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باتكلا فلؤم





شويجلا مظني ناطلس نب فيس مامإلا

، سوملم طاشن هل ناكو ، ةيلاع ممه ناطلس نب فيس مامإلل تناك
امك ليخلا تناكو ، تقولا حالسب دادعتسا ىملا جاتحي داهجلا نأ ىأر
ناطلس نب فيس لبقأف ةمئألا ةدعو ، نيملسملا ةوق لجو زع مشا امفصو
عمتجاف ، ةلئاطلا لاومألا اهيلع قفنأو ، ىحاونلا عيمج نم امبلج ىلع
، ناصح فلأ نوعستو ةتس اهنم لوحفلا ةلمج ناكف ، نيهب سيل رمأ هل
٠ اهلحاس حاتجاف ، دنهلا ضزأ اهب لخد

ىف انغلبي مل ميظعل هنإ ددعلا اذه هيف ليخلا ةلمج نوكي اشيج نإو
هللا ىبنل غلبملا اذه عمتجي مل ىتح ، اهخيراوت انأرق ىتلا لودلا خيرات

املو ساوس اهلو اباكر ليخملا هذهل نإف ، مالسملا هيلع دواد نب ناميلس
، موي لك ليخلا هذه ماعط لقاعلا روصتي مكف ، اهماعط لمحت جراوي
، لايقألا هديدانصو ، لاطبألا هلاجرب ىنامعلا شيجلا اذه حاس دقو
، نوعلطملا جنرفإلا الإ نوخرؤملا هركذ امك ايقيرفأ ىف الإ فقي مل ىتح
نيملسمللو ، صوصخلا ىلع برعلل ءايشألا هذه ةعاشإ نوبحي ال نيذلا
صوصخلابو نيملسملا نم مهريغ ةيمهأ نورغصي مهنأش لب ، مومعلا ىلع
٠ برعلا



نامعب ىربلا ىثيجلا

نأ ردقي الو ، ةيبرعيلا لاوحألا ىلا هرظن هجو اذا لقاعلا راتحي
، اهتيلخاد ىف نامع رمأ رارقتسا دعب ةبراعيلا نإف ، ىه امك قئاقحلا روصتي
الم دقل.، ةمج لك ىلع ومطي رحبلاك ىجراخلا ملاعلا ىلع ةبراعيلا عفدنا
الاطبأو ، لاجرلا ديدانص نم الاجر نامع زكارم ناطلس نب فيس مامالا

نيأو ، لاجرلا ءالؤه نيأ نم ناسنإلا ركتفيو ، لامعألا ةيقب ىلع مهماقأ
ةمألا رومأ نوريدي اوحبصأ ، لاضلاو موصيقلاو خيشلا نيب مهو اوبرت

ىف شويجلل مهو ، نوملاع اهلامعأ ىف نامع ىف مهف ، ماظن نسحأ ىلع
دجملل مه تقو عرسأ ىفو ، نودراطم رفكلا لفل مهو ، نودئاق جراخلا
، ةظوفحم ودعلا نم مهب روغثلاو : ةءولمم نامع لاجرب عالاقلاف ، نوناب

٠ ةعاترم ليطاسألا لاجر نم ىرخألا كلامملاو

ىرقلا لامج نامع مساو ، قافخ لكلا ىلع ىنامعلا ىبرعيلا ملعلاو
امعوبر ىلع فاصنإلاو لدعلا علاطو ، ةرين ءارهز نامع مايأو نادلبلاو

نامع ملع هتماه ىلع ىأر ، جاهو رجمز اذا رحبلا ثيح هداقو قرشم
مطالت اذاو ، جاهولا بهذلا هرهظ ىلع لاس ، جامو رخز اذاو ، جاتلاك

اهفرع ىتلا ةرحلا نامع ىه ، رمحألا مدلا هنتم ىلع ليسب ىأل رجمزو
لهأول ،ارابكإالإ مالسالا هدزي مل ىذلا ،لوألا اهدهع ذنم خيراتلا
اهيلإ رظنت ىتلا ىربكلا ةعلقلا اهنإ ، كوبرض الو كوبس ام تيتأ نامع

ىف بقاثلا باهشلاو ، ىدنلا ىف رجفلا ةمجن اهنإو ، باجعإلاب نيعألا
٠ بوعشلا نيب لدعلا مايأ
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ىنامعلا ىرحبلا ىثيجلا

ايرحب اشيج مظنف ، رصعلا ناطلس نب فيس مامإلا ىراج دقل

ملعلا اهيلع فري مهايم ضوختو ، رحبلا بابع رخمت هجراوب لازت ال

، ىبرعلا جيلخلا ىلع قفخي ءامسلا رمق هبسحت ىذلا ، ضيبألا ىنامعلا

مامإلا دهع ىف حلاصلا ءاجرلا سأرب ىمتني ىتح ىبرعلا رحبلا ىلعو

٠ مشا امهمحر ضرألا ديق ، فيس نب ناطلس

اممخضأ سأر بعك اهلوأ دهعلا اذه ىف ليطاسألا ريهاشم تناكو

احلسم كللا ناكو ، مدلا نوكسب كللا اهثلثو ، كلفلا اهيناثو ، امجح

هذه مظع لقاعلا روصتي اهددع نمو عفادملا هذه نمو ، اعفدم نينامثب

امسداسو ، ىفاولا اهسماخو ، ىرصانلا اهعبارو ، ةيبرحلا ةجرابلا

اهرشاعو ، لئامس اهعساتو ، ىلهب اهنماثو ، حنم اهعباسو ، ىوزن

بحاص اهركذ ، ةمخف باقلأو ىرخأ ءامسأ امل اهضعبو ، قاتسرملا

٠ قرشلا ةايح

نم امضعبو ، لاغتربلا نم نوينامعلا همنغ ناك اهضعب جراوبلا هذهف

هيلا اببحت مامإلل لودلا اهتدهأ اهضعبو ، نوينامعلا اهملطصا ىتلا ممألا

نيرثعو ةينامث تناك : ىنامعلا خيراتلا ىفو ، هتقادصل ابلجو ، هنم افوخو

عفادملاو لاجرلا اهيلع ، رحبلا بابع رخمت ىتلا هذه ىأ ، ايبرح ابكرم

٠ ال

تدعف ، قرشلا ةايح ىف لاق ، ةنيفس ةئام نم رثكأف نفسلا امأ

نيدلا حالص دعب راحبلا لود نم ةعبارلا ةلودلا دهعلا اذه ىف نامع ةلود

سانلا هيلع ريسي ىذلا ىقرشلا مجنلا وه ىنامعلا ملعلا ناكف ، ىبويألا

هلباقو ، ىناهبنلا اهدهعب نامع ىف لقاعلا اهيأ رظناف ، ةنوآلا هذه ىف

مامإلا دو بطخي لازامو اذكهو ، ريغ ال ىه نامعو ، ىبرعيلا اهدهعب



نب دمحم ىقفتنملا رعاشلا ةديصق ىفو ، ابهرو افوخ ديعبلاو بيرقلا
: اهانركذ ىتلا ليطاسألا ىلا اريثم لوقي ىرصبلا حلاص

رم تمدص ىتلا هبكارم دشناو
هيماح قدانب اهتدهأو مهبكا

ىرصانلا مث كلفلا مث كلملا
هيسارلا لابجلاك سار بعك عم

تقرحأ مك تقرغأ مك تقرخأ مك
هيغاب وأ ةيبزح ةشيرب نم

ةفاجم بالكلا ثثج ترداغ مك
هيفاط بهذت رحبلا ىف ةفيج وأ

ام دعب اورف نيح مهلس سرفلا
هيناع ممتتأ مهسراوف اورظن

:لاقنأىلا

ايسلاو ةسائرلا كلت ىلع اهآ
هيكازملا لاصخلاو ةسارفلاو ةس

اهنمو

مهرحب ىف اوأر ام ىراصنلا لسف
هيشاغلا دونجلا كلت نم ربلاو

، مهءاس ام ناطلس نب فيس مامإلا نم ىراصنلا ىأر دقل
ديعس نب دمحأ دي ىف ىقب ىذلا وهو ، ةوقلا نم هريغل سيلام ىنامحرللو
ىنامعلا شبجلا هب لخد ىذلا وهو ، ىبرعيلا شرعلا ثراو ىديعسوبملا
، نيمثلا ساملألاب احلسم ناك ذإ ، ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ ىف ةرصبلا
ريغ ىحلاصلا كلذكو ةرصبلا لخدم اهب قلغأ ىتلا لسالسلا عطقف
• انع ديعب
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نامع نارمع مط ليقي ناطلس نب فيس مامإلا

ىلا قاطنلا عساو ناك ناطلس نب فيس مامإلا ردص نأ ىفخي ال
نم نامع نارمع ىلع لبقأ هنع تفرع امك لاحلاو هنإف ، ديعب دح

٠ ةديدع حاون

ناك وأ ، دوجو امل ناك ام نامعب جالفأ ةمدخ ىلع لبقأ هنأ اهنم
، سانلا نم تائم اهيف ثيعي ةبيط ىرق تحبصأف اهمدخف ، دوجو هبش اهل
جهبأ نم ةكربلا تراصف ، ىكزأو ىوزن نيب ىذلا ةكربلا جلفك فالآ لب
٠ نامع دالب

نصحلا شوح ىف هلخدأف ، قاتسرلاب ىذلا ىغئاصلا جلف اهنمو
٠ شاحلا عقاولا وهامك

٠ امجالفأ مظعأ نم ةرهاظلاب ىليزبلا جلف اهنمو

دوجوملا قاتسرلا ةيحان نم مزحلا جلف وه ىذلا رثوكلا جلف اهنمو
٠ باح

٠ نامع ةيلخاد نم ودبلا ةيحان نم نامزرب جلف اهنمو

٠ نتحسلا ىداو ةافسم جلف اهنمو

٠ قاتسرلا ىداو ةافسم جلف اهنمو

،نسحوب ىنب دالب ف ىتلا نالعج جالفأ امنمو ، بوملا جلف اهنمو
ىتح ءانبلا لالطأ ىقب مامإلا قوس جلفب نآلا ىتح فورعملا جلفلاو
نامعب روكذملا مامإلا اذه اهرجأ ىتلا جالفألا ةلمج نإ لاقيو ، نآلا

٠ اهريغو اهانركذ ىتلا هذه اجلف رثع ةعبس
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نامع ىف سرغ هنإ ٠ هريغو قيزر نب نع القن ، هللا همحر مامإلا لاق
صاخ عون وهو ىلسبملا نم ةنطابلا نم اكرب ةيحان ىفو ، ةيلخادلا ىف ىأ
، خبطي ابطر ريصي نأ لبق داقع لاح ىف هرسب خبطي ، نامع لخن نم
قاسي مث ، عوبسأ ردق سمشلا ىف ففجي مث ، ةدودعم لجارم ىف رانلاب

٠ ةرفاو نامثأب عابيف دنهلا ىلا

نمو ، ةلخن فلأ نيثالث اكرب ىف عونملا اذه نم فيس مامإلا سرغ
هلو : لاق ٠ ةليجران فالآ ةتس ىدنهلا زوجلاب فورعملا وهو ليجرانملا

، اريثك نامع رمعو : لاق ىصحت ال ةضابلا نم ةعنصملا ىف لاومأ كلذ ريغ
» ارمح « عونلا اذه نمو ، مهعم كرتشا اهضعب ىفو ىلاهألا دعاس ىأ
٠ ىرخأ ةنكمأ و فيلسلا هنمو نييربعلا

: لاق ، راجشألا اهيف سرغو راهنألا اهيف ىرجأو : مامإلا لاق
ريخ تراصو نامع تيوقو : لاق ٠ اديبعو ءامإ كلمو ، امج الام عمجو
: لاقو ، لاملا عمج ىلع صرحلا ديدش ناكو ليق : مامإلا لاق ٠ راد
٠ افملأو ةئامعبس ديبعلاو ءامإلا نم كلمو : رخآ عضوم ىف

، نارفعزلاو سرولا نم اراجشأ رضخألا لبجلاب سرغو : لاق
ادوجوم دهعلا كلذ ذنم لازي الو ، لحنلا بابذ ايقيرفأ لحاوس نم بلجو
٠ رضخألا لبجلاب

سرغو : لاق ناطلس نب فيس مامإلا لامعأ ركذ نأ دعب قيزر نب لاق

، مهدنع ةفورعم رابآ هذهو اريثك الخن ةيرذنملاو ةصورلاو ةواشنلا رئبب
نتحسلا ىداو نم ىدع ىنب لاومأو ، كمل ىنب لاومأ ىرتشاو : لاق
ىلا رظنلاب ديعب ريغ ، نامع لخن ثلث كلمي ناك : نايبلا ريمأ لوقو
عمجف ، هسغنل ائيش كلمي ناك ام هنإف ، مامإلا دي تحت ىذلا لاملا تيب

، لام تيب اهثلث ىوزن نإف ، لاملا تيبل هبلتجا امو هسرغ امو هارتشا ام
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ىباوعلاو قاتسرلاو لخنو ، لئامسو ىكزأو ىلهب كلذكو ، فاقوأ اهثلثو
٠ هشا ءاش امالإ ةمامإلا لام تيب اهبلغأةرهاظلا نادلبو

،لام تيب اهلكدبدب كلذكو ةكربلاك مامإلا اهثدحأ ىتلا جالفألاو
مامإلا عم لاملا ناكو ، لاقي ام دعبي ال لاوحألا هذه ىلا رظنلابف
ائيش مامإلا لاسي ءاج ايودب نأ ىور دقف ، عاضم ريغ انوصم اظوظحم
كدلاو ىتأن انك : ىودبلا لاقف ، هطعي مل وأ هيلإ تفتلي ملف لاملا نم
٠ » فيس انأ امأ و ناطلس ىبأ « : لاقف ، انيطعيف هلأسنو

امأو ، ءاطعملا اهتافص نم نيطالسلاو ناطلس ىبأ نأ رهاظلا ىنعملاو
هيطعي نأ دري مل مامالا نأكو ، باقرلا عطق فويسلا تافصو فيس انأ
كرتيو هسفنل فرتحي نأ هدارأ لب ، ىوق ىوس وهو ، ةداع اهذختيف
، اليلغ ىوري ال هنإ مث ، لذو ةناهم نم امميف ام عم ، بلطلاو لاؤسلا
ةلودلا سبلأ لاومالل مامإلا ظفحبو ، اعئاج شاع لاؤسلا ىلع شاع نمو
ةرارجلا شويجلا كلتو ال فيكو ، ةبيه سانلا بولق ىف اهل عضوو ، ةوق
تحمو اقلطم معازملا ىلع تضقو ، امهمايأ ىف ملاعلا تخودو اهل تفرع ىتلا
٠ داسفلا ةفأش تعطقو تاصاصتخالا موسر
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ةيبرعيلا ةلوعلا حالس

ناطلس هدلوو هلبق هيبأ حهعو ، ناطلس نب فيس مامإلا دهع ناك امل

ىتلا عفادملا ىلاحلا تقولا ىف نأشلا هل ىذلا لودلا حالس ناك ، ىناثلا

ىقلي مث ، درابلا سايك اهيف ىقلتف ، اهتهوف نم ةقلطلا اهيلإ لسرت

بقث نم دورابلا ىلع رانلا لسرت مث ، ديدحلا نم بوبصملا صاصرلا

٠ اذكهو ، ةجعزملا هران روثتف ، هب لجاع لاصتا هل نوكي

هنم اودوز اريثك ائيش حالسلا اذه نم ةبراعيلا ةمئألا بلجف

نوصح ىلع همهأ اولعجو ، لاتقلا دصرمو جوربلاو عالقلاو نوصحلا

اناهرب ىفكيو ، تاهجلا ىتش نم ةريزجلاب ةطيحملا جراوبلا ىهو رحبلا

ضاقنألا تحت نفد ام هنم اندهع ىلع حالسلا كلذ نم ىقب ام انلق ام ىلع

، سايقلا فلاخي نيح هقالطإ دنع قتفنا ام هنم ، عضوملا لدبت ام دعب

بوتكم وه ام هنمو ، دهعلا كلذل اراكذت نآلا ىتح عالقلا ىف ىقب ام هنمو

هنمو ، ضرألا ديق هيلع بوقكم وه ام هنمو ، ناطلس نب فيس هيلع

اذهو ، رصم ىويدخ سابعك نيرخآ كولم ءامسأ هيلع بوتكم وه ام

٠ روكذملا رصم كلم نم مامالل ىدهأ هلعلو ، دبدب نصح ىف دجوي

ةعلقو ، مزحلا نصح ىف ىقب ام عونلا اذه نم اراكذت ىفكيو

، ةرثكب نامعب ةدوجوم تناك اهانركذ ىتلا ةحلسألا هذهو ، قاتسرلا

نينامث لمحي ناك كلملا نأ تملع دقو ، ةينامعلا ةوقلا ىلع ليلد ربكأ ىهو

٠ هش دمحلاو ، ءاثي نم لذيو ءاشي نم زعي مشا نإ ٠ هريغب كنظ امف اعفدم
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ناطلس نب فيس نب نلطلس ملمإلا

اذه لقف : هقيلعت ىف نايبلا ريمأ لاق ، ىناثلا ناطلسب فورعملا وهو
نبا لاق ، هتمصاع مزحلا لعج ىأ ، مزحلا ةنيدم ىلا ةكلمملا ىسرك
٠ هأ هيلإ قاتسرلا نم لقتناو مزحلا نصح ىنب : قيزر

، ىوه بلق لكلو ، لمع ناسنا لكلو ، لمأ سفن لكل ناك املو
ناطلس امآ ، مهنم دحاو لك ةياوهو ، مهلامعأو هئابآل ناك ام تملع دقو
برعلب ةبغر تناكو ، اهردق ءالعإو ىوزن نأش عفر هتياوهف لوألا
اهآرو ، ةلودلا قاطن عسوت نيح نيربج ةحاو ىف عسوتلا ناطلس نبا
كلت لثمل اميس ال ىوزن نم عسوأ نيربج نأو ، ةلاحم ال هيلإ فلدزت
ميظتت ىف ناطلس نب فيس هيخأ ةمه تناكو ، ةقرشملا ءارهزلا مايألا
٠ ميركلا ءىراقلا اهيأ كلذ كيلع رم امك ، ةيرحبو ةيرب شويجلا

نأ ىأر ذإ ، مزحلا ةحاو عقوم ىف ناطلس هدلو ةبغر تناكو

ةمحدزمو لابجملاب ةظتكم ىه ذإ ، ةمصاع لعجت نأ حلصت ال قاتسرلا

عسقتف ، ةنطابلا لهسب لصتت ةفوسكم اضرأ مزحلا ىأرو ، ناكسلاب

ماقف ، تقولا هيضتقي امم اهريغو نكاسمو خانم نم اهيف ماري ام لكل

ةعورو رهدلا ةيآ هلعجو ، ةلئاط الاومأ هيف قفنأو ، اهيف نصحلا ءانبب

نم هآر نم ، هناطيح ةوقو ، هناردج ةناتمو ، هناكرأ ةماخض ىف ركفلا

ىف شهدنيو ، هركف هيف راتحي لخاد نم هآر نمو ، هربكتسي ال جراخ

ىدتهي نلو ، هتمظع هتلهذأ هفصي نأ فصاوملا دارأ اذاو، هروصتو هتفص

لخادلا رطخ نلعت ارابآ هيف نإف ةدم ذخأ ولو ، ادبأ بيرغ هلوخدل

٠ ليلد ريغب
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،رجحلاو صجلاب مزحلا نصح ىنبو : هللا همحر ىملاسلا مامإلا لاق
لاملا نم هثرو امم هئانب ىف ىأ هيف قفنأو، قاتسرلا نم هئانبل لقتناو لاق
اريثك ضرققاو : لاق ، هوبأ امعمج ىتملا لاومألا تملع دقو ، هيبأ نم
ام ةلمج نأ تدجوو : لاق ، اكوكلو افولأ تافوقولاو دجاسملا لاومأ نم
٠ ةضف ةلسارف ةئامسمخ فقوألا لاومأ نم ضرتقا

ةساارف ةئامسمخ نإف ، ميظع رسي ىلع لدي ميظع رمأ اذه تلق
، فاقوألا صوصخ نم ةضف اراهب نيرثعو ةسمخ نع ىلاحلا انفرعب ةضف
٠ لاومألا ةيقبب كنظ امف ، تارايلملا قوفي اذهو

تتك ام : لاقف ، هللا همحر ىنورابلا اشاب ناميلس خيشلا هلخدو
لاخدإ ىف لقاعلا راتحيو ، ابروأ كولم الإ هلثم ىنبت لاق وأ هينبت نظأ
رصعلا تالقان نأ عم ، هيف تلخدأ ةليسو ىأب هيف ىتلا عفادملا كلت
٠ رصعلا كلذ ىف دجوتال
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فيس نب ناطلس مامإلل ةعيبلا دقع

ةمامإل عبت لاحلا ةعيبطب ىه امك فيس نب ناطلس ةمامإ نأ ىفخي ال

هدلو نع ةمامإلا ةيلهأ دعبت مل فيس مامإلا تام املو ، فيس هيبأ

ةجح اهلعجو ، اهيف هشا كراب ىتلا ةيرذلا هذه ىف ةمامإلا تابلطتم روفول

، فيس مامإلا ىاع هللا ىضق امل ، هدالب ىف اداشرو ىدهو ، هدابع ىف

ةلودلا شويجو ، نامع نع ةيئانلا عاقصألا ىلع فرت ةمامإلا مالعأو

: خياشملا مهو ، دهعملا كلذ ىف ءالجألا ءاملعلا عمتجا ، دالبلا ىف ةحئاس

ناميلس خيشلاو ، سيمخ نب دمحم نب فلخ خيشلاو ، ناميلس نب ىدع

هيلع قلطأ ىذلا ىلع نب ديعس خيشلاو ، ىعوبرملا ةعيبر نب دمحم نبا

خيشلاو ، نانس نب فلخ خيشلاو ، سيمخ رصان خيشلاو ، ىلاولا مسا
نأل ، لضفلاو ملعلا لهأ نم اياقب مهعمو ، دادم نب ناميلس نب رصان

٠ دومألا عيمج ىفريطخاهبصنمو ،ريبك ةمامإلا رمأ

ناكو ، ليق اميف نامزلا اذه ىف ءاهقف تاقث مهلكو : مامإلا لاق

ىأ بشغلا لهأ نم سانأو : لاق ،لقانلا نع مالكلا اذه ىكحي مامإلا

ريغو نومسم ، قاتسرلا نم ةدلب بشغلا رايخأ نم سانأ نيروكذملا عم
لهأ اذكو : لاق ، روكذم ريغ مهنمو همساب روكذم مهنم ىأ ، نيمسم

ىأ هوباتتسا مهنأ ىنغلبو : لاق ، ةبراعيلا خياشملا نم ريثك عم قاتسرلا
ديق هيبأ لامعأ نم ءايشأ هيلع نودعي مهنأل ، روكذملا ناطلس اوباتتسا

ةيضقلا ىكحي وهو : لاق ، ههجو ريغ نم رمألا ىف لخد ىذلا ضرألا
نيملسملا نأ انيملا لسرأ ىذلا باتكلا اذه ىفو : لاق ، هريغ نع القن

دومعو ، اهوطرش طورش ىلع ةعاطلاو عمسلاب هل اونعذأو هب اوضر
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نيملسملا ىأرب الإ ، ليلج الو ليلق رمأ ىلع مدقتي الأ هنم اهوذخأ هيلع

٠ اهركذ لوطي ءايثأ عم

ديعس ريقفلا دبعلا لاقو ٠ اهبلطي خيراتلا نأل اهوركذ مهتيل : تلق
حص ام عم هتعاطو ، مامإلا اذه ةيالو ىسفن تمزملأ دق ىحبصلا ريشب نبا
نب ناطلس وهو هتدقع تحصو ، نيملسملا دي ىلع هتجح تحصو ىعم
رمألا رهاظ ىف هتمامإ نأ - مطأ شاو - ىدنعو : لاق ،ناطلس نب فيس
لاز ةيقتلا مكحو : لاق ٠ اهولخد نيملسملا نأل ، هيبأ ةمامإ نم بجوأ

،ةيعرلا عيمج ىلع ةبجاو هتعاط نأ ىدنعو : لاق ٠ ىنغلب اميف مهنع
وأ هتيعر نم ناك ، هتمامإ ةحص هعم حص نم عيمج ةمزال هتيالوو
خياشملا ةرضحب ، ىوزنب نيملسملا نصح ىف ىل ليق دقو : لاق ٠ اهريغ نم
نب شيوردو ، دمحم نب ناميلسو ، ناميلس نب رصانو ، سيمخ نب رصان

ىنإ : ىباوج ناكف ؟ رمألا اذه ىف لوقت ام ، نيملسملا نم مهريغو ةعمج
دقو : لاق ، ىنباجأ نم اهيلإ توعدو ، هتعاطو هتيالو ىسفن تمزلأ دق
رشع ىفثا ةركبو ، عسات ةيشع ، عباس راهن حضاو رمأ ىلع انقرتفا
٠ ناضمر رهش نم

، سلاجم ةثالث رمألا اذه ىف رظنلا ممل لصح هنأ ىنعي : مامإلا لاق
: لاق ، عيمجلا نم ةيقت الو ةيهارك الب هتمامإ ىلع انقفتا دقو : لاق
، اطعلاو ذخألا عم ماكحألا ذيفتتو ، لوخدلا زاوج ىضتقي اذهو
زاج نمل فالتخا هيف هلبقو هيفو هنم ديدحتلا دعب نيملسملا رومأ عيمجو
ديعس خيشلا ءالمإ نم هشا دبع نب ملاس بقكو : لاق ، لبق ، لوخدلا هل
٠ ىحبصلا ريشب نبا

، ممتمدقم فو ، كاذذإ ملعلا لاجر نم خيشلا اذه ناك : تلق
ضعبل ىحبصلا ةمالعلا بتكو ، مامإلا لوقي هنع مالكلا لوأ ناكو
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نيملسملا ميدقت انعم حص مث ، هتوم انعم حص ناطلس نب فيس نإ هناوخإ
نب رصان هيقفلا نم كلذ ةحص تفقلت ، نيملسملا ةفاكل امامإ ناطلس هنبا

عم نكي مل خيشلا اذه نأكو ، مشا امهمحر نانس نب فلخو ، سيمخ
نم نآلا ىه ىتلا حص ىنب ةيرق نكسي ناك امنإو ، دقعلل نيرضاحلا
ناك امو ، قحلا ققحتو ، رمألا ىف لخد كلذ دعب نكلو ، ءارمحلا لامعأ
، هوبأ هيف لخد اميف هلوخد الإ ، رمألا لوأ نم مامإلا اذه ىلع دعي
هتبوت هنم اودارأ املو ، نوملسملا هركذ امم هيف ام هيف ناك هيبأ رمأو
حلصملا ملعي شاو ، دعب اميف ائيش هيط اودعي ملو ، كلذ هنم اولبقو بات
٠ نيحلاصلا هدابع نم ىلوتي شاو، دسفملا نم

))ج خيرلقلا ربع نلمع - ٢ م
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ءادعالا دامجل زفحتي نلطلس ملمإلا

، نيرحبلل اوكرحت ، جيلخلا نم لاغتربلا لظ صلقت مجعلا ىأر امل

هىف لاغتربلا لحم اولحي نأ نوموري مجعلا مامإلا ىأر املو ، اهولتحاف

ةدايقب اشيج مامإلا مهل زهج ، رش قباوس نامعب مهل مهو ، برعلا دالب

نيذلا نامع لهأ نم لاجرب هدضعو ، دجام نب فيس نب ريمح خيشملا

برحلا ىحر ترادو ، نيرحبلا ىلع شيجلا فحزف ، بورحلا اودوعت
رفو ، اهرسكف ىنامعلا رخصلاب ةيسرافلا اصعلا تقدناف ، نيقيرفلا نيب

مهرخآ ناك نأ ىلا نوينامعلا ةالولا اهيلع تلاوتو ، نيرحبلا نم مجعملا

جارخ نم نينيعلا نصح ىنب ىذلا ىرفاغلا دمحم نب رصان نب فيس

٠ شا ءاش نإ هلحم ىف كلذ ىرت فوس امك نيرحبلا

نبا نع القن ، هلوقب كلذ ىلا هشا همحر ىملاسلا مامإلا راشأ دقو

دهاجو ماقتساو ماق مامإلا نإ مث لاق ديعس نب ناحرسو قيزر

ممجرخأو ، ىتش عضاوم ىف مجعلا براحو ، رحبلاو ربلا ىف ءادعألا

، زومرهو كالو مسقلاو نيرحبلا ذخأو ، مهناطوأ ىف مهرمدو ممنادلب نم
، ىبرعلا جيلخلا ىف لحاسلا طخ ىلع ىه ثيح نكامألا هذه حاتجا ىأ

اهملتساف امنم نييلاغتربلا درطو سابع هاشلا اهحتف زومره تناكو

ضراعم هل فقي ملو ، هحاتجاو ىقابلا ىلع بحس مث ، مهنم مامإلا

نيينامعلا ىديأب ىبرعلا جيلخلا ىلع ىناريإلا لحاسلا لازامو ، ادبأ
٠ شا ءاش نإ هركذن فوس ، بيرق دهع ىلا

: هلوق ىف ىسبحلا انرعاش امب منرتي ىتلا نيرحبلا ةيضق ىلاو
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اوراص مجاعألا فيك اورظناف الأ

رارق نملام تارجس اودغ

ممباصأ ىتح ضرألا ىف اوغبو اوغط
رامدو كلمم ميلأ باقع

: اهرخآ ىف لاق نأ ىلا روكذملا ىسبحلا اهيف ىشمو

ديس كلم ىف نيرحبلا تراص دقو

راجنو هل عرف ىكز ميرك

ىذلا انناطلس لجن فيس ةلالس

رافقو هب جوس تنمأ انل

كرابمو ، زيزع نب دشارو ، روكذملا ةيرسلا دئاق اهتعقو ىف لتق دقو

ىف ىنامعلا شيجلا ناكرأ مه نيذلا ىمرضحلا دضعلا دمحمو ، بيرغ نبا

، قاربلا ضيبألا ىنامعلا ملعلا فرف ، ةيسرافلا ةينيرحبلا برحلا هذه

، ءاضيبلا مئامعلاو ، ضيبلا هوجولاو ، ضيبألا حالسلا كحاخي ىذلا

ىلاو ، شيجلا ىف ريفولا ددعلا ىلع مدقي نمم ىمرضحلا لطبلا ناكو

: هلوقب رعاشلا ريشي ءالؤه

انمارك توم ريغ نم انرض امو

رايخو امب لدع ممنأل

دجام نب فيس نب ىكازلا ريمحك

راطم ذيذللا مونلا هدعب ىف

كرابمو دشار زيزع لجنو

رامذ تيده مه بيرغ ليلس
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ادمحم ىمرضحلا كاذ سنأ ملو

راسخ نيملسملل متتومف

مغيض همواقي مل حافك عاجش

رارغ هنم بني مل ىغو بضعو

دالب تحبصأ ثيح ، امتوقو ةيبرعيلا ةلودلا ماقم ملعت انه نمو
لحاسلاو ، كلذك ىبرعلا جيلخلاو ، امتيار تحت رمحألا رحبلا ىلع برعلا
دمعلا كلذ ىف نامعب ربكأف ٠ اهرثكأ ةيقيرفألا رئازجلاو ، كلذك ىدنهلا
٠ ةيبرعيلا ةلودلا كلتب مظعأو

انه انبسحو ، اقلطم نامع نارمع ىلع مامإلا ناطلس لبقأ دقو

نامع لعجي نأ مهو : لوقي ثيح هشا همحر ىملاسلا مامإلا هيف هلوق ام

جحلل رفاسملا نلعجأل هللا ىنشاعأ نأل لوقي ىذلا وهو ، برأم ىتنجك

اهيف رمي ىتلا ةيبرعلا دالبلا رمعيس ىنعي ، داز الب نامع نم جرخي

، كلذك نيرحبلا ىلاو مهعم رمحألا رحبلا نأل ، ةكمىلا نامع نم جاحلا
لهأل مشا دارأ ول هتين تناك هذهو ، دمعلا كلذ ىف ريسيلا الإ قبي ملو

شو ، لزألا نم موتحم شا رمأ نكلو ، ةلودملا كلت رمع لاطأل اريخ نامع
٠ هذفان وه مكحو هغلاب وه رمأ

ناكف ، ةعنملاو ةزعلل هانب ىذلا مزحلا نصحب ىفوتو : هللا همحر لاق
نفدف لاق ، هتامم دعب هتثجل الحمو ، هتافول اعضوم راص نأ هللا ردق نم
، دييشتلا ىف ةياغ نصحلا اذهو : لاق ، ىشعنلا ىبرغلا جربلا ىف هيف
ىف ىأ هيف فلأ هنأ باحصألا ضعب ىل ركذ لاق ، ايندلا بئاجع نم وهو
، امحرش رشنلاو ، ةيميم ةديصق مظنلاف ، ارثنو امظن باتك هئانب ىفو هفصو
٠ باقكلا اذه ىط فقأ ملو
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لها صورخ ىنب خياشم دنع رغصلا مايأ انأ هيطع تفقو تلق

هنم تخسنو هخسن ردقلا ىل حتي ملو ، هنم اضعب تأرقو ، لئامس

خيراتلا اذه ةباتك تلواح امدنعو ، اراكذت ىدنع ىقبتل املوطب ةديصقلا

اذه خيرات هيف ناكو ، باتكلا اذه ىلع فوقولا ىلع ظحلا دعاسي مل

:اميلإ راشملا ةديصقلا علطم اذهو لطبلا لداعلا مامإلا

مركلاو دجملاو ىلعلا ركب رصقل

مزحلاب زعلا رقم ىف اشن رصق

اذمبو ، ةنس نيسمخ نم رثكأ ذنم ىتركاذ ىف ديحولا تيبلا اذه

لامعأ نم باتكلا اذه ىف ناكو ، خيراتلا ىشالتيو ىنامعلا ثارتلا عيضي

هللاب الإ ةوق الو لوح الو ، لوقن اذام نكلو ، نيه ريغ ء ىش ةبراعيلا

ىفخيو لامعألا رمديو ، رثاملا قحمي عبطلاب بتكلا رشن مدع نأ

خيرات هل ةبراعيلا ةمئأ نم دحاو لك نإ قحب لوقأو ، لاجرلا لاعفأ

مهنع هبقك ىذلاو ، قئاقحلا عاضأ كلذب مامتهالا مدع نأ الإ ، لقتسم

، خاسنلا هب بعالت هضعبو ، كانهو انه رثعبت ام طقل وه نورخأتملا

٠ مش رمألاو ءادعألا هيلع ىضق هضعبو

ةزعلل هانب ىذلا مزحلا نصحب ناطلس مامإلا ىأ ىفوتو : مامإلا لاق

هتامم دعب هتثجل الحمو هتافول اعضوم راص نأ مشا ردق نم ناكف ، ةعنملاو

دييشتلا ىف ةياغ نصحلا اذهو : لاف ٠ ىثعنلا ىبرغلا جربلا ىف هيف نفدف

موي ناطلس مامإلا ةافو تناكو : لاق ، هيف مالكلا نم قبس ام رخآ ىلا

نيثالثو ىدحإ ١٣١١ ةنس ةرخآلا ىدامج نم نولخ لايل سمخل ءاعبرألا

هتومبو : لاق ، رهشأ ةعستو نينس عبس هتمامإ تناكو : لاق ، فلأو ةئامو

تدارأو : لاق ، ةيمحلاو ةيبصعلا مهيف ترجو ، نامعب رشلا صقتنا
٠ اثا̂ايم ةلودلا لعجت نأ ءاسؤرلا



- ٢٢

رمتسا اذا ، ايمالساو ةيلهاج ةمألا لاوحأ بلاغ وهاذه: تلق
، مهرثغ نمرمألاب قحأ مهنأ اوأرو ، ذجاونلاب هيلع اوضع موق ىف رمألا

ىريو ، اذكهو لدعلاو حالصلا هنأو ، رمألا لصأ ىلا اورظني ملو
هيلا ادايقنا عرسأ ناك ، هبيرق ىلا وأ هيبأ ىلا رمألا ناك ىذلا نأ
دايقنا نأ الإ ، ةينيدلا ةيحانلا نم الوضفم ناك نإو ، هيلا نوليمي كلذلو
٠ عوطأ هرمأ لوبقلو عرسأ هيلا سانلا
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ناطلس نب انمم مامإلا ةملمإ

نب انمملا مامإلا اذه ناك ىبرعيلا برعلب نب كرابم نب دجام نبا
، ةينامعلا ةمألا ىف ماقملا قومرم ، ةيبرعيلا ةلئاعلا ىف ةلزنملا ىلاع ناطلس
ريمأ لاق ، لحارلا ناطلس مامإلا تخأ فيس مامإلا تنب جوزت كلذلو
، رخآلاو ًاعفاي ناكو فيس همسا امهدحأ ، نيدلو ًاكرات ناطلس تام : نايبنا
اودارأ مهضعب ذإ ، فلخلا رمأ ىف سانلا مسقناف ، اديشر اغلاب ناكو انهم
ناكو ، انهم اودارأو ، هنس ةثادح ةهج نم اوضرتعا نورخآلاو ًامامإ فيس
كلذل ناكو ، انمملا عم ءاملعلاو ةصاخلا ىوهو ، فيس عم ةماعلا ىوه
ناميلس نب ىدع خيشلا همسا لوقلا ذفات ةهاجولا ميظع لجر دمعلا
ناك هنكلو امامإ فيسب ىدانف ، ةنتفلا ءانثأ ىف رمألا ىف لخدتف ، ىلهذلا
ىينعم نيب قرفت ال ةماعلاو ، مكمادق ىنعمب مكمامأ ىأ ةزمهلا حتفب
٠ رسكلاو حقفلا

انمم اولخدأف ةعيهلا كلت تعطقنا امثير ةماعلا كلذب نكسو لاق

نأ ىنعملاو ٨١٧١ ةنس قفاوملا ١٣١١ ةنس ًامامإ هولعجو ، ارس ةعلقلا

، مالسالا ىف ماعلا ءالبلا مهو ، مهؤاغوغو سانلا ماغط مهو ةماعملا

ىف ربكألا نكرلا وهو ، ناميلس نب ىدع هيقفلا خيشلا ةسايس تناكو

، نانئمطاو ءوده ىف مهركافو رباكألا لوانت هنأ ولو ةئيسلا ةكرحلا هذه

رقتست ىتح اهنوبلطي ىتلا ايندلا ةيحان نم مهاضرأو قئاقحلا مهل نيبو

موقلا جردتسي تيوق دق ديلا ىري ام دعبو ، اهرارق ىلع نمألا دعاوق

ربكلا لهأ خفتنا دقلو ، هنوك نم دبال ردق ام نكلو ، انادحوو تافارز

نىكت نأ اذه نم مهضرغ لكو ، نيلابم ريغ قاقشلا رهظ اوبكرف رطبلاو
امف الإو ، هشا دابع ىلع امب نوطلستي دي ناطلس نب فيس دنع كلذب ممل
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روحم ىلع الإ موقت ال ةمامإلا نأ اوملع دقو ، ءاملعلا نوضراعي مملاب

دارأ دقلو ، رضملا رمألا ةمألا ىف موقيو ، رشلا ثعبني انه نمو ، ءاملعلا

٠ نيدلا رمأب مهالتبا نيذلا نينمؤملا صحمي نأ مشلا

ةرامملاو قذحملا نم ميظع بناج ىلع انهم ناكو : نايبلا ريمأ لاق

طقسأ نأب ارح أفرم طقسم لعجي أدب هنإف ، ةرادإلا ىف عابلا لوطو

، اطعلاو ذخألا ةكرح داز امم عئاضبلا ىلع ذخؤي ام رئاسو سوكملا

وهو ، هل نطفي نكي مل رمأب تلتفا هنأ الإ ميظع لبقتسمب سشبو لاق

نب برعيل ةمامإلا نوبلطي اوماق هتريشع سفنو قاتسرلا ىلاهأ نأ

دعقو ، اهولخدو طقسم ىلا اوفحزو ، نايصعلا ءاول اوعفرو ، برعلب

اذه ىنعمو ، قاتسرلا ةعلقب مصتعاف لاق ٠ انهم ةرصن نع نورخآلا

هرصاني نم دجي مل قاتسرلاب وهو ، اهرمأ اولوتو طقسم اولتحا مهنأ

عازتناو هرهق ىلع نيممصم قاتسرلا ىلع اوفحز كلذ دعبو ، هعم موقيف

هولخدأ مهنوك نظأ همرج ناك اذامو ، اهراك وأ ايخار هدي نم دالبلا

ناكو ، هتمامإ اونلعأو هوعيابو ، سانلا نم ةلفغ نيح ىلع ىوزن ةعلق

نأ نوديري ىذلا ناطلس نب فيس مامإلا نودهعي مهعابتأو ءاسؤرلا

٠ هتلودب اوبعالتي

حبصأ كلذبو ، ةبراعيلا ةيقب نم نوعطنتملاو مه هيطل اورمآتف

هونمأف نامألا ىف هولخاد مث : لاق هعم نولقألاو ، هيطع مظعألا داوسلا

هوقاب هيلع نوبلاغلا مهنأ اوأرو مهيديأ ىف راص املف ، ةعلقلا مهل ملسو

٠ ٣٣١١ ةنس ه ولتقو

قاثيملاو دهعلا ىلع هونمأ الوأ ، نيميظع نبرمأ اوبكترا انه تلق

مممايق لصأ لب ، هشا دنع ميظع امهلهسأ نارمأ ، نامألا دعب هولتق مث

قحمت ةريبك لامعألا هذهل ةرمثلا نوكت نأ دبالو ، ىربك ةبيصم هيلع
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ةمئألا كئلوأ اهانب ىتلا نيملسملا ةلود ءاضعأ عطقتو فرشلا مدهتو نيدلا

٠ نيمايملا رغلا

انمم نأ : قيزر نباو ديعس نب ناحرس كلذكو ىملاسلا مامإلا لاق

مامإلا تنب جورت ىذلا وهو ٠ برعلب نب كرابم نب دجام نب ناطلس نب
كلذ ىف ناطلس مامإلا توم دعب هوعياب ، ناطلس مامإلا تخأ فيس

لاحلاو ىأ ، اهيلع ةوق اذ هنوكل ةمامإلل الهأ هوأر :ل اق ٠ هنيعب رهشلا

ملو لاق ٠ ىربكلا ةنامألا لمحل ىوقلا ىعدتسي تقولا كلذ لثم ىف

، ءاملعلا ةروشمب الإ رمأ ىلع مدقي الو لأسيو ملعتي هنكل ملع ريثك نكي

سوؤرو ، ةبراعيلا تدارأ ناطلس مامإلا تام امل هنأ هتعيب ببسو : لاق

، قهاري مل ايبص ناكو ، ناطلس نب فيس هدلو مامإلا نوكي نأ لئابقلا

نب انممل ةمامإلا نوكت نأ ناطلس نب فيس مامإلا تنبو ملعلا لهأ دارأو

ةمامإ نإ : سانلل ملعلا لهأ لاقو، هتيلهأل مهمع نبا وهو ، ناطلس

، ةالصلا ىف امامإ نوكي نأ زوجي ال نمو ، لاح ىلع زوجت ال ىبصلا

ىف مهرومأ ىليو مهماكحأ ىلوتي نيملسملا ىلع امامإ نوكي نأ زوجي فيكف

، ةءاربلاو ةيالولاو لزعلاو ةاضقلاو ةالولل ةيلوتلاو ، جورفلاو ءامدلا

ضبقي نأ زوجي ال ىبصلاو ، ىربكلا ةمامإلا اهيعدتست رومأ هذهو

لام ضبقي نأ زوجي فيكف هسفن لام ضبقي نأ زوجي ال لب ، ميتي لام
٠ هريغ رمأ كلمي فيكف ، هرمأ كلمي ال نمو بايغألاو ماتيألا لامو شا

، ءامص انذأ ءاملعلا اوراعأو ، ىبصلا ةمامإ الإ ةماعلا تبأف : لاق
، حارجلا ضعب عقوو احالس اورهشأ امبرو ، حالسلاب اوعمتجاو اوعمجتو
اذاو ، نيدلا ىف ريبك نيملسملا اصع قشو ةنتفلا ءاملعلا فاخ كلذ دنعو
ءاملعلا فاخف : لاق ٠ الاعف ارود ذخأتل ناديملا ىف زربتل ءايهدلا ةيلبلاب
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وهو ، ىلهذلا ناميلس نب ىدع ىضاقلا لاقف ، رشلا راشتناو ةنتفلا

مكمامأ : لاق ، ةحلاصلا ةودقلا وهذإ ، ةمامإلا ىف كاذ ذإ ربكألا رصنعلا

ءافطإو ممقيرفت كلذب دارأو ، مكمادق ىأ ةزمهلا حتفب ناطلس نب فيس

عفادملا تيرضو ، ناطلس نب فيس ةمامإب ةماعلا تدان كلذ دنعف ةنتفلا

ىف بذاكلا ربخلا رشتناو ، ةمامإلل اراهشإو رمألل اراهظإ تقلطأ ىأ

تأدهو تاكرحلا تنكس املف لاق ، ناطلس نب فيس مامإلا نأ نادلبلا

ماقف ةمامالا هل اودقعو ، ةيفخ نصحلا انهم خيشلا اولخدأ سانلا

امنأل طقسم ىف تارشعملا مهنع طحو هنمز ىف ةيعرلا تحارقساو رمألاب

لاق ، ددصلا اذمل اليكو اهب طعجي ملو : لاق ، نامعل ديحولا ءانيملا

رامثلا ىف كروبو ، راعسألا تصخرو ، ةراجتلا تجارو ةيعرلا تحبرو

٠ هتريس نم ءىش ىف ءاملعلا نم دحأ هيلع ركني ملو

ناطلس نب برعلب نب برعي هيلع جرخ مث ، ةنس كلذ ىلع ثبل :ل اق

لهأو ةبراعيلا نأ كلذ ببسو لاق ، نيربج ىف روصحملا مامإلا دلو

نمو ناميلس نب ىدع ىضاقللو انمم ، مامإلل ةوادعلا اورمضأ قاتسرلا

انغض كلذ اولعج ىأ ، انهم ةعيب دنع عقو ام ببسب نيملسملا نم امهعم

ممل حتف انهو ، ددصلا اذمل ةصرفلا نونيحتي اولظو ، مهبولق ىف ادقحو

٠ مامإلا ىط هنم نولخدي ىذلا بابلا ناطيشلا

، هعم نمو ناميلس نب ىدع ةسايس ءوسل كلذ نأ دقتعأ انأو : تلق

امامإ هب اودانو ، ناطلس نب فيسل مظعألا داوسلا بصعت اوأر ثيح
اورش ام كلذ دعبو ، اهناءذإ مميلإ ىقلت لئابقلا تءاجو ، عفادملا اوقلطأو

اذهو ، انمم ةمامإ ةنلعم قلطت ةعلقلا عفادمب اذاو ، هيلع مه ام ىلع مهو
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داوسلا نإ لاح لك ىلعو ، رفانتلاو ضغاتلاو دقاحتلا ىلأ وعدي امم

٠ هيلا انرشأ امك رمألا ىرت كلذلو ،نيملسملا ىط ربكألا ءالبلا وه مظعألا

مايقلا ىط هنوضرحيو ، برعلب نب برعي نوبتاكي اولازي ملف : لاق

ىتح انهم ىلع جورخلا ىطو ، مهسوفن ىفام بسحب لوذخملا فيس رمأب

ىأ ىقرشلا توكلا لخدف ، طقسم ىلا ايفتخم راسف ، روكذملا جرخ

دوعسم نب دمحم خيشلا ذئموي طقسم ىلاوو : لاق ، ىلالجلا نصحلا

برعيو الإ رعشي ملف لاق ، ناطلس مامإلا بورح ىف هركذ مدقملا ىمراصلا

٠ ةنايخ نم اولخي مل املهأ لعلو : لاق نصحلا لخد دق

رارق رقتسي فيك لخد اذاو ، لخدي فيك ةنايخ نكت مل ول : تلق

٠ ىدتعم هنأ لاحلاو

هغلبف ، وجلا ضرأ نم ىليزبلا جلف ىلا اجراخ مامإلا ناكو : لاق

ضومفلا مادو ، دجلا قاس نع رمشو ماقو ، قاتسولا ىلا عجرف ربخلا
قاتسرلا طهأ نم بلطو ، هباب نم رمألا لخدي مل ىذلا رئاثلا اذه ىلع

نم عم هب نوموقي مهارت ةمألا ىف ميقعلا ءادلا اذهو ، هولذخف ةرصنلا

ىلا نودلخي مهارت انيحو ، طاشنو ةبغر ىف لاجرلاو لاملاب نوومي

برحلا هوبصان لب ، طقف هولذخ مهنأ قاتسرلا لهأ فكي ملو ، ضرألا

ىلع نامألا بلطف ، فاك دادعتسا ةعلقلاب نكي ملو ، معرذ قاض ىتح

هسفن ىلع هقاثيمو شا دمع هوطعأف ةعلقلا نم لزني نأ قاثيملاو دهعلا

رصانم هل مقي مل ذإ لوذخم هنأ ىأرف ، هرمأ ىف ركفف ، هعم نمو هملامو

رصانم هل نكي ملو ، روصحم قاتسرلا ةعلقب وهو هنع تجرخ دق طقسمو

ىلا ممباجأف ، نامع لهأ نم نالذخلا هل نيبقف هب نيطيحملا هنع عفادي
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،وذخاف : لاق ٠ هتمامإ كلذب تلازف ةعلقلا نم لزنف نامألا نم هوطعأ ام
ىف هوبشخ كذ دعبو ، هباحصأ ضعبو هتمومع نم دحاوو وه هوسبحو
لب كلذب اوفتكي مل مث هيط ديزم ال الذ هولذأو هعم نمو وه ةبشخو ديق
ةليح ال ، فورخلا حبذي امك هباحصأو وه هتبشخ ىف هوحبذف مهمادخ ءاج
٠ نوعيطتسي ةكرح ىأ الو ممل

نكي ملو : لاق ، ناطلس نب برعلب نب برعيل رمألا ماقتساو : لاق
ىذلا ريغصلا ناطلس نب فيسل اهيعدي امنإو ، هسفنل ةمامإلا ىعدي
تملسو هرزأل داشو ، ه رمأب مئاق روكذملا برعي نأكو ، الوأ هتمامإب اودان
نيثالثو ثالث ةنس ىف اذه ناك : لاق ، اهلئابقو نامع نوصح عيمج مهل
دعب امامإ هوعيابو هيلا اوبلقنا مث ، الوح كلذ ىلع ثبلف فلأو ةئامو
نم ربكأ ةدحاو لك ناتنثا ناتاهف ، ناطلس نب فيس رمأل اظفاحم نلكام
نصح ىف هل هرصحو برعلب ىلع ناطلس نب فيس جورخ ىلوألا اهتخأ

٠ امغ تام ىتح نيربج

ال ةركنم ةلعفل اهنإو هباحصأو انهم ىف اهولعف ىتلا هذه ةيناثلاو
أدب انه ، همع نباو هيخأ نع الضف هودع ىف ةءورم ىندأ هل نم اهب ىضري
تملع امك ناكو ،اهنع انثدحت ىتلا ةيلعلا ةلودلا هذهل ضوضعلا كلملا
ىضاقلا ىلا رمألا درو هيغب نم باتف : لاق ٠ ايغاب انهم مامإلا ىلع جرخ
عيمج نم هباتتساف : لاق ،كاذذإ ءاملعلا ميعز ىلهذلا ناميلس نب ىدع
هباصتغاو ناطاس نب انمم ىلع هيدعتو ، نيملسملا ىلع هيغب نمو هلاعفأ
٠ نيملسملا ةلودل

ىف الحتسم برعي ناكو : اولاق : شا همحر ىملاسلا مامإلا لاق
لاق ٠ هنم تبصغ دق امنأ و ، فيسل ةمامإلا نأ نظي هنأل اذه هجورخ
لحتسملاو لالحتسالا ةمبشل فلت ام نامض هيلع ىدع خيشلا ري ملف

هدروأ ام ، اذه ، مرغ ريغ نم هتبوت اولبقف فلتأ ام مرغ همزلي ال
٠ ماقملا اذه ىف ممنع مامإلا هلقنو نوينامعلا نوخرؤملا
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فيس نب ناطلس نب برعلب نب برعي ةمامإ

ناطلس نب فيس مساب ةيادبلا ىف برعي ىلوتو : نايبلا ريمأ لاق
نم ايعرش امكح ذخأو : لاق ، اليصأ امامإ هسفن لعج مث : لاق ، ريغصلا

جراخ الو صاعب سيل هنأو ، قحب ةمامإلا زرحأ هنأب تقولا كلذ ىضاق
ةبوتلا نأ ةجحب ، هل لح ىه اهبصتغا ىتلا لاومألا نإ ىتح ، بصاغ الو

ماقتساف ، غلأو ةئامو نيثالثو عبرأ ةنس ةعيبلا تناكو ، بنذلا نع ىفكت

مث ، ةريسي امايأ قاتسرلا ىف ثبلو ، نامع نوصح هل تملسو رمألا هل

٠ ةنسلا هذه نم نابعش نم نيرشعو ةعست موي اهلخدغ ىوزن ىلا راس

نب فيسل اوبصعقف قاتسرلا لهأ هتمامإ ضري ملف : مامإلا لاق

نب فيس لاخ وهو ىبرعيلا رصان نب برعي اوبتاكف ، ريغصلا ناطلس

جرخ ىتح هب اولاز امف لاق ، روكذملا فيس عم ىوزنب ناكو ، ناطلس

ىذلا فيس مامإلا نع امتكتم ىوزن نم جرخف ، هغامد ىف اوخفن ام دعب

نم لاوش نم تضم لايل تسل ىوزن نم هجورخ ناكو ، لاحلا كلتب هفم وه

هعم مايقلا ىلع هءانه ىنب فلاحف تيس دالب دصقو لاق ، ةنسلا سفن

نأ ةءانه ىنبل دهعتو ، ايندلا ىف اعمطو ، رمألاب ابعالتو ةسائرلا ىف اعمط

مامإلا ناكو ، دشرم نب رصان ىلولا مامإلا مهيلع هرجح ام مهل قلطي

ىنابملا نم مهعنمو ، حالسلا لمح ةءانه ىنب ىلع رجح ما همحر روكذملا

رساجت امف ، هنع هللا ىضر هنم ارظن امنم ممعنم ىرخأ ءايشأو ةفوخملا

ائيش اولحي نأ هءانه ونب ردقي ملو ، مامإلا كلذ هرجح ام كفي نأ دحأ

، قاتسرلا ىلا هعم اوماقف ، ةمخض اياطع رصان نب برعي مهاطعأو هنم

٠ رمألا ىف اعماط هارت اذهف
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اولصو املو ، هل نيعادلا ىأر ىلع ةشاجتسالاب أدب انح نمو
بفاج لك نم هيلع اودشو ، نصحلاب اوطاحأو برحملا اونلعأ قاتسرلا

ببسبو ، امغار امنم ىلاولا جرخف ، رانلاب نصحلا باب اوقرحأ ىتح

رمظف ، هرادج عدصتو بابلاو نصحلا هجو قرتحا قيرحلا كلذ

، ارطخم اميظع قيرحلا ناك ذإ ، هيف نوزخم ميظع لام روكذملا قيرحلاب

، رمألا ىف نودمتجملا ىدع ىنب ءاسؤرو ةانه ىنب ءاسؤر هيف قرتحاو

، لجر ةئامو نوسمخ نيقرتحملا ةلمج نإ ليقف ، سانلا نم ريثكو

تقرتحاو نصحلا لخادب قيرحلا لصتاو ، هيلإ راشملا حتفلا ةمعط اوفاكف

ةيمقف ريغو ةيهقف ةليلج بتك قيرحلا كلذب تبهذو ، نصحلا ةبتكم هنم

، ةنيمثلا ةميقلا بتكلا نم اهريغو فنصملاو عرشلا نايب لاثمأ نم

٠ ةماقتسالا باتك امنمو

، نامعب ريظن امل نكي مل ةريثك بتك تقرتحاو : مامإلا لاق

هبرعي رمأ ماقو ، نامع ىف امل ىثري ةريبك رئاسخ نع ةيضقلا ترفسأو

نيجراخلا عم قاتسرلا لهأ عنص ام ملعو مامإلا رمألا غلب املف ، رصان نبا

هرمأو ىميلسلا فلخ نب دمحم نب حلاص اهيلع رمأ ةيرس زمج ، هيلع

ىلع هل ةردق ال نأ ىأرف ىباوعلا لصو ىتح راسف ، قاتسرلا ىلا ريسملاب

، قحلا نع غيزلا ةدشو رمألا مادتحا نم هغلب امل ، قاتسرلا لوخد

نب برعي ماق كاذ ذإو ، ىوزن ىلا هعم نمب دمحم نب حلاص عجرف

امب ىملاولا ناكو ، ممل دالبلا ملسي نأ طقسم ىلاو ىلا بتكو ، رصان

ىحرلا ةراح طأ نم ىوكزألا ىمايرلا ناميلس نب رينم نب ريمح خيشلا

٠ برعي نامع ىلا امملسف
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روكذملا ماق مث ، برح ريغب برعي لجرل لخن تملس ءانثأل هذه ىفو

ةيرسلا تلصوف ، ىبرعيلا دجام نب فيس نب كلام اهيلع ىلو ةيرس جرخأو
تجوتو ، برح ريغب لئامس مهل تملسف ، لئامس وهو امفده ىلا

تنعذأف ، ىكزأ ىلا تءاجو ةحاور ونب امعم جرخو اهددص ىف ةيرسلا

٠ ةنسلا هذه نم ةدعقلا ىذ رهش ىف اهنم ىلاولا جرخو املبق نمل اعابت مهل
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نانرج ىلا جرخي برعي مامإلا

ىهو ، ىقرشلا بناجلا ىف ىوزن باوبأ نم دعت ىكزأ تناك امل
هعم ىه له ، اهرمأ نم دكأتيل جورخلاب مامإلا متها ، خيراتلا اهفرع امك
، هب ىمرت نيأ ىردي الو جاومألا هفذاقتت نآلا ةبراعيلا رمأ نإف ؟ هيط مأ
، ماير ىنبو ىوزن لهأ اصوصخ لاجرلا نم هعم نمب برعي مامإلا جرخ
خياشم هيلا جرخو ىكزأ ىلا لصوو ، ىلهذلا ناميلس نب ىدع خيشلاو
، هباودلو هل ماعطلاو ةفايضلا هل اومدقو ، ةماركلاب هنوقلتي ىكزأ لهأ
نحن : هل لولاقف ، رمألا ىف ممعم مهافتو ، انسح الاح مهنم ىأر دقو
جرخي ملف ، نصحلا نم جرخيل فيس نب كلام بتاكي اهب ثكمف كعم
تناك هلعلو غصي ملف عفدم ىتقلط هيلع قلطأو ٠ برحلا مامالا هل بصنف
٠ ةيرس تامهافم ةءانه ىنب نيبو هنيب

نب كلامل ةرصانم ةءانه ىنب نم ةبيتك تلصو ءانثألا هذه ىف هنإف

املو ، ةءانه ىنب قرف نم ىروبنعلا دمحم نب ىلع مهسيئر مممدقي فيس
ةءانه ونب ممبكرو هلاجر قرفتو ، هدونج مامإلا نع رف روكذملا لصو

ةبيرغلا فدصلا نم ناكو ، ريثك قلخ مهنم لتق ىتح مهنولتقي فيسلاب

عفدم مف ىف تلخدف ، مامإلا موصخ بناج نم تقلطأ عفدم ةصاصر نأ

ىأر املو ، روكذملا ظح ءوس ىط اليلد ناكف ، برتخاف هتمجلأو مامإلا

مجوت ىلهذلا خيشلا ىضاقلا امأو ، ىوزن ىلا اعجار رك هيط لزني لشفلا

، نافلخ نب ناميلس هعمو ، رصان نب برعي موق هيلع ضبقف قاتسرلا ىلا

، رصان نب برعي ناوعأ ءاجو ، امهوبلصف لئابقلا ىأ نم هفرعأ ملو

نب ناميلس لققو ، بلصلاو ديقلا ىف وهو ىضاقلا لقف هرمأ نع هلعلو

نم ادحأ نامع ةربابج اهب لماع نأ دمعي مل ةلماعم امهولماعو ، نافلخ



بحست امك قرطلا ىف امهبحسب اورمأ مهنإف ، مهرغ نم وأ نامع لحأ

ىلع اومرتحي ملو ، ةنسلا هذه نم ربكألا جحلا موي ىف كلذو ، سئارفلا

نيمرجم اناك ولو ، اممبحس ىلع ىعادلا امف امهولتق دقو ، ملعلا لقألا

بابسأ نكلو ٠ قاتسرلا كلس ىف امهبحس نم نوهأ اممسوؤر عطق نإغ

ىف ةنوآلا هذه ىف ىثمي ىبرعيلا رودلا نإف ، اهلامعأ نم اذه طاطحنالا

عبتي راسو ةلودلا لظ صلقتف نامع لهأب نامع لهأ لغتشا دقو طوبهلا

٠ رمألا شو ممسمش بورع

فيسل ناك : بناجألا نع ىنامعلا خيراتلا لقني وهو نايبلا ريمأ لاق

نب برعي ةروث ىلا ريشي وهو ، ةروثلا هذمل اوعضخي مل راصنأو عاينأ

ىلا فحزو ، ريغملا فيس رمأب رصان نب برعلب ماقف: لاق ٠ برعلب

نب ىدع ىضاقلا لتقو ىوزن ىلا ، مامإلا ىأ ، برعي رفف قاتسرملا

سانأ طسوتف ةنتفلا تمقافتو : لاق ، قاوسألا ىف هتثجب فيطو ، ناميلس

ميقأو ، امتعلقب ماقأو نيربي ىلا مامإلا ىأ برعي لوحتف : لاق ، رمألا ىف

ريمأ لاق ٠ هلاخ وه باوصلاو ، برعلب همع ةلافكب امامإ ناطلس نب فيس

كللاب ديدجلا مامإلا ءضهت لئابقلا دوفو تءاج امل هنإ ليقو : نايبلا

هنإ : ليقو ، رفاغ ىنب ميعز رصان نب دمحم ةلباقم اذه برعلب ءاسأ

همعو فيس ىلع قافتالا ىف برعي لخادو ابصاغم اذه فرصناف هدعوت

، فالخلاب رهاظت ىأ ارهاظ مامإلا ىلع رصان نب دمحم ضقتنا مث ، برعلب

لازامو ، هتضبق ىف انهر هاقبتساو مامإلا رسأ مث قاتسرلا ىلع ىلوتساو

، ةقرب ةعلقو طقسم ادع ام هتزوح ىف نامع عيمج تلخد ىتح ىوقي هرمأ

٠ »اكرب « ىأ

براحي رصاف نب دمحم ناك ىذلا برعي كلذ ءانثأ ىف تامو : لاق

فلخ الإ رصان نب دمحم مجو ىف سيئر قيي ملف ، همساب لتاقيو هلجأ نم

) ) ج خيرلتلا ربع نلمع- ٣م(
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امسنيب برحلا تعقوف ، ددشملا ريغصتلاب ريصقلاب ىمسملا كرابم نبا
ملف رصان نب دمحم هرصاحف ، اكرب ىأ ةقرب نصح ىلا ريصقلا أجتلاو
ةبقاكي لعجو ، ىوزن ىلا ىروبنعلا ىضم ةمغلا فسك فو هيلع ردقي
هولاسف ىوزن لهأ نم سانأ هيلع لخدو ، ىوزن ةعلق ىف وهو مامإلا
هوكرتي نأ ىلع كلذ مهاطعأ ىتح هب اولازي ملف ، ءامدلل انقح اهنم جورخلا
جرخو ، كلذ ىطع دهعلا هوطعأف ءوسب هل اوضرعتي الو ، نيربي نصح ىف
هعلق ىروبنعلا لخدو ، نيربج ىلا ىضمو ، كلذب هتمامإ تملازف ىوزن نم
تصلخف ناطلس نب فيسل ةمامإلاب ىدانو ، اهعفادم عيمج برضو ىوزن
٠ نادلبلاو لئابقلا ةفاك ممل تملسو نامع نوصح عيمج هل
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ىلوالا اهتيس برحلا ديعي ىرفاغلا رصان نب دمحم

طاهرألا لهأ نمو ، نيعوبتملا ءاسؤرلا نم رصان نب دمحم ناك امل

كطهر الولو ( ، مرتحملا لحملاو رقوملا ماقملا كلذب هل ىري ةطشانلا

ءاج ىذلا رصان نب برعي ديدهت نم رصان نب دمحم رثأت دقف ) كانمجرل

لجرمو : دقتت هدقح رانو رصان نب دمحم عجرف ، مامإلل هريغك ائنهم

ىلع قاقشلا قرخ عستي نأ ردقلا ءاشو ، ميمحلا ىلغك ىلغي هيعو

لقتسيو ، امساسأ نم ةينامعلا ةكلمملا راهنقل رشلا ىدم لوطيو ، عقارلا

برعي بتاكي رصان نب دمحم لعج ، مهتايالو نيلختسم جراخلال ىف ةالولا

ةعلق نم ىروبنعلا كرابم نب فلخ هجرخأ ىذلا افنآ لوذخملا برعلب نبا

رصان نب برعي مهدده نم ةلمج نم مهنإف ،ىلهب لهأ بتاكيو ، ىوزن
٠ مهأيهف اهب موقيس ىتلا برحلاب اوموقيل

مهريغو بتق ىنبو ميعن ىنبو ةرفظلاب نيينامعلا ودبلا ىلا بكر مث
راص امع مهنم ىفشتي ىتح هل نيددهملا برحب مهو ، سانلا ماغط نم

رصان نب برعي ملع كلذ دنعو ، اهمعزتي ىتلا ةماعزلا قغأ ولعيو ، هيلع

هوءاجف هيلا اولصي نأ ىوزن لهأ بتاكف ، ىرفاغلا رصان نب دمحم اياونب

فيسل ةعيبلاب مهرمأو ، اتافتلا هنم وأرو ، ةزراب ةماركب مهل رهاظتف

لصوتيل هتيار تحت مهيلإ راشملا ) ىوزن لهأ ( فافتلا هدصقو ناطلس نبا

اركرمتم ناكو ، هل ائوانم رصان نب دمحم حبصي امدنع عافدلل مهب
ىلا هب هيتأتل برعلب نب برعي ىلا ةيرس ىرس كاذ ذإو ، قاتسرلا ةعلقب
ىلع ةيرسلا تجرخف ، اهدئاق رصان نب ناميلس هاخأ لعجو ، قاتسرلا

٠ لئامس ىداو قيرط
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، ةيرسلا عم جورخلا مهنم بلط ام دعب هدنع ىوزن لهأ دعقو

، مهكرتف قاتسرملا لهأ نايعأب اوعفشت اريخأو ، تالعب هل نوللعتي اولظف

ممباودل اماعط ىوزن لهأ مهل ثعب ، تيبملل قرف ةدلب تلزن املو

برض اوعمس ، مهخانم ىف اوماني نأ لبق كلذك مه امنيبف ، مهل ءاثعو

، برعلب نب برعي نإ مهل ليقف ربخلا نع اولأسف ، ىوزن ةعلق ىف عفادملا

نيينامعلا دنع ةداعملا نأل ، ىزن كلم ةعلقلا لوخد ىنعمو ، ةعلقلا لخد

املف ناك فيكو ع ناك امهم كلاملا وه دلبلا نصح ضباق نأب ةفولام

نم راشأف ، ىلوأ قاتسرلا ىلا عوجرلا اوأرو مهيديأ ىف طقس اوققحت

نم هعوجر دعب هضبقف ، ىكزأ نصح ضبقب رصان نب ناميلس ىلع راشأ

٠ ىكزأب ثكمو ، هتاوقب هيف ركرمتو قوف

برعي ىلا ىرخأ ةيرس اضيأ ىرس سيئرلا رصان نب برعي ناكو
ىقتلت نأ دارأ ناك هلعلو ، ةرهاظلا ةهج نم هيلإ مههجوو ، برعلب نبا

اهيلإ راشملا ةيرسلا هذه تلصو املف ، ةهج نم ةدحاو لك ناتيرسلا هيلع

اوضقف مهنم اونكمتو ، ةهج لك نم ىلهب لهأ مميلع خراصت ، ىلب

٠ نجسلا مهوعدوأو مهيلع

تبيصأف ، ةيزاغ رفاغ ىنب ىداو ىلا ىرخأ ةيرس ثعب اضيأ ناكو

ثحب هنإف ، ىلاحلا مامإلا برعلب نب برعي امأو ، قاتسرلا ىلا تعجر من

املف ، نيعفدمب اهدوزو اهنم رصان نب ناميلس جارخإل ىكزأ ىملا ةيرس

ممنيب برحلا ىحر ترادو ، نصحلا الاح اومجاه ىكزأ ىلا اولصو

ىرخأ ةيرس ىرس مث ، ىوزن ىلا اوعجرو سان مهنم لتقو ، اومزهناف

اوعجرو ، لوخدلا اوعيطتسي ملو ،تايبرغلا ىنجلاب اوركرمتف ىكزأ ىلا
نالعإل اعاطتسم اودجي ملو امامت ةنصحم دالبلا نأ اوأر ذإ مهتليل نم
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ناكملا سفن ىأ ىكزأ تلصوو ، ىرخأ ةيرس مامإلا زمج مث ، برحلا

ممعفادم نوقلطي اولظ لب ، لوخدلا اوعيطتسي ملو ، مملبق نم هلصو ىذلا

ىلع اموي رشع ةسمخ ردق لحملا كلذ ىف اوقبو ، كانه نم نصحلا ىلع

٠ لاحلا كلذ

ناميلسل اددم قاتسرلا نم رصان نب كلام ىكزأ لصو ءانثأل1 هذه ىفو

نب برعي موق ىلع موجملا ررق نصحلاب هرارق رق املو ، رصان نبا
كلذ دنعو نصحلا ىملا اوعجرو اومزهناف ، فورعملا مهركرم ىف برعلب

نم ىحرلا ةراحو ، ىدس ىلع برعلب نب برعي موق نم ودبلا تراغأ
ىحاوض ىف ودبلا ثاعف ، هعم نمو ناميلس راصنأ مهنأ اوأر مهطلو ، ىكزأ

خيشلا لزنم اهنيب نم ةديدع لزانم اوقرحأو اوقل نم اوبهنو ، ىكزأ

تمجامف ىرخأ ةقرف تءاج مث ، ىحرلا ةراح جراخ ىمايرلا رينم نب ريمح

ةيرسلا ريمأ مهنيب نم سان مهنم لتقو ، اونكمتي ملو ىكزأ نم نميلا

لهأ نأ رصان نب كلام غلب املو ، ىولمبل ا دايز نب ديعس نب دمحم

لسرأ ، نميلا ىلع اوضكرو ، برعلب نب برعي ةيرس عم اوجرخ رازنلا
٠ ىكزأ نم عماجملاب مهديقو رازنلا خياشم ىلا

اضيأ هءاجو ، نويثك لاجر مهنم هتءاجف ةيقرشلا لهأ شاجتسا مث

، ىكزأب لكلا عمتجاو ، ةيبرغلا لاجر نم ريبك عمج مهعمو ةءانه ونب

مهضعب ىلع مهضعب نم نامع لهأ نيب نغضلا ربكيل بئاتكلا تمحارتو

تجرخ ذإ ، ةيبرعيلا ةلودلا ىنابم كدنتو ةينامعلا ةماعزلا حورص راهنتل

خفنو ، لوبطلا تقدو ، ةمج نم تجرخ ةقرف لكو ، اهميعز عم ةيرس لك

نم ممنمو ، ةيلزنملا ةهج نم ءاج نم مهنم لكلا قاوبأ ىف مهنيب ناطيشلا
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ىلع لكلا ىقتلاو ، سمشلا لاوز دنع ةعمجلا موي بتعلا ةيحان نم ءاج
، تقولا كلذ اوعقااوتف ، ناطيثلا تاعزن ىلع لب ، شلا نم ىده ريغ
٠ لاتقلا دتشاو ، ةكرعملا ىحر ترلدو

الإ ىرت الو ،دعرلاك قداغبلا الإ عمست ال كاذ ذإ لاحلا لظو
دقو ، مامإلا عمج مازهنا نع ةعقولا تفشكناف فيصلا قوربك فويسلا
٠ لجر ةئامثالث ردق نيقيرفلا نم ىلتقلا ةلمج راصو ، ريثك لتق مهيف عقو
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دلا نم ىده ييغبابرح يثيرصان نب كلم

، ةيبرعيلا ةماعزلا نم ةطلس هديب نأ ىبرعيلا رصان نب كلام ىأر امل

هعاطأ نمم هعم نمب جرخ ، ممنود نويعلا فقت نبذلا لاجرلا دحأ هنأو

جرخ ، ةمألا ىف اوثيعيو ، ضرألا ىف اودسفيل هعم نيذلا ماغطلا نم

تراغأو ، نوبلسيو نوبهني دالبلا ىف اورثتناو ، هموقب حنم ةدلب ىلا

اولققف ، ريفنلا ىف الو ريعلا ىف ال مه نيذلا رجحلا ىداو جلف ىلع ةمذرش

، ةريقحلا ةدلبلا كلت ىف هودجو ام اوبهنو ، مهنم ةلفغ نيح ىلع اودجو نم

،ىوزن ىلا كلذ مهجرخم اوجرخو ،ركاكسلا اوقرحأو عورزلا اودسفأو
ضاخملا دجسم دنع قرف دلب ىف مهركسعم اوبرضو ، اهل نيرصاحم اولظو

اوثاعو ، ظيقلا تقو ىلاهألا لزانم ىهو اهيف ىتلا تاماقملا اوقرحأو ، امنم

، قح ريغب ةيلئابق ىلا ةيلود برح نم عضولا لدبتو ، اداسف ضرألا ىف

رشلا نأ اوأرو ، مهنيب اميف اورمات هيطع مه ام ىوزن لهأ ىأر املو

ىف اوقتلاو ، برعلب نب برعي ركاسع نم ممعم نمب اوجرخف مهب طاحأ

٠ لتق نم لتقو ، برحلا تعقوف ىوزن فارطأ

تاراغلا مهنيب لاحلا اذه ىلع اوقبو هناكم ىلا لك عجر مث

، ءالبلا ىوزن لهأ ىلع دتنلو ، حارجلاو لتقلا رثك ىتح ، تاوزغلاو
اوفحزو اوعمجتف ، فيسلا الإ هل فشاك ال ممب قدحم فوخ ىف اوقبو

هشا ىضقو ، ةيماح ةكرعم مهنيب تعقوف ، ىوزن فارطأ ىف مهودع ىلع

داكو ، مهودع ىلع اورصتني نأ ىوزن لهأ داكو ، ةدع لاجر ىلع اهيف
ممب تطاحأ لاجرلا نأ اوأر مهنأ الإ ، اومزهني نأ صان نب كلام دنج

، ودعلا نم مهل صلخم الو لتقلا نم ممل رصانم ال ممنأو بناج لك نم



دعب تيمتسملا ربص اوربصف ، اليبس هل اودجي مل مهنأ الإ برهلل اومارو

٠ ارمتسم نيفرطلا نيب لتقلا ىقب و ، اليبس رارفلل دجو نم مهنم رف ام

٠ فونألا مغر اوربصف ، ةرئاد اهاحر تلازام برحلاو

اولغتشا ممب طيحأ دقو *. فعض ىف موقلا نأ ىوزن لهأ ىأر املو

مهو ، ممثاثأو نيبراهلا حالس نوطقتلي اوحارو ، بلسلاو بهنلاب

مميط لاص كلذ دنعو ، هب مهتطاحإل كلاه هنأ مهودع نم نوقثوتسم

اورثكأو مهومزهف ، دوسألاو ضيبألا حالسلاب مهيلع اولامو مهودع

ىوزن نم ةصوخلا رونج ىلا مهودرطو حارجلا اونخثأو ، مهيف لتقلا

٠ ةريثك ىلنق نع هذه مهبرح تفسكناو ، رقعلا ةانج نم ايبرق

ممنيب برحلا لزت ملو ، مهركسعم ىلا رصان نب كلام موق عجرو

رصان نب كلام فحز ءانثألا هذه ىفو ، ملظلاو ىغبلا ىلع موي لك ةمئاق

مهركسعمل اظافح ممكرت مهنم اليلق الإ هعم هباحصأ ةفاك قاسو ، هموقب

ىف ىوزن لهأ رصاحي نأ دارأو ، رقعلا ةانج لصو ىتح ىوزن مجاهو

، ودعلا اهنم ىمريف قدانبلا ىماول اهناردج بقثب ماقو ، خيوم ناتسب

٠ الوعفم ناك ارمأ هشا ىضقيل برحلا ىحر ترادو ، ىوزن لهأ هيلع راثف

مهركسعم ىلا اوعجرف ، هموق مزمناو رصان نب كلام اميف لنقف

، مهراصنأ نم هنأ نوملعي نم نوبقاكيو ءارآلا نوريدي كلانه اوماقأو

، تاعامجلا ترخأتو ، تايارلا توه ميعزلا لنق اذا لاحلا ةعيبطب نكلو

نم نولتقي اهل ةامرو ىوزنل ابرح اولاازي مل نكلو ، تاوقلا تفعضو

لصو ىتح ةمئاق مهنيب برحلاو ةرمتسم تاوزغلا تيقبو ، نودجي

هتقلتف ، ةيبرغلا نم هبحس ثيجب ىرفاغلا رصان نب دمحم ريبكلا ديدنصلا



هضرتعا هودع ىف فسش اهل دلب ىلا ءاج املك تاناكم ةدع ىف هؤادعأ

٠ تاعقو ةدع اوعقاوتو املاجر

نم شيجب رصان نب دمحم ءاج : مهريغو نوينامعلا نوخرؤملا لاق
، كنض ىداوب امنم ةميظع تاعقو اهب تناكو ، ةريثك بورح دعب ةيبرغلا

لصو املف اولاق ، ىبغلاب امنمو وجلاب اهنمو ، لقصلا ىدلوب امنمو

نيرصاحملا رصان نب كلام موق نم ، نيقابلا برحب رمأ رصان نب دمحم
عبصألاب متاخلاو ، دنزلاب راوسلا ةطاحإ مهب اوطاحأ الاحو ، ىوزنل

كئلوأ رعشتسا ىتح ممضعب نم فحازتو ، لاتق ىف مهتليل لوط اولازامو

رارفلا نوموري مهنأ رصان نب دمحم ملع دق ناكو ، زجعملا نوروكذملا
مهوحع لاحترا اوأرف ، ىقرشلا بناجلا ممل كرتي نأ رمأف ، ةاجنلاو
مهركسعمب قيي ملو اوحبصأف ، برملل ةصرف اهومنتغاف بناجلا كلذ نم

، ممبناج فثكناو مهتمزأ تلحناو ، هجو ريغ ىلع اوبهذو ، دحأ

ىف اضيرم مامإلا برعلب نب برعي ناكو ، ىوزن رصان نب دمحم لخدف
٠ لئالق امايأ ىوزنب رصان نب دمحم ماقأف ، ىوزن ةعلق ىف ءانثألا هذه

نيرمث ردق ىوزن ىلع رصان نب كلام هعقو ىذلا راصحلا ناكو
شيجب قاتسرلا ىلا رصان نب دمحم هجوت ءانثألا هذه فو ، مايأ ةتس الإ

ةموبل مجامي نأ دارأو ةارشل ا جلفب لزنو اهلخدف ، مخض لفحجو رارج

فرع ىف مكحملا دصرملا ىهو ، ىروبنعلا دمحم نب ىلع اهيف ىتلا
هاقلتف ، لئاصلا دسألاك ىروبنعلا محءاج ام ناعرسو : اولاق ، نامع لهأ

ةعمعملا طسو ىروبنعلا ناكف برحلا ىحر ترادف ، رصان نب دمحم موق

رصان نب دمحم عجرو ، نوقابلا مزهناو ريثكلا هموق نم لتقو ، اليتق
٠ ةارشلا جلفب هركسعم ىملا



٢٤ ٠

رصاف نب برعي هءاجف ، ىردملا جلف ىلا لقتنا ىناثلا مويلا ىفو

دمحم حلاص هفأ كلذ ، اهذيفنتل قفوت نأ هل ةليح اجسان اداقنم انعذم

ىلع هقفااوف ، نامأ ىف هنم نوكيو ، قاتسرلا ةعلق ميلست ىلع رصان نبا

ضبقيف ةعلقلا رصان نب دمحم لخدي نأ رصان نب برعي دصق ناكو ، كلذ

ناك اذا اميس ال ، بارغ نم رذحأ لجرلا نكل ، هتايح ىلع ىضقيو هيلع

لخدف ، تناك فيك ةليحلا عفنت الف لجألا ىند اذا امأ ، ايئان لجألا

املو ، ديدح نم ديب اهضبقو ، هموقب قاتسرلا ةعلق رصان نب دمحم

ىوعدب نوبلسيو نوبهني دلبلا ىف هموق قلطنا ةعلقلا رصان نب دمحم ضبق

موقلا نأ اميسالو ، برحلا هذه راثأ ىذلا ، رصان نب برعي راصنأ مهنأ

اوبطتحيل الإ اوءاج ام ةباهن ةعالش مهلك رصان نب دمحم دنع نيذلا

نم ةيبرغلا رايد ىلع اورم دقو ، مهبطرو نيينامعلا سباي نم مهسفنأل
٠ اوقالام اولكأف ،نامع

: لاق ، لاومألا اوبهنو ىرارذلا اوبسو : شلا همحر مامإلا لاق

تبسك امب كلذو ، نامع جراخ قاوسألا ىف نامع لهأ ىرارذ ىأ تعيب ىتح

نب ىودع ملاعلا خيشلا ىف اولعف امبو ، نولمعي اوناك امب ءازج مهيديأ

امبو ، انهم مهمامإ ىف اولعف امبرو ، فلخ نب ناميلس ىضاقلاو ، ناميلس

، ممسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال شاو نيملسملا لضافأ ىف اولعف
هوديقف قاثيملاو دهعلا ىلع لزنف ، ةعلقلا نم لوزنلا ىلع مهمامإ اودهاع

، كلسلاو قاوسألا ىف مهملاع ةثجب اوفاطو ، هتبشخو هديق ىف هوحبذو

نيدلا قحستو فرشلاو نمألا قحمتو معت ىتلا ةمقنلاب نذؤت لاعفأ هذهو

٠ ةءورملاو

نب دمحمو ، ىوزنب برعلب نب برعي مامإلا تام ءانثألا هذه ىفو



٣٤  -

نم ةرخآلا ىدامج نم تلخ ةرشع ثالثل كلذو ، قاتسرلا ىف رصاف

ةفيخ هتوم ىوزن لهأ متكو : لاق ، فلأو ةئامو نيثالثو سمخ ةنس

رصان نب دمحم نأل ، اموي نيسمخ نم اوحن مهودع مهيلع ىوقي نأ

٠ قاتسرلاب لاازيال

، ديقلا هعدوأ رصان نب برعي ىلع رصان نب دمحم ضبق املو

ملو ، هيلا اهرمأ عجري ىتلا نامع نوصح صيلختب رمألا هنم ضبقو

نب دعاج طقسم توك ىفو ، ةءانه ىنب ىديأ ىف اكربو طقسم الإ قبي

طقسم نم هوجرخأو هولاتحاف ، اهل ايلاو هتفصب ىبرعيلا ىدع نب دشرم

مامإلا نأ عاشأو ، قاتسرلاب رصان نب دمحم ماقأو ، لخن هولوي نأ ىلع
٠ ملحلا غلابريغ هلك كلذ عم وهو ، ناطلس نب فيس

ممل ليق اذا نيذلا مظعألا داوسلا هجوأ ىف هب نوعرذتي : تلق

قاتسرلا تألتماو ، لبج اولاق لبج مهل ليق اذاو ، لمج اولاق لمج

ىرارذلاو ىلاهألا تجرخ ىتح دحلا قوف رصان نب دمحم موق نم افوخ
لحو ، ديبعلا عيب قاوسألا ىف مهنوعيبيف مهولمحي نأ ، ودبلا فوخ

٠ هيلع ديزمالام ناوملا نم قاتسرلاب

هنإ ليقف ، ةيدوألاو لابجلا ىف قاتسرلا لهأ قرفتو مامإلا لاق

نم نيتيم ءاسنو نايبص نم سفن ةئام ليلاهملا ةدلب ةالك فمك ىف دجو

مملمحيف اهيلإ عوجرلا اوفاخ مث ، قاتسرلاب رارقلا اوفاخ ، شطعلا

هذه ىفو ، مهيلع هشا اهلسرأ ةميظع ةاسأم هذهو ، مهنوعيبيف ودبلا

ةبيك هتءاج ، قاتسرلا ةعلق شرع ىلع ميخم رصان نب دمحمو ءانثألا

فلأو لجر ةئامسمخ مايأ ةثالثب قاتسرلا هضبق دعب ةيبرغلا ودب نم



- ٤٤

دوسأل حالسلا نولمحي ، مهباحصأو بعك ىنبو بيلق ىنب نم لجر
هعمو ، ىلوملا ةمحر نب رطم نب ةمحر كلذ دعب مهقحل مث ، ضيبألاو
٠ رضحو ودب نم لجر فالآ ةسمخ ردق

هغرعي ال نم مهيفو : مامإلا لاق ٠ مميف رضح ال ودب مهلك لب : تلق
٠ ودع نم اقيدص فرعي الو ةيبرعلا

مهبيصن اوذخأيلو انه دقتي ىذلا رشلا لاعشإل اوءاج معن تلق

٠ مهودع ىف مملباقيامب اولعفيلو هنم



٥٤  -

نامع لهاب نامع ىف نالتتقي كرابم نب فلخو رصان نب دمحم

لاعفلا ذوفنلا هلو ، ةريبكلا ةطلسلا هل هنأ رصان نب دمحم ىأر امل

لسرأ عاطملا ديسلا هنأ ملعو ، دالبلا ىف ىرتت هشويج ىأرو ، نامع ىف

هل تملس اهلك نامع نوصح نأل ، هل اهميلست بلطي طقسم نوصح ىلا

ىلع نب دمحم مهيلإ لسرأ ، ةءانه ىنب ىديأ ىف اكربو طقسم تيقبو

هولتقف ةءانه ونب هلوانتف ، اكرب نصحل ايلاو نوكيل ، هتعامجو ىصورخملا

عقاولاب هوربخأف ، رصان نب دمحم ىلا رارفملا نم نكمت نم الإ هعم نمو وه

ربكألا دئاقلا جرخف ، اكرب ىلا ريسملاب شيجلا ىلع رصان نب دمحم رمأف

ىبيلقلا دامح نب ةزمح ىناثلا دئاقلا جرخو ، هموقب ةمحر نب رطم نب ةمحر

، مخض ركسع ىف هموقب ىرفاغلا ىلع نب دمحأ ثلاثلا دئاقلاو ، هموقن

، لوتقملا خيشلا دلو ىلهذلا ناميلس نب ىدع نب دمحم عبارلا دئاساو

رأث ذخأل ريصلا نم ممب ءاج موقب قاتسرلا كلس ىف هتثجب فيط ىذلا

ءالؤه راس ٤ هتعامجب ىصارخلا رصان نب دمحم سماخلا دئاقلاو ، هيبأ

، هطهو اوسيل ممنإف ، ىلهذلا الإ هطهرل ادئاق مهنم دحاو لك لاطبألا

شيجلا اذه لزن ، رصان نب دمحم ربكألا ميعزلا ةوعد نيبلم مهكل

٠ اكرب ىبرغ ةعنصملا

املو هولعف امل مهيلع فحزلا نوعقوتي ةءانه ىنب نأ كش الو

نوكتل انركذ امك ةعنصملا لكلا لزنو ، مهمصخو مهنيب ةوادعلا نم لصأت

ىنب نم ىكمردلا عرق نم باتك مهءاج دعبو ، اكرب راصحل اقلطنم مهل

هيف لوقي ، مهديدانص نمو ةءانه ىنبل داوقلا دحأ عرق ناكو ةءانه

رمأ ةمحر هأرق املف ، ممل اديدمت مكلصن نحن انلصت ال : رطم نب ةمحرل



- ٦

، قئاقحلا نوفشكي انويع همامأ رم دقو ، ىكمردلا عرق ةاقالمل ريسملاب
عضومب روكذملا ةمحر الوأ مهاقتلاف ، مهيلع هموقب لبقم روكذملا عرقب ذإو
ىلوملا بيضق هموق نم مممجوأ ىف قلطناو ، اكرب نم مساقلا ىداو
مزهناو لاجر ةرشع ةمحر لتقف ، هءارو نوباختي موقلاو ، سرف ىلع
اقرشم ةمحر راسو ، ريبك ريغ احرج روكذملا بيضق حرجو ، هموقب عرق
اوحيرتسي ىكل ، اكرب ىف روبجلل ىتلا ىرفحلاب لزن ىتح نيمزمنملا رثأ ىف
نويعلا عجرو ، موقلا هءارو ام ملعيل همامأ نويعلا مدق دقو اولكأيو
نيذلا هموق رصانيل هدونجب البقم ريصقلا كرابم نب فلخ نع نيربخم

٠ اكربب

مهعمج ، ةرثكلا قوف ىرب شيجو ىرحب شيجب ءاج فلخ ناكو
رصاف نب دمحم شيج ددع ناكو ، ةفلتخم سانجأ نمو لئابق ةدع نم
، مهركذ قبس نيذلا لئابقملا رئاس نم رضحو ودب نم افلأ رشع ةسمخ غلبي
نم رصان نب دمحم شيجب طيحيل روكذملا ءاج ذإ اكرب ىبرغ اوقتلاف
ىدانو ، ممنيب برحلا ىحر ترادف ، هفيلح رصنلا نكي مل نكلو ، هتاهج
٠ برضلاو نعطلا ىدانم

، اكرب نصح امب اوبرضيل اهنوبحسي عفادم ةمحر باحصأ دنع ناكو

مزهناو ، اهيف نمب تجنو تزرغأغ ، رحبلا ىف ىتلا نفسلا اهب اوبرضف
، لعتثت اهرانو ةكرعملا فلخو رفو هتقان بكرو ، هباحصأو كرابم نب فلخ

، نوسأيو نولتقي ، رصان نب دمحم باحصأ مهعبتف هءارو هموق مزهناو
ىهو نفسلا ىلا اوتفاهتف ، مهب اطيحم رصان نب دمحم شيج اودجوو

نولخدي اوناكو ، لتقلا نم أجلم اودجي ملف عفادملا برض نم ترف دق

نم موقلاو ، اهولاتي ملف ارحب تزرغأف ، بكارملا نم اوصلختيل رحبلا

رصان نب دمحم باحصأ ذخأو ، اعيمج اوكلهف رانلا مميلع قلطت ربلا

٠ مهعم ام عيمجو مهبرح داوم و مهبلسب



٧٤

نيذلا ىاتقلا نإ : قيزر نبا نع القن ، هشا همحر ىملاسلا مامإلا لاق

ممنوعبتي اولازي ملو : لاق ، الجر رشع انثاو افلأ رشع انثا رحبلا مهظفل

نب دمحم لقتناو ، نصحلاب أجتلا مهيقاب ىأ ، اكرب نصح اولخد ىتح
اورصاحو ، لبجلا برق ىداوسلا ةيحان ه ركسعم برضل هشيجب رصان

ىف هنم اوجرخ نصحلا لهأ نإ مث ، مايأ ةعبرأ كلذ ىلع ماقأف ، نصحلا

اوحارو ، اليل ناك مهجورخ لعلو ، رحبلا ىف ةعقاولا ةروكذملا بكاوملا

ممنم دحأ دلبلا ىف قبي ملو ، ليلقلا الإ نصحلا ىف قبي ملو طقسم ىلا

قاتسرلا ىف راص ام اوملع دق ذإ ، شيجلا ةرعم نم افوخ مهريغ نم الو

صخرو ، ىقلتسرلل ىلا ةدوعلاب هموقل رصان نب دمحم صخرأ كاذ ذإو

ىلا اضيأ رصان نب دمحم عجرو ، هنطو ىلا ةدوعلاب رطم نب ةمحرل

٠ قاتسرلا

ىلع فرشأ ىتح هيلع دتشاو ىردجلا ضرمب بيصأ ءانثأل هذه ىفو

ايلاو قاتسرلا ىف لعجو ، لقني ىلا ريسملاب رمأو هنم فوع مش ، توملا

دمحم نب نانس مهميعزو ىلهب باحصأ هدنعو ، ىصارحلا رصان نب دمحم

جرخو ، ركسعلل ديقعك قاتسرلا ةعلق ىف ىرفاغلا روذحملا نانس نبا

ةبراعيلا ةفاك هعم لمحو ، ناطلس نب فيس هعم بحطصاو رصان نب دمحم

قاتسرلاب هتماقإ تناكو اديقم رصان نب برعي كرتو ، ةريثك ريغ ةيرذ مهو

ىلا لسرأو تاينقم لزنو ، نيرهش ردق اكرب برح نم عوجرلا دعب

نوغليي موق هءاجف اضيأ ساي ىنب ىلاو ، مهدمتسي نامعو ةرهاظلا لئابق

كاذ ذإو ، لقني نم ةرذانملا جلفب هركسعم ناكو ، لجر فلأ رشع ىنثا

نع اولختيو رمألا هل اوملسيو هتعاط ىف اولخدي نأ دلبلا لهأ ىملا لسرأ

لاقتنالا ديري كرحت هموي حابصو اباوج هل اودري مل لب اوبأف ، نصحلا

ونب هاقتلاف ، ءاحطبلا نم ثديحملا جلف ةعيرش ىط ىلعألا بفاجلا ىلا



- ٨٤

لتقو ،لاجرلا نحطت برحلا ىحر ترادف ،لقني لحأ نم ممعم نمب ىلع

، ملاس نب ناميلس مهخيش نبا مهنيب نمو ، نويثك موق ىلع ىنب نم
نب فيسو ، ىرفاغلا دايز نب ملاس رصان نب دمحم باحصأ نم لتقو

وهو ثديحملا ةعيرش لزن هنإ مث، ىحرجلا نم دحأو ، ىليكشلا رصان

اميرضو لقني رصحو ، ىلعألا بناجلا نم هيف لوزنلا دارأ ىذلا لحملا

تفكناف ، ضيبألا ىلع نافرطلا ىقالتو ، اعفدم اهيلع قلطأو ، قدانبلاب

نب دمحم ىملاولا رصان نب دمحم باحصأ نم لتقو ةريثك ىلتق نع برحلا

ملف جلفلا مهنع اورسك مهنإ مث ، همع ىنب نم دحاو ىضويقلا فلخ
، نيمغار نصحلا ميلستب اونعذأ كاذ ذإو ، هنوبرشي ءام ممعم قيي

٠ رصان نب دمحم هالوتو

ديوج نب ديعس نأ ربخلا رصان نب دمحم ىلا ءاج لاحلا هذه ىفو
نب دمحم رمأف ، هموقب ةءانه ىنب نم ةفواوصلا عم فيلسلا ةلح لخد

املو ، رارجلا لفحجلا كلذ هجوتف ، فيلسلا ىلا ريسملاب شيجلا رصان

، ةعاطملا هل اودؤي نأ فيلسلا لهأو ديوج نب ديعس ىلا لسرأ الاح املصو

نأ افوخ ةعاطلا هل نيدؤم معنن لهأ نم ةفواوصلا هيلإ لصوو اوبأف

نصح ىلع فحزلاب شيجلا هجو موقلا رارصإ ىأر املو ، مهيلع لاحني

لاجر نم هيف نم ىلع همدهف شيجلا هفطتخاف ، فيلسلا نم ديشارملا

ةراشإ نهر هنأ ىأرو ، ديوج نب ديعس دي ىف طقسو ، دالوأو ء اسنو

مهريسف هباحصأو وه هدلب ىلا رايستلا هنم بلطف ، رصان نب دمحم

ةفواوصلا نصح فيلسلاب ىقبو ، نوجاتحي امب مهدوز امك رصان نب دمحم

نصحب لح امم اوأر امم ةرذانملا راكفأ ىف عقوو ، ةردانملا نصحو

عوضخلا نم ةلاحم ال نأ اوأو ديوج نب ديعس هيف عقو امو ، ديشارملا

، مهباحصأ نم سردلا اوذخأ دقو ، هل ناعذإلاو رصان نب دمحمل
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اوملسو رصان نب دمحمل ةعاطلا اودأف ، هنيعب ال هلقعب اورظني اوركذو

مهدري ارارصإ اورصي ملو ، رضاحلا اوساسو مهسفنأ اوملسف ، هيلإ رمألا

٠ مهناكم مهرقأو سأب ممبصي ملف ، مهيلع ىضقيو مهئارو ىلع

برحلا ىحر رودت ىتح رصان نب دمحمل اوعضخي مل ةفواوصلا امأو

لتقلا ىرسو ، ةفواوصلا لخن عطقي رصان نب دمحم ماقأف ٠ اهظح ذخأتو

٠ موي لك مهيف

ودبلل رصان نب دمحم حسفو : ىفامعلا خيراتلا نع القن مامإلا لاق

املو ، نيرمش راصحلا مادو ، رضحلا لئابقو ساي ىنب الإ هباحصأ نم

مهيديأب ممنصح مده ىلع رصان نب دمحم اوحلاص زجعلا ةفواوصلا ىأر

هل مزهي ال دوعت رصان نب دمحمو ، ةسايسلا ءوس نم اذهو ، هومدهف

عمستس امكو تعمس امك فيس هل لفي الو ، ةيار هل سكتنت الو ، ثيج

٠ هتايح نم ةرذ رخآ ىتح هبورح نم لبقأ اميف

)٤ج خيراتل1 ربع نامع -٤ م(



قاتسرلا رصاحي كرابم نب فلخ

فيلسلا برحب ظتشم رصان نب دمحم نأ كرابم نب فلخ ىأر امل

نمب ربتعيل هفكي ملو ، اهرصاحو اهنصحب طاحأو ، قاتسرلا ىلع فحز

ةميزه ىط وهو هنوعبتي نيذلا موقلا نم بيرغلاو ، اكربب هموق نم لتق

كرابم نب فلخ ماق ، رصان نب دمحم ةعقاومل تبثي الو ، ةميزه ولت

، قاتسرلا ةعلق رصان نب دمحم هالو ىذلا ميعزلا لنقو ، قاتسرلا راصحل

رصان نب دمحم ىلاولا جرخأو ، ىرفاغلا نانس نب دمحم نب نانس وهو

هل تصلخو نصحلا كرابم نب فلخ لخدف ، نصحلا نم ىصارحلا

ىلا رابخألا تغلبو ، راحص ذخأ دق ىروبنعلا عابس ناكو ، قاتسرلا

ىتح فيلسلا رمأ ىهتنا ىتح اهنم ءىش ىلا تفتلي ملو رصان نب دمحم

٠ هودع رمأ هيلع ىوقي ال

لبق فيلسلا كرت ول ىري هنأو ، ةوقلا ىلع ةينبم هتسايس تناكو

نب فلخو كاذ ذإو ، ائيش لمعي مل هنأكف قاتسرلا ىلا بهذو ، ةياهنلا

ىلاولا ناكو ، قاتسرلا نصح ىلا هفيضيل مزحلا نصح ىلع فحزي كرابم

هنع جلفلا لاحأو فلخ هرصاحف ، ىرفاغلا دمحم نب حلاص نب رمع هيف

، نامأب هباحصأو وه نصحلا نم جرخي نأ روكذملا ىلاولا ىلا لسرأو

ءام ممعم قبي مل مهنأو ، لاحلاب هربخي رصان نب دمحم ىلا بتكو ىبأف

لهأ حلاص امدعب مزحلا ىلا رصان نب دمحم هجوتف ، ةليلق ةكرب الإ

٠ مشا الإ هددع ملعي ال ميظع شيجب مهنوصح مدهو ، فيلسلا
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مهنم لتق نم لتقف فلخ باحصأ ىلع لاص مزحلا لصو املف

اصاصرو ادوراب ةديدع داوم نم مهبرح ةملآ اوكرتو نيبراه اولوو

، رصاف نب دمحم عم هبورح ىف كرابم نب فلخ لاح اذهو ، اماعطو

نم ىلوأ توملا لب رفيو مزهني ةرم لك ىف رحلاب ةقئال ريغ ةثودحأ هذهو

٠ هذهك ةثودحأ
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تيس دالب ىلع فحزي رصان نب دمحم

هنأو ، كرابم نب فلخ دلألا همصخ نأ رصان نب دمحم ىأر امل

ىنب دالب تيس دالب تناكو ، لاح ىلع هكرات ريغو لبحلا هبذاجي لازي ال

دمحم ناك ، مهتودف زكرمو ، مهرمأ ناويدو ، مهتمصاع ىه لب ةءانه

غرف امل هنإف ، مهنم اماقتناو مهتوقل ارسك اهب عقوي نأ دارأ رصان نبا

٠ تعيسدالب برحل عومجلا عمجيل ةرهاظلا ىلا هجوت مزحلا رمأ نم

ىلا مزحلا نم رحان نب دمحم جرخ : هشا همحر ىملاسلا مامإلا لاق

نم رشحو : لاق ، تيس دالب هدصق ناك هنأل قاتسرلاب رمي ملو ، ةرهاظلا

ىلا ةرهاظلا نم راسو ، ريثك ركسع هدنع عمتجاو ، رضحلاو ودبلا

مهرصاحف ، اوبأف ةعاطلا هل اودؤي نأ مهيلإ لسرأ اهلصو املو ، تيس دالب

مث ، اريثك اقلخ مهنم اولتقو ، مهومجهف مهيلع موجهلاب موقلا رمأو

اضيأ اوذخأو ، مهنم اهوذخأف ىدع ىنبل تناكو ضراعلا ىلع اومجه

، ممنم دحأ اهيف قبي ملو ، املك ةءانه ىنب نادلب هل تعضخو رمغ

٠ نامأب هريس رايستلا بلط ىذلاو لتق لتق ىذلاف

ىط موجهلا لوأ ىف رصان نب دمحم باحصأ نم لتقو : مامإلا لاق

تيس دالب رمأ ىهتناو ، سانأ حرجو لاجر ةرشع ردق تيس دالب باب

٠ اهلاح اذهو رصان نب دمحم اهنع جرخو اهعباوتو
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لاوحألا ىف رظنلل ىوزن ىلا رصان نب دمحم ةدوع

ىف ه رومأ ربديل تيس دالب برح دعب ىوزن رصان نب دمحم لصو
، هقيدصو هودع نم دكأتو ، ءاتشلا مايأ ىف رهشأ ةتس اهب ماقأو ، هددص

هبذاجيو ، رصان نب دمحمل الإ دحأل ةماعز الو نامع ىف لاحلا حبصأ دقو

لهأ اصوصخ حنم لهأ ىلا لسرأ كاذ ذإو ، كرابم نب فلخ لبحملا
اشيج ممل زمجف ، اوعنتماو اوبأف ، هتعاط ىف اولخدي نأ دالبلا ةرجح

نيقيفلا نم ممليخن شيجلا عطقف ، نيعم الو مهل ذقنم الو مهب طاحأف

امدعب اونعذأو اوعضخ ةلاحم ال نوبولغم مهنأ اوأر اذا ىتح ، ىلاع رجو
ذخأو ىبغلا لزنو ، ةرهاظلا ىلا اهجوتم مهنع جرخف ، مملاومأ تبهذ
ىلا ةرهاظلا نم رمتلا لمحب رمأو ، ارضحو اودب مخض لفحج هل عمج ىف

هجوتو مهباحصأ نم وه نمو ، رفاغ ىنب ىداو لهأ مهبحصو ، مزحلا

كرابم نب فلخ اقباس اورصان مهنأل ، رماوعلا برح ديري اقرش هسفنب

، ةءانه ونب مهعمو ، ةيقرشلا لئابق نم ريثكو ةبيهو لآو سوبحلاو مه

نب دمحم نأ ممغلب امل مهل نيرصانم رماوعلا ىلا اوءاج ةءانه ىنب نأل

٠ معبرح ديري رصان

قلطمو رفاغ ىنب قلطم لب ، كرابم نب فلخو رصان نب دمحم ناكو
اهنوضوخي ىتلا نتفلاو بورحلا هذهل ممنيب ةوادعلا تدتشا ةءانه ىنب

دقحلل ثروم مظعأو نغضلل ريثم ربكأ مدلاو ، ةماعزلاو ةسائرلا ىلع
هتقتلاف ، رماوعلا نادلب ىلع هثيج رصان نب دمحم بحس ، ةوادعلاو

،مهنيب برحلا ىحر ترادف ،ةءانه ىنبو ةبيهو لآو رماوعلا نم عومجلا
٠ حاورأ تقهزو ، هلمع فيسلا لمعو بطخلا مظعو
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ممنيب تعقو مشلا همحر مامإلا مهيفو نوينامعلا نوخرؤملا لاق

رصان نب دمحم باحصأ ىلع ةميزملا نوكت نأ داك ىتح ، ةميظع برح

، ةءانه ىنب ىلع ةميزملا تعقوف ، اوعجارتو اوتبث مهنإ مث ، هعم نمو

رصان نب دمحم باحصأو ، نيبراه رابدألا اولوف ريثك قلخ مهنم لتقو

هعم نمو رصلن نب دمحم عجرف ، لقاعلا ةرجح مهولخدأ ىتح ، مهفلخ

رقي مل هنكلو نيربج هجوتف ، هعم ناطلس نب فيس ناكو ، ارفظم ابلاغ

ىف ثبلام هنإف ، برحلا هيلا ءىش ىمشأ راص ىتح رصنلا ةوشنل هرارق

نإ لاح لك ىلعو ، اشيج عمجيل ةرهاظلا هجوت مث ، اليلق الإ نيربج

هارت كلذلف ، ناك ايأ ةداع هيلإ سوفنلا ليمتو ةوقو اطاشن دادزي رصتنملا

عمتجاف ، لاملل الاذبم ناك هنأ رمظيو ، هرمأ اوبل موق ىلا هجوت املك

ىكزأ لهأو ىوزن لهأ هعم عمجو ، ىوزن ىلا هب جرخ ريبك شيج هعم

شيجلا نأ نظي لكو ،مفيس ىلا مهب راسو ماير ىنبو ، اضيأ ىلهب لهأو
نم هعم نمو ىئانهلا ديوج نب ديعس ىلا لسرأ مفيس ىفو ، هيلا دصاق

، اوتع اورهظأو ، اوبأف ، هتعاط ىف اولخديدل ، تافاغلاو ريقعلا لهأ

ىريو ٠ اربتعم هلعجي ملو ، مدقتملا سردلا ديوج نبا فكي مل هنأكو

، حئاصنلا دفت مل ملع ىلع لوقعلا تلض اذا نكل ، ةرفاوتم همصخ ةوق

٠ موقلا راصحب رصان نب دمحم رمأف

شيجتسيل اللستم ةيفخ ديوج نب ديعس جرخ راصحلا ءانثأ ىفو
نم اموق عمجف ، راحص ىلا ةرهاظلا ىلع رمف ، هترصن وجري نظي نم

، رصان نب دمحم نيبو اهنيب عقاولا حلصلا تثكن لقني نأل ، لقنيو راحص

عمجو مضو ىلمع ىلا ءاجو ، شيج ىئانهل ا د يوج نب ديعس دنع عمتجاف

العلا ىداو لهأ كلذكو ، ممتدارأو مهنم فش نمو ةءانه ىنب ةيقب هعم
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هباحصأ دمعي هنأل ، مايأ ةعبس فرظ ىف كلذ ناكو ، مهنادلب عيمجو
٠ نيروصحمو مهب اطاحم

ققحت دقو ، تيبتو مهعم ليقت رصان نب دمحم ةظقي نأ كش الو
اذا ىتح ، هتاقالمل دعتساف ، امامت رصان نب دمحم دنع ديوج نبا رمأ
هباحصأو رصان نب دمح ىلع موجهلا دارأ ىشبعلا ديوج نب ديعس لزن
، نيفرطلا نيب ةكرعملا ترادف ، تافاغلا ردص ىف مهوقتلاف ، مهل اتغابم
ىف ةلمج لتقو ، نصغ ىلع ىنب ميعز هعم لنقو اليتق ديوج نبا عقوف

نايعأو ، ىولعملا نصغو ديوج نب ديعس لتق مهيلع رثأو ، ةكرعملا هذه
٠ اطاشن رصان نب دمحم زتهاو ، ةميزه رش نوقابلا مزهناو مهلاجر

ىلهب نم اهكلم دلب لك ىف ةوزغلاب رصان نب دمحم رمأو مامالا لاق

٠ سومانلا راهظإل ، ةرهاظلا نادلبو ىوزنو

: لاق ٠ ةوقلا نوكي نأ الإ سومانلا راهظإ ىنعم فرعأ مل تلق

اميفو ، تافاغلا ىلا ديوج نب ديعس رصان نب دمحم باحصأ بحسو

اوعضخيو هورظنيل ، هموقو هدالوأو هلهأو هلايع نصحلا ىفو هنصح

ىقبو ، راصحلا مهيلع برضف ، اورصأو اوبأف ، رصان نب دمحمل ةعاطلاب

اولكأ ىتح ، دازلا نم مهدنع ام غرف ىتح نيرهش ردق مهل ارصاحم

٠ ماعطلا نم مهيدل ام اونفأو ماعنألا

ديعس نب كرابم رصاف نب دمحم ةهج نم برحلا هذهل دئاقلا ناكو

هموق ةميزهو ديوج نبا لتق دعب رصان نب دمحم ناكو ، ىرفاغلا ردب نبا

نب ديعس لآ ىأر املو ، نيربج ىلاو ديعس نب كرابم ىلا رمألاب دهع

نم لتق نم لتقو ، مهدنع ام دفن نيح جورخلا نم صانم ال نأ ديوج

اوحلاص ، اناويحو اثورحو الخن كالهتسالاب مهلاومأ باهذ دعبو ، مهموق
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، مهيديأب هومدهف مهسفنأب هومدهي نأ ىلع ىأ ، مهنصح مده ىلع

دقف الإو رقعلا رظقخي هلعلو، ابراحم ريقعلا نصح ىقبو نامأب مهولصوو

ىدتهت ال سوفنلا ضعب نكلو ، اميلع توكسلا نسحي اسورد همامأ ىأر

٠ اهحالصل ىتح

لعجو ، ردب نب ديعس نب كرابم رصان نب دمحم لزع ءانثألا هذه ىفو

نصحل ارصاحم اذه ماقأو ، ىرفاغلا دشار نب ديعس نب دشار هناكم

ةرهاظلاو ىكزأو ىوزنو ىلهب لهأ نم ريبك شيج هعمو هيلا راشملا ريقعلا

هوقوطو عبصألاب متاخلاك نصحلاب اورادو ، ماير ونبو رفاع ونبو

، مهدنع ام اولكأ ىتح لخاد هلخدي الو جراخ هنم جرخي الف ، راصحلاب

اومدهي نأ ىلع حلصلا اوبلط كاذ ذإو ، مهل رهاق لذ ىف مهنأ اوأرو

: لجو زع هشا لوقي امك اوناكف ، هومدهف دئاقلا مهقفاوف مهيديأب مهنصح

، مهليخن تعطقو ، مهنادلب تبرخ امدعب كلذو ) مهيديأب مهتويب نوبرخي (

، ضرألا هجو ىلع ىرجي جلف الو ةلخن مهل قبت ملو ، مهناطوأ ترمدو

٠ هنطو ىلا لك ماوقألا عجرو
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لخن برحل فحزي كرابم نب فلخ

بورحب الغتشم رصان نب دمحم نأ كرابم نب فلخ ىأر املو
فخ نمو هيط ردق نم شاجتساو اكرب ىلا طقسم نم جرخ ، ةيلخادلا

لخن برح مهنم بلطو لواعملا شاجتساو لواعملا ىداو ىلا ءاجو ، هعم

عمج هنإف كرابم نب فلخ امأ : اضيأ مامإلاو قيزر نبا لاق ٠ هوباجأف

اهيف ناكو ، اهرصاحف لخن ىلا مهب لقتناو ، لواعملا ىداو لزنو اعمج

دشرم جرخ مث ، مايأ ةعبرأ ثكمف : لاق ، ىبرعيلا ىدع نب دشرم

اوددهو هوقرحأف : لاق ، هيف دادعتسا ريغ ىلع ناك هنأكو ، نصحملا نم

٠ ىميمجلا ةرجح لهأ هحلام كلذ عمو ، هيلع اوردق ام هنم

، اهلهأ نم ةلفغ نيح ىلع لخدو ، بقع نم مهيلع بقع مث : لاق

ىنب عم ةانجلا ةرجح ىف أجتلا مهضعبو ، لئامس ىلا اهلهأ بره لاق

نأ لخن لهأ ىلا اولسرأ للهم ىنب دنع اوقب نيذلا نإ مث : لاق ، للمم

ثيح نم موقب اوءاجف ، دلبلا ىطعأ نم ىأ ، مامحلا بناج نم اوئيجي

نم اولتقو ، مهنم ةلفغ نيح ىلع مهيلع اولخدف ، للهم لآ مهب ىردي ال

ممل اورمدو مهورصن لواعملا نإ ىتح لواعملا ىداو ىلا اوجرخف اولنق
٠ لواعملا ةبصع نم مه للهم ىنب نأكو ، ةانجلا ةرجح ىلا برحلا

ىتح قدانبلا برض أدهي ال اموي رشع ةثالث مهنوبراحي اوثكمف : لاق

اولاق لواعملا نإ مث ، اوبيختو لتقلا مهيف رثكو ، ةرجحلا نم اومزمنا

، لواعملل ةعبات ىه لخن ةيالع نأكو ، اهومدهف ةانجلا ىف ةرجح ىغبن ال

٠ املاح تءاسو اممجو هوشتو لخن تبرختو
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سنإلا نم اهيف دجوي مل نامزلا نم ةدم لخن تثكمو : مامإلا لاق
ىلع لخن ةءانه ونب مسق كلذ دعبو ،ىلتقلا ىلع عابسلاو بالكلا الإ
ناطلس نب فيس كلم نأ ىلا — ةءانه ونب ىأ — اهيف اوثكمو ، ةءانه ىنب
ذخؤت ثيح )١( أطخلا نم هذهو هارت فوس امك ةدم اهيف اوذخأ ىأ
مهناوخإ لاومأ نوملسملا ىلوتيو ، قح ريغب منغتف ةلبقملا لهأ لاومأ
ناطلس نب فيس كلم نأ ىلا ذجاونلاب اهيلع اوضعو ، قح ريغب اهنولكأي
جيلخت ناوأ كلذو مهل اهوملس كلذ دنعف امامإ ميقأو ، ملحلا غلب ام دعب
، ىوزن ىف ىدادملا ناميلس نب رصان ىضاقلاب نولسوتي اوراصف ، لخنلا
اهنم اورف نيذلا اهلهأ عجارتو مهل اهوملسف لواعملا ىلا باتكب اوءاجف
٠ اهراوج ىف اوفتخا نيذلاو

لمجلا نكلو قح ريغ نم ةلبقلا له1 لاوما اولحتسا ثيح ىا )١(
٠ هللاب ذايعلاو انيد نايقبي ال ىغبلاو
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سوبحلا برحل ثويجلا زمجي رصان نب دمحم

مهوزغي نأو دبال رصان نب دمحم نأ سوبحلا دنع اعقوتم ناك امل
نب فلخ ناكو ، كرابم نب فلخ هودع عم هبرحب اورهاظت ثيح ام اموي
وه ىقب ، ىسوبحلل رصان نب دمحم برح نم صانم ال نأ ىري كرابم
ررقملا نم هنأكو نومهافتيو ، رصان نب دمحم رمأ ىف نولسارتي مهايإو
٠ كلذ مهيدل

ودبملا نم اشيج زمجف رصان نب دمحم امأو : ىنامعلا خيراتلا لاق
، ةضورلاو ىبيضملا نم ةيقرشلا نم سوبحلا نادلب هب دصقف ، رضحلاو
جرخف ، سوبحلا ةرصانمل زهجت كلذ ةحص كرابم نب فلخ ملع املو

رثكأل ىبيضملاب ءاقتلالا ناكو ، هتعامج نم هعم نمو ةنطابلاو طقسم شيجب
٠ لاحلا اذه ىلع تاءاقللا هذه هللا

شيجب — رصان نب دمحم ىأ — ىقتلاو : مشا همحر مامإلا لاق

، ىبيضملاب ةءانه ىنب نم مهريغو سوبحلاو ريصقلاب ، كرابم نب فلخ

ةميظع برح مهنيب عقوف : مامإلا لاق ٠ ةكرعملا تلجو برحلا تعقوف

نب دمحم مهرصاحف ىبيضملا ةرجح ىف لصحتو ، كرابم نب فلخ رسكناو

اوبلط هعافد نع زجعلا اورعشتسا املو ، اهاشخو مهلخن عطقو رصان

ملعي مملو ، ةعاطلا هل اودأو رصان نب دمحم مهنمأف ، نامألاو حلصلا

ربخلا عاش مث ، مهترجح ىف مهعم كرابم نب غلخ نأ رصان نب دمحم

نب دمحم نسحتسي ملف مهترجح ىف لصحتم هنأو ، ممعم فلخ دوجوب

مهحلاص ىذلا هحلص ضقني نأو ، هب مهدهاع ىذلا دهعلا ثكني نأ رصان

نب دمحم هعبتاف ، ثراحلا لآ دنع ء اربإ ىلا ابراه فلخ جرخ مث ، هايإ

نب دمحم نأ نظي ملو ءاربإ فلخ لخدو ، ءاربإ الصو ىتح هشيجب رصان



اودؤي نأ رصان نب دمحم مهيلا لسرأف ثراحلا لآ عم ماقأف ، هعبتي رصان
اميعز نأ مهيط ابعص هوأرو اوبأف ، مهدنع نم افلخ اوجرخيو ةعاطلا هل
ناك امو ، ممبرح رصان نب دمحم نلعأف ، همصخل هوملسيف مهب أجتلا

مهاري ناك هطعلو ، هيف مهسمغي نأ دارأ ءالب مهل اراج الإ كرابم نب فلخ
ملو ، مهراهنأ رمديو مهليخن عطقي رصان نب دمحم ماقأف ، هراصنأ نم

ءالبلا نأو ،مهنيب نم فلخ جارخإ نم دبال اوأر ىتح هعفد ىلع اوردقي
لازي ال وهو ممعفني نأ ىسع اذامو ، مهيلع ارمتسم لازي ال مهنيب هدوجوب

نيبف ، رفظلاو رصنلا طاشن ىف رصان نب دمحمو ، ةميزهلا مأس ىف

٠ ريبك قرف نيلاحلا

ىنب سيئر فلخ ناكو ، افلخ اوجرخأف : هللا همحر مامإلا لاق
لاق ٠ هدي ىف لازت الو طقسم ىهو دكسم ةرقم ناكو ، ةفاك ةانه

لبقو مهدنع نم فلخ جورخ دعب نم رصان نب دمحم اوحلاص مهنإ مث
مهنع عجرو ، قاثيملاو دهعلا ىلع نامألا مهاطعأو رصان نب دمحم مهنم
جرخ لب اهب ماقملا لطي مل هنإ مث ، اهب هتماقإ رثكأ ناكو ، نيربيب ماقأو

٠ ةرهاظلا ىلا
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قلتسرلا برحل زمجتي رصان نب دمحم

نب فلخ ىلا ليم ممل قاتسرملا لهأ نأ رصان نب دمحمل نيبت امل
امدنع هلوخد لاح ىف قاتسرلا ىلا فحز امل هورهاظ ممنأو ٠ كرابم

نيحتي اءوس مهل نكأف ، ةءانه ىنب برحب الوغشم رصان نب دمحم ناك

ىف هولعف ام ىلع قاتسرلا لهأل هللا نم ةبوقع كلذ لكو ، ةصرفلا هل

اذا ةنتفلاو ، هليمزو ناميلس نب ىدع ىضاقلا ىف هولعف امو ، انمم مامإلا

٠ اهحلاطو اهحلاص ةمألا اهرش معي تءاج

، امنم هشيج عمجيل ةرهاظلا ىلا نيربج نم رصان نب دمحم جرخ

مدعو مهدابكأ ظلغو مهتواسقل ةرهاظلا لهأ شيجتسي ام رثكأ ناكو

ملو ، ممب برغو امخض اشيج ةرهاظلا نم عمجف ، نوقالي امب مهتالابم

نم اسان عمجو ميعن ىنب نادلبب رهف ، ديري نيأ هموق نم دحأ هب ملعي

قيرط ىلع مهب راسو ، لئابقلا نم مهريغو اضيأ ميعن ىنبو ساي ىنب
هبحص نم مهلاجر نم هبحصف ، بيلق ىنب نادلب ىلع رمو ، ىزجلا ىداو
ملف راحص لهأ هنم فاخف ، نعرأ اشيج بحسي ةنطابلا طخ ىلع ىضمو

رمدي نأ ةنساوحلا جلف لهأ هفاخف ارئاس قرشلا ىف ذخأ مث ، مهشغي

نم مهيفو ، منغو لبإ نم نودجي ام لك نوذخأي هباحصأو ، مهيداو
هنظي لك ، ةنطابلا ف لئابقلا تعاتراو ، ودعلا نم قيدصلا فرعي ال

كرابم نب فلخ هاقتلاف ، قاتسرلا برح موري روكذملا ناكو ، هدصاق

، الاتق موقملا محتلاف ، قاتسرلا نم رعرع جالفأ دنع هموق نم هعم نمب

رومألا هذه نع رخأت افلخ تيلو ، فلخ شيجب رصان نب دمحم طاحأو

٠ ةرم لك ىف ةميزملا راع هل بلجت ىتملا
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فلخ لخدو ، نيمزمنم نيبراه فلخ باحصأ ىلو : مامإلا لاق

هنأ ملعي ملو ، هموقب رصان نب دمحم هعبتاو هيف ىفتخاو ، كلانه تيب ىف

نب دمحمل زربأ ، ىفتخت مث مزهنت ةرم لك ىف فلخ اي كلام ٠ ايفتخم كانه

ًادمحم نأ فلخ نظو : لاق ، ةديدعلا تارملا هتاقالمل تئج ىذلا رصان

نع لست الو ، قاتسرلا رصان نب دمحم لخدف ، هيلع ةردقلا دعب هكرت

دالبلا نم اوجرخ ثيح ىلوألا ةرملا ىف هنم هوأر امل قاتسرلا لهأ فوخ

جالفأ رمدي رصان نب دمحم ماقف ، اشطعو اعوج اوتامو ، الفلا ىف اوهاتف

نوبأي مهو ، ةعاطلاب اونعذي نأ مهلساريو ٠٠٠٠ ليخنلا عطقيو قاتسرلا

ربكأ وهو رسيملا جلف رمدف مهريصم اهيف نوردي ال ىتلا ةبقاعلا فوخ

٠ الخن عطقو ، مامحلا جلفو بلعث وبأ جلف رمدو ، قاتسرلا جالفأ

املو ، هعنمو هبرحل جورخلا ىلع ةردق قاتسرلا لهأل نكي ملو

اوعمسو هنم اوأر دقو ، مهكرات ريغ لجرلا نأ اوأرو زجعلا اوأر

هربخت ةرهاظلا نم لسرلا ت،اج ذإ ردقلا مهدعاسف عوضخلاب اومهو

نب كرابم هيف ىلاولاو ، تاينقم نصح ذخأ ىرفاغلا ديعس نب دشار نأ

رصان نب دمحم ىأر هنأل ، روكذملا كرابمل هنم ادسح ردب نب ديعس

ضمنو ، كلذ اهلاح ىلع قاتسرلا كرتب رصاخ نب دمحم رمأف ، همدقي

٠ اهراهنأ رمد امدعب اهل اكرات

ماق ، نابلك ىنب ءامعز دحأ ىنابلكلا دمح نب رصان نب ىلع ناكو

ىتلا هتمقنو رصان نب دمحم ةوطس هفوخو هحصانو ديعس نب دشارل

نم هل نمض ام دعب نصحلا هل ملسو هلثم ناك نمو ، دشار اهل ردقي ال

رادقأ فرعي رصان نب دمحم ناكو ، ةبوقع هنم هبيصت الأ رصان نب دمحم

ةسرطغ ىلع ال ، ةحيحصلا بورحلا نوناق ىلع هبرح تناكو ، لاجرملا
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، رصان نب دمحم هلصو نأ ىلا نصحلا رصان نب ىلع ضبقف ، نيقابلا
- رفاغ ىنب نم ةقرف — متاوحلا هعم كرتو ، ايلاو اكرابم هيف كرتف

ثيح قاتسرملا لهأل ةمحر ةيضقلا هذه تناكو نيربي ىلا ادصاق راسو

مهنم هرطو ىضق دق ناك نإو ، مهدلب نم رصان نب دمحم تضهنتسا
نيربيب ماقأو ، مميف كلذ دعب لعفي اذام فرعي ا هنأ الإ ، مهراهنأ رمدو

ىف ىوقلا مكاحلا وهو اهب ركرمتو ىوزن ىلا هشيجب لقتنا مث ، ةدم

ءاثي نم زعي شاو، نامع ىف لوطلاو لوحلا هلو ، اهلك ةيلخادلا نامع

٠ ءاثي نم لذيو

ءامعزلا نمو ، ةينامعلا لئابقلا سوؤر نم رصان نب دمحم ناك

هنكلو ، ةمامإلا وأ ةنطلسلل ىربكلا ةماعزلا بلطي نآلا حبصأف ، نيفورعملا

ملعلا نم ناك اذاو ، ادبأ رعذلل الو توملل فرعي ال اديدنص الطب ناك

نكي مل اذا ميعزلا نأل ، ىربكلا ةماعزلاب اقيقح ناك هدوأ هب موقي ام

ابلعث دئاقلا ناك اذا : ليقامك،ةمأ دئاق نوكي نأ حلصي ال ائيرج اعاجش

ادوسأ امبلاعث تناك ادسأ ةمألا دئاق ناك اذاو ، بلاعث ةمألا دوسأ تناك

٠ اذكهو

تأرق امك كنإف ، خيراتلا هفرع لجر ىوقأ هتقو ىف رصان نب دمحمو

الإ ةوزغ نم عجر الو املثمل ماق الإ برح نم جرخ ام هنأ أرقتس هنع

هسفف هثدحت الو ، ةمآس الو فوخ الو ، للم ريغب همايأ اذكهو اهلثمل جرخ

٠ ادبأ ةميزه هل فرعت مل هنإف ، كلذك وه عقاولاو رصنلاب الإ
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ىرفاغلا رصان نب دمحم ةمامإ

، ىرفاغلا سيمخ نب ةثمر نب رماع نب رصان نب دمحم : هبسن

نب ةماس نم هنأ تدجوو : لاق ، هل دج رغاغ ىلا ةبسن : مامإلا لاق

٠ ىثرقلا بلاغ نب ىؤل

» ناونعلا « ىف اهانركذ روكذملا بلاغ نب ىؤل نب ةماس ةيضقو : تلق

هعفد نإو ، بلاغ نب ىؤل ىلا هبسن ةحصو نامع ىلا هجورخ ببسو

٠ شيرق ةباسن ضعب

رصان نب دمحم نأ هتمامإ ببس ىأ كلذ ببسو : مامإلا لاق

امدعب ىوزن ىلا ههجوتو ىأ ، بورحلا نم انركذ ايمل هنم ناك امل
لئابقلا سوؤر ىلا لسرأو ، هعم نمب ىوزن لصو ، هتامهم مظعأ ىضق
املو ةريثك عومج هيلإ تعمتجاف ، اهقرشو نامع برغ نم ملعلا لهأو

نأو ، نيملسملا رومأبو برحلاب ةماقإلا نم أربي نأ مهنم بلط اوعمتجا

ىضاقلا هرذعي ملف مهيلإ رذتعاو ، ناطلس نب فيس عم اودارأ نم اوميقي

، لئابقلا ءاسؤر نم خياشملا نم رضح نمو ، دادم نب ناميلس نب رصان

، رقعلاو ىوزن نصح باوبأ تقلغو ، رمألا اذه ةجلاعم ىف اولازي ملو
ديري ىذلا لاجلا رمألا اذهب امامتها جراخ جرخي الو لخاد لخدي الف

رصان نب دمحم الإ ادحأ هل نوري ال مهو ، هنع ىلختي نأ رصان نب دمحم
همهسل الو ، برضلا دنع ةوبن هقبسل الو ، برح ىف مازهنا هل غرعي مل ىذلا

ىلع ترم ىتلا هبورح ىف ةقغخ هل فرعت ملو ، نعطلا دنع ءاوتلا

٠ ء ىراقلا



٥٦

هل اودقعف ، رجفلا برق ىتح مهتليل كلذك اولاز امو : مامإلا لاق

زعلاو ةمامإلاب هل ىدانملا ىدانو ، ىوزن ةعلق عفادم تبرضو ةمامإلا

ناكو ، رضحو ودب نم رازنو نمي نم ةمجاوملا ديؤت ةليبق لكل ، نامألاو
نيثالثو عبس ٧٣١١ ةنس مرحملا نم نولخ ىلايل عبسل تبسلا ةليل اذه

٠ ةرجملل فلأو ةئامو

)٤ج خيلتلا ربع نلمع -٠م(
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ةيضقلا شقاني ىملاسلا مامإلا

ثادحألا كلت دعب هل ممتعيابم ىف رظناو : هللا همحر مامإلا لاق
لاق ، ةيقت هوعياب مهنأ ةمغلا فشك ىفو : لاق ، ةلومملا رومألاو ةركنملا
، مامإلا ناكو ، مهئاملعو نيملسملا ةاضقل كلذ غوسي الو : تلق : مامإلا
لعف نم هبورح ىف ةعقاولا لاوحألا ىلا رظني ، هنع افعو مشا همحر
لاومأل مهباهتناو ، قاوسألا ىف مهعيبو ، سانلا دالوأ لمح نم هشويج
لثم نع هزنم ةمامإلا بصنم نإو ، مهرجزي الو ممعدري الو ، هشا دابع
ناميإلا لهأ رايخ نم نوكي نأ هطرش نم مامإلا نأو ، لاوحألا هذه
رصان نب دمحم نأو ، بصنملا اذه لماحل بجي ىذلا ملعلا عم ىوقتلاو
٠ ايندلا لجأ نم نولتاقي نيذلا لاجرلا نم

دمحم نوكي نأ لوألا امأ ، يئيش لمتحي رمألا نأ ريغ مامإلا لاق
هعايشأو رصان نب برعي نأل ، ةقباسلا هبورح ىف مهدنع اقحم رصان نبا
ثادحألا كلت نإ لاقيف ، لامتحالا اذه ىلعو ، نيملسملا ىلع ةاغب اوناك
ضعب عقو امك ءاهغسلا ضعب ثادحأ نمو ، شيجلا ةرعم نم تناك امنإ
هطاف اوبوص الو كلذب اوضري مل مهو ، لدعلا لهأ شويج ىف ثادحألا
ليبس ىلع تناك ةعيبلا كلت نإ لاقي نأ ىناثلا لامتحالاو ٠٠٠ لاق
عافدلا ىف اومدقي نأ نيملسمللو ، اهرازوأ برحلا عضت ىتح عاغدلا
هريغ نأو ، هتيحالص اوأر اذا ، مهدنع مل ةيالو ال نم ودعلا مهاشغ اذا
هيط هوطرش ىذلا طرشلا اذه ىلع مهيط هتمامإ تتبشف ، هماقم موقي ال

٠ هوعياب ام بسح ىلع مهودع عفدل مهاعد اذا هتعاط مهيلع بجتو

بجاو عفلدلا نأل ،ل ةيالو ال نمل انهاه ةمامإلا تزاج امنإو : لاق

نىكي نأو ، هب موقي نأ اوجر هيلع ابجاو هودلق امنإ ممف ، لكلا ىلع

ملا. متلزنم قوف ةلزنم حلصي مل نإ ةمامإلا هذه ديزت الو رفظلا هب مهل
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هلكلف حلص نإف ، هملاح حلصي مل نه كلذو ، عافدلا ىف ةعاطلا بوجو
هرمأ ىقرت مث ، الوأ عافدلا ىلع عيوب مامإ برو ، اولمع امم تاجرد
امفإ ناطلس نب انهم دعب نم ةمئألا رثكأو ، رومظلا ةلزنم ىف راص ىتح
٠ مملاح نم رهظي اميف عافدلا ىلع اوعيوب

، نامعب مهرمأ روهظ لوأ ىف نيملسملا لعف ىلا ترظن اذاو : لاق
حضتاو ، رمألا كيلع لهس هيف ليق ام ىلع نافع ىبأ نب دمحمل مهميدقت ىفو
٠ رسي طس نيدلا نأ تملعو ، افخلا حربو ، ليبسلا

رخفلا جات اجوتتم حبصأ ةمامإلاب رصان نب دمحم عيوب امل : تلق
عفتراو هتيص العو ، هركذ سانلا ىف عاشو هردق كلذب مظعو ، فرشلاو
هداسح لجارم تظغو ، مهقنح دازو هئادعأ دسح راث كلذ دنعو ، هردق
٠ ممسفنأ دنع نم ادسح هتاداعمل نورهاظتي اوماقف ، نامع ىف
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رشلا رصنع دسحلا

امو ، فرشلاو زعلا نم هيلا راص ام رصان نب دمحم ءادعأ ملع امل

ىف اوذخأو ، ضرألا ىف اداسف نوفسعتي اوماق ، دجملا نم هيلا ىقر
ىلع لطابلا ىف مهسكرت ارومأ اومارو ، ىده ريغب رومألا ىط محقتلا
نودهاشي كلذ عمو ، ةثودحأل4 ءوس الإ مهءارو نوفلخي الو ، مهتاماه
، راكفألا لهأ داشرإل ىفكي ام هنع نوملعيو ، ىوقلا لطبلا اذه لاوحأ
نب دمحم نإف ، راثعلا الإ ناسنالل نوكي ال رصبلاو عمسلا ىمع اذا نكلو
، لاحلا اذه ىلع رومألا تهتناو ، ةمامإلاب هل ةعيبلا دقع ررقت امل رصان

ماوقالل حسفو نيربج ىلا هجوت مث ، ةعمجلا ىلص ىتح ىوزن ىف ىقب
حلصي امثير ، ةريسي ةدم نيربجب ماقأو ، مهنم ليلقلا الإ هعم ةعمجتملا

ىزيزعلا سيمخ نب عنام نأ هغلب ، هلامع ءىيهيو هلامعأ بتريو هلاوحأ
راغأو ، اهيف دسغأو ، امقوس بهنو اهنصح رهقو ، ىبغلا ىلع مجه

ناميلسو ، ىمايرلا برعلب نب ناميلس نب رماعو ، ىبرعيلا ىدع نب انهم

تلصتاو ، اهيف ام اوذخأو ةكرتملا ةنازخ ىلع ىبرعيملا ىلع نب ريمح نبا
٠ رصان نب دمحم مامإلا ىلا ثداوحلا هذه رابخأ

دمحم نب ناميلس نب رصان ىضاقلا ىلا لسرأو ، مميلإ اهجوتم ماقف
هذمل مهاءد نيذلا ةوقلاب هوقحليل دمحم نب هقا دبع ىلاولاو ، دادم نبا
رمي مل هنأل مممامأ ريسي وهو ىوزنب نوعمجتملاو ، ةرضاحلا ةردابلا
، ليلقلا الإ ركسعلا نم هدنع نكي ملو ةليمخ قيرط نع ءاج لب ، ىوزن
مجه كلذبو ، رعذلا الو مازمنالا دوعتي مل همزع نم شيج هدنع هقكل

ىلع ارطبو ايغب اوسو ، ةلودلا ةريخذ اولتحا نيذلا ةكربلا لهأ ىلع
دري ملو ،امتخأ نيعلا ىرت نيح ىحضلا تقو موجملا ناكو ،قحلا لهأ
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در ىلعو ، لاوحألا هذه لثم نع عوجرلا ىلع مممحصان لب ، مهلاتق
ناعرسو ، هلاتقو هبرح ىلع اورمأو اوبأف ، لاملا تيب ةلاغ نم اوذخأ ام

نامع لهأ هيمسي ىذلا وهو ، ةعيرشلا دجسم ىلع ادصرم مهل اوعنص ام

، ىقرشلا لبجلا اوضبقو ، ةيبرع ريغ اهلصأ ةيمستلا هذهو ، ةموب

ودعلا لباقت ةموب مأمإلا عنصف ، مهرمأ ىف اودتشاو ةكربلا جلف اورسكو

نيب ىقبو ، كلذك لفسألا ليجلاو ةكربلا ةعيرش نم لفسألا دجسملاب

٠ صاصرلا فذقو ، رانلا قالطإ نيفرطلا

حرجو ، رصان نب دمحم باحصأ نم باكرلا ةبازع ضعب هنم لتق

، ةرساكلا دسألاك لساوبلا رصان دمحم لاجر كلذ دعب تلاصف ، كلذك

نب رصان ىلع رصان نب دمحم لاجر ضبق كاذ ذإو ، نيمزهنم موقلا برمف

هرخآ ميملاو فاكلا حتغب همك ىلاهأ نم حلاص نب ىلعو ، ىمايرلا برعلب

اذه ناكو ، رضخألا لبجلا حفس ىلع ىوزن ىطأب ةدلب ، ةنكاس ءاه

كلذ ناك لب ، ددملا نم دحأ هلصي نأ لبق رصان نب دمحم نم موجملا

، موقلا رش قحسناو ، انركذ امك لصو ام لوأ مامإلا عم اوناك نيذلاب

٠ دادملا ءاملا وحمي امك ىحمناو

عجرو ، نيريي ىلا ةكربلا ةنازخ ىف ىقابلا رمتلا لمحب مامإلا رمأو

ملو هل عسوأ ناكملا كلذ نأل ، قتنغلا دجاسمب لزنو ىوزن ىملا مامإلا

هتعلقو نصحلاب لغلغتل افئاخ ناك ولو ، هودع نم فوخ هسفف لخدي

اوراص ممنأل ، فونت لهأ برح دارأ ةنوآلا هذه ىف ناكو ، ةنيصحلا

نم لاجر نيفرطلا نيب طسوت نكلو ، سانلا ىلع ىغبلا ىف ودعلا ناوعأ

، ممنم ناك امل احرخآ نع فونت بيرخت ررق ام دعب مهكرتف ، نايعألا
مرجملا نعذأ اذا ًاوخع ناكو ، هونوخي الأ هودهاعو هومجاوو هل اونعذأف



هل تبثي ال همادقإ ىف اروصنم ، هيعاسم ىف اقفوم ، لعف امم رثأتم ريغ

مميط هسغن تباط فونت لهأ نم دايقنالا ىأر املو ،برحلا ناديم ىف هودع
رعشي ملف ، لاجر ةتس هعمو ىبغلا ىملا هجوت كلذ دعبو ، مهنع افعو

مميط لخديو ، نصحلا روس محتقي رصان نب دمحمو الإ ىبغلا لهأ
٠ ةتسملا هلاجرب

دمحمل ايداعم هيلع مالكلا قبس امك ىزيزعلا عنام نصحلا ىف ناكو

هب اذاو ، شيج ىف هيتأيس رصان نب دمحم نأ نظي ناكو ، رصان نبا
امنإ ، ممعباس وه لاجر ةتسب هودع هالوت ىذلا نصحلا كلذ لتحي

نصحلا نم ابراه اليلذ ىزيزعلا جرخف ، عئارلا لثملا اهب برضي ةلاسبل

نم ىوقأ رصان نب دمحم نم بعرلاو فوخلا ناكف هيلع رطيسو هالوت

لب ، ادبأ ام ءىش ىلع نوولي ال ابره هعم نيذلا موقلا جرخو ، هشيج
اليفك هنم مهعور ناكف ، رصان نب دمحم وه مهادلا رطخلا نم ارارف
٠ روكذملا عنامل مداخ لتقو ، هنع مهدرطب

هرقم نيريي ىلا وه عجرو ايلاو هيلع ىلوو نصحلا ىلوتو
هترضحف ، هيلا لئابقلا روضح بلطو ىوزن ىلا لقتنا مث ، فورعملا
واولا مضب اشاحولا عاجرإ كنض ديري عومجلا كلتب جرخو ةريثك عومج

، مهدلب ىلا مهدريو كنض ىلاهأ نم موق ، اهدعب نيشو ةلممم ءاحو
٠ هودأع نيح ، ممتوق رسكو ، مهنصح رمدو ، نيرغاص اهنم ممجرخأ هنإغ

ةرهاظم نع اوعجرو هدي مهيلع ترمقو اونعذأو اوعضخ امل نالاو

مهازغف ، هتعاط ىف اوراصو ، روكذملا اورصان مهنإف ، كرابم نب فلخ

رحقي ملف ،ممترصن ىط ىضقو ممحرص كدف ، هتمامإ لبق رصان نب دمحم
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ةقيقح اوفرعو ممسغنأ اومال كلذبو ، مهنع دري نأ كرابم نب فلخ
٠ رمألا

مربت ، ددصلا اذملءاجرصان نب دمحم نأو لاحلا اذه عاش املو
نأ الو ، مهنصح زيزع نآلا ىنبي نأ اوضري ملو ، كنض لهأ زيزع لآ
اوقلف ، ةرهاظم ماغط ضعب ىلع اولخد كلذبو ، مهنطو ىلا اوعجري
اوعاجف ، رصان نب دمحم برح اومارو ، مهعمج اوعمجو ، مهنم افيفل
ناعرسف ، اهسفن كنض ىف برحلا لطب رصان نب دمحم مهاقتلاو مهعمجب
نأ اوققحت ذئنيحو امامت اومزهناو ، مهعمج قرفو مهلمش قزمت ام
ىف لمعي نأ ءاش ام كنض ىف رصان نب دمحم لمعو ، هبرحب ممل ةقاط ال

٠ ء ىش ىأ هلقرعي ال ءاضم
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ميعنلاب ءىجتلي سيمخ نب عنام

ام دعب ابراه ىبغلا نصح نم ىزيزعملا سيمخ نب عنام جرخ امل
تدلكو ، هب ىجتلي أجلم هل ريمل، هرزاو نمو وه دلبلا كلذ ىف ثاع
دصق ، هبكال لابولا الإ هنم نوكي ال ءوسلا لعفو ، هب قيضت ضرألا
رصان نب دحم نم هيمحي ال ىذلا اهامحب ىمتحيل ةنينسلا سيمخ نب عنام
نم نكلو ، ةنينسلاب فيكف ، برحلا لطب نم ىبغلا نصح همحي مل امك
ةمجوب رصان نب دمحم ملع املف ، اليلذ ارئاح لازي ال هرومأ ىف ركفي مل
باحصأ ةليلق لاجرلا نم ةمذرش ىف هل ابلاط هرثإ ىف جرخ ، روكذملا عنام
، ارسأ سيمخ نب عنام ضبقف مهعم وهو الإ هب اورعشي ملف ، لبإو ليخ
، طهرلاو ةوقلا عنامل ثيح كنض ىلا ءاجو ، هفنأ مغرب هل ادئاق هب عجرو
ىط رمف ىبغلا هجوت مث ركي ملف ، هل ارصانم هموق نم دحأ كرحتي لهو
سمألاب ىبغلا قوس اوبهن نيذلا روكذملا عنام ةعامج زيزع لآ ودب جالفأ
ىلا عجرو ، اهرمدف مهجالف أ ىلع رصان نب دمحم لزنف ، ممعنام عم
نم اهبناج نم دثح مث ، ثبلي نأ شا ءاش ام ثبلو اهقوس ماقأو ىبغلل
، لئالق امايأ امب ماقأو نيربج ىلا هجوتو ، هللا ءاش ام ةرهاظلا لئابق

ىلا ىضم مث ،ىوزن نمالاجر عمجيل عرزلا تيبب لزنف ىوزنل هجوت مث
دحأ ملعي الو املهأ هابلف ةيقرشلا ىلا لسرأو ، الاجر اهنم ذخأو ىكزأ
٠ ىلع شيجلا اذه لوقي افئاخ ةدلب لك ىف هودع ىقبو ، ديري نيأ

٠ دالبلا ءاجرأ ىف هتبيه كلذب ترسف اذكهو
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لتمس ةيالع لها مجاهي رصان نب دمحم مامإلا

، جنرفإلا باكك دحأ لوقي امك اودرمت سانأ كاذ ذإ لئامس ىف ناك
ةعيبر ىنبو ةشاكع موقو ، ىليحلا جلف لهأو لئامس ىف نويركبلا ممنمو
ءاجف ، مهلبق اضيأ ريمع لآ لئامس ىف دسفأ و ، ىط وبمأ دعس دالوأو

، قحلا ىلع درمتلاو ، اهب ىذلا ءوسلا نم دالبلا ريهطتل لطبلا اذه
٠ اهركذ امك اهعمج ىتلا هعومج تناكو

لهأب ممتقالعل ىأ ةحاور ونب هنم تفاخف هللا همحر مامإلا لاق

ءىش لوأف ، لئامس ىتأ ىتح ءىشب ةحاور ىنب ىلا تفتلي ملف ، ةيالعلا

٠ نييركبلل هحصن ىقلأ هلمع

نكلو ، ةشاكع موقو ىليحلا لهأو ممحصاني لزي ملف : مامإلا لاق
ىتلا لامعألا ىه امو ؟ مهحصاني اذامع خيراتلا نيبي مل فسألل اي
ةكرحلا هذه ىملا تحاتجا ثيح ، ىربك ةيمهأ اهل رومأ اهنأكو ؟ اهوبكترا
٠ ىربكلا

اودأو هوحلاصف ةشاكع باحصأو ىليحلا لهأ امأف : مامإلا لاق
ممنأكو ، مهيلع اوردقي ملف هوحصانيل نييركبلا ىلا مهلسرأف ، ةعاطلا
ةملظم ةريطم ةيتاش ةدراب ةليل ىف مهيلع ةضكرلاب رمأف ، مهفالخ ىلع اورصأ
سراحلا عم روسلا ىلعأ ىف وه الإ هب اورعشي ملف ، قربو دعر تاذ
، رصان نب دمحم انيلع مجهي نأ ةفاخم : لاقف ؟ سرحت نمع : هل لوقي
الاح لذخناو ، هدي ىف طقسف ، كدنع رصان نب دمحم اذه هل لاقف
٠ امسأر ىطع رصان نب دمحم ىدان امل مملك ةرجحلا لهأ لذخناو

ءىش ةرجحلا نم قيي ملو ، مهنمأف نامأب جورخلا مهرثكأ بلطو
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اوقلطأف ، همع ونبو هدالوأو ركب اهيف فرغلا نم ءىشو دحاو جرب الإ
لاجر ةعبرأ مامإلا موق نم لتقو ، مهرخآ نع اولتق ىتح رانلا مهيلع
هتءاجف ، مادخلا عيمج ىلع همدق ناك ، تيخب همسا مامالل كولمم مهيف
دعس دالوأ ىلع لبقأ و ، اهلك ةرجحلا تمدهو ، هيلع تضقف ةصاصر
نإف نايبلا لجألو ، مهترجح نم مهملا مدهو ، ديقلا مهعدوأف ىلع وبمأ
امب طيحت ، اضعب اهضعب ىلع ةفتلملا تويبلا ىف ةرجحلا نأ نيينامعلا فرع
٠ اهانعم ىف نوصحلاك ىهف ، باوبأ و راوسأ

نأ نيبتن هنمو ، نينس ثالث ةاكز لئامس هل تملسو مامإلا لاق
تناكف ، ممتاكز عانتما هتلمج نم رصان نب دمحم مامإلاو مهنيب فالخلا
اوزاجو ، لئامس ىف اودسفأ دق ريمع لآ ناكو لاق ، ةبقاعملا كلت

رومألا درو هلهأل لام لك رصان نب دمحم درف ، بايغألا لاومأ عيمج
امك سرطغتم ريغ لجرلاو اهيراجم ىف اهارجأو ، حيحصلا رارقلا ىلع
٠ لعافلا سفن ىف ام ىلع ةلاد لاعفألاو ،هلامعأ هل دهشت



رماوعلا ليح ىف كرابم نب فلخ ىقالي رصان نب دمحم

جورخلا موري كرابم نب فلخ نأ لئامس ىف وهو رصان نب دمحم غلب
رومأب لوغشم رصان نب دمحم نأ ملع نيح ، قاتسرلا برحل طقسم نم
، بعيسلا نم رماوعلا ليح ىف هيقاليل رصان نب دمحم هل زهجتف ، لئاس
ناكو ، طقسم ىف كرابم نب فلخ ناكو ةنطابلا لصوف هدصق لبق هيقتليف

ىقتلي هلعل رشوب هربغ ىلا ليحلاب هركسعم نم جرخي رصان نب دمحم

، طقسم ىلع هموجه افئاخ ىقب لب فلخ جرخي ملف ، ةئيبلا هذه ىف فلخب

هل كولممو وه جرخي رصان نب دمحم ناك جورخلا ناكمإ هل ىأر امغ
، شيجب الإ جرخي ال جرخ اذا كرابم نب فلخ نأ ملعي وهو ، طقف نانثا
٠ رارسأ هدنع رصان نب دمحم نإ سانلا هلوقي ام ىلجتي انهف

ىف ةدحاو ةيمرب بصي ملو ، ةدحاو ةرم مزهي مل هنأ كلذ ىط كلدي

لصي نأ لبق هسفنب برحلا رشاي هنأ عم ، اهضاخ ىتلا بورحلا كلت لك
ىأب رثعتي ملو ، رلنلا طوطخ هردصب رشايو ، راوسألا محتقيف شيجلا

همدخ نم كولمم هعمو كرابم نب فلخ ىقلتي انه وه اذهو ، فرعي ءىث
نم ايرقبع خيراتلا ىف انأرق ام انإف ، ليق ام ىط ليلد ربكأ اذهو طقف

، ةبعصلا بكارملا هذه بكتريو ، ةرماغملا هذهك هسفنب رماغي لاجرلا

٠ رارسأ هقلخ ىف مشو ، فوخ الو هيلع سأب الو

ىتوا لجرلا نأ انقيأ هبورح ىف رصان نب دمحم لاوحأ انعبتت اذإو
برحلا نإف ، ةغلابلا امتيمهأ اهل هئادعأ عم هعئاقو نإف ، لقعلا قوف ائيش

لب ، الاجس نكت مل رصان نب دمحم برح الا الاجس نوكت ممألا عيمج ىف
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كلذ عبتتيلف ، كش نم ةيخيراتلا تاررحملا هذهو ، ضحم راصتنا ىه
فرعي ملو ، امالسإو ةيلهاج نوفورعم برحلا لاطبأ نإف ، انلق امك هدجي
، ةيسفن ةمالس مهل نكت مل كلذكو ، ةعقوم لك ىف ضحم رصن مهنم دحاول

ىف ةتايح نم ةرذرخآ دنع ناك امل ةيرس صئاصخ وذ هنأ ىلع لدي اممو
: لاق ، فيك شيج ىف لبقأ كرابم نب فلخ نأ ربخلا هءاجذإ، راحص

اذام ىردن ام ، انيلع الو انل ال ةعاس هذه ، نوعجار هيلإ انإو هلل انإ
شا ءاش نإ ىتأي فوس امك نيلجرلا لتقب اهيف مشلا ىضقف ، اهيف مشا ىضقي
٠ هلحض ىف

دس دقو ، طقسم ىف رصان نب دمحم نم افئاخ كرابم نب فلخ لازالو
ًادصق رصان نب دمحم هدصقي ملو ، قرطلا ىلع سرحملا ماقأو ، باوبألا

نامع نوصح ةيقب نم رثكأ هعنمتل نكت مل هدصق ولو ، طقسم ىف ًاصاخ
دمحم ةرصنو كرابم نب فلخ مازهناب امهنيب ةيضاق ةداعلا نألو ، اهعالقو
رهش فصن ردق بيسلا ليح ىف رصان نب دمحم ماقأ دقو ، رصان نبا

٠ طقسم نم جرخي ملو فلخ جورخ ارظتنم
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لواعملاو رصان نب دمحم

عجر طقسم نم كرابم نب فلخ جورخ نم رصان نب دمحم سيأ امل

هوداق نيذلا مه ممنأ امك ، كرابم نب فلخل !اراصنأ لواعملا ناكو ، لئامس ىلا

نأ اوأر باتعو ةهرش مهايإو هنيب عقو مث ، قبس امك لخن برح ىلع

هولوتف ، لايتحالا ةفصب هولخدف هلوخد ىلع هولاتحاف ، اكرب نصح اومجاهي

عجارتي مل اذإ هيلع نورئؤيو ، هنورضيو هنوعفني مهنأ كرابم نب فلخ ملعيل

ىف رصان نب دمحمل اولسرأ كاذ ذإو ، مهبفاج ىف اهيلع وه ىتلا هتسايس نع
٠ اولعف امع هنوربخي لئامس

ىلا رصان نب دمحم ءاجف ، مهمجاهي نأ فلخ نم نوفوختي مهنأكو

بيرخت ىلعو ،كرابم نب فلخ برح ىلع هودهاعو ،لواعملا هاقتلاو بيسلا

، لواعملا دي ىف وه لب ، نيفرطلا نم ءاكرب نصح ىف مالك رجي ملو طقسم

نب دمحم برغ اوقرتفا املو ٠ رصان نب دمحم عم مهدهعب مه نوروكذملاو
ملزنو هب اوقحلف ، نصحلا ضبقل هجوت رصان نب دمحم نأ لواعملا نظف رصان

اوشرف ، سمشلا بورغ دنعو هخانم ىف لواعملا لزنو ، اكرب نم ىدارحلا وه

برغملا اولصي نأ ااودارأ نكلو ، مهنادلب ىلإ هجوتلا نوموري مهباكر ىلع
فانطنل اولاقو ، نصحلا ىلا نوقباستي كانه نمو ، ادارفأ لحاسلا اولزنف

ناعرسى ، لواعملا ىداو نهب لخدت ىتح ةيفخ ىف كباكرب رس باكرلا

ىقب ام مهيلإ لسرأ مهرمأ رصان نب دمحم ققحت املف ، دمعلا اوثكنام

لمحف امب هلهأ ناكو لئامس ىلإ ًاعجار هجوتو ، مخانم ىف ممعاتم نم

٠ نيربج ىلإ هجوتو اهنم هلهأ
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ةعيبر نب رماع نم ودبلا ةاغب مجامي رصان نب دمحم

، خيراتلا هيف فرع موي لوأ نم هللا قلخ ودسفأ ودبلا نأ ىفخيال
اوشاع دقو ، هشا لزنأ ام اوملعي الأ ردجأو ، اقافنو ارفك دشأ مهنأل كلذ
صاصرو فيسلا قيرب ىه ةنيرق هنع مهفرصت مل ام بهنلاو وزغلا ىلع
سؤور عطقي ناديملا ىف هفيسب زرب دق رصان نب دمحم ناك املو ، قدانبلا
ةنطابلا نم عجر امل هنإف ، هفنأ مغرب هاوه نع ىغاطلا دريو ، ىغبلا
هيلع مه ام ىلع مهءاقبا بحأ ، هيلع هودهاع ام فالخ لواعملا نم ىأدو
٠ كرابم نب فلخل اماغرإ

، ىلعس لآو ةعيبر نب رماع نم ودبلا دصق لئامس نم لفق املو

ىف مميلع مجهو ، ةنطابلا ناكس نم مهأطاو نمو مهيلع لمتشا نمو

ىتلا ممتوق امنأل ، اهرقعيو اهبقرعي للخف مهباكر ىلا الوأ هجوتو ، مهتيداب

نم نكمت ةريثك البإ لتقف لاجرلا هنم برهو ، ضرألا ىف اهب نودسفي

امعمو ، همزع نم ىضمأ ةراتك هديبو ، سرف ىلع ابكار ناكو ، اهلتق
بقرعيو ، اهقانعأ عطقي الامشو انيمي لبإلا برضي ناكف ، ليوط حمر

، ىغابلا ةوق رسك حييي نأل كلذ ، ائيش ذخأي دحأل حمسي ملو ، املجرأ

هيلع شا لوسر نع دراوملا صنلاب دمع ، ديحوقلاب هتمصعل هلام لحي الو

ىشختو ، هريمحو هلاغبو هلبإو ىغابلا ليخ لتقتف ، مالسلاو ةالصلا

نكمتي امدنع لتقيو ، هنوصحو هروصق مدهتو ، هرجشو هلخن هلاومأ

هبرح ةلآو هحالسب ناعتسيو ، ادبأ الف هلاومأ منغ امأ ، هنم نوملسملا

٠ نيدشارلا ءافلخلا دهع ذنم نيملسملا لمع وه اذهو ، هلاتق ىلع

ممناقرف نم قيرف ىلا لصوو : ىنامعلا خيراتلا نع القن مامإلا لاق
، كتعاط ف انإ كرابم نب فلخ اي نامألاب ممئاسن تحاصف ، مملاجر لتقف
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الإ هقحلي مل موقلا ملمإ وهو ، لتقلا مميف رثكأف : لاق ٠ افلخ هنونظي
ىف هقرافي ال هعم ناطلس نب فيسو : لاق ٠ ةرايسلا لبإلاو ليخلا لهأ

نيدسغملا ةاخبلا ودبلا ءالؤه نم هضرغ ىضق ىتح هتاوزغو هبورح عيمج
ةدلب ىلا عجرو ، لئالق امايأ اهب ماقأف مزحلا ىلا عجر مث ، ضرألا ىف

رهظي ال ةنكاس ءاي اهدعب ةففخم نونلا رسكبو ، ةلممملا نيسلا رسكب ىنس

٠ رفاغ ىنب ىداو ىف ىهو ،بارعإلا اهيلع

، اهب هتماقإ ناكو : لاق ، نيربي ىلا عجر مث امايأ اهب ماقأف : لاق
ردقي الف نولتقيو نوبهني قيرطلا اودسفأ دق نامع نم ودبلا تناكو

٠ ةريثك ةعامجبالإ ناكم ىلا رفاسي نأدحأ

احوتفم بابلا اودجو انهو ، لايجألا لك ىف ودبلا نأش اذهو : تلق

لاتقلاو لايصلا ترثكو ، رصان نب دمحمو ، كرابم نب فلخ ةفلاخمل
لطعتو ، سانلا فوختو ، قرطلا تملظأف ، تايلاوتملا تاراغلاو
ذخأت سانلا حبصأو ، هشا ءاش ام الإ ةيراجقلا تاكرحلا تفقوتو ، ةاعسلا

٠ اه ذخأم ممنم
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نيريج ةحاول ةبيهو ءامعز قوسي رصلن نب دمحم

فلخ راصنأ ممنوك اميسال ابلسو ابهن ودبلا رثكأ ةييهو لآ ناك امل

لاقي سيئر ممل ناكو ، مهشطب نم سانلا تذأتسا دقو ، كرابم نبا
اذمك اهنه نومربتي الو باقملألا نولمعتسي ابلاغ ودبلا نأل ، قرخوب هل
٠ ةييهو لآ ةصاخو : لاق ، املاثمأو ةعضفلا قرخكو بقللا

مملهأ عيمجب رصان نب دمحم ىأ مهدشحف : متا همحر مامإلا لاق
هنم رمق كلذو : لاق ، نيربجىلاوح لوزنلاب مهرمأو ، مهمنغو مملبإو
ىلع اوردقي ملو ، مهلاح فعضو ، مممانغأو مهلبإ تتام ىتح ممل
رصان نب دمحم جرخ ، جحلا رهش نم رثع دحأ ةليل تناك املف ، هتفلاخم
ةريدسلا مهدلب مجاهو ، ةييهو لآ لزانم ادصاق موقلا نم هعم نمب
نم لمرلا ىلا نوبرهي اوناكف : لاق ٠ مهنم اميف دجو نم لتقو ء اهرمدو
هيف سيل عضوم لكو ، بونجلا ةهج نم ىأ ، اهبارخو نامع لفاسأ
ةلقو ، نكامألا كلتل رضحلا ءادتها ةلقل مهيلإ لصوتي ال هنأ نونظي ءام
٠ احدراومب ممتملالد

لصأتسيو ، داسفلا قورع عطقيل ممل اعبات ىأ مهيلا ىضمف : لاق
رسأو ، مهرباكأ نم الجر نيثالثو ةتس مهنم لتقف : لاق ، موقلا ةفأش

نيربي ىلا ىراسألا لمحو مهمانغأو مملبإ لتقو ، الجر نيعستو ةسمخ
لخدو طقسم ىأ دكسم دصق هفإف قرخوب امأو : لاق ، لابحلا ىف نيطوبرم
ارمش نيربي ىف ىراسألا رصان نب دمحم ديقو : لاق ، ةءانه ىنب عم
٠ دسفي الو ، ادحأ رضي ال هدهاعي هنأ مامإلا ىلا قرخوب لسرأو

فيسو قرطلا نمأت ال فيك : تلق ٠ قرطلا تنمأو : مامإلا لاق
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لوقيو ،دار هدري الو ىقاو هنم ىقيالةاغبلا قانعأ ىلع لازي ال مامإلا
:ميكحلا ىبرعلا رعاشلا

امدلا نقحت اتراج اي امدلا كغسب

لتقلا نم سفن لك وجنت لتقلابو

دمحمو ،ةبلاغلا ةوقلا الإ ممعدري ال داسفلاو ىغبلا لهأ نأ كش الو
ىف ىوقأو ةليبق طشنأ ةعيهو لآ نإف ، هدمع ىف لجر ىوقأ رصان نبا
ىف ممتيقب ىلع ىوميو ، مهفونأ مغر نيربج لوح مهعمجف نامع ةيداب

ىلا امنع نيبراه نولحتريف اهلهأ عور ازه ةريدسلا كلت زهيف ، ممتريدس
ىقابلا رسؤيو لاجرلا لتقيف ، نكامألا كلت ىلا ممعبتي مث ، ىئانلا لمرلا
لودلا ةداق اهلثم عيطتسي ال ةوطخل اهنإ عيبلل مانغألا داقت امك ، لابحلا ىف
ةيصختلا كلت رد هللف ، ديعبلا دهعلا نم خيراتلا ممفرع نيذلا ىربكلا
بورحلل شا قلخ اهلثم دجوي نأ لق ةصيصخل اهنإ اهدمع نويع ءلم ةزرابنا
هدابع نم ءاشي نم حنمي نم ناحبس ، ديرث نم ةعصقل الاجرو ، الاجر
نم ممب رمظي ىتح لاجرلا ضعب رادقأ عفريو ، لاثملا ةميدع الاصخ
، هاش ام هناطاس

ًا ج خيلتلا ربع نلمع -٦م
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موجملل ضرعحو صان نب دحمل فالخلا رمظت لقني

اوعادتو ، رصان نب دمحمو مهنيب ام اوضفر لقني لهأ نأ قبس دقل
نإ : ىنامعلا خيراتلاب نوينعملاو ، قيزر نباو ، مامإلا لاق ٠ هبرحل
نيعيطملا هدوفج عامتجا بلط ىأ ، نيربيب هيلإ دشحلاب رمأ رصان نب دمحم
ةميظع عومج نيربي ىف هيلإ تعمتجاف ، امبرغو اهقرش نم نامع ىف هل
العلا ىداو نادلب نم ةءانه ىنب ىلا لسرأو ، مشا الإ مهددع مطي ال

. دحأ هصعي ملو ةءانه ىنب عيمج هتعاطأف ، ىلمعو مضو ، ليحلاو

، رهاقلا هناطلسو رهابلا هرمق ىلع لدت ىهو ، امصنب مهترابع هذه

اوصلخيل مهيلإ لسرأو دلبلا ىلعأ ىف لزنو ، لقني ادصاق ممب راسو : لاق

• برحلا اودشواوبأف ، نصحملا هل

ملعلا اوملعو ، لجرلا قح اوفرع ثيح رفاس نونج اذه تلق

اوفقي مل مميط لاص اذاف ؟ هنوصعي ملف هوبرجو ، اعامسو انايع نيقيلا

؟ نودتمي لوقع مهل سيلأ ، اهرخآ نوبرهيو امنوعدتبي ةكرعم لك ىف هل

ساد دقو ! أ نيبت ءاقدصأ ممل سيلأ 1 مهحصنت سوؤر ممل سيملأ
بحس دقو فيكو ، لاجرلا نم ةلقلاب عالقلا مجاهو رصان نب دمحم

٠ ريفوملا لفحجلا مهيلع

، ماصع هل لاقي لقني لهأ نم لجر ةليل تاذ جرخف : مامإل لاق

٠ هدي ىف تسيل دلبلا نأ الإ رصان نب دمحم مامإلا حلاصف

دنع احديدي ديل عضخي نمم اذه لب ، حلاصي نمم سيل : تنلق
٠ رصان نب دمحم
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، ءامحلا نقح لجأل كتعامج : رصان نب دمحم هل لاقف : مامإلا لاق
٠ هنم اولبقي ملف ممحصان ىنعملاو ، هوعبتي : لاق

، مملوقع بلس هتا نكلو ، مركأو ممل زعأ ناكل هنم اولبق ول تلق
ماصع تيب ناكو لاق ، نوكي اميف نيركفم ريغ برحلا اوماقأو ، لاق

دمحم لخد املف ، دلبلا هعم نمو رصان نب دمحم لخدأف ، روسلا ىلع
لزي ملف ، هدنز كلذ دنع هاطعأو هدح فيسلل قلطأ ، دلبلا رصان نبا
ةياغ اذهو ، مهندخ نامألا اوبلط ىتح هقتاع ىلع ىقللا مزاللا لمعي
فأرتعالاو زجعلا فاشكنا لبقو رمألا لوأ ىف نامألا ناك سيلأ ، مهرمأ
٠ مهيط هب نميف نامألا بلطو لذلاب

، ديدحلا ىف نيدفصم نيربي ىلا اولمحو ، مهخايشأ ديقف : مامإلا لاق
٠ ةمغار هل تعضخ ىنعملاو ةعاطلا هل تداو ايلاو مميف كرتو : لاق
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كرابم نب فلخو رصاف نب دمحم نيب ةلوازملا ةياهن

ريرملا عارملاو

ىف هشا مكح اذهو ، ةياغ مئاق لكلو ، ةياهن ءىش لكل ناك امل
ةايحلا هذه ىف اوشاعو ، اولعف ام اولعفو ، اوغلب ام اوغلب نإو هدابع

بترو ، لقني لامعأ نم غرف امل ، رصان نب دمحم نإف ، اوشاع ام
ىشحولا دمح نب ةعيبر هشيج ءاسؤر نم همامأ مدقو راحصل هجوت اهرومأ
، همساب لب كرابم نب فلخ فرط نم نصحل نيضباقلا همع ىنب حصانيل
وحن هليم ناك ذإ برحلا اودش : لاق مهلصو املف ، نصحلا نم اوطبميل

امأو ، رسقلاب رصان نب دمحم عم ناك امنإو ، كرابم نب فلخ
، مهرئامض صلاخب نولوتي اولوت اذا نيذلا لاجرلا نم ناكف رصان نب دمحم
٠ رئامضلا كلتب اوناك اومصاخ اذاو

: نامع ىخرؤم نم مهريغو ناحرس نباو ،قيزر نباو ،مامإلا لاق
نب فلخ عم نيذلا ةءانه ونب هتقتلا راحص رصان نب دمحم لخد امل
، راحص نصحب مهو ، نيفرطلا نيب امقاس ىطع برحلا تماقو ، كرابم

همدق ىذلا دمح نب ةعيبر حرجو ، ةلمج مهنم طقف ، مهيف لتقلا عقوغ
، هتنايخ ءازج اريسأ ذخأو برحلا نع هموق حصانيل رصان نب دمحم
، رصان نب دمحم اميف ىشمي ىتلا ةداعلا ىه امك ةءانه ونب رسكناو

٠ ءاشي نم لذيو ، ء اثي نم زعي ىذلا ناحبش

عماجلاب موقلا لزنو ، ةميزملا دعب نصحلا ىلا ةءانه ونب عجارتو

راحص نايعأ دحأ دومحم نبا تيب ىف رصاف ني دمحم لزنو ، ريبكلا



نإ : هل لاق ، رضح املف ، دمح نب ةعيبر راضحإ بلطو ، كاذ ذإ

اذحو ، تلعف ام لجأل فاخت ال ىأ ، نامألا كيلعف انعم ميقت نأ تئش

كباحصأ ىلا ريست نأ تدرأ نإو ، هلثم دجوي نأ لق، ناكمب ملحلا نم

دمحمل ناكو ، هريسف نصحلا ىلا ريسملا دارأف ، نامأب كانريس نصحلاب

عالطتساو ، لاوحألا فشك اهتفيظو تناك ، اسرف رشع اتنثا رصان نبا

هل له ، كرابم نب فلخ بقارت ، قرشملا علاطت ان ويع اهثعبي ، ودعلا

ناكو ، اهيلإ رصان نب دمحم ريسم ربخ عاش امدنع راحص ىلا ضوهن

فش نمو ، دكسمو قاتسرلا نم ةءانه ىنب عمج كرابم نب فلخ نأ هغلب

دق رصان نب دمحم ناكو ، مخض نصحب لزن هنأو ، لئابقلا نم هعم

نامألاب اهيف هيدانم ىدانو ، اهاياعر هل تملسو راحص عيمج صلختسا

٠ دحأ لكل

دحأ ىلع ذخؤي ملف ، فئاوطلا عيمج نم اهلهأ نمأو : مامإلا لاق

، مهيلع لمتشا نمو ميعنلاو ساي ىنب نم ودبلا هدنع تناكو ، ءىش مهنم

نم نخد عرز برخ دق ىلايللا نم ةليل تحبصأف ، كلذك اضيأ رضحلاو

؟ كعرز برخ نم هلأسف ايكاش مامإلا ىملا اهبحاص ءاجف ، دلبلا ىف ىوط

؟ كعرز ةمارغ مك : هل لاقف ، كعم نيذلا ودبلاو ميعنلاو ساي ونب : لاقف

ىبأف ، دمعلا كلذ ىف ةلوادتملا ةلمعلا تناك ذإ ، ةيدمحم ىتئام ذخ
لاقف ىبأف ، ةيدمحم ةئامعبرأ ذخ : هل لاقف ، اهلبقي نأ عرزلا بحاص

٠ ممنم ىل فصنت نأ الإ ىضرأ ال : لاقف ، ةيدمحم ةئامسمخ ذخ : هل

، اوبلصف مهب رمأف ، هدنع اورضحف مهخياشم ىلا لسرأف : لاق

ملف ، هب نوثيغتسي مهو اعيمج مهودلجف دلجلا الإ هتفصن تناك امو

٠ لابحلا نم مهقلطأف ةفصنلا تضقنا نأ ىلا ممثغي
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، وحبلا هنع اورففيل ةءاده ىنب نم ةليح هذه تئاكو : مامإلا لاق

ريزعتلا رمأ نإف ،ماكحألاب لج نع رصان نب دمحم نم اذه ناكو : لاق

رئاس ىلا الو ، قحلا بحاص ىلا إل مامإلا رظن ىلا عجار تابوقعلاو
ملف هقح هيط ضرع نإف ، طقف هعدز مرغ عرزلا بحاصل امنإو ةيعرلا

ىلع مكحتي نأ مل سيلو هقح لوبق ىطع ربجي ليقو ، هل قح الف هلبقي
٠ ىناجلا ةبوقع ىف مامإلا

ممنادلب ىلا رصان نب دمحم دنع نم اوجرخ ودبلا نإ مث : لاق

نم هعم نمب مهيلع فحزف ، ممجورخب كرابم نب فلخ ملعف ، نيعجار
ىلا ءاج نم ءاجف ، اليلق سمشلا عولط دعب مهيلع اومجهو ، موقلا

، ةءانه ىنب نم هعم نمب لصو كرابم نب فلخ نأ هربخي رصان نب دمحم
٠ ) شا ءاش ام الإ ممل الو انل تسيل ةعاس هذه « : لاق هنإ ليقف

رارسأ هل ناك رصان نب دمحم نأ اقباس هيلإ انرشأ ام اذح تلق

٠ امئوض ىلع ىثمي

هعم ليخلا باحصأ بكرو هسرف بكر مث : هشمل همحر مامإلا لاق
لتقو لتقلا ممنيب عقوف ، راحص نصح باب ىط هعم نمو افلخ اوقتلاو
تحت لصو ىتح ، ممعبتي رصان نب دمحم ىأ وهو ، كرابم نب فلخ

ء ققت ةبرض نصحلا قوف نم رصان نب دمحم برضف ، نصحملا رادج
٠ الجر رشع ةسمخ ردق هباحصأ نم لتقو ، تامف هباحصأ هذخأو

نب دمحم نفدو ، نصحلا لخاد كرابم نب فلخ نغدو : مامإلا لاق
نفد احدعب ثكمو : لاق ، ةعيشلا ةرجح دنع نصحلا ىبرغ تيب ىف رصان
نأ نصحلا بماحصأ داكو : لاق ، ةصاخلا الإ هقومب ملعي مل مايأ ةثالث



م ٧٨ ٠٠

، هرب نمرصان نب دمحم ثعب ادحأ نإ مطا شاو ليقو : لاق ، هوملسي
٠ هدالب ىلا لك عجر نأ دعب كلذو ،دلبلل جراخ هب ىمرو

ملو ، ةايحلا هذه ىط اممتسفانمو نيلجرلا ةلوازم تهتنا انهو
: ىبنتملا لوقي امك اهنم ء ىش ىلع الصحي

اهبح ىلع لاجرلا ىنافت
لئاط ىلع نولصحي امو

سمخ نم رثكأب نامع لهأب نامع ىف ناميعزلا ناذه عقاوت دقو
نب دمحم امضاخ ىتلا برحلا امأ ، نيميعزلا الك اهرشايي ىتلا تاعقو
٠ نامعب اميف هفيلحرصنلا ناكف رصان
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فيس نب ناطلس نب فيس ةمامإ

نبا ةمامإلل هنوديري لئابقلا سوؤر ناك ىذلا ، فيس وه : هبسن

ىبأ نب كلام نب ناطلس نب ضرألا ديق فيس نبا مزحلا بحاص ناطلس

عيمج ىف هل الماح لازي ال رصان نب دمحم ناك ىذلا ، ىبرعيلا برعلا

لآو ، ةمألا داوس هب داتقيل ةمامإلا ىلع هب عرذتيو ، هتاوزغو هبورح

، ةاتعلا هب رهقو ، لئابقلا خود امايق ماقف رصان نب دمحم ةمامإ ىلع رمألا

٠ هتايح نم ةرذرخآ ىلا ةانبلا هب لذأو

سانلا عجر ، كرابم نب فلخ همصخ ىلعو ، هيلع مشا ىضق املو

اذح اودارأ نيذلا ءاسؤرلا دصقم اذهو ، روكذملا ناطلس نب فيس ىلإ

رصان نب دمحم مهيط شا طلسو ، ردقلا هيف مهسكاعف ، روكذملل رمألا

ىلا رمألا عجرو ، هرود ىمتنا اذا ىتح ، ةاتعلا رهقيو ، سوؤرلا عطقي

نم برحلا سرد ذخأو ملحلا غلب دق ناكو ، روكذملا ناطلس نب فيس
٠ هلاحرتو هلح ىف هعم لازام ىذلا ، ىرفاغلا ديدنصلا كلذ

ريغصلا ىبصلا ناطلس نب فيس هلا همحر ىملاسلا مامإلا لاق

لهأ سانلا ءاغوغ هميدقت ىلا تلامو ، اريغص هدلاو هنع تام ىذلا

هبشأ ، ةمالعلا مامإلا هذه نم ةلمجلا هذهو ، قاتسرلا رباكأ نم قاقشلا

ةميظعلا ةنتفلل اببس كلذ ناكو : لاق ٠ ملاعلا كلذ اهب ىمر ةيرذ ةلبنقب

ام دعب نم مهدعب نم نيذلا لتتقا ام هشا ءاش ولو ( ، ليوطلا دالبلاو

ءاش ولو ، رفك نم مهنمو نمآ نم مهنمف اوفلتخا نكلو ، تانيبلا مهتاج

هانصصق ام ممفالتخا ببس ناكف ، ) ديري ام لعفي هلا نكلو اولتتقا ام شا

٠ راهقملا دحاولا وهو ، مئادلا كلملا شو ، شا ءاش نإ هصقنس امو
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نأل ، رصان نب دمحم قرافي مل اذه ناطلس نب فيس ناكو : لاق

ف اعمطو هنم ةسايس هفقاومو هبورح عيمج ىف هعم هلمحي ناك ادمحم
رغاغ ونب عجر ، راحصب رصان نب دمحم لتق املف ، هبجسب سانلا دايقنا

: لاق ٠ ملحلا غلب ام نيح كلذو ، ىوزن ىلا ناطلس نب فيسب مهعم نمو

موي نيلسملل امامإ دادم نب دمحم نب ناميلس نب رصان ىضاقلا هماقأف

نيعبرأ ةنس نم نابعش رمش نم لئاوألا رشعملا ىف لاوزلا دعب ةعمجلا

، هيبأ ةيالو ببسب هتيالو مدقتل امامإ هومدق امنإو : لاق ٠ فلأو ةئامو

هلافطأو ةبجاو هتيعر ىلع هتيالو تناكو ، نيملسملا مامإ ناك هابأ نإف

ةيالولا نم مهجرخي اثدح اوثدحيو ، ملحلا اوغلبي ىتح كلذ ىف هل عبت

هنم ملعي ىتح فوقولا ىف نوكي ممنم غلابلا نإ ليقو ، نيملسملا دنع
ارظن ، نيلوقلا دحأب ىضاقلا كسمتف ، هيلع ىداعي وأ هيط ىلاوي لاح

، شا ءاضقل دارالو ، لمشلا عمجل ةلواحمو دادسلل ابلطو ، ةمألل هنم

٠ همكحل بقعم الو

اثادحأ ثدحأ مث ، شا ءاشام ثبل ناطلس نب فيس نإف : لاق

ناكو ، قلاخملا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط الو هولزعف ، نوملسملا اهاضاري ال

٤ ىحبصلا ريشب نب ديعس خيشلا نم بلط هلزع لبق ناطلس نب فيس

فرعيو ، نيملسملا لام تيب ىف هشاعمل مامالل ررقملا لعجلا ىف ديزي نأ
، هشاعمل ردقملاو هل ضورفملا ءىشلا ىأ ، ةضيرغلاج نامعب ماعلا فرعلا ىف

شاعملا رمأ ناكو ، هلبق ةمئألا نم قبس نم ىلع ةدايز روكذملا فيس بلط

لحلا مميلا نيذلا نيملسملا رايخ نم ةلودلا ىف نيلوئسملا رظنب اطونم

نب رمع ريرقتب المع ، مشلا همحر دوعسم نب ىدغلجلا دهع ذنم دقعلاو
، نيملسملا لام تيب ىف ريجألا ةلزنمب مامإلا نأل ، هنع هللا ىضر باطخلا
٠ ةصاخلا هتجاح نع رثكأ هل سيل



، مامإلا .زواجتي ال انيعم ائيش ةمئالل اولعج دق نوملسملا ناكو

هتجاح اوأر نيح نوملسملا هداز ىرفاغلا رصلن نب دمحم بصن املو

ممنم ارظن هيط هودازف ، اقباس نوملسملا هضرفي ىذلا مزاللا زواجتت

دمحمل هولعج ام لثم هل اولعجي نأ ناطلس نب فيس دارأو ، هللا مهمحر

خيشلا ىلع حلأ دق ىولهبلا دشار نب ملاس ىلاولا ناكو ، رصان نبا

ةمامإلا نيدقاعلا نأل هئابآ ةضيرف لب ال : هل لاقف ، كلذ ىف ىحبصلا

اداهتجا اوكرتي ملو ادهج اولأي مل ، هلا همحر دشرم نب رصان مامإلا هدجل

امل رصان مامإلا هدجل هولعج ىذلا ، فلألا قوف ممعسوو ، مهل زاج ولو

، مهاقتأو ممملعأو موقلا دهزأ ناك ، رصانلا مامإلا شا محرف ، هب اولخب

هنيع اهيلإ تلاط الو ، اهماطح هرخي ملو ، ايندلا شاير ىلا هنيع لطت ملو

رحلا هيقيو ، ودعلا نم هظفحيو ، هتروع رتسيو هتعوج دسي امم رثكأب

٠ دمعلا كلذ ةلمع ةيدمحم فلأ ةنس لك هل اولعج اوناك ، دربلاو

اوظب امل هوديزي نأ ممل زاج ولو : شا همحر ىملاسلا مامإلا لاق

هذخأ مامالل زاجل كلذ ممل زاج ول فلأ موي لكل ولو ، مهاشاح هيلع

هلوبق ف مامإلا ىلع لخد الو ، مهلاومأ ىف مهيط مرغ ال ذإ ممنم هلوبقو

وراتخا ام مهل زاج ولو ، هللا لام تيب ىف ضورفملا ءاطعلل راص ذإ ممنم

٠ هوضرف ام مامالل زاجل

زع هشا لوق نم اليوأت اولعف ام اوذخأ ممنأ وجرأو : مامإلا لاق

، ) اماوق كلذ نيب ناكو اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنأ اذا نيذلاو ( : لجو

٠ ةايحلا هب موقت ام هانعم ماوقلا نإف ، نيلاحل نيب اطسو ىأ

مشو ، كئابآ ةضيرف ىه ذه : فيس مامالل ىحبصلا خيشلا لاقف
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نكلو ، ممقريس غلاخي ملو مهوطخ زواجتي مل هتيلو ، ماركلا هئابآ رح

، هنأش لج هشا دنع ممل ظفحي دابعلا لعفي ام لكو ال. .ءو زع ش رمألا

، ةيققلا مكح ىط ةجراخ ، ةيبو ال ةيرب ةبحو ةينه ةضيرف انديس اهذخف

كمع الو ، فيس كدج الو ، فيس نب ناطلس مامإلا كدج نأ مطعأ الو

ىضم ام ىلع ةدايز ممنم دحأ ذخأ الو اوبلط ناطلس كابأ الو ، برعلب

، ةيفاك ةضيرف كلتو ، دشرم نب رصان حلاصلا دبعلا دهازلا مهمامإ هيلع

اذهف ، فلسلا هيلع ام فالخ كل ديرأ الو ، فالسألا اميلع تامو

كل ترتخا لب ، مئال ةمول كرمأ ىف تفخ الو ، ىنم ةدجلاو ، ىرايتخا

، ةنوعمو ارظن كلذ مهل نوملسلا راتخاو ، ةمئألا نم كلثمل مللا هراتخا ام

٠ هشملا باتكل ةقفاومو

رصان نب دمحم خيشلا ةضيرف تطج فيك : دشار نب ملاس لاق

ةيقتلا هجو ىطع امعوقو نوكي نأ فاخأ : خيشلا لاقا اذهنمرثكأ

نابعش ٢ ١ رامن اذه ناكو ، ةيربلا مكحو هللا مكح ىف ىلوأ لالحلاو

ةريسلا ريغ مث : لاق ٠ ةرجهلل فلأو ةئامو نيعبرأو سمخ ٥٤١١ ةنس

مهو ، هلبق نيحلاصلا ةريس فلاخت ءايشأ هنم اوأر ىأ هولزعو ، كلذ دعب

٠ ةرهاطلا ةلودلاو ةرهازلا ةريسلا كلت ىلع هولمحي نأ نوديري امنإ

امك اصخرو ءالغ تاقوألا فالتخاب فلتخيف شاعملا رمأ امأ : تلق

دالوألا ةقفنو ، اهجوز ىلع ةأرملا ةقفنو هرمأ كلمي ال نم ةقفن ىف ه وررق

هيف ىراجيف ، ىعرشلا مكاحلا رظن ىلا لوكوم كلذ نأو ، مهيبأ ىط

هللا مممحر مهنكلو ، رخآ ىلا لاح نم لوحتت لاوحألا نإف ، تقولا ةلاح

تاومشلا نع سفنلا طبضلو ، ءادشأ اصارح ممفلس ةريس ىلع اوناك

٠ ممنع ىضرو شا مممحر ، لكألا توقب ايندلا نم اوضر ، دشأ
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ناكو ، لخن ىلا حار هيلع اهودع ىتلا ثادحالل مامإلا اولزع املو

نب برعلب اولخدأف ، ىصارحلا دشار نب رمع نب ساسج اميف ىلاوملا

اوعنمو هلوخدب اوردي ملو ، ءاحطبلاب ناطلس نب فيسو نصحلا ريمح

ىداو نم ىهوءاحطب ىلا روكذملا ضهنو ، ناطلس نب فيس نم نصحلا
برعلب امأو ، اهضبقف طقسم ىلا رصان نب فيس هلاخ لسرأو ، لواعملا

٠ امامإ ىوزنب ه وماقأفريمح نبا
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ريمح نب برعلب ةمامإ

ريمح نب برعلب هدعب عيوب ، ةمامإلا نع ناطلس نب فيس لزع امل

ةنس ىف كلذو ، ىوزنب ىبرعيلا برعلب نب كلام نب فيس نب ناطلس نبا

نب فيس دنع رخآ قيرف ىقبو ، نامع لهأ نم قيرف هعم ماقو ، ٥٤١١
وه موي نم ىأ ، رمألا لوأ نم اهودارأ امك هتمامإب نيكسمتم ناطلس

ترزآ ةقرف ، نيتقرف نامع لهأ مسقنا اهو ٠ ملحلا غلبي مل ريغص

مامإلا ىلوتف ، ناطلس نب فيسل اهئالو ىلع تيقب ةقرفو ، ديدجلا مامإلا

ىف ىقبو ، ةيلخادلا نامعو ةيقرشملاو لئامسو ىكزأو ، ىلهبو ىوزن
٠ قاتسرلاو ةنطابلاو طقسم ناطلس نب فيس دي
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ناطلس نب فيس ىلع برعلب مامإلا امميقي برحلا

ناطلس نب فيس نأ ىأرو ، لوبقملا مامإلا هنأ برعلب ىأر امل

ةكلمملا نع هدي عفريل هيلع مايقلا همزل هثادحأل ةمامإلا نم ضوغرم
ديؤملا مامإلا هفأ ىري وحو ، نوملسملا هيف لخد اميف لخديلو ، ةيفامعلا

فصن هديبو ، هلاح نم قبس امل رمألا اذهب قحألا هنأو ، موي لوأ نم
انهو ، ةيلخادلا ماقم موقي هلك طاسلاو طقسم نإف ، ةيناهعلا ةكلمملا

٠ مهبر رمأ مافلا فلاخي ثيح هدابع شا ىطبي

فيس نوصاني نيذلا ةحاور ىنب برحل اشيج برعلب مامإلا زمج

زمج كلذب ناطلس نب فيس ملع املو ، لدعلا مامإلا ىلع ناطلس نبا

ىقتلاو ، ناطلس نب برعلب هاخأ هدئاق لعجو ، ةحاور ىنب ةرصانمل اشيج

ناطلس نب برعلب مزمناو ، ةحاور ىنب ىداو ىف امدطصاو ناشيجلا

شيج مهرصاحف ، لابو ةرجح ىف مهنم نصحت نم الإ اورفو ، هموقو

دايقنالا ةروض اوأر نأ ىلا ،ةحاور ىنب لخن عطقب رمأو ، اهب مامإلا
كلذ دعبو ، نيمغار همكح ىلع اولزشو اونعذأف ، هنم دبال امل عوضخلاو

ممجورب مدهو ، ممناطوأ ىلا عوجرلاب هموقل نذأو ممنع برحلا عفر

دسب ممنع لحتراو ، نهوركي ام مهارأو ، ةبلغلاو رمقلا ةطخ ممل مسرو
٠ ممعوضخ ققحت ام



تيس دالب ىف ةءانه ىفب ىلع دزآل

موتحملا نم ىأر ةحاور ىنب خيودت نم برعلب مامإلا عجر امل
دهع ذنم ةيبرعيلا مايألا كلت ةليط اولاز ام نيذلا ةءانه ىنب ىلع فحزلا

مميط راص ىتح ةلواطمو ةبلاغم لاح ىط مهو ، دشرم نب رصان مامإلا

، عقو ام هايإو ممنيب عقوو ، رصان نب دمحمو مه اولتاقتو ، راص ام

اهجالفأ رمدو اهلخن عطقو ، تيس دالبب ريمح نب برعلب مامإلا طاحأو

٠ اهنع جرخ مث ةمغار هناطلسل اهعضخأ ىتح اهينابم مدهو



٦٩

ةءانه ونب هيفو نيربج ىلع فحزلا

نيربج نصح ةءانه ىنب لخدأ رمألا ىلوت امل ناطلس نب فيس ناك
اولصو ةزعو ، اهوكردأ ةدوشنأ امنأ اونظو هيطع اوضعف ، هايإ مهالوو

رصان نب دمحم هيلع ناك ام دض مامإلا اذه نم لاحلا اذه نأو ، اهيلإ

مامإلا اذمب اذاو ، هايإو مهنيب عارصلا رمتسيو مهدراطي ناك هنإف

، هنيرعو هباغ رصان نب دمحم هلعج ىذلا ماقملا مهيلويف ةيضقلا سكعي

عم ممفاطوأ ىلا نامأب مهريسو ، هنم ممجرخأو مامإلا اذه مهلذأغ

ىف ممحارأو مهنادلب ىلا مملصوأ ، ممتعتمأو مميرارذو مهلايعو مملهأ

قدي ام لمعي رحدلاو ، هاباو ممنيب لاحلا تأدهو مهنم حارتساو ، لاحلا

٠ سانلا نيب املوادن مايألا اذكهو فلخلا هب ليطيو فصعلا هب
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نامع ىلع ءادعألا رجي نلطلس نب فيس

نم بلط ، هحلاص ريغ ىف ريست رومألا نأ ناطلس نب فيس ىأر امل

نطولا ىف مهنم نوكي امب لابي ملو ، نامع لهأ هموق ىلع ةرصن ناركم طأ
هعومج فلو مهاقتلاو ، قدانب لهأ شولبلا نم طهر هءاجف ، نيدلاو
، ىنامعلا هشيجب برعلب مهاقتلاف ، وجلا قيرط ىلع مهب لبقأو ، مهعم
، قيرطلا اذه ىلع اهرادأ نم شا رثكال مهنيب برحلا ىحر ترادو

برعلب مامإلا ىلع نوكت نأ ةميزهلا تداك ىتخ اديدش الاتق اولتتقاو
، رانلا ةرارح نم ديدحلا نال ىتح اولتاقو اوربص مهنكلو ، هباحصأو
، معمج قرفو مملمش شا قزمو ، هدونجو ناطلس نب فيس مزهناف

تامو همجو ىطع رف نم مهنمو ، ابلسو ارسأو التق نوينامعلا مهبكرو
طقسو ، كلهف ضرألا ىف هاتف قيرطل ىدتهي ال نم مهنمو ، اعوجو اشطع
ههجو ىف مسجتت نامع لهأ ةولدع نأ ىأرو ، ناطلس نب فيس دي ىف

نآ ىري كلذك وهو اهفرتقا ىتلا لاوحألا هذهل ممعم هل هجو ال هنأو
لذي رمأ الإ هوحمي الو مميلع هتبلغ الإ هليزي ال هنأو ، ىهانت دق ءادعلا
٠ نيعضاخ هيلا اوتأيف مهرمقيو نيينامعلا

٤ ج خيراتلا ربع نامع -٧م
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نامع لها ىلغ ةرصنلا مجعلا نم ناطلس نب فيس بلط

كلذ ءارو نأو ، هدي نم رمألا طوقس ناطلس نب فيس ىأر امل

هناوعأ لسرأو مجعلا كولم نم بلط ، ضيضحلا ىف هب ىمري ىذلا لذلا

نوكفسيو ، مهحاورأ نولذبي ال موقلا نأ ىردي الو ، ددصلا اذه
مهركذت ذإ نامع كلم نوديري مهنكل ، ناطلس نب فيس لجأل مهئامد

بهذمب بهذمتم هلعلو ، لابم ريغ هنكلو ، اهيف فلاسلا مهدهعب مايألا

٠ هللاب ذايعلاو ةبلغلا نم هل اريخ رغكلا ى ري نم

، هتباجال ةسوملم ةعرسب اورداب موقلا ىلا هبلط لصو املو

انتغا وأ ، اهضرأ نم ةيبرعلا مسرألا هذه وحم اوكردي نأ ىسع

ةليل رخآ ناكفروخ لزنو مجعلا شيج ءاجف ، لقألا ىلع اهيدل ام

فلاو ةئامو نيعبرأو عست ٩٤١١ ةنس ةجحلا ىذ رهش نم سيمخلا

كرتو مهاقلتيل ناطلس نب فيس جرخف ، ريصلا ًاودصقو ، ةرجهلل

عومجلا دسثحف ، هنع ريمح نب برعلب ملعو ، ايلاو هنع طقسم ىف

غلأو ةئامو نيسمخ ٠٥١١ ةنس مرحملا رهش لوأ ىوزن نم جرخو
٠ ةرجملل

برعلبو ناطلس نب فيس عمتجاو ، ىنيمسلاب ناثيجلا ىقتلاو

، ةروكذملا ةنسلا سفن نم رفص رمسنن ةرغ ىف امهدانجأو نايبرعيلا ريمح نبا

، مويلا كلذ رخآ ىتح رثكألا برعلب موق نم لتقف ، شوانت مهنيب عقوو

دحأ عجري ملو ةدع نم مميدلام لك ذخأ و ، هموقو برعلب مزعئاو

حالس نم هيدل امم ءىشب دحأ عجري ملو ، ةعقولا نع بره الإ ممنم

ممضعب لتقو ، قيضملا ىف هاتو قيرطلا لض ممضعبو ، هريغو داتعو
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عاضو ، ةداع هيطع ةميزملا ريثأتل ه اطاعتي لك مزمنملا نأل ، قيرطلا ىف

ةردقو ةوق نم هيدل ام عماجب ةرملا هذه ىف برعلب هداق ىذلا شيجلا كلذ

٠ ةميزه رش تناكف ةميزهلا دعب دحأ عجري ملو ، برح هلآو

كنضو ىميربلا ىأ ، وجلا ىلع ناطلس نب فيس ىلوتسا كلذبو

ةقطنملا هذهب ىتلا لئابقلا عوضخلا هل تنلعأو ةعاطلا هل تدأو ىبغلاو

هل قاسو ، جارخلا ةرهاظلا ىملا لئابقلا هذه هل تدأو ، ةساسحلا

نم ىفشتي بلاغملاو هعم نيذلا مجعلا رشل ءاقتا اهلهأ ةميظعلا لاومألا

ىربع اولخد ىتح مههجوأ ىلع مجعلا قاسناو ، ءاشي امك بولغملا

اهلك مهلاومأ تذخأو ، ابهنو ابلسو التق ، ميظعلا رشلا اهلهأب اوعقوأو

مهنايبصو مهؤاسن تلمحو ، كلذب هنم اوفتكا نميف اذهو ، مهفونأ مغر

٠ مميرارذو

اهزكرم ىلا مجعلا تعجرو ، ناوهو لذ مهباصأو : مامإلا لاق

هنإف ناطلس نب فيس امأو : مامإلا لاق ، نامع نم اهمئانغب ريصلاب

هعم تحلطصاو هل تعضخ مئ ، برحلا هتشوانو ىلمب ىلع هموقب رم

ملاس اهيلع ىلو رمألا هل تملس املو ، مميلا راشملا همجع نم افوخ

ىتح ىوزن لهأ هنم عاتراف اسميطب تابف ىضمو ، ىربعلا سيمخ نبا

داك ىتح ناطلس نب فيس نم افوخ امنم برملا اولضفف ، اهتعلق ىف نيذلا

الإ ، رعذلا نم مهنيب عاش امل اعاترم نصحلا نم جرخي هسفنب برعلب

، لئامس مث ىكزأ مث حنم ءاج لب ، ىوزن دصقي مل ناطلس نب فيس نأ



ىداو لئابق بلطو ، لئامس ىطعأ ةردملاب نآلا فورعملا دعلا جلفب خانأو

ضرعتي ملو دكسمل هجوت مث ، هتوعد اوبلو كانه هومجاوف ، لئامس

ممعم ماقو ىبغلا لهأ ضقتنا مث ، هنم ةسايس اهنع ضرعأ لب نوصحلل

لهأ ءاج مث اهنم ىلاولا جرخو ، ىبغلا ىلع رفاغ ونب ىلوتساف رفاغ ونب

٠ اهيلع ىلوتساو ه ولخدأف ريمح نب برعلبىلا ىلهب



-  ١٠١  -

نامع لهأ ىلع مجعلا نه هشويج لصاوي ناطلس نب فيس

لاوحألا هذهل هيف ةبغار ريغو هتلق نامع نأ ناطلس نب فيس ىأر امل

باجح قرخ دق وهو ، هنم اهنوسسحتي ىتلا اياونلاو سانلا اهآر ىتلا

، ةروجلا كولملل اعبت ىقالي امب لابي ملو ناميإلا رسج رسكو فرشلا

ملو هقرافي ال هعم امئاد وهو ، نامعب هبورحو رصان نب دمحم ىأر دقو

ريخ ةبراعيلا لوأ ناك نكلو ، نطولاو نيدلا ءادعأ ىلا ليمي اموي هري

جرخي ىذلا ناحبسف ،رخآ رش مهرخآ نوكي نأ ديري نآلا وه اهو لوأ

٠ ىحلا نم تيملا جرخيو تيملا نم ىحلا

هيلا لسرأف دونج ةدايز مجعلا كلم نم بلط ناطلس نب فيس نإف

اولزن املو ٠ زاريش قيرط ىلع اوءاجف ، موقلا ةاتع نم اديدع اطهر

ةاغبلا طشنو ، ضعبب مهضعب ىوقتو مهباحصأ ىلا اومضنا ريصلا

اوجرخ ٠٥١١ ةنس نم لاوش رمش نم رشع عساتلا موي فو ، نوملاظلا

لهأ كرحتو ىلهب ىلا اولصوو ،ةرهاظلاو ىميربلا قيرط ىلع نامع ىلا

مجعلا نم لتقف ، برحلا ىحر ترادف املاطبأ مهاقتلاو مهبرحل ىلهب

مجعلا تلخدو ىطهب لهأ مزهناو ، رثكألا لب ىلمب لهأ نم كلذكو ، ريثكلا

ىلوتساو ، ٠٥١١ ةنس سفف نم ةدعقلا ىذ نم رشع ثلاثلا مويلا ىف ىلهب

نادلولاو ءاسنلاو نايبصلاو لهألا نم لتق نم لتقو ، اهلهأ برهو اهيلع

، فاعضلا لافطألا ىلع ىتح فطع ضعب الو ةمحرم ريغب لافطألاو

موي ممتميرج ناطلس نب فيس لهاك ىلعو ، ىلهب ىف ام عيمج اوبلس و

نيذلا ةروجلا ءالؤه ىلع ناعتسملا هللاو هلمعب الك ىزجيل شا نإو ةمايقلا

٠ لطابلا نم نوزئمشيالو قحلا نرعاريال



ىونن ىف نوثيعي مجعلا

ىذلل مملمع اولمعيل ىوزن ىلا اوجرخ ىلهب رمأ مجعلا ىمنأ امل
موي لوأ ىوزنل مهجورخ ناكو ، ىلهب ىف ةيماح اوكرت دقو ، هل اءاج
ىوزن لهأ عرذ قاض دقو ، فلأو ةئامو نيسمخلا ةنس نم جحلا رهش نم
نودتهي ال ليئارسا ىنب هيت ىف نامع لهأ ناكو ، مهادلا ودعلا اذه نم
، ممنادخأ ةنواعمو مهناوخإ ةرصانمل اوكرحتي ملو ، مهب ملأ امم ءىشل

نأ مهرمأ ةياغ لب ممب لزان كشال هنأو ، مهناريجب لح ام اوعمس دقو
هتعلق ىف ريمح نب برعلبب لاحلا قاض ىتح مجاهملا ودعلا عم اونوكي
امك برعلب برمف لكلا ىلع بعرلا ىلوتساف ، نيصحلا نصحلا ىه ىتلا
برعلب أجتلاو ، عزانم الو مجعلل عفادم الو دالبلا تيقبو ، هريغ بره

٠ رفاغ ىنب ىداوب

عضخو ، اهنم اوعزعزتي ملو ، اهيف اوتبثف صارح ونب ةعلقلاب ناكو

مجعلا نكمت املف ، مهنم اودارأ ام ىلع مهوحلاصو مجعلل ىوزن لهأ ةيقج

مميلع اوعضو ، فوخلاو لذلا اورعشتسا اهلهأ نأ اوأرو ، ىوزن نم

ءاسنلاو لاجرلا اولتقف باذعلا دشأ مهوبذع مث ، مهوصتماو جارخلا

ىف فوخلاو عورلا ثيو باهرإلا دصقل راغصلاو رابكلاو لافطألاو

٠ ضرألا

اولعفو ، هلمح اودارأ نم ءاسنلا نم اولمحو : مشلا همحر مامإلا لاق

نم اولتق ممنإ ليق ىتح باذعلا ميلأ مهوقاذأو ، ةحيبق الاعفأ ىوزن ىف

٠ لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا نم فالآ ةرشع رادقم ىوزن لهأ

مهو برملا ىلع ردق نم الإ ىوزن لهأ نم ملسي ملو : مامإلا لاق



-  ٣٠١  --

بيصنلا كلذ نم ناطلس نب فيسلو : مامإلا لاق ٠ ناعتسملا شاو ليلقلا
عقو امو هؤابآ هطف ام ىسنو ، ءادعألا مهيلا دلق ثيح ، رزولا نم رفوألا
٠ هؤلدعأ مهو هل نوحصني مهنأ نظو ،ماركلا مئابآ نم مهيف

، ةحيبقلا لاعفألا هذه لثم الإ هيفسلا ىأر جتني امو : مامإلا لاق
٠ ةعلقلا ىلع مجعلا ردقت ملو لاق

تافاسنلا مهيدل تسيلو ، دمعلا ةديدج ىهو اميس ال : تلق
مهل اركذ اهؤاقب ، داجمألا ةداسلا كئلوأل ظحلا نسح نمو ، ةيرصعلا

٠ نامعب

ةيماحلا ىه ةعلقلا نأل ، هيلع اوردقي مل نصحلا كلذكو : مامإلا لاق
تيقب امنإو ، مهل عفاد ال ثيح ىوزن نم مهبرأ مجعلا غلب دقو ، هل
مرحلا كلذ ىف نوثيعي ىوزن ىف مجعلا لازامو ، طقف اهسفن ةيماح ةعلقلا
مشا لوسر لاق ، نامعب ناميإ نم ةرذ هبلق ىف نم لك هيلع راغي ىذلا
قيلاغم ريخلل حيتاغم اسان سانلا نم نإ « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ناكف ٠ ثيدحلا ٠ » ريخلل قيلاغم ىشلل حيتافم اسان سانلا نم نإو ، رشلل
٠ دعب نمو لبق نم رمألا شو ، نامعل رش حاتفم ناطلس نب غيس

اوجح امدعب جحلا رهش نم رشع ةتس موي ىوزن نم مجعلا جرخ مث
مهل اودأو اهلهأ مهحلاصف ، ىكزا ىلا اهيف مهكسانم اوضقو ىوزن ذ
مل ىكزأ نم ممجورخ دعب ةنطابلا ىلاو لئامس ىلا مث ، مهنم اودارأ ام
نيرشعلاو عبارلا مويلا ىف دكسم اولخد ىتح اهريغ ىف الو لئامس ىف اوفقي
قبي ملو ، اهيف امو دلبملا ىلع اووتحاو ، ةنسلا سفن نم ةجحلا ىذ نم
ىتح اموي نيعبرأو ادحاو امهورصاحو ،ىناريملاو ىلالجلا نينصحلا ىوس
، ةرجهلل فلأو ةئامو نيسمخو دحاو ١٥١١ ةنس نم رفص نم سماخلا موي
٠ راحصو اكرب ىلا اوضمو دكسم نم اوجرخ مث ، امهيف اوحجني ملو



هقيدص مهب سقيل ءاج ، هيلع ناطلس نب فيس رش درف : مامإلا لاق
برهو هنوصح اورصاحو ، هسفنب هرهق اوبلطف ، هودع هفأ معزي ىذلا

املهأ هاقلتو وطلا جرخو ، اكربب لزن ىتح رحبلا ىف بكارم ىف مهنع وه
برعلبو وه ىقتلاو ةرهاظلا ىلا هجوت مث ، لخن ىلا هوبحصو ةماركلاب

امل ىوزن نم مجعلا نع ابراه برعلب ناك ذإ ، رفاغ ىنب ىداوب ريمح نبا
ماق كاذ ذإو ، دهعلا اذه ىتح مهعم لزي ملو : رفاغ ىنب ىلا اهولصو
برعلبل اوماقو ، لئابقلا خويش ةيقب نم مهعم نمو رفاغ ىنب خياشم ضعب
هرشل اعفدو هل ءاضر ناطلس نب فيسل اهوعجريو ةمامإلا نم هنوفعتسي

خويشو لئابقلا ءاسؤر نم اذه ناك امنإو ، ىمظعلا ةدسفملل اعطقو
مهعم كرتشي ملو اهببسب وهو تفلس ىتلا لامعألا اوأر نيذلا نادلبلا

٠ لضفلاو ملعلا لهأ

ملعلا لهأل مهتفلاخمب الإ ءالبلا اذهب نامع لهأ ىلب امف : مامإلا لاق

ىلع هشا بجوأ ام ىلاو قحلا ىلا نوعدي ملعلا لهأ نإف ، لضفلا لهأو
، مهايند ماطح نم هنولاني امو مهتاوهش ىلا نوعدي ايندلا لهأو ، بدابع

،نيدلا ةمجو ىلع عمطلا ةمجو لضفي هفرع نمو ،قحلا نوفرعي ال مهنإف
ىسرك ىه ايندلا نأل ، نيدلا رمأ ىلع مدقم ايندلا رمأ نأ ىري ممضعبو
تناك اذإ امأ ، نيدلا ةيحان نم ىتأت ايندلا تناك اذا سأب الو ، نيدلا

رشلا اميف لب اميف ريخ الف ناسنالا ىنب رش نمو ناطيشلا ةريضح نم ىتأت
٠ مشا هاضري ال امم مشاب ذوعنف



٥٠

نامعب رمألا ىلع بلغتي ناطلس نب فيس

ىف ركتفي الو ، رذي امو ىتأي امب ىلابي ال ناطلس نب فيس ناك امل

، تناك فيكو تناك اممم ةطلسلا لين هدنع ام ةياغ لب ، لطاب الو قح

نونئي نامع لهأ حبصأو ، قحلا جهن نع ةجراخ لاوحألا سانلا ىأرو

،مهنادلوو مهئاسنو مهيرارذ ىبس نمو لتقلا نم مهيف عقاولا ىلع نوكبيو

مهايإ مهريقوتو ةبراعيلل مهبح لدبتو ، مهلاومأ بهنو مهلزانم ريمدتو

لهأ نم اولتق ذإ ، همجعو ناطلس نب فيس نم اهوقال ىتلا لامعألل

لاحلا لدبتو ، نييبسملا ريغ ليتق فالآ ةرثع نم رثكأ ةصاخ ىوزن

قباسلا بحلا دعي مل ، كلذب سانلا رثأتو ، ىلاحلا لاحلا اذهب لوألا

٠ اهلاعفأ هذه ىتلا ةلئاعلا هذهل

اذه نم نوكي اذام نوردي الو هوركملا اوأر نيح اوعمتجا كاذ ذإو

، ةريبكلا ىساملا ىف سانلا عقوأو ، وفصلا ردكو عضولا ريغ ىذلا

نيذلا مجعلا عاطقنا اوأرو ، عقاولا مغر ةدحاو ًادي انه اوراصو

ىلع ةضباق ةيقب تيقبو ، راحصو اكرب ىف اوحبصأو طقسم نم اوجرخ

رفن ةئام ردق مهنم اوثعب ، مهباحصأ رابخأ مهنع تعطقناو ، ىلهب ةيصان

هاضتقا ىذلا اذامو ؟ نآلا مه نيأو ، مهباحصأ ربخب مهوتأيل اناسرف

٠ ةيلخادلا بلق ىف ءالؤه نإف ؟ مه رط

اولزن املو كانه هيط مه ام اوملعيل دكسم الوأ مهدصق ناكو

لوأ هموقب رينم نب ريمحو ، لئامس ىداو لهأ مهاقلت ، لئامس ىداو

راص مش ، مه رثكأ اولققو مهولتاقف ، رفص رمش نم نماث موي راهنلا

موي ىاهب ىلا ماير ونبو ىكزأ لهأو ركسعلا نم هعم نمب رينم نب ريمح

، اميلع اولوتساو ، نيرثعو دحاو موي اهولخدو ، رفص نم رشع عسات



جرخ راصحلا مهيلع دتشا املو ،مهعصاحف اهنصحب مجعلا نصتحاو
، محدنع ىتلا ةنؤملا نع فيفختملا جورخلا كلذب نوديري مهلعلو مهنم قيرف
، مهل نورصاحملا مهضرتعا اوجرخ املف ، ائيشف ائيش للستلا نوديري وأ
، نصحلا نم جورخلا ىلع اوردقي مل ، مهنم ىقب نم ىقبو مهرثكأ اولتقف

مهحالسب مهوجرخأف هعم نمو ناطلسمهنصح ىف
اوقبو ، دالبلا ىف اولعف ام ءازج نولوتقم مهجورخب مهنأ نوملعي مهنأل

نب ىيسءاجو ،
مهب ءاج هنأل ، نامأب ناطلس نب فيس مهلصوأو ، مهباودو مهعاتمو
ىلا ىرفاغلا دوعسم نب كرابم مهبحصأو ، ممئيجم ىف ببسلا وهو
ىتلا ةمامإلا كلت ىف شلا كراب ال ، مامإلا فرط نم مهل يفخك راحص
٠ اهلمع اذه

بحاص هاش ردان ىلا أجتلا ناطلس نب فيس نأ : بيكش مالك ىفو

اهركذ ىتلا ثداوحلا ركذو ، همساب نامع برحل مجعلا قاسو ، سراف

، نامع ىف ناطلس نب فيس لامعأ كلن تناكو ، ىه امك ىنامعلا خيراتلا

حبصأ مث ، حلاصلا ءاجرلا سأر غلب قرثم دجم نم نامع لاح لدبتو

لاجرلا اهب زاتمت ىتلا قورفلا هذهو ، حلاطلاو حلاصلا مع ، اليبو ءالب

هدابع نم ىلوتي هشلاو ، اولمع امم تاجرد لكلو ، لامعألا مهيدل فلتختو

٠ نيحلاصلا

برعلب همع نبا ىثخي لازام ناطلس نب فيس نإ بيكث لاق

فيس مهعمو ةرهاظلا ىلا مدقت شيجب هدجنأف مجعلا دمتساف ، ريمح نبا

ىف اوثحفأو برعلب ىلع اوبلغتف لاق ، هتعامجو روكذملا ناطلس نبا

نوهأ همع نبا ةوادع ىأرو ، هسفن ىلا غيس عجر ىتح ةياكنلاو لنقلا

مث ، ىلهب ءاج هنأ هانمدق امك طقسم ىلا ثاحناف ، مجعلا ةقادص نم هيلع

ديب رمألا نأ ىأر نيح كلذو طقسم ءاج ىتح ، لئامسو ىكزأو حنم



،فاصتنالا ضرغل اءاج امنإ مهو ،هرمأ ىلا نوتغتلي الو ،ه ديب ال مجعلا

خيراتلا لازيال ىتلا لاوحألا نم فلس امل نامع لهأ نم رأثلا ذخأو

، ءارهزلا ةيبرعيلا ةلودلا هتددج مث ، ميدقلا دهعلا نع اهلتري ىنامعملا

هب رمأي مل ائيش لعفت مل اهنأ الإ ، نيمغار مهفونأ نب ءادعألا تداقو

، ةدوروملا فرشلا دراوم رمدف ، ناطلس نب فيس رود ءاج ىتح ، عرشلا

الو ىري وهو ٤ هنم هعلتبي نم هل قاس نيح ىنامعلا دجملا ىطع ىضق مث

نولتحي مجعلا حبصأو ،نوكس الو ةكرح الو ىمن الو رمأ ىلعهل ةردق

٠ هتبغر مغرب هنم نوصحلا

ىتح ، ىلاهألاب نوعقويو ، دالبلا نوحاتجي مجعلا ثبلو : لاق

، ةرامإلا هاوعد نع ىلختلا ىلع هوربجأو برعلب ىلع رفاغ ونب ماق

نيينامعلا ةلمح تلقث املف لاق ، ةعزانم نودب ناطلس نب فيس ةعيابمو

مامأ ناك ىذلا شيجلا الإ دالبلا نع اولج ، مجعلا ىلع مهتملك قافتاب

لخن ةنيدم ىف لجر ماق ءانثألا كيتاه ىفو اهرصاحي ىقب هنإف ، راحص

قفاوملا ٠٥١١ ةنس ةمامإلا ىعداف ، برعي ىنب نم دشرم نب ناطلس همسا

، طقسم اهتلمج نمو ناطلس نب فيس دي نم دالبلا عزتناو ، ٨٣٧١ ةنس

اونمض نإ راحص نع مهل ىلختلاب مهدلعوو مجعلاب غيس ثاغتساف : لاق

ىلوتسا طقسم ىملا اشيج مجعلا حرسف : لاق ، ةمامإلاب لالقتسالا هل

بهذف ، فيس ىلا اهوملسي مل مهنكلو : لاق ، نوصحلاو دلبلا ىلع

دشرم نب ناطلس امأ : لاق ، ليلقب كلذ دعب تامو مزحلا ةدلب ىلا اذه

٠ راحص نع مجعلا لاتقىف ةحارج رثأ ىلع تامف

، ديعب نم ءابنألا ىقلتي وه و ، ىرصملا بيكش نايبلا ريمأ مالك اذه

ناطلس نب فيس اهضاخ ىتلا بورحلا نإف ، بناجألا بتك نم اهرثكأو

اوراس دكسم نم اورسكنا نيذلا مجعلا نإ : اولاق ، نامع لهأ اهب فرعأ

مهنم تيقبو ، مهنادلب ىملا سانأ مهنم بكرو مهناوخإ اهيفو ، ريصلا ىلا



نم ميظع شيجب فيس مهيلإ راسو ، نامزلا نم هللا ءاش ام ريصلاب ةيقب
تخ ةدلب لصو املف ، رحبلا نم بمكارملا مميلإ ريسو ، رحبلاو ربلا
نأ ربخلا هءاج، ريصلا برق ىهو قوف نم ةانثملا ءاتلاو ةمجعملا ءاخلاب
قرتحا دق ةيبرعيلا ةلودلا بكارم دحأ ، ماللا نوكسب ، كلملا بكرم
اذه نإف ، ةماه ةحداف هذه ذإ ، عوجرلا ىلع مزعف ، هيف نمب قرغو
هيفو ، ةمهملا رخاوبلا ربكأ وهو ، ةلودلا ىف مخضلا لوطسألا وه بمكرملا
مجعلا نع ناطلس نب فيس عجرف ، داتعلاو حالسلاو لاجرلاو لاومألا
هل تدأو ، نامع نوصح عيمج هل تنادو ريصلاب مه اوقبو ، نامع ىلا
٠ ةعاطملا ةيعرلا

، نوملسملا اهضري مل ثادحأ هنم ترهظ مث ةدم لاحلا كلذ ىلع ثبلف
ىلع جارخلا عضوو ، هاهتنم الو هرمأ أدبم اوضر الو : مامإلا لاق
٠ دشرم نب ناطلس اوبصنف هريغ ىلع اوقفتاو ، ةيعرملا



٩٠١

ىبرعيلا دشرم نب ناطلس ةهامإ

٠ همط انيلا ىمتنا اميف ةبراعيلا ةمئأ رخآ وه : شا همحر مامإلا لاق

نب فيس لجأل عولخملا ريمح نب برعلب هدعب ىتأيس ٠٠. تلق

ناطلس امأ ، ةبراعيلا ةمئأ رخآ نوكيف ىرخأ ةرم هوعياب مهنإف ناطلس

فيس لاوحأ نم ةيعرلاو سانلا ثاغتسا نأ دعب عيوب هنإف دشرم نبا

٠ ناطلس نبا

ىكزأو ىوزنو ىلهب نم ملعلا خياثم نم شا ءاش نم عمتجاف : لاق

خياشثمو لئامس ىداو لهأو ، مهريغو رفاغ ىنب نم لئابقلا ءاسؤرو
ةمامإ ىلع اوقفتاف ، مهنيب اميف اورظانتو لخن ىف اوعمتجاو ، لواعملا

ىأ ، جحلا ةليل لخن عماجب قافتالا دعب هيلع اودقعو دشرم نب ناطلس

، غلأو ةئامو نيسمخو عبرأ ٤٥١١ ةنس ةجحلا ىذ نم ةعساتلا ةفرع ةليل
، نوصحلا هل تضاخو ، لدعلاو قحلا ىلع شا دمحب ماقتساو هشا رمأب ماقف

اممدعو ةعاطلا نأل ، اهلك دالبلا ةعاط اهب داري اقباس اهنع انلق امك ىهو

فالخب ، كاذ ذإ ةينامعلا ةكلمملا ىف ةجحلا ىه ىتلا نوصحلاب ةطونم

كلذبو ، ءامسلا نم ىمرت تحبصأو ، تريغت عاضوألا ثيح ىلاحلا اندمع

امبر لب ، اهيف نم نصحت ال ثيح ةيمهألا ةريبك ريغ نوصحلا تحبصأ

سأر ىلع نحنو ، ىلاحلا اندهع ىف اندهاش امك اهلهأ ىلع الابو تراص

نوصحلا ىلع لوعملا ناك هلك اذه لبقو ، ةرجهلل رشع عبارملا نرقلا
٠ اميلع سفانتلاو نحاطتلا ناكو

٠ ريدق ءىش لك ىط وهو نآلكىف هتوكلم عئادب رهظي نم ناحبسف



٠ ٠١١  -

مزمني مث مامإلا ةمداصمل دعتسي ناطلس نب فيس

، دشرم نب ناطلس ىلع نامع لهأ عامتجا ناطلس نب فيس ملع امل
مهنأ نقيأ ، ةمامإلا جات هتماه ىلع اوعضوو ، ةينيدلا ةماعزلا هودلق دقو
زمجت ، هقاتسر ىف هيلع نومداق مهنأ ققحت لب ملعو ، هونيابو هوداع
قيرط نأل ، قتسرلا ةيالع نم رسيملا جلف العأ هركسعم برضو برحلل
ىف روصتو بعرلا هلخد مث ، ةدسث ىف ابهأتم ىقبو كانه نم نيمداقملا
عقوو هللا فو مش مهمامإ عم نيملسملا عامتجا ناك ذإ ، هيط مهتبلغ هسفن
لضف كلذ دنعف ، مهتمواقم نع زجعلا رعشتساو ، هسفن ىف فوخلا
٠ هب احصأ نع برملا

الئل هتاجاح لك هيف اكرات هركسعم نم لجرلا لسنا ليللا نج املف

دشرم نب ناطلس مامإلا لصو املو ، هتميزمب موقلا نم دحأ ملعي

رمش رخآ ةعمجلا حابص هيلا راشملا ركسعملا ثيح ، قاتسرلا العأ

، هرش نيملسملا هشا ىفكو دمغأ فيسلا نأ ققحتو ةمواقم دجي مل ، نابعش

ءافصب اهلهأ هاقلتو ، نانئمطاو ءوده لاح ىلع قاتسرلا مامإلا لخدو

املخدو ، ةماركلاب هولباقو ، ائيش مهدحأ نم ىري نأ ريغ نم بولقلا

ىوتحاو ، هورصانو هورزاوو ، ةمامإلل الهأ هوأر املو ، ةمالسلا لاحب

ديبع هيف اهنصح الإ ضراعم هل قبي ملو ، قاتسرلا قئالع عيمج ىلع

نم لوزنلاب مامإلا مهبطاخف ، هلايع ضعبو هتدلاوو ناطلس نب فيس

مهرصحف ، ناطلس نب فيسل ءاجر ممسفنأ ىفو ، اولبقي ملو نصحملا

، لاحلا كلذ ىلع اولزامو ، ةهج لك نم مهب شيجلا طاحأو مإلا

نم اوري مل املو ، مايأ ةرشعو نيرهش اوقبو ، ممل رصاحم ثيجلاو
٠ مامإلا هالوتو نصحلا نم اولزن ، ةكرح ناطلس نب فيس
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اموق عمج دق ناكو ، طقسم ىف ناطلس نب فيس نأ كلذ دعب فشكنلو

ضعب هل مامإلا ثحو اكربب ركسعو ، اكربو بيسلاو حرطمو طقسم نم

هثيجب هجوتف ، ىبرعيلا انهم نب فيس همأل هاخأ مهيلع رمأو ، مموق

ةكرعم مهنيب ترادو ، هشيجب ناطلس نب غيس مهاقتلاف اكرب ىلا

لتقو ، ناطلس نب فيس ىلع مامإلا راصتنا نع ترفسأ ، ةبيهر ةيماح

ليلقلا الإ هنم جني ملو هرثكأ كلهف خيس شيج امأ ، ليلقلا هشيج نم

روكذملا فيس مزهناو ، مامإلا ىلا مهيديأب اوقلأ نيذلا وأ ، اومزهنا نيذلا

رفظلاو رزؤملا رصنلاب قاتسر4 ىلا انمم نب فيس عجرو ، طقسم ىلا

٠ ربكألا

ةعامج ىأ ةبيث هتء اج ، طقسمب ناطلس نب فيس رارق رق املو

ماغط نم ودب مهو ، نامع لهأ دنع ماعلا فرعلا ىف اذكه هل ةرصانم

عمجو طقسم نم وه علط مهلوزنب ملع املو ، مزحلا اولزنف ، ةرهاظلا

، مهئاغوغو ودبلا ةقرترم نم ، ةريثك دونج هتءاجف اموق ةنطابلا نم

ةربخ ال فالجأ ء ةعيبر رماع نم اليلد نوعبتي الو انيد نوفرعي ال نيذلا

نأ مشا ردق نم ناكو ، بهنلاو بلسلا الإ مهل ضرغ الو ، برحب ممل
لمعو مهنيب اميف اولتتقاف مهنيب رشلا راثأ ، سفانتو قاقش مهنيب عقو

ىقبو مهناطوا ىلا اورفانت مث ،مهيف عيرذ لنق نع اومزهناف هلمع حالسلا

كلذبو ، مهرمأ نم لئاط ريغ ىلع مهنأ اوأرو ، مزحلا ىف ةرهاظلا ودب

دشرم نب ناطلس مامإلا ققحت املو ، مهناطوأ ىلا عوجرلا اولضف

٠٠٠ لخن ىلا هجوتو قاتسرلا نم اموق عمج ، ناطلس نب فيس رومأ ءوس

ثاجتساو دبدب ىلا جرخ مث ، ريثكلا مهنم هبحصو اهلهأ شاجتساو

جرخو ، اماه اطهر اهلاجر نم عمجو ىكزأ لصو مث ، لئامس ىداو لهأ

، ةنسلا هذه نم ةجحلا ىذ ىناث سيمخلا موي طقسم ىلا عمجلا اذهب
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ء ددعلا ريثك امخض هشيج ناكو ، اميف هركسعم برض ىور لصو املو

ممنم ليلقلا الإ هموقب جرخ مث ، ةجحلا ىذ عبار هليل ىور هلوزن ناكو
اممجاهف اليل دكسم ىط هلاجرب فحز مث ، ركسعملل اظفح ىور ىف مهكرت
هتليل نم ضرألا ىلا مهلزغأو لابجلل نيضباقلا ردحأف ، ليللا مالظ تحت

٠ عالقو نايسو جورب نم طقسم ضباقم عيمج نم نكمتو ، كلت

نانصحلا امهو ، ىناريملاو ىلالجلا نيتوحلا الإ دلبلا مامإلا ىلوتو
ناكو ، الاح هتلتحاف حرطملا نصحل شيجلا نم ةمذرش لسرأو ناعناملا
مامإلا هب ملع املو ، رحبلا قيرط ىلع بره ناطلس نب فيس رمأ نم
مميلع به افصاع احير نإف اوقفوتي مل مهنأ الإ بكارم هبلط ىف لسرأ
داجب مهدئاق ناكو مهرمأ ىشالتو موقلاب تقرغف ناكف روخ ةيحان نود
ترسكناف ناطلس نب فيس امأ ، دكسم ىلا هموقب داجب عجرف ، ملاس نبا
هتلصوأ انفس رجأتساف ، اهيلا لوصوملا لبق ناكفروخ ةزوح ىف ةبكرم ةلاقد
ةينامث ليقو ، لاجر ةسمخ طقف مهو هعم نمب هجوت مث ، ناكفروخ ىلا
سراف ىلا اهنم مث ، ريصلاب نبذلا مجعلا ىلا كانه نم هجوتو ، لاجر
مهتلايخ هوقلت كانه نيذلا مجعلا ملع املو ، نامع ىلع ءالبلا ديعيل
ديعس نب دمحأ هالوتف ، كانه بكرملا ىقبو ، ممناسرف ىلع هولمحو
ىف ش ءاش نإ ىتأي فوس امك مهدعب شرعلا ثرو ىذلا ىديعسوبلا
٠ زاريش ىلا ناطلس نب فيس جرخو ، هخيرات
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ىديعسوبلا دمحا نب ديعس نت دمحا

نامع كلم ىلوتيل ناديملا ىف زربي

ردص ىف ناطلس نب فيسب لصتا ديعس نب دمحأ نإ نولوقي اوناك

، ةءافكلا نم هيف ىأر امل ، تقوملا كلذ ىف اهتيمهأل راحص هالو هنإو ، هتلود

اريزو ةفصب هرومأ ىف هل اريشم دارأ ناطلس نب فيس نإ مهضعب لوقيو

ىط لصحتو ةورث عمج ارجات ديعس نب دمحأ ناكو ، هتاممم ىف هب نيعتسي

٠ هددصل اصيصخ ناطلس نب فيس هراتخاف ، لاومأ

نب فيس ناكو : ىمالسالا ملاعلا رضاح ىلع هقيلعت ىف بيكش لاق

نم لجرب هيلع سانلا راشأف ، هيأر ىلع دمتعي ريثم ىلا اجاتحم ناطلس

اهل لاقي ةرتع نم ديعس نب دمحأ همسا ةماقتسالاب افورعم ناك راجتملا

دمحو اهترادا نسحأو : لاق ، راحص ةنيدم اذه ىلوتف : لاق ، ديعسوبلا

املان ىتلا ةلزنملا ىلع ناطلس نب فيس هدسحف : لاق ، هققيرط سانلا

اوحلصأ سانلا نأالإ هيلع ضبقي نأ دارأ و : لاق ،ىلاهألا بولق ىف
٠ امهفيب

جرفي ىذلا قيدصلا ناطلس نب فيس مدع دقو : لاق قيزر نبا ىفو

ةدعاسملل مويلا كل ىرأ ال هتصاخ نم لجر هل لاقف ، بوركلا هنع

ىف وه هنإف ، ىديعسوبلا ديعس نب دمحأ الإ كنيع هب رقت امزاح الجر

،ناطلس نب فيس ىأ : لاقف ،ةياغ ةعاجشلا ىفو ، ةياهن ديمحلا ىأرنا

قيفوتلا نم ناكف ، هب كيتآ هللا ءاش نإ انأ هل لاقف ؟ هب ىل نمو

طقسم نم ريسملا عمزأ دق ، ناطلس نب فيس مامإلا نأ قيدصتلل ررقملا

ىلع البقم ديعس نب دمحأب اذاو ، ىوزن ىلا اهنم مث ، قاقسرلا ىلا

٤ ج خيرتلا ربع نامع - ٨م(
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، ديعس نب دمحأب ةفرعم هل قبست مل ناطلس نب فيس مامإلا ناكو ، هتقان

٠ هب عمست ىذلا ديعس نب دمحأ اذه : هل الئاق هلاجر دحأ هب هفرعف

، هلاجر نم هعم نم لك لجرتو ضرألا ىلا لزنف سرف ىلع مامإلا ناكو

دمحأب مامإلا ذخأو ، نيديلاب احفاصتف ، اضيأ ديعس نب دمحأ لزنو

نب دمحأل مامإلا لوقيو ، امهنيب اميف ناثدحتي موقلا نع ةيحان ىف اسلجف

لاقف ، ةصاخ ضارغأ ءاضقل حرطملل لاقف ؟ ديرت نيأ ىلا ديعس

٠ طقسمب ىنتئاف طقسم ىلا قاتسرلا نم ىعوجرب تعمس اذاو ، اهيلا ضما

عجر هنأ ديعس نب دمحأ هب عمسو ناطلس نب فيس مامإلا عجر املف

ىضمف ، هلرطو ءاضقل اسحلا ىلا هثعب مث ، هطم مركأف هيلع دفو اهيلا

: لاق نأ ىلا هلحم ىندأو مركأو ، هعينص ركشف ، دارأ امب هاتأو اهيلا

فرطلا اهلامعأ نمو ىأ ، اهلامعأو راحص ةنيدم هالو ةيالولل الهأ هآر املف

لدبتو لزعتو ىلوتف ، بناجملا كلذ ىلع راحص رطيستف ، هلك ىلامثلا

لاحلا كلذ نأل ، نامع دودح رخآ ىلا ىنامعلا ميلقإلا كلذ دوستوريغتو

رمظأف : لاق ، اعم نامع ىسرك ىه تناك ذإ ، ةيلهاجلا دهع نم اهل ناك

همركو هناسحإ ىشفو ، ةيعرلا نيب فاصنإلاو لدعلا ديعس نب دمحأ

ىدارفو اجاوفأ ةرهاظلاو لامشلا لئابق هتتأو ، كلذ ىلع هوبحأف ، مميف

٠ مهيلا نسحأو مممركأف ، اجاوزأو

ممل هبناج نالأو : لاق ، سوفنلا ىف اريثأت مركلل نأ كش الو

ىرفحلا نم روبجلا خويش هتدصقو لاق ، تالماعملا ىف مهنيب ىواسو

هتيص ىرسو ، مهيلا نسحأو مهتلزنم عفرف ، مصاع ىحو ىدارحلاو
تنثأف ، لدعلا رهظأو ، دايقنالاب سانلا هل تنعذأو دالبلا معو ممهيف



-  ٥١١  -

، ناطلس نب فيس مامإلا ىلا كلذ هعينص غلب املف ، لاق ٠ ةمألا هيط

سانلا رفنيل الإ كلذ ديعس نب دمحأ لعف ام شاو : هتصاخ ضعبل لاق

، ىنع رمألا ىلوتيل نأشلا اذهب لواحي هنأو ، هيلا مملعجيلو ، ىنم

٠ ىنيقشيل راحص ةيالو نم هلزعأ مل نإ ىنإف

اذه وه هبجاو نأ هيلع ةجحلاو همربت ىطع لدي امم اذه لثم امالكو

ىمستي وهو ؟ هريغ ىلا نكريو قحلا كرتي ملو هنع لدعي ملف لاحلا

ديعس نب دمحأ سيلو ، ىرثلا نع ايرثلا دعب اهنم دعبأ وهو ةمامإلاب

رهاظتو بجاولا ديعس نب دمحأ لعف امنإ ، مرجملا وه امنإ ، مرجمب

٠ اهب اقيقح وه ناك لاعفأب رثأتي نآلا هلاب امف ،ىغبني امب

، طقسمب هيلا لوصولاب هيف هبلطي اباتك هل ثعبف : قيزر نبا لاق

نب فيس دنع ام ىردي ال وهو ادعسم ىعدي مداخ هعم هءاجف هتوعد ىبلف

بجوي اثدح ثدحي وأ ، قحلا فلاخي ام هنم ردص هنأ دمعي ملو ، ناطلس

ىوني ناطلس نب فيسب اذاو ، ناطلس نب فيس نيبو هنيب عضولا ريغت

هعاديإو هضبقب ةديبع ةصاخ رمأ ناكو ، ديعس نب دمحأ نم ماقتنالا

٠ هلتق مار امبرو ، ىقرشلا توكلاب نجسلا

هل ىقبي ال ىتلا ناطلس نب فيس نم تافسعت لاوحألا هذه لكو

هلزع دارأو ، ديعس نب دمحأ لمع هءاس دق ناك اذاو ، ىضرم لمع اهعم

كلماع سمألابف ، لماع اهنم مربتي ال قرطو ةحيحص جهانم لزعللف

رومألا نكلو ، ءىش ىف قحلا نم اذه سيل ، هلكأت رانلل هيمرت مويلاو

رصتنتل هب تئح سمألاب ديعس نب دمحأف بجعلا سانلا ىرت اهرابدإ دنع
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ىمستت تنأو ، ةلماعملا ءوسب هلماعت مويلاو ، هئاراب نيعتستو ، هب

تيلبأ دقو ، مهليبارس لبت مل كينيع بصن كئابآ دهع نإ مث، ةمامإل اج

٠ لاحلا اذه نع اينغ تنك امأ ، مهلامعأ دضب تلمعو ممتريس تنأ

تيبلا وه ناطلس نب فيس مامإلا تيب ناكو قيزر نبا لاق

ديعس نب دمحأ لصو املو : لاق ، ىنيدراملا دوادل هدعب راص ىذلا

ةيدابزلا ىلع الزن ىتح ريبكلا ىداو ةبقع نم همداخو وه ءاج ىور ةيرق
ديري ديعس نب دمحأ دصقو ، كلانه اممتقان اخانأف ، بناجلا كلذ نم

رومألا نم ائيش مامإلا دنع نأ نظي ادرف هسفغب ناطلس نب فيس مامإلا

٠ اهيف هعم مهافتيف ،ةيرسلا

نب تيخب نب قيزر هدج تيب ءاذح غلب ىتح : قيزر نبا لاق
ديعس نب دمحأ ىف هديري ام مامإلا نم ىقلت دق ناكو ، ناسغ نب ديعس

هلأسف ، ةيدو تالسارمو تابتاكم امهنيب تناكو لاق ، لعفلا ءوس نم

هثحو قيزر هرذفأف ، هل مامإلا ةوعدل ةباجإ ءاج هنأ هباجأف هدصق نع

٠ ةكلهلا ىف عوقولا نم سفنلاب ةاجنلاو عوجرلا ىط

ديري هلعل : روكذملا قيزر نبأل ديعس نب دمحأ لاقف : قيزر نبا لاق

، كلتقي نأ ديريو لجأ : قيزر نبا لاقف ؟ راحص ةيالو نع ىنلزعي نأ

، هرثأ ىلع اعجار رك اذه قيزر نبا نم كلذ ديعس نب دمحأ ققحت املو

، هديؤت لاوحألا لئالدو علطم هنأل ، قيزر نبا لاقم قدص ىأر هنأل

نب فيس لامعأب ةلودلا حورص رايهفا ىري ديعس نب دمحأ ناكو

ىلامشلل ىبرغلا فرطلا ديس ديعس نب دمحأ راص دقو ، ناطلس

ىطو طقسم نم جرخف ، ممفيلأتو سانلا فالتئابو ، ةنسحلا ةريسلاب
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، مرج ام ريغ ىف هلتق موري لجر ىلع دقح هبلق فو قنح ةلح همجو

٠ ممفلأو سانلا فلات ام دعب ، ببس ام ريغ ىف هلزع موري لقألا ىطعو

مزحلاب لمعف ، ىردي هنأ ىرديو ىزدي نمم ناك لجرلا نكلو

امناظم نم ءايشألا ذخأيو ، ىوقلا رجحلا ىملا هيدايأ دمي ذخأو

، ديدح نم ديب رومألا ىلع ءاليتسالا وهو ربكأ وهىذلا رمألل أيهتيو

قثاوو ةنطابلا لهأ بلتجاف ، ةسائرلل هسفن أيهو ةسايسلا باوبأ حتفو

نيذلا لجرلا نم هآر نمل هدي طسبو ، رمثملا لمعلاب دقعلاو دحلا لهأ

ىط قفألا كلذ ىف مملاعم ركرو ، اهمزاولب رومألا لباقو ، مميط لوعي

ثداوحلا لياخي ىقبو ، ىغبني امك رومألا طبرو ، ةربتعملا ىوقلا

نب فيس نم تزأمشا دق سانلا نأ ىري ، ىنثني ال مزعو كمي ال بلقب

امنإ هعم نيذلاو ، هل نونيابم هنم نورفان مهنأو هلامعأو ناطلس

نيذلا لاجرلا ءالؤه لثمب نولتبي سانلاو ، هفسعت فوخ هل ةيقت هنوراجي

وأ شالفلا مامإلا نبا انأ امنإ مهدنع امنإو، لهأب رومألل اونوكي مل

٠ ىنالفلا ناطلسلا

، ةنسحلا هلامعأب امامإ وأ اناطلس راص انالغ نأ نومهفي الو اذكهو

ةثودحأ ىقبيو ، ليمجلا رثألا قحسيو فرشلا مدهي لامعألا ءوس نأو

هشا ةمكح كلتو ، لامعألا نيابتت اهنيابتو لوقعلا فالتخابو ، ةيرخسلا

٠ نوزاتمي اهاضتقمبو نولضافتي اهبو ، هقلخ ىف لجو زع

كلتو ، حالصلا اهيف هلصأو الإ ةمأ ىف نوكي فرش نم امو
٠ حلصلل نم دسفلا ملعي مشاو ، اليدبت هللا ةنسل دجت نلو هدابع ىف شا ةنس
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ناطلس نب فيسو ديعس نب دمحأ نيب ةيضقلا قيزر نبا قاسو

صخلن انارت كلذلو ، غرافلا ليوطلا امبولسأ ىلعو ، ةماعلا ةجملب

ذخأن امنإو ، اهتميق امل تارابعو بسانلا بولسأ ىف اهعضنو ةيضقلا

عضولا عون نم حيحص بلاق ىف هعضنو ىنعملا سفن قيزر نبا نم

٠ ربتعملا ىبرعلا

رذنأ وه رعاشلا دج قيزر نبا نأ ، ناطلس نب فيس ققحت املو

ىلا عجرو ، هيف ناطلس نب فيس اياون نع هل برعأو  ، ديعس نب دمحأ

همغرأ اذا الإ امنم جرخي الا هسفن ىف ررقو ، ذجاونلاب اهيلع ضعو راحص

، ةمأ ةدايقل وأ كلم ةرادإل حلصي دعي مل ناطلس نب فيس نأل ، ردقلا

لواتت كلذ دنعو ، ةئيسلا هلاعفأل هتظفل دق ةينامعلا ةمألا نأ اميس ال

هل فطلتي روكذملا لظو ، هدده ام دعب نجسلا ىف هب جزو قيزر نب فيس

نبا ىلع ةبجاو ةقيقحلا ىف ىه هذهو ، ديعس نب دمحأل هراذنإ ركنيو

نب فيس نجس ىف ىقبف ، قح ريغ ىلع ملسم لجر لتقب ملع ثيح ، قيزر

٠ هلامعأ ىف نيبرقملاو هدنع نيدمتعملا نم اقباس ناكو ، رهشأ ةثالث ناطلس

ىلا هيتأيل ، ةيناث ةرم ديعس نب دمحأ ناطلس نب فيس بلط مث

ريمألا هنأل ، ناطلس نب فيس اهل ملسي ال راذعأب رذتعاو هل للعتف طقسم

ققحت املو ، همامإ عبتي نأ مومأملا ىلعو ، رومأملا ديعس نب دمحأو

ةعبرأ ىف هيلإ زمجت ، هتباجإ ىلع ديعس نب دمحأ رارصإ ناطلس نب فيس

نأ ناطلس نب فيس ىردي امو ، اهنم رابكلا ةلودلا بكارم نم بكارم

ايدانم بيغلا ىف نأو ، ديعس نب دمحأ ىلا ىلكلا اهانعمب لوحتت رومألا
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ىمتني ةياغ ءىش لكلو ، هؤامتنا نآ دق برعي ىنب دمع نأو ، امل هيداني
٠ ديري ام كعفي هشا نأو ، سلنلا نيب املوادن مايألا كلتو ، اهيلا

، لاجرلاو لاملاب ةنوحشملا ةمخضلا هليطاسأب ناطلس نب فيس جرخو

فيس لسرأو ، راحص نصح بناجب تسرأ ىتح تقولا حالسب ةزهجملاو

براق ىف هيلا هجوتف ، هيلا لوصولاب ديعس نب دمحأ ىلا ناطلس نبا

صخشلا اذه ىلا نورظني سانلا فقو دقو ، افيفع اريس ريسي ريغص

هادان مامإلا بكرم نم براق املو ، ةيمهألا هذه مامإلا دنع هل ىذلا

امدعب هعوجرب مامإلا ربخأف عجرف ، تنك ثيح ىلا عجرا مامإلا مادخ

٠ هب ىتأيل بهذ ائيش ىسن هلعل هوكرتا : لاقف ، مهنم ىند

ثيح ، دمحأ ىلا فيس نم بالقنالا ىنعم لقاعلا كردي انه نمو

ىلا عوجرلاب ديعس نب دمحأل نوخرصي ناطلس نب فيس ديبع حبصأ

ناطلس نب فيس ىقبو ، دغلا ىلا كلذ مهموي هراظتنا ىف اوقبو ، هرقم

لكو نوكي اذام دحأ فرعي الو ، هنصح ىف ديعس نب دمحأو ، هبكارم ىف

، رفاسلا ءادعلاب رهاظتي نأ ديري الو هرمأ ربدي نيلجرلا نم دحاو

روضحلاب هوعدي ديعس نب دمحأ ىلا لسري موي لك ناطلس نب فيس ناكو

٠ اباوج هل دري الو

ناكف ، نالجرلا اهيف عقو ىتلا ةمزألاب دالبلا ىف ربخلا عاشو

نم روبجلا راث ىتح نورثاكتيو ، ديعس نب دمحأ ىلا نولاثني ساغلا
اوءاجف ، اكرب ىف انايعأ اريثك اوناكو ، مصاع ىحو ىدارحلاو ىرفحلا

نأو ، ديعس نب دمحأ نأشب هعم اوملكتو ، هلوطسأ ىف ناطلس نب فيس

امتمصتخا اذاو ، ةلاحلا هذه ىلع تنأو كل داقني نلو ، كنم فوختم لجرملا
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هذه لثم كنم اقحتسم ديعس نب دمحأ ناك امو ، كيلع امإو كل امإف
قح ىف هبجاوب ماقو ، ىداعألا نم اهامحو دالبلا ناص ام دعب ةلماعملا
هلعلو ، ديعس نب دمحأ حلاصب لاحلا روبجلا حلصأ رمألا ةياهنو ، ةمألا
ناطلس نب فيس هجاوي نأ حلصلا ناكف ، مهنيب فراعت نع ناك كلذ
٠ هدالوأ ربكأ وهو ، دمحأ نب لاله

داق ىذلا وهو ، سانلا ىف هيلا اروظنم القاع الجر لاله اكو

ىتأي فوس امك ، سرفلا نثارب نم اهذاقنال ةرصبلا ىملا ةينامعلا ةلمحلا

٠ مشا ءاسش نإ هلحم ىف كلذ

فيس دنع لاله ىقبي نأ ىلعو ، هيبأ نع دمحأ نب لاله هجاوف
فيس مركأف ، امهقافتا نع سانلا ىلا هعاشأو ، هيبأ نع ةباين ناطلس نب

ىلا هليطاسأب ناطلس نب فيس عجرف ، هلجأو دمحأ نب لاله ناطلس نبا

٠ هعم روكذملا لالهو ، طقسم

اهيف ةيلخادلا نامع نأ اميس ال امهنيب ءوده ىلع حبصأ لاحلا نأكو

، ىبرعيلا دشرم نب ناطلس مامإلا وهو ، ناطلس نب فيسل ريبك سفانم

نب دمحأ مارتحا الإ ناطلس نب فيس ري ملف ، اهلك ةيلخادلا لتحا ىذلا

ودغي كلذك لاله لزي ملو طقسم ىلا عجرو ، هيف وه ام مغرب ، ديعس

، مهبلط نيذلا مجعلا نأ ربخلا هءاج ىتح ، ناطلس نب فيس دنع حوريو

فيس نذأ كاذ ذإو ، كلذب مجعلا هاش بتك هتلصوو ، ناكفروخ اولصو

هيبأ ىلا لاله عجرف ، راحص ىلا دوعي نأ دمحأ نب لالهل ناطلس نبا

٠ ملع امع هربخأو ، ديعسنبدمحأ

ثيح ، ىلوألا نم ربكأ ةمزأ ىف حبصأ ديعس نب دمحأ نأ كش الو
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لك ملع ام ىلا اممنيب لاحلا ىدأو ، ناطلس نب فيسو وه فلاخت دق
مهب هيمري هلعلف ، ناطلس نب فيسل ةوق نونوكي مجعلا ءالؤهو ، دحأ
، راركلا املطب ىلاو راحص ىلا نومهن مهو هنم ىفشتيل ديعس نب دمحأ
امنوعدي مهو اهب مهدعو ناطلس نب فيس ناكو ، رادقألا ممتدعاس اذا
نكلو ، اميط مكحتلاو ، اهتيصانب ذخألا ىلا ةبغر مهلو ، دمعلا ميدق نم
٠ ء ىش لك ىلو شاو ردقلا دي ىف رومألا
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ناكفروخ نولدني مجعلا

، ةيفاثلا ةرملل مجعلا نم ةرصنلا ناطلس نب فيس بلط ىلع ءانب

ةدلب ىف ديعس نب دمحأ ناكو ، ناكفروخ اولزنو ميظع شيجب اوءاج

مامإلا ىلع ىصعتسا ديعس نب دمحأ نأل راحص ىلع اوفحزف ، ىباوعلا

، ديعس نب دمحأ قحس وه امنإو ، اذه ىقيقحلا ضرغلا سيلو ، هنيابو

هنوبرضي نصحلاب اوطاحأو ، هلواحت اميف اهترثع رجح هتأر مجعلا نأل

ءاجف ، ىباوعلاب ديعس نب دمحأ ىلا لسرلا تراس كاذ ذإو ، عفادملاب

، هنيرع ىف ثيللا ةفقو مهل فقوو ، مجعلا ىلع هتميكش تدتشاو اعرسم

بايغ ةصرف اومنتغاو ، ناكفروخ مملوصو لاح راحص ىلع مهفحز ناكو

٩٤١١٠ ةنس ةجحلا ىذ نم تلخ ةليل ةرشع ىتنثال اهنع ديعس نب دمحأ

ةشحو مهنم سانلا شحوتساف ، نامع ىف مهلوصو ربخ عاشو

نامع ىف هولعف امو ، ىلوألا ةرملا ىف مهنم هوفرع امل ، اهيلع ديزم ال

لجرلا ديزت ىتلا ةريرملا ناطلس نب فيس لاعفأ هذهو ، ديعب ريغ دهع ىف

نوتمي نيذلا ةبراعيلا ةيقب نمو ، هنم ازازئمشاو ، ىلاهألا بولق ىف اضغب

ناكو ، لفسألا ضيضحلا ىلا ىوهيو ، ىبرعيلا فرشلا ىحميل ةلصب هيلا

مسق ، نيمسق اومسقنا افلأ نوتس ، قيزر نبا لوقي ام ىلع مهو مجعلا

نع نامع ىلا ناطلس نب فيس ةيعمب هجوت مسقو ، راحص برحل درجت

، لاعفألا هذه نع هحصني ملعلا طهأ ضعب هيلا بتكف ، ىميربلا قيرط

همساب حصانلا اذه ركذي ملو ، موقلا لاوحأ هل نيبيو اهيف هبنؤيو
٠ هناوعأو ناطلس نب فيس نم افوخ

،) ممسفنأب ام اويغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ ( : هلاق ام ةلمجنمو
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راصبألا ىمعت ال هنإو (،شا نم هل درم الف اءوس موقب شا دارأ اذاو
مكيطعو انيلع ةبيصم هذه ، ) رودصلا ىف ىتلا بولقلا ىمعت نكلو
ءوس مكنوموسيلو اوغط اورفظ نإف ، اممأشأ ام ةيزرو ، اممظعأ ام
كاتأ اذا لثملا ىفو ، مكءاسن نويحتسيو مكعانبأ نوحبذي ، باذعلا
ىملا كلذب ريسثي ، هردغو هديكو هركم ننمأت الف هردص ترغوأ ؤرما
: لاق ، اهعباوتو سرافل مهمالطصا لاح ماركلا ةمئألا هئابآ نم قبس ام
ىلع ةجح كل مأ ؟ ناطيشلا كبلق ىلع ىلوتسا مأ ًا ناظقي مأ مئان تنأأ
ثعبتو ، مهيلع شا بضغ اموق ىلوتت نأ كل ىتأ ناطلس مأ ؟ نيملسملا
؟ كترصنل مهوجرتو ، كترضح ىلا مهوعدتو ، مهيلا ةدصاق كلسرو كبقك
ممنم لح ام تلفغف ٠٠٠ تملع مأ تلهجأ ، رنتعا نمل ربعلا ربكأل اهنإ
عنص امو ، ارسق مهنفس ذخأو ، مهلاجر لتق نم نيرحبلا ةريزج ىف
دمحم مهتموثرجو ، باعزو مجع نم هعم نمو ، ناطلس بارهم مهريبكب
، باوبأ اهل بولقلا تناك ول شاو : لاق نأ ىلا ٠٠٠ ىنارحبلا مشا دبع نبا
خلا ممميشايخ نم جرخي اهاظلو ، دقتت ةوادعلا نارين متدجول تحتفو
اذا امأ ، ناميإ سفنلا ىف ناك اذا لبقيو رثؤي حصنلا نكلو ، لاق ام
: لاجم حصنلل سيلف ، اهاوه ىلع الإ لوعت ال ةراهنم تناك

اذا ءرملا ىف ةلاقملا عجنت امنإ

داؤفلا ىف ىوه تفداص

٠ ءوسلا تأرمتساو قحلا نع تغاز ناطلس نب فيس سفن نكلو
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راحص نصحل اهراصحو مجعلا

نم ىحمي نأ بجي ىذلا طخلا وه ديعس نب دمحأ نأ مجعلا ىأر

، ءارسع ةيحو ، ءارمح ةرمج هتطخل ىذلا لطبلا هنإف ، نامع ةفيحص

تابثإل هترصن اذا اهل راحص نوكت نأ ناطلس نب فيس اهيلإ بغر دقو

اوبرضو ، راحصل راصحلا مجعلا ددش دقو ، نامعل ءالباهلمحي ىتلا هتمامإ

، هايإ مهبرض ةدش نم مدهتي نأ داك ىتح ، مهعم ىتلا ةيعفدملاب اهنصح

هدومص اوأر املو ، مهدهع ىلا ةبسنلاب ادج ةليقث مهتيعفدم تناكو

، نصحلل ارصاحم اناينب ممل اوماقأ ، دوطلاك مههجوأ ىف هفوقوو مهل

، هتمزأ ىف هرصني ديعس نب دمحأل نمو ، امصتعمو مهل أجلم نوكيلو

نب برعلبو ، دشرم نب ناطلس نم تاجوم اهيلع ىقالتت ةيلخادلا نامعو

دمحأ ودع روكذملا افيس نأو ، ناطلس نب فيسل ءاضرإ علخ ىذلا ريمح

نيدوعوم اوناك هترصانمل اوءاج نيذلا مجعلا نأ اميس ال ، ديعس نبا

٠ لوألا دهعلا نم اهيقشاع نولازيال مهو ، مهترصانم ىلع ةمعط ممل راحصب

٠ افلأ نيتس راحصب نيطيحملا ددع ناك : قيزر نبا لاق

عم ةيلخادلا نامعل اومجوت نوقابلاو ، اغلأ نورشع حيحصلا : تلق

٠ كلملا هل اوديعيل مهفيس

ممنم ةيرس تضمو : لاق ، ةنيفس ةئامسمخ مهنفس ددعو : لاق

، لواعملا مهمزهف ، تاملسم نود اوغلبف ، ةازغ لواعملا ىداو ىلا

اوسسأو ، ايثك اقلخ امنم اولتقف تايرق ىلا ةيرس مهنم تضمو لاق

٠ زاريش ىلا ممب اوثعبف ، انايبصو ءاسن
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ىبرعيلا انهم نب فيس اهيفو ، طقسم ىلا ةيرس مهنم تضمو : لاق
وه ىذلا لمرحلا حيس ىف مهاقلتف ، دشرم نب ناطلس مامإلا ىلاو
ةمحلم نع تفشكنا ىتح ممنيب برحلا ىحر ترادف ، ىربكلا حرطم نآلا
مملتاقف ىناثلا مويلا ىف اورك مث ، ىور ىلا مجعلا اهيف تمزمنا ةميظع
نم هعم لتقو ، روكذملا لتقف ، برعلا نم هعم ىقب نمب انهم نب فيس
ىلتق ةلمج نإ ليقو ، ريثك قلخ هموق رئاس نمو ، الجر نوثالث ةبراعيلا
، هركسع ةيقب نم نوقابلاو ةبراعيلا نم نوثالث ، الجر نونامث برعلا
ىلالجلا نينصحلا ىلع اوفحز مث ، طقسمو حرطملا مجعلا لتحاو
نيرطيسم اوقب مهنكلو اومزهناف ، هدشأ ىلع عارصلا ماقو ، ىناريملاو

نوطيحملا ممعبر مهيلا لصو ىتح ، ناتروصحم ناتوكلاو ، دالبلا ىلع
دنعو ، ادبأ ائيش ديعس نب دمحأ ةرخص نم اوعزعزي مل مهنإف ، راحصب
لصو املو ، اهوحتف مهفأ مهغلب امدنع طقسمل اوهجوتو هوكرت كلذ
نم رثكأ كلهو اهولتحاف ، ىرخأ ةرم نيتوكلا ىلع ةركلا اوداعأ ءالؤه
ممعاب نيذلا ةلمج نمو ، اميف اوركسعو دالبلا نم اونكمت كلذ دنعو امميف
٠ خرؤملا ديمحدجءانبأ مجعلا
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راحصب نيذلا مجعلا برحل هجوتي دشرم نب ناطلس مامإلا

اشيج عمج ، مجعلا راصح دشرم نب ناطلس مامإلا ققحت امل

فيس دض راص ديعس نب دمحأ نأل ، راحص ىف مجعلا ةزجانمل هب هجوت

، لكلا ءادعأ مجعلا نأو ، نيفرطلا ودع روكذملا افيس نأو ، ناطلس نبا

، ديعس نب دمحأ اهريمألو راحصل ةرصانم هشيجب روكذملا مامإلا جرخ

ىلع ناك ذإ ، مجعلا شيجل عضخي ملو هركرم نع عزعزتي مل ىذلا
ةيرس اوثعب مجعلا نأ هغلب ةروباخلا مامإلا لصو املو ، لماك دادعتسا

مهوأر امدعب ممل اوجرخ دلبلا لهأ نأو ، اهنم بيرقلا ريصقلا ىلا مهنم

، نوقالي ام نويهني اوماقو ، دلبلا نم اونكمت مهنإف ، بهنلاب نيلغتشم

اولتقو مهوفشكف ، مهيف فيسلا اوعضوف ، دلبلا لهأ مهيلع رك ذئنيحف

٠ ليلقلا الإ مهنم راحص ىلا عجري ملو ، مهنمرثكألا

، اهيلاوح امو محص ىلع ةراغلاب نئاخلا ناخلا مهريمأ رمأو : لاق

مه اولتنقاف ، دشرم نب ناطلس مامإلا اوفداصف ، اضيأ ريصقلا اهنمو

نمب مامإلا هجوت مث ، ريثكلا مهناسرف نم ةكرعملا ىف طقسو ، مهايإو

مهل اوأيهت دق مجعلا اودجو اولصو امدنعو ، راحصب نيذلا مجعلا ىلا هعم

مامإلا شيج ناكو ، فرعي ام دشأ ىلع لاتقلا ماقف ، ةبهأ لمكأ ىف

فل نمو ، اهب نيذلا مجعلا عومج ىلا ةبسنلاب راحص هب لصو ىذلا

سوؤك ناقيرفلا ىطاعتو ، دوسألا روثلا ىف ءاضيبلا ةرعشلاك ممعم

ريهاشملا مهلاجر نم لتقو ، ىلع بلك مجعلا ءارمأ نم طقسف ، مامحلا

نم الجر نوثالثو ، ناطلس نب انهم مامإلا طهر برعلا نم لتقو ، ريثك

برحلا رشاب هنأل ، مجعلا نم تاحارج اضيأ مامإلا تباصأو ةبراعيلا
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اهيلع ءاقبلا عاطتسا هقكلو ممحامرو ممفويس هقلوانتف ، شيجلا ةلقل هسفنب

ىقبف ، ديعس نب دمحأ دنع هترصانمل ءاج ىذلا راحص نصح لخد ىتح

همحر هيط هشا ىضقف مايأ ةثالث شاع ليقو ، ادحاو اموي نصحلا ىف

٠ هعم نيدهاجملا نيملسمللو هل رفغو شا

مجعلاو ، مزحلا نصح ىف ةنوآلا هذه ىف ناطلس نب فيس ناكو

، ناطلس نب فيس نطب لسرتساف ، نامع لهأو نامع ىف اهيلعافأ لعفت

ةمئاق برحلاو ، نيلجرلا رمأ ىمتناو تامف ةريسي امايأ الإ ثبلي ملو

وهو الإ مهموي ىف هوري ملو ، اهقاس ىلع مجعلاو ديعس نب دمحأ نيب

تنهوف ، هيط نوردقي ال ممنأ اوأر كلذ دنعو ، مهسمأ نم دشأ

هدعاس دتشي موي لك ديعس نب دمحأ اوأرو ، مهسوفن تفعضو مممئازع

لاحترالا اولضفو ، هنم ةاجنلا اولواحو هتملاسم اوبلطف ، هتمه ىوقتو

اوعنقو ، ممعم امب لاحترالا ىلع ديعس نب دمحأ مهدئاق حلاصف ، هنع

ىعدتسا دقو ، كلذ ىلا مهباجأف ، بايإلاو هنع جورخلاب هنم ةمينغلا نم

، مهمركأو نصحلا اولخدأف ، ممنايعأ نم لاجر ةرشع هعمو مهريمأ
نم مهريمأ بلط ، اونأمطاو اوبرشو اولكأ املف ، ماعطلا مهل مدقو

، ممعم امب اوجرخي نأ طقسمب نيذلا مهباحصأل عسوي نأ ديعس نب دمحأ

ةلآ نم مهعم ام اولمحي نأ ديعس نب دمحأ ممل نذأف ، ءالؤمهل عسو امك

ىلا مملمحي نأ هنم اوبلطو ، مهيديأ ىف ىتلا مهبابسأ نم اهريغو برح

٠ مشا ءاش نإ لاقف سابع ردنب

، هنع اوجرخ كلذ دنعو ، وه ام اهطرش ءارج فرعي ال ةيطرش ةملك
اوبكر مث ، طقف نيموي ليقو ، مايأ ةثالث نم رثكأ دالبلا ىف اوثكمي ملو
٠ سابع ردنب ىلا اوضمو مهنفس
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اهالوتيل اكرب ىلا فحزي ديعس نب دمحا

مجن برغو ، مهرش شا فرصو ، راحص نم مجعلا لحترا امل
هتماه ىلعو ديعس نب دمحأ جرخ ، شإ ءاش نإ اعلاط دوعي الف ، مهيعب
ةبيه عردت دقو ، دجملا راقو هيلعو ، ءادعألا هوجو ىف عملي فرش جات
نم بختناو ، هيلع ناك ام قوف هتيونعم تعفرو ، هيلا راظنألا تتفملأ

هوملسف لواعملا ديب اهنصح ناكو ، اكرب ىلا مهب جرخ لجر ىفلأ هلاجر
هيلع ىلوو ، روكذملا نصحلا ىلوتف ، هايإو مهنيب مدقت افراعت لعلو ، هل

ارظتنم راحص ىلا وه عجرو ، لحملاب فورعملا ىديعسلا دمحم نب نافلخ
ثيدح تحبصأ راحص نإف ةدوع مجعلل لهو ، اهعضو نوكي فيك رومألل

٠ موقلا دنع رمسلا
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طقسم لدب نامعل ءانيم اكرب رمعتسي ديعس نب دمحأ

نكل ، هنيع ىف ىذق طقسمب نيذلا مجعلا نأ ديعس نب دمحأ ىأر

، صرفلا نيحتي نأ هتسايس نمو ، لاحلا ىف نيه ريغ ىذقلا كلذ لاوز

نآلا مهطقسمو ممكرتي نأ ىأرلا ىأرو ، اهعيضي مل اهناوأ نآ اذاف
ةمصاعك اكرب رامعتسا مهلذي امم ىأرو ، اهنم مملاوز ةعاس قدت ىتح

كلذبو ٠ دحأ طقسم تأي مل اهقوس تماق اذاف ، نامع ةراجتل ءانيمو

مجعلا حبصي اهرايهنابو ، اهتايح راهنت و ، مجعلا هجوأ ىف اهقفأ ملظي

نأو ، اهتايرورضو نامع تايجاح لك اكرب ىف ماقأف ، اعبط ءىش ال ىف

طقسم ىف مهنإف ، توبكنعلا تيب نم نهوأ ىف اوناكل اميلإ مجعلا كرحت ول

ودعلا طقس اذا اميس الو، اهب ةقعاشلا لابجلا ةطاحإل عينم نمح ىف

دي ىف نصحلا نأل الف اكرب امأ ، ةعنم ىف ناتصحلا ىقب اهنطب ىف مجامملا

٠ ةفوسثكم ةيلحاس ضرأ ىهو ، برعلا

زاحناف ، برحب مهئدتبي ملو ، مجعلاب شرحتي نأ بحي مل هنأكو

نفسلل اهيلا تراسو ، اطعلاو ذخاللو ، ىرشلاو عيبلل اكرب ىلا سانلا

٠ اهريغو اريمحو البإ نامع نم ةعتمألا تالقانو ، رحبلا نم

نم بلجت ىقلا ةعتمألا نزول اكرب ىف نيزاوملا تميقأو : خيراتلا ىغف
، ناطلس نب فيس مايأ طقسم ىلا بلجت تناك امك ، نامع نمو دنملا

لماعملا وه ، لحملاب فورعملا ىديعسلا نب دمحم نب نافلخ ىلاولا ناكو

ام اهيف جار قوس اكرب ىف تماقتساف : لاق ، ديعس نب دمحأ فرط نم

، تاهجلا ىتش نم مهجئاوحل سانملا اهدصقو ، اهريغ ىف جوري ناك

) ٤ ج خيراتلا ربع نامع - ٩م(
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ةهاظلاو نامع دوفو اميلا ىمتناو : لاق ، نامع نم راجتلا اميلإ لقتناو

ةداملا تعطقنا كلذبو ، اهنم هيلا نوجاتحي ام لمحو ، ءارشلاو عيبلل

اورجضو ، اهيف ممعرذ قاضو ، اهل نيضباقلا ىديأ ىف طقسو ، طقسم نع

ريغ ذاو ، اهلاح ملعي امك طقمم نإف ، مهنع داوملا عاطقناو ممماقمب

ىف نوينامعلا اهيتا نأ تاهيهو ، ءادرجلا لابجلا اهب طيحت عرز ىذ

٠ راحص نم ممباحصأ لاحترا مجعلا فعض ىف دازو ، كلذ املاح

ىذلا ، ناطلس نب فيس توم مهغلب امل اضيأ مهفوخ دإز مث

برقأ نوبلطي مزحلا ىلا الوسر اوثعب كلذ دنعف ، همسا ىط اوءاج

مزحلا لهأ غلب املف ، طقسمب مهيلإ لصي ناطلس نب فيس ىلا لجر

لصو املف ، ناطلس نب دجام همسا الجر مهيلإ اولسرأ ، مجعلا لوسر

هيلا اوملسي نأ ، مهنم باتكب زاريش ىلا ريسي نأ هنم اوبلط مهيلإ

فيس تومب هيف هنوربخي هاثلا ىلا اباتك هل اوبتكف مهقفاوو ، دالبلا

ناطلس نب فيس ىلا سانلا برقأ وه مهباتكب لصاولا نأو ، ناطلس نبا

برعلا تعطقنا دقو ، لاح قيضأ ىف حرطمو طقسم ىف اوقب ممنأو ، امحر

، هب نوشاتعي امم طقسم ىف ءىش الو ةداملا ترصحناو ، طقسم نع

هايإو كفيب ددجو هل فطلت ىأ ، هاشلل ةعاطلا رهظأ ، دجامل اولاقو

حرطملاو طقسم لقاعم نم انيديأب ام صيلختب انيلإ بك نإ هنإف ، ادمع

قيرط نع زاريش ىلا جرخو ، كلذ ىلا دجام مهباجأف ، كل اهصلخن كيلإ

٠ ىمابع ردنب

، طقسم نم مجعلا هايإ هدوز ىذلا باتكلا هاطعأو هاشلا هجاو املف

ىلا اباتك هل بتك مث ، مايأ ةثالث ةفايضلا راد ىف هماقأ هيف ام ممفو هأرقو

لقاعم نم مميديأب ام اوملسي نأب هيف مهرمأي طقسمب نيذلا هباحصأ
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سابع ردنب نمو ،ىلوألا قيرطلا ىط دجام عجرو ،حرطملاو طقسم

ىهو رحبلا نافوط اميلع راثو ، حيرلا اهبرضف اميف ءاج ىتلا هتنيفس بكر

ىلا جاومألا امتفذقف ، رحبلا جاومأ ةعراصم ىلع ردقت ال ةريغص ةنيغس

نم هب ءاج امب هربخأو ، راحص نصح ىف ديعس نب دمحأ ىلا ىضمف ، راحص

باتكلا ديعس نب دمحأ ذخأف ، هيلا لقاعملا ميلست هرمأ هنأو ، هاشلا دنع

مرمأو ، ىديعسوبلا ملاس نب سيمخ وهو هتعامج دحأ هب لسرأو ، هنم

مه اوقفتا مهغأو دجام لوسر هنأ ممل رهظي نإو ، اهيلا راشملا لقاعملا ضبقب

دنع ميقم ادجام نإو ، مهنيب قرف الو حلص لاح ىلع روكذملا دجامو

نم لجر ةئامعبرأ هعمو ، ملاس نب سيمخ راسف ، ديعس نب دمحأ

٠ ديعس نب دمحأ لاجر

ةعامج نم هنأ اونظ ، هاشلا باتك مهيلع ضرعو مهيلإ لصو املغ

كرتف ، اهلك لقاعملا هل اوملسف مهيلإ دجام هثب دقو ، ناطلس نب دجام

، راحص نم مهب ءاج نيذلا ديعس نب دمحأ باحصأ ملاس نب سيمخ اهيف

طقسم لقاعم ضبقب ديعس نب دمحأ ىلا ملاس نب سيمخ بتكو لاق

: لاق ثيح ، نايبلا ريمأ دجام ةيضق ىلا راشأ دقو ٠ مجعلا نم حرطمو

، اكرب ىلع ىلوتسا ىتح راحص صيلختب فتكي مل اذه ديعس نب دمحأ نإ

فيس مع ءانبأ نم ناطلس نب دجام نويناريإلا لسرأف ، طقسم رصاحف

ةيسرافلا ةيماحلا ىلا مزاللا رمألا هنم نوسمتلي هاشلا ىلا ناطلس نبا

نب دمحأ دي ىف بيرغ قافتاب رمألا عقوف ، هيلإ نوصحلا ميلستب

نوصحلاو رمألا اوملس مهنأ ىلع ءالؤه جرخو ةيماحلا ىلا هغلبأف ، ديعس

امملست دمحأ نأ ةقيقحلاو ، ناطلس نب دجام مساب ديعس نب دمحأ ىلا
٠ ةعيدخلاب
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ريغ ىلع تءاج دجام ةنيفس ىأر امل ديعس نب دمحأ نإ : ليقو
نب دجام اهيف اذاو ، امل هدنج لسرأف اهركنتسا ، نفسملا ريس نوناق
باتكلا هنم ىلوتو ، هنجس مث هيلع ضبقف ، هاشلا باتك هعمو ناطلس
دمحأ ظوظح نم هلك اذهو ، عاش ىذلا اذه ، مجعلا ىلا هب لسرأو
نصح ىف تامف ، دشرم نب ناطلس مامإلا هيلإ قاسنا ثيح ، ديعس نبا

مالتسا الماح ناطلس نب دجام نآلا ءاج مث ، ديعس نب دمحأ دنع راحص
ىنامعلا كلملا ذاذش طقتليل ماق ىذلا لطبلا دمحأ اهملتساف ، طقسم
٠ ه رثعبت دنع

، اكرب ىف نييناريإلل ةميظع ةميلو ديس نب دمحأ عنص كلذ دعبو

نفسلاب مهلف اجنو ، مهوحبذو مهيلع اومجه ىلاهألا نأ اهتياهن تناك

، برعلا مه نغسلا ةحالم ناك املو لاق ٠ ناريإ لحاس نيدصاق

ىملا امب نيمزهنم اوفاك نيذلا نييناريإلا كالهإل نفسلا اوقرخأ مهنإف

: لاق ، ءىطاثلا ىلا ةحابسب اوجفو ميلا ىف مهسفنأ مهوفذقو ، مهدالب

ةازغ تهتنمل اذكهو ، ةمولعم رحبلا ماحتقاو ةحابسلا ىف نيينامعلا ةراممو

٠ نامع دالبب سرفلا

ةبحصب مجعلا ىعدتسا ديعس نب دمحأ نأ : ىنامعلا خيراتلا فو

نيذلا هلاجر نم لجر ىفلأ هيلا ثعبو ، اكرب ىملا لحملا دمحم نب نافلخ

كلذكو ، نيصاخلا هراصنأ أوحبصأ مهنإف ، راحص اياعر نم مهيلع دتعي

اميسال دايقناو ةعاط اهلهأ ىف نوكي ةقطنملا ىملاو نأ اعبطو اكرب لهأ

لاجرلا ءالؤهو ، مهبدل اعاطم مهيف ابوبحم ريصي مهيلإ انسحم ناك اذا

ةنوآلا هذه ىف طقسم ىملاو ملاس نب سيمخ ىلا ديعس نب دمحأ مملسرأ

رمأ امك اكرب ىلا مجعلاب جرخي امدنع اهنوصحو اهضباقم ىلع مهكرتيل

املو ، ديعس نب دمحأ هديس هب هرهأ ام سيمخ لعفف ، ديعس نب دمحأ
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لحتل ةحرقلاب مهمايخ اوبرض مهيلإ راشملا مجعلا هعمو اكرب لصو
ممليخلو ةفايضلا ديعس نب دمحأ مهيلإ ثعب كاذ ذإو ، رامدلا ةحرق مهيلع

٠ ماعطلاب

وهو ديمح دجهيبأ نع قيزر نب دمحم ىبأ ىنربخأ : قيزر نبا لاق
، خئاصلا ملاس نب فورعم خيشلاو ، ناسغ نب ديعس نب تيخب نب قيزر
، ىمجعلا باصقلا نسحم خيشلاو ، ىعادبلا ديمح نب رطاخ خيشلاو
٠ ضعب ىف مهضعب مالك لخد دقو
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مجعلا نم نيينامعلا راث ذخاي ديسم نب دمحا

نب سيمخ ةبحص ىف اكرب ىلا طقسم نم مجعلا عجر امل اولاق

اوبرض اكرب ىف ىأ ، ديعس نب دمحأ ذئموي اهيفو ، ىديعسلا ملاس

مجعلا ماركإب اكرب لهأل نلعأ ديعس نب دمحأ ناكو ، ةحرقلا ىف مهميخم

٠ ةماتلا ةياعرلاب اورهاظتينأو ، اماع اماركإ نيروكذملا

ارودق اميف ىأرو الإ اكرب للح نم ةلح ىلع دحأ رمي امف: لاق

- والحب دحأ رمي الو ، ديعس نب دمحأ نم مجعلل ةفايض ماعطلاب روغت

وهو الإ ، اكرب قوس ىف — نامع ىف ةفورعملا ىولحلا عناص هب دارملاو

الإ عارزب دحأ رمي الو ، مجعلل ديعس نب دمحأ رمأب ىولحلا عنصي

٠ مجعلا ليخل هعرز زجي هآرو

نع الضف ، ديعس ن دمحأ ىلع سلف وأ مهرد دحأل تاب امو : لاق

نوقحتسي ال مجعلا نإ : نولوقي ةدح ىلع سانلا مالكو : اولاق ٠ رانيد

اولاق ، فيسلاب مهقانعأ برضت نأ نوقحتسي امنإو ، ماركإلا اذه

ىف مجعلل ةريثك دئاوم تجرخ ، مايأ ةثالثل اكربب مجعلا ميخ ام دعبو

٠ ابلاغ فايضألا ماعط اهيف عضوي ىتلا نافجلا ىهو ، ةبحر ىناوص

سيمخ ىأ ، ديعس نب دمحأ لوسر عم نصحلا مهرباكأ لخدو اولاق

: اولاق ، مهفايعأ مهو الجر نوسمخ نيلخادلا ددعو : اولاق ، ملاس نبا

ىف لبط برض ىتح ، راهنلا نم ةعاس الإ نصحلا مملوخد دعب ناك امف

٠ مهنم هذخأيلف مجعلا ىف رتو هل نم الأ ىدانم هعمو ، نصحلا

جرخف ، ناكم لك نم حيصي حئاصلاو الإ همالك متتسا امف : لاق
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رئاس نم مميلإ غاغنا نمو ، اكرب لهأ نم ، ريبكلا فلخ ريغصلا مميلع

دحأ لك ممل ماقو ، لتقلا مميف اشفف ، فيسلا مميف اوعضوف ، نادلبلا

دمحأ اي نامأل4 نامألا نوحيصي لجو ىتئام ردق الإ ىقب امف ، هبناج نم

ىدان مهجيجض هيلإ عفتراو ، مهمالك دمحأ غلب املف ، ديعس نبا

هلذلا نحر اوقبو ممنع عفرف ، فيسلا مهنع اوعفرا نصحلل نم ىدانملا

دمحأل مهراصحو ، نيينامعلا ىف اهوعقوأ ىتلا مملامعأ ءازج راغصلاو

٠ هولتقل هنم اونكمت ولو ، عفادملاب هايإ مهبرضو ، ديعس نبا

نصحلا مهب ىحض دقف نصحلا اولخد نيذلا مهرباكأ امأو : اولاقو

لسغو ، مهرما لابو اوقاذف ، عابسلا رزج مهكرتو ، كلت مهتوحض ف

ماركإلا كلذ نإف ، رأثلا مهب ذخأو ، نيينامعلا راع ديعس نب دمحأ مهب

كفو مهسوفف نيكست هب دارأ ، ديعس نب دمحأ هب ممل رهاظت ىذلا

هيف هولعف ام اوسانت هنم كلذ مجعلا ىأر املف ، مهعمج ككفتو ، مهمزح

ىنامعلا مدلا نأ اورد امو ، هوأر ىذلا ءودهلا ىلا اونأمطاو ، هموق ىفو

هعاضأ امدنع هيلع راغي ىذلا وه ديعس نب دمحأ نأو ، هلهأ دنع لاغ

هنأ ةردابلا هذه ىف اهب زاتما ىتلا هتسايس نم ناكو ، ناطلس نب فيس

، ادبأ مهب ردغ هنإ لاقيف ، مهنانئمطا ىف قاثيم الو دهع ممل هنم نكي مل

، ةثداحلا هذه ىف ةمصو هيلع لجسي امم ازرتحمو اتفلتم ناك لب

كلذ اعقوتم ناك هنكل ، هيلع اولخد نيذلا نيسمخلا كئلوأ نم بلط الو

نم ءىشب اومتهي ملو ، مملعف اوسنو ، اكرب عوبر نيب اونأمطا نيح مهنم
٠ نيينامعلا رمأ

، هل نيخراصلا ، هب نيذئاللا نإ مث ، ةعدخ برحلا نأ كش الو
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لحأ نفس ىف مهريسف رايسقلا هنم اوبلط ، مهنع فيسلا عفرب رأ امل

ممعم جرخو ، اهنم اوءاج ىتلا قيرطلا ىفو ، سابع ردنب ىلا اكرب
ىف احبس اهنع اومحاقتو ، نفسلا اوقرخ مهب اوججل املف ، نوينامعلا

ةناكملا نيينامعلا نم ديعس نب دمحأ لان كلذبو ، اعيمج اوقرغف ، رحبلا

قافآلا أل ف تيص هل راطو هناطلس لجو ، مهيف هنأش مظعو ، ةيلاعنا

٠ قالطإلا ىلع كولملا ةبيه جوتتو
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طقسمل ملاس نب سيمخ ديعي ديس نب دمحأ

مميرارذب اهنم اوبره مجعلا ءاج امل طقسم لهأ نأ ىفخي ال
اوقرفتو ، داري الو ديري ال فيعض وأ ىمعأ الإ قيي ملو ، مهنم افوخ
نمألا رارق رق املو ، طاطح ىف مهضعبو ، ادارفأو تاعامج ةنطابلا ىف
طقسمل ادئاع ملاس نب سيمخ ديعس نب دمحأ لسرأ ، مجعلا مسر وحمب
٠ حرطملاو طسم نكسي ناك نم لك هبحصي نأ رمأو ، اهنأش نم حلصيل

ةجراخلا ىلاهألا تويب دودح اوفرعي مل هعم نمو سيمخ لصو املف
، ديرجلاو فعسلاب ةينبم ابلاغ تناك ذإ مجعلا ليخ اهتبرخ ذإ ، روسلا نم
ةقلطم تناك ذإ اهيف تثاعو ، ةيقاب اهنم قبت ملو مجعلا ليخ اهتلكأف
ءلم اهثاورأب اذاو ، ةعينملا لابجلا نم روس اهب طيحي ثيح طبرت ال

هجو ىف ممضعب ىلء حالسلاو رهشأو ىلاهألا نيب ةنتغلا تماقو ، نكامألا
ىقح مهعنم ىلع سيمخ ردقي ملو لتقلا عقوو ، ملاس نب سيمخ
٠ اليتق نيتس نع ةنتفلا تفثكنا

بعتلاب مهران سيمخ نكس ، رمألا بارطضاو قاقشلا دعبو
ىل مهنيب فرعت مل ىتلا ةتكمألاو لزانملا سيمخ مسقو ، بصنلاو
نم اهنارمعب اوماقو ، تكفس ىتلا ءامدلا ىف مهنيب ىراوو ، ىرحتلا
،ىلاولا وه ملاس نب سيمخ ناكو ٠ اهلهأ ىلع اهوططخو ، ديدج
امتديلو حرطملا نأل ، حرطملاو ىه اهقوس تماقو ، اهيلإ سانلا عجارتو
٠ امهيلإ نوينامعلا داعو دحاو امهرمأ ، ملسلاو برحلا ىف
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ةيلخادلا ىلا فحزي ديعس نب دمحا

شيجب فحز ، لاحلا ىف مجعلا نم ديعس نب دمحأ نأمطا امل

عمجيلو ، ةمصاعلا طقسم عضو امك هدي ىف امعضيل ةيلخادلا ىلا فيثك

فيكو ، هل تملسف قاقسرلا ىلا جرخ ، هتميزع راطإ ىف لكلا لمش

تنعذأو ، لئامس ىملا ىضم مث ، ميركلا ىرقبعلا هتفرع دقو هل ملست ال

٠ ام ء ىش ىف ةرظان ريغ امامت هل

، عازن ريغب اهضبقف ، ةبغار اهديلاقم هيلا تقلأف ىكزأ ىلا عفترا مث

دولا ةحفاصم اهفكأب هتحفاصف ىوزن ىلا ىضم مث ، ميركلا ؤفكلل هنإو

صالخإب هايقلل تبهأت دقو ، دصقلا ىمتنم ىهو ىلهبل هجوت مث ، اضرلاو

امامهو ، اميرك اديس هب اضرلا الإ اهلك دالبلا هذه نم دجي مل ، افصو

فيسلاو ، نانبلا ةطوسبم ناسحإلا ديو ، فري لدعلا ملع هيلعو ، اميظع

ايلاو ىبرعيلا ىدع نب دمحم نب ناميلس ناكو ، ناديملا لامج نانسلاو

٠ ناعذإلاو عوضخلا لمحي هاتأف ، ناشلا دمسب

نب دمحأ اهضبقف ، دشرم نب ناطلس مامإلا اهايإ هالو دق ناكو

، ديعس نب دمحأ دهاعتو ، لخن نصح روكذملا ناميلس ىلوو ، ديعسم

ديعس نب دمحأ ىلوتو ، هبحاص امهدحأ نوخي الأ دمحم نب ناميلسو

ىف قلطملا مكاحلا وه حبصأو ، عزانم وأ ضراعم ريغب نامع كلم

٠ اهلك نامع

نب دمحأ ىلا ةبراعيلا نم ةلودلا لاقتنا ببس اذمف : قيزر نبا لاق

٠ ى ديعسوبلا ديعس
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ممح نب مرعليو ديسم ني دمحا

هنإف ، ىرخأ ةرم ةمامإلاب عيوب برعلب نأ ىنامعلا خيراتلا ىف

، ناطلس نب فيسل ءاضرإ رفاغ ىنب خياثم دي ىلع الوأ امنم علخنل

٠ هرث فافكل ءاجرو

هذه لثم ىف هنع لقنلاب ىلوأ وهو ، شا همحر ىملاسلا مامإلا لاق

لبق ةرم ، نيترم هل عيوب نأ ىضتقي خيراتلا قايس نإ : لاق لزاونلا
هذه نم ىفعتسا مث، ٥٤١١ ةنس ىف كلذو ، هفا همحر دشرم نب ناطلس

، نامع ىط مجعلا اوفاخ نيح ، ناطلس نب فيسل رمألا كرتو ةمامإلا

٠ برعلب و فيس قارتفاب

امل دجي مل ىأ اهخيرات فرعي مل هنكل ، كلذ دعب ةيناثلا ةرملاو : لاق

خيشلا هعمو ، ناطلس نب فيس لاومأ قيرفتب مكح ىذلا وهو ، اخيرات

، خياشملا نم هعم نمو ىوزنلا ىرقعلا ىديعس وبمأ ملاس نب بيبح

ردكت كلانه نمو ، هديقو روكذملا همامإ عم هلاح برطضا خيشلا اذهو

ىأرو ، اثادحأ مامإلا ىلع دعي خيشلا داعو ، خيشلاو مامإلا نيب وفصلا

دمحأ شيجب علخنا لب ، خيشلا اذمه مالكب علخني مل هنأ الإ اهب هعلخ

، هتمامإ نلعأو ىوزن ىلا داع هنأ لدب كلذو ، قرف ةعقو ىف ديعس نبا

نم لئابقلا سوؤرب ديعس نب دمحأ هيلع جرخف ، هدمع ىف هرودب ماقو

ىقلتيل جرخ هنإف ، قرف دلب ىف امهنيب لاط شاقن ىف هيلع جتحاو ، نامع

٠ هشيج ةيرثكأو برعلب لتقو قرف ىف اولتتقاف ، هعم نمب ديعس نب دمحأ

ثادحأو اهودروأ حئاصن كانهو ، ديعس نب دمحأ فيلح رصنلا ناكو
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لك ةقيقحلاو ، اهاضتقم ىلع اولوع اراثآو ، اهونود لاوقأو ، اهوددع

هش لامكلا نأل كلذ ، هيسفانمل حدق بناجو ، هيبحمل حدم بناج هل ناسنإ

لاقم مهل هيلع نيذخألاو ، ايوق هيف نيحداقلا بناج ناكو ، هدحو

٠ ظوفحم

دقعلاب هتمامإ ىلا داع برعلب نأ ، خيراتلا قايس نم مومفملاو : تلق

هتمامإل اخيرات ، هللا همحر ىملاسلا مامإلا دجي مل كلذلو ، طقف لوألا

نب فيس هدعب تامو ، راحصب دثرم نب ناطلس تام امل هنإف ، ةيفاثلا

٠ ىوزن ىلا هتمامإب ءاجف ، اذه برعلبل سفانم قيي مل ، مزحلاب ناطلس

نامع لهأ رثكأ هلوح فتلاو ، دالبلا ىلوت دق ديعس نب دمحأ ناكو

هتردق ترهظو ، دقعلاو لحلا بحاص وه حبصأو ، الخادو الحاس

كلت ىف اميس ال هريغ مهل ادئاق نوينامعلا دري ملو ، مجعلل ةقحاسلا

٠ عئارلا اهرثأ اهل ىتلا ةجرحلا ةنوآلا

٠ تاينسب هعلخ دعب هلتق ناكو : مامإلا لاق

مجعلا عم ناطلس نب فيس اهيف ىشم ىتلا ىه تاينسلا كلت : تلق

ظقيلا ىرقبعلا ديعس نب دمحأ دي ىلع مهرمأ ىمتنا ىتح ، نيريخألا

٠ طقسم ىف ةلغلغتملا ةيمجعلا ةوقلا كلت قحسل ىدصت ىذلا

ىلوتسا نأ دعب كلذو ، ىديعسوبلا ديعس نب دمحأ هيلع جرخ : لاق

نأ مهوي مالكلا اذهو ىوزن ىلا جرخو ، املوح امو ةنطابلا نوصح ىلع

تبث لب ، كلذك سيلو ، ةيلخادلا ىلا ديعس نب دمحأ جورخ لاح ىف كلذ

، هدي ىف ىهو ، اهنع جرخو برح ريغب ديعس نب دمحأ نوصحلا ىلوت هنأ

٠ ديعس نب دمحأ هل جرخف هتمامإ نعأو ، ىوزن ىلا برعلب ءاج مث
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، ريمح نب برعلبب ىقتلا ديعس نب دمحأ نأ مهضعب ركذو : لاق
ىف نامامإ حص فيك ىأ ؟ اذه لي مامإ قوف مامإ تنأ هل لاقو
نب دمحأ ىلع برعلب جتحاف ؟ نيملسملا نيد نم اذه سيل ، ةدحاو ةزوح
باب دسو ، ةعامجلا فلاخو ، ةريسلا ريغ ناطلس نب فيس نأب ديعس
ىنوراتخا مث ، هولزع كلذلغع هريغ امامإ نوملسملا راتخاو ، ةعاطلا
لتقف ، لئابقلا سوؤرب ديعس نب دمحأ هلتاقف : لاق ، ةمامإلا ىل اودقعو
٠ ٧٦١١ ةنس ىف كلذو ، ديعس نب دمحأل ىوزن تصلخو قرفب برعلب

نب دمحأ لوخد اوركذ مهنأل ، ضايتعا نم هعف ام ملكلا اذه فو
هضراعي مل هنأو ، اكرب ىف مجعلا رمأ ءاهتنا دعب ةيلخادلا نامع ديعس

قيرط نع قاتسرما ءاج مث ، ىلهب ىلا ىمتنا ىتح ، نامع طهأ نم دحأ
نامع رمأ لبقأو ، مملظ صلقتو ، ةبراعيلا رمأ ىمتنا كلذبو ، لبجلا
ءاشي ام لعغي هلك رمألا هللو اعباتتم هتفرع امك ديعس نب دمحأ ىلا قاسني

٠ ديري ام مكحيو

مامتها امب هلو ، ةريبك ةريغ نامع ىف هل نمم ديعس نب دمحر نإ
نمو ، تلزن اذا ثداوحلا ىلع ربصو دومص هلو ، خيراتلا هفرع ميظع
، نافشلاب هفلخ عقعقي ال ايرقبع الطب هنم غرع هيعاسمو هلامعأ ىف ربتعا

ةعبان سابعلا ىنب مئازع تناك امل هنإف ، اهمئازعب لاجرلا نأ كش الو
اذا ىتح ، برعلا اهب رتعي ةيبرع ةرخفم تنك ، حيحصلا رصنعلا نم

رشعبتو اههجو ىلع ةكلمملا ترخ ةعالخلا جاهنم ىلع يخألا فلخلا ءاج
٠ ابجع ىرت مصعتسملاو مصتعملا نيب رظنا اهءادعأ اهب بعالتو ، اهؤانب
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ديعسلا هعلاط ىف ديعس نب دمحا

نانس نب فلخ خيشلا ناكو ، مدأ ىلاهأ نم ديعس نب دمحأ ناك

سرفتو ، ديعس نب دمحأ ىقلو مدأ راز ، ةيهلإ رارسأب افورعم ىرفاغلا

رصنع نم ناكو ، اهناطلسو دالبلا كلم نوكي نأل هلهؤت ىتلا ةباجنلا هيف

مهو فتكلا لهأ نم فلخ خيشلا نإ لاقي ناكو ، نامعب ةفورعم ةماعز

٠ نوكلا ىف ثدحي امع املع ملا مهحنم نيذلا

اضيأ هنأ بسحأو ، اريغص امالغ ناكو ديعس نب دمحأ ىأر املف

ىف شا قتا : هل الئاق هسأر ىلع حسمو ، راقوب خيشلا هاقلت ، اميتي ناك

ىف ركذ هل عاشو بشو أشنو ، نامع رمأ كلميس هنأ هنع ابرعم ةيعرلا

هلمعتساو ، ىبرعيملا ناطلس نب فيسب لصتا ىتح ، سانلا نم طسولا

ىتح هريغ نم اهدجي مل ةءافك هنم دجوف ، روكذملا ناطلس نب فيس

تفاكو ، هرومأ مهأ هيلا ىقلأو ، هتلود فيسو ، هتقث لحم هلعج

٠ ىوزن ىنامعلا شرعلا نع اهدعبلو ، ةازغلا فده لازتالو راحص

ىف هدقعو هلح هل لقتسم مكاح ةلزنمب ربتعي راحص ىلاو ناكو

ديعس نب دمحأ ةءافكلو ، اهيلإ امو اسحلا ىلا نامع نم ىلامشلا فرطلا

تعفر ةرادإ اهنوئش بادأغ ، اهايإ هالو راحصب طانت ىتلا لاوحأللو

لاق امك رابكإلا نيعأب هيلا اروظنم اهملع حبصأو ، اهرانم تلعأو اهردق

نم اهدجي مل ةءافك ديعس نب دمحأ نم ناطلس نب فيس دجو ، مامإلا

رومألا هيلا ضوف ، هتلرصو هتكوش عضومو ، هتلود فيس هلعجف ، هريغ

٠املك
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العو ، راقولاب نويعلا هتظحل ىتح لجرلا دج كانه نمو : تلق

ذإ نامعو ، نلمع ىف لبقتسملا ةفيلخ نوكي نأ شا هأيه ىذلا وهو هتيص
٠ لوألا ىلهاجلا اهدهع نم كلذك اهنأ امك ، ةريزجلا ىف ةناكم عفرأ ىف كاذ

، ةيديعسوبلل ةلودلا هذه لوأ وه ديعس نب دمحأ نإ : مامإلا لاق

راشأو ، رصعلا كولم وبأ وهو ، اهساسأ رجح عضاوو اهءانب عفار وه لب

نامع كلم ىلع هئاليتسا ىف اوركذو ، ىنامعلا خيراتلا ىف هانلق ام ىلا

: نيهجو

، نامع نوصح هل صلخيل هلسرأ ناطلس نب فيس نأ لوألا

ريبك عمجب جرخو ، روكذملا فيس دض وه ىذلا ريمح نب برعلب مواقيو

دمحأ هل لاقف ٠ برعلب اميفو ىوزن ىلا ىمتنا ىتح لئابقلا نامعز نم

قاسو ، حصي ال اذه ىأ ؟ اذه فيك ، مامإ قوف مامإ تنأ : ديعس نبا

، قرف ىف لتق ىتح هلتاق ديعس نب دمحأ نأو ، اهانركذ ىتلا ةيضقلا

حيحصلاو ، اهل الهأ هوأر نيح ديعس نب دمحأل ةمامالا اودقع كاذ ذإو

، راحصب ايلاو ديعس نب دمحأ ناكو ، هانمدق ام وه خيراتلا لهأ دنع

معمو ، مامإلا انأ لوقي ناطلس نب فيسف ، نامع ىف شراهتت ةبراعيلاو

حيحصلا مامإلا انأ لوقي دشرم نب ناطلسو ، نامع هطهأ نم بناج

٠ اذكهو مامإلا انأ لوقي ريمح نب برعلبو ، ةمامإلل

امدنع دشرم نب ناطلس مامإلا بزح نم ديعس نب دمحأ ناكو

نم عقو ىتح ، اهقيرط ريغ ىف ىرجت ناطلس نب فيس لاوحأ ىأر

، هلتقب همهو ، ديعمم نب دمحأ ىلع هبالقنا نم عقو ام ناطلس نب فيس
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طارصلا ىلع هآر نيح دشرم نب ناطلس عم دحتا ديعس نب دمحأ نأو

مجعلا طاحأ امل كلذلو ، ديعس نب دمحأ دماحم نم هذهو ، ميقتسملا

ةرصانمل دثرم نب ناطلس جرخ اهيف ديعس نب دمحأ اورصحو ، راحصب

، هايإو مه اىلتتقاف ، قيرطلا ىف مجعلا هضرتعاو ، ديعس نب دمحأ

ىف هعم تام مث ، ديعس نب دمحأ ىلا أجلو روكذملا مامإلا حرجو

دمحأ نأو ، مجعلا فويس نم تاحارج هتباصأ ذإ ، راحص نصح

ناطلس دعبو ، ناطلس نب فيس دعب درفملا ملعلا حبصأ امل ديعس نبا

جرخ مث ، نامع نم مهمسر احمف مجعلا ىط شا هطلس ، دشرم نبا

هلافص ىتح ، انمدق امك نامع كلم نم ىقب ام ىلوتيل ةيلخادلا ىلا

هتميزع ترظنو ، نامع ىف هئادعأ رابغ هتميزع حاير ترذو ، قفألا

مئاءد ءاسرإ ىف مارملا فوأ ىلع ناكو ، ظقيلا رحلا ةرظن هيسفانم ىلا

باسح امل بسحيو ، مزحلا نيعأب ءادعألا ىلا رظني لزي الو ، كلملا

ريغتيو ، هلاوحأ بلقتت ام ناعرس هنإف ، نكس اذا رهدلاب نئمطي ال نم

ثاعو ، منغلا ىلع بائذلا تواعت ىعارلا مان اذاو ، ىعيبطلا هارجم نع

اذا الإ ، قئاسلاو دئاقلا ىلع رمألا بعصو ، ىعارملا ىف شحولا

٠ ظحلا دعاس

ءالجألا كولملا نمو ، نامع ىف ذاذفألا لاجرلا نم ديعس نب دمحأو

نكي مل ولو ، هدهع ىف ميظعلا ىرقبعلا هنإو ، ةعماللا بهشلا مه نيذلا

نامعب هنم ناك ىذلا ىسرافلا ودعلا قحس الإ نامع ىف لمعلا نم هل

دمحأك نمو ، داؤغلا رونو لقعلا ىعو هل رصهنيو ، دابكألا هل بوذت ام



-  ٥٤١  -

عفادو ، نكس ىتح رشلا حفاكو ، نطولا نع ودعلا عراص ديعس نبا

هجو نع ءوسلا الج ىتح دهتجاو دجو ، بحر ردصب ةضيبلا نع

ركشلاو دلاخلا دمحلا كلذب هلف ، نميلا رئاط امعوبر ىف راطأو ، نامع

٠ لاع^ألاب لاجرلاو مامه نم هرد هللف خيراتلا لجس نم ىحمني ال ىذلا

) ٤ ج هشتلا ربع نامع - ٠١ م
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رفاف ىنب ءامعزو ديعس نب دمحا

، اهرمأ هيلاو ، نامع مكاح ديعس نب دمحأ حبصأ امل هنأ ىفخي ال

دمحم دمع نم مهتغمدأ ىف ىقب رفاغ ونب ناكو ، اهيف دقعلاو لحلا هديبو

نمو ، كلملاب ءاعدالا نم ةيراعيلا سوفن ىف ىقب ام عون نم رصان نبا

وأ ةينيد ةماعز اهيف تناك اذا ابلاغ ممألا نأش وه امك هيلا باستنالا

ىف فورعم رمأ اذهو ، اهريغل سيل ام اهل نأ دهعلا ةليط ىرت، ةيويند

هلآو هيلع شا ىلص ىبنلا نع ثحبي ماق امل لقره ىرت الأ ، لايجألا لك

: لاقف ٠٠٠ ال: هل ليقف ؟ كلم نم هدادجأ ىف ناك له لاق ، ملسو

٠ هئابآ كلم بلطي لجر تلقل كلم نم هدادجأ ىف ناك ول : تلق

ءاوس كولملا ةيرذ سوفن نم ىحمنت داكت ال كلملا ىوعد نأ ىنعملاو

ىف ىقب كلذل ، هتيرن ىف كلملا ىوعد ىقبت اناطلس وأ امامإ كلملا ناك

ديعس نب دمحأ ماق دقلو ، انركذ امم ءىش رصان نب دمحم ةيرذ سوفن

، ةرهاظلا رمأ نم ناك ام الإ لخادلاو لحاسلا ىلع ىوتحاو نامع رمأب

فلاخي ام ديعس نب دمحأل نيبتو ، اهيف اجاتص رفاغ ىنب توص ىقب هنإف

ةيركسعلا هتوقب موقلا ىلع جرخف ، هدامر ضيمو نم ىشخي امو ، هرمأل

؟ كرحتم وأ نكاس وه له مهقورع ضبن سجيو ، موقلا لاوحأ سسحتيل

٠ مهنم ةلمج لققف ، لتقلاب سوؤر ىط سد هنإ ليقف نكاس ريغ مب اذاو

ديعس نب دمحأ كلم امل : اربغلا وذ لاق : ىملاسلا مامإلا لاق
هسفن هقلدو هودع لذخو ، هكلم ماقتساو قئالخلا هل تنادو ، داسو
، ميظع شيجب مهرايد ىلا ىثم مهلتق املف ، رفاغ ىنب رباكأ لقب
خيشلا ثيدح فو ، ةليلق ةئف مهو رسكلا ممهيلع حصغ ، ةليثألاب اوحتلاف
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ممل جرخو ، ةرهاظلل ىلا افلأ نيثالث مميلع شيج هنأ دعاج نب رصان

عوجلاب مهنم ريثك تامو ، هلك شيجلا اوركو ، الجر نيعبس رلدقم

ةميزملا ىف نكمتي مل مهنم ريثكو : للق ، رابدألا اولو نأ دعب شطعلاو

٠ اوتام كذلو ، ةعاس عبر وأ ةعاس فصن رادقم حيرتسي نأ

، الجر نيعبسب اغلأ نيثالث غلب شيج مزمني نأ لقعي ال : تلق

لتق نأ نوري اوناك موقلا لعلو ، ةنايخ شيجلمل ىف نوكت نأ لمتحي هنأ الإ

شيجللب اوبلقناو اوناخ انهو ، مهدنع ىضرم ريغ ناك رفاغ ىنب خويش

ىتحو ، ةعاس عبر ىتح رارق دحأل رقي مل ىتح ، ةركنملا ةميزملا ىلا

ةوبن ةيضق ةيضقلا تفاك ول معن ، شطعلاو عوجلاب رثكألا تلم

شيجلا ىف ةرماؤم نيبتت انهف ، كلذ فالخ ىلع لاحلاو امأو ، ةزجعم كلت

٠ كلانه امب ملعأ شاو، راتسلا ءارو تيفخأ

٠ نامع ىف مظعألا داوسلا ىلع رثا اهربخ عاش امل ةميزهلا هذهل نأ الإ

، ديعس نب دمحأ نيب تعقو برحلا كلت نإ : هريغو قيزر نبا لاق

نب رصانل اهيف رصنلا ناكو : لاقو ، ىرفاغلا رصان نب دمحم نب رصافو
دافتسيف ، افلأ رثع انثا ديعس نب دمحأ موق نم لتقو ، رصان نب دمحم

فورعملا دثار نب سيمخو ، ناهبن ىبأ نب رصان : نيخيشلا مالك نم
، رفاغ ىنب خياشم لتق ديعس نب دمحأ نأ ، دجام خيشلا دلاو اربغلا وذب

ىه له ببسملا ىف رظنلا ىقبو ، ببسب الإ نوكي ال لتقلا نأ كث الو

٠ كانه امب ملعأ شلاو هيلإ انرشأ ام هطعلو ، قح ريغ وأ قح

لاله ىدي ىلع عقو ىذلا وه نيروكذملا رفا ىنب خويش لتق لعلو
اوباجتسا امل ممنإف ، ائيش نيلتاقلل لقي مل الاله نأو ، ديعس نب دمحأ نبا
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هموق نم قيرف مهيلع ىوه هتمذ ىف اوراصو ، هيلا اولصوو هيعادل

لهأ نم حيرلا خرف دالوأ مهل .لاقي نيذلا مهو ، مهرخآ نع مه ولتقف

، لاله ىلا مهب ءاج ىذلا وهو ىبرعيلا ريمح نب دمحم ناكو ،.ىبطرقلا

نامأ ىف اوناكو ، اوقفاوي ملف ىطرقلا نصح ميلست مهنم لاله بلطو

صخأ اوناكو ، ديعس نب دمحأ نب لاله ةروث ناكرأ دحأ ريمح نب دمحم

، ةرهاظلا ىف ريبكلا ميعزلا ىرفاغلا رصان نب دمحم نب رصانل ةصاخلا

ءالؤهو ، هلحم ىف هربخ ىتأي فوس امك ، نينيعلا نصح بحاص وهو

٠ ةرهاظلا ةرارش مه نولوتقملا خويشلل

رمآلا وه سانلا نظف ائيش لقي مل ديعس نب دمحأ مهلتق غلب املو

هللا الإ هكردي ال قحلا قيقحتو خياشملا مالك ريشي اذه ىلاو ، مملتقب

ديعس نب دمحأ زمج اهيلإ راشملا ةيضقلا رثأ ىلع كلذلو ، لجو زع

هلو ، اهئافطإ ىلع ىوقلا هفأ اهيريلو ، ةرهاظلا ةرئاث هب ءىفطيل اثيج

عمج نعرأ اثيج بحسف ، هيلع رهظت نأ ةرهاظلا ردقت ال ىذلا ناطلسلا

جرخف ةنطابلا طأ هيلا فاضأو ، نالعج ىلا ىوزن نم نامع لهأ هيف

املو ، ةيبرغلا ةهجلا نم ةرهاظلا هب لخد افلأ نوثالث فصو امك وهو هب

نب رصان ةرمإ تحت اهلك ةرهاظلا تناكو ، هل اوعمجت رفاغ ونب هب عمس

لاح ىف لاتقلا ةحاس مهلوزنو ، ابرغ اوناك مهلك دفاولا شيجلاو دمحم

، مهقيرط ةليط مادقألا ىلع ةاثم اوناك ذإ ٤ قيرطلا نم بصفو بعت

املو ، كلذل بعتلا دشأ ىف سانلاو ةرارحلا ديدش اراح تقولا ناكو

معت دحاو قيرف مازمنابو اومزهنا ام ناعرس ضعب نم مهضعب ىند

٠ شا ءاش ام الإ مملك اوكله ممنإ ليق امك رمألا ناكف ،لكلا ةميزهلا
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هتافصو ديعس نب دمحا قالخا

، اهب فصتا تافصو ، اهب فرع ةنسح قالخأ ديعس نب دمحأل ناك

ىلع لب ، سوفنلا ةماه ىلع هعضت ناك ايأ ميعزلا ىف ةليمجلا قالخألاو

، ةديمح قالخأ هل نكت ملو ، ةمألا ىف نوكي سيئر ىأو ، سوءرلا بولق
ةالصلا هيلع هيبنل لجو زع مشا لاق ٠ هلوح نم سانلا ضفنت ام ناعرس

هفصو ، ) كلوح نم اوضغنال بلقلا ظيلغ اظف تنك ولو ( : مالسلاو

٠ ) ميظع قلخ ىلعل كإو ( : لاق ذإ ، هل اميظع احدم تناك ةفصب

تقدص املف ، نامع مامإ نوكي هنأ هترشب ةأرما نإ : قيزر نبا لاق

ىرجأف ، ةتيم اهكردأ هنكل ، هب اهاعري ام هسفن ىف اهل ىقبأ اهتراشب

لقنيب اهتيب ىف ىفتخا ىتلا زوجعلا كلذكو ، اهل ةأفاكم ةخيرف اهتيرذل

، هل هموق دو ملعي نأ دارأ ناكو ، اماه اماقم امل ىقبأ ةرهاظلا نم

فرعي ال هنأ عيشأو ، دحأ هب ملعي ملو ةيفخ ىف جرخف ، هل مهتبحمو

سحأف جرخ ، ريمح نب برعلب ةروث هغلب املف ، تيم هنأ وأ ناكم ىأ ىف

نوظفاحم هئالو ىلع نوتباث مهنأ ملعو ، هرماوأ ىلع رارصإلا هموق نم

، هيلإ اوءاج نيذلا روبجلا ركأ امك ، ذجاونلاب اميلع نوضاع هتماعز ىلع

، اهنم هجارخإل هنفسب راحص نصح ىف ناطلس نب فيس مميط فحز نيح

ناطلس نب فيس دنع ، دمحأ نب لاله هدلو لعجب امهنيب لاحلا وحلصأو

مجعلا لوصو ىتح هعم ناكف ، هل ديعس نب دمحأ ةسفانم نم نئمطيل

٠ هصخرأ مث ، ناكفروخ ىلا

مهنم ىأر نيح مهل ابيرقتو مهل افلأت نيروكذملا روبجلا رهاص دقو
، ىوزن نم ىداولا رئاوح لهأ نم ةيحابص نب حلاص مركأو ، هرس ام
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نلكو ، ىوزن ىف هل هنم تناك ةفايض لجأل هموق ىلع ةسائولا هل لعجو

، هايإ مهريقوت نم ركأ ، ريبكلاو ريغصلا رقويو مهمرتحيو نايعألا لحي

ىف ىولح هل عنصت نأ رمأي اكرب ىلا قاتسرلا نم جورخلا دارأ اذا ناكو

اهيف ميقيف نامعنب لزن ءاج ذا ناكو ، ةرهش امل تناك اهلعلو ، قاتسرلا

، نيكاسملاو ءافعضلاو ءارقفلا دالوأ هءاج املزن اذاف ، رثكأ وأ نيموي

هنم نوروسم مهو مهيلهأ ىلا اهب نوبهذيف ، ىولحلا كلت نم مهيطعيف

ىلا قرشلا ىف مصاع ىح دح نم ةقطنملا ناكس معي اذهو ، مهلهأ كلذكو

بيسلا لهأ كلذكو ، هيلع ميلستلل اكرب اياعر هيتأت مث ، برغلا ىف ىرفحلا

ىضقيو ، تافتلا نسحو هجو ةقالطو ةشاشبب مهلبقتسيف ، ةعنصملا ىلا

ثكميف اهب لزخ ىور ءاج اذاف ، طقسم ىلا هجوتي مث مهجئاوح مهل

٠ كلذ هموي اهيف

قيرطلا ىلع املهأ هل فطصتف حرطملا ىلا هجوتي ركابلا حابصلابو
ىف لزن حرطملا ىلا لصو اذاف ، حرطملا رغث ىلا لمرحلا حيس ةقطنم نم
، ايتاوللا مهعبتت مث ، الوأ هيلع ميلستلل نسح ونب هيتأيف ، ةكدلاب تيب
ونبو ايتاوللا امأو دلبلا لهأ مهنوكل نسح ونب امأ ، فارز ونب مث
مهلاوحأ مهل ىعريو ، كلذل مهيعاري وهف ، دالبلا راجت مهنوكل ، فارز
ىلا هجوت حرطملا لهأ مت اذاف ، حرطملا ىلاهأ ةيقب مهعبتي مث ، كلانه
٠ رحبلا ىف رجت ىقلا براوقملا ىف طقسم

نمو نيتريصلا نم تاقلط ةيعفدملا تقلطأ ةزيرجلا لصو ذاف

ةيعفدملا ىود الإ عمست الف ، رحبلا ىف ةيسارلا بكارملا نمو ، نيتوكلا

هيتأتف ةزيرجلا ىف سانلل زربيف ، ميظع لجز اهل ددرتت طتسم لابج ىف

لخد ، مهتلباقمو مهلابقتسا ىمتنا اذا ىتح انادحوو تافارز سانلا

ءاطعم لاونلا مج ، لذبلا ريثك ردصلا عساو ناكو ، ةزيرحلاب هتيج



ىلا تافتلاو ملحو ةدؤتو عضاوت اذ ، مزاللا قوفو مزلي امك ، الاذبم
ىلع اوتفاهتو ، هميظعت ىلع اوقبطأو ، مهيف هبح سرغ كلفيو ، اياعرلا
اذاو ، قاقشلاو فالخلا نم رثأتي ال ودعلا ديك ىلع اروبص ناك ، هتعاط
اقفوم ناك فيك ودعلاب ىلابي ال امادقم اعاجش ، اهعيضي مل ةصرفلا ىأر
٠ هلاوحأ بلاغ ف

نأ لبق تاماركو ، اهتحصب مطأ شا ارارسأ هل قيزر نبا ركذو
نطولا نوئش ةرادإ نسحأ دقلو ، هتيلوت ىلع ةلاد ىهو ، رمألا ىلوتي
٠ تنكسو ، تنأمطاو تنمأ نيح دالبلاو

ةحارتساو ةحار مايأ همايأ تناك شا همحر ىملاسلا مامإلا لاق
٠ نحملاو نتغلا دعج

٠ اهنأش ءالعإو ، نامع دجم ءانب ىف ةيلاع ةمه هل تناكو : تلق

مراكم ىف قبسملا بصق ديعس نب دمحأ زاح دقل : قيزر نبا لاق
، ريقفلاو ىنغلا نيب ىواس دقف ، قالخلا هبر نم اقيفوت ، قالخألا

، هناكم نيكمب مهنيعأ رقأو ، هناسحإب هتيعر ىعرو ، ريرضلاو ريصبلاو
ىف اهلهأو نامع تراحل هالول : ةياغ ةعاجشلا ىفو ، ةيآ مركلا ىف وعف

عرجف ، مدخ مهل نامع لهأو كولملا مه اوحضأو ، مجعلا مكح

ىف نوديزي وأ افلأ نيتس راحصب اوطاحأ امل مامحلا سأك مهرثكأ
ىلا اوعجرو ، راتبلا فيسلا نم دحأ هتميزع اوأر امل هوحلاص ، رادقملا

ىضقف ، اكرب ىلا طقسمب ناك نم جرخأو ، ةزعلا دعب ةلذأ مهدالب
٠ اهيف مميلع

جارخلا نوئش ىديعسوبلا مشا دبعنب دمحم نب نافلخ ىلو ناكو
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ىلوو ، حرطمو طقسمب ركسعلا نوئش ملاس نب سيمخ ىلوو ، ظقسمب

خيشلا طقسمب هاضقلا ىلوو ، ةنطلسلا بكارم ىلع جنهرصلا نسح

، ىفأ نم علطملا ةلح ىلاهأ نم ىلوعملا ىودعلا قيرع نب رماع نب دمحم

خرؤملا دج ، ناسغ نب ديعس نب تيخب نب قيزر تاباسحلا ملق ىلوو
، بيترت نسحأ ةنطلسلا لامعأ بترو ، قيزر نباب فورعملا ديمح

فلأو ، جونزلا نم دبع فلأ جونزلا ديبعلا ىرتشاو ، رصعلا عم بسانتي

فلأ نيينامعلا نم مهيلا فاضأو ، قاتسرلا مهنكسأو ، نابونلا نم دبع

ليخلا عمجو ، ةمصاعلا ىه اهلعج ذإ قاتسرلاب عيمجلا لعج ، ىدنج

ةصاخ مالعأ ةعبرأ ذختاو ، قاتسرلاب ةلودلا تامهمل ةدودعملا لبإلاو

نانئاو ، بهذ نم امهاسأر نانثا ، مهمل كرحتي امدنع هبكوم ىلع ىشتنت هب

نيدوجوملا ملعلا لهأب جرخ ناكم ىلا جرخ اذاو ، ةضف نم امهاسأر

٠ ءاملعلا ريهاثم نم هعم

دقفتي ةرم لك ىفو اهيف ارهش متي ال ناك لب طقسمب ليطي ال ناكو

ىلع رمي مث ، ةنوؤم نم اهل مزلي امو ، ةدع نم اهب امو ت اهنوصح

مويلا اذه لزن ام لك نأ ىدانيو ، نوصحلا نم هجورخ دنع ةضرفلا

نآلا فرعت ىتلا ةضرفلا لخد ناكو ، رثك وأ لق هيلع روشع ال ةضرفلاب

ىلا انايحأ عفتريو ، اهلك فيراصملا ىفاص كوكل ةثالث ردق كرمجلاب

روظنملا روثعلاو ةممملا ركارملا ىف ريثك ركسع هل ناكو ت كوكل ةسمخ

وه مزحلا نإف ، تغابملا ودعلا موجه نم ةكلمملا ظفحل ةياعر اهيلإ

امب وه ثيح قاتسرلاب هركسع رثكأ ناكو ، ةكلمملا روس وهو ظافحلا

هجو ىف اهنأل راحصب مث ، ءادعألا ةيحان نم تاذلاب دوصقملا وهو

٠ ممملا ءانيملا اهنأل طقسم ىف مث ، ىزاغلا



-  ٣٥١ ٠

ريمألا لاق ، اياعرلا ىف لدعو ، اهقح ةكلمملا ىطعأو : مامإلا لاق
ىقبتساو ، ةيراجتو ةيلام نيفاوق هكلمملل نسو ، ريبدتلا نسحأ : بيكش
، لوطسألا رظنب هصاوخ نم لجر ىلا دهعو ، ىربملا شيجلا ةرامإ هسفنل
٠ امئاد اشيج مظنو

ىنعملاو ، اهقح ةكلمملا ديعس نب دمحأ ىطعأ : ىملاسلا مامإلا لاق
ءادع وهو ، رومألا مهأ هلهاك ىلع لمتحاو ، اهامحو دالبلا ناص
بولق ىف ظلغت دق مجعلا ضغب نأ ملعي هلامعأ ف اميكح ناكو ، مجعلا
ريغل نامع ىلا مهب اوءاج نيذلا ةبراعيلا ضغبلا كلذ معو ، نامع لهأ
ناك الإ هنطو ىلع اودع رجي دحأ نم امو ، راضلا سفانتلا الإ بجوم
الظ نوكي ال رشلا سرغ نإف ، هضرأ نم هعلقي امل اسراغ هرامدل
، اثيدحو اميدق ممألا هتبرج رمأ اذهو ، هل فاعذلا الإ رمثي الو ، هسراغل

هشا هثعب نمم ديعس نب دمحأ ناكو ، ابابسأ هل أيه ارمأ شا دارأ اذاو
هدضعي مل اذا رمألا نأ نامع لهأ ملعيلو ، ةمزألا كلت ىف نطولا ظفحل
٠ راهني ام ناعرس ناميإلاو نيدلا

هرصو هشا هديأ نمؤملا لجرلا دشرم نب رصان مامإلا ناك امل هغإف
ىلع هوفلخ نيذلا همع دالوأ هدعب ءاج مث ، هتميزع ىوقو ، هدضع دشو
نوعضي نوينامعلا حبصأ ٠ داشرلا مالعأو ناميإلا ناجيت نولمحي رمألا

ءاج املو ٠ حاورألاب مهنودفيو ، ءاوسألا نم مهتياقول مهل مهسور
٠ نيجعلا نم ةرعشلاك هنم جرخ كلذ فالخ ىلع ناطلس نب فيس
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ةرصبلاب مجعلا ىط ةينامثسلا ةلودلا رصلفي ديسس نب دمحأ

تفاكو ، ىبرعلا قرشلا ىلا اهيدايأ تدم ةينامثعملا ةلودلا تناك

لفحج نييناريإلا نم اميلإ فحزف ، ةلودلا كلت هتلوت ام ةلمج نم ةرصبلا

تقولا كلذ ثيحو ، اهيلإ راسثملا ةلودلا لاجر ىديأ نم امملطصا مخض

عماسم غلب تيص هل عاشو ، ديعس نب دمحأل ديعسلا علاطلا هيف عزب
٠ ةرصبلل نيلتحملا سرفلا ىلع ةدعاسملا هنم تبلطف ، ةينامثعلا ةلودلا

نب دمحأ بهذف ، ةرصبلا ىلع مجعلا ىلوتسا نايبا ريمأ لاق

اميلع لمح ، براوقلا نم اريبك اددع رجت ةيبرح نئاغس رشعب ديعس

٠ لتاقم فالآ ةرعع

ةلمحلا دئاقو ، لاقم غلأ رشع ةينامث تاياورلا ضعب ىفو : تلق

٠ دمحأ نب لاله هدلو ىح

: لاق ، ارزؤم ارصن ةلودلا رصنو نييناريإلا مزهو : بيكش لاق
ةمئأ هاضاقتي لازي ال ناك ايونس ابتار هل ترجأو هنم ةلودلا ترسف
دارط هلوطسأ ةلمج نمو لاق ، ىثع عساتلا نرقلا رخاوأ ىلا طقسم
نويناريإلا امعضو ىتلا ديدحلا ةلسلس رسك ىذملا وه ، ىنامحرلا همسا

دمحأ هلسرأف، ةرصبلا ىلا لوخدلا نم نامع لوطسأ عنمل برعلا طش ىف
زجح ىف ببسلا نع الئاس دنهلا ىبونج ىف اولاغنام ىلا ديعس نبا
لماع وييت لبقتساف لاق ، ةنس لك نامع درت تناك ىتلا زرألا ةنوؤم
نأ هريخأو ، ةوافح لكب نامع بودنم كيتانرغ ةكلمم ىف نم ملعأ ناطلسلا
لاق ، رابالاملا لحاسب مه نيذلا رحبلا ةصصلتم نم وه كلذ ىف ببسلا

نع اوبدأت كلذ دعبو ىأ ، ممميعز لتقو ، مهرايد ىلا دارطلا مهدصقف
٠ ديعس نب دمحأ رد هللف ةراملل ضارتعالا



ديعس نب دمحاو ةرهاظلا

ىنب نإ ، رفاغ ىنب ءامعزو ديعس نب دمحأ ناونع تحت انلق انك
رصان نب دمحم ناكو ، رصاف نب دمحم ملع تحت اوشاع اوناك امل رفاغ
هتلاسب تناكو ، ةمامإلا ةجرد غلب ىتح ، هتقو ىف هماقم ىفخي ال ثيحب
ربشابي ناكو ، ةعقو لك ىف هفيلح رصنلل ناكو ، نامع ىف لثملا برضم
ىتح ، هوبن هفيسل الو ، ةوبك طق هل فرعت ملو ، هسفنب برحلا
٠ هركذ العو هردق مظع

ةوادعلا تلغلغتو ، ىئانملا كرابم نب فلخو هنيب نامع تقرتفاو
دمحم تكم املو ، عاذو كلذ عاش ىتح ، نيبولغملا بولق ىف اصوصخو
ءاج نم رمألاب لقتعاو ، راحصب نيليتق كرابم نب فلخو ، رصان نبا
برعلبب اوماق كلذلو ، روكذملا هفلخ امم ىقب ام مهسوفن ىف ىقب مهدعب

ىلوتيل نامع نوصح ىط مدقتي ديعس نب دمحأ اوأر نيح ريمح نبا
٠ امكلم

ىنب نم اجيزم مهككرح تناكو ، مهتبغر فالخ ىلع رمألا ناك مث
، بقق ىنبو رهاوظو عورد نم مهيلع لمتشا نمو ، بيقاعيلاو رفاغ
، ميعنلا كلذكو ، رصان نب دمحم راصنأ اوناك نيذلا مهيلإ نمو نابلك ىنبو
اومزهناو ءادعلاب هونيابو ، ديعس نب دمحأ ىلع اوبلأت ءالؤهو ساي ىنبو
، ديعس نب دمحأ ىلع ادقح ةيماح مهبولقو اوعجرو ، قرف ةعقو ىف
، ديعس نب دمحأ معدصقو ، ةرهاظلا نوصح كالتما نم هيلع اوبلأت كلذلو
، نامع ريغ ىلا اوجمن كلذبو ، هيلع اورصتنا لب ، مهيلع رصتني ملف
ىلا مهتيموق اوكرتو مهتافص عيمج تلدبت ىتح نيرخآ سافأب اوقلعتو
ىف دقحلا لاعتشإو لهجلا ةبظو ملعلا ةلق نأل ، نيرخآ سانأ ةيموق
مهريغ ةالاوم ىلا مهب ذخأو مهتادقتعمو مهراكفأ رييغت رمثأ ممبولق
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ىرسي لزي ملو ٠ هللا ءاش ام ىلا ةرهاظلا لئابق رثكأ نيح دعبو كلذ معف

ةلودلا دعب ةرهاظلا ىف فرعي مل هنأ ىتح ةيوضوفلاو طهجلا ءاد مميف

ةجيتنو ٠ نيملعتملا قالخإب قلختم وأ ملعتم ىتح الو ملاع ةيبرعيلا

، مهتعماج ىه ىتلا ةينامعلا تاطلسلل ءادع اورمضأ مهلهجو مهتيوضوفل

امنم جرخ ىتلا نالعج لهأ ةرهاظلا لهأب قحل دقف ىرسي لهجلا نوكلو

لهأ ضعب عم مهطالتخإبو ىنالعجلا رينلا نب رينم ، وه ليلج ملاع لوأ

اوحبصأف لجلا مهيلع ميخ ، مهتولخ ءانبأ نم مهروفنو ةرهاظلا

ةيوضوف مملمج ممثروأف ائيش ىمالسالا نيدلا تادقتعم نم نوفرعي ال

مه ام ىلع اوصأ دقف ةفرعملاو ملعلا اودقف مهنأ مهدكأت عمو ، ةقلطم

هيصاقأ نم ىنامعلا عضولا ريغت دقف كلذل ، ةيلهاج تارعنو لهج نم هيف

اوحبصأ مهنإف ، لالضلاو طهجلا رابغ هيطعو ىنامعلا قفألا حبصأو

٠ قرغب ريمح نب برعلب برح هيف تعقو موي لوأ نم لطابلا راصنأ

سوفنلا تأنو ةرفنلا تدازف مهخويش ىلع ضبقف ديعس نب دمحأ ماق مث

نب دمحأو مهنيب تعقو ىتلا ةعقاولا ، ةلب نيطلا داز مث ٠ ديعب دح ىلا

نب دمحأ اهيف رصتفي مل كلذل ٠ الماك اطيطخت اهططخي مل ىتلا ديعس

رفاغ ىنب ةوخن مهيف تيقبو ةينامعلا ممتلود نع اودعتبا كلذلف ، ديعس

ىلا ةينيدلا ةدحولا تقرفتو مهيلإ فاضفا نميفو ، اهيف سوفنلا ةرعمو

ريغ هانركذ ىذلا دمعلا اذه ىلا اقباس نامعب نكي مل ذإ ، ىتش بهاذم

ءالؤه نم ةينامعلا ةنطلسلا تناع دقو ٠ ةدحاو ةميدق ةينيد ةيملع ةدحو

ةازغل اباب ةرهاظلا تحبصأو ٠ ريثكلا ، ريثكلا تارعنلا ىوذ نييوضوفلا

ىتح ةينامعلا تاطلسلاو ةازغلا نيب ارمتسم كارعلا حبصأو نامع

• بيرق دهع

مل ةيلخادلا نم اهتناكمب ةرهاظلا دالب تناكو : نايبلا ريمأ لاق

راثف : لاق ٠ رفاغ ىنبل ةملكلا ولع ناكو ، ديعس نب دمحأل امامت عضخت

: علاق ٠ ركذلا فنآلا مامإلا دلو ىأ ، دمحم نب رصان وهو مهدحأ اهنم

ركاسع اذه هيلإ قاسف : لاق ٠ ديعس نب دمحأو هنيب برحلا تلعتشاو
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ةرهاظلا ىقبت نأ ىلع ناقيرفلا حلاصت اريخأو اورسكناف نيينامعلا نم
٠ دمحأ مامإلل ةدايسلاب اوفرتعيو رفاغ ىنبدي ىف

هسفن ىف لك لب ، نيبناجلا نم ىضرم ريغ اذه ىلع لاحلا ىضمو
، ديعس نب دمحأ مامإلا برح ببسو : قيزر نبا لاق ٠ همصخ ىلع
ناكو ، برعلا ةاهد نم ناك دمحم نبرصان نأ ، ىرفاغلا دمحم نب رصانو

نيرحبلا ىلوت ثيح ليزج لام هل ناكو ، هئابآ نم اهئرو لاومأ بحاص
، مجعلا نم اهحتف دعب ىبرعيلا فيس نب ناطلس ركذلا بيطلا مامإلا نم
روكذملا مامإلا تام املو ، مامإلا اذه ىلع مالك ىف اهركذ انمدق امك
، ةصرفلا مجعلا منتغا ، نامعب ةبراعيلا نيب عازنلا عضوو ، هشا همحر
،هورصحو روكذملا ىلاولاب اوطاحأ ،مخض ثيجب نيرحبلا ىلعاوغحزف
نم ديب رمألا ىلع ضباق رصانو ، برحلا ترمتساو ، راصحلا لاطو
حبصأ ةلودلاو هتمزأ جرفتف هيتأتف ، ةلودلا ةرصن رظتني لازي الو، ديدح
ىلاول امترصن نوكت ىنأف ، امحور حورج جلاعيو ، اهمسج ىف اهؤاد
نيرحبلا

اهانب ىتلا دارع ةعلق نم دمحم نب رصان لوزف مجعلا لواح دقو
ةروص ىف رصان ىلا مجعلا لسرأو ، كلذ ىلع اوردقي ملو ، نوينامعلا
اميف عازنو فالخ ىف نآلا ةبراعيلا نأو ، تام دق مامإلا نأ حصانلا
راس بارطضالاو دحاو عم لك اضيأ نومسقنم نامع لهأو ، مهنيب
مميلإ غصي ملف ، كلذ ىف كيلع راع الو ، لاملا نم تئش ام ذخف ،مهيف
هل رصان ال هنأل ، جورخلا نم دبال نأ ىار ، دمعلا لاط املو ، الوأ
امو ، لاملا نم هديب ام ىلع لوزنلا ىلع مجعلا حلاصف ، هموق نم
، نيرحبلا ةيالو ىلع ةدم ىقب ذإ ، ةلئاط الاومأ عمج دق ناكو ، هل هنوعفدي
٠ هيلإ هلكدلبلا جارخو

ءاج ىتح نامع ىلا ءاجو ، مجعلل اهملسو نيرحبلا نم جرخف
راصو ، ةرهاظلا ةيرثكأ ةهجاو اهبو ، ةرهاظلا ىسرك ىه تفاكو ، ىبغلا
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سومر ىلع نينيعلا ىف اتيب ىنبي نأ ممنم بلطف ، مميلع سيئرلا وه

، اهريغو ىبغلا ىلع هب رطيسيلو ، اعجرمو انصح ممل نوكيل جالغألا

، هبلطم هب هل ىنستي ىذلا قيرطلا ىف ركفي ىقبو ، كلذب هل اوحمسي ملف

، ةبراعيلا نع رمألا لازو ، ديعس نب دمحأ مامإلا ىلا رمألا راص اذا ىتح

رهاص ىتح ، دمحم نب رصانو ، دمحأ مامإلا نيب صاخ لاصتا عقو

٠ ضعبب هضعب ديدحلاو رفصلا محتلاو ، ارصان مامإلا

نب رصان ىلا ةداقنم تءاج رومألا نأ ةرهاظلا ىلاهأ ىأر كملذبو

مهأ كلتو ، فوصوملا ىنغلا هنأو ، فورعملا مامإلا نبا هنإف ، دمحم

، برعلا ةاهد نم فورعم وه امكروكذملا رصان ناكو ، ةماعزلا تالهؤم

؟ كريغ ديب ىبغلا نصح تكرت ءىش ىأ ىلع : مامإلل رصان لاق كلذ دنعف

، ةرهاظلا لهأ نيبو ىنيب : رصان لاقف ، ةنتفلا بحأ ال انأ : مامإلا هل لاق

نم ىبغلا نوكت ال فيكف ، املك نامع مامإ تنأو ةتتف ىأو : رصان لاقف

صخألابو ، مهنيبو ىنيب ةنتفلا بحأ ال : مامإلا لاق ٠ نامع كلامم ةلمح

لاقف ، مهيلع سيئرلا ترصف مهيطع كومدقو ، ىرهص تنأ ترص امل

ردقي ودع كل قبي مل هتضبق اذاغ ، ىبغلا نصح ضبقت نأ ىرأ : رصان

ركرملا ىه ىبغلا تناك اذا اهلك ةرهاظلا لهأ نم كل هتوادع راهظإ ىلع

نم هضبقأو نصحلا ضبقأ انأف ، رمألا كنلوهي الو ، ةرهاظلا ىف ممما

ريمع نب دمحم هعم لسراف ، كلذ ىلع مامإلا قفاوف ، ةالولا نم ديرت

نودب روكذلا ىلاولا هضبقو ، ىبغلا نصح رصان ضبقف ىديعسوبلا

٠ سفانم

ىلاها نم متمتالو ، ةرهاظلا ىلاهأ نم متهت ال : ىلاولل رصان لاقو

ركم هلك اذهو ، لاجرلاو لاملا ىدنعو مهرمأ كيفكأ انأف ، ىبغلا
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٤روكذملا ىملاوملا نم فاصنإلا رحب ةرهاظلل لهأ سحأ املف ، عادخو

اوعاجو ، نوهي امك اوريسي نأ اودوعت نيذلا ممتاتعو مهتربابج اصوصخو

هشاو : دمحم نب رصان مهل لاقف ، ىلاولا رمأ نوكثي دمحم نب رصان ىلا

لدعلا نوبحت ال ىبغلا لهأ اي مكنكلو ، فاصنإلاو لدعلا ريغ مكيف عنص ام

تدرأ ، ءادعأ هل مترص ابحم مكل راص نم لكو ، مكنم فاصنإلا الو مكنيب

نوكيل ، مكضرأ ىف ال ىضرأ ىفو ، مكلامب ال ىلامب نينيعلا ىف اتيب ىنبأ نأ

معاطأ نمف ، ديعس نب دمحأ مامإلا لاح ىلاح انأو متيبأغ ، مكزعل القعم

٠ هل ودع انأف مكنم هاصع نمو ،ىل بحم ومف مكنم

معم لخديو مامإلا ىلع ددرتي رصان نب دمحم نب رصان لزي ملو

سردي وهو ، هدنع هماقم ىلعأو مامإلا هافطصا دقو ، هيلا ريسملا رثكيو

، ممنم اديق هل ديري نم ديقب هيلا ريشيو ، ادرف ادرف ةرهاظلا ةربابج هل

هديؤي ال فيكو ، هل مامإلا دييأت اوأرو ، مامإلا عم همدقت اوأر املف

٠٠٠٠ دهعلا كلذ ىف نصح ربكأ ىبغلا نصحب هيلا مدقت دقو مامإلا

ارمق انرمقيس رصان نإ مهسفنأ ىف اولاقو ، موقلا عجارت ذئنيحف

نبا : اولاقف مهيف فعضلا ىرس دقو هوءاجف ، هؤاضرإ ىلوألاو مامإلاب

ممنم كلذ لبقف ٠ موهفملا بسح طنم ىف انطلغ نحن ىنبت نأ تئش ام

ىلا جرخ هلقث هيف طحو ، هيف نكسو هلمكأ املو ، ناينبلا ىف عرشو

٠ ممنم ىشخي نيذلا ةيقب هعمو مامإلا

مصخ ىقب الو ، كل فالخلا هنم ىشخي نم ىقب ام مامإلل : لاقو

ممئامسأب هربخأو ، كيلإ مهب تئج نيذلا موقلا ءالؤه الإ ةرهاظلا ىف

اوكله اذلف اوكلهي ىتح ممقلطت الو مهديقو ممسبحاف ادحاو ادحاو



٠٦١  -

هب اذاو ٠ هل ايفصتسم ناكو ، مامإلا لعفف ، املك ةرهاظلا كل تداقنا

ناكم ىلا غلبو مامإلا نع عجر املف ، هيدناعم كالهإب هسفنل لمعي

مامإلا نإ : هتعامجل لاق لابجلا نيب قيضم وهو ةيدوألا عفد هنومسي

نالفو نالف نيبحملا ةيقبب هتيتأ امل ىنمثتحا ام هنإف ، انكاله الإ بحي ال

ةلغغ ىف ممعم ىنرهقي نأ فوخ هنع انأ تبرهو مهديقف مهءامسأ ددعو

ذإ هتعامجب ركم اذهب ومف ، هبرح ىلع تمزع نآلاو ، هلاجر نمو هنم

نيح هل اماققنا مهيلع ىضقيو ، هتسيسدب مهديقيل مامإلا ىلا مهقاس

ىف اونوكيل انكلهي ديري مامإلا نإ : مهل الئاق انه مهب ركم مث ، هوضراع

٠ مهنمو مامإلا نم هدارم غلب دقو ، هبناج

اموي لعل ركفي هنكلو ، هب فرع ىذلا هاهد ةلمج نم اذهو

ناك نإ : ممل لاقو ، نيبناجلا نم هيط الابو نوكيف اذه نع فسكت ام

انأف ، قاتسرلا ىطع تاراغلا اونشو ، مكيداو جورب اونباف ىلاح مكلاح

ذإ ، كلذ ىلع هوباجأف ، هنم اناتأ ام انافك دقلو ، لاحلاو لاملاب مكعم

مهيداو جورب اونبف ، ائيش هنع نوملعي ال بيغلاو لوقي امك رهاظلا

٠ ةعرسلا ةياغب

برح ىلع هوباجأ املو ، كلذك اهلهأل لاق ىبغلا ىلا عجر املو
،ىجي نأو ، ةمهافملل هيلا هلوصوب ىلوهلا ةمحر نبا ىلا بتك مامإلا

ردق هعمو روكذملا ءاجف ، هركمو هديك نم تاراشإب هل حولو ، هموقب

اونييي نأو ، ىلاولا ةثوانمب ىبغلا لهأ رمأ كلذ دنعف ، لجر ةئامسمخ

ىلاولا برح ىلع ةروشملل نينيعلاب اوعمتجاو ، هيلع اوناك ام فالخ هل

وه رصان ناكو ، ىبغلا لها نم فالخلا ىلاولا سحا املو ، ممفلاخ نإ
نينيعلاب نوعمتجم ممفأ ىلاولا غلبو ، ىلاولا ةرصانمب مامإلل دمعتملا
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ىط مهب اذاو ، مهيطع لخدف ، ىأر امو عمس ام ممل اوكشل مهيلإ راس
٠ هعم ال هيلع مهنظ هلعلو برح ةكومش

أ عامتجالا اذهب كتعامجو ، تنأ هيلع تمزع ىذلا ام رصانل لاق
نصحلا نم جورخلا تيبأ اذا كبرح ىط ةعامجلاو انأ تمزع دقل : لاق
ةلمملا مكنم ديرأ ىملاولا لاقف ، رذعأ دقف رذنأ نمف ، ىلا هميلستو
هل اولاقف ، برحلاب مكترداب امإو ، نصحلا مكيلإ تملس امإ ، مايأ ةثالث
مهبرحب هل ةقاط ال نأ ىلاولا ىأر املف ٠ كل كلذ : دحاو ناسل نع مهلك

ءىش ىأ لمع ىلع ردقي الأ ققحت هنأل ، مويلا كلذ مهيلإ نصحلا ملس
رصان ركفي ملو لخد امك جرخف ، هنم ديعب همامإو ، مهروهظ نيب وهو
ىوقأ هنأ رصان سفن ىف نكل ، ايوق امكاح امامإ ىلاولا ءارو نأ دمحم نبا
، ةرهاظلا ىف امهم ائيش لعفي ال مامإلا نأو ، ةرهاظلا ىف مامإلا نم
مهنم متهي ال ةيقرشلا نامع لهأو نامع نم اهب موقي ىتلا هتاوق نإف
نوريو ةرهاظلا ةيرفاغ ىديأ ىف قرطلا نوكو ، ةقشلا دعبل ةرهاظملا لهأ
٠ ةرهاظلا برح رومألا بعصأ نم

) ) ج خيرلتلا ربع نامع - ١١ م١
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ةرهاظلا برحل الاله هدلو زمجي ديعس نب دمحأ

نع هربخأو ديعس نب دمحأ مامإلا ىلا ىبغلا ىلاو لصو امل
ديمع وه حبصأ هيلع دمتعي مامإلا ناك ىذلا مهميعز نأو ، عقاولا
همظعتساو رمألا برغتسا ، مهسيئر هولعج ةرهاظلا لهأ نأو ، ةولدعلا
، هرمأ لاثتمإو ، هتبغر ءاضمإ الإ حبصأ رصان قح ىف هنم نكي مل ثيح
راشأ ىذلا وهو ، ىبغلا نصح ضبقي نأ مامإلا نم بلط ىذلا وهو
دمحأ مامإلا ىلا رصان مهب ءاج نيذلا خويشلا كئلوأ ضبقب مامإلا ىلع
فرطلا ىف نوروذحملا مه مهنأو ، مهلتقب هيلع راشأو ، ٠٠٠٠ ديعس نبا
٠ ةرهاظلا لزاون نم حيرتسي مهفرصبو ، ىرهاظلا

ريغب ديعس نب دمحأ مامإلل ايداعم رصان حبصأو بولطملا لصح املو
ةبحص ىقبأ كلذ دارأ امل هتيلو ، اصاخ اضرغ هل نأ نيبتف ، بجوم
ريغب رومألا ساسو ، ةمألا داوس ىف اهيلع دمتعي ادنسو هل ةوق مامإلا
بلجت لاملا ةزه نكلو ، ه فرع ىذلا ءاهدلا نيأف ، رفاسلا ءادعلا اذه
٠ بطعلا سفنلل

رضاحلا لاحلا ةسايسل حلصي ال هانيأر كلماع نإ مامإلل لاق ولو

كنم انه نحنو ، كيلإ هانملس نحن نصحلاو كلامع نحنو ، ةرهاظلا ىف

هنم لبقي مامالا ناكلو ، شا ءاش نإ هب موقن نحنف رمأب رمأت امدعو كيلإو

نوكت لاوحألا نأ الإ ، هنم رطملاو هنم حايرلا نأ نطابلا ىف ققحت ولو

لتقب هنومهتي ةرهاظلا لهأ نأ نظ ناك نإو ، ةماعلا داوس نع ةروتسم

، عقاولا نع ربعي رهاظلا نإف ، مامإلا دنع مهلتقب وه ىعس نيذلا خويشلا

صان نب دمحم نب رصانب مهل قلعت الف ، مهلتق ىذلا وه مامإلا نأ

شا ىبأ نكلو ، معزي امك مامإلا نم ابراه جرخ هسفنب وه ذإ روكذملا
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نب دمحأ مامإلا زمج كلذ دنعف ، سانلاو مامإلل رصاف ردغ فشكني الإ

كانه ام ليزيل الوأ ةيدوألا )١( عفد ىف ءالؤه ىلع فحزلل هتوق ديعس

اذمل دئاقلا الاله هدلو لعجو ، دمحم نب رصان هب ماق ىذلا رشلا كوش نم

رمذي نأ ، لخن ىلاو ىبرعيلا ىدع نب ناميلس نب دمحمل بتكو ، شيجلا

دمحم مهريمأ نوكيو ، دمحأ نب لاله ىلا نوفاصني لخن نم الاجر هل

بلطو ، نالعج ىلا ةيقرشلا لئابق اضيأ ىعدتساو ، ىبرعيلا ريمح نبا

٠ لاجدزلا نمو ، ناركم شولب نم ةدجن

دمحأ نب لاله ىضمو ، ةديدع تاهج نم بئاتكلا مامإلا راثأو

قيضملا وهو ةيدوألا عفد ىتأ ىتح ، مامإلا عم ةعمجتملا تاوقلا دوقي

كلتل نوضباقلا برهو اهنع )٢( عافدلا ىطع رفاغ ونب ردقي ملف مهملا

ءاج مث اهيلع ىضقو اهضبقف ، قيضملا كلذ اهج اونصح ىتلا جاربألا

نب دمحم نب رصان راصنأ نم ليكش ونب ناكو ، ليكش ىنبل وهو ىطرقلا

٠ دمحأ نب لاله دئاقلا ىلا ممب ىتأو ، هل اوداقناف ممحصاني ريمح

اوملس ذإ نامألا ريمح نب دمحم مهاطعأ دقو هيلا اولصو امدنعو

، اعيمج مهلنق نم مهيلع بثو كاذ ذإو ، لاله دئاقلا ىلا ىطرقلا نصح

مهو ، مع دالوأ مهلكو ،حيرلا خرف دالوأ نوبقليالجررثع ىنثا اوناكو

، ىرفاغلا دمحم نب رصان راصنأ صخأو ، ليكش ىنب نم ةصاخلا صخأ

ةوادعلا اورمضأو ، ىبرعيلا ريمح نب دمحم ىلع مملتق رفاغ ونب لمحف

فيس اولتق ىتح دربي مل دقتم دقح ىف اوقبو ، هبراقأو ريمح نب دمحمل

٠ ىطرقلا سفن ىف ىبرعيلا فيس نب كلام نبا

. فورعم ناكم مسا )١(
. خلا اصعلا ىقلاو ىدوم ءاج اذا انه قدصي ععشلا لثملا )٢(
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ىه ةيضقلا هذهو ىطرقلا نصح ىلع اضيأ دمحأ نب لاله ىضقو
روصنم هيبأ ىلا دمحأ نب لاله عجرو ، ناهبن وبأ خيشلا اهيلا ريشي ىتلا

، انوصحو الاجر ةوقلا ىلع ىضق ثيح ، ةلمحلا هذه نم امناغو
، مخض لفحج هعم عمتجا دقو ، راحصب ديعس نب دمحأ مامإلا ناكو

قيرط ىلع شيجلا اذمب جرخف ، اهلك نامع قرش نم رارج شيجو
ناك ذإ اديدث اراح تقولا ناكو ، فيلسلا قيرط ىلع ءاجو ، ةرهاظلا

، ةاشم مهرثكأ ذإ ، بعت ىف موقلاو بيطلا حيس ىتح ىضمف ، ظيقلا طسو
لآو ، لاجدزملا الإ مامإلا شيج مزهناف ، مهنيب برحلا ىحر ترادغ
٠ دحأ مهنم تلفي ملو ، اعيمج مهلك ءالؤه لتق ىتح ، شولبلاو ةيبهو

، ةديدع الاجر تنفأ ، بيطلا حيس ةعقوب فرعت ةعقولا هذهو

هجوتو ، دراوملا نودهعي ال برغ مهنأل ، شطعلاب نومزهنملا كلهو
، ىوزن ىلا ديدحلا دجف قيرط ىلع امهل ثلاث ال نيدرفنم هدلوو مامإلا
نم الإ هنم جني ملو ، رغب رغش نولوقي امك هلك شيجلا كلذ قرغتو
لاحب مهناطوأ ىلا مهريسو مهمركأ دمحم نب رصان نإف ، ىبغلاب ذال
٠ ةمالسلا



-  ٥٦١  —

لخف ىلع برحلا نثي ديعس نب دمحا

نب دمحأ مامإلاو وه قافتا ىلع ىبرعيلا ناميلس نب دمحم لخنب ناك

مامإلا دالوأ نم ناكو ، هبحاص امهدحأ نوخي الإ ادهاعتو ، ديعس
الواحو ، امهيبأ ىلع رمألا ايلوتي نأ ادارأ ناطلسو فيس ديعس نب دمحأ

٠ اكرب نصح

ناطلسو فيس ديعس نب دمحأ مامإلا ا دلو ناك قيزر نبا لاق
دايقنا نالواحي ، ديعس نب دمحأ مامإلا امهدلاو ةعاط نع نيفكنتسم
نصح ىف اثكمف ، ناكرب نصح هيلع اضبقي نأ ادارأف ، هنود امهيلإ ةيعرلا
نانيحتي ىأ ، اكرب ىف مامإلا ةماقإ لحم وهو اكرب نوصح دحأ نامعن
ىبرعيلا ناطلس نب فيس ىلا اثعب مئ نامعن ىف اثكمف ، اكرب نصحل ةصرفلا
ىنب ىداو ىلا هبايغ لاح لخن ىف ناميلس نب دمحمل ابئان ناك ذإ ، لخنب
امهباتك هلصو املف ، لخن لهأ نم لجر ةئام امهيلإ لسري نأ ابلط صورخ
هرواسشي ملو ، صورخ ىنب ىداو نم ناميلس نب دمحم ةدوع رظتني مل
رمذو امهبلطب ماقف ، مهنيي قافتا نع كلذ نأ نظ هلعلو ، ددصلا اذه ىف
نب رجنخ همسا كيتعل ا ةلح لهأ نم الجر مهيلع دئاقلا لعجو ، لاجرلا
• دوعمس

فيس ناريمألا ماق ، لخن لهأ نم هموقب دوعس نب رجنخ لصو املف

ممعم موقلاو الإ هوضباق رعش امو ، اكرب نصح مهب امحتقاو ناطلسو
، اممنم اثرتكي مل مامإلا ءانبأ اممنأ نصحلا لهأ ملع املو ، نصحلا ىف

، هموجه هتغابم ىشخت ودع فوخ كلذب امهرمأ مامإلا نأ اونظ مهلعلو

رمألا ركنتسا ربخلا هغلب املف ، قاتسرلاب كاذ ذإ ديعس نب دمحأ ناكو

نامحتقي امهب ذإو ، هودع ىلع افوع هل انوكي نأ وجري نيذللا هيدلو نم
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هئإف ، امهككرح كلملا ةروسو بابشلا ةرغ هلعلو ، هل نيسفانم رمألا ىلع

٠ ةيح الإ ةيحلا دلت الو ادسأ الإ دسألا دليالليقامك

هيدلو لعف ىلع قنح هجوب ديعس نب دمحأ مامإلا هجوت كلذ دنعو
، اراح ارصح هرصحو شيجلاب هقوطو اكرب نصحب طاحأف ، نيروكذملا
عفادملا برض نم مطحتي نصحلا لزي ملو ، ةليقث ةيعفدم هيلع قلطأو
ةرارمو امهتدشل هنم برتقي نأ دحأ ردقي ملو ، هيف امهو كدني نأ داك ىتح
ىتح ، هتاقعص ىف دعرلاك ىوادلا عفادملا صاصر رابغ تحت امهربص
ىف نذإلا ٥ولأس ، قاتسرلا نم مامإلا اوبحص نيذلا ةاضقلا نذأتسا
امهل اونيبو امهوحصنو امهيلع اولخدف ، امهل حصنلا ءاقلإل اهيلع لوخدلا
نيفلاخم امهيبأل نييداعم امادام امهقفوي الو امميلع ىضري ال مشا نأ
نصحلا نم اجرخو امهدلاو رمأ الثتماو نيلجرلا ىف مهحصن رثأف ، هرمأل
٠ امهيبا ىلأ

نع ضرعأو هيدلو نع مامإلا افعو ، مهلخن ىلا لخن لهأ جرخأو
، امهل ةأطاوملاب همهتاو ناميلس نب دمحمل ةوادعلا رمضأ هنكلو ، لخن لهأ

ةدوعلا مدع امهيف المآ امهرذع امهنم لبق دقف ، امه امأ امهعم هقاغتاو

ناميلس نب دمحم امأو ، امهنم ةطلغ اهاماقأ ىتلا ةكرحلا نأو ، كلذ لثمل

ناميلس نب دمحم ملع املو ، دعولاب ءافولا مدعو ، دهعلا ثكن هيف دقتعا

مهسلا ذإ ائيش رمألا نم كلمي ملو ، هبئان ةطساوب لخن لهأ نم ناك امب

هنيب ةمئاق برحلاو ، مامإلا ىلا هرذعب هجوتلا ري ملو ، هدصق كلم

، لخن لهأو اكرب نصح ىلع عفادملا قلطي وهو ، اهقاس ىلع هيدلو نيبو

٠ لعغي اذام ردي مل ارئاح ىقب و

قاتسرلا ىلا مامإلا عجرو ، ناطلسو فيس لوزنب رمألا ىمتنا املو
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لبقي ملف ، هدنع راذعأب كلذ ىف هل رذتعيو هبتاكي ناميلس نب دمحم ماق
ريغ رذعلا ةفصو ، ةدبعم ريغ رذعلا قيرط نأ ةقيقحلاو ، هرذع مامإلا
هدنع ام ىقلأو مامإلا ىلا الاح لزنل لوقي امك كلذ ناك ولو ، ةحضاو
ريصي نمل رمألا رظتني ىقب هنوك امأ ، رذع نم هيدل امب كاذ ذإ رذتعاو
مامالل راص وأ ، هلاجر ةمدقمب امهعم وهف ناطلسو فيسل راص اذاف
٠ دوجوم ريغ هنأ ه رذعب هيلا هجوت

راشملا رذعلا مهفي دحأ لكو ، توبكنعلا تيب نم نهوأ رذعلا اذمف
دنسلا نم امخض اشيج عمجف ، لخن ىلع غحزملا ررقو ، ىهاو هنأ هيلا

، ايلحاسو ايلخاد نامع دالب رئاس نمو قاتسرلا نمو لاجدزلا نمو

ناطلس نب فيس نأ ةقيقحلاو لخنل اذهب هجوتو ، رارج لفحج هل عمتجاف

ىلابي ال لهاجلاو ةيضقلا هذه ىف لخن ىلع ءالبلا رج ىذملا وه

ليق اميدقو

موق ءاهفس هرج مرجو

باذعلا همراج ريغب لحف

هجوف ، نصحلا همواق امنإ ، دلبلا همواقت ملو لخن مامإلا لخدف

لخن ىف هركسعم شيجلا برض دقو ةيراولا لبانقلا تاذ عفادملا هيلا

نازع ىنبل ىذملا ةحيرشلا تيب ىف اوركسعف لاجدزملا امأ ، ناكم ىف لك

ىتح ، نيضح ىلا لخن ىف اورشتنا موقلا ةيقبو ، لخن لهأ نم ةقرغ
٠ ىربخصلا ةبقع قيرط ىلع مهتغابي ودع مهيتأي ال

، ةحاوو ىنب سيئر ىحاورلا حلاص نب شا دبع خيشلا ناكو

ناميلس نب دمحم نأ ىلا ارظن ، لخن برحب نيضار ريغ لواعملا خويشو
٠٠٠ طخسب هيلع لماعي نأ بجي اثدح ثدحأ ام



-  ٨٦١  -

اشيج هلماع قاس ثيح ماه ثدح هنإف مامإلا رظن ىف امأ : تلق

٠ ديعس نب دمحأ مامإلا ىدلو ةرصانمل

حلاص نب هللا دبع خيشلا جرخ راصحلا لاط املف : قيزر نبا لاق
، مهموقب لواعملا خويش اضيأ جرخو ، مهنادلب ىلا ةحاور ىنب هتعامجب
، راصحلاب نصحلا قوط امل وه ناكو ، ديعس نب دمحأ نم نذإ ريغب كلذك
ريبادتلل قاتسرلا ىملا هجوت هيلع دصرلا مكحأو عفادملاب هبرضب رمأو
ىقبو ، لخنب دوجوم ريغ مامإلاو اوجرخ نيذلا جورخ ناكف ، ةمزاللا
، ءانبلا مدهيو لخنلا عطقي ، دالبلا ىف ثيعي هلاح ىلع شيجلا ىقاب
لهأو ، ليلقالإ رجشلاو لخنلا نم اوقبأ امو ، هلوصأ نم رجشلا علققبو
لصحتي ملف ، ةرصانملا ةرهاظلا ءامعز نم بلطي لسرأو اهنم نوبراه دالبلا
٠ ةبيخلاب عجرو ، ديفم ىلع مهنم

تايب نب دمحم نب سماش كاذ ذإ مهيعز ناكو ميعنلا ىلا هجوت مث

قيرط ىلع مهب رمف ، بتق ىنب و ميعن نم لجر فلأب هباجأف ، ىسمائلا

لاح ىف ىداولا ىف اوللستو ، ةحاور ىنب ىداو قيرط ىلع مث نيربج
اولغاسثيل حرطملل اوهجوتو ، اضيأ تاعفد ىفو تاعامج اومسقناو ةيغخ

مملوخد ناكو ، ةمهملا ةهجلا هذه ىف هيلع اوشوشيلو ، هركف ىف مامإلا

اوئاعو اوبلسو اوبهنو ، دالبلا اومجهو ، خارم ةبقع قيرط نع حرطملا

، راجتلاو ىلاهألا ىلع الاومأ اولمحو قوسملا اوبهتناو ، اهلك دالبلا ىف

اولذبي مل مهلعلو ائيش اونغي ملو ، لواعملا ممضرتعاف لخن ىلا اومجتو

٠ ىحاورلا حلاص نب هللا دبعو مه شيجلا نع اوجرخ مهنأل ادهج

مهلحم لحو ، انادحوو تافارز لخن نم جرخ مامإلا ثيج ناكو

ءاجو ، مامإلا ءادعأ رفاغ ىنب نم ناميلس نب دمحم ةرصنل اوءاج موق
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، قلتسرلا لهأ جرخ مث ، قاقسرلا تحت ىه ىتلا مزحلا ةدلب نم موق
٠ لاجدزلا جرخ اريخأو

شيج لشف بيس ناكو ناميلس نب دمحم برح ىف لذبي مامإلا طلو
ءالؤه جورخبو ، لواعملاو حلاص نب شا دبع جورخ ديعس نب دمحأ مامإلا
لصو املو ، اجراخ لخن نم صلمتي لظو ، شيجلا رارق عزعزت
دمحم ىوقت ، مزحلا لهأو رفاغ ىنب ةدجن تلصوو حرطم نم نوجراخلا
لهأب اوطاحأف ، لخن نصحل رصاحملا شيجلا ىلع طاحأو ناميلس نبا
ناميلس نب دمحم نم اوبلط لاحلا مهيلع قاض املو ، لاجدزلاو قاتسرلا
٠ لخن نم اوجرخف ، مهقفاوف حالسلا نم مهدنع امب مهريسي نأ

هنأل الوأ برحلا هذه ىف دتجي مل ديعس نب دمحأ نأ نيبتي تلق
هغلب مث ، ةدئاعب هيلع دعي مل مث ، دالبلا ىف ثيعي شيجلا كرتو جرخ
نيرصانملا لوصو نع ملعو ، مهلدي اموق لسري ملو هنم نيجراخلا جورخ
اوأر امل ةاعسلا نأ هارحتن ام ديؤي امهو ، ام ءىشب كرحتي ملو ممل
حلصلاب اوعس ، ناميلس نب دمحم برح ىف دتجم ريغ ديعس نب دمحأ
، هبحاص امهدحأ نوخي الأو ، هناكم ناميلس نب دمحم ىقبي نأ ىلع مهنيب
٠ لاحلا اذه ىلع لخن ةيضق ىف رمألا ىهتناو

لاحفتسا فاخ لخن برح نع هيخارت ىف ديعس نب دمحأ مامإلا لعلو
ناكو ، ةرهاظلا ىلاهأ نم ناميلس نب دمحمل نييرصانملا نيبو هنيب بطخلا
دومشملا كنحملا ربكألا سئاسلا ديعس نب دمحأ ناكو ، ةسايس دهع لكل
٠ ةديدع لاوحأ ىف كلذب هل
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طقسم نالتحي ديعس نب دمحأ انبا ناطلسو فيس

اكرب نصح التحا ديعس نب دمحأ ىنبا اناطلسو فيس نأ قبس دقل
نصحلا نم امهجرخأف ، امهيلع ديعس نب دمحأ امهدلاو ماقو ، لخن لهأب
، امهيبأو اممنيب لاحلا حلطصاو ، مامإلا امهدلاول امهرمأ املسو ، ةدش دعب
نينصحلا ىط نامحتقي امهب اذاو ، اهلثمل نادوعي ال دمحأ مامإلا نظو
ناطلسو ، ىلالجلا نصحلا دمحأ نب فيس ضبقف ، ىناريملاو ىلالجلا
ىف نم اجرخأو اهالتحاو ، طقسم ةيصان ىلع اضبق امهضبقبو ، ىناريملا
ضعبو ، ىربجلا دمحم نب ربج خيشلا امهعمو امهيبأ دونج نم نينصحلا
٠ دالبلا نم انكمتو مهريغو راجت نم طقسم لهأ امههجاوف لاجرلا

هلعفت امم رثكأ لعفت مهاردلاو نيضباقلا نم ةنايخ نع ناك كلذ لعلو
قاتسرلا نم طبه ديعس نب دمحأ امهابأ امهربخ غلب املو ، شويجلا
لخد املف ، ةئراطلا ثداوحلل امئاد هل ادتعم هعم اطبارم لازي ال نثيجب
مه صخألابو ، قاتسرلا رايخأ هعم ناكو ، عفادملاب امهبرضب مه طقسم
ةفصب امهيلإ اوراسف ، امميبأ اضرب اكرب نصح نم امهوجرخأ نيذلا
ىلا الزني نأ وه، نيفرطلا نيب احلص اروصو ، لكلاب قفشملا حصافلا
نوكي نأو ، هلاحرتو هلح ىف هيبأ عم فيس ىقبي نأو ، هل نينعذم امميبأ
لبقف ، امهنع امهيديأ عفري الو ، امهنم اممعزني ال امهيديأ ىف نانصحلا
مدق امهابأ نأب اسحأ امهنأك ، كلذ ىلا امهل ىعادلاو حلصلا اذه نافرطلا
لاحلا اذه رمظ دقو ، هيلا سانلا ليم اليختو ، ديعس هدلو امهيلع
٠ ةلماك ةنس كلذ ىلع لاحلا ىقبو امهيبأ دعب
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، هعم فيس هدلوو ىوزن نم ديعس نب دمحأ مامإلا طبه هدعبو

املصو املو ، اديقم طقسم ىما هلمحو فيس هدلو ديق دبدب لصو املو

ماقف ، اوناك ايأ ركسعلا نم امميف نم ىلع عغادملاب نينصحلا برضي مه

نصحلا ىقبيو ، ىبرغلا نصحلا هيلإ املسي نأ ىلع حلصلاب ٠ امهنيب سانلا

همزلي الو قلطأف ، ديقلا نم افيس هنبا مامإلا قلطيو ، امهيديأ ىف ىقرشلا

هيلا ريسملا ديري ىتم هتبغر ىلعف الإ ، راس ءاسث نإ لب ، هيبأ ةمزالم

٠ هتلباقمل

هادلو عجرو قاتسرلا هتمصاع ىملا طقسم نم ديعس نب دمحأ عجرو

الازي ملو ، ابلاغ نامعن ىف ناميقي اناكو نامعن نصح الزنو ، اكرب ىلا

٠ بيع امل هنود فيسلا ابن ول ارمأ نالواحي مل امهو ، مامإلا نيعب

هدلو ىلع امهيبأ فطع اظحل امهنأ اقباس هيلا انرسثأ اه ىلع ءانبو

، امهيبأ هجو امهل ولخيل ، غسويب فسوي ةوخإ لمع هب المعي نأ ادارأ

نم كلذ لعلو ، لواعملا ىداو نم ىربح دلبلاب الاومأ لثأت روكذملا ناكو

امملباقف نيموي هعم اثكمو ، نيرئاز ةفصب هيلا اراسف ، اممظاغ ام ةلمج

نأ هنم ابلطف ، ناديري ام روصتي مل هلعلو ، ليمجو ةوافح علكب

الصو املف ، اممعم جرخو اممقفلوف امهل رئاز ةفصب نامعن ىلا اممبحصي

ذإ ، ىقرشلا نصحلاب الزنو طقسم ىلا ةنيفس ىف هالمحو هاديق نامعف

٠ مدقتملا حلصلاب امهيدي أ ىف تفاك

لزن و ، ابضغم قاتسرلا نم ماق ديعس نب دمحأ امهربخ غلب املف
ارصأو ايبأف ، روكذملا امهاخأ اقلطي نأ امميلا لسرأف ريبك عمجب طقسم
امهبرضب ىبرغلا نصحلا ىضباق ىلع رمأ كلذ دنعو ، هقالطإ مدع ىطع
ةرصاحملا بيسلا ىهو ، دصارملا روكذملا نصحلا ىلع بصنو ، عفادملاب
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، رحبلا نم عفادملاب نصحلا برضت نأ بكارملا ةداق رمأو ، هب ةطيحملا هل

طقسم ىف عمست الف ، بناج لك نم ىلالجلا نصحلا ىلع نارينلا تقلطاف

امهيلا لصي ددملاو اممنصح ىف ايقبو ، ةعيرم ةدشب عفادملا تاقعص الإ

٠ ةناطب دحأ لكلو ، ةناطب امهل نإف ، امهتناطب نم

ةمزاللا ةنوؤملا ممل نوبحسب ممعم نمو روص لهأو ىويط لهأ ناكف
برحلا تلاط ىتح ، امهتجاح هيلا وعدت امم اهريغو امانغأو !رومت اهعاونأب

لحاسلا نم اهريغو تايرقو ىتي ىلا طقسم لهأ برهف ، امهيبأو امهنيب

ريبك بناج رسكت ىتح ، دالبلا ىف رشتني ىذلا عفادملا صاصر نم افوخ

اودجو ذإ ، اوردقي مل هيلع ةضكرلا دونجلا لواح املف : نصحلا نم

ناكو ، هيلع مهغحز لاح ىف الاجر مهنم لتقف ، مهفطخي رمحأ اصاصر

كلذ لهأ شيجتسي ىلامشلا فرطلا ىلا جرخف ، مهعم ىربجلا خيشلا

٠ ىلوهلا ةمحر نب رقص هريمأ شيجب ءاجو ، بناجلا

ديعس نب دمحأ مادام قاتسرلاب ةطاحإلا ىضتقت مهتسايس تناكو

هنأل ، اريثك قاتسرلا ىلع راغي ناك هنأو ، طقسم ىف توكلاب اطيحم

، اددش افاجارإ اهب اوفجرأو ، اهنصحب اوطاحأف ، انطوو ةمصاع اهذختا

دمحأ نب ديعس طبهأو ، ىلالجلا ىف مادخلا دحأ ناخ نأ ردقلا نم ناكف

٠ هرمظ ىلع هلمحي توكلا نم لبحب هيبأ ىلا

املو ، هيبأ ىلا ديعسب ءاجف حنم نباب فرعيو ايوق مداخلا ناكو

هالعج اناكو ، هعم مداخلاو ديعس امهيخأ بره اققحت حابصلا حبصأ

ىلوملا ةطاحإ امهغلب املو ، روكذملا امهيخأ ىلع صاخلا سراحلا
ليق ذإ ، اهحاتجيف طقسم ىطلع دوعي مث ، اهايإ هحايتجا افاخ ، قاتسرلاب
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، نصحلا نم جورخلاب امهيبأ ىلا السرأف ، افلأ نيثالث هدنع نإ هل

دمحو ، اياطع امهاطعأو امهيلع هسفن تباطو ، ةزيرجلاب امهابأ اهجاوو

امهو قاتسرلا ىلا امهوبأ جرخو ةردابملا هذه ىف هاظح ال امو امهرظن

نوك فكي ملو : لاق ثيح نايبلا ريمأ ريشي اذه ىلاو ، نامعن ىلا

، نوصحلا ضعب نيكلام ةبراعيلاو ، ةرهاظلاب نيلقتسم رفاغ ىنب

٠ اكرب ةعلقب امصتعاو ، ناطلسو فيس هادلو دمحأ ىلع راث ثيح

ةلأسملا هذه ذخأ دمحأ نإ مث : لاق نأ ىلا طقسم برح ركذ مث

نب دمحأ نأ ةقيقحملاو ، مالسب هيدلو نيبو هنيب تهتناو ، ةدؤتلاب

ونحلا نم دلاولا بلق ىف دلولل امل ، رثأتلا لك هيدلو نم رثأتي مل ديعس

امهنأو كلملا ىلع ظافحلا امهيف ىأر نيلجرلا ةيحان نمو ، فطعلاو

ربعت سورد الإ ىه ام اهب اماق ىتلا بورحلا كلت نأو ، هاعيضي نل

مزعملا امهيف ىأر ةيحانلا هذه نمف ، امهضرتعي فوس ىذلا لبقتسملا نع

نأو ، هربك ىف هلقع ليلد هرغص ىف دلولا ةمارعو ، امهنم هبحي ىذلا

٠ اياسأ ةدع لمتحاو ، قفرلا لضف هرمع رخآ ىف ديعس نب دمحأ

طقسمب برحلا لاح ىف قاتسرملاب طاحأ نمع هتوكس كلذ نمو

ىلا ، ةماعلا ةماعزملا رابتعا ىف ريبك كاذ نأو ، هيدلو نيبو هنيج

مامإلا لاق امك هنإف ، ةياعر نم هب رهتشاو قالخأ نم هل فرع ام رخآ

بلطمو ، ةيلاع ةمه بحاص ديعس نب دمحأ ناكو هشا همحر ىملاسلا

. شا ءاش ام الإ هيلإ هلك نامع كلم راصف ، مادقإو ةأرجو ، ماس
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نم ةرهاظلا كلم وه ةمالعلا مامإلا هانثتسا ىذلا اذه تلق

، تاكرحلا نكسو ، لئابقلا هل تنادو لاق ٠ هيلإ انرشأ امك نامع

ةكلمملا ىطعأو ، ةلودلا رمأب ماقو ، ىمنو ، رمأو ، نتفلا نم اريثك أفطأو

٠ ه ا كلملا ددجتو ةيعرلا تحارتساو : لاق ٠ مجعلا عفادو ، اهقح
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سانلا نم ديعس نب دمحآ ماقم

، ديطو ماقم مولعملا بسحب نامعب ةمألا نم ديعس نب دمحأ ماقم نإ

ةبحم هيف ممل طقسم ىلا راحص نم لحاسلا لهأ اصوصخ هبح عزعزتي ال

ناكف ، مهريغ لبق مهافطصاو مهريغ نم رثكأ هوفلأ ممنأل ، ةصاخ

لاح ىف اصوصخ مهيلع قيفشلا بألا ةباثمب هولعجو ، مهب دعقيو موقي

هماقمف ، ةيلخادلا نامع لهأ امأو ، مهنم سانلا فوخو ، مجعلا ةمزأ

، ةددعتم لاوحأ ىف هيلع هوربكأ ام هنم اوملع مهنأل ، ةبيه ماقم مهدنع

دمحأل هنوري لضفك الضف دحأل نوري ال طخلا لوط ىطع لحاسلا لهاف

، مامإلا قوسو ، مامإلا نباو ، مامإلا الإ مهنم عمست الف ، ديعس نبا

٠ مامإلا دالبو

اذهب جهلي مهضعب نإ ىتحو ، ةيرذلا بولق ىف خسر ىتح اذكهو

ىف كلذ ررقف اذهب ىنعملا مامإلا وه نم فرعي الو ، هثيدحو هراوح ىف

نإو مهتنسلأ ىلع كلذ ىرجي ، نآلا ىتح اثراوتم مهدعب ءشنلا بولق

٠ وهنمهب ىنعملا نوفرعيال اوناك

ىلع بولقلا تلبجو ، مازل ةماعزللو ، ماقم لضفلل نأ كش الو

ةادأ هل اونوكيل ةنطابلا لهأ ىلا نسحأ دق وهو ، اهيلإ نسحأ نم بح

لكب مامإلا عم اونوكي نأ ائيش ودعلا نم نوسجهتي امدنع ةحلاص

، ساسح روعش هلو ،ةياعر اذو قالخأ اذ مامإلا ناك اذاو ،مهعاطتسم

، ميظعتلاو ريقوتلا ةلزنم ةمألا هتلزنأ ، ةمألا ىط حيحص ظافح هلو

ىلع رمألا ناك كلذ فالخب ناك اذاو ، ناه امو زع ام هحلاص ىف تلذبو

٠ حلصملا نم دسفملا ملعي شاو ، سكعلا
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نيبوبحملا نيطالسلا نمو ، كولملا ىحلاص نم ديعس نب دمحأ ناكو

نب دمحأ ناكو ، هيف شاع ىذلا ليجلا ىف فورعملا ىلع ، ةمألا داوس ىف

اهساسأ مئاعد عضاوو ، ةيديعسوبلا ةلودلا هذه ساسأ رجح ديعس

، اهشرعل دطوملاو ، اهملاعمل ديشملاو ، اهناكرأل ىنابلا ناكو ، فيسلاب

املني مل هنإف ، نامع لهأ نم لكلا كلذ فرعي ثيحب ، اهقيرطل دبعملاو

لذببو ، ركذلا مراصلا دحب هتءاج امنإو ، ائاريم هتأت ملو ، انيوهلاب

، هرماوأل ةاعرلاو ، هل ةامحلاو ، هيلا ةاعدلا مه نيذلا لاجرملا ىلع لاملا

، ىلايللا رمس العلا بلط نمو ، حمرلاو فيسلا نيب ىلايللا رمسبو

: مامت وبأ لاق تاقشملا بوكرو ىذألا لامتحاو

البخ ءرملا ثروي دجملا بلط

اموزيحلا ضفضفت امومهو

ايلخ ىجثلا وهو هارتف

اميقس حيحصلا وهو هارتو

ىلع اهآر نيح ةيبرعيلا ةلودملا ىط ديعس نب دمحأ ىضق دقلو

داسف ىلا عمجتو ، لطابلا ىلا حنجت اهآرو ، قحلا نع ىئانلا قيرطلا

ىتح ، ةميثألا ىديألا ىلا اهنم هؤابآجرخأ امدعب اهيلا ىبنجألا رحب نامع

نب دمحأ لسغو ، ةمألا ىلع مط ىذلا ، اهداسفو امملظ ىلع ىضق

، اهودع حامج حبكو ، اهتعمس اهيلإ داعأو ، اههجو نع راعلا ديعس

نأ بجيف هيلعو ، نامعب هلعف ام ىطغي ودعلا نم هماقتنا حبصأ ثيحب

ثميللاو ، رويغلا لطبلا هناف ، هتماعذ ديؤتو ، هناكم ىلعيو ، هنأش عفري

٠ نطولا بجاوب ماق ىذلا ، رومملا
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مامإلا ديعس نب دمحأ ةافو

دبال كلذ نإو ) نوتيم مهنإو تيم كنإ ( تيم ىح لك نا ثيحو

امب هربقو قاتسرلاب ٦٩١١ ةنس ىف ديعس نب دمحأ ىفوت دقف هنم

٠ نصحلا ىبرغ

دعب ةحارتساو ةحار مايأ همايأ تناك : شا همحر ىملاسلا مامإلا لاق

مجعلاو ، ناطلس نب فيس اهب ماق ىتلا نقفلا ىنعي ، نحملاو نتغلا كلت

دقعلا لبقو ، ةنس نيرشعو اعست دقعلا دعب هكلم ةدم تناكو ء نامعب

٠ دلاخلا هرثأ هل هدمع ناكف ، كلذك راحص ىلع ايلاو ناك نأ ذنم

نم سيمخلا ةليل قاتسرلا نصح ىف هتافو تناكو : قيزر نبا لاق

٨٨١١٠ ةنس ةدعقلا ىذ رعش

نلكو لاق ، ةنس نيثالثو اعبرأ هكلم ةدم تناك نليبلا ريمأ لاق
٠ هدي ىلع مجعلا نم نامع مالخ

دسلا حبصأ هنأل ، ىربك نامع لهأ ىلع هتبيصم تناكو : تلق

رشلا نإف ، لواحي ام نامع ىف لواحي ىذلا ىبنجألا ودعلا نم نامعل عينملا

لك نكلو ، خيراتلا هغرع ىذلا لوألا دهعلا نم لازي ال ىسرافلا ىنامعلا

، ءاشي نم لذيو ءاشي نم زعي مشاو ، لجو زع مشلا ةئيثمب ىرجي ىش
٠ هتنسىه كلتو ، هيلإ ىمتنيءىث لكو

نإف ، هيلإ اروظنم ناك اميف فالخلا عقو ديعس نب دمحأ تومبو

) ٤ ج خيراتلا ربع نامع - ٢١ م(
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، تملع امك ديعس نب دمحأ مايأ ىف هرجف غزب ديعس نب دمحأ دالوأ فالخ
اديقو ، امهيبأ دمع ىف رمألا ىلع ءاليتسالا ناطلسو فيس لواح دقو
نوظتسي نيذلا نوينامعلاو لاحلا نوكي اذامف ، مامإلا نب ديعس امحاخأ
حبصأ دقو ، بناج ىلا قيرف لك مضنيل ، هتعاس قد نورظتني فالخلا
ديعس نب دمحأ نإف ، ةيعار ىنضملا فسألاب بدنيو ، هيناب ىكيي كلملا
٠ سيفنلاو سفنلا ةمألا حلاص ىف لذب
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ديعس نب دمحا دالوا

: ةعبس اروكذ ادالوأ كرتو ديعس نب دمحأ ىفوت دقل

، ةرصبلا ىلا ةلمحلا داق ىذلا ، دمحأ نب لاله : مهربكأ وهو مملوأ
اطرق مهطرقف ىطرقلا برح ىف رفاغ ىنب خياشم ىلع ىضق ىذلا وهو
، جالعلل جرخف ، ىمعلاب بيصأ ذإ دنسلاب تامو ، مهرخآ ىلع ىتأ
٠ دنسلاب هتوم ببس ناكف

دهع برحلاب فيس هوخأو وه ماق ىذلا وهو ، ناطلس : ىناثلاو
٠ قبس امك طقسم ىفو ، اكرب ىف امهيبأ

راشملا برحلا كلت ىلع ناطلسو وه أطاوت ىذلا فيس : ثلاثلاو
ىلع فقي فوس امك رابجنزو نامع ىف كولملا لصتت ناطلس ىلاو ، اهيلإ
٠ مملا ،امش نإ ء ىراقلا كلذ

ىذلا وهو ، هبحي ديعس نب دمحأ ناك ىذلا ديعس وه : عبارلاو
توم دعب كلملا ىلوت ىذلا وهو ، هاديقو ناطلسو فيس هوخأ هيلع رمات
٠ دماح نب ردب دالوأ بستني هيلاو ،شا ءاش نإ هربخ ىتأي فوس امك هيبأ

ةبوبحملا ةمصاعلا قاتسرلا ىلوت ىذلا مامإلا نب سيق : سماخلاو

نازع لآ ةلسلس لصقت هيلاو ، اضيأ راحص ىلوتو ، ديعس نب دمحأل

٠ مشا ءاث نإ كلذ نايب ىتأي فوس امك

، نوغورعملا ةيبظ ىعار دالوأ بسن لصتي هيلإو دمحم : سداسلاو
٠ الصفم هربخ ىتأيسو ،الوأ قيوسلا ىلوت ىذلا وهو
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لح اهيف هلو ، اضيأ قاتسرلا ىلوت ىذلا ىمعألا بلاط : عباسلاو
اصاخ اركذ ممنم دحاو لكل درفنسو بقعي ملو ، اديدش ناك دقو دقعو
٠ قيفوتلا ىلوشاو مهخيرات اياضق حاضيإل

فلخو : لاق ديعس نب دمحأ ةافو ركذي وهو : ىملاسلا مامإلا لاق
، دمحأ نب سيقو ، دمحأ نب ناطلسو ، دمح1 نب ديعس مهنم ادالوأ
، مامإلا دالوأ مهل لاقي مهلك ءالؤهو ، دمحأ نب بلاطو ، دمحأ نب دمحمو
كولم وبأ وهف سيق امأو ، رابجنزو دكسم كولم وبأ وهف ناطلس امأف : لاق
بلاطو دمحم امأو ، اهعباوتو راحص ىلع كلذ لبق اوناكو ، قاتسرلا
قيوسلا دمحم ىلوو ، قاتسرلا بلاط ىلوف اممتوخإ لبق نم ايلو اممنإف
، ةمامإلاب ىمستو ، لاحلاب هيبأ دعب كلم ىذلا ومف ديعس امأو ، ةنطابلا نم
٠ صاخ ىنعمل ناهبن وبأ امب هبطاخو

مامإلا دالوأ ممل لاقي هدالوأف هناوخإ نيب نم اذعب رهتشاو : لاق
ناكو ، هيلع نوملسملا ضري ملو ، هكلم ىف لدعي ملو : لاق ، مامإلا نبا
رعثلا نم هيلا بسني اممو : لاق ، هرصع ءابدأ نم ادودعم ابيبل ابيدأ
:الزغتم هلوق

ىنلذأو هزعأ هاوه نم اي
ىنلد كلاصو ىلا ليبسلا فيك

امئاه ابص ناريح ىنتكرتو

ىنه شيع ىف تنأو موجنلا ىعرأ

ىوهلا نع ليمت الأ ىنتدهاع

ىنثنت ال نصغ اي ىل تفلحو

هلثم نصغ لامو ميسنلا به

ىقتدهاع ام نيأو نامزلا نيأ
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ىنتلصاو ام تنأو نامزلا دلج

ىنتلتق تنأ لصولاب الخاب اي

ىتشاشح تكلم ىتح ىنتلصاو

ىنترجه لاصولا دعب نم تعجرو

ىوهلا ىف ىرس دايق تكلم امل

ىنتنخ كل قشاع ىنأ تملعو

ىكتشأف قيرطلا ىلع ندعقالغ

ىنتملظ تنأو مولظم ىز ىف

ىوهلا ناطلس دنع كنوكشألو

ىنتبذع ام لثم كنبذعيل

ىجدلا حنج ىف كيلع نوعدألو

ىنتيلبأ ام لثم ىلبت كاسسغ

ىف ولحلا برشملاو ، بذعلا ماجسنالا تاذ ةقيقرلا تايبألا هذه
٠ نفلا لهأ دنع ولحلا قوذلا تاذ ، قئارلا اهظفلو ، فيطللا امبولسأ
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مامإل1ديعس نب دمحا نب ديعس

،ةيديعسوبلا ةلودلا هذهل ىنابلا وه مامإلا ديعس نب دمحأ نا ىفخي ال
همزعو هدوهجبو ، حيحصلا ىط اهالويه وهو ، اهساسأ رجح عضاوو
امدنع هلعف ءاس ىذلا ، ناطلس نب فيس تابيرخت ضاقنأ ىلع تماق
هئابآل امارتحا هل اوعضخو ، مهرمأ نويفامعلا هدلق دقو ، رمألا ىلوت
ىف ءاج روكذملا فيس ىلوت املو ، مهنع نوضريو مهنولوتي اوناك نيذلا
ىأرل الو ، حصان حصنل غصي ملو ، هسفنل هراتخا هب صاخ قيرط
موقي نيذلا ملعلا خياشم نم قئاقحلاب نيفراعلل الو ، رومألل برجم
٠ مهلهاوك ىلع ءانبلا

نظ املو ، ممب دعقتو مطلا لهأب موقت ةيمط ةيضق ةمامإلا نإف
، حلاص ريغ وأ احلاص ثراولا ناك ءاوس ثاريم ةلودلا نأ ةبراعيلا
ىديأ ىف هعضوو ، مهيديأ نم كلذ شا عزن ، نامع ىف ةداسلا مهنأ اوأرو
نم زعي ىذلا ىقيقحلا هكلام ديب ةقيقحلا ىف رمألا نأ اوملعيل مهريغ
نظي ىذلا هكلام ىديأ نم كلملا عزني ىذلا وهو ، ءاش نم لذيو ءاشي
هب مكحت مل ىذلا رخآلا دي ىف هعضيو ، هل كلاملاو ، مب قيقحلا هنأ
٠ هتلاسر عضي ثيح مطأ شاو لوقعلا هدوصتت ملو ، سوغنلا

عضاوو ، ةيديعسوبلا ةلودلا ىسرك ديعس نب دمحأ تام املو
نأ ريغ نم ةمامإلاب ىمستو ، ديعس هدلو رمألا ىلوت ، اهساسأ رجح
ىف ةمامإلا نإف ، نيدلا ىف ةجحلا مه نمم ، دقعلاو لحلا لهأ هيلع عمتجي
نإف ،مامإلا انأ لوقي نم لكلال اهحلاصل نيملسملا رايتخا اهلصأ بهذملا
ةمامإلاب فيكف ، ةعامجلا هتيضر اذا الإ هتمامإ حلصت ال ةالصلا مامإ
اميف ىضقي نأ دحأل سيل ةيعرش ماكحأ اهيلع بترتت ىتلا ، ىمظعلا
٠ ةيعرشلا ةيحانلا نم هتعاط بجت ىذلا مامإلا رمأب الإ
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، ديعس نب دمحأ هدلاو ىدل بوبحملا نبالا دمحأ نب ديعس ناكو

كلذلو ، ةمألا ىف ةماعلا ةحلصملا هنم وجريو ، ريخلا تامس هيف مسوتي هنإف

فاخو ، ىلالجلا هاعدوأو ، مهدألا ءابكرأغ ، ناطلسو فيس هاوخأ هنم راغ

رمألا ىلوت هيبأ دعبو ، اممنم اجن هنكلو ، كلذ نم ربكأ هيلع موبأ

٠ هتوخإ ىلع

، ىبرعلا بدألاو ناسللا ةحاصفو ةعاجشلاب هفصي قيزر نبا ناكو

، افنآ ةراملا تايبألا كلت هنم اندروأ رعث هلو ، ةياردو ةياور هلو

لخن نصحو ، مزحلا نصح الإ نامع نوصح ىلوت هيبأ توم دعبو

رسلا ضرأل شيجو ، راحص سيق هاخأ ىلو ىذلا وهو ، نيربج نصحو

اصوصخ لاجر ةدع مهنم لتقف ، ةرهاظلا لئابق عاضخإ هب دارأ امخض اشيج

، هدلاو هيلع ناك ىذلا لاحلا ىلع اوقب رفاغ ىنب نإف ، رفاغ ىنب نم

٠ ناك اممم هدي ىلع ذخألا نم دبال ىذلا هودع ةرهاظلا ىارو

، نامع لهأ هباهو ، مهخيش لتقف ارمحلا ازغو قيزر نبا لاق

نب دمحم خيشلا طقسم ىلع ىلوو ، كاذ ذإ هتمصاع قاتسرلا ذختاو

٠ ليكولاب فورعملا ىديعسوبلا نافلخ

فلخو ، ىرفاغلا رصان نب دمحم امب ماق ىتلا برحلا تناك املو
نغضلا لصأت اهرثأ نم ناكو ، نامعب رثألا ةئيسس ، ىئانهلا كرابم نب
ممضعبل مهبولق ىف ةوادعلا تلنلنتو ، املجأ نم اوبزحتو ، نيينامعلا نيب
ىرسو ، لخدي مل نمو لئابقلا نم اهيف لخد نم لك كلذ لمشو ، اضعب

نامع ىف املجأ نم سانلا مسقناف ، ميثملا ىف رانلا نايرس سوغنلا ف
، نيدلاو نطولا ىف نيملسملا نيب ةوادعلا كلذ رثأف ، مولم وه امك نيمسق
امبر لاوحألا تربتعا اذاو ، ةوادعلا دشأ نييداعتم نيبزح اوحبصأو
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هوعياب ىتح هعم اوناك نيملسملا رثكأ نأل ، رذعلا رصان نب دمحمل تدجو
لهأ نم دحأ لقي ملو ، ةمامإلا مساب دعقيو موقي امامإ شاعو ، ةمامإلاب
لئابقلا تناكو ، ةمامإلا مسا نم هجورخ بجوي اثدح ثدحأ هنإ ملعلا
زئاجلا اهنم بابسأ فعضلل نكلو ، كلذ فالخب كرابم نب فلخ امأو ، هعم
نم مهب ةطيحم ءادعألاو مهب قيلي ال نامع لهأو ، زئاجلا فعغ امنمو
لخي ام لك اوكرتيو ، ادحاو اناسلو ، ةدحاو ادي اونوكي نأ الإ ، بناج لك
ممتوادع خف ىف مهو ، مهب ةطيحملا ممألا مهتلكأ الإ و ، مهفقومب
٠ رارحألا لاجرلا تافص نم اذه قحلا رمعلو سيل اضعب مهضعبل

مامإلا نب ديعس اهب ىلوت ىتلا ةفصلا نع خيراتلا انل حرصي ملو
نيذلا ءاملعلا قافتاب مأ أ هل دهعلا ةيالوب وه له ، هيبأ دعب رمألا دمحأ

فيس هيوخأ نأ عم ةبلغلاو رهقلا مكحب ىلوت مأ ؟ ةمامإلا ىف ةجحلا مه
ديعس ىلع اضبقو ، تفرع امك هالتاقو رمألا ىلع امهابأ اسفان ناطلسو
ىف عازن امهل فرعي ملو نادوجوم انه امهو ، نجسل هاعدوأو روكذملا
٠ جاجتحا الو لاقمالو،رمألا

هتناكم ىلع لدي اذهو ، ىوزن ىلوت هيبأ دهع ىف روكذملا ديعس ناكو
ىوزن لهأ ناكو ، هريغ ىلوو هوبأ هلزعف لمعلا نسحي مل هنأ الإ هيبأ نم
نم وهو كلذك ىغئاصلا خيشلا ناكو ، هيبأ ىلا هوكش ىتح ههركي نمم
٠ هلمع هل ضرتعا لب ، دمحأ مامإلا نب ديعس ىف بغري ال ىوزن لهأ

اثادحأ ثدحأ دمحأ مامإلا نب ديعس مامإلا نإ قيزر نبا لاق
هيخأ ىلا اولامو ، ةفاك نامع لهأ هتقمف : لاق ، ةحلاص ريغ نامعب
بلاطو ناطلسو فيس مهعمو ، ةعنصملا ىف هل ةمامإلا دقعب اومهو سيق
، قاتسرلا ةيديعسل ا ةمصاعلا ىلا اه وأجرأو ، ةيضقلا هتنت ملو ، دمحمو
ممعم روضحلاب هيلإ اولسرأو اهيف روكذملا ديعس ناكو ، اهيلإ اومجوتف
امب مملغاشيل ةفايضلاب مهيلا لسرأف هسفن ىلع فاخ هلعملو ، رضحي ملف
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عفادم قالطإب مهتغاب هل اوعمتجا ىذلا رمألا ققحت املو ، روضحلا نع
نع موقلا قرفتف ، لكألا نم مهغارف لاح كلذ قفاوو ، مهيلع ةعلقلا

نم ىرصق ةلحمب مهعامتجا ناكو ، هيلع توكسلا نسحي ءىش ريغ
لعتشت ةنتفملا ران اوأر مهلعلو ، هوتيب ىذلا ىأرلا رثعبتو ، قاتسرلا
٠ ريخأ تقو ىلا ريخأتلا اولضغف ، مهب

اذمل لخن ىف اوعمتجا ، روكذملا ةيالو نم ةيناثلا ةنسلا ىف ىتح
اوبلطو ، ىبرعيلا ىدع نب ناميلس نب دمحم اهب ناكو ، هنيعب ددصلا

ناكو ، هدالب ىف مهو ةوادعلا هنم اوأر مهلعلو ، رضحي ملو ممعم هروضح
ىتلا ىلوألا نم فئاخ هلعلو ، مهباودلو مهل ماعطلاب ممل لسرأ اضيأ

ملو لخن نم اوجرخو ، ديعس نب دمحأ مامإلا دهع ىف هبئان نم هيلع تعقو
داسفو اهتاقوأب ةنوهرم رومألا نإ لاح لك ىلعو ، رمأ مهل متي
٠٠٠٠ ددرت اذا ىأرلا
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ديسم نب دمحأ مامإلا نب ديعم نب دمح

ناكو ، دمحأو دمح امه نادلو ، دمحأ مامإلا نب ديعس مامإلل ناك

، امهاحدأ هلعلو ، نيلجرلا لقعأ دمح ناكو ، لقعو ةسايك امهنم دحاو لكل

دبال هل ممتيلباق مدع نأو ، ديعس هيبأل نامع لهأ ةيلباق مدع ىأر املو

كلملا لواحي اضيأ ناكو ، ةديعب راكفأ هل تناكو ، رمألا ىلع رثؤي نأ

دوسألاك هلوح ممتوخإو ناطلسو فيس همامعأ ىري هقكلو هيبأ نم

نأ دارأف ، مهديس تيقال لقت مهنم ىقلت نم ليق امك مملثمو ، ةيراضلا

الإ مهنم اهل نطفي ال دق همارمل ةسايس دمم دقو ، اهباب نم ةريظحلا لخدي

٠ بقاث ركف وذ صاوغ

لاوحأ ىأر امل ، برعلا ىهاود نم ةيهاد دمح ناك : قيزر نبا لاق
، هنم مهبرقي امب نامع لهأ ىلا تفتلا كلذ دنعف ، لاحلا اهيضتقي ال هيبأ

، مهدنع ام فاشكتسا هدلاو ىلا ازمار لاصتالا باب ممل حتفو مهيف لخدتو

اوناكف ، كلذ نم هدلاو مأسبي ملو ، مهاياون هيضقت ام ىط عالطالاو

هنوتأي اوناكو ، ريزولا ةلزفمب هيبأل ناكو ، انادحوو تافارز هنوتأي
هوبحأف ، مهمركيو مهعم موقيف ، مهمهي اميف هيبأ ىلا هب نولسوتي

هنم نورذحي ائيش هيبأ نم اوأر اذاو ، ىغبني امك ةلماعملا هل اوصلخأو

هب راسو ، ممبولق ىف ةلزنم لان كلذبو ، مهعم ماقف هوتأ ، هنوفاخي وأ

٠ عرولاو لضفلاو ملعلا لهأ برقيو ، مهثيدح

وه رمآتو ، هيبأل مهضغب دازو نامع لهأ هبحأف قيزر نبا لاق
قحألا هنأل ، هيبأ نع كلملا ىلوتي نأ ىلع لايتحالا ىف نامع لهأ ضعبو
هلعلو ٠ كلذ دضب ممل رهاظتي هنكلو ، هيف هوبغرو كلذ هل اوغوسو ، هب
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باب ممنم دحأل حتفي ملف ، هوبأ هيطع علطي نأ اخوخ هلعلو ، هنم ةسايس

بسحب مو ، بولطملا سغف هسغن ف لمعي هنكلو ، عوضوملا ىف تاراجم

، الصأ عوضوملا ىف ثيدحلا عنميو ، اديعب ددصلا نع دعابتي رهاظلا

اذكهو ، دحلا قوف الذب مهل لذييو ، اماه ءاطع نيدفلولا ىطعي هقكلو

٠ ماملا ماقملا اذه لوح هلاح ناك

هنأل ىرخأ ةرابعب ناك نإو ، هنع انه لقنلا رثكأو : قيزر نبا لاق

لازامو : لاق ٠ ةماعلا مالكب ىتأي لب ، احيحص اريبعت ربعي ال بلاغلا ىف

تراث ىتح ، ةطلسلا نم هيبأ ديب ام لوانتيل ةصرفلا نيحتي روكذملا دمح

تماد برح مهنيب تعقوو ، ىكزأ نم رازنلا لهأو ، نميلا لهأ نيب ةنتف

اذه ىف هيبأ ىلع دمح ماقف ، كرحتي الو ىريو عمسي ديعسو ، ةدم

، قاتسرلا ىلاهأ صخألابو ، نامع لهأ نم ريبك عمجب ديعس راثو ، ددصلا

طقسم ىلع تيلو كنإ الئاق هيبأل دمح ماق ىكزأ ةيضق تمت ام دعبو

ادمحم نإو ، ليكولاب فورعملا ىديعسوبلا دمحم نب نافلخ نب دمحم

كلذكو ، ىقرشلا نصحلا ىف تنأ مهتكرت نيذلا ركسعلا جرخأ روكذملا

نصحلا ىف ىنايوضلا حيبص مهب لدبتساو ، ىبرغلا نصحلا ركسع

، ىحرابلا دمحأ نب دوعسم هيف كرت ىبرغلا نصحلا كلذكو ، ىقرشلا

٠ رمألاب دادبتسالا مهوي فرصت ىلع لدي اذهو

هاري ال رضاحلا هاري امو ، انل ةحلصمل الإ كلذ نظأ ام : ديعس لاقف

نم نئمطم وهو ، نسح لمحم ىلع ةيضقلا لمحي ديعس ناكف ، بلاغلا

هلوخدلا باب حتغ كلذب ديري دمح ناكو ، ةعاطلا الإ هيف دقتعي ال روكذملا
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لسري هل لسرأ رمألل فشتكا : هل لاق انهو ، هيبأ ديب ىذلا رمألا ىلع

، ريثك قلخ انعم عمتجا دق هنإف ، انه اننوئش ةلباقمل ازرأو مها رد انل

لسرأ نإف ، ةصاخ كدي طخب كلذ هل بتكاو ، ءاطع ىملا نوجاتحيو

٠ كيلاوب سيل لجرلاف الإ و ، تنأ دقتعت امك وهف ، بولطملا

كاذ ذإو ، بولطملاب نافلخ نب دمحمل ديعس مامإلا بتكو هقغاوف

نم اذكو اذك بلطي ىدلاو نم باتك كءاج اذا نافلخ نب دمحمل دمح سد

ملعاو ، انه نم هتيافك لصح دقف ، ائيش هل لسرت الف ، زرألاو مهاردلا

سانلا نأل ، كلمع نم كجرخيل هعم نيذلا موقلاب كيلع موجهلا ديري هنأ

، ديبعلا نم ةلمج تيرش كنإو ، ركسعلا تلدب امل كب هوشحوأ دق

هردق قوف هتعفر كفإو كعم نوكيل ديرت ءاطعلاب حيبصل تطسب كنإو

، همامأو ، هفلخ ركسعملاو هناصح ىلع طقسم قوس لخدي نأ هترمأ ذإ

كل رمضأو هسفن ىف هنم رثأت دق ريبك اذه نإو ، طقسم ككس ىف اذكهو

هل ءاطعلا كلذبو ، ىحرابلا دمحأ نب دوعسمل كبيرقت كلذكو ، رمضأ ام

سبالم ىهو ، ةيريمسكلا تالاشلاب ممعتي هترمأ كنإو ، هسفن ىف لخاد

كلصيل بلط ام هل تلسرأ اذاو ، دهعلا كلذ ىف رباكألا اهب ايزتي ةرخاف

٠ لتقلا نم تملس اذا ةيالولا نم كلزعيف ، هلجرو هليخب

هيلإ رمألا لصي نأ اهب ديري هنم ةليحو دمح نم ةديكم كلتو لق

لبق ، ىللولا نافلخ نب دمحم روكذملا ىلا دمح باتك لصوف ، هيبأ نم

، ةدومو هنم اصالخإ هنظ دمح باتك أرق املف ، هيبأ باتك هيلا لصي نأ

٠ نيمأ حصان هل هنأو ، هقدص روصتو

عجرا هل لاق ، هيف ام فرعو ، ديعس مامإلا باتك هلصو املو
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ايهافش هباوج اذهو ، ءىش كل ىدنع ام دمحم كل لوقي هل لقو ، هيلإ

نب دمحم هيلع در امب هربخأو ديعس ىلا لوسرلا عجر املو ، طقغ

دمحاي كنأو ، هل ىلاولا باوجب هربخأو ، هدلوب الخ كلذ دنعو ، نافلخ

الاجر ىل نإف ، اقح الإ كل تلق ام انأ : دمح هل لاقف ، تلق اميف تقدص

، طقسم نع كتمه تفرص كنإف ٤ هلك هعينص نع ىننوبتاكي طقسمب

هل لاقف ؟ ةيضقلا ىف نذإ ىأرلا ام : هل لاقف ، كل طقسم نأ نظت الغ

ىلع علطيل ، لجرلا ةقيقح فرعتيو هحصانيل دمحأ كدلو لسرأ دمح

نيفرصنمب انسلو ، هنع رمألا ةقيقح ملعن ىتح انيلإ عجري مث ، هرابخأ

٠ دمحأ خألا كدلو انيلإ عجري ىتح اهريغ ىلا الو ،قاتسرلا ىلا ىكزأ نم

ذإ اباتك ىلاولا نافلخ نب دمحمل دمح مدق انهو ، كلذ ىلع اقغتاو

اذاف ، كديقيو كسبحي نأ لبق ، ديقلا هعدوأو هسبحأ دمحأ ىخأ كاتأ

هب لسرأو ، طقسم نم هعمطو كنم هعمطو كنم هعمط تعطق كلذ تلعف

٠ كلذب هيلإ رسأو ، ايناع الوسر

برهو ، ةزيرجلا ىف هديقو ىلاولا هسبح طقسم دمحأ لصو املف

ليعو هنم رثأتف ، عقاولاب مامإلا ديعس اوربخأو ىكزأ ىلا هباحصأ

اذه دمح هدلول لاقو ، ةريبك سانلا ىف ةثودحألا سفن ىأرو ، هربص

ىرأ : دمح هباجأف ، ديدسلا ىأرلا هنإ هب ىل تلق ىذلا كيأر ةبقاع

لزننف ،طقف لجر ةئام ردق لاجرلا نم نيه رادقمب طقسم ىلا ىضمن نأ

ىخأ صلخأو ، ناغلخ نب دمحمب عمتجاو ، طقسم ىلا ىضمأ انأو ىور

، ةيناشلا نع ىلوألا ىفكت امأ ، ديعس لاقف هب كيتآ مث ، هسبح نم

هب ىنأكو ، لجأ ةميرجلاو ، مظعأ ةيزرلا نوكتف تنأ كسبح امبر ىأ

هنبا هلذعف ، دمح ةيلمع ىه ةيضقلا نأ نظي ال همجو ىلع ناكو ٠ لعاف
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هيبأ ىط حلأو ، رمألا اذه ىف ىنعواطو سواسولا عد : الئاق دمح

نبالا ىلع ىولتي نونحلا دلاولاو ، لادجلا هعم لاطأو ، لاقملا هل رثكأو

لازامو ، هتامشلاو رسألا ىف هيخأب قحلي نأ ىضري ال ، هل هتبحمل ىناثلا

٠ اريخ الإ دلولا ىف نظي ال لفاغ لجرمو هقفاو ىتح هيبأب دمح

ىلاولا ىلع الثم ضبقو ، مامإلا لصو ول نأ رذاحي دمح ناكو

نأ لبق هيلع رومألا بلقنتف ، هيخأو هيبأ دض هسئاسد ء ىش هنم نيجي نأ

٠ اهارجم بترو ، اهتطخ عضو ىتلا ةيلمعلا ةجيتن نم لوصحلا ىلع نكمتي

هبلطتت سفنلاو ، نمث هل كلملاو ، لفاغ ذوخأملا نأ كمش الو

ةعيبطلا ىف هشلا هعضو رمأ اذه نإف ، ءاسؤولا دالوأ اميس ال ناهو زع امب

، مجعلاو برعلا ىف هيلع سفانتلا لازامو ، اهدهع لوأ نم ةيرشبلا

تكله املو ،عفادملاب نحاطتلا ىلا ممألا تجاتحا امل كلذالولو

، مهريغ نع الضف كلملا ىلع هابأ لنق نمم مكو ، كلذب ةميظعلا شويجلا

اذا : هل لوقي نافلخ نب دمحم ىلاولا ىملا دمح بتك لاحلا اذه دنعو

، كركسعو كمادخو حرطمو طقسم هلهأ عمجأ اذه ىباتك كلصو

نآلا هيلع عقت ىذلا وه حيسلا اذهو ، لمرحلا حيس ىف مهب لزناو

الوسر انل ثعبأ ىور انلزن اننأ انع كغلبأ اذاف ، ىربكلا حرطم

دمحأ كدلو قالطإ ديرت تنك نإ هيف لوقت دلاولل كنم باتك هعمو

، ىور ىف كم نمو تنأ ثكماو ، ىنم نامألا هلو ، دمح كدلو ىنتأيلف

٠ مالسلاو انلجرو انليخب كيلإ انمدقت ىور نم ارتف انيلإ تمدقت اذاف

عمج باقكلا اذه هلصو املف ، ايرس الوسر اذه هباكب دمح لسرأو
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ناكو ، هيلع ةوقلا مامالا نب ديعس مهويل دمح رمأ امك هعومج ىملاولا
ديس مامإلا لصو املف ، هتلفغ مالظ ىف ىشمت ةيلمعلاو ، الفاغ روكذملا

، لاحلا رهاظب الإ ممل ملع ال نيذلا سانلا نم ماوعلا مهربخأ ، ىور

نع هدلوو اديعس نوربخي ىور دلبلا لهأو ىور دسب نوضباقلا نملكو

٠ مخض شيجب لمرحلا حيسب ركسعم هنأو ، ىلاولا هعمج ىذلا عمجلا

املو ، ىلاولا ىلا دمح ىضمو ، ىور ىف هعم نمو ديعس ثكمف

اهرثأ املو ، اهماقم اهل امهنيب ةيلمعلاو ، هبحاص امهدحأ شهو احفاصت

، اعم نيلجرلاب اركام دمح ناكو ، هل دمح ةياعر نافلخ نب دمحم ركشو

ىلع رخآلا ركشي امهنم دحاو لكو ، ثيدحلا الدابتو ، امهيلع الاتحمو

هيخأ قالطإب دمح رمأف ، اهطاشن ىف ةيشام ةليحلاو ، هعم عينصلا نسح

، ططخملا جمافربلا مامتإل قاقسرلا ىلا امهيبأو اعم ناعجري امهنأو ، دمحأ

كيط دوعأ فوسو ، عزانم كلملا ىف كزاني ال كناكم دمحم اي تنأ نكو

٠ قاتسرلاب انرارقتسا دعب

كخلسل انأ لصأو ، قاتسرلاب ىخأو ىدلاو نعضأل ىنعملا ةقيقحو

كنيب حلصلا مسحل كلصأ رهاظلاو ، كنع رمألا ضبقو ، مكحلا نم

، كيف دلاولا هديري ام ىضرن الو تنأ كعايضل ىضرن ال انإف ، دلاولاو

، ماقم اندنع كلو ، ةلودلا تديأو ، بجاولاب تمق ىذلا ظقيلا رحلا تنأو

نكرلاو خماشلا ءانبلا اذه مده ديري ىذلا دلاولا عم ال كعم نحنو

٠ خذابلا

بسح ىلع ءعيمم ءاطو ىف هيلع مان اعضو نافلخ نب دمحمل عضوو

هدالوأو ديعس مامإلا عوجر دعبو ، اهريثأت اهل لئاوع لاجرللو ، رهاظلا

دمحم نأو ، هدي نم تجرخ طقسم نأ هل روصت ، قاقسرلا ىلا هتصاخو

ةلمجلابو ، هديؤي نم هدنع هلعلو ، ذجاونلاب اهيلع ضاع نافلخ نبا



-- ٢٩١  —

فرعي ال ارئاح ىقبو ، طقسم نم روكذملا مامإلا ىلع سأيلا ىلوتسا
٠ هتمامإ لهاك ىلع ةمثاجلا ةمزألا هذه لح ىلا لصوملا قيرطلا

دمحم ضبق ىلع ةليح ىدلاو اي كلأ : الئاق هيبأل دمح ماق مايأ دعبو

؟ لعفأ اذامو ، ال : لاقف ٠ برح ريغب هدي ىف ام ضبق وأ نافلخ نبا

ةرفاو الاومأ عمجف ، رادقألا هتدعاسو رمألا نم لجرلا نكمت دقو

مهتسفانم تفرع نيذلا هتوخإ ىف هنظ ءاس امبرو ، اسانأ هدييأتل بلجتساو

هيلع وه امع ربعي اذهو ، رمألل درلاو دانعلا هنم نيبت دقو ، اقباس هل

٠ ةفلاخملا نم

تجرخأو ةليح تلمع نإ تيأرأ هزجع ققحت ام دعب هيبأل لاق مث

ىندهاعتأ : لاق معن : لاق ؟ كلذ ىل كرتنأ هنم تنكمتو ، هدي نم رمألا

نصح الإ ىسفنب اهربدأ نامع نوصح ىل كرتت نأ ىلعو ، كلذ ىلع
: هل لاقف ٠ هشا هاضري اميف لاثتمالاو ةعاطلا ىلع كلو ، قاتسرملا

نم كلذ ىلع هباجأف ، دلاولا دي نع دعيي ال دلولا رمأ نأل ارظن ، معن

٠ ددرت ريغ

، حيحص ىعو ىلع الو زيمم لقع ىلع لدي ال لاحلا اذه نأ رهاظلاو

ىباتك كلصو اذاو ، رومألا ريبدتل طقسم ىلا بهذأ انأ : هيبأل دمح علاق

نمب مدقأو ، لقرعتت الو ةركلا عرسأف ، طتسم ىلا لوصولل هيف كوعدأ

هعم بحطصاو ، هتطخ ذيفنت ىلع لجرلا مزع مث ، لاجرلا نم كعم
فاخي ال اسبي اقيرط هل دهم دق ناك هنأ عم اتغابم طقسم ءاجف ، لجر ردق

٠ ىشخي الو هعم

ىف هلاجر سلجأف ، حلاصلا خانملا تناكو ، ةزيرجلا لزن املو
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، ناعلخ ىلاولا دلاوو وه ايقالت املف ، ىلاولا تيب ىلا وه بهذو ، هخانم

تئج ، هنم الجاع اممنيب رااد ىدو ثيدح دعبو ، اقناعت امبرو احفاصت

نأ وه كلذ ، دمحم كدلوو دلاولا نيبو ، دلاولاو كنيب ناثلا حلصأل

تضبق ام دمحملو ايونس مهاردلا نم اذك اذك دلاولل دمحم كدلو عهدي

كلذب هل معنأو كلذب نافلخ رسف ، عزانم هيف هعزاني ال لقاعملا نم هدي

كدالب دالبلا هباجأف ، مايأ ةثالث طقسمب ماقملا دمح بلطو ، ايبلق اماعنإ

تيب نم بمناج هل ىلخي نأ بلطو ، كيلع جرح ال تئشام اهب مقأغ

هايأر اممنأل ، ىناوألاو شرفملا هيلإ تقبسو كلذ هل ايلخأف ، باونلا

دعب امعباوتو طقسم كلم امهاطعأ ثيح ، لماكلا ناسحإلا امهيلإ نسحأ

٠ امكاح حبصأ ايلاو روكذملا ناك ام

، ضرألا ىلع مالظلا طبهو ليللا نكمت امدنع جرخ ةيفاثلا ةليللا فو

اوت راسو ، هموق نم الجر نوسمخ هعمو ، دوقنلا نم ائيش هعم لمحو

ىلعأب ىدان نصحلا نم لوألا بابلاب ناك املف ، ىقرشلا نصحلا ىملا

لخدأو بابلا حتفف هاتأف ، نصحلا ركسع ميمأ ىنايوضلا حيبص هتوص

نم نكمت هفأ دمح ىأر املف ، لاجرلا نم هعم نمو وه نصحلا دمح

كيلع اهب معفأ ىتلا ةمعنلا ترفك دقل : روكذملا ىنايوضلل لاق ، نصحلا

اودع كيل انمعنأ امدعب انل ترصف ، قاتسرلاب هعم كماقم مايأ ىبأ

ىلع ىلاولاو ادمح نأ دمعي ىنايوضلا ناكو ؟ كلذ ىلع كلمح ام ، قرزأ
اذه لثم ىف لوخدلا نأ نع هنكلو ، نصحلا هلخدأ كلذلف ، داحتا لاح

، لاملا اذه كل لسرأ ىدلاو : ىنايوضلل دمح لاق مث ، هيف ام هيف تقولا

نآ ىنرمأو ، طقسم ىلا وه ىتأي ىتح ىلاجرب كعم دعقأ نأ ىنرمأو
ء ىش لك ىف هعطت الف انلماع هنإف ، نافلخ نب دمحم رمأ ىصعت نأ كغلبأ

) كج خيراتلا ربع نامع - ٣١م
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مث رانلا ميلع قلطت وأ ائساخ هدرت نأ انه ىلا ءاج اذاف رومألا نم

٠ هلاجر نم دحأ ىأ

ةهجو عارشلا ىطعأو لاملا ذخأو ، دمح رمأ ىنايوضلا لثتماف

املف ، هنصح ىف رومقمو ، رمألا ىط بولغم هفأ ىأر اميس ال حيرلا

ىف الجر نيسمخلا هباحصأ ىقبأو طبه ، نصحلا رمأ ققحت دمح ىأر

امسفن ىه ىه ةيلمعلا تناكو ، ىبرغلا نصحلا ىلا هجوت مث ، نصحلا

دمح لخدو ، بابلا حتفف ررقت دق ةدم ذنم ىحرابلاو هنيب فراعثلا ناكو

نب دمحم نأو مكل كلملا نأ ىحرابلا دافأو ، هلاجر نم نوسمخلا هعمو

نأ مط نيح اميس ال حتفا باوب ايو ، انيدل عنام الو مكلماع نافلخ

ملس ىنايوضلا نأو ، هيف هلاجر نأو ، دمح دي ىف نآلا ىقرشلا نصحلا

وأ وه كاتأ نإف ٤ ىنايوضلل لاق ام سفن دوعسمل دمح لاقف ، هل رمألا

٠ صاصرلا هيلع قلطأ هلاجر نمدحأ

دقو ، بلط ام لان دقو اضيأ طبه انه هتيلمع عضو نم نكمت املو

، اهيلإ راشملا ةليللا سفن ىف هلك كلذ ناكو ، اهدارأ امك ةلماك هتطخ ذغنأ

دجامب اذاو ىقرشلا نصحلا ديري ، نينصحلا ىف هتيلمع ايهنم دمح جرخو

نب دمح هنظف ايفختم ناكو ، قيرطلا ىف نافلخ نب دمحم ىخأ نافلخ نبا

، ىقرشلا نصحلا ىلا حار ديعس نب دمح نإ ، الئاق هيبأ ىلا ءاجف ، ديعس

ادمح نأب هوبأ هطلاغف ، لايتحلل هدنع اجمانرب عضوو كيلع لاتحا دقو

لاقف ، ىدنع ام ريغ رمألا نظت الف ، هدنع ام ىقلي ىلاو هرارسأ ىدنع

هعم هباحصأ تدجوو هتدجو نإف ، باونلا تيب ىف هخانم ىلا بهذا : هل

، ثاثألاو طقف شارفلا الإ ىلاخ ناكملاب اذاو اعم اراسف ، ىنم طلغلاف
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تالسارملا كلت نأو ، دمح نم تهتنا دق ةديكملا نأ نافلخ نب دمحم ملعف

ىف زمجت كاذ ذإو ، سمشلا عولط نافلخ نب دمحم رظتفاف ، عادخ املك

صاصرلا مهيلع قلطأ هنم ىند املف ، نصحلا ديري راسو ، همثحو همدخ

٠ كلذك رمألا ناكف ىبرغلا نصحلا ىلا اوعجر مث

ىمتنا رمألا نأ ملعو ، اذه نافلخ نب دمحم دي ىف طقس كلذبو

اذامو ، عضولا اذه ىلع ثداحلا ىف ركفي هتيب ىلا لجرلا عجوف ، دمحل

هوبأ ءاجف ، الجاع ةروثلاب هيبأ ىلا دمح لسرأ كلذ دنعو هدعب نوكي

كاذ ذإو ، عزانم الو هل سفانم الو طقسم لخد ىتح ةلجاعلا هتوقب

ةربخملا مالعألا ترشنو ، ءانيملا ىف ةيسارلا نفسلاو نينصحلا نم تقلطأ

نأ نافلخ نب دمحم ىلا لسرأو ، هدلاو ةلباقمل دمح طبهو عقاولا نع

٠ ةزيرجلا تيب ىف لكملا رضحف ،رضحي

دق : نافلخ نب دمحمل ديعس نب دمح لاق سولجلا مهب رقتسا املو

ءارتجالاو ةءاسالا نم كنم قبس امع كانحماسو ، ةيالولا نع كانلزع

ىلا اعم مهوبأو هتوخإو نافلخ نب دمحم ىضمف ، انم نامألا كلف انيط

دقو طقسم هالوف ، دمحم نب نافلخ نب ناميلس ىلا دمح ثعب مث ، مهتيب

، نينصحلا ىف هلاجر عضوب ةديعب هدالوأو نافلخ نع اهقطف دمح اهضبق

٠ هيبأو ليكولا نع اهالوتو

ىذلا وهو ، ديعس هدلاو اهب دوصقملا ناك ةيلمعلا هذه نأ ةقيقحلاو

ورمع نكي مل هنأل ، هنم هب ىمر ىذلا لحملا ىملا نافلخ نب دمحم ردق عفر

مامإلا نب ديعس ثكمو ، ىرعشألا ىسوم ابأ ناك امنإو ، صاعلا نبا
كلم رمأ نأ ملع دقو ، قاتسرلا ىلا داع مث ، مايأ ةثالث طقسم ىف دمحأ
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تناكف ، روكذملا دمح محارم تحت وه هنأو ، دمح هدلو ديب نامع
دوعي مث ، صاخ ضرغل الإ امنم جرخي ال مامإلا نب ديعس نطو قاتسرلا
لحلا هل حبصأف ، عبتملا كلملاو ، عاطملا ديسلا وحو دمح ىقبو اهيلإ
ىف هعم تناك ذإ ةملسمو ةعضاخ لئابقلا هتءاجو ، اهلك نامع ىف دقعملاو
ىف لدعو ، اهيف نوملسملا هدمح ةريس راسو ، انمدق امك هيبأ كلم دهع
ىلع ناكو ، سانلا نمريثكلا ىلا نسحأو ، ديلا قلطم اميرك ناكو سانلا
٠ هنع ةراشالا تقبس امك ةياعرلا نسح نم نوملسملا هيف بغري لاح

، عرولاو ملعلا لهأ نم هتصاخ ةلمج نم ناكف : قيزر نبا لاق
رصان نب ناميلس خيشلاو ، ىوزنلا هشا دبع نب كرابم ىضاقلا خيشلا
ملاس نب سيمخ خيشلاو ، ىصارحلا رصان نب دمحأ خيشلاو ، ىللهملا
ملعلا لهأ نم مهريغو ، ىدمحيلا فيس نب لضف خيشلاو ، ىمشاهلا
٠ صاخلا هنطو طقسم لعجو ، لضفلاو عرولاو
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لخف لعاو لواعملا نيب برحلا

اهببس ، لواعملاو لخن لهأ نيب برح تماق ، روكذملا دمح مايأ ىف

لهأ جالفأ سوءر ىلع للهم لآل ىتلا ةانجلا ةرجح ىلع لخن لهأ ةروث

ناطلسلا نم ةدعاسمب لخن لهأل ةمغارم ةرجحملا كلت ءانب ناكو ، لخن

ءانثألا هذه فو ، لخن لالتحا مايأ ديعس نب دمحأ مامإلا نب ديعس

، ةدحوم ةروث ةروكذملا ةرجحلا ىلع اوراثف ، مهل اسفنتم لخن لهأ دجو

٠ لخن لهأ اهيف رصتنا نكلو ، نيفرطلا نم لتق نم اهيف لتق ، اهيلع اوضقف

، ممتبصع لهأ نم مه ذإ ، للهم لآل نيرصانم لواعملا ماق كلذ دنعو

هناطلس حبصأ ناطلسلا وه ىذلا ديعسو ، لاعتشا ىف برحلا لزت ملو

كلت ىري هلعلو ، للهم لهآل ابصعتم روكذملا ناكو ٠٠٠ دمح هدلو ىملا

٠ قاغتا نع نكت مل اهنأو ، ةفلاخم ةروثلا

تدتشا املو : ثداوحلا هذهب ىنعملا وه ىذلا ، قيزر نبا لاق

ىتلا ةانجلا ةرجحل لخن لهأ مده لبق نم لخن لهأو لواعملا نيب برحلا

٠ لاجرلاو لاملاب لخن لهأ برح ىلع لاعملا دمح ناعأ ، للهم دالوأل

نيعي نأ ، ماعلا سيئرملا وه ىذلا مكاحلا نم ىغبني ناك ام : تلق

نتفلا ءافطإل موقي نأ هيلع لب ، ىرخأ ىلع ةفئاط وأ رخآ ىلع اقيرف

ققحتو ، فاصنإلا ىطع ارداق نكي مل نإ الإ مهللا ، اهل نيريثملا عدرو

٠ هزجع

دشح ديعم مامإلا نب دمح نأ دحاو ريغ ىنربخأ : قيزر نبا لاق

فاضأو ، مهؤافلحو نسحب ونب مهو ، نالعج بارعأ نم لخنل هبرح مايأ
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ضكرف : لاق ، رضحلا نم مهريغو قاتسرلا لهأو ، لحاسلا بارعأ مميلإ
٠ هشيج فشكناف : لاق لواعملا لاجر مهعمو لخن ىطع ممب

مايقلا ناك نإ لواعملا اهيفكي لخنف الإو ةنايخ شيجلا ىف لعل : تلق

، نيرخآ سافأ نم تابصعت لخن لهأ عم نوكي نأ مهللا ، قحلا ىلع

لالخإب نولاجي ال نيذلا ماكحلا نم ريثك هيف عقي ىذلا طلغلا نم اذهو

لدعملا نازيملا مكاحلا نوكي نأ ىعدتسي ىذلا ، ماعلا بصنملا لاوحأ

٠ ةمألا ىف

ىأ ، مهنأش حالصإ ىف حالصلا دمح ىأ ىأر مث : قيزر نبا لاق
خياشم ىعدتساف : لاق ٠ اكرب ىلا حار ، تققحتو هشيج فشكنا ام دعب

لخن ىلاو ىملا مهلسرأف ، لفاونلاو نامكحلاو اكرب ىف نيذلا روبجلا
ناميلس نب دمحم نب انمم روكذملا ىلاولا ناكو ، حلصملا مامتإل هب هوتأيل
خياشملا ماقف : ديعس نب دمحأ مامإلا ذنم لخن ىف لازام ىذلا ، ىبرعيلا

، هعم نمب مهتوعد ىبلف ، روكذملا ىلاولل اوبتكو اوغلك امب نوروكذملا
دضعلا وطلا لهأ نوكيلو ، لواعملا ءاقل نم ايدافت وطلا قيرط ىلع ءاجو
ةبقعب اوقتلاف ، هيلإ نيدصاق اودك هيلإ نيلسرملا خياشملا لعلو ، هل
، دمح دنع اولباقت املف ، اكرب ىلا لكلا هجوتف اريبك اعمج اوناكو ، وطلا
هلعلو ، ناك ةفص ىأ ىلع حلصلا ةقيقح اونيبي ملو مهنيب حلصلا ممت
٠ عقواممدهىلع

٠ لخنل هبرح ىف ملعلا لهأ - دمح ىأ - ىتفتساو . قيزر نبا لاق
ملف : لاق ، برحلا هب اوقحتسا هآر ىأرل مهل هبرح نأ معزو : لاق
ناك امع باتف : لاق ، مهبرحل الحتسم ناك هنأل ىأ ، نامضلا هومزلي
ىأر ذإ لحتسملا ىلع ضورفملا وهو ، ةبوتلا الإ هيلع سيل ىأ ، هنم

عجرملاو ، هبرح ىف هأطخ ملعلا لهأ نم هيلع دمتعي نم ىأر وأ وه
٠ مشلا ىلا
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لاقو ، لخن لهأ ىلع نامألاب اكرب نصح ىف لبطلا برضف لاق

افصلا مامتإل ىأ ، كيتاس ىنإف لخن ىلا عجرا : ىلاولا انهمل دمح

لها نع ىلاولا نيب نأشلا حالصإل روكذملا دمح هءاج مث ، افولا نالعإو

، نأشلا حالصإل لكلا دمح عمجو ، ىناثلا قشلا نم لواعملاو لخن

دمح داع مث ، لكلا فاضتسا ذإ قيلي امب لخنب ىلاولا انهم مهلباقو

، لبقتسملا ىف ةقالعلا ميعدتل ىلاولاو هس ةيدو ةفصب لخن ىملا اضيأ

ادعقو ٠ اعم ايلصو ىلاولاب ىقتلاو ، رجفلا ةالص دنع نصحلا لخدو

٠ سمشلا عولط ىتح نآرقلا نأرقي

دنع هباحصأ لصاوت مث ، طقف ادرفم لخن لصو روكذملا دمح ناكو

٠ لجر فلأ غلبم ىحضلا

، اوخون ثيح مهنع ةياكحلا ةلاطإ كرت عم ماقملا ىف ام ةصالخ اذه

نبال ءاج ام رخآ ىلا رخآلل نيميعزلا دحأ لاق اذامو ، نوجاتتي ثيحو

٠ ةليلو ةليل فلأ ةصوصقأ هبشي امم قيزر
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هتلود مايا ديس نب دمح لامعا

: لاق ديعس مامإلا نب دمح لامعأ فصي وهو ، قيزر نبا لاق
، طقسم ءانيم ىلا لخدملا دنع رحبلا رغث ىأ ، طقسم الكم ىلع اجرب ىنب
ملو ، ةيبونجلا نميلا ةيروهمج : الكملا فصي ، قيزر نبا ححصم لاقف
اذهب فورعملا دلبلا ىلا هومسب بهذف ، قيزر نبا هينعي ىذلا الكملا ملعي
، نامع خيرات ىف ركذ ةقطنملا وأ ةدلبلا هذهل قبسي ملو ، نميلا ىف مسالا
مكو ، هلهأريغ ىملا رمألا دانسإ ةيلبلا نم نكل ، حيحصتلا نم سيلاذهف
٠ اذه لثم

هئأل ىأ ،ارابك عفادم - الكملا جرب ىأ — هعدوأو : قيزر نبا لاق
ىتح ةفورعملا ىهو ، ىورب ةعلق ىنبو : لاق ، طقسم رغثل لخادلا هجو ىف
قيلت ىتلا ةمخضلا عفادملا اهيف لخدأو ، اكرب نصحب ةعلق ىنبو ، نآلا
وهو ، رابجنز ىف ةيبرح ةرخاب عنصب رمأو : لاق ، رصعلا كلذ ىف عافدلل
، لكشلا بيرغ ، ةعنصلا عيدب امخض ابكرم ناكو ، ىنامحرلا هومس ىذلا
خيشلا اكرب ىف ىضقتساو ، ديعسوب لآ ةلود ىف رهتئا اريبك القث لمحي

، بيدألا رعاشلا ىوكزألا ىنسحلبلا لوحألا ىبأب فورعملا دمحم نب ملاس
هبش هلهأ ىف ناسحإلا نأ لاح لك ىلعو ، ىغبني امك هيلا نسحأو
٠ هابقع دمحت امم لب ، بجاولا

ةثودحأ ىقبيو ، ليمجلا نسحلا ،انثلا هبحاصل خيراتلا لجسيو
املو ، اكرب روس جراخ تيب ءانبب رمأ هنأ كلذ نم ، رهدلا ةليلح ةنسح
ىتح ، ةمزاللا ىناوألاو ركسلاو زرألاو رمتلا هيلا قاس هؤانب لمك
لسرأ مث ، لاحلا اهيعدتسي ىتلا شرفلاو اهملامعتسا داتعملا قيدانصلا



٠٠ ١٠٢  -

خيشلا ناكو ، روكذملا خيشلا مس ىلع اكرب ىلا لوصولل خيشلا لهأ ىلا

اوفاكو ، اكرب خيشلا لهأ لصو املف ءاضقلا لامعأب امئاق اكرب نصحب

مهولزني نأ مهيلماح رمأ ، هيلا مهلوصو ىعدتساف ، ضيرم ملاس نأ اونظ

، ممل هيف ام لك نأو ، ممتيب تيبلا نأ اوربخي نأ رمأو ، تيبلا كلذ ىف

، تيبلا نم اوبرق املف نيجرفتم ىشمنل مق : ملاسل لاق مهلوصو هخلب املخ

نيذلا كلهأ نإو ، كل وه هيف ام لكو ، كل تيبلا اذهنإ : هل لاق

نم بجع تيبلا خيشلا لخد املف ، تيبلا ىف نآلا مه كءارو مهتفلخ

، عاونألا فالتخا ىلع لاملا نم اءولمم تيبلا دجو ثيح عقاولا لاحلا

هيفو ، هروعش قيمع نم اركش دمح ريمألا ركشو ، شا خيشلا دمحغ

: اهعلطم ىف لوقي ىتلا ةقئارلا ةديصالا كلت لاق

نميلاو ةعس نيع ىباب نيب ام
نمث الب بولقلا هب عابت قوس

: اصلختم لاق نأ ىملا ببشيو لزغتي اهيف ىشمو

ادغ امك هيلع ارصتقم تلزال

نسحلا لعفلا ىلع ارصتقم ىالوم

هلالخ عيمج تدمح ىذلا دمح
نمزلا قالخأ قلخلل هب تلحف

تافص نعال، روكذملا نم عقاولا نع ربعي احدم هحدمي بهذو

ىعلا قطنتو ، امللا حتفت اهللا نإ لاح لك ىلعو ، ةفلتخم وأ ةراعتسم

٠ ىمنلا لهأءاحصفلا نم هنأ نظي ىتح
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همع ممثيدح نم رثأت سانلا هفع ثدحتو ، هتيص عاث املو

نيب ترج تامدقمل دمحأ مامإلا نب فيس همع اضيأ هنم فاخو ، ناطلس

ء المحو ، ناطلس هوخأو وه هديق ثيح ، دمح دلاو ديعس هيخأو فيس

هجرخأ حنم نبا مداخلا نأو ، قبس امم كلذ تملع امك دكسم توك ىلا

، ةزيرجلا تيب ىف هدلاوو ، طقسم لابج ىف ىودي عفدملاو توكلا نم

ايقيرفأ نم هومال ىلا روكذملا فيس جرخ سوفنلا ىف ىقب املو اذهل

نأ ديري ام فيس همع نم دمح فاخ كاذ ذإو ، جنزلا ضرأ نم ةيقرشلا

٠ ةينامع ةرمعتسم ىهو ضرألا كلت ىف عنصي

همع ىقبو نامع ىلا عجرف ، اتيم فيس همع دجو لصو املو

فيسو ناطلس ناكو ، رخآلا سأب ىثخي امهنم دحاو لكو ، ناطلس

اجرحو ةنيغض هومال ىلا دمح ريسم ناطلس دعف ، ناقيقش امهو نييلاوتم

هل رمضأو ، نامع رمأ ىف هضراعي ال ادمح كزت فيس نإ ثيح ، اريبك

، قيزر نب لوقي امك لئامس ىداو ةيرازن ىلا ناطلس ءاجف ، ةوادعلا

هودهاعف ، هيخأ نبا روكذملا ديعس نب دمح برح ىلع ةرصانملا ممنم بلطو

درطو ، هالوتف لئامس نصح ىلع محتقا هلمع ءىش لوأف ، ةرصانملا ىلع

ثيح هنم اوجرخ مث ، قوسلا ةهج نه هل مهلخود ناكو ، دمح لامع هفم

ناحرس فحز كلذ دنعو ، هيف مهرارق رقي ملف ، هنم عبرملا جربلا مهدرط

راصنأ نم اوناكو ، اجيس رماوع ىلع ىناحرسلا ىرباجلا ناميلس نبا

دمح بضغف ، مهب درشو مهنم اهلتحاف ، ممترجح ىف نينصحتم دمح

املو ، مخض شيجب ءاجف ، ناطلس همعل هتوادع تلصأتو رباج ىنب ىلع

، شيجلا ىف ةنايخلا تعقوو ، هب ءاج امل هعم نوكي نم دجي مل لصو

هجوتو ، هلك ثيجلا صخرف ، هئارو ىلع هدرت اهآر للعب هل اوللعتف



٣٠٢٩٠  -

برح نع ضرعأو ، لئامس ىداو ىف ءىش ىلع لوعي ملو ،طقسم ىلا وح

٠ راظنأ سانللو هيف بغري الام هموق ىف ىأر ذإ ، رباج ىنب

وه اميف هيبأ عم مهافتيل قاتسرلا ىلا طقسم نم دمح عجر مث

حرطم ناطلس مجاه قاتسرلا ىلا ههجوتب ناطلس ملع املو ، هددصب

، ةيطولا ىقرش خارم ةبقع نم اهيلع لخدف ، لئامس ىداو نم هموقب

ىلامش تيس رادب هركسعم برض مث ، ةلئاط الاومأ اولمحو اهوبهنف

ليكولا دمحم نب نافلخ نب ناميلس طقسم ىلاو هءاج كاذ ذإو ، جلفلا تيب

ركاسعو رارحأو مادخ نم عمج هدنعو ، ديعس نب دمح فرط نم اهب مئاقلا

ةيرازن نم هعم نمب ناطلس مهاقتلاف ، اريبك اعمج ناكف ، حرطمو طقسم

ىلاولا مزهناف ، تيس راد ةبقع سأر ىلع ةيرفاغلا ىنعي ، لئامس ىداو

مهنع عجرو ، مهتخثأ رثكأ حارجو ، ريثك لتق مهيف عقوو ، هشيجو

نأ ىلاولا ردقي ملو ، تيس راد ىف اوقبو ، هوربج نم هدنجو ناطلس

دمح قاضو ، لئامس ىداو ىلا ناطلس داع مث ، ىرخأ ةرم مهيلع دوعي

دحاو لك فقاوت ، ليوط ريغ دهع دعبو ، اريثك هرمأ همهأو اعرذ ناطلسب

٠ هبحاص نع امهنم

رمقو ممجورب مدمف ، نتحسلا ىداو لهأ دمح ازغ لاحلا اذه ىفو
دشحو ىوزن ىلا هجوت مث ، امايأ اهب ماقأو طقسمل هجوت مث ، مهتوق

كلام نب دشار ىف تفاك ذإ ىلهب مجاهف ، ةيلخادلا لئابق نم دوثحلا

لوعملا لاجرلا نم روكذملا دشار عم ناك امو ، ىقارعلا لهأ نم ىربسلا
مهو ، ةوادع نابلك ىنب نيبو هنيب ناكو ، لاجر ةعبس ردق الإ مهيلع

نوطيحم مهو الإ مهب رعشي ملو ، ىلهب برح ىطع دمح اوراثأ نيذلا
، ىراضلا دسألا ىوه مهيلع ىومي كلام نب دشار لازامو ، نصحلاب
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ىفق ردقلا نكلو ، نصحلا نع الضف ، دلبلا نم مهجرخي نأ داك ىتح
لتقف ، ةعبسلا لاجرلا كئلوأب تارم عبس مهمجاه نأ دعب لتقف هيلع

، هالوتو دمحل نصحلا ملس هلتقبو ، رامشلاب فرعي لجر هعم لتقو روكذملا

٠ ةءانه ىنب هيلع ىلوف

نكت مل نكلو ، ىلهب برح ىف دمح حجنو ، طقسم ديري عجر مث

ممظيغ اوغش اهنم مهبيصن ناك نابلك ىنب نأ الإ ، نابلك ىنب حلاص ىف
ىفو نامع ىف دمح لامعأ نالسرأ بيكش ركذ دقو ، ىربعلا دشار نم

لاوحألا ضعب ىف طسبلاو قيلعلا ىف هارت امك ، مالكلا نم زجومب ايقيرفأ

اهعضيو ، هتفرعم بسحب اياضقلا نودي قيزر نبا نكلو ، لاحلا هيضتتي

مث ، اهبابسأب اياضقلا ركذ نإو ، اهباسنأب لئابقلا نيب زيمي الو ، هتغلب

ةينامعلا تاحلطصملا فرعي ال ناكذإ ،ةلبنيطلا دازف ححصملا ءاج

، تاحلطصملا الوأ سردي نأ خرؤملا بجاو ناكو ، اهمهفي امك اهذخايف

٠ اهقيقحتب ملعلا لبق ةيضق ىف مكحي نأ هل سيلو

نأ امك ، ديعب دح ىلا ناطلس همع لجي دمح ناكو : قيزر نبا لاق

: قيزر نبا لاق ٠ ىملاسلا مامإلا مالك ىف هارت فوس امك كلذك ناطلس

همع ركذ اذا ، اهريغو نامع ىف ترس ىتلا هتبيه مظع عم دمح ناكو

٠ ناطلس نود الإ ،سأبلاو ةوقما لهأ كولملا نم ادحأ نظأ ام لوقي ناطلسم

٠ سابلاو ةبيهلا ىف دمحلريظن ال : لاق ادمح ناطلس ركذ اذاو ٠ لاق

ديعس ىضاقلا نع هيوري مامتها نم قيزر نبا هاكح امم ناكو
فيس نب لضف خيشلل ةمزالملا ريثك ناكو : ىدمحيلا ديعس نب دمحأ نبا

موي تاذو ، ديعس مامإلا نب دمحل ةمزالملا ريثك ناك وهو ، ىدمحيلا



٢

، مملوصو لبق نامعن ناطلس لصوو ، اكرب ىلا طقسم نم هعم جرخ

رجفلا ةالص اوضق امل كلذ عمو ، هيلع ضبقيل ادمح جلاعي ناطلس نلكو

، ةصاخ ةمج ىف دمح لرتعاف ، ممعم ةداعلا ىه امك نآرقلا ةءارقل اوماق

ىدمحيلا لضف مل لاق غارفلا دعبو ، موممملا ةئيه ىف ركفي لظو

ءايشأ ةثالث ىف ركفتأ : لاق ؟ هيف تنأ ىذلا ركغلا اذه ام هشلب كلأسأ

؟ ىه ام فيس نب لضف هل لاقف ، اهبالإ ثيعلل بيطال

ءافلحو ، رذعتملاك املوصحو ىوق اهنصح نإف ةسابمم الوأ لاقف

عيرازملا عم اوفلاحت دقو ، ددعلا وريثك موق مهو ، ةكينولا عورزم ىنب

٠ ممل ةرصانملا ىلع

٠ ةدعلا ةديدش ددعلا ةريثك ةدلب ىمف دنهلا ىبمبف : ةيناثلا امأو

ىهو ، نيتلاحلا نم انأش مظعأ : لاق مث اليلق تكسو : ةثلاثلا امأو

هلعجف ٠ ناطلس همع هب ىنعيو ، انلوصو لبق نامعن ىلا لصاولا لجرلا

ىف ةيدنهلا ىابمب نم مهأو ، اهتيبصعو اهددع ىف ةسابمم برح نم مهأ

لاق ، الجر رشثع ىنثا نم رثكأ هعم امو كمع وه : لضف هل لاقف ، اهتوق

، هيلإ ريسملاب رمأ مث ، ىدنع انأش ىرابمبو ةسابمم رمأ نم مظعأ وه

قيرطلا ءانثأ فو ، ريبك عمج ىف هيلا هجوت مث ، باكرملاو ليخلا تبرقف

لجرت ناطلس مهآر املو ، هباحصأ الجر رشع انثالا هعمو ناطلسب مه اذا

ىشمي لعجو ، ديعس نب دمح ءاقلل اضيأ هب احصأ لجرتو ضرألا ىملا

، هداوج رهظ ىلع وهو ، مالسلاب دمح هأدتباف ، هدي ىف هتقان ماطخو

لضقت مع اي : لاقف ، هب نوطيحم دنجلاو همع لزن امك لزني ملو

، نامعن ىف ليقتل كعم نمو انعم لضفت تنأ ناطلس هباجأف ، ةفايضلل افعم

ىقبو ، هقفايض ىط هعم لاقف ، نامعن ىلا هعم بهذو قلغولاب هباجأف
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تايرخأ ىلا هل عيشم هعمه مع ناطلسو دمح عجر مث ، رهظلا ىلا هعم

ادمح فيس نب لضف لأسف ، نامعن نصح ىلا ناطلس عجر مث ، قيرطلا

اميظعت هققان دوقيو ىشمي وهو ناطلس كمع كهجاو ىناثلا مويلا ىف

ةلزنمب معلا نإف ، كدلاو وهو كناصح رهظ ىلع نم لزنت مل تنأو كل

ىسغفو لجار ىمعو ، ىناصح رهظ ىلعل مللاو ىنإ : دمح هباجأف ؟ دلاولا

ركاسعلاو دونجلاو هفاخت فيك لضف هل لاقف ٠ ةمالسلاب ىنثدحت ام

مسا وهو - مجنلا هفيس لس ىمع اناطلس نأ ول لاقف ؟ كلوح نم

٠ ادبأ ادحأ ىعم ىقب امل — فيسلا

ءوقكب كل سيل ادمح نإ هيلع اورثكأو ناطلسل ةبيهو لآ لاقو

نأ انيلع نحنف ، هنم هعزن ىلع رداق تنأو ، هدي ىف كلملا كرتت ىتح

هباحصأو هيلع مجهنو هتيبنف ، طقسم ادصاق ، اكرب نم جرخ اذا هل دصرتن

، كديب ادمح ضبقت ىتح الامشو انيمي هنع مهقرفنل هشا لوحبو ، اليل

٠ ديقملا هعدوتو

نمم سيل ادمح نإف ، مالكلا اذه مكنع اوعد : ناطلس ممل لاقف

جرخ ىتح لاحلا اذه ىلع هب اولازامو اذهب اوثدحتت الف ، ديلاب ضبقي
ىف هوتيب مهنأو هوربخأو ناطلس ىلا اوءاجف ، طقسم ديري اكرب نم دمح

رمألا اذه لواحي ناطلس ناكو ، ددصلا اذهل اناطلس اوضهنأو ، ىور

برقلاب اوتابو ةييهو لآب ناطلس جرخو ، ةجرحم ريغ ةفصب نكل ، دمح نم

ملو ، ليللا طسو ىف موجهلل اناطلس ةبيهو لآ كرحف ، دمح تيبم نم

ناطلس نع ملعي دمح نكي ملو ، دمح ىلا هجوت حبصأ املو ، كرحتي

أضوتو همادخ دحأ دي ىف اقيربإ ذخأف ، هبحصب هيلا البقم هآر ىتح ائيش

هغارف رظتني هنم ابيرق ناكو همع ىلا لسرأ كلذ دعبو ، نيقعكر ىلصو
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اذهو ، هل تئج ام ملعأ : ناطلس همعل لاق احفاصت املف ةالصلل نم

لاقف ، كلادب ام لعفاف ، كيدي نيب نآلا انأو ، كنم قيلي الو كب نسحي ال

ىدي ىف كدي ىف امو ىدلو تنأو ، نظلا اذه نظت ال دمح اي ال : ناطلس

٠ انئمطم نكف رمألا مهي الو

، رفاو ءاطعب هل رمأو ، حرطملا ىلا ادمح ناطلس عيشو اقرتفاف

دقو لجرلا تلفأ فيك : ةييهو لآ لاقف ، لئامس ىلا ناطلس عجرو

لاقف ؟ طقف هرجنخ الإ حالسلا نم دمح دنع نكي ملو ةصرغلا كل تأيهت

دمح ةبيه نكلو ٠ نبج الو عور الو نهو ناطلسب ناك امو هتبه : مهل

٠ هدصقو ناطلس نيبو هنيب تلاح

، ناطلسو دمح نع ثدحتي وهو ، مشا همحر ىملاسلا مامإلا لاقو

دمحأ مامإلا نب ديعسل ناك هنأ مامإلا دالوأ نم هب قثأ نم ىنثدح : لاق

، ةكرابم ةروث راثو ةنسح ةعلط علط دق ناك ، دمح هل لاقي دلو ديعس نبا

هوبأ ناكو ، هدلاو مايأ ىف ركنملا نع ىمنيو فورعملاب رمأي ناكغ

ةنطاب نامع ىلع هموقب فوطي ناكو ، اكربب ٠ وه ناكو ، قاتسرلاب

دقفتي نيترم ةنسلا ىف كلذ عنصي ةيقرشلاو فوجلا ىتأي مث ، ةرهاظو

٠ ةبحمو ةيه بولقلا ىف هل تلصحو ، اياعرلاو كلامملا

، قاتسرلاب هوبأو رفس نم ءاج دق ناكو اموي هيبأ ىلع لخدف : لاق

ةلممملا لادلا حتفب ىلويدب مزحت دق ناكو ، ةالصلا ةفرغ ىف ازراب ناكو

ءاي اهدعب اضيأ ةروسكم مالو ةروسكم واوو ةنكاس ةيناتحت ءايو

، هييحيل هوبأ هل ماقف : لاق ، ىرزلاو مسيربإلا نم لمعي ءادر ةنكاس
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هيبأ مازح نم ىلويحلا لوانت نأ كلامتي مل هيبأ سابل دمح ىأر املف
هبذج ىأ ، ةثالث وأ نيرود كلذب هوبأ رادف ىأر امل اراكنإ هبذجف
٠ بضغو غنعب

، هيدلاو عم ةريسلا نسحي نأ هشا هرمأ دقو ، لعف اميف ءاسأ تلق

نمب فيكف ) فأ امهل لقت الو ( : هللا هل لوقيو اغورعم اممبحاصي نأو

تائيسل امنإ ! ؟ سانلا ةرضح ىف ةثالث وأ نيرود رودي ىتح هدلاو بذجي
٠ سانلا ءالؤه لاثمأ اهيف عقي

دمح مع ىأ ناطلس همع ناكو شا همحر ىملاسلا مامإلا لاق

ناك ىأ ممعم انكاس ، ةيردحلا مهحويس ىف ةييهو لآ دنع روكذملا

ناكو : لاق ٠ بولقلا ميمجتو ، غارفلا نم اهيف امو اهتحصل ةوادبلا بحي
لتقيل اكرب دصقو ابكار نيعبس اموي ذخأف ، مهمزعو كولملا مه همزعو همه

قفاو اكرب لصو املف ، هنود هيلع ىلوتسي نأ كلملا ىلع افوخ هيخا نبا

ىقلتف ، ةثالث لاق وأ ، ناسراف هعمو سرف ىطع دالبلا ىف اجراخ ادمح

لاقو هسرف بكر مث ، هايحو هسرف نع لزنو بيحرتلاب همع دمح

فيك ناطلس باحصأ لاقف ، اعرسم نصحلا ىلا ىضمو ، مكمادق اغأ

؟ هذه لثم ةصرف هل دجت الو ا هلتق ىلع تمزع دقو لجرلا تلفأ

٠ هتبه ىنإ : لاقف

نأ ريغ ، لاجرلا باب ىف نهو نم ناطلسب ناك امو : مامإلا لاق

، ىضمو صخرتو ةماركلا ىلع خانأ مث : لاق ، نارقالل فرتعت نارقألا
تايبأب هوبأ هاثرو فوت مث ، نامزلا نم اليلق الإ كلذ دعب دمح ثبل امف

: اهيف لاق
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ج
ة٤

لجعلاب ىعيبح اي كمامح ىفاو

لتشت ىريمض ىف بهل ران

كلملا دمح ذخأ نونحملا بألا ىسنو ، تايبألا رخآ ىلا
راد ةبذج ىلويدلا همازح نم هبذج نيح ىسنو ، قاتسرما غ
، سانلا نم الم ىف قاتسرلا نصحب ةالصلا ةفرغ ىف تارود
٠ ىفخم ريغ رمأ دالوألا ىلع هفطعو دلاولا

)٤ج خيراتلا ربع نامع — ٤١ م (
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ديعس نب دمح دهع ىف نامع ىلع لحي لحملا

، ديعس نب دمحأ مامإلا نب ديعس نب دمح دمع ىف نامع لحملا باصأ

كلذ رثأ نامع لهأ جرخو ، عرازملا ىلع ىضقو لخنلا رثكأ حاتجلف

اغلبم نامع ىف غلبو : مهب قيضت تداك ىتح ةنطابلا ىف شيعلا نوسمتلي

ىف ريثكلا هنم رثأت ىتح ، سولخ ةرشعب طقسم ىف ءاملا ولد عيب ىتح
٠ هدابعل هشا نم ءالتبا هنم تسبي اجالغأ لعلو ، نامع

لك مايأ ةثالث ىف تارم ثالث طقسم ىف ءاقستسالل ممب دمح جرخف

اثيغ مهيلع ضافأو ، ممتوعد لجو زع هللا باجأف ، امتيدوأ نم داوب موي

محرأو نيمركألا مركأ شاو ارازغ بئاحس ممل لسرأو ، اراردم

روكذملا دمح ناكو ، هيلا اوعجر اذا هدابع بنذ همظاعتي ال ، نيمحارلا

ىحضلاك ةالصلا لفاونو ، نآرقلا ةساردو ةعامجلا ىف ةالصلل امزالم

رماب مايقلل مامإلا دالوأ ىف ةيلاع ةمه هلو ابامم الجر ناكو ، قارشإلاو

، هب فرع ىذلا همركلو ، سانلا هبحأ كلذبو ، ةمألا ةياعرو كلملا

وهو اكرب ىف هميخم لعج نعرأ اببج عمج هتوم لبقو ، اميرك ناك هنإف
٠ طقسم ف هسفمم

اذام دحأ ملعي ملو ، هددعو هتدع ىف دارأ امك شيجلا عمتجا املف

همع نظو ، هديري هنأ مزحلا بحاص نظ لب ، ديبكلا عمجملا اذهب ديري

، هدي ىف كاذ ذإ راحص تناك ذإ ، راحص ىف هديري هنأ مامإلا نب سيق

اهتع اثيدح هنم نوعمسي اوناك مهنأل ، ةسابمم برح ديري هنأ نورخآ نظو

بيصأف اكرب ادصاق لمرحلا حيس ىلا طتسم جرخ مث ، ةمج قيرف لك نظو
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، ريثك ىردج هيلع رمظو ، هب ىمحلا تدتشاف طقسم ىلا عجرف ، ىمحلاب
٠ طقسم ىف هيبأ ىلا لوصولاب هيبأ ىلا بتكف

املو ، هبكارم مأ ىنامحرلا بكرملا قرح شا ردق ءانثأل هذه فو
نماث ةعمجلا ةليل طقسم نم ةزيرجلا تيبب ىفوت مث ، هضرم داز كلذ هغلب
نم طسوألا ىداولا رمظ ىف ىحضلا تقو نفدو ، ٦٠٢١ ةنس بجر رمش
لعجو ، ىحبصلا خيشلاو ، ىصقشلا نيخيشلا ىربق نم ابيرق طقسم
نب دمحأ مامإلا هدج مساب هامس ىذلا ديعس نب دمحأ هاخأ هناكم هوبأ

ىلا و٠ ىضمو ، مامإلا دمحأ نب لاله نب ىلع اكرب ىلع ىلوو ، ديعس
٠ نامع ىف اهفأش امل ةممم ةمصاع قاتسرلا نأ ةقيقحل او ، امب اعنتقم هقاتسر
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نييريعلاو دمحأ مامإلا نب ديعس

.دعب رمألاب ماقو ، ٦٩١١ هنس فوت ديعس نب دمحأ نأ ىفخي ال
، نامع لهأ هضري ملو ةكلمملا ةرادإ نسحي ملو ، ديعس بوبحملا هدا
ماقف ، ةدومحم ريغ هتبقاع نوكتس ىشالت اذا رمألا نأ دمح هنبا ىأرو
امك كلملا ىلع لاتحاو رمألا هوبأ ىلوت ذنم نينس ثالث ىضم دعب دمح
هبجاوب ماقو ، هئيس ريغ ةريس هيف راسو ةراهمب هرادأو ءالوتف . مدقت

٠ ةايحلا ديق ىلع دوجوم مامإلا نب ديعسو ٦٠٢١ ةنس ىف ىفوت ىتح

ضيقن ىفرط ىلع نويربعلاو وه لازامو ، هيلا اعجار كلملا رمأ ناكو
نولانيف هشويجب مهيلع فحزي انايحأو ، مهحلاصي انآو ، مهيط موقي انيح

٠ مهنم لاني امم رثكأ هنم

. مشا امهمحر دعاج نب رصان خيشلا نع ايكاح شا ممحر مامالا لاق
هيلع تركنتو ، ةيوانهلا فسن ىلا لام لاق مامإلا نب ديعس ناطلسلا نإ
خيشلا ذئموي مهسيئرو نويربعلا هفلاخ نم ةلمج نمو : لاق ، ةيرفاغلا

ءارمحلا مهدلب ىملا ءاج ةرم مكف : ناهبن وبأ لاق ، دوعسم نب ملاس
٠ ءام اهنم اوبرشي نأ اوردقي ملو ، ةريفو دادعأو ، ةريثك شويجب

عيمجلا معي مل تارم ىفو : لاق ٠ ةلق سانأ مهلاتقل جرخيو : لاق

وأ اليلق نوديزي وأ الجر ىشع ةسمخلا نم نوليلق سانأ مهرداييف ممب
نولويو مهيف نولتقيف ، دوعسم نب ملاس ىأ ، اذه مهريبك مميفو ، علقأ
ناك اذا كلذو ، مهل زأوبلا ةئيه ىف دلبلا لهأو مهيف لتقلاو ، رابدألا
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مهاطعأو مهحلاص مميلع ردقي مل املف : لاق ٠ مهنم ةلفغ ىلع مهئيجم
٠ اعيمج مهيلع نامألاب قيثاوملاو دومعلا

اخأ برقو ٠ لاق ، مهايإو هنيب لاحلا راركت ىلع لدي اذهو : تلق

ادض نوكي نأ دصقلاو ، ةرغاو اياطع هاطعأو دوعسم نب ملاس خيشلا

اديكأت ةرايزلاب مهدعوو ، ةقادص مهايإو هنيب ىنبو ، ملاس خيشلا هيخأل
ريبك شيجب مهءاجو ، مهايإو هنيب ةغلألا مامتو ةقادصلل اميعدتو ةبحصلل

٠ مخض لفحجو

زئمشت ال ىتح ةروحلا ءارو شيجلا مظعم كرت نأ هتسايس نم ناكو
بجي امب نويربعلا هلباقف ، دلبلا لزنو ةلق سانأب دلبلا لخدو ، مهسوغن

٠ مركلاب نوفورعم مهو ، ريبكلا فيضلا قح ىف مهب نيلي امو ، هقح ىف

انمآ ممعم دعقو ةماركلا اومظعو ةفايضلل هل اوحبذف : مامإلا لاق

ضبقي نأ هتين تناكو دلبلا رباكأ رضح املو ، هنم نونمآ مهو مهنم

طاحأ اشيج نأ نويربعلا ىأرو الإ ليلق ريغ ناك امف ، ممكلهيو رباكألا
نكي ملو ، هرمأ نع نكي مل شيجلا اذه لوصو نأ اونظف ، ممب
نيأ سانلا هعبتت ناطلسلا نأ ةداعلاب المع وه امنإو ، هملع نع

نويربعلا رعش امف ، مهب ملت ىتلا تامهملا ىف اميس الو ، طر نأو لح
لاجرلا مهب تطاحأو ، مهيلع ةلولسم مهسوءر ىلع عملت فويسلاو الإ

رئاث راث كلذ دنعو ، دوعسم نب خيشلا اخأ الوأ اولتقف ، بناج لك نم

، نيفرطملا نيب ةكرعملا ترادو ، نولوقي امك حياصلا مكح دالوأ نييربعلا
٠ ةهلوموم ممتعاجشو ،ةغورعم نييربعلا ةلاسب تناكو

ةلقو ، سأبلا ةدشب مهترمشل مهنم نوقرفي اوناكو مامإلا لاق
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اولوو موقلا مزمناف : لاق ، برحلا ىف مهتعور مدعو توملاب ةالاملا

نم ممب ملعي ملو : ىلاق ، ريغ ال خيشلا رضح نمم مهيف لتقلاو رابدألا
لاحلا رمتساو ، مهنع اودعبف دلبلا نم اوجرخ دق موقلاو الإ دلبلا ىف
هدلو رمألا ىلوت املف ، ادهع نييربعلاو دمحأ نب ديعس ناطلسلا نيب

نم ناك امو لاوحألا هذه نإو ، ءىش ليبقلا اذه نم هنع ركذي مل دمح
٠ نامع لهأ بولق ىف اضغب دمحأ مامإلا نب ديعس ثروأ امعون

هبحاص ثروي رومألا ىف فرصتلا ءوسو لمعلا ءوس نأ كش الو

٠ نالذخلا
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ركنملا نع ىمنلاو فورعملاب رمألل ناهبن ىبا خيشلا مايق

لضفأ نمو ، ملعلا لهأ ةريخ نم ناك ناهبن ابأ خيشلا نأ ىفخي ال

اهاج شا هاتآو ، املعو ىوقتو ىده دحأ هلثامي ال هلعلو ، هنامز لحأ
، ةكرابم ةيرذ هشا ءاتآو ، هنامز ءاينغأ نم ناكف ، ةورثلا هل شا عسوو

خيشلاو ، رصان خيشلاك نانبلاب مهيلا راشي نيذلا لاجرلا هدالوأ ىف ناكف

لازامو ، لضفلا جمن ىطع ىلاوتت خيشلا اذه ةيرذ لزت ملو ، سيمخ
٠ اذه اندمع ىف ىتح اهنم نوجرخي ملعلا لهأ

ماقم ماقملا امنإو ، ادارفأ مهركذ نآلا انددص نم نكي مل نكلو
فلتخمل داصقلا ةبعك هدهع ىف حبصأ سيمخ نب دعاج مامهلا ملعلا خيشلا

مايقلا بجاولا نم ىأر كلذك ناك املو ، ةيويندلاو ةينيدلا برآملا

رمظ ىوزن لهأ ناكو ، عاطتسملا دح ركنملا نع ىمنلاو فورعملاب رمألل
اوجرخف ، ةلذرتسملا لاوحألا ىملا ةئيندلا سوفنلا ممب تذخأو هفسلا مميف

، دمس لهأ مهيلع ماقو ، تابارتسم ءاسنب ىوزن دمس لابج ضعب ىف

لهأ نم نوجراخلا ءالؤه ناكو ، لتقلا عقو ىتح مهنيب ةنتفلا تناكف

لهأو مهنيب ةعقولا تناك و ، ىداولا رئاوح صوصخ نم ، ىوزن ةلافس
ةعبرأ عقوف ، قدانبلا تقلطأو ، فويسلا تلسف ، رهظلا تقو ةيالعلا

٠ نيفرطلا مع حارجلا كلذكو ، مهيلع نيجراخلا نم نانثاو ، ىلتق لاجر

، ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا كاذ ذإ ىوزن لهأ ملاع ناكو

تيب بحاص ، ىدنكلا دمحم نب شا دبع خيشلا اهلك دمس لهأ سيئرو

ىوزن ىف اريبك اميعز خيشلا اذه ناكو ، ةممملا ىوزن نوصح دحأ طيلس



م ٦١٢ -

ىوزن ةيالع ىف اريبك الوئسم ناكو ، هل ةعاط لهأ هتعامج ناكو ، هانغل

خيشلا هيلا بتكف ، قاتسرلاب دمحأ نب ديعس ناطلسلا ناكو ، ةصاخ

: هل لوقي ىدنكلا دمحأ نبديعس

، اومتني ملف ارارم مهانيهنو ، اوغبو اوغط ةقوسلا نإف دعب امأ

هل دري ملو ٠ هباتك ىف ءاج ام رخآ ىلا لاجر ةعبرأ مهنم لتق نآلاف

دمحم نب هشا دبع نم نوبلطي ىوزن ةلافس لهأ رباكأ ماق ، اباوج ناطلسلا

ملاع ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا مهرواشم ، دغلاب مهدعوف نيلتاقلا

اوحبصأ سانلا نأل ، دحأ ىلا نيلتاقلا ميلست نم هعنمف ٠ كاذ ذإ ىوزن

ىف ىدعتلا فاخف ، ىوهلا مهيلع ىلوتسا ثيح ، ء ىش ىف نونمؤي ال
٠ ةبوقعلا

اولصو امو ، عقاولا ةفصب ناطلسلا ىلا ىوزن رقع رباكأ بتك مث

سيئر دمحم نب هللا دبع نم بلط ىوزن لصو املف شيجب مهءاجف ، هيلا

، ممفرعي ملو هيط اوفتخا مهنأب هيلا رذتعاف ، نيلوتقملا ىوزن دمس

هباجأف ، مهب ىتأي ىتح ممنع ةنامض لاجر ةعبس كلذ دعب هنم بلط مث

طيلس تيب هنم بلط مث ، هدلو ةعبسلا دحأ ناكو ، هنم افوخ كلذ ىلا

ىف هانب اكلم روكذملا هشا دبعل تيبلا ناكو ، هفرط نم الاجر هيف لعجيل

ىذلا سراد جلف سأر ىلع اعينم انصح ناكو ، طيلس ةامسملا هضرأ

املو ، ناطلسلل هملسي نأ مشا دبع ىبأف ، اهتدمعو ىوزن مامز وه

، اعومج عمجو اماوقأ شاجتساف ةوادعلا هل رمضأ هتيب ميلست نم ىبأ

تيب ىف ةيالعلا لهأ عمتجاو ، ةيالعلا اصوصخو ىوزن ضباقم ضبقو

ةلافسلا لهأو ، نصحلا ىف هعومجو ناطلسلاو ، دمس عماج ىفو ، طيلس

ريغ نيفرطلا نيب رومألا تيقبو ، مهرقع ىف رقعلا لهأو ، مهرئارح ىف
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ةيضقلا تناكو ، ةدعقلا ىذ نم رشع سماخ ىلا لاوش عسات نم ةميقتسم

٨٩١١٠ ةنس لاوش نماش موي تعقو

نيضباقتم مهنوك الإ برح اهانركذ ىتلا مايألا هذه ىف عقت ملو

قلطأ ، ىوزن ةيالع لهأ نم ىدوماج دحاو لجر لتق امنإو ، لقاعملا

زجع ققحت املو ، ةلافسلا لاجر ضعب نم ةروحلا نم صاصر هيلع

نع دمحم نب هشا دبع ميعزلا خيشلاو ، ىدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلا

ةمالعلا خيشلا ىلا مهرمأب اوعجر ، ناطلسلا دي نم نيضوبقملا جارخإ

خيشلا ءاجف ، ةممملا هذهل هوضهنتساو مهنيب اميف اورظانتو ، ناهبن ىبأ

ةفذحلاب لزنو ، ةروكذملا ةنسلا نم ةدعقلا ىذ نم سماخ موي روكذملا

دنع الو ، ةلافسلا لهأ دنع الو ، ةيالعلا لهأ دنع ال هسفن دنع

: هيف لوقي اباتك ناطلسلا ىملا بتكو ،ناطلسلا

الو ىماير الو ىربع عمال ىسفن عم تئج ىنإف دعب امأ

، ىدهلا عبتا نم عم قحلاو ، قحلا عم تئج لب ، مهريغ عمالو ، ىدنك

كل حصي ال اذهف ، ةينج ريغب الاجر تضبق كنأ ىنغلب دقو ، تدرأ هلو

رخأتت الو ، مويلا لبق ةعاسلا مهلوقع كفو ، شا نيد ىف زوجي الو

٠ ةبوتلا كلذ نم كيلعو ، ةدحاو ةعاس

عمسلاب هباجأف ، ناهبن ابأ ملاعلا خيشلا مرتحي ناطلسلا ناكو

انأ : ناطلسلا لاقو ، هنم خيشلا اهلبق ةيده هل لسرأو ، ةعاطلاو

اوبلطو ممب هوتأي نأ ىلع مهب هودعوف ، مهسفنأب نيلعاغلا الإ ديرأ ام

باحصأ نم مميلع افوخ ٠ ىوزن ىف ال قاتسرلا ىف ممتبوقع نوكت نأ هنم

حسفو ، نامألاب هيدانم ىدانو ، نيضوبقملا قلطأو ممباجأغ ، نيلوتقملا
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،لاجملا اذه ىف لاقلاو ليقلا لاطو ، مهناطوأ ىلا ةدوعلاب ملاجر رثكأل
نييربعلا ميعز دوعسم نب ملاس خيشلا مهرمأ ىوزن دمس لهأ ىلو ىتح
عنتما ذئنيحو ، اهركذ مدقتملا برحلا نم ناطلسلاو ، هنيب قبس ام ىلع
ممميلستب نعذأ لب ، ناطلسلا ىلا نيبولطملا ميلست نم دوعسم نب ملاس
هاخأ لتق ثيح ناطلسلا ىلع ادقح رمظأو ، ريغ ال نيملسملا تاقث ىلا
٠ نامأ ىف

نيملسملا رايخأو ، دوعسم نب ملاس خيشلا دعاج خيشلا ىلا مضناو

خأ مهبتاك كلذ عمو ، هتقو ىف ذفلا لجرلا دعاج خيشلا نوري نيذلا

اوطزتشاف ، هيخأ ىلع مهعم مايقلا ىف دمحأ مامإلا نب ناطلس ناطلسلا

حلصأ هنوري نم نومدقيف ، نيملسملا رايخ ىلا رمألا نوكي نأ هيلع

اذه نع ثيدحلا عاشو ، هلوصو اوبلطو هنم اولبقف مهقهاوف ، رمالل

نم هوعنمف ةحاور ىنب ىداو ىلا مامإلا نب ناطلس ءاجف ، ددصلا

فراعت نع ناك عنملا كلذ لعلو ، ديعس هيخأ دنع مهعفش نأل ، قيرطلا

ناطلس ءاجل امامتإ اهل هللا دارأ ولو ، مهتيلمع متت ملف ، ناطلسلا نيبو مهنيب

شا ةئيشمب ىرجت رومألا نكلو ، ىوزن ىف مهعم حبصأو ، قعلا ىداو

نب ناطلس هيخأ عوجرب ديعس ناطلسلا رمأ ىوقف ، لجو زع

٠ دمحأ مامإلا

رقتسبي ملو ، تالواحملا ةنجل ىف ىمارتت ىوزن ىف رومألا تيقبو
، نمألل اهنم غوخلل برقأ لاوحألاو ، حيحص علصأ ىلع رارق سانلل
هخانم ىف دعاج خيشلاو ، بناجلا نومأم ريغ لاح لك ىلع ناطلسلاو
خيشلا ىأرو ، نصحلا ىف ناطلسلاو ، هيلا دفاوتت سانلاو ، فورعملا

رقوملا ليلجلا ةمالعلا نأو ، هيلع مهفافتلاو هلوح سانلا عامتجا دعاج
راس ىتلا ةريسلا ةداعإو لدعلا ننس ةماقإل هسفف تكرحت ، ةمألا ىف
٠ ناكمإلا دنع ملسم لك بجاو كلذو ، نامع ىف ةمئألا اهيلع
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ةفذحلل لزن امل هنإف ناهبن وبأ امأو : شا همحر ىملاسلا مامإلا لاق

ةوقلل هسفن ىف سحأ ، ناطلسلا ىلع ةعمجتم لئابقلا ىأرو ، ىوزن نم

جلاو ريغ نوكيل ةفذحلا لزن هنأ هسفن نع ربخأف ، لواحي ناك ام ىلع

ناطلسلا ىلا لسرأ مث : لاق ، هدارأ ىنعمل مهريغ نع لزعم ىفو ، مهعم

٠ ركذ ام رخآ ىلا هريغ ىلا ال هيلا هرمأ نأو ، اهب هلوزنب هربخي

ىوزن نوصح دحأ هنأل ، رقعلا لوخد هعم نمو خيشلا لواحو
رقعلا نأل ، رمألا نم اونكمت رقعلا اولخد اذا ممسفنأ ىفو ، ةفورعملا
موجه نم هيف نصحتلاو ، لاجرلاو لاملا نم لاحلا هيعدتسي ام لك هيغ
درو ، ناطلسلا لاوز ةلواحملا لكو ، داحتالا دنع اصوصخ مهل دض لك
ىلع ةوق ممل نوكت رقعلا نم مهتكمتبو ناميإلاو ملعلا لهأ ىلا رمألا
٠ نصحملا

رقعلا ىلع اوضبق اذا ، لانملا ةروسيم اضيأ ىمف ةعلقلا امأ

، هدنع نمالإرصنلا امو ، شا دنع نمالإ قيفوتلا نكي مل نكلو ، نصحلاو

ناهبن وبأ خيشلا هدارأ ىذلا رمألا متي الأ شا ءاشو ، ببس ءىش لكلو

ةلواحم دعبو ، لجو زع هللا ديري ام الإ نوكي الو ، هلزأ ىف هشا هدارأ رمأل

نم هيلع ماحتقالا رظنلا ىضتقا ، رقعلا لوخدل هعم نمو خيشلا نم

رشع نماث ةليل نم ريخألا ثلثلا ىف اولخدو ملالسلا هيلع اولقف ، روسلا

نم ةبتنا املف ، هنصح ىف مئان ناطلسلاو ، ٨٩١١ ةنس ةدعقلا ىذ نم

لاقف ، اورثاكتي نأ لبق موقلا ىلع جرخن : هباحصأ ضعب هل لاق همون

فاخو ؟ ةريثك مأ ةليلق ةلخادلا ةلودلا ملعن ال انأل ،ال: ناطلسلا

اماوقأ شيجتسيل دالبلا نم جورخلا هرظن ىضتقاغ ةعيدخلا ناطلسلا

، تالصاوملا قرط هيلع دستو ، هنصح ىف هب طاحي نأ لبق هتوق مهب ززعي

٠ هءارو ام ملعي الو ،اروصحم ىقييف
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ليخ ىلع قوسلا باب نم هجورخ ناكو ، نيليلق رغن ىف الاح جرخف
نم اهيحاون نمو اهلهأ دثحو ، ةيقرشما نم ءاربإ ىلا ىضمو ، باكرو

عمجي مايأ ةعبس كلذ هجرخم ىف لضو عاطتسا ثيح نم ، ةيقرشلا ةيوانه
مهلعلو ، نصحلل نيرصاحم رقعلا ىف هعم نمو ناعبن وبأو ، عومجلا
، مهنم افوخ دوعي ال هلعلو ، مهنم ابراه هونظف ناطلسلا رمأب اوناهتسا
دارجلاك مرمرع ثيجب مهحبصي ، ةعبس دعب ، دحألا ةيشع هب اذاو
اميف اعمط نيطالسلا عبتت سانلا نأ ىفخي الو، دونجلا نم ، ىشتنملا
الاطبأ نوجراخلا ءالو ناكو ، لاعس ف مهل اوجرخ كاذ ذإو ، ممعم
ىرجت رومألا ، ةفورعم ةلاسب ىف مهو ، بورحلا اوبرجو مايألا مهتبرج
٠ لجو زع مشا ةئيشمب

سأبلاو ةدسثلا ىلوأ نم نيجراخلا ىف نإ هسفن ناهبن وبأ لاق

خيشلا ىلا كلذب ريشي وهو ، كلذب نوفرعي اولق نإو ، اريثك نولتاقي

ناطلسلا لاتق ىف نيفورعم اوناك : لاق ، هتعامجو ىربعلا دوعسم نب ملاس

٠ ةليحب مهيط ردقي الف ، هنم ىوقأ وه نمم هريغ لاتق فو، ةرم يغ

٠بى نم ، لاحلا ىف نيمزهنم مهئارو ىلع اولوت ةعقولا هذه ىفو : لاق
وه ام ىلع ، ناطلسلا اذه ءاقب ىف ىلاعت مللا هدارأ رمأل ، لاتق الو لتق ام

كلذك اونوكي نأ ىسعو ، نايغطلاو ىغلاو ، ناودعلاو ىغبلا نم هيلع

ىف ام نوك نم دبالو ، همكحل بقعم الو ، هللا رمأل درم ال كلذك ، الهأ

٠ هملع قباس

ىف ناطلسلا لزنو ، هعم نمب رقعلا ىلا ناهبن وبأ خيشلا عجر مث
ىأ ، احطبلاو ىداولا رئاوح ألم ىتح هعم هشيج لزنو ، اقوسلا عماج
، اهل رثأ ال ةلواحم تحبصأ اذهبو ، نرقلا جرب ىلا ليطتسملا ليسملا
نإ ناهبن وبأ خيشلا لاقو ، خيشلاو ناطلسلا نيب حلصلاب سان ماقف
، حلصلا ىلا هيف هوعدي اباتك هناوعأ نم سانأ عم هيلا لسرأ ناطلسلا
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مايقلا نع لذاختلاب ملرام هتاف هنأ ىأر امل هوبلط ام ىلا ممباجأف

نم سان لصوو ، دابعلا بر ءاضرإل دانعلا لهأ ةدهاجمو دالبلا رهقل

ىلع اوفقي نأ مهنم دارأو مهب خيشلا حرفف ، سأبلاو ةدشلا ىلوأ

لب ، نالذخلا الإ مهنم دجي ملف ، مهيلع ودعلا موجه فوخ راوسألا

باوبألا ىلع فوقولا مهنم دارأ لب ، هلمأ فلاخي امم هءوسي ام مهنم عمس

مميلع مول ال ةقيقحلاو ، مهيلع ردقي ملو ، طقف حابصلا ىلا راوسالاو

لاملا ناطلسلا دنع اودجو امبرو امب ةطيحم ناطلسلا دونج ثيح

، اهفونأ نم سانلا دوقي ىذلا مامزلا وه اذهو ، خيشلا دنع هنودجي الو

٠ مظعألا داوسلا صخألابو

انه خيشلا ةلاحو ، نامز لكو ، ةمأ علك ىف بلاغلا وه لاحلا اذهو

اذه ىلع مهيلع مول الف ، حالس الو داتع الو شاعم الغ ، ادج ةليئص
مهوعيابي نأ دلبلا لهأ ربجب هباحصأ دحأ خيشلا ىلع راشأو ، لاحلا

نع الضف ممل نأ هعم حصي مل ذإ مهريجي نأ ىبأف ، ةميقلاب ماعطلا

٠ ممتجاح

لاق ٠ الاح خيشلا ىلع ناطلسلاب اوءاجل مهربج ولو تلق

ماعطلا عيب ىلع مهربج زاجأ : هدلاو ىنعي ناهبن ىبأ نب رصان خيشلا

، مهتنسل مهتوف نع ةلضف مهعم نأ فرع ول نأ هركذ ىذلا رمألا اذه لثمل

اذه ىف هلوخد نأ رصان خيشلا هنع هاكح اميغ ناهبن وبأ خيشلا ناكو

أيه دقو ، ناطلسلا برح ىلع ةناعإلاب مهدعو ناطلسلا خأ نأل ، رمألا

، ىرقمقلا عجرو هنيبو ىهتشي ام نيب عليح نكلو ، اهلك ةمزاللا ءايشألا

٠ لجو زع شلا هدارأ رمأل ناطلسلا حلاص ىف كلذ لكو

لهأ دارأو ىوزفب فقي مل رقعلا نم ) جورخلا ( خيشلا ررق املو

دايهناو ، ططخ ام ) لشف ( نم هآر امل مهقفاوي ملف مهعم هفوقو دمس
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نم هعم نمو نييربعلا ميعز دوعسم نب ملاس خيشلا هدوارو ، ىنب ام
نأ الإ ، هريغو ناهبن نب دياز خيشلا مهفرع نيذلا لاطبألا همع ءانبأ
، لودلاو لام ىلا جاتحت لاجرلا نأو ، فولأ ىلا جاتحي غوقولا
٠ لقنالو لقع ه ركنيال نم اذهو اهسيسأت لوأ ىف اصوصخ

تجرخ ىوزن نم مث رقعلا نم خيشلا جورخ ققحت املو : لاق
٠ اديدثتو التق املهأب اوعقواف ىوزن دمس ىلا ناطلسلا دونج
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نامع كلم لتحي دمحأ نب ناطلس

، روبجملا هلاوخ1 دنع لئامممعب هماقم رثكأ دمحأ نب ناطلس ناك

نب فيس هيخأ ةافو دب اصوصخ اهيلإ داع مهمل لئامس نم جرخ اذاف

دمحأ هوبأو ال فيكو ةلئاط ةميزعو ةيلاع ةمه بحاص ناكو ، هقيقش دمحأ

ديعس هيخأو هنيب ءادعلا لزامو ، رصان نب دمحم لآ هلاوخأو ديعس نبا

هيف هدمح امايق ماقو ، ديعس نب دمح رمألا ىلوت امل اميس ال ارمتسم

تارم دمح رهق لواحو ، دحلا قوف امامتها ناطلس كلذب متها سانلا

اذا ىتح ، انيلع ىلوتي نأ نكمي ال هؤابآ نحنو اندلو دمح نأ ىوعدب

هيط جرخ ، ىرخأ ةرم ديعس ىلا رمألا داعو ، دمح ىلع مشلا ىضق

، هيخأ نع مهضارعإو هيغ نامع لهأ ةبغرب رمألا هيلع ىلوت و ناطلس

٠ قاتسرلا الإ دمحأ مامإلا نب ديعس دي ف قبي ملو

اذا اميس ال هوتقمو ، اهلهأ هنع لازو هايند هنع تلاز لاح لك ىلعو

نسحأو ، ريبدتو ىأر اذ القاع الجر ناطلس ناكو ، اهلجأ نم اعاطم ناك

هردكي ائيش هنم سنأي ملو ، همرتحاو هاعرو ناهبنلا ىبأ خيشلا ىلا
دمح اماقم نامع ىف ماقو ، هتيرذو ناهبن وبأ همايأ ىف حارتساو ، ادبأ

ىلع لكلا داسو سانلا نيب فملأو ، ىرفاغلاو ىوانملا نيبفاجلا نم هيف

دري ال ديلا طوسبم ناك هنإف لذبلاب دازو ، ديعس نب دمحأ هيبأ ةريتو

لاحلا ةعيبطب هعم سانلا ناكف ، هعيطتسي ائيش هموق نع رخدي الو الئاس

٠ ىرفاغلاو ىوانملا رمأ نم مهيلع رثؤي امم نوري ام مغرب هنورقوي
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لاله نب ىلع دي نم اكرب ةنيدم ناطلس عزتناو : نايبلا ريمأ لاق
ىف ٨٩٧١ ةنس ىفو : لاق ، رومألاب دبتساو طقسم ذخأ مث ، انمدق امك

نوج اهاضمأ ) ةدهاعم ( ةيزيلكنإلا دنملا ةكرش نيب تدقعنا سطسغأ ٢١

لئاسملا ضعب ىلع ناطلس نيبو ةروكذملا ةكرشلا نيب ٠٨١ ٠ ةنس ملوكلام

نوج اهاضمأ زيلكنإلا نيبو هنيب ىرخأ ةدهاعم اهعبتو : لاق ، ةيراجتلا
دمي ذخأو : لاق ، طقسمب دمتعم ةماقإ ةرتلكنإل اهبجومب قحي ، روكذملا

، ةعنصملاو قوسلا ىرغث ديعس هيخأ دي نم عزقناف ، دالبلا ىف هتطلس

املاس هنبا لعجو ، جيلخلا ىف نيرحبلاو زومرهو مشق رئازج حتتفاو

٠ اهيلع اريمأ

تداع رزجلا كلت رومأ ىلن تناك ىتلا بوتعلا ةليبق نأ الإ لاق

نويباهولا ازغ مايألا كيتاه ىفو : لاق ، اهنم هنبا تدرطو ، اهتعجرتساف

بونجلا ىلا مهمدقت نم فوخلا عقوو ةرهاظلا نم ةاكزلا اوبقجاو ، نامع

ميقملا ىف دالبلا دجو جحلا نم داع املف ، ةنسلا كلت جح دق ناطلس ناكو

٠ دعقلا

غلب املف ، نييباهولا دصل ماعلا ريفنلا هيف ررق اعمجم دقعف : لاق

قثوتسا رمألا نأ رهظو فارصنالا لجع ، ةيباهولا ةلمحلا دئاق كلذ
، ةبيجع ةصق ىف ليلقب كلذ دعب كله ، هردقو مشا ءاضقب هنأ الإ ناطلس

ىسرم ىف هتنيفس نم لز اهنم لفاق وه امنيبو ةرصبلا راز هنأ ىهو
ثالث هاقتلاف اليل تقولا ناكو ، سابع ردنب ادصاق ابراق بكرو ، ةجنل

ىف كلذو ، ناطلس لتقم نع ةكرعملا ترفسأو اولتاقتف لاجر اهيلع براوق

٠ ٤٠٨١ ةنس ربمفوف ٠٣ قفاوملا ٩١٢١ ةنس نابعش ٣١
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اعاجش ةروصلا ليمج ، ةماقلا ليوط ناطلس ناك : قيزر نبا لاق
هتساخ لهأ نم ليلق ىف ناك اذا هئادعأ ةرثكب أبعي ال ، اديدنص الطب
نم اكرب نصح لتحا دقو ، مولظملل ملاظلا نم افصنم ريثكلا نع الضف

الجر فداص اكرب نصح ىلع هموجه لاح ىفو ، هيخأ نبا لاله نب ىلع
لتقو هباحصأ هلققف ، هضارغأ ءاضقل قوسلا ديري اجراخ ركسعلا نم
٠اليقق هادرأف ، اهب هنعطرجنخب نصحلا باوب ناطلس

دشار نب سيمخ مهيف ، طقف الجر رشع ىنثا هعم نمو وه ناك

ملاسو ، ىييهولا دمح نب دمحم و ، ىنيرقلا بيرغ نب حبصمو ، ىئانهلا

، هتضراعم ىط هيف نم ردقي ملف نصحلا لخد مث ، ىرباجلا ىناث نبل

ىف مهقرف لجر ةئام ه ءاجف ، الاجر اهنم بلطي وطلا ىلا الوسر ثعب

ونب الإ لاله نب ىلع لاجر نم دحأ هيف قيي ملو ، نصحلا ضباقم
، مهرذع حضتيو ، مهبجاو اودؤي امثير اهيف اوضبقت ةعلقلا ىف ةحاور

٠ اهنم اولزن مث

ىلاهأ نم ىحاورلا دمحأ نب ةعيبر ممخيش دي ىلع مملوزن ناكو
ناطلس ىتأو ، ةدعو ةلآ نم مهيدل املك اولمحو ، كرب نم ةنينجلا ةلحم

، جئاوحلا رئاسو زرأو رمت نم ةمزاللا ةنوئملاب هودمأو روبجلا هلاوخأ

هوقالي نأ مهنم بلطو ، لئامسو لخنو لواعملا ىلا هلسرو هبقك لسرأو

داعيملا بسحب مهبلط نيذلا موقلا هءاجف ، حرطم لامعأ نم مرقلا ىف

٠ مخض شيج هعم عمتجاف ، مهل هررق ىذلا

اكرب نصح هلالتحا نم ناطلس نم عقو امب لاله نب ىلع ملع املو
هرمأ مث ، مدنلا عباصأ ىلع ضعو همالو هوبأ هبنأ ، طقسم ىلع هفحزو

)ًا ج خيرلتلا ربع نامع - ٥١م(
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مءاجف ، امل ناطلس لوخد لبق رحبلا قيرط نم اهيتأيف طقسم كرادتي نأ

لمو نأ هللا ردق نم ناكو ، طقسم ىلا هلقت ةشيفس اهنم بكرو ةعنصملا

هدعب كاذ ذإ ناطلس نأل اهنم نكمتو ، ناطلس لبق طقسم لاله نب ىلع

ممل نأو ، طقسم ىلاهأ ىلا مرقلا نم بتك ناطلس ناكو ، مرقلا ىف
بنتكو ، اهيف لاله نب ىط نأ رعشي ملو ، ممسففأو مهلاومأ ىط نامألا

مب لصتي نأ هرمأو ، ىلاهألاو راجتلل بتك ام لثمب قيزر ىلا اضيأ
٠ هل دصق ام هنع مهغلبيو

نب دمحأ ىلا راص مث ، ىحاورلا حبصم نب ديعس هلوسر ناكو
، هبانك امهارأو امهمع نم هلصو ام امهربخأو ، لاله نب ىلعو ديعس

ىلع امهتردق نع ربعي هرهاظ مالكب املكت بلتكلا ىلع اعلطأ امدنعو

اذاو ، الاق ام نود امهب ذإ رمألا ققحت امدنع نكلو ، ناطلس ةضراعم

مل طقسم ناطلس لوخدب ىدانملا ىدان املو ، طقسم لخدي ناطلسب

نم لتقف ريبكلا بابلا ىلع ناطلس مجهف ، هالاق امل جورخلا ىلع اردقي

ةتس مهنم لتقف ةيناثلا هيطع اورك مث هنع اومزمناف ، لاجر ةتس هباحصأ

، بيهو ىنب خيش هللا دبع نب ىلع مهءاج مث ، اضيأ اومزهناو ، لاجر

ناطلسل لاقف ، ديعس نب دمحأ فرط نم ريغصلا بابلل اضباق ناكو

اولخد املف ، ءىش ريغب ريغصلا بابلا نم مملخدأف مكلخدأ افأ هباحصأو

هودرطف انه نم هودرطا ، نئاخ اي شا كحبق : هللا دبع نب ىلعل ناطلس لاق

هعمو ، ىرباجلا ناميلس نب ناحرس روكذملا بابلاب كرتو ، هتنايخ ءازج

٠ هتعامج نم لجر ةئام

ةعقر ىف ريبكلا نصحلا كاذ ذإ ىهو ةزيرجلا ناطلس لخد مث

بيبح نب دمحم ناكدل لباقملا ىقرثلا بابلا نم هلوخد ناكو ، طقسم
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لاتقلا كبتشاو ثرحلا ىلوم غئاصلا روفغلا دبع ناكدو ، غئاصلا ىحمرلا

فحزو ، ناديملا حتفب امهعفادم تدانو ، ىنااريملاو ىلالجلا نم طقسم ىف

ناكو ، ناطلس راصنأ نم ناكو ، هوبلك ةبقع ىلع نافلخ نب دمحم

ضبقو اومزهناف ، لاله نب ىلعو ، ديعس نب دمح لاجر ةبقعلا نوضباقلا

٠ طقسم باوبأ نم باب ىهو ةروكذملا ةبقعلا نافلخ نب دمحم

، مدقتت ناطلس ةوقو فعضت طقسم ىلاو ديعس نب دمح ةوق تلازامو

عطقلا كلذكو ، طقسم ءانيم ىلع ناتللا ناتعلقلا امهو ناتريصلا تملس مث

سفنلا ناطلس ةرصن ىف نافلخ نب دمحم لذبو ، ناطلسل تملس ةيرحبلا

ىفأ سيق هيخأ ىملا بتك طقسم نم ناطلس نكمت املو ، سيغنلاو

اذإف ، ىنم رمألاب ىلوأ تنأو كتلود فيس انأ امنإو ، كل طقسم تضبق

نأ كيطو ، مساقلا ىداو ىف مهب ركسعو كموقب ضهناف ىباتك كاقأ

دمح هدلول ةوق نوكيف و طقسمل فحزلا نع ديعس كاخأو ىخأ لغثت

٠ ديعب دح ىلا ربكتو ةنتفلا لوطتو ، لاله نب ىلع هيخأ نباو

مساقلا ىداو ىف هركسعم برضو ، ناطلس دارأ امك سيق ماقف

، قاتسرلل هجوتأ انأف طقسمل تهجوت اذا كنإ ، موهفملا ىنعملاب هيخأل اددهم

كناكم نكف ، ىرمأب الإ اهل ماق الو ، ىنذإب الإ طقسم لخد ام ناطلس نأو

٠ ديدهتلاب هرذنأو ، امهنأشو ناطلسو كدلو قراو ، كقاتسر ىف

لاله نب ىلعو دمحو ناطلس ىقبو ، هناكم مامإلا نب ديعس ففوف

رمأو ، مدقتي ناطلس رمأ ناك نكلو ، طقسمل عارص ىف اممعم نمو

ىقرشلا نصحلا نم ىودعلا ناميلس نب دمحم جرخو ، رخأتي نيلجرلا
، ةزيرجلا تيب ىف وهو ناطلس ربخلا غلب املو همع دالوأ تيب بهنيل
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هعم نمو ناميلس نب دمحم هآر املف ، بضغملا رداخلا دسألاك ماق

، نيليتق امهدارأ نيلجر ىط الإ مهنم نكمتي ملف هنم اوبره مهيلع البقم

روكذملا ناميلس نب دمحم ناكو ، شرشلا نصحملا اولخدف نوقابلا امأو

حمرب هنعطف ، ناديبع نب ديس نب دمحم نب دوعسم فداص هبوره لاح ىف

ايرهاظ الجر ناطلس باحصأ نم لتقو ، هقنع نم نانسلا جرخأو هفنأ ىف

ناطلس دعب شاع هنإ لاقيف ، دوعسم امأ تامف اليتق هدارأ ةصامرب

٠ ادهع

نوضري الو ، نتفلا نوبحي ال نيذلا يخلا طأ ماق ءانثألا هذه ىفو

نب ديعسل ىقرشلا نصحلا ىقبي نأ ىلع لاحلا اوددسف ، نطولا ىف اعب

، ليكولا دمحم نب نافلخ نب دمحم دي ىف ىبرغلا نصحلاو ، مامإلا

اهرمأ لكو اهجارخو ، حرطملا نصح مامإلا نب سيقلو ، ناطلس مساب

مساب ىقابلا ىقرشلا نصحلا نيومت هيلعو ناطلسل طقسم لخدو ، هيلإ

نب دمحم نوكيو ، رحبلا ىف ةيسارلل بكارملا نيومتو ، ديعس هيخأ

ةزيرجلاب ميقي ناطلس نأو ناطلس لماع وصو ، طقسم ىلاو وه نافلخ

٠ طقسم ىف مادام

نصحلا نم ديعس مامإلا نب دمح جرخ مث ةدم كلذك رمألا ىقبو
لاله نب ىلع جرخو ، هيبأ رمأب ىصقشل ا هلا دبع نب دمحم ه رمأ ىلوو

سيق ضبقو ، طقسم ىلاو نافلخ نب دمحمل هملسو ىبرغلا نصحلا نم

ىتح رخآلا ةصرف نيحتي مهنم دحاو لكو هلامع هيف كرتو حرطملا نصح

دمحمب اذاو ، اهلهأ نم ةلغغ نيح ىلع طقسم ناطلس موي تاذ ءاج

رمأو هضبقف ناطلس ىلع ملسيل ءاجف ، ةزيرجلا ىف ىصقشلا هلا دبع نبا

ميلستب كتايح : ناطلس هل لاق لب ، لتقلا نم ملس هظح نمو تهكي نأ
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لطبلا كلذ ىدي نيب اهادبأ ىقلا ليحلا هعفنت مملو امغار مملسف ، نصحلا
٠ هغامد مدب اجزتمم طقسمرمأ لازام ىذلا

مميط ريمألا لعجو دوبجلا ىلا هملس نصحلا ناطلس ضبق املو
ناطلس بككو ، ىييهزلاب فورعملا ديعس نب نسيحم ىمسي مهمادخ دحأ
افقاو نكو ةكرحلا ءىدهيل كل هنأو ىقرشلا نصحلا ضبقب سيق هيخأل
ناطلس ىلا طقسم رمأ ىمتناو ، هتانكسو هتاكرح ايعارم ديعس ىخأل
دحاو لكل نكلو ، ناطلسل لاو ةفصب طقسم ىف نافلخ نب دمحم ىقبو
ىبرغلا نصحلا ىنيي نافلخ نب دمحم ماقف ، هبحاص وحن اهربدي ةيلمع
ةيوقلا عفادملا هل بلجيو هناكرأ ديشيو ةدعلا هل فعاضيو ، هيوقيو
نم لاوحألا هذه لثمب هنزاخم ًالميو ، دورابلاو صاصرلا هيف ديزيو
٠ برحلا ةلآو صاصرلل
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ناطلس برحل زفحتي نافلخ نب دمحم

لكو ، ناطلس نع طقسم رمأب لالقتسالا نافلخ نب دمحم لواح دقل

طقسم رمق ىلع ةوق هسفن ىف نافلخ نب دمحم ىأر ، اكلم نوكي نأ بغري

نع عافدلل ةبهألا ذخأ الإ كلذ نيب سيلو ، هريغ نع اهب دادبتسالاو

دمحم ثعب ، مهدحو نويفامعلا ناك ذإ ، لاجرلابو تادعملاب نوصحملا

ىنب ىف ميداقملا لاجرلا دحأ ىئانهلا رطم نب فيصخ ىلا نافلخ نبا

نمم مه نيذلا لاجرلا نم هدنع نمب طقسم ىلا لوصولل هبلطي ، ةءانه

، هبراقأو همع ىنب ةصاخ نم ةءانه ىنب نم لجر ةئامب هءاجف ، هيلع لوعي

مهل طسبو ، مهل طسبناو ليمجلاب نافلخ نب دمحم مهلباق اولصو املو

نصحلا ىف مهلزنأو امامت مهيلإ نسحأو ، ةرفاولا اياطعلا مهاطعأو ديلا

كلذ لثم ىفو ، نصحلا كلذ لثم ىف لجر ةئام نأ ىفخي الو ، ىبرغلا

٠ ردقلا الإ مهجرخي اذام تقولا

نم اديبع ىرتشاو بهذ مث ، مهيلع ايلاو روكذملا فيصخ لعجو

كاذ ذإ ىهو ، فويسلاو رجانخلاب مهالحف ةرثكب نوبلجي اوناكو جونزلا

هنم سجوأ مامإلا نب ناطلس لاحلا اذه غلب املو ، تقولا حالس نم

٠ نافلخ نب دمحم هيلع لمعلا اذه نم رثأتو ، هسفت ىف كاحو ، ةغيخ

نم سانلاف ، ناطلس ةلود مدخي ناغلخ نب دمحم نأ لاحلا رهاظو

ىذلا كنحملا ىرقبعلا كلذ ناطلس نكلو ، ىغبني امك هردقت ةيحانلا هذه

نم لعفي نأ ىغبني ام هتمطو ، ةنطلسلا مسارم نم اسورد همايأ هتطعأ

هدابع قلخ لجو زع شا نإف ، لعفي اذام املهأو مايألا ىردت ال ثيح
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نب دمحم لامعأ ناطلس لفاغتف ، ديرث نم ةعصقل مهنمو ، لمعل الك

٠ الصأ هنم ركنتسي مل هنأكو ، نافلخ

دمحم ةبيهو لآ ميعز هعمو ، طقسم ديري اكرب نم ناطلس جرخ مث

نمو لاجرلا ءالؤهب ناطلس بكرف ، هتعامج نم لجر ةئام ىف دمح نبا

ناكو ، فيس هيخأ نب ردب اضيأ هعمو ةنيفس هتصاخ نم مميلإ فاضفا

نصحلل ناكو اهمامتب هدنع نصحلا ةربخو ، ظقيلا نطفلا وه امك ناطلس

اضيأ كلذكو ، ةتغابملا ء ىراوطلل دعأ رحبلا ةيحان نم ىرس عباب روكذملا

ىطغم باوبألا هذه تناكو ، حرطملا نصحل كلذكو ، ىبرغلا نصحلل

٠ صاخ سرحب ةظوفحمو اهيلع

ىأ ، بغم ةهج نم وهو هيلا راشملا بابلا اذه نم ناطلس لخدف

ملأب باصم هنأ اضيأ عيشأو هلوخد دلبلا ىف عاشم ، ىقرشلا بناجلا

، نصحلا ىف اناطلس نأو ، أبنلا اذه نافلخ نب دمحم غلب املف ىردجلا

اودوعيل ىلع هوخأو نافلخ هوبأو روكذملا دمحم هجوت ، ايردج هب نأو

نب دمحم وخأ ناغلخ نب دجام مهيقل ةزيرجلاب اوناك املف ، ناطلس

، ىردجلا ضرم نم ناطلسب مهغلب امو ، هل اوهجوت امع هوربخأو ، نافلخ

هتمقنل اوضرعتت الو ، ادبأ ضرم نم ءىش ناطلسب ام دجام مهل لاقف

، اهب مكداطصيل ةليح ةعاشإ الإ ىه امو هيلع مودقلاو مكايإو ، مكنم

متملع دقو ، كبشلا ىف مكسغنأ اوعقوت الو ، هنصحو اناطلس اوكرتاو

٠ رداون عونلا اذه نم هلو ، ىصقشلا ىف هعينصب

اذاو هيلإ اوهجوتف هل غصي ملو ، دمحم هيخأل دجام مالك قري ملف

نافلخ نب دمحم سجوأ كلذ دنعو ، هب سأب ال نصحلا نحص ىف ازراب هب
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دلاولا اميأ تنأ امأ : ناطلس لاق جورخلا اودارأ املف ، ناطلس نم افوح

نب نافلخ هل لقف ٠ الف ىطعو دمحم كادلو امأو ، صوخرمف نافلخ

راشأ مث ، ىبرغلا نصحلا ديرأ : لاقف ؟ امهريخأت نم ديرت امو : دمحم

دلاو نافلخ طبهف ، سبحملا ىلا ذخأو ، ضبقف نافلخ نب دمحم ضبق ىلا

٠ دمحم ضبق دمحم ضبق هيقالي نمل لوقي اعاترم اروعذم دمحم

دمحم وه تاذلاب دوصقملا نأل ، كلذ دعب ناطلس هصخرف ىلع امأ

ىلع رطم نب فيصخو وه ضكر نأ دجام دنع ام ةياغو ، نافلخ نبا

، نافلخ نب دمحم سبح اققحت امل ، قوسلا لهأ ابهنيل قوسلا لهأ

ةجوم طقسم لهأ ىلع تفاط كلذبو ، مهنكمأ امو هيلع اوردق ام اوبهنف

قلغأو ، ىقالي ام لكأي رانلاك رشلا نإف ، سانلا سأتباو مراع رعذ

فوخلا المو ، مهتويب مهسفنأ ىلع سانلا كصو ، مهنيكاكد راجتلا

نم ارش لقأب اوسبلو ةبيهو ودب ناطلس دنع نأ نوملعي مهنأل ، دالبلا

٠ مه ريغ

ارشنو ، ناطلس برحل دادتعالا كلذب ادارأ فيصحو دجام ناكو

نب قيزر ىلا ناطلس لسرأ كاذ اذاو ، كلذب انالعإ داتعملا برحلا ملع

ىنابم مدهيف اسان هعم ذخأي نأ هرمأو ، فورعملا خرؤملا دج تيخب

دمحمو كينابم هذه ىالوم اي : قيزر هل لاقف ، طقسم ىف نافلخ نب دمحم

قفاوف ، مكيديأب مكتويب اوبرخت الف ائيش كلمي ال كلماع نافلخ نبا

عجار اهيف امو ، لام تيب اهنأل ، اهيف ام ىط اهلفقب هرمأ هنكلو ، ناطلس

امعفادم قالطإب ةيرحبلا عطقلا ىلا لسري نأ اضبأ هرمأو ناطلسلا ىلا

امبرض اذا اهنم ىلعأ نصحلا نأ ىوعدب قيزر هدصف ىبرغلا نصحلا ىلع
٠ ناطلس اهكرتف ، اهرمد
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ميلستب هحصانو ، سبحلا ىف نافلخ نب دمحم ىلع قيزر لخد مث
ىلختلاب ىئانهلا فيصخ رمأو ناطلسل اهملسف لثقماف ، ناطلسل رمألا
ديعس نب دجام خيشلا ةطاسوبو ، درو ذخأ دعبو ، اهنع جورخلابو اهنم
نافلخ نب دمحم لقتناو ، ديري ام نصحلا نم فيصخ لمحي نأ ، ىناوربلا
، هتعامج نم الجر نوسمخ هعم ناكو ، ىئانهلا فيصخو وه جلفلا تيب ىلا
دعب مامإلا نب سيق لامع دي نم ناطلس هصلختسا حرطملا نصح كلذكو

موي لكو ، امويرثع ىنثا ىقبو ، قدانبلا نارين قالطإو ، عفدم برض
دمحم برحب ناطلس ىلا هرمأ ىمتنا ةياهنلا فو ، خيراتلا مسرت عغادملاو
راوسأ ىف ىتلا عفادملا ناطلس بحس مث ، جلفلا تيب ىف ناغلخ نبا
٠ نافلخ نب دمحم نيبو هنيب احلص هجوربو جلفلا تيب
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طقسم نصحي ملمإلا نب ناطلس

نافلخ نب دمحم رفاظأ صقو ، حرطمو طقسم ناطلس ضبق امل

ىلع ناطلس لبقأ كاذ ذإو ، روذحملا ىفتنا ، جلفلا تيب عفادم بحسب

انصح نوكتل ، ةيوارلا ضرأ ىلع ةمخض ةعلق ءانبب رمأف جقسم نيصحت

نم نولخدي اهل نيمجاهملا طقسمل نيلخادلا رثكأ نأل ، رغثلا كلذ ىف طقسمل

طقسم ناطلس هالو ىذلا ىديعسوبلا رصان نب نافلخ ماقف ، رغثلا كلذ

ىنبو ، امل ةيماحك اهل لباقملا جربلا ىنبو اهاغبف ، ةعلقلا هذه ءانبب

، رهشأ ةثالث ىف عيمجلا ناينب مقف ، كلذك ىبونجلا ىقرشلا رخآلا جربلا

طقسم نصحو روكذملا هيلاو مهبخقنا الاجر ىنابملا هذه ىف ناطلس لعجو

نورظني مهنأو ةمهو امزع هنع نولقي ال هتوخإ نأ هملعل الماك انيصحت

٠ ا رزسث هيلإ

٠ طقسم ةمجاممل ام اموي اركرحتي نأ دبالو بلغنمل كلملا نأ كشال
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ناطلس برح نولواحي مامإلا ءانبا ديعسو سيق

امسا ناطلسلا نوكي نأ لواحي اناطلس نأ ديعسو سيقل نيبت انمل

، دحأل ةيصوصخ الو ، ديعس نب دمحأ مامإلا دالوأ مملك مهو ، ىنعمو

ىف لوقعملا نم سيل هنأل مهدحأ مامإلا وأ ناطلسلا نوكي نأ دبال هنكل

اذهف ، ةسائرلاو ةطلسلا ىلع نولتاقتي مهنوك امأ ، اذه الإ اهلك ممألا

هنع لجو زع هلا ىمن ىذلا وه لاحلا اذه لب ، ءىش ىف قحلا نم سيل
٠ ) مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الو ( : هلوقب

ودعلا لخديو ، نغضلا ريثي امم رومألا ىثالتو ةملكلا فالتخاو

قدصأو ، لوقعلا لهأل دشرم ربكأ نيضاملاب رابتعالاو قيدصلا ىلع

ناكو ، ةسفانملا بحب ةجوزمم ءامعزلا سفنأ نكل ، لوقن ام ىلع دهاش
نكي مل نكلو ، ةمامإلاب هوعيابي نأ نوينامعلا لواح مامإلا نب سيق

٠ مهفيلح قيفوتلا

ىلوت ىذلا وهف ديعس امأو ، كلذ ميركلا ^ىراقلا اهيأ كيلع رم دقو

لازام ىذلا وهف ناطلس امأو ، ظحلا هدعسي مل نكلو هيبأ دعب رمألا

لجرلا وهو اميلع ةردقلا نم هسفن ىف ىري امل ، نامع ىف ةنطلسلا لواحي

ىف ةبيهو ةيداب ىف ريصق ريغ اتقو شاع ناكو ، حيرصلا ذغلا ىرقبعلا

٠ شا همحر ىملاسلا مامإلا لاق امك ةيردحلا مهحويس

ىتح نامع ىف ةنطلسلا هب لواحي كاردإو ىعو نم هيدل ام لك ناكو

ربكأو هيلع ناشيجتسي هاوخأ ماقو ، طقسم هيف نكمت ىذلا لاحلا اذه
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حرطملاو طقسم نم ناطلس هجرخأ ىذلا لحملا نافلخ نب دمحم امهل كرحم

، ناطلس برح ىلع نافلخ نب دمحمو ديعسو سيق دهاعتف ، امغار

نيذملا رافعلا ىتح بلتجاو ، اقلخ ةنطابلاو ةرهاظلا نم سيق شاجتساف

نب ديعس عمجو ، افلأ نيتس غلب هشيج نإ ليقف رافظو نامع نيب مه

اناطلس مهرمأ غلب املف ، عاطتسا نم قاتسرملا بناج نم اضيأ مامإلا

نامع لهأ نم هترمانم لمأي نمو ةيقرشلا لهأ ىلا لسرأف ادج همهأ

سيئرلا وه ناكو ، ىناوربلا ديعس نب دجام الإ هتأي ملو ، نالعج ىلا
ديعسو سيق غحزف لجر ةئام ردق الإ هعم نكي ملو ، ثرحلا ىلع

اممشيج المو امهركسعم ابرضو ، ةيطول ا ةيحان نم موقلا ىلا امهمثيجب
٠ اهلك ةعقرلا عالت

لابج ىف طيلسلاب نارينلا لاعشإب رمأ نأ الإ ناطلس نم ناك امف

امهموقو اديعسو اسيق مهويل ليللا لوط اهيلإ امو ىورو ، جلفلا تيب

نانثاو ادحاو الإ ران لك دنع ناك امو ،الاجر ةءولمم اهلك لابجلا نأ

نأ ديعسو سيق نظف ، ىناوجلاو قرخلا ىلع طيلسلا ىف رانلا نادقوي

لاجر الإ هعم سيل ةقيقحلاو ، لبجلاو لهسملا ألم اثيج ناطلس دنع

اباقك سيت ىلا لسرأ اناطلس نإ مث ةعامجلا نم ليلقو ، ىناوربلا دجام
مقأو ، دبدب ىلا اعرسم كموقب ضماف اذه ىباتك كلصو اذإ : هيف لوقي

نحن مهافتن ىتح طقسم رذو لئامسو دبدب كل صلخأل كيتآ ىتح اهب

٠ ءايشأ همهوأ و ، اننيب اميف كايإو

ادبدب نأ ليخت اسيق لعلو ردملا ةمالس هيلع بلغت سيق ناكو

املف ، طاسلاو لخادلا ىلع ىوقلا نوكيس اهضبقبو نامع قيضم
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عفتراف ، حاجنلا هيغ ىأرو ، هب رثأتو افصلاب هاقلت ناطلس باقك هلصو

٠ شا ءاش ام الإ هشيج قرفتو اهب ركسعو دبدب ىلا الاح

ناطلس مكحأ ةمهادلا ةمزألا تلحناو ، طقسم نع اوحزحزت املف

قيرط ىلع جرخ مث ، نكمأ ام عرسأب اميف هتيلمع متأو ، طقسم ضبق

اسيق نأب لئامس ىداو طأ ىف خرص اهلصو املغ ، لئامس ىلا طاطح

نم هدنعو ، دالبلا ىلع الابو نوكت ءايشأ لعبب ءايهدلا ةيهادلاب ءاج

ممظئاغح راثأو ، موقلا سلمح رائتساف ، ودعلا نم قيدصلا غرعي ال

دبدب نصح قلطأو برحلا اولعثأف ، دحاو لجر ةموق هعم اوماقف

اوضبقيل اوءاج مهنأل مهداز دفن دقو ، معم نمو سيق ىلع هعفادم

، ارارش هحفل نم مهيلع ىقليو اران بهلي هب اذاو ، ءانع ريغب نصحلا

اقرتفاف ، ابلخ اقرب ناطلس نم اققحتو » ديعسو سيق ناميعزلا رواشتف

غرف دقو ، قاتسرلا ىلا دعسو راحص ىلا سيق هجوتف كانه نم

ىف برحلا تفقوف ، شيجلا ةصخرل هاعمج ىذلا لاملا نم امهيديأب ام

٠ اهاهتنم تغلب نئاغضلا نأ الإ لاحملا

عطقبو رطاخملا بوكرب هنكلو انيوملاب لاني الو نيمث كلملا نأ كش الو

، اهبرغو اهقرش نم نامع لهأ لك ناطلس هجاوو ، براقألاو دعابألا باقر
املو ، اميلع هتدايس نلعاو ، هيف .رمأ رارق رقتساو املهأ عيمج هابلو

ايقاب لازيال دقح هل ناطلس بلق ىف لزي مل ىئانملا رطم نب غيصخ ناك

ضرعم وأ لجرلا رمأ لفاغتم هفأكو ، ةيرس ةغصب ىوزن ىلا ناطلس جرخ

ىرينلا ىسيع نب دمحمو ، نيملاس نب مليوس همداخ ىلع رمأف هنع

وهو ، روكذملا ضبقل ةصرفلا انيحتيو طقسم ىلا اعجري نأ ىئانهلا
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هنكل ةصاخلا مجئاوحل حرطم ىلا لزني هنكلو ، جلفلا تيب ديقع لازي ال
٠ ةظقي ةفص ىلعو مزح ةلاح ىلع

دق هدقح لعلو ، نامع ةيلخاد ىف اناطلس نأ ىري ءانثألا هذه ىفو
ردقلا قاسف ، اضيأ نغض ىسيع نب دمحمو روكذملا فيصخ نيب ناكو لاز
ذوخأملاو ناطلس ةيحان نم انمآ هراطوأ ضعب ىضقيل حرطم ىلا افيصخ
نب مليوس ناكو ، هتعامج نم الجر رشع انثا هعم ناكو ، اعبط لفاغ
، هقيرط ىلع فيصخل نينماك مهعم نمو ىرينلا ىسيع نب دمحم و نيملاس
ةر ح ال هتعامج هنعرفو ، هيف هتيلمع لمعي ضبقلاو الإ غيصخ رعث امف
ماعطلا هوعنمو ، نجسلا هوعدوأو هوديقو افيصخ اوضقو ، مهتعار
٠ هرمأ ىمتناو اديعب رحبلا ىف هوقلأف ، تام ىتح رمألا بسحب بارشلاو
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ةنصملاو قيوسملا ىلع فحزي ناطلس

، نامع موقلح وه ىذلا لئامس ىداو رمأو طقسم رمأ رقتسا املو
هيوخأل هدرطو لئامس ىداول هرمق رثأ ىلع قيوسلا ىلع ناطلس فحز
لاقف ، مامإلا نب ديعس دي ىف لاذ ذإ قيوسلا تناكو ، ديعسو سيق
اهفرعي ىتلا لاوحألا نم هيف ىثخي امل اكرتثم نوكي ال كلملا ناطلس
مث ، امل ناطلسلا هتفرع نيح قيوسلا ه .ل تملسف ، نأشلا اذه لهأ
لمعلا اذه هل متو ، اديعب اهتخأ نع دعبق ملف ةعنصملا ىلع فطع
دعبأ وه ام ىلا همزع هجو كلذ دنعو ، ىدملا ديعب ريغ دمع ىف اعباتتم
٠ هريبدتو هركم نم هاشخي امل نافلخ نب دمحم عم حلطصاف اذه نم
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امعياوتو رابعش برحل زفحتي نلطلس

تارمعتسملا دادرتسال كرحت انركذ امك ناطلسل دمألا مت امل

، ةريهشلا هتميزع فو ، ةريفولا هتوق ىف ناطلس ماقف ، جراخلا ىف ةينامعلا

، ىساورلا لابجللك ىه ىتلا ىربكلا رخاوبلا كلت ىلع نامع لاجرب فحزف

دلاخلا اهعور ىف قبس ام هل تملسف ، ناركم دالب نم رابهس طحاس لزنغ

٠ سمأل عبت مويلا نأ كش الو، ةينامع سمألاب اهنأ

دالب ماهم نم تناك و مسقلا ىلا مخضلا هشيجب فحز مث

لحاس ىف تيوقف ، ىسايسلا رمألا نم ريسي دعب اهلتحاف ، ناتسجولب

ناكو ، جيلخلا سيوس ىه ىتلا زومره ىلع فحز مث ، هتكوش ناركم

نبأ نم ىردي ناطلس ناكو ، اهيف ءامعزلا مه نيذلا نيعم لآب اهلالتحا

ام دعب اهيلع ىنامعلا ملعلا اوعفرف نيعم ىنب ناطلس مركأف ، فتكلا لكؤت

٠ امعضو لدبتو ،ادهع اهنع باغ

املتحاف نيرحبلا ىلع قحالتملا هموجهو قحاسلا هفحز عبات مث

دمحم نب ىلع نب فيس خيشلا اهيلع ىلوو ، ةملاسم اهضبقو ، ةمغار

هدلو اهيلع ىلوو هلزع مث ، ليوط ريغ ادهع اهيف ىقبو ، ىديسوبملا

ملو ،ىغبني امك رومألا برجي مل اريغص ادلو ناكو ، ناطلس نب ملاس

ىلا ارظن ىعيشلا فلخ نب دمحم خيشلاب هدضعف ، بولطملا قفو اهسرامي

٠ ةسايسلا ءاطخأ نم اذهو ، اسفانتو انيابت ةعيشلاو دالبلا ءامعز نيب نأ

حاجنلا ىلع فرشت نيرحبلا لهأ ةيلمعب اذا ريسي تقو ىضم املف

ةعلق ىف هايإ مهرصحو هيط مهداشتحاو ناطلس نب ملاس ىط ممعمجتب

هعم نمو ىعيشلا خيشلا جارخإ رحو حلصلا نم عون روص مث ، دارع
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جرخأف ىعيشلا جرخو ، دانزو دازو ، داتعو حالس نم مهيديأ ىف امب
، طقسم ىلا مملاجر رئاس و كلذك نيملاس نب مليوسو هعم ناطلس نب ملاس
ءامعزلا مجهو ، اهيلع مهتسائر اوعضوو مهدالب نيرحبلا خويش ضبقو
، اهنم هباحصأو ناطلس نب ملاس فرصنم دعب ةعيشلا ىأ ةنراحبلا ىلع
ةعيشلا عمج قرفتو لاومألا اوزاحو ، رثكألا اولذأو ممنم ريثكلا اولتقو
قوف مهب اولكفو اميلأ اباذع اهب مهنم نيقابلا اوبذعو ، نادلبلا رئاس ىف
ناك هلوخد نأ نوعدي مهنأل ، نيرحبلا ناطلس لوخد ىوعدب دحلا
نيب بهاذملا فالتخاو نيرحبلا ىطع هوكرح نيذلا مه مهنأو ، مهببسب
مهءاس ام نيرحبلا طهأ نم ةنراحبلا ةعيشلا ىأرو ، دصقملا ديؤي نيفرطلا
٠ هشلا ءاش نإ هيلع قيلعتلا ىف نايب ديزم ماقملا اذهل ىتأيس ودحلا قوف

) ) ج خيرلتلا ربع نامع - ٦١م(
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راحص نومجاهي ميعنملا

، ىرفاغلاو ىوانهلا ىنعم اهلثم ةبيصم الو ، نامع ىف بئاصملا نم
، راحص ىلع ميعنلا ةروث اهلجأ نمو اهلثم نامعب ةيلب ناطيشلا عضو امو
نوليميو ةيوانهلا نوبحي ةيوانه ديعس نب دمحأ لآ نأ ممل روصت ذإ
نأب نيعرذتم راحص ىلع ميعنلا ماقف ، مهريغ نم رثك1 مهنوبرقيو مهيلإ
امكوحي ىرخأ سئاسدو ، اهايإ انيطعأ امو راحص نم تاداع افل
برقلابو ، راحص لامعا نم ىهوعلا ىف ميعنلا لزنف ، مهدحو نوينامعلا
نوبمنيو نولتقي دالبلا اوشغ دق موقلاو الإ اهلهأ رعش امف ، اهنم
، اهنم مهتعزعز ىلع دمحأ نب سيق ردقي ملو ، ليمجلا رحغ اميف نوطغيو
لهأو ، انادحوو تافارز مهيلإ باسنت ىميربلا ةيدابو نويثك مهنأل
٠ كلذك ةرهاظلا ماعط نم عامطألا

ناطلس هيخأب ثاغتسا ، اهنم مهل عزعزم ال نأ سيق ىأر املو
ناطلس خرصتساف ، لزانلا مهملا اذه غشكل ةلجاعلا ةدجنلا هنم بلطو
اديعس هاخأ راثتساو نيه ريغ طهر ه ءاجف ، نالعجىلإ ةيلخادلا نامع لهأ

كلذكو ، دعبأ ىلا هيدعتو بطخلا لاحغتسا نم افوخ قاتسرلا مكاح
راحص هب تصغ ميظع دنج دشتحاو ، دمحم نب ىلع نب فيس ناطلس اعد
موقلا رشل ارظن نسحأ ىه ىتلاب موقلا ةيضق لح لواحي سيق ناكو
ىلا اوعجري نأ ميعفلا ىملا بتكف ، قباس دهع ذنم رلحص نم بيرقلا
٠ هنوديري ىذلا لاملاب مهدعوو ، لاتق ريغب مهرايد

لهأ برقو ، مهءافلحو رهاوظلا ىميربلا ةيداب نم لامتسا دق ناكو

، برحلا نم اديري ملو عوجرلا هنم لبقي مل املو ، فيلسلاو لقني

، دمحم نب ىلع نب فيس ليخلا ىلع لعجو ، هثيج بترو هبئاتك ًابع
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عمو ، اهتيارب ةليبق لك لئابقلا ةيقبو ، ةمدقملا ىف نوكت ليخلا نأل
مهريمأو ىبد لهأ اصوصخ مهو ميعنلا ىلا ساي ونب فاضناو ، اهريمأ

٠ بتق ونب كلذكو ، عازه

ىحر ترادف ، راحص نم غابدلا هل لاقي عضومب موقلا ىقتلاف
سيق موق نم لجر ةئامو ، ميعنلا نم لجر ةئامثالث اهيف كلهف برحلا

ميعنلا جرخ مث ، طرفملا مهيغبل ميعنلا ىلع ةميزهلا تناكو ، ناطلسو
سيقل نيرصانملا نأ ىلا ارظن فورعم قيضم وهو ، ىزجلا ىداو اوضبقو
ىداو الإ مهل قيرط ال ةرهاظلاو ىميربلا ةقطنم ىلاهأ نم ناطلسو
ةكوش نأ رهاوظلا ناهذأ ىف عقوو ، رهاوظلا صخألابو ، ىزجلا
، غابدلا ةحاس ءلم ىلتقلا تكرت ىتلا ةعقاولا كلتب تدضخنا ميعنلا

، دقحو بضغ ةرك مهودع مهيلع رك ىزجلا ىداو ىف موقلا طسوت املو
ىأ — اوأرو لجر ةئامثالث ردق مهعم ناك نمو رهاوظلا نم لتقنأف
اوقحالت املو ، ىميربلا ىلا اولحتراو ، مهرأث اوذخأ مهنأ — ميعنلا

ادمع لرت ملو ، تاوزغلاو تاراغلاب مهنيب برحلا تراث ىميربلا ىف
ميعنلا نم اولتقف لئابقلا ىلع اومجهف ، ميعنلا ىلع ةبيهو تراغأو ، اليوط
موق نم لتقف ، رحبلا قيرط نع ابد ىلع ناطلس راغأو ، لاجر ةدع
سانلا تفوخو ، لبسلا عوردلا تدسفأو ، ةلمج نييبقنلاو ٠٠٠ ىقرشلا

كلت ىلا مامإلا نب ناطلس ءاج ىتح هباصعأ لصاوي بصعتلا لازامو
٠ لالضلا ناريًنافطأو لاوحألا ددسف تاهجلا
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جيلفلا نصح ءانبب موقي نلطلس

قئال صاخ ناكم نم ةلئاعلل دبال نأ دمحأ مامإلا نب ناطلس رظن

نم اهبرقل جيلهلا ةحاو اتخاف ، بورحلا تاشيهو فصاوعلا نع ديعب

ناطلس هفلأي ناك ىذلا لئامس ىداو نم ةديعب ريغو ، طقسم نمو اكرب

ىهو ، شويجلا تارعم نع ةزاحنم ءىطوملا ةنيل ءاوهلا ةقلطم ةحاو ىف

ولحلا تيبلا كلذ ناطلس ىنبف ، وطلاو لخنو اكرب نيب ىتلا جيلفلا ةحاو

ددرتي ام اريثك ناكو ، هلهأ ضعب هيف نكسأو ، ةزيجو ةدم ىف قينألا

ىديعسوبلا رصان نب ناغلخ توم دعب طقسم ىلع ىلوو ، هيغ ميقيو هيلع

، ىلهب هالوو اهنع هلزع مث ، ىديعسوبلا دوعسم نب فيس اهب ىلاولا

ىلوو هدهع لطي مل مث ، ىلمازلا ديعس نب غيس نب ناميلس طقسم ىلع ىلوو

هالوو هجرخأ مث ، ىديعسوبلا ليكولا دمحم نب نافلخ نب دجام اهيطع

مث دمحم نب فيس هدعب طقسم ىلع ىلوو ، روصو نالعجو ةيقرشلا

اهيط ىلو مث ،ىييهولا نودمح نب سيمخ نب فيصخ اهيلع ىلوو ،هلزع

، ىديعسوبلا لظفح نب فيس هدعب اهالو مث ، ةءانه ىنبل ىلوم فولخ هدعب

، اهيط فلاختن هتالو لزت ملو ، ىديعسوبلا دمحم نب فيس هدعب اهالو مث

٠ نآ لك ىف اهنأشب ءارآلا ريديو ، مامتهالا لك امب امتهم لزي ملو

رصقلا كلذ ، ملعلا رصق اهيف ىنبف ، ةلاعف ةمهب اهيلع لبقأ مث

ديسلاب بقلت نم لوأ وهو ، صاخلا هنطو املعجو ، عئارلا مخضلا

زيزعلا دبع دفوأ دهعلا اذه رثأى لعو ، ديعس نب دمحأ مامإلا دالوأ نم

ىنبيو ، نامعب ةرغث هل حتغيل هديبع نم ايبون ادبع نامع ىلا ىدوعسلا

، نامع ىف ةيدوعسلا خيرات ىفم ايألا هلجست اديدج ء انب اهيف هل

، كلملا ىلع نولتاقتي ديعس نبد محأ لآ نم نامع ءارمأ لظ نيح

٠ نيدلا رمأب مامتها مدعو نيملسملا ليبسل اغالخ ايندلا ىلع نوشراهتبو
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مامإلا نب ناطلس دهع ىف نامع ىف بارطضالا

تخأ ىرفاغلا دمحم نب رصان تنب جوزت مامإلا نب ناطلس ناك
ملف ديمح اهيخأ نم هثاريم ناطلس بلطف هدنع تيفوتف ، رصان نب ديمح
هيف ثرإ ال لام تيب وه هديب ام لكنأ ىوعدب ، هنم ء ىش هل رسيتي
، هتخأ هكرت نم مامإلا نب ناطلسل ء ىش عفد نم ديمح عنتماو ، دحأل
مامإلا نب ناطلس نيب قاقشلاو رفانتلا ببس ناك رمأ سوغنلا ىف عقوف
نم افوخ ديمح عنتماف ، ديمح ةهجاوم ناطلس بلطف ، رصان نب ديمحو
نم هعانتماب ديمحل ءوسلا رمضأو ناطلس دقحتف ، هيلع ضبقي ناطلس
ديمح ىلع ناطلس سدف ، هتوعدل هتباجإ مدعو هل ثرالا ميلست
نم لسرأ اهنمو ، ىحاونلا ةفلتخم عاونأبو ، ىتش تاهج نم سئاسدلا
نصح مامأ مخض عفدم رسكل ىعيشلا ىسوم نب فسوي نب دمحأ طقسم
لجأ نم لمعي ىأ ارافص ىعيشلا اذه ناكو رفصلا نم ناك ، نيربج
ديمح هبلط مث ارافص اهب ماقأو ىوزن ىلا راسف ، اهنم عاونأو رفصلا
لمع ةحناس ةصرفلا ىأر املو ، ةريبك لجارم هل لمعيل نيربج ىلا
طقسم ىلا ليللاب بره مث ، هرسكف روكذملا رفصلا عفدملا رسك ىف هتيلمع
٠ هيلع ىضقف نيربج رصق ىف عفادملا رهشأ نم عفدملا كلذ ناكو

تلامو لتقلا مقافتو ، تاراغلاو تاوزغلا ترثكف : قيزر نبا لاق

ةيرازنلا تلام لاق ٠ ةيرفاغلا هب ىنعيو كلذب هريبعت وه امك ةيرازنلا
، رصان نب ديمح ىلا ةرهاظلاو مفيسو لبجلاو ءارمحلا لهأ نم مهؤاغلحو

٠ بطقلا وه ناكف

طأ نيبو هنيب لتقلا عقوف : دوعسم نب فيس ىلاولا نأش ىف لاق
وه عجرف ، موقلا نارين قالطإ نم ةصاصرب حارج هباصأو ، نيربج
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تلظو ىلمب ىف تامف ، مايأ ةثالث شاعف ، اهب ازيحتم ىلهب ىلا هموقو
امل عماج ال ةمألا تناك اذا لوقعملا نمو ، لاحلا اذه ىلع ٠ر١س لاحلا
كلذ ناكف ، ضعب ىلع اهضعب ىرغأو ناطيشلا اهب بعل ةدحو ةيار تحت
لوزي ال داكو ءادلا اذه لغلغت انهو ، امضارمأ بعصأو امئاودأ لضعأ
عماج ةمالل ناك اذا الإ ممللا ، نامع قيزمتل هب ضبنت قورع هل لازي الو
، ناك نيأ قحلا ديأتو مهلزانم سانلا لازنإو ، فاصنإو لدع نم ىوق
٠ لاضع ءادلاو للج رمألاف الإو ناك نممو
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ىرخا برآم سفنلا ىفو جحلل ايهتي مامإلا نب ناطلس

، جحلل مامإلا نب ناطلس أيهت ، فلأو نيتئامو ةرشع ىنامث ةنس ىف

خيشلا مهنم نامع لامش نم اهئاسؤر نم ةلمج نامع لهأ نم بحطصاغ

خيشلاو ،ىبرعيلا ناميلس نب انهمو ،ةريجغلا بحام ىقرشلا رطم نب دمحم

٠ ىحاورلا دمحأ نب ةعيبر

ردب كلذ ققحتو ، مايألا ضعب جحلا مممجوت ىلع ىضم املو

نادلب نم ىربح نكسي ناكو هعم نمب ماق ، دمحأ مامإلا نب فيس نبا

نب دجام ىلع لخدف ، لاجرلا ضعب هعمو اليل طقسم لخدف ، لواعملا ىداو

نصحلا ذخأ ىلع هايإو وه دهاعتو ، ىديعسوبلا ليكولا دمحم نب نافلخ

مضب وبموك هل لاقي همداخ دحأ هيف كرت ناطلس ناكو ، طقسم نم ىقرشلا

فيس هقيقش اقيتع ناكو ٠ نصحملا ىلع اريمأ واو اهدعب ةدحوملا ءابملا

ىف هباحصأو ىه سانلا نع ردب ىفتخاو روكذملا ردب دلاو مامإلا نبا

ةليللا تناك املف ، نافلخ نب دجام تيب ىف طقسم اهيف لخد ىتلا ةليللا

اكارب همداخ هتبحصبو ىقرثلا نصحلا ىلا ردب ىضم ةيلمعلا ةليل ةيناثلا

ةحوتفملا ماللا ديدشتو ميملا رسكو ةلممملا ءارلا نوكسب ةلمرصلاب فورعملا

لمحو ، هباحصأ نم لاجر ةسمخو ، مامإلا نب فيس اضيأ هدلاو قيتع

نصحلا باب دنع هباحصأو وه لمو املو ، شرق فلأ هيف اسيك هعم

لاقف ؟ متفأ نم : الئاق نصحلاب ةوك نم مهيلع فرشأف ) وبموك ( اودان

كم لخدأل بابلا حتفا ، دمحأ مامإلا نب فيس نب ردب كالوم انأ ردب مل

ازيفق هل ) وبموك ىلدأف ( امدقم ثرق فلأ كل ااذهو ، ةمهافملا دصقل
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مهاردلا تلصو املف ، ةلمهم ءار اهنولعجيف ىازلا ةطقن نامع لعأ فذحيو
، صاصرلا كيلع تقلطأ الإو كئارو ىلا عجرا ردبل لاق ) وبموك ( ىلا
٠ ةبيخلاب اوعجرف رجحب مهامر مث

ىف تيبملاو مكايإ مهل لاق ، نافلخ نب دجام ىلا اوعجر املف
، دجنل اهنم هجوت مث ، ىربح ىلا مهتليل نم هباحصأو ردب عجرف ، طقسم
هجوت مث ، ىميعنلا ديمح نب دشار هقيدص دنع نامجع ىلع رم ناكو
ةيعردلا مامإ زيزعلا دبع ريمألا ىلا هدنع ام ىقلأف ةيعردلا ىلا
٠ هعم فلاحتف

، نافلخ نب دجام ديق هلمعو ردب نأش نع ربخأ جحلا نم ناطلس عجر املو
درطو مهاردلا ضبق هنأ ربخأف ، عنص اذام ) وبموك ( مداخلا نع لأسو

، ىبرغلا نصحلا ىف هديقو اكارب ةلمرصلا ىلع ضبقو ، هبحصو ردب

، رحبلا ىف ىقلأغ هب رمأ مث ، تام ىتح بارشلاو ماعطلا هنع عطقو

نأ دبال رطخلا نأل اريثك هلجأ نم متهاف ةيعردلاب لصتا دقف ردب امأو

هريسم نإف نامع دالب ضعب ىف وأ ىربح ىف ثكم هقيلو ، ادج اماه نوكي

نامعب ماعلا فرعلا ىف ناكو برغلا لهأ لبق نم ةيزرلا هيف ةيعردلا ىلا

برغلا لهأل تناك كلذبو ، مهيلإ نمو دجن لهأ ىلع برغلا ظفل قالطإ

نوعاري ال نيذملا كلملا ىلع نوسفانتملا ءارمألا اهدهم نامع وزغل قرط
دتما ىتح مهلبح رجنا كلذبو ، تناك ةلاح ىأ ىلع ، ةسائرلا سفن الإ
ودعلا رج نمو ، مهيلإ انرشأ نيذلا ءامعزلاو لئابقلا ةطساوب نامع ىلا

راغأ كلذ نمو ، هيلع طلستو هلهأ ىف هلذأو هنكس ىف هقياض هنطو ىلع

، اهيلاوحو قيوسلا نم ةنطابلا حراسم ىلع ةرهاظلاو ىميربلا ودب

هلصو املف ، اكرب ىف ناطلس ناكو ، طالخأ نامع ودب ماغط نم مهدنعو

نم هعم نمو ىبيهولا دمح نب دمحم ىلع رمأ خيرصلا هيلإ ىمنو ربخلا
٠ هعم نيبرقملا اوناكو ، ةبيهو لآ
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ىداو اولخد دق اهو ، مهيلإ راشملا ةازغلا بلط ىف بكرلا جرخف
ضبق نم اونكمت ةازغلا نكلو ، روكذملا ىداولاب اوقحالتف ىلميحلا
مميط قلطأف ، ىداولا نطب ىف نوريسي ةبيهو لآ ءاجو ، قيرطلا
، هلاجر رثكأو ىييهولا خيشلا لتقناف ، لابجلا سوءر نم صاصرلا
هنم رثأت ناطلس ىلا مهربخ لصو املف ، ليلقلا الإ مهنم ملسي ملو
اكرب نم لقتناف ، هنم ربكأ وه ام فاخو هربصو ليعو هردص هب قاضو
، ىبرعيلا ناميلس نب دمحم نب انهم لخن ىلاو ىعدتساو جيلفلا ىلا
هل نإف ، مهملا ددصلا اذهل نامع لهأ بلط ىلع اقفتاو هعم مهاغتو
٠ ريصملا فرعي الو ةياهنملا ىردت الو موقلا رمأ نم هدعب ام
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اكرب ىف ارمتؤم دقعي نامع لهأو مامإلا نب نلطلس

مهل نيعو ، نالعج ىلا ةيلخادلا نامع لئابقب مامإلا نب ناطلس اعد

همع دالوأ ديعسوب لآ نايعأ كلذكو مهنف ريثكلا ءاجف ، اكربب عامتجالا

، مامإلا نب ديعس نب دمحأ مهو ، ديعس نب دمحأ مامإلا دالوأ متوخإو

، مامإلا نب دمحم هوخأو ، مامإلا نب بلطو ، مامإلا نب سيق نب نازعو

هوخأو ، دمحم نب ناغلخ نب دمحمو خياشملاو دمحم نب ىلع نب فيسو
ىلاوو ، ىناوربلا ديعس نب دجام خيشلاو ، دمحم نب نافلخ نب دجام

ىجح خيشلاو ٤ ىبرعيلا ناميلس نب دمحم نب انهم ركذلا مدقملا لخن

حلاص نب ىسيع خيشلاو ، ىولعلا ىلع نب ملاسو ىنسحلا ديعس نبا
املو ، اكرب نصحب عمتجملا ناكو ، ىمشاهلا دمحم نب مداخو ، ىتراحلا
لتك نع نيرضاحلا ربخأو ، مالكلا ناطلس حقتفا ، سولجلا مب رقتسا

فكك تيقبف قيزر نبا لقن ىف لاق ىتح مهلتقب رثأتم هنأو ، هباحصأ

ابحم ىل ناك نمو ، ناكم لك نم انيطع ةمقافتم برحلا هذهو ، عباصأ الب

٠ قيضلا تازح ىف عفان ريغ انل وهف قيدص انل هنأ معز نمو ، اودع ىل راص

اذه ىف مكيأر امف : لاق ٠ نامع لهأ نم سانأ ىلا كلذب ريشي وهو
ملكت ىتحو ، ىرخألا باوج رظتنت ةفئاط لك اوقبو موقلا تكسف ؟ نأسشلا
اهاوحفب اهررحن نحن اهو ، ىديعسوبلا دمحم ىلع نب غيس خيثلا
٠ قيزر نبا لقنبال

مل ، مهدمع ىلع نوتباث ممئالو ىلع نوقاب نامع لهأ نإ ٠٠ لاق
نب دمحم امو ، نوفاخي الو ءادعألا نوبهري ال ، برحلا ىلع ربصو ةدش
م نم نامع فو ، هباحصأ كلذكو ريثك نم دحاو الإ ، ىييحولا دمح
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نيعزاجب نحن امف ٠ تامزألا ىف تبثأو ، تركذ نمف ءادعألا لاتقل دشأ
ىف ءادعألا اهب ىصعن ىتلا انبولق نإف ءادعألا نم مهريغو ةيباهولا نم

لاجرلا باضخ امو ، انفاتكأ ىلع اهب مهبرضن ىتلا فويسلاو ، انرودص
هيكرت ال لاقم ىف ريخ الو ىولسلاو نملاك انل برحلا معطف ، مدلا الإ
٠ نوبلقني بلقنم نأ نورهاجملا دادضألاو نويدجنلا ملعيلو ، لاعفأ

نامع رباكأ لاقو ، هلاقمل نيديؤم ديعسوب لآ هدعب ملكتف تكس مث

ىفف ، نيغابل او ٠ ٠ نيغاطلا برح انل ىلحأ ام : نالعجو ةيدب و ةيقرشلاو

شيعي نأ زيزعلا ىبأي ، ليلذ مهزيزع انبولق ىفو ليلق مهريثك اننيعأ

ىلع درو ذإ ، ماقملا لوادتو لاجملا اذه ىف كلذك مه امنيبف ، اليلذ

قيرحلا نإ : هيف لوقي هنم اباتك لمحي مامإلا نب سيق نم لوسر ناطلس

نيعلا حتفب ىهوعلاب هركسعم برض هنأو ، لصو زيزعلا دبع مادخ دحآ

لامعأ نم تحت نم ةانثم ءاي اهدعب ءاملا رسكو واولا نوكسو ةلمهملا

هثحتسيو ، بطخلا لاحفتسا لبق ةدجننلا اناطلس هاخأ لأسيو ، راحص

امب ىتتأيلو ، هموقو هدلب ىلا مكنم دحاو لك عجريلف ، هيلإ لوصولاب

نود ةروباخلا ءاقللا دعوم لعجو ، لاجرلا نم هتعاط ىف مه نمو هدنع

هوخأو نافلخ نب دمحم هعم ناطلس ىضمو اذه ىلع اوقرتفاو ، راحص

ةدعلا نحشب ناطلس رمأ الاحو ، لجعتسملا دادعتسالل طقسم ىلا دجام

ةلودلا تافلخم نم كلفلا ىربكلا هترخاب ىف برحلا ةملآو داتعلاو

رومألا نم ةجاحلا هيلإ وعدت ام عيمج اهلمحو ، مالسلا اهيلع ةيبرعيلا

ةروباخلاب ركسعف ربلا قيرط ىلع ناطلس هجوتو هتلومحب ىضمو ، ةيجاحلا

٠ اهب موقلا ىقلتل

ىنثا شيجلا ناكف بوص لك نم ىرتت ةينامعلا لئابقلا تعاجو
ةالصلا هيلع لوسرلا ةداهثب مددع اذه شيج تلفي نلو ، لجر فلأ ىشع
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مل ، ناطلسو سيق هب ماق ىذلا رمألا اذه قيرحلا غلب املو ، مالسلاو

، رعذلا هيلع ىلوتساو اعور هيف رانلا لعشأ لب ، هميخم علقل كلامتي

ادمع اهب قيي ملو ىميربلا ىف الإ عجارتي ملو ، نكمي ام عرسأب برهغ

هرش شا حزحزو ، هديس ىلا هتمهم ىقليل دجن ىلا طترا ام ناعرس لب

الاح هءالب فرصو

ثيح هنم افوخ ناطلسل نينعذم نيرحبلا خويش ءاج كلذ دنعو

٠ مهيلع ةركلا دري نأ ناطلس نم اوفاخ ،هدنجو قيرحلا مهغلب

، ىرفاغلا رصان نب ديمحو ناطلس نيب لاحلا حلطصا ءاغثألا هذه فو

نأ ول ، ناطلسلا معدتو ةرطيسلا قرط دهمت ىتلا ىه ةوقلا نأ كش الو

٠ نيمأ ىوقل هيلع ىنإ ، ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعو ، ةوق مكب ىل
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باتكلا تايوتحم

ةحفصلا عوضوملا

٥ شويجلا مظني ناطلس نب غيس مامإلا
٦ نامعب ىربلا شيجلا
٧ ىنامعلا ىرحبلا شيجلا
٩ نامع نارمع ىلع لبقي ناطلس نب فيس مامإلا
٢١ ةيبرعيلا ةلودلا حالس
٣١ ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا

١ ٥ فيس نب ناطلس مامالل ةعيبلا دقع
٨١ ءادعألا داهجل زفحتي ناطلس مامإلا
٣٢ ناطلس نب انهم مامإلا ةمامإ
٩٢ فيس نب ناطلس نب برعلب نب برعي ةمامإ

٢٣ نانرج ىلا جرخي برعي مامإلا
٥٣ ىلوألا اهتريس برحلا ديعي ىرفاغلا رصات نب دمحم
٣ شا نم ىده ريغب ابرح ريثي رصان نب كلام
٥٤ نامع لهأب نامعى ف نالتقي كرابم نب فلخو رصان نب دمحم
٠٥ قاتسرلا رصاحي كرابم نب فلخ
٢٥ تيس دالب ىلع فحزي رصان نب دمحم
٣٥ لاوحألا ىف رظنلل ىوزن ىلا رصان نب دمحم ةدوع
٧٥ لخن برحل فحزي كرابم نب فلخ

هم سوبجلا برحل ثويجلا زهجيرصان نب دمحم
١ .قاتسرلا برحل زمجتي رصان نب دمحم
٤٦ ىرفاغلا رصان نب ةمامإ
٦٦ ةيضقلا شقاني ىملاسلا مامإلا
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ةحفصلاعوضوملا

رشلا دنع دسحلا
ميعنلاب ءىجتلي سيمخ نب عنام
لئامس ةيالع لهأ مجاهي رصان نب دمحم مامالا
رماوعلا ليح ىف كرابم نب فلخ ىقالي رصان نب دمحم
لواعمل او رصان نب دمحم
ةعيبر نب رماع نم ودبلا ةاغب مجاهي رصان نب دمحم
نيربج ةحاول ةبيهو ءامعز قوسي رصان نب دمحم
موجهلل ضرعتتو رصان نب دمحمل فالخلا رهظت لقني
كرابم نب فلخو رصان نب دمحم نيب ةلوازملا ةياهن

ريرملا عارصلاو
فيس نب ناطلس نب فيس ةمامإ
ريمح نب برعلب ةمامإ
ناطلس نب فيس ىلع برعلب مامالا اهميقي برحلا
تيس دالب ىف ةءانه ىنب ىلع فحزلا
ةءانه ونب هيفو نيربج ىلع فحزلا
نامع ىلع ءادعألا رجي ناطلس نب غيس
نامع لهأ ىط ةرصنلا مجعلا نع ناطلس نب فيس بلط
نامع لهأ ىلع مجعلا نم هشويج لصاوي ناطلس نب فيس
ىوزن ىف نوشيعي مجعلا
نامعب رمألا ىلع بلغتي ناطلمس نب فيس
ىبرعيلا دشرم نب ناطلس ةمامإ
مزهني مث مامالا ةمداصمل دعتسي ناطلس نب فيس
ىلوتيل ناديملا ىف زرعي ىديعسوبلا دمحأ نب ديعس نب دمحأ

نامع كلم
ناكفروخ نولزني مجعلا

٨٦
٢٧
٣٧
٥٧

٧٧
٨٧
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٢٨

٤٨
٨٨
٣٩
٤٩
٥٩
٦٩
٧٩
٨٩
١٠١
٢٠١
٥٠١
٩٠١
٠١١

٣١١
٢٢١
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ةحفصلاعوضوملا

٤٢١راحص نصحل اهراصحو مجعلا
٦٢١راحصب نيذلا مجعلا برحل هجوتي دشرم نب ناطلس مامإلا
٨٢١اهالوتيل اكرب ىلا فحزي ديعس نب دمحأ
٩١طقسم لدب نامعل ءانبم اكرب رمعتسم دعس نس دمحأ
٤٣١مجعلا نم نيينامعلا رأث ذخأي ديس نب دمحأ
٧٣١طقسمل ملاس نب سيمخ ديعي ديعس نم دمحأ
٨٣١ةيلخادلا ىلا فحزي ديعس نب دمحأ
٩٣١ريمح نب برعلبو ديعس نب دمحأ
٢١دعسلا هعلاط ىف دعس نس دمحأ
٩١رفاغ ىنب ء اعزو ديعس نب دمحأ
٩١هتافصو ديعس نب دمحأ قالخأ
٤١ةرمبلاب مجعلا ىلع ةيفامثعلا ةلودلا رصاني ديعس نب دمحأ
٥٥١ديعس نب دمحأو ةرهاظلا
٢١ةرهاظلا برحل الاله هدلو زهجي ديعس نب دمحأ
٥٦١لخن ىلع برحملا نثي ديعس نب دمحأ

٠٧١طقسم نالتحي ديعس نب دمحأ ءانبأ ناطلسو فيس
٥٧١سانلا نم ديعس نب دمحأ ماقم
٧٧١مامإلا ديعس نب دمحأ ةاغو
٩٧١ديعس نب دمحأ دالوأ

٢٨١مامإلا ديعس نب دمحأ نب ديعس
٦٨١ديعس نب دمحأ مامإلا نب ديعس نب دمح
٧٩١لخن لهأو لواعملا نيب برحلا
٠٢هتلود مايأ ديعس نب دمح لامعأ
٠١٢ديعس نب دمح دهع ىف نامع ىلع لحي لحملا

٢٢نييربعلاو دمحأ مامإلا نب ديعس



ةحفصلاعوبضوملا

٥١٢ ركنملا نع ىمنلاو فورعملاب رمألل ناهبن ىبأ خيشلا مايق
٣٢٢ نامع كلم لتحي دمحأ نب ناطلس
٠٣٢ ناطلس برحل زفحتي نافلخ نب دمحم
٤٣٢ طقسم نصحي مامإلا نب ناطلس
٥٣٢ ناطلس برح نالواحي مامإلا انبا ديعسو سيق
٩٣٢ ةعنصملاو قيوسلا ىلع فحزي ناطلس
٠٤٢ اهعباوتو رابهث برحل زفحتي ناطلس
راحص نومجاهي ميعننا
جيلفلا نصح ءانبب موقي ناطلس
مامإلا نب ناطلس دهع ىف نامع ىف بارطضالا
ىرخأ برام سفنلا ىفو جحلل أيهتي مامإلا نب ناطلس
اكرب ىف ارمتؤم نودقعي نامع لهأو مامإلا نب ناطلس

٢٤٢
٤٤٢
٥٤٢
٧٤٢
٠٥٢

٢٥٩٦١٧٧:نوفص - اهتبتكمو برشلا ةعبطملاب عبط



ىدل ةظوفحم عبطلا قوقح

ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

طقسم ٣١١ : يديربلا زمرلا - ٨٦٦ : بص

نامع ةنطلس

١٤٢/٥٩ :عاديإلا مقر




