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ناذاش نب ليلخلا مامإلا ةمامإ

برعلب نب كلام نب تلصلا نب ناذاش نب ليلخملا مامإلا نأ ملعا
نيذلا ليلخلا لآ بستني هيلاو ، نامع ىف ءالجألا ةمئألا دحأ ، ىصورخلا
خيشلا هويأو ، صورخ ىنب تولص بسقني تلصلا هدج ىلاو ، نامعب

: كلذك تلصلا نب دمحم هوخأو ، لضفلاو ملعلا لهأ نم تلصلا نب ناذاش
رارسأ هقلخ ىف هتو ، نامع ىف ىوقتلاو ملعلاو لضفلاب ةزراب ةلئاع ءالؤهو
٠ ثيدحملا ٠ نداعم قلخلاو

ةمامإلا اهنم ، ةددعتم ثداوحب أدتبا ىرجهلا ثلاثلا نرقلا نأ ملعاو

ديعس مامإلا ةمامإو ، مهنيب اميف نامع لهأ نم اهيلع راص امو ةفعضتسملا

اوضقو ةمامإلا اوعراص نيذلا سابعلا ىنب ءارمأبو ، ىليحرلا هتا دبع نبا

ىلا نييهيوبلا نم مهريغو مركم ىنبو هيجو نب فسوي دمع نم اميلع
طلستو ، ديلولا نب دشار مامإلا ةمامإو ، خيراتلا ىف نيفورعملا ةطمارقلا

نرقلا مامت ىلا نامع رمأ اولوتو هتمامإ اولحاو ، هيلع سابعلا ىنب ءارمأ

ىفو ، داص مهدصي الو دار مهدري ال نوهانلا نورمالا اهيف مهو ، عبارلا

ءافتخاو ، لدعلا سامطنال ، قافنو رفك راد نامع تراص دمعلا كلذ

نيذلا ، نيملاظلا ةربابجلا طلستبو ، نيدلا ملاعم ساردناب نيملسملا راثآ

رمألا ممعييضت ىلع نامع لهأل ةبوقع ةيسنجلاو نطولاو نيدلا ءادعأ مه

نب دشار ةمامإ عييضتب ىربكلا ةماطلا تعقو نأ ىلا ، تلصلا مامإلا ذنم

ةمامإلاب بعالت عم ، نالذخلاو لابولا رمألا كلذ ةبقاع تناكخ ، ديلولا

جهنمل عييضتو نيدلل ةعاضإ كلذ لكو ، نيفعضتسملا ةمئألا ةمامإ دهع ىف

نب كلام نب تلصلا نب ناذاش نب ليلخلا مامالل عيوب ىتح ، نيملسملا

٠ ىصورخلا برعلب



نامزب ديلولا نب دشار دعب ةمامإلاب هل عيوب : مسا همحر مامإلا لاق
امب باذعلا ءوس مهماسو ، نامع لهأ ىلع ناطلسلا هيف ريجت ، ليوط
نب دشار مامإلا اولذخ نيح ، هفا دهعب مهئافو مدعلو مشا ةمعن نم اولدب
قوذيل ىأ ، هيلع شا هطلس املاظ ناعأ نمو ، هودع هيلع اورهاظو ديلولا
ليلخلاو ، ديلوملا نب دشار نيمامإلا نيب ىذلا دهعلا ىفخيالو ، هرمأ لابو
ايندلل نيدسفملا ةملظلا ةروجملا ةأطوب القث حزرت نامعو ، ناذاش نبا
هلوأ ىف ماق نرقلا كلذ ناف ، نيملسملا ةضيب ىطع نيطلستملا ، نيدلاو
قحلا ديأو ثعشلا ملو لمشلا عمجف ، ىليحرلا ملا دبع نب ديعس مامالا
شا ىضق ىتح ، ناميالا لهأ ىوتسم عفرو ، نوملسملا هيلا وعدي ىذلا
مامالا هرثأ ىلع ماق مث ، اهب هربقو قاتسرلا لامعأ نم ىقانمب هيلع
ثدح الو ، هبكقرا مرج ريغب نامع لهأ هيلع بلقناف ، ديلولا نب دشارلا
، اوبحت نأ ىسعو ، كلذب مللا هالتبا نكلو ، هعقوأ قاقش الو، هفرتقا
٠ مللا ديب ء ىش لكو ، اوهركت نأ ىسعو

نم ةريابجلا رمق تحت لاكنلا نودباكي نامع لهأ ىقبو : مامالا لاق
ةنس ىف ناذاش نب ليلخلا ىلع ةمامالا اودقع ىتح ، مهريغو ةماس ىنب

مميف راسف ، ةئامعبرأو عضب ةنس ىف بتكلا ضعب ىفو، ةئامعبرأو عبس
تحارتساو ، دالبلا هلدعب تنمأو ةربابجلا مهنع عفدو ، ةليمج ةنسح ةريس
، لدعلا روهظل دوفولا هيلا تدفوو ، كلامملا هل تنادو ، دابعلا هلظ ىف
عفادو ، اهلاحرتو اهلح ىف ةمألا تابجاوي ليلخلا ماقو ، لضفلا راشتناو
تيص هل رشتناو ، هدامج قح هللا ىف دهاجو ، ةربابجلا عزاصو موصخلا

ىلع هتماما تماقو ، اهوحنو تومرضحو ، نميلا ىلا ةريزجلا ىف عاش
٠ نيملسملا نيب ةاواسملاو فاصنالاو ةلادعلا ةدمعأ

ناميلس نب سيق نب ميهاربا قاحسا وبأ مامالا هيلع دفوو
ىلع نيملسملاب انيعتسمو هب ادجنتسم تومرضح ضرأ نم ، ىمرضخلا
مامإلا هدمأف ، نميلاو تومرضح ىف هتعاط نع نيجراخلا هدالب لهأ برح
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فارطألا كلت ىف مكلم متاعد هب دطو ىتح ، لاجرلاو لاملاب ليلخلا
: ةديصق نم لوقي هيف و ، ةيناميلا

هركذ سانلا ىف عاش ماما ركذو

ناذاش نب ليلخملا هيف انثلا بلطو

: ىرخأ ىف لاقو ٠ ةديصقلا رخآ ىلا

ىضترملا مامالا وحن انب اومراو

لبيخد لكل ىوأملا عزفملا

امدعب ًانامع ىلج ىذلا كاذ

لويذب ىغطلا ميغ مهارأو

هتكم ىتح ، ضاهنتسال ل و حدملاو ءانثلا نم اهيف لاق ام رخآ ىلا
لسرأ كلذ دعبو ، هيداعأ هب خودو ، هنيد دعاوق هب تيثأو هودع نم متلا
: هلوقب هرمأ هيلا راص امعو هعقاو نع هثدحيمامالا ىلا

نكأ ملأ ماما اي ىنع دفولا لس

مئازعلا بوث عورلا موي تلبرست

اركاذ تنك ام ريغ ىمه ناك لهو

ىمراصو داوجلا فرط نع تمن لهو

:لاقنأىلا

ةرمج كل اوعد امل ابطخلا لس
مداصتلا دنع روجلا لهأ مغر ىلع
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ممتقذأ اله ءاديبلا برع لسو
مقارألا مس دهعلا اوناخ ةيشع

انهاهو ، ليقعو دهن مهو ةصاخ ودبلا مهب دارأ ءاديبلا برع : هلوق
: لوقيف لاحلا ةقيقح نع لاقملا ناسلب هربخي

اهنإف تومرضح ىحاون امأو

ىمتاخك ىرمأ عوط ىهلإ لوحب

تومضح ضرأ ىف مادقملا لطبلا ىمرضحلا مامالل رمألا رقتساف

٠ هللا همحر ناذاش نب ليلخلا ليلجلا مامالا ةمهب

ىف هتابجاوب موقيو هتلود تامهم ىلوتي ريزو ليلخلا مامالل ناكو
٠ ىمرضحملا مامالا رصاني وهو ، ماهلص نب دمحم همسا هتييغو هروضح
دص ىف هرصاني نم تومرضح ىف قاحسا وبأ دجي ملو : ملاعملا بحاص لاق
ابلاط نامع ماما ىضابالا ناذاش نب ليلخلا ىلا أجتلاف ، ةطمارقلا تاراغ
هيف مه ىذلا لاحلا هيلا وكشي اهيف ءاج ةديصق هيلا مدقو ، ةدجنلا هنم

انناطوأ تبرخ لخ ريخ اي
ليبن لك ءاهفسلا دبعتساو

ىذألا عفد قطن مل لخ ريخ اي
ليخن ذجو نونكم ذخأ نع

انقاوسأ تحبصأ لخ ريخ اي
لوحم ءادتعاو تحس قاوسأ

رصتناف انبغ دق لخ ريخ اي
ليصأ مزع ىأرلاب انل رظناو



شا همحر ليلخل! مامالا نم لان ام ركذي ىرخأ ةديصق ىف ءاجو
: لوقيفرصنملا نم هل هللا هقفو امو

ىلداجو ًاطسب رذعلاب هل تدجو

مراكملا هتدع ال رصن هيف امب

انقلاو ضيبلاو لاملاب اذ انأ اهف

مداق ةمالسلاب تومرضح ىلع

اهوحن ترص اذا ىنع اربخت الس

ممامللا نيأ ناوخإلا ىف تيدانو

ناذاش نب ليلخملا هدمأ نأ دعب تومرضح ىلا قاحسا وبأ داعو : لاق
ادونج هلوح عمجي نأ ةنوعملا هذهب عاطتسا دقو : لاق ، حالسلاو لاملاب

تأجتلا ، فئاوط ىوس مهنم قبت مل ىتح ، هءادعأ مهب قرف اراصنأو
قاحسا وبأ لوقي اذه ىفو : لاق ، دالبلا فارطأب ةعقاولا ىرقلا ىلا
بقع هيملا ههجو دفو عم ، نامع مامإ ليلخلا ىملا اهلسرأ ةديصق نم
ىتلا ةديصقلا ىهو ، رصنلا نم هل مت امب اهيف هربخي برحلا ءاهتنا

: هلوق اهنمو اهيملا انرشأ

نكأ ملأ مامإ اي ىنع دفولا لس

مئازعلا بوث عورلا موي تلبرست

ماكح دحأ ىحيلصلا ىلا اضيأ ريشي اهيفو ، اهيف ءاج ام رخآ ىلا
: لوقي ذإ دهعلا كلذ ىف نميلا

ًامئاق ىحيلصلا الإ ىل قبيملو

مئاق ريغ هدعم ًاضيأ وه اهو
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: هنم ركذي لاقنأىلا

ًادئار رصم ىلا ىلو هدفواذا
ملاعملا ريخل ًادصق اندفو ىضم

ىلا اندفو ىضم رصم ىلا ىحيلصلا دفو ىلو اذا ىأ نامع ىنعي
٠ نامعب دجنتسن نحنفرصمب دجنتسي وهف ، نامع

، لاجرلاو لاملاب ىرخأ ةرمو طقف لاملاب ةرم هدمأ ليلخلا نإ : لاق

، هنوئش حالصاو ميوقت ىف روكذملا مامالا ىلع هددرت ىلع لدي اذمف
معزيو : لاق ٠ عماجملا ىف كلذب نلعيو مصخلا هب ددهيو كلذب رختفي ناكو
نب ليلخلل تومرضحب الماع ماقأ قاحسا ابأ نأ ىنورابلا ناميلس خيشلا

ليلخلا دعب نامعب اماما ديعس نب دثار بصن املف ، هتايح ةدم ناذاث
، ءالولاب اهيف هل فرتعي دئاصق دشار مامالا عم هلو هلاح ىلع الماع ىقب
هبرح ىف ةدجنلا دشار مامالل اهيف ضرعي اهلسرأ ىتلا هتديصق اهنم
: لوقي ثيح ليقعو دهن عم

لضافأ مارك رهز ةيضابإ

ودبت الع ىماس لك ىف مهبقانم

اميق ترص مهدعب نم انل تنأو
دنزلا كب ىروي بطخلا لقثل الومح

هللا هالوأ لاصخ لئالجو لامعأ لئاضف هشلا همحر ليلخلا ماماللو
، دالبلا اهب ترهدزا ةدايس نامع ليلخلا داس دقو ، اهايإ لجو زع
ءاملع ناكو ، داجمألا سوعر اميف هب تعفتراو ، داشرلا اهيف طشو
اوناكو ، ليلخلا ديسلا ناوعأو ، ليلخلا مامإلا راصنأ نامعب نيملسملا
رشعل ءاثالثلا موي ىفف ، قحلا غلاخ اذا اناطلس الو اماا نونهادي ال
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مامالل ةعيبلا عوقو دعب ىأ ، ةئامعبرأو عست ةنس ناضمر رهش نم لايل
، ليبنلا مامالا اذه دهع ىف ءايشألا ضعب ءاملعلا ركنأ ، نيتنسب ليلخلا
، دمحأ نب ىسوم مهو ، روكذملا مويلا نم ءاثالثلا راهن ةوحض اوعمتجاف
نب دشارو ، دمحم نب رمعو ، دمحأ نب نسحلاو ، دمحم نب دمحأو
اوبتكو اوركنتسا اميف اورظنو ، نيملسملا مهناوخإ نم مهعم نمو دمحم
امالك هيف اولاق ماملص نب دمحم مامالا ريزو ىلا اباتك اوركنأ اميف
: هتطج نم اليوط

ىف ىرجت ىتلا رومألا نم فرط ىط خألا فقي نأ بحنف اذه دعبو

نم ، اهرومأل نيلوتملا مامالا فرط نم ىأ ، امب نيمئاقلا نم اندالب

نيملسملا راثآو ، ملسو هيلع مشا ىلص هللا لوسر ةنس عابتا مهكرت

، هلهأو قحلا تامو ، ركانملا ترثك ىتح ، قحلا ريغب ةيعرلا ىف مهريسو

، فورعملاب رمألا ىلع نوردقي ال قحلا لهأ راصو ، هبزحو لطابلا عفتراو

، هقاسلب قحلاب ىمست نم هب ىلتبا ركنملا نأل ، ركنملا نع ىهنلا الو
، لاحلا رييغتو معنلا لاوز كلذ نم انيشخ دقو ، هلاعفأب كلذ فلاخيو

هعقوتن انك ام هيف همل امجرتم اباتك لوأ ماع هشا هرصن مامالل انبتك دقو

انيط بجي امم اجورخو ، هل ةحيصن الإ كلذب درن ملو ، ءايشألا هذه نم

انلزنأو ، هوجرن انك ام ريغ ىلع انيلا باوجلا عجرف ، هب شلا اندبعت امم

نع دجوي هنأل ، توكسلاب انعسوق كلذ انيأر املغ ، ةمهتلا ةلزنمب كلذ ىف

مل هب فختسيو هنم لبقي ال ركنملا ركني ىذلا ناك اذا لاق هنأ ممضعب

انهو ، ظفللا نم اذه وحن وأ فافختسالل هسغن ضرعي نأ ، هيلع نكي

هللا هرصن مامالا نوبقاكي اوراص ، ركانملا ريثكب اوفرع دق نمم ماوقأ

نولوقيو مهركانم ىلع مهدعاس دق نم لعف نونيزيو ، ىرخأ دعب ةعقر

اذه لك ) نولأسيو مهتداهش بكتس ( لطابلاب نودهشيو ، قحلا ريغ

اورمش دق ىتلا ركانملا نم ممعنميو مهيلع دشي نم مهيط ىلوي نأ ةيثخ
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ىلع نوعجري مه امنإف ، ءاوس ةيعرلا نم مهريغو مه اوريصيو ، اهب

لأسي الو ، مملاعفأ نع ثحبي الأ اونمأ دقو ، قحلا ريغب مهبتك ىف مامالا

رومألا هذه ىف رظني مللا هرصن مامالا ناك ولو ، مهلوق ةحص نع

لهأ رضف ، اهميقسو اهحيحصو ، اهلطابو اهقح نع لأسيو ، اهتحصو

دحأ أرتجا امل ، هدنع مهقح قحلا لهأ عفنو ، هدنع مهلطاب لطابلا

اذه ناكلو ، نكي ملام ةيعرلا ناسل ىلع لوقتيو ، بذكلا هيلا بتكي نأ

٠ قحلا الإ هيلا بتكي نأ دحأ رساجتي ملو ، قلغنا دق بابلا

، اهانفصوو اهانحرش ىتلا رومألا هذه نم انسفنأ تقاض ابملو

نحن ام حرشو ، اندنع ام ىلع هب انسنأ مشا مادأ زيزعملا خألا عالطا انيأر

علطي نأ ىأر نإف ، لطابلا ىضري الو قحلل بضغي نمم هنأ انملعل هيف

الإ اندنع ام هل ركذن مل انإف ، انحرشو انركذ ام ىلع هشا هرصن مامالا

مل رومألا هذه نم هيناعنو هارن ام لك فصن انبهذ ولو ، ًاراصتخا

هيل انبتك اميف خألا ىأر مث ،هشا ىلا انرومأ لكلانأالإ،كلذلكغلبت

هيأر هيضتقي امو ، هيلا انباتك لوصو ىلع هنم هب لدتسن امم انباوج درو

خيشلا ىلع ام ملسيو ، انتعامج نص هيلع مالسلاو مشا ءاش نإ كلذ ىف

هشلا ىلصو هلل دمحلاو ، هئاقبب شا انعتم ، دشار نب ىلع نسحلا ىبأ

٠ ًاريثك ًاميلست ملسو هلآو دمحم هلوسر ىلع

تدجو ىنا ريغ ، باتكلا اذه باوجب رفظن ملو : هللا همحر مامالا لاق

ىضاق بسحأ اميف وهو ىناوزنلا دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ نم ًاباوج
هذه لثم ىف ًاباوج ىلع وبأ هبتك ، ىلاعت هللا امهمحر ليلخلا مامالا

لام ىف ناخيشلا هب بتك ام تمهف : ىلاعت هللا همحر لاق ةيضتلا

لاق ، هللا ه رصن مامإلا نم عنملا كرتو هيف ىدعت نم ىدعتو ، خياشملا

، اهنم تاقدصلا ضبقب هرمأ الو ، ةزمح نب دمحم اهيلع ىلو ام : مامإلا

ىطع ردق اميف راكناللو سنألل مهعم نوكي نأ اهلهأ ضعب هلأس امناو
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، ةبرلحملا لاح ىف ناك اذا مامإلا نأ نيملسملا راثآ نم فورعملاو ، هراكنا

ءاش نإو مكح ءاش نإ ، ماكحألا ىف ريخم هنأ رصملا ىلع لوتسن ملو

سيلو كلذ هل سيل لوقو ، هودع ةبراحم نم غرفي ىتح ، مكحلا كرت

ىذلا نأ الإ ،نوملسملا هل عسو ام مامإلا ىلع قيضي الو ، ًاضيأ هيلع

عم راكنالا نم الو ، ماكحألا نم ًائيش عدي الأ هل هبحنو هل هراتخن

نم ىوزن ومسب دايز ىنب للم ىف ىرج ام افرع دق امهو ، هيلع ةردقلا

امف ، مامإلا مايأ ىف رامثلا فالتاو اهفالتاو باودلا ذخأو ،بارخلا

عنمو ، كلذ ىف رظنلل ىللولل نيبتو هشا لهس ىتح مامإلا ىلع دحأ باع

ناك نأ ىلل ، ىرخأ دعب ةرم بارخلا هيف ىرجي لزي مل ناكو ، هنع

رسلا ىف ىلع هكرت ىذلا لاملا ىف ىرج ناكو ، هنع عنمو ، نامهد مايأ

مامإلا ىلع بيع امف ، ثيغتسيو حيصي وهو ثراولا عنمو ، ىرج ام
هنافرعي ام امهركذأ ىنأ الإ ةملظلا نم ًاجاجتحا اذهب ديرأ سيلو ، كلذ

، هشلا مهسرح خياشملا ءالؤهو ، هيلع وه ام ريغ مامإلا ىف امهوتي الئل

قحلاب مهتنوعم ىلع ردق نم لك ناكل هيف اوماقو مهل ام ىلا اولصو ول

٠ مهناعأ هريغ وأ مهمامإ نم

ءامعزلا ضعب نيب كلذ لعلو ، تاسفانمو ءاوهأ كانه نأ لدي اذهو

خياشملا نم مدقت ىذلا مالكلا اقايس نم موهفملا بسحب ملعلا لهأو

نكي ملو ٠ حضاو وهو هعون نم وه ام ريخألا مالكلا فو ، نيلوأل
حصنلا لبقي ال نمم الو ، ملعلا لهأ لاوقأ لبقي ال نمم هللا همحر مامإلا

ًارذع هل لعلو ، هريغ هاري ال ام ىري ىلوأو كلذب ىفحأ وه لب ، هاثاح

، ةمألا رومأب ىلتبم شا همحر مامإلا نإ لاح لك ىلعو ، همولت تنأو

٠ عمسيو ىري ام ىلع ربصلا هيلعو
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: هشا همحز قاحسا وبأ مامإلا لاق

انلئاوأ تناك ام ملعي ءاش نم

اناحرب هيفكت انتريسف هيف

تكح نيملسملا مامإ ليلخلا اذه

انارين لدعلا ىف هتريس راونأ

ةيانك كلذو ، طقف ًاران ال لعقثت نارين اهنأكف ةءاضالا ةوق دارملاو
هلوق هيليو ، ىفخيال امع ًازوجت ةءاضالا ةوقو لاعتشالا ةوق نع

تلمك ىذلا لدعلا ملعلا اهيأ اي

اناميإو تاءورم لاصخلا هل

هملعي نمحرلاو كبحأ ىنا

انابرق لوطلل ىذ ىلا باستحا بح

: اهنمو

ًارصتنم رحبلا كيلا تربع ىتح

انالذج تيلوأ امب تدع مايأ

: اهنمو

هتلود ءاعنص ترمع ىذلا نإ

اناعزف ىالوم نم حبصأ قسفلاب

تضمو ، شا همحر ناذاش نب ليلخلا ليلجلا مامإلا ةلاح ىه هذه
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ةءوس هل فرعت ملو ، ميقتسملا طارصلاو ميركلا جس اذه ىلع همايأ
، مهنع كل هاندروأ ىذلا خايشألا كئلوأ لاقم هيلا راشأ ام الإ ركذت

٠ هدابع دنعو شا دنع رذعو ،رذع هيف هلو

نع نييسابعلا ءافلخلا ىغب عزاعز تدكر املو : قيزر نبا لاق
ةمامإلا نامع رباكأ دقع ، ناودعلاو ىغبلاب اهنع مهتدام تعطقفاو ، نامع
رثأ عبتاو ، فاصنالاو لدعلا ةريس راسف ، ناذاش نب ليلخلا ىلع
، ةيوسلاب ىنغلاو ريقفلا لعجو ، ةيعرملا نويع رقأو ، حلاصلا فلسلا
نامع ضرأ هلدعب تراصو ، ةميكحملا اياضقلا ذاختا ىف ىوقلاو فيعضلاو
، ةاغطلا نم ءامش افنأ عدجو ، ةاغبل ةقشقش عطقو ، نانئمطاو نامأ ىف
ةنس ةرشع عبس رهشألا ىلع هتلود تناكو ، ًاميرك تامو ًاديمح شاعف
، ديعس نب دسشار عيوب هدعبو ، ىرحتلا ىلع ٥٢٣ ةنس تام هنأل
ةدم ىف طلغلا قيزر نبال راص انه نمو ، نيعبرأو سمخ ماع ىلا شاعو
نيعبرأو ًاسمخ هتمامإ ةدم تناك لاق ذإ ، ناذاش نب ليلخلا مامإلا ةمامإ

نيرشعلا ةنس عيوب ناكو ، ٥٤٣ ةنس تام ديعس نب دشار نأ كلذو ، ةنس
اولعج ةيسابعلل ةفالخلا ىلع اوطلست نيذلا ءامعزلا ناكو ، ةئامثالث دعب
، قيزر نبا هلاق ام ىلا رظنو ، مهيلع ضورفملاك نامع لهأب ليكنتلا

نأ ىلا ةراشا ، نامع نع نييسابعلا ءافلخلا ىغب عزاعز تدكر املو
، نايغطلا رابغ نم اهيلع ىفستو نامعب فصعت لازت ال ممحاير عزاعز
ذنم دهعلا اذه ىف نامع ىلع ةرطيسم ، ةيسابعلا ةماعزملا تناك ا-ملو
، ضيضحلا ىف نامع تطقسو ، ديلولا نب دشار مامإلا ةلود تحمنا
ةأطو تناه املو ، انمدق امك دهعلا كلذ ذنم قافنو رفك راد تراصو
، ةدارالا ةيهاو نامع تلظو ، نامع نء ةيسابعلا ةماعزلا تخارتو ىغبلا

، رومألا تناهو ، ىغبلا ران لاحلا كلذ ىف تدمخ دقو ، ةيمهألا ةدماه
مامإلا اوعيابف ، صرقلا لولح دنع مهتداعك قحلا لاجرو ملعلا لهأ ماق
ام دامخاو ، ناميالاو نيدلا ملاعم ءايحال اوماقو ، ناذاش نب ليلخلا
هبجاوب روكذملا مامإلا ماقف ، هيراجم ىلا قحلا ةداعاو ىغبلا لهأ هراثأ
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، هتيص رمظو ٥رمأ عاشو ، حلاصلا هفلسل أعابتاو ، هبر رمأل الاثتما
، ةيوقلا اهينابم مدهو ، ةيليلخلا همامإلا هذ-ه رسكل امتوق ةاغبلا هل تزهج
٠ ةاتعلا كرتملا نماهبرح ناكرأ ةدايقب اهشويج تءاجف

نب ليلخلا مايأ نامع ىلع كرتلا تجرخو هلا همحر مامإلا لاق

اومدختسا دق مهنإف ، سابعلا ىنب دنج اوناك ءالؤه لعلو : لاق ٠ ناذاش
سابعلا ونب راصو ، مهيلا ةلودلا تراص ىتح مهرمأ ىلع اوبظغو كرتلا
٠ ناذاش نب ليلخلا اورسأو نامع ىلع اوجرخف ، مهيديأ ىف ةلآ

اودر كرتلا نإ مث ، ًامامإ ىلع نب دمحم هرسأ دعب نامع لها بصنو
انثحب نحن اذاف ، نامع ىف مهلعفو كرتلا ءالؤه ركذ ىهتنا انه ىلا ليلخلا

ىا ىلعو ؟ رسأ دلب ىأ ىفو ا ليلخلا رسأ ناك ىتم نيلئاس خيراتلا
، ليلخلا اوسأو ، نامع ىلع اوجرخف هلوق ناف )١( هرسأ ناك ةفس

، انثحب نع ًاباوص هيف ىرن ال ذإ انيفكي الو ، ًاباوج هيف انل ىرف ال
ًاقوقح خيراتلل نإف ، ساسألا راهنم وأ سارلا عوطقمب هبشأ مالك ومف

ىف ههوجو جارختساو ، نكمأ اذا هضومغ فشك ىهو ، ىعارت نأ بجي
هموق ىف مامإ وهو ليلخلا رسأ نإف ، ءايبغألا الإ اهلهجي ال ةيبدأ ةفسلف
ًاقوقح خيراتلل نإف ، ساسألا راهنم وأ سأرلا عوطقمب هبشأ مالك وهف

ناك مأ ؟ انيديا نيب ىذلا خيراتلا نم مهفي امك ءوده ىلع هرسأ نكمي
هوبطاخو مهباجأف هودان مأ أ ركنتسم ريغ كلذو اهيف بلغ برح دعب
هدنج كرت نيأو ، كلذ نظن ال ؟ رمألل ًاعيطم ًاعماس هوداقف مهل نعذأف
هوماقأ نيذلا هرمأ ةدمع نيأو قانعألا ىف هللا دهعو ؟ هتعيب مكح فيكو

نيب ىذلا خيراتلا ركذي مل ؟ ساسأ ىوقأ ىلع هوعيابو ، سانلل امامإ
ثحبلا ليلغ ىفشي الو هنع كلذ انيفكي الو ، هيلا ريشن امم ًائيش انيدي أ

: نيئيش دحأ لمتحي رمألا نكل ، هنم عضولا اذه ىلع

٠ اباوج قلتن مل )١(
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كلذبو ، ةاغبلا اهيف رصتنا برح عوقو نم كانه دبال هنإف لوألا امأ
هنأو ، نكمملاو زئاجلا نم اذهو ، ًاريسأ هوذخأو مامإلا ىلع اوضق
نازع مامإلا ةثداح اوركذ امك ، خيراتلا ىف ًاروكذم كلذ نوكي نأ دبال
خيراتلا نكلو ، دادغب ىلا لمحو ، هسأر عطق لتق امل هنأو ، ميمت نبا

هيبش هنأل ، توبكنعلا تيب نم نهوأ هنكل رذع اذهو ، دجوي ملف عاض
ةراشا هل دجوي الف ، ًاتاتب هركذ سمطنيو كلذ لثم عقي نأ ليحتسملاب
٠ هيلع توكسلا نسحي ىلج ركذ نع الضف

، روكذملا مامإلا ىلع كرتلا جورخ عاش امل هنا لاقي نأف ايناث امأو
ناطلسلا ةلود ىف اعمط امإ ، ديلولا نب دشار نع اورف امك هدنج هنع رف
، ءادعألا ةتامش نم ابهرو ةبلغلل ًاراعشتساو هنم ًافوخ امإو ، جراخلا
ةيقارعلا دونجلا نإف ، ماقملا ىف حضوأو ةحصلا ىلا برقأ اذه لعلو
نم ديلولا نب دشارلا مامإلا عقو دقو ، اهفعض مايأ نامع وزعت تلازام
لآ ىتح ، بقرتي ًافئاخ مامإلا حبصأف ، هنع انه نحن ملكتن ام عون
نم ناذاش نب ليلخلا ةيضق لعلف ، هتيب نم ًادوقفم حبصأ نأ رمألا هب

، رسالل ملستساو ةصخرلاب ذخأ زجعلا ىأر املو ، عونلا اذه
هللا رمألاو ، نكمملاب ذخأ ءرملا ىلتبا اذا نكلو ، رم امهالحأ نارمأ امهو
٠ لجو زع

ًاديرف ليلخلا مامإلا اودجو ، نامع كرتلا لخد امل ًاضيأ لعلو
مل امل مث ، ًاريسأ هوداقو ، ًامغار هيلع اوضبقف هل هموق كرتب اليلذ
نهر اهودجو اهودارأ اذا نامعو ، مهيعاسم لقرعي ًاماه ًارمأ هيدل اوري
هيلع نينام ،كدالوأو كدالب ىلا حئر : ليلخلل اولاق كلذلف ،مهيدايأ
ةعيب ىلع الاح هدعب نيبنامعلا عامتجا ًاضيأ هدعيي اذه نكل ، كلذب
، نامع ىف هل ًاحالص ري مل جراخلا لعلو ، نامعب ًامامإ ىلع نب دمحمل
، ةازغلل عافدلا نع فعضلا دودح ىصقأ ىلا ، لاحلا كلذ ىف تفعض اهنأل

) ٣ ج خيراتلا ربع نامع -٢م
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جرخ هلعلف ، اهنم ريخلا بهذو ءادعألا اهقزم دقو ، ليلق اميف لاملا ذإ
هوركذي ملو ىلع نب دمحم اوعياب كلذ نوينامعلا ملع املو ، اهل اكرات اهنع
لهأ هيلا عجر ناذاش نب ليلخلا عجر امل مث ، دالبلا ىأ نم الو نمم
، ممل حلصالا هياعرل ممهنيب ىرج رمات ف هل ةمامإلا اوداعأو ، نلمع
، اميف مهل حالصلا مدعل نامعل كزتلا ةازغلا نم ملع اضيأ ليلخلا لعلو
نم هءاس ام عمسو ىأر دقو ؟ نامعل امامإ دوعي نأ لبقي فيكف الإو
بعص رظنو هقيقحت لكشأ رمأ اضيأ أدغ جرخ امبر هنأو ، جراخلا ودعلا
لعنل اممهفن نأ اندرأ تعقو ثداوحو ، موق هب ىلتبا لمعو ، هقيقدت
، ىزاغلا ةوق ىلا ةرظن انيقلأ اذاو ، انيلع بجي امب اهب ملعلا دعب اهيف
ام دعب ، نامع لهأل امامإ دوعي نأ مامإلا لبقي نلف نامع طهأ فعضو

اذا قبس نمك نوكي نأ ىضري الو ، مهرهظأ نيب راص ام هيلع راص
سانلا ىلا زرب ناطلسلا جرخ اذاو ، ىفتخاو هتيب لخد ناطلسلا ءاج
لاكشالل اهررحن تالامتحالا هذه ، ىوحن اومله مكمامإ انأ ىدانو
نامعب هرسأو ، ناذاش نب ليلخلا مامإلا رمأ نم لاحلا هيلا ىدأ ىذلا
كلذ ببس اوركذي ملو ، ناوخإلاو براقألاو ، ناوعألاو راصفألا نيب
٠ كل انهامب ملعأ هشاو

ةلودلا ايكرت جورخ ، نامع ىلع كرتلا جورخ مهلوق نم ممفي هنأو
ةلودلا شويج داوق حيحصلا ىلع مه امنإو ، كلذك سيلو ةفورعملا
مسا مهيلع اوقلطأف ، سابعلا ىنب ىلع رمألا اولوت نيذلا ، ةيسابعلا
نوبعالتي اوحبصأ اذا ، مهل ةيقت اهانعمب كلذ دعب هوقحلأ مث ةنطلسلا
ةبوقع مسالا ىتح سابعلا ىنبل قبي ملو ، ةركلاب ناجلوصلا بعالت ممب
ىوغ نم لكل مهعابتاو ، ىوهلاب مهقلعتو مهبر رماوأ مهعييضت ىلع
٠ مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب امريغيال هللا نأو
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نامع ىلا ليلخلا عوجر دعب نورمتأي نوملمملا

ىف نوملسملا رظن ًاملاس نامع ىلا ليلخلا مامإلا عوجر ققحت امل
مامإلا نأ نيملسملا نم قيرف ىأرف ، ةمامإلاب ىلوألا وه نمو ةيضقلا
هل نأ هدعب تجوزت دقو ، هتجوز ىلا عجر اذا دوقفملا مكح همكح لوألا
الإو ، لوألا اهجوز ىملا دوعتو ، ىناثلا اهنع لزني اهدارأ اذا ، رايخلا
اذا ةمامإلا كلذكو اهيملا ةدوعلا ىف بيغرتلل كلذو نيقادصلا لقأ هلف
٠ لوألا دقعلا كلذب هيلا تعجراهنع بئاغلا مامإلا اهدارأ

، ًامامإ ىلع نب دمحم هرسأ دعب نم نامع لهأ بيصنت : مامإلا لاق
هيف مهتبغرو ، هل مهبحب هيلا سانلا لامو ، ليلخلا اودر كرتلا نإ مث
نب دمحم مامإلا نإ : لاقيف ، مهيدل الوبقم مهيف ًابوبحم ناك ىأ ، هلدعل

ىلا ةمامإلا اودرف نيملسملا ىملا رمألا درو ، هسفنب رمألا لزتعا ىلع
دقع نإ : ممضعب لاقف ٠ مامإلا امهيأ ةلأسملا ىف عقو فالخ دعب ليلخلا
لوألا نإ ح نورخآ لاقو ، هدوجو عم ىأ مامإلا وه هناو قباس لوألا

لاق ٠ تباثلا وه ىناثلا دقع نإو ، ودلا دي ىف راص نيح هتمامإ تلاز
تمتو ، هدقفب مكح ىذلا دوقفملا مكح ىف نوكي لوألا مامإلا لب : نولوألا
ريخ كلذ دعب عجر نإ هنإف ، تجورتو هتأرما تدتعاو هدقف ةدم مايأ
هجيوزت نأ الولف ، هل ناك راتخا امهيأف ، نيقادصلا لقأ نيبو هتأرما نيب

٠ كلذ لثم نوكي عجر مث رسأ اذا مامإلاف ، رييختلا هل ناك ام تباث قباس

لوزت دق ةمامإلا نإ هلوقأ ىذلاو مشلا همحر ىملاسلا مامإلا لاق
تلاز اذاف ، مئاقلا ةردقب ةطونم لاوحأ اهنأل ، امب مايقلا نع زجعلاب
٠ مامإلا وه ناك هريغ اومدق اذاف ، هريغ اومدقي نأ نيملسملاف ةردقملا
: لاق ، اهب مايقلا نع زجعلاب لوزت لوإلا ةمامإ نأ ىلع ليلد كلذ : تلق
هجوب هل اودقع نأ دعب مهيلا لوألا عوجرل هدقع اوكرتي نأ مهل سيلو
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لرتعا نيحو ، ازئاج كلذ مهل ناك هعوجر اورظتنا ول امأف ، حيحص
ىفتناو ةنوئملا تعفترا كلذ هنم نوملسملا ليقو ارايتخا ىناثلا مامإلا
، كلذ هنم اولبق اذا نيملسملا ةروشم نع لزتعي نأ مامإلل نأل ، فالخلا
دوصقملا نأل ، ةلودلل حلصأو ، رمألا ىلع ىوقأو زعأ هريغ نأ اوجرو
همحر دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا نإ ليق دقو ، نيملسملا حالص تاذلاب
نيح سفنألا قشب الإ عجري نأ ةيناثلا ىف داك امو ، نيترم لزتعا ، هشل
٠ نيملسملا نم ارذع دجي مل

، ةعساو قالخأ بحاص ناك ليلخلا مامإلا نأ لاوحألا نم مهفيو
اودارأ امل كلذ الولو ، اهذخأم ةمألا بولق نم تذخأ ، ةعماج فطاوعو
لالحناو ، هل مهادلا ودعلا رهقب هنم صالخلا اودجو دقو ، هيلا عوجولا
، ةمألا ةوفص سوفنل باذج لعف اهل ةليمجلا فطاوعلا نكل كلذب هرمأ

٠ نامع ىف لكلا اهفرع تلصلا قالخأو ال ملو
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هلا همحر ناذاش نب ليلخلا مامإلا ةافو

نب ليلخلا مامإلا ناكو ، ناسنالا ىلع ًاموتحم هنم دبال ناك امل
قوقحب ىنعم ، نيملسملا رومأب الوغشم اهلك همايأ ىف شاع نمم ناذاش
، هودع ديأ ىف هرسأ امنم ، هتيح ىف دئادش هيلع ترم دقو ، نيملاعملا عبر
٠ كلذ نم ىساق ىتح كلذب هنع رمألا لاوزو

؛-
٧
-ب

هيلع ءانثلا لجس راصو ًاروكشم هتمامإ ىف ناك مامالا لاق
)١( ٥٢٤ ةنس لوأ ىف هناوضرو هتمحر ىلا مشا هافوت ، ًاروشنم هدعب
بو ، هتومو هتايح قيقحت ىف حيرص صن سيل ذإ ، ىرحتلا
رشنلا مدعو خيراتلا لامها نإف ، كلذ تمدق امك هرسأ ةيضق
٠ هشا دنع ملعلاو كلذب ىضقي

. ٥٢٢ ةنس ىفوت ليلخلا مامالا ناف خيراتلا ىف ريبك لاكشا انه )١(
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ىدمحيلا ديعس نب دشار مامإلا ةمامإ

ًايرامش ًامامإ ناك هنأو

راحبلاو ربلا ىف ًادهاجم

نوملسملا هعياب ىفوس لهأ نم هللا همحر ديعس نب دشار مامإلا ناك

ليلخلا مامإلا توم رثأ ىلع ةئامعبرأو نيعبرأو سمخ ٥٤٤ ةنس ىف ةمامإلاب

خيراتلا رهاظ بسحيو ، دحاو رصنع نم امهالكو ، تلصلا نب ناذاش نبا

عوجر دعب كلذو ، نامع نع اهدئار رخأت ةيقارعملا ةماعزلا نأ ىنامعلا

هشاب ىفقكملا دهع ىف كلذ ناكو ، هش همحر ناذاش نب ليلخلا مامإلا

ىرضخلا لاق ، هتياهن غلب دق دهعلل اذه ىف موقلا طاطحفا ناكو ، ىسابعلا

نويهيوبلا ناكو ، شاب ىفتكملا ةفيلخلا ناك دقو : ٤٣٣ ةنس هتارضاحم ىف
نم ناك : لاق ٠ ىنعم نود ًامسا ءافلخلا مه نويسابعلاو نيطالسلا مه

راصف ٤ طساو ىلع ءاليتسالا دعب قارعلا ىلا ريسملا هيوب نبا دصاقم مهأ

دادغب داوق هبتاك ىتح اهنع دوعي مث ، طساو ىلا ريسي هيوب نب دمحأ

رشع ىدحا ىف اهلصوف دادغب ىلع ءاليتسالل مهوحن ريسملا هيلا نوبلطي

، شاب ىفتكملا اهب ةغيلخلاو ، ةئامثالثو نيثالثو عبرأ ٤٣٣ ةنس ىدامج نم

اذه هبحاصل امهنم دحاو لك فلحو ، دمحأ هعيابو هب ىفتحاو هلباقف

هيوب ىنب ةفيلخلا فرش مويلا اذه ىفو ، ةنطلسلاب اذهو ، ةفالخلاب

، مهربكأ وهو ةلودلا دامع سراف دالب بحاص ًايلع بقلف ، باقلألاب

بحاص دمحأ بقلو ، ةلودلا نكر لبجلاو ىأرلا بحاص نسحلا بقلو

اذهو ، دوقنلا ىلع مهانكو ممباقلأ برضت نأ رمأو ، ةلودلا زعم قارعلا

طوقس خيرات وهو ، ةيسابعلا ةفالخلل ىناثلا روحلا خيرات وه مويلا
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رمأ ال ًاينيد ًاسيئر مهنم ةفيلخلا ةروريصو ، مهيديأ نم ىقيقحلا ناطلسلا

، ريغ ال هتاجارخاو هتاعاطقا ربدي بتاك هل امنإو ، ريزو الو ء ىد الو هل

اذه ىنعمو ، ءاثي نم هسفنل رزوتسي ةلودلا زعمل ةرازولا تراصو

هيلعو ، ًايهنو ًارمأو ، ادقعو الحو ، امارباو ًاضقن هلك هيلا رمألا نأ

اهيلا ىهتني ةياغ ء ىش لكلو ، اهرود ىضقناو ، امامت ةفالخلا تمتنا دقف

، مهل تقلخ ايندلا نأ سابعلا ونب نظ ) سانلا نيب اهلوادن مايألا كلتو (

مهليوأتب اولدتساو ، ثيداحألا اولوأتو مهيلا رمألاو ، ممب تصخ ةفالخلاو

ناطلسلا وه هللا نأ اورد امو ، مهيلا مهيف رهدلا رخآ ىلا ةفالخلا نأ

ىف اوثاعف ، هديب مهرمأو ، هفرصتو ،رهق تحت ديبعلا لك نأو ، ىقيقحلا

، الطاب قحلا ىفو ، اروج ماكحألا ىفو ، الالض نيدلا فو ، ًاداسف ضرألا

ىلع هوطلسف ، مهسفنأب هوبرقو ، ممنم هوندأ اوحع مميلع هلا طلسف

٠ مهدانعو مهربكتو ، مهداسفو مهيغب ةبوقع مهيلع طلستف ةمألا

ليزي نأ ةلودلا زعم لابب رطخي ناكو : هتارضاحم ىف ىرضخلا لاق

موقلا نأل ايولع اهيلويو سابعلا لآ ةماع نع لب مهنع ةفالخلا مسا

ةفالخلا اوبصغ دق سابعملا ىنب نأ نودقنعي اوناكو ، ةيديز ةعيش اوناك

ىلوتو ، خيراتلا اذه لبق امامت رمألا نم اولحنا دق موقلاو ، هرخآ ىلا

نلعي ناطلسلا مسا حبصأو ، اطابضو ادونج اوناك نيذلا مممادخ هيلع

دقعلاو لحلا هيلا ناطلسلا ناكو ، كئلوأل ةفالخلا مساو ، ءالؤهل

هتانيق نيب امئان ، هبرطو هوهل ىف دعاق ىهو همسا الإ ةفيلخلل سيلو

، رهاظ ، وهاش اذهو انكهو ، هيناغاو هتاذلب اعتمتم ، هيناوغو

ةئطوت اذه انركذو ، بجعلا هيف سانلا ىأرل ممخيراتب نيينعم انك ولو

،نيينامعلا ىلع ضارتعالا مدعو نامع ىلع مهوحن نم تاوزنلا نوكسل
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ناكو ، نامع لهأ ناذآ ىلع نطي لزي مل مهتاراغ نم فوخلا نأ الإ

، ىرشلا ىلع هتعيب تناك ذإ نامع لهأ ةمئأ ةلجأ نم ديعس نب دشار مامإلا

٠ نامع ىف هتضهن ةوق ىلع اليلد ناك اذهو

ظفل ناكو ، ديعس نب دشار ىنعي ًايراش امامإ ناكو : مامإلا لاق

ةعيبلا هل نوذخأي هلامع ناك ذإ ، مامإلا اذه هيلع ىراشي ىذلا ىرشلا

ىلع ديعس نب دشار مامإلا تيراش دق تنأ وهو ، ظفللا اذهب سانلا نم

، ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو ، هلوسر ةعاطو مللا ةعاط

ةارشلا ىلع ام كيلع نأ ىلعو ، لجو زع شا ليبس ىف داهجلا ىلعو

، ميظع وهو نيدلا ىف لاجدلا هب نودقاعي ىذملا دقعلا اذهب ، نيقداصلا

هشا ىف ىشخي الو ىنشني ال شا ليبس ىف توملل درجتم ىراثلا نلف

ةعيبلا هذه سفنبو ، هودع ىلع ذا هرصني وأ هحور ىنفت وأ ، مئال ةمول

نأ اوأرف ةاغبلا شهدنا كلذبو ، اللج هرمأ ناك ذإ هل ةبيه نامع تزتها

هوبل خيرصلا مهءاج اذا ، ًاراهنو اليل ةلولسم هبزحو مامإلا فويس

ترقو همدق تحت نامع تنكسف ، ةيراضلا دوسألاكو ، شاطعلا ميهلاك

٠ هيدي نيب اهلهأ نويع

، تاماهلاو سوؤرلا ىلع هتانق تماقو ، تاماعزملا هتبل ءانثألا اذه ىفو

مهو نميلا ةيداب نم ةازغلا ضعب نأ الإ ، ةكرح نامع ىف هيلع كرحتت ملو
ءافعض نم اوقال نم نوبهنيف ، نامع فارطأ نوتأي اوناك ، ليقعو دهن

مامإلا نوعوانيو ، ءاسحألا فارطأب نولزني اوناكو ، قرطلا ىف نيملسملا

ضرأ ىف اورقي نأ اوردقي مل مهنأ الإ ، هودع هيلع نورهاظيو، ءادع

مهنأ هللا همحر مامإلل نيبت املو ، مهيلع مامإلا موجه نم ًافوخ ةصاخ

مامإلاو الإ اورعش امف ، رارج شيجب مهيلا جرخ ، ءاسحألا نولزني
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، مهلمش تتشتو مهعمج قرفت ام ناعرسو ، مهلوح ديعس نب دشار

نإ ىتح ، ىبنتملا لوقي امك مهلوح بعرلاو نيدراش ضرألا ىف اوقرفتو
، داغوألا ءالؤه داسف ىحمناف ، الجر هنظ ء ىنث ريغ ىأر اذا مهبراه

اورد امو ، مهلانت ال مامإلا دي نأ نونظيو دعبلاب اونصحت امنا مهو

، لسعلا نم ىلحأ رملا ىأرو ، بعص لك هيلع ناه هلل هسفن عاب نم هنأ

ًازوف هشا دنع اهيلع ًايجار رومألا مشجتيو ، بعاصملا هيلع نومت كلذبو

، هالعأ ىف مزعلا نمو ، ناكمب مزحلا نم ناكو ، ًاميمع الضفو ، ًاميظع

مامإلا هلبق راز ىذلا ىمرضحلا قاحسا وبأ هرازو ، هاهتنم ىف عرولا نمو

تاوصأ ددرو هلبق نمب دجنتسا امك هب دجنتساو ، ناذاش نب ليلخملا

الئاق هرهاوج هرعش ررغ نم هيلا ريسف ، ىمارتملا ريثألا ىف هيلع ءانثلا

: هل ابطاخمو هيف

ىقتلاو ملعلا ىوح ام امنم ىح الأ
امزارملاو اهيلا ولعت ةمه ىلا

ًايعاد قحلل قحلا فيس لس نمو

امئاشألا حازأ دق ًادجم هيلا

ىرولا ىف ماق امئاق ىوزنب ام امأ

امئاق ماق ذإ قحلا ىحضاف لدعب

ارفنضغ اي دمحي ًابيبل ابيدأ

امناغ برحلا ىمح ىف اثيل دزألا نم

ىهدزن كرمعل انا دشار ايأ

امظاعت تومرضح ىف مكاركذب
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انضرأب ملأ ىنامع ام اذا
امحازت مكنع هلأسن هب انطحأ

مكابح دق امل الهأ مكل ائينه
امئاد دمحلا هل لضف نم شا هب

ناطوألا ىف هب ىدانيو مامإلاب فتهي ىمرضحلا مامإلا لاز امو
ةديصق نم هلوق اهنمو ، ةيرعشلا هدئاصق ىفو ةيناميلا عماجملاو ةيمرضحلا
: ىرخأ

مراوص فافخ انيديأب ضيبو
درابملاب ةذوحشم ىبظلا لاقث

ترهظأ مجامجلا كته ةدوعم
دسشارو ليلخلا انيمامإ ليبس

مامإلا مهب درش نيذلا ليقعو دهن لاوحأ اهيف ركذيو ىرخأ ىف لاقو
: لاقف ناسغ ىبأب هانكو ، الفلا ىف لفاجلا ماعنلا بوره هنع اوبرهو

ةيحت مالسلا ىنع اوغلبأ الأ
دفولل اهيأ ادشار نامع مامإ

ددرو ىنثأو حدمو بحأ نمب مرغملا بحملا قوشملا ريس اهيف راسو
: الئاق ىركذلا

اهتخأو دهن ءانبأ نم ناك امو
دقحلا هبامش ىذلا ىغبلا ىلوأ ليقع

اهتخأو ليقع ىرآ نع لاز دقل
دشرلا مليدلاو ناذاش ىتفلا لسنل
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مهترصانمو ناذاش ىتف مامإلا اومصاخ ذإ دشرلا مهنع لاز ىأ

: لاقو نيرساخ ممباقعأ ىلع اودرف ، ناذاش نب ليلخلا مايأ مليدلل

اهباقر تلزأ دق دهن كلذك

دهن تزجع دقل ادعألا مهرصنل

اوفلاخو ًارط ماوقألا عمج دقل

دشحلا قثوتساف ناسغ ىبأ شويج

: داغوألاو شابوألا كئلوأ اهيف عقو ىتلا لاحلا فصي ىضمو

مرمرع شيجب مايقلل اومأو
اودتشا الو ءاقللا دنع اوتبثي ملو

اوربادت ناركسعلا ىئارت املو
دسألا هفلخ دراش ماعن لثمك

ةبصع كراعملا ىف مهنم لتقف

دمفلا مهءامد تضاخ قنح ىلع

اوعجارتو مهيغب نع اولدع نإف

اودتراو قحلاو مالسالا ركسع ىلا

ممنإ ةريشعلاب الهسو الهأف

اودأ امسلا برل صالخاب مكيلا

انناف انوخرصتساف اوبأ مه نإو

دب مهبحص نم موقلل امو بيرق
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: ادب كلذ نم دجن ملو ادعملا درفو ادنلا بيجن مكعم اناف انودان ىأ

مكنيبو تومرضح ىداو نيب امو

دعب مكوحن اننايتإ مكرس اذا

متدرأ اذا دعب نامع ىف متنأو مكنيبو تومرضح ىف نحنو اننيب ام ىأ

: لاق نأ ىلا اهل نودعتسم اناف مهيلع مكل انترصانم

مكمؤن حيرص مكنم انتأي ىتم

دجنلا هب قيضي رارج ركسعب

ارعاسم احابص انابشو الوهك

درولا بصعتسا اذا اجهلا ىلا ادارو

فهرمو مصأ ىنيدر لكب
درجلا انلمحت سمشلا عاعش لثمك

، رابغ كل قشي ال مادقملا لطبلا تنأو قاحسا ابأ اي كرد هش

انمامإ شو ، هاضرل كسفن تعبو هلل تدرجت ، قاحل كل عاطتسي الو

٠ ىنعمو ًامسا دشأ رلا

سفنو ةيلاع ةكلم ىلع لدي قيقر هل ًابيبل ًابيدأ دشار مامإلا ناكو

طاشنو قلخ ةثامدو ، قوذ ةبوذعو ، دروم ةلوهس ىف ةغالبو ةيماس

ىلع لدي رعشو ، عساو مهفو ، جضاف ءاكذو ليصأ ىأرو ، ليمج

ةمراعلا هتمهو دجملل ةباثولا هسفن ىلع ىلجتي ، داح نهذو لماك روعش

: اهنم دغو لك ىلع
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هبفاوج تفعت رفق لزنم نمل
هبكاس رطقلا حفاس نم هريغو

نداش ضيبلا نم هيف نكي مل نأك
هبعالتو هبارتأ هكحاضت

ةولس ناك نأ دعب نم ىسأ ىحضأف
هبعاوك زخ لايذأ هبرجت

ثيحب ، اهيف لييختلا نسحو اهتسالسو تايبألا هذه فطل رظنا
ًابح دماجلا شعنتو ادجو دماجلا كرحتو ، بلقلا بذجتو بللا بلست
٠ اقوش ةتمرتملا سوفنلا ىيحتو

امترابع ىف ةغيلبلا ةمكحملا نم ةديصقلا سفن ىف هلوقي ام ىملا رظناو

: ةعينملا

هتيفك رمأب ىنعت نأ لهجلا نم
هبلاطت ال هتفلك ام كرتتو

هيعس بهاذم فرعي مل ءرملا اذا

هبهاذم اموي هتلاغ هيعو ىدل

هرمأ بقاوع ىف ركفي مل نمو

هبقاوع اباقع تراص هرهد ىدم

: ظعي هعمساو ، بيدأ ىلع ىفخي الام ةمكحلا نم تايبألا هذه ىفف

بيآ توملا ىلاالإ براه امو
هبلاس رهدلا اذو الإ بلاس الو



نأ ىلا مللا الإ هلإ ال: هلوق ىف قدص امك اذه ىف هللاو قدص دقل
: ماقملا اذه ىف لاق

اضرلاو طخسلا نم وجني ال رهدلا ىدم

هبهاوم موقل اموق هطاخسإف

ىدتغاو حار نم سانلا ىف لقاع امو

هبلاغ وه ام هايند ىف بلاغب

الهاج ناك نم لهجلا لهأ لهجأ و

هبحاص كلهي لهجلا نأ ردي ملو

هنأ نظ لهاج هنم لهجأو

هبئاوع المج هتباع دقو ريصب

هدعب رشلا ىرت ريخ ىف ريخ الو

هبراقع كيلا تبد خأ ىف الو

ةيلاغ ةمكحب ةنيزرلا تاملكلاو ةنيمثلا تايبألا هذه ىف ءاج دقف
رخازملا امجل نم امجرخأو ، حيحصلا بدألا بلاق ىف اهزربأ ةيماس ةظعومو
هسفن ىف امم ًائيش ىدبي هعمساو ، حيجرلا اهجهنم ىف ءاضفلا ىلا
: ةشايجلا

لساع نوللا رمسأ الإ شيعلا الو

هبعالت سوبع موي ىف رقشأو

سرافو مامحلا هيطاعت نقرو
هبراضت ًانيح مث ًانيح هيطاعت
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ىننإ موقلا ةنبا اي ىقلخو ىنيرذ
هبراحي ال نمل ًابرح ىذأل تيأر

ىرثلا همض ؤرما امإ ىننأ ىلع
هبئاتك موقب تلج ىتف امإو

هتادع نويع ىكبأ ىتف امإو
هبراقأ هيلع ىكبت ىتف امإو

همامح هيلع ىضقي ىتف امإو
هبئاتك هيلع ىضقت ىتف امإو

ةساسحلا هسفن اهلمحت ةسامح لبانقل اهناو ، هبضاوق ةياور ىفو
هب شيجي امو ، ةيناميإلا هتيوطو ، ةيناسنالا هتيرعاث امنع برعتو
هيرغصأب ءرملاو نايبلا هب عيذي ، ناجلا هل زتهي امو ، ناسللا هفذقت ردصلا
مراضحل ا ىلع ىنثي هعمساو ، ملسو هيلع مشا ىلص هشا لوسر لاق امك
مامإلا مالك ىف امك كلذ مهنم دارأ اذا ليقعو دهن ىلع مايقلا هودعاو ذإ
خلا رارج ركسعب مكمؤن خيرص مكنم انتأي ىتم لوقي ثيح ، ىمرضحلا
: لاقف

مراضح لاجر نم قدص نايتفو

هبلاغت نم ىلع تيعأ مهلئاوأ

مئازعو ىلعلا وطت ممه مهل
هبقانم مارك العف اهقدصي

مهسوفنب ىلبلا دتشا ذإ امأو
هبهاو لاملاب نض نإ ام لاملابو
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مملعف وه مهلوق موقب مركأ و
هبسانم ماركم الإ لعف الو

: لاجرلا نم كلذ فالخب ناك نم بنؤي هعمساو

لعاف ريغ هلوق ىف لئاق مكو
هبذاك تنأ ام لوقلا رش نأ الإ

ميركلا ىبنلا ثيدحو ، ميظعلا نآرقلا ءاج اذهبو شاو قدص دقل
برعي هعمساو ، ةهيزنلا ةبيطلا ةيناسنالا ىف ةءورملا مكح ىضقي كلذبو
: ناميإلا ةقداصلا ناردألا نم ةيفاصلا هسفن ىف امع

هسفن ةمالس ىضري أرما تسلو

هبلاط وه ىذلا نيدلا فلتي نإو

بسبس دعب ابسبس انعطق له ىلس

هبلاعثو هناديس هب ىواعت

هقح ضقن ملف انرز له رسنلا لس

هبلاخم موق محل ىف تبشن دقو

هداوس ىف ام ليللا ىفخي لازامف

هبئاجع حابصلا دنع تدب نأ ىلا

: هلوقب ةمألا ىف لماخلا ةمهلا طقاسل ىثري هعمساو

همه ناك نم فورعملا بسكي ىتم

هبقارت ةاتف وأ ىدغي ءادغ
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هيفو ، هبلطم ةياغ اذه ناك نم سئب ، هجرفو هنطب هتمه ىأ

: هتا همحر لوقي

هفوخ رجاوز هتدص مه اذا

هبئابح ليحرلا نود نم هتقاعو

ةبوذعو اهدروم ةلومسل اهرسأب ةديصقلا افركذ امنإو : مامإلا لاق

دعبو ، هممف ةرازغو مامإلا ةمه ومس ىلع ةللد كلذ عم ىهو ، اهبرشم

٠ هرادتقا نسحو همارم

رعشلا نم كلذك ناك ام قشعي شا همحر ىملاسلا انمامإو : تلق

٠ مامالا كلذ رد هشو مامه نم هرد هللف ، اعبط هل برطيو

عاب ىذلا ىلولا ىراشلا ىضرلا مامإلا اذه مايأ نامع تنكس دقو
لها نم هيلع تماق ةمئاق نأ انغلبي ملو ، العو زع شلا ىضرب هسغن
عقت اهوأر ءايشألا ضعب ءاملعلا ضعب دقتنا امناو ، مهريغ الو نامع
الاؤس اميف اودرجو ، اهوركنتساف ديعس نب دئار مامإلا شويج ىف
ىلع امنع مهباجأف اهيف هدنع ام اوملعي نأ اودارأو ، هللا همحر مامإلل

ىف ايح الو افخلا حرب دقو ، هيلا نوريشي امب هملع عم مهلاؤس وحن
هب جلثق فاشكتسالاو ، قلاخلا ةيصعم ىف قوخلمل ةعاط الو ، قحلا
٠ هتلا ءاش نإ ابيرق كلذ ىرت فوسو ، رومألا هب حصتو رودصلا
هيف ليمج نبا انخيش لاقو

اراعمشألا رشن ىمرضحلاو

ارادقملا عغرو هلضف ىف

)٣ج خيراتلا ربع نامع - ٣م(
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نمو ، هلئامج ركذتو هلئاضف رشنتو حدمي نأل الهأ هآر هانعم

، ليمج لكب ركذي نأل الهأ ناك ، راربألا هيلع تنثأو رايخألا هتحدم
ديعس نب دشلر مامإلا نم بكك هذهو ، هضرأ ىف شلا دوهش قلخلاو

، .اياون امنم ممهتو هماكحأ اهنم ذخؤيل ، مهراثآ ىف ءاملعلا اهدروأ

ىلع امب ناعتميو ، همزح غلبم اهنم فرعيو هملع ةرازغ ىلع اهب لدتسيو

ًاماه اروتسد املجتو ، ةمألا ةداقو رمألا ءايلوأ نم ىغبتت ىتلا دشارملا

نم ىوتف ةفصب ناك ام امنم ، نيمملسملا ةاده هلثم ىلع لوقي نيدلا ىف

حئاصنو ةاضقلل تايصوتو ، ةالولل دشارم وه ام اهنمو ، مامإلا

امنمو ، ناميإلاو نيدلا تابجاو ىملا تاياعدو ، ناوخإلا نم ءاصخالل

ىلل نوكرلاو ليملا نم ممل ريذحتو ، لامعألا ةمزالم ىلع لامعلل ضيرحت
٠ لاومألا باحصأ نماملهأو ايندلا

مامإلا هب ىلتبي ناك امم رثألا ىفو : شا همحر ىملاسلا مامإلا لق

اذا مامالا ىف مامإلا اميأ لوقت ام هنع لئسو ، هشلا همحر ديعس نب دشار

، سانلا ءامد كفسب روهشم فورعم وه نمم ىغبلا لهأ نم اموق ازغ

راغأو مهباحصأ ضعب ىلع عقوف ، مهوحنو ليقع لثم مهلاومأ ذخأو

، قيلاوجو الامج ممل اوذخأو ، مهنم لتق نم لتقو ، مهيلع هركسع

رثألا ظفحي ناك هنأل ، لامجلا ذخأ نم تقولا كلذ مامإلا مهعنمي ملو

، لبالاو ليخلا ىهو ، مهعاركو مهقخب ةاغبلا ىلع ناعتسي نأ زئاج هنأ

نم هذخأ ام لعج دق هركسع ضعب اذاو رظن مث اذهل راكنالا نع تكسف

اهوبكرو ، ابح مهيلع اولمح دق مهآرو ، هسفنل ةمينغ لامجلا كلت

، نلمضو ةبوت همزليأ ةفصلا هذه ىلع مامإلا مزلي ام كلذ مميط ركني ملو

همحر مامإلا باجأف ! ؟ كلذ نم ءىش همزلي ال مأ ، نامض ريغب ةبوت مأ

، تفصو ام ىلع لامجلا هذه ىف همزلي الف نامضلا امأ : الئاق هلا
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ممل زوجت ال. امتمينغ نأ لامجلا هذه ذخأ نم ملعي نأ هيلع نكلو

فرعي مل عأ مهغرعي مل نإو ، امباحصأ ىلا امنم صلختلاب مهرمأيو

٠ مهفرع اذا مهيلع راكنالاب هش ناد ممنم ادحأ

هلامع دحأ ىلا هشا همحر ديعس نب دشار مامإلا هبقك باكك امنمو

دشار مامإلا نم : هيف لاق ، حنم ىلاو ديعس نب هللا دبع دمحم وبأ وهو

ديعس نبا

كامنأو كيصوأو ، هشا ةعاطب رمآو كيلا ، متا دمحأ ىنإف كيلع مالس

كب قحلا شا رصن كملعأ ىناف اذه دعبو ، كيلع رداقلا مشا ةيصعم نع

ىف ىعدا نم قيرف لك لعجو ، سانلا لاومأ ىف تعستا دق عامطألا نأ

نم لك نادلبلا ف ىدانت نأ هجولاو ، هيف هدي حرط ىوعد لجر لام

ببقاعي هناف ، هل اكلم هيعديو هعنميو هزوحي هريغ دي ىف لام ىف هد حرطي

، ةلداعلا ةنيبلا هيلع بلطن الو ، ةبوقعلا ريغ ءىش ىلع لصحي الو كلذ ىلع

رصقت الو هب لمعاو كلذ فرعاف ، دلبلا لهأ لوق ىلا كلذ ىف عجري لب

رخؤت الو ، بابلا اذه قلغنيو ملظلا لوزو ، عمطلا ةدام مسحنت ىتح هيف

٠ هلاءاشنإ كلذ

نب دشار ىأ مامإلا نم ةسايس ىهو : مشا همحر ىملاسلا مامإلا لاق

٠ ديدس هيأر ناف ، اريخ هشلا هازج داسفلا ةدام عطق ىف هنم رظنو ديعس

ىبأ هلماع ىلا ، مشا همحر ديعس نب دشار مامإلا نم باتك اذهو

هملعي هيلا هب دهع ادهع ، مساقلا نب دمحم نب ناطحق نب دمحم ىلاعملا

، هيراب هشا ىقتيو ، هيدل قحما كلاسم هيف ىخوتيو ، لدعلا طئارش هيف
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هرومأ عيمج ف هتيقلف لاق ، هرمجو هرسب ملاعلاو ٠رعأل كلاملا عه هناف

لمتشي طوىش ىلع ، اميف لخدملا هتدحوأو اميلا ليبسلا هل تلعج ىتلا
ىلصو ، هيف ىلاعت شا دحدعب هب اغأدقبا ام لوأف اهيلع اذه ىباتك
اي كيصوأف ىنإر ، ملسو هلآو هيلع شا ىلص دصم انديس ىلع شا

هلوسر ةعاطو شا ةعاطب مساقلا ىبأ نب دمحم نب ناطحق ىلاعملا ابأ

، .رجاوز ىف كيط شا مرح امع ءامتنالاو ، ملسو هلآو هيلع شا ىلص

كغن وأ ، كرس وأ كاس اميف ، هرماوأ نم هب شا كرمأ امب لمعلاو

، هنع فقتو ركنملا نع ىمنتو ، هب لمعتو فورعملاب رمأت نأو ، كرض وأ

، ناوعألا نم كلذ ىط هرزاؤي نممو ، ناطيشلا عئادخ نم رذحتلو
نإ ( ىلاعت شا لاق دقف ، كايفدو كتوهشو كاوهو كسفنو مهرذحا
: لاقو ) ميحر روفغ ىبر نل ىبر محر ام الإ ءوسلاب ةرامأل سفنلا

هعمس ىلع متخو ملع ىلع هشا هلضأو هاوه هملإ ذختا نم تيأرفأ (
، ) نوركذت الفأ هللا دعب نم هيدهي نمف ةواشغ هرصب ىلع لعجو هبلقو
ةايحلا امنإ ( ،) اميظع اليم اوليمت نأ تاومشلا نوعجتي نيذلا ديريو (

لثمك دالوألاو لاومألا ىف رثاكتو مكنيب رخافتو ةنيزو وملو ابعل ايغدلا
ىفو اماطح نوكي مث ارغصم هارتف جيهي مث هتابن رافكلا بجعأ ثيغ
ايندلا ةاحلا امو ناوضرو هللا نم ةرفغمو ديدش باذع ةرخآلا
بهذت الو ، كيدل هتمعن ركشاو ، كيلع هللا قح ركذاو ، ) رورغلا عاتم الإ

، مهفيرشو سانلا عيضو نيب قحلا ىف ىواست نأ ةيقت كعنمت الو ةيمح كب

دقو ، مهيرقو مهديعبو ٤ مهبيبحو مهضيغبو ٤ مهفيعضو مهيوقو
تلوعو ، كيلا نالص ىملا ةفعلا نم امب لصتي امو راحص ةيامح تلعج
ةقاطلا كنم غرفتساو ، مايقلا قح كلذ نم كتيلو اميف مقف ، كيلع اهيف

دشلا عارذ نع هعم رسحاو ، دجلا قاس نع هيف رمشو ، ماتلا دهجلاو
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كلذ ىف اصوصخو ، قرطلا كلذ ىف هيلا روظنملا دلبلا ىه راحص نأل ىأ

نم : لاق ٠ هومجاه املاط نيذلا ةازعلا نم هيلع روذحملاو ، تقوملا

فرتعت وأ ، اروكنم هيف بكرت وأ ، اروظحم كلذ ىف ىدعتت نأ ريل

ىف ملاظ عنم نم هدمتعت ام الإ امثإو ابوح هيغ بسكت وأ ، املظ هيف

ىضاقلا ىما هعفرتلف ، هنايصع نم ءىش ىلع هبقاعت نأ ريغ نم هناودع لاح

نم ىلاولا ظفحل كلذو ، تابوقعلا ضرفي ىذلا وه ىأ ، راحصب

وأ ، عفنلا نظي ثيح نم برضي نأ لهاجلا نم نمؤي ال هنأل ، روهتلا

٠ حالصلا نظي ثيح نم دسفي

هقحتسي امب هبقاعيو ، هلعف نم همزلي امب هيلع مكحي ىتح : للق

كترمأ الو ، تاموكحلا نم ائيش كل لعجأ مل ىنأ ملعاو ٠ هلعف ىلع

، داسفلا نع عنملاب كترمأو ، دالبلا ةيامحل كتلعج لب ، تابوقعلا نم ءىشب

رصقت الو ، هب كل نذؤي مل ام طاعتت الف ، دابعلا ملظ نع لطابلا لهأ عفدلو

، ارزاؤمو انواعمو ارصانم ناميلس ىبأ ىضاقلل نكو ، هلعفب كترمأ امع

، الداع همكح ىف مادام كيلع كلذ هل تبجوأ دقف ، امئاق همكح ىف مادام

كتلهأ ام ىلع كنيعي نأ هلبقو هيلع كل تبجوأو ، الماع هبر ةعاطبو

زوجي ال اميف مهب نيعتست نأ الإ هيلع تبجوأ ام ةارشلا ىلع تبجوأو ، هل

ضعبل مكضعب نالذخ مهيلعو كيلع ترجحو ، هيف ةنوعملا مهل الو كل

ةعاطب دوعي اميفو ، ةدعاسملاو ةنواعملاو ةدضاعملا نم مكيلع بجي اميف

ممفاف ، نيدتعملا ةكوش رسكو نيملسملا ةلود زازعإ ىفو ، نيملاعلا بر

ىلع تبجوأ دقو ، هيناعمو هدح زواجت الو هيف ربدتو كل هتركذ ام

هللا ةعاط ىف هتعاط هيلع بجت نمم مهريغو ةارشلا اوعيطي نأ ةارشلا

شا ةعاط ىف تنك ام ، كدي قحلا ىلع اووقيو ، كرمأ اوعيطي نأ مهبر
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اذا كنالذخو كنايصع مهيلع ترجحو ، ايهان هشا ةيصعم نعو ، ايعاد

روجلاب نيملسملا ىف دمتعي نمو ، ملظلا لهأ ةبراحم ىلع مهب ترصنتسا

نيملسملل كتملاسمو كبرحو كتماقإو كنعظ ىف لمتست نأ ىلع ، مشغلاو

، كيلعو مهيلع هلا مرح ام ريغ مرحت الو ، كتلودلو كل شلا لحأ ام ريغ

لمعب هتفلاخ ناو ، كيلا ىتجاحو ىئاجر كلذف كل هتمسر ام تلعف ناف

نم ءىرب ىناف ، روجحملا مرحملا ءىشلا ىلا نوكو روجلاو لطابلا
ىف هشلا قتاف ، كلامو كسفن ىف هيف كيلع بجي امب ذوخأم تنأو كلعف

برقتي ام ىلع هنعتساو ، كلامملا ىف ةطروملا نم هب ذعتساو ، كلاهعأو كلوق

رومألا عيمج ىف لكوتو ، هيقتتو هرذحت ام ىلع هب مصتعاو ، هيلا هب

، ) ادشرم ايلو هل دجت نلف للضي نمو دتهملا وهف هللا دهي نم ( ، هيلع

فورعملاب اورمأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ضرألا ىف مهانكم نإ نيذلا (

شا ىلصو نيملاعلا بر مشل دمحلاو ) رومألا ةبقاع مشلو ركنملا نع اوهنو

٠٠ هأ ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع

، ىراحص ىط هيلاول ميركلا مامإلا نم ميظعلا دهعلا اذه ىرتف

مهنيب شلا ةمحر مامإلا طبر دقو ، كانه نيذلا ةارشلاو ىضاقلا لشف

، بهذلا ءامب بتكي نأ قيقحلا دهعلا اذه ىلع ، قيثولا طابرلا اذهب

، ًايندلاو نيدلا حلاصم ىف ىغبني امو زئاجلاو بجاولا هيف نيب دقف

مامإ رد هللف ، ةماعلاو ةصاخلا لامعألا نم نيملسملا نيب اهيف ماري امو

قحلا عم اهديؤيو ، اهلاحرتو اهلح ىفو ، اهبرقو اهدعب ىف هتمأ ىعاري

هقا ةعاط ىف اهب لابم ريغ قحلل تفلاخ نإ اهلاعفأ نم لصنتيو أربتيو

ةمئألا ءالؤه لثم مالسالا ىف لعج ىذلا هلل دمحلاف ، هلوسر ةعاطو

لذع الو ، مئال ةمول شلا ىف نوفاخي ال نيذلا ماركلا ةادملاو ، مالعألا
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، نوملسملا هيلع ىذلا جهنلا ىط ميقتسملا ، هلل عيطملا مهييرق ، لذاع
ةيبحذم الو ةيبصع الو ةيرصفع الف نوغمؤملا هيلع ام فلاخي نم مهديعبو
فو د مهارسو مهريس ىف مهف ، مهتايح راودأ نم رود لك ىف قحلا الإ
مشا عمجيو هشا دنع امماقم ولعيو ةمألا دعست لاجرلا ءالؤه لثمب ٠ هللا
٠ لمشملا اهب

٠ مملاثمأ ةمألا ىطو انيلع هشا داعأ ماركلا اتتمئأ ةريس ىه هذه



ىسوم نب ىسوم ةيضق لصفب ىضقي ديعس نب دشار مامإلا

كلام نب تلصلاو رضنلا نب دشارو

٣٤٤ ةنس لاوش رهش نم نيقب ةليل ةرشع عبرأل سيمخلا موي ىف
نيذلا خياشملا ديعس نب دشار مامإلا عمج ، ةئامعبرأو نيعبرأو ثالث
مشا دبع وبأو ، ىضاقلا شيرق نب دبيس نب نسحلا ىلع وبأ : مهو ، هعم
هشا دبع وبأو ، ىضاقلا ىسيع نب راتخملا ةزمح وبأو ، دلاخ نب دمحم
ىلع وبأو ، ىلاولا مساقلا نب دشار رضنلا وبأو ، مامت نب دمحم
ركب وبأو ، رمع نب ىلع نسحلا وبأو ،ىلع نب دمحم نب دمحأ نب ىسوم
تلصلا : ةمئألا ةيضق ىف هيأر مهيلع ضرعو ، ركب ىبأ نب دمحم نب دمحأ
ىف هدنع ام دافأو ، ىسوم نب ىسومو ، رضنلا نب دشارو ، كلام نبا
ةثداحلا كلت ىف ملعلا خياشم نيب لزي مل عازنل امساح الصف ةيضقلا
لصحو ، نيملسملا اصع تقشنا دق اهبو ، رمسلا ةثودحأ لزت مل ىتلا
ضفرو ، رزاتلاو فلآتلا ىلا وعدي ناميإلاو ، ردكلاو دقحلا اهببسب مهنيب
ثيح ميركلا نآرقلا كلذب صن امك ًاعيمج مهو ، نيملسملا رمأ قرفي ام
ثيدحلا صن امكو ) مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الو( لوقي
ريخلا ىلعو اناوخإ مهللا دابع اونوك : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع فيرشلا
٠ هلاشأ ىف اناوعأ

اهيلا راثملا ةيضقلل الصف هررح باتك ىف هشا همحر مامإلا لاق
، ديعس نب دشار نيملسملا مامإ نم ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب : هلوق وهو
وهو ، ميق نيدو ، دحاو رمأ ىلع نامع ةملك هنمو هشا دمحب تعمتجا دق
نم مهنمف ، ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم هلوسر هب لسرأ ىذلا شلا نيد
نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم ،ىربو ، ملا همحر كلام نب تلصلا ىلوت
همحر كلام نب تلصلا مهتيالو ىط نيملسملا ىلوت نم مهئمو ، رضنلا
ىط عمتجاو ، رضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم مهتءاربو ، هشا



نيذلا قحلا لهأ دنع هيف لاؤسلا مهيلع بجي اميف لائسلاب ةفونيدلا

، كلاه ومف كشلاب ناد نم نأ ىلع مهيأر عمتجاو ، ابجاو لاؤسلا نوري

هيط نأ هيف مكحلا لهجواثدح ثدحم نم ملعنمنأ ىلع اوقغتا كلذكو

ناك اذا ، هنم ةءاربلا هيلع ناك مكحلاو ثدحلا ملع نأو ، هيف لاؤسلا

ىلصو ، هدمح قح هشل دمحلاو هلعاف نم ةءاربلا هب بجي امم كلذ هثدح

٠ ملسو هلآو ىبنلا دمحم هفلخ نم هتريخ ىلع هلا

، خياشملا هيلع قدصف هدي طخب ديعس نب دشار مامإلا اذه بتكو

امل راص ىتلا ، ةيلبلا كلت ىلع ىضقت ةجحو ةيضقلل الصف هب اوضرو

لجألو : مهنع لقانملا لاق ٠ ةينيد ةيضق ىه ذإ ، ةيمهألا ميظع ممنيب

، رضنلا نب دشارو ، ىسوم نب ىسوم رمأ ىف ةالغلا تبضغ باتكلا اذه

اورمضأف : لاق ، مجللا ىلع ليخلا بضغ ديعس نب دشار مامإلا ىلع

، ةوادع رامظإ الو مامالل اذيك اوعيطتسي ملو ، اورضأ ام مهسفنأ ىف

ضعب ىرتس امك ، مهسفنأ ىف مهتعدب اوفخأو رهاظلا ىف اوداقنا لب

فلتخا نيح ىأ ، ديعس نب دشار نب صفح مدلو ةمامإ ىف مهمالك

بعالتي ناطيشلاو هيط اوناك ام ىلا اوداع صخشلا لدبتو عضولا

ىعادلاو ، رشلا ثعبي ال ريخلا دصاقو ناجلوصلاب ةركلا بعالت سانلاب

ني دشارو ىسوم نب ىسومو ،لطابلا ىلا ىعسلا هقم ىغبني ال قحلا ىلا
، مهلامعأ نم ءىش مهدعب ءاج نم صخي ال ، كلام نب تلصلاو ، رضنلا

لعف الو ، قحلا الإ هدابع ىف ىضري الو ، مهريغ لامعأب اموق فلكي ال شاو
مهنيب تعقو دقو ٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص شا لوسر ةباحص اذه

كلت ( اهلهأ لهاك ىلع ىهو ةماه اياضق مهنيب تلزنو ٤ ثداوحو نتف

اوناك امع نولأست الو تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل تلخ دق ةمأ
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تاوادعلا اندعأو ، ةاسأملا انددج نامزلا لاط املك نحن انلاب امف ) نولمعي
٠ بجعل هذه نإ ، كلذ نم هللا هافاع لقاع اذهب ىضريأ ، اهب

ثحبلا ىقبو ، سانلا ىراشي شا همحر ديعس نب دشار مامإلا ناكو
خيشلا ىتفأف ؟ ال مأ مامإلا توم دعب ىرشلا مكح ىقبي له ىف انه
تومي ىتح ، هيلع ناك ام ىلع ىرشلا مكح ءاقبب ديعس نب نسحلا وبأ
عفتري ال ىأ ، توملاب الإ هضقن حصي ال ةعاط ىط ادقع هاري ىراشملا
اهقفاص ةقفص كلت نأ ءاملعلا ضعب ىوي امبرو ، هتومب الإ دقاعملا نع
لحنا تام اذاف ، ايح هقفاصم مادام مازتلالا هيلعو هماما ىواسشملا
تقولا كلذ ءاملع دحأ دلاخ نب دمحم ىتفأ اذهبو ، قفاصملا مدعل كلذ
٠ ملعأ هللاو

: هنع هشا افع ليمج نبا انخيث لاق

همامإلا ىف كلذك لزي ملو

همامح اغلاب ىنوت ىتح

انيور دق ىوزني هربقو
انييعت هعضوم نفرعأ ال

ىوونب ٥٤٤ ةنس مرحملا ىف هلا همحر ديعس نب دشار مامإلا فوتو
٠ اهب هربقو هشا همحر

، داجئ نب ىسوم خيشلا ىملا ديعس نب دشار مامإلا نم باتك اذهو
روكذملا مامإلا اهريس ىتلا ايارسلا ضعب لاوحأ ىف اعم مدأو حنم ىلاو
ممنع اوركذو ، الاوحأ مهنم سانلا ضعب دقتناو ، نيملسملا دالب ىف
٠ دمقعت لامعأو ، دقتنت ثداوح نم ةايحلا هذه ولخت الو ، الامعأ
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هذه لهأ نم دحأ ناك نإف : كلذ رثأ ىلع مشا همحر مامإلا لاق

رمأأ مل ىأ ، هنم *ىرب انأغ اروكنم العف لعف وأ اروج بكر دق ةيرسلا

، هتجح تماق اذا هنع توكسلا ىنعسي الو ، هب ىضرأ الو روجلا لعفب

دعب كلذ ىلع هل بقاعم ، هلعف نمو هغم ءىرب انأ : هشا همحر لاق

٠ هيدعتو هلمجب ضار ريغ ، هيلع قحلا ىف بجي امب فصنم ، ةحصلا

مل املجأ نم شاقنلا عقو ىتلا ةيرسلل ةراشإ ةيرسلا هذه تثعب امو

ىه امك كلذب مهيلع تمدقت ىأ ، دابعلا ملظ نع مهتيمن ىتح ، مهثعبأ

، هنع هشلا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ذنم لب ، ىدنلجلا ذنم انتمئأ ةريس

ىلا مث ، هللا ىلا الصنتو اهيبنتو اريذحت ايارسلا لك ىلع مدقتي ناك ذإ

نع مهازاجو هشا مهمحر نظ ءوس هيلع عقي ال ىتح هناوخإ نيملسملا

مهف ، ةينيدلا حلاصملا ريغ ىف رظن مهل ناك ام ، ءازجلا لضفأ نيدلا

مل ، ةيدمحملا ةعيرشلا ءايحإ ىلا ةاعدلا مهو ، قحلا ىملا ةمألا ةاده

بلاط ىبأ نب ىلع نع ىور امك ، ترثك نإو ءارفصلاو ءاضيبلاب اورتغي

ىأ ، ىريغ ىرغو ىنيرغت ال ءارفص ايو ءاضيب اي : هلوق نينمؤملا ريمأ

ةنتف تنأ امنإ ه كيلا ىبلق ليمي الو ، كيف ىل برأ ال كب رتغملا تسل
٠ بهذملا ىف العو زع ن نيصلخملا ملعلا لهأ نع هوحنو كب نتمأ الف

راشملا مهتوزغ ىف ممترمأو : شا همحر ديعس نب دشار مامإلا لاق

نم ريمأ نم ةيرسلل دبالو ، داشرلاو حالصلا لهأ نم لجر ةعاطب اهيلا

زوجي الام ىلا كلذ ىف اوزواجت اوناك ناف ، لاق اذكه ، مامإلا فرط

، هوثدحأو سانملا ىلع هوفلتأ ام نامضو ، هولعف ام رزو مهيلعف هلعف مهل

دحأ نكي ناف ، نامض ىف مهل كراثم الو نايصع ىف ممعم لخادب تسلو

ىلا هلصوأ ىتح ىلا لصيلف اقح ةيرسلا باحصأ نم دحأ ىلع ىعدي
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فاصنإلا بلطي مل نم فاصنإ الو ، ىنع باغ ام ملع ىلع سيلو ، هقح

ىعدملا هلسري باتكب ىأ ، طخلاب ركسعلا ىلع ةجحلا موقت نلو ، ىنم

مث ، موصخلا راضحإ مامإلا ىلعو ، رضحي نأ هيلع لب ، مهيلع

نم ىلا ممعفد الإو مكح مهنيب مكحي نأ ءاش ناف ، هيلا نوعفارتي
٠ ملعلا لهأ نم اياضقلا هذه لصفل الهأ هاري

ىأ ، ساطرقلاو طخلاب ركسعلا نع ةجحلا موقت ال : هللا همحر لاق

ىملا الو : لاق ٠ اههوجو نم هجو ىلا افرشأ امك ماقملا ىف ءايشأ لامتحال

ىلع ةجحلا موقت ال كلذك ىأ ، سانلا نم همالك ىلا تفتلي ال نم مالك

، هللا نيد ىف ةجح اونوكي مل نيذلا نيفجرملاو ءاغوغلا مالكب نيملسملا

هللا دمحب نيملسمللو : مشلا همحر لاق ، ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع صن امك

زييمت الو هل رصب ال نم اهركني ، لهجلا نم جراخمو لدعلا ىف لخادم

رصب ال لوقب قطن نمو ، اهب هللا هعفنو اهتفرعمل هشلا هاده نم اهفرعيو ، هعم

نم هروج فرعي ال نم دصقو ، همارح نم هلالح فرعي الو هيف هل

هتباصإ هنغت مل ىأ ، هلعفو هلوق ىف باصأ ولو كلذ نم ملسي مل ، هلدع

هريغو عيبرلا ثيدح كلذ ىلا راشأ امك ، ملع ريغ ىلع تناك اهنأل كلت

صوصخ ىف قحلا باصأ هنأ ولو ، مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىف

٠ ٠ ها ثيدحلا ملع ريغب ايؤر رسف وأ ةلأسم ىتفأ نم ثيدح

هبتكو ، حنم ىلاول ديعس نب دشار مامإلا هبتك ىذلا باتكلا اذهو

ةالولا نيبو هنيب ةجح هلعجو ، ىنس ىلاول هبتكو ، مدأ ىلاول اضيأ

ذخأت نيذملا سانلا ضعب نم نوكي دق امع ًاعنام ًادس ناكف نيروكذملا

محرف ، هنذاب قحلل ىداهلا هللاو ، رصنلا ةوشنو شويجلا ةرعم مهب

ىدهملا ةمئأ ليبسوه اذه نأو ، هنع ىضرو دشاولا مامإلا شا
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ناميإلا ممماعق لصأ ناف ، ادتهالا ىلا ةاعدلاو ، ىهرلا نم ةاقولا
نم دعابتلاو ، اهيف ةبئاش ال ىتلا ةعاطلا مهيلع متحي ناميإلاو ، هتاب
، ) ةظظ مكيف اردجيلو ( : لجو زع هلوق نم مهفي امك ءوسلا لهأ
،طشنملاو هركملا ف اهيلع تابثملاو ةيهلإلا رماوألاب كسمتلا امب دارملاو
اهاداع نم ماغرإو ، اهيلا اهنع دتري نم درو ٠ ذجاونلاب اميلع ضعلاو
، هدابع ىلع هضرف ىذلا هللا نيد وه ىذلا مالسالا موقي نلو ، اميط
ىدملا سمش ناكف ، ةيلاخلا مايألا ىف هيلا محدشرأو ممنم هدارأو
، كلذب الإ ةلمجلا ماوعلا اهفرعت ىتملا ءامسلا سمش نم أوضأ هلك ملاعلا
قرشيو ، ارون ألالتي هلك ملاعلا حبصأو الإ سمشلا كلت ءوض قرشأ امو

٠ نوكلا ىف ىمن ىذ لك لاحلا ناسلب ىداني ، ءايض



- ٦٤

ديس نب دشار ملمإلا نب صفح مامإلا ةمامإ

: ديعس نبدشارركذ دعب ليمج نبا انخيث لاق

هليلس هدعب نم اوبصنو

هليثم ىدمملا ىف ناكو اصفح

لقن قارعلا ناطلس ناكو ا

التتقا ناكو صفح ىلع اثيج

امامإ لزي ملو اومزهناو

امامحلا ىستحاو فوت ىتح

ريالألا نبا لوقي امك ال هشا هافوت ىتح هتمامإ ىلع لزي مل هنأ ىنعملاو
نسلأ نم امل افقلتم رابخألا قلعيو ، قيقحت ريغب اهنودي ىتلا هتطيرخ ىف
٠ نولقني امب الو نولوقي امب نولابي ال نيذلا ءادعألا

نب صغح هدلو اذهو ، مدقت امم ديعس نب دشار بسن تفرع دقل
اذح هدلو عيوبو ، ٥٤٤ ةنس ىف ديعس نب دشار ىفوت دقو ، دشار
٠ صفح هدلو ديعس نب دشار دعب عيوبو : ةريزجلا ملاعم ىف لاق ٠ هدعب
هدلو ديعس نب دشار دعب نم بصن هنأ ريسلا ضعب ىف ركذ : مامإلا لاق
، هتمامإ ةدمل الو هتعيبل اخيرات اوركذي ملو : لاق ، دشار نب صفح
هلزعي ملو تام لاق هناف ، ةمامإلا ىف تام هنأ مهضعب مالك رهاظو لاق
ىسوم رمأ ىف ةالغلا نم ومو ىنايسبلا نسحلا ىبأ مالكو : لاق ، نوملسملا

٠ ةحيحص ريغ هدنع هتعيب نأ دشارو

نإف ، دشارو ىسوم رمأ ىف هدلاو ةقيرط هكولسل كلذ لعلو لاق
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دشار نب صفح ىف خيشلا اهيأ لوقت ام هصن امب لئس نسحلا ابأ

هل دقع ناف ؟ ال مأ نيملسملا مامإ عجري هتمامإ تددجو عجرو بات نإ

هب انيلب نإو ةمامإلا هل دقعنت سفنأ ةسمخ ممتاقثو انباحصأ ىملعتم نم

امأ : لاق ؟ هل انلوق نوكي امو ، لمعن ام ةمدخم لاو ةرصنلا انم بلطو

ادقع هتيأر هيف لخد نم ضعب ركذ ام ىلعو حصي مل هناف لوألا دقعلا

تباث ريغ وه ىذلا دقعلا دعب ىرج دقو ، الكشم ارمأو ، تباث ريغ

زوجي نكي مل نم اهيف لخدو ، اهداسف روهشمو ، ةزئاج ريغ ماكحأ

ريغب اكتف متملع دق نم لتق ثدح اضيأ كلذ عمو ، اهرمأب مدقتي نأ

كلذ حيحصت هنم بلط دقف ، كلذ افشحوأو ، اهانملع ةجح الو ةحص

بوتن نحنو ، نيملسملا لوق كلذ ىف انلوقو ، هنيدي ملف ، انباحصأ لاحلا

ىلع نيدلا ىف ةرومشملا لهأو نيملسملا رمأ عمتجا نإ امأو ٠ هشا ىلا

فاصنإلاو كلذ راهظإو ةبوتلا دعبف ، هتمامإ ىلع ىضارتلا عقوو ، ءىش

٠ بات نإ هل دقعي نأ زئاج ىعدي امم هجرخت ىأ ةجح وأ

نيبي ملو ، دشار نب صفح مامالل دقعلا ركني خيشلا اذه نإ : تلق

نإ هدنع ام نوملسملا ملعي ىتح نيب هتيلو ، ركني ام الو لوقي ام هجو

نم اوملعي ىتح ، هعم هوبنتجا الطاب ناك نإو ، هيلع هوعبت اقح ناك

ةحص مدعو نالطبلاب مكحلا امأ ، هعم ةبير ال ىذلا قحلا مامإلا

وه هب ىفقكا اذا هناف ، ىفكي الف ةمامإلا ةحص مدع هيلع بتريل دقعملا

ىلوأ روممجلا هيلا ليمي ىذلا رمألاو ، نيملسملا نم هريغ هب فتكي مل

، اهوحنو ةمامإلاك عماجلا رمألا ىف اصوصخ لقألا هعبتي ىذلا رمألا نم

ممنيي اصعلا اوقشي مل مهتيلو ، نيملسملا نيب ةماعلا رومألا نم اهناف
وعدي ىذلا وهو ، نوقابلا هب موقي مهضعب هب موقي امف مهناوخإو
قارتفالا جتني الو ، ناندع لآ ةوفص مظعألا لوسرلا هب رمأيو نآرقلا هينا
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مممقييه بهذتو نيملسملا ةوق طقست كلذبو ، هعون نم الإ ىشالتلاو

٠ مهاشخيو مهفاخي ناك نم مهيف عمطي كلذبو ، مهئادعأ بولق نم

ف انتفأ : لاقف نسحلا ابأ خيشلا لئس ىأ رخآ هلاسو : مامإلا لاق

نب دمحم هل انعياب دقو ؟ ال مأ ةحيحص هتمامإ تناكأ دشار نب صفح

ليبس ىف دامجلاو ، ركنملا نع ىمنلاو فورعملاب رمألا ىلع ىنايللا نسحلا
ةاقثلا ىلا انملسو ، ائيش كلذ نم رن ملف مهدنع انجرخو ، ءانعيابف هللا

برمف فوخملا عقوف ، اهقفنأو اهضبقف ةاكزلا نم ائيش انتوعد لهأ نم

دنع ةءارب اذه نم انلأ اهضبق ىذلا ناسنالا كلذ امنمضف تبمتناو

نع ثحبلاب نيلهاج نيملسم هتعاطب نينئاد انك انإ كلذو أ ال مأ قلاخلا

ىطأ هباحصأ رمأب سانلا نم ءىش ضبقب مهل انأ تيلتبا كلذكو ، ةمامإلا

ىنمزلي ام هيف رمآو كلذ رضحأ تنك نكلو ، الف ىديب ضبق امأ نامض هيف
لأسي نأ هل ىغبني ناك امو هلاؤس اذه ، هئا كحر ىل نيب ؟ كلذ ىف

كلذ هل ىغبني الو ، رهاظلا بسحب قح ىلع عياب دقو اذه لثه نع

: لجو زع هلوق ىف هنع لاؤسلا نع شا ىمن ام عون نم نوكي اذه نأل

ةيآلا ) مكؤست مكل دبت نإ ءايشأ نع اولأست ال اونمآ نيذلا اهيأ اي (

اذه هلوقب نسحملا وبأ خيشلا هباجأ ءايشألا هذه نع لأس املو

اعأ الف ، سوفنلا ىف اموتكم ىأ اروبقم ناك هرمأو ، روتسم رمأ

ىذلا بيرلا عم رومألا تحصفأو ةياغلا تغلب دقف انأ امأو ، ارومظ هيف

، ةدقعلا ىف تباث ريغ هيف رمألا تدجوف كلذ حيحصت تبلطو ، هيف

اوضبق ام تمرغ تنكو ، مهتعاطب مش انئاد نكأ ملو ، ميقتسم ريغ لعلاو

ام ىلع تنأ امأو ، مهدنع ةعمجلا تيلص موي ىتالص تلدبأو ، ىنم
رثكأف هئطخب ملع مثأطخأ اذا ةعاطلاب هشل نئادلا لحتسملا ناف تلأس
امأو ، كلذ نع عوجرلاو ةبوتلا هيلعو ، هيلع نامض ال هنأ لوقلا
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الحتسم لخد نم ىلع نامضلا بجوي تيأرف ، دمحم ابأ ىنعي هلعل خيشلا

اودارأ طل ، ديلولا نب دشار مايأ ناك ام نامض ىنمزلأ نلك دقو ، طلغب

ىذلاو ، ةنونيدلاو لالحقسالا ف ىذلا ىوس تضبقو تعغد ىذلا نم

لحتستو كتاكز ناكم لدبت نأ كلذ نم صالخلا ىل تردق نأ كل هبحأ

، ىلاولا ىلا ةاكزلا بحاصل الوسر نوكي نأ الإ ائيش هنم تذخأ نم

مكحلاب اندبعت امنإو ، هيلا كلذف قلاخلا دنع ماكحألا امأو ، نامض الف

٠ مالسلاو ءانملعف رهاظلا ىف ملعي ام

هيف ام هيفو ىنايسبلا نسحلا ىبأ مالك اذه : شا همحر ملمإلا لاق
دشارو ىسوم رمأ ىف ولغلا ىف ممتفلاخم ليبق نم الإ هارأ امو ، صفح ىلع
دعب تبتكو ، مهتعدب ىلع انوكي مل نيمامإلا نإ ثيح ، رغفلا نبا
٠ امبتاك نم هيلع درلا هبشت لئاسم همالك

ىضقتو ، ةاعدم ضراعت اهئأل هيلع در ةقيقحلا ىف ىه : تلق
نأل ، مالسالا ىف رمألاب لخي امم اذهو ، هادبأ ام ىلع ضارتعالاب
عامتجالا ىغبني ناكو ، ) مكحير بهذتو اولشغتف اوعزانتالو ( : لوقي شا

دعت نأ البن ءرملاب ىفكو ، نكمأ امهم ءىيس لك نفدو رومألا ىلع
ىغبني ىذلاو ، ناك اممم ةطقسو ةوفه نم ناسنالا ملسي الو ، هبئاعم
ارفك نوكي نأ الإ نكمملا ىف ةيبصعلاو ةيرصنعلا ءاغلإو رزاتلاو فتاكتلا
انواجتلاو ضورغم حصانتلا كانهف ىأرب اباجعاو اعبتم ىوهو احاوب
• ىضرم

هلوق نسحلا ىبأ خيشملا ىلع درلاب ريشت ىتلا لئاسملا كلت نمو
ميلستلاو مب اضرلا عقو اذا ةدقعلا ىملا جاتحي ال مامإلا نإ ضعبلا ملاق
نيسمخ عقو ناف ، دقعلا ال اضرلا ربتعملا نأ ىنعملاو ، هتمامإ تقبث هل

) ٣ ج خيراتلا ربع نامع — ٤ م (



سقملا ىلع دقعلا ناك اذا ىرت الا ، ةجح نوكي ال اضرلا ريغ ىلع ةرم
هجحلا مه نمم اضرلا امأ ، دقع غلا ناك نإو ، ةجح نوكي ال رابجإلاو
، ةيعرش ةتباث ةجح هناف ، نينمؤملا ةداقو نيملسملا ءاملع نم نيدلا ىف
طقف ركب وبأ همدق امنإو ، هنع مشا ىضر باطخلا نب رمع همامإ كلذ نمو
ملو ، مهيف ترجوو ، مهيلع هتمامإ تتبثف ، اونعذأو نوملسملا هب ىضرف
، هتدشو رمع ةظلغ مهضعب ركنأ امنإو ، نيملسملا نم دحأ كلذ ركني
جتحا اهبو ، نيدلا ىف اهتحص ةفورعم ، نيملسملا نيب ةروهشم ةيضقلاو

دشار نب صفح ةمامإ ىف نعاطلا خيشلا اذه ىلع ضرتعملا لئاقلا اذه
٠ هشا امهمحر

همدق امنإ ، هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ةمامإ كلذ نمو : لاق
ميلستلا عقو املف ، هنع شا ىضر عدحو ركب عبأ سانلل ةمامإلا ىلع
٠ هصنب ه ا ةدقع ريغ نم هل تتبث هتمامإب اضرلاو

الف انمتؤم هيف نوكي اميف قدصم مامإلا نأ هانعم ام اهنمو : لاق
ىلع الو ، هماقأ دح ىلع الو ، اهعطق قراس دي ىلع ةنيبلاب بللطي

ةيعرلاو ىه ىتلا ءايشألا ىف اجوجحم نوكي امنإو ، هذفنأو هاضمأ مكح
جرخم هنم جرختو قلعت اهيف دلبعلل ىتلا قوقحلا لثم ، ءاوس اهيف
ىبأ خيشلا ىلع ضارتعاو داقتنا اذه ىفو اضيأ هريغ نم امك ، ثادحألا
، نامزلا كلذ ىف نامع لهأب ىلنبملا ، صفحلا مامإلا ىط دقتنملا نسحلا
رمأ ىف ةالغلا نم ىحنملا رباج ىبأ نب رمع نب دمحأ خيشلا اضيأ ناكو
صفح ىلع داقتنالاب حولي ناكو ، رضنلا نب دثارو ، ىسوم نب ىسوم
هيلع نوبضغي ةالغلا ناكو ، هيبأ ىأر امهيف ىري ناك ذإ ، دشار نبا
٠ مجللا ىلع ليخلا بضغ

نم لجر مزملأ ةمامإلا تباث ريغ مامإ ىف لوقت ام : خيشلا اذمل ليق
ىف تاقالطإ بتكي نأ هرمأي ناكو ، بابسأ ىف هدنع لخدملا نيملسملا
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باستحالا ليبم ىلع لاملا اذمل لجرلا اذه قالطإ ناك نإ ،تايابجلا
ةينلا هذه ىلع لجرلا اذه دامتعا ناكو ، ليبسلا نباو ءارقغلل هقلطي هنأ
ىري ام ردق ىط وه امنإو ، هيأرب لمسي الو مامالا اذه رمأ ىضميل ال

٠ هعسي : لاق ؟ كلذ هعسي له ،كلذ ريغ ال هرقفل لاملا اذه قحتسي نم
هل فلحي نأ هرمأ ناف : هل ليق ؟ ةفصلا هذه ىلع كلذ هعسي حيشلا لاق
هفلحي روكذملا خيشلا لاق ، ةمئألا لعغي امك هذم ىشخي نمم الجر
سانلا نم ادحأ هل عيابي نأ هرمأ ناف : هل ليق ، هل ال نيملسعلل
هذ-فنأ نأف : هل ليق ،هلال قحلل هعيايي : خيشلا لاق أ كلذ هل له
ركذ هباستحا نوكي : خيشلا لاق 1 ةصلم عمقل وأ نيملسملل عدع وزل
نع هاهنو فورعملاب هرمأ نم هيلع عنتما ناف ، ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب
دعب هبراح نإ هتبراحم هل ناك انايع هبكترا ىذلا هركنم ناكو ، ركنملا
لثم هل ةمهتلا هجو ىلع ناك نإو ، هبكترا ىذلا ركنملا كرتب هل هرمأ
اذه هقحلو ، مهيلع ىدعتلاو سانلا ملاظمل ضرعتلاو قرطلا هعطق
جاجتحالا دعب الإ هبراحي مل ، ركنملا نع ىمنلاو فورعملاب رمألاب مئاقلا

ىتلا ءايشألا ىلع سبحلا ىف كاسمالا اوأر دق نيملسملا نأب هيلع
ناف ، ملاظلا ىلا كدصقو ، ركانملا نم كيلع ترمشو ، كيلا تبسن دق
ىلع هل اولمع كلذ نع عنتما نإو ، نوملسملا آر ام الإ نكي مل باجأ
قحلا ىلا عجري ملو كلذ ىلع براحو حالسلا رمش ناف ، هنم قائيتسالا
دق ىتلا ءايشألا نع هنوكسمي ممنأ ىط هذه ممتدهاجم ىف مهدصق ناك
تفلت ناف ، امل لمعلاو ركانملاو ، امل دساو ملاظملا نم هيلا تبسن
٠ ةغصلا هذه ىلع ةعبت هيف نكي مل كلذ ف هسفن

وزغل ىحاونلا ضعب ىلا جورخلا مامإلا اذه دارأ ناف : هل ليق
: خيشلا لاقأ هبحصي له لجرلا اذه ةبحص بلطو ، نيدتعم ةملظ موق

ىف هقدص غرعو هيأرب الإ ءىش ىلع مدقي الو لعفي الأ هيلع طرش نإ

هذه ىلع هعم جورخلا هل زاج ءىش ىف هبضغي الو هنم هلبقي هنأ كلذ

٠هامطأهللاوةحمل|
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رمألاو ضرألا ىف داسفلا لهأو ةاغبلا ةبراحم نإ لاح لك ىلعو
، هللا دابع نم درف لك ىلع ةضورفم رومأ ركنملا نع ىمنلاو فورعملاب

اذه ناك اذاو ، هناينب رثعبتو هنايك دهناو مالسالا عاضل كلذ الولو

هتمامإ تتبث نوملسملا هب ىضرو ةمامإلا ىف دقعلا حيحص ريغ مامإلا

دشار نب صفح مرتجا مرج ىأو ، كش ريغب هريغ ةمامإ تتبث امك
دشارو ىسوم نب ىسوم ىف هلاقم ىف هدلاو ةعباتم امأ ، هيلع دقتفي ىتح
، هتمامإ ىف حدقي ائيش هدلاو لعفي ملف ، كلام نب تلصلاو ، رضنملا نبا

نأو ، مهلمشل اعماج نيملسملا رمأ احلاص نوكي ارمأ لجولا مار دقو
، اهراثآ سمطنتو ، اهرابغ عطقنيو ةمألاب ةفصاعلا ةعزعزلا كلت تومت

دقلو ، قارتفالا ثعاوب ةماقإو قاقشلا ةراثال رهدلا لوط داعت ىقبت الأو
٠ قيفوقلا ىلو هشاو هرظن لكلو عنص اميف نسحأ

وهو ، ديلولا نب دشار ةمامإ رخآ ىف هلماك ىف ريثألا نبا هركذ اما

الوأ امأ ، طيلخت هيفف ، روكذملا دشار نب صفح ةمامإ ىف كلذ لوقي
هنألف ايناث امأو ، ةئامثالثو نيتسو ثالث ٣٦٣ ةنس ثداوح ىف هدروأ دقف

اذه اصفح نأو ، دشار نب صفح مامإلا ىلع قارعلا ناطلس جورخ ركذ
قأرعلا ناطلس لاتق دعب ًاصفح نأو ، دايز نب درو همسا ًاريمأ هل لعج

هل لصأ ال هلكو ، هلاق ام رخآ ىلا ًاملعم راصف نميلا ىلا رفو مزمنا

اهدمتعا طيلاخأو اهدروأ تاقيفلت وه امنإو ، هريغ الو ىنامعلا خيراتلا ىف

٠ ريبد نم اليبق نوفرعي ال نيذلا ماوعلا نسلأ نم امل ًاذخآ

، الصأ ًائيش اذه نم ركذت مل ةيخيراتلا ةينامعلا قئاقحلا امأ

لابجب عمتجا : روكذملا ريثألا نبا لاق ٠ ءايشأ هلقن نم ذخؤي دقو

ىدحإ ىهو ةيضابإلاب ةارشلا مسا صتخاو ، ةارشلا نمريثك قلخ نامع

مهل اولعجو ٤ دايز نب درو همسا ًاريمأ ممل اولعجو : لاق ،مهايازم
مميلا ريسف : لاق ٠ ممتكوش تدتشاف ، دشار نب صفح همسأ ةفيلخ

٠ نافرح ىحاون ىلا غلبف ًاضيأ رحبلا ف شا دبعنب رهظملا ةلودلا دضع
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نم ائيش اهنع انملع الو ، مسالا اذهب نافرح فرعن مل : تلق
، ٠ نامع لامعأ

ىلع ىمو امد ىلا راس مث رسأو مهيف نخثأو مهب عقوأف : لاق
اهيف لتق ةميظع ةعقو ممب عقوأو اهب نم لتاقف ، راحص نم لايمأ ةعبرأ

ممعبتاو صفح مهمامإو درو مهريمأ مزهناو ، مهئاسؤر نم ًاريثك رسأو

مميلا ريسف هنم اومزمناف ، لابجلا كلت ةبصق ىهو ٤ ىوزف ىلا رهطملا
صفح مزمناو درو لتقو ، مهيقاب ىلع تتأ ةعقو مهب اوعقوأف ركاسعملا
٠ املعم راصف نميلا ىملا رفو

٢٤٤ ةنس ثداوح ىف نيملسملا ىنعي جراوخلا نأ : اضيأ هنع ءاجو
مل نإ كلذب مهزبني نيملسملا ىنعي جراوخلا ىلوتسا ةنسلا هذه ىف : لاق
قلطي الو ، جراوخلا نيملسملا ىلع قاطي فيكف الإو لصألاب الهاج نكي
نيأ نم ، ةيضابإ طقف زييمتملا لجأل مهانيمس اذاو ، مهريغ ىلع كلذ

الهأف ! لطابلا نع جراوخ ىنعي ناك نإ الإ جراوخ ةيضابإلا دجو
، ةيالولا كلق ةنيدم ىلع اولوتسا : لاق كلذ دارأ هارأ ام نكلو ، الهسو
اهبحاص نأ كلذ ببسو : لاق ٠ ةيلخادلا ةمصاع ىه ذإ ىوزن كلذب دارأو
، هل مداخ هعمو امب اميقم ناك ، راجيلاك ىبأ كلملا نب رفظملا ابأ ريمألا
ذخأف املهأ ىف ةريسلا ءاسأو ، دالبلا ىلع مكحو رومألا ىلع ىلوتسا دق
هل لاقي جراوخلا نم ناسفا فرعو ، هوضغبأو هنم اورفنف مملاومأ
هيلا جرخف ، ةنيدملا اودصقو مهنم هدنع نم عمجف لاحملا دشار نبا
جراوخلا تمزمناف اولتتقاو اوقتلاف ، هركاسع ىف رفظملا وبأ ريمألا
مث ، دشتحيو عمجي ةدم دشار نبا ماقأو ، مهعضوم ىلا اوداعو
رفظملا ىبأ ريمألا دنج مه مليدلا ناكو ، مليدلا هلتاقو ًابقاث راس
اوناكف ، مهقارع ىف سابعلا ىنب ىلع اورطيس مهنأ كش الو ، روكذملا

مليدلا ةريس ءوسل دلبلا لهأ هنأو ، ةمألا ىلع ءارمأ اوراص ، ًادنج
ًاريثكو مداخلا لتقو ، دلبلا دشار نب كلمو مليدلا مزمناف ، مهيف
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هيلع ًارهظتسم هلابج ىلا هريسو رفظملا نبا ريمألا ىلع ضبقو ،مليدلا نم
راد برخو ، لامعألا باحصأو مليدلا نم ملقب طخنم لكهعم نجسو

، سوكملا طقسأو لدعلا رمظأو ، بارخلاب راد قحأ هذه : لاقو ، ةرامإلا

دشارلاب بقلتو هسفنل بطخو ، مهيلا دري ام رشع عبر ىلع رصتقاو

ناك دقو لاق ، دجسم هبش ىلع ًاعضوم ىنبو فوصلا سبلو ، هشاب

مساقلا وبأ هيلا ريسف ، مركم نب مساقلا ىبأ مايأ كرحت لجرلا اذه

٠ ها هتحصب مطأ هقاو همالك اذه هعمط لازأو ، هرصحو هعنم نم

مزمنا دشار نب صفح نإ : الوأ لاق هناف هنم ذخؤي اذامف هيطعو
هبيرخت امأ ، هارت امك كلذ فالخ لوقي انهو ، ًاملعم راصو نميلا ىلا
وه لدعلاف لدعلا رمظأ ٠ هلوقو ، رهاظ هباوصف ملاظلا ةرامإ راد
ىلع رصتقاو سوكملا طقسأو : هلوق امأو ، هشا مممحر انتمئأ ةدوشنأ
كرامجلا ىف ذخؤي ام كلذب ىنعي ، مهيلا دري امم رشعلا عبر ذخأ
نع باوصلا دعبي لهو باوص ىهو ، ةراجتلل ةدراوملا رحبلا لاومأ نم
، مهريغ نم كلذب قحأ ممنا شاو ال ؟ لحأ امو شا مرح اميف ةيضابإلا
ةيغب وه اذهو ، ةمهملا بعاصملا نومشجتيو ةمئألا نوبصني كلذلو
ف هفرعن ال دجسم هبش ىنبو : هلوق امأو ، ماركلا هلاجر نم مالسالا
هتالصل هصصخ ًاعضوم نوكي نأ الإ مهللا ، انتمئأ نع الضف انباحصأ

ةفرغ ىف ةمئألا ةالصك مزحلا لجأل دجسملا ىلا جورخلا هتكمي ال ثيح
، هسفنل بطخو : هلوق امأو ، اذكهو نيربجو قاتسرلابو ، ىوزنب ةالصملا
هنأل ، هسفنل بطخي نأ دبال مامإلا وه ناك اذا لاح لك ىلعف
صتخي مل فوصلا سبلو : هلوقو ٠ هرمأب هريغ هل بطخي وأ مامإلا
نوسبلي امفإو ، ممل ًاراعش نوكي ، صوصخم سابلب هفا دمحب انتمئأ
انتمئأو ، مهيلع مشا ناوضر ةباحصلا كلذ ىلع ناك امك ةعانقوً ادمز كلذ
ىدان مهآر نم ، ليج لك ىف ةباحصلا ةقيرط ىلع اولازي نلو اولازام
رظنيلف ةباحصلا ىملا رظني نأ دارأ نم وأ ، ةباحصلا ءالؤه هتوص ىلعأب
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ممنم هانعمسو ، بناجألا هددري لازيال اذهو ، ةيضابإلا ةمئأ ىلا

٠ هل دمحلاو

ىلا مشلاب دشارلاب بقلتو : هلوق ىشيفطإلا قاحسا وبأ ةمالعلا لاق

رطق ىف هب بقلت انباحصأ نم ةمئألا نكت مل هلاثمأو بقللا اذه ، هرخآ

، انموق ىخرؤم طيلخت نم اذهو ، برغملا وأ قرشملا ىف ةمامإلا راطقأ نم

فيخس ريبعت هنإف ، دجسم لكش ىلع ًاعضوم ىنبو هلوق ىلا رظناو

، مهفلاخي نم قح ىف هلاثمأو اذه دصقم ىلع لدتستل مكهتلا نم ءىش هيف

نوربعي ال ، ةكرتشملا ةحضاولا قئاقحلا ىف ىتح مهنأ نم ةنيب ىلع نكتلو

ىنب لاق ول ةضاضغ ىأو الإو ، ىوهلا ممل ءاس اذا ًاحيحص ًاريبعت اهنع

قفل دقو ، همعز ىف هتفيلخ ىلع راث مامإلا نأ ىري اذه نأكو ًادجسم

ىدبأو هيارم فسثك ريخألا هريبعت نكلو ، همعز هيلع ىغبيل اذه همالك

ممف ، ةمئألا نم هسغنل اعبت ىلاعت هللا رمأب مئاق مامإلاو ، هراوع

اهركني ال قئاقحلاو ، ديس ماق ديس مهنم تام اذا مامإ دعب امامإ نوبختني

، مزهناو ليق ريثألا نبا لوق ىلا تفضأ تنأ اذاو ، ةريصبلا ميدع الإ

نأ اوتبثأ نامع وخرؤمو ، ةروطسأ وهف ، املعم راصف نميلا ىلا صفح

ىلع مكحلا ىف نيقيلا كيدل امك فالخ نود هتمامإ ىف تام صفح مامإلا

٠ ه ا ىخيراتلا هيوشتلا اذه

انمجو دقو ، نيخرؤملا ءالؤه دصاقم نع قيقحتلا كل تمدق دقو

ىفو ، نوروكذملا هلاق ام اذه! ةقئاللا هوجولا نسحأ ىلع همالك

هدلو ىلع ديعس نب دشار دعب ىأ هدعب ةمامالاب دقع مث لاق قيزر نبا

، ةديمحلا هتريس ىف حلاصلا فلسلا جهن كلسف ، ديعس نب دشار نب صفح

٠ ها شا هافوت نأ ىلا اريسي الإ اهيف ثبل امف
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مل قيقحتلاو ، هتمامإ دهع لطي مل صفح مامإلا نأ ىلع لدي اذهو
جتنتسملا نمو ، عالطالل هعفرنف هكردن نأ هفا ءاش نإ ىمعو هنم نكمتن
هتمامإ ىف اعساو انامز شاع دشار نب صفح مامإلا نأ ماقملا نم مومفملا
ةنطلسلا ءامعز نم ءادعألا هيط ماقو رمألا ىلوت هناف قيزر نبا لوقي امكال
شويجو هنيب راص امو راصو ، كلذ ىف هنع لاقملا ددرت امك ةيسابعلا
٠ اهيلا راشملا ةنطلسلا
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ةيناوزنلا ةفئاطلا ةهتأ نم ىلع نب دشار ةمامإ

دشار نب صفح دعب ىأ هدعب دقع مث.: هتريس ىف قيزر نبا لاق

تناك نإو ، كاذف ةيخيرات ةيدعبلا هذه تئاك ناف ، ىلع نب دشار ىلع

نب دشار نأ ىلع لاد مالكلا رهاظو ، تقولا ىف غارفلا تلمتحا ةيتقو

ةصاخلا هتدمحف : لاق ، حضاولا وهو دشار نب صفح دعب عيوب ىلع

٠ ةمالظلاو ىغبلاعمقو لدعلا ةريسراسو ةماعلاو

تفرع الو هتعيب تقول اخيرات دجأ ملو : هللا همحر مامإلا لاق

ىلعو ، دشار نب صفح دعب عيوب هنأ ىضتقت لاوحألا نأ يغ ، هبسن

نم دشار نب صفح مامإلا دعب عنام نكي مل ىأ ريسلا بيترت كلذ

امل ةمامإلا لظتحتالإ ارارق مهل نوري ال نوينامعلاو ،ةمامإلا ةداعإ

وعدت امو ، ةاواسملاو لدعلا نم اهيدلامو ، ةمألا ىف ةماقتسالا نم اهيغ

اوناك ةمامإلا تماق اذا لهأ ىرت كلذلف ،سانلا نيب فاصنإلا نم هيلا

اذاو ؟ اهدوجوب نيرورسم اهتحنجأ تحت ممتيأرو ٦ اهراصنأو اهناوعأ

اهل ةصرفلا اوأر اذا ىتح نيفتخم مهتويب ىف اووضناو اولءاضت تلاز

نيرشان ، مهناوخإل نيدانم مهخاوكأ نم اوجرخو ، مهئباخم نم ازورب

نسحو ، مهلدع لظ تحت مهتمأل نيعماج ، مهمامإل نيديؤم مهمالعأل

ىلعو ، نيدلا ىف قيلت ىتلا تاهيجوتلا نسحأ ىلع هل اوماق اميف نظلا

٠ نيملسملا ىف دصاقملا نسحأ

، ابيرق اهركذ ىتآلا هتبوتل اخيرات تدجوو : شا همحر مامإلا لاق

نيتنثا ةنس ىف هتبوت ىأ تناك اهنإ لاق ، هتمامإ تقو هنم دافتسيف ىأ

امك دشار نب صفح رثأ ىلع وه اذه ىلع نوكيف ، ةئامعبرأو نيعستو

ةنس ىف ىفوت هللا همحر ديعس نب دشار نأل ، قيزر نبا كلذ ىلا راثأ
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دعب عيوب مث ، صفح هدلول هدعب عيوبو ، ةئامعبرأو نيعبرأو سمخ
ةمألا هتدمحف : لاق ٠ روكذملا ىلع نب دشار مامالل دشار نب صفح
هنم بلطو كلذل عيوب امنإ تلق ٠ لدعلا رانم ماقو ، ةيعرلا هتركشو

نم ةماقاو هلزع بجوألاو ، كلذك نوكي نأل قيقح وهو هلثمو اذه
لاطو ، نامع ىف هتوص العو مامإلا اذه دعاس ىوقو ، هنع كلذب موقي
نيجراخملا دحأ ىسوم نب داجن ىضاقلا لتق ىذلا وهو ةمامإلا ىف هرمع

ملعأ هللاو ، لاحلا اهاضتقا لاوحأل ةدعقلا ىذ ىف ٦٩٤ ةنس ىف هيلع
بسحبو ، انع باغ ام ملع فلكن ملو ، لطبملا وه نمو قحملا وه نمب
تدتشاو نامعب هتمامإ تماق امل ىلع نب دشار مامإلا نأ رهاظملا

املاط نيذلا سابعلا ىنب لامع نم وجلا هل افصو ، ناطوألا ىف هتلوص
تفرع دقو ، روجلا لسالسب نامع اوداق املاطو ، نامع ةمئأ اوذآ
نأ ىغبني ال نامع ءادعأ نم ملس اذا مامإلا اذهو ، ىضم امم كلذ
رومألا اولوت نيذلا هناوخإ ذخأ امم اطسق ذخأيل نامع لهأ نم ملسي
ىف ىلع نب دشار مامإلا شلع دقو ، مايألاو ىلايللا ممتعراصو ، هلبق
نوكيف ةئامسمخو ةرشع ثالث ٣١٥ ةنس ىف تام هناف اعساو ادمع ةمامالا
٠ ابيرقت ةنس نيثالث نم ابيرق شاع دق
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ىلع نب دشار مامإل1 ىل نايعألا جوخ

، قاقشلا قرع ثعبنا ىلع نب دمشار مامإلا ةمامإ دومع ماق امل
تراثأ ىتلا هتخفن سانلا ىف ناطيشلا خفنو ، قارتفالا ىعاد ضبنو
ممنيب اصعلا قش نع ممعدرت راكفأ ممل تناك امو ، مهنم قيرف ساسحإ
نيعاد ، هتلود نيديؤمو هدضع نيداش هتمامإ لوح اومضني نأو ، مهمامإو
لب ، ةيبنجألا شويجلا ةرعم ممنع فرصي نأو ، هتعاط ىلع قيفوتلل شا
ميهاربا نب ىسوم نب داجن مهو ،نامع ىف مهيلا روظنملا نايعألا ءالؤه ماق
نم ممعم نمو ،ىحنملا رباج ىبأ نب رمعنب دمحأ ركب وبأ ىضاقلاو
نع هلزعل ىلع نب دشار مامإلا ىلع اوجرخ ، مهتعاط لهأو ممبزح
٠ ةمامإلا

، هلزع نوديري ةيقاتسرلا ةقرغلا مامإلا ىلع تجرخو : مامإلا لاق
نب دمحأ وهو ركب وبأ ىضاقلاو ىسوم نب داجن ىضاقلا ذئموي مهؤاسؤرو
٦٩٤ ةنس ةدعقلا ىذ ىف قاتسرلا ىلا اوجرخ ، ىحنملا رباج ىبأ ومع
: مامالا لاق ، ممنيب ناك امل اركذ دجن ملف ةئامعبرأو نيعسقو تس
ادورطم ابولغم ىسوم نب داجن جرخ هيف : لاق اخيرات تدجو ىنأ ريغ
عامتجالا ناك نيأ ركذي ملو ، ةئامسمخو ةرشع ىتنثا ةنس نم نينثالا ةليل
وهو روكذملا ىضاقلا جرخو قاتسرلا ىف ناك هلعلو ، ةرظانملاو شاقنلل

نم مهجورخ رثأ ىلعو ىوزن ىلا عجرو ، نيمئاقلا ةعامجلا سيئر
ىضاقلا جرخ امل هلعلو ، ىلع نب دشار مامإلا مهب قحل ىوزن ىلا قاتسرلا
اذه نإف لتقلاب هلجاعف ، هيلع ةنتف ةكرح مامإلا هل ىأو ابولغم
همحر مامإلا لاق ، ىلع نب دشار مامإلا هلتق ، ءانثألا هذه ىف لتق ىضاقلا
بجر رهش نم تيقب ةليل ةرشع ثالثل تبسلا موي ىضاقلا ىأ لتقو هشلا

نيبو مامإلا ىلع مهجورخ نيب ناكف ، ةئامسمخو ةرشع ثالث ٣١٥ ةنس
، مايألا ضعبو رهشأ ةعبسو ، اماع رشع ةعبس روكذملا ىضاقلا لتق

بزحلا اذه نيبو ىلع نب دشار مامإلا نيب لاوحألا نأ ىلع لدي اذهو
، ممنيب لتقلا عوقو ىلع تلآ ىتح ارتوت دادزت تلازامو ترتوت جراخلا



ريشي امك ، روكذملا راصنأ هلتقف هلتقي نم ىضاقلا ىلع رمأ مامإلا ناكو
ناف هيلع مولن نحن ىذلا اذهو ، اهنع مممالك لاوحألا هذه ىلا
نيملسملا عسيو ، نيدلا ىف لمتحم هل نوكي ىذلا نكمملا ىف لامتحالا
سوفنلا ةرارحل دامخإو هترئاثل ءافطإ هنع توكسعلا ىف لب توكسلا

: هتهج نم

هعاسب ول كلبق ىضم امو

هعاط هنع ثحبلا سيلف هعد

ىط ىوزن نم مامإلا جرخف ، ىوزن ىف مامإلا ىضاقلا لتق ناكو
، لاوش رهش نم نيقب لايل عبرأل ةعمجلا ةليل ةفسلا كلن ىف ىضاقلا لتق
ةنس ىهو ، ةنسلا هذه ىف ريسيب كلذ دعب ىلع نب دشار مامإلا ىفوتو
ملاعلا وهو ، هيلا رمألاو ريصملا هشلا ىلاو ، ةئامسمخو ةرشع ثالث

٠ هدابع لاوحأب

ىتح تام امو ، ةنس نيسمخو اتس شاع داجن نب ىسوم نإ اولاق
مامإلا ناكو ، ةدايسلا ىعدي نمم الجر رشع ةينامث هابأ لتق نمم لتق

ةمئأ ةدايس تقو تقولا اذه ناف ، صورخ ىنب نم ىلع نب دشار
مامإ نكي مل تقولا اذه ىلا بعك نب ثراولا ذنم هناف ، صورخ ىنب
ديعس ةمامإو ، ديمح نب كلملا دبع ةماقإ نم ناك ام الإ ، مهنم الإ نامعب
ةلودلا ناف ، ةدايسلا مهل ىعدي كلذلف ، هللا مهمحر ىليحرلا هللا دبع نبا
هل روكذملا ىضاقلا ناكو ، ةمألل ةداسلا مه مهنأ اوأر موق ىف تلح اذا
هيبأ دعب ماق ىذلا داجن نب ىسوم هدلو مامإلا مهنم ركذ هبسن نم عابتأ
رمعم هدلو مهنمو ، ىسوم نب نالهك هدلو مهنمو ، هلتق نمم هرأث ذخأي
كلذبو ، مهعم نوموقيو مهنوديؤي راصنأو عابتأ مهل ناكو ، نالهك نبا
لتق ىتح هيبأ لتق ىف اوكرتشا نيذلا موقلا لتق داجن نب ىسوم عاطتسا
مشاب ذوعنو ، قارتفالاو قاقثلا ةبقاع هذهو ، الجر رشع ةينامث مهنم
٠ لدعلا ةيار تحت طشلا عمج لجو زع هلأسنو هنم
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ىسيع نب دمحم شا دبع وبأ ىضاقلا خيشلا اهب ثعب ةلاسر هذهو
طرتشيو ، اهب هحصني ىلع نب دشار مامإلا ىلا ، هللا همحر ىرسلا

هيف لوخدلا بجي اميف مامالل ةحارصلا نم هدنع امب ىلديو ، اهيف هيلع
هيلع ىذلا ىزغملا اهنم ذخؤيل اهدرون ىغبني ال امو ، نيملسملا رومأ نم
: اميف لاق ، مميلعو ممل بجي امو ، هباحصأو روكذملا مامإل !

مكسفنأ نم متلذبو ، ةفلألاو عامتجالا ىنم متبلط اذاف : دعب امأ
مكتدعابمل هراكو ، مكتقفاومو مكتبراقم ىف بغار ىناف ةحيصنلا لوبق
هلوسر ةعاطو ، هشا ةعاط ريغ ىلع عامتجا حلصي ال هنأ ريغ ، مكتقراغمو

، ةغلألاو عامتجالاو ةبحملا هتعاط ىو لعج هناف ، مالسلاو ةالصلا هيلع
اعامتجا ىنم متدرأ ناف ، ةقرفلاو ءاضغبلاو ةوادعلا هتيصعم ىف لعجو
ًاقافتا متدرأ نإو ، طاف انأ ام ريغ كلذ نم ىننكمي ال ىناف ، رهاظلا ىف
ىحتسي ال هشلاو هيطع متنأ ام ريغ مكنم ىرأ ىتحف ، نطابلاو رهاظلا ىف

٠ قحلا نم

مه ىتلا لاوحألا هعم نمو مامإلا ىلع ركني خيشلا اذه نأكو
ادغ نحنو ، نيدملا ىف ناهد الو : لاق ٠ كلذ ىلع همالك لدي امك اهيلع
اونوك اونمآ نيذملا اهيأ اي ( : ىلاعت لاق دقو ، ضعب نع افضعب لوئسم
نإ نيبرقألا وأ نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق
اوولت وأ اولدعت نإ ىوهلا اوعبتت الف اممب ىملوأ هللاف ًاريقف وا ًاينغ نكي
لسرأو هباتك مشا لزنأ دقو ، ) ًاريبخ نولمعت امب ناك مشلا نإف اوضرعت وأ

نم مدقت دقو ، مالسالا ىف لهاجت الو لهج الو ، هنيد حضوأو هلوسر
ةفورعم مهتريسو ةرهاش مهرابخأ ، ةالوو ةمئأو ةاضقو ءافلخ نيملسملا

ليق دقو ٤ ىوغو لض مهفلاخ نمو ، ىدتها مهليبس عبتا نمف ، ةرهاظ
اذا ءىش لك لبقو ، اهتاثدحم رومألا رش ليقو ، اوعدتبت الو اوعبتا
حيحصلا بهذملا لصأ ىلع ىفبم اذه : تلق ٠ هلك بهذ ءىش هنم بهذ
: ثيدحلا هيلع لديو ، هلك بهذ هضعب بهذ اذا لب ، أزجتي ال نيدلا نأ
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ىتلا ءايشألا ةيقب فالخب ثيدحلا ٠ نمؤم وهو ىنزي نيح ىنازلا ىنزي ال
: لاق ٠ اعطق همكح هل امنم ىقب امف ، امتئزجت زوجت وأ ءازجأ امل
. نونسحم مح نيذلاو اوقتا نيذلا عم مشاو لوذخم ،ىسملاو

اولبقت نأو : ىبويع نوغرعتو نوحصتت نأ مكيلع هطرتشا ام لوأف
، ابيرق وأ ناك اديعب هب مكعاج نم ىلع قحملا اودرت الو نيملسملا حئاصن
٠ وتتتو ، مكبونذ عيمج نم شا ىلا اوبوتت نأو ، ابيبح وأ ناك اضيغب
ابانتجاو هضقارفل ءادأو ، هتعلطب لمعملا نم مكرمجو مكرس ىف لجو زع
، قداصلا عرولا عم نيملسملا نم حلاصلا فلسللب ءادتقاو ، همراحم عيمجل

فورعملاب رمألاو ، ةجحب الإ المع اولمعت الاو ةمبسث لك نع فوقولاو
ةروشمو ، هيف ةاداعملاو مش ةالاوملاو هنع ءامتنالاو ، وكنملا نع ىمنلاو
هشا لاق دقو ، رومألا نم مكيط دوعي اميف عرولاو ملعلا طأ نيملسملا
اودتقت الو ) شا ىلع لكوتف تمزع اذاف رمألا ىف مهرواشو ( : ىلاعت
لهأبو ، ةماع ةيعرلاب ةفأرلا نسح مث ، مكرومأ ىف اولجعت الو مكيأرب
هتيعر رمأ مامإلا دقغتي نأو ، مهيف لدعلاو ممب قغرلاو ةصاخ حالصلا
، هيلع ركنأ هريغ وأ هل لماع نم روج ىلع علطا نإو ، هلامعو هتاضقو
اوفكنتست الو ، ايندلا ىف ةعفرلاو ولعلا اوبلطت الو همزلي امب كلذ ىف ماقو
نأ امإ ىضاقلا نوكي الو ، نيدلا لزانم ىندأ نع مكسفنأ اوعفرت الو
تناك نم نإف ، همزلي امع فقوو هدي بذجو بضغ الإو هلك رمألا ىطعي

نم كلذ سيل ذإ ، هيلا نيملسملا رومأ ضيوفت زجي مل هتفص هذه
نيملسملا نم هريغ ةروشمب دلب ىط ايلاو مامإلا ىلو نإف ، نيملسملا تافص

مل هيأر ريغب مامإلا هلزعف دلب ىلع لاو ىضاقلا نلك نإو ، بضغي ال
اذه ريغ كلذكو ، هيلع بجي ام كرتي ملو همزلي امع فقي ملو ، بضغي
مهتاضقو نيملسملا ةمئأ نم مكقبس نمب ،ودتقت نأو ، رومألا عيمج نم
: ىلاعت هللا لاق دقف ، مهادهب اودتهت نأو مهليبس اوعبتت نأو ، مهتالوو
، ) اريصم تءاسو منهج هلصنو ىلوت ام هلون نينمؤملا ليبس ريغ عبتي نمو (
ملعي ال اذه نإف ، مامإل٦ هب فلحي امب هسفنل سانلا ىضاقلا فلخي الأو
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ىتلا ليخلا اودرت نأو ممتاضقو نيملسملا ةالو نم هيلا قبس ادحأ نأ
٠ ةيعرلا نم تذخأ

،اهدقتني ىتلا رومألا نم خيشلا اذه سفن ىف ام ضعب ىلجتيانه
نم نولخيال سانملا نإف بير الو ، اهرمأ مهعم عاش ءايشأ كانه نأكف
اممجو ريغ ىلع مهيلع تعاش امبرو اهنطاب اهرهاظ فلاخي لاوحألا
، رذع اهيف مامالل ناكامبرو ، جرخم قحلا ىف اهل ناك امبرو ، اهل مزاللا
ىضاقلا مهربجي ال ليلخلا ىأ مهيلع اهدر عمو : لاق ٠ لاقم ماقم لكلو
هسفنب جورخلا مامالل قفتي نأ الإ ، هريغ الو وزغل هعم جورخلا ىلع
نأو ،كلذ ف رذع ممل نوكي الو ، هعم جورخلا مهيلع بجي رمأ نم
قح مكيلع دحأل ناك نإف ، مكتانيادمو مكتالماعم ىف سانلا اوفصنت
ذخأ ىلا هوئجلت وأ ، ةرورض وأ ةيقت هقح نودب ىضريل هولطمت الف

اوعيبت الو ، دلبلا ف اهتميق نم رثكأب اهذخأي ىتح ، ضورعلا نم ءىش
وه نمم ، ةيعرلا نم مكريغ كلذ ىف اولكوت نأ الإ مكسفنأل اووتشت الو
نم اولبقت الو ، مكل ىرتشملا نأ ملعي الو ، هرمأو همرح ىف لخاد ريغ
، كلذ نم مكباحصأو مكمدخ اوعنمت نأو ، اياطعلاو ايادهلا ةيعرلا
نأ الإ كلذ ىف مميلا اولسرت الو ، هجو ىلع مهلاومأ ساغلا نم اولبقت الو
ةلاسر ريغ نم ضعب ىلا مهضعب ريشي وأ ، مهسفنأ ءاقلت نم مه اوعربتي
اووقت وأ ةوسك وأ ةقفن ىف ةرورض نم الإ نويدلا اولمحتت الو ، مكنم
لاومأ ىلا اوجاتحي نيح ، نيملسملا لاومأ اورذبت الو ، نيملسملا رمأ
اوجتحتو ، ةنوعملا وأ ةنيادملا وأ ضرقلا هجو ىلع مهنم اوذخأتو ، ةيعولا
ىف ارذع مكل دجوي امم اذه سيلف ، ةجاح وأ ةرورض كلذ متلعف مكنأ
، ةيعرلا ىلع مكل بجي ال اميف عمطلا اوعفرت نأو ، ةيعولا لاومأ ذخأ
اوحفصت الو ، بيبحلاو ضيغبلاو بيرقلاو ديعبلا نيب قحلا ىف اووست نأو
اوجرختالو ، نامألاو حفصلا دعب هوبقاعتو هوذخأت مث هونمأتو دحأ نع
ملظلا نع مهنودشتالو مهنوطبضت ال ركسعب نادلبلاو ىحاونلا ىلا
نم اورذعت لب ، جورخلا نم مهمزليال ام سانلا اومزلتالو ، داسفلاو
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ءافرعلا ىلا سانلا جرحي ارمأ اوضوغت الو ، هريغ وأ ضرم نم رذع هل
جورخلا ىط سانلا اوربجت الو ، مهنم ءاشرلا اوذخأتو ، اودعبيف لاهجلاو

طابرلا ىلع مهوربجي الو ، سانلا دنع نم ةفايضلا ىلع الاكتا داز الب

نوردقت ال متنأو ، ةلبقلا لهأ نادلب نم ادلب اوحتفتست الو ، ةقفن الب

، ملاظ ىلا اهوملستو ملاظ نم اهوذخأتو اهومحتو اميلع اولوتت نأ

بارخو مملزانم قرح نم ةنينسلاو رسلا لهأل فاصنإلا اولذبت نأو

٠ مملاومأ

هب حرص هنم جرحتتو مميلع هدقتنت خيشلا سفن امم اضيأ هذهو

هممفن ام الإ اهخيرات ىلع فقن مل مهنم ةعقاو اثادحأ كانه نأكو ، نآلا
مملاقم الو اميف نيملسملا رذع ملعن الو ، شا همحر اذه انخيش مالك نم
٠ اهب ملعأ هشاف ، امنع

ىتلا ىحاونلا عيمج نوفرعت اضيأ مكنأو اهنع مهنوفرعتو : لاق
فاصنالا مميلا اورهظتو ، مكباحصأو مكركسع نم ثادحألا اهيف ىرجت

نم ىلع دودرم لطابلاو ، هبلط نمل مكدنع لوذبم قحلا نأ اوملعي ىتح
مكركسع لعف ام لثم هدنع اولعفت ركسعب مهيلا اوجرخت الو ، هلعف

نأ مهنع هلزع تبلطو ، مكلامع نم الماع ةيعرلا تكش اذاو، لوألا

ناك ام ىملا مكتابتاكم اودرت نأو ، ةنيبلا هيط مهوفلكت الو مهنع هولزعت

، مكدعوو مكدهعب اوفت نأو ، نيملسملا نم مكقبس نم تابتاكم هيلع
اوبتكت الو ) الوئسم ناك دهعلا نإ دهعلاب اوفوأو ( : ىملاعت مشا لاق دقو

، لزهلاو ةيرخسلا جرخم جرخي كلذ نإغ ، ةغراف ةيلاخ اعاقر دحأل

، ) مهنم اريخ اونوكي نأ ىسع موق نم موق رخسي ال ( : ىلاعت لاق دقو

نوكي ىتح ايلو مكل ناك ولو ، سانلا نيب مكحلا دحأ ىلا اوضوفت الو
ىلع الو دلب ىلع ايلاو اولوت الو ، مكحلا هجو فرعيو ، قحلا ىصبي نمم
اوذخأت الو ، هيلع هنولوت ام لدعب املاع نوكي ىتح ايلو مكل ناك ولو برح

هنومهتن نمل اولوقت الو ، ممتلا ىلع سبحلاو ديقلاب سانلا نم ةاكزما



- - ٥٦

،مكح هنأك اذهو ،اذكو اذكب الإ كنم لبقن ال انإ ةاكزلا نامتكب

نم ةاكزلا بلط ىف اوثعبت الأو ، ةمهتلاب نيملسملا عم مكحلا زوجي الو

، زوجي ال اذه نإ ليق هنإف ، مكيلا اهميلست ىف مهولكوتل ةاقثلا ريغ سانلا

رعس فالخ مهتمدخ ةرجأ نم مهنوطعت اميف مكمدخ ىلع اوديزت الأو

بحاص هلعفي ال اذه ناف ، باسح ريغب مكتايطعا اوذخأت الو ، دلبلا

اعاقر مكئانمأو مكتالو ىلا اوبتكت الأو ، شا ءاش ام الإ ايند الو نيد

مهتلاب مهوبقاعت الو نيملسملا اوفنت الأو اهب اولمعي نأ مهل زوجي ال

نيملسملا نم ادحأ متبقاع نإو ، مهيلع همهت ال لودعلا نإف ، نونظلاو

نم دحأ نع مكغلب نإو ، مكدنع هتبوقع بجوأ ىذلا اطخلا هوفرعف

هيلع ةجحلا رهظت ىتح هتبوقع ىف اولجعت الف هنوهركت ام حالصلا لهأ

مل مكنأ مكنم اليوأت ركنم لعف ىف دحأل اوضرعت الأو ، نيملسملا دنع

موقي ضيرعتلا نإ ليق دق لب ، ضيرعتلا ىف مكمزلي مل احيرصت اورمأت

اهيلع لمع ال ىتلا رابخألا نم داحآلاب اولمعت الأو ، حيرصلا رمألا ماقم

اودعبتو ، مكسفنأ نم مهوندتو حالصلا لهأ اوبرقت نأو ، نيملسملا دنع

نأو ، هسفن لزنأ ثيح مهنم دحاو الك اولزنتو ، لفسلاو لهجلا لهأ

ةدبعلا ىف اوعجرت نأو ، نيملسملا نم ءافج مكنم هقحل نم ىلا اورذتعت

ىسوم دنع نم ىرتشا ىذلا تيبلاو جرفلا ىبأ دنع نم تيرتشا ىتلا

٠ كلذ ىف قحلا بجوي امو ، نيملسملا لوق ىملا ىناقرفلا

، امل هللا دبع ىبأ خيشلا داقتنا برعي ىتلا ةثلاشلا ةطقنلا هذهو

، نيملسملا لوق ىلا حنمي ىذلا لاملا مكح ىف اوعجرت نأو : لاق

ىبأ دنع نم اوضرعت الأو ، نيملسملا نود هيأرب هيف ىضاقلا دبتسي الو

اوعنمت الو ، ةيراع الو ةنوعم الو ضرقب هلام نم ائيش رباج ىبأ نب برعلا

ملعن ال اناف ، مكح الو ةجح ريغب مهلام نم مشلا دبع نب ميهاربا ةثرو

امإو ةزجنم معن : امإف ةجاح دحأ مكلأس اذاو ، ازاوج كلذ ىف نأ

قافن دعولا فلخ نإف ، كلذك ىفت امإو قداص دعو امإ ىأ - ةحيرم ال

) ٣ ج خيراتلا ربع نامع - ٥م(
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، ديكنتو صيغنت دعوملا دنع ةلطامملا نإف : لاق٠ صيغنت دعولا لطم و
ىون دنع مومذم نيلاحلا الكو ، لزهو ةيلخت نامرحلا عم ةلطامملاو
ىنعملاو ، هضرعو هنيدو هسفن هيلع تناه نم كلذ لعفي امنإو ، نيدملا
الإ اهب ىضري الف ، اهنع عراشلا ىمن ىتلا ةلزتسملا قالخألا نم كلذ نأ
٠ نوملسملا اهب ىضريالو ، اياندلا لها

مكنم اومط ولف ، مكباحصأو مكمدخ نم كلذ نإ : متلق نإف
اوناك اذا امأف ، مللا ءاش ام الإ هنوهركت ام ىلع اوعرجتي مل ةيهاركلا
ءارقفلا اومرحت الو ، مكيلا ناعجار همثإو هراع نإف مكيلا كلذب نوبرقتي ال

مكمزلي ءىش ىف اوفقت الو، امهس هيف مهل نإف ، لاملا اذه نيكاسملاو
، كلذب ةممتلاو دعولاو دهعلا ىف فلختلا ىف رذعلا مثإ مكسفنأ نع اوليزتو

ىرأ الف مكنامأب اوقثي ملف ، نامألا مهل متلذب دق
متلق نإف ، مملزانم ىلا مهودرتو ، نيملسملا نم متفوخ نم اونمؤت نأو

ةحح هم طقس ااه
مكنم اوفرع دق اوناك ذإ ، مكرذع نيملسملا دنع هب بجوي الو ، مكنع
هوفاخو ، نامألاب مهل ةطخ مامإلا لذب دعب ، مكدعوو مكدهع ىف عوجرلا
لهأل فاصنإلا اودبت نأو ، لبق نم متلعف امك دعب نم مهنم اولعفي نأ
بوبحم نب دمحم نع دجوي امك اولعفتو ، ةرهاشلا ثادحألا كلت ىف رسلا
كلذ ىف راكنالا راهظا كيلعو ، ةمئألا ضعب ىلا هب بتك هنأ هللا همحر
، فورعم قحلا نإف كلذ لعف نم نأ سانلا ملعي ىتح هلعف نمل بلطلاو
بلاطل طسبت ىتح فاصنإلا ىلا ءاعدلا رهظتو هاوس ام ىلع هرثؤم كنأو
اهريغورسلا ىف ترج ىتلا ثادحألا ىف مكيلع ريشأ انأو ، هناسلب قحملا
مكركاسع نم ىرجت ىتلا ثادحألا عيمجو ، نادلبلاو ىحاونلا نم
ملو لطابلا متركنأ مكنأ سانلا دنع رهظي ىتح مكتيعرو مكباحصأو
نع ىهنلاو فورعملاب رمألا اوكرتت ملو ، هيلع اوئطاوت ملو هب اوضرت
نودانت متنك اذا امأف ، ةدسافلا ماهوألا مكسفنأ نع اوليزتو ، ركنملا
ىلا بككي نأ دارأ هنأ نومهتت نم ىط بضغلا نورهظت و مهفيوختب
مولظملاو فيعضلا رساجتي فيكف ثادحأل نم ىرجي امب هملعيو ،مامإلا
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رومألا ىط محقتلاو مكايإو ، مهملظ نمم اوفصتنيو مكيلا اوعفري نأ
ىلص ىبنلا نع ىور هفإف ليوأتلا ءوسو مكايإو ،ناهرب الو هجح يعب
، ءاملعلا ةلذ : اثالث ىتمأ ىلع هفاخأ ام فوخأ : لاق هنأ ملسو هيلع ذا
نيملسملا اولسو مكسفنال اورظناف ٠ ليوأتلا ءوسو ، ءامكحلا ليحو
نيحلاصلا راثآو ، مكيبن ةنسو مكبر باكك عابتأ مكمزليو مكيلع بجي امع
هشا مكرذح اموي اوردحاو ، الامشو انيمي سانلاب اوليمت الو ، مكلبق
فوت مث ـها ىلا هيف نوعجرت اموي اوقتاو ( : هباكك مكحم ىف لاقف هايإ
٠ ) نوملظي ال مهو تبسك ام سفن لك

ىلع مشلا ىلصو ، باوصلاو قحلا هيف تفلاخ امم هللا رفغتسا انأو

٠ اميلست ملسو هلآو دمحم انديس

نأ هل ىرأ الو ، ةريصبلاو ملعلا ليلق ةفرعملا غيعض هارأ مامإلاو
نم دحأ ىملا نيملسملا لام نم قفني الو ايضاق بصني الو ايلاو ىلوي
ملعلا لهأ نيملسملا ةروشمب الا رومألا هذه نم ائيش لعفي الو ، سانلا
ىف ةجح نوكي نيملسملا لك سيلو ، كلذ ىف ةجح هل نوكي نمم ، عرولاو
، عرولاو ملعلا : نالاح هل عمتجي ىذلا وهو ، هيقفملا وه ةجحلا امنإو ، اذه
نوكي ال نم ةروشمب وأ هسفن رصبب رومألا هذه نم ائيش لعف نإف

لخد نمل زوجي الو هعسي الو هل زوجي الأ فاخأ ىنإف ، كلذ ىف هل ةجح
ملعلا ليلق ةفرعملا فيعض مامإلا ناك نإو ، هعسي الو كلذ ىف هعم
تبثي الأ فاخأف اهلقعي الو اهل ىدتهي الو ، ةروثملا فرعي ال ةريصبلاو
اولسو ايلو مهل ناك ولو ، امامإ هولعجي نأ نيملسملل زوجي الو دقع هل
انأو ، باوصلا قحلا قفاو ام الإ هنم اوذخأت الو ، كلذ نع نيملسملا
هشا ىلصو ، هريغو باتكلا اذه ىف ىنم ناك أطخ لك نمهملا رفغتسأ

٠ اريثك اميلست ملسو هبحصو هملآو دمحم انديس ىلع

دافتسيو ،مشا همحر ىسيع نب دمحم هللا دبع ىبأ خيشلا مالك ىمتنا
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اميلع صن امك ، هنلوعأو هشيجو مامإلا نم ثادحأ عوقو هباتك نم
دعي ام ةلمج نم ومف شيجلا نم عقو امو ،ةلاحم ال ةعقاو اهنآكو خيثلا
خيشلا لوقي امك مامإلا ناكو ،ةحيحص ةجحب هنم جرخ ام الإ همامإ ىلع
هنم حلصأ هريغ اوري مل مهلعلو ، ةفرعملا غيعض ملعلا ليلق هنأ ىرسلا
، همولت تنأو ارذع هل هلعلو ، لامعأ مامإ لكلو ، لاجر نامز لكلو كاذ ذإ
، هيلع اجاجتحا خيشلا اذه نم مامإلا ىلا قوسم هرهاظ مالكلا اذهف

، باطخلا هيف مهيلا هجوملا هباحصأ رذع الو هيغ مامإلا رذع فرعن ملو
رذعلا هيف ممل اباوص وأ اقح نىكي نأ امإ دبالو ، باوج نم مهل دبالو
ىتلا ثادحألا هذه لجأل تناك اهركذ ىتآلا مامإلا ةبوت لعلو ،الوأ
، ًاريخ مالسالا نع هازجو شا همحر ىضرلا دهازلا خيشلا اذه اهركذ

دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ خيشلا ىأر ىلع اهرورح مهناف حضاولا وهو
رشني نأو هنم بوتي نأ مامإلا ىلع بجي ام اهيف ررق ، ىراجهلا رصن نبا
نم زازئمشا مهسوفن ىف نيذلا ملعلا لهأ نم اهيط عالطالل هنم هتبوت
نيدي نآ همزلي اميف ةنونيدلاب مامإلا راهظإ كلذب اودارأو ، عقو ام عوقو
ىف ىقب ىلتبا املو ، نيملسملا رومأب ىلتبا هنإف ، نيملسملا دتع هيف هلل

اهبطخو ميظع اهرمأ ةمامإلاو ، ملع ريعب هيف لخد ىذلا رمألا نم ةريح
، هميدقت ىف ةحلصملا تققحت اذا لوضغملا اودقي نأ نيملسمللو ، ميسج
ملعأ مهلك هل نيمدقملا نأ عم ، هلا ممحر سيق نب نازع مامإلل مهميدقتك
كلذكو ، ميركلا ماقملل هتلجأو ، ميدقتلل هتلهأ ىرخأ الاوحأ نأ الإ ، هنم
نإف ، انرصع ىف ىصورخلا ناميلس نب دشار نب ملاس مامإلل مهميدقت
لكو ، لاجر نامز لكلو ، لاقم لكل نكلو ، هنم ملعأ وه نم ةعامجلا ىف
نيدلا رومأب مايقلاب نوفلكم نوملسملاو ، هريغ هل حصي ال *ىثل حلصي
٠ قيفوتلا ىلو شاو حلصملا نم دسفملا ملعي ىذلا هشلا نم ءالتبا

ىضاقلا لمع ،ىلع نب دشار مامإلا ةبوت : ميحرلا نمحرلا مشا مسب

اذه ىلع هل اهبقر ىأ ، ىراجمملا ىحن نب دمحأ نب نسحلا ىلع ىبأ

ناعذإو ٤ فارتعا نماهيفءاج امب افرتعم ، نيملسملا نيباهرشنيل عضولا
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عوجرلاو ، لاوقألا نم اهيف ءاج ام بسحب نيملسملل دايقنلو عوضخو
، مامإلا ىلع تدعو ، تعقو ىتلا اياضقلا كلت رثأ ىلع مامإلا نم بولطملا
عوجر ىه لب ، اروطسم الوق الو ايعانص المع ةبوتلا تسيل ةقيقحلاو
، اقطن بئاتلا ناسل ىلع ىلجتي ىسفن فارتعاو ، ىنذإ عوضخو ىبلق
، نيملسمللو هش ادايقناو اعوضخ هحراوج عيمج ىلعو ةفص هتئيه ىلعو
ةبوتلا هذهو ، نيملسملا بهذمل انيابمو ، قحلل افلاخم هيل هنودعي ام ىلا
ىلع نب دشار همامإل دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ خيشلا اذه اهعنصي ىتلا
ةلزنملاب مهدنع نوكيو هيلع جرحلا اوضفري نأو ، هنم نوملسملا لبقيل
بنذ ال نمك بنذملا نم بئاتلا نأل ، نيملسملا نيد ىف ةلوبقملا ةيضرملا
ةلاح لكلو مكحلا ىف هدضب بلاطي ال الصنت هيلع امب فرتعملاو ، هل
٠ اهماقم ةيضق لكلو اممكح

هل دمحلاو ةلمسبلا دعب اهيف لوقي اميلا راشملا ةبوتلا صن اذهو

، اهريثكو اهليلق املك ىبونذ عيمج نم هيلا بئاتو ةلا رفغتسأ انأ
ناك ، ملعأ مل امو اهنم تملع ام ، اهفطابو اهرهاظ ، اهريبكو اهريغص
وأ نيدتلا وأ ،نايسنلا وأأطخلا وأ لهجلا وأ ملعلا ىلع ىنم كلذ
وأ ، ىناسلب هب انئاد وأ هيف الواتم تنك ، ميرحتلا وأ ، لالحتسالا
لدعلا ريغب اهترس ىتلا ةريسلا نم ىلاعت هللا ىلا بئاتو ، ىبلقب هتدقتعا
، اهنم جورخلا ىحلونلا لهأ مازلإ ىف ىنم أطخ لك نمو ، قحلل ةفلاخم
اذه داجفو ، هتريسب ىملع دعب ىسوم نب داجن ىلع ريكنلا كرت نمو
، نوملسملا هركنأ رمأ هنم عقو هنأكو ، مامإلا اذه هلتق ىذلا وه
راس روكذملا ىضاقلا ىأ هنأكو ، هركذ قبس امك لتقف لتقلا هب بجوتسا

مدنف هالوتي ناكو ، اهتقيقح مامإلا نيبي مل نكلو ، ةيضرم يغ ةريس
اذهو ، هثادحأ ىري وهو رومألا هالو ناكو ، اهنم باتو ، هتيالو ىلع
، ىسوم نب داجن ثادحأ ىلع هعم مامإلل ةبوتلا هذه لمع ىذلا خيشلا
هباتك ىف ىرسلا ىسيع نب دمحم خيثلا اهركنأ ىتلا ىه رومألا هذهو



-  ٧•

دعب ىسوم نب داجن ىلع ريكتلا كرت نمو : هتبوت ىف مامإلا لاق ، مدقتملا

كلذ ىلع هل ىتيالو نمو ، لدعلاو قحلل ةفلاخم اهراس ىتلا ةريسلاب ىملع
اهب ترمأ ىتلا تايابجلا نمو ، هلعفو هثادحأب ىملع دعب هايإ ىتيلوتو

ىتلا تابوقعلا نمو اهيقحتسمو اهلهأ ريغ ىف تقفنأو ، قح ريغب تيبجو

نم كلذب ترمأ وأ ، بجاولا ريغ اهيف تيدعتو ، قحلا ريغب اهب تبقاع

دهع لك نمو ، هنع تعجرو ، هب فوأ ملو دعو لكل فالخإ نمو هلعف

، لدعلاو قحلا نم ىنمزلي امب مايقلا نع ىريصقت نمو ، هتضقن مث هتدهاع
لهأ ىلع ىرقلا ىف تثدحأ ىتلا ثادحألا ىف ىنمزل امب ىلاعت مل نئادو

ثادحألاو باودلا رقعو لاومألا ذخأو ، قرحلاو بارخلا نم ةلبقلا

، اهتبراح برح لك نمو اهتجرخأ ىتلا ركاسعلا نم ىرج امو اهبيرخت ىف

قح نم ىغمزل امو ، كلذب ىسفن مزلمو ىرمأب اهيف ءامدلا تكفسو
لوق لباقو ، هنم جورخلاب هلل نئاد انأف ، كلذ ريغو شرأو ةيدو نامضو

ىنم فلس ام ىلع مدان ، مهتحيصن لباقو ، مهلوق ىملا عجارو ، نيملسملا

عجرأ ال ىنأ دقتعمو ، همزلي هريغب هتبوقع وأ ، نيملسملا نم دحأ ىغف ىف

، ةبوتلا هذه ىف لخاد وهف ةبوتلا هذه دعب بنذب تملع نإو ، بنذ ىلا

نأ نكي ملو ، هتيلو لاو ةيلوت لك نمو تامملا ىلا ىل ةمزال ةبوتلا هذهو
٠ نيملسملا نم رضح نمو اديهش هب ىفكو هشا دهمث ، هيلوأ

ىبأ ىضاقلا ةرضحب ىلع نب دشار مامإلا نم ةبوتلا هذه تناكو
نب نسحلا ىلع ىبأ ىضاقلاو ، ملا همحر ىرسملا ىسيع نب دمحم هللا دبع

، رباج ىبأ نب رمع نب ركب ىبأ خيشلاو ، ىراجهلا رصن نب دمحأ
هشلا دبعو ، دوادنب ىلعو ، رباج ىبأ نب ورمع نب دمحم رباج ىبأ هيخأو

موي ةداهشملا هذه تناكو ، نيملسملا نم مهريغو ىلاقنملا قاحسا نبا
نيتنثا ٢٧٤ ةنس رخآلا عيبر رهش نم تلخ ةليل رشع ىدحإل نينثالا

٠ ةئامعبرأو نيعبسو

ةروشنملا ىلع نب دشار مامإلا مساب ةررحملا ةبوتلا هذه مامت اذه
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كلذ ةررح ىذلا بلتكلا كلذ ةرمث ىهو ، هنامز لهأ نم ملعلا لهأ نيب
، نيدللو ايندلا رومأب قلعتي ام لكل ةعماج ىهو مللا همحر ىرسلا خيشلا
صلاخو بلقلا ميمص نم اهل وعدملا مامإلا نم اهاضتقم نوكي نأ ىسعو
نمك بنذلا نم بئاتلاو ، نيحلاصلا هدابع نم ىلوتي هلاو ، ناميإلا

٠ هل بنذ ال

، مزلي ام لك لوانتت هتبوتو صاخ بنذب افارتعا مامإلل دجن ملو

نب دمحم ىرسلا خيشلا هب ددن ام تفرع دقو ، هدحو ريخلل قفوملا شاو

متت هتمعنب ىذلا هلل دمحلاو نئانض هقلخ ىف لا ، مامإلا ىلع ىسيع

٠ تالاصلا

، اهاضتقم فرعو ، روكذملا خيشلا ىملا ةبوتلا هذه تغلب املو
: لاق كلذ نع مامإلا هلأس ذإ اهيف هلوقب مامإلا باجأ

ىسيع نب دمحم هللا دبع ىبأ ىضاقلا نم ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب
، ةبوتلا هذه نم هنع هلأس اميف ، ىط نب دشار مامإلا ىلا ، شا همحر
باتكلل ىلاو اهيلا ةعامجملا كاعد ىتلا ةبوتلا نع تلأس ، اهيف هيلع در امو
ةلقو ىفعض ردق ىلع كلذ ىف ترظف ىنأ ملعاف ، اهيف كل هوبتك ىذلا
ىنأ ريغ ، اهحرش لوطي ةريثك ناعم ىلع لمتشي باتكلا تيأرف ، ىتريصب
نم كتبوت امأ ، كلذل قيفوتلا هلأسأ هشاو ، هشا رسي ام كلذ نم كل ركذأ
كنم ىرج دق كلذ ناك نإغ ، قحلل ةفلاخم لدعلا ريغب اهترس ىتملا ةريسملا

كيفكت ةبوتلا هذه ىرأ الف ، كسفنل بيوصتلاو لالحتسالا ىلع
ريغ اريسفت كلذ رسفت ىتح كنم نوملسملا اهلبقي الو، كل حصت الو

ميرحتلا ىلع كنم ناك نإو ، ريسفتلا ىلع هنيعب هنم بوتتو ، اذه
، لام وأ سفن فلت نم اهيف ناك امف كلعف دنع قحلا ةفلاخمل دمعتلاو
نإ ، ةبوتلا عم لاومألا ىف دابعلا قوقح نم صالخلاو نامضلا كيلعف
، مارحلل دمعت ريغ نم كل عساو هفأ كنم انظو ، هتمرحب الهج كغم كلذ ناك
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دجوي دقف ، ليوأت و ةنايدب كلذل لالحتسالاو قحلا ةفلاخمل كنم ادصق الو

همزلي امو ، مرحملا ىف لوقلا مدقت دقو ، ميرحتلا جرخم جرخي اذه لثم

ىتملا تايابجلا نم كتبوت امأو ، كلذ نم صالخلاو سفنألاو لاومألا ىف
رمألاف ، اهيقحتسمو اهلهأ ريغ ىلع تقفنأو ، قحلا ريغب تيبجو اهب ترمأ
كلذ ناك نإف ، لحتسملاو مرحملا ىف مالكلا نم مدقت ام وحن ىلع هيف

الو، ةبوتلا هذهب ىفتكت كارأ الف هللا مرح امل لالحتسالا هجو ىلع

، ريسفتلل ىلع هنيعب هنم بوتتو ، اذه ريغ اريسفت رسفت ىتح كلذ حصي

كيلعو ، مرحملا ىف مالكلا مدقت دقف ، ميرحتلا هجو ىلع كنم ناك نإو

ىلع كلذ ناك نإو ، سغنألاو لاومألا نم هتفلنأ ام عيمج نم صالخلا
جرخي هنأ كلذ ىف لوقلا مدقت دقف ، كل عساو هنا نظلاو ىمعلا هجو

، قحلا ريغب اهب تبقاع ىتلا تابوقعلا نم كتبوت اماو ، ميرحقلا جرخم

امأو ، دحاو باوجلاو هب لوقلا نم مدقت ام ىرجم ىرجت اهناغ

تبراح تنك نإف كرمأب اهيفءامدلا تكفسو ، اهتبراح برح لك نم كتبوت

عيمج نم تبتف ، لطابلاب وه امو قحلاب وه ام اهنم برح دعب ابرح

نم كتبوق نم ةبوتلا كيلعو ، قحلا نم بوتن نأ لل زوجي الف كلذ

ناك نإو ، لطابملاب اهتبراح ىتلا برحلا نم اضيأ ةبوتلا كيلعو ، قحلا

ميرحتلا ىلع ناك نإو ، لحتسملا ىف مالكلا مدقت دقف لالحتسالا ىلع

لاومألا ىف نامضلا نم كلذ ىف مزلي امو مرحملا ىف اضيأ مالكلا مدقت دقف

هرخآ ىلا رمألا لدأ نم كتبراحم عيمج ف ائطخم تفك نإو ، سفنألاو

مالكلا هيف مدقت ام ىلع ومف نامضلا امأو ، اعنم ةبوتلا ىف تبصأ دقف

تملع تنك نإف ، كبحاصل كتيالو نم كنبوت امأو مرحملاو لحتسملا نم

كل زوجي ال هجو لوأ ىلع هتيلوت وأ كيلع هتيالو هب مرحت الاح هنم

نم هتيلوت تنك نإو ، هتيالو ىف كتبوت نم تبصأ دقف ، هيلع هالوتت نآ
دقف ، ارفكم اثدح هنع ملعت ملو هيلع هتيالو كل زوجي هجو لوأ
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نم كتبوت نم بوتت نأ كيطو ، ةجح ريغب هتيالو نم كنبوت ىف تأطخأ

وأ امل عفاد ال ةرمشب رفكم ثدح هيلع كدنع حص دق ناك نإو ، هتيالو

ريسفتب ثدحلاب نيملاع ةداهش وأ ، ثدحلا ريسغت عم نيلدع ةداهش

كدنع رقأ وأ ، ارفكم اثدح هنم تنأ تدهاش وأ ، ريسفت ريغب وأ

، هجولا اذه ىلع هتيالو نم كتبوت ىف تبصأ دقف ، دعب نم هتيلوتو كلذب

ىلا عجري هنإ ليق دقف ، الحتسم ناكو بات نإف كلذ نم هبتتسا نكلو

ىفف امرحم ناك نإو ، افالتخا كلذ ىف ملعن الو ةيالولا نم ىلوألا هتلاح

ىرأ الو رخآ لوق هيف ليقو ، ىلوألا هتيالو ىلا عجري نأ لوقلا رثكأ
تردق اذا هيلع راكنإلا الو ، هتباتتسا كرتت نأ الو، هرمأ لمهت نأ كل

هيلع ام فالخ تيتأ نوكت نأ فاخأف هبتتست ملو لعفت مل نإف ، كلذ ىلع

كملع دعب هايإ كتلوت نم كتبوت امأو ، نيملسملا نم لدعلاو قحملا لهأ

ةيعرلا كلذ ىلع هتيلوو ارفكم اثدح هنم تملع تنك نإف ، هلعفو هثادحأ ىف
نامض كيلع فاخأف كلذل مرحم تنأو ، مهلاومأو مهسفنأ ىف مهيط راجم

تنك نإو ، مهسفنأو سانلا لاومأ نم ائيش فلتأ نإ ، هثادحأ ىف كلذ

هيف ام لهاجلاو مرحملاو لحتسملا ىف مالكلا نم مدقت دقف كلذل الحتسم

نم دابعلل مزلام كسفف مزلمو كلوق امأو ، ىلاعت هللا ءاش نإ ةيافك

، باوصلا وه اذمف هنم صالخلاب نئاد كنأو ، شرأو ةيدو نامضو قح

امأو ، دابعلا قوقحو هللا قوقحل كسغن صالخل ليقو لعفب هتقدص اذا

عفنلا امف ، سفنلا صالخ ىف داهتجا الو مايق الو لعف الب هدحو لوقلا

: ىلاعت هللا لاق دقو ، هذافنإب الإ قحلاب ملكتلا عفني ال ليق دقف كلذ ىف

نولوقت نأ مللا دنع اتقم ربك نولعفت ال ام نولوقت مل اونمآ نيذلا اميأ اي (

كاعد ىتلا ىناعملاو املك لوصفلا هذه ىف اقحم تنك نإو ) نولعفت الام

نطابلا ىف الو ، رهاظلا ىف أطخ كنم نكي ملو ، اهنم ةبوتلا ىلا ةعامجلا

نم ةبوتلا ىلا ك وعدي نأ ممل نكي ملف ، كنع اوضريل قحلا نم تبتف
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اعيمج كلذ متلعف اذاف ، قحلا نم بوتت نأ ىلا مهبيجت نأ لك الو ، قحلا
اوكلس كل مهتباتتسا دنع ةعامجلا نأ ولو ، ةبوتلا مهيلعو كيلع كلذ ناك
ناك امبر ، هيلع مهسفنأ اولمحو كولمح ىذلا اذه ريغ اكلسم كب
ىنعسي ال ىتفاخم الو ، مهيلعو كيلع لهسأو فخأو مهلو كل ملسأ
نم ائيش كل ركذأ مل هنع ىنتلأس اميف ، كباوج نع لفاغتلا الو توكسلا

كاسمإلا تبعصتساف ، ةبوتلا كلت ىف كمزلي امع ىنتلأس كنكلو ، اذه
، ىتريصب ةلقو ىفعض ردق ىلع هتركذ دت ام كل تركذ دقف ، كباوج در نع
الف قحلل ةفلاخم هيف ناك نإو ، هب ذخف هشلا نم وهف اقح ناك نإف
، باوصلاو قحلا هيف تفلاخ نم لك نم هللا رفنتسأ انأو ، هب ذخأت
٠ اميلست ملسو هلآو ىبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو

هشا همحر ىرسلا ىسيع نب دمحم هشلا دبع ىبأ ىضاقلا مالك ىهتنا
حئاصنلا هذه دعب ناك اذام ىردن امو ، همالكل اباوج دجن ملو ىلاعت
همحر لتق هنأ تدجو ىنأ ريغ ، صالخإلا قدصلا نع ةرداصلا ةغيلبلا
ةريبكلا ةربقملا ىبرغ ، دابعلا دجاسم قيرط ىلع عضوم ىف ىوزن ىف هللا
اذهو ، كلذ تقو خرؤي ملو هلتاق اومسي ملو ، ةقفالغ ةريضح ىلع رمت
ىلابي ال ، هلهأل داعم هل داضم اذهو هب عداص قحلل عاد اذه ةمألا بأد
نيدلا نايك مدهي ، ميظع لجو زع هلا دنع ءاملعملا لتق نإو ٠ ىقالي امب
اهتومب هتوم لضفأو اوناك امهم اهلهأ توفت ال ةيهلإلا ظوظحلا نكلو
اهيلع هطبغي ةلزنم ديهشلل نإف ، لجو زع هللا ةعاط ىف لنقلا حلاصلا دبعلا

دنع لزانملا ىلعأب زوفلا هللا لأسن ، مالسلاو ةالصلا مهيط نويبنلا ىتح
٠ هاضريو مشا هبحي امل قيفوتلاو شا
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قلا همحر ىصورخلا ديلولا نب دشار نب رماع مامإلا ةمامإ

ةمألا رايخأ نمو ةمئألا لضافأ نم دشار نب رماع مامإلا اذه ناك
، خيراتلا اذه ىف هنع انملكت ام لاط ىذلا ىنامعلا خيراتلا عايضل نكل
، امل بيبللا ىثريو ، لقاعلا اهيلع فسأي قئاقح هنم تعاض ام لاطو

لامعأ ظفاح هنع انلق امك خيراتلا نإف ، خيراتلا اذه ماهم انع تعاض
تعقو امو ، لايجألا هب تضم امل عماج ناويدو ، اهحلاطو ، اهحلاص ةمألا
٠ لامعأ نم اهيف

٠ ةئامعبرأو نيعبسو تس ٦٤٧ ةنس ةمامإلا هل تدقع : مامإلا لاق
ىفوت دقو ، مدقتملا ىلع نب دشار ةمامإ تقو وه تقولا اذه : تلق

ىلع نب دشار مامإلا ةعيب خيرات ىف طلغلا نوكي نأ الإ مهللا ،٣١٥ ةنس
مللا همحر ديعس نب دشار هدلاو نإف ، دثار نب صفح مامالا ةعيب وأ
لهأ ضعب دنعو ، هدعب دشار نب صفح هدلو عيوبو ، ٥٤٤ ةنس ىفوت
شاع مهضعب دنع وه لب ، هتمامإ دهع لطي مل دشار نب صفح نأ خيراتلا
٠ قيقحت هل رهظي مل هنكل ،ةدحاو ةنس طقف ةمامإلا ىف

اذ ادهاز املاع الجر ناك : مامإلا اذهل خرؤملا نع القن مامإلا لاق

وهو : لاق ، ايراش امامإ ناكو : لاق ، ةيعرلا ىف انسحم ةنطفو ءاكذ

هافوت ىتح قحلا ىط ماقتساف : لاق ، صورخ ىنب نم ةارثلا ةمئألا رخآ

٠ هيلع هللا ةمحر شا

هيف ركذ ىذلا تقولا اذه نأ ىردت تفأو : هشا ممحر مامالا لاق

امنإ هنأكف ركذ ام حص نإف ، هنيعب ىلع نب دشار ةمامإ تقو وه هتعيب

بسح ىلع دشار ىلع اوفلتخا دق سانلا نإف ، دشار ةمامإ تقو ىف عيوب
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ةمئأ نم مامإلا اذه لعلو ، بارطخا خيراتلا اذه ىفو ، مدقت ام
٠ ملعأ هللا و خيراتلا حص امبرخ كلذك ناك ناف ،ةيقاتسرلا ةفئاطلا

سداسلا نرقلا لوأ ىف نامع كلم ىلع اورهظ ةنهابنلا ناك املو
ةرطيسلا ةمئاق ةيناهبنلاو ماق هللا دبع نب ليلخلا مامإلا ناكو ، ةرجهلل
، ةنطابلاو قاتسرلاو لخنو ىوزنك نامع كلم ضعب ىلوتو ، هتلتاقو اهلتاقو
ءالؤه نأ ىلع كلذ لد ، ةنهابنلا ىديأ ىف ىقب ، نامع كا نم ىقب امو
مامإلا نإ ليق نإو ، ةنهابنلا ةلود مايق لوأ ىف اوماق ةثالثلا ةمئألا
ةنهابنلا لعلف ، دجف ضرأو ، اسحملا هبرح رثكأ ناك ناسغ نب دمحم
اهيلا نوزيحتي اوناكو ، دجن لهأو ، اسحلا لهأ نوشيجتسي اوناك
ءىداب ىف كلذ نأ اميس ال ، ةمامإلا نم ةبلغو افينع اعارص نودجي امدنع
دمحمو ، ديلولا نب دشار نب رماع نأ هيلع لوعي نأ ىغبني ىذلاف ، رمألا
ةلودلا ردص ىف اومان مهتثالث هللا دبع نب ليلخلاو ، هشا دبع نب ناغ نبا
نامع ىف مهترطيس تزرب ةنهابنلا ناف ، سداسلا نرقلا لوأ ىف ةيناهبنلا
٠ روكذملا نرقلا سفن نم لوألا فصنلا ىضم دعب

ىتلا ةلودلا كلت ىلع مالكلا دنع اييرق كلذ قيقحتهللا ءاش نإ ىتايسو
ىف ليق ام انركذو ، نامع لود نم ةعبارملا ةلودلاب ناونعلا ىف اهنع انربع
نم رخآ دشار نب رماع مامإلا ناكو ، لامجإلا ليبس ىلع اهتأشن لوأ
٠ نامع ىف ىرشلاب عيوب
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ىصورخلا هلا دبعنب ناسغ نب دمحم مامإلا ةمامإ

، مشلا دبع نب ناسغ نب دمحم ىضرلا مامإلا اذه نيملسملا لضاغأ نم
ثراولا مامإلا بقع ماق ىذلا ، هللا دبع نب ناسغ مامإلا ةيرذ نم هلعلو
اضيأ مامإلا اذه ناكو ، ةبيط ةيرذ اهناو ، ىلاعت هفا مهمحر بعك نبا
ةفئاطلا ةمئأ نم اوناك ناف ، مهتمامإ تقوو ، مهخيراوت ةلوهجملا ةمئألا نم
، خياشملا نم هعياب نم اوركذي مل مهناف ، مهلاوحأب ملعأ متاف ةيقاتسرلا
نأ الإ ىفتخي نأ اذه لثم نكمي الو ، هتماقإ ناكم الو هتعيب تقو الو
٠ بارطضا هلك دهعلا كلذ ىف نيينامعلا ىلع رم ىذلا رهدلا

نمو مهعياش نمو هعم نمو ىسوم نب ىسوم بارطضالا كلذ ببسو
نيب ةملكلل قرفت ةيعاد كلذ ناكو ، مهدض ةاعدلا نمو ، مهيف ةالغلا
هلل رمألاب اودصقي مل اذا ملعلا لهأو ، نيدلا ىف قاقش عضوو ، نيملسملا

ىده ريغ ىلع رومألا طبخو ، بارطضا هيف نوكي ام ناعرس هدحو
٠ هشلا نم

، ايراش نوكي نأ هودارأف عافد مامإ ناك هللا همحر مامإلا لاق
نم افوخ لاق وأ سابعلا ىنب ءافلخ نم افوخ ىرشلا قبطي الأ فاخف

اممجاه املاطو ، نامع ىلع شويجلا اوزهج املاط مهنأل ، دادغب ءافلخ
نوضبقيف نيينامعلا ىلع نوبلغي ةراتف ، ادهع عارصلا رمتسيف مهدونج
كلذ تفرع امك ، مهدادغب ىلا نومزهنيف نوبلغتسي ةراتو ، مهتلود ىلع
، نوئخلا رهدلا ةليط الاجس لازتال برحلاو ، اذه انخيرات ىف كيلع رم امم
رمت امثير الإ مودت ال شا ةمحر نكل ،ةمألل همحر مهتمامإ ، نامع لهأو
ةريخ نم ناغ نب دمحم مامإلا اذهو ، مهيلع ةجحلا ةماقإل ةمألا ىلع
بورح هل نكت مل وأ ، ةمامإلا ىف دهع هل دتمي مل هنأك نكل ، نامع ىف لاجرلا
٠ ةمألا ىف خيراتلا اهلجسي
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هفأرو ملح اذ ادهاز اغيلب املاع الجر ناكو : هللا همحر مامإلا لاق
٠ دجن ضرأو اسحلا هبرح رثكأ ناكو : لاق ،كلامملا ىلع ارويغ ،ةيعرلل

نيمامإلا مايأ هيلع اوناك ام ىلع اوداع اليقعو ادهن لعل : تلق
مهفالجأو دجن ةاغب نأ وأ ، ىمرضحلا مامإلا امهرصاع نيذلل نيقباسلا
ىغب راد ىه اسحلاو ، اداسف ضرألا ىف ثيعلاو بهنملا مهنم دهع امك
نيذلا جراوخلا اميفو ، ةيربلا رش نم ةطمارقلا اهيف ناكف ، قباسلا ىف
٠ نيدلا ىف تابجاوملاي نوملايي ال

ىف دحأ هباع الو ءىش هيلع بعي مل الداع هتمامإ ىف ناكو : لاق
٠ هيلع مللا ةمحر ىفوت ىتح هماكحأ نم ءىش ىف هيلع نعط الو ، هنامز
٠ رهشأ ةسمخ الإ نينس عست هتمامإ تناكو : لاق

نإو ، ةمامإلا ىف ريثأت اهلو ، ردقو نأش اهل نينس عست نإ تلق
نوكي نأ دبال دهعلا اذه رمتست ةمامإ ناف ، اراصق رورسلا مايأ تناك
٠ لقألا ىلع ىنامعلا ملاعلا ىفىلجركذاهل

ناسغ نب دمحم مامإلا لاصخ نم ىأ هلاصخ نمو : مامإلا لاق
هبرح ىلع مزعو ءوسب هدارأ دحأ لك نأ ، ةبيرغلا هلاعفأو ةديمحلا
نم رمألا هل مصاخملا ملسي ، هتحاس ىف مامإلا اذه لصوو ، هتمصاخم
هلح ىف هثل هصالخإل هلعلو ، مشا همحر هل ةمارك كلذ ناكو ٠ لاتق ريغ
رسيو ، بعص لكهل شا لهسو ، هعم مشا ناك هشا عم ناك نمو ، هلاحرتو
هلامعأو نوميملا مامإلا اذه خيرات قيقحت اندجو انتيلو ، ريسع لك هل
هلاجر رد هشو خيراتلا رد هللف ، هنع ةمألا ديفت ىتح ، هتلود لاجرو
نيسرطغتملاو ، نيلداعلا كولملاو ، نيصلخملا ةمئألا رثامل نيظفاحلا ءالجألا
نوفرصتي ، كيلامم اديبع وأ منغ ناعطق الإ ةمألا نوربتعي ال نيذلا
٠ نوءاثي امك مهيف
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رثاملا نم ريثك عايض ىلع فسأن انكرت نإ خيراتلا ايازم نمو
امكاردإ ىف لذبنو ، مدنلا عباصأ اهيلع ضعنو ، ةيماسلا ةيمالسالا
الإو ، انرودص اهل تحرشناو انسفنأ تباط اهاندجو ناف ، انيلع زع ام
ىلع ءاملعلا عمجأ دقل ، دعب نمو لبق نم هلل رمألاو ، انيلع فسألا ىلوت
: لاق نم هيلإ راشأو خيراتلا لضف

انيلع لدت انراثآ كلت

راثآلا ىملا اندعب اورظناف

رظني هيلاو ، ةمألا ىف ثداوحلا لجسو ، اهلك راثآلا عامج خيراتلاف
ضارقناو هتمأ راودأ ءاهتنا دعب رابتعالا نوكي هبو ، راثآلا ىف رظانملا
، راصبألا ىوذ هثداوحو رهدلا ىضامب رابتعالا ىلا ضح هشلاو ، مهلود
٠ راودألا مومع ىف لاجرلل نم راكفألا نيطاسأو



٨

ىليلخملا رمع نب هللا دبع نب ليلخلا مامإلا ةمامإ

هبسن اذهو

تلصلا نب ناذاش نب ليلخملا نب دمحم نب رمع نب هللا دبعنب ليلخلا
لآ ىف تيب فرشأ نأ علطملا ىلع ىفخي ال ، برعلا ىبأ نب كلام نبا
لضفلا ىلاوت ذإ ، تلصلا نب ناذاش نب ليلخلا لآ تيب ىمح نب دمحيلا
ليلخلا مامإلا ةيرذ نم ليلجلا مامإلا اذه ناكو ، اذه انتقو ىلا هيف
ةلومجملا ةمئألا ثلاث ناك ، هبسن حص امك ، تلصلا نب ناذاش نبا
لامهإل كلذو ، مهلامعأ رثكأو ، مهبورحو مهتنكمأو مهتعيبو مهخيراوت
ىف عيوب دقو ، ةيغاوزنلا ةفئاطلا ةمئأ نم مامإلا اذه ناكو ، خيراتلا
زمرتو اهمسج سسجت ، نامع ىف ةيناهبنلا ةلودلا حور هيف تأدب تقو لوأ
ىذلا نرقلا اذه ىف هيف اهروهظ عقوتت ىذلا اهدهع نلعتو ، اهمسا
٠ دادغب بورح نم نامع هيف هشلا حارأ

امنإو ، هعياش نم الو هعياب نم فرعن ملو ، ىوزن ىف هتعيب تناكو
لخنو ، قاتسرلا رهقو اهيلع ىلوتساو ، ىوزن ىف ة^هابنلا لتاق هنأ اندجو
، مهيلع ىضقتنأ ناهبن ونب اهفاخ ةوق هل تماق هنأكو ، ةنطابلا راطقأ عيمجو
، ضرأ لك ىف مهلتاقي لزي ملو : لاق ، لاله ىنبو روبجلا اوشاجتساف
لئامس ىداوو نامع قرش نأ رهاظلاو ، مهايإو هنيب رمتسا لاتقلا نأكف
تلازام مايألا نأكو ، مامإلا عم ةنطابلاو قاتسرلاو ، ةنهابنلا عم ناك
٠ ضرأ لك ىف مهلتاقي لزي ملو ، هلوقل لوادت ىف مهنيب

اميقتسم هيلع مشا همحر ىفوت ىتح دحأ هتمامإ ىف هيلع بعي ملو لاق
دمعلا اذه ىف اهل نكت مل دادغب شويج نأ ىفخي الو قحلا قيرط ىطع
لوأ ذنم اهحورص تراهنا دق ةيسابعلا ةلودلا نأل كلذ ، نامع ىف لمع
،ىنعمو امسا اهرمأ ىهتنا مث ،طقف مسا امل ىقب نكلو ، سماخلا نرقلا
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تحمنا ، عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلابو سداسلا نرقلا مامتب تضوقو
، اهيلا ىهتني ةياغ ءىش لكلو ، نامع ىف ارثأ اهل ىرت ال كلذلغ امامت اهراثآ
اركذ كلذ دعب انه امل ىرت ال كلذلف هلل رمألاو هتقوب نهترم ءىش لكو
لابولاو قحاملا ءالبلا امنم ىرتو ، بصنلا امنم نامع ىناعت تناك ام دعب
٠ هش رمألاو ، مدقت امم هتفرع امك ، قح ريغب اناودعو ارطب ، قحاسلا

هيتؤي هش كلملاو نامع كولم كاذ ذإ مهو ناهبن ىنبرود انه ماق نكلو
دمع ىف موقلا رمأ أدبو ، كولملا نم مهريغك ناهبن ىنب ليبسو ءاشي نم

نرقلا فصتنم ىتح كلملا رمأ مهل متي مل نكلو ، ليلخلا مامإلا اذه
نرقلا لوأ ىف ةبراعيلا ةلود تماق ىتح كاذ ذإ اورمتساو ، سداسلا
فقت فوس امك ، مهيلا راشملا ةنهابنلا نم عرف مهو ، رشع ىداحلا

مث ، ةمئأ ةعبرأ مامإلا اذه دعب ىتأتس هناف ءىراقلا اهيأ كلذ ىط
اوراصف اوبزحت انه نامع لهأ نأل كلذ ، ايلك ناهبن ىنب ىلا ةلودلا تلقتنا

، ىرخألا لاتقل اهتمئأ بصنت ةقرف لك تلظو ، ةيناوزنو ةيقاتسر : نيبزح
كلذ ىلع مهل ةبوقع ةنهابنلا مميلع مللا طلسف ، مهنيب مهسأب اولعجو
٠ رارسأ هقلخ ىف هشو

) ٣ ج خيراتلا ربع نامع- ٦م(
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ناسغ ىبأ نب دمحم ةمامإ

نأ هبشألاو اذه ىلا انرشأ امك هيقاتسرلا ةفئاطلا ةمئأ نم وهو
مامإلا هانك ىذلا ديعس نب دشار مامإلا نب نوكي نأو ؛ ايصورخ نوكي
تفاكو ، كلذ تفرع امك هرعش ىف ناسغ ىبأب يمرضحلا قاحسا وبأ
سفانتلا فرع دقو ، هركذ قبس ىذلا ىلع نب دشار ةمامإ تقو هتمامإ
ةربابجلا مايقو نيملسملا رومأ فعض ببس ىذلا وهو نيتفئاطلا نيب كاذ ذإ

اراصنأ دجي لطابلا ناف مهنم قحلا لهأ مغر رمالل مهباصتغاو ، مهيلع
سمشلا رورم سانلا ىلع رمت ةصاخ تاقوأ ىف الإ مهدجي ال دق قحلاو
٠ هجاردأ مالظلا دوعي مث ، ملاعلا ىلع

ارهاش ادييأت ناسغ ىبأ نب دمحم اوديأ رايخأ ةنطابلاب كاذ ذإ ناكو
فو مهب ناعتساو مهلسارو مهبتاك مامإلا اذه ناكو ، هدادضأ ىلع
ممل هباتك ىملاسلا مامإلا ىور دقو ، لوقن ام ىلع لدي ام هل مهباوج
ىفتكا ، امظنو ارثن الفاح اباتك ناك هنأو ، نايعألا ةفحت ىف هل مهباوجو
قوذلا فطلو ةبوذعلا نم هيف املو ، رثنلا نع مظنلا ركذب روكذملا مامإلا
دق كلذ ناك ذإ لكلا نع نحف ضرعن ةعئار ةحاصف نم هل امو ، ىسحلا
اقئار احدم ةنطابلا لهأ هحدم دقو ، بدألا لهأ هذخأو ، سردو فرع
٠ كانه ام ىلع اهب لدتست كلذ نم ةدحاو ةلمج كيلاو > اقئاف ءانث هيلع اونثأو

بهذلا صولخ زييمتلاو دقنلا دنع صلخ ىذلا هيف نولوقي
، ةمتألا ةريخب هوقحلأ ىتح ديعب دح ىلا هيف اولسزتسا مث ، زيربإلا
ىلاعملا وبأ مامهلا هتلود فيسو هريزو ناكو هنع مهاضر صلاخ نع اوربعو
هشا ديع نب دمحأ خيشلا هتلود ناكرأ نم ناكو ٠ داجن نب ىسوم نب داجن

٠ فورعملا ىسوم نبا
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ىوزن رقع لهأ ىلع ابرح نشي ناسغ ىبأ نب دمحم مامإلا

دهعلا كلذ ىف مه ذإ ، رقعلا لها اصوصخو ىوزن لهأ هنع رفن دقل
قارتفالا ببسب هتمامإ ىف نوحدقي مهنأل هوغلاخو ، ىوزن لهأ ةجح
عطقب رمأ ىتح ، مهايإو هنيب ةمئاق برحلا لزت ملف ، هيلا انرشأ ىذلا
ةرعم تماقو ، مهكالمأ نم هيلع ردق ام لك رمدو ، مهراهنأ رسكو مهليخن
الإ ابلاغ ةمأ لك ىف شويجلا نأش وه كلذو ، ضرألا ىف ثيعت شبجلا
٠ هللا ءاث ام

ىه املعلو ، برحلا لبق مامإلا اذه لامعأ نودقتني رقعلا لهأ ناكو
برحلا تناكف ، مهتكوش دضخ ىلع هتلمحو ، مهبرح ىلع هتجاهأ ىتلا
، هلزأ ىف قباس لجو زع شا رمأ نكلو ، نودقتني اوناك امم موقلا ىلع رضأ

نيبو ، هتمامإ ةحص ىري نم نيب روكذملا ةمامإ ىف شاقنو راوح كانهو
دلب ىف ناميإلا لهأ نيب ناطيشلا دئاكم نم هلك اذهو ، عضولا سكاعي نم
٠ دعب نمو لبق نم هلل رمألاو ، دحاو بهذم ىلعو ، دحاو

كلذ ظفح ذإ ، هيلع ءانثلاو مامإلا اذه حدم ىف ليق ام اكرت دقو
، ىوزن لهأ ىلع رصتنا روكذملا ناسغ نب دمحم ناكو ، نيملسملا رثأ هلك
تام مأ لتق لهو ، هتافو تقو وأ تاذلاب هتعيب تقول اقيقحت دجا ملو
٠ سداسلا نرقلا ةمئأ نم وه لامجإلا ىلع هنكلو ، هفنأ فتح
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كلا دمحمكلملا

كلم ىلع ماق ، كلام نب دمحم نأ خيراتلا ءارقتسا نم موهفملا نم

اذه نأ لمتحملا نمو ، نامع كلم ىلوتو ، ناسغ ىبأ نب دمحم دعب نامع
خيراوتلا مدعل دزألا نوطب ىأ نم فرعي ال هنأ الإ دزألا نم ناك كملا

نأل ، ىدزأ هفأ ىلع ةرهاظ لاوحألا نأ الإ ، اهيلع دامتعالا نكمي ىتلا

ةانأ اذ القاع ، قالخألا نسح الداع اكلم ناكو ، دزألا نم اباغ هناوعأ
قامعألإ ىلا دتمتو ، ةيئانلا قالعألاب لصتت ةريصبو ىعاو لقعو ةدؤتو
ةمامإلا ىف مزلي الو ةعيرشلا تابجاوب امئاق روكذملا كلملا ناكو ،ةديعبلا
، هيراجم ىف عرشلا ىرجأو هشإ قوقحب يمأل ماق اذا ، دقعلا سفن

نم مزل ام ىذأو ، ركنملا نع ىمنلاو فورعملاب رمألا ىلع سانلا لمحو

قوقح دعتي ملو ، نيملسملا ةضيب ظفحو دالبلا ىمحو ، لجو زع هشلا قح

٠ ريغ ال اذه وه مامإلا نم بولطملا ناف ، نيدلا رماوأ كرت الو ، نيملسملا

ماق الو ةمامإلا هيلع دقعي مل هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع اذهو

ىضرو ، هنع مشلا ىضر ركب وبأ ةفالخلاب هيلا دهع امنإ ، ادبأ ادحأ هل ةعيبلاب

بجاولا نم ناك ، لدعلاب ماق امل كلام نب دمحمو ، ةفيلخ نوملسملا هب

وأ مامإلا بقل ناف ،باقلألا ىلع ال لامعألا ىلع دمتعملا ناف هديبأت
امنإ ، قحلا بناج ىف هيلع لوعم ال كلذ وحنو ناطلسلا وأ ةفيلخلا

مغر نإو هذفنأ ًارما هشا دارأ اذا نكلو ، ةحلاصلا لامعألا ىلع لوعملا
، تاتثلاو ةقرفلا ناعقوي ناذللا امه دادبتسالاو تاذلا بحو ، رهدلا فنأ

، قح ىلا اعدو ، اقحب ماق لجر ضفري فيكف الإو ، تاعامجلا ناقرفيو
لهو ، ناطلس الإ و كلم الإ مامإلا لهو ، ءىش ىف نيدلا نم اذه سيل
٠ ىنعملا ثيح نم مامإ الإ ناطلسلا
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هل نوسفانملا ماق كلملا ىلع هئاليتساو كلملا اذه مايق رثأ ىلعو

نم هبسن فرعي ملو ، ىسوم نب داجن نب ىلاعملا ىبأ نب ىسوم اوعيابف
ناك ىذلا ىسوم نب داجن ىضاقلا ديفح هنأ هبشألا نأ الإ لئابقلا ىأ

مالكلل اصاخ اباب هل درفن نحن اهو ، ناغ ىبأ نب دمحم مامإلل ايضاق

٠ هتمامإ لاوحأ ىط
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ىسوم نب داجن نب ىلاعملا ىبأ نب ىسوم ةمامإ

كلملا عم ةمئأ ةثالث هيف كرتشا تقولا اذهو ٩٤٥ ةنس ةمامإلاب عيوب
بحو ، ءاوهألا طلستو رومألا فالتخال كلذ لكو ، كلام نب دمحم
. ٠ ريغ ال ةسائرلا

لجو زع هلا ديب رومألا لك نكلو ، اذكه لاحلاو موق ةانق موقت نلو
لهأ نيب عقت ىتلا لاوحألا هذه ىلا ىعادلا امف الإو ، ءاشي فيك امفرصي
ىلا ةمألا ريصتف قارتفالا ىلا ىعادلا امو ، دحاو رطق ىف دحاو بهذم
ةمئألا ترثكف ، ةيناوزنو ةيقاتسر ىلا اوقرتفا ءانثألا هذه ىفو ىتش قرف
٠ ناعتمسملا هللاو نيعمتجم ناوخإ ىف تاتشلاو نالذخلا لحو ، ةمألا تغعضو
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ىلاعملا ىبأ نب ىسوم مامإلاو كلام نب دمحم كلملا نيب عارصلا

، ةدض نامع لهأ ةيرثكأ ماق ، كلام نب دمحم كللا كلملا ىلوت امل
: هقلقأو ادج همهأ عقاولاب كلملا ملع املو ، ىلاعملا ىبأ نب ىسوم اوعيابف
٠ هيلع مظعألا داوسلاو مهعم ةيرثكألا تناكو

مهمامإ ذئموي ناكو نامع لهأ هيط جرخ : هللا همحر مامإلا لوقيو
، » دعي الو ىصحي ال ركسع ىف « داجن نب ىسوم نب ىلاعملا ىبأ نب ىسوم
بلاغ نأ ىأ مهنم لقألا نأ الإ ، دمحيلا ةلمج ىف كلملا جرخو : لاق
رمظي امك كلملا ناكو ، كلام نب دمحم كلملا راصنأ اوناك نبذلا مه دمحيلا
، لدعلاب ةمألا لاوحأل ايعارم ، كلملا تابجاوب امئاق الداع هلاح نم
حئاصن هل تناكو ، هيف مه ىذلا تقولا اهيعدتسي ىتلا لاوحألل احلصم
ةراثإ نم اداعتباو ، ايعلا قش نم افوخ هيلع نيمئاقلا ءالؤه ىلا
٠ مهنيب ةقرغلا

، هيلع مايقلل ىلع مامإلا راصنأ رصأ لب ، ايدجم كلذ نكي مل نكلو
كلذبو ، ىلوت امع ىلختي نأ اضيأ وه ضري ملو ، كلملا نع ىلختي وأ
ناك نكل كلذك مهو ، عومجلا عمجي وه لظف ، مهنيب اصعلا تقشنا
ىلع كلملا جتحاو ، ةنتفلا ناطيشلا جاهأو ، مامإلا عم مظعألا داوسلا
اوتفتلي مل مهنأكو ، اهل اوملسي ملو اه ولبقي مل ججحب ، هيلع نيمئاقلا
٠ هلاوقأ ىلا

مهيلع ابئاغ هيف مه ىذلا ددصلا قيقحت مهل ريخألا هباتك ىف ركذو
، قحلا حاضيإ هيف بلطأ اباتك اذه ىياتك لبق تبتك دق ىنإ ه : هلوقب
حاضياب اوتأ الو عطقي اباوج ىلا اوعجري ملو ، قدصلا ناهرب راهظإو
، باطخلا نم هيف درو امو ، باتعلا نم هباتك ىف ءاج ام رخآ ىلا » عفني
امل اباوج اوركذي ملو ، قحلا نع ةجراخ ريغ راذعأب مهيلإ رذتعا دقو
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هنوك هطعلو ، هيلع مايقلا بجوي ام هيلع اودع الو، مهمايق ىف اراذتعا الو
٠ هب نيملسملا ىضر نم ةحص ريغ ىلع رمألا ىلوت

شاقنلاب لفاح خيرات نع ةرابع كلملا باتك ناكو ، اذه وه رهاظلاو
مامإلا هدروأ ، ةنسلا نمو نآرقلا نم ةلدألاب ءولمم ، جاجتحالاب نوحشم
ةقلاخملا ليمجو ، تافاطعتسالاو حئاصنلا نم رابتعاب ء رابتعالل هلك
ىنأكو ، هباتك رخآ ىف لوقي ، هللا هدارأ رمأ نم دبال نكل و ، لصنتلاو
، نوعجار هيلإ انإو هشل اناف ، مصأ وأ سرخأ ملكأ وأ مصأ ارجح عرقأ
فرتعمو ، ريصقتلاب رقم انأف ، هيف انأ اميف نعاط ىلع نعط نإو : هنمو
نلو ، تاعبتلا نم صلختلاو ، تابجاولاب ىلاعت هلل نئادو ، أطخلاب

وه مكحو ، هغلاب وه رمأ هلو ، مهلو مهنم تنك شل اموق تدجو

٠ خلا ه ذفان

، ةماقتسالا ىف حيجرلا ، ةمامإلا حيحصلا مامإلا وه لجرلا اذهنإ
هيطع دعت ال لجر لاتق حصي الو ، هيلع جورخلا ال هترصانم بجت ىذلا
، تابجاولاب هناعذإ عم ةيعرش ةجح هيلع مقت ملو ام ،ىش ىف ةميرج
٠ هتماقتسا ىلع اذه هباتك لد دقو ، قحلل هدايقناو ، تاعاطلل هلاثتماو
)١(هايا همزلأ شا نأ ىري بجاوب هل ماقو ، اهنوري ىتلا لاحلا نع هب نهربو

هنيب عقو دق ناكو ، هلاتق ىلع رارصإلا الإ موقلا نم دجي ملو

قلطأ لب ، مهبقاعي ملو ةلمج مهنم سأو ، مدك ةيحان ىف ريبك رمأ مهايإو

رمألا اهب ىهتني ىتلا ةمحلملا متت انهو ، هلاتق نع كلذ مهنثي ملو ممحارس

هوب ةبقع نم شيجلا رمتساو ، وطلا ةزوح ىف مهنيب ءاقللا ناكف ، ممنيب

٠ ريثكلا مهنم لتقو هيلع نيمئاقلا ىلع ةرئادلا تناكو ، وطلا ىلا

عغ ىلعو نيملسملا نم هيلع عامتجا ريغ ىلع رمالا ىلوت هنا الا )١(
. هيلع اوجتحا اذهب و هل مهنم ةعيب
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ةعقولا هذه ىف نيلوتقملا نايعأ

، شا دبع نب ىملاعملا وبأ هوخأو ثيجلا سيئر ةعقولا هذه ىف لتق
، ىحليصلاب فورعملا دمحم نب دمحأو ، رهزأ نب شبنخ نب هللا دبعو
٠ ىصحي ال ددع موقلا رئاس نمو ، دمس لهأ نم ةعامجو

ملو نامع لهأ تمزهناف : نايعألا ةفحت ىف هللا همحر مامإلا لاق
، ىصحي ال امريثك قلخ سانلا نم لتقو هوخأو سيئرلا لتقف ، دحأ بقعي
تناك ةيضقلا لعلو ، شطعلاب ريثك يلط ىأ ، شطعلاب توملا كلذكو
٠ رحلا تقو ىف

دمحيلا تتأو لاق ، ليوط رمع وذ الإ جني ملو : مامإلا لاق
ةيضقلا تناكو لاق ، حالسلاو لوردلاو فيفاجتلا عيمج ىلع ودبلاو
كانهو هوب ةبقع ىف ، وطلا قيرط ىف لب ، وطلاب ىه تسيلو ، وطلاب
قيضم ناكملا كلذو ، ىلاعملا ىبأ نبا شيجب اهراصنأو دمحيلا تطاحأ
ابأ سيئرلا نإ : ليقو ، كلاسملا نوفرعي ال برغ مهرثكأ موقلاو ٠ لابج
مهنم اوذخأو ، كلملا ثيج مهرسأ مهلك ءالؤه هعم ركذ نمو ىلاعملا
ةعقولا هذه ركذ نوخرؤملا رثكأ ، ةركنم ةميزهب نامع لهأ ءابو ، حالسلا
رصتنا كلملا نأكو بتوع رهظ نم عاقلا ةعقوو ، فونت ةعقوب هبشأ ىهف
لامهإ نم اذهو ، اذه دعب ربخ هل دعي مل هنأ الإ اهناكرأو ةمامإلا ىلع
٠ هيلع علطن مل نكلو هركذ وأ خيراتلا

لاوحألا نئارقو ، ماشه نب شبنخ ةمامإ ركذ اذه دعب ءاج امنإو
ةيقاتسرلا ناف ، ممسفنأ نامع لهأ نيب قيض تقو تقولا اذه نأ لدت
ةيناوزنلاو نامع ىط ةرطيسلا مورتو ، رومألا ىط ءاليتسالا لواحت

، شبنخ ةمامإ اوركذ مهناف ، ةنوآلا هذه ىف لازي ال عارصلاو ، اهدض
ناك اذا الإ مهللا ، دحاو تقو ىف ىلاعملا ىبأ ةمامإو ، هدعب هدلو ةمامإو
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عرسيو ، قباسلا رثأ ىناثلا مامإلا موقيف ،ىلوألا ةمامالل ليوطريغ دهعلا
، لاجرلا ءالؤهب هخيرات طلتخا تقولا اذه ناف ، لنقلاب مهيلع توملا
ىبأ نبا ةمامإ ناف اولعف ام هيف اولعفو ، اماه اروح عيف اوبعل نيذلا
ماشه نب دمحم نب شبنخ نإ : اولاق مهناو ٩٤٥ ةنس خيرات ىف ىلاعملا
،ىلاعملا ىبأ نبا دعبوه، ٠١٥ ةنس ىلوألا ىدامج ىف تام ، روكذملا

هدلو نإو ، باتكلا نم اوهس وأ انلق امك اطلغ نوكي نأ الإ حصي ال اذهو
نبا نوكي نأ مزليغ كلذ حص ناف ، ةنسلا كلت ىف عيوب شبنخ نب دمحم
، نيفلؤملا نم أطخ امهلبق هعضو نإو ، خيراتلا ىف امهدعب ىلاعملا ىبأ
٠ ةئامسمخو نيسمخو عبس ٥٥٧ ةنس تام شبنخ نب دمحم نإ : اولاق دقو

امم ناسغ ىبأ نب دمحم وه شبنخ نب دمحم نأ مهضعب لعجو
تقو تقولا اذه نإ اضيأ اولاق مهنأ عم ، خيراتلا بارطضا ىلع لدي
، هلبانب هلباح طلتخاو ٠ اريثك ابارطضا خيراتلا برطضاف ، دشار ةماقإ

نم نمم هدلوو شبنخ اونيبي مل كلذكو ، رسعلا ةياغ هحيضوت رس
دقو ، ىلع نب دشار كلذكو ، دالبلا ىأ نم لقألإ ىلعو ، لئابقلا
مهتيلو اونيب مهتيلو ، كلام نب دمحم كلملا ناش ىف اذه لثم اضيأ تفرع
٠ هيلع توكسملا نسحي احيضوت اوحضو

، ةماه دعاوق ىلع ىوتحي اميظع هدجي كلملا باتك ىف ربتعي نمو
حيحص لقع نع ربعيل هنإو ، ةفحتلا ىف مامإلا هدروأ دقو ، ةماع فراعمو
ةراشإلاب ىفتكنو ، ماقملا انيلع هب لوطي هنأل هدرون ملو ، حيجر ىأرو
ءرملا ناسلو ، حيحص نايبب ضيفيل هنإو ، لوانتلا روسيم هنأل ، هيلا
كلذ ىمسي ناكو ، ملل دمحلاو ، ءاثي نم هكلم ىتؤي هللاو ، هلقع ليلد
٠ ةلتقملا ىأ ةمحلملا باتك ىنامعلا رثألا ىف باتكلا
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ماشه نب دمحم نب شبنخ ةمامإ

همحر مامإلا لاق ٠ افنآ هيلإ ترشأ امك مامإلا اذه بسن كردأ مل
نأ ريغ ، ققحي ال نظ وهو ، ةيقاتسرلا ةغئاطلا ةمئأ نم هنظأو : مشلا
٠ هارت فوس امك هدعب عيوب هنإف ، هدلو ىأ شبنخ نب دمحمل دقاعلا
نأكو : لاق ، ةيقاتسرلا ةفئاطلا نم وهو فنصملا بحاص هل دقاعلا نوكو
نب دمحم نب شبنخ هيبأ ةمامإو ، شبنخ نب دمحم ةمامإ ىأ امهتمامإ

٠ مهتمامإ انركذ نم تقو وهو ، دحاو تقو ىف تناك ، ماشه

ناك ايأ فلتخملا ىف اصوصخ هنع انلقن ىف مدقملا وهو مامالا لاق
شبنخ امأف : لاق ، ناكمإلا بسحب قدصلا ىلع هدامتعاو ، قحلا هيرحتل
ىف هولاق ام الإ بككلا نم ءىش ىف اركذ هتريسل دجأ ملف دمحم نبا
٠ ٠١٥ ةنس ىلوألا ىدامج نم تبسلا موي فوت هنإ ، هتوم خيرات

، ابوبحم ناك هنأكف ، ةميظع ةبيصم هتومب سانلا ىلع ىرج اولاق
حلاصلا نأ كش الو ٠ نيدلا ىف هتماقتساو مهيهل هحالص كلذ نم مهفيو
ةقيثو ةورع امه ناميإلاو نيدلا نأو هيلع فوسأم قحملا نأو ، دوقفم
٠ ءاشي نم هلضف ىتؤي هشلاو ٠ سوفنلا ىف اهريثأت املو ، هشلا دنع اهماقم اهل
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ماشه نب دمحم نب شبنخ نب دمحم ةمامإ

ىلوتم نإو ، هوبأ هيف تام ىذلا مويلا ىف شبنخ نب دمحم ىلع دقع
، هريزوو هيضاق روكذملا ناكو ، ىسوم نب داجن ةمالعلا هيلع دقعلا
امك تقولا اذهو ، دمحم نب دمحأ ركب وبأ خيشلا كلذكو ، هتلود فيسو
هتمامإ ىف ملمالا اذه شاعو ، ىلع نب دشار ةمامإ رخآ هنإ اغنآ انلق
٠ ةئامسمخو نيسمخو عبس ٧٥٥ ةنس ىلا

،نآلا ىباوعلا ىه ىتلا »ىنوسب « مامإلا اذه ىلع دقعلا ناكو
ماهبنا انركذ نيذلا ةمئألا ةلمح نم مامإلا اذهو ، قاتسرلا ةيالع ىف
، ناسغ ىبأ نب دمحم ةمامإ تقو ىه ةنوآلا هذه نإف ، مهتمامإ خيراوت
شبنخ ةمامإو ٠ ىلعنب دشار ةمامإو ،ىملاعملا ىبأ نب ىسوم ةمامإو
نيروكذملا نوك بجوي لامتحالاو ، روكذملا دمحم هدلو ةمامإو ، دمحم نبا
امهف ، ناتمامإ اهبو ، نامسق ناوألا اذه ىف نامع نأل ، مهخيراوت سفن ىف
٠ ناعتسملا هللاو ناتلود

نب دمحم ناكو ، ىوزنب نيروكذملا هدلوو شبنخ مامإلا تامو
، اهبلق ميمص نم هيلع نامع تكب ، الضاف اريمأو ، الداع امامإ شبنخ
اردقو ايلاغ انمث لدعلل نإ لك ىلعو ، هتدم لوط عم هتريس نسحو هلدعل
٠ هلل دمحلاو ايماس افرشو ، ايلاع

ىف ةمامإلا اولواز نيذلا ءاملعلا ةيقب بحسف نرقلا كلذ بحسنا
امنإف ، مهنيب اميف اوفلنخا اوناك نإو ، قحلا مئاعد اوماقأو ، مايألا كلت

، هداهتجا دحاو لكلو ، نيملسملا نيب لدعلاب مايقلا رمأ ىف فالخ وه
رومألاف عقاولا ىلع انفسأت نإو ، مهنم ادحأ مولن نأ ردقن ال انإف
مشا ةمحرو ، لعف اميف قحملاو ، ىتأ اميف بيصملا هنأ ىري لك ةيدامتجالا
لج امنإو ، مهاشاح عرشلا غلاخت ءاوهأ انئاملعل سيلو ، ةعساو
، نطولاو نيدلا حلاصبو ، ةمألا حلاص ىف ىه مهلامعأ لك لب مهدامتجا
٠ هشاب الإ ةوق الو لوح الو لاكتالا هيلعو عجرملا هيلإو ء ىش لك ىلو مشاو
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مهرودو ةنهابنلا كولملا

، دعاوق مهل اونتباو ، اريبك ارود نامعب ناهبن ونب بعل دقل

كش الو ، لولذو بعص لك مهمايأ ىف اوبكرو ، ملاعم مهل اوعغر
، اهنأش اهل تاماقمو ، ةفوصوم ملاعمو ، ةفورعم بهاذم مهل كولملا نأ

كلذكو ةلذأ اهلهأ ةزعأ اولعجو اهودسفأ ةيرق اوخلد اذا كولملا نإ (
كولسل مشا هقفو نمم ، مشا ءاش ام الإ اهنأش كلذ ىأ ، ) نولعفي

ىقبت الأ هدابع ىف هللا ةنسو ، عرشلا تابجاوب لمعلاو ، قحلا ليبس

هشا ةنس ىهكلتو) سانلا نيب اهلوادن مايألا كلتو( لاحىلع ايندلا
، رذي امو ىتأي ام لك ىف مكحلا وهو ، اليدبت هللا ةنسل دجت نلو هدابع ىف

٠ تانئاكلا ىف لوطلاو لولحلا اهل ىتلا ةيهلإلا ديلا اهكرحت تالآدابعلا امنإو

مهيلإ كلملا راص ، بسنلا وفورعم كيتعلا نم موق ةنهابنلاو

امل مهنإف ، هدابع ىف ىلاعت هللا هدارأ رمأل كلذو ، نيقباسلا ةمئألا دعب

، مهيديأ نم مهتلود هشا عزن ، نيتيداعتم نيتفئاط اوراصو ، نيتقرف اوقرتفا

اياعر مهلعجو ، مهتلم لهأو ، مهتدلج ءانبأ نم ةبوقعلا مهيلع طلسو

دايأ ىف ىراسأو ، ةاده اوناك ام دعب اياحضو ، ةاعر اوناك ام دعب

٠ اقح مهل فرعت ال

نم هاضترا نم دي ىلع نوكلا ىف لدعلا رهظي هشلا نأ نث الو

امب مهيف هناطلس ذفنيو ، سانلا ىلع لجو زع هتجح موقتل ، هدابع
٠ ءاد فالتخالا نإو ، ةوق قافتالا نإو ، موئش قارتفالا نإف ، اوبستكا
٠ قيفوتلا ىلو شاو ) مكحير بهذتو اولثغتف اوعزاغت الو(

، ىدزألا اهنأشو اهردق اهل اهطيحم ىف ةزراب ةرسأ ناهبن ونب ناك

٠ قافتاب ةيدزأ اهرمأ لوأ نم نامع نإف
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ةنهابنلا طلست

لطابلا نوعراصيو ،اهنآ ىف ةمامإلا ةماقإ نوجلاعي ءاملعلا ناك
نامع ىف لزت ملو ، فاصنإلاو لدعلاب ملظلاو روجلا نوعغاديو قحلاب
لزت ملو ، ةمامإلا دونبو ةنطلسلا مالعأ لمحت ىديألاو ، مايألا كلت
ىف ةمامإلاو نادلب ىف كولملاف ، هلمع لكلو ، لاحرقو لح ىف تالواصملا
ىف ةمامإلا تبلغ امبرو ، رخآ ىف مامإلاو ناكم ىف ناطلسلاو ، ناطوأ
٠ ناطلسلا ىلا كلذ دعب رمألا عجريو ، نايحألا ضعب

ةكرحلا نم ضيمو ىلا انرشأ دقو ، ادهع لاحلا رمتسا اذكهو
ناهبف ونب كلم ، اهودقوم رثكو اهبطح مظعو اهبهل الع انهو ةيناهبنلا
، هعنص ىف ميكحلا هشلا نأ الإ ، ىوق ريغ لصاف اممنيب ناك ، نيترم نامع
لاوحألا ىلع لقاعلا هب لدتسي ام ، هتردق علاطم هدابع ىري ، هقلخب ميلعملا
نوكيل هظفح ىغبني ناكو ، ىليصفتلا مهخيرات عاض دقو ، ىغبنت ىتلا
، مهريغ ىلا هتلاحأ مث ، مهيلإ رمألا تطاحأ ىتلا لاوحألا نع اربعم اناسل
٠ كارتشالاب ةيبدألا فراعملا هيلإ دشرت ىذلا مملوأ نأ رهاظلاو
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ناهبن ىنب كولم لوأ

نب دمحأ نيسحلا وبأ هوخأو ،ناهبن نب رمعنب دمحم هشا دبع وبأ
ءالؤه ، ناهبن نب رمع نب ناهبت دمحم وبأ ثلاثلا هوخأو ، ناهبن نب رمع
نآ ىف هومستقا اوناك مأ ، كلملا ىلع اوعباتت مه له فرعي ال هثالثلا

ةمألا ىلع مهطلست فرعي الو ، ءاهدزا ةيشم هيف اوشمو ؟ دحاو
نب رمع نب دمحم نب رمع نب ىلع مساقلا وبأ مهدعب مث ، ناك قيرط ىأب
وهو ، رمع نب برعي برعلا وبأ مث، رمع نب طذ نسحلاوبأو ، ناهبن
٠ نيمايملا ةبراعيلا هنع عرفت ىذلا

،ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع رمعملا ىبأ نب ميهاربا ق طسا وبأو
رمع نب دمحم هلا دبع وبأ مهنمو ، مهيرارذو ممئانبأب مايألا تلاوت مث
، رمع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأو ، دمحم نب نالهك ىلاعملا وبأو
٠ لهذ نب ناهبن دمحم وبأو

عئانش اولعفو ، ارمق ةمألا ىلع اورطيسو ، كلملا ىلع ءالؤه ىلاوت
اوناك ءاملعلا نإ ثيح ، اعايض مهخيرات بهذو ، سوفنلا اهنم زئمشت
ىنب لوأ اوعباتت ةرشعلا ءالؤهو ، مهرابخأب نونتعي الو مهنوضغبي
ىلا لصو ابصلا ىف ناكو ، مهخيرات فرعي مل نوروكذملا ءالؤهغ ، ناهبن
ةمصاعو ، مهئامسأو مهتايفوو ، مهديلاوم خيراوت هيف مهل عماج لودج
لودجلا كلذ عاض نيأ ردأ مل ابصلا نس ىف انأ كاذ ذإو ، مهنم دحاو لك
تنك لب ، ددصلا اذهل ةطشان ةيمهأ ىل نكت مل دهعلا كلذ ىف ىنأ عم ،ىنم
ةربابج مهنأو ، مهل بينأتلا ىلع لدت ، ناهبن ىنبل تاملك عمسأ وأ أرقأ

م ةملظ

، ايخيرات مهلاوحأ ىلع فرعتلاو ، مهنع ملعلا ىملا لاحلا جاح املو
فيس نب ناطلس مامإلا خيرات ىنم عاض امك ، روكذملا كلذ عاض
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تنكو ، اهحرشو مامإلا اهركذ ىتلا ةيميملا ةديصقلا وهو ، مزحلا بحام

ىنم عاض اضيأ كلذكو اضيأ ىنم تعاض مث ، اهمظن خسنأ نأ تعطتسا

٠ شا همحر » دشرم نب رصان مامإلا خيرات ىف دشرتسملا جارس «

، نامعب ءامظع اكولم اوناك ناهبن ىفب نإ : لوقي مهيف هتاملك نمو

كولم نامعب نوكي نيأ نمف ، نأش ىأ نأش مراكملاو محالملا نم اهيف مهلو
اكولم ىنعي ناك اذا معن ؟ نامع الإ مهديب نكي مل اذا صخألاب ءامظع

اوذخأف ، دالبلا ىف اوراجو ، دابعلا اوملظ دقل معنف ، سانلا ملظ ىف اماظع
اهب نيرثأتسم اهنع دابعلا اودرشو ، مهلاومأ اهولعجو ، سانلا لاومأ

، طقف ءارمأ الإ مهيلع قلطي نأ ىغبني ال ةباثملا هذهب نامع كولمف ، مهنود
ثيح ، ىلاحلا انرصع ىف ناك ام الإ مهللا ، نيضاملا نامع كولم لكو
نامعل هلا جرخأ ام ببسب ، لاملاب ةءولمم هديو نالا ناطلس حبصأ

٠ لورتبلا نم

هباتك ىف مللا لوقي ام نوعمست الأ ، ىنغلا هيف ربتعي كلملا نإغ
تولاط مكل ثعب شا نإ ( : موقلا ناسل ىلع هيف هلا لوقي تولاط نع ةياكح

ةعس تؤي ملو هنم كلملاب قحأ نحنو انيلع كلملا هل نوكي ىنأ اولاق اكلم
ردقبو ، دالبلاو ةمألاو ىنغلا كلملا ىف طرشلا نإف ٠ ةيآلا ) لاملا نم

٠ نسحم نب حالف ناهبف ىنب كولم رهمثأو ٠ كلملا نوكي كلذ

نأ لاحلا كربخأ ، خيراوتلل تبرقتسا اذاف : هشا همحر مامإلا لاق

ركب وبأ مهحدمي ناك نيذملا مه لئاوألا مهكولمف ، نيترم اوكلم ناهبن ىنب

مميف هلو ، دتحملا ىصورخ روهشم رعاش وهو ، ىلاتسلا ديعس نب دمحأ

ءالؤه ةلود تناك ثيحو : لاق ، افرط اهنم مامإلا ركذ ، ءارغ دئاصق

مهتلودل دجن مل ةيربجلاب سانلا رمقو ، رمألب دادبتسالا ىلع ةينبم

بابشلا رعاشلو ،هناويد ىف ىلاتسلا ركذ نم الإ اركذ مهكولمل الو ،اخيرات
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هتيزمه ىف لوقي ىديعسوبلا ناميلس نب فيس نب ردب نب لاله ديسلا

: ةيخيراتلا

اولاص نامبف لآ نم كولمو

ءايربكلا ىلع ممكلم اونبو

ضارب مهنع نامزلا ال اوضمو

ىف اوماق ناهبن ىنب نأ لاحلا هيلع لدي ىذلاو ٠ لاق ام رخآ ىملا

ةمامإلا تناك نيح مهتلود ةاشن أدب ىأ ، ىرجهلا سداسلا نرقلا

حبصأو ادمع مهيف خسر ىتح ، ذجاونلاب كلما ىلع اوضعف ، ةفعضتسملا

موقي نم اوري ملو ، مهسوفن تربكو مهقانعأ تلاطف ، سانلا فولأم نم

٠ هيف مه امع مهدرل

اوطلستو ، نامع كلم اوحاتجا ىتح موقملا ةأشن تناك اذه ىلعو
اوحجني ملو ، ممملظ ةلازإ ملعلا لهأ لواحف ، ناودعلاو ملظلاب اهلهأ ىلع
اميأ هيلع فقت فوس امك سانأل ةمامإلاب اوعياب مهنإف ، ىغبني امك
٠ ءىراقملا

قاقشلاو فالخلا حرب امو ، ارمتسم ةيكلملاو ةمامإلا نيب عارصلا ناكف
لدعلاب مايقلل ةصرف ءاملعلا ىأر املك هدحو مش كلملاو ، مهنيب ىلاوتي
نأ بلاغلا فو ، ارمتسم عارصلا لظيف امامإ اوعياب ، هشلا باتكب لمعلاو
ضرتعتو ، مهيديأ ىلع ذخأت اهفأل ، ةمامإلا نوبحي ال مهرثكأ ىنعأ سانلا

مه قحلا لهأو ، مظعألا داوسلا مه لجلا لهأ نأل ، مهتيوهأ ىط
ونبو ، ةنسلاو باتكلا نم ةلدأ كلذلو ، تاوبنلا دهع ىتح نولقألا
٠ داديتسالاو دابعلا ملظب و ، دالبلا ىف داسفلاب اورمش نامبن

) ٣ ج خيراتلا ربع نامع- ٧ م(
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ىلوتسا : ىمالسإلا ملاعلل رضاح ىط قيطعتلا ىف نالسرأ بيكش لاق
، ةنس نيتسو نيتئام ممكلم رمتساو ، كولملاب اوبقلتو ، ناهبن ونب كلما ىلع
، نوفسعيو نوملظي ناهبن ونب ذخأ مث : لاق نأ ىلا مهركذ ىف رمتساو
كلذب ريشيو ، دزألا ةليبق نم امامإ اوبختناو ، مهمكح ىلاهألا قطي ملف
ةكوش دضخ ىذلا وه ذإ ، ىصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا ىلا
الإو ، خيراتلا ملاع ىف ةرهش كلذب هل تناكف ، مهتحنجأ رسكو ، ةنهابغلا
٠ نيديدع ةمئأ ناهبن ىنب دهع نوينامعلا عياب دقف

٩٣٨٠ ةنس وحن ىف ناهبن ىنب كلم ىهتناو : بيكش لاق

، مملهاوك ىلع اهنأل فرعأ نامع لهأف مهكلم ةدم ديدحت امأ : تلق
نوذخأي امنإو ، اهيف قيقحت ال ديعب نم رابخألا مهيتأت هلاثمأو بيكش امأ

اهدرتساف ، ةريثك اكالمأ اوطبض دق ناهبن ونب ناكو لاق ٠ نوعمسي ام
باحصأ هل دجوي مل امو ، تلصلا نب ناذاش ةلالس نم باطخلا نب رمع
٠ لاملا تيب ىلا هدر ، ةعطقنم ةبيغ اوباغ وأ اوضرقنا ءالؤه نوكي نأك

نإ فقت فوسو ، هردصم بيكش فرعي مل ام ةلمج نم اذه تلق
ةريزجملا ملاعم فو ، بيكش اهركذي ىتلا كالمألا هذه قيقحت ىلع هللا ءاش
تامولعم هيدل نكي ملف ، جيلخلا ليلد امأو ، بيكش هلاق ام نيع ، ةيبرعلا
ىف هبتك ام رثكأ بتكف ، جيلخلاب دهع ثيدح ناك هنأل ، ةنهابنلا خيرات نع
دهع ركذو ، ةفطاخ ةراشإ ةنهابنلا ىلا راشأ امنإو ، ايناطيرب دوجو دهع
٠ لاوحألا ضعب ممنع بقكو ، ةبرلعيلا

ةمألا مهتهركف مهملظو مهروج ببسب مهخيرات ضومغ نأ حضاولاو
الف ، راوبلا وه امنإو ، رانم هل موقي الو ، رلد هيط ىنبت ال ملظلاو
٠ عيلخ لهاج الإ هب رتغي
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ناهبن نب رمع هوخاو ناهبن نب نالهك

٠٦٦ ةنس فو ، ىرجملا عباسلا نرقلا ةليط نويناهبنلا رمتسا دقل
جرخ ، ناهبن نب نالهك ىلاعملا وبأ مهنم ناطلسلا ناك ، نيتسو هئامتس
رداصملاو ، ىتسركلا دمحأ نب دومحم ىمسي زومره نم ريمأ هيلع

، ىوكزألا ناحرس نب ديعسل ةمغلا فشك.ىفف ، ةدحتم اهثيدح ىف هنع
دومحم نأ ، نايعألا ةفحت ىف ىملاسلا مامإلا اممنع هذخأو قيزر نباو
مصاوع ىدحإ كاذ ذإ اهنأل كلذو ، تاهلق ىلا لصو هيلا راشملا

كلت رسكي ملظلا نأ الإ ، ةعينم لابج ىف رحبلا لحاس ىلع ىهو ، نامع
نإف ، ةيرشبلا عابطلا ىف فورعملا وه امك ىزاغلل قيرطلا دهميو ، ةعنملا
٠ هودعب ولو هنم مقتنيل ملاظلل لئاوغلا بلطي لازي ال مولظملا

نامع لخاد ىف ىلاعملا وبأ ناك ، تاهلق دومحم لصو املو
، ةوق نم هب هعفدي ام هيدل نكي ملو ، افوخ دومحم ةوعد ىبلف هاعدغ
، نامع نم ةواتإ بلط ، حضوأ ةرابعبو ، عفانملا هنم بلط هرضح املف
الإ نامع نم كلمأ ال ىنإ : لاقو هيلا ىلاعملا وبأ رذتعاف ، اهلهأ جارخو
هب دصقاو تئس ام ىركسع نم ذخ دومحم هل لاقف ٠ ةدحاو ةدلب
اغلبم اوغلب ذا ، دومحم ركسع ناك مكرظناو ، نامع لهأ نم كغلاخ نم
، لاجرملا نم فالآلا تائم ىلع ىوتحت نامعو ، لجر فال٣ ةسمخ اريبك
ىه انه بلاغلا دنجلا نأ الإ ، هتمصاع ىف اهكلم ددهيو دومحم اهيلع لزنيف
٠ ملظلاو روجلا

ميلست ىلع نوردقي ال ، ءافعض نامع لهأ نإ ىلاعملا وبأ لاق
ءارمأ دومحم ىعدتساو ، ةديكما هل رمضأو دومحم هيط دقحف ، جارخلا
نامع لهأ ىلع رصنلاب هودعوف ، مهاطعأو مهاسكف ، نامع نم ودبلا
هل مهتباجإو ، نامع ودبل دومحم بلط انه اضيأ رظناو ، هعم جورخلاو
ىلع ردقي مل وه هيلا رظناو ، هوبل امل مكاحلا ملظ الول ، بلط ام ىلع
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هللا نكلو ، عمسيو ىري وهو هايادع مهلوبق نمو ، هودع ةباجإ نم ممعنم
نامع لخد ولف ، نامع لهأ ىط ةيلبلا متت نأ نع هحزحز لجو زع
٠ املهأ دبعتساو ، اهيرارذو اهءاسن لمحو ، اهحابتسال

نوكت نأ ىلع رافظ ىلا هجوتو ، ةدوعلا ىلع ردبلا دعاو هنكلو
تناكل كلذ هل مت ولو ، مهتيحان نم نامع لخديف ، مهتهج نم مهيلإ هتدوع
لصو امل هنإب ىرت الأ ، ناهبن ىنب ايالب مظعأ نم ، نامع لهأ ىلع ةيلب

٠ هططخم ذيفنتل نامع ادصاق عجرو ، مهلاومأ بهنو اهلهأ رثكأ لتق ، رافظ

رافع نم نامع ودب ىط رميل ىأ ربلا قيرط ذخأو : مامإلا لاق
املو ، هنغس ىلع لاقثأ لمح دق ناكو ، مهوحنو ةبنجو ةييهوو تيرسحو
مهنأل دازلا مهيلع صقن ، ةينامعلا ةيرافظلا ىراحصلا ىف نكمت
شطعو عوج مهباصأف ، مزلي ام اهل نوذخأيف ، ةفاسملا ردق نوفرعي ال

، لجر فالآ ةسمخ ردق هركسع نم تامف ، قيرطلا ىف ءاملا ةلقل ديدش
٠ مهرثكأ لتقو

ىف دراوملا نأ اميس ال اشطعو اعوج اوتام رثكألا نأ موهفملاو
كله له هنع خيراتلا ثدحي مل كانه نمو ، اهل نودتهي الو ، ةليلق قيرطلا
حارأو ، بايإلاب ةمينغلا نم عنق هطلو ، تفتخا هرابخأ نأ الإ ، ال مأ
٠ ) ماقتنا وذ ريزع هثلاو ( هنم هللا مقتناو ، دابعلاو دالبلا هنم شا

هدعب ىلوتو تام هلعلو ىلاعملا ىبأ رابخأ تفتخا اضيأ كلذكو

٠ ناهبن نب رمع هوخأ
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نامع ىف زارييش لهأو ناهبن نب رمع

اضيأ هيلع جرخ ، هيخأ دعب نامع ةنطلس ناهبن نب رمع ىلوت امل
نيدلا باهش هيخو ، )١( ةيادلا نب دمحأ نيدلا رخف ةدايقب زاريش لهأ

، ىتسوكلا دومحم جورخل اعبت سراف ةئامسمخو فالآ ةعبرأ مهو
ىنستي فيك الإ و ، نامع ىف رمألا ىلو ملظ مهجورخ ىف ءالؤهل ريصنلاو
ىف ركسعو ، لجر ةئامسمخو فالآ ةعبرأ مهو ، نامع لوخد ءالؤه لثمل

٠ لاجرلا فالآ نامع دالب ىفو ، افملأ نوعبرأ انهملا مامإلا مايأ ىف نامع

فالآ ةرثع نم ىوقأ اهيف نينطاوم دلب ىف لجر فلأ نأ كش الو
٠ نامع ىف اهولعف ىتلا مهلاعفأ رظناو ، مهل ريهظ لطابلا نأ الإ ، ةازغ لجر

نامع ىلع لح : لاق ، ىنامعلا خيراتلا نع القن ىملاسلا مامإلا لاق
نم ىوزن نم رقعلا لهأ اوجرخأو : لاق » هل ةياغ ال ريثك ىذأ « ممنم
٠ ىلمب اورصاحو : لاق ، نامع ىف رمشأ ةعبرأ كلذ ىلع اوماقأو ، مهتويب

نولتقيو ، نامع ةيلخاد ىلا نولغلغتي لجر فالآ ةسمخ ىلا رظناف
ةعبرأ اهيف نوميقيو اهنولتحيو ، مهتويب نم ساغلا نوجرخيو نوبهنيو
فقي الو ، رح اهاضري ال ىتلا ىهاودلا نمل اهنإ ، اهلهأ ىنارمظ نيب رهئأ
٠ ءايح ههجو ىف نم اهعم

اذهل راصنألا نأ كش الو ، ةمأ ىف طلست اذا ىزاغلا ناش اذكهو
مهيط لسري ، مهروجو مهوتع ىف اولغوأ نيذلا نامع لهأ مه ىزاغلا
- شاب ذايعلاو — تمع ةنتفلا تءاج اذاو ، ناوملاو لخلا مهيري نم

٠ ةصاخ مكفم اوملظ نيذلا نبيصت ال
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ناهع ىف سيرلا لآو رمعنب نالهك

ردقي مل هنأل هنم هللا اهامحف املتحيل ىلهبل ةيادلا نبا راصح دعبو

ةيادلا نبا تام كلذ ءانثأ فو صالخاب اودقاعتو اهلهأ عمتجا ثيح اهيلع
رمألا ىلوتو ، ناهبن نب رمع بهذو مهرمأ لحناو ، هموق ةكوش هللا رسكو

جورخلل دبعم قيرطلا نأ زاريش لهأ ىأرو ، ناهبن نب رمع نبا نالمك
٠ اهلالعال نامع ىلا

دالوأ جرخ ةئامتسو نيعبسو سمخ ٥٧٦ ةنس نم لاوث ىفف

روكذملا نالهك مهل جرخف ، نامعب مهرود اوبعليل نالهك ىلع سيرلا
لهأ هعم جرخو ، ءارحصلاب مهاقليل هركاسعو هدونج نم هعم نمب

اوقرحأو ، رقعلا سيرلا لآ لخدف قيرطلا ىف اوفلاختف ، ىوزن نم رقعلا

امك مهو ، ءاسنلا اوبسو ، لاومأ نم اهيف ام عيمج اوذخأو اهقوس

، نامع لهأ ةيقب نع الضف ىوزن ىلا ةبسنلاب ةليلق ةمذرسنث تملع
فصن ىف لاعفألا كلت اولعفو عماجلا نزاخم ىف ىتلا بتكلا اوقرحأو

٠ دحاو موي

ةنسلا نم ةدعقلا ىذ نم موي لوأ ىف ةارسلاب نالهك مهب ىقتلا مث

نئاغض كانه لعلو ، سمش نب نادحلا لآ سيرلا لآ عم ناكو ، ةروكذملا
اوناكو ، نادحملا لآ نم مهعمو ، سيرلا لآ فحزف مهنيب تفلأو موقلل
٠ لجر فالآ ةعبس ردق

لاقيو ، ريثك قلخ نيقيرغلا نم لتقف مهنيب برحلا ىحر ترادو
مهيلع ةرئادلا ترادو ٠ ليتق ةئامثالث نادحلاو سيرلا لآ ىلتق ةلمج نإ

مهتفك مهلعلف ، خيراتلا ىف ركذ ممل دعي مل مث، نيمزمنم اولوغ
٠ اهيف ربخ الو هيلا لصت ام لك مهتلت ران برحلاو ، ةعقولا
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لئامس ىف نسحم نب ةعاهس نب ةلدرخ

لئامس ىلع ناهبن نب ناميلس نب نسحم نب ةعامس نب ةلدرخ ناك
ىلتبا لجو زع مشا ناكو ، تووبجلا دودح ىهتنم ىف ارابج ، اهعباوتو

حبصأ ثيحب ، ديعب دح ىلا مهدبعتساو مهلذأغ ، فرطملا كلذ لهأ هب

هل نوكي نأ ىلولا ىلع طرشو ، هنذإب ال!هتيو جوزي نأ دحأ ردقي ال

هلك لجآلا ناك اهجوز تام وا تقلط اذاو ، لجاعلا قادصلا فصن

ناك ،ىلابي الو نوقيطي الام لامعألا نم سانلا فلكي ناكو هل

، ةلخن تالخنلا عبسلا نم ى٩ عبسلا ةاكزلا مساب لخنلا نم ذخأي

سرادملاو دجامسملا لاومأ ىلوتيو ، سانلا هامب هلاومأ ىقسيو

نصحلا ىملا مهيلع هضرفي ىذلا جارخلا لمح سانلا فلكيو ، اهوحنو

رمت نم مهعاتم نولمحي امهيلا امو دبدبو اقيق لهأ فلكيو ، فنعب

ىعدملا قح فصن ذخأيو ، ممباود روهظو مهروهظ ىلع هوحنو رمثو

ىتح ، رارقإلا ىلع هلمحي ام باذعلا نم هيري لب ، ركنملا فلحي الو

ذفنملا وهو ىعدي نأ الإ ناسنالا ىلع ام هيلعو ، بولطملا لصحي

٠ هيط ىعدملا فنأ مغر نإو ،ىعدحلل

لظو وفصلا ردكتو ، دالبلا هلاح هب تءاسو ، دابعلا هب ىلتباف

متأو ، لاعفألا كلت ءوس نم ، ىحاونلا كلت نم نولحتري سانلا

لسرأ هنإ لاقيو ، ءىش ريغ ىلع رضنلا نب دمحأ خيشلا لتقب ةيضقلا

بهنو ، خيشلا بتك قرحأو ، مهتويب ىف اولتقف هبراقأو هتعامج ىملا

٠ ىلعألا توكلملا ىلا ةجضلا تناكف ، هتيب ىف املك

تجرخو ، دابكألا هل رطفنتو ، سوفنملا هنم زئمشت لاعفأ ةلمجلابو

مهنيتاسب ىف مهروبق ىه اهو ، مهيلع ةأطولا تطتشاو ، رضنلا ىنب لزانم

٠ ناعتسملا مللاو نآلا ىملا
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ىناهبنلا دمعلا ىف كلام نب ىراوحملا ةمامإ

ةئامنامثو عست ٩٠٨ ةنس ىف ىناهبنلا دهعلا ىف كلام نب ىراوحلا عيوب
سفنلا لذبو ، عرشلا بجاوب ماقف ، عساتلا نرقلا نم لوألا دقعلا ىف ىأ

، قحلا بجاو اهيف ىدأ ، ةنس نيرثعو اثالث هتمامإ ىف ىقبو ، سيفنلاو
، ناهبن ىنب نيبو هنيب اقاقش دجأ ملو عاطتسملا دح ةلادعلا ةدمعأ ماقأو
، هايإو مه اوفداهت مهلعلو ، مهتقو تقولا اذهو ، ابورح هل اوركذ الو
ىف ىناهبنلا ناطلسلاو ، دلب ىف نونوكي ناهبن ىنب دهع بلاغ ىف ةمئألا نإف
ةنطلسلاو ، ةمامإلا نيب عارصلا نوكيف ، مهدحو نوينامعلا ناك ذا ، رخآ
٠ اذكه عازنلاو ماصخلا موقيو

، ةبكبك اهلو ، ةيكلملا موقت ةراتو ، ةمامإلا ةيار عفترت ةراتف
نيب ، ةنس نيرثعو اثالث شيعي كلام نب ىراوحلاو ، لاحلا ناك اذكهو
روكذملا ىراوحلا مامإلا فوتو ، هنع مهرش فك هللا لعلو ، ةاتعلا كئلوأ
٠ ىراوحلا نب كلام هدلو اوعيابو ، ةئامفامثو نيثالثو نيتنثا ٢٣٨ ةنس ىف
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ىناهبنلا دهعلا ىف ىراوحلا نب كلام ةمامإ

الهأ هنبا لضفلا لهأ ىأر ، مامإلا كلام نب ىراوجلا فوت امل
دعب ةمامإلاب هوعيابف ، ملعلا لهأ هيلع عمتجاف ، هيبأ دعب امامإ نوكي نأل
، ماير ىنب لبج ىلوت اهنمو ، ىوزنب هل ةمامإلا دقع ناكو ، الاح هيبأ
ىنب لبج نإف ، كلذب قيلخل هنإو ، هتمامإل ةمصاع هلعجي نأ دارأ هلعلو
تعقوو ، قاتسرلا ىلا هركسعب طبه مث ، نامع مصاوع مظعأ نم ماير
مل نكلو سان هركسع نم لتقو ، تاشوانم دونجلا نم اهب نم نيبو هنيب
٠ كلذل بجوملا ببسلا خيراتلا حرصب

، قاتسرلا وزغي نأ لوملاب بقلملا هشا دبع رمأ روكذملا مامإلا نإ ليقو
، امب اونصحت نيذلا جرخي نأ كلذب دارأ هلعلو ، ةعلقلا روس قرحب رمأو
الو كاذ ذإ تارئاط ال ذإ ، ةمداصم اهلالتحا عاطتسي ال ذإ مهلتاقيف
، اريصق مامإلا اذه رمع ناكو ، رثأ هل ائيش لمعت عفادم الو ، تابابد
ءانع نس هشا هحارأف فوق مث ، ةدحاو ةنس الإ ةمامإلا ىف شاع ام هنإف
٢٣٨٠ ةنس ىف ىفوت هنإف ،هددصب وه ام
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ىنامبنلا دمعلا ىف رماع نب سيمخ نب نسحلا ىبا ةمامإ

عيوب ىتح راص اذام ىراوحلا نب كلام توم دعب اقيتحت فرعي مل
، ٣٣٨ ةنس تام هنإف نينس تس وحن ةدملاو ، روكذملا نسحلا ىبأ مامالل
٩٣٨٠ ةنس ناضمر رهش ىف نسحلا وبأ عيوبو

نيمصاخملا تلص ىنب فرعن مل : تلق ٠ تلص ونب همصاخو : لاق
ناك نإف هوبراحو ، ماصخلا اذه ناك دلب ىأ ىف الو ، روكذملا مامإلل
ىتلا قئاقحلا فرعن ملو ىلهب ىف مهف ، كلام نب تلصلا لآ مهب دارملا
نع ىور ، مالسلا دبع ىعدي دلو مامإلا اذهل ناكو ، خيراتملا اهيلإ ريشي
ذئموي وهو ، تلص ىنب مدخ عيبر ىنب لخن ىشخب رمأ هنأ روكذملا هيبأ
٠ تلص ىنب دنع هومصاخ عيبر ىنب نأل ،نامع مامإ

، جرفم نب درو ملاعلا خيشلا مهلخن ىشخي هرمأ ناك رثألا فو
، دثار نب نامهدو ، ىودعلا رقص نب دشار نب ناميلس كلذب دهسش
ةبوقع مهلاومأ ىشخ زاوجب روكذملا خيشلا هاتفأو هوبراح مهنأل كلذ
٠ ةيغب ىطع اهب ىوقتي ىتلا هلاومأ فالتإب ىغابلا ةبوقع زوجتو ، ممل

٠ ىجنزلا دمحم نب دمحأ دعب نسحلا ىبأل دقع قيزر نبا لاق
ىراوحلا نب كلام نيب اهانظحال ىتلا ةدملا كلت ىف هتمامإ تناك هلعل : تلق
، ةدحاو ةنس ةمامإلا ىف ماقأو : لاق ٠ نينس تس ىهو ، نسحلا ىبأو
جورخ دنع نسحلا وبأ تامف ، رغظم نب ناميلس نب ناميلس هيلع جرخف

٠ ملعأ شاو هيلع ناميلس



٧

ىناهبنلا دهعلا ىف باطخلا نب رمع ةمامإ

، ٦٤٨ ةنس ىف رماع نب سيمخ نب نسحلا وبأ مامإلا ىفوت امل

ىف نولعفيو ، اوءاش فيك اميف نوبعالتي ناهبن ىنب دي ىف رومألا تيقب

بظغ رامغأ ، فرشلاو زعلا وه كلذ !وأرو ، مهسفنأ ىومت امك ةمألا

ديسلا ةملك ىلع ةروصقم مهلوقع تناكو ، لطابلل اورمتساو طهجلا مهيلع

، ىوتسملا كلذ نم ىطأ ىلا مهسوءر اوعفري ملو ، كلملا ول ناطلسلا وأ

، اهفارطأ صقانتت تحبصأو ، اهناكرأ تمطحتو ةينامعلا ةكلمملا توعغ

تاومشلا ىلع نوفكاع مميت ىف مهو ، اهنيعم بضنيو ، اهلظ صلقتيو

، اهودجو نيأ ةورثلا نوصتميو ، ةيعرلا نوملظيو ، مهنيب اميف نوملاظتي

٠ نولابي الو دابعلا لاومأ نوفصتسيو

مهنيب اميف اوعمتجاف ، اعرذ ممب نوملسملا قاض ٥٨٨ ةنس ىفو

ماقف ، باطخلا نب رمع ةعيابم ىلع اودمتعاف ، مهرمأ ىف اورواثتو

ناويدلا بحاص ناميلس نب ناميلس كاذ ذإ ناطلسلا ناكو ، رمألاب

ءاقتلالا ناكو ، هلاجرب مامإلا جرخو ، هشيجب روكذملا راثف ، ىسامحلا

ناكو ، ةانجلاب نآلا فرعت ىتلا ىهو ، ةحاور ىنب ىداو نم تممح دلبب

، هرمأب ماوقلا مهو ، ةحاور ونب مه ةردابلا هذه ىف ناطلسلا راصنأ رثكأ

نأ مممزلف ، رمأ ةريبك ىف اوعقو مهنأ اوأرو ، هركسعو مامإلا مزمناف

، هيلع اوبقوعف ، رمألاب اوفختسا اوناك مهلعلو ، اوعجارتيو اوبوتي

، لسابلا دسألا ةلوص ةنهابنلا ىلع لاصف ، ةيناث ةرم هل ةعيبملا اوددجف

٠ مهلمش ةدابإو ،مهتوق قحس ىلع تتأ ةميزه مهمزهف

نم اوركذ الو ، مهنيب ةعقولا تعقو نيأ خيراتلا ركذي مل نكلو

تبجوأ ، تاعقو وأ ةعقو مميط تعقو نوكت نأ دبال هنإف ، مهنم لتق

اذه لثم نيخرؤملا نم ىفكيالو ، انيوهلاب نوعضخي ال مهنإف ، ممعوضخ



دق مهنإف ، احضاو نوكي نأ ىغبني هيلع دمتعي ىذلا ركذلا نإف ، ريبعتلا
٠ الامجإ مهيطع هراصتناو مامإلا رصن ركذب اوداشأ

: لوقيريبكلا خرؤملا ىملاسلا مامإلا اذهو

ىرشلا دسأ نم دمحيلا ىنب ىفو

ارمع ىعدي ناك قدص مامإ

باطخلاب ىعدي هوبأ اذك

ىباحصلا رمعل ًايماسم

اناهبن ىنب ىلع ىضق دقو
انامع ىلع اوناك ًاربابخ

ملظ نمل مملام نأب ىضق

ملع ام نكل نيينامعلا نم

لام تيب كلذ اولعجف
خلا

٠ ابلاغ قئاقحلا نوفزاجي نيينامعلا نيخرؤملا نكل

هكأهل ،لئاصلا دسألا ةلوص ةنهابنلا ىطع لاص: ىملاسلا مامإلا لاق
اذهو ، مهلاومأ قيرغتب مكحو ، مهرايدو ، مهضرأ هثرأو ، مهنم هللا
ىتح تفشك اهتيلو :روكذملا مامالل تناك ةريبك ةطلس ىلا زمري ريبعتلا
ىطو ،رسأ نمو لتق نم اونيبي مل مهنإف ، تناك هوجولا ىأ ىطع ملعت
نوكتي ثيحب ، هعم نمو مامالل وجلا افص ىتح ، ممتميزه تناك ةفص ىأ
ىتلا ةقحاسلا ةممملا هذمب مايقلا ءاملعلا عيطتسيو ، قيرغتلا مكح نم



، اليكو نيطالسللو ، اليكو نيمولظملل اوملقأ ىتح ، موقلا لاومأ ىضقت
نأ ءاملعلا عيطتسيو ، اياضقلا ناققحيو ، رومألا ىف نارظني ناليكولاو
٠ هيلع اوححصيو ، مكحلا اولجسي

عيطتست دعت ملو ، تهو انه ةيناهبنلا ةنطلسلانأ لدي لاحلاو
قيزمتو ، مهلاومأ قيرغتب ىضاقلا همكح ةضراعمل مامإلا هجو ىف مايقلا
احيحص امات انكمت عرشلل ماكحأ ذيفنت نم نوملسملا نكمتو ، مهلمش

تحت اضيمو تيقب اهنأ الإ ، ةينامبنلا ةرارشلا تدمخو ، هيف ةداوه ال
٠ ىرت فوس امك مجن اهل علط ىتح دهعلا لطي مل هنإف ، دامرلا
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ناهبن ىنب لاومأ ىف مكحلا ةفص

موقلا نأل ، قنحلا ةرظن ةنهابنلا ىلا اورظن نيملسملا نأ ملعا
رثكو اريبك اغلبم هيف اوغلبو ، شحافلا ملظلاو توربجلا كلس ىف اوطرخنا
نب رمع مامإلا رظن لاحلا اذه دنعو ، مهروج نوكاشلاو مهنم نوملظتملا
رخآو ، هورظانو ءاملعلا رظانو ، نامعب نيملسملا رمأب ىلتبملا باطخلا
كولملل اوماقأو ، ملاظملا ةنهابنلا نم وكشي اليكو نيمولظملل اوماقأ رمألا
ةرحآلا ىدامج نم نولخ عبسل ءاعبرأل ةيشعو ، مهنع عفادي اليكو

رواشتللو ، ددصلا اذمل اوعمتجا ةئامنامثو نينامثو عبس ٧٨٨ ةنس
٠ لجو زع هشا مامأ نولوئسم مهنإف ، مكحلا هيلع ىنتبي ام جارختساو

لاومأ ىف مكحلل ىولمبلا دشار نب دمحأ نب دايز نب ديعس نأ اوررق
مهركذ مدقملا كولملل اليكو جرفم نب رمع نب دمحأ ماقأو ، ناهبن ىنب
دمحم نب حلص نب دمحأ ملاعلا خيشلا وه ةيضقلا هذه ىف ىضاقلا ناكو
٠ لخنلا نيتاسب اهب دارملاو ، لاومأ نم ناهبن لآ لام عيمجب ، رمع نبا
رمت و لالغو ، ةينآو ةحلسأ و تويبو ليخن و ، نيضرأو لاومأ نم : لاق
ثاثأو ىوطأو ، رودو تويبو ءام نم ناك ام انئاك مهل ام عيمجو ، ركسو
اذه دمحأ نب دمحم نب رمع نب دمحم لبقو ، ًامات ًابجاو ءاضق ، ةعتمأو
، رغصو ربكو ، رضح نمو مهنم باغ نم نامع لهأ نم نيمولظملل ءاضقلا
حيحصلا نئاكلا ءاضقلاب لاومألا هذه تراصغ ، ثانإلاو مهنم روكذلا
هبر لوهجم لام لك راصف ، مهتفرعم تلهج دق نومولظملاو ٠ نيمولظملل

حبصأ نم لكو ، نيملسملا ةلود رازعأ ىف هفرصيو ، هضبق مامإلل زاج
هطسقب هل حصي امل ةئزجتلاب بساحيو ، مهلاومأ نم هل ومف هتبثأو هقح
ريغ بيصن كلذف اهب طحي ملو ةئزجتلا كردي مل نإو ، كلذ كردأ نإ
٠ ءارقفلل لومجم وهو ، مولعم

، هل بر ال نمو ءارقغلا لاومأو ةبيغملا لاومألا ضبقي نأ مامإللو
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نمف ، هيف ءاضقلاو مكحملا اذه حص دقف ، نيملسملا ةلود زع ىف هلعجيو
هبتك ميلع عيمس ملا نإ هنولدبي نيذلا ىط همثإ امنإف هعمس ام دعب هلدب
ىلع هشا ىلصو ،ىقابلا دبعنب ىلعنب دمحم نب ىلع ىلاعت هلل ريقفلا
دمحأ نب رمع نب حلاص نب دمحأ : كلذ عيمجب دهش ، ملسو هلآو هلوسر
٠ هدس هبكو جز نب

، ميحرملا نمحرلا هللا مسب : هيلإ راشملا مكحلا عوقو خيرات اذهو

ىشع ىف ناهبن دالوأ لاومأب نيمولظملا نيملسملل ءاضقلاو مكحلا عقو

ةيرجه ٧٣٨ ةنس نم ةرخآلا ىدامج رهش نم نولخ لايل عبسل ءابرألا
: بتك ه رثأ ىطو ، مالسلاو ةالصلا لضفأ اه رجاهم ىلع ، ةيدمحم ةيوبن

شا دبع وبأ ، نامع بطقو ، مالسإلا فيس دهاجملا ىضاقلا خيشلا ماقأ

اليكو ، جرفم نب دمحأ نب رمع نب جرفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم

نب حلاص نب دمحأ ىضقف ، كلذ اندنع حص دقف ، مهركذ مدقملا كولملل

تويبو ليخنو ، نيضرأو لاومأ نم ناهبن لآ لام عيمجب رمع نب دمحم

حص دقف ، كلم نم مهل ام عيمجو ركسو رمتو لالغو ، ةينآو ةحلسأو

نم كولملا ةداسلا مهملظ نيذلا نامع لهأ نم نيملسملا نم ملظ نمل كلذ

ىلا ، ناهبن نب رفظملا نب ناميلس نب رفظملا ناطلسلا ندل نم ، ناهبن لآ

نب ماسحو ناميلس نب ناميلس نيكلملا هدلوو هلسن نم ملظ نم رخآ
ةلمج مكحلا اذه لجس دقو ، ةدلبلا ىف وه ىذلا مكحلا اذه ، ناميلس

ةلمج نم هضمأو هتبثأ مكحلا اذه هيلع ضرع نم لكو ، ملعلا لهأ نم

٠ دمحم نب دادم نب دبع ٠ هتابثإ نيلجسملا

نأ ىدل تبثو ىدنع حص : دادم نب هللا دبع نب دمحم خيشلا لاقو
اهتكلتسا دق رفظملا نب ناميلس ديسلا اهفلخ ىتلا كالمألاو لاومألا عيمج
كالمألا هذه عيمج تراص دقو ، تانامضلاو ناميلس ىط ىتلا نويدلا
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كلذكو ، نيماسملا ةلود زع ىف اهذفني ، ناميلس دالوأ نود ماعإلل لاومألاو

باطخلا نب رمع مامإلا ذفنأو ، مامإلل تراص ، اهريغو ةرضاحلا عورزلا

، لاملا تيب ىف اهلخدأو ، لاومألا كلت لحتساو ، مكحلا اذه هشلا همحر

نأل ، ناهبن ىنب كولم لاومأ هلصأ وه نامعب دوجوملا لاملا تيبف

ملع امك اعوط تملسأ اهنأل ، لاوحألا نم لاح ىف لام تيب نكت مل نامع

لاومألا لكف ، كلذب رثألا ىف ملعلا لهأ حرص دقو ، ماعلاو صاخلا كلذ

، ىلهبو ، ىوزنو ، ىكزأو ، لئامس نم نامعب لاملا تيبل تناك ىتلا
، ىباوعلاو ، اهتيدوأو ، قاتسرلا ، نتحسلا ىداوو ، تايرقملا ىداوو

، اهرمأ فرع دقف دبدب الإ ، نيروكذملا لاومأ ىه لاومألا هذه لك لخنو

ةبسنلاب ةريسي ىهو نامع ىف جالفأو ، ةبراعيلا ةمئأ اهارجأ راهنأ ضعبو

، ةحاور ىنب لاومأك لاومألا ضعب اهب قحلو ، ناهبن ىنب لاومأ ىلا
ضعب لاومأو ، نازع مامإلا اهقرغ ىتلا ، ديعسوب لآ ضعب لاومأو
٠ نامع لهأ ةاتع

مملكو ، ملعلا لهأب ةصاغ تناك باطخلا نب رمع مامإلا مايأ نامعو
ىنب لامعأ نم مهيدل حص امل ، هوضمأ وو قيرغتلا كلذ ىلع اوقفاو
اذا ىتح ملاظلل ىلمي هفاو ، هيلا اونكرو ملظلا اوءرمتسا نيذلا ناهبن
نوعرفو داع موق ىف همسرأ احمو ملظلا شا قحسو ، هتلفي مل هذخأ
ىنبت ال ملظلاو ، مهملظ ببسب كلذ لك ، ةكيألا باحصأو طول موقو
٠ ملاب ذايلاو راد هيلع

مامإلا اهقرغ ىتلا لاومألا نع ليعامسا نب دمحم مامإلا لأسو

لمعلا وه امو ؟ اهقيرغت هجو ام ، ناهبن ىنب لاومأ نم باطخلا نب رمع
حلاص نب دمحأ ملاعلا خيشلا باوج هنمضتي لاؤسلا ىنعم اذهو ؟ اهيف

: هيف لوقي ،جرفم نب دمحأ نب رمع نبا
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، نيملسملا نم اذه ىباتك ىط فقاولا ملعيل ميحرلا نمحرلا شا مسب
نب دمحم نيملسملا مامإ مركملا مامهلا مظعملا مامإلا ىنلأس دق هنأ
ةمئألا همدقت نمم اهل نيملسملا زوحو ، ناهبن ىنب لاومأ نع ليعامسا
ظفح كدنع لهو ؟ مهزوح ببس فيكو ، دمحص نب باطخلا نب رمع لثم
ىأبو ؟ ممل اهولحأ اذامب مهنأ نيضاملا ةمئالاو نيملسملا نم مدقت نمم
طوطخ اهيف ةقرو ىف هترظنو هتدجوو هتظفح امب هتبجأفأ أ اهيف اولخد هجو
ممنأ ناهبن ىنب ىف اورظن ، رايخأ ءاهقفو ءاملع مايألا كلت ىفو ، نيملسملا
نم هوباصأ ام عيمج راصو ، مهءامد اوكفسو ، نيملسما لاومأ اوذخأ
هوطعيل هقح قح ىذ لكل اوفرعي مل اوراصو ، لتقلاو ءامدلاو لاومألا
٠ الها اهل اوفرعي ملو ، هاإ

ىلا عجار ومف لهأ هل فرعي مل ءىش لك نإ نوملسملا لاق دقو
تاقدصلا نم ءارقفلا ىلا هعجرم ءىش لكب ىلوأ مامإلاو ، ءارقفلا
هذمبو ، نيملسملا هلود زع ىف هلعجيو كلخب ىلوا وهف ، اهريغو اياصولاو
مامإ نم لقتنت تطجف ، باطخلا نب رمع مامالل اهولحأو اهوزاجأ ةجحلا
ناوألا كلذ ىف ناكو ، كلذ دحأ بعي ملو ، اذه انموي ىملا مامإ ىلا
ترظنو ، مهنع ىظفح اذهف ، ءاحصفلا ءاغلبلا ، ءايقتألا ءاملعلا نم ةمج
قحلا دعب امو ، عبتي نأ قحأ قحلاو ، اهركذ مدقتملا ةقرولا ىف مهطوطخ
لوح الو ، بينأ هيلإو تلكوت هيلع شاب الإ قيفوت الو ، لالضملا الإ
حلاص نب دمحأ ىلاعت ريقفلا دبعلا هبتك ، ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو
ىبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو ، هديب جرفم نب دمحأ نب رمعنبا

٠ ملسو هيلع هلا ىلص

مدقملا لاومألا هذه زوح ، شا هزعأ ركذلا مدقملا مامإلل تزجأ دقو

،رايخألاءايقتألا راربألاءاملعلا نم ماكحألا نم مدقتاملءافتقا اهركذ

رثأ فتقم وهذإ ، اهايإ هعنمو امل ه زوح ىف مامإلا ىلع جتحمل ةجح الو

) ٣ ج خيرلتلا ربع نامع - ٨م
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نعطم هيلع الو ، نيمدقتملا ءامطلا مكحو ، نيضاملا ةمئألا نم هريغ
نب دمحأ هبتك ٠ ىدملا عبتا نم ىلع مالسلاو ، جتحمل ةجح الو ، نعاطل

ملسو هلآو دمحم هلوسر ىط شا ىلصو ، هديب دمحأ نب رمع نب حلاص

رمع نب قئاش نب مساقلا وبأ خيشلا هححصو هيلع لجسو ، اريثك اميلست
خيشلا هتبثو اضيأ هححصو ، متاخ نب دشار نب ملاس خيشلا هححصو ،هديب
نب دلاخ خيشلا اضيأ هتحصب مكحو ، دمحم نب مساقلا ىبأ نب نلميلس
، ىسوم نب رمع خيشلا اضيأ هتحصب مكحو ، ليعامسا نب رمع نب ديعس
٠ ناغ نب دشار خيشلاو

مكحلا كلذ هيلإ لصو نم لك رايخألا ةداقلاو راربألا ءاملعلا رمتساو
نأل كلذ ، ىلاوتلا ىلع ةعامجلا هدمتعاو هب لمعلا بجوأو هاضمأو هتبثأ

امللغو ، اهءامو اهضرأ اهريعصو اهريبك ملاظملا اوطلخ ناهبن ىنب ةعامج
لحلاو ، امعاونأب ءامدلاو ، ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا اهلوصأو ، امتاناويحو
، هنع هلهأ اودرط هودارأ اذا ، لام مسا هيطع قلطي ام لكو ، لزانملاو
٠ ةراشإلا كيلع ترم دقو ، لئامس ىف ةلدرخ لامعأب كيهانو

، نويناهبنلا اهشاع ىتلا ةدملا كلت ةليط موقلا نم لاحلا ناك اذكهو

، تايانجلا محازتو ، تانامضلا مكارت ءاملعلا ىأر املف ، مملمع اهذهو

رسع ، مولظملا اهبحاص ىلا اهدرو ، ملاظلا نم ملاظملا عازتنا نأ اوأرو

اهلخادتو ملاظملا عاونأ فالتخاو ، ورمع لاومأ نم ديز لاومأ ةفرعم مميلع

هجرخم لحم ببابرألا لومجمو ، بابرألا ةلوهجم اهولعج اضعب اهضعب ىطع

رظن ىلا عجار وهف عاونألا هذه نم ءارقفلا لحم ناك امو ، ءارقفلا

كلت ذافنإ مامإلا ىأرو ، اقح هاري ام هيف لعفي هدوجو نمز ىف مامإلا

اجرخم ىلوأ و ، انأش ىلعأ و ةعفنم معأ ، نيملسملا ةلود زع ىف لاومألا

لاومألا كلت تراصف ، نيملسملا نم ةماعلا هيف كرتشي ةلودلا زع ثيح

٠ ةعاسلا ىتح ، دمعلا كلذ ذنم نيملسملا لام تيب



، مهريغ نود لمعلا اذهب نيصتخم اوفوكي مل نيملسملا نأ ىفخي الو
، قيرغتلا ةيواز رجح عضو نم لوأ ، هنع هشا ىضر باطخلا نب ومع نإف
نوملسملاو هتفالخ دمع ىف مكحو ، قيقحتلا ةدمعأ ىلع كلذ ىنبمو
نولاوم هلو ، نورضاح ةباحصلا ةلجأ نم قحلا لهأو ، نورفاوتم
، اباوصو اقح هوأر لب ، لمعلا اذه نم ائيش اوركني ملو ، نورزاؤمو
ةربابجلا لاومأ قيرغت ماكحأ نيصلخملا نيبضابإلا نامع ةمئأ ىنب كلذ ىلعو
نيرخأتملا ىف هب لمع دقو ، هيلع لمعلاو ايراج كلذ لازامو ، ةملظلا
، ءاملعلا هرقأو ، دكر نب ملاس مامإلا هعبت مث ، سيق نب نازع مامإلا
ىف قيقحتلا ةياغ ىكلاملا سيمخ نب رماع كلام وبأ همالعلا فلأ هيفو
٠ هب ملعأ هللاو ، قيوغتلاو راصتنالا

، هنع شا ىضر باطخلا نب رمع ىنعأ ىصورخلا مامالا اذه دعبو
٠ شا ءاش نإ هيلع فقت فوس امك ليعامسا دمحم مامالا هب لمع

٠ ىوزن ىف هنع ىضرو شا همحر باطخلا نب رمع مامإلا ىفوتو
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دمحأ نب ناميلس نب دمحم مامإلا ةمامإ
قبطفلو ، مهلاومأ قيرغت مكح ررقتو ، ةيناهبنلا رومألا تهتنا امل

، هدنع ام هدبعل لجو زع هللا راتخا ،كلذ ىلع ةجحلا تمتو ،نوملسملا هيلع
ءوسلل نم لطابلا لهأ سوفن ىف ىقبو ، باطخلا نب رمع مامإلا فوتف
جرغم ني دمحأ نب ناميلس نب دمحم نوملسملا عياب ، تفرع امك ىقب ام
رظنت رومألا ىأر هنأ لمتحملا نم هنإف هدهع لطي ملو ، ىولهبلا ىضاقلا
كولملاو ، ةنهابنلا كولملا لاومأ قيرغت هئابآ نم قبس ثيحب ارزش هيلإ
لاوحألل هولزع ممنأ وأ ةمامإلا نع لرتعاف ، ةمألا داوس لبق نم نوبوهرم
نم سانلا نم نإف ، بيصم دهتجم لك امو اهران ضيمو ظحالي ىتلا

ءارآ تفلتخا اذا اميس الو ، لاحب ممل تبثت الو لاوحألا مهئطاوت ال
كرتشت لعف ىلع ردقي الف هدحو امأ ، هراصنأب مامإلا نإف ، راصنألا
٠ هش رمألاو ءاوهألا اهيف بعالتت لاوحأ كانهو ، ةمألا هيف
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فيرشلا رمع ةمامإ

ناميلس نب دمحم ةمامإ لثم ارئاح ناسنالا امل فقي ىتلا رومألا نم
هبقلب الو لجرلا اذمب اوفرعي مل مهنإف فيرشلا رمع ةمامإو ، ركذلا فنآلا
وه دالبلا ىأ نم لقألا ىلعو ، لئابقلا نم وه نمم الو ، هيلا راشملا

هتمامإ ىف فيرشلا رمع ماقأو ، هيط توكسلا نسحي ءىش هنع ملعي ىتح
امامإ ىوزن لهأ عياب ، ىلهب ىملا ىوزن نم جرخ امل مث ، ةلماك ةنس
ازجاع هوأر وأ رصق ناك هنإف ، ء ىش ىف قحلا نم سيل اذهو ، هدعب

رمألا هجو هل اونيييو ، هيلع اوجتحي نأ مهيلعف الإو هووقي نأ مهيلع
نوك امأ ، دابعلا دنعو هشا دنع ةرذعم مهل نوكيو عنتقيف ، هودعي ىذلا
٠ هنع ماق رخآ مامإو الإ ملعي الف ، اهلاوحأ حالصإل دالب ىلا جرخ مهمامإ

نمو ، ناميإلا الو نيدلا هاضري ال نايبصلا بعلب هيبش لاحلا اذهف
لزتعا ىذلا دمحأ نب ناميلس نب دمحم مامإلا اوكرت امل مهنأ بئاجعلا
، هيلع راص اذام فرعي مل مث ىرخأ ةرم هوعيابف هيلإ اوعجر ، ةمامإلا نع
عاض امك روكذملا عاضف اوركذ مهلعلو ، ائيش هلاوحأ نم اوركذي ملف
حئابقلا نمف ، لكشلا اذه ىط رومألا نوك امأ ، ىنامعلا خيراتلا نم ريثكلا
٠ دامرلا تحت ةنهابنلا ران هيف صبت دمعلا اذه نإف ، نكت مل اهتيل ىتلا



٢٠: ٠٠ غ ٠ج

- ٨١

ىجنزلا دمحم نب رمعنب دمحآ ةمامإ

ةمامإو ، ىجرفملا ناميلس نب دمحم ةمامإ ءانب ضقتقا امل

هنع اوركذي ملو ، ىولهبلا ىجنزلا رمع نب دمحأ اهب عيوب ، فيرشلا

هفنأ فتح تام هلعلو ، تام خيرات ىأ ىف اوركذي ملو ، تام هنأ الإ

طقف هنع هوركذ ىذلا اذه ، ىوزنب هربقو ، لاوحأ هل نوكت نأ

٠ كانه امب ملعأ
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مالسلا دبع نب نسحلا ىبأ مامإلا ةمامإ

لهأ نم ازونك مضت ىوزن تناكو ، ىوزن نم ناك نصلا ابأ نإ
،مالسلا دبع نب نسحلا ىبأ نبا مهنمو ،ناميإلاو نيدلا لاجرو ،ىوقتلا
ةنس هتمامإ ىف نسحلا نبال ىضمو ، ىوزنب لضفلا لهأ ىف ركذ هئابآلو
٠ ىناهبنلا ناميلس نب ناميلس هيلع جرخف ، ةدحاو

رمعو ، ناميلس نب دمحم مامإلا لزع نم هانيخوت ام نيبتي انه : تلق
، داقتاب دامرلا تحت عملي ىناهبنلا ضيمولا نإف ، امهدعب نمو فيرشلا

ملو ، دانجأو راصنأ ماوعلاو ةلهجلا نمو ، داضعأ ىغبلا لهأ نم هلو
ةوق هل تداع ناطلسلا نأ لاوحألا نم مهفي ىذلاو ، ائيش هنع اونيبي

مالسلا دبع نبال مقت ملو ، دسأتساو رمألا ىلوتو ، مالسلا دبع نبا اهب درط
ىط هماق ىذلا مايقملا اذه دعب روكذملا ناميلس نع اوركذ ممنإف ، ةمئاق
جلفل تجرخ ىوزن لهأ نم ةأرما مجاه ، مالسلا دبع نب نسحلا ىبأ
اذهو الإ ترعث امف ، هيف نهجئاوحل نجرخي ءاسنلا تداتعا ثيح قتنغلا
ردقي الو ، ثيغتستو ريجتست ةيراع جلفلا نم تبرهف ، اهءارو ملاظلا
٠ ىرخأ ةرم ناميلس نب ناميلس طلست ىلع لدي امم اهيجني نأ دحأ

رمع مامإلا نم عقو امب ظعتي ملو هيلع راص ىذلا لاحلاب ربتعي ملو
هعرصف ، هسفنب رطاخملاك ليعامسا نب دمحم هل درجت ىتح ، بلطخلا نبا

ىذلا رابجلا اذه نم ةفيعضلا ةنيكسملا ةأرملا رغت ىتح ضرألا ىط
٠ لجرلا سئبو لعفلا سئب لئاصلا لمجلاك اميط مجهتي



٠ ٢١

ىرضاحلا لعامسا نب دمحم مامإلا ةمامإ

ليعامسا نب دمحم شا دبع نب ليعامسا نب دمحم مامإلا نإ
ةجاح الف ، ىنامعلا خيراتلا ىف روكذم بسنلا فورعم وهو ، ىرضاحلا
لجرلا اذه ناك ، ريمح نب كلام نب ةعاضق نم ومف اشه هبسن داريإ ىملا
رصني نمو ، هدنع نم حورب هديأو هبلق دشو ، اناميإ مشا هألم الطب
٠ هئادعأ ىلع مشا هرصني اقح هللا

اذه نم امل ريجم ال ىتلا ةفيعضلا كلت ليعامسا نب دمحم ىأر
نب دمحم لضف اذه دنع ، اراهج اهءاارو قلطناو اهرتس كته ىذلا رابجلا
، ايح هكرات ريغ لجرملا نأ ملعي هنأل ةايحلا ىلع توملا شلا همحر ليعاسا
نب دمحم دنع اوماقف ، ناميإلا لهأ هللا شعنأ نأ ظحلا نسح نم نكلو
اوأرو ، بطخلا لاصئتسا لبق رمألا اوكرادتف ، دحاو لجر ةموق ليعامسا

، ةعاجشلا امطرش نم ةمامإلا نإف ، ةمامإلا هلوخي ليعامسا نب دمحم ةأرج
ةكس نم ةييرغلا ةراحلا نكسي ليعامسا نب دمحم ناكو ، نابجل ةمامإ الف
نب دمحم نأو ، ىكزأ لهأ نم ناك قيزر نبا لوقي امك ال ، رارم باب
٠ هحبذو هرجنخ هل درج ناميلس نب ناميلس ناطلسلا عرص امل ليعامسا

نب ناميلس نأ هل نيملسملا رايتخا ببسو : هللا همحر مامإلا لاقو
ةبراه جلفلا نم تجرخف ، قتنغلا جلفب لستغت ةأرما ىط مجه ناميلس
اهآرف ، ىداولا ةراح لصو ىتح اهرثأ ىف ودعي لعجف ، ةنايرع هنع
ىتح ، ضرأل ىلع هعرصو اهنع هكسمأو هيلا جرخف ليعامسا نب دمحم
نوملسملا هب حرف كلذ دنعف ، هليبس ىلخف ، رقعلا تلخدو ةأرملا تضم
، امامإ هوبصنف ، ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألل هتوق نم اوأر امل
• ةئامعستو تس ةنس ىف كلذو

تنمآو ، مالعألا ةداسلاو ماركلا ةمئألا مايق نامعب مامإلا اذه ماقو
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هشا نم قيفوت كلذو ، هماوعأ ةليط ةيعرملا تحارتساو ، همايأ ىف دالبلا
٠ ميظعلا لضفلا وذ مشاو ءاشي نم هلضف ىتؤي هللاو ، لجو زع

ةربابجلا لاوحأ ىف رظن ليعامسا نب دمحم ةمامإ مدق نكمت امل
، هيلع هشا ناوضر باطخلا نب رمع مامإلا لمع فرع دق ناكو ، مهلامعأو
، روكذملا ناميلس لامعأ ىف اولخد نيذلا ةحلور ىنب لاومأ قيرغتب مكحف
، ناميلس امسرامي ناك ىتلا ركذلا ةفنآلا نتفلا ىف سانلا ىلع هوداقو
مامإلا مكح ، ناميلس نب رفظم اضيأ اوداقو ، نامع لهأ ىف ناميلس هدلوو
، مملاومأ بهنو ، نيملسملا ءامد كفسب مهلاومأ قيرغتب ليعامسا نب دمحم
نوديؤي ، نيرصانتمو نيرفاوتم كاذ ذإ ءاملعلا ناكو ، مهضارعأ كتهو
٠ مهل ةصرفلا حونس نودجي امدنع نولابي الو ، لطابلا ىلع قحلا
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ةحاور ىنب لاومأ ىف مكحلا ةفص

نأو ، ناهبن نم ةربابجلا ىلا رظن ، باطخلا نب رمع مامإلا نأ ملعا
، ناطلسلا مهل ثيح نولعافلا مه ذإ ، مهب صتخت اهوفرتقإ ىتلا مئارجلا

نوموقي اناوعا مهل نأ كش الو ، اناوعأ مهل اوناك نم ىملا رظني ملو

مه لاجر اهلو الإ ةلود نم امو ، هلعف نوموري امل نولثتميو مهرومأب
تفتلي مل نكلو ، ةيعادلا اهناسل مهو ، ةرصابلا اهنيع مهو ، ةشطابلا اهدي

٠ نيروكذملا كولملا ىلا الإ باطخلا نب رمع مامإلا

نمو ، ناوعألا ىلا ىرضاحلا ليعامسا نب دمحم مامإلا تفتلاو

، ناميلس نب رفظمو ، ىناهبنلا ناميلس اوداق نيذلا ةحاور رونب مهنيب

تممحب مهنيب ىربكلا ةعقاولا تناكو ، مشا دابع ىطع اماهس مهل اوناكو

ةعقاولا ىهو ، ةانجلا نآلا ىمست ىتلا ىه تمفحو ، ةحاور ىنب ىداو نم
ىلع اولاصف اوعجارتو نوماسملا موالت مث ، مامإلا اهيف مزهنا ىتلا

ىديأ لغو ، مهتنسأ رسكو ، مهتكوش دضخ نم مشا مهنكمو ، ةنهابنلا

هاضمأف ، مامإلا كلذ ةلود ءاملع هب مكح ىذلا مكحلا كلذب لالضلا

٠ روكذملا مامإلا

ىنب لاومأ قرغيف ةيلمعلا ممتي ليعامسا نب دمحم مامإلا اذهو

نكلو ، نامع لهأ دنع ةفورعم لاومأ ىهو ةانجلا ىف ىتلا ىهو ، ةحاور

، نيروكذملا نيطالسلا لالحناب رومألا ىثالتو ، لاوحألا لدبتو دهعلا لوطل

حالصلا نم ىأر ةمئألا ضعب لعلو ، مهيلإ ةحاور ىنب لاومأ تعجر

اذهو ، الاجر ةلود لكل نإف ، هل مهتماقتسا ةلباقم ىف مهيلإ امعاجرإ

هل ةماقتسا موق نم ىأر اذا مامإلا نإف ، ملعلا لهأ هيف فلتخي الام
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لكلو ، نيملسملا ةحلصم نم هاري امل نيملسملا لام تيب نم مهصخي نأ
مكاح نم رهقلا هيلع راص امدعب نامع ىف هلهأل در لام مكو ، ةسايس تقو
موق بيرقت ىف هحالص ىأر اذا اضيأ رئاج نمو لب ، ةمألا ىف حلصم
٠ نيرخآ داعبإ و

دمحم مامإلا ضبقف ، مهريغو لضفلا لهأ رظن نيب قرفلا ىقب نكلو
ةليط املغتساو لاملا تيب ىلا اهفاضأو ةحاور ىنب لاومأ ليعامسا نبا
٠ رايخلا عيب لاطبإ ىف مامإلا اذه مكحو ٠ هدعب ةمئألا اذكو ، هتمامإ
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رايخلا عيب ىف مكحلا ةفص

ةعيرشلا تايضتقم عم نولازي الو اولازام نامع ةمئأ نأ ىفخي ال

ءارجإ الإ ممممي ضرغ الو ، اهربكأ نع الضف طاقنلا ىندأ ىف اهنوعاري
للع ميف رايخلا عيب نإ ثيحنمو ، تناك اممم اهيراجم ىف ةعيرشلا ماكحأ

مهنمو تبثملا مهنم ضيقن فرط ىلع هيف ءاملعلاو ، ةفورعم لازتال
شا همحر ليعامسا نب دمحم مامإلا دقع كلذلو ، فقوتملا مهنمو ، لطبملا

هيف نيب اباتك بتكف ، ءاملعلا هعم عمتجاو ، رمألا اذه ىف رظنلل ارمتؤم

ابرلا نم تالماعملا مهعم ترثك امل هفإ ، رثألا ىف امك عيبلا اذه ىف هيأر

هنولعجيو ، رايخلا عيب نوعباتي مهنأ نورهظي اوراصف ، ليحلاو داسفلاو

، رهاظلا مكحلا ىف الالح مهل نوكيل ، هودارأو هوسسأ ام ىلع ةيطغت

،مهاردلا نم نوملسي ام ردق ىلع ةرمثلا ذخأو ، مهاردلل ةدايزلا مهنطابو
دارملاو ، ًاريثك هل اوذخأ ترثك اذاو ، اليلق هل اوذخأ مهاردلا تلق اذا

ةظغ اوخخأ لاير ةئامب ادوقعم عيبلا ناك اذا هنأ اهتقو مهاردلا ةرثكب

اوذخأ لاير فلأب الثم عيبلا ناك اذاو ، ةروكذملا ةئاملا ردقب ، عئابلا نم

ةلغ دارملا امنإو ،ناكامممالام نوديري الو ،فلألا ردقب ةلغ عئابلا نم
امنإو ، هتلقو عيبملا ةرثك نوعاري الف ، طقف مهنيب ةليح عيبملاو مهاردلا

امنإو ، ىلصألا دقعلا كلذب دصقلا سيلو ، ةلغلا سفن هنوعاري ىذلا

ةدم اوداز ىمتنت نأ تبراق دق اهيف رايخلا لعج ىقلا ةدملا اوأر اذا

هتوفي الأ لاملا بحاصب ةفأرو قلخ نسحك كلذب نورهاظتيو ، ىرخأ

، همد نوصتمي مهو ، هكلم نع جرخي ملو هل قاب لاملا نأكف هلام

، هلام هنأ ىط مراغم نم هيلإ جاتحي امو ، لاملا فراصمب وه موقي ذإ

٠ اهيف مهيلع ءىش ال ةملاس هتظغ نوذخأي مهو



— ٥٢١  —

ءاوس ، لوصألا ماقملا اذه لثم ىف نيينامعلا دنع لاملاب دارملاو
، اهوحنو ىنابم وأ اضرأ وأ اهايم وأ ، قالطإلا دنع دارملا ىهو الخن تناك
امبرو ، ةروكذملا ةطيرشلا هذه ىلع تاونس ةدل ةلاقإلاب اهنوعيبيف
اذهو ، اعون وأ اددع اذكو اذك نوكت نأ ةلغلا عئابلا عم ىراشلا دقع
مهارد ةظ دو-صقملا نأل عرشلا رظن ىف ابر وه ذإ ، ضحم مارح هلك
ةرمثلا ملسي نم مهنم لقألاو ، عئابلا لام ىف ةيقاب ىهو ، ةفورعم
نيب لاحلا اذه اشفو ، عئابلا دي ىف لاملاو هل ةلغ اهلوانتيف ، ىراشلل
لوقنملا رثألا حرص دقو ، نولابي الو هوعرمتساو ، لطابلا لهأو لامجلا
ىف هيلع تسسأ ام ىلعو ، ماكحألا ىف هيلع تدقع ام ىط عويبلا نأ
٠ مارحلاو لالحلا

ىف ةجحلا مه نيذلا لضفلا لهأ مهب دارملاو نوملسملا ىأر املف
نوجاتحي ام عم مارحلا نوقتي ال ءاعر اجمه نامزلا اذه لهأ ، ضرألا
ىف اعيمج اوعقي نأو ، مهب طاحي نأ اوفاخ ، داهشإلاو ةبتاكملا نم هيلا
اوناك ( : مهيف شا لاق نمك اونوكيو ، كلذ نع مهوهني مل نإ ةيصعملا
٠ ) نولعفي ام اوناك ام سئبل هولعف ركنم نع نوهانتي ال
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ددصلا اذه ىف نيملسملا راثآ ةعجارمل نوعمتجي ءامطلا

نودوجوملا نوملسملا عمتجا ، ددصلا اذه ىف لاقلاو ليقلا رثك امل
اذه لثم ىف ءاملعلا هررق امو ، حلاصلا فلسلا راثا ةعجارمل دهعلا كلذ ىف
ذإ ةودقلا مه نيذ ، ءالجالا ءاهقغلا خيائملا مهو ، هيلا راشملا عيبلا
هيقفلاو ، ىوزنلا ىرقعلا دادم نب لا دبع نب دادم ممتمدقم فو ، كاذ
درو نب ناغ وبآ ىضاقلاو ، ىوزنلا رمع ناميلس نب دمحم نب هللا دبع
نب دمحمو ، ىولهبلا دمحأ نب دايز نب رمعو ، ىوهبلا ناسغ ىبأ نبا
نم ناك نمم نورخآ ةعامجو ،ىحنملا حاضو نب حلاص نب نسحلا ىبأ
هرصن - ليعامسا نب دمحم لقاعلا لماكلا لداعلا مامإلا دنع ملعلا لهأ
نيقباسلا ملعلا لهأ نع ةدراولا ىأر ، راثالا اوعلاطو ، ىوزن ةيرقب - شا

شا ىلص ، دمحم انيبن نيلسرملا ديس ىلا ةدنسملا ، نيضاملا ةمئألاو
اهيف اودجوف ، نيملاعلا بر نع نيبملا ىحولا اهب دراولا ، ملسو هلآو هيلع
ءاملعلا نم هعم نمو هشلا همحر مامإلا مكحف ، مارح رايخلا عيب ةلغ نأ
عيبما داسفبو ، رايخلا عيب ةلغ ميرحتب نيروهشملا ءاهقفلاو ، نيروكذملا
نم هللا دنع ملسأو ، ىوقتلا ىف حصأو ىوقتلل برقأ كلذ نأو ، اضيأ
٠ » ابرأ دقنابجأ نم« : مالساو ةالصلا هيلع هلوقل ىولبلا

ام دعب ، كلذ ىف هللا همحر ليعامسا نب دمحم مامإلا هبتك ام اذكهو
: لاق ، ليبسلا هيدل حضتاو ، ليلدلا هعم حص

نولخ لايل تسل ءاعبرألا راهن ىف ناك امل ، ميحرلا نمحرلا مشا مسب
دق ، ةئامعستو نيرشعو نامث ةنس روش دحأ ةرخآلا ىدامج رهش نم

نيملسملا مامإ ؛ لداعلا مامإلا نم حيرصلا تباثلا حيحصلا مكحلا حص
نأب ، هيلع اوعمجأ امو ، نيملسملا نم هرضح نمو ليعامسا نب دمحم
امنأو ،ةرمثلا اهب دارملا نأو مارح اهنأو ،زوجتال رايخلا عيب ةلغ
دقف ابجأ نم « ملسو هلآو هيلع مشا ىلص ىبنلا هنع ىهن ام قفاوو ، ابر
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، رايخلا عيب ىف نيملسملا لوق ىف ىطع نب ورمع نع رثألا ءاج دقو ، » ابرأ
اذه نأ هيف هدنع لصألا نإف ، اتباث هاري ال نم لوق اذهو تباش ريغ هنأ
، نيملسملا مكح ىف حصي ال اذه لثمو ، لصألا ىلع ال ةرمشلا ىلع عقو عيب
تفلأ دقو ، امطسب لحم سيلو ، داسفلاب عيبلا اذه لوانتت ةديدع للعل
كلذو ، » رايخلا عيب لاطبإ ىف رانملا حيضوت « اهتيمس ةصاخ ةلاسر هيف
اذه ىف ةيورملا ثيداحألاو ءاملعلا لاوقأ اهيف تدروأ ، ابصلا مايأ ىف
ةملاسر تناكف ، امهب لالدتسالا لحم نايبو اهيناعمل حرش عم ، ماقملا
معنو ىبسح هشاو ، تراص نيأ اهنع مطأ ال نآلا تحبصأو ، ةعماج
لاح هيقالأ ىذلا بعتلاو ءانعملا نإف ، اهرجأ هدنع بستحأ ، ليكولا
شاو ، ةايحلل عارص وه امنإو ، غارف الو دعاسم ال ذإ، ريبك فيلاتلا
٠ قيفوتلا ىلو

امليلحت ىلعلوقأ ال لب ،ةلغلا ليلحت ىلع ةليح رايخلا عيب امنإو
موي ىلا امارح لازي ال نيملسملا رظن ىف امارح ناك امو ، مارح ىه امنإ
ميرحتو عيبلا اذه ميرحتب نولوقي نيذلا ءاملعلا لوقي كلذكو ، نيدلا
انلق ذئنيح ةرمثلا هب دارملا رايخلا عيب نأ اندنع حص امل : اولاق ، هتلغ
هيلع شا ىلص لوسرلا ىمنل اقفاوم لاقملااذه ناكو ، عيبلا كلذ داسفب
حص اماذه ىلع ليلدلاو ، » ابرأ دقف ابجأ نم« : هلوق ىف ملسو هلآو
ليلحت ىلا اهب نولصوتي اقيرط عيبلا اذه اولعج مهنإ : هلوق نم اندنع
، زوجيالام ةيطغت ىلع عيبلا اذه اورهظأو ، مهلوق نم ةلمجلا ىلع ةرمثلا
اذه مهلوق ناكف ، مرحملا بوكر ةعاشإ نع ةرهاظلا ىف كلذب اورتست ىأ
لجرلاك وأ ، اهقلطمل اليلحت ةريرسلا ىف ةأرما جوزت ىذلا لجرلل اقفاوم
ابح وأ ، بحب ارمت وأ ، نيكوكمب اكوكم هعاب عيب ىف هتين ىف ناك ىذلا
ةأرما بطخي ىذلاك وأ ، مهرادب هنأ عيبلا ةدقع دنع كلذ رهظأ مث ، رمتب
ءىجي امو ، اهجوزت دق هنأو احاكن اهيلع دقع دق هنأ رهظأف ، ةريرسلا ىف
، تايجنملا نهو تاكلهملا نه تاينلا نإ : ليق دقف ، هلك اذهو اذه قحب
تاينلاب لامعألا امنإ « ملسو هلآو هيلع هشا ىلص هشلا لوسر لاق اذكو
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نمريخ نمؤملا ةين « : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو » ىون ام ءىرما لكلو
٠ »هلمع نم رث رجافلا ةينو هلمع

اذه اولعج امنإو ، ةرمثلا رايخملا عيبلاب دارملا نأ اندنع حص امل

نأ : اذه داسف ىلع ليلدلاو ، اهميرحت ىلع ةيطغتلل اومزع اميف اقيرط

هب دارملا عيبلا ناك نإو ، اهبرل ةرمثلا تناكف ةلخنل عقو عيبلا اذه لك

نم « : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق عيبلا اذه قفاو دقف ةرمثلا

٠ كلذ ىف داسفلا هوجو دحأ اذهف » ابرأ دقف ابجأ

اثالث اهقلط مث ةأرما جوزت لجر لثمك ، هلثم : ىناثلا هجولاو

اذهف ، لوألا امجوزل اهللحيل ىأ ، لوألا اهجوزل اهلالحتسال اهجوزتف
٠ ىناثلا جوزلاو لوألا جوزلا ىط نوملسملا هداسفب لاق امم

هدنع نم رمت وأ بح ءارش ىلع الجر قفاو لجر : ثلاثلا هجولاو
هسفن ىلع دهشأ مث ، رمتب ابح وأ ، بحب ارمت وأ ، نيكوكمب كوكملا

اذهف : لاق ، داسفلا نم ةريرسلا ىف ناك امل مارح اضيأ اذهف مهاردب
٠ ملعأ هللاو رايخلا عيب ىف انلوق

اذهل مامإلا ريرقت اذهو ، اهنم هتدجو امك هتبتك رثألا ءاج اذكه
قحلاو ، ىئالمإ نم ومف ىلع بتك ام معن : هشلا همحر لوقي ، بوتكملا
دمحم مامإلا هناحبس شا هبتكو ، لالضلا الإ قحلا دعب امو عبتي نا قحأ
ادماح هديب ىرضاحلا ليعامسا نب دمحم نب مللا دبع نب ليعامسا نبا
٠ ارفغتسم املسم ايلصمو ، هدحو هشل

نب دادم خيشلا لوقي ، مكحلا اذهل كاذ ذإ ءاملعلا دييأت اذهو
عيب ةلغ ميرحت نم مامإلا هب مكح ام حيحص : دمحم نب دادم نب هللا دبع
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كلذبو ، فلسملا نم نيملسملا راثآل اقفاوم باوصلاو قحلا وهف ، رايخلا

٠ خلا دادمريقفلا دبعلا هبتك ، لمعلا هيلعو رثألاءاج

نب حلاص نب نسحلا ىبأ نب دمحم خيشلا لاق اضيأ كلذ لثمب و

نب دمحم نب مشا دبع ةمالعلا خيشلا اضيأ كلذكو ، هنيعب اصن حاضو

، ناسغ ىبأ نب ناسغ نب ناسغ ىبأ ملاعلا خيشلا نع كلذكو ، ناميلس
نب دايز نب رمع نب هللا دبع ةمالعلا خيشلا بتك اضيأ صنلا كلذ لثميو

نب شا دبع نب دادم نب دمحأ ملاعلا خيشلا بتك اضيأ كلذكو ، ، دمحأ

مامإلا لدعب هترابع ىف صنب مهلكو ، ةدحاو ةرابع ىلع مهلكو ، دادم

٠ ليعامسا نب دمحم

،لدعلاب مامإلا اذهل نودهثيءالجألاءاملعلاءالؤه ناكاذاو

ثادحأ هل ليعامسا نب دمحم مامإلا نأ نم مهضعب هلوقي ام هجو امف
نب دمحم مامإلا فصي هسفنب دادم نب دمحأو ، ةءاربلا اهب بجوتسا

ثادحأ ليعامسا نب دمحمل نإ لوقي دوعي مث ، لدعلا مامإلاب ليعامسا

نم ربجلاب هتيعر نم ةاكزلا ىبج نأ كلذ نم ، هدنع ةءاربلا اهب بجوتسا

٠ ملظلاو روجلا نم عنم ريغو ، مهل هنم ةيامح ريغ

عدر ىط هب موقي نأ ليعامسا نب دمحمل نمف كلذ حص نإ : تلق
ىلع هتجح مه نيذلا هراصنأ نم اهدمتسي هتوقو ، ملظلاو روجلا لملأ

، ةاكزلا الإ هديب لام الو ةيامحلا ليعامسا نب دمحمل ىنستت فيكو ، هودع

ولو ،هسفنب هل لام الو،لاومألا لهأ نم ربجلاب الإ اهلاني ال ةاكزلاو

ربكأ هيلع ةيلوئسملا لهو 1 مهتلود ميوقت ىف هقغني نأ همزليأ لام هل ناك

ىف ليعامسا نب دمحم هب ماق ام اوملع امأ ؟ هراصنأ ىلع ةيلوئسملا نم

) ٣ ج خيراتلا ربع نامع - ٩م (
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ضعب ىف امك ىهو ، عراشلا ىف ةأرملا دراطي ىذلا ملاظلا كلذل هضارتعا

كلذل لطبلا اذه درجتف ، هنم اهريجي نأ دحأ ردقي الو ، ةيراع لوقلا

لهأ ىف مهلامعأ تفرع دقو ، هنم رطخلل اعقوتم نوكي نأ دبالو ، رابجلا

ليعامسا نب دمحم عنمي ىتمو ، مهروجو مهملظ فرعو ، لضفملاو ملعلا

ثادحألا درس كيلاو ، هراصنأ لاح اذهو ، روجلاو ملظلا نع سانلا

٠ اهيلع قيلعتلاو اهيلا راشملا
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ليعامسا نب دمحم مامإلا ىلع ةدودعملا ثادحالا

ةاكزلا ىبج ليعامسا نب دمحم مامإلا نإ افنآ ليق ام تفرع دقل

ملظلاو روجلا نم عنم ريغو ، مهل هنم ةيلح ريغ نم ربجلاب هتيعر نم
نم هلامع هموقت امب لخنلا ةرمث نم ةاكزلا ء ارش ىلع هتيعر ربج اهنمو
ريغ ريشاعملا ىبج هنأ اهنمو ، مهنم ربجلاب ةميقلا كلت ذخأو ، ريناندلا
هلامعو هناوعأ هموقت امب هتيعر لاومأ نم لخنلا ةرمث ةميقب رينافد ةاكزلا
، مهريغو لمارألاو نيغلابلاو ىماتيلا هتيعر نم ربجلاب ،ريناندلا نم
٠ ةينلاب اضرقو ارده هلايعو هفايضأو هناوعأو هلامعو هسفنل

ةربابجلل ردقملا مرغملا ىهو ةرسكلا ذخأو جارخلا ىبج هنأ اهنمو
هسفنو هتلود ىلع ةملظلا ةيثخو ، فوخلا ىلع ربجلاب هتيعر لاومأ نم
٠ ها هتيعر لاومأو هتيعرو

، ةنياعملاك ربجلا سيل هنأ كشالو ، هلامعأل دقتنملا هيلع هدع ام اذه
لخنلا نم ةاكزملا ءارش امأ ، كلانه امب نولتبملا مه لاجرلا كئلوا نإف
ةاكزلا نيمثت ىلع اوقفتاو ، ءانمأ لامعلا ءالؤه ناك نإف ، لامعلا هموقت امب
مامإلل ىليخلا ةمالعلا هزاجأ دقو ، لاحلا رهاظ بسحب زوجي هجو اذهف
شا دبع نب دمحم مامإلا اندمع ىف هب لمعو ، هلا امهمحر سيق نب نازع

، ةيملعلا هتلزنم ىف مه نيذلا ملعلا لهأ هيلع ركني ملو ، هشا همحر ىليلخلا

٠ ادرف ادرف مهركذب ماقملا قيضي ، نوريثك مهو

ميلست ىف مهرابجإ زاج ، كلذ ىلع لاومألا لهأو لامعلا قفتا اذاو
مل اذاو ، نيملسملا ةلود ميوقتل اميس ال ، لجو زع هش اقح هيلع اوقفتا ام
٦ مهب عنصي اذامف ، ميلستلا مدع ىلع اورصأو ٠- قافتالا دعب مهربجي
مامإلا ءانمأ اوماد ام لمعلاو ،رارصإلا دعبالإ رابجالا روصتي الو
بجيو ، ةلادعلا همكحف لدعلا ةيار تحت نم نأل ، نيملسملا ءانمأ مهف

ةفورعملا ىه تناك نإ اهنوركذي ىتلا ريشاعملاو ، نظلا هب نسحي نأ
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نوكت ، نيملسملا قح ىمف قاوسألاب تاعيبملا نم ذخؤت ىتلا روشعلاب

اذهو ، لاملا تيب ضرأ ىأ ، نيملسملا ضرأ لامعتسا ىلع ةرجأك

٠ جارخلا عضاوم ىف اميس ال راج رمأ

لمارألاو ىماتيلاف ، لكلا مع لاومألا ىف بجو ام نأ كش الو
نإف جارخلا ىبجو : مهلوقو ، ءاوس كلذ ىف مهلك مهوحنو بايغلاو
اذه ، هريغ نييو هنيب قرف ال لالح اضيأ هلف ةمئألا نم هريغل لح ام
مللا اهعرش امنإو ، اهيف هل قح ال ةاكزلاف شا ه انغأ اذا امأ ، جاتحا اذا
اذاو ، نيروكذملإ فانصألا دحأ مامإلا نكي مل ام نيصوصخم فانصأل
نيكاسملاو ءارقفلا تاجاح ىلع ةمدقم هتجاح تناك ةاكزلا ىلا مامإلا جاتحا
، ةمالل ةماعلا ةحلصملا ىف رظنيل مهلك نيملسملا ةلزنم مامإلا لزن مهيلإ نمو
هاشاح مامإلاف ، مهرشل اعافد ةربابجلل لعجت ىتلا ةرسكلا ذخأ امأ
ملو ، لطابلاو قحلا لمتحا امم تناك نإ الإ مهللا ، اهذخأب ىضري نأ
، ةروضلل اهذخأ مل زاج اهذخأل رطضاو ، رخآلا ىلع امهدحأ حجرتي
، امارح نوكت ةربابجلا اهالوتي ةرسك سيلو ، اقح نوكت نأ لامتحالو
نيذلا اهلهأ نع اهل اازئاح رابج اهالوتف ، رب هجول تناك ةرسك اهلعلف
حلصيل رب هجول عضو ام ذخأ هل قح قحملا مامإلا ءاج اذاف ، ممل تعضو
٠ نيملسملا نوئش هب

لودلا نأ كش الو ، امباهذ نم ىلوأ نيملسملا ةلود ءاقب نأ كش الو

ىتحو ، هجول جرخأ امو نيماسملا ءارقفل ناك امف ، لاملا ىلا جاتحت

ىلوأ ومف اهيلإ ةجاحلا مامإلا ىأر اذا نورفكملا اهب ىصوي ىتلا تارافكلا

ىلع هقفنيل هلام عيبي ىذلل اذ نمو ، نيملسملا ةلود ةنايصل هريغ نم اهب

اهيط قفنيل مامإلا بلاطت اهتعيبطب ةمألا لب ٠ هتلودو نيملسملا ملمإ

همحر ىمرضحلا مامإلا اذهو ٠ ةمألا لاوحأ نم ابلاغ فورعملا وه اذهو

لوقي هشا
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ىل لاق مهنم تبلاط نم لك
ىتأرمال مكو ىنبال مكو ىل مك

اطعلاب رشبأ تلق ام اذا ىتح
ىتاهالبق لاق رمشو ضهنا

٠شا ءاش ام الإةمألا لاح بلاغوهاذه

مامإلا ىط دعي ىذلا دادم نب دمحأ ركذي وهو هللا همحر مامإلا لاق
رومأب ءايسألا هذه لاطبأ ىلع لالدتسالا ىف لاطأ دقو « : ثادحألا
، قحلا جهنم نع دعبت ال اهرهاظ بسحب ىه ىأ » نيقيرفلا دنع ةملسم
مهف ، لدعلاب هوفصو مهنأل ، قحأ وه اهجو اهيف مامإلل نأ دبال نكلو
ممعم ملس مامإ ىأو ، هتمامإ ةحص ىلع نوقفتمو ، هتلادع ىلع نوعمجم
٠ هللا همحر دوعسم نب ىدنلجملا ذنم داقتنالا نم

، رومألا هذه ضعب ىف هل رصتنملا لوقي ام ىردأ امو : مامإلا لاق
نوركني مملعلو : لاق ، نيملسملا لاوقأ نم ءىش ىلع جرخت ال اهنإف
كلذ ىلا راشأ ، شا همحر ىملاسلا مامإلا اذه ناكو ، هنم كلذ عوقو
ليعامسا نب دمحمل ركذي دادم نب دمحأ ناكو : لاق ثيح مالكلا لوأ
رذتعي مميرصاعم ضعب نم هريغ ناكو ، هدنع ة اربلا اهب بجوتسا اثادحأ
، دادم نب دمحأ اهملسي ال ججحب هل جتحيو كلذ ىف ليعامسا نب دمحمل
ىقاوبلل نوجتحيو ، هنم كلذ عوقو نوركني مهلعلو : اضيأ انه لوقيو
٠ هيلا ةرورضلا لجأل ، نيملسملا نع روثأملا ىأرلا ضعبب صخرتلاب
ىبجي نأ مامإلل سيل ، الصأ ناعمقجي الف جارخلاو ةيابجلا امأ : لاق
عفرو ، امجارخ نم رابجلا عنمو اهامح اذا الإ اهجارخ رابجلا ذخأي اضرأ
ةيابجلا هل بيطت انه اهف ، ضعب نم اهضعب فصنأو ، اهملاظم نع ديلا
لاومألا نم دوشعلا ذخأ كلذكو ، لدعلا اهيف ماقأو اهامح دق هنأل ، رهقلاب
اذه حص نإف ، ىأرلا لبقي الو زوجي ال كلذ نإف ، اهيف ةاكز ال ىتلا
امامإ ناك اذا ىأ اعيلخ نوكي هنإف ، بتي ملف بتتساو هلعف ادحأ نأ
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، بتي ملو هلعف ىذلا كلذ نم بميتتساو ، عرشلا هنم هعنم ام فراقو
نأل اجاتحم ايصاع ريصي هنأل هتمامإ هب طقست اروجحم بكر دقف
٠ هنم فصتني

، ةمئألا ىلع اصوصخ ىوعدلاب كلذ نوكي ال نكل : مامإلا لاق
صخرو ، جتحا نم هل جتحا دقف ضرقلا امأو : لاق ٠ ةمرح مظعأ مهنإف
نب دمحأ هيقفلا كلذ ىري الو ، ةلودلا ىلع فوخلا لجأل ، صخر نم هل

٠ صخرملاو لماعلا نم أربي ناك هنأو ،دادم

ىأرلا ىف اعساو نوملسملا هآر امب لمع نمم أربي نأ هل سيل : تلق
ناك نإو هنإف ، رامثلل صرخلا امأو : لاق ، ىأرلا هيف حصي اميف
ىلع ةيعرلا ربج نكل ، ىأرلا ةرئاد نع جرخي الف هريغ ىلع باحصألا
٠ زوجي ال ءىش لخنلا سوؤر ىف ةصورخملا ةاكزلا نع ريناندلا ميلست

ةاناعم ىف ةمئألا اهب ىلتبا ىتلا اياضقلا هذه ىف ماقملا ريرحت اذه
اوثقون ةيرورضلا لاوحألا هيلا وعدت ءىش ىلع اومدقأ نإ ،ةمألا رومأ
نيدلا بيصأ اوتكس نإو ، مهلاثمأ نم وأ ، رمألاب مهالتبا نم ةهج نم
، هدجي بكرم ىأ بنجتي الو ، ريمض الو نيد هعدري ال رابجب ايندلاو
٠ هف رمألاو ، نيدلا حرص راهنيو ، نيملسملا ةلود كلذب بهذتف

نيعبرأو نيتنثا ةنس ىلا ليعامسا نب دمحم مامإلا شاع دقو
اوعياب الاح هتوم دعبو ، ةنس نيثالثو اتس هتمامإ تناكف ، ةئامعستو
٠ تاكرب هدلو
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ليعامسا نب دمحم نب تاكرب مامإلا

روكذملا خيراتلا ىف ليعامسا نب دمحم مامإلا ىط شا ىضق امل
دايز نب رمع نب هللا دبع ةمالعلا كاذ ذا ءاملعلا ةمدقم ىف ناكو ، ىوزنب
دمحأ هيقفملا هدض ماقف ، ناسفي نب دمحأ نب دمحمو ، ىوزنلا ىصقشلا
نإ لاح لك ىلعو ، هتمامإ ىف نعطو ، هتمامإ ضري مل هنأل ، دادم نبا
، مامإلا اذه نم دادم نبا أربتو ، هيلع نيدقاعلا ىف نعط هتمامإ ىف نعطلا
هيبأل هتيالول كلذو ، ةمامإلل لهأب الو هدنع ىلوب سيل هنأل هبصن نممو
هدلقو ، هدعب نم هيبأ ثادحأب لمع هنأو هنع اهركذ ىتلا هثادحأ ىلع
٠كلذىف

بئاصملا فشكنت فوس انهو ، هيقفلا اذه دنع تاكرب مرج وه اذه
ىملا رومألا دوعتو ، فينحلا نيدلا اهب ىشالتيو ، سانلا اهيف عقي ىتلا
٠ لجو زع مشلا رمأل دار ال نكلو ، هيلا ريشن ىذلا اذهو ، داع ام رش

نيتسو عبرأ ٤٦٩ ةنس ىتح هل نيضترملا دنع هتمامإ ىف تاكرب ىقب
، ىلوألا اهتريس دوعت ةيناهبنلا ةطلسلا تداع ةنوآلا هذه ىفو ، ةئامعستو
ىف ىوزن ىلوت ، ناهبن نب ناميلس نب نسحم نب ناطلس نأ ىتأيس هنإف
٠ لجو زع هشل رمألاو ةملكلا فالتخال كلذو ،خيراتلا اذه

ناك هابأ نأ الإ ، هيبأ ةمامإ نم اهدهع برقي تاكرب ةمامإ تناكف
، ةدماخ مهتوعدو ، ةرسكنم ةربابجلا ةكوش تناكو ، اهلك نامع مامإ
٠ اهدهاعم ىملا ةدوعلا ةيفامبنلا تنكم انه تتأ ىتلا تافالخلل ةجيتن نكلو
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ىليضفلا مساقلا نب رمع ةمامإ

نأ اوأرو ، تاكرب ىلع دادم نب دمحأ هيقفلا خيشلا طخس امدنع
دض ىضتري مامإ ةماقإو ، بيرق اهلوانتمو ، ةروسيم نآلا رومألا
نب رمع تاكرب ىطع طخاسلا قيرفلا اذه عياب ، كلذك ىضترم ريغ مامإ
نيب سانلا ىقبو ، تاكرب دهع ىف مامإلا اذه ماقف ، روكذملا مساقلا
ىري لكو ، اممعم امهبازحأو ، نيمصاختم نيفلاختم نيداضتم نيمامإ

٠ قحملا رخآلاو لطبلا هبحاص

ىلع ىنثي دادم نب دمحأ نإ : ملعلا لهأ نم هريغو ، مامإلا لاقو
نبا ىأ هريغ ركذو : مامإلا لاق ، هالوتيو هتريس دمحيو ىليضفلا مامإلا
تقو الو هتعيب تقو اوخرؤي ملو : لاق ، هتمامإ اوضر نيملسملا نأ دادم
٠ هتافو

؟ لعف اذامو ؟ لح نيأ و عيوب نيأو هلامعأ نم ائيش اوركذ الو ، تلق
، هبيغ ىف شا ىضق ام متيل ىرخأ ةمامإ اضيأ هيف تصقر تقولا اذه نإف
نيب ةطساو هنأكو ، نرقلا دمحم نب شا دبع ءانثألا اذه ىف اوعياب مهنإف
٠ ناعتسملا مشاو تاكربو ىليضفلا
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نرقلا دمحم نب لللا دبع ةمامإ

دمحم نب مشا دبع اومدقف هريغل سيل ام رظنلا ىف هل ىري قيرف ماق
، هلبق نامئاقلا نامامإلا لعف اذام اوركذي ملو ، ىئانهلا رصنعلا نم نرقلا
، ناسنا لك هفرعي ناكمب ٠ ةهالبلا نم اذهو ، امهرمأ هيلا لآ ام الو
، ةدحاو ةزوحو ، دحاو بهذم ىفو ، دحاو دلب ىف ةمئأ ةثالث ىرت انهو
: لوقي رألاو

ىف ةمامإلا اهيف ةريس لطابو

المك ام دجملا ىف اغلب ول نينثا

ىلع ىضقت ةبيصمل اهنإ ، دحاو دهع ىف ةمئأ ةثالث انه ىردت تنأو
) اولشفتف اوعزاتت الو ( لوقي ثيح نآرقلا كلذ ىملا راشأ امك نيدلا
ليدأ ذإ ، كلذ دعب هيف اوعقو امم لشف ىأو ، اذه نم ربكأ عزانت ىأو
ةعيبلا تناكو ، اوءاش ام ىلع مهيديأ اوعضو ىرخأ ةرم ةربابجلا
بجر نم اموي رشع ةسمخل ةعمجلا موي حنم ىف نرقلا دمحم نب هللا دبعل

املخدف ، ىلهب ىلا حنم نم جرخ هنأكو ، ةئامعستو نيتسو عبس ٧٦٩ ةنس
رشع ةثالثو رهشأ ةسمخ ىضم دعب ىأ ، ةنسلا هذه نم اتيقب نيتليلل
دق ريمع لآ ناكو ، ريمع لآ نم ىلهب ذخأف ، ةعيبلا هل تعقو ذنم اموي
، ىربجلا لاله نب ىلع نب رفيج نب دمحم نم كل ةئامثالثب امنصح اورتشا
لماع نم ةبلغلاب نصحلا اذه ذخأ دق روكذملا رفيج نب دمحم ناكو
رومألا ىأر نيح تاكرب ضراع رفيج نب دمحم نأ لدي اذهو ، تاكرب
طقتلي دحأ لك ماق فصاوعملا حايرلا تبه اذاو ، اهكارو ىلع ريست
٠ هسفن تاكربو هعم نوكي نأ تاكرب لماعلا نمف ، هبيصن

: مامإلا لاق ، اعبط ءانبلا راهني ساسألا رثعبتي امدنع هنأ كش الو

ىدامج نم نيقب لايل عستل ءاثالثلا موي ىلهب نصحريمع لآ لوخد ناكو
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٢٤ .ت٤

ىف ريمع لآ ثبل امف ، ةئامعستو نيتسو عبس ٧٦٩ ةنس ةرخآلا

الا ةليل فو ، نرقلا دمحم نب هللا دبع مهنم هذخأ ىتح اريسي الإ

ليعامسا نب تاكرب مامإلا لخد ٨٦٩ ةنس ناضمر نم نيقب ثالثل

ىف ةمئألا بصنبو ، نرقلا دمحم نب هللا دبع هنم اوجرخأو ، ىلهب

تهوو نيملسملا ةلود تفعضو تاعامجلا تقرفتو ، ةملكلا تتشت دحاو

٠ عمطي ال ناك نم مهيف عمطو مهتوق
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نيددعتم ءاسؤر ىلا نامع كملم قرفت

، نهولل ببسمو ، لشفلل عاد رمألا ىف عزانتملا نأ ىفخي ال
مه باذتجاو رومألا ىف مهفالتخاو ، مهقرفت مهنيد ىف نيملسملا ةلع تلازامو
خيراتلا اذه ىف تأرق دقو ، الامشو انيمي مهذخأو ، قاقشلا سارمأل
هيلإ ىمتنا امو ، نيقرتفملا رمأ هيلا راص ام تملعو ، كلذ نم الاوحأ
، باطخلا نب رمع مامإلا عم اوعمتجا نيح مهلاح مأتلا دقو ، لاحلا
نم اوتكمتو ، ةنهابنلا نيطالسلا ةلود اوقحس ىتح لجو زع هشا مهرصنف
اوفلتخا ام ناعرس مهارت مث ، داسفلا ةفأش عطقو ، ىغبلا ةكوش دضخ
نولذاختيو ، رومألا نوبذاجتيو ةمئألا نوبصني اوحارو ، مهرمأ ىف
٠ اهريغ نم رمألاب ىلوأ اهنأ ىرتو ، اهل قحلا ىرت ةقرف لكو ، ممنيب اميف
الإ رعشي مل مث امامإ نوعيابي مه ارتف ، لالحنا ىف اوحبصأ لاحلا اذهبو
حبصأو ، رومألا تنهوو ، ىوقلا تككفت كلذبو ، هفلخ موقي رخآ مامإو
شاو ، ةدومحم ريغ ةبقاعلا تناكف ، قحلا لهأ ىلع رهقلا ىف عمطي ودعلا
ىأ ) مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الو ( : زيزعلا هباتك ىف انل لوقي
هوأر رشل نوملسملا ىضغأ ولو ، ةذفان هتوعدو ، ةغلاب شا ةمكحو ، مكتوق
مهنأ ىرت الأ مهتلودل ىقبأو مهب ىلوأ ناكل ، رضأ وه اميف عوقولا ةفاخم
مممال هوأر ىذلا لاحلا ىلع هنع اوجرخو زيزعلا دبع نب رمع اوبضاغ امل
مزاخ ةيضق ىف لاحلا كلذكو ، نآلا ىلا مهنومولي اولاز امو ، ممناوخإ
هبجوي ارمأ اوأر اوناك نإو ، مشا همحر ىدنلجلا مامإلا عم ةميزخ نبا
فخأ بماكترا ىلا ناوعدي نيدملاو عرشلاف ، نيدلا هيضتقيو عرشلا
: ميكحلا لوقو نيررضلا

همسجب ملأ اذا ميركلا نإ
ارطخألا ىواد نافلتخم ناضرم

اذهو ، ىلوأو عفنأو هنم ىلعأ ةحلصم ىف رمأل لامتحالاو ىضاغتلاف
عمسلا ىمع ردقلا لح اذا نكلو ، لوقعملاو ةنسلاو نآرقلا ه ررق ء ىش



٤١

، مظعألا داوسلا عجري مهيلاو رثكألا مع لوقعلا راغصو ، رصبلاو
فعضلا لزني اذمبو ، نوري امل نوعضخيف نوبولغم مهنأ نولقألا ىريف
٠ ٠ هلل رمألاو هيف هران ىرستو ىناميإلا مسجلا ىلع

ةلنتسم ىنامعلا شرعلا ىلا ةيناهبنلا حوولا تراث ةنوآلا هذه ىفو
، ريمع لآو روبجلا طهر لاله لآ هل ماق اهنع جرخ امو ، قارتفالا كلذ
ةيهادملاو ، كلام نب ةءانه نم نيرخآ لاجرل رخآ بيصنو هبيصن ىفيدهللو
اهبيصن ذخأتل اهلفحج رجتو اهتاوق بمحست تءاج ، كاذ ذإ لاغتربلا ىه
اذهو طقال اذهف ، اهداصح نآو تلخد اهنإف ، ةينامعلا ةكلمملا نم
نب تاكرب مامإلا ناكف ، اولمع امم تاجرد لكلو عئاب اذهو ، ىراش
هتمامإ ةفيحص ىلع موقرم ةمامإلا مساو ، دوجولا ىف ليعامسا نب دمحم
نب نسحم نب ناطلسل ناوألا اذه ىف ناكف ، ةكلمملا نومستقي موقلاو
لقني كلم نسحم نب حالفل ناكو ، اهعباوتو ىوزن كلم ناهبن نب ناميلس
دمحم نب انهمل ناكو ، اهعباوتو ىلهب كلم حالف نب رارعلو ، اهعبتي امو
ناكو ، ةرهاظلا كلم حالف نب رارعل ناكو ، اهيلإ امو راحص كلم ىفيدهلا
لئامس كلم ريمح نب ريمعل ناكو ، ىلهب ىف رفظم نب ناميلس نع بوني
، دشرم نب رصان مامإلا دج وهو برعلا ىبأ نب كلامل ناكو ، اهعباوتو
كلم حالف نب ناهبنل ناكو ، قاتسرلا كلم ىناهبنلا رصنعلا نم وهو
٠ تاينقلا

ىتلا ةنوآلا هذه ىف نامع كلم لآم اذه ، لحاسلا لاغتربلا تلوتو
هانيب امك ةمئألا بصنب اوبعالتو ، مهنيب اميف نامع لهأ تافالخ تبقعأ
٠ ممسفنأب ام اويغي ىتح موقب ام ريغي ال هنأش زع شاو افنآ

ىري مهنم دحاو لكو ، كلملا نومعزتي ءاسؤرلاو ءارمألا ءالؤه ىقب
ريرملا لذلا عقوو ءاوهألا تفلتخاو ، ناطلسلاب ىلوألاو كلملاب قحألا هنأ

موقت الو رشأ هل ىقبي ال نيملسملا ناطلس داكو ، نامع ىف لضفلا لهأ ىلع
٠ رهدلا فنأ مغر نإو هغملاب وه رمأ شو ، دهعلا اذه ىف ةمئاق هل
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نسرخاتملا ةنهابنلا كولم ركذ

ىف تيقب ، نيلوألا ةنهابنلا دافحأ مه نيرخأتملا ةنهابنلا نأ ملعا
، نيمدقتملا نيطالسلا ءانبأ مهنأل ، مهريغ نود هتيقحأو كلملا ىوعد مهسوفن

اولازامو ، سفلنت مهنيب لازام نكلو ، هانيب امك كلملا اومستقا دقو
نإو اهومنتغا ةصرفلا مهتنكمأ اذاف ضعبلا مهضعب نم ةلفغلا نوسمتلي
كولملا ءالؤه لوأو ، مهزكارم ىلا اوعجرو مهباقعأ ىلع اوصكن مهتكمت مل
٠ نامبن نب ناميلس نب نسحم نب ناطلس فورعملا بسحب
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ةثالثلا هدالوأو ناميلس نب نسحم نب ناطلس ريمألا

نمب ليعامسا نب دمحم نب تاكرب مامإلا ىلع ناطلسلا اذه جرخ
ىلوأ ةنطلسلا نوريو ، همامإلا ةاطو مهءوست نيذلا سانلا نم هعم
٤٦٩ ةنس ىوزن كلمتف ، اهريغ عم هلاني ال ام اهعم لاني ال هنأل ، رمألاب

ىسرك ىه ىوزنو نينمس عست هكلم ىف شاعو ،ذجاونلاب اهيلع اضاع ىقبو
ساسأ رجح ناطلسلا اذه ناكو ، اميلع مالكلا قبس امك ةيلخادلا نامع
نب رفظم مميف مدقملا ناك دالوأ هل ناك هتوم دعبو ، ةيناثلا ةيناهبنلا

ةيناثلا ةاصحلا ناكو ، هيبأ توم دعب رمألا ىلوت ىذلا وهو ، ناطلس
هيبأ نم هل اثرإ هدي ىف ىوزن تناكف ، ةيناهبنلا هماعزلا هذه ءانب ىف
ناكو ، اهكملامب اطونم تقولا كلذ ىف اهعبت امو ، نامع كلم نم ابيصنو
ذخأ نولواحي مهلكو ، ناطلس نب ناطلس مهثلاثو ، سامهط هدالوأ ىناث
٠ مهريغ ةنطلسلا ىف قح دحأل سيل ةمألا ىف ةريخلا مه مهنأل ، ءابصنألا

نولازي ال ةطلسم ٠ رصانع مهل نيذلاو سانلا ىف ىعيبط اذهو
اهلجأ نم نوبكتريو ، ناهو زع امب اهنولواميو 6 ةطلسلاب نوملحي
، ريغملا ىلع اعفرتو ةلجاعلل ابح ، سيفنلا سفنلا اهيلع نولذبيو رطاخملا

اهاري مهدحأ لازيالو ، مهسوغن نم حربت ال ةنشنش كلذ ىف مهل نإو
ىورخألا بجاولا نع لهجلا مهامعأ دقو ، هاخأو مابأ اهيلع لتاقيو هل
٠ هيف سفانتلا ىغبني ىذلا ىدبألا كلملاو
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ناميلس نب نسحم نب حالف

ملو ، ناطلس نب رفظم رمألا ىلوت نسحم نب ناطلس توم دعب
اريغص ادلو فلخو تامف همايأ لطت مل افأ الإ رمألا ىف ايار هتوخأل كرتي
مع نسحم نب حالف ناكو ، كلملا رمأب مايقلل حلصي ال ناميلس همسا
٠ هناكرأ ديشو هانب وه هنإ ليقو ، تاينقم نصحل اكلام هيبأ

رثكألا وه : نسحم نب حالف ركذي وهو - ديمح قيزر نبا لاق
باوصلاو رسملا ضرأ نم تاينقم هنكسم ناكو ، ةسايسو ادوج مهنم
اهنصح ىنب ىذلا وهو : لاق ، نامع لها فرع بسحب رجحلا ضرأ نم
حالفل ناكو ، عينم عفترم ىلع لاع نصح وهو : دوسألا هامسف كماسلا

اغناملا رجش بلج ىذلا وهو ، ةعارزلاو سارغلاب مامتها عون اذه
لامش لهأ اهيمسيو ، ابمألا نامع لهأ اهيمست ىتلا ةرجشلا ىهو ، نامعل
لهأ اهب عماستف ، تاينقم ىف اهسرغ ءاه ةزمهلا بلقب ابمملا ةنطابلا
٠ هشلا ءاش ام الإ اهلك نامعب تشف ىتح ، اهبلج ىلع اوتفاهتف نامع

نب ىسوم ناكو ، رعشلا اصوصخ ىبرعلا بدألل ابحم حالف ناكو

نسحم نب حالف حدمي ام اريثك ناك ، صاخلا مهرعاش ناوش نب نيسح
هنولوادتي نامع لهأ دنع عئاش ناويد مهيف هل ناكو ، همع ىنبو هينبو
ىرطعلا رجشلا ىذاكلاب اهيبشت اذيكلاب وأ اماع افرع ىواذيكلاب فرعيو

اذه لهأ نم نامع لهأ نم ريثكلا مهحدمو ، هتقرو هتفاطلل عفورعملا
، رداص نع الو دراو نع نوبجتحي ال اوناكو مهوطعأو مهوزاجأف نفلا
نم لجر هسولج تقو ىف هيلع لخدو ، ءاش ىتم ءاش نم مميلع لخدي لب
: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو ، ثهدناف ، اسحألا لهأ
لاق كلت هتثهدبو ، هسرفل اماعط لأسي نأ دارأف ٠ ةشهد ىلخاد لكل
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تقلا ةصفصقلا وأ ةصفصفلا وهو ميسربلا وه تقلاو ، ىتقل اليخ ديرأ

اتق هوطعأ حالف لاقف ، ىليخل اتق ديرأ الئاق داعأف هبتنا مث ، سبايلا

ماركإ ف كولملا تاداع ىه امك ةوسكو الام هوطعأو ، اليخ هوطعأو

لابجلاب اومرتعاو ، نامع قرش نم دلاخ ىنب ىداو لهأ هفلاخو ، دفاولا

نم هبحس امضخ اشيج مهل زهجف مهفالخ ىلع اورصأو ، ةعينملا ةقهاشلا

، لوخدلا نم لابجلا هعنمت ملو ىداولا لخدف ، اهتيقرش ىلا نامع ةرهاظ

لوقي ىتلا ةينونلا هتديصق ىف ىه امك روكذملا رعاشلا ةيضقلا ركذ دقو

: امعلطم ىف

نابلاو لثألا موسر ىذمف جز

: اهنمو

تفعو تلخ ىتالملا اهملاعم لأساو

ناريجو ىحنمناك اهب نمع

لا نم نامزلا مكح اهضاق لزانم

ناريصو مارآب ناسحلا ضيب

مكو بابشلا لذ اهب تبحس دق مك

نالزغو نيع نم تدص امحوس ىف

:لاقنأىلا

ىف ةميدبلا ىنعم ددري رعش

نابحس ظفل ىكاحي حالف ايلع

: شيجلا فصو ىلا داع نأ ىلا هحدمي هيف راس مث

ةلبقم ضرألا ىحاون نم تلبقأو

نامبن نبا اي ايارسلا كيلا ىتأت
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هب كولملاو شيجب تضهن ىتح
)١( ناندعو ناطحق لآ نم نوفوم

دمس ىلا ىلهب نم ثيجلاب ترسو
)٢( نالعجف روص ىلا قايس ىلا

ام قانسرلا كلام هب ثيج
)٣(نارهز نب رضن ىغب ىف انثلا رومثم كل

دنسس ىتفلاو ىدعو رصانو
ناحرس مرقلا ليلس سامش ونب

ةكرعم لك ىف انقلا ناغعرملاو
ناخيش نب بدنلاو ةعيبر ونب

ةبطاق نادحلا عم ورمع لآو
ناليج نبا دنج ىف شمهد لآ ىف

ةفراطع ىف اعيمج ىثحو لآو
ناليغ لآ نمو ركشي لآ نم

مهو دانعلا لهأ مهو تلص لآو
نابيث نب لهذ ونب هيفو هبيف

ىلع نومدقي ريمع لآ هيفو
ناسرغب ىومت رمض لهاوص

رمع ىخب عم زيزع لآ هيفو
نايبذو سبع عم ريمح لآ عم

٠ ثيجلا ىف نيذلا ءارمالا ىل1 هب راشأ )١ (
. ةيحانلا هذه نم قيس قايسبداراو )٢(
٠ برعلا ىبأ نب كلم وهو هعم ىتقسرلا نأطلس نلكو )٣(

٣ ج خيراتلا ربع نامع - ا١ ٠ م
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مه خراوصلا ليكشو رفاغو
نالمث ناكرأ نم تبثأ عورلا ىف

ونبو ىدع انبا ىف ةربع لآو
ناوعأو راصنأ ريخ مه ةانه

ونبو العلا بابرأ زرحم لآو
ناشلاو ، رمألاو ىمنلا لهأ شاطي

ونبو ةلمج ميهش لآ هيفو
نافخ دسأ ىقالتلا ىف مه سبح

: لاق نأ ىلا شبجلا كلذ فصي رم اذكهو

طلتم رحبلا لثم عبعبعي شيج
ناطيغو ديب ىف جوملاب رايتلا مس

نم لداجملا مش هب تحتف ىتح
نايصع دعب نم دلاخ ىنب ىداو

تعضخأو فرشلا جات ناطلسلا اذه تسبلأ ةيضقلا هذه تناكو
ةثداح ربكأ ىه ثيح هموصخ ىلع كيلملا اذه تدبأو نامع لهأ رثكأ
٠ هخيرات ىف

ربكأ رفظملا هدلو ناكو ٣٧٩ ةنس نسحم نب ناطلس تام املو
حالف دعب كلملا ىلوت ىذلا نأ قيزر نبا ىفو ، هيبأ دعب كلملا ىلوت هتوخإ
دث نم نولخ رشع خيراتب ىفوت ىتح حالف نب رارع هدلو نسحم نبا
كلملا ىف ثكمي مل هنأو نيعستو عستو ةئام عسنت دعب هلعلو ٩٩ ةنس جحلا
ىلوت ىذلا وه ناميلس نب رفظم نأ : رخآ لوق ىفو نيرمش ةدم الإ
فو ، طقف نيرهش كلملا ىف ىقب ىذلا وهو ، نسحم نب حالف دعب كلملا
ةليل ةرثع ىتنثال نينثالا ةليل نسحم نب ناطلس ىفوت : نايعألا ةفحت
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ناطلسو سامهط مهو دالوأ ةثالث كرتو ، ٣٧٩ ةنس رخآلا عيبر نم تيقب
٠ رفظمو

هدلو كزتو تام نأ ىلا كلملا ىف مميلع مدقتملا وه رفظملا ناكو
نب حالف هيبأ مع ناكو ، كلملا ءابعأب مايقلا ىلع ردقي ال اريغص ناميلس
ماقأو ىلهب ىلا ءاج رفظم تومب ملع املف ، تاينقم نصح اكلام نسحم
٠ هناكم

نينس رثع هكلم ةدم تناكو هكلم ىف لدع هنإ لاقيو مامإلا لاق
نبا وهو ، هيلع مالكلا قبس ىذلا رفظم نب ناميلس هدعب كلمو تام مث
جارخ ذخأو ، اهيحاونو نامع ىف رمألا ىلع ىلوتساو ةنس ةرثع ىتغثا
ىوزن لهأ هبراحو : لاق ٠ ىضاقلاو ىنادلاو ىصاعلاو عئاطلا نم اهلها

رمآتف ميظع شيج هدنعو ، وفيج نب دمحم هل لاقي ىربج مهعم ناكو
٠ هيلع اوضقف ىحاونلا عيمج نم هيلع اوفتلاو نويناهبنلا هيلع
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حالف نب رارع

ناكو ،نسحم نب حالف نب رارع هدلو كلملا ىلوت حالف توم دعب
،كولملا لاصخو ىبرعلا مركلاو لامعالاو قالخالا فحالف هيبأ ةريتو ىط
نم احودمم ناكو ، خيراتلا هركذي امم نامعب بورح ممايأ ىف نكت ملو
توص كللا ىف هل اكلمرارع ناكو ، ممملاوحأ فالتخا ىلع ءارعشلا ةنسلأ
هليوط حئادم هيف مهرعاش نيسح نب ىسوملو ، ىنامعلا قفالا ىف لاع
نأ دارا نمو ءانثملا بحو مركلا ىلعف ء ىش ىلع تلد نإ لدت ةضيرع
٠ هرعاش رعش نم هسمتليلف هماقم فرعي

، قلخلا نسحو مركلا ىف هيبأ ةقيرط ىطع ىضم : قيزر نبا لاق
رفيج نب دمحم لخد امدنع برحلا ناكرأ دحأ روكذملا رارع ناكو
رصانو ، حالف نب رارعو ، رفظم نب ناميلس هيلع ماقف ، ىوزن ىربجلا
رفيج نب دمحم بقعو ، ةعقاولا ىف رفيج نب دمحم لنق ىتح نطق نبا
ناميلس اهجورتف ، رماع نب ريمع تنب همأو دمحم نب دمحم همسا ادلو
ىلوتيو ءاتش لامشلا ةيدابب اهيلا نكري ناكف ، اهب فغشو رفظم نبا
نصح نم ىقرشلا نكرلا ىنب ىذلا وه لاقيو ، حالف نب رارع ىلهب رمأ
ناكو ، حالف نب رارع نصحب فرعي ناكو ، همظنو هفرخزو ىلمب
دادبتسالا مودب ءالؤه نم دحاو لكو ، لقني كلم موزخملو ةرهاظلا كلم
مهو ، براقأ مع ءانبأ مهف ، رادقألا هتدعاس ول نأ هيخأو هيبأ نود
نم كلملاب قحألا هنأ ىري دحاو لكذإ ، بناجأو دعابأ كلملا ةيحان نم
تولاط مكل ثعب شا نإ ( : ممل ليق امل ، ليئارسا ونب تلاق امك هريغ
ةيقحألا هذهف )هنم كلملاب قحأ نحنو انيلعكلملا هل نوكي ىنأ اولاق اكلم
مه نيأو ، ةيناسنالا ةغمدأ ىف اهمئاعد ةعضاوو اهبانطأ ةبراض لازتال
٠ اهيصحت ال ةرامإ نم كل ريخ اهييحت سفن نم
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راحص نومجامي مجعلا

مجعملاو ، ىفيدهملا دمحم نب انهم ديب راحص تناك ءانثألا هذه ىف
املف ، روكذملا دمحم نب انهم نم راحص لالتحال مجعلا تكرحتف رافلجب

هابلف ، رفظم نب ناميلس شاجتسا ، مجعلا هموري امع دمحم نب انهم ملع
مجعلا تلصوف راحص هعم لزنو ، مخض ركسعو رارج شيجب ناميلس
تناكو ، نيقيرفملا نيب برحلا تبشنف ، رحبلا قيرط ىلع اهديدعو اهدعب
ىلع ةرئادلا ترادو ، نيفرطملا نيب دلاخلا ءادعلا اهراثأ ةيماح ابرح
ىف مهنم نيبتو ، مهئارو ىلا مهتعجرأ ةميزه رش اومزهناف مجعلا
ةمصاع ىهو ىلهب ىلا رفظم نب ناميلس عجرف ، كارحلا مدع لاحلا
، موزخمو ناهبن امهو نانثا هتوخإو ، ةرشع مهو همع ونب هعمو ، روكذملا
٠ رارع قبس امك مهيط مدقملا ناك حالف دالوأ و

ىنب نم رفظم نب ناميلس دنع ىقب لقني كلمب موزخم لالقتسابو
، دوهو نالمكو ناطلسو ظفاح مهو : ةعبرألا هدالوأو ظفاح نب ريمح همع
نب دمحم نب لحد نب ىلعو ، ظفاح نب دمحم نب انمم همع ىنب نمو
ةيتوربج ةلوص هلو ةنيه ريغ ممه روكذملا ناميلسل ناكو ، ظفاح
٠ ىناهبنلا مدلاب ةجوزهم
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ةمشاغلا هلامعأو رفظم نب ناميلس

ىف هراصتنا هوتعو هتوربج ىف داز ارابج هنع انمدق امك ناميلس ناك
دمس ىفو ىكزأ ىفو ةيرقلا ىف ءارزو هل ناكو ، تر ىتلا تاكرحلا
هيف نولخدي امب نولايب الو هرماوأب نوموقيو هلامعأ نوريدي ، نامشلا
نب كلام لآ نم مضامجلل ناشلا دمس تناكو هتلود ىلا ارظن ، هلامعأ نم
مملماعي مهيط اطغاض مهيلع ارئاج ناميلس ناكو ، اهناكس مهو ، مهف
نامع دالب ىحاون ىف مهقرفتو مهدالب نم مهجورخ تبجوأ ىتلا ةناهإلاب
، ممنطو ىلا عوجرلا ىلع نوردقي ال لاحلا اذه ىلع مهو ، ةنس نيثالث
هجارخأو هيلع مايقلا نوموريو ، هتيلب نم جرخملا نوسمتلي كلذ ىلعو
راصنأ نم ةءانه ونب ناكو ، مهدلب ىف رارقلا ىلع لقألا ىلعو ، اهنم
سانلا ةيقبو اهب لوانتي ىتلا ىنميلا هدي مهو ، هعم نومدقملا مه ناميلس
٠ ىرسيلا هدي

نب دمحم نب فيسو ، ديعس ىبأ نب فلخ ةءانه ىنب دوقي ناكو
ببسب ، امهنيب اميف اوقرتفاف امهنامز لهأ ةودق هدنع اناكو ، ديعس ىبأ

، مهف نب كلام لآ نم امهالكو ، رينلا ىنبو نعم ىنب نيب عقو قاقش
لام نم شيثحلا ىلع ريسي ء ىش ىلع اتمصاخت ناتأرما قارتفالا ببسو
ونب زاحناف ، قارتفالاو ةنتفلا ببس اتناك مث اتبراضتف ، رينلا ىنب
، رغظم نب ناميلس ىلا نعم ونبو ليكش ونب عجرو ، ةءانه ىنب ىلا رينلا
همع ونب هعمو تيس راد هراد ىملا ديعس ىبأ نبا فلخ راس كلذ دنعف
٠ ةيلامشلا ةيدابلاب دهعلا اذه ىف رفظم نب ناميلسناكو

وهو ، ةيرقلا ىف ىذلا هريزو ىلا لسرأ رفظم نب ناميلس ملع املو

، رمألا ىف لخدتي ال ىأ ، موقلا نأش كرتي فلخل لق نأ ، رجنخ نب دمحم

نأ ديري هلعلو ، رينلا ىنبو نعم ىنب نيب حالصإلا ديري هنأ رهظأو ىبأف

دمحم لسرأف ، ىئانهلا رصنعلا نم مهنأل ، هل انوع اونوكيل مملمش عمجي
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ملو هب ترمأ ام لبقي مل افلخ نأ رفظم نب ناميلس هديس ىلا رجنخ نبا
نأ روكذملا هريزو ىلا ناميلس لسرأف ، موقلا نيب اميف لخدتلا نع فكي
خيشلل لاومأ تناكو ، مدك نم ةيرقلا نم ةءانه ىنب لاومأ ىف لعفا
اذه فلخ خيشلا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا تعقوف ، ديعس ىبأ نب فلخ
ىلع فلخ خيشلا دتشاف ، قفألا ربغاو وفصلا ركعتو ، رضظم نب ناميلسو
، اسان امنم اولتقف اهوزغف ، ىلهب وزغ ىلع همع ىنب رمأو ، هلاومأ ريمدت
عقاولا نع همطأو رفظم نب ناميلس ناطلسلا ىلا كلذب ريزولا بتكي

٠ ىلهبب

حلصلا دارأو ، ىلهب ىملا لامشلا نم لقتنا كلذ ناميلس غلب املف
، نيقيرفلا نيب اهبانطأ تبرض دق ةوادعلا نإف عقي ملف ةءانه ىنب نيبو مهنيب
عمجف ، رخآلا برحل هتمه قيوف لك امهيف ، هميخم ناطيشلا برضو
خيشلا ققحت املف ، ةءانه ىنب لاتقل هركاسعو هدنج أيهو عومجلا ناميلس
ىلع هرصنتسيي امعباوتو لئامس كلم ريمح نب ريمع ىلا لسرأ رمألا فلخ
لصو ىتح ىئانهلا خيشلل ارصان ريمح نب ريمع راسف ، رفظم نب ناميلس
، نيميعزلا نيب ةدحاو ةعاس برحلا تعقوف ناميلس هاقتلاف ، ىلهب ةربغ
خيشلل كرت ريمح نب ريمع ريمألا ناكو )١( هتمصاع ىلا لك عجر اهدعبو
، رفظم نب ناميلس نم موجملا فوخ تيس رادىف ةيماح هموق نم فلخ
هبح نم رثكأ ريخلا بحبو ، ةديمح ىقالخأب افوصوم ريمألا اذه ناكو
٠رثلل

نادلب ىف نيقرفتملا مضهج ىنب عاجرإل ةصرفلا ىأر ةنوآلا هذه فو
، هوءاجف مهيلا لسرأف ، قح ريغب افاودعو املظ ىحاونلا ىف نيتتشملا ، نامع
نب رصان مامإلا دج برعلا ىبأ نب كلام وهو قاتسرلا ناطلس ىلا لسرأو

نع رخأتو ناميلس عضخا ريمع ريمالا نأ قايسلا نم رهظي ىذلا ) ١ (
كرحتي نأ فوخ فلخ خيشلا دنع ةيماح كرت كلذلو خ برحلا رارمتسا

. كلذ ىف رظنيلف عمح نب ريين يمال جورخ دعب فلخ خيشلا ىلع ناميلس
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، قاتسرلا لجأل هلعلو ، تقولا ءارمأ نيب ةناكم اذ ناكو ، دشرم
قاتسرلل ناطلس لصو املو ، نطق نب ىلع نسحلا وبأ هتبحصبو هءاجف
مهامو، مضاهجلا نأش ىف ريمح نب ريمع ريمألاو وه مهافت روكذملا

كلذ دعبو ، رفظم نب ناميلس مهيلع هاقلأ ىذلا ناوملاو لذلا نم هيلع
مهورصانو مهوديأو مهدالب ىف مهورقأف ناشلا دمس ىلا مهب اوجرخ
نامتمالا نم ممتمارك ظفحت ىنابم ممل اونبو ، لاجرلاو لاملاب مهودمأو
٠ ناوهلا لولحو

ريمألا ممعم كرتو ، ممتيلخاد ىف مهدحو نوينامعلا كاذ ذإ ناكو
برحلا ةلآو ماعطلا نم هيلا نوجاتحي امو هلاجر ضعب ريمح نب ريمع
٠ قاتسرلا ىلا ناطلسلاو لئامس ىلا ريمألا عجرو ، ممتقو ىف ىتلا
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لئامس ريمأ ىناهبنلا ريمح نب ريمع نيب عارصلا
رفظم نب ناميلس ناطلسلاو

ريمعل انوع ماق برعلا ىبأ نب كلام نأ رفظم نب ناميلس ىأر امل
نع مهالجأو ناميلس مهب درش نيذلا ، مضاهجلا عاجرإ ىف ريمح نبا
ىنب نيب برحلا ترمتساو ، ريمع ريماللو كلامل ةوادعلا رمضأ ، مهنكامأ

، ىوزن ىلا اهجوتو ناطلسلاو ريمألا ماقف ، رفظم نب ناميلسو ةءانه
نب ناميلسو ىوزن الزنف ، نيفرطلا نيب حلصلا ةدارإ نارهظي امهلعلو
، قاتسرلا نم ىنيع ةلحم لهأ ماق ىلهب ىف ادرخ املو ، ىلهب ىف رفظم
لسرأف ، اهنم جورخلا ىلع هومغرأو ىنيع نم ناطلسملا ريزو اوجرخأف
رس دقو ، هموق ضعبب هناعأف ، هنم ةرصنلا بلطي رفظم نب ناميلس ىلا

ناطلسلا كلذ غلب املف ، هشيجل ادئاق حالف نب رارع لسرأف ، كلذب ناميلس
ريمع ريمألاب اذاو ، قاتسرلا ىلا ةدوعلاب كلام ناطلسلا مهف ، هلاب لغشأ
اهلعلو ، هحلاص نم هنأب ريخأتلا ىف هل هونيو هريخأت ىريو هبذاجي

٠ هنم ةسايس

ىلمب لالتحاب هيلع اوراشأو ريمح نب ريمعب ةءانه ونب شاجتسا انهو

رقتساو ، ىلهب نم برق املو ، مهتوعد ىبلف رفظم نب ناميلس نم هل
، تيسراد هدلب نم ىئانهلا دمحم نب غيس خيشلا هيلا راسخ ىوزنب
ريمع ريمألا لاق اريخأو ، لاحلا هاضتقا باتع امهنيب ىرجو ىوزن ىملا
، تيسراد ىملا مهب راسو ، تئش ام لاجرلا نم ذخ دمحم نب غيسل
٠ نوكي اذام رظتني ىوزنب ريمألا ىقبو

ةيرقلا نولواحي امبر مهنأو رفظم نب ناميلس مهربخ غلب املف
تامجلا ىلع هلاجر بترو ناميلس ماق كلذ دنعف ، ىلهب وأ مفيس وأ

ىتح نييزجلا جلف سأر ىلع ءانب هل ماقأو ،مزعو مزح اذ ناكو ، ثالثلا
ىلمب عماجو فاغملا ةراحو ارضخلا ضبق كلذكو ، مريمدت مودع لمأتي ال
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سفن ىف قاتسرملا ىف كاذ ذإ رارع همع نبا ناكو ، ظفاح نبريمح مهعمو
نأ ىأر امنع ىلهب ىملا تيسراد نم دمحم نب فيس راسف ، اهنم ىنيع
لخدف ، اهعارص هيلع نومي اهقرفتب اهفأو ، تقرفت رفظم نب ناميلس ىرق
نم لوخدلا نم اونكمتو ، روسملا اوروست ثيح ىبرغلا بناجلا نم ىلهب
: ماسقأ ةثالث هشيج دمحم نب فيس مسق انهف ، دحأ مهب رعشي نأ ريغ
ىتلا ىهو ، هجولا ىلع امسقو ، لامشلا ىلع امسقو نيميلا ىلع امسق
نكل ألا ىف هضباقم بترو ، هداصرأ مكحأو ، دالبلا نم عماجلا هجاوت
عيمجو ، رمع ىنب دجسمو عماجلا رصاحو ، دلبلا ىف ذوفنلا اهل ىري ىتلا
نصحلا الا دلبلا نم ءىش رفظم نب ناميلسل ىقب امو ، رقعلا باوبأ
اطلسم لتقملا ناكف ، نيقيرفلا نيب برحلا ىحر ترادو ، ارضخلاو
كلت ىف مهنايعأ لتق لب مهنم ابناج ذخأف ، رفظم نب ناميلس موق ىلع
، دالبلا ىف هتوص العو ، اهيف دمحم نب فيس لوخد ناك ىتلا ةليللا
ملظ نم نوري امل دلبلا طهأ نم ريثكلا ناكو ، دالبلا ىف نامألاب ىدانو
٠ رفظم نب ناميلس

نمب بكر ، ىوزنب ريمح نب ريمع ريمألا ىلا ربخلا لصو املو
ىبأ نب كلام ناطلسلاو ، دمحم نب ناطلس ريمألا هعمو هعم ىقب
ديعس ىبأ نب فلخ خيشلا راسو ، ىوزن لهأو نطق نب ىطو ، برعلا
ناكو ، ممباحصأل ةرصن ، لاجرلا نم اضيأ هدنع نمب تيسراد نم ىئانهلا
ارضخلا تفاكو ، فاغلا ةراحب ريمح نب ريمع ريمألا لزنو ، اليل مملوخد
، لهذ نب ىلع مهعمو هلاجر اهبو ، رفظم نب ناميلس ناطلسلا دي ىف
ىط لبقأف ، ةوقلا نم مهدنع امب اوجرخيل ريمع ريمألا مهيلإ لسرأف
، لوقي ام ىلا اتافتلا مهمري ملف ، لاتقلا ىلع مهضرحي هموق ىلع لهذ نبا

نم ىنيع ىف وهو حالف نب رارع ربخلا غلب كاذ ذإو ، جورخلاب اومهو
كاذ ذإ تناكو ةيرقلا لزنو ، هيلع ردق نمو هعم نمب ضهنف ، قاتسرلا
٠ مهيديأ ىف
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ىلهب ىلع ارطيس دق دمحم نب فيسو ريمح نب ريمع ريمألا ناكو
اومكحأ دقو ، تامجلا لك نم هب نوطيحي مهو ، نصحلا الإ اهيحاونو
نم اجرب قوسلا ىف ىتلا رابصلا ةرجش ىف اوعضو مهنإ ىتح مهدصر
موق كلذكو ، مهيلع اوضقف نصحملا ىف الاجر هنم اومرو ، بشخ
، نصحلا لخاد ىف الجر جربلا بحاص برضف عماجلاب اجرب اونب ريمألا
اولخديل ، نصحلا روس نم ابفاج اوعشقف نصحلا ىط موقلا فحز مث
ركسعلا نإ مث ، رفظم نب ناميلس ركسع مهدصف نصحلاب نم ىط هنم
نم اوبلطو ، اموي رشع ةثالث دعب اوجرخف جورخلا ىف ممتمالس اوأر
مث ، هريزو ممعم ريسو ، مهدنع امب مهريسي نأ ريمح نب ريمع ريمألا

، ةيرقلا ىلا ىلهب نم نيريسم هركسعو همع ونبو رفظم ناميلس علط
جرخ ةيرقلا اولزن املف ، ةبلغلاب نقيأو ، هموق ىف للخلا ىأر هنأ كلذو
ريمح نب ريمع ريمألا رمأ كلذ دنعف ، ةرهاظلا ىلا حالف نب رارعو وه
ذإو ، ضرألا ىلع امئاق ارادج هنم اوكرتي ملو ، عشقف نصحلا عشق
عجرو ، هفرط نم ىلهب ىلع ايلاو ديعس ىبأ نبا فلخ ريمع لعج كاذ

ىتح رمشأ ةعبرأ ىلهب ىف ديعس ىبأ نبا فلخ ىقبف لئامس ىلا وه
٠ ةنس فلأو ةرشع عست ٩١٠١ ةنس لوألا عيبر ةليل

همع نباو رفظم نب ناميلسو الإ ديعس ىبأ نب فلخ رعسثي مل
دمحم نب فيس ناكو ، رقعلا ىف مهو ارضحلا نولخدي مهعم نمو رارع
نب ناميلس لسرأف ، ةرهاظلا نم رسلا ىف لاجرلا نايعأ نم هعم نمو وهو
، ةدع نم هدنع امب هريسيو ، ىلهب نم جرخيل ديعس ىبأ نب فلخل رفظم
ىلع لوعف ، هراكوأ ضار جراخ هنأ ىأرو ، زجعلا رعمشتسا كلذ دنعف
نيذلا دلبلا لهأ نم هشا ءاش نم هعم جرخو ، ناميلس نم نامأب جورخلا
ريمع ريمألا ملعو دمحم نب فيس ملع املو ، ناميلسل ءادعلاب اورهاظت
الاح ريمع ريمألا امأف ، ةوق نم هعم امب امهنم دحاو لك اءاج ريمح نبا

ىوزن ىلا وه عجرو ، دمحم نب فيسل اهملسو اهلتحاف ةيرقلا مجله
٠ اهددصب مه ىتلا لاوحألا ىف ركفي امايأ اهب ىقبو
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كلمف ، نسملا ريغص دلو هل ناكو ، رفظم نب ناميلس فوت مايأ دعبو

ةنوعملا بلطي ىوزن ىلا دمحم نب فيس ماق مث ، حالف نب رارع دعب نم

لخدف ، هشيج نم الاجر هاطعأو هبلط ىبلف ، ريمح نب ريمع ريمألا نم

نم نام ىبأ ةلحم مهب مجاه اهدعبو ، مايأ ةعبس اهيف ىقبو ةيرقلا مهب

حالف نب رارع مهب طاحأ كانهو ، ناميب ةلحم نآلا اهنومسيو ىلهب

نم مهدنع امب مهريسي نأو نامألا هنم اوبلط مث ، مايأ ةدم مهرصحو

نم سداسلا ىف كلذ ناكو ، ةيرقلا نصح هل ىقبو ، برحلا ةلآو عاتملا

ىف حالف نب رلرع ىفوت ةنسلا هذه مامتو ، ةرجهلل ٠٠٠ ٤٢٠١ رفص

هدعب نم كلمو ، ةنسلا سفن نم جحلا رهش نم رشع ىداحلا صوصخ

هدعب رمألا ىلوتو ، طقف نيرهش ةدم كلملا ىف ىقبو ، ناميلس نب رفظم

فيسو ناهبن هيلع جرخف اضيأ طقف نيرهش كلملا ىف ىقبو ، حالف موزخم

نصحلا نم جرخي ال طرش ىلع نصحلا نم هاجرخأف ىئانملا دمحم نبا

جرخف ، رمألا لاثتما نم ىأ كلذ نم هل دبال ىأرف ، هوحنو حالسب

رزوتساو ، حالف نب ناهبن ىلهبب ماقأو ةدم اهرمأ ىلوتف ، لقني ىلا امغرم

، دمحم نب فيس هلدب لعجو هجرخأ مث ، لهذ نب ىلع همع نبا اهيف

ناطلس وهو ىلهب نم همع نبا درط مث ، تاينقم هتمصاع ىلا وه حارو

، راحص ىملا ريمح نب ناطلس حارف ، اهيلع هفاخ هنأل كلذو ، ريمح نبا

٠ دمحم نب فيس ىلهب رمأ ىلوتو

عجرف دمحم نب فيس هعنمف ىلهب ىط ريمح نب ريمع ريمألا راث مث

بتري وهو ، ةدملا هذه ةليط هتطلس تحت ىوزن تناكو ، ىوزن ىلا

ريغ لقع هلو ةسايسو ريبدت اذ الجر ناكو ، ىلهب ىلع موجهلا رومأ

دحأ هب ملعي ملو ىلهب نم رقعلا لخد ةيتاوم ةصرفلا ىأر املو ، نيه

مجمف ، تيسراد هدلب ىف دمحم نب فيس ناكو ، اهيف ركرمتم وهو الإ

لسرأ انهو ، هرمأ مهديبو هموق هيف نصحلا نأل ، نصحلا لخدو ىلهب ىلع

دنجي ناهبن لظف هديب لازتال اهنأو ، ىلهب ىلا بلطي حالف نب ناهبن ىلا
مكحأريمح نبريمع نأل دادعتسالا ىف ذخأ و ، ىلهب ىلا ادصق دونجلا
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دمحم نب فيس ىقبو ، لاحلا اذه ىلع لوخدلا هل ىنأف ، دلبلا ضباقم
اذه ىلع لوخدلا حالف نب ناهبن ري ملو دلبلا ىف ريمعو ، نصحلا ىف
ريمح نب ريمع ريمألا نم بلطف ىلهب نصح نم جورخلا ىأرف ، لاحلا
نم اضيأ هعم امبو ، هعم نمو وه كلذب هل معنأف ، ةيرقلا ىلا هريسي نأ

ةبحصلا نسح ىلع دمحم نب فيسو ريمح نب ريمع ريمألا عجارت مث ، ةدع
: ةرصانمل او ةنوعملو

هل نولئاق اريخ قلي نم سانلاو

لبهلا ءىطخملا مألو ىمتشي ام

، لقني ىلا امغرم جرخف ، رمألا لاثتما نم ىأ كلذ نم هل دبال ىأرف
همع نبا اهيف رزوتساو ، حالف نب ناهبن ىلهبب ماقأو ةدم اهرمأ ىلوتف
ىلا وه حارو ، دمحم نب فيس هلدب لعجو هجرخأ مث ، لهذ نب ىلع
، ريمح نب ناطلس وهو ىلهب نم همع نبا درط مث ، تاينقم هتمصاع
رمأ ىلوتو ، راحص ىلا ريمح نب ناطلس حارف : اهيلع هفاخ هنأل كلذو
• دمحم نب فيس ىلهب



٨٥١  —

ةهابنلا نم معلا ءانبأ نيب شراهتلا

نب لهذ نب ىلعو ،ظفاح نب دمحم نب انممو ،ريمح نب ناطلس ناك
مكاح ىفيدهلا انهم نب دمحم نم برقلاب راحص ممتكسم ظفاح نب دمحم

ىف نولواحي ام هيف نولواحي هنم برقلاب مهو مهلعلو ، كاذ ذإ راحص
مزح اذو ، هرمأ ىف ةريصبو ىعاود روكذملا ىفيدهلا ناكو ، مهناوخإ
نامبن مممع نباو ، مهنيب حالصإلا لواحي لجرلا ناكو ، هدي ىف ام ىلع
مه ذإ ، ممئانع نم اضيأ حيرتسيو كلذب دي مهيلع هل نوكتف ، حالف نبا
ةديدج كاذ ذإ ىهو تاينقم ىف روكذملا مهمع ناكو ، نيئجال ةخصب هعم
، حالف نب ناهبن نم برقلاب موزخم ناكو ، ةعئار اسورع اهابص ىف لاتخت
ىفيدملا لواحف ، رتغملا ةنتف امهالكو ، تاينقم تخأ ىهو لقنيب ناك ذإ
ىف ىعدي دحاو لكو قافتالا نيأو قفقي ملو ، نيروكذملا نيب حلصلا
٠ رخآلا ىثخي دحاو لكو ، كلملا هنأ هسفن

، ىلهب ناموري لهذ ىطو ريمح نب ناطلس نأ عيشأ ءانثألا هذه ىفو
ريمألا ربخلا اذه غلب املو ، رارج سيمخو مخض شيجب اجرخ دقو
لئامس نم هركسعب جرخو هعومج عمجو هل كرحتف همهأ ، ريمح نب ريمع
لصاوو ، لهذ نب ىلعو ريمح نب ناطلس اهب لزني نأ لبق ىلهب موري

، تلص ىنب ةراح لخد دق ريمح نب ناطلس ناكو ، ىلهب ءاج ىتح هريس
هل ارصانم هالتو ريمح نب ريمع لصو املو ، ةيمهأ كاذ ذإ اهل تناكو
برحملا ىحر ترادف ، هفرط نم ىلهبل ايلاو ناك ىذلا دمحم نب فيس
رصنلا لواحي لكو ، كلذ ىلع لاحلا رمتساو ، لاتقلا عقوو ، نيفرطلا نيب
، ةنيصح ضباقمو ةمهم دصارمب ةفورعملا ةراحلا اوطاحأ اوناكو ، هل

ىملا لسرأ كلذلو ، نيمب سيل حبمأ رمألا نأريمح نب ريمع ىأر كلذ دنع
مهو نيمايملا ءامعزلا هتوعد ىبل اضيأ كلذ دنعو ، هترمانم لمأي نم
دمس نم هتعامجب ىدنكلا ناميلس نب دمحأ نب ةعيبر نب دجام خيشلا
خيشلاو ، ىوزن ةلافس نم غيفعلا ناميلس نب رمع خيشلاو ، ىوزن



— ٩٥١  -

لهأ نم ىوزن لهأ نم لاجر عم ىبعانلا ديعس ىبأ نب دمحأ نب ديعس
٠ اهيف دقعلاو لحلا

ناطلسب اوطاحأ ىلهبب اوملاكت املو ، حنم لهأ نم سان اضيأ هءاجو
امك ةدعاقلاو ، اهيلع راصحلا اوقبطو ، تلص ىنب ةراح ىف ريمح نبا
، ريمح نب ناطلسب قانخلا قاض املو ، ةداع بولغم روصحم لك ليق
ىلختلاو ناعذإلاب الإ راصحلا اذه ةحزحز ىلع هل ةليح ال نأ ىأرو
نذإلاو هل ناعذإلا ىأ جورخلاو رايستلا ريمح نب ريمع ريمألا نم بلط
، لخاد هيلع لخدي الو راصحملا هيلع دتشا ام دعب ىلهب نم جورخلاب
نب ريمع ريمألا هريسف ، ةبلغلا ققحتو جراخ ةراحلا كلت نم جرخي الو

ناطلس عمتجاو ةرهاظلا ىلا هجوتف ، ةوق نم هيدل امو ةدع هدنع امب ريمح
، ظفاح نب دمحم نب انهمو ، لهذ نب ىلعو ، نالهك هوخأو ، روكذملا
نأ مهنم سجوأو ، دالبلا مكاح ناهبن مهنم فاخ ىتح ةدم تاينقمب
، ه وجرخي نأ لبق اهنم مهجارخإ ىطع لاتحاف ، تاينقم نم ه وجرخي
ةنس هعم اولظو ، ىفيدهلا انهم نب دمحم عم نيئجال راحص ىلا اوضمف
همايق لاح ىف اهب لغتشي ةكرح ريمح نب ناطلس لمع كاذ ذإو ، ةلماك
نب ريمع ريد وزغي نأ ىفيدهلل راشأف ، روكذملا ىفيدهلا دنع راحصب

بلق ىف اماه اناطلس حبصأ روكذملا اريمع نأل ، بيسلا ةنطاب ىف ريمح
ىف الوبقم حبصأو ، شويجلا رجيو ، دقعيو لحيو مربيو ضقني ، نامع
٠ مظعألا داوسلا

، ناطلس نب نانس مهو همع ءانبأ ريمح نب ريمع صاخلا ريدملاب ناكو
هلعلو ، راثف ىفيدملا ىلع كلذ رثأف ، ريمح نب ديعسو ، ريمح نب ىلعو
، كعم اندوجوب كيلع روثي نأ دبال ريمح نب ريمع نأب هيلع لاتحا
انب ءىدتعي نأ لبق هأدبن نأ ىلوألاو ، راحص نم كايإو نحن انجرخيو
لام الو لام ىلا جاتحت ةكرحلا نأل ، ىفيدهلاب عرذتي نأ ديري وهو
نم فيثك شيج ىف ناطلس هعمو انمم نب دمحم ىفيدهلا بكرف ، ناطلسل
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ريمح نب ىلعو ، ريمح نب ناطلس ءارمألا ىلا ربخلا امهقبسف ، راحص
، راحص نم هعبرو ىفيدهلا جورخ اوققحتو ، ريمح نب ديعس هيخأو

لجرلا لسغي وأ هيلعن لجرلا علخي ام ردق الإ ناك امو مهوزغل نيمداق
، زتاوبلا تلسو ركاسعلا تفتلاف ، مهيلع نومجاه موقلاب اذإو هيلجر
، رجانحلا بولقل تغلب ىتح لازنلا مظعو ، لاح عرسأب لاتقلا عقوف
٠ ريمح نب ىلع ريمألا مهنيب نم ةديدع ىلتق نع ةعقولا تفثكناف

نيعرسم هعم نمو انمم نب دمحم عجرو لاتقلا لصفنا كلذ دنعو
ممنم بيرق وه ذإ ، ريمح نب ريمع ريمألا ةمجاهم نم افوخ راحص ىلا
دمحم نم بيسلاب همع ىنبو هتوخإ ىط ىرج امع ملع املو ، لئامسب
، مزحلا ةديقع دقع ىلهب ىف وهو كاذ ذإ ناكو هعم نمو ىفيدهلا انهم نبا
، ةيماس سفنو ةيلاع ةمه اذ لجرلا ناكو ، عقاولا ىلع اقنحو اظيغ ألتماو
ممقرحيو ، فيسلاب مهدصحي ىتح راحص نع عجري ال فلح هنإ لاقي
نم نامع نم ركاسعلا عمج ىف ذخأف ، راد لك ىف مهلمش ددبيو رانلاب

ىلا لسرأو ، ناكم لك نم هترصن اجر نمم بلطو ، هتوعد لصت ثيح
بكاارملا ىف هلمح نعرأ اشيج هيلا قاسف هترصن بلطي زومره ناطلس
٠ برحلا ةلآو لاجرلاو لاملا نم ةيفاكلا ةدعلاب المحم

ءاج ذإ دري مل امو دارأ ام ريمع ريمألا ىلا ىقلن نأ رادقألا تءاشو
)١( طقسم ىلا حيرلا هتقاس ةيبرح ةوقو ريثك ركسعب دنهلا نم بكرم
ةموكح نم هنم بلطب ءاج هلعلو ، ريمح نب ريمع ريمألل طقسم تناكو
ديب دنهلا ىلع اوبرض كاذ اذإ لاغتربلا نإف ، ردابتملا وهو كاذ ذإ دنهلا

دممت فوس ةردابلا هذه نأو ، جيلخلا ىف لخدتلا نولواحيو ، ديدح نم
٠ ًاتمأ الو هيف جوع ال اسبي اقيرط هيف ممل

نم بلطامك ةرصانملا لاغتربلا ض بلطرص الا نا حضاولا )١(
لوطسأب تجرخف تناح دق ةصرفلا نا لاغتربلا تارغ ، زومره ريما

٠ ىغبني امك حلسم مخض
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لصو املو ، ريمع ريمألا وه مهنم ةرصنلا هذمل بلاطلا نأ كش الو

كلذ ةبقاع نأ ىردي امو ، ةطثان هسفن تكرحتو ريمألا زتها بكرملا اذه

هذهو ، ام اموي اهتعزعز ىلع ردقي ال ةوقب اهريغو راحص ىلع ديلا عضو

، هربخ ىتأيس ام ىلا نامعب اهب دتمت رامعتسالا دي تناك ةرداب لوأ

لخدي ملو ، هموق ناودع ىلع ريمألا اذه ربص ولو رمألا هيلا راص امو

نيذلا ءامعزلا سفنأ نكلو ، ىلوأ ناكل نيملسملا دالب ىف نييرامعتسالا

، ءالعتسالا ىف نوبغريو ايندلا رمأ طقف مهمهي لب ، نيدلا رما مهمهي ال

راشملا هشيجب ريمألا اذه جرخ ، اهلك ةايحلا باهذب ولو ىداعملا ىلع

كلذ دنعو ، ةيضاقلا ةكرحلا بتري مايأ ةعبس بيسلاب ركسعو ، هيلا

، رفيج نب دمحم مهلوأ ىفو ىفيدهلا انهم نب دمحمل نوبصعتملا كرحت

دمحم هب رشبتسا اهلصو املو ، راحص ىف ىفيدهلا ةرصانمل شيجب جرخ

ىف ثيدح امهنيب ىرج نصحلاب اعمتجا املو ، نصحلا هلخدأو انهم نب

بولق ىف ىذلاو ، ارش ةرصانملاو ، ةوادع بحلا بلقناو ، نوئشلا ضعب

*لاعتملا كلملا الإ هب طيحي اللاجرلا

كاذ ذإو انهم نب دمحم ىلع ضبقلاب رفيج نب دمحم رمأ كلذ دنع

ىف نيذلا هموق ىلع حاصو ، جراخلا ىلا نصحلا روس نم هسغنب ىقلأ

ةعاس لاتقلا مهنيب عقوف ، نصحلا لخاد جرب ىف مهضعب ناكو نصحلا

ققحتي نكي ملو ، راحص نم هموقب رفيج نب دمحم اهدعب جرخ رامنلا نم

نب ريمع ريمألا ىلا ربخلا اذه لصو املو ، نيبناجلا نم كلذل ىعادلا

ةيرب ةوقلا نم هيدلامو لاجرلا نم هعم نمب راحص ىلا هجوت ريمح

نب دمحمب اذاو ، رخآلا عيبر رشع ةعست راهن راحص ىتأو ، ةيرحبو

اهقاس ىلع برحلا تماقتساف ، لاتقلل دادعتسا ىلع هعبرو ىفيدملا انهم

نييلاغتربلا ىراصنلا دونج تطبه مويلا كلذ دعبو ليللا ىلا مويلا كلذ ةليط

نطقلا عطق مهمامأ نورجي اوناكو ، مهبرح ةلآ نم مهدنع امب بكارملا نم

)٣جخيراتلاربءنا٠ء-١١م(
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، نآلا هيط ىه ام ريغ ةحلسألا تناكو ، مهودع قدانب صاصر اهب اوقتيل
، ربلا ىف ببشخلا لاجعأ ىلع ممعم ىشمت عفادم ىراصنلا دنع تناكو
٠ ودعلا صاصر نم ىقب ام اميلعو

عفادملاو ىراسنلا هيلع تزجف ىفيدهلا ركسع هيف جرب نصحلاب ناكو
ىوتلي صاصرلا ناكو ، مهودع صاصر مهيقيل مهمامأ نطقلا عطقو
، افدمع صاصر فالخ هنأل ، ةريبك ةيمهأ صاصرلل نكت ملف نطقلاب
، ديدحلا هنم ىقي الو هنم ىقت ال لابجلا ىتح دهعلا اذه صاصر نإف
هلخدف ، هوضباق هنم جرخو مدهناغ ، روكذملا جربلا لاغتربلا تبرضف

راشملا جربلا ىلع برعلا حئاص حاص كلذ دنعو ، لاغتربلا شبج
تفشكناف ةوق نم مهيدل امبو ضيبألا حالسلاب هيلع اوضكارتو ، هيلا
، راحص مكاحو نصحلا ميعز ىفيدهلا انهم نب دمحم لتق نع ةعقولا
ريمح نب ريمع ريمألا ملع املو اليل ةعقوملا تناكو لهذ نب ىلع هعمو
هطابتغا دازو هطاشن ىوق ىراصنلا لالتحاو نيروكذملا لتقب
٠ برحلا دتشا و
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رامدلل ضرعتت راحص

عبطلاب ودع شيج ناك اذا اميس ال رصتنملا شيجلا نأ ىفخي ال
لتقو ىفيدملا لتق دعب ، ءاشي امك ىضقيو ىوهي ام لعفي هنأ كش ال

، ودعلا دي ىف جربلا طوقسو ، لهذ نب ىلع مهنم هراصنأو هتامح نم نايعأ
هوخأو ىناهبنلا ظفاح نب دمحم نب ريمح نب ناطلس ىفيدهلا نع ماق
نوقابلا مهركسعو ، ظفاح نب دمحم نب انهم همع نباو ، ريمح نب نالمك
٠ نصحلا ىف

لتق ىفيدهلا ىأ موقلا ديس نأ ريمح نب ريمع ديمألا ملع املو
فو لخنلا ىف ارمتسم مهنيب لاتقلا ناكف ، عسولا لكب لاتقلل هموق بدن
عماج ةهج نم هعم نمب ريمح نب ييمع جرخ ذئنيح ، رئاوحلا ىفو قرطلا
ىذلا ريمح نب ناطلس لتق كلذ ءافثأ ىفو ، دحأ هل ضرعتي ملو ، دلبلا
انوع ممل اودجي ملو ، ةميزه رش هموق مزمناو ىفيدهلا دعب برحلاب ماق
نأشو ، نومجوتي نيأ نوردي ال ىرايح ءالذأ اولظ لب ، ةرصانم الو
٠ اذه مزهنملا

قرحأ نمو لتق نم مهنمف ، نيقرفتم اتاتش اوراص مامإلا لاق
ىط ابهاذ جرخ نم مهنمو ، حرج نم مهنمو رسأ نم مهنمو ، رانلاب
٠ دلبلا لهأ عيمج اذه ىطو ، هجوتي نيأ الو بهذي نيأ ىردي ال ههجو
ىراصنلا ماقأو : لاق ، اهرخآ ىلا املوأ نم اهعمجأب دلبلا تقرحأو : لاق
املهأ ىرأو ، دلبلا حابتسا شيجلا نأ لدي اذهو ، راحص نصح ىف
نكت مل نمو ، هباحصأو ىفيدهلاب ةقالع هل ناك نم مهب تمشو ناوهلا
نأش لب ، ) ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نييصت ال ةنتف اوقتاو ( ةقالع هل
ةصرف اممفتغاو ، نيملسملا ركرم ىف ودعلا ركرمتو ، رانلا نأش ةنقفلا
٠ دالبلا رهق ىف هب ملحي ناك ىذلا هططخم عضيل

ةعقولا هذه ىف رصتنا ريمح نب ريمع ريمألا نأ عقاولا بسحبو
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سيل ةقيقحلاو ، اردرسم الذج لئامس هدلب ىلا عجرو ، الئاه اراصتنا
نيطالس ركرم راحص ةمامل ةمصاعلا ىف زكدمتي ودعلا مادام رصن وه
ىفو ، ريمألا رصتنملا نآلا نكلو ، ركارملا ةيقب ىلاونس اهدعبو ، نامع
ىراصنلا ثاءو ، لوطلاو لوحلا نامع ىف هل ىذلا وه حبصأ ةنوآلا هذه
حبصأو ، ناوهلاو لفلاب اعلهأ ىلع اوضقو لزانملا اورمدو ، راحص ىف
لاطبألا نم قرحأو ، لاجرلا نم لتق نم ىلع ليوعو نزح ملقم دهعملا كلذ
دبال ردقملا نكلو ، ةحدافلا دالبلا نمل اهفإو ، ابراه ههجو ىلع كله نمو
٠ نيحلاصلا هدابع نم ىلوتي ملاو هنوك نم
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مهلمع نولصاوي علاغتربلا

مهفأ اوأرو ، دلبلا رمأ اولوتو ، لحص نصحب لاغتربلا رق امل
اقارتفاو اقاقشو اقالخ ةءولمم ةيلخا دلا نامع نأو ، دقعلاو لحلا لهأ
تحال اذا صرفلاو ، مهرود اوبعلف ةصرف اهومنتغا تانانحو ابزحتو
ةيمهأ ال تناك نإو ، طقسم راحص دعب اضيأ اولوتف ، رمذلا لجرلا اهمنتغي
امل ، نيصحلا نصحلا اهوأر مهنكلو ، راحص ىملا ةبسنلاب كاذ ذإ اهل
ىلع مميديأب اوبرضو ، اهولوتف رافلج ىلا اهدعب اوشم مث نولواحي
، اهولتحاف تايرقب اوخانأ مث ، اهولوتف روص وهو نامعل ىقرشلا بابلا
ىتلا نامع باوبأ تحبصأو ، مهيديأ ىف هرسأب ىنامعلا ىلحاسلا حبصأو
نم مهل سفانم الو نوقلغيو نوحتفي مهترطيس تحت لوعملا اهيلع
٠ نامع لهأ

مسقلا اولوتف ، امب لابجلا ةطاحإو اهتناصحل طقسم اوديأ كانه نمو
، نآلا ىلا ايقاب لازي ال روسب هوطاحأف ، مهفونأ مغرب هلهأ نم ىلخادلا
، قدنخلا روس ىلع ةعلقلا ثلاثلاو ، املابج ىلع نيريبكلا نينصحلا اونبو
ناك ام الإ اهنم ىلاهألا اودرطو ، رحبلا هيف اولخدأو قدنخلا اورغحو

، اهيف اوركرمتو الماك انيصحت اهونصحو ، روسلا جراخ هب أبعي ال
اميف اوثاعو ، ةماه ةراجت اهيف اوعضوو ، ةلئاه تاوق اهل اولعجو
٠ لخادلا ىف نامع لهأو

موزخم ناك ، راحص نم ريمح نب ريمع ريمألا جورخ رثأ ىلعو
ىلع ضبق ناكو ، ىلاهألا ىف ةريسلا ء ىيس ناكو ، علقني نصح ىلع اريمأ
ذخأف ، روكذملا لتقيل همداخ رمأو ، امهادحأ لتق دارأف مهنم نيلجر
عضو نأ هنم دبال ىذلا ءاضقلا نم ناكو ، ريجتسي وهو هبرضيل فيسلا
فيسلا لسري مداخلاو ، ةثلاثلا ةبرضلا دنع لجرلا مف ىلع هدي موزخم
احرج اموزخم حرجف لجرلا مف ىلع موزخم دي فيسلا باصأف ، هيلع
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دوصقملا لجرلاو ، لجو زع براضلا وه هللاو مايأ ةعبس دعب هفم تام
هنأ ادقتعم هبحسيل براضلا دبعلا هيلع رم ذإ ، كلذ دعب شاع برضلاب
نم الأ : رخآلا لجرلل لاق مداخلا مكرت املو ، كانه رخآ لجرو ، تيم
هلخدأو هفتك ىلع هلمحف ، ىح انأ هل لاقف ، لوتقملا اذه نفد ىلع ىننيعي
٠ هلجأ ىقاب شاع و ، كلذ نم احص ىتح هجلاعف ، دلبلا

كرتو ، لقني ىملا تاينقم نم بكر هيخأ تومب ناهبن ملع املو
ةرثك نم هولم دق اوناكو ، هيلع ظافحلل تاينقم نصح ىف هركسع ضعب
اولسرأف ، تاينقم نم هجارخإ ىلع اورمآتو ٤ هيغبو هداسفو هملظو هروج
نامعب ناروظنملا امه ذإ دمحم نب فيسو ، ريمح نب ريمع ريمألا ىلا
، اممب رصتنملا ةوعدل نيبلم اعم اماقف ، نامألاو فوخلا رمأ امهيلإو
ملو ، نصحلا الخدو تاينقم ىلا امهموقب اجرخو ، كلملا ىف نابغارو
نادممي ةدم اهب ايقبو ، افالخ دحأ نم اوأر الو ضراعم امهضراعي
داسفلا ةدام عطقل لقفي ىملا اهجوت مث ، اهيلع امهططخ ناعضيو ، اه رومأ
جرخو امهنم فاخ امهب ناهبن ملع املف ، دابعلا اهنم مئس ام لاط ىتلا
لق وأ ، مهترصنل ابلط ةسئائرلا هلاوخأب قحلو ، بقرتي ابرله دلبلا نم
ىتنثال كلذو ، هعم نمو ريمح نب ريمع ريمألا نم مهتيامحل لقألا ىلع
٠ ةغس فلأو ةنس نيرثعو تس ٦٢٠١ رفص رهش نم ةرشع

ايري ملو ةدم لقنيب دمحم نب فيس هريزوو روكذملا ريمألا ماقأو
كلذب هل تناكف ، اهلهأل دالبلا ريمع ريمألا ملس كاذ ذإو ، دحأ نم ةكرح
طأ ىلا لسرأو تاينقم ىلا وه عجرو هبح ىف سانلا دازو ىربكلا ةنملا
هوباجأو ، اهلهأل هتلماعمو اهيف روكذملا ناهبن لامعأ نع مملأسف ، دلبلا
٠ عرزلا ةظ عبرو ، لخنلا ةلغ فصن ذخأي ناك هنأب

، لاملا تيب رمأ هيلاو ميعزلا وهو لام تيب اهربتعي هلعلو : تلق

لاومأ امأو ، عرزلا ةلغ عبرب ىفتكاو ، ظنلا ةلغ مهنع ريمألا طقسأف
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ديعس ىبأ نب رمع لعجو ، هنوئشو نصحلاب موقي نمل ىهف لاملا تيب
كرحت ءانثألا هذه ىفو ، ىلهب ىلا دمحم نب فيسو وه عجرو اهيلع ايلاو
لخدو ةرهاظلا ىلا ءاجو ،سيرلا لآ هلاوخأ شاجتساو ، روكذملا نامبن
٠ اهب ماقأو ىدف

دحأ لكلو ناوعأ ريمأ لكلو ، لقني ىف هئاقدصأ ضعب هءاج مث
نم ىلع ةنوعملاو ةرصنلاب هودعاوو ماقف هاارغأو كرحتف هكرحو ، نادخأ
عيبر نم فصنلا ةليل لقني لخدو لصاولا اذه عم حارف ، هيلع موقي
هتوق لذيو دلبلا ضباقم مكحأو ، افنآ ةروكذملا ةنسلا سفن نم رخآلا
، اهبلق وه ىذلا نصحلا الإ اهرخآو اهلوأ عاطتسا امب اهروسو اهسرحل
ىلع ونب مهو ، ريمح نب ريمع ريمألا هايإ مهالو نيذلا دي ىف ناك هنإف
اذه فو ، نيقيرفلا نيب لاتقلا بشنو برحلا تماقتساو ناهبن مهرصحو
نب نطق لآ ىلا بهذو ، ةيفخ ىف نصحلا ةامح نم لجر جرخ لاحلا
هموق ةرصنل ممخرصتساو ، رصان نب رصان ذئموي مهيف ريمألأ ناكو نطق
نب دمحم هدوقي ممنم بكر هعم راثو هتوعد اوبلف لقني نصحب نيروصحملا
نب ىلعنب نطق نب نطق نب نطق نب ىطعو ، رفيج نب دمحم نب دمحم
نيذلا لاجرلا نم مهدنع نمب نطق نب رصان نب رصان نب رصانو ، لاله
تماق لقني اولخد املو ، لامشلا ةيدابب اوناكو ، لاجرلا لاطبأ مه
ءالؤه ناك ذإ رمألا دتشاو ، حالف نب ناهبن نيبو مهنيب اهقاس ىلع برحلا
كراعم ترادو ، اهنصح ىف نيركرمتمو ، دلبملا نيضباق كئلوأو نيمجاهم
جافعلا عفترا ىتح ، اهراوأ دتشاو اهراف تيمحو اهبهل لاطو ةيماح
٠ ةفئاط فيلح رصنلا نوكي ن دب الو جاجفلا تملظأو

نازيم نأو ، حجرت موقلا ةفك نأ ناهبن ناطلسلا ىأر كلذ دنع

لتقلا ذخأو هدنج مزهناف ، اهبطخ مظعي ودعلا ران نأو ، فخي ناهبن

نامألا نوبلطي مجامملا ودعلا ىلا اولسرأو اوجض ىتح اريبك ابئاج مهنم

دمحم نب فيس ناكو ، قحاسلا رامدلا ىلا مهرمأ لحناو ، جورخلل
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؛
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، قيرطلا ىف لقني نم هجورخ ربخ هغلبف ، ناهبن لاتقل هثيجب ءاج ىئانهلا
عجرف ، هتوق ىرع تلحناو ، هلمش قزمتو هرمأ راهنا دت لجرلا نأو
٠ ىلهب ىلا دمحم نب فيس

مظنيو بئاتكلا بتكيو عومجلا عمجي لئامس ىف ريمع ريمألا ناكو
أيهت عقاولا هغلب املو ، لقني نم حالف نب ناهبن جارخإل هبرح
ىبأ نب كلام ناطلسلاو مه اوقتشا ثيح قاتسرلا ىف كمل ىنب ب
سفنك ريمح نب ريمع ريمألاو وه ناطلسلا اذه ناكو ، ىبرعيلا ب
ناطلسلا رارق رقو كمل ىنب خودو قاتسرلا ىلا هشيج جرخف ، ةد

شا همحر دشرم نب رصان مامإلا دج وه ناطلسلا اذهو ، قاتسرلاب
٠ هللاءاش نإربخ ىتأي فوسامك هنع ىضرو
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نهولا ناونع قرفتلا

لقنيو تاينقم ىلع رودت ءانثألا هذه ىف ةينامعلا ةكلمملا لاح اذه
شراهتلا نطوم انهو ، قاتسرلاو ناشلا همسو لئامسو ىوزنو ىلهبو
تحبصأ ىتح ةينامعلا ةكلمملا ترغصف ، بارطضالاو لقالقلاو لاتقلا
ولو ، ةسائرلل ابح ةسيرفلا هذه ىلع شراهتت ، ةيلئابق ةخيشمب هبشأ
ةيئانلا ىحاونلا ىلع رطيست نامع تناك ام دعب نأشلا ةريبك يغ تناك
كلذ ملع امك نيرحبلا ىلاو ةماميلا ىلاو ، رمحألا رحبلاو تومرضح ىلا
بلق ىه ىتلا ةعقرلا هذه ىلع اروصقم ةنطلسلا مسا حبصأ ، رم امم
، ىئانهلا دمحم نب فيس خيشلل ىلهب كلم راص ءانثألا هذه ىف هنإف ، نامع
، ريمح نب رمع ريمألا ىلا ناشلا دمسو ، ىوزن ىلا لئامس كلم رامو
راصو ، ىبرعيلا برعلا ىبأ نب كلام ناطلسلا ىلا قاتسرلا كلم راصو
روص نم ىنامعلا لحاسلا راصو ، روبجلا طهر لاله لآ ىلا ةرهاظلا كلم
هذه ءالؤه مستقل اذكهو ، لاغتربلا ىلا رافلجو راحصو طقسم ىلا
: لئاقلا لوق اهلاح ىلع حص ىتح اهيف اوبعالتو ، ةعينملا ةيماسلا ةكلمملا

ةليبق لكف اعيش اوقرفتو
ربنمو نينمؤملا ريمأ اهيف

ىردلا بكوكلا ىلجني ىتمف ، ىنامعلا لاحلا هيلا ىضفأ ام اذه
لمشلا عمتجيو عقاولا ، قرغملا سحن ىلع ، عماجلا هدعسب ىضقي ىذلا
توصف لاوحألا هذه رظنا ، اهيراجم ىف هايملا دوعتو ، ثعسثلا مئتليو
سوؤرلا ىلع رشلا مالعأو ، ةيوطم اهيف لدعلا ةيارو ، تفاخ اهيف قحلا
، فرعت ال ةعيرشلا حيباصمو ، ةيئرم ريغ ءاملعلا هجوأو ، ةروشنم لارتال
٠ نوعجار هيلإ انإو ملل انإ

لقو ، ةربابجلا اهيف تشاعو نامع تبرخو : هللا همحر مامإلا لاق
تمضناو ، تاكربلا اهنم تعغتراو ، ريخلا اهنم بهذو ، ملعلا اميف
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هيلع هللا ىلص متا لوسر اهرمأ امك ، اهبرس تمزالو ، اهتويب ىف ءاملعلا

باجعإو اعاطم احشو اعبتم ىوه متيأر اذاف ( : لاق ثيح ، ملسو هلآو

٠ ) كتيب سالحأ نم اسلح مزلاف هيأرب ىأر لك

نم لبو ريمأ نأ شراهتملا ليجلا اذه ىف نامع لهأب لاحلا ىضفأ
ىبأ نب كلام ناطلسلا فرط نم هلعلو ، ةبراعيلا نم قاتسرلا لامعأ

ذختاف ، قحلا بهذملا لهأ نم ايضاق دجي ملف ضاق ىلا جاتحا ، برعلا

ذإو ، مهبهذم نع مهلزيو سانلا لضي نأ داكف ، فالخلا لهأ نم ايضاق

ةبغم هل اونيبو هوحصنف ملعلا لهأ نم ةريغلا لهأ ضعب ماق كاذ

ىضاقلا لزعف ، مهل ريمألا كلذ باجتساف ، رمألا هيلا لوئي امو ، لاحلا

ةلمج هنع ملعلا ذخأف ، بهذملا لهأ نم الجر هل اولسرأو ، هيلا راسشملا

كلذ دعب هل ناك ء ايض ضيمو ةمألل حال كا ذ ذإو ، قاتسرلا لهأ نم

ىقاتسرلا فرطلاب هل عشو ، دابعلا حاورأ ايحأو ، دالبلا ءاضأ ارثأ
ةمألل ثعبي نأ العو زع هملا دهعت دقو ، لجو زع هللا ناطلسب دتما ارون

ديعيو ، امتمارك اهل ظفحيو ، اهنيد اهل ددجي نم ةنس ةئام لك سأر ىلع

٠ اهقايح ساربن اهيإ

زاتمتو ، ةيهلإ مكح ىلع ىوتحت اهنع بتكن ىتلا لاوحألا هذه لكو

هشاو ، لفسألا ضيضحلا ىلا لاجر اهب ىوهتو ، لئاضفب ءالعأ اهيف

٠ قيفوتلا ىلو

ترمشو ، ةوبنلا تاصاهرإب هبشأ نامعب ثداوح تماق دهعلا اذه ىف

ىوامس عاعشإ ىلع لدت امنإف ءىش ىلع تلد نإ نوخرؤملا اهركذ لاوحأ

رورشلا مالظبو ، ترم ىتلا نتفلا مويغب ةملظملا نامع عوبر ىلع ىلجتي



-  ١٧١  -

لبق نم رمألا هشلو ، زيزعلا قفألا اذه ىلع اهلودس تخوأ ام لاط ىتلا
مهألا ىملا بهذنو ،خيراتلا ىكح ام ركذنع ضرعن نأ ىرنو ، دعب نمو
٠ نانم ميرك هنإ اضرلاو نوعلا هلأسن ـهاو

ةيئانلا ةدملا كلت ةليط نامعب نلهبف ونب هبعل ىذلا رودلا ىهتنا انه
ىتلا ةئيسلا ثداوحلاب ةنوحشمو ، ملاظملا رابغب ةاطغم تلاز ام ىتلا
نع ايصق ابناج تذخأو ، فيرشلا عرشلا تايضتقم نع تدعابت
٠ قحلا ملاعم
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نامعب ىبرعيلا دهعلا ةهدقم

تناك ثيح ، ةينامعلا ةمألل اديدج ١دمع لكشي نامعب ةبراعيلا دهع

، اسوسحم ارخأت ترخأتو ، لغسألا ضيضحلا ىلا تطحنا ةينامعلا ةكلمملا

ةنوآلا هذه ىف اهؤامعز تخفتنا نإو نأثلا ةريبك ريغ ةخيشمك تحبصأو

، نيطالس وأ كولم مهنأ اوعداو ، ةبراعيلا ىلا ةلودلا لاقتناب ةنلعملا

: لئاقلا لوقي امك كاذ ذإ مه لاحلاو

ةليبق لكف اعبش اوقرفتو

ربنمو نينمؤملا ريمأ اهيف

راحصب ثدحي ام ىلع ترصتقاو امسقم ابهن تحبصأ ةكلمملا نأل كلذ

هذهو ، ىبونجلا ىقرشملا بناجلا ىف نالعجبو ، ىلامشلا لحاسلا ىف

ةيمهأ ال كاذ ذإ ناك نإو ، رمقلا ةرئاد نم نيعلا ىرت امب هبثأ ةعقرملا

تومرضحو ةميلأو اسحلا ىلا نامع تناك نكلو ،ىبظوبأل حور الو ىبدل

مشلا ىلص مشلا لوسر لاق نكلو ، اهل ةعباتلا ىرخألا كلامملا ادع اهيلإ امو

لجو زع هللا مكح دقو ) هعضو الإ ائيش هللا عفر ام ( ملسو هلآو هيلع

لحملاو ىلاعلا جوألا ىف اموق ىرت امنيبف : لوادتلاب ايندلا مايأ ىلع

نوحبصي ثيحب الايعو ةيرذو الاجرو الام دئاز ومن ىف مهو ، عفرألا

: لئاقلا لوقي امك مهيف لاحلاو

مهديس تيقال لقت مهنم قلت نم

ىراسلا اهب ىرسي ىتلا موجنلا لثم

: اضيأ عليق امك عقالب رايدلا ىرت نيح دعبو

اخملا ىلا نوجحلا نيب نكي مل نأك

رماس ةكمب رمسي ملو سينأ
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اهزع اميلا دوعيو ، فلاسلا اهدجم نامع ديعتست نأ هللا دارأ املو

فقي فوس امك ، اهفرش داعو ، اهدجم ماقف ، ةيبرعيلا ةلودلا اهل ماقأ

٠ مشا ءاش نإ ءىراقلا هيلع

ةبراعيلا لبق ام ركذ ام دعب نامع ىلع هقيلعت ىف نالسرأ بيكش لاق
، دشرم نب رصان مايأ ىف الإ هدعاوق خسرتو » كملا لثأتي ملو « : لاق
رجحلاو ، ةيبرعيلا ةلودلا ءانب ىف ىربكلا ةماعدلا وه روكذملا رصانو
ةمألا هشلا كردأ : مهضعب مالك فو ٠ هيلع موقت ىذلا اهساسأ ىف ليقثلا
حلصأو اهحرج ىوادو اهلمش عمجو رصان مامإلا ءاجف ، ةيبرعيلا ةلودلاب

لوطسأ تاذ تحبصأو ، ةيقاتسوملاو ةيناوزنلا اهببسب تلازو ، اهنأش
داعأو ، لامشلا ىلا بونجلا نم جيلخلا رهطو ، لاغتربلا مزه ىملاع
٠ ه ا خماشلا دجملاو خذابلا فرشلا نامعل

، ةحيرص ةيبرع ةعبن نم ناك : رصان مامإلا فصي وهو بيكش لاق
تناك مامزلا رصان ملتسا املو لاق ، ةيضابإلا تامورألا مدقأ نمو
، اكولم مهسفنأ نوبقلي ءامعز ىديأب لخادلا ىف ةنصحملا ندملا ضعب
ىقب نكي ملو ، اهلهأ نم خويش سلاجم اهيف مكحي ىرخأ ندم تناكو
، ىول ىنعي ) ةوال ( ةضرف ىوس ىلاهألا ىديأب ةيرحبلا روغثلا نم
كاذ ذإ ناكو : لاق نأ ىلا ، زمره ريمأ مكح ىف لخد ناك ىقابلاو : لاق
ىلا قرقوبلا ركذ مث ، قرشلا دالج ىلع اورهظو ، لاغتربلا دسأتسا دق
اوحتف نويلاغتربلا ناك ىتلا نامع لحاوس هيزاغم ةلمج نمو لاق نأ
٠ اهيسارم نم ىأ اهنم امسق

تناكف ةميظع ةيلاغترب تايماح اهيف ناك ىتلا ةيرحبلا ندملا امأ
ىلا الوأ دشرم نب رصان راسف : لاق ، تايرقو ، حرطملاو راحصو طقسم
، حالسلاو لاملاب مهودمأف ، لاغتربلاب اهلهأ ناعتساف ىول ىأ ، ةوال
ىف نييلاغتربلا سفنأ مجاه مث ، ةدلبلا حتفو مهيلع بلغت ارصان نكلو
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امعالقب ةعنتمم ممتايماح تيقبو مهنم اهعزتناف اهيف اوناك ىتلا ندملا
، ةميخلا سأر نم نييلاغتربلا درط مث ، دالبلا ىلا دتمت ديأ اهل سيل
نأ طقسم ةعلق ىف رارقتسالا لجأل اريخأ اورطضا دق نويلاغتربلا ناكو
فحزف ، اهئادأ نم اوعنتما ةدم اهودأ نأ دعبف ، ةيزج رصان مامإلل اودؤي

ىط طوربشلا ليقث حلصب تهتفاو ، مهنيب برحلا ىحر ترادو مهيلع
ةيجراخلا عالقلاو حرطملا ىف نوصح ةدع مميديأ نم عزتنا ذإ ، نييلاغتربلا
، ةيزجلا ءادأ ىلعو ةراجتلا ةيرحل ضرعتلا مدع ىلع مهربجأو ،طقسم ىف
راصتخالاب و ، اهنم بناجألا درطو ، تايرقو روص ىتنيدم رصان حتتفا مث
، ةيبنجألا ةرعملا نم دالبلا ريهطت هنيع بصن عضو هكلم ةيادب ذنم هنإف
ءارمأو قرشلا كولم نم نويثك همهفي مل ام تقولا كلذ ىف مهفو
هنم هتني مل لحم ىف هنشارب بشن اذا ىبروألا ىبنجألا نوك نم ، مالسالا
ىلوألا نأو ، دابعلا نم اهيف نم دابعتساو ، دالبلا عيمج صالختساب الإ
لكب هعالتقا ىلا ةردابملاو ، سثني نأ لبق ضرملا اذه ىقوت لقاعلاب
٠ لحفتسي نأ لبق لئاسوملا

، هتمكحو همزحب اهترئاث أفطأف رصان نامز ىف تاروث ترجو : لاق
اهررحو ، اهيناوب ىلع نامع ةكلمم ىنبو ، اميظع المع لمكأ دقو لاق
،رومألا ىف احئاش اداج امزاح ناكو : لاق نأ ىلا ةيبنجألا ةطلسلا نم
٠ خلا ىلاهألا هبحأ ، ايقت الضاف

ةريس داعأ ، شا همحر دشرم نب رصان مامإلا نإ لوقأ قحبو
داعأو ، نلمزلا ىديأ هتلبأ ام ملاعملا نم ددجو ، نامع ىف حلاصلا فلسلا
ناك ىذلا دجملا داعأ ىذلا وهف ، ناميإلا جاتب ةجوتم ةيوبنلا ةريسملا
عضوو ، ىليحرلا مشا دبع نب ديعسو ، دوعسم نب ىدنلجلا مايأ نامعل

نب رصان دهعب نامع نأكف نايغطلا لهأ مغر حيحصلا ناميإلا رجح
همحر ومف ، هدهجو همزعب اهدجم ماقأو ، هدمع ىف تدلو امنإ ، دشرم
٠دحاوةمأشا
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دشرم نب رصان مامإلا ةلود يهاشم

، هتلود رومأب اوماق الاجر دشرم نب رصان مامالل شا ضيق دقل
اوكراع ، ةيضام افويسو ، ةداح امامسو ، ةيوق دايأ هل اوناكو
، لطابلا لهأ اوخودو ، ةاتعلا اوعراصو ، ةاغطلا اولتاقو ، ةاغبلا
، برعلا دالب ىف لاع توص كلذ دعب اهل دتما نامعب ةمخض ةلود اوسسأو
لكلو ، لاجر ةلود لكلو ، خيراتلا اذه ىف ءىراقلا هاري فوس امك
٠ لامعأ لاجر

ناكو ، ةدابعلاو عرولاو دهزلا ىف رصان مامإلاب لثملا برضي ناك
، مئاعد هل ماقأو ، ابابسأ هل ًايه ارمأ هلا دارأ اذاو ، كلذك هلاجر
مامإلا ةلودو ، كلذ مده دارأ اذا كلذكو ، هئانبب موقي نم هل رخسو
ىتلا ىضوفلا ىهو ، نامعب ىضوفلاو ملظلا خوسر رثأ ىلع تماق رصان

٠ نامعب اليوط ارود اوبعل نيذملا ناهبن ونب اهفلخ

لدعلا رصان مامإلا ةلود سارغو اسارغ ةمأ لكل نأ كش الو
هعضو ىذلا ىوسلا طارصلا ىلع سانلا لمحو ، ملعلا رشنو لضفلاو
٠ هتداج ىلع ريسملا ممل رسيو ، مكوس ممفلكو ، هدابعل ىلاعت مشا

ةمالعلا خيشلا ريهاشملا دشرم نب رصان مامإلا ةلود لاجر نمو
ىف نيبلاطلا جهنم باتك بحاص ، ىقاتسرلا ىصقشلا ديعس نب سيمخ
٠ ءازجأ ةدع ىلع ىوتحي ، بتكلا تاهمأ نم باتك وهو ، هقفلا

فيس وهو ، ىناهبنلا ناضمر نب دوعسم : لطبلا ةمالعلا مهنمو
مامإلا بورح ىف هركذ ىتأيسو ، هبجاوب ماق ، قحلا فويس نم
٠ شا همحر

دشيور نب سيمخ خيشلا ريهاشملا دشرم نب رصان مامإلا لاجر نمو
٠ ةرهاظلا ةاغب برحل لفاحجلا دوقي لازام ىذلا ،ىكنضلا
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فيس نب دمحم ، دشرم نب رصان مامإلا لاجر ريهاشم نمو
ىف مالسالا ملاعم ةماقإل مامإلا مايأ ىف ماه رودب ماق ىذلا ، ىناقوحلا

٠ نامع عوبر

دمحم نب ىلع نب دمحم : دشرم نب رصان مامإلا ةلود ريهاشم نمو
ربختسو لطابلا لهأ ةقلقلو ، ءوسلا ءاضوض بهري ال امادقم الطب ناك

٠ مامإلا ةلود ىف هلاوحأ هنع

نب هللا دبع مامهلا ملاعلا : دشرم نب رصان مامإلا ةلود لاطبأ نمو
ظفاح مهنمو ٠ رايخألا ةنازخ فلؤم ، ىوزنلا ىدنكلا ناسغ نب دمحم
٠ ىونهلا ةعمج نبا

فوس امك رافلج ةيرس داق ىذلا دمحأ نب ىلع مهريهاسثم نمو
٠ هلا ءاش نإ هركذ ىتأي

، ىربعلا دمحم نب ىلعو ، ىمايرلا تلص نب دمحم : مهريهاشم نمو
٠ ىرشوبلا نسحلب نب دمحأ و

انسح ءالب ىلبأ ىذلا ، ىشرقلا نافلخ نب ديعس : مهديدانص نمو
ءالؤه وه نامعب نيذلا شيرق نوطب ىأ نم ردأ ملو ، مامإلا ةلود ف
نإو ، هللا همحر دشرم نب رصان ديؤملا مامإلا ةلود اوماقأ نبذلا لاجرلا
نيذلا سوؤرلا مه نيروكذملا نأ الإ نامع لاجر نم نويثك مهعم ناك
ممبو ، نامع لهأ ةاغبل شا همحر مامإلا بورح ىف شويجلا ةدايقب اوماق
مل نأك ىتح نامعب ماق اديدج اروط نأكو ، نامعب مالسالا مئاعد ترق
همع نبا مامإلا شويج داوق ةلمج نمو ، كلذ لبق تملسأ نامع نكت

ىناثلا مامإلا كلذ دعب راص هنأل هركذ انرخأو ، ىبرعيلا فيس نب ناطلس
اوقوط نيذلا ، لاغتربلا نم روص ةنيدم حتف ىذلا وهو ، ةبراعيلا نم
، هتمامإ دهع ىف طقسم نم مهالجأ ىذلا وهو ، رهقلاب نامع لحاس
نإ هتمامإ ىف الصفم كلذ ىتأي امك ىرخألا لحاوسلا ىف مهدراطو
٠ هشا ءاث
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ةلا همحر دشرم نب رصان مامإلا

امل ىقتني نأ مزلي ةينيدلا لامعألا نأو ، لاجر لمع لكل ناك امل
تبأ ىتلا ةنامألا طحل سوفنلا مهب نئمطت نيذلاو ، نوينيدلا لاجرلا
، ناسنالا املمحو اهنم نقفشأو اهنلمحي نأ لابجلاو ضرألاو تاومسلا
ةيلهأ ، ةنامألا لمحل ةحلاص ةيلهأ هيف نوكت نأ بجي ناسنالا اذهف
ةيلهأ ، حلاصلا لمعلا ىلا وعدت ةيلهأ ، همرح ىلع مش هريغ ةيلهأ ، ىوقت
طاىصملا ىلا دوعي ىتح همارتحا بجي اقح مللا نيد فلاخ نمل ىرت ال

٠ ميوقلا جهنملاو ،ميقتسملا

لهأو ، داسفلا ةدمعأو ةملظلا بعالتب نامع كلم قزمت امدعبف
محتقاو ، ضيضحلا ىلا ىربكلا ةينامعلا ةماعزلا تطحناو دانعلاو ىغبلا
ملظلا طهأب هللا هادرأ رمأل اهلهأ نم نكي مل نم لك اهديص صانتقال
اهنيد ةمالل ديعي نأ دهعت هتمحربو هلضفب لجو زع هشا ناكو ، داسفلاو
ىتح ، امل ةجحملا حاضيإو اهيط ةجحلا ةماقإل ، ةنس ةئام لك سأر ىلع

صاقتنا نم ملع امو ءانثألا هذه ىف ، ريذن الوريشب نم انءاجام اولوقي ال
، ةرئاجلا ةماعزلل ارثأ ، لهجلا روهظو ، ملعلا ةلقب اهفارطأ نم ضرألا

ريني دعس علاط علطأ ، هدابع ىف هتنس ىه امك رثألا كلذ وحمي نأ هللا ءاش
ةيرحلا ديعيو ، روجلاو ملظلا رين عفريو ، قيضملا فشكيو ، قيرطلا
• اهدومع ىلا

نب رصان ، مادقملا مامهلا ديسلا ةنوآلا هذه ىف العو زع شا جرخأ
ءاجرأ ىف قيرب نم هل قربو ، نيدلا ملاع ىف عاعش هل عشف ، هللا همحر دثرم
لهأ بولق هيلع هشلا فطعو ، نابكرلا ةينيدلا هقالخأب ثدحتف ، نامع
ادبع هشا بحأ اذاو ، نطولا ىف ريخلا لهأ لوقع هيلا تفلأو ، ناميإلا
مث ،ىطألا ألملا ىف كلذ نلعأ ، نيدلا ىف هتماقتساو هصالخإل هدابع نم
خيشلا هابر اميتي مامإلا اذه ناك كاذ ذإو ، ضرألا لهأ ىف هب ىدون

) ٣ ج خيراتلا ربع ناهع- ٢١٠ م(
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أشنف ، نيبلاطلا جهنم بحاص ىصقشلا ديعس نب سيمخ نسحملا ةمالعلا
ريخلا لاصخ عم ، ىوقتو اناميإو انيد لمحي ناميإلاو لضفلا لهأ ةأشن
٠ العو زع هشلا ةعرشب موقي نم وأ مئاقلا اهبلطتي ىتلا ربلا لامعأو

قباست لمعلاو ملعلا لهأ نم لاجرب ةصاغ ةيقاتسولا ةسردملا تناكو
قاتسرلا تناكو ، لضفلا لاصخ ىف اوسفانتو ، مولعلا ليصحت ىلا اهلاجر
لازامو ، ةينامعلا كلامملا ءامعزلا مستقا نيح مامإلا اذه ءابآ بيصن
مامإلا ناكو ، برعلا ىبأ نب كلام لآ ىف مادقألا خسار قاتسرلا رمأ
هنع تام هابأ نإ لاقيو ، ازعو افرش ةفورعملا تاتويبلا نم روكذملا
هتريتو ىلعو هتئيب ىف ىبرتو روكذملا ىصقشلا خيشلا همأ جوزتو اميتي
لزألا ملق هب ىرج امو ، هل قلخ امل رسيم لكو ، تاحلاصلل هللا هقفوف
٠ ابابسأ هلأيهًارمأ هللا دارأاذاو ، هعوقو نمدبال

اذه ىف نامعل ريخلا بابسأ نم مشا همحر دشرم نب رصان ناكو
ةيمالسإلا حورلا تومتو نيدلا ملاعم هيف ىفتخت داك ىذلا بيصعلا دهعلا
:دوجو هلموقيالو
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نالذخلا ىعاد قارتفالا

مشا راثأ ىتلا ةنوآلا ىف لاحلا هيلع ناك ام ضعب ىملا افنآ انرشأ دقل
ديسلاو ، باوألا هدبع هتمحرب لجو زع هشلا ماقأو ، ةيبرعيلا ةوعدلا اميف
ناكو ، ىيرعيلا دشرم نب رصان ، بابحألا بحأو ، بانجلا ىملاع ، باهملا
ناميلس نب نسحم نب ناطلسل ىوزن تناكف ، نيمعزتملا ىديأ ىف نامع كلم
فيسل ىلهب تفاكو ، ىريمعلا نانس نب عنامل لئامس تناكو ، ناهبن نبا
تناكو ، ىلالملا نطق نب ىلعل ناثلا دمس تناكو ، ىئانهلا دمحم نبا
طقسمو تايرقو روص ناكو ، ىربجلا ربج نب رفيج نب دمحمل ءاربأ
ىبأ نب ناطلس همعل لخن تناكو ، لاغتربلل ةنطابلا نم ىلامشلا بناجلاو
ناكو ، همع ونب اهالوت هتوم دعبو ، هيبأ دي ىف قاتسرلا تناكو ، برعلا
روبجلا دي ىف تاينقم نصح ناكو ، روبجلا طهر لاله لآل ىبغلا نصح
تناكو نطق نب رصان امكلامو ، اضيأ روبجلا دي ىف لقني تناكو ، اضيأ
ىه لب ، طقسم كلذكو لاغتربلا ديب راحص تناكو ، رفيج نب دمحمل
كلاملاو مجعلا ديب رافلج تناكو ، ةيمهألا نم اهل امل كاذ ذإ ةمصاعلا
٠ ىمجعلا نيدلا رصان اهل

قرفتلو ، دمعلا اذه ىف نامع رمأ اهيلع ناك ىتلا لاحلا ىه هذه
وه رمأ شو ، لاجرملا نم دارفأ اهلقعي ةعيدب ةمكح ةاغبلا ىديأ ىف كلملا
، ابابسأ هل أيه افنآ انلق امك ارمأ شا دارأ اذاو ، هذفان وه مكحو ، هغلاب
ىنامعلا قفألا ىلع ةعيرشلا رون ديعي نأ ء ىش لك هل ىذلا مشا دارأو
٠ نرقلا كلذ ىف ليجلا كلذل ةياده نوكيل
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ىلاعلا بصملا اذهل دشرم نب رصان مامإلا تالهؤم ركذ

رصنعلا نم وهف ، انمدق امك فرشلا تاتويب نم هشا همحر ناك هنأ اهلوأ
دهع اهل ىضم دقو ، اهعباوتو قانسرلا ناطلس هدجو ، ىبرعلا ىبرعيلا
٠ قبس اميف كلذ تفرع امك نامعب ةدرفنم ةلودو ةلقتسم ةموكح ىهو

ىف هقفلاو ، اهيبن اديسو اهيقف ةمالع بيجنلا مامهلا اذه ناك مث
ميظع بناج ىلع ناك مث ، ملسملا ميعزلا اهدمتعي ىتلا ةجحلا وه نيدملا
تافص نم ايندلا ىف دهزلاو ، هرصع ىف نامع لهأ دهزأ ناكف ، دهزلا نم
ةرفاوتم لاصخلا هذه هتقو ىف ملعلا لهأ ىأر املف ، نيحلاصلا هلا دابع
حلاصلا نوعلا كلذ اولعج ، ىوقلا ككفتم ىنامعلا لاحلا اوأرو ، هيف
اوأر ةماع ةفصبو ، ةربابجلا لعف نم ةرغوتم سانلا بولقو امس ال ممل
تحال اذا صرفلاو ، مهماهتلاب مهت ، ةيلاغتربلا ءايهدلا ةيهادلا كلت
دنتسي نأل ، حلاصلا دومعلا اذه ءاملعلا ماقأ كلانهو ، اهمانتغا بجو

٠ مشل دمحلاو هتعيب ىلع اوعمتجاف نيدلا هيلع
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مامإلا اذهل ةعيبلا ىلع اوعمتجا نيذملا ءاملعملا

مهو ، اهئامط ىلا لازام نامزملا ميدق نم نامع رمأ نأ ىفخي ال

نأ ردقلا ءاش ةنوآلا هذه ىف ، نوميقيو نوموقيو نودقعيو نولحي نيذملا

، ىوقتلاو دشرلاو ىدهلاو لضفلا لهأ ، ملعملا لاجر نم ةلث هل نوكت

نب سيمخ ةمالعلا خيشلا مهتمدقم فو ، ىوقيو ءانبلا مهب ولعي نيذلا

ىدمسلا ىناهبنلا ناضمر نب دوعسم ليلجلا ةمالعلاو ىصقثلا ديعس

، ىرقعلا ىوزنلا ىلمازلا ديعس نب حلاص حلاصلا ةمالعلاو ، ىوزنلا

ليلجلا ةمالعلا خيشلاو ، ىقورحملا دشيور نب سيمخ ملاعلا خيشلاو

٠ رايخألا ةنازخ فلؤم ناسغ نب دمحم نب هشا دبع

املاع نوعبرأ ءاملعلا ةلمج نإ ليق : هللا همحر ىملاسلا مامالا لاقو

هتمعنب ىذلا هشل دمحلاو ايوق ءانبلاو انيكم مهب ساسألا ناكف ، نوديزي وأ

ىف شو مامإلا اذه ظح نسح نم كلذ نأ ىفخي الو ، تاحلاصلا متت

٠ رارسأ هقلخ

دشرم نب رصان مامإلا ركذي وهو ، هلل همحر ىملاسلا مامإلا لاق

لبق اوناكو ، مهتلود هب تماق نم لوأو ، ةبراعيلا نم مامإ لوأ وهو

ىأ ، اهيلي امو قاتسرلا ىف ءاسؤر نيينامعلا ىأ ، برعلا نم مهريغك كلذ

رصنعلا نم مهنإف ، كاذذإ نامع كلم نم مهبيصن اهعباوتو قاتسرلا تناك

لاق نأ ىلا ، نامعب كلملا اومستقا تملع امك ةنهابنلا ناكو ، ىناهبنلا

مدقت ىذلا قارتفالا دعب ىأ مهتقرف دعب نيملسملا عامتجا ىأ كلذ ببسو

ةملظلا مهيلع طلستو مشلا مهلذخ هببسبو ، ةيناوزنو ةيقاتسر ىلا هركذ

نم مشعلا كولمو ملظلا ءارمأ نم مهيلع عقو امو ، فسخلا مهنوموسي

مهنيب تعقوو قاتسدلا لهأ ءارآ تفلتخاو ، نحملا ةدشو نتفلا مكارت

٠ هركذ مدقملا برعلا ىبأ نب كلام ذئموي مهناطلسو ، قاقشلاو ةنحملا

دج وهو : لاق ٠ مهنيب اميف اوقرتذا قاتسرلا لهأ نأ لدي اذهو
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نب رمع نب برعي ىملا هبسن تعضو دقل : تلق ٠ دشرم نب رصان مامإلا

تيقبو كلام تام مث : لاق ٠ نامع لهأ باسنأ نم هتبتك اميف ناهبن

مامإلا نأ هنم نيبقف ، مامإلا مع دالوأ مهو هينب ىنب دي ىف قاتسرملا

وهو ، ديعس نب سيمخ خيشلا نأ حص دقو ، اميتي ناك هيبأ توم دنع

لسارتف لاق ٠ رصان مامإلا ةدلاو جوزت ، قاتسرملا لهأ رباكأ نم

نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي امامإ مهل اوبصني نأ اورواشتو نوملسملا

، ىقاتسرملا ىصقشلا ديعس نب سيمخ ذئموي ءاملعملا ةودقو ، ركنملا

نم ىناهبنلا ناضمر نب دوعسم مهيفو : ليق ٠ نيبلاطلا جهنم بحاص

، اضيأ ىوزن رقع نم ىلمازلا ديعس نب حلاصو ، ىوزن دمس ىلاهأ

مملعلو لاق نوديزي وأ املاع نيعبرأ اوناك ذئموي ءاملعلا ةدع نإ ليق لب

٠ نوقابلا ىضرو ، مهضعب اهرضح لب مهلك ةعيبلا اورضحي مل

نب رصان ىلع مهتريخ تعقوف رواشتلاو تالسارملا مهنيب تناكو

هفرع دق ناكو ، ديعس نب سيمخ ىضاقلل ابيبر ليق اميف ناكو دثرم

٠ عيمجلا هب ىضرف هيلع مملدف ، كلذ لبق

ىلا هب ذخأو ، ةحلاصلا ةيبرتلا كلت هابر دقو هفرعي ال فيك : تلق

هتجوتو ، هفرش ىلع افرش ملعلا هدازف ملسملا نم شلا هدارأ ىذلا جهنملا

٠ افصلاو ةبحملا جات ىوقتلا

دعب نيرشعو عبرأ ماع ىف قاتسرلاب ةمامإلا هيلع اودقعف لاق

همأ جوز هخيش دنع ىأ قاتسرلا نم ةلحم ىرصق هنكسم ناكف ، فلألا

٠ دئموي ءاملعلا ديس ةودقلا ةمالعلا كلذ

ماقف ،هانمدق ام ىلا كلذب ريثي ءاسؤرلا دي ىف كلامملا : مامإلا لاق

٠ مهرئاخذو مهلاومأب هودمأو مهسفنأب دمحيلا لاجر هرومأب
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ريخلا بلط نمو ، لاملا قافنإ نسحي لاوحألا هذه لثم ىفو : تلق

عيفرلا اهنمث اهل هنأش زع مشا ةعلس نإف ، ناهو زع ام لك هيف لمتحيلف

ىف نولتاقي ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ (
مل ءايلعلا بلط نمو ، ةيآلا ) اقح هيلع ادعو نولتقيو نولتقيف مشلا ليبس

نأ الإ ناك امف ، اليل ةعلقلا ىلع اومجهي نأ اوعمجأو : لاق ، رهم اهلغي

كلت ىف مهو همع ونب رعش امف ، بعاصملل اودرجتو مهظئافح تيمح

اهوحتفتساف ، اهيلع نومحتقي مشلا دوسأو الإ اورعش امف ءامشلا ةعلقلا

ىذلا دمعلا كلذ ىف نوصحلا بعصأ نم اهنإف ، حتفلل الأف مهل تناكو

دوجوم اضيأ ىدورابلا حالسلا الو هيف ةدوجوم ةيرانلا تالآلا نكت مل

٠ لاعفلا حالسلا ىه لاجرلا مئازع نكلو
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لخن ىلع فحزلا

ىف نابكرلا تراس قحلا دي اهيلع تضبقو قاتسرلا حتف مت املو
اذاو ، هيلا فرصنت بولقلاب اذاو ، مهادلا ثدحلا اذهب نامع ءاجرأ
همع لخن ىفو ، بعرلا مهمدقي لخن ىلع فحزف ، هيلع فوشتت لاجرلاب

، اماع اراصح اهرصاحو امايأ اهب طاحأف ، برعملا ىبأ نب ناطلس
، لدعلا ةيار اهتلعو ، رمألا تملسو قحلل تعضخ نأ الإ اهنه ناك امف
اهتعلق نم همع لزنف ، مهنع ةلئاز اهنأ نوصحلا ىلع نورطيسملا نقيأو
٠ اهشرع ىلع أرقف قحلا اهالعو

رهقي ىذلا لدعلا نم نوري ام مهءوسي ىغبلا لهأ نإ ثيح نمو
اهلهأ نم ةقرف هيلع تراثف ، مهيغ نع مهدريو ، اهئاور ىلع مهيدايأ
، هب نوطيحم موقلاو الإ مامإلا رعش امف ، داسفلا الإ ىري ال نمم
هورصبو راصحلا هنع اوجرفف دمحيلا لاجر هءاجف ، اهتعلق ف مورصحف
هبشأ لاجرب ىدهلا مالعأ ماقأو ، ءادعألا لمش هللا ددبف ، هودع ىلع
ىلا مامإلا داع مث ، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةباحصب
ىوزن لهأ نم ةوعد هتءاج ءانثألا هذه ىفو ، هتمصاع تناكف ، قاتسرلا

ىلع جرخو ، مهتوعد ىبلف روجو ملظ نم اهب ام ةلازإو اهكلمل اهنوعدي
نكت مل مامإلا نأل ، ةرزاؤملاو ةدضاعملاو ةدعاسملاو ةرصانملا ةطيرش
٠ اهيلع دنقسينأل ، ةيفاك داوم هدنع

ربخ عشي ملف ىوزن ىلا لبجلا قيرط ىلع قاتسرلا نم مامإلا جرخ
اوفي مل هل نيعادلاب اذاو ، دغص ةجرش ىف ىوزن دمسب لزن ىتح هجورخ
، قاتسوملا ىملا اهنم عجرف ، مارملل ةأيهتم ريغ رومألا ىأرو ، اودعو امب
ناميلس نب دمحأ خيشلا مهنم سانأ ةدع نم بلطلا لسالس تلصاوت مث

نانس نب عنام نم دوفو مهنمو ، ةحاور ىنب نم لاجر ىف ىحاورلا
لئامس ىلع مايقلا ةنم نوبلطي هعم اوماقأف ، كاذ ذإ لئامس يمأ ىريمعلا
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افاشتكاو ، مامإلا اياونل ارابتخا هبلط ناك اعنام لعلو ةحاور ىنب ىداوو

، مامالل نيئوانملا دحأ ناكو هقافن نيبت ام دعب هنإف ، ةوقلا نم هيلع امل

ىفف ، ارفاس هقافف ىلجتف ، لاومألا ىف هيلع دمتعا هشا همحر مامإلا نإف

هلاجرب مامإلا ءاجف ، رماوألل دايقنالاو مامإلل عوضخلا نلعأ ةنوآلا هذه

ىداو لزنو هناطلس تحت لخن تناك ثيح ثدخ قيرط ىلع نيصلخملا

مامإلا هقرغ ىذلا لاملا لواحي ناك ناميلس نب دمحأ لعلو ، ةحاور ىنب

، الاوحأ اضيأ لواحي نانس نب عنام و ، ىرضاحلا ليعاعسا نب دمحم

، افوملاو افصلا نيعادلا نم المآ ةعقرلا هذه ىف مايألا هذهب مامإلا ماقأف

هل تملسأف ، لطلبلا ىلع قحلا توص العو ، رظنلا رادم مهنيب رادف

، ةديدجلا ةيتفلا ةلودلا هذه ىف ميعز وه ىصقشلا خيشلاو ، اهدايق ىكزأ

هاجتالا نإ مث ، مكارتملا سمادلا مالظلا ءىضتل رونلا لعشم لمحت ىتلا

، حلاصلا هدبعل لجو زع مللا اهدهم ىتلا قيرطلا هذه نم ىوزن ىلا

٠ نيمايملا هتبصعو

ىكزأ لخد امك ، نانئمطاو ءوده لاح ىلع ىوزن مامإلا لخدف

مامإلا لزنف ، قيفوتلا اهب طيحي ةكرابم ةجرخلا هذه تناكف ، كلذك

ديعس وبمأ ونب كرحت نكلو ، ميدقلا دهعلا نم ىوزن ركرم ىه ذإ رقعلاب

ممتلخدو ، ءاوهألا مهيلع تبلغ موق كاذ ذإ اوناكو ، رقعلا لهأ نم

ةيمحلاب اورهاظتو ، رفاسلا ءوسلاب مامإلا اونيابو ، ةيلهاج ةيمح

، نورخآ موق ىوزن ةقوس نم مهعياشف ، دصاقم موق لكلو ، ةيلهاجلا

مامإلا نأل كلذ ، ةعمجلا ةالصل هجرخ دنع مامإلا لاتقل معططخم اوعضو

، مهسفنأ ىف اذكه برحل ءىيهتم ديغ ةئداه ةلاح ىلع ةالصلل جرخي

نم مهجارخإب رمأ ، دصقلا ةحص ققحتو ، مهرمأ مامإلا عم حص املو

ىلا مهرمأو ، نيبراحم اوراص دقف ، مامإلا نكامأ نم مهدرطو دالبلا

ضرألا نع اوبهذو ، نيرغاص ىوزن نم اوجرخأف ، مهيف هاري ام مامإلا

٠ مهاو اف روممجلمل مهو نانس نب عنام دنع مهنم قيرف ناكف ، نيئجال
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مامإلا ىطعأ ناكو ،رمضأ امع رفسأو هتنايخ تفشكنا كلذبو
، لالض دوهعو قافن قيثاوم اهفكلو ء ةعاطملا ىلع قيثاوملاو دوهعلا
كاذ ذإ ىلهب تناكو ، ىئانهلا دمحم نب فيس ىلا مهنم ةقرف تأجتلاو
نلعي ىئانهملاو الإ مامإلا رعش امف مامإلا برح ىط هتكرحو ، دوكذملا ديب
برحلا ءانثأ ىف رمأو ، لثملاب مامإلا هلباقف ، ىوزن ىف مامإلا ىلع برحلا
، هناينب مامإلا متأف ، كلام نب تلصلا مامإلا هسسأ ىذلا نصحلا ءانبب
ىلهب ىلا عجرو ،هيعس ىف ىئانهلا حلفي ملو ،ىوزنب مامإلا رارق رقتساو
هلعل هيلع وه ام ىلع لاحلا ىف مامإلا هكرتف ، مامإلا ةلوص بقرتي افئاخ
، قحلل عوجرلا ىه نيملسملا ةدوشنأ نإف ، قحلا ىملا عجري وأ عجارتي
، مهدالب ىف لدعلاب مايقلا مامإلا نم نوبلاطي حنم لهأ ءاج ةنوآلا هذه ىفو
امب ىذلا داسفلا ىلع ىضقو ، اهعباوتو حنم هب عضخأ شيجب مهل جرخف
٠ نيملسملا مالعأ نيب مهملع رهظو ، لاجرلاو لاملاب هودمأو اهلهأ هرهاظ دقو

هنوعدي ناشلا دمس لهأ ءاج مث ، ىوزن ىلا داع حنم رمأ متأ امدعبو
زهجف هنايب انمدق امك ، ىلالهلا نطق نب ىلع اهل كلاملا ناكو هكلم ىلا
، ىناهبنلا ناضمر نب دوعسم ملعلا كلذ ىلا هتدايق ىلو اشيج اهل مامإلا
لاجر تءاج مث ، اهرمأ دئاقلا ىلوتو اهنم ىلالهلا ىلختو ةمغار اهعضخأف
اقباس انركذ امك اهل كلاملا ناكو ، ) ءاربأ ( كاذ ذإ اهتمصاعو ةيقرشلا
اسثيج اهل شيجف ، موقلا بلط مامإلا ىبلف ، ربج نب رفيج نب دمحم

سفانم اهيف قبي ملو ، ةيقرشلا رمأ ىهتنا اهحتفبو ، هرايت اهحاتجاف امخض
ىف كلذكو ، لاغتربلا اهيفف ىقرشلا لحاسلاب روص الخ ام نالعج ىلا
٠ نامع نم باوبألا اولوت لاغتربلا نإف ، راحصو طقسمو تايرق

فلخلا نم ماحتقالا امأو باوبألا نم جورخلاو لوخدلا نأ كش الو
نومشغنملاو ، باوبألا رمأ رذعتي ام دعب الإ هيلا راصي ال بعص رمأف

بحس ةنوآلا هذه دعبو ، ىوقلا ترفوت اذا الإ ، رومألا ىف نوروهتي

، ىلهب دودح نم خرملا عاق اذا ىتح ، ىلهبب ىئانهلا ةبراحمل هشيج مامإلا
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ىتم سئاسدلا نم ائيث كانه للو ، روتفلا ضعب شيجلا ىف ىأر
نايحألا ضعب ىف اهيرتعت اياونلا نإف ، نايحألا ضعب ىف ثيجلا ىرتعت
رقتساو ، برح ريغ ىلع مامإلا عجرف ، تقولا ةسايس فلاخت لاوحأ
، نامع نم مخض شيج هل عمتجا ةدم دعبو ، نامعب ةمامإلا نطو ىوزنب
، هنيح تقو نيحي ىتح هالهبب ىئانملا كرتو ةرهاظلا دالبل هب هجوتف
نصح ىنبف ، روغثلا كلت حاتفم وهو ىدف ىداو شيجلا اذه حتتفاف
كلذ ، ةلاعف ةدعاسمو ، اطشان انوع كنض ةيالع لهأ نم ىأرو ، ىدف
انمدق ىذلا دشيور نب سيمخ ملاعلا خيشلا لطبلا كلذ مهل دئاقلا نأل
غرف املو ، هيلع نونيعيو ريخلل نوعدي ريخلا لهأ نأ كش الو ، هركذ
دمس ىلا ىمتنا ىتح دالبلل ادقفتم هشيجب بحسنا انه هلامعأ نم مامالا
٠ قاتسرلا ىلا داع مث ماير ونب ةرملا هذه ىف ثيجلا رثكأو ، ناسشلا
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قارتفالا ىلا وعديو قاقشلا ريثي قافنلا

كلذلو ، ملحلا هيلع بلغي هللا همحر دشرم نب رصان مامإلا ناك
دقو ، مهئامدل انقحو مهل ءاقبتسا مهنع ضرعيف نونوخي مث سانلا دهاعي
بلاغ اذكهو ، ىلهب لهأ نع هعوجرو ىوزن لهأ نع هعوجر تملع
نب دمحم مجاه ةنوآلا ىف ، فيسلا قيرب اوري مل ام رصعلا لهأ لاوحأ

دشو هعم نمب مامإلا هيلإ ضهنف ، اهتعلق ادع ام املتحاو لخن ةدلب رفيج
، همار ناك امم هب قلعتي ام رفيج نب دمحمل قبي ملف ، لواعملا لاجر هدضع
لاح لك ىلعو ، دالبملا نم اوبره ةيناثلا ةليللاو ةليل الإ لخنب اوقيي مل لب
وه قحلاف ضرألا ىف ثكميف سانلا عفني ام امأو ءافج بهذيف دبزلا امأ
٠ لئازلأ وه لطابلاو ىكابملا
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اهئادع رهظت ةرهاظلا

دشرأل مامالا ملح اوأر نيح ، ةرهاظلاب داسفلا تاباصع تكرحت
، ءانثأل هذه ىف لطابلا لهأ أرجي امم كلذو ، باقعلاب ةانجلا لجاعي ال

لصو امدنع لجاع داسفل ضرعتت ىبغلاب اذا لخن نم مامإلا غرف امدنعو
برح ىلع ةرهاظلا لاجر تأطاوت ، اهب هرارق رقو ، قاتسرلا مامإلا
ةرهاظلا ماغط مهعمو ، روبجلا طهر مهو لاله لا هب رهتشاو ، مامإلا
ىلع وتعلاو درمتلاو بهنلاو بلسلاو ءامدلا كفس الإ اوفرعي مل نيذلا
ءاجف ، ىربعو ىقارعلا نيب ىبغلا نصحب مهعمتجم ناكو ، قحلا لهأ
ركذيو ، مامإلا ضهنتسي دشيور نب سيمخ خيشلا مادقملا لطبلا كلذ
دهازلا دهاجملا لطبلا راثف ، داسفلا ةدام عطق ىلع هكرحيو لاوحألا
، ىربخصلاب لزن ىتح هسفنب اهتدايق ىلوتو عومجلا عمجو ، دباعلا
ةكحاحضلا لاجر هءاجو ، لطابلا لهأ نوئلامي ال نيذلا رسملا لهأ هءاجو
٠ لاجرلا هيلا نوقوسيو ، لاملا هيلا نولمحي

هقاتشي ىذلا نسحلا ركذلا اهباحصأل دلخت ىتلا ىه لامعألا هذهو
، لوجرملا تفحازتو ، لاطبألا تقالتو ىبغلا ىلع فحزف ، ناميالا لهأ
ةامحاي مله ، ناميإلاو نيدلا ىدانم ىدانو ، برحلا ىحر ترادو
ريثكلا اهيف كله ةلتقم نيقيرفلا نيب تعقوف ، نامع لاطبأ نم ، ناطوألا
، دشرم نب دعاج وهو مامإلا وخأ اهيف لتقو ، مهريغو نيملسملا نم
لجاعف كاذ ذإ هتنت ملو ، نيفرطلا ءىسي لاح نع ةعقولا تفسثكناو
ىلا داع مث اهتيصان ىلع ضبقف ، رشلا قورع ىه ىتلا ىربع مامإلا
، مامإلا اهالوتو اهتاغب جرخف ، هل اهناعذإب ىضق اراصح اهرصاحو ىبغلا
هل تناكو ، تاب نصح ىلوت مث ، روكذملا دشيور نب سيمخ اهيف ىلوو
، همزحو هتقث ملعي نم قاقسرلا لهأ نم هاضترا نم هالوف كاذ ذإ ةيمهأ
نوصح نم ىقب ام حتفب امهيلا دهعو ىناقوحلا فيس نب ذمحمب هرصانو
٠ امهتقيقح ملعيو ، هتنامأو هتقث لحم امه ذإ ، ةرهاظلا
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ملعلا دعبو ءانثألا هذه فو ، ىوزن ةمامإلا نطو ىلا مامإلا عجرو
نم ىغبلا ةرلث هيلع تراث ، اهتاقلعتمو ىبغلا برح نم مامإلا عوجرب
نم عاقب ىف رهظي لازي ال العتشم ارش كاذ ذإ اولازام نيذلا لاله لآ
شاو ، بيطلا نم ثيبخلا مشلا زيمي ىتح ، نامع لهأل شا نم ءالتبا نامع
هتنس كلت نكلو ، مهلاوحأب ملاعلا هنأ كش الو ، مهل ارايتخا هدابع ىلتبي
، جالفألاب مهركسعم اوبرضو ، كنضب مهعم نمو لاله لآ عمجتف ىلاعت
كلذ ىف قونلا نم مهتارئاط ىلع ةيداب مه ثيح ةرهاظلا ىلع ةازغ اولظو
اوضفف ، ىحاونلا كلتل ةامح مامإلا مهررق نيذلا ةالوملا مهاقتلاف ، دهعلا
، موقلا ميعز نطق نب نطق لبإ ىلع اولوتساو مهعمج ىلع اوضقو ، اضف
ائربتم ارذتعم مامإلا ىلا ءاجف هنم اجراخ وه ناكو ، هنصح اورصاحو
ىلع مامإلل نصحلا ملسف ، هرمأب الو هملعب نكي مل هنأ عقو امم الصنتم
ىف دسفملاو قفانملا ناصرقلا وهو هيلع مامإلا اهدرف ، هلبإ هل درت نأ
ةلماعم شا همحر مامإلا هلماعي ، اهتاغب ربكأو اهقرط عاطق دحأ ، ضرألا
٠ مهداسف روذحملا مهعوجروجرملا مهبولق ةغلؤملا
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ةرهاظلا نوصح ىقاب حتفب هتالو ىلا دهعي مامإلا

رصنلا نم امهيف مامإلل ناك امو ، ىبغلاو ىربع ةيضق ءاهتفا دعب
ىبغلا ىلع مهكرت نيذلا ةالولا ىملا دهعو ىوزن ىلا مامإلا عجر رزؤملا
فلخ هنأل ، ةرهاظلا دوصح نم ىقب ام حتفب مهرمأو تابو ، ىربع ىلعو
عم هنع موقي بعرملا نم ارارج الفحجو ، هتييه نم امخض اشيج مهيدل
دونج خودت ىتلا ىه قحلا ةييه نإف ، نوصحلا نم ىقب ام حتفب هتالو
اوجرخ روبجلا طهر مهو لاله ىنب نإف ، نيملسملا ةماعز معدتو لطابلا
امك كنضب اوعمجتف ، مامإلا ةبيغ دعبأ ادارم اولاني نأ نيلمآ ةرهاظلا ىلع
اوذخأو ، ممعومج اوضفف ةعاترم ريغ بولقب ةالولا مهاقتلاو ، انمدق
هيلع مامإلا در مامالل روكذملا عضخ املو ، نطق نب نطق ةيغاطلا لبإ
هل اريخ ناكل مامإلا اهلبق ولو ، ناطيش هنأل هسيلع اهد ام هتيلو ، هلبإ
٠ هب فرع ىذلا ملحلا مامإلا ىلع بلغ نكلو ،نيملسمللو

روبجلا راثف ، روبجلا ديب ناكو تاينقم نصح ةالولا رصاح مث
، اليبس نودتهي الو انيد نومقفي ال نيذلا ةرهاظلا ماغط نم مخض شيجب
دقعلا ةطساو هنأ ىلا ارظن تاب نصح ىلا اوبلقنا مهزجع اوأر ام دعبو
نم ةروثلا قيرط اوضبق مهنأ اوأر هوضبق اذاو ، نيملسملا قيرط ىف
ةالص ذنم كراعملا مهنيب ترادف ، كانه ةالولا مهاقتلاو ، قرشلا ةيحان
ءامدلا لزت ملو ، بطخلا مظعو لتقلا رثكو ، راهنلا فصن ىلا رجفلا

نع اوزجعي نأ اوداكو ، نيبناجلا نم لاجرلا ىف لمعت فويسلاو ةلئاس
٠ ةينامثلاو ةعبسلا اهيف ىلتقلا نومريو رفحلا نورفحي اوناكف ، ىلتقملا نفد

تيقب ممتكوش نأ الإ تاب نصح ىلع ةاغبلا طلستي ملو اذكهو

راس كلذ دنعو ، ةحيرج ةيماد ىرح ىلتقلا ببسب بولقلاو ، ةطشان

ةاغبلا دحأ ركذلا فلاسلا ىئانملا ناكو ىلهب لصوو ، ىوزن نم مامإلا
ةرجشلا هذه علق مامإلا ىأرف ، روبجلا اورصان نيذلا دحأو ، ةاتعلا
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مهناكرأ دحأ هنأل ، ىلهبب ىئانهلا ةرصانمل روبجلا تراث كلذ دنعو ، ةدسافلا
ناكو ، جحلا ديع ةليل ىلهب مامإلا لوخد ناكو هتالوو ، مامإلا برح ىف
نيملسملا ةروث ىعدتست هلاعفأ نأ هملعل مامإلا برحل دعتسا دق ىئانملا

، هبحاص عرصي ىغبلا نكلو ، هيط هفحز نم هل دبال مامإلا نأو ، هيلع
، اهنصح لوحو اهيلاوحو دالبلا ىف اولتتقاف ، ةاغبلا شيجو مامإلا هرضاحف
نب مساق وهو هداوق دحأ روبجلا شيج نم لتقو ةيماد كراعم ترادو
، نيمزهنم روبجلا عجرو ، نوريثك لاجر هعم لتقو ، ىشمهدلا روكذم
نم هل دبال نأ ىأر ىتح اروصحم لزي ملو هنصح ىف ىئانملا ىقبو
٠ هبرح ةلآو هلامو هلاجرو وه هنمأف مامإلا نم نمألا بلطف جورخلا

ناكو ، ىوزن ىلا عجرو ًايلاو هيط ىلوو نصحلا مامإلا ىلوتو
تامزأ ىف مهايإو وه لازامو ، نامع نم ةاغبلاب هشا هالتبا رصان مامإلا
لاملاو ، ىرخأ هيلع تماق دلب ةكرح نكس املك ، ةيماح تاروثو ةعباتتم
، شا عم هتلزنم ولعتل لجو زع هشا نم ءالتبا ىملاوتت بورحلاو ليلق
اهيلا حمطي الو ايندلا ىلا ليمي ال ، مهداهزو نيملسملا دابع نم ناكو
ىمنلاو فوملم ةثاغإو مولظم فاصنإ همه لك اهشاير ىلا هانيع عفترت الو
رمأب نولابي الو وتعلا مهيلع بظ سانلاو ، فورعملاب رمألاو ركنملا نع
نولكأيو ، مهتسيسخ اهب نوعفري ىتلا ةسائرلا الإ نوعاري الو ، نيدلا
لاط دسافلا دهعلا نأل ، لالح الو مارح نع نولأسي الو بدو به امم
مهرهقتو مهبلاطه نع مهعنمت ةمامإلا نوريو ، تفرع امك اليوط ادهع مهيلع
٠ اضعب مهضعب رصافي نأب نوفراعتيو نوبتاكتي كلذلو ، مهبرام نع
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لئامس بلعث ىريمعلا نانس نب عنام

نب رصان مامإلا ءاج املو ، لئامس ىلع ايلاو نانس نب عنام ناك
برقأ نم ناكو ، مامإلا ىلا عنام مضنا ةحاور ىنب ىداو ىملا دسشرم
ىلع مامإلا هرهأف ، ةقادصلاو ةعاطلاب مامالل رهاظتو ، هيلا سانلا
لاح نم ممفي ىذلاو ، ةقرف نيملسملا شيج نم هدنع كرت لب ، لئامس
ىوقتيل داحتا لاح ىلع مامإلا عم هنأب ةعاشإلا ديري هنأ نلنس نب عنام
، هتجغر عوط مامإلا نوكيل مامإلاب ركملا ديري هنأ وأ ، هئادعأ نيعأ ىف كلذب
ىنب ىداو ضبقو ، لئامس كلم ىلا مامإلل نيعادلا ةلمج نم ناك هنإف
ىملا لئامس نمو ، اهيلا نامع ةيلخاد نم ىضفي ىذلا قيضملا هنأل ةحاور
ةيقرشل كلذك قعملا ىداو نأ امك ، موقلحلا وه هنإف ةيلخادلا نلمع
٠ ىوزن ىلا هعم ريسي نأ ىلع مامإلا عم نانس نب عنام قفتاو ، نامع

مهنم ىأر نيح ديعس وبمأ مهو ىوزن رقع طهأ مامإلا درط املو
عنام ىلا مهنم قيرف أجتلا مهقاقش نلعملا مهقافن ىأرو ، رمألاب لخي ام
مامإلا اهب قثاو ىتلا قيثاوملاو دوهعلا دعب مهاوآف ، لئامس ىف نانس نبا

مامإلا لصو امدنعو ، روكذملا برحل مامإلا ىلا هجوتف ، ةعاطلا ىلع
ةحلاصو .ةئطاخلا بيذاكألاب مامألل عنصتو ، نانس نب عنام هابل لئامس
، قحلل انعذم مامالل اعبات نوكيو ، هنصح نم هجرخي الأ ىلع مامإلا
ىئانهلا دمحم نب فيس بتاك ةريخألا ةنوآلا ىفو هيلع وه ام ىلع هكرتف
ايوتحاو ،ىوزن الخدو عومجلا اعمجو ،مامإلا ىلع ارس ىلهبب ناك ىذلا
، هيف روصحم وه و هنصح الإ مامالل قبي ملو ، هنوئش عيمجو رقعلا ىلع
٠ ةرفاو عومج مهو هلصأ نم ه وعلتقي نأ اومه ، ايلك هنولتحي اوداكو

طهرو ىكزأ لهأ ه ءاجف هنوديؤي اراصنأ مامإلل هشلا ضيق كلذ دنعو
مشا هديأ ىتح هنع اولتاقو هتمزأ اوجرفف ماير ىنب نم موقو ىلهب نم
نصح مدهب مه ،هودع ىلع مامإلا رمأ رهظو ىوزن رمأ مت املو ،ممب

) ٣ ج خيراتلا ربع نامع - ٣١م (
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هل شيجلا جرخف ، هيغبل ىوأم نوكي الئل لئامس ىف نانس نب عنام
ايجار اجنف ىملا بره دصقلاب نانس نب عنام ملع املو ، لئامس ىتح
ىضقف ، هب دوجوم ريغ اعنام نإ ثيح نصحلا نع شيجلا عجري نأ
طقسم ىلا حار نصحلا مده عنام ققحت املو ، عنام نصح ىلع شيجلا
ىلا حار مث ، رفيج نب دمحم دنع ىول ىملا اهنمو ، ارصانم هل اسمقلم
لواحي ناكو ، كاذ ذإ لاغقربلا دي ىف اهل حار ىتلا نكامألا هذه لكو رافلج
رمأف ، هنم دبال رمأ نانس نب عنام لتق نأ مامإلا ىأرو ، مهنم ةرصنلا
ىول ىملاو عم فراعتو ، عنامل ةليحلا دادم لمعف ناوله نب دادم مامإلا
هذخأو ، ىول نصح هملاخدإ ىف هعمطأو دادم هبتاكف ، فيس نب ظفاح
٠ ةمولعم ةليل ىف ادعاوتف ، ةليحلاب ىلاولا دي نم

ىف اعماط ارورسم احرف ءاجف حوحشلا دنع ابد ىف كاذذإ ناكو
نيعف ، ىول نصحل ةليحلا دادمو وه ربديل راحص لزنو ، ىول نصح
ممفأك دالبلا ىف هركسع ىلولا قرف كاذ ذإو ، ةدوعوملا ةليللا دادم هل
، صاخ ناكم ىف اوقتلي نأ اودهاعتو ، دلبلا لاوحأ نوسسجتي سيساوج
هب ةطيحم لاجرلاو الإ عنام رعش امف ، ناكملا كلذ لص دق عنام نوكيو
نيملسملا هللا حارأو اربص هوطقو ارهق هيلع اوضبقف ، لامشلاو نيميلا نم
٠ ةياهفلا ىتح ةلسلسم اهاندروأ روكذملا ةيضق هذه ، هنم
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لئامس نصح ددجي دشرم نب رصان مامإلا

مامإلا ىلوتو ، مامإلا نم اراف لئامس نم ناغس نب عنام جورخ دعب
ةلمج نم ناكو ، دوقنلا نم افالآ هيلع قغنأف هئانب ديدجتب رمأ نصحلا
ىف ةدحاو ، ناتلباقتملا ناتيلاعلا ناتعلقلا روكذملا مامإلا هانب ىذلا ءانبلا
روسلا ىف ىنبو ، ةريدتسملا ةيبونجلا ةيناثلاو، ةعبرملا ةيلامسثلا ةهجلا
ىذلا دئاق ةنرق دجسم لباقم روكذملا نصحلل ىسيئرلا بابلا ناكو اضيأ
شا دبع نب دمحأ ىلاحلا هعضوم ىف هلدب امنإو ، ضوحلا ناتسب ىف
ةيالوب اصوصخ ، ناطلس نب ديعس دالوأ شراهت مايأ ىف ىحاورلا
هنع لقتناو ، هللا دبع نب دمحأ روك ذملاو ، ديعس نب زيزعلا دبع
لبق نم هيتأيس هودع نأ هللا دبع نب دمحأ ىأرف ، ناشلا دمس ىلا
٠ ةيرفاغ اهرابتعاب ةلافسلا

نوكتف ةيالعلا لباقيل ةيبونجلا ةمجلا ىلا هيلا راشملا بابلا لوحف
رصان مامإلا ءانب وه هنم ىقابلا اذهو كلذ ىلع رمتساو ، هتريصن
روكذملا مامإلا نإ ثيح نمو لاحلا كلذ ىلع ىقبو ، عالقلا اصوصخ
حيحص نازيمب لخدلا ىلا رظنيو ، هلقع نازيمب رومألا نزي شا همحر ناك
بلطتي امك ءاغبلا ىلع قافنإلا نأ اميس ال ، لاحلا طسوتم هؤانب ناك
لاملا فزنتس ىتلا بورحلا نأ عم ، عساو لام ىلا جاتحي تقولا
ملعأ وه ثيح هتلاسر عضي ميكح لجو زع هشا نكلو ، ةرمتسم لازت ال

ىوقتو ادهز مامإلا اذه مايأب لثملا برض دقل ، اهلاجري ربخأو ، اهلحمب
هلا لوسر دهع ىف ةنيدملاب هبثأ هدهع ىف نامع تحبصأو ، ةمحرو ةعاطو

٠ تاكربلا تمظعو تاريخلا تردف اهيف ملسو هلآو هيلع شا ىلص
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تاينقم برح

عهجر امل مامإلا نأ كلذو ، تاينقمل مامإلا برح ىلا انرشأ دقل
ىلوتو ، تاينقم ىملا اثيج زهج ، لئامس ةيضق ءاهتنا دعب ىوزن ىلا
ناكو ، نيفرطلا نيب برحلا تبشن الاح اهلصو املو ، هسفنب هتدايق
٠ مدقت امم هتفرع امك ةيناهبنلا ةلودلا ديلو هنأل دهع ديدج ناكو اعنام اهنصح

لثمل حالسلا ناكف ، تارئاط وأ تافاسن دهعلا كلذ ىدل تسيلو
حلصلا بلط روصحملا دنع ام غرف اذا ىتح ، راصحلا لاوحألا هذه

ةثالث نصحلا اذه مامإلا رصاحف رصعلا كلذ لاوحأ اذكهو ، جورخلل
ىلوو ، مامإلا هالوتو جورخلل اورطضاف ، هيضباق دنع ام ذفنف رهشأ
هخيرات ىف قيزر نبا لوقي امك ىصارخلا دمحم نب ىلع نب دمحم هيف
٠ ملعأ هللاو



—  ٧٩١  -

مامإلا برحل نوصمجتي ةغبلا

لك ىف نيبوكنملا نيب نفلؤيو ، نيباصملا نعمجي بئاصملا نأ كش ال

ةبيه ريغ ةلوصو ةماعز روبجلل ةنوآلا هذه ىف ناك املو ، ناكمو نامز

ةرهاظملا ىغبلا لهأ ىأر تاينقم برح جعبف ، ابلاغ ىغبلا رصاني نم ةرثكل

، مهيلع ابعص قحلل عوضخلا اوأرو ، مامإلا برح ىلع ضعب مهضعبل

الجر نأو ، ابلاغ ةرهاظلا ةيحان نم نامع ايالب نأ ميدقلا دهعلا ذنمو

لئاصف ضعب نم نيلايخما ةليبق نم ىلايحلا دوعسم نب ديعس هل لاقي

هوبقاكو روهبجلا بتاكف ، ةاغبلا نم اقيرف معزتي ناكو ، ديدجلا نامع

ىف موقلا عمتجم عمتجاو ، مامإلا برح ىلع نورمآتيو نولسارتي اوقبو

اولتقو ةكحاحضلا نم الجر اولتقف ، مهشوانت أدب انهو ، ىريخصملا ةيرق

ادانعو ارطب نوحرمي اهيف موقلاو برحلا تماقو ، مامإلا ةارش نم اسان

٠ لطابلا نوديري مهو قحلا ديري وه ثيح ،شا همحر مامإلل

ذنمو ، قلخلا هللا قلخ ذنم ةمأ لك ىف رثكأ لطابلا دونج نأ كش الو

راصنأو ةاغبلا ءالؤه نيب غئاقولا تلاز امو ، بتكلا لزنأو لسرلا لسرأ

تعقوو ، هدشأ ىلع امئاق عارصلا لازامو ، هعاطأ نمو هاياعرو مامإلا

هلضفب هلا نأ الول مالسالا نكر اهنم عزعرتي داك ةلئاه عئاقو تس مهنيب

ةعقو امنم ، ءالبلا ىلع ربصلا اهيلا ببحو ، نيملسملا بولق ىلع طبر

ةيناثلاو ، ميجلا لدب فاقلاب ةقيقعلا وأ ةفيجعلا هل لاقي عضومب ةديدش

، ةرمطملا ىمسي عضومب ةعقو ةثلاثلاو ، ةياغلا هل لاقي عضومب اهلثم ةعقو

اميف كله ىتلا ىهو ، ةدايزلا هل لاقي عضومب ةديدش ةعقو ةعبارلاو

٠ لاجرلا نم صاخشأ اهيف تدقفو ، سانلا نم ريثكلا

دمحم الامجإ خيراتلا اهركذ ىتلا عئاقولا هذه ىف نيملسملا دئاق ناكو

لاجرلا كلت عراص ىذلا لطبلا وهو ، بسحأ اميف ىنلقوحلا فيس نبا

لاجر هشلو ، هفقاوم نع عزعزتي ملو اهخودف ، رطبلا اهيلع بلاغملا ةرئاجلا
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قحلا لاجر زربت ءالتبالا دنعو ، سوفنلا مهيلا نكستو ، نيعلا مهبرقت
٠ ام ءىش ىف ةمربتم ريغ قحلا دييأت ةنلعم ، ثادحألا حرسم ىلع رهظتو
، ممعرذ اهب قاضو برحلا اولم ثيح هلاجر رثكأ هنع رف روكذملا نأ عم
لمتحيو ، ربصلا اهيف عرذتي ةديدش ةمزأ ىف وهو ، ليلقملا الإ هعم ىقب امو
دقو ىبغلا نصح ىف رصحنا هرمأ رخآو ، ابستحم ارباص ىغبلا ةأطو
، تاينقم ىلاوب مشلا هثاغأ ىتح اديدش ارصح هترصحف لاجرلا هب تقدحأ
، مهبختفا لاطبأو فيثك شيجب ءاج، فورعملا دمحم نب ىلع نب دمحم وهو
شيجلاو الإ اورعش امف ، ودعلا شيج نم ةلفغ نيح ىل ىبخلا لخدف
، اديدش ًاعور ةاغبلا عاتراف ، باقرملا ىف هفويس لمعت دلبلا ىف لغلغتم
مهنمو ، لقني ةدلب ىلا مهنم ، مههوجو ىلع ضرألا ىف ارارف اوقرفتو
اجفو ىبغلا نم مهرمأ لحنو ، رافقلاو ىفايفلا ىلا مهنمو ، ىربخصلا ىلا

٠ مهرش نم هعم نمو ىلاولا
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تيس دالبل ةيرس

نيذلا لاجرلل ةاتع نم تيس دالب ىف ىئانهلا دمحم نب فيس ناك
جرخ امل هنإف ، نامعب ةرطيسملا اهنأش نم ةماعز لكب ىلوأ مهنأ نوري
نملو هل ىوأم نوكي تيس دالبب انصح ىنيي نأ هسفن هتثدح ىلهب نم
كلذ دشرم نب رصان دشرألا مامإلا ملع املو ، ةاغبلا لاجرلل نم هعم
هدئاق لعجو اشيج هل زمج هلاح نم قبس اميف هفرع دقو ، هنم لاحلا
٠ رايخلا عيب ىف رايخألا ةنازخ فلؤم ناسغ نب دمحم نب هشا دبع ةمالعلا

، لذلاب نقيأو زجعلا روكذملا رعشتسا تيس رادب شيجلا لح املو
، دلبلا ىف رمألا دئاقلا خيشلا ىلوتف ، دالبلا نم برعلاو عوضخلا لضفف
روكذملاب ضرألا تقاض كلذ دعبو ، مدهف هيلا راشملا نصحلل مدهب رمأو
، ثدحأ امع حغصلاو مامإلآ نم وفعلا بلطي ةبوتلل ارهظم ملمإلا ىملا ءاجف
روكذملا ةروس تأدهو ، الصأ لاحلا اذه لثمل ءانبلا عنمو هنع افعف
٠ نيملسملا ناطلسل ناكتساو



م ٠٠٢

لقني ىلع هسفنب فحزي مامإلا

مامإلا جرخ ، تيس دالب ىف دمحم نب فيس ىئانهلا رمأ ىهتنا امل
لقني بحاص نطق نب رصان بيدأتل لقني ىلا مخض شيجب هشا همحر
عرذ قاضف راصحملا اهيلع قبطو دالبلاب طاحأو ، بوهرملا هشيج اهلزنف
ىلع ىلوو هريسف مامإلا نم رايستلا بلطف ، هنصح هعسبي ملو ىلالهلا
٠ رفظلاو رصنلاب اللكم هتمامإ ةمصاع قاتسرلا ىلا عجرو ايلاو دلبلا



نلمع لامش ىلا ةيرم

نإو ، نامع لامش نم ىتأي لازيال نامع ءاد نإ اقباس انلق ثيح نم
نويبرغلا ىءارتي هنمو ، ةيقرشلا نامع ىلع لطملا حابصملا ىهوجملا ضرأ

دنع ،قفألا كلذ ىلا نيزيحتم نولازيال مهيغبب نيروتوملا نأو نامع قرش
اهداوق لعج ، ايارسلا ىف حالطصالا توفت ةريبك ةيرس مامإلا زهج كلذ
نب دمحم نب شا دبع مهو ، ممتبرجو برحلا اوبرج نيذلا لاطبألا كئلوأ

نب سيمخو ، تيس دالب ىف دمحم نب فيس نصح مده ىذلا ناسغ
، ىقاتسرلا ىلع نب دمحمو ، ىونهملا ةعمج نب ظفاحو ، ىكنضلا دشيور
جرخف شيجلا ناكرأ مه ةسمخلا ءالؤه ، ىناقوحلا فيس نب دمحمو
الوأ ءاجف ، بعرلا همدقي ، ضرألا ىف ةحزحز هل نعرألا لفحجلا كلذ
نأ بجي ىذلا كاذ ذإ سأرملا ىهو ، ىميربلا ةيحان اهب دارملاو وجلا ىلا
اهترش تكنسو اهترعن تعضخ قحلا ملع املزن املو ، عطقي وأ الوأ رسكي
ىناقوحلا فيس نب دمحم خيشلا اهالوتف ، ةعطق فوخ امسأر عفرت ملو
لحاسلاب ةيليمشلا ضرأ ىلا شيجلا بحسنا كلذ دعبو ، بلصلا دومعلا

اميف اوفلتخاف ، ةربابج امب ناكو ىول لزنف ، ىزجلا ىداو قيرط ىلع
٠ رفيج نب دمحم اهيف لتق نتف مهنيب تعقوو مهنيب

ربكألا دئاقلا لزنف ، مهنيب اميف ةوادعلا للغت ببس كلذ ناكو
، نصحلابو دلبلاب طيحي نأ ثيجلا رمأو ، امنم عماجلاب دمحم نب مشلا دبع
، هموق نايعأو هتوخإ هنع رفو رفيج نب دمحم نب فيس هيف كاذ ذإ ناكو
ممناوخإ نودمي اوماقو ، راحص ىفو لاغتربلا ىراصنلاب اوأجتلاو
شيجل ليللاب نوزغيو ، برحلا ةلآو ماعطلاب ىول نصحب نيروصحملا
اميلع رمأ ةيرس شيجلا نم زهجي نأ روكذملا دئاقلا ىأرف ، نيملسملا
مهودع ىلع مهموجهو مهريس جمانرب مهل عضوو ، ىلع نب دمحم
رعشي ملف ، ىراصنلا وأ برعلا نم ناك ءاوس ، راحصب ىذلا
شيجلا ناك ليلقب حابصلا لبقو ، مهب طيحم شيجلاو الإ نوروكذملا



٢٠٢

ترادف ، نصحلا بونج عقي ناكم وهو ، نرقم لقنم ىمسملا عضوملاب
ءاش ام هيف هشا ىضق اتقو اهبهل العو اهرمأ دتشاو نيفرطلا نيب ةكرعملا

راصحلا عم ىول نصحل ددملا لاسرإ مهتاوزغ تعطقناف ىضقي نأ
٠ هب رمتسملا

نم بلطف ، جورخلا نع ةلاحم ال نأ نصحلا بحاص ىأر ةدم دعبو
، لتقلا فاخ هلعلو ةيفخ جرخ مث ، نصحلا نم لزنيل نامألا دئاقلا
راصحلا ناكو ، نصحلا دئاقلا خيشلا ىلوتو ، هدعب هعم نم كلذكو

ناكو ، ةجرحلا ةفقولا هذه ىف نوملسملا اهاضق امامت رهشأ ةتس

راصح ىلع نيملسملا اورهاظ دق رومعلا لاجرو نطق نب رصان نب رصان
افرشأ امك ، مهسفنأ روبجلا نيب عقو ىذلا فالخلل كلذ ، ىول نصح

، نيملسملل نيرصانملا روبجلا نم الجر نيملسملا دئاق هالو كلذلو ، افنآ هيملا
اصالخاو انامياو انيد مهب قثي نيذلا لاجرلا ىلاولا اذه عم لعجو
ةأفاكمك ةيالولا كلت تناك نكلو ، مهرش نمؤي ال روبجلا نأل ، نيملسملل

عجرو ، مامإلا بناجب مهتابث ىف مهل ابيغرتو ، نيرصانلل دئاقلا نم
٠ نيه ريغ رمأل هنأ و ىول حتفو ، وجلا حتفب رفظملا دئاقلا

كلذب حرص امك هودع ىط هديؤيو هللا هرصني مشلا رصني نم نكلو

٠ هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا هباتك ىف لجو زع
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طقسم ىلا ىربكلا ةيرسملا

ةطاحملا ةنيدملا ىهو ، ةقومرملا ةناكملاب كاذ ذإ طقسم تناك امل
رادلا نأب لاغتربلا ملعل ،ةلماكلا تاوقلاب ةنصحملاو ةقهاشلا لابجلاب
، نيفرطلا نيب عمجت ةعماج الو ، اهيط ممموجه نم دبالو ، اهنم اهلهأل دبال
لهأ ناك امل مهتبهأ اوذخأ دق لاغتربلا ناكو ، ةوقلا ىلع دامتعالا امنإو
انه ، ليوط رظنب لحاسلا ىلا نيرظان ريغ مهتيلخاد ىف نوشراهتم نامع
هيدل ام لكب ،شا ءادعأ لاتقل درجتملا ،هللا نيدل رصانلا دهاجملا مامإلا زهج
ناضمر نب دوعسم دهاجملا ةمالعلا ىلا هتدايق دنسأ اشيج زهج ةوق نم
لزنو ،حرطملا ىتأ ىتح روكذملا جرخف ، ىزن رقع ىلاهأ نم ىناهبنلا
مهاقتلاف ءادعألا دونج هتءاجف ، اهب هركسعم برضو ، ةلورلا ىوطب
٠ لاجرلا اولباقو بورحلا اوسرام نيذلا نامع لاطبأب

ىحر ترادف : شيجلا لوصو ركذ نأ دعب ، خرؤملا قيزر نبا لاق
شيج لاق وأ نيملسملا شيج شا رصنف نيكرشلاو نيملسملا نيب برحملا
اولتقو ، ةخماش ىنابمو ، ةخذاب اجورب طقسم نم اومدهف : لاق ، مامإلا
دئاقلا ممحلاصف حلصلا اوبلط ىراصنلا نإ مث : لاق ، نيكرشملا نم اريثك
رومعلا لاومأ نم مهيديأب ام كف ىلع مامإلا عجار ام دعب ىأ ، روكذملا
ةعاطلاب اونعذأف لاق ، راحص ىف اهيلع اوضبق ىتلا ةعيشلا لاومأو
٠ ءافولا ىلع قيشاوملاو دومعلا مهنم ذخأو ، كلذ ىلع دوعسم مهنمأف

حلصلا اميلع عقو ىتلا طورشلا ةلمج نم ناكو ، مامإلا ىلا عجرو
املسم اوذؤي الأو ، ةنس لك سأر ةيزجلا نوروكذملا ىراصنلا ىدؤي نأ
٠ ها طقسم ىلع اودفو اذا

امل ، تيغاوط ةاتع ةربابج نويلاغتربلا ىراصنلا ءالؤه ناكو
، نورهاق مهنأ اوأرو ، رطبلا مهيلع بلغو امامت سانلا ىلا اوءاسأ اوطلست
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اوضبق نوروكذملا ىراصنلا ناكو ، اعبط نيملسملل مهتوادع تلغلغت دقو
، نيملسملا اورصان نيح راحص ىف ةعيشلا لاومأو رومعلا لاومأ ىلع
ىف نيملسملا شيج اولزان مهدونج ناكو ، مهيديأ ىف كاذ ذإ راحصو
مميف عقو لتق دعب طقسم ىلا اومزهناو ، اهب هلوصو دنع حرطم
ةطيحملا لابجلا نيملسملا عنمت ملو ، طقسم بلق ىف شيجلا مهقحلو
اعالقو ، طقسم لابج ىلع اجاربأ اومدهو دالبلا اوضبق لب ، طقسمب
اممحتف بعصي نيعينملا ىناريملاو ىلالجلا نيريبكلا نينصحلا نأ الإ ةعينم
لاحلا ىف حلملا لطبلا دئاقلا ىأرغ ، ةميزع ةدسشو ليوط راصح دعب الإ
٠ نيملسملا ةوق عجارت نأ ىلا حلصأ

نم لبقملا ىف رظنلاو لاحلا ىف عففأ مهل حلصلا اضيأ ىراصنلا ىأرو
ىراصنلا نيملسملا دالب دالبلا نوكل ، ملظأ ىدابلاو ، نييداتعملا نيفرطلا
مه ىراصنلاو لتقلا عقوو ءامدلا ترج ام دعب اميس ال ، امميلع اودعت
ىلع ىلاهألا اوربجأ اوناكو ، مهدالب ىفو نيملسملا كلامم ىط نودتعملا
روسب اه ونصحو اهنم مهودرطو طقسم ةعقر نم مهك المأ نم ىلختملا
، ةملاظلا مهتنطلس اهيلع موقت ىتلا ةمخضلا باوبألا هيلع اوبرضو ، عنام
٠ الصأ لوخدلا نم برعلا اوعنمو

ام دعبو ، ماحتلالا مهنيب ملخعو مامحلا سوؤك اوطاعت ام دعبو
لتقو : لوقي ثيح ، نايعألا ةفحت ىف مامإلا لاق امك مهنيب سيطولا ىمح
» ناينبلا ىلاعبو ناتيكلاب اوعنمتو « اددع نوصحي ال ريثك قلخ مهنم
اميلا راشأ ىتلا ةليقثلا طورشلاب قلعملا حلصلا اذه ىلع طقسمب اوقبو
فيس نب ناطلس مامإلا اهنم مهجرخأ ىتح هتفرع امك هقيلعت ىف نايبلاريمأ
٠ هشا ءاش نإ هلحم ىف هارت فوس امكرصان مامإلا مع نبا
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رافلج حتفل ةيناشلا ةيرسلا

همحر مامألا ىأرو ًارصتنم طقسم نم ىناهبنلا دئاقلا عجر امل
ىلع مايقلا بجاولل نم ىأرو ، ةنسحتسم وأ ةنسح دئاقلا ةسايس نأ شا

ممعمو مجعلا انمدق امك امبو ، ىلامشلا ىبرغلا نامع باب اهنأل رافلج

لاجرلا نم ىقتناو شيجلا مامإلا عمج ، مهل نورصانم ىراصنلا ضعب
نم همع ىنبب هدضعو دمحأ نب ىلع مساب ةيرسلا هذه ءاول دقعو ، لاطبالا
، ىمجعلا نيدلا رصان اهيلع ناكو ، رافلج ىلا شيجلا راسف ، برعي لآ
مل ىنعم رافلج ىف نوعاري مجعلاو نامع كلم نم ىلاحلا همهس تناكف
تقلطأو اهقاس ىلع برحلا تماقو شيجلا اهب طاحأف ، مهريغ هيلإ دتهي

نيملسملا نم ناك امف رحبلا نم اهعفادمب فذقت ىراصنلاو اهنارين نوصحلا
ةريصق ةرتف الإ نكت ملو ، هجاربأو نصحلا راوسأل ماحتقالا الإ نيينامعلا

اوقباستو ، هيف نم اولتقو اليل هوذخأ نيملسملا دي ىف نصحلا جربب اذاو
اوقزمو ارهق دالبملا اوخودو ، مهصاصر نم عرساب هولتحاف نصحلا ىملا
قيرف هيلع فحزف لاغتربلل نصح رحبلا لحاس ىلع ناكو ، ارسق ودعلا
مزحم نب سيمخ هل لاقي رخآ لجرو ، شماهدلا ةدايقب شيجلا نم
ىلع اووتحاو نكمي ام عرسأب هوفطتخاو اراهن نصحملا ىلع اومجهف
٠ حالسلاو داتعلا نم هيف ام

عرسأب ماقف ةتغابلا ةمجاهملا فوخ اديدج انصح نوملسملا ىنبو
ىراصنلل بلطو ، ودعملا دي ىف طقس كلذبو هتاوقب دئاقلا لزنو ، تقو

ىلع نوضعي ىمادنو ايازخ دلبلا نم مهجرخأو دئاقلا مهحلاصف حلصلا
ىلع دئاقلا ىلو ةقطنملا ىف نمألا رقتسا ام دعبو ، نيمغار مهعباصأ

جمتباف ىوزن ىلا عجرو ، فتكلا لكؤت نيأ نم فرعي ايلاو نوصحلا
٠ نيمشلا بيطلا لمعلاو حتفلا اذهب مامإلا
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راحص رمأ نوجلاعي نوملسملاو مامإلا

دقو ،راحص لوح رظنلا راد ، رافلج حتفب لجو زع هشا رسي املو
، راحص ىلا هايملا ىراجم اوفقوأو ، رافلج رغث اوحس ممنأ نوملسملا ىأر
فرطلا ىسركو دقعلا ةرهوج اهرمأ ىفخي ال امك ىهو اعرمأ ىف اوذخأ
، رايدلا هذه رمأب نيلتبملا نيملسملا راظنا ترادو ، دهعلا كلذ ىف ىلامشلا
ىنبيو ، راحص ىلا مدقتي نأ ىول ىلاو مامإلا رمأي نأ اوقفتا كلذ دعبو
، ءادعألا ةلواصم دنع هنولزني القعمو ، نيملسملل أجلم نوكي انصح اهب
ناوله نب دادمو وه قفتا ىذلا فيس نب ظفاح كاذ ذإ ىولب ىلاوا ناكو
٠ هتيضق انمدق امك ، ىريمعلا نانس نب عفام ضبق ىلع اقباس

، قحلا ةرصانمل نودرجتم ةارش رومعلا لاجر روكذملا ظفاح عم ناكو
باحر ىف اوميخو ، ممبانطأ اوبرض راحصب لاغتربلا ناكو ، لدعلا دييأتو

رمأ ذيفنت ىلع ىلاولا مزع ررقت املو ، ذجاونلاب اهيلع نيضاع ، راحص
ىرقلا نم هبرقب نم ىلا لسرأ ، هنع ديعب ريغ رشلا نأ ملعي وهو ، مامإلا
، نيه ريغ ركسعو ريثك هعم عمتجاو ، رومعلاو مال ىنبو دلاخ ىنب نم
٠٠ كلم ىف روكذملا ىلاولا عم نوفراعتيو قحلا نوبحي لاجر راحصب ناكو

نمؤي ال ىبنجأ ودع هيلع رطيسي نأ دوي ال ملسملا نإ لاح لك ىلعو
راحص ىلا هشيجب ديؤملا ىلاولا جرخ كاذ ذإو ، رخآلا مويلاب الو هللاب
امحبص ىتح ، راحص لهأ ىلع رابخألا تيمعو ، قمعب تابو هددصل

فلأو نيعبرأو ثالث ماع مارحلا مرحم نم موي رخآ ىف راهنلا ةوحض
برحلا ةميزع رهظأو ، ةعدبلا هل لاقي عضومب لزنف ، ةرجهلل ةنس
ىلا لصو ىتح لسابلا هشيجب فحزو ، لاغتربلا مه نيذلا نيكرشملل

تراد الاحو ، سرفلا ةاغطو مجعلا ةاتع نم وهو ، رمحألا نبا نصح
ىمرت ىراصنلا تناكو ، ةمزألا تدتشاو ، هلوصو دنع برحلا ىحر
هرصنب مهديأو نيملسملا هللا ىوقف ، راحص نصح نم اهعفادم نارينب
٠ لاتقلا عقوو ، ودعلا ىلا امدقتم هثيجب ىملاولا لقتناف
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نم دابع نب دشار تباصأف ، لاغتربلا عفادم نم عفدم ةقلط تءاجو
ركرمت كلانهو ،هشا همحر اديهش تامو ،هسلجم ىفو ،ىلاولا لاجر نايعأ
عرسأب مئانب ىف دهتجاو ، مامإلا هب هرمأ ىذلا نصحلا ءانبب مهو ىلاولا
، لعفغي نأ دبال ، صالخإو طاشنب ءىش ىلع تمزع اذا لاجرملاو نكمي ام
نيب تاشوانملا تلاوت كلذ دنعو ىلاولا هلزنو نصحلا اذه ءانب متف
٠ ةلعافتم ىوقب ةلماوتم برح تماقو ، ارامنو اليل نيفرطلا

لاغتربلا ةلغاشمب ىضقت مامإلا نم ةوق موقت نأ ةسايسلا نم ناكو
، راحص برح ديؤت ىلامشلا لحاسلا ىف مئازع مهل نوكت ال ىتح طقسم ف
، ىصقشلا ديعس نب سيمخ ةمالعلا اهب جرخ ةيرسل هءاول مامإلا دقعغ
نوبلطي هيلا اولسرأ كلذ ىراصنلا ملع املو ، رشوب ةيرق لزن ىتح
اهيلإ هنويع لسرأ كلذ دنعو ، طقسم هلوصو ررقتو مهباجأف ، حلصلا
، لاغتربلا رباكأ همجاو حرطم لصو املو - رفكلا لهأ نم ردغلا فوخ
نم نيفرطلل ةحلاص نوكت مهيلعو مهل ةغورعم طورش ىلع حلصلا اوررقو
٠ نيملسملل حلصأ ىه ، حاون

، ممب ةطيحملا ضباقملا كفو ، ىراصنلا نع راصحلا كف اهنم ناك
ءادأ طرش ىلع لاتقلا نع ىديألا فكو مهيلا رغسلا ىف سانلل صيخرتلاو
مهل عجرو ، ىذأ ىأب نيملسملل مهضرعت مدعو مويلع ةضورفملا ةيزجلا
نيهوتو مهتكرح ديربت اذه نم دصقلا لعلو ، مهنم اهذخأ ىتلا ضباقملا
، ةسايس تقو لكلو ، مهترجش علقل ةيفاك ريغ ةوق تماد ام مهتوق
ةدع ءايوقأ اوناك موقلا نأ عم ، دادعتسالا نع ودعلا رخأتي اذهبو
جايه نم نوملسملا فاخو ، كاذ ذإ اهزع جوأ ةغلاب ةلود مهلو ، اددعو
اوضرعتي الأ طرش ىلعو ، ةدايز دالبلا ىف ودعلا ىوقتي نأ برحلا
راحص فو طقسم ىف لاغتربلا رقف ، نامع نم ناكم ىأ ىف نيملسملا برحل

٠ تانكسملاو تاكرحلا نوبقاوي مهلوح نوملسملاو هيلع مه ام ىلع
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ا ج؛

روصحتف

لحاسملا ىلع ىهو اميس ال ناممع, ىن ةمهملا ندملا نم روص نأ ىفخي ال
دس دقو ، عارصملا حانج ىلع تيقب رلحص نأ مامإلا ىأر ، ىقرشلا
، طقسم ىف لاغتربلا حلاصو ، فيس نب ظفاحب ىبرغلا رغثلا اهيلع ملمإلا
اشيج مامإلا اهيلا لسرأ كاذ ذإو ، طقسم حلص ىف دوص لخدي ملو
لجو زع هشا ملع ىف ناك ىذلا ، كلام نب فيس نب ناطلس همع نبا ةدايقب
فوس امك نامعل حلصملاو ، دشرم نب رصانل حلاصلا فلخلا نوكي نأ
٠ هللا ءاش نإ هلحم ىف كلذ ىرن

نم دالبلا ريمطتل اينامع اشيج دوقي لطبلا مامهلا اذه جرخ
هراصح دهع لطي مملو ، نصحلاب طاحأ روص لصو املو ، ىبنجألا
ىف هل اوعضخو ايلك اناعذإ هل لاغتربلا نعذأو شثيجلا هضبقو رمألا
٠ هش دمحلاو امامت
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تايرق ىلع غحزملا

لخد مكو ، ةيلخادلا ىلا ةيدؤملا ةيرحبلا روغثلا نم تايرق نإ

ىزاغلا شيجلا نم ةقرف مامإلا اهل لسرأف ، نامع ىلا اهنم ودعلا

اهب لزنف ، طقسم لجأل تايرق ةيماح اووق دق لاغتربلا ناكو ، روصل

ىأرو ، دالبلا راصحل أجلم نوكيل اهب نصح ءانب ىف الاح عرشو شيجلا

ممعفنت ملو رمألا اوملسف ، اهيف مهرارقتسا ناكمإ مدع اهل نوضباقلا

طوىشلا رين تحت ةعقاوو ، اهسفن ىلع ةفئاخلا ىه اهنأل ، طقسم ةيماح

، ىناهبنلا ناضمر نب دوعسم ةمالعلا كنحملا دئاقلا اهيلع مهحلاص ىتملا

ىلع ىراصنلا امميف ىقب ، طقسمو راحص الإ قييب مل تايرق لالتحابو

ا١دع ام نامع عيمج ىلع مامإلا ىوتحاو ن هانركذ ىذلا حلصلا كلذ
هذه لاوزل دادعتسالل مشا قفوي نأ ىلا نيتروكذملا نيتنيدملا نيتاه

٠ ىربكلا ةفآلا

ديدح نم دايأب امهيلع اوضبقو امهيف اولغلغت دق ىراصنلا ءالؤه نإف

كارعو عارص ىف موي لك نامع لهأو مامإلا لاحو ، لهسلاب كغنت ال

ناصرقلا اذه ةنوآلا هذه ىف ةاغبلا ءالؤه مهأو ، ءاسؤرلا ف ىغبلا مظاعتل

ىتأي ، ةنس لك ىف نامع وزغي لازي ال ىذلا ىلالهلا نطق نب رصان ىغاطلا

نم بوص لك نم ءاغوغلا هعم فتليو ، هتارئاط ىلع ىميربلا ةيحان نم

ىلابي الو ىقل نم بهنيو ، ىشاوملا نامع نم بحسيو ، ةيحانلا هذه

دعب كلذو ءاسحألا ىلا برهي مث ، شا هاضري ال ام سانلا ىف لعفيو

فيس نب دمحم ىلاولل لعجي نأ مامإلا ىأرف ، لقني نصح نم هجورخ

٠ ملاظلا ناصرقلا اذهل انيع

)٣ جخيراتلا ربعنامع-٤١م
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نطق نب رصان ةيغاطلا برح

رانلا هيلع دقوي ايماح اممسو ةدقتم ةرارش ةيغاطلا اذه لزي مل
قحلا مح ءوسي نيذلا ، ناودعلاو لالضلا لهأ هديأو ، نامع لهأ ةاغب
بير الو ، نامع لهأ مهب هللا ىلتبا دقو ، نامز لك ىف نودوجوم مهو
ةمكح كلذ نم نيملسمللو ، نجلاو سنإلا نيطايشب ءايبنألا ىلتبا هشا نإف
دعبب نصحتي ىتاعلا ناصرقملا اذه ناكو ، سانلا نم ريثك اهلهجي ةعيدب
هيلع فتلا جرخ اذإف ، نامعب هدوجو نوكي ىتم فرعي الو ، ةفاسما
هنوقالي ام لكو ، نولتقيو نوبمني ضرألا ىف اوثاعو ، نودسفملا ةاغبلا
مهدنع ام لك لب ، ودع وأ قيدصل ائيش نوعاري الو ام ء ىش نم نوجرحتي ال

٠ نامع ىف لتقلاو بلسلاو بهنلا

فيس نب دمحم رمأو هرمأب مامإلا متهاو نامع ةيداب وزغي لزي ملو
نويعلا هل لعجيو ، ىغاطلا اذهل هلاب ىقلي نأ ىلامشلا فرطلل ىملاولا
عمجو ، روكذملا ىلاولا ماقف نيملسملا لاجر هاقتلا هب ملع اذاف ، ةيعاولا

هغلب املو ، جرخي ةهج ىأ نم ناصرقلا اذهل ابقارم ىقبو امج ًاركسع
بصعتو اهنصحب نصتحاو ةرفظلا لخدو هنم برهف ىلاولا هاقلت هجورخ
ىملاولا ىلا هلسر هجو كاذ ذإو ، ةعنم ىف مهنم داعف ، ساي ونب هل
لتخاو ، رادلا هيل تدعب و ، دازلا هيلع لق ىلاولا ناكو ، حلصلا بلطي
مرغو ، اوبهن ام در ىلع هحلاصف لشفلا فاخو هب رثأتو اذهل همزع
اذه ىف كلذب ىلاولا عنتقاو نامع نم اوبهنو ، اوبسك امم هوفلتأ ام
ىلاولا عوجر دعبو ،موقلا نم هعمنمب هرقم ىملا ىلاولا عجرو ،لاحلا
، ىميربلا ىأ ، وجلا نصح ىلع موجهلاب ، نطق نب رصان مه روكذملا
، فلخ نب دمحأ كاذ ذإ وجلا ىلاو ناكو ،مهريغو ةرفظلا نم ودبلا عمجف
نم اورثأت مهلعلو ،نطق نب رصان عم ىلاولا ىاع مهلك عجلا لهأب اذاو
،نيدض نونوكي ابلاغ ةيعرلاو ىملاولا نإف ،ةالولا اهيلع ىتلا لدعلا ةأطو
ىلاولا رصوحو ، بناج لك نمهب ةطيحم دونجلاو الإ ىلاولا رعش امف

٠ هنصح ىف
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املو ، نيرصانم هوءاج ، ةنطابلاو ةرهاظملا نم ةالوملا ملع املو

قحل مث ، نيمزهنم هعم نمو ىميربلا نم جرخ كلذ نطق نب صان غلب
، وجلا نوصح مدمب رمأف ، ىوزن نم دمحم نب شلا دبع ربكألا دئاقلا مهب
قرفت كلذبو ، ىغبلا لهأ ةوقل ارسك مامإلا نصح الإ اهلك تمدهف
دمحم نب ريمع امأف ، صرفلا اهيف نيحتي ههجو هل ذختا لكو ، ءادعألا
، رافلج قيرطب اوقلعتف اسحلا ودب امأو ، راحص ىف ىرلصنلاب أجتلاف

رافلج ةبقع ىلع مهركسعم اويرضو ، ىمحو ةعنم كانه مهل نوريو
ةرواجملا نادليلا نوزغي ء كانه نم قرطملا نوعطقي اولظو ، اهب نينصحتم

لتق عقوو مهيلع اوماقف ، مهرمأ ةالولا ىلا ىمنو ، مهربخ عاش ىتح

لبإ ىلع ةالولا ضبقو ، كانه نم اودرشو ، ةاغبلا مزهناو ، نيقيرفلا ىف
دمحم دي ىف تناكف هبرح ىلع اهب اونيعتسيل اهولوتو نطق نب رصان
٠ فيس نبا

ىلع ةاغبلا نم هعم نمو نطق نب رصان مجه ةثداحلا هذه رثأ ىلعو
لكو ، مال ىنبو ، دلاخ ىنب لبإ اوذخأف ، ةيليمشلا ةيحان نم ةنطابلا
ىلا اولحرو ، لاجرو ءاسن نم اودجو نم اوبلسو هوبهتنا هوقداص ام
ةنطابلا تناكو ، ايزاغ نطق نب رصان ءاج دهع دعبو ، مهرقم اسحألا

نوري امدنع رفلاو ركلا اهيلع قشي ال اهفإف ، ىودبلا هاري ء ىش لهسأ
اهدعأ دقو هتقان ىه ىقلا هترئاط ىلع رفي ىودبلا نإف ، مهيلع ةبلغلا
، دمحأ نب ىلع هدئاق لعج اشيج مامإلا مهل زهج انهو ، لمعلا كلذل
ني دمحأو ، ىربعلا دمحم نب ىلعو ، ىمايرلا تلص نب دمحمب هدضعو
٠ ىرشوبلا نسحلب

شيجلا ىتأف ، هشا نيد ىف ةداهشلل اودرجت لاطبأ لاجر ءالؤهو

نب رصان رفف ، لاتقلا مهنيب عقوف ، نطق نب رصاف مهمجاه انهو ىول

نمب ىملاولا هعبتأف ، راحص لامعأ نم شيجم ةيرق ىتأف اقرشم نطق

، بلغ نإ انه هل رصان ال هنأ هملعل ةيلامشلا ةيحانلا ىلا رفف ، هعم
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، ىرشوبلا نسحلب نب دمحأ هقحل نم لوأ ناكو هعم نمب ىلاولا هعبتف
لاقي عضوم ىف كلذ ناكو ،ةارشلا ضعيو ،ماسح نب دشادو دارم هعمو
مهوفعضتسا مهلعلو هلاجر نم هعم نمب ةيغاطلا مهاقلتف ، سورخلا هل
مهايإو مه اولتتقاف هتمدقم ءالؤهو مهفلخ شيجلا نأ اوأرو ، مهلتقل
شيجل لصو املو ، مهرخآ نع مهيلع اوضقف ، شيجلا لصي نأ لبق
نوملعي الو رصان موق نم كانه ادحأ اوري ملو ،ىعرص مهناوخإ اوأر
٠ اوسجوت نيأ

دمحم ماق كلذ رثأ ىطو ، ءالؤه لنق دعب هجاردأ شيجلا عجرو
، نطق نب رصان لاجر نم ناكو ، ديمح نباب فورعملا ىدلاخملا نامثع نبا
ديعس اهيفو ، ايلاو ىناقوحلا فيس نب دمحم اهيف ناكو ، رسلا دالب ازغف
ديعس ملعف ، ىبغلا برقب ديمح نبا خانأف ، مامإلا راصنأ دحأ نافلخ نبا
نم كلذ ىلا هباجأف ، ةمهافملل ةهجاوملا ديمح نبا نم بلطو نافلخ نبا
، ىبغلا نم ةعيرشلل دجسم ىف اوهجاوتف ، انامأ هسفنل ذخأي نأ ريغ
بهنو ، مهبهنو مهلتقو ، سانلا لاومأ ىلع ؤرجتلا ىف مالك امهنيب ىرجف
تذخأ ام درت امأ : ديمح نبال نافلخ نب ديعس لاقف ، مهيشاومو ممماعنأ

نافلخ نب ديعس مالك نع ديمح نبا ضرعأف دابعلا لاومأ نم تبهنو
، ادانعو اوتع رهظأو ٠ كلذ دري ال ىأ الكو شاحو ىلوتو ، ههجوب
رمأو رسأف ، هرسأب ديعس رمأف ، نافلخ نب ديعسب افختسم ناك هلعلو
قاتسرلا ىلا هب اوبكر مث ، ديقف هديقب رمأ مث ، ىبغلا نصح لخدأف ، هب
، قاتسرلا ةعلق ىف هلعجي نأ هباجأف هربخي مامإلا ىلا ديعس لسرأف
٠ هسبح ىف تامف رهشأ ةعبس ليق و رهشأ ةسمخ اهب سبحف
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نطق نب رصان لبإ ضبقل نافلخ نب ديعس امساري ةيرس

قلحيو نامع ةيحان هوزغل تابيخب البأ دعأ نطق نب رصان ناك

نب ديعس مامإلا لسرأ ةنوآلا هذه فو ، هب طيحي اقيضملا امدنع اهيلع

، اهيلع لوصي ىتلا هتوق رصان املعج ىتلا لبإلا هذه ضبقل نافلخ

لبإلا ىملا ريسي نأ هرمأو ، رفيج وأ ريفج نب دمحم نب ريفج هدضعو
، روكذملا دئاقلا راسف ، ىغابلا ناصرقلا ةوق اهنأل ، اهذخأيف ةروكذملا

هوضراعو ، هدارم ىف هوضرتعاو ساي ونب هاقتلا ةرفظملا براق املو

ممنيب ةكرعملا ترادغ ، ةرفظلا ةيحان نم ةبيعشلا برق هل دصق اميف

٠ قحلل لاجر ىلع اناودعو مهنم ايغب مهنيب رمألا دتشاو هايإو

هوخأ راثف ، ىسيع نب رقص ساي ىنب ميعز لتق ءانثألا هذه فو

ىأرو ، هدعب شيعلا ىف ريخ ال : لاقو ، هيخأ لتقل ابضغ ىسيع نب دمحم

تقدناو لتقف لتاقف ، نيملسملا ثيج ىلع لمحف ، ةايحلا نم ايخ توملا

نم وفعلا اوبلطف ، نيريمألا لتقب اوبيصأ مهنأ اوأرو ، ساي ىنب اصع

ىأرو ، مامإلا مهافيل فدهلا ىلا لوصولا لبق عجرو ، مهنع افعف دئاقلا

نم رخآ اشيج عمجف هنع توكسلا نكمي ال نطق نب رصان رمأ نأ مامإلا

نولازي ال مهنأل ، ةنطابلا ةيرثكأ نم هعلو ، نامع ةيلخاد نمو ، ةنطابلا

نافلخ نب ديعس ىلا هتدايق لعجو ، مهعم نمو لامشلا ةاغب نم نوباصي

اوحب نأ مهرمأو ، ىربجلا ريفج نب دمحم نب ريمعب هدضعو ، روكذملا

اولصو املف ، هيلع نطق نبرصان لبإ لازت ال سفعد : هل لاقي ءام ىلا

لبإلا اوملسو ، ءوس مهلني مل ، نيرصتنم اوعجرو اهوذخأف لبإلا اودجو

٠ ىربجلا ريغج نب دمحم نب ريمع ىلا

فانطب نامع لهأ دنع فرعيو لبإلل عار روكذملا نب ريمعل ناكو
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ءاجف ، اماع افرع رقبلاو منغلا ىلع ارب هنوصحيف ىعارلا امأ ، لبإلا
امملسو ، نطق نب رصان ىلا لبإلا هذهب رس : هل لاقو فانطلا ىلا ءاج نم
٠ رهاظلا وهو نطق نب رصان نم لتقلاب هفوخ هلعلو ، دي هعم كل نوكتف هيلا

ديب لبالا كرت ثيح ، شيجلا دئاق نم ةطلغ ةقيقحلا ىف هذهو
نب رصانو ، ةيئانلا ةيوازلا كلت ىف ىربجلا رفيج نب دمحم نبا
، ةقباسلا لاوحألا تملع دقو ، دحاو رصنع نم دمحم نب ريمعو
٠ لجو زع مشا ةئيشمب ىرجت رومألاو ، بيحيو ^ىطخي رشبلا
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سورخلا عضومب ىلوألا هيف تعقو ام لثمىف عقت ةيرس

دتري الو ، قاثيمو دهعل فقي ال ناصرقلا اذه نأ مامإلا ىأر امل
نابمنيو نابسكي الظ افنآ روكذملا دمحم نب ىلع هدمضاع ناكو ، هلمع نع
، قرطلا نوعطقي نولازي الو ، مهعم نمو مه ةيبرغلا نامع فارطأ ىف
، ىرقلاو نادلبلا ىلا اهلزانم نم ةيدابلا ترفو مهنم سانلا فوختف
دنعو ، لاحلا كلذ ىلا ةرورضلا مهتأجلأ نكلو ، ةقيض مهيلع طوأر نإو
نب فيسو ، كلام نب فيس همع ىنج هيف جرخأ اشيج مهل مامإلا زهج كلذ
ةمامإلا ةوق نأل ، لئابقلا سوؤر مهعم جرخأو امازحو برعلا ىبأ
٠ ةداع نامع لاجر نم ةدمتسم

ىغبلا لهأ نم هعم نمو نطق نب رصان بلطي شيجلا اذه جرخف
هردقو مشلا ءاضق نم ناكو ، هفده ىلا ثيجملا لصوو نامع لامشب
مهاقلتف ، ودعلا ىلا لصو نم لوأ هيف ةلاسبلا لهأو شيجلا ةرارش نأ
لك نم مهب اوطاحأو مهنيب برحلا ىحر ترادف ، هلاجر ىف ةيغاطلا

اسحأل ا ىلا الجع ىغابلا برهو ، مهرخآ نع مهيلع اوضق ىتح بوص
نإف ،ةيئانلا رايدلا ىلا رارفلا الإ ةثراكلا هذه دعب أجلم هل ىري ال

، دعبلا لاح ىف اميس ال قاش ء ىش ىشمل او ، ة اشم نيملسملا شيج بلاغ
هبكري جرخو ، ددصلل ةغلبملا لبإلا بهأ ، نامع وزغب مه ذإ رصان امأ
دحأ دنع هل راث ال ذإ اذكهو ، اصاخ ادلب الو ةمصاخ ةهجو ديري ال

ةيضقلا هذهو ، رذي امو ىتأي امب ىلابي ال باهن كاتف هنكل ، ةليبق دنع وأ
، ءاشي نم هيتؤي شا ديب رصنلاو ، نامع لامشب صورخلا ةعقو تخأ ىه
دعي مل ةثداحلا هذه دعبو ، نيملسملا ىط لاجرلا ءالؤه لتق رثأ دقو
٠ هزجعأ ارمأ هيلع هللا طلس وأ تام هلعلو ، روكذملا رصانل ركذ

ىف همايأ ةليط حربي مل ، ةبرغمو ةقرشم مامإلا ايارس تلازامو
رشتناو ، هناطلس تحتو ، هرمأ عوط نامع لهأ هعم لاز امو برح
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، اهلخادو املحاس اهلك نامع ىلع ىلوتساو ، ماعلاو صاخلا نيب هلدع
ىف سكتربلاب اضيأ نوفرعيو ، لاغتربلا ىراصنلا اهيف تيقب طقسم الإ

، ةيقرشلا كلامملا ىلع نورهاقلاو ، كاذ ذإ ةاتعلا مهو ، نامع لهأ فرع

، هدابعل هشا هعرش ىذلا قحلا بجاو نع اوفرحنا نيذلا اهلهأ مفر
، ءاوهألاب اولمعو هوكرتف ، ممنيب اميف هب اولماعتي نأ مهرمأو هب مهفلكو

ىلع رطيسو مهيلع دمألا ىلوتف ، مهريغ نم اودع مهيط شا طلسف
دقو ، مهادلا ودعلا اذه ةأطو لقث تحت نوحزري اوحبصأو ، مهكلامم
ىل ادامتعا اوثكنو ىرخأ ةرم مهدهاع مث ، اوتكنو مامإلا اودهاع
اوجرخ طقسم نم اوجرخ اذا مهفأ اوملع دقو ، طقسم ىف ةلماكلا ممتوق
، ممتانكسو ممتاكرحب اطيحم مامإلا لزي ملو نكلو ، هلك ىبرعملا جيلخلا نم
نم طقسم ىلا ىعاسلا عطقناو ، ةيراجتلا ةلماعملا برعلا مهنع عطقو

٠ هنيعب راصحلا وه اذهو فعضلا ىرس كلذبو ، مهريغو نامع

، اوفعضو اونهو ىتح برحلا مهل بصن مث : هتفحت ىف مامإلا لاق

ىط ىتأي لتقلاو توملا ناكو ، مهناوعأ قرفتو ، مهناطلس ىهوو

٠ مه رثكأ

نوينامعلا ناك امل مهلابقإ ناك دقو ارابدإو الابقإ رومألل نأ كش الو
، نوينامعلا عمتجا نيح رابدإلا ءاج انهو ، انمدق امك مهنيب اميف نوشرامتي

لاعفنا نوكلا ىف هل عامتجالا نإف بير الو ، ةدحاو ةيار تحت اوقتلاو
٠ ممألا مهتبرج دقو ، حيحص

بهذتو اولشفتف اوعزانت الو ( زيزعلا هباتك ىف انل مشا لوقيو

٠ ريدقءىشلكىلع وهو ىلولا وه هللاو ) مكحير
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دشرم نب رصان مامإلا ةافو

، صقني الو ديزي ال دوجولا اذه ىف دودحم لجأ سفن لكل ناك امل

عدبع ىلع هللا ىضق كلذبو ، اهدعب ام اهل ةياغل لكلا ىلع موتحم رمأ

، اهعوبر ىف هلدع رشتناو ، ةيبرعلا ةريزجلا ىف هركذ عامش ىذلا حلاصلا

ناكف ، دافعلا لهأ هب شا لذأ و ، دابحلا هب دعسو ، دالبلا هب ترهدزاو

، ملسم لك رختفمو ، رودصم لك ةجهبو ، نوزحم لك ةولس هركذ

نيسمخ ٠٥٠١ ةنس رخآلا عيبر نم نولخ لايل رشعل ةعمجلا موي ىفف
ىوزنب نفدو ، نوضار هنع نوملسملاو هنع هلا ىضر ىفوت ةنس فلأو

٠ دابعلا دجاسم دنع

، ةدحاو ةينب الإ بقعي ملو ، ةنس نيعبرأو ًاتس هشا همحر هرمع ناكو

هيلع هشا ىلص ىبنلل راص ام لثم هل راص ذإ هتامارك نم لاحلا كلذ دعق

٠ اهنع شا ىضر ةمطاف ءارهزلا ىهو ةدحاوً اتنب بقع ناك ذإ ، ملسو هلآو

قفألا ىف ركذ اهل راط ةديدع تامارك هللا همحر روكذملا مامإلل تناكو

امل تدقعو ، نويثكلا اهنودو ، نورثكألا اهثيدح لوادتو ، ىنامعلا

نع ايفاك كلذ ىرنف ، مالعألا ةمئألا نع مالكلا اهب لاطو ، باوبألا

نلمعب نيملسملا ةمئألو ، ةيخيراتلا ثداوحلاب نوينعم انإف ، انه اهتداعإ

، قحلا لهأ رظن ىف اهمركأ امو اهالعأ امو ، لابجلا دولخ ةدلاخ تامارك

ملو ، ءىش اهعون نم مهل فرعي مل نيذلا نيفلاخملا ضعب اهنم رخس امبر

، ادبأ اهنم ىش نع مهخيرات انثدحي ملو ، انملع اميف ءىش امنع مهل ركذي

، ممنيعأب راونألا اوأر نيذلاو ، ةيضابإلا ةمئأ تامارك نم اورخس كلذلف

، نجلل زوجت اهوأرف نجلا نم ائيش كانه طل اولاق اهرمأ مهايعأو
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؟
*

٤:

راونأ ممنأل ، ةكئالملل زوجت راونألا نأب مهملع عم ، ةيضابإلل زجت ملو
، مهل راونألا فرعي مل نجلا نإف ، نجلا فالخب ، ةينارون ماسجأ ىأ
٠ هاحلص مهيغ ناك نإو

، بعك نب ثراولا مامإلا تامارك نم ىقب امب نولعفي اذام مث
نيذلا نإ ، ىه امك نآلا ىتح ةيقاب ىهو ، نينسلا تائم اهيلع ترم
نم ادسح ةيضابإلا تامارك اوركنأ نإ ورغ ال ناميإلا ءايضب اودتهي
دمحمبو انيد مالسإلابو ابر هلاب انيضر ٠ هش دمحلاو ، مهسفنأ

٠ امامإ نآرقلابو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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دشرم نب رصان دشرالا مامإلا ىلع ءامطعلا ءانث

نأ داك ذإ ، اميظع ءانث هللا همحر رصان مامإلا ىلع ءامطعلا انثأ دقل
قلخلا نإف ، ارطاع اركذ مشا دنع لجسي ءانث نوريثكلا هيلع ىنثأ ايبن نوكي

دوهش قلخلاو ، ءانثلا الهأ ناك قحلا لهأ هيلع ىنثأ نمو ، قحلا دوهش
ارش هيلع اونثأ نمو ، ريخلل الهأ ناك اريخ هيلع اونثأ نمف ، قحم لكل

ءانثلا كلذ نم افرط شا همحر ىملاسلا مامإلا ركذ دقو ،رشلل الهأ ناك
هيلع ديزم الام هنع ءارعشلا ركذو ، ةرهاطلا سغنلا كلت ىلع دهاشلا
دمحلاو نييبنلل الإ ركذت مل ىتلا ةردانلا نساحملاو ، ةرهابلا لئاضفلا نم
٠ نيملاعلا بر هش
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هلمعو هتالول دشرم نب رصان مامإلا دومع

، ةيكزلا هسفن ةراهط ىلع اليلد هلا همحر مامإلا دوهع ءاملعلا ركذ
، ىكازلا ديسلا كلذ ةيوط ىف امع ربعت اهفإف ، ةيضرملا هتريس ىلع اليلدو
لازنو لاتق ىف همايأ ةليط لزي مل ىذلا ، دهاجملا دهازلا ىقتلا مامإلاو
اجرخمو اشيج ابحاس هشا همحر لاز امو ، لالضلاو لطابلا لهأل عارصو
كلت هشو ، اهزعأ ام مايألا كلت هللف ، برحب امئاقو ، ءاول ادقاعو ةبيتك
دومعلا كلت ركذن مملو ، اهنأش ىلعأ ام لاعفألا كلت شو ، اهمركأ ام ةايحلا
نمل اعجرم اهارنف ، هتايط نيب خيراتلا اهظفح ذإ اهيلإ ةراشإلاب ىفتكنف
ىفو ، رارسأ هدابع ىف هللو ، اهجاهنم ىلع ريسلا مار نمل ادنتسمو اه دارأ

٠ نينسحملا ىلو هللاو ، رابتعالا ميظع هقلخ



-  ١٢٢  -

ةعمجلا ةالص ىف دشرم نب رصلن مامإلا ةبطخ

ةالص ىف بطخي ناك ، هللا همحر دشرم نب رصان دشرألا مامإلا نإ
لوسر نأ نيملسملا دنع حصي ملو ، بهذملا ىه امك ةدحاو ةبطخ ةعمجلا
ىف هسولج حص الو ، نيتبطخ بطخي ناك ملسو هلآو هيطع شلا ىلص شلا
عم نوملسملا هكرت ام حص ولو ، نولوقي امك نيتبطخلا نيب وأ ةبطخلا

حص امب مهذخأو ، هلاوقأو هلاعفأل مهعبتتو ، هلامعأب مهكسمت ةدش
مالسلاو ةالصلا هيط ىبنلا اهبطخ طقف ةدحاو ةبطخ ىه امنإو ، هنع
دجسمب ةنيدملا ىف ةعمج لوأ ةعمجلا ىلص نيح فوع نب ملاس ىنب ىف
٠ نوخرؤملا اهاورو، هنع سانملا اهظفحو ، ىداولا

اهاورو ، هريغو سيمخلا خيرات ىف اهركذ ةريسي تاملك ىهو
اوور ممنإف اندنع هيط لمع ال ننسلا ةاور هركذ ىذلاو ، ريسلا ةمئأ
تاقثلا هاور امل اعبتت سانلا دشأ مهو ، انباحصأ دنع حصي ملو اريتك
ءاملع اذه انرصع ىف عمتجا دقلو ، ملسو هل٣و هيط هللا ىلص ىبنلا نع
هسحر ىملاسلا مامإلا ممتمدقم ىفو ، رفاو ظحب هقفلا نم اوذخأ لحاطف
حتف دعبو ، ىصورخل دشار نب ملاس مامإلا ةمامإب ماق ىذلا وهو ، شا
نيذلا ملعلا لهأ نم ةبكبك مهو نورضاح لكلاو اهب ةعمجلا ماقأ ىوزن
الول ، ملسو هلآو هيلع هلا ىلص شا لوسر ةباحص نع مهلزانم رغصت مل
ةالص ىف لاق مهنم دحأ نع ملعن ملو ، مهركذ عسي الو ، ةبحصلا ةليضف
٠ هللا هافوت ىتح كلذ ىلع مامإلا ىضمو ،نيتبطخب ةعمجلا

كئلوأ روهمج ناكو ، ىليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا هنع ماق مث
نب هشا دبع مهديس ريبكلا ةمالعلا مامإلا الإ ممنم ريغتي مل نيقاب ءاملعلا
، ةنس نيعبرأ نم ابيرق ىليلخلا مامإلا شاعو ، هشا همحر ىملاسلا ديمح
دحأ وهو هعم نيذلا ةعامجلا مطأ وهو ، ةدحاو ةبطخ بطخي وهو
نم عمسن ملو ، قافآلا ءاملع هراز دقو ، اضيأ ىملاسلا ةمالعلا ةذمالت
لاحلا اذه ريغ ىري ىذلاو ، ةدحاو ةبطخب هلمعل ارلكنإ مهدحأ
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ىري مويلا انيتأي ، انرق رشع ةعبرأ ىضم دعب هيط هقفاون ال اداهتجا
، مميلإ راشملا نيطاسألاو ، ءالجألا ءامطلا كئلوأ نم اليبس ىدهأ هنأ
٠ مهجذمل فالخالو ، انتمئأ و انؤاملع هيطع ىضمام قحلاف

ماكحأ ىف ةعبتملا لوصألا « اهتيمس عوضوملا ىف ةلاسر تبتك دقو
ضعبلا تنيبو انه اهيلا ترشأ امك ةبطخلا رمأ تركذو » ةعمجلا ةالص
هيلع ام ريغ هنع ىور نمع تكسو ، ملعلا لهأ دنع ةعبتملا ةلدألا نم
، مملاوقأ ىلع دامتعالاو مهراثآ عابتا انبسحو ، هللا مهمحر باحصألا
رثك نإو كرقي نأ ىلوأ لطابلاو ، هولهأ لق نإو عبتي نأ قحأ قحلاو

٠ هووذ

هذهو « : لاق ماقملا اذه ىف هللا همحر ىملاسلا مامإلا ةرابع كيلإو
هشلا هزعأ ىبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان مامإلا رصع ىف ةعمجلا ةبطخ
ةبطخ اهنأ ىلع هقوطنمو هموهفمب لاد ريبعتلا اذهو » ةاغبلا ىلع هرصنو
، روكذملا مامإلا ةايح ةليط اهب بطخي ىتلا ىه اضيأ اهنأو ، ةدحاو
عماجلا لفاحلا ماقملا اذهل ةبولطملا ةميظعلا ظعاوملا ىلع اهملامتشال
رتسب ةرخآلا ىلا نورظنيو مهنيد رمأب اومتهي نيذلا ، نيملسملل

هلاجر مهنأ قحلا ممل دهش نيذلا ، ليللا نابهر راهنلا دوسأ ، قيقر
، هلامعأ مهب تماق ذإ ناميإلا مهقشعو ، هلاطبأ مه ذإ لدعلا مهبحأو
، ىدهلا مالعأ ةبطخلا كلت تلمح ، هلامج مه ذإ رهدلا مهب جهتباو
ىلع نينيدتملا ترذحو ، ىدرلا كلاسم نع داعتبالا نينمؤملل تنلعأو
، هريثأت بولقلا ىف هل صلاخ ظعو ، ىوملا عابتا نم ممتاقبط فالتخا
فاخت ىتلا لوقعلا ىلع ىضقي داكي ، هريرقت سوفنلا ىف هل ماع ريذحتو
، ىرخألا ةايحلا مسارم ىلع لديو ، توملا عراصم نع ربعي هنأك ، ملا
هتجسن مهيلا ىقملأ اذا نوتاعلا عضخيو ، مهيلع ىلت اذا نوكابلا رثكيغ
، ةغايصلا لمكأب نايبلا ةغاص هتعضوو ، ةغالبلا ةريتو ىل ، ىدهلا ىدايأ

٠ ءاشي ام قلخلا ىف ديزي ماو
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فيس نب ناطلس مامإلا ةمامإ

نب رصان مامالاب ىقتلي هيفو كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا بسن

نب برعي نب دمحم نب برعلا ىبأ نب كلام نب ناطلس نب برعلب نب دشرم

برعي نب كلام نب برعي نب دمحم نب برعي نب محازم نب ريمح نب ناطلس

رصان مامإلا هيف تام ىذلا مويلا ىف ةمامإلاب عيوب ، ناهبن نب رمع نبا
ىذلا وهو ، رصان مامإل ةلود داوق دحأ انمدق امك ناكو ، ذا امممحر

٠ رصان مامإلا دهع ىف اهنم لاغتربلا درطو ، روصةنيدم حتف

هفلخو : لاق دشرمنب رصان مامإلا ركذي وهو ، نالسرأ بيكش لاق
ةيقبلا ءالجإب لغتشالا ىف هزارط ىطع جسنغ ، فيس نب ناطلس همع نبا
ىلع نويع هل تناكو : لاق ، نامع لحاوس ىف لاغتربلا ةيماح نم ةيقابلا
ناك ىدنه لجر اربس هيلا لسرأف لاق ، ممتاروعب هيلا نوضقي ءالؤه
ىلاغتربلا اتيربكو ةليبكس ةيضق صقو ، مهتقث عضومو مهرومأل اليكو
، نيينامعلا نيخرؤملا نع اهانمدق امك اهمامتب ةيضقلا ىف درطتساو ، دينعلا
دالبلا نابرضتو ، حرطملا نصح نع نايماحت نيتللا نيتجرابلا ركذو
٠ طقسمو حرطم

ملو : لاق ، امهومنغو ىأ امهيف نم اوحبذف بمرعلا امه دصقف : لاق

دنهلا دالب ىلا مهدصق لب ، هدالب ىف لاغتربلاب كتفلاب ناطلس فتكي

تحاتجاف : لاق ، دنهملا ىف تارجوك لحاس ىف مهوزغت ةيبرح جراوب لسرأف

ناك امم ةريثك ةينآو ةرفاو مئانغب تلفقو » ناماد « و » ويدلا ه ركاسع

ةراجتلا جيورت ىلا هتمه مظعم فيس نب ناطلس هجوو : لاق ، سئانكلا ىف

ةيوقتل لويخلاو ةحلسألا بالجتساو ، ءاطعلاو ذخألا قاوسأ ةرامعو

ةعلق ددجو لاق ، ةلئاط الاومأ ليبسلا اذه ىف قفنأ لاق ، هثيج
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هتريس ىف كولملا دارفأ نم ناكو : لاق ، ةحلاص اراثآ كرتو ، ىوزن
٠ هئاحنأ باوصو هئارآ دادسو ، ةيعرلا ىف

للثتما ىلا تعراستو ، هيضرم هراد ىلا سانلا تدفاوتو : لاق
بذاجو ةنامألاو ةبحملا قياسب كلذ لكو : لاق ، هيهاون بانتجاو هرماوأ

عماجملا ىشغيو سانلا رئاسك جرخي ناك ذإ : لاق،ةحصانملاو صالخإلا
هموق ةقث نم هترافخ لب ، نيرق الو ريفخ نودب وهو ، ةماعلاب طلتخيو
٠ه١ هردقل مهلالجإو هلضفل ممتفرعم نم هتباحصو

لهأ قالخأ ىه ، نالسرأ بيكش اهركذ ىتلا قالخألا هذه
ىنثأو خيراتلا هفرع ىذلا ميركلا ديسلا مامإلا كلذل لامجلاهنإو ،نلميإلا
ةسمخلا ةمئألا ءالؤه نإف - لضافلا ءانثلا اذه لثمب ، بيرقلاو ديعبلا هيلع
ىف نامع لهأ رهوج لب، ةبراعيلارهوج مه ، مهخيرات كيلع ىلني فوس نيذلا
ىقرشملا قفألا ىف خيراتلا لهأ لكو ، مهلامعأ مهنع ربخت امك ، دمعلا كلذ
ةريسلاو ، ةيقاب ةعيرشلا نأ الإ ، مهدقف ىلع نوفسأيو مهيلع نونثي
، هاوهل اعبت اهريغ دارأ نمو ، اهدارأ نمل ةفورعم ةباحصلا اهيلع راس ىتلا
نيحلاصلا هدابع نم ىلوتي مشاو اولمع امم تاجرد لكلن

لكو ةرخآلا قوس ىيف ، دهعلا لاط نإو ايندلل ءاقب ال لاح لك ىلعو
دعب ناطلس مامإلا ثكمي مل : قيزر نبا ثيدح ىفو ، هل ولحي ام اهنم ذخأي
نيذلا ىراصنلا برحل ةبثولا عرسأ نأ ىلا ةدودعم امايأ الإ نامعب ةعيبلا
٠ سيكتربلا نومسملا مهو ، حرطمو طقسم ةدلب مامز مهديب

دشأ ذئموي مهو : لاق ، مهيف نامع لهأ فرع اذه : تلق
٠ ناطلسلاو ةكلمملا ىف ةوق ىراصنلا

لود ىوقأ مه دهعلا كلذ ىف لاغتربلا نأ ىلع نوخرؤملا قفتا : تلق
مامإلا ركسعم امأو ٠ لاق ٠ مهرماوأل عضخت مهلود ةيقبو ، ىراصنلا

٠ حرطملا نم ةلورلا ىوطب فيس نب ناطلس
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تراصو ، لاحلا تلدبت ذإ اهنيعب ىوطلا هذه فرعن مل : تلق
شيج ناك : لاق ، روسلا لخاد ىه ىتلا اصوصخ حرطم ىف نايوطملا
وه هيلا راشملا دسلاو ىرودس ىملا حرطمب ةلورلا ىوط نم مامإلا
، لامشملا ىلا بونجلا نم دسلا اذه دتمملا ، ىدعلا ىداو رغث ىلع ىذلا
٠ ريثك قلخ دنجلا نم هعمو : لاق ، اذه اندهع ىلا ةيقاب عالق هيطعو

حرطملاب ةلورملا ىوط نم دتملا هفصو ىذلا شيجلا مه دنجلا : تلق
احابص سيكتربلا نوزغي هدنج قفطف : لاق ٠ ركذلا فنآلا ىوردس ىلا

نبجلا هل ورهظي مل هبرحل نودعتسم لاغتربلا ىأ مهو احاورو
٠ ناعذإلا الو

دقو : لاق ٠ انيوهلاب ملسي الو ، اصيخر عابي ال لاغ كلملا : تلق
املابجو اهروسو اهجربو ىناريملاو ىلالجلا ىنعي طقسم ىنصح اومعفأ
مامإلا ركسع تاوزغ دحو لاق ٠ لاتقلا ىلع ربصلاب ةريهشلا مهلاجرب

ىلع اونب دق مه ذإ ، طقسم نم ةيوارلا رئب ىلا مهيلع فيس نب ناطلس
، قدانبلا ىأ ، قفتلا لهأ مهلاجر اهيف اونمكأو اجورب طقسم لابج سوؤر
مامإلا ركسع نم مهنم برتقا نم لكف ، ءاوهلا ىف ةلسلس اوبصن دقو
نم ديدح نم روس اهيلع ديدح نم ةلسلس اودم و ، قفتلا صاصرب ه ومر
نآلا ىمسملا جربلا ىلا قيزر نب دمحم ىدلاو جرب نآلا ىمسملا جربلا
نومري ةروكذملا ةلسلسلا كلت روس ىف اونمك نم لزي ملف : لاق ، عبرملا
٠ قفتلا صاصرب مامإلا ركسع نم مهنم برتقا نم

ةلسلسلاف ، ةلسلسلا ىلع ىذلا روسلا اذه ىنعم فرعأ مل تلق
ىف نوكيف ، روسلا ىلع ةلسلسلا لعلف ، روس اهيلع ىنبي نأ نكمي ال

نم ىلاعسلا ىمسملا لبجلا اوضبق دقو لاق ٠ ريبعتلا ىف بلق مالكلا
توصو ، هرخآ ىلا هلوأ نم الملا لبج ىلع اوضبقو ، هرخآ ىملا هلوأ
٠ ليللا نج اذا اميسال رتفيال ضباقملا رئاسو لابجلا ىف نينماكلا نم قفتلا

) ٣ج خيراتلا ربع نامع - ٥١م(



-  ٦٢٢  -

دب ال ىتلا برعلا ةلوص نم افوخ ممسفنأ ىط اوييهيل كلذ : تلق

دقو ، راهنلاو ليللاب مهيلع نوددرتي ممسيساعجو مهسارحو : لاق ٠ اهنم

٠ ةياغل ا مممزح نم اوذخأ

اوغلب دقو : لاق ، ممئالجب شا نذأي امدنع ائيش كلذ ىنغي ال : تلق

نيريغصملا نينصحلا ىأ نيتريصلا اومعفأ دقو ، ةياهنلا رذحلا نم
عفدملاو قفنلا برض نينقتملا مهلاجر طقسمب انيملا رغث ىلع نيتللا نيتعلقلا
٠ الاجس ممنيب برحلا تناكف ، اليبس مهيلع اوكرت امو

قيزر نبا نكلو ، الاجساهنأب ةفوصوملا برحلا هذه تسيل : تلق
هركعو مامإلا اوجرخي نأ سيكتربلل ةردق ال لاق ٠ ريبعتلا نقتي ال

٠ ىراصنلا ىلع طقسم اولخدي نأ عركسعو مامالل ةردق الو ، حرطملا نم

ىلءو مهطقسم ىف مهرصح هرظن ىضتقا مامإلا نأ قيقحتلاو : تلق
برحلا اياضق ىف ةدرطم ةدعاق هذهو ، بولغم روصحم لك نأ لاح لك

٠ ىصحت ال امتلثمأ و

نم نولتقيف مهيلع فحزت مامإلا ركسع تناك لب قيزر نبا لاق

ناكملا ىف احئاس هنوري نم نولتقيو ، ضرألا ىف ةيوارلا ءاذح هنوري
نم ىلا ممتاوصأ نوعفريو ، مهوحنو ةيراحبلاو مجعلا ةلح ىمسي ىذلا
نصحتي ال برحلا عم عاجشلا نإف انوزراب انوزجان ، لاغتربلا نم روسلاب
نم جورخلل مهجييهت دصقل ىأ اليوط مهنويعيو ، ناريسلاو عالقلاب
ةزرابملل مهل اؤفك اوسيل مهنأ مهملعل دحأ مهنم جرخي ملف : لاق ٠ عالقلا
قدانبلا ودعلا حالسو ، كاذ ذإ برعلا حالس وه ىذلا حمرلاو فيسلاب
ىل نوردقيال نوملسملا ىقبو ،ةيئان ةفاسم نمودعلا ذخأت ىتلا عفادملاو
نم اهودع ىلا اهقعاوص لسرت امدأل ، ناريسلاو عالقلا نم بارتقالا

٠ امنع هعفدتف ديعب
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داك ىتح لاحلا كلت ىلع مهنيب كلذ ىلع برحلا : قيزر نبا لاق
٠ مميلع لوخدلا ىلع ةردقلا مدعل ممنع مهتميزع اونثي نأ هبزحو مامإلا

ةيضقلا جلاعي هلعل لب ، مهنع هتميزع ىنثي نأ مامإلا شاح : تلق
، ةقهاشلا لابجلا كلت نيب مهراصح مميلع ءىش ربكأو ىرخأ ةسايسب
نوققحتي امدنعو ، ددملا مميتأي نيأ نمف ، ربلاو رحبلا نوملسملا ضبق دقو
كلت تعقو نأ هشا ردق نم نكل ، ممسفنأب جورخلا نوبلطيس قيضلا
وهو ىدنملا دئاقملا مترونو ، ةرفرف ىمسملا لاغتربلا سيئر نيب ةيضقلا
مث ، شا مهنعل رقبلا نودبعي موق مهو ، ناينابلاب نامع لهأ دنع فورعملا
حتافلا ببسلا تناكف ، اهركذ انمدق ىتلا جاوزلا ةيضقب قيزر نبا ءاج
لاوزب شا نذأو ، ممل تبيجتسا ناميإلا لهأ تاوعد لعلو ، نيملسملل

، داسفلا اهيف اورثكأف ، دالبلا ىف اوغط نيذلا ، ةرجفلا ةرفكلا ءالؤه
، مالكلا ريسي هرصحي ليوط مالكب هتداع ىه امك ةيضقلا قيزر نبا درسو
٠ ةيناث ةرم اهديعن الف عضاوملا ضعب ىف دافأ امبرو

ىلع اوفحز ، ةيلخادلا طقسم اولخدو روسلا نوملسملا محتقا املو
اوملسف هب عفادي ام امهيف نم دجي ملو ، رانلاب امهباوبأ اوقرحأف نينصحلا
قحلا لهأ درتسيل ، لاوزلاب سحنلا علاط مهيلع ىضقو ، نيمغار رمألا

لصو املو ، شيجلا دئاق وه ناطلس مامإلا ناكو ، بوصغملا مهقح
دمعلا مهيط ذخأو ، مهعم ةعيبلا ددجو موقلا رضحأ ىداولا هبقع شيجلاب
مهراعشو مهب ىضمو كلذ ىل هوعيابف ، توملا ىلع ربصلا ىلع قاثيملاو
٠ مهودع ىط نيملسملا رصنا مهللا ، ربكأ هشلا

مهبولق ىوقو ، نيملسملا هللا ديأو ، نيكرشملا شا لذخ اولخد املو

ءامدلل نإ ليق امك ناكف ٠ رككلا لهأ ىلع ةرئادلا تناكف ، مهدضع دشو
امميلع فحزلا نوملسملا دارأ نيتجرابلل رمأ الإ قبي ملو ، رحبلا ىلا تلاس

لاجرب ءاجو ةيلخادملا ىلا جرخف ، لطبلا ىتويغملا مراصلا ىمراصلا رواشف
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اومحاقتف ، ليزجلا لاملاب ممعمطأو ، مهب هتفرعمل مهبختنا نيدودعم

تهتناو ، تقو عرسأب امهوملطصاف اهتيسرف ىلع دسألاك نيتجرابلا ىلع

رورس نع لست الو ،مامإلا ىلا نيتجرابلا اوداقو ،امهوحبذ ذإ امهتيضق
، ةرفاكلا ةرجشلا كلت هيف هللا علق ىذلا مويلا كلذ نيملسملاو مامإلا

٠ لطابلا مسرأ هيف احمو

اهتلمج نمو ، ةيلودلا تادعملا بلج ىف شا همحر مامإلا ذخأو

حتفو ، فيس هدلو ةمامإ ىف اهركذ ىتأيس اريثك اهنم عمجف ، ليلخلا

عيمج نم ريخلا نامعل بلجو ، بوص لك نم ملاعلا ىلا تاراجتلا باوبأ

العو ، حابرألا ترثكو ، قازرألا تردو ، ةيعرلا تنمأف ، ىحاونلل

لالجإلا نيعأب ممألا مهيلا ترظنف ، ملاعلا ممأ نيب نيينامعلا نأش

ىلوو ، نآرقملا ىف ةنوللا ةرجشلا كلت اوعلق نيذلا مه ذإ ، رابكإلاو

، ةمج ركاسع هعم كرتو ، ىبرعيلا برعلب نب فيس طقسم ىلع مامإلا

ىملا ةيعولا لوزنو ، ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو مزحلاب هرمأو

٠ هتناعإ ءازج هتيب لهأو مترون نع ةيزجلا عفرو ، ةيوسلاب مكحلا

ىرشبلا تلعو ، احرف هل نامع تزتهاف ىوزن ىلا مامإلا عجرو

رصنلاب ةنوئنهي اهرغاصأو اهرباكأ ىوزن لهأ هاتأو ، اهلهأ هجوأ ىلع

كلذ رثأ ىطو ، نيكرشملا هب لذأو ، هل هشا هقفو ىذلا حتفلاو رفظلاو

» ويدلا « حتفتساف ، نامع لحاوس ىف نيكرشملا ةدراطمب مامإلا رمأ

ىقرشلا ملاعلا ًالمف ، ةكعو هوبالكو رمدو ، رفكلا طهأل ىرخأ ةبرض

رصان مامإلا اوذآ نيذلا نامع لهأ ةاغب تفتخاو ، ابعرو ةبيه ايسآ ىف

ىلع قفنأو ، هتراشإ نهر مهنأ اوأرو ، مهيديأ ىف طقسو ، دشرم نبا

ىتح تحبصأو ، نيدلا ءادعأ اهب رهبو ، نييالمو اكوكل ىوزن ةعلق ءانب
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، ىوزفو ىكزأ نيب وه ىذلا ةكربلا جلف ثدحأو ، نيملسملا ةرخفم نآلا

نم اريثك تحبرف ةلودلل تاراجتلا ىف لماعو ، برقأ ىكزأ ىلا وهو

لوق عمست الأ ، لاملاب لودلا نإف ، نيملسملا دوأ اهب موق ىتلا لاومألا

كلم نوكي نأ اوركنتساف ، لاملا نم ةعس تؤي ملو ليئارسإ ىنب

٠ لام ةعس هدنع سيلو
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ناطلس مامإلا قالخأ

اهب فرع ، ةديمح لاصخو ، ةميرك قالخأ ناطلس مامالل تناك
عرولاب ةرومشم ، ىوقتلاب ةفورعم ةمامإ ناضحا ىف ىبرت هنأل ، ةمألا ىف
اقوفش ممب افوءر ، هناوخإل بناجلا نيل شا همحر ناك ، ؛اوهألا ةبناجمو
ىلع قحلا ديؤي ، لاجرلا هب باعت امم ، اهيزن ، ءايربكلا نم ايلاخ ، مهيلع
٠ رظتنملا قوخ لاحلا هفلك نإو لطابلا

ملو ، هتيعرل اعضاوتم ناك : لاق شلا همحر ىملاسلا مامإلا هفصو

سانلا عم سلجيو ،ركسع ريغب قرطلا ىف جرخي ناكو ،مهنع ابجتحم نكي
بحاص هفصوو ، دبعلاو رحلاو ريغصلاو ريبكلا ىلع ملسيو مهثدحيو
طساب نانجلا ىوق هللا همحر ىحضأ : لاقف ةعئار تاغصب مولعلا هكاوف
ايدترم ، ءاطعلا ىف ءافطو ةباحس ، ءاجيهلا ىف اصوصرم اناينب ، نانبلا

هنيد ىف هذخأت الو عزف هودع نم هلوهي الو ، عروملاو فافعلا ءادرب
شيعيل ، راجشالل اسراغ ، راهنألل ارفاحو رايدلل ارماع ، عمط الو ةاباحم
ايسأتم ، رابجملا كلملا ةاضرم ءاغتبا راربألا ءايقتالا نيملسملا ءافعض اهيف
ادغ تومت كنأك تئش ام لمعا : حلاصلا فلسلا نع ةفلاسلا ةياورلاب

ىوح ، هتقاذحو هتوق نم اذهو ، ادبأ تومت ال كنأك تئش ام رمعأو
نم ايلوو ادنسو اديس ، نيتلأسملا لاونب احمس ايخس نيتلاحلا اتلك ىلع
٠ اهدع صحأ مل هلئاضغ نم يثكو : لاق ،نيحلاصلا

، ةداقلا مراكم نم ىه ، قالخأو ةدايز ىلا جاتحت ال هذه : تلق
ةقيقحلاو ، هضرأ ىف مشا دوهش قلخلاو ، هيلع ديزم الامب هيلع ىنثأ دقو
نإو ، تناك امهمو تناك فيك حيحصلا دهاشلا ىه ناسنالا قالخأ نأ
قحلل هاده اصخش شا بحأ اذاو ، قحلا الإ تبثي ال عقاولا يغ ليق
ةرجشلا هذهو ، رارسأ هقلخ ىف مشلو ، هدنع ىضرملا ىلا هدشرأو ، هنذإب
تزعأو ، ملظلاو روجلا مومس حفل نم ملاعلا اذه ىف اسانا تلظأ ةيبرعيلا

٠ مهنوفرعت مهرامث نمو ةمألا ةداق اهب اوحبصأ الاجر
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نامع ىف ناطلس مامإلا لامعا

نم ىغبلا ءاثغ لازأ ىذلا وه دشرم نب رصان مامإلا نأ انمدق دقل
تامأو قحلا تيم شعنأو ، اهلهأ نيب ةلادعلا ىسرك عضوو ، نامع
درولا راص ىتح ، لالضلاو داسفلا ةرعم نم نامع رهطو ، لطابلا ءايحإ

حلصت تداع امف اهثر أرط ءوسلا لابحو ، دراولل ايفاص ءاملاو ًاحلاص
٠لبازملالا

ةيموكحلا ةئيهلا ةيوقت ىملا هتيانع هجو ، ناطلس مامإلا عيوبامدنعو
ماقف ةمغلا فشك بحاص لاق ٠ ةلاعفلا ةوقلاب ةلادعلا دييأتو ، الوأ
ىقب نمل برحلا بصنو ، رصق امو هشا تاذ ىف دهاجو ، رمشو لدعلاب
امحتفو مهيلع هلا هرصن ىتح هسفغب مهيلع راسو ، طقسمب ىراصنلا نم
حتفتساف ، رحبو رب ىف مهدجو نيأو اوناك نيأ مهدهاجي ماقو ، هللا نذإب
، مهلاومأ نم اريثك منغو ، مهبكارم نم اريثك برخو ، ممنادلب نم اريثك
ىتأيسو ، دنهملا ضرأ نم ويدلا ةمينغ نم ىوزنب ىتلا ةعلقلا ىنب امنإ ليقف
٠ هشا ءاش نإ هلحم ىف امناينب ىلع مالكلا

، هتلود ىف نامع ترمتعاو ، ءاهقفلا ترثكف ملعلا رشنب ماقو
راعسألا تصخرو ، ةريسلا نسحب دالبلا ترهدزاو ةيعرلا تحارتساو
دنع هلامعأ فصو اذه ، فلس ريخل فلخ ريخ ناكو ، رامثألا تحلصو
٠ مهنأش وه امك ىلامجإ غصو كلذو ، ءالؤه

هب قيضي احيحص اريبعت ميظعلا مامإلا اذه لامعأ نع ربعي ىذلاو
دالبلا ريهطت هينيع بصن هلعج ، ء ىش لوأ رمألا ىلوت امل هنإف ، ماقملا
نيذلا لاجرلا لاطبأ هيف امخض اثيج قاسف ، ىبنجأ سجر لك نم
، لبقتسملا ىف مهنم بولطملا لمعلا ممتملعو ، لحارلا مامإلا ةلود مهتئيه
ءالمف ، ىربكلا حرطم نآلا هيلع عقت ىذلا علمرحلا حيسب شيجلا لزن
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ةيح ناطلس نب فيس مامإلا هدلو تغدل ةليللا سفن ىفو ، ةيطولا ىتح
، ةيضرألا تارثحلا اهيلع توتحا ةيلاخ اضرأ ناك ذإ ، لمرحلا حيس ىف
ىدحإل الإ انئج ام لاقف ، حلاص ريغ الأف ىرن انإ كلذ ىف مامإلل ليقف
عمسأ بحأ امو ، انل شا اهرسي اذاالإ ةايحللال توملل انئج ، نيينسحلا
شيجلا فحز رجفملا ةالص دعبو ، هانعم اذه امالك وأ ثيدحلا اذه لثم
٠ اقوث اهيلإ ريطي داكف طقسم ىلع



٣٣٢

ىلاغتربلا دمعلا ىف طقسم

مادام مهيلع نيينامعلا فحز نوعقوتي اولازام لاغتربلا نأ ىفخي ال
انيصحت طقسم نيصحتب اوماق كلذلو ، مهسوءر ىلع فري ممتمامإ ملع
هريغو قيزر نبا لاق امك اهونصحو ، اهب ةلئاملا مهتاوق اوعضوو ، الماك
لبج دح نم ىراصنلا اهتروسف لاق ٠ اجنرفإو ابرع نيخرؤملا نم
٠ىلاعسللبجىلاالكملا

مساب ىلالجلا هومس ايقرش نيريبك نينصح اهيف تثدحأو لاق
ناريم وهو ، ميناب مساب ىناريملا هومسو ايبرغو ، ناخ لالج ، هيناب
نيتريغص نيتعلق ىأ نيقريص اهيف اوثدحأو : لاق ٠ ناخ ناريم هلعلو
اروس اميلع اونبو ، هيلع نالطت امهنأل ، انيملل ودعلا لوخد نم نيتعنام

ىلخادلا هفصن ، نيفصن دلبلا لصفي نآلا ىتح ايقاب هرثأ لازيال امخض
ىلخادلا مسقلا سفن اولعجو ، ىلاهالل هنع جرخ ىذلا ةفصنلاو ، مهل
، ةمخض ةعلقو ةمخض اجورب روسلا سفن ىلع اولعج ذإ ، انيصح انصح
اذه دعب هركذ ىتأيسو ، ممعم ىدنه دئاق وهو ، ةتيربك ةعلق اهومس
قيرطلل اولعجو حرطمو طقسم لابج ىلع ةمخض ةينبأ اوماقأو ، ماقملا
، طقسم ىلا حرطملا دح نم ةعلق نع ةرابع ةبقع لك ، تابقع سمخ
لوأ نم تابقعلا ىلوأو ، ماير ةبقع طقسم ةيحان نم تابقعلا هذه رخآو
افنآ اهيلا ىتلا ةيناثلاو ، ليخلا ةبقعب فرعتو ، ماير لوأ ىلا حرطملا
، ماير ىلع ىبرغلا بناجلا نمو طقسم ىلع ىقرشلا بناجلا نم ةلطملا
ةهج ىلع طقسم رخآ نم ةعبارلاو ،طقسم ىل ٠وبلك ةلحمنم ةثلاثلاو
ىداولا ىلا طقسم رخآ نم ةسماخلاو ،بادس ةبقعب فرعتو بادس
بسانملا حالسلا باقعلا هذه ىلع اوطجو ، ىور ىلا ىضفملا يثكلا ح .تقولا كلذل
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تارم باقعلا هذه ترسك دقو ،ةبوعصلا ةياغ ىف باقعلا هذهو

رضاحلا ليجلا فرعي ال ضرألاب نآلا تداعو ،كلذ تقولا ءاضتقال ةديدع
ممنأ امكو ، ءايوقألا مملاجر نم طقسم اوئلمو ، اهءامسأ الإ ائيش اهنع
اوثكن رصان مامإلا تام امل نونوخي مث رصان مامإلا نودهاعي اولازام
توم اهيلع رثؤيس نيينامعلا ةوق نأ اوأرو ، اريخأ عقو ىذلا دهعلا
مامإلل اهنودؤي اوناك ىتلا ةيزجلا الوأ اوعطق كلذبو ، روكذملا مامإلا
، اربكتو ادانعو اوتع اورمظأو ، طقسم لوخد نم نيملسملا اوعنمو ، رصان

اودمو ، اهيلع مهلاجر دشأ اولعجو ، طقسم لابج ىلع مهتاوق اوفعاضو
ىداولا ىلعو ، نيبايم ةلحم ىلع فرشملا لبجلا سأر ىف ديدح ةلسلس
، عبرملا جربلا نآلا هب ىذلا لبجلا ىلا ىجنزرب ةلحم ىلع رمي ىذلا
اروس ةلسلسلا هذه ىلع اولعجو ، ناغفألا ةلح ىلع فرشملا لبجلا وهو
ةبثولا نع نيملسملا اودصيل مهموق نم الاجر هيف اونمكأو ، ديدح نم
، هجراخ نم دوسلاب طيحي اقدنخ اورفح اوناكو ، روسلا سفن نم مهيلع
لدي اذهو ، ريغصلا بابلا ىقرش وه ىذلا ريغصلا رحبلا هيلع اوقلطأو
نآلا ىفخ امنإو ، طقسم نم ةيلخادلا ةعقرلا قرتخي ناك رحبلا نمأ
٠ ليدبت نمو سيك نمو ، ديدج ءانب نم هيلع أرط امب ناكملا لدبتل هدوجو

ىراصنلل ناكو لاق ، ةمج ركاسع روسلا ىلع اولعجو لاق

،مترون ىناثلاو ةليبكسامهدحأ ىمسي ،سودنهلا ىأ ناينابلا نم ناليكو
دقو ، رومألا نامظنيو ، ةيماحلا دييأتب ناموقي نادينع نادئاق امه ىأ
ناذللا امه اناك كلذلو ، نيينامعلا برح افرعو نامع لهأ لاوحأب اسرمت
طقسمو ٠ تقولا اهيعدتسي ىتلا ةيبرحلا لاوحألا ىلا ىراصنلا نادشري
ةقهاشلا لابجلا تناك امنإف ، ىلاحلا اندهع طقسم ىه تسيل دهعلا كلذ

قيرط نم الإ لخدم الو ، ديمج دهجب الإ اهيلإ راصي الو ، اهب ةطيحم



-  ٥٣٢  -

رطخلا نهر مهو نوريسيو ، نورارج راغصلا براوقلا رجيف ، رحبلا
نآلا امل ىه ىتلا قرطلا امأ برحلا لاحب فيكف ، ملسلا لاح ىف اذه

، بعت كاب اهلصيو ، ديدشلا ىوقلا الإ اهيتأي الو ، نابسحلا ىف تناك ام

دجاسم امأ ، طقف رحبلا قيرطب اهنم جرخت لاومألاو ، بصنلا ةياغبو

نب فسوي ىواوزلا دجسم اهلوأو ، ديدج دهع نم ثيدحف اهيف ةينسلا

دجسمو ، كلذك ىسوم نب ىلع دجسمو ، لصيف ناطلسملا دهع ىفف ، دمحأ

٠ روميت ناطلسلل دهع ىف بيصن
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راجفنالا ببسي طغضلا

ىلع نيملسملا ديبأتل ببسلا دهمي ىذلا ردقلاو ءاضقلا نم ناك
ىقرشلا نصحلا ريمأ اهآر ةليمج اتنب نيعللا ةليبكسل نأ وه، مهودع
ابهذ اريثك الام اهجاوز ىف لذبو ، اهبطخي ةليبكس ىلا لسرأف ، اهقشعف
ىف مظعو ةليبكس ىلع بلطلا اذه قشف ، ةنيمث رهاوجو ةضفو
، فولأملا ريغ نم روفنلا سفنلا ةعيبط ىفو مهنيب فولأم ريغ هنأل هنيع
مظع ىتح ، ناورش ونأ ىرسك جيوزت نم رذنملا نب نامعنلا رفن كلذلو
ةليبكس رصأو ، دحأ لك هفرعي امم هيلا ىدأ ام ىلا ىدأو ، بطخلا
ىف الو ميدقلا ىف ناك ام : هل الئاق ههباج ىتح ىلاغتربلا جيوزت مدع ىلع
، نآلا اننيب نوكي نأ نكمي ال ء ىش اذهو ، اننيب جوارنلا ثيدحلا
، هفلاخي نأ نكمي الو هرومأم ةليبكس نأ ىري وهو ىلاغتربلا بضغف
،هرمملوأ ىف ةماعزلا هيلا لعجو ، ريبكلا نصحلا رمأ هالو ىذلا وه هنأل
، رامدلاو كالهلا عانتمالا ءار نم نأ ةليبكس ققحتف ، لثتمي مل نإ هددهف
دارأف ، هغلبم هنم قيضلا غلبف ، ابصغ ةأرملا ىلع ىنارصنلا ىلوتسيو
هسيئرل ةليبكس نيالت كلذ دنعو ، هقحستو هيلع ىضقت ةيهاادب هيمري نأ
هيف ابغارو لاحلا اذه ىلع الوعم تنك نإ : هل لاقو ، ةأرملا رمأ ىف
، ةدملا نم اذكو اذك ىلا ىنلهمأ نكلو تنب كيلع زعت ال لهس رمألاف
ىف راكبألا انتانبل مزلي ام غوص نم نكمتأ ىتح ةنس ىنلهمأ ةياور فو
ىنطمأف ةأرملا كيلا تعفد ىنلصوو بولطملا غوصلا مت اذاف ، انسارعأ
ناكف ، ةليبكس ةلزنم عفرو جهتباو كلذب ىنارصنلا رسف ددصلا اذهل
٠ امامت هافطصاو هتروثمب الإ دقعي الو لحي ال

ىف اهأيح ىتلا ةيلمعلل ماق ، دئاقلا نم نكمتلا ةليبكس ىأر املو

ىف ىذلا ءاملا نإ : هل لاقف ، دينعلا ةيغاطلا اذه نم ماقتنالل هسغن

، نيملسملا نم انيلع راصحلا لوطي نأ ىشخأو ، دود هيف ميدق نينصحلا

، هديدجت ىأرلاو دساف هنإف ، دورابلا اذكو ءاملا ديدجت ىأرلاف
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اهنوطب ىف ىقلي دهعلا كلذ ىف تناك ذإ عفادملاب صاخلا دورابلا اذهو
٠ اذكهو كدملاب طغضت مث هيلع ةصاصرلا ىقلت مث ، ةقلط لكل دورابلا
هل احصان هليختو كلذ ىلا هباجأف ، اضيأ قدلاب هديدجت ىأرلاو : لاق
ضرغ هل ناك ةليبكس نأ الإ ،كلذك عقاولا ناك نإو وهو ،كلذىف
ةليح جسنف ، هتنبا جاوزب همغري نأ دارأ ىذلا ىنارصنلا نم ماقتنالا
ةليبكس ىلخأف ، حصنلا ةرهاظ الإ اهيف دجي الو ، دئاقلا اهل ملسي
بتك كاذ ذإو ،ةيناث ةرم قدلل دورابلا جرخأو ، ءاملا نم نينصحلا
هدشرأو ، دينعلا ىنارصنلا نم هل ىرج امع هربخأو عقاولا نع مامإلل

دحألا موي وهو ، كلذل بسانملا تقولا هل نيبو ، روسلا ىلع ةبثوملا ىلع
نوبرشي اوناكف ، ىراصنلا ديع موي وه مويلا كلذ ، سمشلا عولط دنع
حارفألاب نولغتشيو ، حالسلا نوعضيو ، رومزلا نوقديو ، رومخلا
بولقب ودعلا ىلا اوهجوتو ، ةصرفلا نوملسملا منتغاف اوهلو ابرط
٠ اهتسيرف ىلع ةجئاهلا دسألا ةلوص اولاص ، ةسمحتم

ىلع اوواهتو روسلا اومحتقاف ، ةمدقملا ىف لطبلا مامإلا ناكو
اولتقو ، لاحلا ىف امه وفلتخاف ، ءامسلا نم ةضقنملا نابقعملاك ، نوصحلا
ىنربخأ : قيزر نبا لوقي ةعقاولا سفن ىفو ، ىراصنلا نم امهيف ناك نم
، ةريزجلا ىف ىراصنلا نم ادحاو برض ناطلس مامإلا نأ دحاو ريغ
كانه عفدم ىلع اذئال ىنارصنلا ناكو ، ةيلخادلا طقسم ةعقر بلق ىهو
عطقف ، هبحسل هيف ةئتانلا ةديدجلا ىهو عفدملا روفصعب فتلاف ، ريبك
هب رم نم لكل لوقي ثيبخلا لجف نيعللا ىذخفو ، عفدملا روفصع فيسلا
رتفي ملو ، ىذخفو روفصعلا تعطق ةدحاو ةبرض الإ ىه ام : نيملسملا نم
براحم هل قبي ملو ، طقسم هدونجو مامإلا ىلوتو ، تام ىتح كلذ نع
ىلع ىتلا ةعلقلا هديب ناكو ، ادينع امادقم اعاجش ناكو ، ةتيربك الإ
، ةقئاف ةلاسبب نيملسملا مجاهي ناكف ، ةتيربك ةعلقب ةفورعملا روسلا
،طقسم نم زبلا قوس ىف هنيح ناح ىتح امايأ مهايإو هنيب كراعملا ترمتساو
نم هعم نمو وه انه هيلع اوضق ىتح ، تيلاصملا مامإلا لاجر هرصحف
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ةيماح تيقبو طقسم رمأ ىمتناو ، مهنم ضرألا هللا رهطو ، دونجلا
ناتجراب كانهو ، ضرألا اهب قيضت تداكو بعرلا اهيلع لوتساف ،حرطملا
نوينامعلا برعلا درجتف ، نصحلا ىط نايماحت ىسرملا ىف ممجراوب نم
٠ توملا نم ىهدأو ديدحلا نم ىوقأ مزعب مهل

ءانثأ ىف لتقف ، رحبلا ىف مهومجامف راغص نفس ىف مهيلع اوفحزف
املو ، لجألا هسبح نم الإ مهنم جني ملو ، لاغتربلا دونجلا رثكأ موجهملا
نأ مامإلا نم اوبلطو مامالل نصحلا اوملس مالستسالأ نم دب ال اوأر
ةليبكس مامإلا مرتحاو ، اهلك مامإلا ىلوتو ، مهربعف هوج ىلا مهربعي
مهبراقأ نم ناك نمو مهيرارذو مهنع ةيزجلا نم مهافعو ، مترونو
ببسي طغضلا مهلوق ققحتو ةردابلا هذه ىف نيملسملل ممتحصانمل
ىرفاغملا نانس نب فلخ خيشلا ريشي برحلا ٥ذه ىل و ، راجغنالا
هلوق ىف

مزع طقس طقسمل ىروأ مث
مارض هنم نيملاظلا طقسأ

، امغار اهلهأل امكرتو ، ةينامعلا راكوألا نم لاغتربلا رئاط راطف
٠ هلهأل قحلا داعف

ىتلا ةينوكلا ناسنالا هنم مهفي عئار ربتعم املاثمأو ةيضقلا ىفو
، نيملسملا ةضيب لتحيل ىبنجالل ةدئاق لطابلا مايأ تناكف ، مايألا اهجرخت
، ضيغبلا لطابلا كلذ وحمت قحلا مايأ تداعو ، اهناكرأ ىف زكرمتيو
ةيئابولا عرازملا نعو ، حلاصلا سارغلا نع لقاعلل نهربت مايألا اذكهو
٠ نوملاظلا امعرزيىتلا

بجر رمش نمرشاع موي ىف طقسم ةنيدمل نيملسملا لالتحا ناكو
٠ هلل دمحلاو كلذ دعب حوتفلا تعباتتو ،٩٥٠١ ةنس
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فويسلا لالظ تحت قحلا

نامع لها مهيمسي نيذلا ، لاغتربلا ىراصنلا ءالجإ ىمتنا امل
دب الو جرخ ودعلا نأ شا ممحر مامإلا رظن امامت نامع نم ، سيكتربلا
، تناك ايأو ، تناك اممم ةيناودعلا تارماؤملا كيحي نأ عاطتسا نإ
، انل اتغابم انيلع ودعلا لوزن ىجرتن انعدخم ىف عبقخ نأ انل ىغبني امو
مالسلاو ةالصل هيلع انيبن نع تبث دقو ، انيف هلعف غلبم اذام ىردن الو
٠ ) اولذ الإ مهراد رقع ىف موق ىزغ ام ( : هلوق

اطيحم فوخلاو ، هل امزالم بعرلا نوكيل ودعلل مدقتن نأ ىغبنيف
٠ اذكهو ،هب

دنهلا ىف لغلغتف اهب مهيلا شيجلا هجو دنهلا ودعلا رقم ناك املو
ىهو ويدلا مجاهف ، ةيرحبلا اهقرط ىلع ضبقو ، املحاس حاتجا ىتح
قاسو ، ةلئاط الاومأ اهنم منغو اهضتفاف ، كاذ ذإ دنهلا دالب ىوقأ

نم ىنبو ، املهأ ىف اوجمدناو اوملسأف نامع اولخد ريسأ فالآ ةتس
لاثملا تناكف ، ةنس ةرثع ىتنثا اهؤانب ثبل ىتلا ىوزن ةعلق اهتمينغ
٠ عئارلا
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نامع نم ةعطق رافظ

دسجلا نم ةحراجلاك وأ ، نامع نم ءزجلاك رافظ تناك امل
قرطتي الئل ةينامع ةيماح اهيف لعجو ، ناطلس مامإلا اهالوت ، ىنامعلا

٠ ىنامعلا مسجلا نم نامعل هرش نوكيو اهيف ركرمتيف ، كاذ ذإ ودعلا اهيلع

نم رافظ تناكو ، رمحألا رحبلا ىلا نامع ىلع ظافحلا لقتنا املو
اغمد روذحم ال ذإ ىنامعلا شيجلا اهكرت ، ةينامعلا ةكلمملا بلق نمض
ةيرامعتسا ةلود ربكأل ادراطم رمحألا رحبلا ىف هبانطأ برض دق شيجلاو
ظفحيل ىنامعلا طيحملا ىلع مامإلا مزع لبقأ مث ، لجو زع هللاب ةرفاك
امب فلخو رافظ ىف ناك ىذلا شيجلا جرخ ، هتاهج عيمج نم رطقلا
هدنع عقو نامع مامإ نأ نميلا كلم نظ كلذ دنعو ، برح ةلآو عفادم

عفادملا ىلع ىلوتساو رافظ ىلا بحس ام ناعرسو ، للخو فعض
٠ دلبملا ضبقو

ىف ناكو عقاولاب مامإلا ملع املف ، كلذ ىلا هاعد اهلهأ ضعب لعلو

نم زئمشي مل هنكلو ، ام الزنم هنم فعضلا لزني مل هتلود طاشن لوأ

ىبأ نب ىلع ةيرذ نم مساقلا نب ليعامسا وهو ، روكذملا كلملا لوزن

نأب هملع عم اهيلع كلملا رساجتو ، عفادملا ذخأ نم زأمشا امنإو ، بلاط

نامع مامإ فعض هل روصت هلعلو ، اهيلع ارويغو اهنع الئاس اهءارو

هبشأ ودب اهلهأو ، بهذملا ةيعفاش دالبلا نأ عم ، دالبلا نع هدعب وأ

عادل الإ هشيج بحس ام نامع مامإ نأو ، الحر اونوكي مل نإ طحرلاب

در الإ هنم بلطي ال اليمج اباتك كلذ ىف مامإلا هل بتكف ، كلذ ىلا هاعد

اهيعدتسي ىتلا ةبحصلل ءاقبإو ، هل ءاقبتسا دالبلا نع تكسو ، عفادملا

، رمألا ىهتنم ىري ىتح مامإلا هدراطي ىذلا ودعلا ىلا رظنلاب تقولا

٠ قداصمل قيدص باتك وأ ، هيخأل خأ باتك الإ مامإلا باتك ناك امو
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دعرأو رخنو رخش ، مساقلا نب ليعامسا ىلا باتكلا لصو املو
ىتلا قعاوصلاب انوحشم هباتك ءاجو ، ددهو لاصو ، دعوتو دعوو قربأو
مامالا برغتساف ، اهراد هقع نم ةينامعلا ةمامإلا وحمي ، احاوحف داكي
ىلا بستني ىذلا ناسنالا اذه نم هعمس ىذلا قزفلاو شيطلا كلذ
قزنلاو ثيطلا قيلي الو كلذ هب لمحي ناك امو ، بلاط ىبأ نب ىلع ةلالس
نكي مل ولو ، افصلا جمن ىلا لدعو ، افجلا كرت هتيلو ، بصانملا لهأب
ليطابألا وحمت ليطاسأب هباجأ امنإو هيلع مامإلا هبجي ملف ، افو هيف
: لوقي ثيح هباقك ىف هربخأ دقو ، لالضلا ليزت لاجربو

روسشو ، تصت دق مايأ ةدم ىف انيلإ لصو هنأ كلملا اهيأ ملعتل مث
نم ررد امب اسورط هديب متلسرأ مكنأ معزي مكبانج نم لجر ، تموخت دق
هباع هيف لبقأ ىذلا بكرملا نإ لوقي هنأ ريغ ، مكبلطخو ، مكظفل قئار
مث ، فلتلا مكح ةرطسملا سورطلا كردأف ، ميلا ىف قرغف ، راسكنالا
هقطن حضاو نم انل حضتاو ، هناسل جئاتن نم انيلإ هافأ دق هنأ ديب
ماعلا ىف انمادخ عطق لجأل نودجاو انمو ، نوبتاع انيلع مكنأ ، هنايبو
ةدراولا مهنفسل مهذخأو ، مكباب ىلع نيكرشملا باقر بمكارم ىضاملا
ةصلاخلا هدوملا ناونع ءالخألا نيب باتعلا نأ ىردنل انإ ىرمعلو ، مكبانجل
دضع بجي هنأ ريغ ٠, افولاو ةقداصلا ةدوملا ضخحم ديازو ، افصلاو
كلذ كاهتنا ىلا دصقن مل نحن انإف ، مراحملا كاهتنإو ، مئارجلا فارتقا
، انبكارم زهجن مل انك ذإ ، اليلد كلذ لعف مازلإ ىلع كل دجن الو ، اليبس
، كتيضقو كمكح لهأ مد ةحابتسا الو، كتيعر ةراسيل انبلاخم ذختنو
ةدبع ريمدتل ، رتاوبلاو مزامللا انددعاو ، ركاسعلاو شويجلا انزمج نكلو
ةنسل ءايحإو ، نيملاعلا بر ءاضرل اضرعت ، نايدلا كلملا ءادعأو ، ناثوألا
كلثمل اشاحو ، نيدهاجلا نيرباصلا رجأ كاردإ ىف ةبغرو ، نيمألا هيبن
تسلأ ، مالسالاو ممشا ءادعأو ، ملغصألاو ناثوألا ةدبع للتقل بضغي نأ
تنأو ، براشملا ىبر نيكرشملا ىقاسلا ، بلاط ىبأ نب ىلع ةلالس نم

٣ ج خيراتلا ربع نامع - ٦١م



نس ٢٤٢ -

نكامألا رئاس ىفو نامع لحاوس ىف لبقنم مهايإو اننيب ىرج امب ىردت
، لاومألاو كالمألا بهانتو ، لايصلا ةرثكو ، ءامدلا كفس نم ، نادلبلاو
ىتح ، ممنغس هاشغت و ، مهبك ارم هب لحت عضوم لك ىف محذخأنل انإو
اباتع كلذ لجأ نم انل رمظي ملو ، هاشلا ىردنب نويجو جنك نم
٠ اريبخ هب لأساف كش ىف تنك نإو ، اريكق الو

، نيرذنملا نم كل انإو ، نينمؤملا عفتت ىركذلاو كلملا اهيأ كركذن الوأ
ىهو ، رافظ ةدلب مايالا كلت انكلم امل انإ ، نيرذحملا نم كيلعو
انم هبجوأ ءىشل احالص امكلم ىف رت ملو ، رافقلاو يفايفلا ةحزان انع
، ةرهاق ةوق فوخ نم ال اهانكرتف ، ركفلاو ناهذألا هتكاحو ، رظنلا
امنع جرخ امنيحو ، ةبلاس فك الو ، ةبلاغ دي الو ، ةرهاظ انيلع ةملك الو

كلذ ىف اهلمح نع ترج ةلفغل ، نيملسملا عفادم نم ائيش اهب فلخ انلماع
، امسمشو اهردب ءوض متيلتجاو ، اهسيع مامز متنأ متكلم املو ، نيحلا
مطاف ، عفاد الو دئاذ اهءارو نكي مل نأك ، عفادملا كلت انل اوعفدت مل
، روبص ةناهإلا ريغ ىلع رحلاو ، روصه ثيللاو ، رويغ لعبلا نأ كلملا اهيأ
٠ رذح نم ردغ امو ،رذعأ دقف رذنأ نمو

دامخإو نتفلا ءافطإلو ، نوبغار مكنيبو اننيب تاذ حالصإ ىف اننأ ىط
ابلاطو ، انبغر هيف ىذلا ىف ابغار تنك نإف ، نورثؤم كايإو اننيب نحملا
نإو ، اهايمح ءادتعالا ةعرسب ستحت الو، اهايإ انل عفداف ، انبلط هل امل
ةناعتسالا ىفف ،اهمالظ طبخ ىلع مزجلاو ،اهمانتغا ىلا ليملا الإ تيبأ
شا انبسحو ، هعم شا ناك هللا عم ناك نمو ، ةعس ىدتعا نم ىلع هللاب

٠ شا ةمحرو كيلع مالسلاو ، ليكول ا معنو

، مهلاعفأو ةرفكلا لاحب نميلا كلم ركذي شا همحر ناطلس مامإلاف
ىتح ءادعألا نولتحي هلاجر نأو ، نامع لحاوس ىف مهايإو هنيب راد امو
كللا مميطع ركني ملو ،ناريإ دالب ربكأ نم امه نيذللا نويجو جنك ىف
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، اراصنأو ةوق رثكأو اكلم مساقلا نب ليعامسا نم مظعأ وه ىذلا ىسرافلا
اخأ ملسملا لعجو ، طقف عفادملا الا ليعامسا نم مامإلا بلطي ملو
اهالوتي نأ روذحملا نأو ، اهالوت ملسم اذهو اهانكرت نحنف ، ملسملل
ملسملا لام لحي الو ، نيملسم لام عفادملا ىأ امنإ مث ، لكلا ودع رفاكلا
٠ لاحلا نم لاحب

قاقشلا مدع ىملاو اهئاقبإ ىلا هليحيو ، ةبحصلا هركذي مامإلاو
كلذلو ، هنع ثاحتي ملو ، شيطلا هيلع بلغ لجرلا نكلو ، ةنتفلاو
ىأ اهنإ ٠ لاق ثيح ، روهتم هنأ هباطخ نم حضاولاو ، هيط فسؤي
، ةمينغ ملسملا لام لعجي فيك ، عساثلا كرطق نم ةمينغ لوأ عفادملا
٠ هباك ىف ءاج ام رخآ ىلا عرشلا همرح ءىش اذهو

ناظوغحم : نيملسملا ريس ىف نادوجوم امهنأل اعم نيباكلا ركذن ملو
، مامإلا باتك نم تارقف انركذو امهيلا انرشأ امنإو ، امهركذب ليطن الف

٠ بولطملا ددصلا ىطعاهب لدنل

رثعن مل فسأ لكبو امهركذ دعب شلا ةمحر ىملاسلا مامإلا لاقو
اذه نأ اذه نم موهفملا تلق ٠ باتكلا اذه ىلع مامإلا باوج ىلع
ءاضغإلاو توكسلا امإ ،نيئيش دحأ الإ مامإلا دنع هل باوج ال باتكلا
درتست ىرخأ عفادم هيلا هجوت نأ امإو ، مالسلل ءاقبإ عفادملا نعو هنع

٠ عفادملا كلت

عاشلا لاق امك الإ هنظأ امو : شا همحر مامإلا لاق

ودع ىف لئاسرلا ىنغت لهو
اقاقر اضيب نكت مل ام اذا

: هلوقب هباتك ىف هشا مهركذ نمم ىلاعت هشا دمحب انتمئأو : لاق
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ادجس مهبرل نوتيبي نيذلاو ٠ امالس اولاق نولهاجلا ممبطاخ اذاو (
وغللاب اورم اذاو روزلا نودهشي ال نيذملاو( : ىلاعت هلوق ىلا ) امايقو
اذه نأكو ، ةلاوقلا ةمئألا مهريغو ، ةلاعفلا ةمئألا مهف ) امارك اورم
٠ ىلعل ةياصولا تبثي هنأكو ، بهذملا ىديز لجرلا

ىلع علطن مل نكلو ، عئاقو امهنيب نأ ىضتقت لاحلا لئالدو ٠ لاق
ىضتقي امهريغو دنهلاو نميلا نم مامإلا اذه نكمتو ، كلذ نم ءىش ركذ
نم ةمئألا نكمت كلذكو ، ءاعنص كلم همعزي ام فالخ ىلع راص رمألا نأ
ةيئانلا نادلبلا نم نكمتلاو ، ناطلسلاو ةوقلا نم مهل اوركذ مهنإف هدعب
مامإلا نأ ىضتقي كلذو ، هضعب ركذ ىتأيس ام ىلع ، ةيصاقلا راطقألاو
دجن مل انإف ، ءاعنص الخ ام اهريغو نميلا نم اونكمت ةمئألا نم هدعب نمو
، نميلا فارطأ ىف ةرهاظف مهراثآ امأو ، اهسفن اهنم نكمتلا ىف اخيرات
٠ هرخآ ىلا ةبطاخملا كلت دعب عقو امب ملعأ شاو
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جنرفإلل ةينلمعلا ثويجلا كراعم

، ةديدلع هشويج ةداق ةطساوب جنرغإلل ناطلس مامإلا كراعم نإ
اهركذ ، القتسم افلؤم ىعدتست اهنإف ، اليصفت اهركذ ماقملا عسي ال

دقو ، طقسم املوأو ، مهحئادم ىف نوينامعلا ءارعشلا اهركذو نوخرؤملا
امنمو ، ىلاغتربلا لفقلل ىذلا حاتفملا ىه ذإ ، ىرورض اهركذ نأل اهانركذ
دالب ىصقأ اهادص غلب ، لاغتربلاو نيينامعلا نيب ةعقو ربكأ جنك ةعقو
، نامع ىلا مهنفس داقو ، شيجلا مهابسو ملاعلا امل زتهاو قرشلا
: لوقي ثيح نانس نب فلخ خيشلا ريشي اهيلإو مئانغلا قاسو

ام ممل هنم ناك جنك ىدلو
ماكآلا كدكدت هنم داك

، ممتاوزغ نم ةوزغ ىف لاغتربلا ءاجو ، هنم كدنت لابجلا داك ىأ
، » ويدلا ةوزغ « دعب كلذو ، طقسم ىحاوض نم ةحودلا اوقرحأف
فلخ خيشلا هحدم ىذلا ، ىلع نب دشار دنهلا ىلا شيجلا دئاق ناكو
لقنلا ضعب ىفو ، ريسأ ىفلأ ىبسلا ناكو ، ةيميملا هتديصق ىف نانس نبا

، ةميظع ازوتك مهنم منغو ، » ناونعلا « ىف مهيلإ انرشأ ، ريسأ فالآ ةتس
، نوخرؤملا اهركذ امك ، عئاقولا ىف لثملا برضم ىه ىتلا ةسابمم ةعقوو
٠ ادهع اهيلع ىنامعلا ملعلا عغرو ممنم امملطصاو

اهداقو ، امغار امعم عقصلا كلذ تداق ةعقو ىهو ةولك ةعقو اهنمو
نومحاقتي اولظو ، نيينامعلا طاشن دازو ٤ ةرغاص اهفنأ نم نوينامعلا
٠ ةلئاصلا دوسألا محاقت ىرقلا كلت ىلع

٠ اميف نيينامعلا لاسبتسا نع لست الو ، رابجنز ةعقو اهنمو

دنملا ىرارب ىلا امنم نورفي ىلاهألا ناكف ،ةصاخ ىبمب ةعقو اهنمو
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ناتعقو ، رمحألا رحبلا ىف بدنملا باب ةعقوو ، اخم ةعقوو ، افوخ ةيئانلا

ةمينغ اهيف امب رخاوبلا اوداقو ، رفكلا دونج امهيف نوينامعلا ملطصا

قلقيو ، ةبيه اهل زتهي وهو ، رمحألا رحبلا ىف ىنامعلا ملعلا عفرت تحبصأ

٠ ةلئاط افالآ عئاقولا هذه اولتحا نيذلا ةارشلا دافتساو ،ابعر اهل

ممسوؤر تعطقو ، ءادعألا اهيف رهق ىتلا جيبسم ةعقو اهنمو

٠ ةعلق الو نصح ىنامعلا لالتحالا نم اهنصحي ملو ، هللا ءاشام الإ

دوعسم نب دمحم ىمراصلا خيشلا شيجلا دئاقو ) ةتب ( ةوزغ اهنمو

اهيفو ، عيرس رمقو عيرذ لتق دعب اهلتحاف ، ىطمأ ىف داوسلا نيع بحاص

، ةيئارلا هتديصق نانس نب فلخ خيشلا لاق اهيفو ، ةيئاحلا هتديصق لاق

اهعلطمو

رصنلاو زعلا هب نورقم فيسلا وه

امب نولابي ال دنهلا ىف نولغلغتي الجر نيرثعو ةئام طقف اوناكو

فرصتت لاحلا ةعيبطب داكت ةجهب تاذ ءارهز لابقإلا مايأ نأ نوقالي

٠ ةمألا حلاص ىف

مامإلا هيف ىفوت ىذلا ةعمجلا موي شا همحر ناطلس ملمإلا فوتو

مامإلا نكل ، ىحضلا تقو فوت امهالكو ، هلا همحر دشرم نب رصان

سداس موي فوت اذهو ةنس ٩٥٠١ رخآلا عيبر نم رشاع موي ىف ىفوت رصاغ

٠ ةنس ٩٧٠١ ةدعقلا ىذ نمرشع



-  ٧٤٢  -

ناطلس نب برعلب مامإلا

برعلب نب كلام نب فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا نأ ىفخي ال

ناطلس مامإلا تام امل ، تضم دق بسنلا ةيقبو ، ىبرعيلا ناطلس نبا

، اممل اتخأو ، رغصألا وهو ناطلسو ، ربكألا وهو برعلب امه نيدلو فلخ

، ةنسحلا لامعألاو ، ةليمجلا لئاضفلاو ةبيطلا ميشلاب اجوتم برعلب ناكو

، ادبأ ام ءىش ىف اهيلع ةضاضغ ال اهلاوحأ عيمج ىف ةلماك ةلودلا نأ ىأر

، امب موقت لامعأو ، اهريثتست ممه ىلا ةجاتحم ملعلا ةيحان نأ الإ

نم هانب هنإ لاقيو ، هتمامإ لبق نيربج رصق ىنب ناكو ، اهددحت ةياعرو

ىنغ نع ربعيل هنإو ، نيتنسب هدلاو ةافو لبق هؤانب متف ، هلام بلص

نزخو ، ليق امك نييالملا نييالمب هانب ذإ ، تقولا كلذ ىف نامع ىف لئاه

ثيحب ، ةعنصلا ةعور ىف ةيآ ناكو ، هب هانب ام لثم رهدلا ىراوطل هيف

٠ لثملا هب برضي حبصأ

ربكأ نم وهو ، نايبلا ريمأب فورعملا ، نالسرأ ببكث لاق
: ناطلس مامإلا ركذي وهو ، لاق ممألا لاوحأ ىلع نيعلطملا نمو نيخرؤملا
ةسردم ىنب ، ءاملعلاو ملعلل ابحم اذه ناكو ، ) برعلب هدلو ( هفلخ دق
انمالك قبس ىذلا فورعملا رصقلا ، ىنب لب ، اهيف هتماقإ لعجو ، نيربي ىف

فيس هوخأ برعلب ىلع راثو : لاق ، رصقلا ف ةسردملا تناكو ، هنع
عم مهضعب ءامقفلا مسقنا ىأ ، ءاهقفلا ءالؤه دضعو : لاق ، ناطلس نبا
انرشأ دقو ، هيخأ ىلع هديؤي فيس عم مهضعبو ، هلامعأ ىف هديؤي برعلب
تمسقناف : بيكش لاق ، » ناونعلا دل انباتك ىف هبابسأو ، لاحلا اذه ىملا
بزح ىلع ىوقتي فيس بزح لعج مث الوأ ، نييواستم نيمسق ىلا ةيعرلا
هوبقلف ، ءارقفلل ايساوم اداوج ايخس برعلب ىأ اذه ناكو ، برعلب
هلبح برطضاو ، هيخأ نيبو هنيب ةنتفلا تلاط املف ، همركل برعلا ابأ

٠ برعلا ءالب هنوبقلي اوراص
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، هنع هاقلت اييكش لعلو ، قيزر ىبأ نع الإ هدجن مل اذه : تلق

نيذلا لاهجلا نع ناك نإ الإ مهللا ، كلذ اولوقي نأ نامع لهأ شاحو
: لئاقلا لوقب الثمتم بيكش لاق ، قحلل نودتهي ال

هل نولئاق اريخ قلي نم سانلاو
لبهلا ءىطخملا مألو ىهتشي ام

بلقنا اذاو ، هيلع وه ام ىلع هعم سانلاف ، رادقألا هتدعاس نم ىأ

: ىناهبنلا لاق امك اضيأ اوناك هيلع نامزلا

هتاذل ميركلا ناوعأ سانلاو

ناوعأ ىوه اذا هيلع مهو

برعلبل قبي ملو ، دالبلا رثكأ فيس ىفصتسا اريخأو : بيكش لاق

هتومب حارتساو ، حارتساف ضبق ذإ هرصاحي هوخأ امنيبو ، نيربي الإ
٠ ها فيسل تقولا افصو ، هوخأ

ةمغلا فثك بحاصك ، نامع ىخرؤم نم هريغو قيزر نبا لاقو
باصأو ، ةميظع نتف فيس هيخأو برعلب مامإلا نيب تعقو هريغو

ملعلاو دهزلاو عرولا لهأ مهخياشمو مهئاهقف نم نامع لهأ نم اريثك
ممعابتأ نم مامحلا لبق مهسوفن رفنت تداك نأ ىلا ، ةديدش تابوقع

هذخأو قيزر نبا هدروأ اذه ، مهتملك لوبقو مهئارآ ءافتقاو ، ءاهفسلا
نويشي ىتلا نتفلا كلت اوركذي ملو ، هشا همحر ىملاسلا مامإلا هنع

، ليلحت ىلا جاتحي قيزر نبا هركذ ىذلا مالكلا اذهو ، اهبابسأ الو اهيلإ
، عرولاو دهزلا لهأو ءاملعلاو ءامقفلا تباصأ نتفلا كلت نأ ركذ هنإف

ائيش انل اوركذي ملو ، ناطلس نب فيس نم ممتئاج اهنأك تابوقع نأو

٠ لكاشملا نم اذهو ، هيلع تركسلا نسحي امم هنم

هنع نوصحلا ءاليتساو ، هيخأ ىلع ناطلس مامإلا مايق الول لوقأو
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تلقل ، راصحلا ىف برعلب مامإلا تام ىتح ، نيربج ىف هايإ هراصحو
مايقلا نكلو ،كلذ نولعفي ال لضفلا لهأ نأل ،هل لصأ ال بذك اذه
بوتيف ابنذ فرتقي مل ام حصي ال هتمامإ ىلع عمجملا لداعلا مامإلا ىلع
فاصتنالا بجوو ، هعلخ بجو بتي مل نإو ، هتمامإ ىف ىقب بات نإغ ، هنم
ملو ، هلاتق بجو هيط وه ام ىلع رصأ نإو ، دحأل الام ملظ نإ هنم
هتركذ ىذلا لامتحإ ناك امبرو ، كلذ نم ائيش نيلجرلا خيرات ىف اوركذي
٠ ملعأ شاو امهماقمب قيلي » ناونعلا « ىف

، اممنع ديعب ريغ ناكف ، ام اموي رثأ نم اهل دبال ىربك ةبيصمل اهنإو

رذب كلذكف تبن رطملا هلب ذإ ىتح ضرألا ىف ىفتخي رذبلاك رشلا رذبو

٠ نيح دعب رهظي مث ىفتخي رشلا

ةيعارم ريغ هب طيحت ىتلا لاوحألا هذه برعلب مامإلا ىأر املو
، كلذ ءارو اذام لاحلل ربتخملاك ىورت نم جرخ ، ةمذ الو الإ هقح ىف

ىلا عجر املف ، لاوحالل ادقفتم لامشلا ةيحان هجوتو ىوزن نم جرخ
اوردقي ملف فيس هوخأ ه ررق عنملا نأ نظأو ، اهلوخد اهلهأ هعنم ىوزن

اقساف الو املاظ الو ارابج ناكام هعنمل بجوملا امف الإو ،هفالخ ىلع
لهأ بحيو ، ملعلا لهأ برقي هيدل امب ايخس نينمؤملاب اميحر امامإ ناك
ىف نيفدلا ءادلا اذه نأ بجوم الو ، دلبلا لوخد نم عنمي اذهبأ ريخلا
، نوعجار هيلإ انإو شنإ ، اهتمامإ ىلع ىضقيل اهيط أرط ةينامعلا حورلا
امك هلام نم هانب ىذلا هتيبو هنطوو هرقم نيربج ىلا هجوت سايإلا دعب
وهو ، هيخأل ةعيبلا ىلع ءالؤه لهأ عمتجا نيربيب هرارقتسا دعبو ، ليق
٠ ةحدافلا بئاصملا نمل اهنإ ءىشب هيلع جتحي الو، دوجوم ىح

٠ » ةيقت ةاضر دحاو لك ناكو « : قيزر نبا لاق

، نيدلا ىف مارح اذهو ارمقو ارابجإ تناك ةعيبلا نأ لدي اذه : تلق
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جرخو : لاق ، دقعلا ىف لوخدلا مدع ىط مهضعب بقاعف : لاق

ناك نم لك مصاخو ، نامع نوصح ةفاك هيلع ذخأو هيخأ ىلع فيس
٠ ادعاسمو ابحم هيخأل

: لاق نيربي نصح الإ هديب قبي ملو : لاق مظعأ اذهو : تلق
وه برعلبل سانلا ضعب لاق ىتح ، ةريثك بورح امهنيب تعقوو
٠ برعملا ءالب

ممضعب لاقو لاق ، هقيلعت ىف نالسرأ بيكش هلاق ىذلا تلق
٠ امهنم اهببس ناك ىتلا ءامدلا كفس ةرثكل ، باصق برعلبو ، بالج فيس

ءىش ىلا زمري كش ال وهو ، مالكلا كلذ ىنعم مهفأ مل تلق
لوقيو ، برعلب بوصي نم مهنمف ، امهيف سانلا قرتفاو : لاق ، ىفخ
وه فيس نإ : لوقي نم مهنمو ، هيطع هجورخ ىف هيخأ ىط غاب نيس

٠ لطبملاو قحملا

هنأل رهاظلا وهو ، هيخأ ىط غاب افيس نأ نيلئاقلا لوق انفرع : تلق
فرعن ملو ، هيلع جورخلا وأ هلزع بجوت ةجح برعلب ىلع مقت مل
٠ لاكشإلا نيع اذهو٤ فيسل هب نوجتحي ام

نصحب ذئموي برعلبو اميظع اشيج عمج افيس نإ مث : قيزر نبا لاق
، راصحلا ىف برعلب تام ىتح اديدش ارصح هرصحف :لاق، نيربي
أضوت ، راصتنالا هيلع رذعتو ، راصحلا برعلب ىلع دتشا امل هنإ ليقو

هل باجتساف ، هنع ضار وهو هتيمي نأ هبر هشلا لأسو ء نيتعكر ىلصو
٠ هتعاس نم تامغ ، هءاعد

برعلب نيب ام ىلع علطي ىذلا اذ نم نكلو نكمملا نم اذه : تلق
رمأ اذه نأ نظأو ، ءاعدلاب ارهاج ناكو هديبع نوكي نأ الإ ممللا هبرو
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، هالصم ىف اتيم اوأر مملعلو ، نوخرؤملا هلوادت نإو ، ققحم ريغ نونظم
ىف هتولخل هدعأ ىلصم ىف هيف ضبق ىذلا ناكملا سفن ىف نفد دق هنأ اونظو
هانرز دقو ، رصقلا سفن ىف جلفلا نإف ، جلفلا نيجو ىلع رصقلل سفن
ثيح ، مالسالا ىف اريبك ابجاو ىدأ دقل ، هنع ىضرو شا همحر كانه
اميلإ راشملا ةسردملا ىلع مالكلا ىتأي فوسو ، ءاملعلا مركأو ملعلا ايحأ
٠ هللا ءاش نإ

ىلع ناطلس نب فيس جورخ تبثي شا همحر ىملاسلا مامإلا ناكو
هيخأ ىلع ناطلس نب فيس جورخ ركذ : نايعألا ةفحت ىف لاق ذإ ، هيخأ
: رخأتملا رعاشلا قيزر نب دمحم نب ديمح لاق ، نيربيب هل هراصحو مامإلا
تعقو ىتح ، دوجلاو لدعلا ىف لاثمألا هب برضت برعلب مامإلا لزي مل
لهأ ءاهقف نم اريثك باصأو لاق ، ةريثك نتف فيس هيخأ نيبو هنيب
فيس دشو ، فيس نم تابوقع دهزلاو عرولا لهأو اهرباكأو ، نامع
ىتلا ةيضقلا ركذو ، ىوزن نم برعلب جرخف ، برحلا برعلب هيخأ ىلع
هيخأل فيس راصح ركذي وهو : لاق نأ ىلا ، دحاولا فرحلاب اهانمدق
برعلب زجع ىأ هتمحالم نع زجع املف لاق ، نيربج نصح ىف برعلب
، فيس هيخأل ةمامإلا اودقعف ، نامع لهأ رباكأ عمتجا ، فيس ةلباقم نع
ىلع مهبقاع افيس نأل ، ةيقت ةعيبلا ىف لخد نامع لهأ نم ريثكو : علاق

٠ نيريب نصح الإ ةفاك نامع نوصح ذخأف جرخو ، هتمامإب اضرلا مدع

، ممجهن ىلع الو نيملسملا لومأ ىلع تسيل هيرهق ةمامإ هذه تلق
ىف ىأ هرصحف : لاق ٠ هدعب نمو ةيواعم ةمامإب هبشأ بصغلا ىه امفإ

نورومشم لاجر برعلب دنع ناكو ،عفادملاب نصحلا برضي لعجو ،نيربج
هل اوجرخ نصحلا نم ناطلس نب فيس ثيج افد املكف ، ةعاجشلاب
رباكأ نا مث : لاق ، ريثك فيس موق نم برحلا كلت ىف لتقو ، هوفشكف
دمغن نأ ىأرلا : اولاقو ، برحلا نع فافكلا ىلع اوقغتا ءالؤهو ءالؤه
امهدحأ لتقو ، برعلب هوخأو فيس لتتقا اذاف اضعب انضعب نع فيسلا
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، كلذ الإ انتعاطتسا ىف ام ىنعملاو ، اعبتو امهنم ىقابلا ةيعر انرص هبحاص

ءايشأ ىه امنإ ادبأ رظن ملعلا لهأل سيلوجلا نأك ةوقلاب رومقم رمألا نإف
٠ هتمكحب نوكلل ربدملا هشل ناحبس ، ةيرهق

اذاف ، ركسعلا ىف انم دحاو لك ثثكم ةزرابملا نع ايبأ نإف : لاق
اذه سيل رهاظلاو ، هنطو ىملا انم دحاو لك عجر كلذ ىلع ةدملا تلاط
امنإ ، هش سيل لاتقلاو ، ناطلس نب فيس نم رهقلا تحت لب مهعسو ىف
٠ نوعجار هيلإ افإو هلل انإ ايندلا لجأل وح

، هشل نيتعكر ىلصواضوت ، موقلا ربخ برعلب غلب املف لاق
ىذلا طاسبلا ىلع رخ دقو الإ هتالص نم غرف املف ، هتيمي نأ هشا لأسو

، نصحلا نم همادخ ضعب جرخ كلذ دنعف : لاق ، اتيم هيف ىلص
، هشا مكلتاق هومتلتق لاقو مهمهتاف ، هتافوب افيس هاخأ اوربخأف
ةفاك نصحلا نم هباحصأ جرخ مث ، هفنأ تفتح تام دق هنأ هل اوفلحف

ربخ نع هديبع هتربخأ امك برعلب هيخأ نع هوربخأف هيخأ ىلا اوضمو
هيلع ىلصو هنفكو هاخأ لسغو نصحلا ىلا فيس ىضمف لاق ، هتافو

٠ خلا هنفدو

رذنتل اهناو اياضقلا تائيس نمل اهناو ناطلس نب فيس ةيضق هذه

ءاد تاذلا بحو رشلا رذب نإف ، بيرق نع مهيديأ نم كلملا اذه لاوزب
ريغ دهعلا ناك كلذلو ، ممنيب رشلا ثبيو ، هلهأ نم ريخلا بلسي نيفد
٠ ناعتسملا شاو ىدملا ديعب
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ةمألا ةليح مطلا

اونلب دق نيينامعلا نأ ىأر شا همحر ناطلس نب برعلب مامإلا ناك
ىبلت تحبصأ ، ةديدع كلامم نامع ىلا اوفاضأو ، ةماعزلا ىف اديعب اوأش
امويف اموي مدقتي ملاعلا ىف لاع توص مملو ، مهءادن بيجتو مهترعد
عاستاو امنأش وطعو ،ةلودلا عاستا ىلا ةبسنلاب ليلق ملعلا نأ الإ

ىف ميلاقألا ربع اهشويج نإغ ، امدق اهريس لبقملا ىف لمألاو ، امتقر
ملعلا رشن ىلا هسفن تلامف ، سوسحم طاشن اهلو ، ابرغو اقرش ايسآ
ةفئاط ةقرف لك نم رفن ولف ( : لجو زع هلوقل اعبت ىغبني امك نامع ىف
٠ ) نورذحي مهلعل مهيلا اوعجر اذا مهموق اورذنيلو نيدلا ىف اومقفتيل

ةيضابإلا ءاملع دحأ ءانثألأ هذه ىف نامع راز نأ هللا ردق نم ناكو
نم ىبرجلا ايركز نب دمحم نب ديعس نب رمع خيشلا هل لاقي ، برغملا لهأ
املاصتاو ، ددعلاو ةدعلا ىف اممدقتو نامع لاوحأ ىأرف ، ةصاخ ةبرج لهأ
اهركاسعو ، ةمخفملا اهدونجو ، ةمخضلا اهشويج ىأرو ، ىجراخلا ملاعملاب
نإ لاح لك ىلعو ، عمسو ىأر امب جهتباو هآر ام هرسف ، ةسمحتملا
امل مدقت ال ملعلا دهاعم ظحال هنكلو ، ريخلا ىف هبابحأ مدقت هرسي بحملا
هوعدي اباتك برعلب مامالل بتكف ، ةلودلا طاشن ىلا ةبسنلاب اميف طاشن الو
، بحي ام ىملا وعدي لك ةقيقحلاو ، ةيملعلا ةيحانلا وحن تافتلالا ىلا هيف
ىقرت الو ، ملعلاب الإ فرش الو زع الو ءىش لك مغر ةايحلا وه ملعلاو
٠ هب الإ

ىف ءاج ىبرجملا خيشلا ناكف ، ليج لك ىف لوقعم برجم رمأ اذهو
ىف مزلي ءىش لك نيب لب ، ركنتسي ال لاقمو ، ركني ال قيقحتب هتحيصن
، ضرحو نيبو ظقيأو هبنو مازل لك نع هباتك ىف ثدحتو ، ماقملا اذه
ىف ةلاقملا حجنت امنإ لاح لك ىلعو ، هددصب وه ام ليبس ىف رصق امو
٠ داؤفملا ىف ىوه تفداص اذا ءرملا
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خيشلا ءاجف ، هب ءانتعالاو مطلا رشغ ىلا ةلئام مامإلا ةبغر تناك
حالصلا حضوو دارملا نابأو ، داؤفلا كرحو دانزلا حدقف ىبرجلا
هذه ىف هتوعد تناكف ، داشرإلاو حصتلا ىف عسولا غرفتساو ، دادسلاو
هبجاوب ماقف ، هللا همحر مامإلا نم اهغلبم ةغلاب هتحيصفو ةباجتسم
صصخو ، نامع ىحاون عيمج ىف ميلعتلاب رمأو ، هتقاط غلبم دهتجاو
نيينامعلا نم ةبلطلاو نيئدتبملاو ءاملعملا اعدف ، ةياعرلاب نيربج ةسردم
بيطأب مهاذغو ، ماعنإلاو ناسحإلاب مهاعرو ، ماتلا ماركالاب مهلباقف
قباستتو بولقلا هبتنتو ، ماهفألا طشنتو مهسوغن بيطتل ، ماعطلا
اديسو اميحر ابأ مهل ناكف داهتجالاو دجلا ناديم ىف مدقتتو ، ةبلطلا
٠ شا همحر ىملاسلا مامإلا لاق ٠ اميرك
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نيجرختملا ضعب ركذو نيربج ةسردم

نمو ، لاحلا ةعيبطب ملعلل بحملا هلا همحر برعلب مامإلا ناك
خيشلا ءاج املو ، هركذ نم رثكأ ائيش بحأ نمو ، هيلا اعد ائيش بحأ
ةحيصنلا كلت شا همحر ىضرملا مامإلل بقكو شا همحر ىبرجلا ىبرغملا
رصقلاب ةسردملا ماقأف ، هتطشنو مامإلا ةظيفح تراثأ ىتلا ةقداصلا

، ةليمج ةرخاف فرغ ىهو ، امل رصقلا نم ةيلاعلا فرغلا نيعو ، ةصاخ
نم ىري الو ، رصقلا نطب ىف ىذلا جلفلاب لاصتا امل عيدب قنور تاذ
ةسدنملل ، همدخو رصقلا لئاوع نم ادحأ هجورخو هلوخد لاح ىف اميف
عئادب نم هنإف ، ميظعلا رصقلا اذه ىف ليلجلا مامإلا اذمل شلا اهرسي ىتلا
ناكو ، اراهنو اليل ممعم مامإلا ناكف ، فصاولا هيف راتحي ىذلا ءانبلا
لوقي امك ىحاونلا ىتش نم هيلا نولبقي اوناكف ، مهب ميظع ءانتعا هل
: لئاقلا

هامح ىلع نولبقي اونأكف
انيعم تأر ءابظلا بارسأك

اهل عاشو ، بدألاو ملعلا لاجر نم ةبكبك ةسردملا هذهل تماقف

ولحلا رمشلا اهسارغ رمثأف ، جاهتبالا ةياغ نوينامعلا اهب جمتباو ، ركذ

٠ دابعلاو دالبلا هب ايحت ىذلا

ف ىتلا ةسردملا هذه نم جرخ هنإ لاقيف : شا همحر مامإلا لاق

سانلا رثكأ دقو : لاق ٠ داهتجا لهأ مهلك املاع نوسمخ نيربج نصح

ةسردملا هذه نم اوجرخت نيذلا نإ : تلق ٠ مامإلا اذه ىلع ءانثلا

نمم مهريغب كنظ امف ، داهتجالا ةجرد اوغلب نيذلا املاع نيسمخ نم رثكأ

رونب ممحئارق رانتسا نيذلا ءارعشلاو ءابدألاب ع لخلخ امو ، مهنود مه
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فطاوعو كلذك نونوكي ال فيكو ، ممفلا ةوقب مهكرادم تعستاو ، ملعلا
اذا رجشلاو ، ممل ةلماش هتيانعو ، مهب ةفاح همحارمو ، مهيبرت مامإلا

٠ رمثأ و قسقاو لاط ىقس

، كلانه هسفنب مممدخي ناك هنإ ليقف هلا همحر مامإلا لاق

ظغحلل ةدلوملا ةمعطألاو ناهذالل ةيوقملا تاروطعلا ممل راتخي ناكو
نمح ركذي وهو ، قيزر نبا للق ، بلقلا ميمص نم ايلك امامتها
ممبغرو : لاق ، نيملعتملاو ءاملعلل ةسردم هيف بصنو : ىلاق ، نيربج
ناك نم ادف ، ةبلطلا همركب ملعلا تلانف ، هكاوفلا لكأو لاملا لذبب
فص ىف راصف ، هملع قفأ عستا ىأ اهيقف ،ةيملع ءىدابم هعم ىأ امطتم
٠ املاء بلاطلا راصو ، ريقوتلا نيعأب مميلا روظنملا ملعلا لهأ

الحف ارعاش راص بدألا ىف قوذ هل ىأ ابيدأ ناك نمو : لاق
اورام نيذلا نيملعتملا نمف : لاق ، دي ايهف هل ، ةيبرعملا ىف افرصتم
ديعس خيشلاو ، ىرفاغلا نانس نب فلخ خيثلا لثم هذبامج ءاملع كلذ دعب
همركب اوبرت نيذلا ةلمج نمو : لاق ، ريثك امهريغو ناديبع نب دمحم نبا
ركذي مل تلق ٠ هريغو ، ريرضلا ىسبحلا سيمخ نب دشار خيشلا
اذهو مهريغو اداهزو ادابعو ءابدأو ءاملع ركذلا نوقحتسي نيذلا ممنم
٠ خيراتلا روصق نم

ىأ غلأو ةئامو عبرأ ٤٠١١ ةنس ناطلس نب برعلب مامإلا ىفوتو
٠ ةرجمللرشع ىناثلا نرقملا لوأ ىف

سانلا رثكأ دقو : لاق برعلب مامإلا ركذي وهو هللا همحر مامإلا لاق
ىلع ايوتحم الفاح اناويد هحدم ىف تيأوو لاق ، مامإلا اذه ىلع ءانثلا ىف
امشماوه ىلعو ، اميظع اغلبم ةغالبلا نونف نم تغلب ، ةفانط دئاصق
اذه ىنع باغ دقو : لاق، تايبألا ىف عيدبلا عاونأ ىلع تاهيبنت
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لئاوأ نم ظفحأو : رغصلا مايأ هتيأر امنإو ، نامز ذنم هرأ ملف ناويدلا
ةيمال ةديصق لوأ ىف مهضعب لاق ، ةريسي اتايبأ دئاصقلا ضعب

لالطأو رود حودلا ىداوب ىمل
لاصآو ثلم نم داوغ امتقس

ةهرب دعرلا اهئاجرأ ىف مهمهو
لاطه ضرعت لبو ىضقنا ام اذا

: اضيأ ةيمال ةديصق لوأ ىف رخآ لاقو : لاق

لولحم عمدلا دقعف ىطملا مز

: رخآ لاقو

رفظملاو حتفلا ءاج ربهأ هللا
رهزملا مجنألا ىجايدلل ىف تقرشأو

ةحضاو مالسإلا لبس تحبصأو
رصبلاو عمسلا ماقتساو اهمالعأ

: لاق ، مامإلا ىف حئادم املكو ريثك هيلا ترشأ ام ريغو : لاق
نمو ، ريخلل الهأ ناك اريخ هيلع اونثأ نمف ، هضرأ ىف هشا دومش قلخلاو
كلذ رثأ ىلع شا همحر مامإلا ركذو خلا ،رشلل الهأ ناك ارش هيلع اونثأ
نب سيمخ نب دشار وهو ، ةسردملا كلت هتجرخأ ىذلا صاخلا رعامشملا

راصو مامإلا اذه لظ ىف ملعت نم ةلمج نم ىوزنلا ىسبحلا دمحأ نب ةعمج
٠ هيلع ىنثأو هحدم نم ةلمج نم

) ٣ ج خيراتلا ربع نامع - ٧١ م
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نيربج رصق ركذ

نم ليقام ىلع نيربج رصق ىنب دق ناطلس نب برعلب مامإلا ناك

بجعي انه ، نيتنسب هدلاو توم لبق هؤانب متو ، هدلاو ةايح ىف هلام بلص

ول امأ ، رصقلا اذه هب ىنب ىذلا لاملاب ، ةريحلا هذخأتو ناسنالا

كلذو ، ةلودلا لاومأب هانب هنأ لوقعملا نم ناكل هتمامإ لاح ىف هانب ناك

ثيح ، ةديدعلا كلامملا نم اهيتأي ىذلا جارخلاب ةطيشن ةلودلا دهعلا

نمف صاخلا هملام نم هنوك امأ ، نوخرؤملا كلذ ملعي امك اهقاطن عسوت

لاومأ هدلاو لاومأو أ ةراجت هل فرعت ملو ىح هوبأو لاملا اذه نيأ

ناكو ، هحاضيإ عاطتسي ال ىذلا حضاولا لاكشإلا نم اذه ، ةلودلا

اذاف ، اعادبإو ةماخضو ةعنص ةعورلا ةياغ ىف دوجوم وه امك رصقلا اذه

نم هنأ لاحلاو ، هروصتو هريوصت ىف ارئاح ىقيي ةرظن هيلا لقاعملا ىقلأ

مامإلل ناكف ، حيحصلا رظنلا ىف راكفألا تاثهدم نمو ، ءانبلا عئادب

هذختا نلكم ىف رمنملا برق هيف نفد ذإ ، هتامم دعب هتثجل اعضوم هلا همحر

رثكأو ، هفصو ىف نوفصاول ا لاطأ دقلو ، هتولخ ىف ةالصم مامإلا

٠ فصولا قوف وهو ، ارثنو امظن هيف لوقلا نوبتاكلا

، لاملاب اهيديأ عاستاو ةلودلا كلت ةظع ىلع ليلد وه ةلمجلابو

نم كلت مهمايأ ىف برعي لآل مكو ، ةديدع حاون نم ىتأي نمل ربتعمو

ضوخي ىتلا شويجلا وأ مزحلا رصق وأ ىوزن ةعلق انركذ اذاو ، بئاجع

ىتلا عفادملا ىلا انرظن وأ ، ليخلا نم نانع فلأ نيعستو ةتس ف ملاعلا

ىتح ، نامعب اهترجأ ىتلا جالفألا وأ ، تيصلا ةرئاطلا ةلودلا كلت اهتفلخ

نم جاحلا بهذي نأو ، برأم ىتنجك نامع لجي نأ مزحلا بحاص مه

ممملا برعي لآلو ، خذابلا فرشلا نامعل لجست لاوحأ اهنإ داز الب نامع
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رهدلا نكل عضولا كلذ ىلع اهدهع لاط اهتيلو ، لاجرلا ةرقابع رهبت ىتلا
٠ بلقتلا الإ ىبأي

: لئاقلا قدص دقلو ، مهدعب ىتأي نمل لثملا ةبراعيلاب برض دقلو

انيلع لدت انراثآ كلت

راشآلا ىلا اندعب اورظناف
٠ ءاشي نم هكلم ىتؤي هلاو
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نيربجب لاوحألا بلقت

تلاوتو ، لاوحأ هب تبلقت برعلب مامإل توم دعب نيربج نأ ملعا

ىرتل لاجر اهسفن ةيبرعيلا هلودلا مايأ هيف تبعلو ، لاهعأ رهدلا نم هيلع

هيف بعت دقل ، لقاعلا اهب ربتعي الامعأ مهنيب املدابت ىف سانلا مليألا
هيف نزخو ، ارك نيرئعو اثالث هئانب ىف قفنأف شا همحر برعلب مامإلا

، ناطلس نب فيس هوخأ هالوت برعلب توم دعبو ، اهلثم رهدلا ثداوحل

برعي وهو ، برعلب مامإلا دلو ىأ هدلو هيلع داع مث ادهع هدي ىف ىقبو

نيعبرأ هحالصإ غلبف ، هحلصأف اييرخت نصحلا ىف دجوف ، برعلب نبا

٠ برعلبو فيس نيب تراد ىتلا برحلا بيرختلا ببسو ، افلأ

دحاو لك ماقو ، مهنيب اميف اومصاختو برعي لآ قرتفا كلذ دعبو

ريصقلاب فورعملا كرابم نب فلخب مهضعب رصنتساو ، هل ةماعزلا ىعدي

، دقعلاو لحلا لهأ مهو ، نامع نوديري اوناك ام دعب ، ريغصتلا ةغيصب

ىرفاغلا عجرم اوناك ام دعب ىرفلغلا رصان نب دمحمب مهضعب قلعتو

ه أجلم هلعجيل رصان نب دمحم هدعتقي نأ نيربج نصح رمأ لاق ، ىئانهلاو

٠ هيف ىوأي ىذلا هاوأمو،هيلا أجلي ىذلا

، ةربدم ةليح هلعلو ، ةيدمحم ةئامثالشب رهسشث لك ىف دقعلا ناكو

هماصخ لاح ىف راحصب ةيلح ىف رصان نب دمحم لنق نأ هشلا ردق نم ناكف

، نيربج نصح ىلع رصان نب دمحم نب رصان ضبقف ء دمحم نب فلخل
دمحم نب رصان ىأ هيلع اوضبقف ةبراعيلا هيلع رمآت مث ادهع هدي ىف ىقبو

توملا ىأرف ، نصحلا ميلستب الإ هولتقي ملف ، ىلهب دلب ىف ىداب باب دنع

٠ مهيدي أ ىف ىقب و ، مهل نصحلا ميلستب هسفن ىدفف ، هيتيع نيب

نيحتي ملاس نيداجب ناكف ةوادعلا مهل نورمضي رفاغ ونب ناكو
ةلفغ لاح ىف نصحلا اذه ضبقف ةصرفلا هتنكمأ ىتح ةبراعيلا ةلغغ
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، ام اموي روهقم بولطملاو لفاغ ذوخأملا نإ لاح لك ىلعو ، ةبراعيلا
مث ، ذجاونلاب هيلع ضعو دمحم نب صان ىلا هحلس داجب هضبق املو
نم هشا هنكم ىنابلا مامإلا ىخأ نبا وهو ناطلس نب ييمح نب برعلب نإ
٠ هيلع ضبقف روكذملا داجب

ىف هلتق مث ، نجسلا داجب عدوأف ، ىوزنل ارهاق ردكذملا ناكو
تداع ىتح ، هيف اوركرمتو برعي لآل نصحلا داعو ، ىوزن نصحب نجسلا
ةنس رفاغ ونب نصحلا اذه ذخأف مهءوسي ام مهيرتو مهنم هعزنتل رادقألا
ضرألا ديق ناطلس نب فيس مامإلا توم دعب غلأو ةئامو نيثالثو تس
عبس ةنس ىلا رفاغ ىغب دي ىف نصحلا لزي ملو ، ةنس رشع ثالشب
ليحلا نوريدي مهو ، ةنس نيرشعو ادحاو ىأ ، فلأو ةئامو نيسمخو
مملخدأو ، ىرفاغلا ديمح نب دشارل مداخ ىف اولخدف مهيلا هدادرتسال
نم نوكي اذام نكلو ، امرتحم هبراعيلا دنع مداخلا ىقبو ، هولوتف نصحلا
نئمطي الو ، مهريغل نوخي نأ دبال ، برعي لآل ناخ ىذلا مداخلا اذه
*لهاجالا شاخ را

ركسعلا نم ةليحب نصحلا مداخلا لخد رهشأ ةتس ىضم دعبف

، ارهاظو انطاب مهعم ناك هنأل مداخلا نم نونئمطم مهو ، هل نيضباقلا

ةعبس مهنم لتقف ركسعلا ىلع صاصرلا قلطأو بابلا قظأ ظد املف

نوكي نأ ديريأ ؟ ثيبخلا ديري امو ، هورصحو هيلع اوعمتجاغ ، لاجر

ادحأ ىأر اذاو ، وه نيأ نوردي ال مهنأل هيلع اوردقي ملف ؟ نصحلا ديس
سحأ املف ، ةالابم ريغب هيلع اومجهو ، بابلا اوقرحأ مهنكلو هامر مهنم

ارهبأ عمجي اريبكانزخم ناكو ، دورابلا نزخم ىلع رانلا قلطأ لوتقم هنأ

، ةميظع ران هيف تلعتشاو دعرلاك دورابلا ماقغ ، دورابلا نم ةديدع

اعطق ريطتو رحبلاك هيف جومت رانلا تلظ ذإ > نصحلا بلاغ قرتحاغ

٠ باحسلاك
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، ىبرعيلا ناميلس نب دمحم هميعز ناكو برعي لآ هالوت اريخأو
طاحأو ، رصان نب دمحم نب رصان نب دشار نب ديمح نب دشار هيلع ماقف
نب دمحم هنم جرخف ، اعاطم اميعز ناكو اطهر اوناكو ، هتعامجو وه هب

ىقبو ، فلأ ةئامو نيسمخو عست ةنس نابعش رهش نم عباس موب ناميلس
نيربجو ىلهب تيقبو ، اهنم مهدرطف اهيف مهيط ماقف ، ىلهب ىف برعي لآ
سيق نب نازع مامإلا اهنم مهجرخأ نأ ىلا ديمح نب دشار دالوأ ىديأ ىف

٠ هللا همحر

اهنم ممجرخأ مث ، روكذملا مامإلا ةلود ءاهتنا دعب مهيلا داع مث
ىلا مهيلإ دعت ملو هدهع ىف هللا همحر ىصورخلا دشار نب ملاس مامإلا
تفلاخ نإو ةلسلسم اهاندروأ هب تبلقت ىتلا نيربج لاوحأ مذه ، مويلا
٠ ةدافالل خيراتلا بولسأ
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فوعملا دلبلا نيربج ىلع مكحلا

بجو ، نييبتلاو نايبلا دصقل نيربج نصح ىلع مالكلا مت امل
،شا همحر مامإلا لاق ،ماقملاب قلعتلا نم املامل دلبلا سغنىلع مالكلا
ىربعلا دجام خيشلا دلاو ، دشار نب سيمخ خيشلا وهو اربغلا وذ لاق

، اوقرفت هبابرأ نأل ،ملعلا لهأ نم مكح ىلا جاتحي هنإ : نيربج نصح ىف
نم ريثك نع تعمس دقف نيربي لاومأ امأو : لاق ، ةمأ دعب ةمأ تلخ دقو

نمل ىغبنيو : لاق ٠ مارح اهنإ : اولاقو ، اهنم اولكأي مل مهنأ سانلا
ةلاسم لكو ، ريسفت امل ةيآ لكو ، ةحيحص ةجحب هيف ىتأي نأ ائيش مرح

٠ باوج اهل

نيربج ىف ةحص كدنع له ىبحاصل تلق اذه لبق مالك ىف لاقو
هب ىقست ام وه ءاملاب دارملاو لاومألاو ءاملا امأ لاقف ؟ هيف اولاق امو

قئادحلا وه لاملاب دارملاو ، هريغو عرز نم ثورحلاو رجشلاو لخنلا
ىلا لآ رثكألاف : لاق اقالطإ اعئاش اماع اينامع افرع رجشلاو لخنلا تاذ
٠ ثرإلاب هيلا لآ اهنم ءىشو ، ىرفاغملا دمحم نب رصان خيشلا

ديعسو ىربعلا دمحم نب ىدع نب دمحم نم اذه تعمسو لاق

ممنامز ىف مهب نوقئي نيذلا نع اعفر دقو : لاق ، ىعرزلا ناميلس نبا
دمحم نب رصان خيشلا نإ : اولاقو ، القع حجرأ و انس ممنم ربكأ نيذلا
هءاسن قلطو ، هتيصو ىف لاومأل نم كجتكب ةباتكلاب مهرمأو مهدهشأ

لآ ىذلا لاملاو ءاملا اوبتكي نأ مهرمأو ، كلذب مهدمشثأو ، مترضحب
تام املف ، لاملا تبببل نيريي نم برعي لآ نم ءارشلاو ثرإلاب هيلا
٠ كلذبءالؤه دهش دمحم نبرصان خيثلا

: لاق ، هتشرو ىط مسقي مل رصان هفلخ ىذلا لاملاو : ماق
ه ١ ٠ انموي ىلا برعي لآ نم ةبه الو عيب هيف حصي ملف نيربي نصح امأ و
٠ مطأ شاو ارفلا ىذامالك
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قحب بلاطم هيف دعي ملو برعي لآ ضرقنا دقو مويلا امأ تلق
مامإلا ىملا هرمأ عجري بابرألا لومجم لكو ، بابرألا لوهجم راص دقف
ةطساوب اذه اننامز ىف هشمل همحر ىليلخلا مامإلا ضبق دقو ، هدوجو دنع
ىبأب فورعملا ىمايرملا دمحم نب هللا دبع خيشلا وهو ، ىلهب ىلع هلماع
، ىبلطعلا ديمح نب رصان خيشلا ةلئاع مهو هيضاق هنم جرخأو : ديز
أ هيلع ناتتفالا فوخ وه له ، هضبق ناك قيرط ىأ ىلع ىردن ال انكل
اريثك هيف حلصأ ديز ابأ خيشلا نأ انغلب دقو ؟ هيف ركرمتي غاب فوخ مأ
ه ا نيملسملا رايخ نم ليلج ةمالع وهو ، نيملسملا تيب نم بيرختلا نم
٠ لجو زع هلل مألاو
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ناطلس نب برعلب مامإلا بدأ

هرعش نمو ، رعشلا نولوقي نيذلا ءابدألا نم برعلب مامإلا ناك
: لوقي عف ورعملا

ةبيرل اموي سفنلا كتعد ام اذا

فلاخو اهاوه لاح ىلع صاعف

امنإ رمعلا ةدم ام عبتت الو

فلاتملل دئاق اهاوه عابتا

امنإف تعطتسا ام اهاوه بناجو

فراع ةفرح ءاوهألا ةبناجم

هشطب ةدث شرعلا هلإ نم فخو

فحاصملا رشن موي وجنت كلعل

: مشا همحر اضيا هلو

ابحاص رأ مل سانلا تولب املو

مئاظعلا تابئانلا ىف ةقثاخأ

ةدشو ءاخر ىف مهيف ترصبأو

مهاردلا بسك ريغ مهنم رأ ملف

مهنأ كلوحغ رسي اذ تنك نإف

ملاح تاغضأكر سع وأ كيلامم

ةميمر ماظعلا ايحأ نمب تقثو

مسانملا فيطل اقلخ اهأثنأو
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ضرالا ديق ناطلس نب فيس مامإلا ةمامإ

نب برعلب مامإلا هيخأ ىلع رمألا ىلوت ناطلس نب فيس نأ ىفخي ال
امك ةيقت سانلا رثكأ هعاطأو ، فنعلاب نامع لهأ ةيرثكأ رهقو ، ناطلس

، برعلب مامإلا ىط مالكلا ىف هانمدق ىذلا ثيدحلا نم قبس امم كلذ تملع
٠ لجو زع هش بيغلاو » ناونعلا « ىف الامتحا هل انلمتحا دقو

اودقعو نامع لهأ رثكأ عمتجاو هللا همحر ىملاسلا مامإلا لاق
بسحأو ، ةيقت رمألا ىف لخد مهضعب بسحأ و : لاق ، فيس هيخأل ةمامإلا

هيخأ ىط فيس جرخ لاق ، دقعلا ىف لوخدلا هكرتب بقوع اضعب نأ

هيلا راسف : لاق ، نيربج نصح الإ قبي ملو ، نامع نوصح ةفاك ذخأو

، راصحلا ىف برعلب تام ىتح برحلا مهنيب عقوف هرصاحو هسفنب فيس
نم اوجرخف فيس مهنمأف ، نصحلا نم اوجرخيل نامألا هباحصأ بلطف

٠ نصحلا

ةمامإب نيكسمتم اولازي مل ملعلا لهأ نم اضعب نأ بسحأو : لاق

لاق ، هيخأ ىلع غاب ناطلس نب فيس نأ نوريو ، تام ىتح برعلب

فصنأو ةريسلا نسحأو كلامملا طبضو نامع نوصح ىلع ىلوتساو
٠ ةمامإلاب ىمستو : لاق ، لئابقلا هتباهو ، ةيعرلا

اوعمتجا نامع لهأ رثكأ نأ مدقت دقو ةمامإلاب ىمستي ال فيك : تلق

ةيقت رمألا ىف لخد اضعب نا مهلوقو ، مامإ اذهب وهف ، اهب هيلع اودقعو

نمف ، اودقع نيذلا مه دقعلاو لحلا لهأ ناك اذا ةمامإلا دقعب لخي ال

ىف هرذع ملعن ال ايغاب هيخأ ىلع جرخ مهلوقو ، هباقع بجو بغشل لواح

!وقفتاو هتمامإ ىف رظنلل اوعمتجا مهنأ ىتأيس هنإف توكسلا بجيف ، كلذ

٠ ةمامإلا حيحصهنأ
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دالبلا هدييقتو كلامملا هطبضل ضرألا ديقب بقلو : مامإلا لاق
هرمأ لوأ ىف هنم ناك ام الإ ،ىش هتريس نم دحأ هيلع بعي ملو ، هلدعب
٠ لداعلا مامإلا ةيخأ ىلع هجورخ نم

نأ دجو هنأ ركذي دوعسم نب دمحم انخيش تعمسو : مامإلا لاق
ىلع اوماقف ، ضرأل1 ديق ةمامإ نوركاذتي سلجم ىف اموي اوسلج ءاملعلا
هيخأ ىلع هجورخ نم هبيوتت دعب كلذ طلو : لاق ، ةمامإلا حيحص هنأ
٠ حيحص ريغ لوألا دقعلاف الإو، هيخأ توم دعب هيلع دقعلا ديدجتو

اونيعي ملو ، ةمامإلا هيلع اودقع نيذلا ءاملعلا اونيبي مل تلق
٠ هقمامإ ةحص هجو اوحضوي ملو ، هتمامإ ىف رظنلل اوعمتجا نيذلا

جورخلاو : لاق ، نيعملا هللاو كانه امب نولتبملا مه رمألا ةصالخو
٠ زئاجريغ لدعلا مامإلا ىلع ىأ

رثكألا لخد دقو ، ضرألا ديق بيوتت ىلع ردقي ىذلا اذ نمو : تلق
٠ ةيقت هتمامإ ىف

ةريسلا نسح ىلع لزي ملو : لاق ، حوتفم ةبوتلا بابو : مامإلا لاق
ملاعلا ىلا رظني هسأر ناطلس نب غيس عفر دقل ٠ ها ةكلمملا ةسايسو
ناكو ، هيحاون ىف لدعلا رشنيو ، هيف نيملسملا ناطلس دميل ىجراخلا
: لئاقلا لوقي امك ةيلاع ةمه هل تناكو ،هفيلح شا قيفوت

ىدنكلل انخيش اي الأ
ىدنع ام لثم كدنعأ

ممه ىلعلل ىدنعف
دعبلا ىف مجنلا قوفت

فو ، هلامعأ نوكت ناسنالا ةمه ردق ىلعو اهمممب لاجرلا ةقيقحلاو
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٠ ممهلا ردق ىلع قازرألا : ملسو هلآو هيلع شا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا
ريبك بقل هنإ ، اثبع بقللا اذه هل اوعضي مل » ضرألا ديقب ه كيهانو
زه ىذلا ذفلا صخشلا اذه لامعأ ىف رمألا كلذ ىلجتريطخ رمأ ىلع لدي
نإ هنم ء ىش ىلع فقت فوس امك . ةيقرثلا ايقيرفأ نم ىقرثلا قفألا

٠ هشا ء اص

٠ ىمالسالا ملاعلا رضاح ىلع قيلعتلا ىف نالسرأ بميكش لاق
اتنيدم « كلذكو ، دنملا ىابمب برقب تيرلس ةريزج فيس لوطسأ حاتجاو
، دنملا ةيلخاد ىف كيتانراكاجار ردقي ملو : لاق ، » رولاغنامو رولاسراب
مظتناف ، حالصإلاب اريصب ، نارمعلل ابحم اربدم اميكح فيس ناكو : لاق
٠ حصانملاو نواعملا لمش هذاغنب مأتلاو ، حلاصملا قفارملا روهمج هترادإب

احلاص كلملا ناك اذاو ، اهكولم نيد نم ةيعرلا نيد نأل معن : تلق
هايملا ىنق رفحب هدالب ىف عرش ىذلا وهو : لاق ، ةحلاص اهلك ةمألا تناك

٠ ضرألا تحت

عونب وه ماق امنإو ، ميدق نم نيينامعلال كلذ هب هطلغ اذه تلق
نيتحتفب جلفلاو : لاق ٠ اجلف نامع ىف كلذ نومسيو : لاق ٠ هلثم نم
لاق ٠ ناتسبلا ىلا ىرجق ىتلا ةيقاسلا نيتمضب امأو ، ريغصلا رهنلا
ىنتعاو : لاق ٠ اغلاب ايقرت ةعارزلا تقرتو ، ىفتل؛ هذهب تاريخلا تضافف

هفانصأ بلجتساو ، ليخنلا سارغب اضيأ ىنتعاو ، قاتسرلا ةنيدمب فيس
ةمعنو ةلئاط ةورث اذ راصو ، مازتلإلا ةياهنو مازتعالا ةياغ كلذ ىف غلبو

هترضاح تناكو : لاق ، نامع ليخن ثلث كلمي ناك هنإ ليق ، ىصحت ال

٠ قلتسرلا

ديعب ىبنجأ لجر مالك اذه ٣٢١١ ةنس ناضمر ثلاث موي اهب فوتو
زتعيو اهب رختفي ومف ةيبرع دالب اهتفصب نامع نع ثدحتي ، نامع نع
٠ اهنع ثيدحلاب



- ٩٦٢ م

باتكلا سرمف

ةحفصلا عوضوملا
٥ ناذاش نب ليلخلا مامإلا ةمامإ
٩١ نامع ىلا ليلخملا عوجر دعب نورمتأي نوملسملا

١٢ هللا همحر ناذاش نب ليلخلا مامإلا ةافو
٢٢ ىدمحيلا ديعس نب دشار مامإلا همامإ
دشارو ىسوم نب ىسوم ةيضق لصفب ىضقي ديعس نب دشار مامإلا

٠٤ كلام نب تلصلاو رضنلا نبا
٦٤ ديعس نب دشار مامإلا نب صفح مامإلا ةماهإ
٧٥ ةيناوزنلا ةفئاطلا ةمئأ نم ىلع نب دشار ةمامإ
٩٥ ىطنب دشار مامإلا ىل نايعألا جورخ
٥٧ هشا همحرى صورخلا ديلولا نب دشار نب رماع مامإلا ةمامإ
٧٧ ىصورخلا شا دبع نب ناسغ نب دمحم مامإلا ةمامإ
٠٨ ىليلخلا رمع نب هللا دبع نب ليلخلا مامإلا ةمامإ
٢٨ ناسغ ىبأ نب دمحم ةمامإ
٣٨ ىوزن رقع لهأ ىلع ابرح نشي ناغ ىبأ نب دمحم مامإلا
٤٨ كلام نب دمحم كلملا
٦٨ ىسوم نب داجن نب ىلاعملا ىبأ نب ىسوم ةمامإ
٧٨ ىلاعملا ىبأ نب ىسوم مامإلاو كلام نب دمحم كلملا نيب عارصلا
٩٨ ةعقاولا هذهىف نيلوتقملا نايعأ
١٩ ماثه نب دمحم نب شبنخ ةمامإ
٢٩ ماح نب دمحم نب شبنخ نب دمحم ةمامإ
٣٩ مهرودو ةنهابنلا كولملا
٤٩ ةنهابفلا طلست
٥٩ ناهبن ىنب كولم لوأ
٩٩ ناهعن نب رمع هوخأو ناهبن نب نالهك
١٠١ نامع ىف زاريش لهأو ناهبن نب رمع



م ٧٢

ةحفصلا عوضوملا
٢٠١ نامع ىف سيرلا لا ورمع نب نالمك
١ ٣٠ لئامس ىف نسحم نب ةعامس نب ةلدرخ
٠٠١ ىناهبنلا دهعلا ىف كلام نب ىراوحلا ةمامإ
٥٠١ ىناهبنلا دهعلا ىف ىراوحملا نب كلام ةمامإ
٦٠١ ىناهبنلا دمعلا ىف رماع نب سيمخ نب نسحلا ىبأ ةمامإ
٧٠١ ىناهبنلا دهعلا ىف باطخلا نب رمع ةمامإ

٠١١ ناهبن ىنب لاومأ ىفمكحلا ةفص
٦١١ دمحأ نب ناميلس نب دمحم مامإلا ةمامإ
٧١١ فيرشلا رمع ةمامإ
٨١١ ىجنزل دمحم نب رمعنب دمحأ ةمامإ
٩١١ مالسلا دبع نب نسحلا ىبأ مامإلا ةمامإ
٠٢١ ىرضاحلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا ةمامإ

٢٢١ ةحاور ىنب لاومأ ىف مكحلا ةفص
٤٢١ رايخلا عيب ىف مكحلا ةفص

٦٢١ ددصلا اذه ىف نيملسملا راثآ ةعجارمل نوعمتجي ءاملعلا
١٣١ ليعامسإ نب مامإلا ىلع ةدودعملا ثادحألا
٥٣١ ليعامسإ دمحم نب تاكرب مامالا
٦٣١ ىليضفلا مساقلا نب رمع ةمامإ
٧٣١ نرقلا دمحم نب شا دبع ةمامإ
٩٣١ نيددعتم ءاسؤر ىلا نامع كلم قرفت
١٤١ نيرخأتملا ةنهابفلا كولم ركذ
٢٤١ ةثالئلا هدالواو ناميلس نب نسحم نب ناطلس مامإلا
٣٤١ ناميلس نب نسحم نب حالف
٨٤١ حالف نب رارع

٠٥١ ةمشاغلا هلامعأو رغظم نب ناميلس
٣٥١ رفظم نب ناطلسلاو لئامس ريمأ ىناهبنلا ريمح نب رمع نيب عارصلا



-- ١٧٢  -

ةحفصلاعوضوملا
٨٥١ةنهابنلا نم معلا ءانبأ نيب شراهتلا

٣٦١رامدلل ضرعتت راحص
٥٦١مملمع نولصاوي لاغتربلا
٩٦١نهولا ناونع قرغتلا
٢٧١نامعب ىبرعيلا دمعلا ةمدقم
٥١دشرم نب رصان مامإلا ةلود ريهاشم
٧٧١هلا همحر دشرم نب رصان مامإلا
٩٧١نالذخلا ىعاد قارتفالا
٠٨١ىلاعلا بصنملا اذهل دشرم نب رصان مامإلا تالهؤم زكذ
١١مامإلا اذهل ةعيبلا ىلع اوعمتجا نيذلا ءاملعلا
٤٨١لخن ىلع فحزلا
٨٨١قارتفالا ىلا وعديو قاقسثلا ريثي قافنلا
٩٨١اهءاد رهظت ةرهاظلا
١٩١ةرهاظلا نوصح ىقاب حتغب هتالو ىملا دهعي مامإلا
٣٩١لئامس بلعث ىريمعلا نانس نب عنام
٥٩١لئامس رصح ددجي دشرم نب رصان مامإلا
٦٩١تابنقم برح
٧١مامإلا برحل نوعمجتي ةاغبلا
٩٩١تيس دالبل ةيرس
٠٠٢لقني ىلع هسفنب فحزي مامإلا
١٠٢نامع لئامس ىلا ةيرس
٣٠٢طقسم ىلا ىربكلا ةيرسلا
٥٠٢رافلج حتغل ةيناثلا ةيرسلا
٦٠٢راحص رمأ نوجلاعي نوملسملاو مامإلا

٨٠٢ روص حتف
٩٠٢تايرق ىلع خحزلا
٠٢نطق نب رصان ةبغاطلا برح



— ٢٧٢  -

ةحفصلا عوضوملا

٣١٢ نطق نب رصان لبإ ضبقل نافلخ نب ديعس اهسأري ةيرس
٥١٢ سورخلا عضومب ىلوألا هيف تعقو ام لثم ىف عقت ةيرس
٧١٢ دشرم نب رصاف مامإلا ةافو
٩١٢ دشرم نب رصان نب دشرألا مامإلا ىلع ءاملعلا ءانث
٠٢٢ هلامعوه تالول دشرم نب رصان مامإلا دومع
١٢٢ ةعمجلا ةالص ىف دشرم نب رصان مامإلا ةبطخ
٣٢٢ فيس نب ناطلس مامإلا همامإ
٠٣٢ ناطلس مامإلا قالخأ
١٣٢ نامع ىف ناطلس مامإلا لامعأ
٣٣٢ ىلاغتربلا دهعملا ىف طقسم
٦٣٢ راجفنالا ببسي طغضلا
٩٣٢ فويسلا لالظ تحت قحلا
٠٤٢ نامع نم ةعطق رافظ
٥٤٢ جنرفالل ةينامعلا شويجلا كراعم
٧٤٢ ناطلس نب برعلب مامإلا
٣٥٢ ةمألا ةايح ملعلا
٥٥٢ نيجرختملا ضعب ركذو نيربج ةسردم
٨٥٢ نيربج نب رصق ركذ
٠٦٢ نيربجب لاوحألا بلقت
٣٦٢ فورعملا دلبلا نيربج ىلع مكحلا
٥٦٢ ناطلس نب برعلب مامإلا بدأ
٦٦٢ ضرألاد يق ناطلس نب فيس مامإلا ةمامإ

٢٥٩٦١٧٧ : نوفيلت - اهتبتكمو ةيقرشلا ةعبطملاب عبط



ىدل ةظوفحم عبطلا قوقح

ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

طقسم ٣١١ :يديربلا زمرلا - ٨٦٦ : بص

نامع ةنطلس

١٤٢/٥٩ :عاديإلا مقر




