمامإ
مه٧ لكلا دفع

٨٣ كانه ممنيب رومألا ديطوتل راحص ىلا جرخي ناغ مامالا

٥٤ ناغ مايل ىوزنب ةداشإلا

٠٥ ًارهاظو ًانطاب ةمألال اوحأب متهي ناغ مامالا

٤٥ نامع ىف عناسغ مامالا لامعأ

٦٦ هللا همحر ناغ مامالل ءاملعلا حئاصف

٩٦ ىلاعت هللا همحر ناغ مامالا ةافو

٠٧ ىوطعلا ديسح نب كللا دبع مامالا ةمامإ
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ةحفصلا

ديمح نب كللا دبع مامالا ةلود ماوق
كملا دبع مامالل ءاملعلا حئاصن
هللا همحر ديمح نب كلملا دبع مامالا ةافو
ى دمحيلا رفيج نب انمملا مامالا ةمامإ

ريج نب انمملا مايأ ةلودلا ةوق
دأسفلا لهأو ةاغبلا عم انمملا مامالا لامعأ

رومألا ىف هتظقيو انمملا مامالا مزح
هللا همحر رفيج نب انمملا مامالا ةافو

ىصورخلا برعلب نب كلام نب تلصلا مامالا ةمامإ

ىرطقس دادرتسال اشيج زمجي تلصلا مامالا

نسلاب رثأتي كلام نب تطلا مامال

ىدمحيلا نيضنلا نب دشار ةمامإ

نامع ىف دشارو ىسوم نيب ةكرتشملا لامعألا

نامع لهأ نيب فينع لاتقل ضرعقت ةضورلا

ىوزنب ةرامإلا راد ىلع موجملا
ةمامالا نع رضنلا نب دشار لزع
نامعب هتمامإ لاح ىف رضنلا نب دشار لامعأ
ةيناوزنو ةيقاتسر ىلا نامع لهأ قارتفا

ىرخأ ةرم نامعب ةمامإلل رضنلا نب دشار ةداعإ

رضلنلا نب دشار دعب مساقلا نب تلصلا ةمامإ

٧٧
٩٧
٠٨

١٨

٤٨
٩٨
٧٩
٠٠١

٢٠١

٥٠١

١١١

٥٢١

١٣١

٣٢١

١م٩

٠٤١
٤٤١
٩٥١

٧٦١

٩٦١
)٢ج خيراتلا ربع نامع - ٨١م (
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ةحغصلا

١٧١ ةمامإلا نم مساقلا نب تلصلا علخ

٢٧١ هللا همحر ىصورخلا ميمتنب نازعةمامإ

٠٨١ نامع ف ةميظعبرحل ضرصتيميمت نبنازع

٣٩١ نامع كلم نولاحي ةماس ونب

٩٩١ نامع لهاب نامع نولتحي ةطمارقلا

١١٢ نامعب ةفعضتسملا ةماقإلا

٧٢٢ ىليحرلا هللا ديع نب ديعس ىضرملا ىضرلا مامالا ةمامإ

٢٣٢ نامع ىف روجلا لهأو هللا دبع نب ديعس مامالا نيب لاتقلا

٩٣٢ هللا همحر ىليحرلا هللا دبعنب ديعس مامالا ةافو

١٤٢ هنع ىضرو هللا همحر ديلولا نب دشار مامالا ةمامإ

٤٤٢ ديلولا نب دشار مامالاب فيرعتلا

٠٥٢ ديلولا نب دشار مامالا ىل روجلا ناطلس جورخ
٣٥٢ ناطلسلا ةاقالمل مامالا اياعر جورخ
٥٦٢ اهطأ مغر امل بفاجألا كولم لدابتو نامع
٢٧٢ باقكل تايوقحم



ىدل ةظوفحم عبطلا قوقح

ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

طقسم ٣١١ :يديربلا زمرلا - ٨٦٦ :بص

نامع ةنطلس

١٤٢/٥٩ :عاديإلا مقر



٢٥٩٦١٧٧ : ت - نامع ةنطلس اهتبتكمو ةيقرشلا ةعبطملاب عبط


