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 ةحججردب تاباحنتن أل ايلعلا ةنجنل ًاراشتسم) نيع 5 .مأ تاعاحلا

 .مرأ 0 ف 7/7 مقر يروهمجلا رارقلا بجومب (ريزو

 ةينميلا ةيبرعلا ةيروهمجلا سيئر نم نواعتلا ماسو ىلع الصح

 نم يبرعلا خيرؤملا ماسو ىلع لصحو م15/1/1413 يف
 رشنب مأق .م5 /.ا// رياربفر ”؟ 6 ( برعلا نيخرؤملا داحتا)

 فحصلا يف ةيخيراتلاو ةيبدألا تاساردلاو تاالاعملا نم ريثكلا

 .م١3/5١ ماع دذنم ةيبرعلاو ةينميلا تالججأو
 ١ 0 - 54 35 ول



 نوينامن
 ةنيع لوسرلا بكوم يف

 نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع

 مالسإلا رجف يف نييناميلا

 محورملا نيسح دمحم

 ٌتلاّتلا دلما

 ايسلاو ةفاقثلا ةرازو تارادصإ ءاعنص - ةحايسلاو ةفاقثلا ة
 دم



 م 2004 - هاء"و

 ءاعنصب بتكلا رادب عاديإلا مقر

 (؟١1١٠٠١/15))

 رشانلا
 ةيتميلا ةيروهمجلا

 ةحايسلاو ةفاشثلا ةرازو

 (237)-(36) .ب.ص - ءاعنص

 235113 : سكاف - 235114 :فتاه

 1.3(©11/]20(1210 : ينورتكلا ديرب

 ًةمصاع اهجيوتت ماع يف ..اهقبع تايلَجو ...ءاعنص ءاهب نم
 .اهراونأ لالجو ..ةملكلا دجم مافتحالا اذه ىتأي ..ةيبرعلا ةفاقثلل
 ..ةملكلا تناك يناسنإلا يعولا ءدب يف
 ..تارادصإلا هذه ىتأت يئانثتسالا ماعلا اذه تايلاعف نار ىلعو
 لامجلاو خيراتلاو ةفاقشلل ًاعساش ءعاضف ءاعنص جوتي انو

 .ةيصوصخملا
 ناشيورلا هللا دبع دلاخ ا :

 ةحايسلاو هفاقثلا ريزو
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 .ىفرابلا ةَمُْرَه نب ةحفرع
 - لِصؤَملا ريمأو سسؤم

 ريمأ يقرابلا ةمثره نب ةجفرع يباحصلا وه نييناميلا نيحتافلا مالعأ نم
 نميلاب ةرهملا ىف ةداقلا لامعلا نم ناك .يمالسإلا يبرعلا اهرصع سسؤمو لصوملا

 قرا قل ا ريمأ تاطقللا نوب وقنع هادا اهلز «ىردصلا رك ىلا ةقولخ ند ذاممو
 مكمدقأ نم مكيفعأ ال ةرمع لاقث, ةجشرع نم:انفغأ :اولاق» نميلا ةارس ناسف نم
 . ''؟ةاناسحإو ًءالب مكمظعأو ءامالسإو ةرجه

 : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 . .حوتفلا يف ءارمألا دحأ :يقرابلا ريهز نب ىزعلا دبع نب ةمثره نب ةجفرعا

 :هل لاقف ناوزغ نب ةبتع باطخلا نب رمع ىصوأو .ةباحصلا الإ نورمؤي ال اوناكو
 ةياكنو ةدهاجم وذ هنإف ةمثره نب ةجفرعب كَّدُمي نأ يمرضحلا نب ءالعلا ٌترمأ دقو

 نب ةجفرع ليخلا ىلع حرس نأ مانو يبا رو دعي ىلإ رم بعو ..ودعلاب

 "«تيركتو لصوملا حتف يف ةمثره

 لصوملا نع ةبتع باطخلا نب رمع لزع مث» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو
 اهَرّصَمْف . .ةليلق مهل لزانمو ىراصنلا ٌعيِبو نصحلا اهب ناكو ةمثره نب ةجفرع اهالوو

 نب ينابعلا لاك, . عماجلا دجسملا نب مث مهل طتخاو مهلزانم برعلا لزنأف ةجفرع
 يالا ارق ينااقا ركاازوبر ا ير بر حارجللا : ماشه

 م . ةجفرع ةليبق . . قراب
 ةليبقف .نميلاب اهتقطنمو ةجفرع اهنم ىتلا قراب ةليبق ركذب ثحبملا اذه لهتسنو

 .؛ج ا/؟ص - يربطلا ريرج نبا  كولملاو ممألا خيرات )010(

 1 غض : ص َّ ىنالقسعلا رجح نبا - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا كرف

 .778ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف
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 نبا ةبلعث نب لولهبلا سيقلا ئرما نب فيرطغلا ةثراح نب ءامسلا ءام رماع كلملا وهو

 نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تْبُن نب ثوغلا نب دزألا نب نزام
 10 تالنت نو يلع

 :مولعلا سمش يف يرّيمجلا ديعس نب ناوشن ةمالعلا خرؤملا لاق

 نب يِدَع نب دعس :همساو «قراب دلو مهو «دزألا نم «نميلا نم ةليبق :قرابلا
 .“"”«ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزُم ورمع نب ةثراح

 درا ولع رع :قرأب) :ضئاقنلا باتك يف يرصبلا رمعم ةديبع وبأ لاقو

 .©”ةءامّسلا ءام رماع نب ءايِقْيَرَم ورمع نب ةثراح نب ٌيِدَع نب دعس وه قرابو
 عقو املف فرات شرا ىف نميلابسدرالل .نلرألا ةفطنفلا نأ ناينلا نفكر

 ىلإ اورج هزالا: ]5ك شمل نوكلو ا ا مرعلا ليس
 «نامع دزأ مهو نيرحبلاو نام ىلإ مهنم ةقرف ترجاه امنإو «نميلا جراخ

 هد يل ولاول وةك ل .ةحا راس عر ناجل ىلإ مهنم :م ةقرف ترجاهو

 ا ا لا الا ا يلا

 ةارَّسلا اونكسف «فئاطلا نيميو ةشيبو ةدعص نيب ام نميلا ىلاعأ ىف ةارّسلا ةقطنم

 اهدما ةيناطشق' ةفابج ذاق ايدكس ةعساف ةقلطنم ةارشلا تناكوب ..ةارشلا هنأ تحف
 نب نفارإ نب راما اننا :ةليجبو معُنحا :نودلخ نبا لاق .معّْتحو ةليجّب اتليبق

 نبا لاق ءراصتخا هيف بسنلا اذهو .'*”«أبس نب نالهك نب ديز نب تْبَن نب ثوغلا

 نب تبن نب ثوغلا نب ورمع نب نايحل نب شارإ نب رامنأ ونب :ةليجب» :ماشه
 نميلا يف ينعي ا :معثخو ةليجب رادو . .أبس نب نالهك نب ديز نب كلام

 نيذلا دزألا نم رئاشعو نوطب ةدع مهعم تنكسف نميلا يلاعأب ةارسلا ةقطنم يهو

 «قرابو «عملأو «نامالس نب دزأ :مهنمو (ةارّسلا دزأ) مُهو برأم نم اولقتنا

 ينادمهلا دمحأ نب نسحلا نميلا ناسل ركذ دقو .ءونه نب رجحو «دماغو «سودو
 تلقتناو ترجاه يتلا قطانملا اهيف ركذ يقرابلا ةعامجج رعاشلل ةليوط ةميدق ةديصق

 :اهلوأ ىدزألا لئابق اهيلإ

 تاورّسلاو ءزاجحلا ضرأو َرْوَعلااهيِرأم دعب ُدزألا ٌتْلَح

 :اَلّلا ضرع ٌضوخت ٍتادجْنُم ٍقدِص ٌبئاتك ٌمهنم ثَضَمو
 )١( حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا - ص١177.

 . ادج ١ ؛ 8ص - يريمحلا ناوشن - مولعلا سمش ()

 .١؟8ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا(4) 555.٠ص - يرصبلا ةديبع وبأ - ضئاقنلا ()
 .١ج ١١ص - ماشه نبا - ةيوبنلا ةريسلا (0)
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 ةةامّخلا كلتَلحمٌنامعف ءِنامَعباهرارق تّرقأو ..

 : نميلا يلاعأب ةارّسلا ةقطنم يهو تاورسلا اونكس نيذلا نع لاقو

 ِتاَبَتلاومهنم سأبلاب يفي اطلا ىلإ مورس نم ٌدوُطلا اوكُلَم

 لبج نم نميلا عطق ام :دوطلا» : ينادمهلا دمحأ نب نسحلا نميلا ناسل لاق
 ةيماهتلا قطانملاو ةيلبجلا قطانملا نيب ينعي  «اهتماهتو اهدجت نيب يذلا ةأارسلا

 :نإ ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاقو - ًايلاح ريسع ةقطنمب نميلا يلاعأ يف ةيلحاسلا

 ولتي مث . .ماربلا ندعمو فئاطلا نيب وهو «فيقثل نْمَج هل لاقُي داو فئاطلا يناميا
 مث ءمهفو يلع ينب ةأارس . .ةاَرَّسلا ضرأ نميلا ىلإ ًادعاص راطُمو ماربلا ندعم

 ءدماغو «سودو «قرابو «عملأو ء«جرفم نب نامالس نب دزألاو «ةليجب ةارس

 دلبو . . شرج نم ربكأ يهو ةوهجلا اهمسا ةارسلا ةنيدمو . . شرج ىلإ نجحلاو
 ءرهش نب كلام ينبل ةيرق ابَّلَحَو . .ةغارملاو «ةلابتو «جرتو «ةشيب ضارعأ :معئخ

 .©06قراب دلب :اهّيِرْوَغو ءمعْنَخ دلب نم ةشيب رواج ام اهيقرشو

 نم اهرواج امو ةشيب يداو روغ نم يه قراب ةليبق ةقطنم نأ كلذ نم نيبتيو

 يف ماشه نبا اهنع لاق يتلاو  ريسع ةقطنمب  نميلا ةاّرس يف معثخو ةليجب دلب
 .©"”«ةينامي :معثخو ةليجب راد. . » ةيوبنلا ةريسلا

 ةيلهاجلا ىف . . ةَجْفْرَعَو . .قراب ءابنأ نم
 : لئاقلا «يقرابلا سوأ نب رّقَعُم رعاشلا ةيلهانللا يف قراب ءاسؤرو ريهاشم نم ناكو

 ٌرِقاع هنْسَح ٍلْعَبْلِل ْسَدهَمامك ُهَلْثَدَهَم دق ٌركولا يف ضِهان اهل

 ا ؛ نيفُس همساو «َأرَقَعُم يمس تيبلا اذهب» :ةديبع وبأ لاق
 يل ع

 "© «هيرادُتو هل ٌعنصت يهف دولولا نم جوزلا ىلع ةلاد ْلَث اهنأل ٌرِقاعلا ٌصخ امّنإو

 :اهّلوأ ةروهشم ةيلهاج ةديصق هذه يقرابلا سوأ نب رقعُم ةديصقو

 ْرِعاَبألا ُلْيَبُق تّلاز مأ ٍلْيّللا عم : ةاوبلا لوسسلا ءافنتك لا ذا

 راق كلذ َمْوَياهيْنَع سْيَلف ٍةَكْيَأو باضه يف ىَمْيَلُس ْتَْلَحو

 :يقرابلا رَقَعُم لوق ةديصقلا هذه نم سانلا هب دهشتسيو لثمتي اممو

 ُرِفاَسٌُملا بايإلاب ًابْيَعْرَكامك ىَوَنلا اهب ٌرُقّتْساَو اهاَّصَع ْتَّقلَأو

 77٠  ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص )١(
 .اذج ١١ص - ماشه نبا  ةيوينلا ةريسلا (0)

 .594ص - يرصبلا ةديبع وبأ - ضئاقتلا (0)
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 موي اهل لاقُي ةيلهاج ةيلبق برح باقعأ يف ة ةديصقلا كلت رقعم لاق دقو

 نودي حرا وسب قادرإلا لقا 1 يبن ينال :ةديبع وبأ لاق . ةَلَبج بعش

 يحوأ مث «ليفلا ماع ِةِبََي يبنلا دِلوو «ةّنّس ةرشع َعْبَسب ِهْنلَ يبنلا دلوم لبق .ةنس

 ."'”(ةنس نيعبرأ دعب هيلإ

 يف ةاّرسلا دزأو قراب ناسرفو ءاهجو رايخ نم يقرابلا ةمّثْرَه نب ةَجبْفْرَع ناكو
 «سودو «قراب يهو  «ةيلبق تاراثو برح ةارسلا دزأ لئابق نيب تعقوف «ةيلهاجلا
 «ةجفرع مهلزتعاف كلذ متي ملف «مهنيب حلصُي نأ ةجفرع لواحف - رجحلاو دماغو
 ةليبك نم نئاشع ثالث نإ لب « مهتم دعاوك عبصأو مهادتع نكسف ةليجب ةلييقب قحنلو

 ةي رع ريكشال نوةتك نيف نك 4 ةمخش قو :ةنيّرُغ ونب مّهو اهيلع ًاسيئر ُهْنَلَو ةليجب

  باطخلا نب رمع ةفالخ لئاوأ ىتح مث مالسإلا روهظ ىتح ةليجب ءاسؤر نم دحاوك

 :ةجفرع هل لاقف «ةليجب نم هنأ نظي رمع ناك ثيح ه١ ةنس

 ال ٍفهك يف قراب ْنِم مث دزألا نم ؤرما انأ ءمهنم تسل «نينمؤملا ريمأ ايا
 انبصأف ءانيف مقافت ٌرشلا نأ : ينأش نم ناكو «بشتؤم ريغ بسحو هددع ىصحل

 نم مهيف ُتغلبف «ةليجبب انقحلف «مهُتلزتعاف «ةيلهاجلا يف ًاضعب انّضعب ٌرتوو ةامدلا
 .'"'”(مُهدوقأو مُهُدوسأ ءالؤه يف ٌتنكف ٠ «كغلي ام ددؤسلا

 ةبكوك عم راسو «ةاّرَّسلا دزأو قراب ينب ةجفرع لزتعا «ةيلهاجلا يف كاذنآف

 (ةليجبب انقحلف) :لاق كلذ يفو مهل ةرواجملا ةليجتب ةليبق رايد ىلإ قراب ناسرف نم
 ىحضأ ْذِإ ؛غلب ام ددؤسلا نم مهيف غلبف .مهنم دحاوك حبصأف (ةدحاو انرادو) : لاقو

 ءالؤه يف تنكف) : هآوقب ينعي مهايإو .ةّبك سيق ينبو ةمحُس ينبو ةئيرغ ينبل اسيئر

 نما :نودلخ نبا لاق . سمحأ ىنب نم ثالثلا رئاشعلا كلتو (مهدوقأو مهّدوسأ

 . «رامنأ نب ثوغلا نب :نيهحأو : راعنأ ني رقع نري كلام وهو ءرسق :ةليجب نوطب

 وهو لَك دمحم يبنلاب رشب يذلا بعص نب ّقِش روهشملا نهاكلا ةليجب نم ناكو

 لاق يذلا رهو. يلج رمق نب دير نب هلرفأ, نب مهز نب ركشي نب دبعصا نيزك
 تيد: كوستي «لدعلاو قحلاب يتأي ُلَسرُم لوسر ءيجيس» :رصَن نب ةعيبر نميلا كلمل

 ةاَلُولا هيف ْئَّرَجت ٌموي :ْقِش لاق ؟لصفلا موي امو :كلملا لاقف .لصفلا موي ىلإ
 م ءناررالاز هاج اوس عسي توعد ءامبسلا نهيان نعناو
 قش لاق ؟لوقت ام ٌقحأ :كلملا لاقف .تاريخلاو زوفلا ئقتا ْنَمِل هيف نوكي تاقيمل
 ل نحل هب كتأبنأ ام نإ «ضْفَحو عْفَر نم امهنيب امو ضرألاو ءامسلا ٌبَرَو يإ

 )١( 9ص  يرصبلا ةديبع وبأ - ضئاقنلا 50.
 .:ج ا/١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
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 . 71 سيلا اذه . كش ينعي ضمأ) :ماشه نبا لاق .«ضْمْأ

 ىرشبلا كلت نولقانتيو نوظفحي ةليجب ةليبق نم نوفراعلاو ءاسؤرلا ناكو

 نكس امل مهنم اهعمس ةجفرع نأ دب الو «لدعلاو قحلاب يتأيس يذلا َيبنلا لوسرلاب
 ءةَصْلُخلا يذ ةدابع يف مهب ىدتقاو «ةليجّب ءاسؤر نم حبصأو ةليجب رايد يف

 ةدابع تيب ةَّصّلخلا يذل ناكو «ةيلهاجلا يف هدّبعتو هُّسِدّقُن معثخو ةليجب تناك ْمَئَص

 وذ ناك :ريثك نبا ظفاحلا لاق كلذ يفو : باميلا .ةيعحلا هلا رلاع دي يداوي هلال ىف

 . ''”«ةيناميلا ةبعكلا هل لاقُي «دبعُي ٌبصن هيف ةليجّبو معثخل نميلاب ًاتيب ةّصّلَخلا

 لْيَقلا ميعزلا - مهدنع ةجفرع نكس امل - ةليجب ةليبق نوطب سأري ناكو

 ناك :قاحسإ نبا لاق» :ربلا دبع نبا طفاحلا لاق ءيلَجَبْلا رباج نب :هللا دنع ةن ريرخ
 لاق اراك ل رع يدع لج اس سا للا ويم و

 ٌدةدؤس يرسقلا رماع نب ْرْرَك هيبأل ناكو ءيلَجَبلا يرسقلا زْرُك نب دسأ : ةليجب رئاشع

 : ميطخلا نب سيق لاق «ةيلهاجلا يف ٌفرشو

 رزَئريغابْرًَشهيدلقالث ٍزرُك ٍتادجنلا يذب لزنت نإف
 ِرْسَق طسوةلحملايفاماقم اياعيالودارأنم ٌعنميو

 نمم زرك نب دسأ ناكو» :يناهفصألا لاق ءزرك نب دسأ هنبا ناك كلذكو

 :لوقي يلجبلا هللا دبع نب ريرج ناكو ' ةاهنع اهرن 7 ةيلهاجلا يف رمخلا مرح

 ةليجب رايد يف ةمثره نب ةجفرع لزن املو «' 'اةدسأ لثم مع نبا دلب لكب يل تيلا

 ةثالث ةليجب ةليبق يف حبصأ نأ ثبل امو ءدسأو ريرج ميركتو بيحرت لحم ناك

 ينبو ةئيرُغ ينب ُدوقيو دوسي ةجفرع ناك ثيح «ةجفرعو ءدسأو ءريرج :ءاسؤر
 .قراي نم هعم نيذلا كلذكو ؟ةيبلخعلا اديك نسيف قبو 1: ةيسم

 ناكف ؛ةيلهاجلا ىف نامّعو ةرهملا ىتقطنمب ةفرعم اذ ناك ةجفرع نأ ودبيو

 ًافالخم ةرهملا تناكو «ةيراجت لفاوق ةيامحلو يراجت طاشن يف امير ءامهيلإ ريسي
 زافظ ةظناحمو ةرهملا ةظفاحمو توهرضتح حاسو رحشلا لستي نميلا نم اريبك
 دالب ًاضيأ رحّشلا دالب ىمسُتو . .ةرهم دالب يه رحّشلا دالب» :نودلخ نبا لاق ءًايلاح

 دالب تيمّسو . .رافظ ةنيدم رحشلا دالب نمو ..هتبصق رحشلا ىمسُي ىذلاو . .ةرهم

 دلبو» :لاق .؛رّيمِح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ناديح نب ةرهم مساب ةرهم

 .دج 15نع - مانكه نبا د ةيؤبنلا ةريشلا (5)
 دج 610م نط اد ريثك با د ةياهلاو ةيادبلا(9)
 .اج 57ص ىبطرقلا ربلا دبع نبا باعيتسالا 0

 .١ةج ها" ص  يناهفصألا جرف وبأ  يناغألا (5)
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 تنور حفل ناك دقت "نهار كلمت ناتركي دقو. تزهوضملا ةقصالاتم ةرهن
 عم «يدنكلا سيق نب ثعشألا مث يدنكلا برك يدعم نب سيق ةيلهاجلا يف ةرهملاو

 نبا لاق «(«ضيبأ نب يرهمو .مضرق نب ْنبهُذ) امه ةرهملل نييلحم نيسيئر دوجو
 يناثلا سيئرلا ناكو ؛«ةرهم نم رْخشلاو ٠ ءرخُشلا نم مضرق نب نبهذا :دعس
 . يرهملا ضيبأ نب يرهم

 دزألا نم اهكولمو نامُع لهأ ناكو ءاهكولمو نامع فرعي ةجفرع ناك كلذكو

 نب ورمع نب سمش نب ةلوعم نب يدْئَلجلا ينب نم نامُع كولم ناك دقف «نيينميلا
 مهتم ناك : نودلخ نبا لاق «يدزألا بعك نب نارهز نب رصن نب نامثع نب بلاغ

 كردأ يذلاو لوقف وب هللا ليغ يينارجلا نب د ةوعسم نب ربكتسملا : مالسإلا ليبق

 - يدلنجلا نب  ديبع ُهوخأو ءربكتسملا نب ركرك نب ىدْنلُجلا نب رفيج مهنم مالسإلا
 .(«نامع اكلم

 يافلان اطل انانتل كلوب يالا يكتسنلا نيبوكرف قو يلق ناكر
 لاق امهيفو «ةيلهاجلا يف ةرهملاو تومرضح كلم يدنكلا برك يدعم نب سيق
 ١ : ىلهاجلا نغاشلا ننيق ىشعأ

 فيتملا كتومرضخ قاسم مك اميقم نامفق يف ةادتلخو

 نبللا قامت نك يوعر راج سرا رق لاجل ذل عيوب د فردا

 نب نبهذو «سيق نب ثعشألا : ةرهملاو تومرضح ءامعز فرع امك مالسإلا اكردأ

 . لوسرلا ينال  ىقتلا امبرو «ضيبأ نب يرهمو ءمضرق

 ل بكوم يف . .قرابو . . ةَجْفْرَع
 هثوكم ةرتفو ُهلَ هللا لوسر ىلإ ةجفرع ةدافو نع ربخ يأ ميج ارا: كنك كك هل

 دوعيو مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسرل هتبحصو ةرونملا ةنيدملاب لوسرلا بكوم يف

 تاللاجرو ءاسؤر عم هتدافو ىلإ امإو «ةيوبنلا ثيداحألا ةاور نم سيل هنأ ىلإ امإ كلذ

 : يلي ام لوسرلا بكوم يف قرابو ةجفرع ءابنأو لئالد نم انيصقتسا دقو « ةليجت
 دكا ةراسرلا هايل نب سل سانا رد هبا كاملا ا ركذ علا الوآ

 نبا لاقف . باطخلا نب رمع ةفالخو ركب يبأ ةفالخ يف ءارمألا نم ناك هنأب كلذ ىلع
 دحأ : يقرابلا ةمثره نب ةجفرعا١ : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف رجح

 . "”(ةباحصلا الإ نورّمؤي ال اوناك مهنأ مدقت دقو . .حوتفلا يف ءارمألا

 .777ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0

 .؟ دج 07/ خ ص ٍِ ىنالقسعلا رجح نبأ  ةباصإلا 00
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 ناك هنأو ؛ةرجه هل ةجفرع نأ ركذ دق باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نأ :ًايناث
 ىلع ةمثره نب ةجفرع باطخلا نب ٌرمع رّمأ امدنعف ءأمالسإو ةرجه ةليِجَب مدقأ
 ةنس قارعلا حوتف لئاوأ يف نييلجبلا «ةّبك سيق ينبو ةمحُس ينبو ةنيَرع ينب ناسرف

 ءامالسإو ةرجه مكمدقأ نم مكيفعأ ال :رمع لاقف .ةجفرع نم اَئِفْعَأ :اولاق) ه١
 . ''«ًاناسحإو ًءالب مكمظعأو

 َدَفَو دق ناك اذإ الإ (ةرجه هل) ةباحصلا نم ّيأل لاقي ال هنأ نايبلا نع ّينغو

 نب يلع نع تبت دقو (حتفلا دعب ةرجه ال) هنأل ةكم حتف لبق و هللا لوسر بحصو
 لاقو" '«ةرجهلا لهأ نم يلجبلا هللا دبع نب ريرج نإلا : هلوق هنع هللا يضر بلاط يبأ

 لدي كلذف «ًامالسإو ةرجه مكمدقأ» ةجرع نإ ةليجبل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 ةرخمل] ةنماخلا ةحيبلاو: ةعباسلا ةسلا جو ام فلكادللا لوو نلإ ةعيندرعم خيه ةقاقوب ىلع

 ناكو «ةعباسلا ةنسلا يف هتدافو تناك دقو ءريرج ةدافو دنع كلذو - ةكم حتف لبق يأ -

 نم مكيلع علطي» :لاق مث ةهينه تكسف ةباحصلا نم عمج يف بطخي كي هللا لوسر
 راما حربتم كْلُم ةحْسَم ههجو ىلع ءْنْمي يذ ريخ حملا اذه
 يف ريسي دمأب هدعب وأ ريرج عم كاذنآ همالسإو ةجفرع مودق نوكيف . ''”(ةينثلا نم عّلط
 نم سمحأ ىينب نم ًاسراف نوسمخو ةئام ِمِدَق نأ ثبل امو «هال ةنس نابعش وأ بجر

 . ةكم حتتف لبق كلذو «لوسرلا بكوم يف  ةجفرعو ريرج عم  مهنكامأ اوذخأف ةليجت
 ةئيدملاب لوسرلا بكوم يف ثكم  ةجفرع كلذكو - هللا دبع نب ريرج نأ :ًاثلاث

 مّدَهو ةكم حتف مت نأ ىلإ  ةنماثلاو ةعباسلا ةنسلا نيب ام - هتبحص فرش لانو

 ثعب مث ءه/ ةنس ناضمر يف كلذو «ةبعكلا يف تناك يتلا مانصألا ِيك هللا لوسر

 در راب رؤس يخبر ذل دير تيوب تشم "لخلل يد ىلا اورج دل هللا لردنر

 مانصألا مدهو ةكم حتف دعب كلذو ءأسراف نيسمخو ةئام اوناكو ةليجب نم هعم نيذلاو

 تيب بيرخت أبن ةكم حتف دعب يراخبلا ركذ دقو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق . ةبعكلاب يتلا
 نميلاب ًاتيب ةّصّلَخلا وذ ناك :يراخبلا لاق . .ةليجّبو معثخ هدبعت تناك يذلا منصلا
 نب ريرج نع . .يراخبلا لاقف .ةيناميلا ةبعكلا هل لاقُي ءدبعُي ٌبصن هيف ةليجّبو معئخل
 :ٌتلقف ةَصّلَخلا يذ نم ينحيرت الأ : هلي هّللا لوسر يل لاق : لاق يلجبلا هللا دبع

 ءاس ةللدكو "10 .سمحأ نم ًاسراف نيسمخو ةئام يف ُتقلطناف هللا لوسر اي ىآب
 يذ نم يحيرُم تنأ له :ق يي هللا لوسر يل لاق :ريرج لاق . . ١ ةرمس نبا تاقبط يف

 .ةج ١7ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 ١5. ١ص -اضر دمحمل ىلع مامإلاو - 1١ج 1١ ؟ص - رجح نبا  ةباصإلا معرف

 . ءدج 7١/6 ص - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا (9)
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 اندجو نم انلتقو هانرسكف «سمحأ نم سراف ةئامو نيسمخ- ىف هيلإ ٌترفنف ؟ةصّلخلا
 يذ تيبب ناك نْمَيِلا ٌريرج مِدق امل :يراخبلا لاقوا :نيقك نبآالاف 100. .هلذنع

 :لاقف ريرج هيلع َفَقَو ْذِإ مالزألاب ٌبرضي وه امنيبف .. الرالاب ستتم لكر ةضلحلا

 ريرج ثعب ملا: .دهّشو اهرسكف (كقُع َنَبِرضأل وأ هللا الإ هلِإ ال نأ دهشتو اهْنَرِسْكتِل

 ريرج نأ كلذ نم دافتسُيو .«كلذب هرشبُي لبي يبنلا ىلإ ةأطرأ ابأ ىّتكُي سمحأ نم الجر

 دالبب ةصّلخملا يذ تيب ةقطنم يف ةرتف اوثكم  ةجفرع مهنمو  ةليجّب نم هعم نيذلاو

 لطت مل. . » هنأ ليلكإلا شماه يف ءاجو . نميلا يلاعأب ةارسلا ضرأ يف معئخو ةليجب
 قحلاب كثعب يذلاو معن :لاق ؟هتمده :هل لاقنف 5 يبنلا ىلإ عجر ىتح ريرج ةبيغ

 هثيدح دعب يراخبلا لاقو ''”(ةليجبل ني يبنلا اعدقب : هلهأ ءوسي هتكرتف رانلاب هّتقرحأو

 ٌريرج ىتأ املف» :يراخبلا لاق .(خلإ . ندا مدار ير ساكوب ا هناي ركذلا كلام

 لمج هنأك هثكرت ىتح تئج ام قحلاب كثعب يذلاو هللا لوسر اي : لاق د انك هللا لودر

 ةدوع تناكو ««تارم سمخ اهلاجرو سمحأ ليخ ىلع ٍةِئَي هللا لوسر رق برجأ
 نويع يف ءاج ام هكلذي د احمو ءه4 ةنس يف ةنيدملاب ِهِدكَ هللا ل رس ىلإ يوك

 دقو © ”«هموي هتومب دبي 2 هللا كريس خا ةشبحلاب عست ةنس يشاجنلا يفوت" هنأ رثألا

 لاق» : 0 رج نع تاما دب يار جرحا ىذا تيرنر ديالا
 نأ ىلع كلذ لديو ."**(ثيدحلا .تام دق يشاجنلا مكاخأ َنإ يَ للا ونشر اهل

 داع دقو ف4 ني للا كو تحرز ام ينقل اكن ورا ع يوت ناك روح
 ه١٠١ ةنس ناضمر يف وأ كاذنآ ةنيدملا ىلإ ًاضيأ ةجفرع

 ناك يتلا ةليجّب نوطبو رئاشع نيب مالسإلا رشن يف ةجفرع مهاس ؛اعبار
 اضيأ داع دق ريرج ناكو .عطقنت مل اهب هتقالع نأل قراب هتليبق يف كلذكو ءاهسأري
 «ةارّسلا لئابق ةيقبو ةليجب نوطب ةيقب نيب مالسإلا رشن يف مهاسو «ةارّسلا ةقطنم ىلإ

 ةارسلا دزأو قراب لئابقو ةليجب ةليبق لك لمش دق مالسإلا ناك ه١٠ ةنس ناضمر يفو
 ىلع َدمو هّللا دبع نب ريرج نأب يدقاولا مّرَج» :رجح نبا ظفاحلا لاق .معثحو

 يه امنإو ىلوألا هتدافو نمز سيل كلذ نكلو «ةرجهلل رشع ةنس ناضمر يف يبنلا

 هللا لوس ان) :ريرج لاقف «ةارسلا لئابق لك مالسإلا لمش نأ دعب ةثلاثلا هتدافو

 عم دُفَو) هنأ ءابنألا باتك يف ءاجو . (مانصألا لئابقلا تمدهو «مالسإلا هللا رهظأ

 .يرسقلا زرك نب دسأ» كاذنآ َدَقَو كلذكو .«ةليجب نم الجر نوسمخو ةئام ريرج

 )١( ةرمس نبا  نميلا ءاهقق تاقبط - ص١19.
 .؟ج ١١ص - عوكألا قيقحت  ينادمهلا - ليلكإلا (؟)
 .7ج 77ص  سانلا ديس نبا  رثالا نويع ()

 .اج 777؟ص - ينالقسعلا رجح نبا  ةباصإلا (:)
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 ودبيو ,«ةليجب نم سمحأ ينب نم نيسمخو نيتئام يف يلجبلا ةرزع نب سيق دْفَوَو
 ةليبك نب ةعامت اضيأ دفوو .مهسيئر هنأل ةمثره نب ةجفرع ةدايقب اوناك مهضعب نأ
 اوفرشتو لوسرلا بكوم يف مهنكامأ اوذخأف «يقرابلا دعجلا نب ةورعو «قراب
 بتك دقو «ةرجهلل رشع ةنس ةدعقلا يذو ناضمر نيب ام ةنيدملاب اوثكمو «هتبحصب

 يوبنلا باتكلا صن يلي اميفو ءمهدفو مودق دنع قراب ةليبقل ًاباتك ل هللا لوسر
 : يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولاو دعس نبا تاقبط نع قرابل
 َذَجُت ال نأ :قرابل هّللا لوسر دمحم نم باتك اذه .ميحرلا نمحرلا هّللا مسب#
 ْرَم ْنَمو .قراب نم ٍةلأسمب الإ ٍفَيْضَم الو عّبْرَم يف مهدالب ىعرُت ال نأو ءممرامُي
 نبالف مهرامث تعنيأ اذإف :مايأ ةثالث ةفايض هلف ٍبْذَج وأ كَرَع يف نيملسملا نم مهب
 . مثتقي نأ ريغ نم هنطب ٌمِسوُي طاقللا ليبسلا

 بعك نب) ّيَب 1 تا ناميلا نب ةفيذحو «حارجلا نب ةديبع وبأ دهش

 1 اصنألا

 نب ةّوْرُع لي ِهَّللا لوسر اوبحصو اودَفَو نيذلا قراب تايصخش زربأ نم ناكو
 يذلا وهو «ثيداحأ هل. . ١ :هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق : يقرابلا دعجلا
 يراخبلا يف روهشم ثيدحلاو «نيتاش هب ىرتشاف رانيدب ةاش يرتشيل دن 2 يبنلا هلسرأ

 لاق .ةفوكلا ىلإ نامثع هرّيَس مث اهلزنو ماشلا حوتف رضح نميف ناكو ؛هريغو
 . '")ةطوبرم ًاسرف نيتس دعجلا نب ةورغ راد يف ُتيأر :ةدقرغ نب بيبش

 دالبو ةرهملا فالخم ءاسؤرو ةقطنمب ةَمئْرَه نب ةَجفْرَع ةقالع تلصاوت :ًاسماخ
 ةعساتلا نيتنسلا يف مهدوفو مودق دنع ةرونملا ةنيدملاب ناك ةجفرع نأ امإف «نامع
 ناك دقو .ةرتفلا كلت يف نامعو ةرهملا ىلإ راس نوكي نأ امإو ؛ةرجهلل ةرشاعلاو
 ا نينامث يف دفّوُف يددكلا نوبت قيد فعفألا ةرهملاو تومرضحل ربكألا ميعزلا

 لوسرلا بكوم يف ةرتف ثكمف ةعساتلا ةنسلا طساوأ يف هَ ع هللا لوسر ىلإ ةدنك نم

 امك .عادولا ةجح ىلإ ثكمو ةرشاعلا ةنسلا يف ةيناث ةرم دفو مث تومرضح ىلإ داعو
 :ةرهملا نم َدَفَو

 نيم ةموق و مبيض رق نبا ليها ًاباتك ٍةئي هللا لوسر بتكو «مضرق نب َنبهّذا -أ
 0 ءرحشلا نم مضرق نب نبهذ : : ةباحصلا تاقبط يف دعس نبا لاق .
0 

 .1؟"صض - هللا ديمخ دمحم - يوبتلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(
 0000 5/5ص - ىقرابلا دعجلا نب ةورع ةمجرت - رجح نبات ةباضإلا (0)

 .7 /7”ص - دعس نبا  ةباحصلا تاقبط ()
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١ 

 باتكلا هل بتكو لكي كو هللا لوسر ىلإ َدَقَو :ىرهسلا نقيبأ نبا ئريسالاد
2 

 نمآ نم ىلع «ضيبأ نب يرهمل هللا لوسر دمحم نم .ميحرلا نمحرلا هللا مبا
 عئارش ةماقإ | مهيلعو «نوكرعي الو :مهيلع راغي الو .نولكؤي ال مهنإ : :ةرهم ْنِم

 «ةأاذؤم ةطقللا .هلوسرو هّللا ةمذ هلف نمآ نمو للا براح دقف لّذَب ْنَمَف ؛مالسإلا

 ةملَسم منن دمحم تنقك ؛ قوسفلا ثفرلاو «ةئيسلا ٌثفتلاو «ةاذنُم ةحراسلاو

 . '00((يراصنألا)

 «نامُع دزأ مهو نييناميلا دزألا نم لئابق اهنكسي ناك دقف «نامع دالب امأو

 اَبَد ةنيدمو ةيلخادلا ةيلبجلا قطانملا يف راحص ةنيدم يه مصاوعلا زكارملا تناكو
 زكرم ناك» : هنأ (نوسنكلو) ثحابلا قرشتسملا نع رمع قوراف .د ركذ دقو ؛ةيلحاسلا

 قئاثولا باتك يف ءاجو . 2"!(ابد ءانيم وه رحبلا ىلع ذفنم اهلو ءمأوت : ةيدزألا لئابقلا
 امم اهتبصق راحص امنيب «لحاسلا يلي امم نامع ةبصق :مأوت» تناك هنأ ةينميلا ةيسايسلا

 نب رفيج مث «يدزألا ىدْئلجلا نامع كلم رقم يه راحص ةنيدم تناكو ©9(لبجلا يلي

 ةقطنم ىف ًاسيئر يدزألا يكتعلا ةرفص وبأ ناكو «نامع يكلم ديبع هيخأو ىدنلجلا

 : هنأ يف نامُع دزأ رئاس مالسإو مهمالسإ أبن صخلتيو .ابد ءانيمو

 ئراضتأالا ديز انآ هلي هللا لوسر ثعن «نامث ةقسا تناك املا: يرذالبلا لاق أ
 ىلإ امهوعدي هنم باتكب يدنْلْجلا ينبا ديبعو رفيج ىلإ صاعلا نب ورمعو جرزخلا دحأ
 باتك الصوأف ءرحبلا لحاس ىلع راحُصب ًارفيجو ًاديبع ادجو نامُع امِدُق املف «مالسإلا

 ملف «هيف اوبغرو هيلإ اوباجأف مالسإلا ىلإ كانه برعلا اوعدو ءاملسأف ءامهيلإ ٍةيكَي يبنلا
 . 0( يبنلا يفوت ىتح نامعب يراصنألا ديز وبأو صاعلا نب ورمع لزي

 نادحو لامُث مّهو - فاوجألاو فايسألا دزأو - كيتعلا مهو - ابد دزأ امأو - ب

 وبأ سيئرلا ابد دزأ دفو سأر ىلع ناكو هلي هللا لوسر ىلإ مهؤاسؤر دْفَو دقف -

 جرخأ» :رجح نبا ظفاحلا لاق «يدزألا ةرفَص يبأ 50 دلاو يكتعلا ةرفص
 ءارفص ةّلح هيلعو «هعيابُي نأ ىلع ني هللا لوسر ىلع مِدَق ةرفّص ابأ نأ . كسلا
 لاق كلذكو «2*'. .ناسل ةحاصفو لامجو ةثجو لوط هلو ناعارذ هفلخ اهجسن

 يف ءاجو 51( يبنلا ىلع مالسإلاب نييزتم اَبَد نم دزألا َدَفَو» : رجح نبا ظفاحلا

 0 م مدلل نفض دمتم م ةررسلا نيعلل ةنيلايسلا قئاثولا
 .19ص ئرمع قوراف - ينامُعلا خيراتلا رداصم (؟)

 .1١؟١ص  عوكألا يلع دمحم  ةينميلا ةيسايسلا قئاثولا (*)

 . ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (:)
 - بلهملا دلاو ةرفُص يبأ ةمجرت رجح نبا  ةباصإلا (5)
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 مِدَق) هنأ ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يفو نونكملا ردلا رثن يفو دعس نبا تاقبط

 طهر يف هك هللا لوسر ىلع يناذحلا ناراه نب : ةءلشتو ىلامثلا سف ندادللا ديف

 لَك هللا لوسر مهل بتكو . مهموق ىلع اوعيابو اوملسأف مكب متو ادعبا فموت نب
 ا ل .«مهلاومأ يف ةقدصلا نم مهيلع ضرُف امب اباتك

 اَبَد دزأل ًاباتك كَ 5 يبنلا بتكاا :هنأ رهاوجلا ندعم نعو دعس نبا تاقبط نع ةيسايسلا

 ناميلا نيب ةفيذح هل لاقُ مهنم اقَدَصُم مهيلغ ثعبو . .تباكديفلا نم ههولع صرف ادب
 ًالماع ةفيذح لزي ملف دل ل تاقدص ذخأي ناكف . . يدزألا

 (كَو يبنلا يفوت ىتح ابد يف ةقدصلا ىلع
 ةمثره نب ةجفرع راس ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلاو ةعساتلا ةنسلاب ةرتفلا كلت يفو

 ىلع ًالماع صاعلا نب ورمع ناكو ؛«تومرضحب ةرهملا فالخم ىلإو نامُم ىلإ
 ةفيذحو  يدْئَّلُجلا نب رفيج دنع  نامُع نم اهيلإ امو راحص قطانم يف ةقدصلا
 جيلخلا ىلع نامعل يقرشلا لحاسلا يف ابد قطانم يف ةقدصلا ىلع الماع يدزألا
 ةرهملا يف لامعلا نم ناك ةجفرع نأ ىلع لدي ام تاياورلا ركذت ملو ,يبرعلا

 «نامعو ةرهملا ىلإ ًادئاق ًاريمأ هثعب ةفالخلا ىلوت امل قيدصلا ركب ابأ نكلو «نامعو
 يف اهئاسؤربو نامعو ةرهملاب ةديكأ ةفرعم هلو «لبق نم كانه ناك هنأ ىلإ ريشي كلذو

 .ِلك هللا لوسر دهع
 نم ريبك عمج عم عادولا ةجح دهش ةرجهلل رشع ةنس ةجحلا يذ يفو : اسوس

 مهنم ناكو «نميلا لئابق رئاس لاجر نم كلذكو نييناميلا ءاسؤرلاو ةباحصلاو لامعلا
 مجارتلاو ثيداحألا بتك تصخ دقو «ةاَرَسلا دزأو قرابو ةليجب تالاجرو ءاسؤر
 را تين :ةريجج هنا 1 ناكاطأا يتلجسلا لد دنع نير > نكذلاب

 ىلع ديعي ريرج ناكف «عادولا ةجحح يف سانلا تصنتسي نأ فرش ِهَو هللا لوسر
 ْنِم بيرق هناكم سيل نم كلذ عمسيل عادولا ةجح يف هك هللا لوسر هلوقي ام سانلا

 ةجح يف ريرجل ِهكَي هَّللا لوسر لاق» :ريثك نبا ظفاحلا لاق كلذ يفو «جاجحخلا
 00 ظفاحلا لاقو . (ًابيطخ ناك هنأل كلذب هرمأ امنإو . سانلا تصنتسا : عادولا

 | :هل لاق هيك يبنلا نأ نيحيحصلا يف» : يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةمجرت يف
 . ؛عادولا ةجح يف سانلا

 ةجفرع كلذكو - ريرج داعو «مهقطانم ىلإ سانلا فرصنا عادولا ةجح دعبو

 ريسي دمأب كلذ دعبو .نميلاب ةاَّرّسلا ةقطنم ىلإ  ةارسلا دزأو ةليجبو قراب تالاجرو

 دعس نبا  ةباحصلا تاقبط نع 4١ص هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(
 ن٠ نصا دمحم نب نامعتلل رهاوعتلا قدعمو- 7 /1/َض ه
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 ركب وبأ عيوبو مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر يفوت - ه١١ ةنس لوألا عيبر يف -
 . ةفالخلاب قيدصلا

 ركب يبأ ةفالخو ةدّرلا يف ةرهملاو نامُع ىلع ةجفرع ريمأت

 ةريزجلا قطانم ضعب يف رمألا برطضاو ةفالخلا قيدصلا ركب وبأ ىلوت امل
 قرابو ةليجُب ناسرف نم ةبكوك يف نميلا نم يقرابلا ةمثره نب ةجفرع قلطنا ةيبرعلا
 دقع نيذلا ةداقلا ءارمألا نيف يسرع ناك مث .ةرونملا ةنيدملاب قيدصلا ركب يبأ ل

 ىدامج يفف «ةدرلا مايأ ةيبرعلا ةريزجلا قطانم ىلع ةدايقلاو ةرامإلا ةيولأ ركب وبأ مهل

 ةيولأ مهل دقعو ةباحصلا نم رشع ىدحإ ركب وبأ ثعبو راتخا ه١١ ةنس ةرخآلا

 قيدصلا ركب ابأ نإ. . » :ةجفرع ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق .ةدايقلاو ةرامإلا

 نب لهس نع ةميثو ىورو .اهلهأ ّدترا امل  نامُع كلم  يدنلُجلا نب رفيج هب َدَمُ
 "”(ةدرلا لهأ برح يف ِهَّرّمَأ ركب ابأ نأ :دمحم نب مساقلا نع فسوي

 ركب وبأ عطق» : خيراتلا يف لماكلا باتكب  ةدرلا لهأ ربخ يف  ريثألا نبا لاقو

 نوحي اطب رع و كياولا ريل اهبل ةاوز دقه 0 ل دنع دج دقق ولالا ادقعو فنوعتلا
 ءاول دقعو . ةمليسمب هرمأو لهج يبأ نب ةمركعل ءاول دّمَعو .ةريون نب كلامو دليوخ
 ًءاول دّمَعو «ماشلا فراشم ىلإ هثعبو ديعس نب دلاخل َدَقَعَو . : ةيمأ يبأ نبرجاهملل

 لهأب هرمأو ينافلغلا نصحم نب ةفيذحل ءاول دقعو . ةعاضق ىلإ هثعبو صاعلا نب ورمعل
 نييعملخار لك راعيجسي نأ اههرتاز هريدي هما و ةدترح دي ةعيف عل ماول هكضو +اتذ

 اذإ :هل لاقو ةمركع رثأ يف يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ثعبو . هلمع يف هبحاص ىلع
 :نيرجبلاب ربا و يمرصسلا نب هالعلل معو». .ةفانقتب ىحلات ةمانبلا وم فعرت
 وا ل كوبا ديمو ودع ربما لكي قسلو هضقلا ىذ نك ءارعألا كلصنف

 كلم يدنلُجلا نب رفيجل ًاددم ةمثره نب ةجفرع ثعب قيدصلا ركب ابأ نأ امبو
 دقعو ةرهملا ىلع ةرامإلا ءاول ةجفرعل دّقَعَو «.نصحم نب ةفيذحو وه نامع

 : يلي ام انه ركذن «انواعتيو اعمتجي نأ امهرمأو «نامَع ابد ىلع نصحم نب ةفيذحل

 «نامُع لهأ دترا ِةكَب هللا لوسر يفوت امل هنأ تاياورلا ضعب تمعز دقل :الوأ

 لوألا عيبر يف - ةفالخلا ركب وبأ ىلوتو يي هللا لوسر يفوت امل هنأ حيحصلا امنيب

 ىلع ًالماع يدزألا ةفيذح ناكو نامٌُع ىلع ًالماغ صاعلا نب ورمع ناك اه١١ ةئس

 ةصقلا يذ لزن ركب ابأ نأ ريثك نبا ركذ دقو  ؟ج 74ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)
 . ةرخآلا ىدامج يف
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 ء«هسفن تاذ نم امنإو ةّدر عوقول سيل نامُع صاعلا نب ورمع رداغف «نامعب اَبَد

 هتمجرت يف َتَبُت دقو ءاقبلاب هعانقإ نامع تالاجرو يدئْلَجلا نب رفيج لواحو

 :صاعلا نب ورمعل لاق هنأ ةباصإلا باتكب يدزألا يكتعلا نامعنلا نب ةيفجم

 ٌعُفَدُيال يذلا رمألا هب ىنأ دمحم ٌئبنلا ناك نإ ورمع ايل

 ا حربا ٌقانعأو رابج انعومدءامو ءئخْزقانبولقف

 عَمْسُنو درتي امرطعتواعبف تاقوق نايس ورسم
 "”ةنمألا ٌرعألا وه كاذ 000 انعوجر ٌفاخت ال كنإف ْمِقأَف

 ةنيدملاب ركب يبأ ىلإ ريسي نأ ىلع مزعلا َدَقَع دق ناك صاعلا نب ورمع نكلو

 لماع يمرضحلا نب ءالعلا مهنمو  هيلإ اوراس لامعلا نم ديدعلا نأل ةرونملا

 «ةماميلاب باذكلا ةمليسمف «ةدرلا اهيف ترشتنا دجنو ةماميلا قطانم ّنألو  نيرحبلا

 ىَبأ املف ءدجن يف ةريون نب كلام كلذكو ء«دجن يف هعابتأو دليوخ نب ةحيلطو
 دنع هتيامحل نامع دزأ ناسرف نم ةقرف هعم تراس «ريسملا الإ صاعلا نب ورمع

 دزأ لئابقو ءاسؤرو يدئلُجلا نب رفيج مالسو يزاعت لقنلو ءدجنو ةماميلاب هرورم
 امض ءركب يبأ ةعيابمو مالسإلا ىلع نامُع تابث ديكأتو ركب يبأ ةفيلخلا ىلإ نامع

 نب ورمع عم هدرا هن[ اين 1 اجب نب را حر ادام اي كانا لك

 نب ةبقع) ةمجرت يف ءاجو ' "5 يبنلا توم دعب ركب يبأ ىلإ نامع نم صاعلا
 نيرععلا :هنأ - بلهملا دلاو ة ةرفص يبأ باحصأ نم وهو (يكتعلا نامعنلا

 كلذ ركب وبأ مهل ركشف ءركب يبأ ىلع اوُمِدَق ىتح هموق نم ةعامج يف صاعلا
 ةكرح تعقو نأ ىلإ اَبَد يف ماقأف ءاَبَد قطانم لماع يدزألا ةفيذح امأو

 اهيمست يتلا ةكرحلا يهو ىَدْنْلُجلا نب رفيج كلملا دض يدزألا كلام نب طيقل

 ندعم يفو دعس نبال ةباحصلا تاقبط يف ءاج دقو ؛«(نامع لهأ ةدر) تاياورلا

 ذزأ لع داك هللا لوط كغيا :ىلي ام ةيسايسلا ق ينالؤلا تانك يف اهيدعو ارهاوججلاا
 لمع لا م

 ناكف «تاقدصلا ضئارف هل دبتكو «يدزألا ناميلا نب ةفيذح هل لاقي مهنم م ابد

 اوحتمو را ل هلل 0 0 0 تاقدص ناي

 .1ج 71ص - ىكتعلا ةيفجم ةمجرت رجح نبا  ةباصإلا )١(

 افلا رنيم ملت لو ياا النا قدرا" كيش يرد رس قنا نايل 0
 .ذ دج ١١ مظلرص

 ندعمو - ١ //؟ ص دعس نبا كانا نعد 101م هللا عع ليعود يالا قئاثولا ()

 .١8ص - دمحم نب نامعنلل رهاوجلا
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 كلذ ناكو  هوعبات نيذلاو يدزألا كلام نب طيقل ربخب قيدصلا ركب يبأ ىلإ يدئلَجلا
 مدر) ناراع هيجل كلذ ايل ريثألا نبا ركذ دكر ركب ىبأ ةفالخ نم نيرهش وحن دعب
 كلام نب طيقل جاتلا وذ اهب َْبَن هنإف نامُع امأوا :هصن يلي ام لاقف (نامع لهأ
 َبَلَّغَو ا ىعّدا ام لثمب ىعذاو ,يدْئلَجلا ةيلهاجلا يف يماسي ناكو :يدزألا
 ىلإ رفيج ثعبو «لابجلا ىلإ  يدْئَلُجلا انبا  دابعو رفيج أجتلاو «ًادترم نامُع ىلع
 رّيْمَج نم ينافلغلا نصحم نب ةفيذح ركب وبأ ثعبف .هيلع هدمتسيو هربخي ركب يبأ

 ريمأ امته لكو .ةرهم ىلإ ةجفرعو نامُع ىلإ ةفيذح ؛دزألا نم يقرابلا ةجفرعو
 ("”(نامع ىلإ اراسف ءًارفيج نابتاكي نامُم نم ابرق اذإف «ههجو يف (هبحاص ىلع)
 اهيل وسلا كل نم صنم 80 اهلخ نما اشيا نكد ةقلل كو يربافلا نكد كللذكو
 يف يدْئلُجلا يهاضُي ًاميعز ناك يدزألا كلام نب طيقل نأو «نامع لهأ ةدر مدع
 ةقطنم ىلع بلغتف (ةذِر) تاياورلا كلت اهيمست يتلا كرولا ما يذلا وهو «ةيلهاجلا
 قطانم ىلإ هوخأو رفيج أجتلاو قطانملا ضعب ىلإ ةفيذخ اجعلاف «نامع يف اَبَد
 يتلا امهكلم ٌةقطنم يهو  «راحصب هررخعأو ةفيعع نكيضوا :ريثألا نبا لاق «لابجلا
 نعل يدنلجلا نب رفيج بتكف . (اًبَذِب ركسعو .هعومج طيقل عَمُجا امنيب - اهيف اناك
 كلت تفصو دقو ءهيلع هدّمّتساو يدزألا كلام نب طيقل ربخب قيدصلا ركب يبأ
 رمع قوراف .د لاقو (نامع لهأ ةدر) لب (ةدر) اهنأب كلام نب طيقل ةكرح تاياورلا
 نمض نامع اولخدي نأ نيخرؤملا ضعب لواحيلا : ينامعلا خيراتلا رداصم باتك يف
 ملو .نامُع يف تثدح ةدر نع نوملكتي ال نامع يخرؤم نكلو تدترا يتلا ميلاقألا
 ةيصخش تاحومط اهءارو يضمت ةيصخش ةيضق ببسب الإ يدزألا طيقل ةكرح نكت
 . '«ةيلبق تاقاقشناو

 باتكل ةباجتساو يدزألا كلام نب طيقل ة) جاتلا يذ ةكرح ةهجاوم يف : :اينان
 ركب وبأ ّتَعَب «نامغ لهأو ءاسؤر ةيبلاغ هعم ناك يذلا نامع كلم يدنلجلا نب رفيج
 نباو ريثألا نبا لاق امك وهو ءنصحم نب ةفيذحو يقرابلا ةمثره نب ةجفرع قيدصلا
 يف نودلخ نباو ريثألا نبا دمتعا دقو ؛رّيْمِح نم ينافلغلا نصحم نب ةفيذحا نودلخ
 نصحم نب ةفيذحاا هنأ ينامعلا خيراتلا رداصم يف ءاج امنيب «يربطلا ةياور ىلع كلذ
 وذ كلام نب طيقل اهيلعو دزألا تدترا اَمل» :نادلبلا ع يف يرذالبلا لاقو (يقرابلا
 نم يقرابلا نصحم نب ةفيذح ركب وبأ مهيلإ هّجَو ءاَبَذ ىلإ اوزاحناو 6
 «قراب نم ةمثره نب ةجفرعو نصحم نب ةفيذح نيريمألا نأ كلذ ىدؤمو 0 (دزألا

 .7ج 707ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا
 ١١. ص ىرمع قوراف .د  ينامعلا خيراتلا رداصم ن0(

 .88ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ره
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 قط نع ةلكاللا :لرتسر :لماغ“ يدزألا فالحب طبقنا وشم هن زلطجب وكي لقو ءدزألا نم

 راس نوكي نأ نكميف ؛ركب يبأ ىلإ ةفيذح بتك» هنأب صنلا فلس دقو ءاَبَد دزأو ابد

 نب طيقل جاتلا يذ ةرطيس تحت اهعيمج ابد ةقطنم تحبصأ امدنع ركب يبأ ىلإ هسفنب

 ركب وبأ دقعف «قيدصلا ركب يبأ ىلإ ربخلاب يدنلُجلا نب رفيج بتكو «يدزألا كلام
 ةمئره نب ةجفرعل ةرامإلا ءاول دقعو «نامع ىلع نصحم نب ةفيذحل ةرامإلا ءاول

 ؛نامع ىلإ ةفيذح عم ًالوأ ةجفرع ريسي نأ ىلع ( نميلاب ةرهملا فالخم ىلع ىقرابلا

 ىلإ ةجفرع هجوتيو ءاهيلع ًايلاو نامع يف ةفيذح ىقبي نامع يف رومألا بايتتسا دعبو

 امهيلك ةجفرعو ةفيذح ثعب ركب ابأ نأ بوصألا لعلو ءاهيلع ًالماع ًاريمأ ةرهملا

 امهثعب ركب ابأ نإ ريثألا نبا لوق فلس دقو «ةيادبلا يف نامع ىلإ نيدئاق نيريمأ
 «نامع ىلإ اراسف .ًارفيج نايتاكي نامع نم ابرق اذإف ءههجو ىلع ريمأ امهنم لكو»

 اعمتجا نإو . . يقرابلا ةجفرعو نصحم نب ةفيذح ركب وبأ ثعب» نودلخ' نبا لاقو

 قرف ىلطتاك . "هاري ادخايو ارديج اتاكي أ اههرمأو لمعلا بكام ريمألاف
 قلطنا يذلا تقولا تاذ ىف ةرونملا ةنيدملاب ةصقلا يذ نم هناسرفب ةفيذحو هناسرفب

 ركب نبأ مههجو تلا قطانملا ىلإ .ههركذ فلس نيذلا شع: ىدحلإلاءارمألا :ةيقب هيف
 ةحيلط ىلإ ديلولا نب دلاخو «ةماميلاب ةمليسم ىلإ لهج يبأ نب ةمركع مهنمو - ءاهيلإ
 ةجفرعو ةفيذح ىضمف ءها١ ةئس ةرخآلا ىدامج رخاوأ ىف كلذو . دجنب

 اَبَد ةقطنم ىلإ  ءاسحإلاو جيلخلا يهو - نيرحبلا ةقطنمو ةماميلا قيرط نم امهناسرفب
 يف رحبلا لحاس ىلع ةنيدم يهو مويلا ىتح ابد مسا لمحت اَبَذ لازت امو «نامع نم

 ايد نم ةبيرق ةقطنم ىلإ ةفيذخو ةجفرع لصوف «ًايلاح ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود
 اولصو املف.. » :ريثألا نبا لاق تا هس يصر ريش يفاانللوو ءماجر اهل لاقي

 نب طيقل عمجو - يدلجملا ينبا  ًادابعو ًارفيج اوبتاك نام نم بيرق يهو ًاماجر

 «راحصب وكس و: يدئلجلا انبا  دابعو رفيج جرخو ءايدع ركبسعو «هعومج كلام

 ل . ؟”«امهيلع اومدقف ءاهيلع مودقلا يف ةجفرعو ةمركعو ةفيذح ىلإ السرأو

 ةناوز ىلع دامتعا ليج يأ رب يركع محبا اكتوودتجو نباو ريثألا نبا فاضأ

 نب ةمركع ىلإ ركب وبأ لسرأ» :هنإ لوقتو يميمتلا رمع نب فيس قيرط نم يربطلا
 نمب ةجفرعو ةفيذحب قحلي نأ هيلإ لسرأف «بيصأف ةماميلا ىلإ هثعب ناكو لهج يبأ
 اهلك نامض ىلإ ةصي نأ لتك ةمركمف امير قديلق ناجع لهأ قلع ايهدعاسي هعم
 ةمركعو ةفيذح ىلإ السرأف . .هاخأو يدنلججلا نب رفيج اوبتاك ءأماجر اولصو
 نامع يخرؤم بتك ركذت مل امنيب .«امهيلع اومدقف ءامهيلع مودقلا يف ةجفرعو

 .؟ج ؟97ص . ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(

 .717/7 77١ ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)
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 هعمو ركب يبأ نم ثوعبملا ريمألا هنأب نصحم نب ةفيذح تركذ امنإو ةمركع ةكراشم

 بيصأ املف ةماميلاب ناك لهج يبأ ن نب ةمركع نأل «بوصألا وهو يقرابلا ة ةجفرع

 يف ةيمأ يبأ نب رجاهملا عم تومرضح ىلإ ركب وبأ هثعب نأ ىلإ اهب ماقأف ةكمب قحل
 ةءرعم بس دئاق ةيجفرمو ةقيدح عي درألا ناسرف ذل ناك هيرو ءها١١ ةنس رخاوأ

 ناك ايأو .تاياورلا يف كلذ عاشأف لهج يبأ نب ةمركع هنأب يميمتلا فيس نظف

 نب رفيج ىلإ ناسرفلاو ةداقلا نم امهعم نيذلاو ةجفرعو ةفيذح راس دقف ءرمألا

 دزألا لاجرو ءاسؤر نم هعم نيذلاو كلام نب طيقل ركْسَع امنيب «راحص ىف ىدنلجلا

 .قطانملا نم اهيلإ ناك امو اَبَد ةنيدم يف

 نب ةفيذحو - دابع وأ - ديبُع هوخأو ىِدْئْلُجلا نب رفيج بتك راححُص ةنيدم نمو
 ىلإ يقرابلا ةجفرعو نصحم
 اذ قطانمب دزألا نابكو ءاسؤر

 نب طيقل عم نيفطاعتملا
 د ءكلام
 طيقل عم ءاسؤر اوبتاك)لا

 ءديدجج ينب ديسب اوأدبو
 اوضفرا ىتح هوبتاكو مهبتاكف

 نوطب نم ديدجج ونبو اهنع
 ورمع نب دشار مهنم ءدزألا

 اولختف ءيدزألا يديدجلا

 كلام نب طيقل دييأت نع
 ةفيذحو رفيج ىلإ اومضناو
 قطانمب مهعم نيذلاو ةجفرعو
 :نودلخ نبا لاق  راَحص

 وتلا «اسور اوويتانكو)
 ُيبُث (يبرعلا خيراتلا سلطأ) باتك نع ةطراخ ناكو  (يهشويجب اومِدَقُف

 .مالسإلا روه دنع يئارفجلا اهقاطنو نام ضرأ - أ ب يقر ا ا 1

 قيدصلا ركب وبأ هذمأ يذلا يدنلُجلا نب رفيج كلملا رقم راحص ةتيدم لاب ةءرسمص وج يباحصل مهدم
 . يقرابلا ةمثره نب ةجفرعب ؛«كيتعلا هتليبقو بلهملا دلاو

 .يدزألا ًأطيقل ةفيذُخو ةجفرع اهيف براح يتلا اَبَد ةنيدم 5 1
 .ةيرجه 14 ةنس ةجفرع اهحتذ يتلا ةيسرافلا ةريزجلا د ناد يبو ةلامث يس ءاسؤرو

 رهش نب اه كلذ. ناكو: د ًابلاغ

 والا م ل - راسو ه١١ ةنس لاوش رهشو تايعش

 ل ا ابد ىلإ ةداقلا ةيقبو
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 ىأرو «طيقل ىلعتساو ءأديدش ًالاتق اولتتقاف اَبَد ىلع اوقتلا» : ريثألا نبا لاقو
 كلذك مه امنيبف ءرفظلا (هباحصأو طيقل ينعي) نوكرشملا ىأرو «للخلا نوملسملا

 نمو ءدشار نب تيرخلا مهيلعو ةيجان ينب نم ىمظعلا مهداوم نيملسملا تءاج

 نبا هلافو. ك7 ةرابدألا قوكرفملا نوف: ىيلسملا هللا ئوقف .مهريغ «سيقلا دبع

 اوثعبو «لافنألا اومسقو ءابذ حتف متو ..نوملسملا رفظو ودعلا مزهناف» :نودلخ

 نبا لاق كلذكو ''”«نامعب ةفيذح ماقأو «يقرابلا ةجفرع عم ركب يبأ ىلإ سمخلاب

 ئطوي ىتح نامُعب ةفيذح ماقأو .ةجفرع عم ركب يبأ ىلإ سمخلاب اوثعب» :ريثألا

 ًأطيقل عَقاَو» يدزألا نصحم نب ةفيذح نإ يرذالبلا لاقو :«©00سانلا نكسيو رومألا

 وبأ تاامق «نامع نصحم نب ةفيذح ركب وبأ ىلوو١ :لاق نأ ىلإ «. .هلتقف ءهعم نمو

 نم ناك» :ينامُعلا خيراتلا رداصم يف رمع قوراف .د لاقو "”(اهيلع وهو ركب

 يبأ ةدناسم الول ةنيدملا ةموكح دض ةدر ىلإ يدزألا طيقل ةكرح روطتت نأ لمتحملا
 نقف يذلا نقراتلا قيطشم نب قيلت ةدانقر ةليح هلاسوإو:ضدتلكلا لآل :قيدصلا رك
 رهنش نحيل ين كلذ ناكر *”هةنيدملا ىلإ نيدرشملا نم ًامسق لقرار «ةرمقلا ىلع
 نيورمتملا ون قرشا ناي قذلا ويتم رع نر فزع تاكو ةيرجمما 17 يسرق
 معز اميف - ىرسألا اكو: «ةروتملا ةجدعلاب قيدصلا ركب يبأ ىلإ مئانغلا سمخو

 ةياور نع رجح نبا ظفاحلا لاقو (ًايِبَس) مهامس (سأر ةئامنامث) - يميمتلا فيس
 ديري وهو ثراحلا تنب ةلمر راد يف ركب وبأ مهلزنأف . .اَبَد لهأ َيِبَس َمِدق» : يدقاولا

 ىلع اوحش امنإ نونمؤم ُمْوُق فللا لوسر ةفيلخت اي :«رمع.هل لاقف“ . ةلتاقملا لغقي نأ
 . «رارحأ متنأف متئش دلب يأ ىلإ اوقلطنا :ركب وبأ لاقف .مهلاومأ

 ءًاليلق ناك مهددع نأ ىلع لدي ثراحلا تنب ةلمر راد يف ىرسألا لازنإ نإ

 نب طيقل عم اوناك نيذلا ةيبلاغ امأ ءركب وبأ مهنع افعف «نيرشعلا زواجتي ال امبر
 «ةكرحلا كلت كلذب تهتناف «طيقل لتقم لبق نيملسملا ركسع ىلإ اومضنا دقف كلام

 ركب يبأ ىلإ نامُع نم ةجفرع ةدوع دنع كلذو «نامع ءاجرأ يف رمألا بتتسا

 ركذ امكو ءذئدنعو - ه١١ ةنس لاوش رهش دودح ىف - ةروئنملا ةنيدملاب قيدصلا

 ىلخ الماَع ةكيلوت دونطقملاو ةنامُع ىلع نصخف ني ةفيذدح ركب ونبأ ىلا يرذذابلا
 ًارفيج قيدصلا ركب وبأ ةفيلخلا ىقبأ" :رمغ قوراف .د ركذ امكو هلأ ْذِإ :ةقدضلا
 .(نامع ىلع اماكح اديبعو

 .؟ج 757 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
 .777 - 77١ ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

 .88ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()
 .7١ص رمع قوراف .د  ينامعلا خيراتلا رداصم (4)



 1 تتر يا ا ا ا 2 يا ري يوجب 22 ىترابلا ُةَمْئْرَه نب ُةَحْفْرَع /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع اذ

 هثعبو هالو يذلا هلمع ىلإ اهنم ىضمو نام ىلإ ةنيدملا نم ةجفرع داع دقو
 يف كلذو «مميلا ةيالو يف رحشلاو ةرهملا فالخم ىلع لماعو ريمأك هيلإ ركب وبأ

 .ًانيرقت 7 ةيرجه ١١ ةنس ةدعقلا يذ رهش

 ةيخيراتلا قئاثولاو رداصملا ةفاك هتركذ دق ةرهملا ىلع ةجفرع ريمأت نإ :ًاثلاث
 ركب ابأ نأ :نودلخ نبا خيرات يفو ريثألا نبال لماكلا يفو يربطلا خيرات يف ءاجف
 لوق فلس دقو .ةرهم دالب ىلع هّرَّمأو ىقرابلا ةمثره نب ةجفرعل ءاول دقع قيدصلا
 وهو +. هعبصق رخشلا نسي ئذلاو ٠ ءرخّشلا دالب يه ةرهم دالب نإ) ؛نودلخ نبا
 :ةرهم دالب يهو رحّشلا دالببو . .دحاو كلمل نائوكي دقو ءتومرضحل قصالم
 لالا تانستلاب اميكيا# ةرهملا دالب حلطصم نأ كلذ نم نيبتيو 2(. .رافظ ةنيدم
 نم ةيلحاسلا قطانملاو .ةرهملا ةظفاحمو - ًاقرش تاهلق ىلإ  رافظ ةظفاحم

 يف يسيئرلا ءانيملاو ةنيدملا يه رحشلا تناكو ءرحشلا ةنيدم اهزكرمو تومرضح
 فالخملا كلذل ةيرادإلا ةمصاعلا يه تناكف ةيلحاسلا ةويشو تومرضح قطانم
 كلمل نانوكي دقو «تومرضحل قصالم وهو) ًاضيأ نودلخ- نبا هنع لاق يذلا عساشلا
 دتمت تناك يتلاو ةيلخادلا تومرضح يداو قطانم وه تومرضحب دوصقملاو .(دحاو
 . ميرت ةئيدم تومرضحل ةيرادإلا ةمصاعلا تناكو «ةوبش ةقطنم لمشتو ةوبش يلاعأ ىلإ
 اهلولدمب تومرضحل يبعشلا ميعزلا كلملا وه يدنكلا سيق نب ثعشألا ناك دقو
 قيدصلا ركب يبأل ناك كلذكو «رافظو ةرهملاو تومرضح لمشي يذلا ميدقلا عساولا
 يا د قو ورا را الا يرحل رو ا
 ىبأ نب ةمركعو ةيمأ يبأ نب رجاهملا لامُع ةثالث ركب وبأ اهيلإ ثعب نأ ىلإ ءيراصنألا
 ل ا

 . (ةرهمو تومرضح ةدر) تاياورلا ضعب هيمست
 لماع ديبل نب دايز نأ يف لثمتي تومرضح يف ثدح ام نع نيقيلا أبنلا نإ

 ه١١ ةنس بجر رهش دودح يف ةيونسلا - ةاكزلا يأ  ةقدصلا عمجب ماق تومرضح
 :نودلخ نبا لاق «ةقان ببسب نييدنكلا ةيواعم نب ورمع ينب نيبو هنيب فالخ عقوف
 ميرت ىلإ ةيواعم نب ورمع وئب ىتأف ؛(ًاطلغ ةقدصلا مسيمب اهمسو ديبل نب دايز نإ)
 كيبل نو دايز :ايسيضخف «مهبحاص ىلإ اهوداعأو - ةقدصلا قون نيب نم  ةقانلا اوذخأو

 ميدلت :نودلخ نبا لاق .تومرضح يداو يف مهتيرق يف ورمع ينب ىلع راغأو
 ومو ءمئانغلاو ئبسلاب دايز عجرو «نوقابلا برهو ءمهمزهو ديبل نب دايز

 قرش ريجتلا صح كعشألا رقم ناكورس ةيواعم نب ثرحلا ينبو سيق نب ثعشألاب
 يف ءاجو ''7مهذقنتساو ثعشألا راغأف ؛ثعشألاب ّيبسلا ءاسن ثاعتساف  ميرت

 .؟ 8ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(
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 ءديبل نب دايز هلعف ام سيق نب ثعشألا غلب» :هنأ يدقاولا مامإلا نع ةيسايسلا قئاثولا

 لخد ىتح مزهناو دايز ىلع ةميزهلا تعقوف «ميرت ةنيدم نم ًابيرق موقلا ىقتلاف
 ديبل نب دايز رصاحف «ميرت ةنيدم ىلع لزن ىتح هباحصأو ثعشألا لبقأو «ةنيدملا
 ةيواعم ينب ثعشألا عمج» :نودلخ نبا لاق «دايز ةرصاحم لبقو ''"هعم نمو

 فيش ةياوز نغ انه: تاياورلا تمعز دقو ''"«مهريغو تومرضحو كساكسلاو
 اورصاح) مهنأ يدقاولا مامإلا ركذ امك وه ثدح يذلا امئيب (اودترا) مهنأ يميمتلا

 تومرضح رئاس ثعشألا تديأ نأ دعب كلذو (ميرت ةنيدمب هعم نمو ديبل نب دايز

 ةرتف يف قيدصلا ركب يبأ لماع ديبل نب دايز ةطلس نع اهجورخ ينعي امم ةرهملاو
 رهش يف «ميرت ةنيدم يف ديبل نب دايز ةرصاحمب اهتورذ تغلب يتلاو ثادحألا كلت
 .ابيرقت ه١١ ةنس لاوش

 ::ىلاعلا نيببت ىلإ ناد انعو

 قيرط نع راسف ءاهيلإ هثعبو ةرهملا ىلع يقرابلا ةجفرع َرْمُأ قيدصلا ركب ابأ نإ
 ةجفرع ريمأت تركذ رداصملا ةفاك نأ نم مغرلابو - ةدعقلا يذ رهش دودح ىف  نامع

 يتلا ةياورلا ريثك نباو نودلخ نباو ريثألا نبا ركذ دقف «ةرهملا ىلإ هثعب ركب ابأ نأو

 نب ةمركع نأ تمعز يتلاو يميمتلا رمع نب فيسو يرسلا قيرط نع يربطلا اهركذ
 هرمأ ركب ابأ نأو «نامع يف ةدرلا ىلع ءاضقلا يف ةمثرهو ةجفرع عم ناك لهج يبأ

 ريثألا نبا لقنو «تومرضح ىلإ هجوتي كلذ نم غرف اذإف ةرهملاو نامع ىلإ) ريسملاب
 هعمو ةرهم ىلإ راس نامع نم لهج يبأ نب ةمركع غرف امل» :هلوق ةياورلا كلت نع

 اهب قفاوف «ةرهم دالب محتقاف دعسو بسارو سيقلا دبعو ةيجان نم مهب رصنتسا نم
 اناكو ءهعم سانلا مظعمو «حبصملا عم يناثلاو تيرخس عم امهدحأ ةرهم نم نيَعْمَج
 ناعزانتي نيتقرف ىلع ةرهم لهأ دجوف. . ١ :لاقو نودلخ نبا لقن كلذكو «نيفلتخُم
 .(. . ةسائرلا

 ىلع اهلهأ دجوف ةرهملا ىلإ نامع قيرط نم ءاج يذلا ريمألا نأ ةقيقحلا امنيب

 لئابقلا هعم نكت ملو «يقرابلا ةمثره نب ةجفرع وه امنإ ةسائرلا ناعزانتي نيتقرف
 نوينامي ناسرف هعم ناك امنإو يميمتلا فيس ةياور يف تدرو ىتلا ةيدجنلا ةيميمتلا
 ىلإ :تقولا تناذ: ىف نكي با هعسي دقق: لهج يبا نب ةمركس ام :ةليجبو طزألا نم
 ذنم ةكم يف لهج يبأ نب ةمركع ناك دقف «نيرحبلا قيرط نع سيل نكلو تومرضح
 اهب ماقأف ةكم ىلإ داعو ةمركع بيصأف باذكلا ةمليسم ىلإ قيدصلا ركب وبأ هثعب نأ

 رقم انوا اللا ديس همس ةدنكارلا ةفالكلاو ةيرفلا تيدلل ةيتاسلا قئانرلا(1)
 ١. 58ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0
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 ءاج دقف .ميرت ةنيدم يف ديبل نب دايز ةدنك ناسرفو سيق نب ثعشألا رصاح نأ ىلإ
 لبقأ :هصن يلي ام ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا باتك يف

 هعم نمو ديبل نب دايز رصاحف ميرت ةنيدم ىلع لزن ىتح هباحصأو سيق نب ثعشألا

 ثعشألا ىلع هدجنتسي ةيمأ يبأ نب , رجاهملا ىلإ ديبل نب دايز بتكو ءاديلتش رافع

 دايز باتك درو املف ءاياتك ىيدصلا ركن نما ىلإ دايز بتكو (ءاعنصب رجاهملا ناكو)

 دقق :ليجامأ نهج بأ نب ةمركم ىلإ ركب ولا بقكا, ةدنك ريك نكي يبا ىلإ
 ديبل نب: دايز تاتك ىناتأ دقو «ةدنك لئابقو.سيق ني.اكعشألا رمأ نع ناك ام كغلب
 ميرت ةئيدم يف مهورصح بقو هباحصأ ىلعو هيلع اوعمتجا دق ةدنك لئابق نأ ركذي
 نم كباجأ نمو كباحصأ عيمج يف دايز ىلإ رسف اذه يباتك تأرق اذإف «تومرضحب

 نب ثعشألا ىلإ كعم مهتضهنتسا الإ برعلا ءايحأ نم يحب نّرمت الو . .ةكم لهأ

 ءاهلهأ ضهئتساف «ءاعنص ىلإ راص ىتح .ةمركع راسف .مالسلاو ءهباحصأو سيق

 يبأ نب رجاهملا ءاعتصيب ناك دقو : ''(اهلزنف برأم لإ ناسف .«ةكللذ» ىلإ هوباجأف

 ةدنك ىلإ ريسي ناب ركب نبأ باتك ةيمأ أ نب رجاهملا ىتأف» :نودلخ نبا لاق (ةيمأ

 ىلإ ديبل نب دايز بتكو ءرجاهملا عم ةمركع راس مث ءلهج يبأ نب ةمركع عم
 0 . تومرضح-و ها سباتكلا هيقلف .هثحتسي رجاهملا

 قيرط نم ءاج يذلا ريمألا نأب نيقيلا أبنلا كاردإ حيتت قئاثولاو قئاقحلا كلت نإ
 وهو 5 ةروملا] ىلع قدنعلا ركب ونا هدا خل ا خلا رح ةيمتخلب ىلإ نامع

 ةزافم يف ةيمأ يبأ نب رجاهملاو لهج يبأ نب ةمركع ناك امنيبف «يقرابلا ةجفرع

 قرش - ةرهملاو رافظ قطانم لخدي يقرابلا ةجفرع ناك - تومرضح برغ برأم
 دحأ هباجأف «ةسايرلا ناعزانتي نيتقرف ةرهم لهأ َدَجَو» يذلا ريمألا وهف - تومرضح
 امهركذ نيذللا نيمسالا لهاجت نودلخ نبا نأ هابتنالل تفلملا نمو «. .نيقيرفلا
 يذلا ريمألا نإ :ًالئاق كلذ ريثألا نبا لقن دقو «يميمتلا فيس ةياور نع يربطلا
 عم يناثلاو «تيرخس عم امهدحأ «ةرهم نم نيعمج اهب قفاو» ةرهملا دالب لخد
 :هباجأف ًاتيرخس (ريمألا) بتاكف ءَنيِفِلَتْخُم اناكو ءهعم سانلا مظعمو ؛حبصملا
 مهسيئر لتُقو نودترملا مزهناف ءأديدش ًالاتق هلتاقف 0 شاكو
 يف ناسيئرلاف ؛حبصملاو تيرخس امهمسا ناسيئر كانه نكي مل امئيب ” 2. .حبصملا
 ىلإ ًاباتك هلك هللا لوسر هل بتكو (مضرق نب َنبهُذ) امهدحأ ناك ةرهم فالخم

 نم رحشلاو ءرحّشلا نم مضرق نب نبهذ) ةباحصلا تاقبط يف دعس نبا لاق «هموق

 ."ه0 "ها" ص - هللا ديمح دمحم  ةدشارلا ةفالخلاو ةيوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(
 .؟ 28ص - 00 نبا خيرات يف نسل



 58 يقرابلا ٌةمَثْرَه نب ُةَبْفْرَع /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 25

 «هركذ فلس ًاباتك 4 هللا لوسر هل بتك (ضيبأ نب يرهم) يناثلا سيئرلاو . (ةرهم
 ْنَم ىلع عسا نب فرهشل هللا هل وسر اياكم رف . ميحرلا نم نمحرلا هَّللا مسبا هلوأو

 رافظ يف ةرهملا لئابق سيئر ناك (يرهم نب ضيبأ) امهدحأ ناسيئرلاف .«ةرهم ْنِم نمآ

 .تومرضح لحاسو رحشلا لئابق سيئر (مضرق نب نبهذ) يناثلا ناكو «ةرهملاو

 فيس ةياور يف موعزملا لاتقلا نأو ةجفرع ريمألل اوباجتسا عيمجلا نأ نظلا بلاغو
 ىلإ يحاونلا كلت لهأ باجأو» :لاق مث نودلخ نبا هركذ دقو «لصأ هل سيل يميمتلا
 روهظو ةربج لهأو ناسللاو ّرملاو رئارحلاو يطاسلاو ةضورلاو دجُن لهأ مهو مالسإلا

 يبأ ىلإ (ريمألا) ثعبو . مالسإلا ىلع مهلك اوعمجأف «ميخلا تاذو كترفلاو رحشلا

 . '"”(ركب وبأ هيلإ دهع امك ةيمأ يبأ نب رجاهملا ءاقلل اوعراسو «ريشبلا عم كلذب ركب
 يبأ نب ةمركع ناكو برأم ىلإ ءاعنص نم راس دق ةيمأ يبأ نب رجاهملا ناك كاذنآ

 (تومرضحو برأم نيب ةزافملاب) اركْسَعو امهناسرفب اعمتجاف «برأمب لزن دق لهج
 رجاهملا امنيبو «ميرت يف تومرضحو ةدنك لئابقو سيق نب ثعشألا ىلإ ريسملل
 ميرا ىلإ اهيوسبرع وخلا هي داللا و ديالا رك يأ نو باح ىلا ةزاتملا و نراك

 هعم ْنَمو سيق نب ثعشألا ىلإ ِةيِكَي هللا لوسر ةفيلخ ركب يبأ» نم ًاهجوم باتكلا ناكو
 (يايقااف ىلعر مكانش اهثر قاك نإ لوك ىلا لوق ياعكلا كلذ سرح ناكر. وقتك نم

 ُترمأ دقو ءنوبحت نم مكيلع يَلْوُأو هلزعأ ينإف «ديبل نب دايز يلماع مكب هلعف ام
 ىلإ اوعجارف . مكنع فارصنالاب ًادايز رمأي نأ قحلا متلبق متنأ نإ ءاذه يباتك بحاص

 . "'”(مالسلاو . ىضر هيف امل مكايإو هللا انقفو . قحلا

 تومرضحو ةدنك تالاجرو ةباحصلا نم هعم نيذلاو سيق نب ثعشألا باجتساف

 رماف كيبل قب دايؤل ةفطاخلا تافزيستلا تبسن ناك :ثدعح انه نآل ركب نبأ تانكل
 ةنلرت ةباديمار فسأل تعا و ةديالا قل هف ريت اف هامان وصال ادار وع ايعلا
 «سيق نب ثعشألا رهص ةمركع ناكو «لهج يبأ نب ةمركعو ةيمأ يبأ نب , رجاهملا

 زع هّللا ٌعيمجلا دمحف «ميرت يف رجاهملا ىلإ ة ةرهملا نم لصو دق يقرابلا ةجفرع ناكو

 قبطنيف هلاثمأو يميمتلا فيس تاياور معازم امأو ءهاضر هيف امل مهايإ هقيفوت ىلع لجو
 يف ٌهَّبُشو ٌنعاطم اهيف رابخأ نيخرؤملا ضعب مالك يف دجويلا :نودلخ نبا لوق اهيلع

 . "”«(ءاوهألا لهأ نم اهرثكأ «نيعباتلاو ةباحصلا نم مهرايخو ةمألا رابك

 ةرهملا ىلوتو ةيمأ يبأ نب رجاهملا تومرضح ىلوت رمألا بتتسا املو

 .777ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

 8م نس هللا ديوح نمسم- ةدنكازلا ةفالخملاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا عه

 .7ج 88١ص - نودلخ نبا خيرات ()
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 0 يبي سبي _ يي ا ا اا 1 رم

 يح ىلإ يزال كررت د وعلا 1 6 يلا حا كادر « لهج ىيبأ نب نب ةمركع

 جيلخلا ةقطنم مي ةإ وهو نيرحبلا ميلقإ ىلإ ركب وبأ هثعبف ةرونملا ةنيدملاب ركب

 .يبرعلا

 نيرحبلا حوتف يف ةجفرع
 قلطنا نميلاب تومرضحو ةرهملا فالخمو نامع ىف رمألا بتتسا نأ دعب

 انهو ريكا نير دشلعلا اهريدألا ادع درعملا ةيالر ىلإ يرابلا ةملرف نب ةنيقوع
 ١ : هنأ عماجلا باتكب ةجفرع ةمجرت يف ءاج ام «نيرحبلا ي لف ةدوحجلوب صك

 وزغل نيرحبلا نم يمرضحلا نب ءالعلا هرّيس دقو .مالسإلا يف رحب ريمأ لوأ»
 .204سراف دالب

 - هلفقأو ءرفن ىف نامُع لهأ لاتق ةجفرع ىَلو ركب وبأ ناك :يربطلا لاقو
 1 ."”(رحبلا يف ازغ نيح  رمع

 هْجَو نيرحبلا ىلع رمع لماع وهو يمرضحلا نب ءالعلا ناك" : يرذالبلا لاقو
 ."”«رحبلا يف ةريزج حتفل يقرابلا ةجفرع

 يف رمألا بتتسا امل يقرابلا ةمثره نب ةجفرع نأ صوصنلا كلت نم نيبتيو
 ةنيدملاب قيدصلا ركب يبأ ىلإ داع نميلاب تومرضحو ةرهملا بالكم يف تنام

 نب ءالعلل ًاددم نيرحبلا ةيالو ىلإ ركب وبأ هثعبف - ه7١ ةنس لئاوأ يف  ةرونملا
 - يواس نب رذنملا تام امل» ونا يرذالبلا ركذ اميف ن نيرحبلا أبن نم ناكو يمرضحلا

 عم ةبلعث نب سيق دلو نم نيرحبلاب نم دترا ليلقب لَو يبنلا ةافو دعب - نيرحبلا كلم
 :هلوقب مطحلا يمس امنإو «ةعيبض نب حيرش وهو مطحلا

 مطخح قاوسبليللااهقلدق

 - يدبعلا ورمع نب رشب وهو دوراجلا الخ هعيبر نم نيرحبلاب نم رئاس دتراو
 نب نامعنلل ًانبا مهيلع اوٌرمأو ءهموق نم هعبات ْنّمو  ةعيبر ْنِم سيقلا دبع ينب نم
 ناكو ء؛هعم نمب هيلإ مضناف ةعيبرب قحل ىتح مطحلا راصف رذنملا هل لاقي رذنملا

 نيرحبلا ىلع يك هللا كوس: لماع ناك ىمرضحلا' نب ءالعلا نأ كلذ بابسأ نم
 نب رذنملا تام مث هتيالو تهتناو ةنيدملا ىلإ ءالعلا داع ةفالخلا ركب وبأ ىلوت املف

 000 «نيرحبلا يف رمألا برطضاف يواس

 .ا/١ ص - فرطماب  عماجلا(١)
 .ةاج ال" ص  يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)

 ا 45 صو 8١ص يرذالبلا - نادلبلا حوتف (9)
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 ركب ابأ نيرحبلا لهأ لأسف» :يرذالبلا لاق .ةنيدملا نابأ ىتأف نيرحبلا نم ةيحان

 نميف يمرضحلا نب ءالعلا راسف «''72لعفف مهيلع ًاريمأ ءالعلا دري نأ هنع هللا يضر
 نيرحبلا ميلقإ ىلإ سيقلا دبعو ةماميلا لهأ نم هيلإ مضنا نمو نيملسملا نم هعم

 تامين وقت ت1 ةنس لاوش وأ نابعش يف  نيرحبلا نصح وهو اثاوج ةنيدم لزنف

 نب ءالعلا مهرصاحف ءاثاوج يف مطحلا باحصأو نامعنلا نب رذنملا باحصأ ناكو

 ةعيبض نب حيرش وهو مطحلا لتقو مهعومج ضفو اثاوج حتف ىتح يمرضحلا

 :ةبلعث نب كلام لاق هلتق يفو «يدبعلا

 رتكملا يتاعبلاةربلاةبفاشك“ رعي خلع يرش ا[قكرت

 رذنملا نب نامعنلا نب رذنملا ناكو .مدلا نم ضرألا يف عقو ام :ةريصبلاو
 ةنيدمب ةعيبر لفو وه رذنملا قحل ءاثاوج ىف ءالعلا رصتنا املف «رورغلا ىمسُي

 نإ :لاقيو) يرذالبلا لاق .اهيف لتق رذنملا نإ :لاقيف ءاهحتفف ءالعلا اهاتأف طخلا
 ىتح هيلإ لصوُي ملف هلوح ءاملا لسرأو ءرَقَّشُملا نصح ىلإ لخدف اجن رذنملا

 ءالعلا ناكو .بره مث نمأتساو . .اهالخأف ةنيدملا يلخي نأ ىلع (ءالعلا) حلاص

 نم هيلإ ضوهنلاب هرمأي ديلولا نب دلاخ ىلإ ركب وبأ بتكف هّدمتسي ركب يبأ ىلإ بتك
 كلذو اهيلإ راسف «قارعلا ىلإ ريسملاب دلاخ ىلإ ركب يبأ باتك ىتأ مث . .ةماميلا
 نب احلل هذ ئقرالا ةجفاع ركب وبا هجر لقددعو 207 نعع, نننا ةنس ىف
 تأدبو ءرقشُملاو طخلا حتف هعم دهشف مطحلا لتق دقو هيلع مِدَقَف ءيمرضحلا

 ذنم نيرحبلا نم قطانم لتحتو مكحت تناك يتلا سرُفلا تاوقو لامُع عم ةهجاوملا
 مهريمأو سرفلا ةبراحمل يمرضحلا نب ءالعلا عم ةجفرع راسف ؛مالسإلا لبق ام

 : يرذالبلا لاق .نوباسلاو ةباغلاو ةرازلا قطانمب ريعكملا زوريف

 شيشج نب زوريف همساو . .ىرسك بحاص يسرافلا ربعكملا نصحتوا)ل

 ماقأف «ةيزجلا ءادأ نم اوعنتماو فيطقلاب اوعمجت اوناك سوجم هيلإ مضناو «ةرازلاب

 لوأ يف اهحتفو ركب يبأ ةفالخ يف اهحتفي ملف  اهايإ ًارصاحم - ةرازلا ىلع ءالعلا

 نوباسلا نم ىرق يمرضحلا نب ءالعلا ازغ :ىنثملا نب رمعم لاقو . .رمع ةفالخ

 ربعكملا اهبو ةرازلا ىتأ مث .مجعلا نم اهب نم لتقف ةباغلا ةنيدم ازغ مث ءاهحتفف

 بزاع نب ءاربلا هزرابف زاربلا ىلإ اعد ةرازلا َنابّزْرُم نإ مث .هرصاحف يسرافلا

 ةقلطتتر هيلع ناك اقملعز هيراوس لخأو لزن مث هعرصو هبلص قوف هنعطف يراصنألا

 ءالعلا لدي نأ ىلع ًانمأتسم ةرازلا نم لجر جرخ «ةرازلا نابزرم لِتُق امل ناكو

 )١( 44صو 778ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف -45.
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 اوأر املف «ءالعلا اهَدَسُف ؛ةرازلا نم ةجراخلا نيعلا ىلع هّلدف ءموقلا برش ىلع
 ذخأي نأ ىلعو ءةضفو بهذ نم اهيف ام ثلثو ةنيدملا ثلث هل نأ ىلع هوحلاص كلذ
 ةريزجب قحل دق ىرسك لماع زوريف ربعكملا ناكو  (اهجراخ مهل ناك امم فصنلا

 ةفالخ لوأ يف حلصلا كلذ ىلع ةرازلا يمرضحلا نب ءالعلا حتفف - هدونج عم نيراد
 سرفلا لولف دصق» امنيب - ه١ ةنس بجر لئاوأ يف كلذو  «باطخلا نب رمع
 .؟اهيلإ نفسلا اوبكرو نيراد ةريزج

 نأو : جراد ىلإ .ىشاثلا يمرضحلا نب ب ءالعلا بدن مثال :نودلخ نبالاق

 لويخلاب اهيلع اوشم هد ايم رم كلا وع رحبلا اومحتقاو اولحتراف «رحبلا اوضرعتسي
 - لبإلا فافخأ رمغي ءام اهقوف ءاثيم ةلمر لثم ىلع نوشمي جيلخلا كلذ اوزاجأف لبإلاو

 نم ةعامج يف ءالعلا محتقا» يرذالبلا لاق ««. .اولتتقاف ودعلا اوقلف «نيراد اومحتقاف
 اوجرخف «ريبكتلاب الإ اهب نيذلا سرُفلا مهو  نيراد لهأ رعشي ملف «رحبلا نيملسملا
 ثالث نم اهومجاهو نيراد ةريزج اولخد نيملسملا نأ كلذو «هجوأ ةثالث نم مهولتاقف

 يقرابلا ةجفرع ناك امبرو «ةقرف سأر ىلع يمرضحلا نب ءالعلا ريمألا ناكف «تاهج

 املو «يبسلاو يرارذلا اووحو ءودعلا ةلتاقم اولتقف) يرذالبلا لاق «ةقرف سأر ىلع

 : نيراد ةريزجل حتفلا كلذ يف يركبلا زارك لاقو .(ملسأ كلذ ربعكملا ىأر

 انيزادرافك ىلإ امدق ثضخف  ًامحفقم رحبلا ضايخح ءالغلا باه

 : كلذ يف رذنملا نب فيفع لاقو

 لجالجلا ىدحإ رافكلاب لزنأو هرحب َلْلَوهْنلا نأ رت ملأ
 لئاوألا راحبلا قلف نم بجعأب انءاجف راحبلا قش يذلا انوعد

 لمتكاو ءه١ ةنس بجر رهش طساوأ وحن يف نيراد ةريزج حتف ناكو

 نامُع موخت نيب ام دتمملا ميدقلا عساولا هلولدمب نيرحبلا ميلقإ ريرحتو حتف كلذب
 :نودلخ نبا لاق .ًالامش ةرصبلا دالب موختو (تيوكلا) ةمظاك يلاعأو ابونج

 . ''”«هنارجب مالسإلا اهيف برضو نيرحبلا ىلإ نيراد نم ءالعلا عجرولا
 يف ةيمالسإ ةيرحب ةوزغ لوأ نيرحبلا لحاس نم يقرابلا ةجفرع داق مث

 نبرمع لماع وهو يمرضحلا نب ءالعلا ناك» :الئاق كلذ يرذالبلا ركذ دقو «خيراتلا

 يلي امم رحبلا يف ةريزج ب «يقرابلا ةمثره نب ةَجْفْرَع هّجَو نيرحبلا ىلع باطخلا
 ةعقرع ةمسجرلا ىف ءاعوا ”(لعفف «ةبتع هب ّدمي نأ ءالعلا ىلإ رمع بتك مث «سراف

 : يلي ام عماجلا باتكب يقرابلا

 .7 78ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف () ٠”,. 58ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0
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 يمرضحلا نب ءالعلا هرّيس دقو .مالسإلا يف رحب ريمأ لوأ :ةمّثْرَه نب ةَجْفْرَعا
 . ''قارعلا ىف نيحتافلا ةداقلا رايك نم ةجفرعو . سراف دالب وزغل نيرحبلا نم

 نأ :اةيعهم دمت نأ ماعلا نر رتبش ينك لان ىراكنلا لوق نمدئاطسو

 جو باطخلا نب رمع نأل ءه4١ ةنس تناك ةجفرع اهداق ىتلا ةيرحبلا ةوزغلا
 دق ناك ةجفرع نأ كلذ ىدؤمو ءه١ 4 ةنس عيبر رهش يف ةرصبلا ىلإ ناوزغ نب ةبتع

 ةنيدملا يف باطخلا نب رمع ىلإ - ه1 ةلس بجر يف - نيراد ةريزج حتف دعب عجر

 ناسرفو يلجبلا هللا دبع نب ريرج عم ِمِدَق مث «نميلا ةاَرَس يف هتقطنم ىلإ مث ةرونملا

 ةداق نم ناكف قارعلا ىلإ قلطناو ه١ نابعش طساوأ يف  رمع ىلإ قرابو ةليجب
 نيرحبلا ةيالو ىلإ داع مث ه١ ناضمر يف ريرج عم ةريحلاو ةليخنلاو راذملا حوتف
 يلي امم رحبلا يف ةيسراف ةريزج حتفف سراف دالب ىلإ ةيرحب ةوزغ لوأ اهنم داقو
 ؛هبتع هب دمي نأب ءالعلا ىلإ رمع بتكي نأ لبق كلذو ء«ه5١ ةنس لئاوأ يف سراف
 . حيحصلا بيترتلا وه كلذف

 (ه11 نابعش) باطخلا نب رمع دنع ةليجّبو ةجفرع أبن
 ةريرج حتف ليد رمبلا ةارسا نرتا هعمل يروم ريو داع يف ارح اع

 ناكو ه١ بجر طساوأ يف  نيرحبلا ريمأ يمرضحلا نب ءالعلا عم نيراد
 ةرخآلا ىدامج رخاوأ يف - ماشلاب كومريلا ةعقوم دهش دق يلجببلا هللا دبع نب ريرج
 يف كلذو - كومريلا ةعقوم يف راصتتنالا أبنب باطخلا نب رمع ىلإ مِدَق مث - ه١" ةنس

 لئابق رفنتساو عمجف «نميلا ةارس يف هتقطنم ىلإ ريرج داع مث - ه١ بجر لكئاوأ

 تعقو ةرتفلا تاذ يف امنيب ' هلرما نب اهوعوإ وع مالا ىف داير ا دال

 ه1 نابعش 7 يف نيرتلاو نضاسملا نيا رشعللا عوي هكرغ قازغلاب ةريدتلا يف

 لينف نيب نيملنتملا نم فالآ ةعيراوىقتثلا ديبع ونبأ نيملدعلا نيج ريما اهف لقت
 ينابيشلا ةثراح نب ىنثملا عم نيملسملا نم فالآ ةثالث بحسناو اجنو «قيرغو

 ىتأو «قارعلا ةيداب لوأ يهو سّيْلأ ةقطنم يف اوطبارو يئاطلا ليخلا ديز نب ةورعو

 نب رمع ىلإ ةريحلا دالب ىلع سرفلا ةرطيسو رسجلا ةعقوم أبنب ليخلا ديز نب ةورع
 هللا دبع نب ريرج نميلا نم لبقأ ذئدنعو «قارعلا ىلإ سانلا رمع رفنتساف «باطخلا
 ةارسلا دزأ نم ةئامعبسو ةليجّب ناسرف نم فالآ ةعبرأ يف يقرابلا ةجفرعو يلجبلا
 لاز امو «قارعلا لب :رمع لاقف «ماشلا ىلإ ريسملا نوديري اوناكو «قراب نم مهتماع
 .اوباجتساف «كلذ يف مهبغرُي

 .؟١7 ص  فرطماب دمحم  عماجلا 00
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 ىلع ًاميقم ناك نم ىلع ةجفرع باطخلا نب رمع لمعتساف . . ١ :يربطلا لاق

 ازغ نيح (رمع) هلفقأو ءرفن يف نامع لهأ لاتق (ةجفرع يأ) هالو ركب وبأ ناك دقو

 اوعمسا :نيرخآلل لاقو ءاذهل اوعمسا :لاقو «ةليجب مظَع رم هالوف ءرحبلا يف

 يف ةجفرع ىلع تبضغ ةليجب تناك دقو .اذهب َنوّرِقَت :ةليجّبل ريرج لاقف .ريرجل
 اوتأف ءاوعمتجاف «لخدأ ام انيلع لخدأ دق :اولاقو (مهيلع هنم ةرّمإ يف وأ) مهنم ةأرما

 .ةجفرع ْنِم انفْغَأ :اولاقف باطخلا نب رمع

 .اناسحإو ًءالب مكمظعأو ءأمالسإو ةرجه مكمدقأ نِم مكيفعأ ال :رمع لاقف

 .انيف ًاعيزن ائيلع لمعتست الو ءائم ًالجر انيلع لمعتسا :اولاق

 ام لوقت :اولاق .نولوقت : ام اورظنا :لاقف ءهبسن نم هنوفني مهنأ رمع نظف

0 

 تسل كنأ اومعزو كنم ىنوفعتسا ءالؤه نإ :هل لاقف ةجفرع ىلإ رمع لسرأف

 ىَصَخُي ال فهك يف قراب نم مث دزألا نم ؤرما انأ . .اوقدص :ةجفرع لاق

 .بَّشّتؤوَم ريغ بسحو هددع

 ناك امف) «رشلاو ريخلا نم مهبيصن نوذخأي ءدزألا ُيحلا مْعِن :رمع لاقف

 ءءامدلا انبصأف ةدحاو انرادو ءانيف 0 ّرشلا نأ ىنأش نم ناك :ةجفرع لاق

 ..نيرحبلاب سرفلا نيقاعد امير) مهتيقاهد نيبو ينيب راد رمأل يشع اوظفحن

  ثرهرك ذإ مهلزتعا 0 ا .(ينوهركف

 ذئموي ةجفرع ناكر ل ل ا يي

 نم ناك ام متملع دق مكنإ :لاقف رمع مهملكف «دزألا نم مهل ًافيلح ناكو ةليجب ديس

 لئابق يف مكنم ناك نم مكيلإ ج -رخأ انأو مهيلإ اوريسف قارعلاب مكناوخإ يف ةبيصملا
 َةّبُك ٌسْيَف مهيلإ جرخأف .نينمؤملا ريمأ اي لعفن :اولاقف .مكيلإ مهعمجأف برعلا
 بضغف .ةمئره نب ةجفرع مهيلع ّرمأو  رماع ينب لئابق يف اوناكو - ةنيّرعو ةمٌحسو

 .4ج ,/1-١8ص - يربطلا ريرج نبا  كولملاو ممألا خيرات(
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 :هل اولاقف .نيئمؤملا ريمأ اوملك :ةليجبل لاقف يلجبلا هللا دبع نب ريرج كلذ نم
 :اثم نديل ذلجر انيلع تلمعتتا

 ؟ءالؤه لوقي ام :لاقف ةجفرع ىلإ رمع لسرأف
 انك «دزألا نم لجر ينكلو «مهنم تسل ؛ننيمؤملا ريمأ اي اوقدص :ةجفرع لاق

 .كغلب ام ددؤسلا نم مهيف انغلبف «ةليجبب انقحلف ءانموق يف أمد ةيلهاجلا يف انبصأ

 0 «كنوعفادي امك مهعفادو كتلزنم ىلع ثبئاف :رمع هل لاقف

 يفو ؛نوهراك ْمُهو ًأريمأ ينعي ب '30مهعم ًارئاس الو ءالعاف تسل :ةجفرع لاق
 ره نما لكدنفو (كوهرك ْذِإ مهلزتعاف ءكرضي الا :رمع هل لاق ىلوألا ةياورلا

 .«يلجبلا هللا دبع نب ريرج اهلك ةليجب ىلع

 نمو - بلك نم - ةنانك ينب نم ةازغ» ةجفرعو ريرج عم نميلا نم مدق نمم ناكو
 قارعلا «ةومتيفك دق كلذ :رمع لاقف «ماشلا ىلإ ريسملا نوديري ةئامعبس يف دزألا

 نونف اًووََح دق موق داهج اولبقتساو ءاهددعو اهتكوش هللا للق دق ةدلب اورذ «قارعلا

 . سانلا نم شاع نم عم نوشيعتف كلذ نم مكطسِقب مكثروي نأ هللا لعل ؛ ١ شيعلا

 اماقو هموقل اماهتم دحاو لك :تقرابلا ةجفرعو - ىبلكلا - ىقيللا بلاغ لاقف
 دق :اولاق .مكتكسُي ام هل اوضماو ىري ام ىلإ نيك رسل نينا اريحا ةانريفعاب : مهيف
 ينب ىلع َرَّمأو «ريخب رمع مهل اعدف .دارأو ىأر ام ىلإ نينمؤملا ريمأ انبجأو كانعطأ
 :ةمئرَع نب ةجفرع دزألا ىلع َرَّمَأو «هحّرَسو هَّللا دبع نب بلاغ - نييبلكلا  ةنانك

 يف اذهو ءهموق يف اذه جرخف ءمهيلإ ةجفرع عوجرب اوحرفو «قراب نم مهتماعو
 معئخ نم سانأ يف نْيَمْهَّسلا يذ نب هللا دبع ءاجو - هموق يف ريرج جرخو  هموق
 . قارعلا ىلإ ًاعيمج اوقلطناو 2272. .مهيلع رمع هرّمأف

 قارعلاب ةريحلا حتف يف ةَجْفْرَع ةكراشم
 نم» عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج امكو «يقرابلا ةمثره نب ةجفرع ناك دقل

 :كلذ لوأ نم ناكو .«قارعلا يف نيحتافلا ةداقلا رابك

 ةارسلا دزأ ناسرف نم ةئامعبس ءاهز ىلع أدئاق ًاريمأ قلطنا يقرابلا ةجفرع نأ
 ميلقإ ىلإ قلطنا يذلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا يف «قراب نم مهتماع «نييئاميلا
 ناك ءيلَجَبلا هللا دبع نب ريرج ةدايقب - ه17* نابعش طساوأ يف -قارعلاب ةريحلا
 تاذ ىف وه ناكو ؛ةليجب نم فالآ ةعبرأ اوناكو «ةليجب ةليبق ناسرف دئاق وه ريرج

 ناسرف ىلع دئاق مهنم ّلُك ةداق ءارمأ ةعست هعمو «نيملسملل ماعلا دئاقلا ريمألا تقولا

 .؛ج ا/8 ١ص - يربطلا ريرج نبا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 نم ةئامعبس يف يبلكلا هَّللا دبع نب بلاغو «قراب ناسرف يف ةجفرع مهنم «هتليبق
 ناسرف نم ةبيتك يف يئاطلا متاح نب يِدَعو «نييريمحلا نييعاضقلا بلك ناسرف

 نيميسلا ىذ قيردللا كبغو «ءيط نم ةيناث ةبيتك يف ليخلا ديز نب ةورغو «ءيط

 يف يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو «ةيناميلا معثخ ةليبق ناسرف نم ةبيتك يف يمعثخلا
 سرفلا نم ًأشيج اومزهو اوبراحف قارعلا ىف راذملا ةقطنم اولخدف «ةدنك نم ةبيتك

 ريرج ىلإ مضناف «ةريحلا ىلإ اوضمو ه١ نابعش رخاوأ يف راذملا نابزرُم ةدايقب
 ةليبق نم قارعلاب سيلأ ةقطنم يف هعم اوناك نيذلاو ةثراح نب ىنثملا شيجلا كلذو

 3 :اولاقف ىراصن اوناكو قارعلاب ةريحلا ميلقإ برع نم ريثكلا كلذكو سر
 هيلإ تلصوو سرفلا عومج ناذاب نب نارهم يسرافلا ريمألا دشح امنيب «برعلا انموق
 2007 فلأ نيرشعو ةئام ءاهز هشيج غلبف تادادمإلا

 نبا هعمو نارهم ةدايقب سرفلا شيج «ناشيجلا ىقتلا ه١ ناضمر طساوأ يفو

 ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلاو .هيوذاج نب نمهب هاشنادْرَّمو «ةريحلا نابزرم ةبذازألا
 ديز نب ةورعو «يقرابلا ةجفرعو (ةثراح نب ىنثملا هعمو يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 «يمعثخلا نيمهسلا يذ نب أو «يئاطلا متاح نب يدعو ؛ «يبلكلا بلاغو « «ليخلا

 ةليخنلا يف ةيراض ةكرعم ناشيجلا ضاخو . عسات دئاقو «يدنكلا طمّسلا نب ليبحرشو
 يربطلا لاق .ه١ ناضمر رخاوأ يف ةقحاس ةميزه سرفلا مزهناف 00000

 يف سرفلا نم ةرشع مهنم لجر لك لتَق نيملسملا نم لجر ةئام يصحأ» :ريثألا نب
 نال اا سك او درا الا وتم
 كلذ لصأ لعلو 270 (ةعستلا باحصأ نم دزألا يف ةجفرعو «ةعستلا باحصأ نم ةنانك
 ريمألا ةدايقب ةليخنلا موي ةعقوم يف نيملسملا ةداق رابك مهنأو (ةعسنلا ةباحصلا نم)

 «سرُفلا هللا دبع نب ٌريرج َعَّقاَول :ريثك نبا ظفاحلا لاق «يلجبلا ِهّللا دبع نب ريرج

 . .نوملسملا مهنم نكمتو .مهرثكأ قرغو ةليخنلا دنع مهمزهو (نارهم) مهدئاق لّثقو

 قارعلاب ةعقولا هذه تناكو . فلأ ةئام نم بيرق قرَُغو ذئموي سرفلا نم لتق هنإ لاقّيف

 سامخألاو ةراشبلاب ريرج ثعبو . . سراف باقر اهل تّلذو . . ماشلاب كومريلا ريظن
 ردا كيال هوو :اجخسلا هوي دودو حس كار. !اهقنج هللا ننشر باطلا ني ندم ىلإ

 يحاون اوحتفف نوملسملا ىضمو «ةريجلا ةنيدم حتف ذكموي متف ء«ها١١ ةئنس ناضمر

 يفو ناضمر رهش ذنم مالسإلا تايار اهعوبر يف تفرفرو ةريحلا ميلقإ قطانمو
 . كلذ اوققح نيذلا ةداقلا ةباحصلا نم ةجفرع ناكو ه١ ةنس رخاوأ

 تالا احلا

 .ةج اص - يربطلا خيراتو 75ج 7١9 ص .. ريثألا نبا . خيراتلا يف لماكلا )١(

 ./ج 55ص -ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 نيرحبلا نم سراف ىلإ ةيرحبلا ةجفرع ةوزغ
 تاك دقو .«ةليجب كرتو. تلون نأ دعب ةرصبلا ىلإ ةجفرع راس» : يربطلا لاق

 ةجفرع راسف «يلجبلا هَّللا دبع نب ريرج ةدايقب ة ةريخصلا ةدإب عتق ىف را وعي اكو

 ةنس رخاوأ يف يمرضحلا نب ءالعلا اهريمأو نيرحبلا ةيالو ىلإ ةريحلا نم - ًالوأ -

 وزغل نيرحبلا ةيالو ءانيم يف يرحب لوطسأ ءاشنإو زيهجتب موقي ءالعلا ناكو ه١
 بكارمو نفس ةدايق يقرابلا ةجفرع ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا دنسأف ءارحب سراف دالب

 ديدحت متو ؛مالسإلا خيرات يف ةيرحب ةوزغ لوأب مايقلل  اهزيهجت مت يتلا - لوطسألا
 . سراف دالي يلي امم جيلخلل يقرشلا لحاسلا يف ةيسراف ةريزج وهو فدهلا

 فيطقلا ءانيم نم بكارملاو نفسلاب يقرابلا ةجفرع قلطنا ه١ 5 ةنس لئاوأ يفو
 يف رحب ريمأ لوأ) كلذب ةجفرع ناكف ءاهحتتفاف ةيسرافلا ةريزجلا ىلإ نيرحبلا ةيالوب
 يتلا ةوزغلا يهو (يمالسإلا يبرعلا خيراتلا يف ةيرحب ةوزغ لوأ دئاق) وه ناكو (مالسإلا
 نب رمع لماع وهو يمرضحلا نب ءالعلا ناك» :ًالئاق نادلبلا حوتف يف يرذالبلا اهركذ

 ملو  «سراف يلي امم رحبلا يف ةريزج حتفف يقرابلا ةجفرع هّجَو نيرحبلا ىلع باطخلا
 - (ناواكربأ) ةريزج اهنأ يرذالبلا ةياور قايس نم ودبيو «ةريزجلا مسا يرذالبلا ركذي

 باطخلا نب رمع رمأ مث) نيملسملا نم ةوق اهيف تطبارو «ةريزجلا كلت ةجفرع حتفف
 سرافب رخطصإ ميلقإ ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا اههججو يتلا ةيرحبلا ةوزغلا دعب مهتدوعب
 : يرذالبلا لاق ء«ه١ 5 ةنس لئاوأ يف ةريزجلا كلتل ةجفرع حتف ناكو (اهركذ يتأيس يتلاو
 نب رمع ثعب امدنع كلذ ناكو .«لعفف (ٌةبتَع هب دمي نأ ءالعلا ىلإ رمع بتك مث»

 . ةيرجه ١5 ةنس عيبر رهش يف ةرصبلا ىلإ ناوزغ نب ةبتغ باطخلا

 ةرصبلا حوتفو . .ةرصّبلا ىلإ ةجفرع ريسم
 باتك ىتأ امنيح اهحتتفا يتلا ةيسرافلا ةريزجلا يف ًاطبارم يقرابلا ةجفرع ناك

 هجوتي نأب يمرضحلا نب ءالعلا نيرحبلا ةيالو ريمأ ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ
 ةيبرع ةوق لوأل ًاريمأ رمع هثعب امل ينزاملا ناوزغ نب ةبتعل ًاددم ةرصبلا ىلإ ةجفرع

 نب رمع نينئمؤملا ريمأ لاقو تملا ؟ ةناس عبر نبهت ىف ةرصبلا ةقطنم ىلإ ةيمالسإ

 نب رمع ريدقتو ةجفرعل ةيدايقلا ةيداهجلا ةناكملا ىلع لدي ًالوق كاذنآ باطخلا

 باتكب ةجفرع ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا ركذ دقف ءأيلاع ًاريدقت هايإ باطخلا
 :هنأ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 نب ءالعلا ٌترمأ دقو :هل لاقف ناوزغ نب ةبتع باطخلا نب رمع ىصوأ»

 . "' ةودعلاب ةياكنو ةدهاجم وذ هنإف ةمثره نب ةجفرعب كّدمي يمرضحلا

 .73ج 4/5 ص - رجح نبا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا )١(
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 - ةرصبلا ىلإ هّهجَو امل ناوزغ نب ةبتع ىلإ رمع بتك» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 كيلع ِمِدَق اذإف ةمثره نب ةجفرعب كذمي يمرضحلا نب ءالعلا ىلإ ٌتبتك دقو :_ ًالئاق
 ,؟000هبتقو هرشتساف

 : ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ باتك بحاص وهو - ريثألا نبا ظفاحلا لاقو

 ةبتع اي :اهيلإ ههججَو نيح هل لاقو . .ةرصبلا ىلإ ناوزغ نب ةبتع رمع ثعب)
 اهلوح ام هللا كيفكي نأ وجرأو ودعلا ةموح نم ةموح ىلع كتلمعتسا دق ىنإ

 وهو ةمثره نب ةجفرعب كدمي نأ يمرضحلا نب ءالعلا ىلإ ٌتبتك دقو ءاهيلع كنيعيو

 . 700هيرقو هرشتساف كيلع مِدَق اذإف .ودعلل ةدياكمو ةدهاجم وذ

 نم ةئامسمخ ءاهز يف ةرصبلا ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم ناوزغ نب ةبتع راسف

 لوزن ناكو» :ريثألا نبا لاق يرعشألا ىسوم وبأ مهنم ةباحصلا نم ةبكوكو ناسرفلا
 نب ءالعلا ناكو :2”«ةرجهلل ةرشع عبرأ ةنس رخآلا وأ لوألا عيبر يف ةرصبلا ةبتع

 نب رمع نينمؤملا ريمأ باتكب هربخأو يقرابلا ةمثره نب ةجفرع ىلإ ثعب دق يمرضحلا
 يف ةرصبلا ىلإ اهنم قلطناو نيرحبلا ىلإ (ناواكربأ) ةريزجلا نم ةجفرع داعف باطخلا

 نوصل ةطنم ناورخب ب مرر لصوف ء«دزألاو قراب ناسرف نم ةئامعبس ءاهز
 نم نفسلا أفرم تناكو هُلُبألا ةنيدم كانه تناك امنإو ةرصبلا ةنيدم ذئموي نكت ملو
 وحن ماقأ ةبتغ ناكو ءاهنومحي ةرواسألا سرفلا نم شيج اهب ناكو «نيصلاو دنهلا

 ىلإ جرخو .. 0 :ريثألا نبا لاق .ًابلاغ اهب وهو ةجفرع هيلإ مِدقُ ديرملا هيا ريش

 حس سيو ررت هدم يدنا ءاهنومحي ناوسأ ةئامسمخ اهب ناكو هللا لهأ ة قع

 اونلظاد نقولا بولق يف بعرلا هللا ىقلأو «هركسع ىلإ ةبتع عجرو «ةنيدملا اولخد

 ءاملا اوربعو فخ ام اولمحو ةنيدملا نع اوجرخف تليقأ ادق نيملسملل اددم نأ

 يف اهحتف ناكو ًايبسو ًاحالسو اعاتم اوباصأف نوملسملا اهلخدو «ةئيدملا اولخأو

 .(بصقلاب اهانبو ةرصبلا عضوم ةبتخ طخ مث مها ةيس نابعش وأ بجر

 نيذلاو ناوزغ نب ةبتع طتخا دقو «ةرصبلا سيسأتو طاطتخا ةبتع دهش كلذبو

 00 هولمحو بصقلا كلذ اوعزن اوزغ اذإ اوناكف بصقلاب ة ةرصبلا تويبو لجسم هعم

 ل .بصقلا كلذب تويبلاو دجسملا اوداعأ وزغلا نم اوداع اذإف

 ,زاوهألاو ةرصبلاو طساو نيب ةليلج ةروك :ناسيمتسد) :توقاي لاق «ناسيمتسد حتف

 - نيملسملا لاتقل  ناسيمتسد لهأ عمج» :ريثألا نبا لاق «(برقأ زاوهألا ىلإ يهو
 عم (ةبتع) اهب ثعبف هتقطْنَم ةداتق ذخأو ءًاريسأ اهنابَّرْرُم ذخأو مهمزهف ةبتغ مهيقلف

 الج 58ص - ريثك نبا  'ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 مهف ايندلا مهيلع تلاثنإ :لاقف ؟سانلا فيك :رمع هل لاقف رمع ىلإ ةنجح نب سنأ

 . (اهوتأف ءةرصبلا يف سانلا بغرف «ةضفلاو بهذلا نوليهي

 نم هيلإ اولبقأف قارعلاب سرُملا داهجل برعلا لئابقو ءاسؤر رفئتسا دق رمع ناكو

 بجر رهش يلاوح يف - صاقو يبأ نب دعس عم قارعلا ىلإ مههجوف نميلا ريغو نميلا
 راسف «ةرصبلا لايحب يضع يف هعم نيذلاو يلجبلا هللا دبع نب ريرج ناكو - ها

 ةدايقب ًاريبك ًاشيج اودشح دق سرفلا ناكو «هيلإ مضناو بيذعلا ةقطنمب دعس ىلإ ريرج
 مهرثكأ لبقأ نيذلا نيرفنتسملا نم صاقو يبأ نب دعس ىلإ تادادمإلا تقفدتف «متسُر

 ةدنك نم ةئامعبسو فلأ يف يدنكلا سيق نب ثعشألا مهنم ناكو «نميلا نم رمع ىلإ

 نوكسلاو نادمهو دارمو جحذم نم ناسرفلاو ءاسؤرلاو ةباحصلا مالعأو «تومرضحو

 نب ةفيذح مهنمو ةرصبلا ىلإ نيرفنتسملا نم قيرف هجوت امنيب نميلا لئابق نم مهريغو
 يف نيملسملا شيج رثك كلذلو «نامع دزأ ناسرفو ءاسؤر يف نامُع لماع نصحم

 .ةضفلاو بهذلا نوليهي مهنأو مهيلع تلاثنا ايندلا نأل سيلو ةرصبلا ةقطنم

 ةدجنل فيثك دنج ذافنإب هرمأي ناوزغ نب ةبتع ىلإ رمع بتك ه١ 5 ةنس رخاوأ يفو
 نبا لاق .ًارحب رخطصاو سراف ميلقإ ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا مهازغأ نيذلا نيملسملا
 ءورمع نب مصاع مهيف لتاقم فلأ رشع ينثا يف ًافيثك اشيج ةبتع لسرأو» :ريثألا
 .«مهُر يبأ نب ةربس وبأ مهيلعو . .مهريغو سيق نب فنحألاو «ةمئره نب ةجفرعو

 لمكتسا امل نيرحبلا ةيالو ريمأ يمرضحلا نب ءالعلا نأ كلذ ببس ناكو

 ىلإ سانلا ءالعلا بدتنا ءأرحب سراف دالب حتفو وزغل يرحب لوطسأ زيهجتو سيسأت
 ىلعو ؛ىلعملا نب دوراجلا اهادحإ ىلع «قرف ثالث ءالعلا مهقّرفف «هوباجأف «ءسراف
 ىلع ريمأ ديلخو «يواس نب رذنملا نب ديلخ رخآلا ىلعو «مامه نب راوس رخآلا
 نم نفسلاب اوربعف ءرمع نذإ ريغب سراف ىلإ رحبلا ىف ة ءالعلا مههجوو ١ مهعيمج

 ءرحطضا ميلفإ لجناد ىلإ نياق ارلعوترب سراف ميلقإب اولزنف «سراف ىلإ نيرحبلا
 اديدتس الاعف [رلعفاف : قوملسلا رهازجتف «رخطصاو سراف لهأ مهيلع عمتجا مث

 سرفلا لاحف «نفسلاب ةدوعلا نوديري نوملسملا بحسنا مث «سواط ىعدي ناكمب

 تذخأ ْذِإ «ًاليبس رحبلا يف عوجرلا ىلإ اودجي ملو ءمهنفس نيبو نيملسملا نيب
 ًابنلاب نفسلا ضعب تداعو «يسرافلا ربلا يف اوعنتماو اوركسعف ل يع وود

 ةرصبلا نم ةوق هيجوت هنم ًابلاط ربخلاب باطخلا نب رمع ىلإ ءالعلا ثعبف «ءالعلا ىلإ
 وزغ نع ىهني رمع ناكو ءرحبلا يف مهازغأ ءالعلا نأل رمع بضغف ءمهذاقنتسال
 هرمأي ناوزغ نب ةبتع ىلإ لسرأ ءالعلا عينص رمع غلب املو» :ريثألا نبا لاق .رحبلا

 يف ًافيثك ًاشيج ةبتُع لسرأو . .اوكلهي نأ لبق سرافب نيملسملا ىلإ فيثك دنج ذافنإب
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 نب فنحألاو «ةمثره نب ةجفرعو هرم رب مماع ميد ف «لتاقم فلأ رشع ينث

 :نودلخ نبا لاق كلذكو .(مهُر يبأ نب ب ةربس وبأ مهيلعو . .مهريغو سيق

 نب ةجفرعو ءورمع نب مصاع مهيف لتاقم فلأ رشع ينثا دونجلا ةبتع لسرأف..»

 نبا ظفاحلا لاقو «مهُر يبأ نب ةربس مهيلعو «مهلاثمأو «سيق نب فنحألاو «ةمئره

 نب ةفيذحو «ةمثره نب ةجفرع مهيلع  ةرصبلا نم  شيجلا ةبتع لسرأ» :ريثك
 دم 4 .«مهُر يبأ نب ةربس عيمجلا ىلعو «سيق نب فنحألاو «نصحم
 نم يئال سإلا يبرعلا نشيقنلا كللذب اوقلطتا ةذاق نيم نيماحج ناك ةجيفرغ نأ كلذ

 نصحم نب ةفيذح مهنم «يبرعلا جيلخلا ىلع ةلطملا سراف ميلقإ ةقطنم ىلإ ةرصبلا
 ينافلغلا نصحم نب ةفيذح) هنأب نودلخ نباو ريثألا نبا لوق فلس دقو «نامغ ريمأ

 ناكو (دزألا نم يقرابلا نصحم نب ةفيذح) هنإ يرذالبلا لاق امنيب (ريْمِح نم

 - رمع ةفالخ ىلإ - ه١١ ةنس ركب يبأ ةفالخ ذنم نامعل أيلاو نصحم نب ةفيذح

 اوقلطنا نيذلا ةسمخلا ةداقلا نم ناكف «ةرصبلاب نيملسملل ًاددم مِدَقو -ه5١ ةنس

 .نصحم نب ةفيذحو ؛يقرابلا ةجفرع مهو «سراف ىلإ ةرصبلا نم شيجلاب
 «ةربس وبأ ًاعيمج مهريمأو ءمهُر يبأ نب رت وجاف ءمصاعو «سيق نب فنحألاو

 سراف وزغ هل قبس يذلا مهنيب نم ديحولا ةجفرع ناكو «ةجفرع ةراشتساب ةبتع هرمأو

 وبأ راس» :ةجفرع ةروشمبو «سراف دالب يلي امم ةريزج حتتفاو نفسلاب نيرحبلا نم
 مهثعب نيذلا) نيملسملاب اوقتلا ىتح ءدحأ هل ضرعي ال مهب لَحاّسو «شيجلاب ةربس
 لهأ مهيلع ىعادت دق ناكو (رذنملا نب , ديلخ ةدايقب اوئاكو سرافي اورصوحو ءالعلا
 ,كرهش ريمألا رخطصاو سراف لهأ ىلع ناكو + مهورصابسو ةيحان لك نم سراف

 هللا حتفف ءاولتتقاف «ةداقلا ةيقبو ةجفرعو ةربس يبأ عم) مهدادمأ نيملسملا ىلإ تفاوتف

 امب اوأفكنا مث ءاوؤاش ام مهنم نوملسملا باصأو «نوكرشملا مزهناف «نيملسملا ىلع

 .«نيملاس ةرصبلا ىلإ اوعجرف ؛ٌحلاب مهيلإ بتك ناوزغ نب ةبتع ناكو ءاوباصأ
 ءادأل ةرصبلا نم ناوزغ نب ةبتع راس «ةرصبلا ىلإ شيجلا كلذ عجر املو

 ةفالخ ةيادب  ه5١ ةنس يهو  ةنسلا كلت يف سانلاب جح دقو «جحلا ةضيرف
 هنأل نيرحبلا ةيالو نم يمرضحلا نب ءالعلا لزع دق رمع ناكو «باطخلا نب رمع

 كلت يف رمع عم ءالعلا جحف ؛ةنيدملا ىلإ همدقتساو ؛ «رحبلا ىف ١ يساسسلا ا وغأ

 ناكو «قيرطلا يف تامف ةرصبلا ًادصاق جحلا نم ناوزغ نب ةبتع عجر مث ؛ةديسلا

 نب رمع باتك هاتأف ءاهيف ميقي نأ ايوان نيرحبلا ىلإ عجر دق يمرضحلا نب ءالعلا
 ةرصبلا نم ريسي نأو «ناوزغ نب ةبتع ناكم اهيلع ًاريمأ ةرصبلا ىلإ ريسي نأب باطخلا
 هعمو نيرحبلا نم يمرضحلا نب ءالعلا راسف :ةيسداقلا يف صاقو بأ نب نغسل ادق

 - هنع هللا يضر - رجلا نب ةداعلا تام ةيملسملا نحب ةقيذو يسودلا ةروغتولا
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 نب ةريغملاو يرعشألا ىسوم وبأ ةرصبلاب ناكو «ةرصبلاو نيرحبلا نيب قيرطلا يف
 ىلو هنأ تاياور ةدع يف ءاجو «يرعشألا ىسوم ابأ ةرصبلا ىلع رمع ىّلوف «ةبعش
 رضح امل» هنأ يرذالبلا ركذ دقف «يرعشألا ىسوم ابأ بوصألاو .ةبعش نب ةريغملا

 «صاقو يبأ نب دعس دادمإب هرمأي يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ رمع بتك ةيسداقلا موي
 نأو . .اهدهشف «ةئامعبرأ ىف لاقيو ةئامنامث ىف ةبعش نب ةريغملاب ىسوم وبأ هّدمأف
 - 0©. «ةيسداقلا نم همودق دعب ةرصبلا يلو امنإ ةريغملا

 ىلإ دونجلاب ةداقلا رابك ةرصبلا نم ثعب دق يرعشألا ىسوم وبأ ناكو
 «ةيسداقلا دهشو هسفنب ىسوم وبأ راس مث «يقرابلا ةجفرع مهنم ناكو «ةيسداقلا
 يحاونب نوملسملا ثكمف «ه6١ ةنس مرحم رهش رخاوأ يف ةيسداقلا راصتنا ناكو

 ةريزجلا ىلإ ىسوم يبأ ريسمب دعس ىلإ رمع باتك ىتأ مث «نيرهش ةريحلاو ةيسداقلا
 عيبر رهش يف ىسوم ابأ ىلوو هلزع نأ ىلإ ةرصبلا ىلع ةريغملا رمع يلوو «ةيتارفلا
 يرعشألا ىسوم يبأ ةيالو يف ةداقلا رابك نم يقرابلا ةمثره نب ةجفرع ناكو ءه7

 ىسوم وبأ ازغ» :يرذالبلا لاق .زمرهمارو رّئْسَتو زاوهألا ميلقإل هتاحوتف يفو ةرصبلل

 قوس حتتفاف «ةريغملا دعب ةرصبلا باطخلا نب رمع هالو نيح زاوهألا روك يرعشألا
 وبأ لاقو .ةرشع عبس ةنس يف هسفنب كلذ ىلوتو «ةونع يريت رهن حتفو ةونع زاوهألا
 ًاقاتسر ًاقاتسر حتفي لزي ملف زاوهألا ىلإ يرعشألا ىسوم وبأ راس :يدقاولاو فحم

 «سوسلا الإ اهضرأ عيمج ىلع بلغف «هيدي نيب نم برهت مجاعألاو ءأرهن ًارهنو
 . (”1/؟ص) «زمرهمارو ءرذانمو ءرتسّتو

 ةداقلا رابك نم ةجفرع ناك» : هنأ عماجلا باتكب ةجفرع ةمجرت يف ءاجو

 نأ دعب «ناتسزوخ يف (رتْسُت) و (زمره مار) حتف يذلا وهو . .قارعلا يف نيحتافلا
 ةيقرشلا ةفضلا ىلع ةعقاولا (ركشك) ركُسك ةامسُملا ةقطنملا سرفلا شيج نم رّهط
 . (١77ص) «ةلجد رهنل

 حتفل ةرصبلا نم ريسملا دارأ امل رعشألا ىسوم ابأ نأ عئاقولا طبر نم نيبتيو

 ةعقاولاو ركْسُك ةامسملا ةقطنملا ريهطتل يقرابلا ةمثره نب ةجفرع ثعب زاوهألا ميلقإ
 - ةجفرع اهيلإ راسف «ةرصبلا ةلجد داوس ىمسّتو «ةلجد رهنل ةيقرشلا ةفضلا ىلع

 «ةيرجه ١5 ةنس طساوأ ىف كلذو «سرُفلا شيج نم اهرّهطف  ناسرفلا نم ةقرفب
 1 .زاوهألا حتفل قيرطلا كلذب أيهتف

 رابك هعمو ةرصبلا نم يرعشألا ىسوم وبأ قلطنا ه5١ ةنس رخاوأ يفو
 كلام نب ءاربلاو «يراصنألا كلام نب سنأ مهنم ناكو - ةرصبلاب ةداقلاو ةباحصلا
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 «يقرابلا ةمثره نب ةجفرعو «يجحذملا يثراحلا دايز نب عيبرلاو «يراصنألا

 دالب ىسوم وبأ حاتجاف  يثراحلا دايز نب رجاهملاو «يرازفلا بدنج نب ةرمسو.

 حتتتفاو «هيدي نيب نم برهت مجاعألاو رهن ًارهنو ًاقاتسر ًاقاتسر اهحتتفاو ءزاوهألا
 يريت رهن حتفو ه1١١/ ةنس لئاوأ يف ةونع  زاوهألا ميلقإ ةمصاع وهو  زاوهألا قوس
 .زمرهمارو «رذانمو ءرتسُتو «سوسلا :ندم عبرأ الإ زاوهألا ضرأ عيمجو «ةونع

 فيلح يرازفلا بدنج نب ةرمس زاوهألا قوس ىسوم وبأ ىلوو» :يرذالبلا لاق
 نب رجاهملا ناكف .مهلاتق دتشاو اهلهأ رصاحف رذانُم ىلإ ىسوم وبأ راسو . .راصنألا
 رجاهملا لتاقف . . شيجلا يف يثراحلا نايدلا نب دايز نب عيبرلا وخأ يئراحلا دايز

 1 :لئاقلا لوقي هيفو ءدهشتسا ىتح

 ٍلامجأب لح يف ٌرجاهملا حار ٌمهعمج شاج امل رذانم يفو
 يلاغلا رهوجلا لثم جحذم لآ يف هفرعن نايدلا ينب تيب ُتيبلاو

 ريسيو اهيلع فلختسي نأ رذاتم ٌرصاحم وهو ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكف. .
 حتفف «سوسلا ىلإ راسو «رذانم راصح ىلع دايز نب عيبرلا فلختساف سوسلا ىلإ
 .«ةونع رذانم دايز نب عيبرلا

 ءها1١/ ةنس لاوش رهش يلاوح يف كلذو «سوسلا ىلإ ىسوم وبأ راس املو

 يف ءاج امكو  ذئدنعو «زمرهمار ىلإو .رّثْسَت ىلإ ةمثره نب َةَجْفْرَع ىسوم وبأ َهَجَو
 لوألا حتفلا وه كلذ نأ دب الو (رتسُنو ءزمره مار ةجفرع حّبْق)  عماجلا باتك
 ءادأل رتست لهأو رتسُن ريمأ نازمرُهلا نعذأ امنإو «لاتق هيف نكي ملو ءرتُسّن ةنيدمل

 ناكو «ةيزجلا ءادأ ىلع مهتحلاصم متف ءىسوم يبأ ىلإ كلذب ةجفرع بتكف «ةيزجلا

 زمرهمار ةنيدم ىلإ ناسرفلا نم ةقرفب ةجفرع راسف «سوسلا ةنيدم رصاحي ىسوم وبأ
 ىسوم يبأ ىلإ ربخلاب ثعبو ةجفرع اهيف طبارف «ةحلاصملا ىلإ زمرهمار لهأ نعذأف
 دالب يف ةيسرافلا ةيروطاربمولل ةديلتلا ةمصاعلا يه سوسلا تناكو «سوسلا يف
 ماقف ءاهيف أطبارم ةجفرع ناكو «زمرهمار ىلإ اهنم لبقأو «ىسوم وبأ اهحتتفاف «سراف

 لوألا حتفلا حلص وهو هيلإ ةجفرع اوباجأ يذلا حلصلا ىلع  مهتحلاصمب ىسوم وبأ
 نع بوقعي ينثدح :لاق «نمؤملا دبع نب حور ينثدحا) :يرذالبلا لاق كلذ يفو -

 وأ فلأ ةئامنامث ىلع زمرهمار لهأ ىسوم وبأ ََّلاَص :لاق يزمرهمارلا مصاع يبأ

 وبأ اهحتف «ةونع دعب تحتُمَف ءاوردغ مهنإ مث (ةيونس ةيزج مهرد) فلأ ةئامعست
 . (نادلبلا حوتف /”77ص) . «همايأ رخآ يف ىسوم

 زمرهمار ةنيدمو رتسُت ةنيدمل  ةجفرع ةدايقب مت يذلا لوألا حتفلا حلص ناكو

 ىسوم وبأ حتف اهيفو ه9١ ةنس اوضقنو اوردغ مث ءه1١/ ةنس ةدعقلا يذو لاوش يف
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 حتف مت امل ةمئره نب ةجفرغ ناكو ءدعب اميف زمرهمار حتف داعأ مث «ةونُع رتسُن
 يبأ عم داع ه11 ةنس يف سراف دالب نم اهريغو زمرهمارو رتسُتو سوسلاو زاوهألا

 ناكو «ةمصاع ةنيدم ىلإ ةرصبلا ليوحتب ىسوم وبأ ماق ثيح «ةرصبلا ىلإ ىسوم
 مث ناوزغ نب ةبتغ ةيالو يف بصقلاب ةرصبلا دجسمو نكاسم ءانب دهش دق ةجفرع
 ةبتع ُىَنَب١ :يرذالبلا لاق «ىسوم يبأ ةيالو يف ةرصبلا ةنيدمل يقيقحلا سيسأتلا دهش
 يف كلذو «بصقلاب ةرامإلا رادو دجسملا ةبتُع ىتَبو ءبصقلاب نكاسم نوملسملاو
 أوعجري ىتح هوعضوو هومزحو :بصقلا كلذ اوعزن اوزغ اذإ اوناكف «ةرشع عبرأ ةنس
 اونبو اوطتخا سانلا نإ مث . كلذك لاحلا لزت ملف هءانب اوداعأ اوعجر اذإف ءوزغلا نم

 يف دازو «نيطو نبلب ةرامإلا رادو دجسملا يرعشألا ىسوم وبأ ىّنبَو «لزانملا

 نركتاو ةرصبلا ترهدزاف 4. .هلبألا رهن ةرصبلا لهأل ئتسوم قا نتضو. .::ةحسملا

 .هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ دي ىلع ةمصاع ةنيدم تحبصأو نارمعلا اهيف

2 2 

 لصؤّمملا دالبو تيركت حتف يف ةيدايقلا ةجفرع ةكراشم
 ا

 نم لكفألا نب يعبرو ةمئره نب ةجفرعو ءمتعملا نب هللا دبع :ةداقلا مهو لصوملا

 ةهتج نم ةمنره نب ةظقرعو سلسل ذكرت نب دعو ىرعشالا متع ني شاعر ءةهج

 :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب ةجفرع ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 ليخلا ىلع حْرَس نأ :صاقو يبأ نب دعس ىلإ بتك باطخلا نب رمع نإلا
 نأ كلذ أبن نم ناكو .(؟/414) «تيركتو لصوملا حتف يف . .ةمثره نب ةجفرع
 نب ريرج دي ىلع اهحتف قبس دق ناك لصوملاو دادغب نيب يهو - تيركت ةنيدم

 ريرج حتتفا» : ًالئاق كلذ يربطلا ركذ دقو «ةداقلا ضعب هعمو يلجبلا هللا هيض

 فل عر كفو قبرك نأ الإ. "نانو :توركتو «طاناسو داذخب ةوملدتغلاو
 نم اهيلإ فحز دقو لصوملا كلم قاطنأ كلملا ةرطيس تحت (ه4١ ةنس لئاوأ يف)

 «ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملا دالبب برعلا ىراصنو مجعلا نم شيجب لصوملا دالب
 نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ كلذ ربخب ةفوكلا ةيالو ريمأ صاقو ىبأ نب دعس بتكف

 نوكي نأو «لصوملا هالبو تيركت ىلإ ًاشيج ثعبي نأب رمع هيلإ بتكف «باطخلا
 لبقأ دقف ةرصبلا ةيالو ىف ناك ةجفرع نأ امبو «ىقرابلا ةمثره نب ةجفرع ليخلا دئاق
 يف مث يربطلا ةياور يف كلذ أبن ءاج دقو .ةفوكلا ىلإ ةرصبلا نم هئاسرفب كاذنآ

 .لج /8ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 راس ..ةنسلا هذه يفو» :ريثألا نبا لاق - ه7 ةنس ثادحأ يف - ريثألا نبال لماكلا

 دايأو «مورلا هعمو ء؛هضرأ يمحيل هيلع ٌقَدْنْو ءتيركت ىلإ لصوملا نم قاطنألا
 ؛رمع هيلإ بتكف ءرمع ىلإ بتكف ءادعس كلذ غلبف . ةجراهشلاو «رمنلاو .بلغتو
 ىلعو «لكفألا نب يعبر هتمدقم ىلع لمعتساو ءمتغملا نب , هَّللا دبع هيلإ حَرَس نأ

 .07«ةيكره نبا ةجفرع لبخلا
 نب هللا دبع شيجلا ريمأ ناكو يناثلا عيبر رهش يف شيجلا كلذ قلطناف

 نب يعبر متعملا نبا ةمدقم ىلعو «ةمثره نب ةجفرع شيجلا ناسرف دئاقو «متعملا

 يذلا دئاقلا وه ةجفرع نإف شويجلا يف ةيساسألا ةوقلا مه ناسرفلا نأ امبو «لكفألا
 ىلع شيجلا كلذ لزن دقف .تيركتل حتفلاو ريسملا كلذ يف رفوألا ماهسإلا هل ناك

 نيرشعو ةعبرأ ناسرفلا فحازتف ءًاموي نيعبرأ هشيجو قاطنألا اورصاحف تيركت
 ةكونك نوعها ارداكو فشق نيرسعو ةعمرأ اوفخارتف) « ريثألا نبا لاق انهو ..اقحتز
 .ءالولج ةعقوم دعب هنأب حيحصلا نمزلا دكؤي اذهو (ءالولج لهأ نم ًارمأ عرسأو
 ه1 ةنس ءالولج ضرأ داوس حتف اهالتو ه١ ةنس ةدعقلا يذ يف ءالولج تناكو

 نأل كلذو «ءالولج لهأ نم نوهأ هشيجو قاطنألا ناكف «تيركتل حتفلا اذه مث

 نبا لاق «ليمأ نيملسملا برعلا ىلإ تناك قاطنألا عم يتلا ةينارصنلا ةيبرعلا لئابقلا

 اوناكو «هترصُن ىلإ مهوعدي قاطنألا عم نيذلا برعلا ىلإ متعملا نبا لسرأو) رينا
 ىلإ مهعاتم اولقن مهيلع نيرهاظ نيملسملا مورلا تأر املو ايش ةيلع نونحتال

 هوملعأو ءنامألا هولأسو «ربخلاب هّللا دبع ىلإ رمنلاو دايأو بلغت تلسرأف «نفسلا
 قدنخلا باوبأ انذخأ انأ اوملعاف انريبكت متعمس اذإ هللا دبع مهيلإ لسرأو .. هعم مهنأ
 كعلوأ باجتساف ««هيلع متردق نم اولتقاو ءاوربكو ةلجد يلت ىتلا باوبألا اوذحف

 قلطلاو ::اوريكو :نومليهملاو متعملا نب هللا دبع َّدَهن دقف «كلذل ىراصنلا برعلا
 ىتلا باوبألا اوذخأو ىراصنلا برعلا ربكف «قدنخلا باوبأ اوذخأف ناسرفلاب ةجفرع

 يلي امم مهفلخ نم مهوتأ دق نيملسملا نأ مورلا نظف" : ”ريثألا نيا اقدح هلع ىلذ
 0 نرحاسمل ايراني بارا ريشا نا

 تولستسا نم وأ بال . .ملسأ نم الإ قدنخلا لهأ نم تلفي ملف ؛ ؛نمتلاو دايإو بلغت
 : متعملا نب , هّللا دبع كلذ يف لاقو :يرطلا لاق

 اوعباتت كاذ موي ٌعْمَجهُْللف اهَّعْمَج تيركت موي انلتق نحنو

 نع يربطلاو ريثألا نيا لقن دقو ؛ةرخآلا ىدامج رهش يف تيركت حتف متف
 ءاج دقو ء«ه4١ ةنس - ىرن اميف - بوصألاو ءه5١ ةنس يف كلذ نأ فيس ةياور

 )١( 74ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ج١؟.
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 70 1 ا

 ةقطنملا حتف ناك (ه١ ةنس) ىدامج رهش يف ثدح ام نأ كلذ ىدؤمو «ةرجهلل

 - اهسفن تيركت ةنيدمو نصح سيلو - تيركت دالب نم قاطنألا اهيف نصحت يتلا

 متعملا نب :سللا ليضع ؛(ىوتُيَن ىلإ هشيجب بحسنا يذلا) قاطنألا ةميزه مت املف

 - فيس معازم نع يربطلاو ريثألا نبا لقن كلذ يفو «لصوملا دالب ىلإ شيجلا

 را دكر يما ا | لكفألا نب يعبر متعملا نب , تس يرانا

 اومستر اجا راك تامل ىلإ كج ارح يصح لالا ىلا تنل

 برخ رمع ىّلوو «باطصلا ني ومع ىلإ عمفلابو سايح لاب وثفيو «ةمينغلا

 يف يف ريثألا نبا لاق مث . ''«ةمثره نب ةجفرع جارخلاو «لكفألا نب يعبر لصوملا

 اهجارخ ىلعو «لكفألا نب يعبر لصوملا برح ىلع ناك» ةنسلا كلت ءابنأ ةمئاح

 ناك : ليقو ل. ايا حارسا يرحل يلهو اجا لقوا + .ةمثئره نب ةجفرع

 ركذ مث 1 1 يفر وربقلا ىلع نآكو . متعملا نب هللا دبع هلك كلذ ىلع

 داق نأ كلك عيس ء«ه"١ ةنس ىتحو ةيلاتلا تاوئسلا ءابنأ ةمتاخ يف كلذ لثم

 اقع ولك _ لكفألا نب يعبروأ «دقرف نب ةبتعو رو ل اعلا

 ترك جمعي يدين نلمثلا عمنلا ىف ركفال ينقل نينجا ميتال

 ا ا

 :يرذالبلا لاق «مهلاومأو مهسفنأ ىلع تيركت نصح لهأ َنَّمأو «تيركتو
 حتف ناكو .«مهل طورشو نامأ باتك مهعم ناك هنأ تيركت لهأ نم خيش ينثدحو»

 .ةيرجه ١9 ةنس تيركت

 نم «(ناسرفلا) ليخلل ًادئاق ةمئثره نب ةجفرع هعمو «دقرف نب ةبتع راسو

 لاق . اقلخ مهنم لتقف داركألا هلتاقف ء(ذابأرد) و (ناغماصلا) و (روزرهش) ىلإ تيركت

 يف (ناولح) ىلع ٍلاو وهو (روزرهش) حتف لواح يلجّبلا سيق نب ةرزع نأ : يبلكلا
 دقرف نب ةبتع اهازغف - ه19 18 ةنس كلذ ناكو  اهيلع ردقي ملف رمع ةفالخ
 نب را نشل ل اياز كاع هس ص

 0 هللا د 0 يل :يليام

 . عماجلا 117١ ص (يِسْنَعلا لكفألا نب يعبرو
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 حسك سل يبي يي حيييل سيب با _  حسسسحااحماممماال

 روزرهش :اولاق ءروزرهش خياشم نع هيبأ نع يناولحلا ماعز ونبأ ينثدحو .جارخلاو

 . .ًاقلخ مهنم لتقف داركألا لتاقو اهحتف دقرف نب ةبتع حوتف نم ذابأردو ناغماصلاو
 ةفالخ رخآ يف تقرُق ىتح لصوملا ىلإ ةمومضم اهلامعأو روزرهش لزت ملو

 . (؟75ص) . (ديشرلا

 يف ةيروشآلا ةراضحلاو ةلودلا ربا يذلا ميلقإلا وهف لصوملا دالب امأو
 يبرعلا حتفلا دنع) ىونين تناكو «ىوَئْيَن ةنيدم اهتمصاع تناكو ةميدقلا روصعلا

 ةفضلا يف هلباقُيو ةلجد رهنل ةيقرشلا ةفضلا يف انصح (ه١٠ ١9 ةئس يمالسإلا

 لاق .ةديدع قطانمو ندمو ىرق لصوملا ميلقإ عبتت تت تناكأو «لصوملا نصح ةيبرغلا

 قاحسإ يبأ نع يدعجلا ليقع نب هللا دبع لاق) :يدقاولا هَّللا دبع وبأ مامإلا

 ىلع لزنو (ةيتارفلا) ةريزجلا حتف دعب يرعشألا مْئَع نب ضايع لحترا :ينادمهلا
 ضايع لحتراو .هيلع ررقت ام ىلع ًاحلص باجأف «يطبقلا عيدب اهيفو ءادلب (ةنيدم)
 ذخأو راغأو ىضمف ءاهلامعأو لصوملا ىلع ريغيل دنج نب ورمع ثعبو - ادلب نم -

 املف «يبرغلا بناجلاب لتُق ىتح لتاقف «هولتاقو هيلع اوجرخف حياصلا عقوو مئانغلا
 مهيلع ّركف حالسلاو ددعلاب اهلهأ هيلإ جرخف لصوملا لزنو لحترا كلذ ًاضايع غلب
 تسل ااهر جاك ؛عنمي روس ذئموي اهيلع نكي ملو ًاماطح مهلعجف فحزلا شيجب
 ؟هذه ام :لاقف «لبجلاو لهسلا تذخأ دق ةنيدم يه اذإف فوتيل لإ فايع راو

 مامإلا لاق .مالسلا هيلع ىّتم نب سنوي ةنيدم اهلعل :لاقف «ىوَتْيَن هذه :ليقف
 بتكف «ىرسك دي تحت نم ناكو «قاطنأ كلملا ذئموي ىونين كلم ناكو :يدقاولا
 بجت مل نئل :هل لاقف حلاص يريزجلا هيلإ ذفنأف «ةحلاصملا فال ىلإ قفا
 رهشأ ةتس ىلإ مهحلاصأ ينإ :لوقي هيلإ بتكف ءأرش كّتقذأ الإو هودارأ ام ىلإ ءالؤه

 هباجأف ,مهتعاط يف ٌتلخد هدلب اوحتف نإف ىرسك رمأ نم نوكي ام ىرأ ىتح

 .'"”«اهجرمو اهجوم ىلع هوحلاصو كلذ ىلإ نوملسملا
 نب ةبتع يرعشألا مْنَع نب ضايع عم لصوملاو ىونينل حتفلا كلذ دهش دقو

 نب ةبتع دعب ةدايقلا يف يناثلا لجرلا ةجفرع ناكو «يقرابلا ةجفرع كلذكو «دقرف
 نب ةبتع باطخلا نب رمع ىَّلو» :يرذالبلا لاقف ؛ةبتع ركذب تاياورلا تفتكاف ءدقرف
 يقرشلا مرتاومص ىونين لهأ هلتاقف نيرشع ةنس لصوملا يملسلا دقرف
 ا .ةيزجلا ىلع رخآلا نصحلا لهأ هحلاصف «ةلجد ربعو ؛«ةونع

 دصق ىلع دقرف نب ةبتع لمعتسا باطخلا نب رمع نإ :ليقو» :ريثألا نبا لاقو

 .5ج ١١  يدقاولا هللا دبع وبأ  ماشلا حوتف )١(
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 يقرشلا وهو اهنصح ذخأف ىونين لهأ هلتاقف ءاهاتأف «نيرشع ةنس اهحْتَنو لصوملا
 :ليقو . .ةيزجلا ىلع لصوملا وهو يبرغلا نصحلا لهأ هحلاصف ةلجد ربعو «ةونع

 ثعبو «نينصحلا دحأ حتفف لصوملا ىتأ ءادلب (ةنيدم) حتف امل مْنَع نب ضايع نإ
 حلصلاب حتفلا وهو .؟جارخلاو ةيزجلا ىلع هحتفف رخآلا نصحلا ىلإ دقرف نب ةبتع
 ةنس يف كلذ ناكو «ىونين كلم قاطنأ عم هنأب نيقيلا أبنلا يدقاولا مامإلا ركذ يذلا

 قاطنأ نإف كلذل «سراف دالب يف درجدزي ىرسك شيج عم دنواهن ةعقوم ليق ه٠

 رصنلا مت املف «ىرسك رمأ نم نوكي ام ىري ىتح رهشأ ةتس ىلإ نيملسملا حلاص
 دالب رئاسو كاطنأ لخد - ه١٠ ةنس طساوأ يف  دنواهن يف ريبكلا يمالسإلا يبرعلا

 كلذكو دنواهن ةعقوم دهش دق ةمثره نب ةجفرع ناكو .حلصلاو ةعاطلا يف لصوملا

 ةجفرع ناكو «دقرف نب ةبتع اهيلع رمع لمعتساو لصوملا هالب ىلإ اداع مث «ةبْنع

 ىلع لصوملا قطانمو ندم لهأ ةحلاصم دقرف نب ةبتع ىلوتف «جارخلل ًايلوتمو هل ًابئان
 دجوو) :يرذالبلا لاق «لصوملا نصحو ىونين لهأ حلص ىضمأف «جارخلاو ةيزجلا
 جرملا  ةحلاصملاب  حتف مث «ةيزجلا ىلع اهلهأ هحلاصف تارايد لصوملاب ةبتع

 عيمجو «ريسادو «ةلعملاو «ةنايحلاو «نوتبجو ءارذعاب ءراذهاب ضرأو ءهارقو

 نب ٌرحلا ينبب ٌفرعُي يذلا قلسلاو «ةجراهشلا لتو «ةثاعنابو ءداركألا لقاعم
 دالب لهأ ةحلاصم لمتكاف .«لضوملا ةطبار:بحاص ينادمهلا ةدايغ نب حلاض
 .ةرجهلل ٠١ ةنس رخاوأ يف جارخلاو ةيزجلا ىلع لصوملا

 ًاددم دقرف نب ةبتع راس امنيب لصوملاب ةحجفرع ثكم ه77 7١ ةنس يف مث
 نب ةفيذح عم ناجيبرذأ قطانم ضعب حتف يف كرتشاف ناجيبرذأ يف نيملسملا شيجل

 . يبلكلا يئثيللا هللا دبع نب ريكبو يدنكلا سيق نب ثعشألاو ناميلا

 هالوف ناجيبرذأ تغلب يحوتف نإ :رمع ىلإ ةبتع بتكو» :نودلخ نبا لاق
 را تساي كاملا ةلاق كلذ ودول يقوملا قلع اهون رع ب ةهفرك ارو اانا
 ناجييرذأ يحوتفيا تغلب دق ين :رمع ىلإ بتك دقرف نب ةبتع نأ -. يناولحلا اجر
 نسرم نبأ نشتالحوا :يرذالبلا لاق .(«لصوملا ةمثره نب ةجفرع ىلوو اهايإ هالوف

 باطخلا نب رمع نأ :يبضلا براحملا يبأ نع يراصنألا لضفلا يبأ نع يورهلا

 . "!1يقرابلا ةمثره نب ةجفرع اهالوو لصوملا نع ةبتع لزع
 دين دع هر 1

 .؟ج 755 ص ى ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
 .76 ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)
 ."78ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (6)
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 يمالسإلا يبرعلا اهرصع سيسأتو . . لصوملل ةجفرع ةيالو
 ءرومألا رييستب ةياردو ةربخ اذ ًايرادإو ءأذف ًأدئاق يقرابلا ةجفرع ناك دقل

 ممألا خيرات يف يربطلا ريرج نبا ركذ دقو «ةيلاملا رومألاو جارخلا ميظنتب ًافراعو
 هنأو نادلبلا ىلع باطخلا نب رمع لامع ءامسأ لماكلا باتك ىف ريثألا نباو كولملاو
 ا لضرملا ارك. نلف رمع لئاع فرخ ني فرع ناكا ها 9215 ةنس نعد
 ةجفرع حبصأف ه١ ةنس تناك لصوملا دالب نم قطانم حتف ةيادب نأ بوصألا نكلو
 دالبل يسيئرلا حتفلا يف رابكلا ةداقلا نم ناك مث «قطانملا كلت جارخ ىلع الماع

 اهلهأ ةحلاصمو لصوملا دالب حتف لمتكا املو ء«ه١٠ ةنس دقرف نب ةبتع عم لصوملا
 ريمأ َنْيَع «ءناجيبرذأ ىلإ ةبتع راسو - ه؟١ ةنس رخاوأ يف  جارخلاو ةيزجلا ىلع

 اهالوتف «لصوملا دالب ىلع ًايلاو ًأريمأ ةمثره نب ةجفرع باطخلا نب رمع نينمؤملا
 لصتي اممو «ىمالسإلا يبرعلا اهرصع سسأو ه٠ ةنس وحن ىلإ ه١ ةنس ذنم
 ١ ْ :هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج ام كلذب

 رهتشا دقو . .لصوملا ىلع ًايلاو ةجفرع نّْيَع باطخلا نب رمع دهع يف»
 . "”(سرعلا اهنكسأو ءاهرَضَم يذلا وهو «لصوملا طيطخت ةداعإب

 هدج نع هيبأ نع يبلكلا ماشه نب سابعلا نع يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاجو
 ٠ : لاق

 ةمثره نب ةجفرع ءاهرّصَمو «برعلا اهئكسأو لصوملا طئتخا نم لوأ»
 20و قابلا

 : يلي ام لصوملا دالبل يقرابلا ةمّثْرَه نب ةجْفْرَع ةيالو دهع ملاعم نم ناكو

 ه١ ةئس  باطخلا نب رمع ةفالخ- يف لصوملا دالب ةجفرع ىلوت :ًالوأ
 نب نامثع ةفالخلا ىلوتو ه7 ةنس رخاوأ يف - هنع هللا يضر رمع يفوت املف
 اممو «نامثع ةفالخ يف اهيلع ًايلاو رمتساف لصوملل ةجفرع ةيالو نامثع ٌرقأ نافع
 زييمت يف ةباصإلا باتكب ةجفرع ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق :كلذب لصتي
 لصوملا َدَج يذلا :لصوملا خيرات يف يلصوملا ىفاعملا ايركز وبأ لاق) :ةباحصلا
 ىلإ سراف نم مهب عطقف ةمثره نب ةجفرع َرَمُأ ناكو «فالآ ةعبرأ اهنكسأو نامثع
 ف لضرعلل ايلا ةجفرع زارسسا «امهدخأ فارما كلذ نمر نيكو." "(لضوملا
 ناك اهريصمتو لصوملا طاطتخاب ةجفرع مايق نأ :امهيناثو .نافع نب نامثع ةفالخ

 .١/57ص - فرطماب  عماجلا )١(

 .878ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)
 .7ج 4!4ص - رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
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 نم لضوملا دالبل ةجفرع ةيالو نوكتف هغ١ 9 ةئسو 74 ةئس نيب ام نامكع ةفالخل ىف
 :كارتس _رشع هاهو فللذوا عع ةنم ودعت: ىلإ نك ةدس

 ةيرق لصوملا دالبب ةجفرع مهريمأو نيملسملل زكرمو ةنيدم لوأ تناك :ًاينا
 كلذ يفو .ةثيدحلا ةنيدم يهو ةمصاع ةنيدم اهلعجو ةمثره نب ةجفرع اهراتخا ةميدق
 لبق اهطتخاو ءاهرَضَمف الوأ ةثيدحلا لزن ةجفرع نإ :لاقُي» :يرذالبلا لاق

 0 م ل ع مرا

 منع نب ضايع نيالا نيج - ريمأ نأ ةيرجه ٠ هذس: ىوتيلو لصوملا حتف

 لهأ هيلإ جرخف لصوملا نصح > ىلإ دْئَج نب ورمع هل لاقي سي
 شيجلاب راس ضايع ريمألا كلذ غلب املف :«لتُق ىتح ورمع لتاقف .هولتاقو نصحلا

 اهيلع نكي ملو ءاماطح مهلعجف» :يدقاولا لاق ءاهلهأ براحف لصوملا نصح ىلإ
 ءيشل ضرعت لصوملا نصح نأ كلذ نم نيبتيو «فيسلاب اهذخأف «عنمي روس ذئموي
 نم يبرغلا بناجلا يف دْنج نب ورمع دكاقلا نفد مت دقو «رامدلاو بارخلا نم

 كلت دنع ةليلق ميل لراتر «ىواصتلل د وصحلا نم برقلاب ناكو «نصحلا فراشم

 ءادأ ىلع مهتحلاصمب دقرف نب ةبتع مث ضايع ماقف ؛ (ةوهيلا ةريعص ةلخمو عببلا

 بحاص قاطنأ كلملا ىلإ  ةجفرع هعمو - دقرف نب ةبتغ ِمْنَع نب ضايع ثعبو «ةيزجلا

 لصوملا دالبو ىونين لهأ ىلع جارخلاو ةيزجلا ىلع هتحلاصم متف ُىوَتْيَن ةنيدمو نصح
 ةتس دعب حلصلا ديكأت متو ؛(اهجرمو اهجوم ىلع» يدقاولا لاق امك وأ اهل ةعباتلا

 7١ ةنس رخاوأ يف - دنواهن حتف دعب  ةمثره نب ةجفرعو دقرف نب ةبتع مودق دنع رهشأ
 | ةضح دالبلا كلت ىلع ةجفرع باطخللا نب رمع ىلو نأ ثبل ام مث «ةيرجه

 دقف ءاهريغو ىونين مكاح ةحلاصم مت دقو ًابيرقت ًابراخ ناك لصوملا نصح نأ امبو
 ىف ءاج امك ثيح ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسللو هل أرقم نوكيل رخآ ًاناكم ةجفرع راتخا

 «ىراصنلا تايبأو ناتعيب اهيف ةميدق ةيرق تناكو ةثيدحلا ٌةجفرع ىتأ»  نادلبلا حوتف
 ىلع (اهرَضَم) ةملك لدتو .«أنصح اهوحن لّئَبو «برعلا نم اموق اهنكسأو ءاهرٌصَمُف

 ريما ارقمو ةيمالسالا ةينوملا ةطلسلل اركرشو ةموصاع ةديدق تناك ةغيدجلانأ
 نب رمع ةفالخ ىف ه١1 ةنس هتيلوت ذنم - لصوملا دالب ريمأ  ةمثره نب ةجفرع

 نم برقلاب ةجفرع هانب يذلا نصحلا ناكو «نامثع ةفالخ تاونس لئاوأ ىتحو باطخلا
 . لصوملا دالبب ةطبارملا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةوقلل ًارقم ةثيدحلا ةنيدم

 اهقطانم ىلع جارخلا ٌضَرْفو لصوملا دالب جارخ ميظنتب ةجفرع ماق :ًاثلاث
 باطخلا نب رمع هضرف ام وحن ىلع كلذو ءاهلهأ ىلع ةيزجلاو ءاهيضارأو اهجورمو
 بيرج لك ىلع داوسلا ىلع رمع عضوا :دقانلا ورمع لاق .ةلجد داوس ضرأ ىلع

 ةسمخو مهارد ةسمخ ةبطرلا بيرج ىلعو ءازيفقو امهرد ءاملا :هغلبي رماغ وأ رماع
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 سوؤر ىلع ةيزجلا برضو .ةزفقأ ةرشعو مهارد ةرشع رجشلا بيرج ىلعو « ةزفقأ
 .(رشع ينثاو «نيرشعو ةعبرأو ًامهرد نيعبرأو ةينامث لاجرلا

 اهلي هادسو اهيضإر| ىلط جارخلا ٌضَرَفو لصوملا دالب حسمب ةجفرع ماقف
 هب نوليكي لايكم وهو نافرباشلا ىعدُي مهل ًاكوكم زيفقلا ناكو .ًةزفقأو َمهارد ةيعارزلا
 «لاجرلا نم ملسُي مل نم ىلع ةيزجلا برضب ةجفرع ماق امك .امهريغو ٌربلاو ريعشلا
 اهليصحتب وه موقير ةجفرع ىلإ ةيزجلاو جير نودؤي لصوملا دالب لهأ ناكف
 ناك هنأب ةجفرع رهتشا دقو «لاملا تيب يف ىقبت ام ظفحبو اهفراصم يف اهفرصبو
 ميظنتلا لمشيل دتمي امهم ًالمع ناك جارخلا ميظنت نأل لصوملا جارخ ىلع ًالماع

 تيبو جارخلاب لصتي امم كلذ ريغو جرخلاو لخدلا نيب ةنزاوملاو يرادإلاو يلاملا
 .ةيالؤلا لام

 ةيالو - هدهع ذنمو  يقرابلا ةجفرع دهع يف لصوملا دالب تحبصأ :ًاعبار
 الامش ةيتارفلا ةريزجلا ةيالو دودح نيب ام دتمت ةدلحمو ةعساش قطانمو ندم تاذ

 باب :لصوملا» :نأ لماكلا باتك شماه ىف ءاج دقو .ًابونج قارعلاب ةفوكلا ةيالوو

 .«قارعلاو ةريزجلا نيب ْتَْلَصَو اهنأل الصوم تيمّسو «ناسارخ حاتفمو قارعلا
 دنع اهيلع ةيزجلاو جارخلا ضرف مت يتلا لصوملا ةيالو قطانمو ندم نم ناكو

 قطانملاو ندملا لصوملا ةيالو اهنم تنوكتف «ةمثره نب ةجفرع دهع يفو اهحتف
 :ةيلاثلا:ةيسيئرلا

 نمل نذإلاو هلهأ ىلع ةيزجلا ضرف مت «ةلجد رهن برغ : لصوملا نصح
 . ءالجلا يف ءالجلا دا وأ

 ةلودلا ةمصاغ ىونين تناكو .ةلجد رهن قرش :ىونين ةنيدم نصح 5

 ىونين يف ناكو «مالسلا هيلع سنوي يبنلا ناك اهيفو ةميدقلا ةيبرعلا ةيماسلا ةيروشألا
 برعلا نييماسلا نييمارآلا نم هنأ دب الو «قاطنأ كلملا يمالسإلا يبرعلا حتتفلا دنع
 هعم ناك هنأ تيركت ىف نيملسملا نيبو هنيب برحلا ربخ يف فلس دقو .ءامدقلا

 اوناك نيذلا مهف (نييمارآلا) بوصألا نأو فيحصتو أطخ كلذ نأ دب الو (مورلا)
 .دالبلا كلت ىلإ نميلا نم ةميدق تارجه ْمَهو «ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملا دالبب

 .لصوملا ةلجد جرم وهو :جرملا ىرقو جرملا - '"'
 شماه يف ءاجو (ارذهناب) ظفلب ريثألا نبا اهركذ دقو :ارذهاب ضرأ - ؛

 يف توقاي ارذهناب ركذي ملو «لصوملا ىرق نم «ةمجعملا لاذلاب ءارذهناب) لماكلا
 . (نادلبلا مجععم

 . لصوملا روك نم :ارذعاب ضرأ -
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 هيناث نوكسو ةلمهملا ءاحلا رسكب  لماكلا شماه يف امك - وهو :َنْؤَتْبِح ١

 . لصوملا يحاونب لبج :واولا نوكسو ءاتلا مضو

 نبا هركذو (داركألا لقاعم عيمجو «ريساد) ظفلب يرذالبلا هركذ : نساد

 توقاي مجعُم نع لماكلا شماه يف ءاجو (داركألا لقاعم عيمجو «نساد) ظفلب ريثألا
 يف لصوملا يلامش يف ميظع لبج :- هرخآ يف نونو هلوأ يف ةلمهم لادب  نساد)

 . (ةنسادلا : مهل لاقُي داركألا فئاوط نم ريثك قلخ هيف يقرشلا ةلجد بناج

 .داركألا لقاعم نم ةقطنم :ةئايحلا 6

 .داركألا لقاعم نم لقعم :ةلعملا 4

 ةيلوتو لصوملل دقرف نب ةبتع حتف أبن يف ريثألا نبا لاق :ىدِّرابو ُىدْرَق - ٠
 .«لصوملا لامعأ عيمجو «ىدبزابو «ىدرقو. . ١ لصوملا جارخ ةمثره نب ةجفرع
 - ءرصقو ةلمهم لاد مث ةيناث نوكسو هلوأ حتفب : ىدرق» : لماكلا شماه يف ءاجو

 ناتبيرق ناتلباقتم ناتروك :روصقم ءابلا نوكسو يازلا حتفب :ىدبزابو - روصقم يأ
 يف وأ  «ايلاح ايكرت موخت ىلع ةيتارفلا ةريزجلا يأ - «ةريزجلاب يدوجلا لبج نم
 . . ةظفاحملا لثم روكلاو - ايلاح ايكرت

 يذلا قلسلاو «ةجراهشلا لتو «ةّرح نم اثاعناب) ىهو :اثاعناب ضرأ - ١

 :(لصوملا ةظبار ةيبحابم يئادجملا ةداتغ نر علاق وو ةملا يبدو

 نب ىفاعم ينربخأ» :يرذالبلا لاق :ساملسو ىوخو روحلاو ةيمرأ ةنيدم - 1
 اهحتف «لصوملا حوتف نم ةيمرأ تناك :لاق لصوملا لهأ نم خياشم نع سواط

 .«ساملسو ىوخو روحلا كلذكو لصوملا ىلإ ًانيح اهجارخ ناكو ءدقرف نب ةبتع
 .اهنم ناك مهبحاص تشدرز نأ سوجملا معزي ةميدق ةنيدم :ةيمرأ» :يرذالبلا لاق

 هتوخإو ئّئَبو اهيلع بلغو اهلخد ىتح اهلهأ براح دزألا ىلوم رانيد نب ةقدص ناكو

 لصوملا ىلإ اهجارخ ناكو ءًايلاح ناريإ يف يحاونلا كلتو ةيمرأ عقتو .«ًاروصق اهب
 ةيالو نم دعب اميف تحبصأ مث «لصوملا ةيالو روك نم تناكف ةجفرع دهع ذنم
 . ناجيبرذأ

 اهنكسي ناكو «ذابأرادو ناغماصلاو روزرهش يهو :اهلامعأو روزرهش ٠

 ةيزجلا ىلع اهلهأ حلاصو  ةجفرع هعمو  دقرف نب ةبتغ اهحتفف «داركألا نم قلخ
 ةجفرع ضرفو «هنوكلسي ًاقيرط اوعنمُي الو اوبْسُي الو اولتقُي ال نأ ىلعو جارخلاو

 ذنم لصوملا ةيالو روك ىدحإ تناكف روزرهش قطانمو لهأ ىلع ةيزجلاو جارخلا
 ملا :يرذالبلا لاق .ديشرلا نوراه ةفالخ ىلإ باطخلا نب رمع ةفالخو ةجفرع دهع

 ىلوف ديشرلا ةفالخ رخآ يف تقرف ىتح لصوملا ىلإ ةمومضم اهلامعأو روزرهش لزت
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 نم ةروك ىلع لماع (بترُم يأ) قزر ناكو .درفم لجر ذاباردو ناغماصلاو روزرهش
 .(مهرد ةئامتس روكلا هذهل ديشرلا طخف (مهرد يتئام لصوملا روك

 «لصوملا ةيالو دالب نم هحتف مت ام رخآ يهو :ريماد يلي امو نارز - 4

 كلذ يفو .اهوحتفف نامثع ةفالخ يف نيملسملا نم ةوق ةمئره نب ةجفرع اهيلإ ثعب
 اهني ةحاث لهآ ةرخاوبلط نيملسملا 'نأ نشيهاب لما ضعي لد: يرئالبلا لاق
 مهنيب اولاحف حالس مهعم سيلو مهل ديع موي يف مهوتأف نارز اهل لاقي ريماد يلي امم
 .«اهوحتفو مهتعلق نيبو

 يذلا ريبكلا لمعلاب يقرابلا ةمثره نب ةجفرع أدب ه6 ةلس وحن يف : :ًاسماخ

 ميدقلا لصوملا نصح ناكم يف لصوملا ةنيدم طاطتخاو سيسأت وهو خيراتلا هدّلخ
 نصح ناكم ىلإ ةثيدحلا نصحو ةنيدم نم ةجفرع لقتناف :ًاجراخ هيلغأ ناك يذلا

 اهنكاسمب لصوملا ةنيدم طتخاو سسأف «ةلجد رهنل ةيقرشلا ةفضلا يف لصوملا
 نيملسملا برعلا اهب نكسأو اهروسو عماجلا اهدجسمو ةماعلا اهقفارمو اهينابمو
 ةيالول ةمصاع ةنيدم لصوملا لعجو ؛ةدنكو دزألا نم مهتيبلاغو هعم اوناك نيذلا
 نع يراصنألا لضفلا يبأ نع يورهلا ىسوم وبأ ينث :ثدح١ :يرذالبلا لاق . لصوملا

 ةليلق مهل لزانمو ىراصنلا عيبو نصحلا لصوملاب ناك هنأ  يبضلا براحملا يبأ
 طتخاو مهلزانم برعلا لزنأف يقرابلا ةجفرع اهرّصَمُف «دوهيلا ةلحمو عيبلا كلت دنع
 طتخا نم لوأ) :يبلكلا ماشه نب سابعلا لاقو .«عماجلا دجسملا ىَنَب مث ءمهل

 ا رقرابلا دنع نب يتفرع اه هنو يحرملا اهكمأو لئفرملا
 شيجلا يف اهقراشمو قارعلا دالب ةداقو لامع نم ريثكلا هجوت ه7 ةنس يفو

 حتفل ة ةريصتبلا ةرالو.زيمأ رماع نب , هّللا دبع ةدايقب نافع نب نامثع ةفيلخلا هثعب يذلا

 كلذ يف راس نمم يقرابلا ة ةجفرع ناكف ءناسأارخو ناتسجسو سراف دالب يصاقأ

 ةعبرأ ةجفرع عنقأف برعلا لئابق نم ريبك ددع شيجلا كلذ يف ناكو حتفلاو شيجلا

 ىلإ كلذب بتكف ءاوباجتساف اهب رارقتسالاو لصوملا ىلإ هعم ةدوعلاب مهنم فالآ

 هدم اوزاس عجنلا م : املف ناتسجسو سراف يصاقأ حتف دعب هعم مهريسمب رمأف نامثع

 :ًالئاق لصوملا خيرات يف يلصوملا ايركز وبأ هركذ امم دافتسي ام وهو لصوملا ىلإ
 يقرابلا ةمثره نب ًةجفرع َرَمَأ ناكو «فالآ ةعبرأ اهنكسأو نامثع لصوملا ٌدَنَج يذلا»

 .«(لصوملا ىلإ سراف نم مهب عطقف

 ةرهملا قطانم نم مهتيبلاغ ناكو لصوملاب فالآلا ةعبرألا ةجفرع نكسأف

 ركب يبأ ةفالخ يف اهلامُع نم ةجفرع ناك قطانم يهو نامع دزأو تومرضحو
 ةيبلغأ نأ ىلع ةقح ةقحاللا دوهعلا يف لصوملا ءابنأ لذتو ءاهلئابقو اهءاسؤر فرعيو
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 ريبزلا نبا مايأ يف اهالوت نمم ناك دقو «تومرضحو دزألا نم اوناك برعلا كئلوأ
 «يدنكلا فيشألا نك وسمو يدزألا ةرفص يبأ نب بلهُملا ناورم نب كلملا دبعو

 . لصوملل ًايضاق يدنكلا ةريمع نب يِدَع نب يِدَع ناك مث

 ةنيدم تناكف «مالسألا نيد. رشنل ًايسيئر امامها ىطغا دق ةجقرغ ناكو
 ةيالو قطانم ءاجرأ ىلإ مالسإلا نيد راشتناو قالطنا ةدعاق هدهع يف لصوملا

 كلت لهأ ةيبلاغ لضوملاب عب اوناك نيذلا برعلاو ةجفرع دي ىلع ملسأف «لصوملا

 ماعد ةحيصرتو ءًاجاوفأ هللا يك يف ةاركألا لخدو «ىراصنلا برعلا نم دالبلا

 اهيلع ًايلاو ًاريمأ ةجفرع لزي ملو لصوملا ةيالو يف يمالسإلا يبرعلا رصعلاو مدانسإلا

 «هتافو نمز مجارتلا ركذت ملو « ةيضرم ةيضار اهبر ىلإ ةنئمطملا هسفن تعجر نأ كا

 هللا ناوضرو ةمحر هيلعف ةيرجه ال٠ ةنس دعب يفوت هنإ ةماع ةفصب لوقلا نكميو

 . ىلاعت
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 - لوسرلا دهع يف نامُع كلم

 ىلإ مهوعدي هلي ِهَّللا لوسر ثعبو بتك نيذلا نييناميلا ءامعزلا مالعأ نم
 .نامُع كلم يدزألا ىَدْئْلُج نب رفيج وه «ناميإ قدصأ اونمآف مالسإلا

 ناسا نم ةلثت كلل لوصر ةسن): ةيرسلا ةزيسلا :ىف' مانقت ننا:لاق
 ىلإ ٌّيبْلَكلا ةفيلخ نب َةّيْحِد ثعبف «مالسإلا ىلإ مهوعدي كولملا ىلإ ابتك مهعم بتكو
 يَدئلجْلا ينبا دابعو رْفْيَج ىلإ َيِمْهَّسلا صاعلا نب وَّرْمَع ثعبو .. .مورلا كليررصم

 يناسكلا مش ينأ نب كردلا ل ْبهَو نب َعاَجش ٌتعَبَو ٠. .َناَمُع ْئَكِلَم نْئّيِدْزَألا

 ةّيَمَأ يبأ نب رجاٌهملا ٌتَعَبو ءيناَسْعلا مهيألا نب ةلّبَج ىلإ(و) ماشلا موخت كلم
 نم ل ىلإ يموُزخملا

 يوبنلا بوتكملا صن خيراتلاو رّيسلاو نئسلا بتكو ةباحصلا مجارت تركك ككو

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسباا :وهو نامُع يكلم يدزألا يدْئَلَجلا ينبا دابعو رفيج ىلإ
 ,ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا : يَدئَلجلا ينبا دابّعو رفْيج ىلإ هللا لوسر دمحم نم
 نساحلا نإ هللا لوسر يّنإف ٠ افلم اهلنا . مالسولا ةياعدب امكوعدأ ينإف : دعب امأ

 متاإلاب روكا دز محلا : ورد الا نلعب ل وعلا عفر ام ناك ىفكتال هذاك
 ىلع ىت َوبُث رهظتو امكتحاسب لحَت يليخو لئاز امككلم نإف امتيبأ نإو امكّتيلو

 3 «بعك نب ُّىَبَأ بتكو امككلُم

 ؟نامعل َنْيَينامَيلا نْيَيدْزَألا ىدنلجلا لآو يدنلجلا نب رفيج مكح روذج يه امف

 ثوعبم ريسم ىتحو مالسإلا روهظ ىتح نامع يف ناك يذلا عقاولا ملاعم يه امو

 ؟ىدنلججلا نب دابع هيخأو ىدنلجلا نب رفيج ىلإ بوتكملا كلذب دك هللا لويمو

 نامُع يف ةديلتلا روذجلا ملاعم

 بعشو ضرأ خيراتب نامع ةقطنم خيرات طبتري يضاملا يف ديعب نمز ذنم

 .8ج 54ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا )١(
 .157؟ص هللا ديمح دمحم - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 0
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 ناطحق ىنب لئابق تسسأ امدنع كلذو «نامغ تيمَس ناطحق نب نام مسابو «نميلا

 ا ع سيلو ناطحق نبا برعي ةماعزب نميلأ دالب لك تلمش ةلود مدقأو لوأ

 سيلو» :نودلخ نبا لاق .ةديدع لايجأ امهنيبف هتلالس نم وه امنإو ناطحقل ًأرشابم

 يف نيعمتجُم . .ناطحق ونب ناكو . .مهلك نميلا وبأ ناطحق نأ يف فالخ سانلا نيب
 مهذاخفأ رفقلا وج يف ددعتو ءمهلئاصف ءاضفلا ضرأ يف تبعشتف . .ةيدابلا تالاجم

 لوأ) ناطحق نب برعي ناكو . .ةلودلا قلخ اودجتساو . .مهددع امنثو «مهرئاشعو

 ىلع هتوخإ ىلوو . .نميلا دالب َكَلَم يذلا وهو . .برعلا كولم مظاعأ نم (مهكولم

 ىلع ناطحق نب تومرضحو ءرحّشلا ىلع ناطحق نب داع ىلوف «مهلامعأ عيمج
 لوا ناطحق نب نامع وتب ناكف + 70نانيغ الب ناغ ناطحق نب نامعو ةفومرفح

 كيك روم ىف تاع تكمل دالبلا كلت يف اوعطقناو نامع اونكس نم مدقأو

 لمشي أبس ةكلمم كولم ذوفنو ناطلس ناكو ةميدق ةيئبس ةينامي تايماحو لئابق أبس

 ةيسلا ةيرت را دهاوشلاو شوقنلا نمو «جيلخلا لحاسو قطانم نم اهيلي امو نامع

 نامع يف هيلع روثعلا مت نيميلا ىلإ راسيلا نم نودُم يئبس شقن» كانه اهيلع روثعملا
 يف هرشن متو  مدقألا ةيئبسلا ةباتكلا ةقيرطب نوم وهو -

 125: هأ5 220 65[1عممعطقعو ]2 (نطقل0363 320 5115133 1549-2

 رثع (فيطقلا برغ لامش ليم ةئام دعب ىلع) جدثو 81477274 اننه ةقطنم يفو

 يف م1957 ةنس اهرشن مت «ةيئبسلاب ةنودم شوقن ىلع ريبلسكش نتياكلا

 ]نهاد عأدكه (نهضساتاطعتو5, '1]طع 1115 01 (0ةماهتط 558/1630 6و1ع. 60ه ععومطتع

 ل1]0111123, 59, (1922), 2. 3220-3,

 اهرشنو تيوكلا ريمأ ايلاح اهكلمي جدث يف اهيلع رثُع ىرخأ ةيئبس ةباتك كانهو
 : يف نامكير

 آلم 111156013, 50, 2. 239

 برق نورات ةريزج يف ةيئبسلاب شوقن ىلع ليونروك رثع 0١ ةنس يفو

 , 0: تكا

 ١ 017 ةظي ةيكزيسمألا نانستألا" ةشازد ةفعب .تاسيقتت هتريفسأو

 دقو لي 2 شوقن ىلع روثعلا نع نامع يف م8 و

 .177 و ”١ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()

 - يلحملا مكحلا ةعبطم - "ص  دمحألا ديعس يماس .د  ةيرزججلا تاغللا خيرات ىلإ لخدملا (0)

 ,ماؤ١8 - دادغي

 ىلإ عقاوملاو راثالا كلت نمز دتميو - 58 - 55 ص  هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات (")

 .يداليملا ثلاثلا نرقلا رخاوأ
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 :سبيليف لدنيول ةلوهجملا نامع باتك يف م935١ ةنس اهرشن مت

 7 م1111. 17211017713 0131311, 1012040123.

 يفور :مرعلا ليس لبق نامع ىلإ برأم ضرأ نم ةيئبس ةيدزأ رئاشع تلقتنا دقو
 ينير جورتخ لبق نميلا' نم اوجرخ دزألا نم نارهز ونب ناك» :نودلخ نبأ لاق كلذ
 3 ؛«كامع نحاس قطاتم ضعي نسرثلا لتخا نوصعلا كلف دعب يت. "نان اولزلو
 نم ةيدزأ لئابق تلقتنا مرعلا ليس عقو املو 00

 .نامَع دزأو نامُعل فورعملا مث خيراتلا كلذب أدبو نامُع ىلإ برأم ضرأ

 كولملا أبنو . .نامُع ىلإ برأم نم دزألا لاقتنا

 0 دزألا لئابق لك سيلو - دزألا لئابق نم قيرف ةعسانشلا

 برأم نم تراس ةقرف مهنم ناك دزألا لئابق نم نامع ىلإ اولقتنا نيذلا نإف كلذلو «دزألا

 كلذ دعب تراس ةقرف مث مرعلا ليس باقعأ يف رافظو ةرهملاو تومرضح قيرط نع

 : يلي ام لاقو ىلوألا ةقرفلا أبن نامت خيرات يف يبتوعلا خرؤملا ركذ دقو «نمزب

 نب سود نب مْنُغ نب متاح نب مهف نب كلام دزألا نم نامعب قحل نم لوأ ناكا

 نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب هللا دبع نب ناثدع

 ةدعلاو ليخلا يف ٌمج ركسعب نامع لخد ىتح مهف نب كلام راس . .دزألا نيرصن

 نوكيل نامُم طش نم تاهلق بناج ىلإ هعم نمب كلام لزتعاف ؛سرعلا اهب دجوف «ددعلاو

 . ''”(نامُع نم مهالجأو مُمّلَئاَو سرفلا مهف نب كلام رذنأ» مث (مهل عنمأ كلذ

 نب كلام راصتنا نع ةيخيرات تاياور كانه نأ مغر» :رمع قوراف .د لوقيو
 نامُع لو هدرا اذه نأ 0 نامُع نع مهئالجاب سرفلا ىلع مهف

 لدم فو داعب كي ا ترس تان تبل ناحك رج
 ضراعت عقاولا يف كانه سيلو . ”؛نيرحبلاو ءاسحإلا ىلإ ًالامش هترطيس طسيو مهف

 نيبو ًايئاهن نامع نع مهئالجإو سرفلا ىلع مهف نب كلام ةدايقب دزألا راصتنأ نيب

 ىرخأ ةرم قطانملا كلت اولتحا مهنأل نامُع لحاس نم قطانمب دعب اميف سرقلا دوجو

 نمرعلل نكت ملا :هنأ يوكزألاو يبتوعلا ركذ دقف .هدالوأو مهف نب كلام نمز دعب

 يل ل ا

 0 "م
 ١. 8ص رمع قوراف .د  ينامعلا خيراتلا رداصم ةرف
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 . '""يلوعملا ربكتسُملا نب ىدْئَلجلا نب ىدْئَلُجلا ىلإ اهكلُم راصو هدعب

 تدتما دق نامع ىف ترقتسا ىتثلا دزألا لئابق نم ىلوألا ةقرفلا ةطلس تناكو

 كلملا هئباو يدزألا مهف نب كلام لوألا كلملا دهع يف نيرحبلاو ءاسحإلا ىلإ
 تارجه تلاوث)»  رمع قوراف .د ركذ امك - مث « يدزألا مهف نب كلام نب ةميذج

 نم مهريسم ناكو دزألا لئابق نم ةيناثلا ةقرفلا  لاقتنا وأ - ةرجه يهو «ىرخأ ةيدزأ

 ةعامج لاق كلذ يفو «نامعو نيرحبلا مث ةماميلا ضورع ىلإ نارجنو برأم قيرط
 لاق ءاهونكس ىتلا قطانملاو برأم ضرأ نم دزألا لاقتنا نع هتديصق ىف ىقرابلا

 ١ : يقرابلا ا

 تانوفشلاو به راهيستحلا فرار :ةودلا ايفر دف ةرالا ضلع

 ٍةالَفلا ضرع ضوخت ٍتادجْنُم 2 ٍقْذِص ٌبئاتك مهنم ْتَضَمَو
 ةانمزلاواتنقلاو: املا :ناكظألاب ةفاععلا ةخاش:ثثأف

 ٍةَعّرلايديأنيبروخلاب  نيرحبلاةيفاق ٌمؤت ثِالثاو
 الا كاف (صيس ناهتل. .:نايهتتت انهزارف تدقأب

 اهلولدمب نيرحبلا لحاس قطانم ىلإ اورشتناو نامع يف دزألا ترثك كلذبو

 ام ةرتفلا يف نميلا مكح يذلا) يريمحلا عبت ناسح كلملا نأ ىورُيو ؛ يداليملا

 '؛ :لاق (ةيدكليم 452154 هش رين

 رقشحلا ضرأ دعت نام نضرأو. .هلك فيشلاو نيرحبلا اهل ٌدزأو

 مكح يذلا) يريمحلا عّبُت دعسأ كلملا شيج يف تناك َنامُع دزأ لئابق نأو
 :اهريغو ةريحلا دالب ازغ امل لاق هنأو (م٠58 55* ةرتفلا يف

 ناحمحفو :موجهتسش هزأ «ٌدزألاو ءاهكولمو رّيْمِح لواقم يعمو

 ُناَدْمُه ئَرُذلاو ءُجِحْلَم ٌبلقلاو ٠«يعم ْنتَدْنِكو «ْنُّئعاضُق يعمو

 امبر نامعل ىَدْئَلجلا لآ كولملا مكح نإ جاتنتسالا ليبس ىلع لوقلا نكميو
 قوراف .د ركذ امك هنأ ْذِإ .يداليملا سماخلا نرقلا طساوأب نمزلا كلذ يف أدب

 نب ةلوعم ينب ىلإ تلقتنا لب ءمُهَف نب كلام لآ يف نامع يف ةطلسلا قبت مل»  رمع
 نب دوعسم نب ربكتسملا :مالسإلا لبق مهنم ناك» :نودلخ نبا لاق «سمش

 .18١ص - رمع قوراف .د  ينامعلا خيراتلا رداصم 000

 .717/7ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص )١(
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 نب رفُيَج :مهنم مالسإلا كردأ يذلاو ب نمت نياق رهف وللا دنع دريد الا

 نب ىدْئلُجلا لآ ىمتني» هنأ رمع قوراف .د ركذ دقو ؛ربكتسُملا نب ركرك نب ىَدْئْلُجلا
 ام ينامعلا خيراتلا رداصم يف ًاضيأ رمع قوراف .د لاقو «؛ةلوعم ينب ىلإ ربكتسملا

 نب ىَدْئَلُجلا ونب :امهادحإ «ىَدْنَلُجلا بقل اتلمح نيتينامي نيتريشع نإ» :هصن يلي
 مهو يلوعملا ىدْئْلُجلا ونب :امهيناثو . .جيلخلا ىلع مهذوفن اوطسب نيذلا ركرك
 سرفلل نكت مل هنأ نم يوكزألاو يبتوعلا هركذ ام فلس دقو .«نامع اومكح نيذلا

 ىلإ اهكلُم راص نأ دعب الإ اهنع مهف نب كلام مهالجأ نأ دعب نامع ىلإ ةعجر
 . «يلوعملا ربكتسملا نب ىَدْئْلُجلا نب ىَدْئَلُجلا)

 : يلي ام ةيخيراتلا تاياورلاو صوصنلا لمجم طبر نم نيبتيو

 ناك يدزألا ةلوعم نب هّللا دبع نب رارجلا نب دوعسم نب ربكتسُملا كلملا نأ
 لحاس لك  لحاسلا يأ  فيّسلاو نيرحبلا اهيف امب جيلخلا قطانمو نامع كلم
 . يبرعلا جيلخلا

 دعسأ كلملاو يريمحلا عبت ناسح كلملا رصاع ربكتسملا كلملا نأ ودبيو

 405٠ نيب ام ةرتفلا يف هدهع ناكو ءامهعم طابتراو ةقالع ىلع ناكو يناثلا عبت

 سأر وه لب ةيَدْئْلُجلا ةرسألا نم كلم لوأ  ملعن اميف وهو .ةيداليم ١٠20و
 .ةيدزألا ةرسألا كلت

 نب نكرك) هسفن وهو «ربكتسملا نب ىدئلججلا كلملا مكحلا ئلوت مث -

 ةقطنم ىلع هذوفن طسبيو نامع مكحي ربكتسملا نب ركرك ىَتْئْلَُجلا ناكو «(ربكتسملا
 يف نكي ملو «يقرشلا لحاسلاو جيلخلا ةقطنم ىلع هئانبأ دحأ ةيلوتب ماقو «جيلخلا

 نب ىَدْئْلُجلا دهع ريدقت نكميو ؛جيلخلاو نامع لحاس يف سرفلل دوجو يأ هدهع
 .ةيداليم 04٠ ةنسو 0٠٠١ ةنس نيب ام ةرتفلا يف ربكتسملا

 دقو «يدزألا ربكتسملا نب ىَدنْلجلا نب ىدئلججلا كلملا مكحلا ىلوت مث -
 امك «(م008 - 0؟/8) ةرتفلا يف مكح يذلا سرفلا كلم ناورشونأ ىرسك رصاع

 رذنملا نب ورمع مهو رذنملا ءانبأو ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا كلملا رصاع

 نب رذنملاو «(20175 )01/7  رذنملا نب دوسألاو (م١/0 - 555) نيب ام مكح يذلا

 رعاشلا ركذ دقو (م5057 )58٠0  رذنملا نب نامعنلاو (م019 5 ا/5) رذنملا

 كلم ىَدْنَلُجلا ىلعو ةريحلا كولم رذنملا ءانبأ ىلع دفي ناك هنأ سيق ىشعأ يلهاجلا

 ءانبأ كلذكو «ةيلهاجلا يف تومرضح كلم يدنكلا برك يدعم نب سيقو نامع
 : :كلذ يف لاقو «ماشلاب كولملا ةنساسغلا ةنفج

 ففيفرلاتاذماشلاب ًاكالمأ ةئفحج لآ نمانبحص دق
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 فويسلاكةودغنوشمي  ةريحلا يف بهاشألا رذنملا ينبو

 ٍفيِتُملا تومرضحبًأسيقمث ًاميقمنامَعيفةاَدْنئَلججو
 ناكف ؛مالسإلا روهظ ىلإ ربكتسملا نب ىدْئَلجلا كلملا رمُعو دهع لاط دقو

 ضعبلا بهذ دقو «ًابيرقت م١57 ةنسو 04٠ ةنس نيب ام ةرتفلا يف نامع كلم وه
 ةيخيراتلا رداصملا نم نيبتي يذلا نكلو «سرفلا مكح تحت تناك نامٌع نأ ىلإ

 يف يلاتلابو ,ىدئلجلا نب ىدئلججلا دهع يف أدب يسرافلا ذوفنلاو دوجولا نأ وه

 ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا ىلع ىضق يذلا وهو زمره نب زيوربأ ىرسك دهع
 هل لاقُي ايسراف امكاح ىلوو يسرافلا مكحلل ةريحلا ميلقإ عضخأو ه757 ةنس

 نم قطانم يف يسرافلا دوجولا أدب ودبي اميف  ذئدنعو «نيرحبلا يف (ربعكملا)
 فر اف و دان نانو يقل للا قاتل فالعمل: قفا اني اهو نحاس نادل دوف
 :هنأ يوكزألاو يبتوعلا خرؤملا نع رمع .

 لابجلاو ةيدابلا يف ًاكولم دزألاو ءرحبلا ئطاوشو لحاوسلا يف سرفلا تناك"
 هفاخ وأ ىرسك هيلع بضغ نم لك ناكو .مهب ةطونم رومألا لكو نامُع فارطأو

 هللا رهظأ نأ ىلإ كلذك اولازي ملو ءاهب هسبحي نامُع ىلإ هلسرأ هكلّمو هسفن ىلع
 | بلل

 ةنيدم يهو ةطلسلل زكارمو مصاوع ةباثمب ندم ثالث نامع يف تناك دقو
 - ابد ءانيم وه رحبلا ىلع ذفنم اهلو مأوت ةنيدمو - ىَدْئَلُجلا كلملا رقم  راَحص
 زكرم ناك#» : هنأ نوسنكلو قرشتسملا نع رمع قوراف .د لقن دقو .قاتسرلا ةنيدمو

 يسرافلا مكاحلا رقم امأ .اَبَد ءانيم وه رحبلا ىلع ذفنم اهلو مأوت : ةيدزألا لئابقلا

 لاقؤبب "ناش ىف. ةيسر اف ةقاساسا نر كدع ةرق فانك صئاكو «فاحسرلا ناكف
 مكاحلا ناك" هنأ ةينميلا ةيسايسلا قئاثولا باتك يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا
 ةنيدم» ّنأو «ناجتسب هل لاقي سرفلا ةرواسأ نم ٌراوسأ  نامع قاتسرب  ىسرافلا

 ناي اعمت ناني ةيويطق اخجل نونيب خادما جلب انه ناجع ةينعت مسا: مارا
 نم ةيلخادلاو ةئابعلا قطانملا ةينصاع ىه اكناك راجع يدشن إف كلذرو "6 اجلا
 نلع ىو ئدتلخلا تالا قف احم تناكو «ةيلحاسلا نامع فارطأو نامع

 اند ءانيهو ةييدمو مارت الام اهبلا مك نزغلا ملطلا ىلع وامعل يقرشلا لعاسلا

 .59ص -_رمع قوراف .د  ينامعلا خيراتلا رداصم )١(

 .48ص - نوسكلو  نامع ىدنلج (0)

 10501071-11711 طق 2013203 01 0مق. 1973, 2.99.

 .١؟١ص  عوكألا يلع دمحم - ةينميلا ةيسايسلا قئاثولا ')
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 مهلو قاتسرلا يف سرفلا ناك امئيب ءربكتسملا نب ىَدْنَلُجلا ينب نم مكاح ًاضيأ اهيفو
 .مالسإلا روهظ ىلإ كلذك لاحلا لزي ملو ءراحص يف ةيركسع ةيماح

 وه يدزألا يلوعملا ربكتسملا نب ىَدْنْلُجلا نب ىَدْنْلُجلا نب رفْيج كلملا ناك د

 تمكح يتلا ةيناميلا ةيدزألا ةرسألا كلت كولم نم - عبارلا ليجلا وأ - عبارلا كلملا

 مالسإلا كردأ يذلاو» :نودلخ نبا لاق . يداليملا سماخلا نرقلا ل

 (املسأف يك يبنلا امهيلإ بتك .نامع اكلم هللا دبع هوخأو ىدْئَلُجلا نب رفيج مهنم

 ليقو (ديبع) ليقو (دبع) ليقف ىَدْنَلَجلا نب رفيج يخأ مسا يف تاياورلا تددعت دقو
 فرح نأل (دبع) يوبنلا بوتكملا يف همسا ءاج امنإو ءرثكألاو حجرألا وهو (دابع)
 يف كلذ ريغو (نميلس) و (نمحر) لثم مسالا طسو يف ءاج اذإ هتباتك متي ال فلألا

 باتكب (نامُع كلم ىَدْئَلُجلا) ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو .فحصملا مسر
 ا ا نامع كلم ىَدْنَلُجلا ىلإ لك يبنلا ثعب» هنأ (ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا)
 مث ( . .مالسإلا ىلإ هوعدي صاعلا نب ورمع دلك 5 يبنلا هيلإ ثعب» :لاقو ٠« .مالسإلا

 ندع تعب هلك هللا لور نأ (ىدئلجلا نب رفيج) ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا ركذ

 ةافانم الو» :ًاضيأ رجح نبا ظفاحلا لاقو «نامغ يكلم هيخأو ىَدئَلُجلا نب رفيج ىلإ

 دق ىَدْئَلجلا نوكي نأ عنام الو . ىدْنَلُجلا ىلإ لاسرإلا نم مدقت ام نيبو اذه نيب

 يف هنإ لوقلا نكمي كلذ ءوض ىلعو «'' ”(ملعأ هّللاو .هيدلو ىلإ رمألا ضّْوَفَو خاش
 ربكلا نم غلبو خاش دق هنأل ؛مكحلا ىذدنلجلا نب ىدتلجلا لزتعا م١515 ماع وحن

 اكلم ىدْنْلُجلا نب رفيج كيلمت متف «دابعو رفيج هيدلو ىلإ مكحلا ضَرَفو ءأيتع
 ءمأوت يف اكلم وأ هل ًانواعم دابع هوخأ هعمو راَحُص ةنيدمب شرعلا ةدس مِلَسَتو نامعل

 كلملا ناك رجح نبا ظفاحلا ركذ امكو هنأ الإ ا

 ىدْنَلُجلا نب رفُيَج كيلمت نم تاونس عبس ءاهز دعيو «' و '"(ىَدنلُجلا نب رفْيَج امهنم

 . مالسإلا ىلإ نامُع لهأو هيخأ عم هوعدي ُهِكي هللا لاوسو هبلإ يتفرع
 05 2 ظم خام -

 0 ا

 ا رسل يف دم نرخ ار رجم ١ ةس اعمق ف يف كل

 ناكو نايم يكلم يدل ىدئلجلا نتا لو تل فاعلا نو كعمل

 اج ”” 5ص - ىنالقسعلا رجح نبأ  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 .ءاج 71١5 ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريشل(0)
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 نمز نع ريثألا نبا لاقو  ةيرجه "5 ةنس ةجحلا يذ ىف  ةيبيدحلا نم ةدوعلا دعب كلذ

 ©)ةرجهلل عبس ةنس هنإ :ليق» هنأب هيخأو ىَدْنَلجلا نب رفيج ىلإ يوبنلا باتكلاو ثعبلا
 ىف ةرونملا ةنيدملا نم باتكلاب ثوعبملا ريسمو يوبنلا باتكلا ةباتك نوكي نأ نكميف
 ةسلرا ىف يدتلخلا ني رش ىلإ ةلوصوو ةيرجع ١ ةنساةححلا ىذا ةدجتلا عت
 (ورمع) نإف كلذل «صاعلا نب ورمع مالسإ نم فينو ةنس لبق كلذو «ةرجهلل عبس

 وه امنإو ءصاعلا نب ورمع نوكي نأ نكمي ال كاذنآ ىَدئلجلا نب رفيج ىلإ ثوعبملا
 : يرذالبلا لاق «يراصنألا ورمع ديز وبأ

 «جرزخلا دحأ يراصنألا ديز ابأ ل هّللا لوسر ثعب نامث ةنس تناك امل»

 نكي ِهّللا لوسر نإ :موق لاقو 2 فلمالا ينبا داّبعو رفيج ىلإ صاعلا نب ورمعو

 تس ةنس يف ىَدْئْلُجلا ينبا ديبعو رفيج ىلإ هباتكب يراصنألا ديز ابأ َهَجَو ناك
 ناكو «ليلقب همالسإ دعب ةرجهلل نامث ةنس يف صاعلا نب ورمع هجو مث «ةرجهلل

 نع رمع قوراف .د لقن دقو . '"”ةرجهلل نامث ةنس رفص يف صاعلا نب ورمع مالسإ
 . ""ةيرجه / ةنس ناضمر يف ةكم حتف دعب» ناك صاعلا نب ورمع ثعب نأ يوكزألا

 يف - هيخأو ىلا نب رفيج ىلإ كي هللا لوسر ثوعبم نأ كاردإ كلذ حيتيو

 وه ةيناث ةرم ِِيِيَع 4 هللا لوسر هثعب مث «يراصنألا ورمع ديز وبأ وه - ه" ةجحلا يذ

 يف ةنارعجلا نم هتدوع دنع كلذو ه8 ناضمر يف ةكم حتف دعب صاعلا نب ورمعو

 .ةيرجه 8 ةنس ةدعقلا يذ

 هال ةنس هيخأو رفيجب هئاقلو ديز ىبأ ثعب أبن
 لاك ةزرسلا ةيلنلاب:نايضنالا "ةناعضلا ناك نم ىدرألا نيعروتللا تو نبأ اك

 ديد نا ماا نيورصتلا يدع لاق «سرركلا دعإ عر امال نيف ساد « قرذالالا
 :قرذالبلا لاق . يراصنألا ورمع نب تباث نب ةورع دج وهو ..ورمع يراصنألا

 . هلك هّللا لوسر دهع يف نآرقلا عمج نم دحأ وه يراصنألا ديز وبأو

 «يريمحلا يعاضقلا يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو ؛«يراصنألا ورمع ديز وبأ ناكو

 يذ يف ةيبيدخلا حلصو ةوزغ اودهش نيذلا ةباحصلا نم «يمرضحلا ن نب ءالعلاو

 ةنيدملا ىلإ ةيبيدحلا نم هعم نيذلاو ِةْيكي هللا لوسر داع املف ه5 ةنس ةدعقلا

 مهوعدي كولملا ىلإ مهعم بتكو هباحصأ نم ًالُّسُر كي هللا لوسر ثعب ء«ةرونملا
 ناكو  مورلا كلم لقره رصيقلا ىلإ يبلكلا ةفيلخ نب ةّيخد :مهنمو «مالسإلا ىلإ

 .اج ١86 و 47١ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(

 .872ص - يرذالبلا  نادلبلا.حوتف (؟)

 .5 ١ص ب رمع قوراف  ينامعلا خيراتلا رداصم قفز
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 ناكو  نيرحبلا كلم يواس نب رذئنملا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلاو ءصمحب ًاميقم

 ىدئلججلا نب رفيج ىلإ يراصنألا ورمع ديز وبأو «- نيرحبلاب رجه ةنيدم يف هرقم
 وهو  نامع ةبصق راَحص ةنيدم ىف هرقم ناكو  دابغ هيخأو نامع كلم يدزألا

 ديز ابأ هْجو ناك لي هّللا لوسر نإ :ٌُموق لاق هنأ يرذالبلا ركذ يذلا ثعبلا
 .«ةرجهلل تس ةنس يف ىَدْئلُجلا ينبا ديبعو رفيج ىلإ هباتكب يراصنألا

 نأ ىلإ تبهذ يتلا ةياورلا نإف (ورمع) وه يراصنألا ديز يبأ مسا نأ امبو

 ربخب (يراصنألا ورمع ديز يبأ) ثعب أبن تجمد دق (صاعلا نب ورمع) وه ثوعبملا

 وه لوألا ثوعبملا امنيب (ورمع) امهمسا ةيدحاوو هباشتل «صاعلا نب ورمع ثعب
 ةنس ةجحلا يذ ىف نامُع ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم قلطناف «(يراصنألا ديز وبأ ورمع)
 ىلإ العلا هجوتف + نيركيبلا- ىلإ ثوعبملا ىمرضحلا نب ءالعلا كلذكو ةيرجه "
 ديز وبأ ىضم امنيب «نيرخبلا ةبصق يهو (ءاسحإلا يف) ْرَجَه ةئيدمب يواس نب رذنملا
 ٠ ةنس مرحملا رهش وحن يف اهلخدف نامع ةبصق راحّص ةنيدم ىلإ يراصنألا ورمع
 ىلع راحُضي ارفيجو ًاديبُع َدَجَو نامُع ديز وبأ مدق امل» :يرذالبلا لاق .ةيرجه
 .راحصب ًارفيج مث - ابد اهتنيدمو مأوت يف ًاديبع دجو امبرو  «رحبلا لحاس

 تركذ دقو «ىدئْلُجلا نب  دابع وأ  ديبُعب يراصنألا ورمع ديز وبأ .ىقتلاف
 ْ : هلا ءاقللا ان ةيظيراتلا كايآورلا

 نيوخألا ملحأ ناكو ءىَدْنَلُجلا نب ديبع ىلإ دمع ءنامُع ىلإ ورمع ِمِدَق امل»
 . اقلخ امهلهسأو

 . كيخأ ىلإو كيلإ هّللا لوسر لوسر يّنإ :ورمع لاقف
 . كباتك أرقي ىتح هيلإ كلصوأ انأو كلملاو نسلاب ىلع مَدَقُملا يخأ :ديبع لاق

 ؟هيلإ وعدت يذلا امف

 كهشتو ءهنود دبع ام علختو هل كيرش ال هدحو هللا ىلإ كوعدأ :ورمع لاقف

 .هلوسرو هدبع أدمحم نأ

 هيف انل نإف كوبأ عنص فيكف «كموق ديس نبا كنإ ءورمع اي :ديبع لاق
 .(؟ةودق

 ديس هوبأ ناك دقف يراصنألا ديز وبأ ورمع هنأ ىلع ةرابعلا هذه دكؤتو -
 ديبع لاق ءدزألا نم ىَدْئّلُجلا لآ كلذكو دزألا نم جرزخلا نأ امبو «برئيب جرزخلا
 . (ةودق هيف انل نإ)

 دقو «دمحمب نمؤي ملف (ةرجهلا لبق امبر) تاوئس ذنم يبأ تام :ورمع لاقف
 .تنمآف ناميإلاو مالسإلا ىلإ هللا يناده
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 ؟هنع ىهنيو دمحم هب رمأي يذلا ام ينربخأف :ديبع لاق

 «ٌربلاب رمأيو «هتيصعم نع ىهنيو «لجو ّرع هللا ةعاطب رمأي :ورمع لاقف
 رجحلا ةدابع نعو رمخلا برشو انزلا نعو ناودعلاو ملظلا نع ىهنيو ءمحرلا ةلصو

 :تيلسلا و ةتولاو
 ىتح انيكرل ينعباتُي يخأ ناك ولو «هيلإ وعدي يذلا اذه ّنسحأ ام :ديبع لاقف

 ْ .هعدي نأ نم هكلُمب ُنْضَأ يخأ نكلو .هب قدصُنو «دمحمب نمؤن

 .؛هموق ىلع ِكي هللا لوسر هكّلَم ملسأ نإ هنإ :ورمع لاقف
 هعمو «راحَص ةئيدمب هرصق يف رْفِيَج كلملا هيخأ ىلإ ىدْئْلُجلا نب ديبع راس مث

 نذأف ورمعل نذأتساو ربخلاب رفيج كلملا هاخأ ديبع ربخأف (يراصنألا ديز وبأ) ورمع

 .راحص رصقب هسلجم يف هيلإ لخدف هل
 . كتجاحب ملكت :رفيج كلملا لاقف

 هوك تاكا هل رانو هلك هللا كرس باتك اذه: يع لاتف

 :وه اذإف «هأرقف همتاخ ضفف باتكلا رفيج ذخأف

 ينبا دابعو رفيج ىلإ هللا لوسر دمحم نم .ميحرلا نمحرلا هّللا مسب»
 ,"”مالسإلا ةياعدب امكوعدأ ينإف :دعب امأ .ىدُهلا عبّتا نم ىلع مالسلا «ىدنّلجلا
 ىلع .لرقلا قو احب ناك نم نزنأل هناك نسانلا ىلإ هللا كوضر جفاف ةاملكت اهلها
 يليخو «لئاز امككلم نإف اهنا تاو :اهكتلو مالسإلاب امتررقأ نإ امكنإو . نيرفاكلا

 .”ةامككلُم ىلع يتْريث رهظتو ءامكتحاسب لحن
 . هتءارق لثم هأرقف هيخأ ىلإ هعفد مث هرخآ ىلإ ىهتنا ىتح باتكلا رفيج أرقف
 ؟هنع ىهنيو دمحم هب رمأي يذلا ام :رفيج لاق مث

 ةلصو َربلاب رمأيو ههديصحخس نع ىو لجو زع هللا ةعاطب رمأي :ورمع لاقف .
 نثولاو رجحلا ةدابع نعو رمخلا ترسو انزلا نعو ناودعلاو ملظلا نع ىهنيو محرلا

 مهينغ نم ةقدصلا ذخأيو :فكمرق ناعاشللا لويمز ككلحت ءملسُت ملسأف .بيلصلاو

 . مهريقف ىلع اهدريف
 ؟ةديصلا اهو نسخ قلخل اذه نإ ضخم لاقت

 .«مالسإلا ةيعادب امكوعدأ . . ١ :سانلا ديس نبال رثالا نويع باتك يف ةرقفلا هذه تءاج )١(
 :رثالا نويع د ادع 2# رض

 نئسلاو ةريسلا بتك نع ١77  ١5١ص هللا ديمح دمحم - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 0
 .ةيسايسلا قئاثولا باتك يف ةروكذملا ةباحصلا مجارتو
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 ةقدصلا ىلإ ىهتنا ىتح لاومألا ىلع تاقدصلا نم ضرف امب ورمع هربخأف
 . يشاوملاو لبإلا ىلع

 ؟هايملا درتو رجشلا ىعرت يتلا انيشاوم مئاوس نم ٌذخؤت :ديبُع لاقف
 . معن :ورمع لاق

 .اذهب نوعيطي مهددع ةرثكو مهراد دعُب ىلع يموق ىرأ ام هللاو :ديبع لاقف

 .؛ًادغ ىلإ عجراو اذه يموي ينعد ورمع اي :رفيج لاق مث

 «لوخدلاب هل نذؤي ملف يلاتلا مويلا يف ورمع ىتأف

 نيب لثم املف «لوخدلاب هل نذأف هيلإ هبحطصاف ديبع هيخأ ىلإ ورمع راس مث

 :رفيج كلملا هل لاق هيلي

 تام جر كيما هر وول فعضأ انأ اذإف ءهيلإ ينتوعد اميف ٌثركف ىينإل

 .(نيّمال ْنَم لاتقك سيل ًالاتق ُْتَقْلَأ ةليخ- ْتَْعَّلَب نإو ءانهاه هليخ غلبت ال وهو ,ىدي

 ورمع فرصناف «يلاتلا مويلا ىلإ ًارمع دعوأ رفيج كلملا نإ تاياورلا لوقتو
 : مث «ةنيدملا ىلإ ةدوعلا ىونو

 . اكلي يبنلا اقدصو ءهوخأو وه ملسأف ءورمع ىلإ لسرأف رفيج حبصألا

 8 ةنس هيخأو ىَدْئَلجلا نب رفيج ىلإ يناثلا ثعبلا أبن يف يتأي لوقلا اذه نكلو
 ب ةييرطللا ماسورة ورع دع زيبا تاي اضاب ناك لوألا ثعبلا امنيب «ةيرجه

 نب رذنملا ىلإ كي هّللا لوسر بتك» :هنأ نم رثألا نويع يف ءاج ام عم لئامتيو
 ةوزغ نم ِهِْي هَّللا لوسر فارصنا دعب يمرضحلا نب ءالعلا عم نيرحبلا كلم يواس
 ةجحلا يذ يف  يواس نب رذنملا ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا راس دقف ."'”(ةيبيدحلا

 دير ىسأ راض كلذكو هال ةنس لئاوأ يف  يواس نب رذنملاب ءالعلا ىقتلاو - ه5

 - هال ةنس لئاوأ يف - امهب ىقتلاو هيخأو ىَدْنْلُجلا نب رفيج ىلإ يراصنألا ورمع
 ىَدْئْلْجلا نب رفيج ةباجتساو يمرضحلا نب ءالعلل يواس نب رذنملا ةباجتسا نكلو
 ةطلسلا ةيادبو ينلعلا لكشلا  كاذنآ  ذخأت مل يراصنألا ورمع ديز يبأل هيخأو
 متي نمزلا نم ةرتف مزلتسي كلذ ناك دقف .نامَع يف الو نيرحبلا يف ال ةيمالسإلا

 يسايسلاو ينيدلا عقاولل ةئيهتلاو مالسإلا نيدب مهفيرعتو لئابقلا ةوعد اهلالخ
 ءاسؤر ىلإ راسو نيرحبلا دالب قطانمب ةرتف يمرضحلا نب ءالعلا ثكم دقو ءدوشنملا

 عقاولا رييغتل ةئيهتلاو مالسإلا نيدب مهفيرعتو مهتوعدب ماقو نيرحبلا دالب لئابقو

 ةنيدملاب كي هللا لوسر ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا داع مث دئاسلا يسايسلاو ينيدلا

 نس م6 ضن نسادلا ليسا نبا جرثألا نوع (3)
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 يف يراصنألا ورمع ديز يبأ ىلع قبطني كلذ نأ ودبيو - ه4 ةنس لئاوأ يف  ةرونملا
 يسايسلاو ينيدلا عقاولل ةئيهتلاو نامع قطانمو لئابق نيب لقنتلاب ماق هنأو «نامغ

 - ناوألا نئي مل هنأ ذإ «هيخأو ىدْئّلُجلا نب رفيج نم رشابم ريغ وأ رشابم نوعب دوشنملا
 ىلإ يراصنألا ورمع ديز وبأ داعف :ةويتقم وش انهت د ةعباسلا ةنسلا كلت يف

 عم هثعب مث - ه8 ناضمر يف ةكم حتف دهشو ةرونملا ةنيدملاب ِهَي هللا لوسر

 يف - ةكم ىلإ ةنارعجلا نم كَ هللا لوسر فارصناو ةكم حتتف دعب صاعلا نب ورمع

 نئلإ يسودلا ةريره وبأ هعمو يمرضحلا نب ءالعلا ثعب ثيح ه4 ةدعقلا يذ لئاوأ

 ىلإ صاعلا نب ورمعو يراصنألا ديز ابأ ثعبو نيرحبلا لهأو يواس نب رذنملا
 .ديدجلا دهعلا قورش نالعإل تأيهت دق نامُع تناكو «نامع لهأو ىَدْنْلُجْلا نب رفيج

 نامع لهأو رفيج مالسإو . . يراصنألا ديز يبأو صاعلا نب ورمع ثعب
 نب ورْمَعو يراصنألا ديز ابأ لي هللا لوسر ثعب ةيرجه 4 ةنس ةدعقلا يذ يف

 دزألا لئابق امهعم ملسأو ءامهمالسإ انلعأف هيخأو ىدْئْلجلا نب رفيج ىلإ صاعلا
 تركذ دقو .نامعب اوناك نيذلا سوجملا سرفلا ىلع ةيزجلا ضرف متو «نامعب
 باوصلاو ءهدرفمب صاعلا نب ورمع ثرعبملا نأ رداصملا بلغأ يف ةعئاشلا ةياورلا
 : يرذالبلا لاق كلذ يفو ءهعم ناك يراصنألا ديز ابأ نأ

 صاعلا نب ورْمَعو يراصنألا ديز ابأ ِةِلي هللا لوسر ثعب نامث ةنس تناك املا
 اوعاطأو قحلا ةداهش ىلإ موقلا باجأ نإ :امهل لاقو ,ىدئَلجلا ينبا رفيجو ديبع ىلإ
 مهميلعتو سانلا ىلع مالسإلا ذخأو ةالصلا ىلع ديز وبأو ريمألا ورمعف هلوسرو هّللا
 راحصب ًارفيجو ًاديبُع ادَجَو نامّع صاعلا نب ورمعو ديز وبأ مِدُق املف . نئسلاو نآرقلا
 مالسإلا ىلإ كانه برعلا اوُعَدو ءامهيلإ كلك يبنلا باتك الصوأف ؛رحبلا لحاس ىلع
 . "10(و5 يبنلا يفوت ىتح نامعب ديز وبأو ورمع لزي ملف .هيف اوبغرو هيلإ اوباجأف

 : ةباحصلا زيبمت يف ةباصإلا باتكب رفيج ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 بيعش نب ورمع قيرط نم دعس نبا ىور .٠ .نامٌع كلم ىدئّلجلا نب رّمْيَج»

 ينثعب :لوقي صاعلا نب ورمع تعمس :لاق صاعلا نب ورمعل ىلوم نع
 ءًارفيج امهنم كلملا ناكو «نامعب فدتلكلا ينبأ ديبعو رفيج ىلإ ِدثي هللا لوسر

 . . ةقدصلا نيبو هنيب ايلخ امهنأو ءامهمالسإ ةصق ركذف .دزألا نم اناكو

 نأ :ئراقلا دبع نب نمحرلا دبع نع يرهزلا ىلإ حيحص دانسإب نادبع ىورو

 0 ا يافا راس ىلإ ماجا ىورجش سك لت هللا لت

 .87/ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(
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 11 ادا ا لإ و وسلاسل ئةم روحو وب مجد 01 ل

 ريثألا نبا لاقو ''”(ملسُي مل نم ىلع ةيزجلا عضوو «ريثك رشب امهعم ملسأو املسأف

 :٠ خيراتلا يف لماكلا باتك يف
 ٌينبا دابعو رفيج ىلإ صاعلا نب ورمع كي هللا لوسر ثعب «نامث ةنس يفو»

 لخأو ؛«مهئارقف ىلع اهدرو مهئاينغأ نم ةقدصلا ذخأف افقد نامعب ئدتلسلا

 را اييينوللا يهرحفلا هدب يدع

 راسملا كاردإ قئاثولاو ةيخيراتلا صوصنلا نم اهريغو صوصنلا :كلت حيتتو
 : يلاتلا تيتوعلاو

 تعب امل - ةذابع وأ - ديبع هيخأ عم ملسأ نامٌع كلم ىَدْنَلُجلا نب رفيج نإ

 ةنس لئاوأ يف انلساف «كلذ انوفا لكَو «يراصنألا ديز ابأ ديك هَّللا لوسر امهيلإ

 نامع لئابق عانقإو ةوعد تناك دقف «ينلعلا لكشلا ذخأي مل كلذ ع نكلو «ةيرجه ا/

 يف يسرافلا دوجولا ناكو «نمزلا نم ةرتف جاتحت مالسإلا نيدب ةيبرعلا ةيناميلا ةيدزألا

 ةيروطاربمالاب يسايس طابترا دوجو ينعي راحص يف ةيسراف ةيماح دوجوو قاتسرلا
 كلذ نم ررحتلاو صلختلل ةئيهتلا نم دب الو : نورنا .ئربمك اهكلدو ةيسرافلا

 .رابتعالا نيعب اضيأ عقاولا كلذ ذّحأو طابترالا

 يمالسإلا دهعلا قورشل تأيهت دق نامُع تناك ه8 ةنس ةدعتقلا يذ يفو

 يراصنألا ديز ابأو صاعلا نب ورمع ِهلَي هللا لوسر ثعب ثيح ءديدجلا يبرعلا

 ورمعف ءهلوسرو هّللا اوعاطأو قحلا ةداهش ىلإ موقلا باجأ نإ :امهل لاقو

 ىلع مالسإلا ذخأو ةالصلا ىلع (ريمألا) ديز وبأو (ةقدصلا ىلع لماعلا) نيف

 . «ةنسلاو نآرقلا مهميلعتو سانلا

 اهبو راَحص ةنيدم يتلا يراصنألا ورمع ديز وبأو صاعلا نب ورمع مدّ

 هوخأو رفيج نلعأف ؟ىدنلجلا نب فخ امهم كلملا ناكو .هوخأو ىدنلجلا نب رفيج

 .- ه/ ةدعقلا يذ ىف  امهمالسإ

 رمألا ٌضَوْقو خاش دق ناك هنأ الإ ةايحلا ديق ىلع لازي ام ىدْنلُجلا امهوبأ ناكو
 يبنلا نأ هربخأو ىدْئّلُجلا ىلإ ورمع لخدف ءأكلم دْعَي ملو ؛هيخأو رفيج هدلو نع

 دقل :ىدْئَلُجلا لاقف» :رجح نبا ظفاحلا لاق .مالسإلا ىلإ هوعدي هيلإ هئعب يي دمحم
 ناكو الإ ّبش نع نهي الو هب لخآ لوأ ناك الإ ريخب رمأي ال هنأ ّيبنلا اذه ىلع ينَلَد

 ءدعولا زجنيو دهعلاب يفي هنأو ءرجسهي الف بلقُيو رطبي الف ُبلَْي هنأو ا لوأ

 )١( ص ب ىدنلجلا نب رفيج ةمجرت رجح نبا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا  724جا١.
 )( ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ١85 .1ج
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 ٌحيصن ٌحيصنلاو ءيش قحلا نم اهدعب سيل يتلاب ورمع ٌيئاتأ

 طب نيش ىب نيش تلج يتلاب تئج نأ تدز ام : هل ٌتلُقُف

 '" «خيصف نييداولا يف اهب يداني روسو هيا دفاو

 بىدتلسلا امهيباو كديبع ةيحأو لام ا لا ني اور

 لئابقو ءراحٌص ةئيدم ىلإ  ًاعيمج  نامُع دزأ لئابق ناسرفو ءاسؤر عمتجا «مهمالسإ
 ءديدجو «كيتعو «ثراحلاو «كلامو «ناذحنو ءدمْحَي) مه نامع يف دزألا

 ءمالسإلا ىلإ - صاعلا نب ورمعو ديز وبأو  هوخأو رفيج كلملا مهاعالف .(ةلامثو

 مهنإ يرذالبلا لاق كلذ يفو «نيتداهشلاب اوقطنو مالسإلا نيد قانتعا ًاعيمج اونلعأف

 رفيج ةمجرت يف ءاجو . . هيف اوبغرو هيلإ اوباجأف مالسإلا ىلإ كانه برعلا اوعدا

 رشب مهعم ملسأو ءايلتوأ» :ةاحاو ىدنلجلا نب: ريح نأ حيت ديني ةباصإلا باتكي

 اوقطنف ؛نامع يف نييناميلا دزألا لئابق مّهو «برعلا مه م اوملسما نيذلاَو .ةريثك

 ىلعو ةالصلا ىلع ريمألا ديز وبأ ناك) هنأل ؛ىراصنألا ديز ىبأ دي ىلع نيتداهشلاب

 عامتجالا كلذ فاعور ًالااع برعلا عيمج - مالبسإ مقف (سادلا ىلع مالببإلا لخأ

 .ه/. ةنس ةدعقلا يذ يف راحصب

 نامعب يسرافلا دوجولاو ذوفنلا ءاهتنا

 ىلإ دزألا ناسرفو ءاسؤرو ىَدْنَّلُجلا نب رفيج كلملا هجوت كلذ باقعأ يفو

 دقو ءراحٌص لخاس يف ةيسرافلا ةيماحلا رقم ىلإو نامعب يسرافلا دوجولا زكرم قاتسرلا

 ناك» هنإو «رحبلا طوطشو لحاوسلا يف سرْملا تناكا هنإ يوكزألاو يبتوعلا لوق مدقت

 -نوسنكلو ركذ امك  ثيح «ناجتسب هل لاقُي ىرسك ةرواسأ نم ٌراوسأ يسرافلا مكاحلا

 . (راحّص يف ةيسراف ةيركسع ةوق كانه تناكو «يسرافلا مكاحلا رقم قاتسرلا ناك)

 يف ناجتسب مهريمأو سرفلا اورصاح ىَدْئَلُجلا نب رفيج ةدايقب برعلا نأ ودبيو
 سرفلا كئلوأ نعذأ ذئدنعو ءراححص لحاسب ةيسرافلا ةيماحلا اورصاح امك قاتسرلا
 باتكي هيخأو رفيج مالسإ أبن يف فلس دقو «نورغاص مهو ةيزجلا ءادأل سوجملا

 مل نم ىلع ةيزجلا (ورمع) عضوو «ريثك رشب مهعم ملسأو ءاملسأ» امهنأ ةباصإلا

 .د ركذ دقو .(اهب نيذلا سوجملا نم ةيزجلا ذخأو» :ريثألا نبا لاقو ٠« .ملسي

 ةلمح ُبرعلا داق ديدجلا نيدلا يف لوخدلا سرفلا ضفر نيح» :هنأ رمع قوراف
 نأ رهاظلاو .(9«راحّص يف ةيسرافلا ةيماحلا اورصاح كلذكو قاتسرلا يف مهدض

 اج 77ص  ىدنلجلا ةمجرت - رجح نبا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا(١)

 ١. ١ص برمع قوراف .د  ينامعلا خيراتلا رداصم (؟)
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 «ةيزجلا ءادأل نسرفلا نعذأف ه/. ةدعقلا يذ يف - ىلوألا ةرملا «نيترم ثدح كلذ

 0 0 ل ل لاو
 تتكون اعمولا يف ماو رجح كرعلا تدوم :الئاق فلاسلا صنلا يف رمع

 مال يردك + 0 ا ا ا ا ل
 اذه برعلا َلِبَقَو ؛جيلخلا نم يقرشلا لحاسلا ىلإ مهلاومأو مهلئاوع عم سرفلا
 لنم مهذوفنو مهمكح لاوزل ًاجيوتت ناك ه١١ ةنس سرفلا ءالجإف .*””'طرشلا

 يمالسإلا يبرعلا رصعلا كاذنا قرشأ ثيح ه4 ةدعقلا يذ يف ةيزجلا ءادأل مهناعذإ

 .نامع عوبر يف

 هلئع هللا لوسرل نام ىدئلجلا نب رفيج ةيالو دهع

 ةدعقلا يذ يف - نامعب دزألا برعلا هموق رئاسو ىَدْنْلُجلا نب رفيج مالسإ ذنم

 وهو ؛نامُع ىلع كو هللا لوسرل ايلاو اكلم ىَدْئَلُجلا نب رفيج حبصأ  ه# ةنس

 : هيخأو رفيج ىلإ هباتك يف ِةْل هللا لوسر لوق ىضتقم

 . «امكّتيلو ماليسؤلاب امتررقأ نإ امكنإ)»

 هكلمب ٌنضأ يخأ ّنإ» لاق ايل: ىدتاخلا نب ثيعل هلع هللا كويتر كروعيه لوقز

 مث ٠ .«هموق ىلع ٍِكو هللا لوسر ُهَكْلَم ملسأ نإ هنإ) :ثوعبملا هل لاقف هعدي نأ نم

 كيرف ىلع هللا لوعز ككلمت + ملْسَت مِلْسأَف) : ىدئلجلا نب رفيجل ثوعبملا لوق

 ةدعقلا يذ يف) مهناميإو مهمالسإ هموق رئاسو ىَدْنَلُجلا نب رفيج نلعأ املف
 ءابنأو ملاعم نم ناكو «نامع ىف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا دهع أدب (ه٠.4ةنس.

 :هنأ دهعلا كلذ

 هتمصاعو هرقمو «نامع ىلع كَ لَو هللا لوسرل ًايلاو اكلم ىدْنَلجلا نب رفيج ناك

 ناكو ُْكي هللا لوسر نم ًاكلَمُم نكي مل هنكلو لبق نم ًاكلم ناك دقو «راحص ةنيدم

 لازو سرفلاب طابترالا ىهتناو كي هللا لوسر نم اكلَمُم حبصأف سرفلاب ًاطبترم

 «ةيمالسؤلا را ةطلسلا ىلإ 00 ءادآل مهنم يقب م نعذأو نامع 0 مم

 ةيدم تناك ارتعكما دبر يقلل لا نو دوه روخأ كحل ىف دم رتب هةينو

 .اهسفن راححص يف سيلو ايد 0 د ا

 ةقدصلا هيلإ ىدؤت  ةاكزلا ىهو  ةقدصلا ىلع ًالماع صاعلا نب ورمع ناكو

 .؟ ١ص رمع قوراف .د  ينامعلا خيرأاتلا رداصم 22
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 نيب ايل هاخأو ىَدْنَّلُجلا نب رفيج نإ رجح نبا ظفاحلا لوق فلس دقو «ةيونسلا
 صاعلا نب ورمعل ةحيحصلا ةفصلا كلت ريثألا نبا ركذ دقو .«ةقدصلا نيبو ورمع
 ينبا دابعو رفيج ىلإ صاعلا نب ورمع هي هللا لوسر ثعب نامث ةنس يفوا : الئاق

 ذخأو .غمهئارقف ىلع اهدرو مهئاينغأ نم ةقدصلا لخأف ءأقدصُم نامعب ئدنلكلا

 . اهب نيذلا نيوتملا كف ةيزجلا

 ىلوت دقف «ةيزجلا كلذكو «ةنسلا ةياهن دنع ىدؤت  ةاكزلا ىهو ةقدصلا نأ امبو
 سفن يف مث (ه9 ةنس ةجحلا يذو ةدعقلا يذ يف) تاقدصلا ضبق صاعلا نب ورمع
 «نامُع ةيدابو لابجو راحص لهأ نم ءارقفلا ىلع اهدرب ماقو (ةرجهلل رشع ةنس) دعوملا
 . نيتنسلا يف راحص لحاسو قاتسرلاب سوجملا سرفلا نم ةيزجلا ضبقب ماق كلذكو

 دعس نبال ةباحصلا تاقبط يف ءاج دقف ءاهل ةعباتلا قطانملاو اَبَد ةنيدم امأو
 : يلي ام يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاتولا :تاتكو كمخم نب نامعثلل رهاوجلا تدعو
 ناميلا نب ةفيذح هل لاقُي مهنم ًاقّدصُم مهيلع َُي هللا لوسر هعف: هاذ: هزأ ملسأ»
 تاقدص ذخأي ناكف «ءتاقدصلا ضئارف ّةِلَ يبنلا هل يضكو ءاند لهأ م يدزألا

 0 مهئارقف ىلع اهذريو ,مهلاومأ

 مهميلعتو مالسإلا ىلع سانلا ذخأو ةالصلا ىلع ًاريمأ يراصنألا ديز وبأ ناكو
 ىف ةراتو ءراحُص يف ةرات نوكيف نامع قطانمو ندم يف لقنتي ناكف «نئسلاو نآرقلا
 كلذب موقي نامع ءاجرأ نم اهريغو اَبَد ةنيدم يفو مأوت يف ةراتو «لابجلا قطانم
 ' . ليلجلا لمعلا

 تالاجرو ءاسؤر نم دوفو ريسمو هيجوت يف رود ىدئلججلا نب رفيجل ناكو
 هجوت ه8 ةنس ةجحلا يذ رهش ىفف .6 هللا لوسر ىلإ نامع يف دزألا لئابق
 يناذحلا ناراه نب ةملْسَم مهنيب نم دفو ةرونملا ةنيدملا ىلإ نامع راحص نم لصوو
 تالاجر نم ةبكوك يف يلامُثلا ىسيع نب هللا دبعو ناَدُح ينب تالاجر نم ةبكوك يف
 نب ةمَّلْسَم لاق - يوبنلا دجسملاب كي هللا لوسر يدي نيب اوفقو املف «ةلامُث ينب
 : هنع هللا يضر ا 007 ناراه

 0 لا ا 000 نأَن

 - ١8ص دمحم نب نامعنلل رهاوجلا ندعمو - ١/77 ص دعس نبا  ةباحصلا تاقبط ()
 .154١ص - هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولاو

 هل) بوصألاو فيحصت هنأ رهاظلاو (. . سوماقلاو سأرلا هل) ةباصإلا يف تيبلا زجسع ءاج (1)

 .(. .سومدقلاو سأرلا
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 ت01 1 ل ل لا ل م اتا "تاو ع همسة عسا

 بركلا ةملظ نم ٌنمحرلا هب ءاضأ سباق هّللا نم ناهربب انانأ

 يرش و يدا ن نارعل ىودنع ١ كج امتنعت اصح درسا
 دعس نبال ةباحصلا تاقبط نع يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا باتك يف ءاجو

 : هنأ

 ىلع يناذخلا ناراه نب ةملشتو (؟يلامثلا) يناميلا ىسيع نب هللا دبع مِدَق»

 .©”(مهموق ىلع اوعيابو اوملسأف .ةكم حتف دعب مهموق نم طهر يف هِي هللا لوسر
 نوكيف ءه/ ةدعقلا يذ يف ةنيدملا ىلإ ةكم حتف دعب كي هللا لوسر ةدوع تناك دقو

 اوفرشتو ةرونملا ةنيدملاب لوسرلا بكوم يف ةرتف اوثكمف ه8 ةجحلا يذ يف مهمودق

 ةيسايسلا قئاثولا يف ءاج امكو ه4 ةنس لئاوأ يف  ةدوعلل اوأيهت املو «هتبحّصب

 :تاقبطلاو

 : يلي امك هصّن . .ًاباتك ِهِكي هَّللا لوسر مهل بتك»
 تذاح امم فاوجألا ةلزانو فايسألا ةيدابل ءهّللا لوسر دمحم نم باتك اذه

 :راحص

 «ءادفلا يف عضوُي ىتح قبطُم لايكم الو «صارُحخ لخنلا يف مهيلع سيل

 .ىقسو قاسوأ ةرشع لك يف مهيلعو

 نب دمحمو ةدابع نب دعس :دهشو .سامش نب سيق نب تباث :بتك
 7مل

 ةلزانو فايسآلا ةيداب : لصألا يف اذك) :شماهلا يف هللا ديمح دمحم لاق

 نأ نايبلا نع ّينغو :«©”فاوجألا ةيدابو فايسألا ةلزان :حجرألاو .فاوجألا

 :يريمحلا ناسح لاق .لحاوسلا يهو  نيسلا رسكب فيس عمج :فايسألا

 ِرَمَّشَملا ضرأ دعب نامُع ضرأو هلك فيّسلاو نارحيلا اهل ٌدزأو

 نامع نم لصوو هجوت ةرجهلل عست ةنس ةدعقلا يذ يف وأ لاوش رهش يفو

 دلاو ةرفّص وبأ مهف «كيتّعلا ةليبقو اَبَد دزأ نم ٌدفو ةرونملا ةنيدملا ىلإ

 دزأ نم ٌبلهملا :ةبيتق نبا لاق» : رجح نبا ظفاحلا لاق .ةرفُص يبأ نب بلهُملا

 نبا ظفاحلا لاقو . 20 يبنلا دهع يف ملسأ ءاَبَد اهل لاَقُي ةيرق نم نامعغ

 هيلإ ىّدأو قلع هللا كريسر ديع ع اجلس ةرغَص وبأ ناك» وبلا دبع

 ,أدج 9١ص يناذحلا ةملْسَم ةمجرت - رجح نبأ ا ا

 ا 08 0 ا



 5و يدزألا ىَدنَلُج نب رْفِيَج /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 67

 لاق اَبَد دزأ دفو ىف لكي هللا لوسر ىلإ ةرفُص ىبأ ةدافو تناك دقو :6)2تاقدصلا
 :لاق ؛ِلي يبنلا ىلع مالسإلاب نييزتم اَبَد نم ُدزألا َدَفَو» :رجح نبا ظفاحلا
 ىلع ِمِدَق ةرفّص ابأ نأ . دمك دل نب لمحم ورط نيوكاسل وخلو

 ايناقح اقخ ةلوسرو هديع :كنأو هللا الإ هلإ. آل نأ دهشأ *لاقق : , 2 للا لوسر
 :ةرفص بأ ف , فجنلا ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاقو أ” .:: هللا لوس

 ىلع َدَقَو ةرفص يبأ نب قيل نأ ءالس رب سئاقلا ديبج وبا رك ١ : يدزألا

 . "”(روهشملا ريمألا بلهملا وخأ وهو هيبأ عم هِي يبنلا

 يف نمزلا نم ةرتف كيتّعلاو ابد دزأ نم هعم نيذلاو يدزألا ةرفُص وبأ ثكم دقو

 ثعبو ةرشاعلا ةنسلا لئاوأ يف نامُع ىلإ اوعجر مث .هتبحصب اوفرشتو لوسرلا بكوم

 . تاقدصلا ضئارف هل بتكو يدزألا ةفيذح وه مهنم ًاقَّدِصُم مهيلع كي هللا لوسر

 راحص يف - صاعلا نب ورمع نيب نامع يف تاقدصلا ضبق لمع ميسقت مت كلذبو

 ًاريمأ يراصنألا ديز وبأ رمتسا امنيب  اهقطانمو اَبَك يف - يدزألا ةفيذحو - اهقطانمو
 «نانع ىلع ًايلاو اكلم .ىذتلجلا ني درفجو 6 نتنلاو نارقلا نمانلا ميلعتو ةالسلا ىلع
 "118 يلا يتلا يحض كاع ايز وبار ماعلا رسال را :يرذالبلا لاق

 286 لوسرلا ةافو دعب مالسإلا ىلع نامُع دزأو رفيج تابث

 نع ِهّللا لوسر ةافو أبئب نامُع لهأو ىَدئّلجلا نب رفيج ىلإ َمِدَق نم لوأ ناك

 ىف راححّص ىلإ  ةئيدملا نم ًادئاع  مِدَق «يدزألا يناّدُحلا نابأ نب ةصيمخ ّيباحصلا
 مهنمو هدنع اوناك نيذلاو ىَدْنَلُجلا نب رفيج ىلإ ىعنف ه١١ ةنس لوألا عيبر رخاوأ
 .ةلَك يبنلا ةافو صاعلا نب ورمع

 نابأ نب ةصيمخ» :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف رجح نبا ظفاحلا لاق
 سانلا ٌتكرت :مهل لاقو كي يبنلا ةافوب نامع ىلإ ةنيدملا نم مِدق . .ىناذخلا

 :صاعلا نب ورمع لاقف ولي يبنلا ىعنو ءرْذِقلا نايلغك نولغي ةنيدملاب
 ©7(نابأ نب ةصيمخ نبنلا نئئَعَنٍِو ىناذخلا ةلاقم ّبولقلا َعَدَص

 ل ا ا ا

000 

 .5١٠١/4ص - يدزألا ةرفص يبأ ةمجرت - ربلا دبع نبا  باعيتسالا )١(
 اج ه 57 ص - ةرفص يبأ نب ب فجنلا ةمجرت رجح نبا ةباصإلا ()

 .اج 56ص نابأ نب ةصيمخ ةمجرت رجح نبا  ةباصإلا (")
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 اجارس دابعلل ناك يبذلا رونلا ىلع ءامسلاو ضرألا ثكبا»

 ("اجاهنملافرعنالاّنكو قحلال بش ىلإهبانيدُهُنَم

 ىلع نامع يف دزألا لئابق رئاسو ديبع هوخأو ىَدْئْلُجلا نب رفيج تبث دقو
 ىلإ دوعي نأ صاعلا نب ورمع ررقو ء«اليدبت اولدب امو ًاقداص ًاتابث ناميإلاو مالسإلا
 هسفن عضيل كلذكو ءدجنو ةماميلا يف ةدرلا ءابنأ ببسب امبر) «ةرونملا ةنيدملا

 ةافولا أبن مهغلب نيح لامعلا نم ددع لعف امك قيدصلا ركب يبأ ةرّمإ تحت

 ةداقلاو ةباحصلا نم نامع ءاسؤرو ىَدْنْلُجلا نب رفيج لواحو (ركب ىبأ فالختساو

 : يدزألا يكتعلا نامعنلا نب ةيفجم هل لاقو «ءاقبلاب صاعلا نب ورمع عانقإ

 ٌعُقدُيال يذلاّرمألا هب ىنأ دمحم ُيبشلا ناك نإ ورمعاي

 ا ا انعومدءامو ئخزقانبولقف

 ْممِجنو نر اسر طبل و انف هتافوكهتايح نإورمعاي

 01الف سلة ورغم ان انعوجر فاخت ال كنإف ْمِقأف

 ةنيدملا ىلإ نامَع نم ليحرلا ىلع مزعلا دقع دق صاعلا نب ورمع ناكو

 نوكيف ًاديحو لحري هنوكرتي امبرو ليحرلاب هل اوحمسي نل مهنأب نظ امبرو «ةرونملا
 ءافولاو مّيِقلا نكلو ءدجنو ةماميلا يف قيرطلا نوعطقي نيذلاو نيدترملا ةسيرف
 «تدِحُو نإ فواخملاو نونظلا كلت لثم لازأ ام ناعرس - يناميإلا - يناميلا يدزألا
 ملو ليحرلا ىلع مزعلا دقع دق هنأب اونقيأ امل دزألا تالاجرو ىَدئلُجلا نب رفيج نأ ْذإ

 نم ةوق ىَدْنْلُجلا نب رفيج هعم ثعبو ءعادو نسحأ هوعيشو هوعدو «ءاقبلاب ضري

 مهنم ؛ةرونملا ةنيدملا ىلإه يي ل ا

 :ةيابصاألا ناتي هتمجرت يف رجح نبا طياكعلا لاق ؛يكتعلا نامعنلا نب

 يف صاعلا نب ورمع عيشو همالسإ ىلع َتَبَت .نامعنلا وبأ « يكتعلا لي

 : لئاقلا وهو . كلذ ركب وبأ مهل ركشف ارك نأ يلع ومرت نلبي هعرت نم عاد

 كساكسلاو ٌجحذم ُهْتْعَبْدِيِرَط هئأكورمع مويورمعل انيفو

 كلاه حلا فرعي ال ْنّمو ءانيلع هقحب مظعأ ؛هّللا لوسر لوسر
 كلاح سمشلا فساك موي ناك اذإ انطسو راجلا ٌنَمأي ٌسانأ نحنو

 :هل تايبأ يف ًاضيأ لاقو

 كارلا يتم اظنيفو اقول شينيانيكو انين
 .؟1ج ١0١7ص - يدزألا ليفطلا نب رماع ةمجرت رجح نبا  ةباصإلا )١(

 .7ج 75ص - نامعنلا نب ةيفجم ةمجرت رجح نبا  ةباصإلا ()
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 فلا رست قىديعلا نسزاهك. -:لاينيرنلا يري هاتوا كاذيك

 0” اف يأرلاخفن دقو  هلاتْيفو ءورمعلاتكيُفَو

 .مشج نب رفيج ,ىدئلجلا لآ نم ًاضيأ صاعلا نب ورمع عياش نمم ناكو

 نب ورمع عم َدَقَو :يدزألا مشج نب رفيج» :هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق
 ديز وبأ داع دقو .'"اهنلك يبنلا توم دعب قيدصلا ركب يبأ ىلإ نامع نم صاعلا
 ةرراملا ةئيدملا ىلإ صاعلا نب ورمع عم يراصنألا

 رْمُعو ركب يبأ ةفالخ يف نامعل رف ةيالو

 ىلإ يراصنألا ديز وبأو نضاغلا نب ورم داعو هك هللا:لوسر.يقوت املو

 مهل ركش قيدصلا ركب يبأ ىلإ امهوعياش نيذلا دزألا ناسرف امهعمو ةرونملا ةنيدملا
 هيخأ عم نامُع ىلع ايلاو امكاح ىَدْنْلُجلا نب رفيج رارمتسا ٌرقأو «كلذ ركب وبأ

 : ينامعلا ير ا ا «:فىدتلجلا نين ليغ

 ©0(نامُع ىلع ًاماكح ًاديبعو ًارفيج ىقبأ قيدصلا ركب ابأ ةفيلخلا نأ»

 اه١١ ةرخآلا ىدامج طساوأ ركب ىبأ ةفالخ نم ثلاثلا رهشلا طساوأ يفو
 لو :يدزألا كلام نب طيقل جاتلا يذ ةدايقب ةكرح نامُعب اَبَه ةقطنمو ةئيدم يف تعقو
 امأو» :ريثألا نبا لاقف «(ةذر) اهنأب كلام نب طيقل ةكرح فينصت تاياورلا يف عاش
 ةيلهاجلا يف يماسُي ناكو ,يدزألا كلام نب طيقل جاتلا وذ اهب غبن هنإف نامع
 ديبعو رفيج أجتلاو ؛ًادترُم نامُع ىلع بْلُعَو ابنت نم ىعّدا ام لثمب ىعّداو «ىدئأجلا

 نودلخ نبا ركذ كلذكو «'*”2هدمتسيو هريخُي ركب يبأ ىلإ رفيج ثعبو «لابجلا ىلإ
 نباو ريثألا نبا لقن دقو ””«ربخلاب ركب يبأ ىلإ ىَدْنَلُجلا نب رفيج ثعبو . . » :لاقو
 نم يهو يربطلا ةياور نع (نامع لهأ ةّدر) لب (ةدر) اهنأو ةكرحلا كلت أبن نودلخ

 . يميمتلا رمع نب فيس قيرط
 ةفحت) باتك يف يملاسلا نيدلا رون خرؤملا نع رمع قوراف .د لقن امنيب

 .«ةيصخش تافالخ» ببسب تناك كلام نب طيقل ةكرح نأ (نامع لهأ ةريسب نايعألا
 يتلا ميلاقألا نمض نامع اولخدي نأ نيخرؤملا ضعب لواحي» :رمع قوراف .د لاقو

 ."ج 8١٠ص  نامعنلا نب ةبقع ةمجرت رجح نبا  ةباصإلا )١(

 .اادج ١114 ص - مشج نب رفيج ةمجرت - رجح نبا  ةباصإلا ()

 .55١ص -رمع قوراف  ينامعلا خيراتلا رداصم ()
 .؟ج ؟57ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (5)

 .١77ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (5)



 70 يدزألا ىَدْنَلُج نب رّمِيُج /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 07

 طْيَقُل ةكرح نكت ملو «نامُع يف تثدح ةّدر نع نوملكتي ال نامُع يخرؤم نكلو «؛تّدترا
 .2'”(ةيلبق تاقاقشناو ةيصخش تاحومط اهءارو يضمت ةيصخش ةيضق ببسب الإ يدزألا

 ىلع بلغت امنإو نامُع ىلع بلغتي مل كلام نب طْيَقَل نإف ىرخأ ةيحان نمو
 نبا تاقبطو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا باتك يف ءاج دقو .اَبَد ةقطنمو ةنيدم
 هل لاقي مهنم ًاقَّدِصُم اَبَد دزأ ىلع هلك هللا لرسر فضل 0 ا

 لي هللا لوسر يفوت املف . مهئارقف ىلع ٌدريو مهلاومأ تاقدص ذخأي ناكف ..

 اَبَد ةقطنم يف ثدح امو 2”(«كلذب ركب يبأ ىلإ ةفيذح بتكف ةقدصلا اوعنمو 0
 كلت ةيادب يف ربخلاب ركب يبأ ىلإ ةنرلح بنك لقو. «يدرألا كلام قب طيقل ةكرح وه
 نا ل ةنيدع رم اثرعس نانف يذلا وه يدزألا ةرفُص يبأ نب بلهملا ناكو «ةكرحلا

 ةقطنم يهو ءاهعيمج ابك ةقطنمو ةنيدم ىلع كلام نب , طْيَقُل رطيس نأ ثبل ام مث ءركب
 ةللدلا هيحاب ةنيع :ىعل د الاخ ىدئلججلا نب ديبع كلذكو ةفيذح اهرداغف .مأوت

 نب نات ةعباع ريثألا نبا ركذ امكو  دذئدنعو «ةيلبجلا قطانملاو راحص يف رفيج

 .(هدمتسيو ربخلاب هربخي قيدصلا ركب يبأ ىلإ ىَدئلُجلا

 نب ةفيذحل ًءاول قيدصلا ركب وبأ دقع ءه١ ةنس ةرخآلا ىدامج رخاوأ يفو

 لاق ءنامع ىلإ امهدونجب امهثعبو يدزألا ىقرابلا ةمثره نب ةجفرعل ًءاولو نصحم
 :نودلخ نبا لاقو «ًارفيج ابتاكُي نأ نام نمار اذإ ركب وبأ امهرمأو# :ريثألا نبا

 ىف نجع نبا ظفاحلا ركذ دقو :ةهيارب اذ ايو ارفيخ ايتاكن نأ ركب نبأ امهرمأ)
 براميل ةوتألا عيا لان ( فتلك قو رجل اوم ةكنرع رشي ركن ابأ ن١ ةناتغؤلا

 يبأ نب ةمركع ىلإ ثعب ركب ابأ نأ تاياورلا لوقتو .«نامُع ىلإ  ةجفرعو ةفيذح
 املف» :ريثألا نبا لاق ءامهب قحلف نامع ىلإ ريسملاب هرمأي ةماميلاب ناكو لهج
 ةمركعو ةفيذح ىلإ السرأف «ًاديبعو ًارفيج اوبتاك نامُع نم بيرق يهو ًاماجر اولصو
 ًأرفيج اولسارف. . ١ :نودلخ نبا لاقو .«امهيلع اومدقف ءامهيلع مودقلا يف ةجفرعو

 «راحضب ديبعو رفيج ركسعو ءابد ةئيدمب ركسعف شويجلا ءيجم طيقل غلبو ءأديبعو
 .(- راحص ىلإ  ةجفرعو ةفيذحو ةمركع امدقتساو

 هيحأو ىَدْنْلُجلا نب رفيج ىلإ امهمامضناو نامع ىلإ ةجفرعو ةفيذح مودق ناكو
 روذجلا فرعي اميكح ىدئلجلا نب رفيج ناكو اه١١ بجر طساوأ يف  راحّص يف

 ءاسؤر ىلإ بتكي ذخأ امنإو «لاتقلا ىلإ لجعتي ملف «ثدح امل ةقيقحلا بابسألاو

 .١؛ "صو 00 رمع قوراف .د  ينامعلا خيراتلا رداصم ()

 دعس نبا  ةباحصلا تاقبط نع ١١ 4ص هللا كيتخ يع يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ()

 .١85ص - دمحم نب نامعتلل  رهاوجلا ندعمو  ١دج ال" ص
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 ينب نم ًابلاغ اوناكو ءاَبَد يف هعم تدشحو كلام نب طْيَقُل تديأ يتلا ةيدزألا لئابقلا

 طْيقل نع اولختف «مهلامتساف ىدتلجلا نب رفيج مهيلإ بتكف «كيتععلا نمو ديدج
 ىَدْئْلُجلا نب رفيج نإ :ريثألا نبا لاق كلذ يفو .هعم نيذلاو رفيج ىلإ اومضناو
 مهبتاكف .ديدج ينب ديسب اوأدبو ءطيقل عم ءاسؤر اوبتاك» :هعم نيذلا ةداقلاو

 اومدقف «نيدلا ءاسؤر اوبتاك) :نودلخ نبا لاقو «طيقُل نع اوُضفرا ىتح «هوبتاكو

 عم اوناك نيذلا دزألا رئاشع نم مهريغو كيتَع ونبو ديدج ونب ِمِدَق املف ؛!مهشويجب

 كلام نب طيقل عم قبي مل «هعم نيذلاو ىَدْئْلُجلا نب رفيج ءاول تحت اووضناو طيقل
 .اَبَذ ةنيدم يف هعم اونصحت ريسي عمجج ىوس نيدرمتملا نم

 نين اهوعبو ىدتلشلا ني نت اسوا 1 ةدئن لاوش ريدا رست كو
 اورصاحف ءاَبَد ةنيدم ىلإ دزألا ناسرفو ءاسؤرو يقرابلا ةمئره نب ةجفرعو نصحم
 نب رفيجب كلام نب طيقل عم نيذلا ةيقب بلغأ قحتلاو ءهعم نيذلاو أطيقل اولتاقو

 ءارو هلايع طيقل ماقأ) هنإ ىتح ريسي ددع ىوس كلام نب طيقل عم قبي ملو «ىدتلجلا

 يحسم دج اع ف ؛ مدامتسالا مدعو كلاصلا يل صا كيعسعاو ةدلرتم

 كلذبو مهضعب رسأ متو رابدألا مهضعب ىلوف هباحصأ مزهناو لتق ىتح طيقل لتاقف

 ىلإ ًادانتسا رمع قوراف .د لاق امنيب «ةذرلاب ةموسوملا كلام نب طيقل ةكرح تهتنا

 : ينامعلا خيراتلا رداصم

 ءةنيدملا ةموكح دض ةدر ىلإ يدزألا طيقل ةكرح روطتت نأ لمتحملا نم ناك»
 هضصخم خب ةفيذخ ةذايقب ةلمخ هلاسرإو:ىدتلخلا: لآل قيدصلا زكر. ىبأ ةدئانيم الول

 . "”«ةنيدملا ىلإ نيدرمتملا نم ًامسق لسرأو ءدرمتلا ىلع ىضق يذلا
 :الئاق رمع قوراف .د هركذ ام ثدح ءاوجألاو ةرتفلا كلت يفو

 يف مهدض ةلمح برعلا داق «ديدجلا نيدلا يف لوخدلا سرفلا ضفر نيحا

 نّمؤي نأ طرشب تملستسا يتلا راحص يف ةيسرافلا ةيماحلا اورصاح كلذكو قاتسرلا
 ٌلبَمَو «جيلخلا نم يقرشلا لحاسلا ىلإ مهلاومأو مهلئاوع عم سرفلا ءالجإ برعلا
 يئانيم نم مهلاومأو مهلئاوعب سرفلا كئلوأ بكارملا تلمحف . . ''”(طرشلا اذهب برعلا
 .نامع يف يسوجم يسراف دوجو رخآ ىهتنا كلذبو «سراف دالب ىلإ اًبَدو راحص

 «كلام نب طيقل ةكرح ءاهتنا دعب نامع ءاجرأ رئاس يف رمألا بتتسا دقو

 نم ىرسأللاب يقرابلا ةجفرع راص امنيب نامعب اَبَذ ةنيدم يف نصحم نب ةفيذح ثكمو

 نيرشعلا زواجتي ال مهددع ناكو ءركب وبأ مهنع افعف قيدصلا ركب يبأ ىلإ نيدرمتملا
 - يبسلا نأو دزألا نم فالآ ةرشع اوناك ىلتقلا نأ يميمتلا فيس ةياور تمعز امنيب

 .١١صو 5١ ص ب رمع قوراف .د  ينامعلا خيراتلا رداصم ()
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 اوناك امبر ىلتقلاف «ةحصلا نم ةيراعلا معازملا نم كلذ ريغو «فالآ ةعبرأ - ىرسألا

 يِبَس مِدَق» :يدقاولا مامإلا مهنع لاق ىرسألاو كلام نب طيقل مهنيب صاخشأ ةرشع
 يف ركب وبأ مهلزنأف (طيقل دالوأ نم) ملحلا غلبي مل مالغ ةرفص وبأ مهيفو اَبَد لهأ

 ةفيلخ اي :رمع هل لاقف «ةلتاقملا لتقي نأ ديري وهو «ثراحلا تنب ةلمر راد

 دلب يأ ىلإ اوقلطنا :ركب وبأ لاقف «مهلاومأ ىلع اوحش امنإ نونمؤم ٌموق هللا لوسر
 راد يف - ىرسألا ب يبسلا كئلوأ لازنإ نأ نايبلا نع ينغو .؛رارحأ متنأف «متئش

 .نيرشعلا نوزواجتي ال مهنأ كاردإ حيتي ثراحلا تنب ةلمر

 وبأ تامف «نامُع نصحم نب ةفيذح قيدصلا ركب وبأ ىلوو» :يرذالبلا لاق

 - هنأ ْذِإ ءةقدصلا ىلع ًالماع نصحم نب ةفيذح ةيلوت دوصقملاو :2)«اهيلع وهو ركب
 ًارفيج قيدصلا ركب وبأ ةفيلخلا ىقبأ»  (نايعألا ةفحت) يف يملاسلا خرؤملا ركذ امك
 ىلع أيلاو ًامكاح ىَدْنَلُجلا نب رفيج لزي ملف «نامُع ىلع ًاماكح ىَدْنلُجْلا ينبا ًاديبُعو

 .اهيلع امّهو هنع هللا يضر ركب وبأ تامف ديبع هيخأ عم نامع

 )١ باطخلا نب رمع ةفالخ يف نامُع ىلع ىَدْئَلُجلا نب رفيج ةيالو ترمتساو

 ةنس قارعلا تاحوتف ىلإ نامع دزأ نم ةقرف يف نصحم نب ةفيذح راس دقو (ه519

 ىلإو ةرصبلا ىلإ نوقفدتي نامع يف دزألا ناسرفو ءامعز لزي ملو 0 ا و

 ةتباث ديبعو رفيج ةطلس تلظ» نامع يف امنيب سرافو قارعلا يف حوتفلا نيدايم
 ."7«نامع يف ةديدج ميلاقأ ىلع تعسوتو

 ىلإ ةنئمطملا هسفن تعجر نأ ىلإ نامعل ًامكاح ىَدْئَلَلا نب رفيج لزي ملو

 مث هعم ديبع هوخأ مكح دقو «هتافو نمز تاياورلا ركذت ملو .ةيضرم ةيضار اهبر
 . نيدشارلا ءافلخلا رصع رخاوأ ىلإ هدعب

 دز داع د

 نب ديبُع هيخأو ىدْنَلُجلا نب رفيج دعب نامعل ًاماكح ىدْئَلُجلا رمتسا دقو
 ءريكتسملا نب ىدْنَّلُجلا نب ديبُع نب داّبَع :امهدعب مكحلا ىلوت دقف «ىدْئلُجلا
 لبق نامع تمكح ىتلا ةيناميلا ةيدزألا ةرسألا كلت نم سماخلا ليجلا داَبَع ناكو
 ْ . مالسإلا دعبو

 نب داّبع نب ديعس نامع مكح ىلوتف سداسلا ليجلا ىلإ مكحلا لقتنا مث

 .88ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(

 ١. 45ص - رمع قوراف  ينامعلا خيراتلا رداصم (؟)
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 نامع تدّيأو داَبَع نب ناميلس هيخأ عم ربكتسملا نب ىَدئَّلُجلا نب ىَدْئَلُج نب ديبع

 امل يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع يناميلا ميعزلا اهداق يتلا ةروثلا امهدهع يف
 - 8١ ةنس يفقثلا فسوي نب جاجحلا قارعلا ىلع هلماعو ناورم نب كلملا دبع علخ
 (نينمؤملا رصان) ب بقلتو ةفالخلاب يزد عتالا نذر دعرلا دع دار
 نب جاجحلا ثعب ءاهب ةقالع ىلع هنأ ودبي اميفو ءثعشألا نبا ةروث تهتنا املو
 نيبو هنيب تعقوف نامع ىلإ يعشاجملا ةربص نب رايخ ةدايقب ًاشيج يفقثلا فسوي
 يقرش ىلإ نايدْئلُجلا ناميلسو ديعس ّرْف :نأ ىلإ ٌبورح ناميلس هيخأو داّبع نب ديعس

 نامع لهأل يعشاجملا ةربص نب رايخ ديدجلا يومألا يلاولا ةلماعم تناكو «ةيقيرفإ
 ةنس ةفالخلا ىلإ كلملا دبع نب ناميلس ءيجمب تريغت ةسايسلا كلت نأ ىلع (ةديدش

 قارعلا ىلع ايلاو أريمأ يدزألا بلهملا نب ديزي كلملا دبع نب ناميلس ىلوف ه5

 لدعلا بلهملا نب دايز طسبف ؛نامُعَل ايلاو بلهملا نب دايز هاخأ نّيعو .اهقراشمو
 ةماعزلا ترمتساو ءه7١٠١ ةنس دعب ام ىلإ اهيلع ايلاو يقبو «نامع عوبر يف نامألاو
 نب رفيج نب دوعسم نب ىَدنلُجلا مهئامظع نم ناكو نامعب ىدنلُجلا لآ يف ةيلحملا

 ميظعو نامُع ريمأ) هتمجرت يف ءاج امك يسع نع ا
 ا دزألا

 نب رفيج نب دوعسم نب ىَدْئْلجلا عيوب ل قفاوملا) ه1 ةنس يفو

 حبصأف «يضابوإلا بهذملا ىلع نام دزأو وه ناكو ءنامَعل اهانفإ ىدئلجلا

 ناي عما ةريبك برح يف لتقو ؛نامع يف ةيضابإلل مامإ لوأ دوعسم نب ىَدْنلُجلا

 ,ىدئلجلا لآ نم نامَع ءامعز رخآ وه ناكو م ) ه١ 5 ةنس ةيسايعلا ةفالخلا

 .نيثراولا ريخ وهو اهيلع ْنَمو ضرألا ثراو هّللاو

 )١( الجامع  فرطماب دمحم . ص١1١.
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 ةرفص بأ نب تايب

 - ناسارُخو قرشلا ريمأ -

 وه قرشلا قافآ ىلإ مالسإلا ةلاسر اولمح نيذلا نييناميلا ءامعزلا ءامظع نم

 .يدزألا ةرفص يبأ نب بلهُملا حتافلا ريمألا

 نقرا ارغ.: اميرك اعاجق الضان ”تليدلا ناكا نفك دنا ظفاحلا هنع لاق
 لاقو 3 كرتلا يف ةروهشم تاوزغو ةديمح فقاوم هلو . بع 2 2 ةنس لكيلا

 نيكلا ةباحصلا باب ىف روباسين خيرات يف مكاحلا ةركذ» ( : رجح نبا ظفاحلا

 وهو ..ه54 ةنس دنسلاب ناقيقلاو ةّنب دالب بلهملا ازغ» :يرذالبلا لاقو .©”«اهولزن
 نامركو سرافو زاوهألا دالب بلهملا ىلوت املو «"”«لوباك بابب ليفلا رقع يذلا

 اوزدص امن ىللا دعي امك رانينأ“ اندرو يذلا ضيشلل كليجا الون

 ةنفالو ءِناو ال «ةعيسّدلا ُمْحَض « حرفوذ «عابلا ليوط « «نيبجلا ٌتْلُص . .

 ةطبلاةماروتم الو ل هّتبيِقُن ٌنوميم ءِبْدَسْلا ب رزوجم

 0 نيقالخا يف قينازنعلا مش تير جلل

 ةلفاح ةنس نيعبرأ ءاهز ايلاو اندعأو اهيقاف !ذكاق بلهملا لزي ملو

 ند ناهد رعاتقلا لاق انمك ناكف» نطتمولا اجساد ناسا ذالم نلاوقو: « ةاحمألاب

 :ةعسوت

 (8 يالا مألاو سفنلاب هوَ وهن وبكت ةةوق ين اجو
 ىلا لم راع
 ني تا 7

 .ةج 00 - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا 0

 مح ١٠١ صو اح 0 يريطلا كراع أل 3
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 روذجلا ىلع ٌةلاَلطإ
 رعاشلا اهيلإ راشأ ءدجملا يف ةقيرع ةينامي روذج ةرفُص يبأ نب , بلهملل نإ

 :بلهملل هلوق يف يرقشألا بعك

 سي ميهفالخأ يف نيتارعلا عِش مُهَمْنَرَو كالمأدجمللَكاَمَن

 ورسم خب نا رهف دب هزألا نشأ نيناكاعع وني :ممُهَو «كيتَع ينب نم ِبْلَهُملاَف

 نب دزألا نب نزام نب ةبلعت ؛ نب سيقلا ئرما نب فيرطغلا ةثراح نب رماع نب ايقيزم

 نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تْبُن نب ثوغلا
 ةلود روصع يف نميلا كولم نم مهتيبلاغ كئلوأ كيتَع ينب دادجأف 77الف

 يللا نرمتلا ةنافكو
 نب نارمع نب دزألا نب كيتعا يلي ان عاجلا باك (كايتغ) همت يف اءاعو

 - يكتع هيلإ ةبسنلا .ميدق ّيِن نامي ٌيلهاج دج :ةيناطحقلا نالهك ْنِم ءايقيزم ورمع

 . "'”(ةرفُص يبأ نب بلهملا هلسن نم - ءاتلاو نيعلا حتفب

 امئيب (. .دزألا نب كيتع) هنأ يبلكلا نبا نع رجح نيا ظفاحلا لقن كلذكو
 هنأ كلذ عمجي دقو ٠( مالا نب كيتع) هنأ باعيتسالا يف ربلا دبع نبا ظفاحلا لقن

 دق امك ألا ىلإ كينغ بسن لصتي م رع نب هألا دسأ نب كب

 - مرعلا ليس دعب -برأم نم اولقتنا نيذلا دزألا رئاشعو نوطب نم كيتع ونب ناكو

 اداالاود كلش عم ايلا في اججلا ةطناسحب ا نديلا ةماهت يف مو يدار افطتنب اوكتلو

 - رمحألا رحبلا لحاس ىلع ةعقاولا  نميلا ةماهت ةقطنم نم اولقتنا نمزلا نم ةرتف دعبو
 ناسرفلاب اهنم اوزاجأو ةماميلا ىلإ  دزألا نم ناَدُح ينبو ديدج ينب عم  ًاقرش اوضمو
 : يقرابلا ةعامج لاق امك مث  جيلخلا ةقطنم يهو  نيرحبلا ةقطنم ىلإ ةامُرلاو

 ةامحلا كلت لحم نامُعُف ءنامّعبمهرارق (اوّرقأف)»

 جيلخلا ىلع نامُع لحاسب اَبَك ءانيمو ةنيدمب ديدج ونبو كيتع ونب رقتساو لزنف
 ناكو ءاَبَو ةقطنم اوكلتماو اونكسف (ًايلاح ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف ابد عقتو) يبرعلا
 كلذو ««ًابصغ ةنيفس لك ذخأي ناك» هنإ لاقي يذلا (يكّتعلا ماقلهلا نب باهش) مهميعز

 . ابلاغ مهريغو سرفلا نم نيفلاخملا نفس ذخأي ناكف ايد ءانيمو ةقطنم ريمأ حبصأ هنأل

 ةرفص ابأ نأ هيف ءاج نكسلا نبا هجرخأ ًاثيدح رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو

 يذلا . .ماقلهلا نب باهش نب ورمع نب ملاظ نب قراس نب ب عطاق انأ» :لاق بلهملا دلاو

 )١( حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا - ص١47.
 ) )5الجامع  77ص - فرطماب 7.
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 نبأ نع رجح نبا ظفاحلا ركذو .(«. .كلملا نب كلملا انأ ءابصغ ةنيفس لك ذخأي ناك

 نب لئاو نب يدع نب ورمع نب يدنك نب حبُص نب قراس نبا» وه ةرفص ابأ نأ يبلكلا

 نأ اهنم ةرفص يبأ مسا يف لاوقأ ةدع رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو «كيتع نب ثراحلا
 .(قارس نب بلاغ) همسا

 ود يصخشلا مسالا ركذب ءافتكالا ىلإ دوعي فالتخالا كلذ نإ لوقلا نكميو
 8 نم نوكتت تناك ءامعزلاو لايقألا ءامسأف مسالا نم اًءزج ناك يذلا تعنلا
 (ماقلهلا يدع) تعنو مسأ ثآ كاردإ حيتي امم (ماقلهلا) لباقب (يدع) مساف وحلو

 هنأ نكسلا نبا ثيدح يف ءاج امنيب «(قارس نب بلاغ) هنإ ليق ةرفص يبأ مساو
 نكمي يلاتلابو (عطاق) هتعنو (بلاغ) همسا نأ كلذ نم نيبتيو (قراس نب عطاق)

 :وه بلهملا دلاو ةرفُص ابأ نأ كاردإ

 ورمع نب يدنك ورمع نب ملظلا حبُص نب قراشلا قارس نب عطاقلا بلاغ :ةرفُص وبأ
 . يدزألا يكّتَعلا - كيتَع نب ركشي ثراح نب دلجلا لئاو نب ماقلهلا يِدَع نب باهشلا

 ينب سيئر وهف نامُعب ترقتسا يتلا دزألا لئابق ءاسؤر نم ةرفَص وبأ ناكو

 وبأ ناك دقو «فايسألاو اَبَد ةنيدمو ةقطنمب دزألا لئابق نوطب ىلع ةماعز هلو كيتع

 ظفاحلا ركذ دقو «ةيوبنلا ةرجهلا لبق بلهملا دلوم ناك اهيفو اَبَد ةئيدمب أميقم ةرفَص
 ىضتقمو نمسا تس دسوب هلوسرا ا ةنس يلوم :قتوتا هنأ ملا هم ندا
 نيب رشاعلا بلهملا بيترت ناكو ةنس ةرشع عبرأ وحنب ة ةرجهلا لبق ناك هدلوم نأ كلذ

 هقزر مث ٠ «بلهملا مهرشاع ناك ًاركذ دلو رشع ةيئامث ةَرْفَِص ابأ هّللا قزر دقف « هتوخإ

 . (ةرفص) اهامنس اتي, لجنوب قع هللا

 لوسرلا دهعو بكوم يف . .بلَهُملاو . .ةرفُص يبأ نع نيقيلا أبنلا
 1 لواحت ءاطخأو تاسبالم يف ماهوألا يوذو نييرابخألا ضعب عقو دقل

 لَو هللا لوسر دهع ةلحرم يهو هيبأو بلهملا ةريس نم ةمهم ةلحرم ىلع راتسلا
 عقو دقف ءمداسلاو ةالصلا هيلع هَّللا لوسرل امهتبحصو هدهع يف امهمالسإو امهناميإو
 دحأ طرفأ امنيب (ه8 ةنس حتفلا ماع يف بلهملا دلُو) هنأب لوقلا مهو يف ةاورلا دحأ

 ركب يبأ مايأ يف ملحلا غلبي مل ًامالغ ةرفص وبأ ناك» هنأ معزف ءاوهألا يوذ
 رداصملا يف قيقحتلاو ثحبلاب ددبتت معازملاو ماهوألا كلت لثم نكلو .«قيدصلا

 : يلي ام نيقيلا أبنلا ملاعم نم نأ اهنم نيبتيو ةقيقحلا اهنم قرشت يتلا ةقوثوملا
 يف هي هللا لوسر دهع يف بلهملا مهنمو هدالوأ عم ةرفُص وبأ ملسأ :ًالوأ

 )١( الاستيعاب  5ص - ربلا دبع نبا ١٠١/ 5.
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 ةفرعم يف باعيتسالا) باتك يف ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق كلذ يفو «ةيرجه / ةنس

 هيلإ ىذأو هلك هللا لوسر ديه ىلع املسف ةرفَص وبأ ناك» : يلي ام (باحصألا

 ةرفُص وبأ ناك :رمع وبأ لاق» :ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو .""'تاقدص
 لاقث ذوق نم ناجش نأ ني تلوكلا : دقق ننانل انو يقلل نتنلا كيعب نافا املس

 , "”(هل يبنلا دهع يف ملسأ ابك اهل

 نب ورمعو يراصنألا ديز ابأ هلك هللا لوسر ثعب امدنع امهمالسإ ناك دقو
 نامُع يف دزألا لئابقو ديبع هيخأو نامع كلم يدزأآلا ىدئلجلا نب رفيج ىلإ صاعلا

 وبأ ناكو .ه+/ ةنس ناضمر يف ةكم حتف دعب حتفلا ماع يف كلذو «مالسإلا ةوعدب
 «مالسإلا ىلع سانلا نم ةعيبلا ذخأ ىلعو ةالصلا ىلع ثوعبملا وه يراصنألا نو

 قارس نب عطاقلا بلاغ ةرفُص وبأ ناكف «مهلئابقو دزألا ءاسؤر مث هوخأو رفيج ملسأف

 مالسإ يف رود هل ناكو «هتوخإو تايلاو وه امالتتإ دزألا ءاسؤر لئاوأ نم يكتعلا

 . مهسيئر هنأل كيتَع ينب رئاس

 ىلع ًاملسم ةرفص وبأ ناك) : هلوق يف ةيناث ةقيقح ربلا دبع نبا ظفاحلا ركذ دقو

 هيلإ ىَذأ» هنأ يه ةثلاثلا ةقيقحلاو .«تاقدص هيلإ ىدأو نيكي هللا لوسر دهع

 اهقاقحتسا دعوم يف ىدؤت - ةاكزلا يهو تاقدصلا نأ نايبلا نع ينغو «تاقدص

 دزأ نم مهيلإ نيذلاو كيتع ينب ةقدص يه اهاّدأ يتلا تاقدصلا نأ رهاظلاو .يونسلا

 ةدعقلا يذ وأ ا عا ناكو ءاهترثك ىلإ ريشي تاقدصلا هتيدأت ركِذف ايد

 امك «ةدافو هل سيلا هنأ هيلع بت . درتي ال نامع يف ةرفص يبأ مالسإ توبثو ء«هأ ةنس

 وحنب كلذ دعب هتدافو نيبو مدقتُملا همالسإ نيب ضراعت كلانه سيلف «ضعبلا مهوت
 .اهثيداحأو اهعئاقو ةدافوللف ءةئس

 قارس نب عطاقلا بلاغ - ةرفص وبأ قلطنا ه4 ةنس لاوش رهش يف :ًايناث
 نم ةبكوك يف ةرونملا ةنيدملا ىلإ ابد ةنيدم نم بلهملا دلاو ملظلا حبص ص نب قراشلا

 . هلع هللا لوفر ةكصو اقلك بلهملاو فجنلا مهتم  هدالوأ نم ةثالث مهنيب ناسرفلا

 : (روهشملا ريمألا بلهملا دلاو ةرفص يبأ» ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق
 نأ ىلع هِي هّللا لوسر ىلع ِمِدَق ةرفُص ابأ نأ - : نكسلا نبا جرخألا

 َلاَمَجو ٌةثجو ٌلوط هلو «ناعارذ هفلخ اهجْسَت ءارفص ةّلح هيلعو «هعيابُي
 نم :هل لاقف ةلابصت ني عار ام ةهضأ هلك هللا لوو.ةارداملق“ ع

 نب دلجلا نب ماقلهلا نب باهش نب ورمع نب ملاظ نب قراس نب , عطاق انأ :لاق ؟تن

 )١( 4ص -ربلا دبع نبا  باخصألا ةقرعم يف باعيتسالا ٠١/5.
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 هللا لوسر' اننا قاكملا بأ كلدلا:انأ ءابضغ ةتيلس لك لطأي ناك ىلا ركشلا

 .املاظو ًاقراس كنع ْعَد ةرفُص وبأ َتْنأ : لَك يبنلا هل لاقف

 نإ فلل نيوز اقنع موعدا وسور ةايعم كلتا وهلال [هلإ 30 نأ ةينكأ 2 لاقن

 . ةرفض اهثيمس انني تقزُرو ًاركذ رشع ةينامث يل
 . ''”(ةرفُص وبأ تنأف :ِْكَي يبنلا هل لاقف

 أيهتي وهو ْتَّدِلُو اهنأل ةرفُص اهامس يتلا هتنبا دلومب ملعَُي دحأ نكي ملو
 ةرفص اهامسف ةريسي ةظحلل الإ اهدهاشي مل امبرو ةرونملا ةنيدملا ىلإ قالطنالل
 .اذكو اذك كنع عد ةرفص وبأ عننا :ِلك هللا لوسر هل لاق املف «ةنيدملا ىلإ قلطناو

 هللا هل ويشوكاب اقل انيع هلوسوو هلع كناوندللا ال هل ال نأ كيشأ :لاقو هقتافادزا
 تنأف : لَك يبنلا هل لاقف . .ةرفُص اهتيمس أتنب تقزُرو ًاركذ ًادلو رشع ةينامث يل َّنإف

 . ةرفص وبأ

 لوسرلا بكوم يف هناكم ذخأو (ةرفَّص وبأ) همسا حبصأ مويلا كلذ ذنمو
 نم ةرفص ابأ نأ نكسلا نبا ركذ) هنأ رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو «هتبحصب فرشتو

 2 : يدزألا ةرفص يبأ نب ؛ ةريغملا) :هصن يلي ام ةريغملا ةمجرت يف لاقو (ةباحصلا

 كرد لطب لناي ام كلارا ةرفص يبأ ةمجرت يف ةباحصلا يف نكسلا نب يلع وبأ

 تنب ةرخآب يل تدلُوَو ًاركذ رشع ةينامث مُه :لاقف .هدلو نع ِهَك يبنلا هلأسو :لاقف
 دفو هنإ :ةرفص يبأ ةمجرت يف رمع وبأ لاقو .ةرفص وبأ تنأ :لاقف .ةرفص اهتيمس

 يلو امل :يربطلا لاقو. .بلهملا مهرغصأ هدلو نم ةرشع هعمو رمعو ركب يبأ ىلع

 رمأ  ةريغملا  هاخأ ىلوو برحلا بلهملا ىلو ناسارخ ورمع نب مكحلا ٌدايز

 . "””«نوحتف نبا هكردتسا .مهيلع هللا حتفف ركسعلا
 هتبحصو ةرونملا ةنيدملا ىلإ همودق دنع ةرفُص يبأ عم ناك :ًاثلاث

 دقو «هتبحصب اوفرشتو لوسرلا بكوم يف هعم اوثكم هدالوأ نم ةثالث لب هللا لوسرل
 0 ل ور د

 يبأ نب فجنلا» : هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق :ةرفَص يبأ نب فحنلا أ

 وهو . فينا عي ذل يبا: يلع دردلا ماع نب سانا يح ال يدزألا ةرفص

 7” (نروحسن نبا هكردسباو ةووهشملا رزمألا ثتليقلا وخأ

 000ا10 ا

 .”ج 0٠١ ص  ةرفص يبأ نب ة ةريغملا ةمجرت رجح نبأ ةباصإلا 0

 ا 557 ص  ةرفص يبأ نب ١ فجنلا ةمجرت رجح نيا ةباصإلا (9)
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 (َِْلَك يبنلا دهع يف بلهملا ملسأ» :ةبيتق نبا لاق :ةرفَص يبأ نب بلهُملا  ؟
 باب يف روباسين خيرات يف مكاحلا هركذ» بلهملا ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 لوق ىلع ًاسيسأت هتبحص دعبتسا رجح نبا ظفاحلا نكلو .«اهولخد نيذلا ةباحصلا
 - حتفلا ماع بلهملا دلو» يرهوجلا ةمادق نب دمحم وهو جراوخلا نايا ةاوو لح

 اذه نكلو .«ةنس نيعبسو تس نبا وهو ه7 ةنس تام» هنأب لوقلاو (ه4 ةنس يأ

 تس ذئموي هلو ه87 ةنس بلهملا ىفوت» «ربلا دبع نبا ظفاحلا لوق هضراعي لوقلا

 ناك دقف - ه/ ةئس  حتفلا ماع يف ًاباش ناك بلهملا نأ كلذ ىضتقمو «ةنس نوعستو
 لصأو «فيحصتو أطخ (حتفلا ماع دلو) هنأ ةلوقمف «ةنس نيرشعو ىدحإ وحن هرمع

 ىلإ هعم دفو مث هيبأ عم كلذو (ه4 ةئس حتفلا ماع بلهملا ملسأ) هنأ كلذ

 .ةراسيعلا نمنذلا ياوضا قش كلالرو 485 هللا لوست
 “'  لاقو .245 يبنلا كردأ هنأب رجح نبا ظفاحلا مزج :ةرفص يبأ نب ةريغملا :

 اودفو نيذلا ةرفَص ىبأ ءانبأ ثلاث هنأ لمتحملا نم لعجي امم «نوحتف نبا هكردتسا»
 بلهملا ةوخإ نم هريغ ثلاثلا نكي مل ام هعم . ْ

 تالاجر نم ةبكوك ِهِكَي هللا لوسر ىلإ همودق دنع ةرفُص يبأ عم ناك :ًاعبار
 رئاشع ةيقب نمو «مهسيئر ةرفُض وبأ ناك نيذلا كيتّعلا ينب نم مهو ءاَبَد دزأ ناسرفو
 يف ءاجنف ًايلامجإ ًاركذ مهمودق أبن رداصملاو مجارتلا تركذ دقو ءابد يف دزألا

 لاقو يبثلا ىلع امالسإلاب دييزكع اذ نه ةزألا دنا هنأ ةباسإلا تانك
 نيّرقم نسا َدَفَو» يدزألا ناميلا نب ةفيذح ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا

 قئاثولا يف ءاجو "'”ًاقَّدَصُم يدزألا ناميلا نب ةفيذح مهيلع و يبنلا ثعبف مالسإلاب
 نأ دمحم نب نامعنلل رهاوجلا ندعمو دعس نبا تاقبط نم يوبنلا دهعلل ةيسايسلا

 هل لاقُي مهنم ًاقّدصم مهيلع هيو هللا لوسر ثعبفا ءاوملسأ دق اوناك ابد دزأ»

 1 تاقدتملا ضئارف دل يبنلا هل بتكو ءابد لهأ نم يدزألا ناميلا نب ةفيذح

 رهش يف - ةرفص يبأ مودق دنع ديكو هللا لوسر ىلإ دفولا كلذ مودق ناكو

 كيتع ينب نم ةباحصلا مجارت يف نيروكذملا نإ لوقلا نكميو ه4 ةنس لاوش

 يكتعلا تاميلا نب ةنجي متو ءاَبَد دزأ مهنأل دفولا كلذ يف اوناك ديدُج ينبو

 يف هعم أوثكمف «ةرفص يبأ ةمومع ءانبأ نم امهو يكتعلا نامعنلا نب ةبقعو

 ناميلا نب ةفيذح لي هّللا لوسر لمعتسا ةدوعلل اوأيهت املو لوسرلا بكوم

 اج ١٠١ 8ص - رجح نبا  ةياصإلا()

 .ا)ج "8١ص - ناميلا نب ةفيذح ةمجرت  ةباصإلا (؟)

 .154١ص هللا ديمح دمحم  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (")
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 . تاقدصلا ضئارف نع ًابوتكم  مهلو هل بتكو مهتقطنمب ةقدصلا ىلع ًالماع

 بكوم يف امهثوكم ةرتف يف ةرفُص يبأ نب بلهملاو ةرْفُص وبأ عمس :ًاسماخ
 نبا ظفاحلا لاق .بلهملاو ةرفص وبأ اهاور ةيوبن ثيداحأ هل امهتبحصو لوسرلا

 نم طسوألا يف يناربطلا هجرخأ دنسم ثيدح ةرفص يبا نعانل عت ةقرا :رجح

 ةأرما يهو بلهملا تنب دنه ىلع تلخد :لاق ىشرُفلا هّللا دبع نب دايز قيرط

 يبأ نإ :تلاقف ؟ريمأ ةأرما تنأو نيلزغت :اهل تلقف هي ةلرخت لركم اهديرو عادشلا

 . ؛ًارجأ نكمظعأ ًاقاط نكلوطأ *ل رق ةلكوددللا لوز عع :لاق يدج نع ثدحي

 :ةرفُص يبأ نب بلهملا ةمجرت يف ءاج كلذكو
 ٌنكمظعأ ًاقاط نكلوطأ :ِهكي هللا لوسر لاق ءلوقي يبأ ٌتعمس :بلهملا لاق»

 : (أرجأ

 : لاق قاحسإ يبأ نع ةبعش نع رمع نب صفح نع ةمادق نبا ىورو
 ةرخؤم ديق ةلبقلا نيبو مكدحأ نيب ناك اذإ :ِِلكي هللا لوسر لاق «بلهملا لاق١

 .(ءيش هتالص عطقي مل لجرلا

 : كي هللا لوسر لاق «لاق بلهملا ةياور نم نئسلا باحصأ جرخأو»

 .«نورصني ال مح مكراعش ْنْكَيْلَف مكوتيبي نإ

 انثدح :لاق ةئييع نب دمحم انثدح :لاق هدسم قيرط نم نيهاش نبا دروأو»
 راعش ناك :بلهملا لاقو .نورصني ال مخ بلهملا راعش ناك : :لاق ناوكذ

 . اد هللا لوسر

 حتفلا ماع دلو بلهملا نأو ًاريغص ناك ة ةرفص ابأ نأ نوئظي نيذلا بهذ دقو
 اهضعب ززعي يتلا عئاقولاو ةلدألا نودمتعي نيذلا امنيب «ةلسرم ثيداحألا كلت نأ ىلإ

 . ةباحصلا نم هابأو بلهملا نأب ًائيقي ثيداحألا كلت مهديزت ًاضعب

 ا و ند ار حراك اضل نورت سسوس عنب دقو

 نبا ظفاحلا لاق كلذ يفو ها ا ل يس

 بلهملا ىورو .بدنج نب ةرمس نع ًاثيدح بلهملا ةياور نم دمحأ جرخأ» :رجح

 .«يراصنألا ةءاربلا نعو ورمع نبا نعو رمع نب هللا دبع نع ًاضيأ
 نع ىور» :ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق «نيعباتلا نم ةفئاط بلهملا نع ىور دقو

 ينعي .؟ةقث وهو .برح نب كامسو «فيس نب رمعو ؛يعيبسلا قاحسإ وبأ :بلهملا
 .امهنع هَّللا يضر ةرفص يبأ نب بلهملا

 اَبَد ةنيدم ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم بلهملا مهنِمو هعم نيذلاو ةرفص وبأ داع دقو
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 ناكو «ناميإلاو مالسإلا خيسرت يف اومهاسو ءابيرقت ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا لئاوأ يف
 مهلاومأ تاقدص ضبقي ءابد ةقطنمب ةقدصلا ىلع ًالماع يدزألا ناميلا نب ةفيذح

 يف) يونسلا اهقاقحتسا تقو يف تاقدصلا ةرفَص وبأ ىدأ هيلإو «مهئارقف ىلع اهذريو

 ركب ونأ عيوبو نيك هللا لوسر يفوت مث ؛(ةرجهلل رشع ةئس ةجحلا يذو ةدعقلا يذ

 .ه١١ ةنس عيبر يف ةفالخلاب قيدصلا

000 

 ناميلا نب ةفيذح ناك) هنأ رداصملا نم هريغو ةباحصلا تاقبط يف ءاج دقو

 لكك ِهّللا لوسر يفوت املف «مهئارقف ىلع اهدريو ابد دزأ لاومأ تاقدص ذخأي يدزألا

 نبا اهلقن ةياور معزت انهو '"كلذب ركب يبأ ىلإ ةفيذح بتكف «ةقدصلا اوعنمو اوذترا
 .(هتعافعف ءركب يبأ ىلإ ةفيذح هثعبف بلهملا دترا ِةِكَ هللا لوسر يفوت امل» هنأ ةبيتق

 امم (كلذب ركب يبأ ىلإ ةفيذح بتكف) اوٌدترا ابد دزأ نأ وه تاقبطلا يف ءاج يذلا امنيب

 يبأ ىلإ بلهملا ىتأف «بلهملا وه ثوعبم عم ركب يبأ ىلإ بتك ةفيذح نأ كاردإ حيتي
 يف غبن» امنإو مالسإلا نع ةّدِر كلانه نكت ملو ابد ةقطنم يف ثدح ام أبئب قيدصلا ركب

 بلغتو «ىدْئلجلا ةيلهاجلا يف يماسُي ناكو «ءيدزألا كلام نب طيقل جاتلا وذ ناَمَع
 ال نامع يخرؤم نكلو» :رمع قوراف .د لاقو .؛ادترُم نامُع يف اَبَد ةقطنم ىلع

 ةيضق ببسب الإ يدزألا طْيَقَل ةكرح نكت ملو «نامع يف تثدح ةّدر نع نوملكتي

 , "”«ةيلبق تاقاقشناو ةيصخش تاحومط اهءارو يضمت ةيصخش

 ةكرح دض ةرْفُص يبأ نب بلهملا ةريشع مُهَو كيتَع ينب تالاجر فقو دقو

 :صاعلا نب ورمعل لاق يذلا يكتعلا نامعنلا نب ةيفجم مهنم ناكو يدزألا طيقل

 ٌْعُفَْدُيال يذلاًرمألاهبىتأ دمحم ٌُيبنلاناك نإورمعاي

 ٌعَضخخ ةيربلا قانعأو ءراج انعوُمدءامو ءئَخْرقانبولقف
 "”ةنمألاٌرعألاوه كاذورمعاي انعوجر فاختال كئافْمِقأَف

 لاق «بلهملا دلاو ةرفص يبأ مع نبا وهو يكتعلا نامعنلا نب ةبقع مهنمو
 ىلع تَبَت :نامعنلا وبأ ءيكتعلا نامعنلا نب ةبقع» :هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا
 ءركب يبأ ىلع اومدق ىتح هموق نم ةعامج يف صاعلا نب ورمع عّيشو ؛«همالسإ
 نب ةفيذح ثوعبم وه ةرفُص يبأ نب بلهملا ناك مث ."”2كلذ ركب وبأ مهل ركشف

 )١( هللا ديمح دمحم - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا - ص١174.
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 ىدامج يف ابد ةقطنم يف يدزألا كلام نب طيقل ةكرح ربخب ركب يبأ ىلإ ناميلا

 جرخأو ابد ةنيدمو ةقطنم ىلع كلام نب طْيَقُل رطيس نأ ثبل امو - ها١١ ةنس ةرخآلا

 ءراحّص يف ىدْنَلُجلا نب رفيجب اوقحلف مهباحصأو ةفيذحو ىدئلُجلا نب ديبع اهنم

 - قيدصلا ركب وبأ ثعبف ءهدمتسيو كلذب هربخي قيدصلا ركب يبأ ىلإ رفيج بتكف
 يريمحلا ينافلغلا نصحم نب ةفيذح  ه١١ ةنس ةرخآلا ىدامج رخاوأ يف
 ةدناسمل ةليجّبو قرابو دزألا نم ةوق سأر ىلع يدزألا يقرابلا ةمثره نب ةجفرعو

 لاق ابلاغ ةرفُص يبأ نب بلهملا مهعمو  نامع ىلإ اوقلطناف ىَدْنَلُجلا نب رفيج
 السرأف ءاديبُعو ًارفيج اوبتاك نامع نم بيرق يهو ًاماجر اولصو املف» :ريثألا نبا

 نبا لاقو «راحصب امهيلع اومدقف ءامهيلع مودقلا يف ةجفرعو ةمركعو ةفيذح ىلإ
 ديبعو رفيج ركسعو «اَبَذ ةنيدمب ركسعف شويجلا ءيجم طيقل غلب» :نودلخ

 نيدلا لهأ اوبتاكو  راحص ىلإ  ةجفرعو ةفيذحو ةمركع اومدقتساو ءراحصب
 ناكو - ه١١ ةنس لاوش رهشو بجر رهش نيب ام كلذ ناكو  «مهشويجب اومدقف

 دلاو يكتعلا ةرفص وبأ دزألا لئابقو ءاسؤر نم ىَدْئَلُجلا نب رفيج مهيلإ بتك نمم
 عم اوناك نم ءاسؤر اوبتاك» :ريثألا نبا لاقو «كيتع ينب ناسرفب هيلإ مدقف بلهملا
 ةنس لاوش يفو - (هنع اوضفرا ىتح هوبتاكو مهبتاكف «ديدجج ينب ديسب اوأدبو طيقل

 نم ةريسي ةعامج ىوس كلام نب طيقل عم نكي ملو اَبَد ةنيدمب ناقيرفلا ىقتلا ه١
 لتقم نع ترفسأ ةكرعم تعقوف «هفوفص ءارو هلايع طيقل ماقأ» هنأ ىتح هتريشع

 لاقُي ناكو كلام نب طيقل لايع مهنمو مهتيقب رسأ متو هباحصأ ضعبو كلام نب طيقل
 نب طيقل ةكرح تهتناف (كلام نب طيقل نب ملاظ) همساو (ةرفُص وبأ) مهنم دحاول
 ' يامعلا راك نفاصح يلمع ةوران د لاق امنيب (ةّدر) اهنأب ةموسوملا كلام

 الل ةييدملا ةموكح ديف: ةذزز ىلإ ىددألا قتل ةك رفع رول نأ لمعمل وم ناك»

 يقرابلا نصحم نب ةفيذح ةدايقب ةلمح هلاسرإو ىَدْنَلُجلا لآل قيدصلا ركب يبأ ةدناسم

 7 ”ةةنيدعلا ىلإ قيورهتملا ىم اسبلت لتمراو ةزمقلا ىلغ ىفق ىلا
 هعمو يقرابلا ةمثره نب ةجفرع عم ىرسألا نيدرمتملا كئلوأ ةفيذح لسرأ دقو

 نم ةعستو بلهملا مهنيب كيتع ينب ناسرف نم ةبكوك يف بلهملا دلاو ةرفص وبأ
 مبا داخل لدار .هيأر مهيف ىريل قيدصلا ركب يبأ ىلإ ىرسألاب اوراسف هتوخإ

 يِبَس مِدَق١ : لوقت يدقاولا ىلإ ةبوسنم ةياور بلهملا دلاو ةرفص يلا ةمجرت يف رجح

 تنب ةلمر راد يف ركب وبأ مهلزنأف ءملحلا غلبي مل ٌمالغ ةرفُص وبأ مهيفو ابد لهأ

 موق ءهَّللا لوسر ةفيلخ اي :رمع هل لاقف «ةلتاقملا لتقي نأ ديري وهو «ثراحلا

 )١( ص  رمع قوراف  ىنامعلا خيراتلا رداصم 7 ١,
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 متنأف متئش دلب يأ ىلإ اوقلطنا :ركب وبأ لاقف .مهلاومأ ىلع اوحش امْنِإ نونمؤم
 . (رارحأ

 نيب ناك يذلا ةرفُص ابأ نأ اومعزو نورخآو ةياورلا كلت بحاص مّموَت دقو

 ل ع «بلهملا دلاو وه ىرسألا كيلوأ

 نير خس رحتت نقر 7 دكنرب ناك تلهجلا دلاو 0

 0 ل ل

 :رجح نبا ظفاحلا لاق «ةبحص هل ةرفُص يبأ نب فجنلا نأ ًاضيأ َتَبَت دقو
 لَك يبنلا ىلع َدْكَو هنأ مالس نب مساقلا ديبع وبأ َرَكَذ يدزألا ةرفص يبأ نب فجنلا)

 تبث دقف كلذكو . (نوحتف نبا هكردتسا :ررهتملا يملا هيليسلا تا عر ا

 كلذ لك حيتيو ءةبحص بلهملل نأو ِةَْك يبنلا كردأ ة ةرفص يبأ نب »:ة بكملا "نأ انضنأ

 يذلا كلام نب طيقل نبا وه امنإ ملحلا غلبي مل ًامالغ ناك يذلا ة ةرفص ابأ نأ كاردإ

 امأ «قيدصلا ركب يبأ ىلإ ىرسألا عم هلاسرإ متو اَبَد ةقطنمب  ةدرلا وأ  درمتلا داق

 وبأ مهيف ىريل ىرسألا كئلوأب ىتأ يذلا ابلاغ - وه ناكف بلهملا دلاو ةرفُص وبأ

 ناكو هدالوأ نم ةرشع هعمو قيدصلا ركب يبأ ىلع يدزألا ةرفنم نأ َدْقَو)ا

 راشأو مهدّيس اذه :ةرفص يبأل لاقف باطخلا نب رمع هيلإ رظنف «مهرغصأ ٌٍبلهملا

 : ””تنايعلا نإ

 نم ىرسألاب يقرابلا ةمئره نب ةجفرع عم ةرفُص يبأ مودق دنع كلذ ناكو
 ديري ناكو ثراحلا تنب ةلمر راد يف ركب وبأ مهلزنأ نيذلاو كلام نب طيقل باحصأ

 نب رمع ىلإ بهذ كلذب رعش امل ةرفَص ابأ نأ ودبيو ءمهنم نيلتاقملا لتقي نأ

 بلهملا ملكت امبرو «ىرسألا نع وفعلا يف ركب ابأ ملكي نأ هنم بلطو باطخلا

 «ةرفَص يبأ نب ؛ فجنلا مهنيب هتوخإ نم ةعست بلهملا عم ناكو ؛نسح مالكب ًاضيأ

 نب رمع رظنف «ةرفص يبأ نب ةصيبقو ءةرفص يبأ نب , كراعمو «ةرفص يبأ نب ب ةريغملاو

 رم ناساف يلا ىلإ راشأو ٠ 0 اذه) :ةرفضص م يبأل 5 ا تاطخلا

 :لاقف  مالسإلاو ناميإلاب اوقاف ركب وب مهاعدف ميلر ىلع اش 3 نوط
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 عم اوداعف - ه١١ ةنس لاوش يف كلذ ناكو - (رارحأ متنأف متئش دلب يأ ىلإ اوقلطنا

 ثكمو ءاهيف مالسإلا مئاعد تخسرتو ءاَبَو ةقطنم ىلإ هتوخإو بلهملاو ةرفُص يبأ
 ىلوتو قيدصلا ركب وبأ يفوت نأ ىلإ ةقدصلا ىلع ًالماع اهيف نصحم نب ةفيذح
 .ها7 ةنس باطخلا نب رمع ةفالخلا

 تل ل
 تزي هز

 باطخلا نب رمع ةفالخ يف هيبأو بلهملا ءابنأ
 اوباجتسا نيذلا دزألا ناسرفو ءاسؤر لئاوأ نم بلهملا كلا رقم وبا ناكي

 داهجل برعلا لئابقو ءاسؤر باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ رفنتسا امل داهجلا ءادنل
 برعلا نم ةوق ىلع سرُفلا اهيف بلغت يتلا رسجلا ةعقوم دعب) قارعلاب سرُفلا
 نب رمع نإ مث» :يرذالبلا لاق (ه7١ ةنس نابعش يف قارعلاب ةريحلا يف نيملسملا

 قل هيلع مِدَقَو . .هنع نولقاثتيو هنوماحتي اولعجف قارعلا ىلإ سانلا ٍبَدَن باطخلا
 مِدقو .هيلإ رايتخالا اودَرَف (مُهَبَغَرو قارعلا ىلإ مهاعَدُف ماشلا وزغ نوديري دزألا نم
 كل له :رمع هل لاقف «ةليجب يف (نميلا َةاَوَس) ةاَرَّسلا نم ىلَجَبْلا هللا دبع نب ريرج

 :يربطلا لاقو .'”'معن :ريرج لاقف ؟سمخلا دعب ثلثلا مكلِفنأو «قارعلا يف
 ةمئره نب ةجفرعو ءةليجب يف نميلا نم هللا دبع نب ريرج رمع ىلع ٍمِدَق. ١
 ناك ام متملع دق مكنإ :لاقف رمع مهملكف . .يثبيللا هّللا دبع نب بلاغو . .يقرابلا

 دزألا نم ناكو :””«مهيلإ اوُريِسَف  رسجلا موي - قارعلاب مكناوخإ يف ةبيصملا نم
 لاق «ةبلعث نب سيق هيلإ رايتخالا اودرف قارعلا ىلإ مهاعدف رمع ىلع اومدق نيذلا
 يبأ عم رمع ىلع َدْفَو :يدزألا ةبلعث نب سيق» :هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا
 اهل يليكلا ىف باطخلا ني مع ةشارف كرركب نقو. 7( ينلكلا نيا هركذ:ةرفيط
 ظفاحلا ركذ ثيح ءرمع ةفالخ يف ةنيدملا ىلإ دزألا نم ناسرفو هتوخإو هيبأ عم مد
 : هنأ ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلاو باعيتسالا يف ربلا دبع نبأ

 ةرفص وبأ َدَقَو :لاق ناميلس نب رفعج قيرط نم هفئَّصُم يف قازرلا دبع جرخأا)

 ىلإ رظني رمع لعجف بلهملا مهرغصأ هدالوأ نم ةرشع هعمو باطخلا نب رمع ىلع
 .؛كدلو ُدّيس اذه :ةرفص يبأل لاق مث ءمسوتيو بلهملا

 ةرفص وبأ قلطناف يقرابلا ةمثره نب ةجفرعل قرابو دزألا ءاول رمع دقع دقو
 نب ريرج ىلوتو «قارعلا ىلإ بلهملاو كراعُمو ةريغملاو فجنلا مهنمو هدالوأو

 .70 4ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)

 .4ج ا/8ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (1)

 .؟ج 7/١ ص - ةبلعث نب سيق ةمجرت رجح نبا  ةباصإلا 00
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 ةليخنلا موي ةعقوم يف سرُْفلا ىلع رصنلا متو «نيملسملل ةماعلا ةدايقلا يلجبلا هَّللا دبع
 يف كلذ دعب ناكو «ةريحلا ميلقإ حوتف نم اهالت امو ه١ ناضمر رخآ يف  ةريحلاب

 نأ دعب ةرصبلا ىلإ يقرابلا ةجفرع راس» : هنأ نم يربطلا خيرات يف ءاج ام - ها 4 ةئس

 ةياور نع ةباصإلا يف ءاج امل حيحصلا نمزلا وه كلذ ناكو . (ةليجَب كَرَتَو تلت
 :_ يدقاولا لاق  ةنيدملا نم اوراس دزألا نم هعم نيذلاو ةرفّص ابأ نأب يدقاولا

 «ةرصبلا لزن نميف بلهُملا دلاو ةرفّص وبأ ناكف «ةرْصضَبلا اولزنف»

 ةقطنم ىلإ نيملسملا نم ةوق ىف ناوزغ نب ةبتغ باطخلا نب رمع ثعب دقو

 نتا ةئس نانعش نأ ابحر ف: ةابألا ستكو اهلزن املف ه4١ ةنس عيبر رهش يف ةرصبلا

 نم هعم نيذلاو ةرفص وبأ اهلزن ذئدنعو ءاهيف اولزنو ةرصبلا هعم نيذلاو ةبتغ طتخا

 هعم نيذلاو يدزألا يقرابلا ةمثره نب ةجفرع اهلزن امك «هتوخإو بلهملا مهنمو دزألا

 يف اَبَد ةقطنمل ًالماع ناك يذلا نصحم نب ةفيذح كلذكو َنامُع دزأو ةاّرّسلا دزأ نم

 . ةرصبلا يف ةداقلا رابك نم حبصأف نامع

 نم ةوق نيرحبلا ةيالو ريمأ ىمرضحلا نب ءالعلا ازغأ ه5١ ةنس رخاوأ ىفو

 باطخلا نب رمع بتكف «كانه اورصوحف رحبلا قيرط نع سراف دالب ىلإ نيملسملا
 نيروصحملا نيملسملا ىلإ فيثك شيج هيجوتب هرمأي ةرصبلا ريمأ ناوزغ نب ةبتع ىلإ
 رشع ينثا ناوزغ نب ةبتع لسرأف) :ريثك نباو نودلخ نبا لاق «مهذاقنتسال سرافب

 ءورمع نب مصاعو «نصحم نب ةفيذحو «ةمثئره نب ةجفرع مهيف لتاقم فلأ
 ناكو)  بلهملا دلاو ةرفص وبأ مهلاثمأ نم ناكف  (مهلاثمأو «ءسيق نب فنحألاو

 سرفلا اومزهف يسرافلا لحاسلا ةقطنم ىلإ اوضمف (مهُر يبأ ن نب ةريس عيمجلا ىلع

 .ةرصبلا ىلإ مهعم اوداعو نيروصحم اوناك نيذلا اوذقنتساو

 ب لاق (ةرضبلاب قعن رهو ليما نتنهألا قير ريك عار ةماعلا لاق

 يمل ةوكبال ىف عزو :عنهتاووس ذشي مل نري يتوذخ
 عم قارعلاب ًاحوتف هيبأ عم بلهملا دهش ه4١ ةنسو ١5 ةنس نيب اميفو

 0 ردح فقاوم بلهملل ناكو ءةفوكلا ةيالو ريمأ صاقو يبأ نب دعس

 اقع قت لك ري بليملاو ءًودعلا يف بّلهُملا ُهَلَعَف ٌءيش ادعس غلب : ظحاجلا

 املو '' «ةوعّدلا كلتب بلهملا هلان يذلا نأ َنْرَرَيَف «(اَلُذ هرث ال َمِهّللا) :دعس

 ةنس  ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا ىلع صاقو يبأ نب دعس نب دمحم جرخ

 ."ج ؟7/8صو ؟؟ 4ص . ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا (0)

 .؟ج 7١١5 ص هسفن ردصملا ()
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 : يربطلا ريرج نبا لاق «بلهملا نب , ديزي دي يف ًاريسأ عقوو - هم

 يبأ ةوعدب كلأسأ :بلهملا نب ديزيل صاقو يبأ نب دعس نب دمحم لاق"

 ةرهدب كللابإ يلهملا نب: ديزيل نعش خي دمحم لوقلو : ةلييس ديزي ىلخف قابيل

 . ''76لوطلا ضعب هيف ٌثيدح « كيبأل يبأ

 حوتف ةداق نم بلهملا دلاو ةرفُص وبأ ناك ه7١1 ةنسو ١4 ةنس نيب اميفو

 :نودلخ نبا لاق كلذ يفو «سراف دالبب (رخطصا - جوت) روحم

 راسف «نيفلأ يف سراف ىلإ ْمُكَحلا هاخأ صاعلا يبأ نب ديعس نب نامثع لسرألا
 . "”بلهُملا دلاو ةرفص وبأو دوراجلا هتبنجم ىلعو جوت ىلإ

 ْمُكَحلا ْمُهو شيجلا كلذل ةداق ةثالث ثلاث بلهملا دلاو ةرفَص وبأ ناكف
 .اهوحتفف جيلخلل يسرافلا لحاسلا يف جوت ةقطنم ىلإ اوضمف ةرفّص وبأو دوراجلاو

 اهنم اومدقتو جوت يف شيجلا كلذ طبارف (ه19١ ةنس جوت حتف ناك) : :يرذالبلا لاق

 ءروباس فراشم دنع نوملسملا فقوتف سرفلل يوق شيج اهب ناكو روباس ةنيدم ىلإ

 نب نامثعو ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم وبأ ناكو ةرصبلا ىلإ ربخلاب اوبتكو
 :يرذالبلا لاق  ةرصبلا  نيرحبلا روحمب ًادئاق ًاريمأ يومألا صاعلا يبأ نب ديعس

 ىسوم يبأ ىلإ بتكو (روباس ىلإ) مهيلإ ريسملاب ديعس نب نامثع ىلإ رمع بتكفاا
 ىلإ - ةرصبلا نم ىسوم وبأ ازغف «ديعس نب نامثع فتاكي نأ ةرصبلاب وهو يرعشألا
 مهحلاص ىتح روباس ةئيدم نوملسملا رصاحو» :نودلخ نبا لاق 0 وا
 ةقطنمب نيملسملا نم شيج طبارف - ه1 ١ ةنس ليقو ه١٠ ةنس كلذ ناكو  «اهكلم

 وبأ هتبنجم ىلعو مكحلا هيخأو ديعس نب نامثع عم رخطصا ميلقإ نم اهيلإ امو روباس
 روباس نيب ام حوتف اودهشف كِراعُمو بلهملاو ةريغملا هدالوأ هعمو بلهُملا دلاو ةرفص

 نب رمع ىلإ بلهملا دلاو ةرْفّص ابأ ديعس نب نامثع دفوأ كلذ ءانثأ يفو ءرخطصاو

 ناسرف نم ةبكوك يف ةرفص وبأ قلطناف ءرخطصا ةهبج يف فقوملاب هربخيل باطخلا
 : هنأب رجح نبا ظفاحلا هركذ ام نمز وه كلذف «ةرونملا ةنيدملا ىلإ دزألا

 ريمأ وهو صاعلا يبأ نب نامثع دفوأ :ةرصّبلا رابخأ يف ةبش نب ورمع لاق"
 ضييأ ةرفُص وبأ ناكو . . باطخلا نب رمع ىلإ دزألا نم لاجر يف ةرفص ابأ ةرصبلاب
 هلع كفو كرفح ونا تأ ةرهص هل لاق و ىيعدتلا لقاورماتاج ةيعللاو سارلا
 21 وص ادت

 .مج ١١ ص ب يربطلا  كولملاو ممألا خي برات ()

 .57"ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا عه
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 لق نين نك هللا لوس: نلع موقق لع ةرفضتابأ كت كلوملا كلاو: ناك: ذاقو
 عم قباطتي باضخلا ناك - ه١7 ةئس - بضتخا دقو باطخلا نب رمع ىلإ ىتأ املف
 دافتسُيو  (ةرفص وبأ تنأف «بجع ال) ىنعي  !ةرفَص وبأ تنأ :رمع هل لاقف هتينك

 ريككلا نم: غلبو ًاييش هنسأر: لمعشا نق هنأ (ةيحاللاو«سارلا نضنبأ) حيا ادق هنوك نم

 .هرمع نم نيتسلا وحن يف ذئموي ناكو ءأيتع
 ىلإو ةرصبلا ريمأ ىلإ رمع تاميلعتو باوجب ةنيدملا نم ةرفص وبأ داعو

 ام ثدح - ًابلاغ - كلذ ءوض ىلعو رخطصا يف ةهجاوملا نأشب - ديعس نب نامثع

 صاعلا يبأ نب ديعس نب نامثعو يرعشألا ىسوم وبأ عج :الئاق يرذالبلا هركذ
 يسر نارمش اجكقو / جارخلاو ةيزجلا ىلع اجلص ناجبرأ افا ءرببع ةفالخب رخآ يف
 : نسحم ىجاتا د لاتو.6*مرألال اراد اهلهأ اهرتال رك يتكدرأ نقرأ نم

 وبأ دهش دقو '”(روباسيدنج ىلع رطيسو ءرخطصا ىلإ يرعشألا ىسوم وبأ مدخلا
 ةعينم ةنيصخح ةئيدم رخطصأ تناكو - ه5 ةنس  حوتفلا كلت بلهملا هعمو ة ةرفص

 ءاهحتف مارف رخطصا ىسوم وبأ ىقاو» يرذالبلا لاق امك امنإو كاذنآ اهحتف ّنستي ملف

 وبأ راس امنيب «ةرفص وبأ هعمو رخطصا يف ديعس نب نامثع طبارف .«كلذ هنكمي ملف

 دالب نم قبي ملو ءه١1 ةئس اهحتف متف نامرك ميلقإ ىلإ شويجلا ثعبو ىسوم

 رماع نب , ِهّلْلا دبع ةيالوو نافع نب نامثع ةفالخ يف اهحتف متو رخطصا الإ سراف

 .ه"؟6 ةنس ةرصبلل

 دقف «نافع نب نامثع ةفالخ يف ةايحلا ديق ىلع بلهملا دلاو ةرفّص وبأ ناكو

 لاق -ه59 ةنس ذنم  ةرصبلا قطانم يف ًاضرأ ةباحصلا نم ًاددع نامثع عطقأ

 نب قاحسإ نع يملسألا ورمع نب دمحم نع حلاص نب ديلولا ينثدح) :يرذالبلا
 عئاطق عطقأ «نافع نب نامثع قارعلا عطقأ نم لوأ :لاق «ةحلط نب ىسوم نع ئيحي

 عطقأو «جتساشنلا ةحلط عطقأف «ةيلاجلا ضرأ نم ناك امو ىرسك يفاوص نم
 عطقأو ٠ ءانيبسأ ترألا نب بابخ عطقأو «ةرارز ىَلاَو ام يمرضحلا رجح نب لئاو

 عطقأو «ذابانزيظ يدنكلا نبق ني فقالا عطقأو «ءاحورلا يئاطلا متاح نب يِدَع

 : ةمربش نبا لاقا كلذكو .' «تارفلا : ئطاش ىلع هضرأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج
 000 هعطقأ رماع نب , هّللا دبعو يعازخلا نيصح نب نارمع ةرصيلاب نامثع عطقأ

 )١( يرذالبلا  نادلبلا حوتف - ص8٠١"7.

 .156١ص  نسحم يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا )

 .7077ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 2

 ةمجرتو - 4 /8١٠ص - ةرفص يبأ ةمجرت ".  /1١/ص - نيصح نب نارمع ةمجرت - ةباصإلا (5)

 .7” /57؟"ص - بلهملا
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 ًاططخ هعطقأف هعطقُي نأ نامثع لأس ةرفٌص ابأ نأ :يعمصألا ركذ» كلذكو
 يفوت دقو «بلهُملا دلاو ةرفُص يبأ ءابنأ نم هيلع انفقو ام ام رخآ وه كلذو ''”«ةبلاهملاب
 ةفالخ رخاوأ يف ًاماع نيعبسلا زهاني رمع نع ة ةرصبلاب هنع هّللا يضر ةرفَص وبأ

 .هنع هللا يضر نافع نب نامثع
 تيس تاع كا

 بلاط يبأ نب يلع ةفالخ يف بلهُلل ةدايقلا ءاول دفع
 ىلوت امل ةرصبلاب نييناميلا ناسرفو فارشأ نم ةرفُّص يبأ نب بلهملا ناكو

 ريبزلاو ةحلطو نينمؤملا مأ ةشئاع هتضراعو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ةفالخلا

 ىلإ بلاط نأ ند ياعم ملاتوقا 312 رز يلد رضا نإ ردا يحلل يالال

 ةحلطو ةشئ ةشئاع ىلإ مهنم قيرف مضناف دزألا مهنمو ة ةرصبلاب نوميقملا مسقن ةناو ةرصبلا

 ا ل ا ل

 .هفوفص يف مهنكامأ اوذخنأو هوعيابف يلع بناج ىلإ قحلا نأ

 -ها"5 ةنس ةرخآلا ىدامج يف نيقيرفلا نيب لمجلا ةعقوم تعلدنا املو

 زال !ناسرف ريتكتا ناك نيج ف نيللا دنآلا نابت ىلع سلط ضع نه

 ىلع ةدايقلا ءاول هل دقعو ةرفُص يبأ نب بلهملا بلاط يبأ نب يلع ىدانف ءاوعجارتو
 دقع نم لوأ بلاط يبأ نب يلع ناكف ٠ ءرصنلا ىلإ بلهملا مهداقف هعم نيذلاو دزألا
 باتكب بلهملا ةمجرت ىف رجح نبا ظفاحلا ركذ كلذ يفو .بلهملل ةدايق ءاول
 ْ :هصن يلي ام ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 لاق : بليدلا نه اربح ريما ثارت ىعمتسلا قاحسإ وبا لاقا
 نع قاحسإ يبأ نع نويفوكلا 0 جراوخلا زابخا باتك يف ةمادق نب دمحم

 مهتجاحل ىّلوي ناك امنإ هل ًارظن طق ةيالو بلهملا لوُي مل : :اولاق هباحصأ
 نيح بلاط يبأ نب يلع ءاول هل دقع نم لوأ اوقدص :قاحسإ وبأ لاق «هيلإ
 4 يلا موي دزألا تمزهنا

 لزي مل - ه5 ةنس  ةدايقلا ءاول بلاط يبأ نب يلع مامإلا هل دقع نأ ذنمو

 داجمأب ةلفاح دوقع ةعبرأ دادتما ىلع ءامعزلا ءارمألاو ةداقلا رابك نم بلهملا
 .هتاحوتفو بلهملا تالوطبو

 .ةاح ١٠١ 8لص - ةرفص ىبأ ةمجرت  قباسلا ردصملا )١(

 .؟ج /07"ص ب. بلهملا ةمجرت  هسفن ردصملا 0)
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 ةيواعم ةفالخ يف حوتفلل هتدايقو بلهملا ءابنأ
 مههوجوو ةرصبلا لهأ فارشأ دحأ بلهملا ناك» :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ؛نسح مالك هلو ..ًاميرك ًاعاجش ًالضاف ناكو ..مهئامركو مهداوجأو مهتاهُدو
 ٌتبحتو يصرلا سسك رحلبر فيرشلا ةروع ٌرتست ءءاخسلا ةلصخلا مْعِن :هنمف

 ىلع أدئاز هلقع ىرأ نأ ؛ناتلصخ لجرلا ىف ىنبجعي :بلهملا لاقو .هيف دوهزملا

 نقار از اععفلا وسدعتوملا ناكرت:ةلفع اعتدنا هقاسل :ىرا كلوا قاس
 .'2”(ةيرجه 44 ةنس دنهلا ضرأ ةيواعم مايأ يف ازغ دقو . .ةروهشم تاوزغو ةديمح

 (ه544- 4؟7) لوباكو ناتسجس حوتف يف بلهملا :ًالوأ
 يلع مامإلا نيب ةفالخلا ىلع عارصلاو ىربكلا ةنتفلا ةرتف تهتنا ه١5 ماع يف

 عم اوناك نيذلاو نسحلا عياب دقف «ةيواعمو يلع نب نسحلا نيب مث ةيواعم ماشلا ريمأو
 ىلع اريمأ رماع نب هللا دبع يباحصلا ةيواعم ئىلوو علا ةنس ةفالخلاب ةيواعم هيبأ

 يف نيملسملا ةطلس نم هتاهج بلغأ تجرخ دق ناتسجس ميلقإ ناكو «ةرصبلا ةيالو
 نب نمحرلا دبع يباحصلا ناتسجس ىلإ رماع نب هللا لبيع فو ىلوت «ةنتفلا ةرتف

 يبأ نب بلهملا مُهَو ةداقلا نم ةسمخ هعمو ة ةرصبلا نم راسف - ه7 ةنس - ةرمس

 مزاخ نب , هَّللا دبعو يطبحلا نيصحلا نب دابعو «رمعم نب هللا ديبع نب رمعو «ةرفُص

 ناتييج عيل نما( لااكإل نيرو (تدعب) نييكام عبق ةداعإ مت «ةءاجفلا نب يرطقو

 هعمو ةرمس نب نمحرلا دبع ريمألا ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا كلذ مدقتو

 رقم لباك تناكو  ناتسناغفأ يف لوباك ةنيدم يهو - لباك ىلإ ةداقلا ةيقبو بلهملا
 يفز نب كيفإت ندع ىناسلاب اهوهرو اريك ةروماسملا اهرصاختا# ناك ءاك) كالملا
 مزاخ نبا برضف نيملسملا نولتاقي اوجرخ ةرفكلا حبصأ املف» :ةميظع ةملث

 ع ؛هنم اوجرخ يذلا بابلا ىلع طقسف مهعم ناك ًاليف بلهملاو

 تبحسناف (9(بلهملا وه ليفلا رقع يذلا فاش نبأ لاق . .ةونع نوملسملا اهلخدف

 ريشي زب عيار دبع تعبد لك ماما عض. اني قطانملا ندمت كل[ ه3 لك

 ةرراعفو ةرضبلاب نفاع ون هللا دبع ىلإ جحا راسو اضردللا دي ني ردع ثلوحلا
 :يرذالبلا لاق كلذ يفو «2قشمدب

 نمحرلا دبع هّجَوَو ,ايوعتت العا نكح نتو لاك روس و يضر نبع ىلا

 . '"”(يدزألا ةرفص يبأ نب , بلهملاو رمعم نب هللا ديبع نب رمع حتفلا ةراشبب

 هاش لباك تطقس - ةرصبلا ىف بلهملا ناك امئنيبو - و الا ا

 ناك نه عرخ او ويملمملا ءانغ لباك عمجو :يرذالبلا لاق .ليبتر كلملا هفيلحو

 ."88ص - يرئالبلا - نادلبلا حوتف (؟) .ةج 47ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 . '7تسب ىلإ ىهتنا ىتح جَحّرلاو ناتسلباز ىلع بلغف ليبتر ءاجو «لباكب مهنم

 دايز لزعف نايفس يبأ نب .ةايزادده 5:61:22 ةليشاع ةرصبلا ةيالو ىلع ةيواعم ىلوو

 «يجحذملا يثراحلا دايز نب عيبرلا يباحصلا ناتسجس ىلع ىلوو ةرمس نب نمحرلا دبع
 نسحلا ناكو «يرصبلا نسحلاو يطبحلا دابعو بلهملا هعمو ةرصبلا نم عيبرلا قلطناف
 هعبتاو ؛همزهو (تسب) يف ليبتر دايز نب عيبرلا لئاَقف» .دايز نب عيبرلا بتاك يرصبلا

 ىضمو» عيبرلا هُحلاَصَف ةيزجلا ءادأ ليبتر ضرع مث «جحُرلاب هلتاقف (جحّرلا) ىتأ ىتح

 سأر ىلع بلهملا عيبرلا لعجف «لوباك ىلإ ىضمو  راودلا وأ «روادلا دالب حتفف عيبرلا

 اهباب ملث متف قينجنملاب اهّمْضَقو لوباك راصح رركتو «ةقرف سأر ىلع يطبحلا دابعو ةقرف
 اوردقي ملف حبصأ ىتح نيكرشملا نعاطي ةليل نيصحلا نب دابع اهيلع تابف» «ةميظع ةملث
 برضفا : يرذالبلا لاق انهو . «حابصلا يف نيملسملا نولتاقي ةرفكلا جرخو ءاهدس ىلع

 بلهملا ليفلا رقع يذلا :فنخم وبأ لاقو . .بابلا ىلع طقسف مهعم ناك اليف مزاخ نبا
 نب دابع تيأر ىتح فلأ ماقم موقي الجر نأ تننظ ام :لوقي يرصبلا نسحلا ناكو
 نأ نيبتي «عيبرلا بتاك وهو دايز نب عيبرلا عم ناك يرصبلا نسحلا نأ اميو «''”نيصحلا
 ه47 ةنس ةرمس نب نمحرلا دبع ةوزغ يف امهادحإ «نيترم تعقو ليفلا برض ةعقاو

 ناكو دايز نب عيبرلا ةوزغ يف امهيناثو .بلهملا هعمو مزاخ نبا ليفلا برض يذلا ناكو
 رافكلا نيصحلا نب دابع لتاقف «ةبيتك يف بلهملاو ةبيتك يف يمطحلا نيصحلا نب دابع
 مهعم ناك اليف برضف هنم اوجرخ يذلا بابلا بلهملا محتقا امنيب هيلإ اوجرخ نيذلا

 ريمألاو هتبيتكو دابعو هتبيتكو بلهملا لخدف ؛هقلغ ىلع اوردقي ملف بابلا ىلع هرقعف
 يف مالسإلا تايار تفرفرو ءه4 4 ةنس رخاوأ يف نيحتاف لوباك ةنيدم دايز نب عيبرلا

 : نسحم يجان .د لاق ءحتفلا كلذب لصتي اممو «لوباك

 مهب ازغ نيح ةيواعم مايأ ةرفص يبأ نب بلهملا ءاول تحت دزألا قّفدَت رمتسا)
 . ''9(لياكو ناتلملا دالب

 (ه145- 44) دنهلاو دنسلا دالب يف بلهملا حوتف :ًايناث
 يف ناتلملا ىلإ لوباكو ناتسجس نم بلهملا قلطنا ه45 44 ماع يف

 نم ةقرف سأر ىلع ناتلملا دالب حتفو ازغف - ايناخ ناكنكات د دنهلاو دنسلا دالب

 نع هباتك يف نسحم يجان .د هيلإ راشأ يذلا حتفلاو وزغلا وهو ءدزألا ناسرف

 ءاولا تنسين دزألا ققدت رمعسا» دانا قرشا نادل نلإ ةمرعلا لئابق لوخد

 نبا ظفاحلا راشأ امك ''”(لباكو ناتلملا دالب مهب ازغ نيح ةيواعم مايأ بلهملا

 .788ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(

 ,185 ص - نسحم يجان .د - قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا 220
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 .2"'”«ةرجهلل 45 ةنس دنهلا ضرأ ةيواعم مايأ يف بلهملا ازغ» :ًالئاق كلذ ىلإ ريثك

 ةيمالسإلا ةيبرعلا تاوزغلا يه دنهلاو دنسلا دالب يف بلهملا حوتفو تاوزغ نإ
 (ناتلملا) ةقطنمو (ةنب) ةقطنم تلمش دقو «دالبلا كلت تحتفو تغلب ىتلا ىلوألا

 : يرذالبلا لاق كلذ يفو ءدنهلاو دنسلا دالب رغث يف (روهال) ةقطنمو

 عبرأ ةنس ةيواعم مايأ يف يدزألا ةرفُص يبأ نب بلهملا رغفلا كلذ ازغ»

 .ودعلا هيقلف «لباكو ناتلملا نيب ام امهو ءراوهألاو ةّئب بلهملا ىتأف «نيعبرأو

 :يدزألا لوقي ةنب (ةوزغ) يفو . .هعم نمو مهلتاقف

 (2(بلهملا شيج ريخ اوناك ةّئبِب اها ةجاعين ورألا اوف علا

 ربع مث  ناتسكاب لامش يف  ًايلاح (وناب) يهو (ةنب) ةقطنم بلهملا ازغ دقف
 روهاللا ازغ مث  ةيبرغلا باجنبلا يف  ايلاح (ناتلم) يهو ناتلملا ازغو دنسلا رهن

 قطانملا كلت تنعذأف  دنهلا موخت ىلع ناتسكاب قرش لامش - ًايلاح (روهال) يهو

 ناتسكاب برغ بونج يهو  ناقيقلا دالب ىلإ ىضم مث «ةيزجلا ءادأو ةحلاصملل
 حوتف يف يرذالبلا لاق  ه45 ةنس  ناقيقلا دالب لخدف  ناريإ موخت ىلع

 :تادلبلا

 «ةفوذحم ليخ ىلع كرثلا نم ًاسراف رشع ةينامث ناقيقلا دالبب بلهملا ىقلو»

 0000١
 «ليخلا فذحف ءانم ريمشتلاب ىلوأ مجاعألا ءالؤه َلِعج ام :بلهملا لاقو

 دئاق ريمأ لوأ وه بلهملا نأ كلذ نم نيبتيو .''(«نيملسملا نم اهفذح نم لوأ ناكف
 هتاوزغ تلمشو ه4 ةنسو 44 ةنس اهيف ًادئاق ًاريمأ ثكمو ءدنسلا دالب يف حتاف

 : .ه45 ةنس ىلإ اهب ناكو ناقيقلا دالب ضعبو روهالو ناتلملاو ةنب قطانم هحوتفو
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 ىلإ اهنم قلطناو ةرصبلا ىلإ بلهملا داع امئيب هنأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو
 .ناوس نيهللا يع دعسلا رقت ةذايق ىلوتاد قايس انك دايز: قيء ذانع عم ناتسعت
 يناميلا ريمألا دنسلا ىلوت مث .اهيف دهشتساو ناقيقلا دالب ازرغف - ه55 ةنس  يدبعلا

 ةيالو يف ناسارخ عبُرل أريمأ دشار ناكو «يدزألا يديدججلا ورمع نب دشار

 ءاعابرأ ناسارخ رماع نبا رّيص» ثيح ه45 - 57 ةنس ةرصبلل رماع نب هللا دبع

 نارمعو «عبر ىلع يديدجلا ورمع نب دشارو «عبر ىلع مثيهلا نب سيق ىلوف

 .ج ؟؟ص - ريثك نبأ  ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 .457 - 5؟١5ص - يرذالبلا  نادلبلا حوف كرم
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 ًادئاق ًاريمأ دشار ناكف :"'”(عبُر ىلع يعازخلا كلام نب ورمعو «عبر ىلع يمجربلا
 ًادئاق ًاريمأو ناتسجس ةداق نم بلهملا اهيف ناك يتلا ةرتفلا كلت يف ناسارخ عبرل
 ةنس يف - دايز لعج» نايفس يبأ نب دايز ةرصبلا ةيالو ىلع ةيواعم ىلو املف :ةلكسلاب

 نضال يسربو شيعدابو ةارهأ مور ىلق لعتما ح نقيا هب اهايزأ نامارعم ه5

 ناك يذلا عبرلا لوت دلاخ نب عفان نأ كلذ نم ودبيو . يدزألا هلا رت عفان

 ناسل لاق .ناسارخب دشار ةيالو ت تهتناف ءدزألا نم امهيلك نأل ورمع نب دشار هريمأ

 :ليلكإلا يف ينادُمّهلا دمحأ نب نسحلا نميلا

 ءهفرشتساف «نايفس يبأ نب ةيواعم ىلإ يدزألا يديدجلا ورمع نب دشار َدْفَو»
 لبقأ مث . جرخ ىتح هرصب هعَبْنأ ضهن املف ًاليوط ُهَثَدََحَو ءريرسلا ىلع هعم هسلجأف

 امو :اولاق ؟ش شيرق نم اذه نوكي نأ مكَرْسُيِأ :لاقف شيرق نم هدنع نم ىلع ةيواعم

 :«فئاخل نآلا هل ىنِإو «ةفالخلا ينعزانل شيرق نم ناك ول :لاق ؟كلذ نم انءوسي

 . "”هدنسلا دالب هازغأو هالوف «ودعلا رحن هب يمرأ نأ الإ يأرلا امو

 رغث ىلع ورمع نب دشار ةيلوتب ةرصبلا ةيالو ريمأ دايز ىلإ ةيواعم بتك دقو

 ىلإ دنسلا نم عجر دق بلهملا ناكو «ةرصبلا ةيالول ًاعبات ناك دنسلا رغث نأل ؛دنسلا
 يديدجلا ورمع نب دشار دنسلا رغث ىلع دايز لمعتسا مث» :يرذالبلا لاق .ةرصبلا
 . "”(رفظف ء«ناقيقلا ازغو ناركم ىتأف ءدزألا نم

 :رعاشلا لاق هيفو «ناقيقلاو ناركم دشار لخدف» :ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاقو

 عفار كيلاعصلل ًادْلَج ٍهزألا نم مزاح ٍةبيقنلا ُنوميم دّئسلا ازغ
 عجاشألا بيضخ يماطق ينيعب امس اْذِإ نوري الامهنيع ىرت

 ””«عقاو ءايلعب ٌرفَص يرسل غو ئركلا ىلع ورمع نبا ٌيديدجلا نإو

 يف بلهملا حوتفل ًادادتما دنسلا دالب يف ورمع نب دشار حوتفو ةيالو تناكو
 دالب نم قطانم ه4 ةنس دشار حتتفاو ازغ دقف ه4 44 ةنس دالبلا كلت

 ةنس  (رادصق) حتفو اغف َةَمِْلَّس نب نانس هبئان ةدايقب ةوق دشار ثعبو ؛«ناقيقلا

 ىفو .اورفظف رادصقو ناقوبلاو ناقيقلا دالب يف ايارسلا نانسو دشار ٌثَّبو ه4
 (ليم) دالي ىلإ دنسلا رهت نيو (دكمالدع) ىلإ ىذزألا نومع نب دسار اره دهف أ ةةني
 هالوف ةملس نب نانس سانلا رمأب ماقف) «كانه دهشتسا ىتح رافكلا اهيف دهاجف

 )١( نادلبلا حوتفو - 7١١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ص*5٠.

 ) 0الإكليل  ص ب ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا  7١6-١5؟ .؟أج
 ) )9.477ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف
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 ناكف ؟''(اهب تام مث رادصق حتفو نيتنس ماقأف دنسلا رغث ىلع نايفس يبأ نب دايز
 .دنسلا دالبل نيحتافلا ءارمألا لئاوأ كتئلوأ

 (ه417- 45) سرافو ناتسجس يف دايز نب داّبَع عم بّلهملا :ًاثلاث
 ةيالو ريمأ نايفس يبأ نب ب دايز ماق ة ةرصبلا ىلإ دتسلا دالب نم نلهملا ذاع املز

 هعم ثعبو . ناتسجس ةيالو ىلع وأ - سراف وزغ ىلع دايز نب داّبَع هنبا ةيلوتب ةرصبلا
 ربخ ريسملا كلذ يف بلهملل ناكو «برحلا ىلع أدئاق ًاريمأ ةرفُص يبأ نب بلهملا
 انثدح :لاق ديرد نب ركب وبأ انثدح) :لاق يلامألا باتك يف يلاقلا يلع وبأ هركذ
 (؟سراف ىلإ) سرافلا ْاداّبَع هبا دايز ىَّرْغَأ : لاق ةصيبق نب متاح ينثدح : لاق لكلا

 ىلإ هدوقي سرفب باش ىتف مهءاج ذإ كلذك ْمُه امئيبف ,حتفف ِبْلَهُملا هبَحضأو

 هلبقف ٠ انليخ ٌرِس نم هْنإف سرفلا اذه ينم لّبْقَت نأ ٌبحأ ءريمألا اهيأ :لاقف «بلهملا
 ان هل قرأ افوللاو :لاقف «هكّرحو بلهملا هيلإ رظن ىتفلا بهذ املف .هنم ٌتلهملا

 ىلإ هّدَرو سرفلا ىلع اتلِمُحُف نْيَتفيِصَوِب هل رمأف :انتلِصِل ضَرَعَت الإ هّبّسْخَأ الو لاق
 . هليخ يف ناكف بلهملا ىلإ ٌسرفلا ٌدّرو نيتفيصولا لبقف ءٌباّشلا

 ناكو بلهملا رج يف أشن َةَبلْعُت نب سيق ينب دحأ يِسِيَقلا مّدْحَف نب دواد ناكو

 لاقف ءسراف ىلعو اهيلع أيلاو نابأ نب َنارْمُح اهبو ٌراَريِش اومِدَّقُف هليخ ىلع مايقلا يلي

 . الأ انْلُجَأ : بلهملا لاقف .اهرْهظ ىلع نحنو : داب لاثف ؟فاسلا ىف معن لجا مهل

 اهرّمضَأو نيرشع َباطّرلا اهّمَلَعَم ٠ .معن :لاق . أموي نيعبرأ : لاق ؟نوديرت مك :لاقف

 ام ِهّللاو ال انيلإ باشلا هادهأ يذلا سرفلا نإ : بّلهملل مدحت نب دواد لاقف . نيرشع
 الو بْرُقلا يف ربْضَي ٌقاَرِْم ٌسرف هّلعل :بلهملا لاقف . قَبَس الإ انليخ- نم ءيش ىلإ هُمْ
 ةحّقلب بلهملا رمأف . ءيجأ ىتح هلِسْرُت ال : لاق . يردأ ال : لاق . اغلا هيلع ]ورع

 ةبلغلا هنم تْيَنْدَأ ىتح هعمسب خاصأ باّلحلا ٌتوص عِمَس املف عمسي سرفلاو بّلْخُت

 طَسَوَت دق هنأ ملعت ىتح ليخلا لسن ال : دوادل لاق كلذ ٌبلهملا ىأراملف ءاهبرشف

 ًاقباس يب ٌرَم دقل هّللاو : بلهملا لاقف . ًاباش هيلع لّمَحَف «سرفلاب دواد ناهتساف ؛ٌناديملا

 . (لويخلا لك قبس هنأ ينعي) . ًادحاو ليخلا نم هعم ىَّرأ امو

 داَّبَع هلّمَحَف (بلهملا هايإ ِهَّبَهَو يذلا ٌسرَّقلا ذخأ يأ) بلهملا نم داَّبَع هذخأف

 . '"”«ماشلا َليْخ قَّبَسُف «ةيواعم ىلإ هادهأو ماشلا ىلإ
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 ني تي

 .؟ج ؟؟8ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا )١(
 ."ج ١87 ص - يلاقلا يلع يبأل .. يلامألا (؟)
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 ناك ناتسجس يف دايز نب داّبَع عم أدئاق أريمأ ةرفص يبأ نب بلهملا ناك امنيبوا
 ا يدزألا يحاطلا عفان نب دلاخ ناسارخب نييناميلا ةداقلا ءارمألا نم

 نب ريمأ لمعتساو يل يدزألا مهف نب كلام نب دوس

 0530 سيغذابو رع نع كورلا لج نب عفانر (ناقلاطلاو بايراف) ىلع مثيهلا

 .«ناراونأ نم جنشوبو

 مئانغ منغف ءاهريغ وأ سيغذاب قطانم ىلإ - ه47 ةنس يف للا ىف ميرا

 مالغ عم ة ةرصبلا ريمأ نايفس يبأ نب دايز ىلإ هب ثعبف فتم ةمكاوك ذر احنا رت اهنه ناك

 لاقو دلاخ نب عفانب ديز ىعسف .بهذ نم ناْوُحْلا مئاوق دحأ ناكو «ديز هل لاقي هل

 هاعدتساف .بهذ نم ةمئاق هناكم لعجو ناوُخلا مئاوق نم ةمئاق ذخأ ًاعفان نإ : دايزل

 ىلإ  ةرصبلاب  دزألا هوجو نم لاجر ىشمف» :يربطلا لاق . هسبحف ناسارخ نم دايز

 + .عاتتلا لوقي هلو انيريش: ناكو .يدزألا يلوْعَملا بهو نب فيس مهيف «دايز

 مظعألا لاعفلل ٌةرْبَصِيذِماو قدكلاو ةحامسلل ٍفْيَسِب ْدِمْعِإ
 : مهآر نيح دايز لّئمتف «دايز ىلع اولخدف

 ٠«دةفافسلا فا د(وستشسلاب .٠ ”انقيفارتا ةنسرت ايرتكدا

 ىلع لحب نيحت ةيبلا الهه بهو قبب بفيس كمت لب :نولوقيق دزأآلا اعأو

 , 27 ًاعفان جرخأو . معب :دايز لاقف . يدزألا ٌةريص هراجأ مايأ هرْكَذ امثإو « دايز

 ةنس لئاوأ يف - ةرصبلا ىلإ سرافو ناتسجس نم كاذنأ ةرفُص يبأ نب بلهملا داعو

 يداقفلا رمع نب مكحلا .احسعلا وه ناسارخ ةيالول دحاو ريمأ ةيلوت ررقو ناسارخ

 ' ,نانفاردب ىلإ مكشلا عع قلطناو كللذل تلوملا بابحعنا يرحل نا ادياق

 ا ا

 ا وطير عل رد روسو كحل كارت

 تاوزغ يف يبرحلا دئاقلا وه بلهملا ناكف .'' «مهيلع هللا حتفف ركسعلا رمأ َةريغُملا

 ورمع نب مكحلا ازغ) :الئاق يربطلا اهيلإ راشأ ىتلاو ه48 - 4 ةنس حوتفو

 .ءا8١5و ١؟7ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()

 رت“ 6٠٠١ ص ا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
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 باصأو ءاهحتفف «ةوئع فيسلاب مهرهقف ةدنوارفو روغلا لابج ازغف . .ناتسراخط

 ناكو .(«نايناغصلا ورمع نب مكحلا حتف) :يرذالبلا لاقو ناكل متناغم اهيف

 نيب - لشألا لبج دالب ىلإ نيملسملاب ورمع نب مكحلا راس ه49 ةنس ىفو

 يف نيملسملاب ودعلا قدحأ ىتح لشألا لبج دالب يف لغوأف  ناتسكبزوأو ناتسناغفأ

 :يربطلا لاق . نيملسملا تذقنأ بلهملا ةيرقبع نكلو دالبلا كلت طسو

 باعشلاب اوذخأف ء«طسوت ىتح لشألا لابج لهأ ورمع نب مكحلا ازغ١

 لاتحي بلهملا لزي ملف «برحلا بلهملا ىلوف ءرمألاب ّيَعَف «هب اوقدحأف «قرطلاو
 انجرخُت نأ نيبو َكَلْتْقُأ نأ نيب ْرَتْلا :هل لاقف (اريسأ) مهئامظع نم ًاميظع ذخأ ىتح
 .7'2(قيضملا اذه نم

 بلهملا ناك» :لاقف «بلهملل ةديكم ركذ» ناونع تحت كلذ ريثألا نبا ركذ دقو

 مهيلع كرتلا ذخأو ءاومنغف «كرتلا لابج ضعب هعم ازغو ناسارخب ورمع نب مكحلا عم

 ىتح لاتحي لزي ملف «برحلا بلهملا ىلوف ءرمآلاب مكحلا ىّبعف «قرطلاو باعشلا

 . "”(كنلتقأل وأ قيضملا اذه نم انجرخت نأ امإ :هل لاقف كرتلا ءامظع نم ًاميظع رسأ

 كرتلا ذخأ دقو هب طيحت لابج طسو عقي نوملسملا هيف يذلا ناكملا ناكو

 ٌريسألا لدف «ةيعرف قرطو دحاو يسيئر قيرط اهنيب نم ناكو اهيف اوركسعو قرطلا
 كلت نم قيرط لايح رانلا ٌبلهملا دقوأ» مث «ةيعرفلا قرطلا دحأ ىلع بلهملا يكرتلا

 كلذ نوكلسيس مهنأ كرتلا نظف هوحن لاقثألا ضعب رّيسو  يسيئرلا وه  قرطلا

 «ىرخأ قيرط ىلإ بلهملا مهردابف «قرطلا نم هاوس ام اوّلخأو هيف اوعمتجاف قيرطلا

 :ريثالا نبا لاق (قيضملا نم نيملسملاب جرخ ىتح  كلذل اوهبنتي ملو  هوكردي ملف
  ةاره ةقطنم ىلإ بلهملا مهب داعو «؟'”'مئانغلا نم مهعم امب سانلا ملسف»

  ورمع نب مكحلا يفوتو»  ناسارخ ةمصاع ورم ةئيدم ىلإ اوضم مث  ناتسناغفأب

 . 0( لئشألا لبج ةوزغ نم هفارضلا دعي.ورمب - نيسمخ ةنس

 (ه١5-55؟) ةيواعم ةافو ىتحو رهنلا ءارو ام حوتف يف بلهملا : ًاسماخ

 ىلإ لصو ثيح ءورمع نب مكحلا ةافو دعب ناسارخ يف ًادئاق بلهملا ناكو

 هالو يجحذملا يئثراحلا دايز نب عيبرلا يباحصلا يناميلا ميعزلا اهيلع ًايلاو ناسارخ

 برعلا نم أفلأ نوسمخ هعمو عيبرلا راسف  ةيواعم رمأب  نايفس يبأ نب دايز هثعبو

 )١( يربطلا  كولملاو ممألا خيرات - ج١7 و8م؟١.

 ."ج ١7ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)
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 دزألا  نييناميلا نم مهتيبلاغ ناكو ناسارخ ةيالو ءاجرأ يف مهنيطوتب موقيل مهتالايعب
 (م5091) هد١ ةنس لوأ يف ناسارخ ىلإ مهب عيبرلا لصوف  ءيطو جحذمو ةعازخو

 .ناسارخ ةيالو نم نوحيج رهن نود ام قطانمو ورم يف مهنطوأو
 ضعب ازغو نوحيج رهن نيملسملاب جي راجل دايز ني كولا نقرا هني ىو

 لا ا ولا كل ل ناتسكيزرأ يفد رهنلا ءارو ام قطانم

 ه7 ةنس يناثلا عيبر يف اهب يفوتف ورم ىلإ عيبرلا داع مث .رهنلا ءارو ام دالب

 يف ورم ةنيدمب يفوت مث لمآ دالب عناب ,عيبرلا نب , هّللا دبع ريمألا هنبا فلختساو

 ناضمر يف يفوت دق ةرصبلا ةيالو ريمأ نايفس يبأ نب دايز ناكو ا

 نإ ةيملسملاب ارغف: م4 هلم نانارخب ىلع دانؤ ىز هللا ديبغ هكبا ةيواغم ىلوق داق

 ةيواعم بتك مث «لاومأو ا ل ا

 . بلهملا داعو ةرضيلا ىلإ ناسف هق 6 ةتن ةريضيلا نيلع هتيلوتت دايز نب ةللا ديبع ىلإ

 :ةريصنلا ىلإ يةلاذنأ

 ناكف «نافع نب نامثع نب ديعس ناسارخ ىلع ةيواعم ىَلو ه57 ةنس يفو
 مهو رهنلا ءارو ام دالب حتفل ناسارخ ةيالو ىلإ هعم اوقلطنا ةداق ةئ ةثالث ثلاث بلهملا
 لاق كلذ يفو «يميمتلا ةبلعث نب سوأو يناميلا يعازخلا هّللا دبع نب ةحلطو بلهملا

 يميمتلا ةبلعث نب سوأ هعمو ناسارخ ىلإ نافع نب نامثع نب ديعس جرخ» : يربطلا

 :ريثألا نبا لاقو «ةرفص يبأ نب بلهملاو «يعازخلا فلخ نب , هللا دبع نب ةحلطو

 .«ناسارخ جارخ ىلع ةحلط نب قاحسإ ةيواعم ىلوو»

 هان نب نادي نيدتس بالا ب هدام ينال يرحلا لايحلا نطو
 :يرذالبلا لاق 0 نوحيج رهن اوربعف بلهملا مهنم نيذلا ةداقلاو

 لبقأو . حلصلا ديعس ىلإ تلمح رهنلا مهروبع - ىراخب ةبحاص - 0 غلب املف»
 فلآ نيرشعو ةئام ىف نامثع نب ديعس ىلإ فَسَنو شك لهأو كزتلاو دغسلا لهأ
 هديعلا تعكف ةرانألا اهتاذآ ىلع نزئاح :ةكذت دقو «قراخبي:ارققلا ىيرعال
 شيج ينعي  «نوقابلا رسكناف هعم نمب فرصناف عومجلا كلت لهأل دبع رضحف
 ةيفيك تاياورلا ركذت ملو ءافلأ نيرشعو ةئام يف اوناك نيذلا فسنو نتكو ةعيملا

 ةرفص يبأ نب بلهملا ازغ» هنأ قحال نمز ثادحأ يف يرذالبلا ركذ دقو ؛«مهراسكنا

 قايس يف ءاجو  مهرسك يذلا وه بلهملا نأ ىلإ ريشي امم «فّسّنو شكو دغّسلا

 لخدو «حلصلا تداعأ كلذ نوتاخ تأر اًملف «نوقابلا رسكناف.. » : ىلوألا ةياورلا

 . «ىراخب ةنيدم ديعس

 ىمالسإلا ىبرعلا شيجلاب نافع نب نامثع نب ديعس راس ه60ا/ - 635 ةنس ىفو
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 ملو ليللا ىلإ ًاموي اوقفاوتف ءدغصلا هيلإ جرخف» :ريثألا نبا لاق «دنقرمس ىلإ
 :ديعسل بيرلا نب كلام لاقف ءاولتتقي

 ارصنتت نأ تفخ ىتح نبججلا نم ًافقاو دعرت دغصلا موي تلزام

 («دنقرمس مهتنيدم يف مهرصحو ديعس مهمزهف اولتتقا دغلا نم ناك املف

 «دنقرمس رصاحو دغضلا مزه يذلا شيجلا فصن دئاق بلهملا ناكو [7 /7 57” ص]

 دشأ ناكو مايأ ةثالث اهلهأ لتاقف دنقرمس باب ىلع ديعس لزنف» :يرذالبلا لاق

 امهنأل كلذو  «ةرفُص يبأ نب بلهملا نيعو هنيع تبيصأف ثلاثلا مويلا يف مهلاتق

 باصأف ودعلا نم لابنلا ترمهناف شيجلا سأر ىلع اقلطناف شيجلا يدئاق اناك

 لاق  هنيع نم برقلاب وأ بلهملا نيع رخآ مهس باصأو ديعس نيع مهس
 ةنيدملا لهأ فاخ املف «حارجلا مهيف تشف دقو ةنيدملا ودعلا مزلو» :يرذالبلا

 نم ًانهر هوطعي نأ ىلعو مهرد فلأ ةئامعبس ىلع ديعس مهحلاصف «حلصلا اوبلط
 لخدف ارخآلا بابلا نم جرخيو ءاش ْنَّمو وه ةنيدملا لخدي نأ ىلعو .«مهئامظع
 «ناسرفلاو ةداقلا نم ةبكوكو ةرفص يبأ نب بلهملاو نامثع نب ديعس دنقرمس
 دنقرمسب تامف مهعم مثق ناكو «دنقرمسب بلطملا دبع نب سابعلا نب مثق اونفدو

 لخأو «دنقرمسب ًامايأ ةداقلاو بلهملاو ديعس ثكمو مويلا ىتح اهب هربق لاز امو
 راس مث «ردغلا مدعل انامض ًامالغ نيسمخ دنقرمس رابك ءانبأ نم نئاهر ديعس

 مل نيملسملا نم لماع عم اهب اوماقأ ةريسي ةعامج ءانثتساب دنقرمس نم نوملسملا

 .دزألا نم ّينامي ابلاغ وهو تاياورلا هركذت

 متف ذمرت ةنيدم ىلإ شيجلاب بلهملا هعمو نافع نب نامثع نب ديعس راسو
 (ناجهاشلا) ورم ةنيدم ىلإ رهنلا ءارو ام دالب نم نوملسملا داع مث ءأحلص اهحتف
 ناسارخ ىلع ىلوو ه54 ةنس نامثع نب ديعس ةيواعم لزع مث ناسارخ ةمصاع

 ةنيدملا ىلإ راسو ناسارخ نامثع نب ديعس رداغف «نايفس ىبأ نب دايز نب نمحرلا دبع

 ةرالو نم قطانمل ًاريمأو اذئاق ةرفص:ىبأ نب تليملا تكف امين. ءاهب ماقأف ةروكملا
 .ه١1 ةنس نايفس يبأ نب ةيواعم ةافو ىلإ ناسارخ

 (ه515 - )51١ ةيواعم نب ديزي ةفالخ ىف ناسارخب بلهملا ءاينأ : ًاسداس
 د[ نب قلعكرلا ديم ةيالو نم ناسارتع نع نطاعل اريمأ اذكاث ةينليملا ناك

 ةنس بجر يف  ةيواعم نب ديزي ةفالخلا ىلوتو ةيواعم يفوتف (ه١5 - 59) ناسارخل

 دايز نب مْلَس ىلو دقو ؛ نايس يبأ نب دايز نب مّلَس ناسارخ ىلع ديزي ىلوف - ه١
 «ناقلاطلاو «بايرافلاو ءذورلا ورم) ميلاقأ ىلع أريمأ ةرفُص يبأ نب بلهملا

 ةصاخو «ةقباس تارتف ذنم اهيلع ًاريمأ ناك بلهملا نأ ىلإ ريشي امم (ناجزوجلاو
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 .اهعيمج ناسارح ةيالوب ةداقلا رابك نم هنأ ىلإ ةفاضإلاب «ناقلاطلاو بايرافلا

 ناسارخ ىلع دايز نب ملس ةيواعم نب ديزي لمعتسا» :ريثألا نبا لاق
 نع الدب) ناتسجس ىلإ ديزي هاخأ هِّجَوَف اهنم زهجتف ةرصبلا ملس مِدقو . .ناتسجسو
 ةتس هل بختني هيخأ ىلإ ديزي هعم بتك ناسارخ ىلإ ملس راس املو (دايز نب داّبع

 نب نارمع هعم جرخف هوجولا بختني ملس ناكو (رهنلا ءارو ام وزغل) سراف فالآ

 نب ةحلطو ؛«يملسلا مزاخ نب , هللا دبعو «ةرفص يبأ نب بلهملاو يمجربلا ليضفلا

 ؛ًايزاغ رهنلا رّبَعو ناسارخ ىلإ مْلَّس راسو . .مهريغو ٠. . يعازخلا فلخ نب هللا كغ

 اذإف ءناجهاشلا ورم ىلإ اوعجر ءاتشلا لخد اذإف نوزغي هلبق ناسارخ را ناكو

 ال نأ تزال اهزتين مررارخ يلي نم هنود ناسا رك كرام عمعجلا نوملسملا فرصنا

 وزغ مهئارمأ ىلإ نوبلطي نوملسملا ناكف ؛مهرومأ يف نورواشتيو ًاضعب مهضعب وزغي

 ةرفُص يبأ نب بلهملا هيلع خلأف ءاتشف ازغ مْلَّس مدق املف . مهيلع نوبأيف ةنيدملا كلت

 «فالآ ةعبرأ :ليقو «فالآ ةتس ىف ههجوف «ةنيدملا كلت ىلإ هجوتلا ةلايشُو

 كلذ ىلإ مهباجأف ءمهسفنأ اوُدْفَي نأ ىَلَع مهحلاصي نأ اوبلطف «بلهملا مهرصاحف
 ًاضورع مهنم ذخأي نأ مهحلص يف ناكو «فلأ فلأ نيرشعو فين ىلع هوحلاصو

 نيسمخ مهنم ذخأ ام ةميق تغلبف «هنمث فصنب عاتملاو «ةبادلاو .«سأرلا ذخأي ناكف

 ىلإ هب ثعبو هبجعأ ام كلذ نم مْلَس ذخأو همْلَس دنع ٌبلهملا اهب يظحف فلأ فلأ
00 

 ةدعاق تناكو (مزراخ) مساب يرذالبلا اهركذ بلهملا اهحتف يتلا ةنيدملا كلتو

 ناكو - ه5” ةنس  ةيمالسإلا ةطلسلا ةعاط يف دالبلا كلت توضناف (مزراوخ) دالب

 ىلع ِمْلَّس ىلوف ناتسجس ةيالوو ناسارخ ةيالو دايز نب ملسل عمج دق ةيواعم نب ديزي
 ابأ اورسأو اوثكنف لباك لهأ ردغف» : ريثألا نبا لاق ء«دايز نب ديزي هاخأ ناتسجس

 مهنم لتقو نوملسملا مزهناو اولتتقاف شيج يف دايز نب ديزي مهيلإ راسف دايز نب ةديبع

 وهو يعازخلا فلخ نب هللا دبع نب ةحلط رّيس دايز نب ملس ربخلا غلب املف . ريثك
 لباك نم ةحلط راسو ا ةئامسمخب دايز نب ةديبع ابأ ىدفف تاحلطلا ةحلط

 يعازخلا ةحلط ثكمف ”«هراوز ىطعأو لاملا ىبجف اهيلع ًايلاو ناتسجس ىلإ

 نيملسملاب دايز نب مّلس راس دقو (ى“4 ةنس.هتافو .ىح ناتيعتس ىلع أبلاو يناميلا

 نأ قبس يتلا ةيزجلا اهلهأ هاطعأف دنقرمس ىلإ  بلهملا هعمو  نوحيج رهن ربعف
 ةَدْمَجُح ىلإ ًاشيج دغسلاب وهو دايز نب مْلَس هّجَوَو» :يرذالبلا لاق .اهيلع اوحلوص
 :َناَدْمَه ىشعأ لاقف ءاومْزُهُف ناَدْمَه ىشعأ مهيفو

 .؟"ج 7١ 4ص  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 ابيلس ٌركَملا يف ٌُتردوُعو ءمّري هت مل ةدنجُّخلا موي يليخ َتْيَل
 (ايبضخ ءامدلاب هللا ىلإ 2 حورتو يعرصم ٌريطلا ٌرضحت

00 
 ةدنجخح يف كلذ دعب نيملسملا راصتنا تاياورلا ركذت ملو «ريثألا نبا ركذ كلذكو

 هيلإ تْدأو ةدنجخ بلهملا حتفو» : يرذالبلا لاق ثيح ناسارخل بلهملا ةيالو يف الإ
 مازهنا دعب امهالوأ : نيترم ثدح كلذ نوكي نأ نكميو (4 *7ص) «ةواتألا دغسلا

 ثيح «نادمه ىشعأ هلاق يذلا رعشلا كلذو ةدنجخ ىلإ دايز نب ملس ههجو يذلا شيجلا

 دقو يدغسلا نودنب لتقو رهنلا عطقف اهنم ازغ مث ءورم ىلإ مْلَس عجر مث» :يرذالبلا لاق
 حتفو دغسلا بلهملا مزه لاتقلاو ريسملا كلذ سفن يفف .«اهلتاقف هل تعمج دغسلا ناك

 بلهملاو دايز نب ملس عجر ءاتشلا لصف لبقأ املف «ةيزجلا ءادأل اونعذأف ًاحلص ةدنجخ
 .ناجهاشلا ورمب مْلَس ماقأو -ه57“ ةنس  ناسارخ ةيالو نم رهنلا نود ام ىلإ نيملسملاب

 ةفالخلا ىلوتو ةيواعم نب ديزي ةفيلخلا تام ه74 ةنس لوألا عيبر يفو

 . ةفالخلا رمأ يف ةمألا تمسقناو روهش ةثالث لالخ تامف ًاضيرم ناكو ديزي نب ةيواعم

 هنباو .ةيواعم نب ديزي توم ناسارخب وهو دايز نب ملس غلب امل) :ريثألا نبا لاق

 ةفيلخ ىلع سانلا رمأ ميقتسي ىتح اضرلا ىلع ةعيبلا ىلإ سانلا اعد ديزي نب ةيواعم

 مهنع علخ املف «مهيف ًابوبحم مهيلإ ًائسحم ناكو نيرهش دعب هب اوثكن مث هوعيابف
 دحأ دثرم نب ناميلس هيقل سخرسب ناك املو .ةرفص يبأ نب بلهملا مهيلع فلختسا

 نم الجر ناسارخ ىلع تفلح ىتح رازن كيلع تقاض :هل لاقف ةبلعث نب سيق ينب
 «بايراغلاو «ذورلا ورم ءالوف .نميلا نم دزألاو ًايدزأ ناكو بلهملا ينعي .نميلا
 لصو املف .ةاره  لئاو نب ركب نم  ةبلعث نب سوأ ىَلوو .ناجزوجلاو «ناقلاطلاو
 امأ :لاقف «هربخأف ؟ناسارخ تيلو نم :لاقف مزاخ نب هللا دبع هيقل روباسين ىلإ

 يل بتكا «نميلاو لئاو نب ركب نيب ناسارخ تقرف ىتح رْضُم نم هلمعتست ْنَم تدجو
 مزاخ نبا راسو «مهرد فلأ ةئام  مزاخ نبا  هاطعأو ءهل بتكف ؛ناسارخ ىلع ًادهع

 اورمب ميمت نم الجر فلختساو (ةرصبلا ىلإ داع) َلَبقأف بلهملا هربخ غلبو ءورم ىلإ
 ةدس ناضمر ىف ةرصبلا ىلإ ناسارخ- نم بلهملا ةدوع نوكت كلذبو 0(" /"* ١ سص)
 نأ ثبل امو .يمالسإلا يبرعلا خيراتلا نم ةديجم ةلحرم ةنسلا كلت يف تهتناو ه4
 .داجمألاو ثادحألاب ةلفاح بلهملا خيرات نم ةلحرم تأدب

 (هالا )64"  ريبزلا نبا ةفالخ ىف بلهُملا داجمأو ءابنأ
 «برحلا ىف يأر اذ ءاعاجتت بلهملا ناكو» :ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق

 رثكأ ىَلَج نأ دعب ةيرفصلاو جراوخلا ةقرازألا نم ةرصبلا ىمح يذلا وهو ءًابيطخ
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 ."”«بلهملا ةرصب :ليق ىتح «ضوهنلا ىلع ةوق هل نكي مل ْنَم الإ اهنع اهلهأ

 ه4 ةنس ناضمر يلاوح يف  ةرصبلا ىلإ ناسارخ نم عجر دق بلهملا ناكو

 نب هللا دبع ةفالخ يف ةيبرعلا ةريزجلاو قارعلاو ةرصبلا توضنا دقو اهيلإ ىتأف -

 ناسارخ نم داع امل دايز نب ْمَّلَّس ناكو :ةمركملا خم ىف ةفدلخبلاب عيوب يذلا ريبرلا

 دالب يف رمألا برطضا امئيب ةكمب هسبحف ريبزلا نب , هللا دبع ىلإ ىتأ  مدقت امك -

 سراف دالب يف جراوخلل ةيوق ةكرح تعلدناو عءارمألا نم ديدعلا هيف عزانتو ناسارخ

 داع املف - ًابرغ  ةرصبلا موختو زاوهألا ىلإ - ًاقرش - دنسلاو نامرك نيب ام اورشتن هعئاو
 ةفالخ يف توضنا دق ةيبرعلا ةريزجلاو قارعلاو ةرصبلا نأ دجوو ةرصبلا ىلإ بلهملا

 هل بتكو ناسارخ دالب ىلع ريبزلا نب دلل يع هالوك ةكميزةيلإ تليعلا ناس رمزلا قنا

 ةرصبلا ىلإ  جحلا ةضيرف ءادأ دعب  ةكم نم بلهملا هجوتف .اهيلع هتيالوب دهعلا
 سابعلا وبأ لاق «زاوهألا ىلع اورطيس دق جراوخلا ناكو .ناسارخ ىلإ اهنم يضميل

 لهأ ٌجْضَف ..ٌةبهرو ًةبغر اهروكو زاوهألا لهأ جراوخلل عمتجا . .  دربملا

 خيراتب ه16 ةنس ثادحأ يف يربطلا لاقو «ًاديدش ًافوخ جراوخلا اوفاخو . .ةرصبلا

00 

 زهيولا و ؛ هللا دبع لَبِق نم ُبَلِهُملا مِدَّثو «ةرصبلا وحن جراوخلا تلبقأ..
 ةرصبلا ريمأ - ةعيبر يبأ ن نب ثراحلل سيق نب فنحألا لاقف 0

 بلهملا ىلإ سانلا فارشأ جرخف .بلهملا الإ رمألا اذهل ام هّللاو ال : ةماع سانللو

 ىلع يعم نينمؤملا ريمأ دهع اذه «لعفأ ال :لاقف .جراوخلا لاتق ىلوتي نأ ٠ هوملكف

 كلذ يف هملكف ةعيبر يبأ نب ثراحلا هاعدف ندع ل

 . . كلذ لثم لاقف

 ةبالو لهأو شيجل ماعلا دئاقلا نوكي نأ جراوخلا لاتق ىلوقي نأب دوصقملاو

 : ةريصنلا ىلع" نيفرلا فوت , هّللا دبعل ًايلاو يموزخملا ةعيبر يبأ نب ثراحلا ناكو ةرصبلا

 0 لا لل

 دفع نادل عمتجاو ٠ .ًاديدش ًافوخ جراوخلا اوفاخو ةرصبلا لهأ ْجَض
 ال ٌيأرلا :ٌفنحألا لاقف (برحلل ًاريمأ ينعي) الجر اوُمَس ا 06

 !؟ةرصبلا لهأ عيمج يأر اذه َوأ :ثراحلا لاقف .بلهملا الإ اهل ىرأ ام ٌليخُي

 «بلهملا موق ىّمَسْن ءٍقَرِف ثالث اوناك هدنع اوعمتجا املو . .ًادغ ّىلإ اوعمتجا

 مث .ّيكَتَعلا فرشألا نب ورمع نب دايز ٌموق ىّمَسو «عّمْسِم نب كلام ٌموق ىَمَسو

 .ةج ١١١ صد ن.زملا ليغ نبا'ذ باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا(١)

 الحج ما ص - يربطلا  كولملاو ممألا خي خبرات (1)
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 امهب راشأ ْنَم هيلإ داعو «كاذ نع نيلقاثتم امهدجوف دايزو كلام دنع ام ربتخا

 "1 يلوعلا ا)) اهل رت امطار سارا :اولاقو

 يبأ نب ثراحلا هاعد مث (هرمأو هدهع عدأل نكأ ملف ناسارخ ىلع يعم نينمؤملا

 :ديعس ابأ ىنكُي ٌبلهملا ناكو «هيلإ ةعيبر
 عمتجا دقو «ودعلا اذه نم انَّقِهَر ام ىرت دق «ديعس ابأ اي :ثراحلا هل لاقف»

 . كيلع كِرْضِم لهأ
 .كماقم ٌموقي ْنَم َرن مل اننكلو اهب كانرثآ ام ِهّللاو اَنِإ ءديعس ابأ اي :فنحألا لاقو

 ًاراشيإ الإ َكُمَسُي مل خيشلا اذه نإ : - فنحألا ىلإ أموأو  ثراحلا هل لاقو

 .كب ةّمغلا هذه لجو زع ُهَّللا فشكي نأ جار كيلإ ُهَنْيَع دام ةرصبلا يف ْنَم لكو «نيدلل

 ءمتْمَصَو ام ّنودل يسفن دنع ينإ ؛هّللاب الإ ةوق الو لوح ال :بلهملا لاقف

 .اهطرتشأ طورش ىلع هيلإ متوعد ام ايبآ ٌتسلو

 .لُك :اولاق

 0 ل د مر

 ا ل ك1

 كلذي اودفوأو «ًاباتك مهيلع كلذب نتكو «كلذ ع هوباجأف» : يربطلا لاق

 كلذ قيطنيو «هل اهزاجأو بلهملل اهلك طورشلا كلت ىضمأف ءريبزلا نبا ىلإ ًادفو

 نأ ىلع ةرصبلا لهأ هوجوو ثراحلا يأر قفتا» هنإ يربطلا لاق يذلا بوتكملا ىلع

 «ويبولا نبأ نسور هد نبا ناسل ىلع ًاباتك اوبتك
 0 لإ برتكفلا يس همتخو هّرقأف

 0 56 رح اير هلزأل يذلا هللا كيلإ دمنا قاف“ ؛كيلع مالس

 ءًأريثك مهددع ناك ْذِإ :نيفلسملا ددج اوباضأ ةقراملا جراوخلا نأ ىلإ بتك هللا دبع

 اهيلع كل تبتكو ناسارخ ىلإ كّتهّجو تنك دقو . ةرضبلا وح ردا هنا وبلا ذو

 نأ ٌثوجر دقف «مهلاتق تنأ ْيِلَت نأ جراوخلا هذه رمأ َرِكُذ ثيح ٌتيأر دقو ؛ًادهع

 ِيْلِإ ٌرِسف «ناسارخ ىلإ ريسملا نم لضفأ كلذ يف رجألاو . .كرئاط ًانوميم نوكي

 .؟أج -/7١1 7؟5ص - دربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا ىف لماكلا 0)
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 مالسلاو . ا لهأ قوقحو كقح نع عفادو .كودعو هّللا ودع لّتاقو ءًادشار

 , "0وهّللا ةمحرو كيلع

 2 ما
 ذل

 (ها/ 6) سرافو زاوهألل هتيالوو ةرصبلا شيجل بلهملا ةدايق
 طورشللا ةءاكسالا فيو تليملا ىلإ سزلا قيشللا ديه نرقكم ضو اهل

 دب نب ةثراح كلذ غلبو .ةرصبلا لهأ شيج ةدايق بّلهملا ىلوت ءاهطرتشا يتلا
 : لاقف يناَدْعلا

 اريح 119 ا ونبست نينا حتا

 اوبهذافهتغش ٌُتيحو

 نفس توما ويبي دوتت

 تيب ىف ام ىلإ اورظنو .ةرصبلا لهأ نم ًافلأ رشع ىنثا ٌبّلهملا بختناو
 شيجلا كلذ تابلطتمب ءافيإلا نع - ترتجف :«مهرمفلأ تئام الإ نكي ملف لاملا
 هباحصأل ذختاو «ٌةركسع هب , حلصي ام مهنم ضرتقاف راجتلا ىلإ بلهملا ثعيف

 ًالويخ مركأو ةّدع نسحأ جراوخلا ناكو .. 1 تانارلاو نيتاّمخلا
 كاقوديت د اهودّرجو ضرألا اوُرَخَم مهنأل كلذو «ةرصبلا لهأ نم ًاحالس رثكأو
 مهرودص ىلإ برضت ٌرفاغم مهيلع اوناكف «زاوهألا ىلإ نامْرَك نيب ام اوُبَجو
 يف اوركسع دق اوناكو .ديدحلا بيلالكب اهنودشي درز نم قوسو عورد مهيلعو

 اذإ ىتح هركسعب بلهملا راسف .فالآ ةرشع مهو كارخلا نو را حاملا

 . اهنم غرف ىتح راهنلا عفترا امف ؛ «ْتحِلْصضأو ثرِضحأف نفسي رمأ موقلا ءاذجب راص

 ةوق ةهجاومل ناسرفلا نم ةئامتس ةدايق بلهملا نب بيق ىلإ يليملا ةعئار
 ناني رب رو دال اوبل نب ةريحلا ىلإ رار راس ريل باكا عرش

 ةدايقب شيجلا ةيقب مدقتي امنيب «يقرشلا ئطاشلا يف جراوخلا تاوق ةهجاومل ةامُرلاو
 .ةدحاو ةرم ثالثا تاهجلا نم ودعلا ىلع ضاضقنالا متيف «ربكألا رسجللا نم بلهملا

 سانلاب جرخف «ةريغُملا ُهَنبا مهيلع رّمأو ٍِتارُقلا ىلإ روبعلاب سانلا بّلهملا رمأا
 ىتح ماهسلاب مهَحْضَنو ٌةريغملا مهبراحف جراوخلا مهيلإ تضاخ ئطاشلا اوبراق املف

 ُبّلهملا َدَقَع ىتح مهولْعَّشو مهوبراحف ئطاشلا ىلع هباحصأو وه راصف ءاْوَحَنَت
 .«نومزهنم جراوخلاو ءرّبعو رسجلا

 وهو اََّقلا ورمع ىلإ سراف ةئامتس يف ًابيبح هنبا بلهملا هَجو» :يربطلا لاقو

 .الج 85ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 ءرغصألا رسجلا دقعب بلهملا رمأف «سراف ةئامتس يف رغصألا رسجلا فلخ ركسعم

 ىتح اومزهناو رسجلا نيب امع مهافن ىتح هعم نمو ورمع ىلإ رسجلا ٌبيبح عطقف
 ربكألا رسجلا دكزن ىتح مهب راسف هعم نميف بلهملا زهجتو .تارفلا ةيحان اوراص
 مزهناف ليخلا مهتعبباوإ لاجلاب ةلاهرلا ميحيفت «ةلاجّرلاو ليخلا يف ةريغملا ثعبف

 .(هباحصأو وه ربعف ءدقُعَف ءرسجلاب بلهملا رمأو «جراوخلا
 ,مهعابتإ نع سانلا بلهملا ىَهَنَو ءنيمزهنم رابدألا جراوخلا ىَلَو ذئدنعو

 ةلجد قرشو ةرصبلا نيمأتو رصنلا بلهملل متو - ناريإ يف  زاوهألا ميلقإ ىلإ اوبرهف
 :رعاشلا لاق كلذ يفو .زاوهألا فراشمب قارعلا موخت ىهتتم ىلإ تارفلاو

 اومْلَسُق بورحلا يف ٍبْلَهُملا َلثم اورُبحَي مل ُهَّلهأو َقارِعلا ّنِإ)

 '"ومجحخأاماذإ ًاليلهت ٌنَّقأو ًةبيقَت ءاقنلا يف َنمْيَأو ىَضْمأ

 نيذلا راجتلا ئضّقف ءاهابجو «تارفلاو ةلجد قرش ةقطنمب بلهملا ماقأو

 نساكلا عرسأف ءهعم نيذلا هباحصأ ىطعأو «شيجلا كلذ زيهجتل مهنم ضرتقا

 اي ىلا ترثكو هيلإ مامضنالاب

 ةقرازألا جراوخلا ناكو.- ناريإ يف - نان ميلقإ ىلإ هنكحت ةيلييعلا مدقُت مث

 رهن داركأو سرُفلا نم زاوهألا لهأ مهعم اودنَج دقو زاوهألا ميلقإ ىلع نورطيسي

 ىلإ جراوخلا نم اهب نيذلا برهو 0 يريت رهن ةقطنم ىلإ بلهملا راسف «يريت
 80 ميلقإ ةمصاع زاوهألا قوس ناكو  زاوهألا قوس يف مهباحصأ

 ىلعو ءزاوهألا قوس ُمْوَي ىَضَمو «يريت رهن ىلع ةرفُص يبأ نب كِراعُم هاخأ بلهملا
 .هباحصأ ضعب هنع فشكناف هوشوان بلهملا نب ةريغملا مهبراق املف .ةريغُملا هتمدقم
 ليخ لئاوأ تءاج دقو «لاتقلا مهاداغ مث نارينلا قوي هليلو:ةموي ةيقي ةزيشملا هكا

 قوس نع اولحتراو مهعاتم ٍةلَقْث يف نارينلا اودقوأ دق جراوخلا اذإف ؛بلهملا
 بلهملا ءاول تحت زاوهألا ميلقإ ىوضنا كلذبو «بلهملاو ةريغملا اهلخدف ءزاوهألا
 يف ٌسارحألا ثْبَي بلهملا ناكو» :دربملا سابعلا وبأ لاق .زاوهألا ريمأ وه حبصأف
 «ىراحصلا يف اهيكذُي امك راصمألا يف نويعلا يكذُّيو «فوخلا يف مهني امك نمألا

 دَعَب نإو  ودعلا نم ئجافملا موجهلا يأ  تايبلا مهفوخُيو ءزرحتلاب هباحصأ رمأيو
 .(ودعلا مهنم

 يميمتلا زوحاملا نب ريشب نب هللا ديبُع مهريمأو ةقرازألا جراوخلا ناكو

 بلهملا أيهتف  ناريإ يف  (فالوُس) ةقطنمو (ىرغصلا رِذانَم) ةقطنمب نوزكرمتي

 .(مازهنالاو بيذكتلا :ليلهتلا) دربملا سابعلا وبأ لاق 0



 104 ُةَرْفُص يبأ نب ُبْلَهُمْلا /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 0 0

 :اهنم ةبطخ- لاقف ًابيطخل بلهملا ماقو - ه7 ةنس لئاوأ يف  مهيلإ ريسملل

 مكيلع اوردق نإ مهنإب ( جراوخلا ءالؤف يفذم تترع دن مكإ «سانلا اهيأ»

 يبأ نب يلع مهّلوأ هيلع َلَئاَق ام ىلع مهوِلِتاَقْفا ءمكئامد اوكفسو مكنيد يف مُكوُنت

 مكيلع ٌراعو ءمكيلاومو مُكتتَهَم مُه امنإف ٌدَحو دب مهولتاك . .هنع هللا يضر بلاط

 .«مكميرح اوأطيو مكئيف ىلع ءالؤه مكبلغي نأ مكتيدو مكباسحأ يف ٌصْقَنو

 ناك جراوخلا كئلوأ نأ (مكيلاومو مكتنهم مه امنإ) بلهملا لوق نم دافتسيو

 ٌبّلهملا راس املف «ةبهرو ةبغر تاحوتفلا دعب اوملسأ نيذلا مجعلا نم مهتيبلاغ

 يف جراوخلا شيج عم ةريبك ةكرعم تعقو (فالوُس) و (ىرغصلا رذانم) ىلإ سانلاب

 دمص امئيب «ةرصبلا ىلإ نيبراه اوضمو تلهملا شح نيقعب عزهناو نسكتاف «فالوُس

 رسكناف «مايأ ةثالث - ةعيبرو جحذمو دزألا نم مهتيبلاغو - هعم اوقب نيذلاو بلهملا

 «بلهملا مهيلإ راسف (يرئاشو لس هل لاقت عموم مهعومج اوعمجو جراوخلا

 : هياحصأل بلهملا لاقف «ناشيجلا ىقتلاو

 .«اهب رمأي ناك ٍةكَ هَّللا لوسر نإف ءنورصني ال مح : مكراعش اولعجا»

 نب هللا ديبع ةدايقب جراوخلا شيجو بلهملا ةدايقب ةرصبلا شيج محتلاو

 نبا طقسو ارهاب ارابطتلا لظابلا يلع قحلا ايف رصفلا ةكرعم يف: نييحلا روجافلا

 بلهملا باحصأ نم لجر لاقو» ا حر دير يسيح زوحاملا

 بير اب ل

 ُرِعَقْنُمَلاَم عْذِج َلَدَجَتامك رص هللا ديييعابكرنا عج

 *اولاقو ةؤيضنلا كان ورانعو دكا ون نت ويرش يذلا :بتوملا 0: ناق نق
 هرفظي بلهملا باتك َدَرَوَو «ةيدابلا ىلإ ةلقثلاب ةرصبلا لهأ َمُهَف بيضا بلهملا نإ

 : سيق نب فنحألا لاق كلذ دنعف «مهنم بهذ ناك نم عجارتو سانلا ماقأف

 0 ةرصب 007

 0 « راسل كحل ريفا لاق ةرصبلا لهأو

 :.وهو بلهملا باتك صن دربملا سابعلا وبأ كد دقو .٠ (ةكمب سانلا ىلع

 ٌدجو ٌدَحِب ًةقراملا ةقرازألا انيقل اّنِإَف ءدعب امأ «ميحرلا نمحرلا هللا مسبأل

 ٍدادِش نادبأو ةقداص تاّيئب ربصلاو ظافحلا لهأ ناكاوك مث ءٌةلْوَج سانلا يف تناكف

 َةأَرَد اوراصف «لمألا رادقم ةمعنلاب زواجو هدام دلل بقعأف «دادج فويسو
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 هذه ٌرْخآ نوكي نأ وجرأو ءزوحاملا نبا مهريمأ ُهَّللا لتقو .انفويس بئارضو انجامر
 .«مالسلاو .اهلوأك ةمعنلا

 رع هّللا نإ مث. . » هرخآ يف بلهملا لوقيو «باتكلل يربطلا ةياور فلتختو

 لاجر يف مهتيغاط لزن .نيقسافلا هوجو برضو «نينمؤملا ىلع هرصن لزنأ لجو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .. ةكرعملا يف هللا مهلتقف مهتاين يوذو مهتامُح نم ريثك

 .«هتاكربو هَّللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 ينغلب دقف ءدعب امأ : بلهملا ىلإ ةعيبر يبأ نب ثراحلا بتكو» :يربطلا لاق
 ايندلا فرشب ِدزألا اخأ اي كل ًائينهف «نيملسملا رفظو كايإ هللا نصت هيف ركذت كباتك

 هباتك بلهملا أرق املف .هّللا ةمحرو كيلع مالسلاو ءاهلضفو ةرخآلا باوثو اهّرعو
 «بارعأ الإ ةكم لهأ ام ءدزألا يخأب الإ ينفرعي هنوئظت امأ :لاق مث ءكحض
 . (ا7)ج 89ص)

 دذألا انَسأ كل ًائينه :بلهملا ىلإ ثراحلا بتك» هنأ لماكلا باتك يف ءاجو

 دق كتيأرف - دزألا اخأ اي - كباتك ٌتأرق دق . .ةرخآلا يف ُرْخّذلاَو ايندلا يف ٌفرشلا
 ءاهتساودللا ءانق: نإ ةرشكلا تار كل كنت ءافاعو انندلا" فرت كلل هللا كفو
 «ةسايرلا اذو ةسايسلا اخأو ؛نيكرشملا ناكرأ داهو: «نيملسملا نوصخ ّقث وأ كتيأرو

 ام :بلهملا لاقف» ناباتك امهو .«مالسلاو ءْهَّمَعِن كيلع ممْثَي هركشب هللا مِدَتْساَف

 .«يتينكو يمسا فرعي ُهَنوَرَت امأ ءزاجحلا لهأ ىَمَجَأ

 هيلإ بتكي ملو هنوئنهي ةرصبلا لهأ هيلإ بتكو» :دربملا سابعلا وبأ لاق
 : هيلع افاق راف انمي ىلع دفلك انأ :هل اولوقو مالسلا هيلع اوُتِرْقُأ :لاق نكلو .فنحألا
 :لاق هري مل املف «فنحألا باتك اهفاعضأ يف سمتليو بتكلا أرقي بلهملا لزي ملف
  فنحألا ةلوقمب - ةغللأو ةلاسر كيلإ ينلّمَح : لوسرلا هل لاقف: ؟انبلإ تنك انأ

 باتكب بلهملا ةمجرت ىف ءاجو ١( /8١”7ص) («بتكلا هذه نم ّيلإ ٌبحأ هذه :لاقف

 0 ”«قارعلا لهأ دّيس اذه و , ِهّللا دبع هيف لاق» هنآ عماجلا

 نمألا رشنو سرافو زاوهألا ميلقإ يف ةلودلا ةدايس بلهملا طسب دقو
 ىلإ نامركو ناريإ يف قرشملا ميلاقأ ةيقب تناك امنيب «دالبلا كلت عوبر يف رارقتسالاو
 برعلا نم نيبلغتم ءارمأ ديب امإو جراوخلا ديب امإ ناسارخ دالبو ناتسجسو دنسلا
 هل لاقي ناَجّرأو نامرك دالبب جراوخلا ميعز ناكو .عطقني ال بارطضا اهيفو «مجعلاو

 نم هعابتأ يلع نب ريبز قاسو .ميمت نم عوبري نب طيلَس ينب نم وهو يلع نب ريبز
 ملف قرطلا هاوفأب ًاذخآ «ًادعتسم هودجوف ءزاوهألا يف بلهملا ىلع موجهلل (ناجرا)

 .598ص - بلهملا ةمجرت  فرطماب  عماجلا 0
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 ركسعم نم برقلاب لبج حفس يف مهنم سراف ةئام نَّمَكو «نوديري امم اونكمتي
 ريبدتلا نم نإ :لاقف لبج ىلع فقوف هركسعب فوطي بلهملا راسف «هولاتغيل بلهملا
 «سراوف ةرشع ثعبف ءانيمك لبجلا اذه حفس يف تئّمكأ دق نوكت نأ ةقراملا هذهل
 راسو «نيبراه ةرطنقلا اوعطق مهب اوملع دق مهنأ اوملع املف ةئاملا ىلع اوعلطاف

 ىلإ نوبرهي مهكرتو ءزاوهألا ميلقإ نم اوربدأ ىتح مهءارو ناسرفلاب بلهملا
 : يعوبريلا حاير نبا لاق كلذ يفو «مهدالب

 اراهستا رسقتت يزل نب  نيننغ لق ةليجلاهللا ىكت

 اراوغلا ىْعْبَتمهليخ ٌسِباوع تءاج موي ٌبّلهملا َنَمَوامف

 ه1 ةنس مث ه7 ةنس زاوهألاو سراف ميلقإل ًادئاق ًاريمأ بلهملا ثكمو

 :تليكلا يلق يح وع نب تيس ارو ىف ىاوتت يعصهما عوحلاو
 دحأ ىلع فُنْعَت ملو َتْيَمَكدقف يفلان هللا كل: ةك ديعسابأ)

 (”«دلولا ىلع يناحلا دلاولاك تنكو اوعمقناف لهجلا لهأ ملحلاب َتْيَواد

 ربكأ امه يدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحمو ةرفُص يبأ نب بلهملا ناكو
 ةرصبلا لهأ دّيس بلهملا ناك ءدهعلاو نمزلا كلذ يف قارعلاب نييئميلا ءامعزلا

 يالا ىلع سيرا نيدللا هيف ةالوو ةقوكلا لها ديس سحألا تدمعم ناكز
 زييزلا نبا لمعتسا» ده16 ةنيس اننا ىف ريثألا نبا'لاق : ةيتارفلا ةريزجلاو: لصوملا
 ةيالول اريشأ فنألا نريديعم فكم: 1100 يوما ىلع فيعجألا قب كوحيف
 يفقثلا ديبع يبأ نب , راتخملا ةفوكلا ىلع بلغت اهيفو ه7 ةنس رخاوأ ىلإ لصوملا

 ثعبو «ةفوكلا ىلع هتيالو ٌرقأف ريبزلا نب , ِهَّللا دبعل ءالولا هرمأ لوأ يف رهظأو

 نبا لاق «لصوملا ىلع ًاريمأ ينادمهلا سيق نب ديعس نب َنْمحرلا دبع ٌراتخملا
 فعن اهنات كحن أل ند شف :اضوشلا ىلع لمعت نق رشرلا نتا فاكر قالا
 رظني تيركت ىلإ اهنع دمحم راس ًاريمأ لصوملا ىلإ ديعس نب ّنمحرلا دبع ٌراتخملا
 درتي ناتخيملا ناكورع ا: يربطلا لاق( 1نصز ا ضافلا نأ نفق نوكيااف

 ناكر نونجلاو بذكلا هنم يتأيف ةرامإلاو ايندلا بلط ُرِسُيَو نيسحلا مد بلطب

 هنم رهظف قسفلا متكيو هلك كلذب يئاري «ريخلاو لضفلا لهأ يف ًادودعم كلذ لبق

 (547١/7ص) ؛«ةرامإلا بلطو ريبزلا نبا قراف نيح ملعأ هّللاو - زهتضت ناك انه

 هوبراحو هوضراع نيذلا لتقو ةفوكلا ىلع رطيسو رمضُي ناك ام راتخملا رهظأ دقو
 - ثعشألا نب دمحم ىلإ راتخملا لسرأو» :ريثألا نبا لاق  ه51/ ةنس  ةفوكلاب

 .1ج ٠١" ص  دربملا  بدألاو ةغللا يف لماكلا )١(

 "٠. /7 75 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)
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 ىلإ بره دق ناكو هودجي ملف ه هوبلطف ةيسداقلا بنج ىلإ هل ةيرق يف وهو

 نب بعصم ىَلَو دق ريبزلا نب هللا دبع: تاكو با( هزاد: نافكملا مدهف ريبزلا نب بعصم

 ةعقو نم ةفوكلا فارشأ بره املو» :ريثألا نبا لاق  ه1ا/ ةنس ةرصبلا ىلع ريبزلا

 0 ةفوكلا فارشأ ىتأ (ةفوكلا ىلع هتعيشو راتخملا اهيف رطيس يتلا) عيبسلا

 هيلع مِدَّقو «مهعم راتخملا ىلإ ريسملاو مهل رصنلا هولأسو . .ريبزلا نب بعصم

 لاقو :ةقرشل ةقركاو تعصي هاثدأق ريسملا نلع هعحعنا و انقيأ :ثعشألا ني لنصف

 «ةرفُص يبأ نب بلهُملا ينيتأي ىتح ريسأ ال :هيلع اورثكأ نيح ةفوكلا لهأل بعصم

 أطبأف ءراتخملا لاتق مهعم دهشيل هيعدتسي «سراف ىلع هلماع وهو «هيلإ بتكو
 ثعشألا نب دمحم بعصم رمأف «جورخلا ةيهاركل جارخلا نم ءيشب لتعاو بلهملا
 ةفوكلاب ثعشألا نب دمحم نكي ملو (”ج ١٠ص) «. .هثحتسي بلهملا يتأي نأ
 امم كلذ ريغو هيلإ ىحوُي هنأب يفقثلا راتخملا ءاعدا نم تاياورلا هركذت ام عقو نيح

 اهدعب بره يتلا ةفوكلاب عيبسلا ةعقو يف هوبراح نيذلل هتبراحمو «هيلإ بوسنم وه
 نب دمحم ناك هنأ يربطلا ركذ دقف «ةرصبلا ىلإ ةفوكلا تالاجرو فارشأ نم ريثك

 ذئدنعو «ةفوكلاب سانلا ةميزه هغلبو ْذاَاَنَريَظب ةيسداقلا يلي امم هل رصق يف ثعشألا

 ىلإ اوتأ دق ةفوكلا فارشأ ناكو «ريبزلا نب بعصم ىلإ ثعشألا نب دمحم ىتأ

 بوثوو «هب اوبيصأ امب هوربخأف بعصم ىلع اولخدف» :يربطلا لاق ؛ةرصبلا
 هيلع مِدَقو .مهعم راتخملا لاتقل ريسملاو رصنلا هولأسو «مهيلع مهيلاومو مهديبع
 لاقو ..هفرشل همركأو بعصم هاندأو «جورخلاب هثحتساو ثعشألا نب دمحم

 ىلإ بعصم بتكو «ةرفص يبأ نب بلهملا ينيتأي ىتح ريسأ ال ينإ :بعصم
 ىلإ ريسملا ديوث انإفأ ء انرمأ دهشتلاانيلإ لبثأ نأ سراف ىلع ةلئاع رهو: هتلهجلا
 رمأف .جورخلا ةيهارك «جارخلا نم ءيشب ٌلتعاو «بلهملا هيلع أطبأف .ةفوكلا
  صخشي ال هنأ هملعأو «هب لبُقُيَف .ءبلهملا ىتأي نأ ثعشألا نب دمحم ٌبَعَصَم
 .(/ج ١ 7 ص) «بلهملا يتأي نأ نود  ةفوكلا ىلإ

 لماع ناك امنإو سراف ىلع بعصم لماع نكي مل بلهملا نأ نايبلا نع ّينغو

 وخأ هنكلو  ةرصبلا لماع بعصم ناكو سراف دالب ىلع ريبزلا نب هللا دبع ةفيلخلا

 ةذوكلا ىلإ ريسحلل ةردقلا هسيمت دبل نيك ايل تاهبلا بجسم ماو - ةفيلخلا
 مدعو د هولا رض للا وع حسي راد مدعل امبر ؛هتعيشو راتخملا لاتقو

 ثعشألا نب دمحم لأ املف - مهلاتق ةيهارك يأ - جورخلا ةيهارك وأ مهتلتاقمب هتعانق
 ىتأ اذإ الإ صخشأ نل :ثعشألا نب دمحمل لاق ريسملاب بعصم ىلع ةفوكلا لهأو
 ةرصبلا ةينامي دّيس نأ كردي بعصم ناك امبرو .هب لبقأو هيلإ ٌبهذاف .بلهملا
 ىلإ ثعشألا نب دمحم عم ًابوتكم بعصم بتكو «ةنركلا ةيلامي هللا يعكس
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 5 .باذكلا راتخملا لاتقل ًاعيمج اوريسيل هيلإ مدقي نأب هثحتسي بلهملا

 رقم زاوهألا ةنيدم ىلإ نادمهو ةدنك ناسرف نم ةبكوك سأر ىلع ةرصبلا نم ثعشألا

 بعصم باتك هلوان مث «فيرشتلاو بيحرتلاب بلهملا هلبقتساف - ناريإ يف  بلهملا

 ؟بعصُمل اديرب يتأي مساقلا ابأ اي كلثم» :ثعشألا نب دمحمل لاق بلهملا هأرق املف
 لأ ريغ «دحأل ديرب انأ ام هللاو هما نا لاقل اة ع

 ءانبأو ءاسن ينعي - .«انيلاومو انديبع اهيلع انتبلغ  ةفوكلاب  انلاومأو انءانبأو انءاسن

 نبا ةياور يفو (انيلاومو انديبع اهيلع َبْلَغ) هلوقب ديريو «ةفوكلاب برعلا لاومأو
 ؛يلاوملاو ديبعلا نم اوناك راتخملا عابتاو باحصأ نأ (انديبع مهيلع اَنْنَبْلَع) ريثألا
 يحولا لوزن راتخملا ءاعدا ةلأسم لَماَجَتَو ءراتخملا عم نيذلا برعلا ٌلَهاَجَت دقو

 نب دمحم يأر بلهملا عمس امبرو «ةفالخلاب هايإ هباحصأ ةعيابم ةلأسم وأ هيلع
 ةيسيئرلا لماوعلا نم ناك ثعشألا نب دمحم ءىجم نكلو «كلذ لك لوح ثعشألا

 .ريسملل بلهملا أيهتف ريبزلا نب بعصم باتكل بلهملا ةباجتسال
 فلختساو يلع ْمِدَقُأ نأ :بلهملا ىلإ بعصُم بتك» :دربملا سابعلا وبأ لاق

 وهو يملا مكرم فاس إبزلا ا : مهل لاقف سانلا بلهملا عمجف . ةريغملا كنبا

 ًةاساوُم هلثم وخأو ءاليجبتو أربو ًةعاط مكريبك ُنباو ؛ةمحرو ٌةقر مكريغص وبأ

 الا طق اياوص كدرأ اع هللاوق“# «مكبناج هل ْنلَيْلو كّتعاط هل ْنسحَتْلَف . ًةحصانُمو

 .(5/5141) .؟هيلإ ينقبس

 :مهو «لاجر دالوأ ةعست بلهملل ناك دقف بلهملا دالوأ ربكأ ةريغملا ناكو

 دقو .لضفملاو «ءدايز ءدمحم «بيبح «كلملا دبع «كردُم «ةصيبق «ديزي «ةريغملا

 :لاقف يرقشألا نادْعَم نب بعك مهفصو

 مهيخسو مهداوجو ًاعاجش ًاسراف ديزي ىفكو مضار سروال ةريغملا»

 ٌتوم بيبحو «ٌعِقان مس ٠ كلملا دبعو ءكِرْذم ْنِم َرفي نأ عاجشلا يحتسي الو : ةصيبق

 . (ةَدَجَن لضفملاب كافكو «باغ ثيل لمحيمو «فاعُز

 راتخملا عم ةهجاوملاو ةفوكلا ىلإ بلهملا ريسم

 ريسملل ةرصبلا ةئيدم ىلإ  ناريإ يف  زاوهألا ةنيدم نم بلهملا قلطنا
 عرش :تعشألا نب سم مم بليملا لبقأ» ةنيكألا نبا"لاق م ةقوكلا ىلإ اهني
 ةريثك عومجب بلهملا لبقأ» :يربطلا لاقو .«ةرصبلا ِمِدَقَف ةميظع لاومأو ةريثك

 ىلإ ىتأف .ةرصبلا لهأ نم دحأ اهب سيل ةئيهو عومج يف ءهعم ةميظع لاومأو
 بجاحلا هيجحف «سانلل نذأ دقو «هيلع لخديل  ةرامإلا راد  بعصم باب
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 بعصم ىلإ لخدف «بجاحلا فنأ رسكف هدي بلهملا عفرف ''"هفرعي ال وهو
 بلهملا لخدو «هفرعأ ام لجر ينبرض :لاق ؟كل ام :هل لاقف ءامد ليسي هفنأو

 . «؛كناكم ىلإ دع :بعصم هل لاقف .اذ وه :لاق بجاحلا هآر املف

 ةطخ لوح سانلا ءاسؤر نم اورضح نيذلاو بلهملا عم بعصم رواشتو

 هتمدقم ىلع لعجو ىرصبلا نم سانلاب بعصم ناش مل «سانلا راقنتسا مثو :روسملا

 ىلعو .رمعم نب هللا ديبع نب رمع هتنميم ىلعو «يميمتلا يطبحلا نيصحلا نب دابع

 ياس لا نسل اا ةرفص يبأ نب اوعي

 ىلعو ل ا يي

 برعلا لئابقو ناسرف نم ةداق امهعمو ينادمهلا يركاشلا لماك نب هللا دبع هتمدقم

 نيذلاو بعصم لزنو .راذملا ىلإ اولصوف .يلاوملاو ديبعلا نم ةريثك عومجو ةفوكلاب

 اّنإ) :هل اولاقف هباحصأو طيمش نب رمحأ نم نيصحلا نب دابع اندو .مهنم ابيرق هعم

 اذه لعجن نأ (ىلإ وأ) ىلإو راتخملا ةعيب ىلإو هلوسر ةئسو هللا باتك ىلإ مكوعدن
 عجرا :هل لاقف ريل اور عال حمو داع لا .لوسرلا لآ يف ىروش رمألا
 ل ا نبا ىلع ليعر حرت «مهملع لمحاف

 ا كادر ل ل ا ل سكوب . ضعب مامأ

 رشعم اي :مهضعب ىدانت لاتقلا عقو املو . .يروثلا ءالغلا 3 يمابشلا مالغلا انأ

 ماَلَع ءمكل ىجنأ مويلا رارفلا رارفلا :بلهملا مهاداتف .ربصلا ربصلا معثخو ةليجب
 - لاتقلا ٌرحتسا امل لاق مث .مكيعس هللا لضأ (ديبعلا) نادبُعلا عم مكسفنأ نولتقت

 مدع ىلع بلهملا صرح كلذلو  «يموق يف الإ مويلا تقلا ةرثك ىرأ ام هللاو

 لاق» دقف - بورهلا ليبس موقلل حيتي نأو ةلمحلاب هباحصأ رمأو لاتقلا ىلإ عافدنالا

 اولوف ء«ةركنم ةلمح مهيلع اولمحف ةقداص ةرك مهيلع اورك :هباحصأل بلهملا
 ىلاوملاو ديبعلا امأ .«مزهنا مث ةعاس نادمه نم لاجر يف لماك نبا ربصو ءرابدألا
 لهأ شيج عيمج مهيلع لمحف «طيمش نب رمحأ ةدايقب اوناكف راتخملا شيج ةيبلاغو

 يف مدق هنأل بلهملا مودقب ملع دق ناك ابعصم نأ ودبيو «زاجحلا بارعأ نم بجاحلا ناك )١(

 نذأي نأو بلهملا ةفرعم مدعب رهاظتي نأب بجاحلا رمأف  ةرصبلا ىلإ ةميظع ةئيهو ةريثك عومج

 .بعصُم سفن يف ةجاحل بابلاب ةرتف رخأتي ىتح بلهملل نذأي الو لوخدلاب نيرخآل

 .الج 59١ص - يربطلا خيراتو  ”ج ١١١ ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )
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 لهأ نم ةميظع ليخ يف ثعشألا نب دمحم بعصم َحَرَس» دقو اومزهناف ةرصبلا

 نوكردي ال ةرصبلا لهأ نم موقلا ىلع دشأ اوناكف .مكرأت مكنود :مهل لاقو ةفوكلا

 برضاف هتذخأ ريسأ انا :نيصحلا نب دابعل بعصم لاقو ..هولتق الإ ًامزهنم

 نادمه ىشعأ لاقو .«ليخلا باحصأ الإ راذملاب راتخملا شيج نم جني ملف . .هقنع
 :اهتم اثابنأ

 راَعّصلاِبٍةَقْيَوُكلا ىلع تررم امإراتخملاةعيش رَشَبَ.
 راسب متقل كش عيفا» تاو ها او يعل 101

 «ةليجبو نادمه ناسرف نم نيسمخ وحنو يركاشلا لماك نبا ىلتقلا نم ناكو
 :نادمه ىشعأ لاق كلذل

 رايخ يف_ كذجو_اوناكنإو يموق ٌكالهإ ينّروَس نأامو
 راعو ّيزخ نم قاحسإوبأ يقالّيامب ُتْرِرُس يئكلو

 ءراذملاب هباحصأ مازهنا راتخملا غلب املو «يفقثلا راتخملا ةينك قاحسإ وبأو

 هوعياب دق اوناك «لتاقم فلأ نورشع هيلإ عمتجاف ةفوكلا ةيالوب سانلا رفنتسا

 برح تعقوف «راذملا نم هعم يذلا شيجلاب ريبزلا نب بعصم هيلإ راسف «ةفالخلاب
 ناقيرفلا فحازت امدنعف بلهملاب لصتي ام كلذ نم انمهيو «ةفوكلاب نيقيرفلا نيب
 «كئازإب ْنَم ىلع لمحت نأ رظتنت ام :بلهملا ىلإ ٌبعصُم ثعب» لاتتقالا أدبو

 ةيشخ دزألا رزجأل تنك ام يرْمَعَل يإ :بلهملا لاقف .مهيلع كباحصأب لمحا

 نم نوسمخ لمحا» بورغلا ليبق ةكرعملا ءانئثأو .«يتصرف ىرأ ىتح ةفوكلا لهأ
 ناكو «ثعشألا نبا لتقف «ةركنم ةلمح ثعشألا نب دمحم ىلع راتخملا باحصأ

 - ثعشألا نب دمحم لتقم ليبُقو  «هباحصأ نم رفن عم راتخملا ركسع يف لغوت دق
 ديعس ابأ اي :ًالئاق ناسرفلاو ددعلا ريثك ركسع يف وهو بلهملا ىلإ بعصُم ثعب»
 دق :هباحصأل بلهملا  لاقف ديعب ريغ ثكمف ؟موقلا ىلع لمحت نأ رظتنت ام
 لمحف .هَّللاب اونيعتساو اولمحا «مكيلع يقب ام دقو «فوقو متنأو ٌسانلا لتاق

 ةركنم ةمطح راتخملا باحصأ اومطحف ةركنم ةلمح هئازإب نم ىلع مهعم بلهملا
 راتخملا بحسناو ءاسملا يف ءاركن ةميزه هشيجو راتخملا مزهناف .(مهوفشكف

 رئيسي ريسي لبقأ بعصم حبصأ املقا .ليللا يف رصنلا متو «ةفوكلا ةعلق يف نصحتو

 مل ول هأنهأ ام ًاحتف هل اي :بلهملا هل لاقف «بلهملاب ٌرمف «ةخبسلا وحن هعم نميف

 لاق مث .ًادمحم هللا محرف تقدص :بعصم لاقف . ثعشألا نب دمحم لتقُي

 :بلهملا لاقف «لِتُق بلاط يبأ نب يلع نب هللا ديبع نأ تْمِلعأ : بلهملل بعصم

 يردتأ حتفلا اذه دهشي نأ ٌبحأ تنك دق :بعصُم لاقف . نوعجار هيلإ انإو ةللداتإ
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 راتخملا رمأ ىهتنا دقو '' راتخملا ينعي  «هيبأل ةعيش هنأ معزي نم هلّتَق ؟هلتق نم
 .ه"1/ ناضمر ١4 يف هلتقمب

 (ها/٠ "1 ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملل بلهملا ةيالو

 يف ريبزلا نب بعصمل رمألا بتتسا يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا رمأ ىهتنا امل

 يجحذملا يعخنلا رت رتشألا نب ميهاربإ ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملاب ناكو ةفوكلا ةيالو

 ءريبزلا نبا عيابو ةفوكلا ىلإ رت رتشألا نب ميهاربإ ىتأف «راتخملا دنع نم اهيلع ًاريمأ

 ةئيدم ىلإ داع رمألا بتتسا املف ةفوكلا ةيالو نم تارفلا قرش ةقطنمب بلهملا ناكو
 ىلإ ةدوعلا يف بغري بلهملا ناكو - لصوملا نم رتشألا نبا مودق دعب ةفوكلا

 0 «سرافو زاوهألل ريمأك هلمع

 دق بلهملا ناكو - سرافو زاوهألا يف  ةرصبلا موخت ىلع ًاريمأ بلهملا

 وبأ 0 3 ىلإ بلهملا نب ةريغملا ةباين ليوحتب بعصم ماقف ةريغملا هنبا اهيلع
 :دربملا سايعلا

 فاك كنإف «كيبأك نكت مل نإ : : هيلإ بتكو «هتيالوب ةريغملا ما

 . "”(ذهتجاو ل ّدِجَو زرتاو ْرْمَشَف 5 :كتلو:امل

 ةدوعلا ديري ةفوكلاب ريبزلا نب بعصم ىلإ تارفلا قرش نم بلهملا َمِدَق املو
 ىلع ْرِشَأ :بلهملل بعصُم لاق» : دزبملا ركذ امكو - «سرافو زاوهألاب هلمع ىلإ

 ةيذات نع ادعو قلل كن يلوم !هلاقت - لدموملا وب ةروولا نلفايلرأ لعين
 . مَدْحَق نب دواد وأ «يكتعلا فرشألا نب ورمع نب دايز وأ «ّيمرادلا ريمع نب دمحم
 كشف لصرُملا ءالوف ةهللا هاش نإ كيفكأ لات ؟يكفكت وأ : تعم لاق
 ' . ””«اهيلإ ُتّلهملا

 كا - ه1 ناضمر يف يفقثلا راتخملا لتقم أبن دعب - ريثألا نبا لاقو

 ماشلا كْلَف ينتعطأ نإ :هل لوقيو هتعاط ىلإ هوعدي رت رتشألا نب ميهاربإ ىلإ بعصم

 دهع هاطعأو ناطلس ريبزلا لآل ماد ام برغملا ضرأ نم هيلع تبلغ امو ليخلا ةنعأو

 نإ ريصمر ماضل يلع يرحل وعر) ةاورإب ريتال حرم . كلذ ىلع هللا

 رايشتساف .قارعلا كّلَق ينتبجأ تنأ نإ :لوقيو هتعاط ىلإ هوعدي رتشألا نب ميهاربإ

 ماشلا فارشأو دايز نبا ٌتبصأ نكأ مل ول : ميهاربإ لاقف .اوفلتخاف هباحصأ ميهاربإ

 لهأ ينعي) مهريغ يتريشعو يرصم لهأ ىلع راتخأ ال ينأ عم كلملا دبع ُتبجأل

 هيلإ لّبْقأف «لبقأ نأ بعصم هيلإ بتكف ءهعم لوخدلاب بعصم ىلإ بتكف (ةفوكلا

 .الج 45١ص - يربطلا خيراتو  ”ج ١٠٠7ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
 .؟ج ؟١4ص - هربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا (؟)
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 ةريزجلاو لصوملاب هلمع ىلع بلهملا ثعب هيلإ هلابقإ ًابعصم غلب املف .ةعاطلاب
 . ''”ناجيبرذأو اينيمرأو

 لصوملا دالب بّلهملا يلوي نأ بعصم دارأ» :رخآ عضوم يف ريثألا نبا لاقو

 هيلع مودقلا يف سرافب وهو هيلإ بتكف «ناورم نبا نيبو هنيب نوكيل اينيمرأو ةريزجلاو

 ىلع بلهملا  مِدَّقو «طايتحالاب هاصوو ةريغملا هنبا هلمع ىلع فلختساو مِدَقَف
 . ")(جراوخلا برحو سراف دالب نع بعصم هلزعف - بعصم

 هيلإ راصو نادتملا رس نس قحصلا رن اعلا :يريطلا يره نبا لاقو

 ةريزجلاو لوصوملا ىلع ًاريمأ  ةرفُص يبأ نب بّلهملا َهَجَو ءرتشألا نب ميهاربإ
 9 1ةفركلا) يايعصم تداقآو .اينيمرأو ناجيبرذأو

 ام دربملا سابعلا وبأو ريثألا نباو يربطلا هركذ اممو كلذ لمجم نم نيبتيو

 : يلي
 نيذلا مالستساو هلتقمب يفقثلا راتخملا رمأ ىهتنا ه7 ةنس ناضمر ١5 يف -

 يطبحلا نيصحلا نب دابع نامألا مهاطعأ فالآ ةعبس اوناكو ةفوكلا ةعلقب هعم اوناك

 نب ميهاربإ ذئدنع ىتأو «تارفلا قرش يف بلهملا ناكو «ريبزلا نب بعصم هّرقأو

 ناجيبرذأ هعبتتو ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملل ًاريمأ ناكو يجحذملا يعخنلا رتشألا
 هل لاق «ةفوكلاب هيلع ٍمِدَق املف ؛هيلع مودقلاب بلهملا ىلإ بعصم بتكف هر

 كل ٌركذأ :بلهملا هل لاقف . لصوملاو ةريزجلا ىلع هيلوأ لجرب يلع ْرِشَأ :بعصُم
 . مدخنق نب دواد وأ «يكتعلا ورمع نب دايز وأ «ريمع نب دمحم .ةثالث نم ًادحاو

 ينيب نوكتف اينيمرأو ةريزجلاو لصوملا ىلوتتو - تنأ كلذ ينيفكت َوأ :ٍبَعْضُم لاقف
 ايما هيف هذل رف للا فانك نإ كافكا ةتليعلا اتق: ؟ناوره وو فللعلا يع ةينو
 دهعلا باتك هل بتكو ءاينيمرأو ناجيبرذأ اهعمو ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملا ةيالو ىلع
 ًاريمأ ثكمو اهالوتف - ه1 لاوش يف - لصوملا ىلإ بلهملا قلطناف .اهيلع هتيالوب
 .هال* ةنس ىلإ تاونس عبرأ ءاهز اينيمرأو ناجيبرذأو ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملل

 ةدايس بلهملا طسبف (ه"7/ ةنس ريبزلا نبال ةريزجلا دالب ثليملا يل د١ نيلكا نبا لاقو

 ةيرجه "4 ةنس ذنم اينيمرأو ناجيبرذأ امهعمو ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملا يف ةلودلا
 ديري قشمد نم هشيجب راس ناورم نب كلملا دبع نأ ليلدب هال٠ دس فسار كح

 لاتقل ةرصبلا نم هشيجب بعصم راسف ها/ل٠ ةنس ريبزلا نب بعصم نم قارعلا ذخأ

 هلمعتسا ءال :ليق ؟بلهملا هْعَمْأ) لاقف كلذب مزاخ نبا عمسف ناورم نب كلملا دبع

 .الج 7784 و 77817ص ب ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
 الج ١ ١!/ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()
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 لدي كلذف . .(«سراف ىلع هلمعتسا ءال :ليق ؟رمعم نبا ُهَعَمْفَأ :لاق . لصوملا ىلع
 اينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا ىلع أريمأ لصوملا يف لازي ام ناك بلهملا نأ ىلع

 نب كلملا دبع ريسم ىلإ - ه517 لاوش يف  اهيلإ هريسمو هتيلوت ذنم ناجيبرذأو
 عجرف قشمد يف ٌثادحأ كاذنآ تعقو دقو ها/٠ ةنس قارعلا ديري قشمد نم ناورم
 ريبزلا نب بعصم ةطلس يف قارعلا ترمتساف ؛قشمد ىلإ ناورم نب كلملا دبع

 ودلك , هللا دبع ةفالخو

 ىلإ بلهملا ريسم دعب ةفوكلاب ءاركن ةميرج بكترا دق ريبزلا نب بعصم ناكو
 هلمع ىلع بلهملا ريبزلا نب بعصُم ثعب» :ريثألا نبا لاق كلذ يفو «لصوملا

 نب ةرمس تنب تباث مأ اعد ًابعصُم نإ مث .ناجيبرذأو اينيمرأو ةريزجلاو لصوملاب
 «ىرخألا هتأرما ةيراصنألا ريشب نب نامعنلا تنب ةرمعو ءراتخملا ةأرمأ ٍبدْنَج
 تلاقو .اهقلطأف «تنأ كلوقب هيف لوقن : تباث مأ تلاقف ناتحملا نع امهلاسف

 هيفنأ ىلإ بتكو بعصُم اهسيحف : ايلابقتنلل اديه ناك هللا : همر :نامعنلا تنب ةرمع

 رمأ «ريبزلا نب بعصُم اهلتقف ءاهلتقب هرمأف ءَيبن هنأ معزت اهنإ :ريبزلا نب هللا دبع
 عفرف «هاتريشع اي هاتبأ اي :لوقت يهو فيسلاب تابرض ثالث اهبرضف ارجل يقع
 لاقف . .تتامف تحطشت مث .اهتبذع ةينازلا نبا اي :لاقو لتاقلا مطلف هدي لجر
 :كلذ يف يموزخملا ةعيبر يبأ نب رمع

 لوبطع ةّريح ءاضيب لْثق 2يدنع بئاجعلا بجعأ نم نإ
 لحيست نيفافزدةبلبلذإ .مرجروعغ يليعاذكش تليف

 ايايكب هتلر الاد قئانلالا كنان ني ناس قب ناعيا ديع رب دادس لاكواو

 :- اهنم ةديصق ةرونملا ةنيدملاب وهو

 ْبّسَحلاو نيدلا يذ نامعنلا ةئبا لتقب 2ثجعلا ْأَبّنلا يذ رمألاب ٌبكار ىتأ

 تسلا فلا قفاخالا دول .ةدويطتسم لذ تان واخت لخشمب
 ْبَّمِحلا ٍفِلاس يف ريخلا نيرثؤملا نم 2مراكأ موق لسن نم ةرّهطم
 ْبرُكلاو بكتلاو برحلا يفهبحاصو ٌةُريِصَنو ىفطصملا ّيبنلا ٌليلخ

 ْبّلَّسلاو ّلتقلا اوُبْيُج ال ءاهلتُ ىلع اوقفاوت نيدِحلُملا نأب يناتأ
 ىرشلا و تؤديلاو نذلا سانل ا رقاذو». ةشيعم يبزرلا لا تانفاذات د

 برعلا ةكلممب اوزاف مهفايسأب ُتَعطُقو اهوزربأ ْذإ مييباك

 ريش سم نامعتلا تقي علا ةييرمع نويقابولا ةساخوا د افلا .ركشساو
 ةعبس لتق يهو ربكأ ةميرجب ريبزلا نب بعصم ماق امنيب «هنع هللا يضر يراصنألا
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 بعصمو يطبحلا دابع مهاطعأو راتخملا باحصأ نم اوملستسا نيذلا فالآلا

 نارمن نب ديعس نب رفاسم هل لاق) مهلتق ىلع ريبزلا نب بعصم مدقأ املو ءنامألا

 نيملسملا نم ةمأ تلَتَق دقو ًادغ كبرل ريبزلا نبا اي لوقت ام : ينادمهلا يطعانلا

 :كلذ يف يدسألا ةبقع لاقو ٠. ؟مهسفنأ يف كوُمْكَح

 انيِفّتَكُمَقثوملادهعلاعم ًاربص فالآلاةعيس مُِّمْلَمَف

 انيئطاوللهرهظ الولذ أرسج يطبحلا ةمذ متلعج

 ىقتلاو .مجعلا يلاوملا نم مهرئاسو برعلا نم ةئامعبس ىلتقلا نم ناكو
 - جحلا مسومب ةكم يف امبر - ريبزلا نب بعصمب باطخلا نب رمع نب هَّللا دبع
 ام ٌشِع ةلبقلا لهأ نم فالآ ةعبس لتاقلا تنأ :رمع نبا هل لاقف بعصُم هيلع ملسف

 َتْلَتَق ول هّللاو :رمع نبا لاقف ءةرَجُف ًةرَمَك اوناك مهنإ :ٍبعصُم لاقف «تعطتسا
 . (ًافَّرَس كلذ ناكل كيبأ ثارت نم ًامنغ مهتّدع

 ناكو «ه74 ةئس  قارعلاو ةرصبلل ًايلاو  ةرصبلا ىلإ ريبزلا نب بعصم داعو
 ىلإ 5 ةريغملا مدِقُف « بعصم هاعدتساف .«سرافو زاوهألا ىلع ًاريمأ بلهملا نب ةريغملا

 - «رمعم نب هللا ديبع نب رمع سرافو زاوهألا ىلع لمعتساو بعصُم هلزعف ةرصبلا
 ناك نيذلا ةقرازألا جراوخلا ةكرح تمظاعتو تداعف ه4 ةنس طساوأ يف كلذو

 .نامرك ىلإ مهلولف تبرهو «بلهملا دهع يف سرافو زاوهألاب دوجو مهل دعي مل
 مهب عقوأ امدعب نامركب تقحل ةقرازألا ج -راوخلا تناك» :يربطلا ريرج نبا لاق

 ًالماع اهيحاونو لصوملا ىلإ هجولا كلذ نع بلهملا ٌصْخش املف «زاوهألاب بلهملا
 ىلإ ةقرازألا تحجز: نسراف ىلع اريمأ رمعم نيادللا كيبع نعضت هوو ءاهيلغ
 .«نئادملاو ةفوكلا برق ىلإ اوراص ىتح قارعلاو سراف

 ىرسألا لتق ةميرج دعب ريبزلا نبا ىلع تريغت دق بولقلا نم ريثك تناكو
 نب ديعس لاق ثيح يراصنألا ريشب نب نامعنلا تنب ةرمع لتق ةميرجو فالآلا ةعبس

 : يراصنألا تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع
 برخلاو:فرشلاو لذلا نيالا زئاذو. ”ةنشيعمش تسولا لا تاتغذاف
 ىتح برحلاو فوخلا سابل نم ًائيش جراوخلا دي ىلع هتعيشو ريبزلا نبا قاذ دقو

 مهب قحتلاو مهذوفن تحت سرافو زاوهألا تتابو ةفوكلا نم برقلا ىلإ مهتاراغ تغلب
 1 يبا لك 00

 ريبزلا نبا ةياهنو . .زاوهألاو ةرصبلا ىلإ بلهملا ةدوع
 نب بعصم نأل «ةرصبلا ىلإ لصوملا نم بلهملا داع ها/٠ ةنس لاوش ىفو

 املف «ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملا ىلع رتشألا نب ميهاربإ ىلوو مودقلاب هيلإ بتك ريبزلا
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 نمز نيبتيو .جراوخلا برحو زاوهألا ىلع بعصم هالو ةرصبلا ىلإ بلهملا داع
 ةقرازألا براحي بلهملا ناك بعصم لَيُق نيح» :ًالئاق ريثألا نبا هركذ امم كلذ
 ةيلوت نأ كلذ نم دافتسيو «؟«رهشأ ةينامث رحبلا ئيطاش ىلع سرافب دلب فالوسب

 نوكيف ءروهش ةينامثب بعصُم لتقم لبق ناك جراوخلا برحو زاوهألا ىلع بلهملا
 ىلإ كلملا دبع راس» :ريثألا نبا لاقو .ها/٠ ةنس ةدعقلا يذ وأ لاوش يف كلذ

 جراوخلا لتاقي وهو بلهملا ىلإ كلا خال هريسم أبعصم غلب املف «قارعلا
 دق قارعلا لهأ نأ ملعا : بعصمل بلهملا لاقف .هدئنع هرضحأ لب :ليقو .هريشتسي

 لقا نإ تيم هل ناقل« كا يعم لق ديب اكون اورق قويه كان ملا كح ازيناك
 قوس اوغلب دق مهو جراوخلا برح ىلع كلعجأ ىتح اوريسي نأ اوبأ دق ةرصبلا

 داعف «رغثلا اذه ينفكأف ءهيلإ ريسأ ال نأ َيلإ كلملا دبع راس ذإ هركأ انأو ءزاوهألا
 ىتح اهريغو زاوهألا قوس نع جراوخلا دصب ماقو زاوهألا بلهملا ىلوتف .''”«مهيلإ

 بغري ال بعصم ناك امبرو .فالوسب مهتهجاوم يف طبارف «فالوس ىلإ اوعجارت
 نع اهرثكأ فرحنا دق بولقلا نأب رعشي ناكو «قارعلاو ةرصبلاب هعم بلهملا ءاقب يف
 .بعصم مهلتق نيذلا ىرسألاو نامعنلا تنب ةرمع لئقم ذنم رييزلا لآ

 نب دلاخ ةرصبلا ىلإ ناورم نب كلملا دبع ثعب هال٠ ةنس رخاوأ يفو

 نإ ةريصتلا ءاسوز: وعني اننهتشم انيبلإ يصوت :دمسا :ةنيددلاخت قب , هّللا دبع

 بلهملا ني ةريغملا مهنيب ة ةرصبلا ءاسؤر نم ددع دلاخل باجتساف : كلوت لبق

 ةوق رمعم نب هللا ديبع ةرصبلا لماع ثعبف «ةركب يبأ نب هللا ديبعو عمسم نب كلامو
 اج يني يوما ىووسسلا يصحسلا رار دا اع صاح تح

 :دلاخ باحصأ نم ناكو» :ريثألا نبا لاق «ةرصبلاب 5 ةرفججلا عضوم يف مهبراحو

 ةعبرأ اولثتقاف . .بلهملا نب ةريغملاو ءنابأ نب نارمحو ءةركب يبأ نب هللا ديبع
 ةرصبلا نم دلاخ جرخي نأ ىلع اوحلطصاف «ءارفسلا مهئيب تشمو . 7 نيرشعو
 لأ و ''”«ةرصبلا قيرط ىلع ناكم - جابِنلاب كلام قحل مث عمسم نب كلام هجرخأف
 0 3 تاعرهلاخ اوناك نيذلا لزاتم تّرخف ةرصبلا ىلإ بعصضم

 5 ول ابل موا ديا را
 ءهال١ ةنس عيبر يف قارعلا ىلإ ماشلا شيجب ناورم نب كلملا دبع مودق ناكو

 «(نكسم) ةقطنم يف ناشيجلا ىقتلاف «ةفوكلا نم شيجلاب ريبزلا نب بعصم هيلإ راسف
 نب ديز نب يِدَع مهنمو ماشلا ةينامي نم ناورم نب كلملا دبع شيج ةيبلاغ ناكو
 : اهنم ًاتايبأ لاقف يريمحلا يعاضقلا يلماعلا عاقرلا نب يِدَع

 .هج ١٠١صو "ص - ريثألا نبا  خيراتلا ىف لماكلا ()
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 ٍبَعضُمللَةَلجِيفانكأب انليخ تّرَحصأذقل يرْمَعل
 ٍبقفُيملةمئبتوع قارعلا لهأ قفانمماماذإ

 0 ند يلد هيلا اسدقعلو

 بّلغكلاولْصَئلامئتلُم ةانقلاليوط لك نوؤزهي

 نبأ ىلع تبلقنا دق قارعلاب سانلاو ةداقلا بلغأ فطاوعو رعاشم تناكو

 عم لتاقي ملو يراصنألا ريشب نب نامعنلا تنب ةرمع لثق ةميرج ذنم ريبزلا
 ةعامجو يعخنلا رتشألا نب ميهاربإ الإ (نكسم) يف صالخإب ريبزلا نب بعصم
 ةداقلا نم هدع بعصم نع فرصنا امنيب ءرتشألا نب ميهاربإ لِمَن «هعم

 «ىرثعبقلا نب نابضغلاو «يجحذملا يفعجلا سيق نب رخز مهنم تايصخشلاو

 رييرلا هنا ايهعف :لاقو) ينادمهلا يدشاحلا ريمع نب دمحممو «ءاقرو نب باّتعو

 ىرأ ام :لاقف . كليخ ِمْدَق نامثع ابأ :يجحذملا يئثراحلا هللا دبع نب نطق دئاقلل

 بعصم لاقو .. ءيش ريغ يف جحذم َلَتْقُت نأ ُهركأ : :لاق ؟ْمِلَو :لاق .كلذ

 :لاقف «كتيار ِمِدَق دمحم اي : ينادمهلا سيق نب ديعس نب نمحرلا دبع نب دمحمل

 .؟مويلا مي ميهاربإ الو ميهاربإ اي :بعصم لاقف . هّلعْفأف كلذ لعف ًادحأ ىرأ ام

 نب بعصم رمأ يذلا ناكملا نم ًابيرق - (نكسم) ىمسملا - ناكملا كلذ ناكو

 هتطرش دحأ رمأ امنإو ةفوكلا يف اهلتقي مل هنأ ْذِإ ءهيف نامعنلا تنب ةرمع لتقب ريبزلا
 يهو فيسلاب تابرض ثالث فايسلا يطرشلا اهبرضف ؛ةفوكلا جراخ عضوم يف اهلتقب
 حاص  ناكملا كلذ نم ديعب ريغ مث (هاتريشع اي «هالهأ اي ءاتبأ اي) خرصت
 اليتق بعصم طقسو ((مويلا مي ميهاربإ الو ميهاربإ اي) نُكْسَم موي يف ريبزلا نب بعصم

 وهو - ةمادق نب ةدئاز هيلإ بتوو «لابنلاب ماشلا ناسرف دحأ هقشر دقف «لئاسو ثالثب
 لتقم ناكو .هسأر عطقف نايبظ نبا لزنو «فيسلاب هنعطف  راتخملا باحصأ نم
 .هال١ ةنس ةرخآلا ىدامج يف ريبزلا نب بعصم

 ال نخل طن انة اهو نينا لا ناك يسيطلا نذل نيستا :ريثألا نبا لاق

 اوحاصف «بلهملا لبق ةقرازألا هلتق  ربخ  غلبف «رحبلا ئطاش ىلع سرافب
 ايندلا يف انيلو وهو ىده ريمأ :اولاق ؟بعصم يف مكلوق ام :بلهملا باحصأب

 نيعللا نبا كاذ :اولاق ؟كلملا دبع يف مكلوق امف :اولاق .هؤايلوأ نحنو ةرخآلاو
 ءأبعصم لتق كلملا دبع نإف :اولاق .مكنم امد لحأ وهو هنم هللا ىلإ أربن نحن

 ةقرازألا جراوخلا نيب ثيدحلا كلذ ناك دقو - . . (مكمامإ كلملا دبع ًادغ نولعجتسو

 عمس دغلا ناك املف# - بلهملا نيبو مهنيب سيلو بلهملا باحصأ ضعب نيبو

 حاصف .ناورم نب كلملا دبعل سانلا ُبّلهملا عيابف ءبعصم لتق هباحصأو بّلهملا
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 مكربخن ال هَّللا ءادعأ اي :اولاق ؟بعصُم يف نولوقت مدللة : جراوخلا مهب
 :اولاق . انتفيلخ ”ارلافا فلما تس ين مكلوتاانو :اولاق . مهسفنأ اوبّذكُي نأ اوهركو

 لتق دقو مكمامإ مويلا وهو ةرخآلاو ايندلا يف هنم نوأربت سمألاب متنأ هللا ءادعأ اي

 ناك ْذِإ كاذب ائيضر :اولاق ؟لِطْبُملا امهيأو يدتهملا امهيأف هنولوت متنك يذلا مكريمأ

 . (لماكلا 4 )١7/ «. .اذهب يضترنو انرمأ يلوتي

 0 ع

 5-50 )7١ ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف ْبَّلَهُملا ءابنأ

 ةرفُص يبأ نب بْلهُمْلا مهرصاع نيذلا ء ءافلخلا رشاع ناورم نب كلملا دبع ناك
 نبأ عةعيرألا نيدشارلا ءاملخلا دوهع يف ةداقلا ناسرفلا نم تليدلا ناك دف «يدزألا

 قارعلاب يلع نب نسحلا ةفالخ يف مث (ه٠1 )1١١- َئلعو «نامثعو «رمعو ركب

 - )4١ ةيواعم ةفالخ يف تاحوتفلا ةداقو ءارمألا نم بلهملا ناك مث (ه١4- 40)

 ويم زلا وبا ةفالخو (مه 15 ب 55) ديزي نب ةيواغفو «ةيواعم نب ديزي ةفالخعو (ه*٠

 ةدايق بلهملا ىلوت ةعستلا ءافلخلا كئلوأ دوهع ىفف (هالا )545  ةريزجلاو قارعلل
 ندر هكا ناكبعسو يدر اق ىذا ذلبلا ةيدديليعلا ةرور نب ةناعي ملا نيو نقلا
 ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملا 8 «سرافو زاوهألا مث ءىطسولا ايسآو ناسارخ
 نب بعصُم لتقم أبن هاتأ زاوهألا ميلقإ يف دئاق ٌريمأ وه امنيبو ءاينيمرأو ناجيبرذأو
  هال١ ةرخآلا ىدامج ىف  ناورم نب كلملا دبع ةفالخ ىف قارعلا ءاوضناو ريبزلا
 هل نجا نيفمؤملا رشأو نيدلتسملا ةقيلخت ره ناورق يرشلملا دبع نأ هيليعلا ىرعأت
 ةعيابملاب بلهملا بتكو «سراف دالب نم هدي تحت امو زاوهألا يف سانلا نم ةعيبلا
 نب بعصم لتقم دعي  ةفوكلاب رقتسا دق كلملا دبع ناكو ناورم نب كلملا دبع ىلإ

 ىلإ سبا ني للاك كحل يروا يع ايد تايحلا نب ةرصملا تاكو تويسرلا

 ىف ةريغملا هيلإ ىتأ ةفوكلاب كلملا دبع رقتسا املف ءهال» ةنس رخاوأ يف ةرصبلا

 2 «ةعيابملاب بلهملا بوتكم هيلإ قار فقالا ناسرفز يليخلا :ءانرأ' نو ةيقرك

 ةفالخ يف بّنهملا داجمأو ءابنأ تلصاوتو ءزاوهألا ىلإ داع مث بلهملا هيلإ ىتأ

 .ناورم نب كلملا دبع

 (هالا# د )1١/ زاوهألا جارخ ولع تاوملا ورا :الوأ

 نم ةدوعلل أيهتو اهرواج امو قارعلا يف ناورم نب كلملا دبعل رمألا ب عسا" امل
 دقسأ نو دلاك نييفللا هع ني دلاع ةرصبلا ةيالو ىلع لمعتسا ماشلا ىلإ ةفوكلا

 ءاقبو سرافو زاوهألا ىلإ جراوخلا ةبراحمل شيج هيجوتو زيهجتب هرمأو يومألا
 يومألا ديسأ نبا . .دلاخ نكلو .جراوخلا برحو زاوهألا ىلع ًادئاق ًاريمأ بلهملا
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 نب دلاخ كلملا دبع لمعتسا» :ريثألا نبا لاق « ءهسفنل ًادجم عنصي نأ ديري ناك

 ةقرازألا سراحي بلهملا ناك اهمِدَق املف «ةرصبلا ىلع ديسأ نب ؛ للاخ نب , هَّللا دبع

 )١5/ «جراوخلا لاتق ىلإ زيزعلا دبع هاخأ رّيسو ءاهتنوعمو زاوهألا مرج ناجح
 «ةيبرحلا ةدايقلا زيزعلا دبع هاخأ ىلوو جارخلا ىلع بلهملا ىلو هنأ دوصقملاو (؛

 كل ُْتْدَدَح ثنك ينإلا ؛ ًالئاق دلاخ ىلإ دعب اميف - ناورم نب كلملا دبع بتك دقف

 ةيابجلا تليعلا َتْيَلَوَق «كيأرب تددبتسا كرمأ تكلم املف «بّلهُملا رمأ يف اَذَح

 .«ايأر اذه هللا َمَّبَمَق ءبرحلا كاخأ تيّلوو

 ةيابجو جارخلا نوؤش ىلع رصتقت بلهملا ةيالو ديسأ نب دلاخ لعج دقل
 ةيبرحلا ةدايقلا زيزعلا دبع هاخأ ىلوو ءزاوهألا ميلقإب ةيندملا نوؤشلاو لاومألا

 ماقف افلأ نوثالث هيلإ عمتجاف اهرواج امو ةرصبلا ةيالو لهأ دلاخ رفنتسا نأ دعب كلذو

 ىلع مهراصتنا نأو فيثك شيج مهنأ ىأرف «نؤملاو لويخلاو حالسلاب مهزيهجتب
 ةاوعالا ىلإ مهب راسف زيزعلا دبع هيخأ ىلإ شيجلا ةدايق دنسأف ءهيف كش ال جراوخلا

 امل :لاق ةديبع يبأ نع متاح وبأ انثدح» : يلاقلا يلع وبأ لاق - هال ةنس  سرافو

 هيلا راق اراب ناقل ودل هامان 0 طوب هللا ةيفروب لاك كك
 شيرقب ْطِئَت ميمت نم ّيحلا اذه نإ «ريمألا ُهَللا حلصأ :لاقف ةّيِوَّدَعلا ينب وخأ ِمَهْرَع

 سيلف ءاهُعاَبِسو برعلا نايْؤُد  جراوخلا  ةقرازألا نأو ةّسام ةّساد ٌمِحَر مهنم

 ءاهِناَبِلِب ترحلا هْنَعَضْرَأ يذلا (بّرَجملا برحملا رك اتكلا ركابملا الإ عيبلم

 نا '.هالا انينأ عافللاو ةرفُص يبأ نب.بُلَهُملا دزألا وخأ كلذو «هتّسّرضو هّنَسرَجو

 بّرَجملا سيلو ءهّردَغَو ِرْهَدلا َتاوَدَع فاخأ ينكلو «هتيمس نم انيلإ بحأ كْنَع

 فنأ اه تكس «كلاقمنةل لاق . مَهّنُملا شاغلاك قِفْشُملا حصانلا الو ملعب نذك
 هنأل ةرصبلا تالاجر نم هريغو مَهْرَع ةحيصنو يأر نع دلاخ ضرعأ دقو . (اذو

 راسف ءرصتني نأ دب ال ًافلأ نيثالث ءاهز ٌعلبي يذلا شيجلا كلذ نأ نم أقئاو ناك

 ةيابجلاو جارخلا ىلع ًاريمأ بلهملا ثكمو ءزاوهألا ىلإ شيجلاب زيزعلا دبع
 زيزعلا دبع راس مث .زاوهألا ميلقإ ةمصاع زاوهألا قوس ةنيدم يف - ةيندملا نوؤشلاو
 تنب هتجوز هعم بحطصاو هال ةنس رخاوأ يف - سراف ىلإ زاوهألا نم شيجلاب
 ةرصبلا ُلهأ ُمُعْرَي قيرطلا يف هباحصأ ضعبل لاقو ءرصنلاب هتقثل دوراجلا نب رذنملا
 .«نوملعيسف بلهملاب الإ ٌمَيَي ال رمألا اذه نأ

 شيجلا ريسم عباتُي زاوهألا قوسب ةرامإلا راد حطس ىلع ًافقاو بلهملا ناكو

 نم دئاق وهو ديز نب بعص ىعدتسا نأ بلهملا ثبل امو «زيزعلا دبع ةدايقب

 ." ج 77ص - ىلاقلا يلع وبأ  يلامألا ()
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 لاق .زاوهألا قوسب هباحصأ نم ةئامثلث بلهملا عم ناك هنأ ْذِإ بّلهُملا باحصأ

 جراوخلا ينيفاوت نأ قشحأو زيزعلا لبع ةميزه ىلإ رظنأ اك «بعص اي :لاقف ةيِوَرَه

 .(نارمع همسأ الجر بعص ثعبف ءايموي مهربخب ينيتأي الجر ثعباف «ىعم دنج الو

 .(7/؟05ص)

 ةيحان نم جراوخلا تتأف . .جراوخلا لاتقل زيزعلا دبع راسو» :ريثألا نبا لاق

 قراخم نب حلاص عم ينزاملا ةءاجفلا نب يرطق لسرأو ؛(درجباراد) ىلإ نامرك

 . .ةيبعت ريغ ىلع الهم ريسي وهو زيزعلا دبع لبقتسا ىتح مهب لبقأف سراف ةثامعست

 امزهنم ناك نإ :هل لاقو دزألا نم ًاخيش هيلإ لسرأف هربخ بّلهملا ىتأو (زمره مار)
 ىلإ داعو ةلاسرلا ةقلبأف اير ابيت اسزاف نيثالث نحت نف ًالزاث هارقا لجترلا دانأف ةرعف
 .(5 )١9/ «ربخلاب بلهملا

 قوس) ىلإ (زمره مار) نم زيزعلا دبع ةقفارمل هباحصأ نم ةوق بلهملا ثعبو
 ؛(ةاسكو بلهملا همركأف) دربملا لاق ءزاوهألا قوس ىلإ زيزعلا دبع ىتأف «(زاوهألا

 ام ذاختال  زيزعلا دبع شيج ةميزه ربخب ةرصبلا ريمأ دلاخ ىلإ لسرأ بلهملا ناكو
 تيذك ام هللاو :لاقف .تْبَذك :بلهملا لوسرل دلاخ لاقف» :ريثألا نبا لاق - مزلي

 هسبحو . .كفرطمو كَتّْبُج ىنطعأف ًاقداص ٌتنك نإو ىقنع برضاف ًابذاك تنك نإف
 ةميزه يف تايقرلا نب سيق لاقو .ةميزهلا ربخ حص ىتح هيلإ نسحأو دلاخ

 : هتأرما نع هرارفو زيزعلا دبع

 ليبس لكب ىعرص مهتكرتو مهلك كشيج تحضف زيزعلا دبع

 (لماكلا - 4/19)

 ىلو نيح ركذلا ةفلاس هتحيصنب ديسأ نب دلاخ حصن دق يودعلا ِمَمْرَع ناكو

 فو هتأرما اوذخأو زيزعلا دبع ةقرازألا تمزه املف» :ىلاقلا ىلع وبأ لاق «زيزعلا دبع
 :مّهْرَع لاق «اهنع

 ايناصعو ىَبأ ىتح هُثِيَدانو أدلاخ حصنلاب تيجان دقل يِرْمَعل
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 ايداعألا ُبُسِّيام ىَناَلَف يناصع ٍبْرَجُم نم ةوُفَه تلاكو ّجَلَو
 "1ينآ سيلامب ٌنَظُم حضنلارذو 2 .يدحيضت درو لبْفَي ملف تحصن
 ايداَوهلاَنوبرْضَيةاَمُكَةَمُح ْمُهَتْفَرَعدق ْنَم نوُيِروُرَحلا ُتلقو

 ايناسنللا ٌدئالاهزآلا تق مهيلا .نخئسونيرعلا دبع نلِسزت الف
 ايلاص برحلل ءادعألا ىلع ًائيِرج ههجوب الإ توملا يقاليال ىتف
 نراك نايت :نإف  تراج ىلع يتحييصت ا اجلك

 ايعافألا انيلإ يِجْرُن مهّبئاتك ثدي ذإ نوت نفاس نغ توفر

 "؟ايلاوعلا اوُرَه موقلا ام اذإ ٍدادش عُردأب ًالاَوِطًاحامزأ نوُرُمَي

 - (درجب راد) يف  افلأ نيثالثلا هيلتاقمب زيزعلا دبع شيج مازهنا ناكو

 كلذ نم اوجن نيذلا بوره ىلإ ىدأ دق (زمره مار) ىلإ زيزعلا دبع بورهو
 جراوخلا ذخأف ءمظنم ريغ لكشب زاوهألاو سراف دالب نم مهيلي ام ىلإ شيجلا

 هال“ ةئس  زاوهألا اولخد ىتح ىرخألا دعب ةدحاو قطانملا نوحاتجيو مهنوعبتتي
 جارخلا ىلع ًالماع بلهملا ناكو «ةرصبلاب نيمزهنملا لولفو زيزعلا دبع قحلو -

 زاوهألا قوس جراوخلا حاتجا نأ ثبل امو  رواشتلل  ةرصبلاب ديسأ نب دلاخ

 متي ٌحارخ زاوهألا يف دعي ملف «ةرصبلا ىلإ هعم نمو بلهملا نب بيبح بحسناف
 هنأل ًادلاخ سانلا دقتناو «زاوهألا جارخ ىلع بلهملا ةرّمإ كلذب تهتناف «هتيابج

 : دلاخل رعاشلا لاق كلذ يفو «شيجلا ىلع زيزعلا دبع ىلو

 اًبْلَهَملا ليصألا يأرلا اذ كرتت ًةقورُف شيرُف ْنِم ًامالغ َتْنَعَبا

 ةيقو ةومألا تادسدلقو 0 تنفجر « ًءافولا راتخاو مَّذلا ىَبأ

 :دلاخ ىلإ ناورم نب كلملا دبع بتكو :دريملا سابعلا وبأ لاق

 و ؛بلهُملا رمأ يف ًاَدَح كل ُتْدَدَح تنك ينإف ءدعب امأ)

 -- :برخلا لك تيلوو ةيابجلا بْنهُملا َتيلَو د لا

 0 : كمعت كاركذت كلو 6( هعم

 ةيالو نم يومألا ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب دلاخ لزعب ةرتفلا كلت تهتئاف

 ."ج 7ص  يلامألا مهتم : نظم )١(
 .7ج 77ص - دربملا سابعلا ويأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا 0
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 هيلإ بتكف «ةفوكلا ىلع ًاريمأ  كلملا دبع وخأ  ناورم نب رشب ناكو «ةرصبلا
 ليها قارعلا  ةرصبلاو ةفوكلا ةيالو هل عمجف ءًاضيأ ة ةرصبلا ىلع هتيلوتب كلملا دبع

 ىلعو سرافو زاوهألا ىلع بلهملا ةيلوتب هرمأو .هالا“ ةنس ءرخاوأ يف وأ « طساوأ

 . كلذ نم ناورم نب رشب ةاتساف «ةرصبلا لهأ شيجب جراوخلا ةبراحم

 (هال 4 -176) قارعلل ناورم نب رشب ةيالو ىف بّلهملا ءابنأ :ًاينأث
 بتكو ةفوكلاب وهو َناَوْرَم نب َرْشب كلملا دبع ىَلَو» :دربملا سابعلا وبأ لاق

 ًادلاخ نأو «يكحلا نب ُناَوْرَم هايإو كعمجي «نينمؤملا ريمأ وخأ كنإف ءدعب امأ : هيلإ
 لوس ةناف :ةقرارالا ترفه دل 1 تاليمللا رظناق يم نود نينمؤملا ريمأ عم هل َعَمتم ال

 بلهملا يف هرمأ ام هيلع ْقَشَف «لجر فالآ ةينامثب ةفوكلا لهأ نم هددمأو برسم لَ

 000 كانو قلتو اظانعم تليمل] نإ *هت نبت سوم هل لاق تلفت اك هللاو: + لاقو

 تحت قارعلا توضنا امل كلملا دبع عم يناميلا يمخللا رْيَصُت نب ىسوم ناكو
 لعجو ةفوكلل اريمأ ناورم نب رشب لمعتسا ماشلا ىلإ كلملا دبع داع املف «هتفالخ

 «برغملا دالب ىلإ ريصن نب ىسوم ريسم لبق كلذو ءاراشتسم هعم ريصُت نب ىسوم
 يناسغلا نامعنلا نب ناسح يناميلا ميعزلا كاذنآ يبرعلا برغملا دالب ريمأ ناك دقف

 ةنش كده. ةقوكلا ريمأ ناورم نب رشبل اراشتسم ريصت نب ئسوم ناكو (881259)
 رف - ةفوكلا عم ةرصبلا هتيلوتب ناورم نب رشب ىلإ كلملا دبع باتك ىتأ املف -ها١
 ةبراحمل ةرصبلا لهأ شيجل ةيبرحلا ةدايقلا بلهملا يلوي نأو - هال“ ةنس طساوأ
 هب هرمأ ام هيلع ْىّشو ناورم نب رشب ظاتغاو (ُْبَرَجُم لطب ُدّيس) هنأل جراوخلا

 ذل لاقف هةثلفقألا  بليملا نم كدكمف نفاد هّللاو» :لاق مولوملا ين تاليلا#

 :ريصُن نب ىسوم

 . ؛ًءافَوَو ًءالَبو ًاظافح َبْلهُملل ْنِإ)
 هانأ ب ةريضتلا نلع رشي ةاحأ كلملا: دبع معنا املا“ ةدنأ نيثألا نيا نكذو

 ةريضبلا لهأ يف ةقرازألا تزخ ىلإ بليملا فسم نأ هيفاي كلملا' دبع ةيناكك
 ًافيرش ًالجر ةفوكلا لهأ نم ثعبي نأ هرمأو .دارأ نم مهنم بختني نأو مههوجوو

 نأ رشب ىلع ّقّشو . .بلهملا ىلإ فيثك شيج يف ةبرجتلاو ةدجنلاو سأبلاب افورعم
 اعدف .هيلإ َبَنْذَأ هّنأك ىتح هيلع هردص ترغوأف كلملا دبع نم تءاج بّلهملا َةرّمِإ

 اذه كيلوأ نأ ٌثيأر دقو «يدنع كتلزنم تفرع دق :هل لاقف فنخم نب نمحرلا دبع

 رظناو «ءكب ينظ نسحأ دنع ْنكف كنم هتفرع يذلل ةفوكلا نم هريسأ يذلا شيجلا

 أجل 5175 ص قباسلا ردصملا(١)



 ١ ةَرْفُص يبأ نب ُبْلَهُمْلا /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 122

 أيأر الو ةروشم هل َنَبْقَت الو رمألاب هيلع دبتساف «بلهملا يف عقي اذك اذك ءاذه ىلإ

 لهأل رظنلاو ودعلا لاتقو شيجلاب ينيصوي نأ َكَرَتَق ءنمحرلا دبع لاق .هْضَفَتَنو
 هنم عمط يلثم ًاصخش ثتيأر ام .ءاهفسلا نم يْنأك يمع نباب ينيرغي َلَبْقأ (مالسإلا

 :تلق ؟كل ام :يل لاق «هباوج ىلإ ظيشنب تسل ينأ ىأر املف ءاذه لثم يف

 ىتح بّلهُملا راسو .تهركو تببحأ اميف كرمأ ذافنإ الإ ينعسي لهو ُهَّللا كحلصأ
 .«ةفوكلا لهأ يف ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع لبقأو ءزمره مار لزن
 . (لماكلا - 5 /”٠ص)

 شيج سأر ىلع ناك هنأو ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع ٍرْكِذ نم نيبتيو
 أبني طبتري ركذلا فلاس أبنلا يف يربطلا كلذكو ريثألا نبا هركذ ام نأ «ةفوكلا لهأ

 زاوهألا ىلإ ةرصبلا لهأ شيجب ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب دلاخ عم بلهملا ريسم
 ريسم ناكو «ةرصبلا ىلإ ةفوكلا نم ناورم نب رشب مودق لبق هال” ةنس طساوأ -

 ركذ دقف . كلملا دبع نم باتك بجومب ناورم نب رشب رمأ نع  بّلهملا هعمو دلاخ

 ذافنإب هرمأي ةفوكلاب هيخأ رشب ىلإ كلملا دبع بتك» هنأ قباس عضوم يف ريثألا نبا
 ةسمخ رشب ثعبف  بلهملاو دلاخ عم  جراوخلا لاتقل هاضري لجر عم فالآ ةسمخ

 ىلع - هريمأتب  ًادهع هل بتكو ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع مهيلعو فالآ

 ىتح ةرصبلا لهأب  بلهملا هعمو  دلاخ راسو «جراوخلا لاتق نم غارفلا دنع ّيرلا
 هعم ناكو  .«ةفوكلا لهأ يف ثعشألا نب نمحرلا دبع اهّمِدَقو ءزاوهألا ِمِدَق

 الو رمألاب بلهملا ىلع دبتسا) :ناورم نب رشب هل لاق يذلا فنخم نب نمحرلا دبع
 نب دلاخل هيجوتلا كلذ لثم ردصأ ناورم نب رشب نأ ودبيو (ًايأر الو ةروشم هل َنْلَمْفَت

 قنا نعي نيالا هدا وكف مقق : انقنإ ةؤاقلا نس ةودفودديما وي ةلاك ةيدهللا دبع
 ىلإ جراوخلا تءاجو» :يلي ام زاوهألا ىلإ بلهملاو دلاخ ريسم نع ؛ةفلاسلا

 مهنإف كيلإ اهّمْضَق ةريثك ًائفس انهه ىرأ ينإ :دلاخل بلهملا لاقف ءزاوهألا
 جراوخلا لسرأ ىتح ةعاس الإ ضمي ملف  بلهملا يأر دلاخ لبقي ملف  اهنوقرحيس
 مث . . .زاوهألا ىلإ بلهملاو دلاخ جرخ» دربملا سابعلا وبأ لاقو .«اهوقرحأف اهيلإ

 رهن ٌقِش ىلإ ًاليجد دلاخ ربعف . .هئازإب  جراوخلا ريمأ  ةءاجفلا نب يرطَق ماقأ

 :دلاخل بلهملا لاقف .هسفن ىلع قَدْنَحو يريت رهن ةنيدم ىلإ ّيرطق راصو «يريت

 نم لجعأ رمألا ءديعس ابأ اي :لاقف ءَتايِبلا كيلع ُنمآ ال ينإف .كسفن ىلع ٌقِدْنْخ
 ورمع نب دايزل لاق مث «ًاعئاض أرمأ ىرأ ينإ :هدالوأ ضعبل بلهملا لاقف .كلذ
 ىبأو ءَتْعَرْمَف هئفسب بلهملا رمأو «هباحصأو بلهملا قدْنَخُف ءانيلع قِدْئَخ : يكتعلا
 :لاقف ءانعم ْرِص :نّْيَّصُح زوريفل بلهملا لاقو (هيلإ اهمضي وأ) ُهَتْفُس عرفي نأ ٌُدلاخ
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 .انبرقب ْنكَف :لاق . يباحصأ قرافأ نأ هركأ ينأ ريغ لوقت ام ٌمْزحلا يعش
 مهّدمي نأ هرمأي ناورم نب رشب ىلإ بتك كلملا دبع ناك دقو . معتُف هذه امأ :لاق

 مهيلع ِمِدَقَف ءلعفف «يدنكلا ثَعْشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع هريمأ شيجب

 يبأل ىَلوَمِل بلهملا لاقف ءاموي نيعبرأ لاتقلا مهيداغي ٌيِرطَق ماقأو ا
 نم أربخ تسسحأ ىتمف ؛ةليل لك يف هيلع ْتِبَق سوانلا كلذ ىلإ ُدِبَْلا : ةَئَِيْع

 :موقلا ُكَّرَحَت دق :لاقف ةليل هءاجف ءانيلإ لججغاف ليخ ليِهَص وأ ةكرح وأ 5

 ىلع اهلسرأو ًاران اهلعشأف ًابطح اهيف ًانفس ٌيرطق ٌَدَعَأ .قدنخللا بابي بلهملا سلجف

  دلاخ ركسع يأ  مُهَطَّلاَخ ىتح اهرابدأ يف ٌيرطق جرخو «(اهقرحأف) ٍدلاخ ِنْمس
 رمأف .ُهَكَبَم الإ ٍطاطْسُمِب الو ءاهرّمع الإ ةبادب الو .هلتق الإ لجرب ُرُمَي ال لعجف
 نب نمحرلا دبع جرخو ءٍذئموي ىَلْبَأو لَئاَمُ سراف هنام ىف عرف ديزي ٌبَلَهُملا
 ٍباَشْعلاب مهيمري لري ملف هيلاوم يف نيصخ زوربف جرخو ءاتسح ٌءالب ىلْبأف ثعشألا

 (سرف) ٌعرّصو ذئموي بّلهملا نب ديزي (سرف) عِرَصُف . . ًاليمج ًارثأ ارّنأَف ءهعم نمو وه
 «قدنخلا يف نيصخ زوريف طقسو .ابكر ىتح امهباحصأ امهنع ىماحف نمحرلا دبع

 لعجف ءادوس ٌةّرَح هنأك دلاخ ٌركسع حبصأ امنيب .هذقنتساف دزألا نم لجر هديب ذخأف

 قدح : لاقف !حضتفن انذِك ءديعس ابأ اي : :يلهجلل لاق «افيريص نا المك الإ ىلا
 ّسامخألا هل عمجف .قدنخلا رمأ ينفكا :لاقف . كيلإ اوداع لعفت ال نإف كسفن ىلع
 "ل .!هيف َلِمَع الإ فيرش قبي ملف

 ؛سانلاب مهيلإ دلاخ فحز مث «ةليل نيرشع نم أوحن اوماقأفا : :ريثألا نبا لاق

 مهّنأك اوفرصناف مهيلإ تفحزو ليخلا مهيلع ترثكف «سانلا ةرثك نم مهلاه ًارمأ اوأرف
 راسو «ةرصبلا ىلإ دلاخ- فرصناو . .لاتقب ةقاط نوري ال نولوم مهو ةيماح ىلع
 يف ريثألا نبا لاقو .«زاوهآلاب بلهملا ماقأو «يرلا ىلإ ثعشألا نب نمحرلا دبع
 - «ةرصبلا ىلإ فرصناو جراوخلا رثأ يف مدحق نب دواد دلاخ َهَجَو» :ةيلات ةرقف
 ناورم نب رشب ثعبول  مدحق نب دواد وه زاوهألاب ماق يذلا نأ كلذ نم دافتسيو
 نيذلاو دواد اوقحل ىتح اوراسف ,ةفوكلا نم سراف فالآ ةعبرأ يف ءاقرو نب باتع
 ءدهجلاو عوجلا مهباصأو مهلويخ تكله ىتح جراوخلا اوعبتا مث ءاوعمتجاف هعم
 تذخأ» :دربملا لاقو (؟ج ١٠7ص) .«زاوهألا ىلإ ةاشم نيشيجلا ةماع عجرو
 .«تارفلاب اوراصو . .زاوهألا جراوخلا

 ميقيو: ةرصبلا ىلإ ةفوكلا نم ريسي نأب رشب ىلإ ناورم نب كلملا دبع بتكف

 نأو جراوخلا برح ىلإ مههوجوو ةرصبلا لهأ يف بلهملا ثعبي» نأو «ةرصبلاب
 رشب ىلع قش ذئدنعو 0 ةينامثب ةفوكلا لهأ نم ةدِدْمْأو ءءاشي نم بلهملا بختني
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 نااسلهتلا تيقل نفل سلوا لاقرتج اق نم رتعأ نر يقليملا "ناشي فانا نبع حزنا اذ

 وبأ لاق  هال4 ةنس لئاوأ يف  ةرصبلا ديري ةفوكلا نم ناورم نب رّْشب راسو

 ا : بلهملا ىلإ يِعْبِر نب ٌةمركعو ريصُن نب ىسوم بتكفا : دربملا سايعلا

 شب َسْلَج املف .سانلا ٍرامُح يف هيلع مّلسف «لغب ىلع ٌُبلهملا هاقلتف .هب هفرعي ال

 ؟بلهملا مريم لعف ام 0 اريضبلاب راي ناد يق هَسِْلَجَم

 نب ءامسأ هل لاقو - ريغ وأ - ل يع نب رسع يوي نأ رب عما - وضحا

 :بلهملا هل همي هيلإ بتكذ ديل جلال هعاعار يسع | يبس ريس

 نب هللا دبع مهيئر الإ دقوا رثو عب ياتكلاب ةكرزا 0 حف ةرصبلاب نأ

 كلملا ديع راج (نعكلا ارقي يدنا روق ناكر نا رودلار عسل بقكم يف رخل

 ةرمإو ةقرازألا لاتقل ْنَمَق ءامدَحو ًايأرو ًائيد كل نإ :هل لاقف ميكح نب هللا دبعب

 0 ادي عملا لاق *لبا هنإ : 0 00 00

 دام املف رلملاو ألا خيرات يف يربطلا لاقو (؟/1"ىمل) «بّلهملا يلوي نأ

 «ةرصبلا لهأ يف بلهملا ثعبا :هيلإ كلملا دبع بتك - هال4 ةنس  ةرصبلاب رشب

 ل مهب ٌفرعأ هنإف مُهنم ةبرجتلاو لضفلا يلوأو مهناسرفو مههوجو نم بْنَ

 ةفوكلا لهأ نم ثعباو .نيملسملل هتحيصنو هتبرجتب ءيش قثوأ يئإف برحلا يف هيأرو
 - «بلهملا يلوي نأ هيلع مزع» هنأب بوتكملا اذه نرتقاو ««كيلع مالسلاو . .ًافيثك اثعب

 !ضضٌم ىلع ولو . .ذيفنتلا نم أدب رْشب دجي ملف هيلع مسقأ يأ

 انأ :بّلهملا لاقو (هوعديو هريمأتب هربخي) بّلهملا ىلإ رشب َهَجَوَق» :دربملا لاق

 ءاسؤرو فارشأ ءامسأ اهيفو تابترملاو ءاطعلا نيواود تالجس يه نيواودلاو -

 نب عيدج تلهملا لسرألا يملا نبأ لاقو  ةرصيلا ةيالو لهأو دونحجو ةداقو

 رس دما ارش 1 طاوس م يسم

 ا ماو بحاص 0 75
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 ,هتيخحن رثكأ عطتقاف هيلع رشب ضرتعافا) :دريملا لاق ثلهعلا مهبختنا نيذلا ءامسأ

 سانلاب مايأ ةثالث لالخ ريسملل بلهملا أيهتف «ةثلاث دعب بلهملا ميقي ال نأ مّرَع مث
 كلوت ةيكشلا هذا تلعلا فارو ءرشي مهيلع ضرتعي مل نيذلا ةداقلاو

 ىلإ بتك دق هنأب ملعي ناكو «ناورم نب رشب اهددح يتلا مايأ ةثالثلا لالخ شيجلا
 ىلع ءانب بلهملل ًاددم مههجوُيو ةفوكلا لهأ نم فالآ ةينامث بادتناب ةفوكلاب هبئان

 .ناورم نب كلملا دبع نيئمؤملا ريمأ تاميلعت

 ناورم نب رشب دقعو  ةثالثلا مايألا لالخ  ةرصبلا لهأ نم شيجلا زيهجت متو

 ىلإ راص ىتح ةرصبلا نم شيجلا كلذب قلطناف «بلهملل ةرامإلاو ةدايقلا ءاول
 لاق .(قاطْراهَش) ىلإ ٍسانلا ةيقب هيفاوي نأ ررقملا نم ناكو ءاهيف لزنف (قاطْزاهش)
 0 :قاطذ ايت" ىلإ ناصح نليملا جرخا ؛دريملا

 وقت نأ ىلع بلهملا هل لاقف .يلايعل يِنْبِهَف ىرت ام يئس نإ «ريمألا ُهَّللا ٌحلصأ
 أو اهجلا ىلع اخت فيك داوجبلا ىلع مك بح لإ - ناويه هرب نقيا ريما

 يتأي نأ ىلع مهرد فلأ ًالجر ٌبّلِهملا ىطعأو . .انم ةدجنلا لهأو انفارشأ سبحت
 . ؛ةلِتاقملاو ٍةطْرُشلاِب بْلهملا َنِعَأ : هل لوقيف أرْشب

 فقو .داهجلا ىلع مهثحبو ة رصبلا لهأ يف بطخي ناورم نب رشب امنيبو مّن
 .انم ةدنبلا لماوبانارشأ نسيحت كتاررداهسلا ىلع اننعت كيكذ :لاقو يميمتلا خيشلا
 فلأ بلهملا هاطعأ يذلا لجرلا ماق مث .(ءيش ال :لاق ؟كاذو تنأ ام :رشب هل لاقف
 !كاذو ّتنأ ام :رشب هل لاقف . ةلتاقملاو ٍةطْرُشلاِب ٌبّلهملا نِعَأ ريمألا اهيأ» : :لاقف مهرد

 . «(ةلئاقملاو َةطْرُشلاِب ُهدَمَأَف . اهلدم ىلإ ةرغأ الو نيملشملاو نيمألل ٌةحييَضت :لاق

 نقع نأ تافييرش ناو روفهد ةفويكلاب هبئان ىلإ تنك رشا ناكو

 ىلإ ًاددم هب هّجّويو «نيفلأ عْبُر لُك نم فالآ ةينامث ىلع فنخِم نب نمحرلا دبعل

 راتخاو هل دقعف ,يدزألا فنَخِم نب نمحرلا دبع ىلإ ثعب باتكلا هاتأ املف .بلهملا

 عبر ىلعو ءُيِلَجَبلا ريرَج نب رشب ةنيدملا لهأ عبر ىلع ناكف «نيفلأ عبُر لك نم هل
 ةعيبرو ةدنك عنز لهو ّينادْمَهلا سيق نب ديعس نب نمحرلا دبع نادمَمو ميمت

 نسيق نم ٌرَححُر دسأو جحْْذَم ىلعو يِدْنِكلا ثعشألا نب قاحسإ نب دمحم

 ٍفنُخِم نب نمحرلا دبعب الخف  ةرصبلاب - ناورم نب رشب ىلع اومدقف «''”ْيِجحَْملا
 - ٌّينوزَملا اذه رظنا «ينظ دنع نكف كب يتقثو كيف ييأر تفرع دق ما كلا

 ام :لوقي وهو نمحرلا دبع جرخف !هيأر هيلع ْدِسْفْأو هرمأ يف هفلاخف  بلهملا ينعي

 نوفل حافلا يباحصلا لجن ريرج نب رشبو .قارعلاب نييناميلا ةداقلا رابك نم ةعبرألا ءالؤه )١(

 . يلجبلا هللا ديع نب ريرج
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 .220(بلهملاب قحلف .مهتاداس نم

 . (قاطْراهَش) ةقطنم يف ةفوكلا ٍلهأ ددمو ة ميا لهأ شيجب , بلهملا قلطناف

 اوراصو ؛مهروهظ ءارو انوا زاوهألا ل 5006 لقو) :ةريملا لاق

 0 , هول ةقرازألا جراوخلا ٌلسحَأ املف . الا مهيلإ ص 00

 ل 0 د 5 ا

 يف ٌنسح ءالب يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبعل ناك كلذكو ١2)2ةنس نيرشعو

 يف ثعشألا نبال نادمه ىشعأ لاقو «زاوهألا يف مهيلع زاصتنالاو جراوخلا ةهجاوم

 :هل تايبأ

 رادو فانا و استالا نيس" - نيتي ت3 ال ةارازصخا وعجم

 اذه ال دللاو» اوهتايف ثا رهألا قوس ةندسز: زاوهألاب ٍجراوخلا مزهنا املو'

 تليملا يتقن جراوفلا تناكو ءمكيلع رّمَد دق هّللا| ناكل ينوزملا رحاسلا

 -هال5 ةنس مارا 0 دلل 7 030 اننا

 ل هن راوحلا نيف نزع ار ىلإ هليمملا :ةجوت
 هل لاقنف ةريغُملا ةّئبا ٍ بلهملا مهيلإ َهَجَو سرافب ٌموقلا ٌراص املف» « سراف

 متل هللاو نفل يس د ,.ريمألا اهيأ : حْبُص نب نمحرلا دبع

 درا - يعل يفوت «ناورم نب رشب يعن هاتأ ىتح ًارهش الإ َرْمْرُه ًمارب - بلهملا
 .(-اهال84 ةنس

 ةفوكلا لهأ نم ٌدنجلا لعج «ناورم نب رشب ةافوب بلهملا ركسع ملع املف
 ل ل ير 0 دوا وا

 037 مهددهتيو يلزعلا ىلإ عوجرلاب رشي ةفيلخ تاكو - هللا دبع نب دلاخ

 ةبوقع مهرذحيو هلَتَق الإ مهنم دحأب رفظي ال ةاصُع اوفرصناو مهزكارم ىلإ 0

 .أج 754 - 77ص - دربملا سابعلا وبأ  بدألاو ةغللا ىف لماكلا )١(
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 :ُرْحَر هل لاق «نيرطس وأ أارطس مهيلع باتكلا نم دلاخ لوسر أرق املف .كلملا دبع

 دنجب رحز راسو .فرصناو باتكلا أرقف «ءكبحاص ىلإ فرصناو ءزجوأ «دبعلا اهيأ

 ىلإ اولسرأو  ةفوكلا بناجب  ةليخنلا اولزنف ةفوكلا ىلإ مهب ًادئاع ةفوكلا لهأ
 ءاوقرفت رشب ريمألا ةافو مهغلب امل سانلا نإ :- ةفوكلاب رشب بئان - ثيرح نب ورمع
 عوجرلاب مهرمأو لوخدلاب مهل نذأي ملف ءريمألا نذإب الإ لخدن ال نأ انببحأو ءانلبقأف

 مِدَق ىتح اوماقأف : هنذإ نيخبر ةفوكلاب مهتوبن ىلإ اولخد:مث ليلا اورطتناف ؛ «بلهملا ىلإ

 ددع يف فنخم نباو ٍِداَّوُق نم هعم نمو ٌبلهملا لزي ملو «قارعلا ىلع ًايلاو جاجحلا

 . قارعلا ىلع جاجَحلا كلملا دبع ىَلَو نأ ىلإ زمره مارو زاوهألا ميلقإب ليلق

 جاجحلا ةيالو مايأ اهيلع هتيالوو ناريإ يف ٍبَّلِهُملا تاراصتناو بورح : : ثلاث

 (ها/1-8) قارعلل
 يف قارعلا ىلع يفقثلا فسوي نب جاجحلا ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا لذ

 اوفرصنا دق بلهملا عم نيذلا اهدنج رثكأ ناك يتلا ةفوكلا لخدف ها/5 ةنس لئاوأ
 بلهملا ثعب ناورم نب ٌرِشب ناك دقو «ةفوكلا جاجحلا لخد» : ظحاجلا لاق .اهيلإ

 دعب ٌثدجو نما اهرخآ يف لاقو جاجحلا ةبطخ ظحاجلا ركذ مث ؛ «ةيروّرَحلا ىلإ

 لصأ مه ةيرورحلا» ا ةثلاث

 اوؤربتو هورّقَكو . .هوفلاخ مث مالسلا هيلع بلاط يبأ نب ّيلع عم اوناك «جراوخلا
 ءارورحو .ءارورح ةعقول ةيرورحلا اومسف . .ناورهنلاب مهبراحف يلع جرخف . .هنم

 ةباثمب ناريإو زاوهألاب بلهملا مهبراحي نيذلا جراوخلا ناكو «'''«ةفوكلا رهاظب ةيرق
 دق اوناكو «ناريإ لهأ نم مجعلا يلاوملاو ةقرازألاو ةيرورحلا جراوخلل ريبك عمجت
 دالب ىلإ ناريإ يهو ناتسجسو نامركو سرافو زاوهألا ميلاقأ ىلع مهتدايس اوطسب
 نامركو سراف امنيب زاوهألا ميلقإ ىلع ةفالخلا ةلود ةطلس بلهملا داعأف ءدنسلا
 اوناك نيذلا ةفوكلا لهأ ددهو بطخ- قارعلا جاجحلا ىلوت املف «جراوخلا ديب اهريغو

 اهدعب نم ّدحأ فلختي ال هّللاب مسقأو ءاثالث مكتلجأ دق» :لاقو. بلهشلا شيخ يف
 :لاقف «هنباب يميمتلا يِمْجْرُبلا ئباض نب ٌرْيَمُع هءاج مايأ ةثالث تضم املف . .هتلتق الإ

 مهعمجأو ًادْيَأ ميمت ينب ُّدشأ وهف ينم مكل ٌعفنأ  ينبا اذه نإ «ريمألا هّللا حلصأ

 ءْنْيَبل كفعض نإو «حضاول كرذع نإ :جاجحلا لاقف «ٌليلع ريبك خيش انأو احلي
 قاحللاب سانلا ردابف لعق هب نمأ مث .ّيلع ٌسانلا كب ئرتجي نأ هركأ ينكلو
 : يدسألا ريبزلا نبا لاق كلذ يفو «بلهملاب

 ففعم ا عا ىشنأ نسال ير ١  ةفيتسما ونيل ديفا نرقتأ
 اج 7٠ص - ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا )١(



 128 ْةَرْفُص يبأ نب ُبْلَهُمْلا /نييتاميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 73١م

 اهلييللاة ورد ناموا رشم  دينابش نود نأ هاف

 (ابهشأ جْلَقلا نم اًيِلْوَح كُّبوكر 2امهنم كؤاجن فسخ اتطّخ امه
 هشيج ىلإ مامضنالاو بلهملاب قاحللا يف ةرصبلا لهأو ةفوكلا لهأ عباتتو

 :دربملا سابعلا وبأ لاق .زمره مارو زاوهألاب
 هسفن هركتسا هللا همحر ًارشب نإف دعب امأ :بلهملا ىلإ جاجحلا بتكو١

 نمو ٠ .ودعلا لاتق يف ّدجلا ينرأف «كيلإ يتجاح كيرأ انأو «كنع هءائغ كارأو كيلع

 ّيِلَو نم يدنع ناك ْنَمو ءيلَبِق ْنَم لتاق ينإف هلتقاف كِلَبَِق نمم ةيصعملا ىلع ُهَتْفِح
 ”:: نسلابب قيوشلاو» + كلولاج ئلولا دعنا نأ ىرأ ننإف: :«هناكم يتطلع كلثع بدع نم

 اوُرّبَك ةبوقعلا اوفاخ اذإ سانلا نإو . عيطُم الإ ِيلْبَق سيل : ٌبّلهملا هيلإ بتكف

 ْبَهَف «كلذ مهّرفكأ وفعلا نم اوسني اذإو ةةئندلا اووْغَص ةيوقعلا اوتمأ اذار: ةبلذلا

 ا ا ل

 - ةفوكلاو ةرصبلا لهأ شيجب كلون عدنا هاوس يروي اوشا

 بونج ميلقإ مسا سراف ناكر اس نسران ميلقإ ىلإ زمرُه مار ةنيدمو زاوهألا ميلقإ نم
 يف سراف ميلقإ حوتف دهش نمم هوبأو بلهملا ناكو ميلاقألا عنمأ نم وهو ناريإ

 دقو «ةرصبلل يرعشألا ىسوم ىبأ ةيالوو نافع نب نامثعو باطخلا نب رمع ةفالخ

 بلهملا مدقت املف (ه18 - )١7 نم ةنس ةرشع ينثا كاذنآ سراف ميلقإ حتف قرغتسا
 رخطصاو نورزاكو روباسو نادّرَسلا يف جراوخلا تاوق تناك «سراف ميلقإ ىلإ
 لاق «َناَجّرأ ىلإ بلهملا مودقب جراوخلا ريمأ ةءاجفلا نب يرطق ملع املو «ناجنرأو

 .روباس يتأن وأ :هباحصأ دحأ لاقف اهيف ٌنّصَحتن نادّرَسلا ىلإ انب اوضهنا : هباحصأل

 نكلو ةنيدمب تسيلو َنادّرّسلا ىلإ اهنم ىضمو «هتعاط يف تلخدف ناجّرأ ٌبّلهملا ىتأو
 - نورزاك يف اوعمجت جراوخلا نأ مِلَعو ءأدحأ اهب ْبِصُي ملف «ةعينُم ٌةقدَْحُم لابج

 ٌبلهملا قدنخو «هلاتقل جراوخلا دعتساو «نورزاكب ٌَركسَحُف مهوحن راسف)  روباسب

 1 ا
 مهنإ :رفعج هنبا لاقف .تايبلا كيلع نمآ ال ينإ :ٌبلهملا هيلإ هَجّوَف .انُقويس انقدانح
 يأرلا اوبيصي مل :لاقف ةريغملا هنبا ىلع بلهملا لبقأف مس لرسم زج الع نوعا

 هذمتسي فئخِم نبا ىلإ ثعبف «برحلا ُهْوٌداغ ٌموقلا حبصأ املف .ة ةقيثولاب اوذخأي ملو

 ؛ٌدَدُج ٌضيب ٌةيِبْقأ مهيلعو اوؤاجف ءرفعج هنبا مهيلعو ةفوكلا لهأ نم ةعامجبب هذمأف

 وأ نيتفوكلا ءالبك هونب ىَلْبْأو ذئموي بلهملا مهبراحو .مهئاكم فِرَع ىتح ذئموي اولتاقف

 .«حارجلاو لتقلا مهيف رثك دقو «مهيلع بلهملل ُرمألاو جراوخلا فشكتاو . .دش
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 ةدع  روباسب  مهتهجاوم يف جراوخلاو نورزاك يف هشيجو بلهملا ثكمو
 ةدايس رهاظم ذيفنتب ةرتفلا كلت يف بلهملا أدبو «مساح لاتق نود ءروهش وأ «عيباسأ

 رهاظم نم ناكو  تاونس رشع ءاهز ذنم ةرم لوأل - سراف ميلقإب ةفالخلا ةلود
 ةدايقلا ىلإ ةفانضإلاب «سرافو زاوحألا ريثآ وه يلهملا ناكو « حارخلا ةيابع ةفاملا
 ةمساحلا ةعقوملا لبق  اهجارخ نوبجي سراف قطانمو ندم ىلإ هلامع ثعبف «ةيبرحلا
 جاجحلا بتعكو)-:ةرسلا لاق . جارخلا ءادأل سانلا نعذأف - نوباش: يف جراوسلا عف

 ٌتكرتو «جارخلا ةيابج ىلع َتلبقأ كنأ ينغلب هنإف ءدعب امأ : ةعْقَولا لبق بلهملا نلإ
 نب داّبَعو يعشاجُملا ميكح نب هللا دبع ناكم ىرأ انأو َكُئيَلَو ينإو ءٌردعلا لاتق
 ءاذك ناكم يف اذك موي ْمُهَقْلاَ ءِدْزَألا نم لجر تنأو كترتخاو .ٌيطبحلا نّيّصخ

 .حمرلا ٌرْدَص كيلإ قولا الإو

 (جاجحلا نم ال كلملا دنع نم بلهملا ةيالو تناكو) هيك تلعملا رواشت

 لإ تب هنا يشك .باوجلا يف هيلع ْظْلُغَت الف قارعلا ريمأ جاجحلا نإ :اولاقف

 جارخلا ةيابج ىلع ُتلبقأ ينأ معزت «كباتك ىلع درو  هّْنِإف ءدعب امأ  جاجحلا
 تمعزو .زجبغأ ودعلا لاتق نع وهف جارخلا ةيابج نع زجع ْنَمَف ءودعلا لاتق ٌثكرتو

 ناكل اههجاو ولف «نيصح نب دابعو ميكح نب هللا دبع ناكم ىرت تنأو ينتيلو كنأ

 دزألا نم ٌلجر انأو ينترتخا  كنأ ٌتمعزو - .امهئانغو امهلضفل كلذل َنيِقحَتْسُم
 ,"”نهنم ةدحاو يف رقتست مل لئابق ثالث اهَعْزاَتَت ٌةليبق دزألا نم ًارش نإ يرْمعَلو
 ولف «حمرلا ٌردص ّىلإ ٌتعرشأ اذك ناكم يف اذك موي يف مهّقلأ مل نإ ينأ َتمعزو

 .«مالسلاو .َنَجِملا ٌرهظ كيلإ تبلقل ٌتلعف

 اجب نامل ناكر يرحل نم امر نان هريعةعلا لوما نإ
 هنبال تلهملا لاقف ةئامعبرأ اوغلب ىتح جراوخلا ركسع نم ةبيتك دارفأ راتخي

 دلإ ضَهْناف ميت ينب ىلع تايبلا فاخأ ينإو «تايبلل الإ ءالوه دعي ام“: ةريغملا

 فاخيأ «متاح ابأ اي :يميمتلا لاله نب شيرحلا هل لاقف «ةريغملا مهاتأف . مهيف نك

 املف .هّللا ءاش نإ انّلَبِق ام هوقاك انِإف انمآ ْتبَيْلَق هل ْلُق ءانتيحات مم ىَتْؤُي نأ ٌريمألا

 ىلع جراوخلا ةبيتكب قارخم نب حلاص ىرس .هيبأ ىلإ ٌةريغملا عجر دقو ليللا فصتنا

 نبأ ركسع ىيتأن : ضعي جراوخلا نفعت ادور 5 .مهيلع اوراغأف ميمت ينب ةيحان

 مهتتأف «لمج ةطْرَض نم مهيلع ُنوهأ اَنأ اومعز دقو ءمهيلع َقَدْنَخ ال هنإف فنخم

 ءدومث موق ةيقب نم مهنأب ضعبلا مهبسنيو ءرْضُمو رازن ىلإ مهبسني ضعبلاف «فيقث ةليبق ينعي )١(
 .برعلا بسن نم اوسيل مهنأ ضعبلا معزيو
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 يف مهوطلاخ دقو الإ مهب هباحصأو فنُحِم نبا رعشي ملف «جراوخلا نم ىرخأ ةبيتك
 لجرل ٍدماغ نم لجر لوقي ءافيرش يدزألا فنخم نب نمحرلا دبع ناكو ءمهركسع
 : لثملا فّئخم نباب برضيو «هبتاعي

 ٍفَتْخِم ُنباو ٌفئْخِمانيف كنأك امظعُم موي لك ودْعَنو ٌحورَت

 نوعبس هعم َلِتُقو ّلِتْقَف «جراوخلا َدَلاَجَف ,فنُخِم نب نمحرلا دبع لجرتف
 ؛دوعسم نبأ باحصأ نم رفنو بلاط يبأ نب يلع باحصأ نم ٌرَفَن مهيف ءاّرقلا نم

 رفعج مهءاجف .بلهملا دنع فنخِم نب نمحرلا دبع نب رفعجو َبْلهُملا ٌربخلا غلبو
 ًابيبح هنبا مهيلإ ٌبلهملا هْجَوَو - ةنساررشا ةرغ تب عرصو تتر رأ ىتح مهلتاقف ًائيغُم

 ىلغ ىّلصو ٌبلهملا ءاجو  مهركسعم ىلإ جراوخلا لولف بره ىتح  مهفشكف
 هنبا ىلإ مهّْمَضَف ٠ «بّلهملا دنج يف هدنج راصو هللا مهمحو هباشصأو بنخي نبا

 :نمحرلا دبع نب رفعجل لجر لاقف نويرصبلا مهرّيَعَف .بيبح
 لَمَجلا َةَفِْضَح انيلإ ىَعْسَت ٌتْنِحو 6 مهروحُت ىَمْذت انباحصأ ٌتكرت

 ٌفّضخخ :لاقي . لمجلا ةطرض كرف 4 «لمجلا ةَفّضْح هلوق) :دربملا لاق

 مهنكلو اونّبج الو اوُوَق ام ِهَّللاو «متلق امسعب :لاقو بلهملا مهمالف ة(يعبلا

 نع اوهتناف .سرادب مكرارفو َبالوُد موي مكرارف نوركذت الفأ .مهريمأ اوفلاخ
 .ةفوكلا لهأ رييعت

 .هسفنب كلذ ىلوتي ناك لب ٍدحأ ىلع ةسارحلا ىف : لكَتَي ال ُبلهملا ناكو

 مولي) يدبعلا ةلمرح وبأ لاق ءهدنع ةقثلا يف مِهّلحم ُلُحَي نمبو هدلوب نيعتسيو
 لاتقلا يف ءارقفلا ضعب مهنيب ةرصبلا لهأ نم ةعامج اولتق جراوخلا َنأل ؟بلهملا
 :(بالوُد ةقطنمب

 يسال كويس مدنا ريمأ نم ٌُبْلَهَئايَكُْتمدع
 نورد كش اول تانغ نطو موق ءامد تعضأ بالوُدب

 ينلعج :لاق .يدلوو يسفنب ْمُكَيِقْأل ينإ هّللاو فاسو ؟بليبلا هل لاقف
 اهو كيوب ةلاق . توملا يحي ذلك امه كد زك .ىذلا كاف 4نيمألا ءاذقتهللا
 :بلهملا لاقف .ًامادقإ هيلع ِمِدْقُت تنأو ليجعتلا هركن انكلو ءال :لاق ؟صيخحّم هنع

 : رماشلا لورق تعجتم امأ

 ندع رز نه ةييدكلا الز" هتاف اهلا نياجل تلق
 : يلوق هنم ّىلإ ُبَحأ نكلو ةضم هكا دللاو نلت يرجو ا لاق

 يرْهَط مكةادعأ ُتْيَلَو يتجُهُم ىلإ ْمُكوُدَحوةوُدُعمتفقواملف
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 رْمُسلا ةيِيْيَد لاب ايانّملا يقاسُي ”رزجاغ ةلاقم لِفخأ ملو ُتْرِطَو

 ىلإ ٌتفرصناف كل ٌتنذأ تعش نإف «َتنأ هَّللاو ةبيتكلا ٌوُشََح سئب : بلهملا لاقف
 : بلهملا حدمي لاقف «هاطعأو بلهملا هل بهوف ريمألا اهيأ كعم ميقأ لب : لاقف «كلهأ

 ايم ينل يضرم م ظمشتسابأ ةاريشتلا فداج اذإ

 رمأف :مرتلا 6 زدناقب نت هلكتمي تاي ىلإ سيرت نيرفازبلا تالا 83

 اوزرابتف جراوخلا نم ناسرف مهيلإ جرخف لاتقلل جورخلاب هناسرف ضعب بلهملا

 هدا ا ل ل ءاولتاقتو

 فاللتخا وأ « ٌرِضْم عودا 2 توم 7 ىدحإ مهب ةظتنم ىلإ : ثلهملا هيلإ

 . مهئاوهأ نم

 نب سنت لدب عاجش فلآ يركسع يف نأ ينرسي ام * موي تاذ بلهملا لاقو
 يأرلا ُديِدَس هنكلو «ٌلَجَأ :لاقف . عاجشب سيل سّهْيَب «ريمألا اهيأ :هل ليقف «ٍبْيَهَص

 . .لْمَتْعُي نأ ُنِمآ انأف لوؤَس ٌرِذَح يأرلا وذو لقعلا ْمُكْم

 جراوخلا نيبو بّلهملا نيبو روباسب مهو ءًاديدش أرطم ةليل تاذ ءامسلا ترطمو

 هحالس ٌبلهملا سبلف «دحأ مقي ملف ؟ةليللا ةبقعلا هذه انيفكي نم :بّلهملا لاقف «ٌةِبَقَع

 اناعد : هللا كبح ذل لاقي ةناحمصأ نه لجر لاقل «ةريغملا هنبا هعبتاو «ةبقعلا ىلإ ماقو

 اوراصف ركسعلا نم ةعامج هعبتاو ءهحالس سبلف ءُهْعِطُن ملف ةبقعلا طبض ىلإ ريمألا

 ا ا لا ا ل و ا

 ل معز ىتح هعم ةعامج يف بهما نب ؛ كرد

0 

 ةريغُ اب معلا اذه لثم يفأ ٠ هللا ناحبس اهلا لاقن ولف دا جراوخلا

 نت لجرب نع اذإ ثلهملا ناكو ا نا ناكو يدرألا

 .؟ليذلا :لفرلا» دربملا لاق 0
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 عمو «ةريغملا مامأ دعس جرخف .اَدَع ام ٌيسودرُقلا دعس تنك ول :هل لاق هتبجعأ

 ديدم ٌسراف جراوخلا ٌماَمُأ ناكو جراوخلاب اوقتلاف ناسرفلا نم ةعامج ةريغملا

 سانلا ىلع لمحي لبقأف «ةيسورفلا حيحص َةلْمَحلا ديدش ءهجولا ٌهيرك «ةماقلا
 :لوقي وهو

 يِرْجَت جيِشَولاٍلاثمأ ليخلاب رحنلا ًةاده ْمُكانْحَبَص نحن
 ىقتلاو .هلتقف دعس هنعطف ةعاس الواجتف ّيسودرقلا دعس هيلإ زربف

 يسودرقلا دعس هيلع ىماحف هسرك نع كاريشملا كيموم عِرَصُف ساشلا

 نياحلا يدعي تععكتاو .بكر ىتح ٍناسْرُفلا نم ٌةعامجو ٌينايتحسلا ٌناَينَدَو

 مريم :اولاقف بليهملا ةيبآ نلإ: اووانع.ندخ ةريغُملا ٍةطْقَّس دنع
 كولمم لك َّنَنَع ءْغَأف .«جراوخلا راسكتابو هتمالسب هربخأف ينايتخسلا ٌلايْبَذ ءاثأ

 . هترضحب ناك

 لك ىلع ةفالخلا ةلود ةدايسو هتطلس طسب دق بلهملاو هاله ةنس تهتناو

 يف روباس يف طبارُم وهو سراف ميلقإ قطانمو ندم نم ةفئاط ىلعو زاوهألا ميلقإ
 نم ريغ فالآ ةرشع ءاهز جراوخلا ناكو ةءاجفلا نب يرطق مهريمأو جراوخلا ةهجاوم

 . سراف لهأ نم مهعم

 د رجالا نيكللا ولاهم ورب كالا عاملا هي مالا دعب لاا ىو

 كنإف «دعب امأ» :هيلإ بتكو «موقلا ةزجانم يف هئطبتسي بّلهملا ىلإ - ةرصبلا نم

 ةيكاو ًارصان زعأ تنأو ,موقلا تَلَّواَظَو « قدانخلاب تنصحتو ٍللِعلاِ جارشلا نيج

 رسيأ مهءاقب نأكو :ًالكأ ٌتذختا كنكلو ًانُج الو ةيصعم اذه عم كب ُنظَأ امو ادع

 , مداوبلاو . ينتركنأ الإو مُهّزجانف «مهلاتق نم كيلع

 ةديكم الو اهّتْلَتحا الإ ةليح ٌثكرت ام هّللاو َةبْقُع ع ابأ اي : حاّرَجلل ُبلهملا لاقف

 نوكي نأ بجعلا ّنكلو ءرفظلا يخارتو رصنلا ءاطبإ نم بجعلا امو ءاهثلمعأ الإ

 لاتقلا مهيداغي بلهملاو مايأ ةث ةثالث حارجلا ثكمو .هرِصْبُي نم نود هكلمي نمل يأرلا

 .َتْرَّدْعَأ دق :بلهملل لاقف ءلْثَقو ٌحْرَق مهبو هباحصأ فرصيو موي لك

 ء.يورقلا نا يف يتتاطوت نأ انك ينادأا ءاجحلا ىلإ تليملا بنك مت

 0 : حاّرَجلل جاجحلا لاقف . مالسلاو . حاّرجلا لأساف . . ينتدعوأو ينتبتاع

 ام لثم ىلع ىقبي ًادحأ نأ ثننظ الو طق هلثم ريمألا اهيأ ُتيأر ام هللا :لاق ؟كاخأ

 مهو اهنع نوفرصني مث برحلا ىلإ نودغي ةث ًةثالث امايأ هباحصأ تدهش دقلو «هيلع وه

 مل نأك نوحوري مث ءِدّمَعلاب نوطباختيو فويسلاب نودلاجتيو حامرلاب نونعاطتي اهب
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 ابأ ةتحدم اَم َدَّشَل :جاجحلا لاقف .مهتراجتو مهثداع كلت موق حاور ًائيش اوعنصي

 , 0[ىلؤأ حلا :لاق ؛ةبْنُع

 8 2 3 ع

 يف ناك مهم زاجنإب بلهملا ماق ها/5 ةئس عيبر رهشو لا
 كسب كلملا دبع ماق ثيح ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا هب ماق امم ٌَه 1 سانا وظل
 تقولا كلذ ىلإ ةلمعتسملا دوقنلا تناكو , خيراتلا يف قاوألا ةيمالسإلا ةيبرعلا دوقنلا

 قشمدب كسلا ناويد يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ريناندلاو مهاردلا كَس متف ةيطنزيب ةيمور
 رمأب دوقنلا ٌكَس يذلا وهو يناميلا يعازخلا بيؤذ نب ةصيبُق ناويدلا بحاص ناكو
 لاق «لويخلل ديدحلا باكرلا برضو زاجنإب ماقف بّلِهُملا امأ «ناورم نب كلملا دبع
 .عطقنيف ةباكر ٌبَرعُي لجرلا ناكف مككلا مه افيدت سانلا تنكر تناك ةةرسلا

 قرع كولا ٍتَبِرُضف ُبّلهملا رمأف ءٌدمتعم هل نكي مل نعطلا وأ برضلا دارأ اذإف

 : يِرَتعلا ماصع نب ٌنارْمِع لوقي كلذ يفف .اهعنصب رمأ نم لوأ وهو «ديدحلا
 توضحااز ناك اكتال ةضوسلو مسيترانإ يف عماردبلا [ربوص

 رجلا ةلامجلا تكاتمتك مهُقْفاَرَماهنم ىَرُتأقلح

 يف يرذالبلا هركذ ام ه45 ةنس دنسلا دالبل بلهملا حوتف أبن يف مدقت دقو

 ليخ ىلع كرّثلا نم ًاسراف رشع ةينامث ناقيقلا دالبب بلهملا يقل» :لاق نادلبلا حوتف

 ىلوأ مجاعألا ءالؤه لعجج ام :بلهملا لاقو ءًاعيمج اولِتُقَف «هولتاقف «ةفوذحم
 ةيالو يف مث ."”(نيملسملا نم اهفذح نم لوأ ناكف «ليخلا فذحف ءانِم ريمشتلاب
 ةيديدحلا باكرلا ةعانصب بلهملا رمأ هال ةنس  سرافو زاوهألل بلهملا

 يف ترشتنا مث ؛هشيجل اهعنص «نيملسملا نم اهتعانصب رمأ نم لوأ ناكف لويخلل
 . ةفالخملا ةلود ءاجرأ

 هلعجو يميمتلا ءاقرو نب َباَنَع جاجحلا ثعب هال ةنس ىدامج رهش يفو

 لك :هل لاقو - ةفوكلا لهأ نم مه نيذلا  فّئْخِم نب نمحرلا دبع دنجج ىلع ًادئاق
 يف باّتع ِمِدَقَف . .ةفوكلا لهأ ىلع تنأو «هريمأ بلهملاف ةرصبلا لهأ حوتف نم دلب

 لهأ حوتف نم يهو «روباسب وهو بلهملا ىلع هال ةنس نم ِنْيَيَداَمُج ىدحإ

 ىلوتو «زيزعلا دبع نب رمع لامع نم وهو «ىينامي دئاق ريمأ : يمكحلا هّللا دبع نب حاّرجلا )١(

 .باتكلا اذه يف صاخ ثحبم هلو «ناجيبرذأو اينيمرأ دالب ةرمإ

 .؟ج ١7/0 ص - دربملا بدألاو ةغللا يف لماكلا ()

 .877ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (5)
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 يف ُجراوخلاو .فئْخِم نبا باحصأ ىلع ُباتعو سانلا ريمأ بلهملا ناكف «ةرصبلا
 . يحاونلا ضعب نم هنوبراحي سرافب بلهملا ءازإب مهو ُنامْرَك

 نايسرفلا زم ةيبنك ةومي ةيليحلا نب , ديزي ناك هالا نابعشو بجر يفو

 روباس نيب ام  ةقرازألا نم ةقرف نابراحي ناسرفلا نم ةبيتك دوقي بلهملا نب بيبحو

 نب دايز امهدحأ ءموقلا ةّرَجانم ِهِناَنِحَّتْسَي بلهملا ىلإ نيلجر جاجحلا ِهَجّْوَق - رخطصاو
 مضف «جاجحلا دج ليقع يبأ لآ نم يفقث رخآلاو «ةعصعص ىينب نم نمحرلا دبع

 اًذخ :امهل لاقو ءديزي هنبا ةبيتك ىلإ يفقثلا ٌمّضو بيبح هنبا ةبيتك ىلإ ًادايز بلهملا
 دّتُثو يعصعصلا دايز لِتْقَف «لاتق ّدشأ اولتتقاف ةقرازألا اوداغف «ةزجانملاب ًابيبحو ٌديزي

 ءاذغلاب اعدو بلهملا هب اعدف «ٌيفقثلا دِجَو دقو يناحلا مولا يف مهرركاب وك . ّيفقثلا

 : ٌيدبعلا ُناَتْلَصلا لاقف ءبلهملا رمأ نم بجعي يفقثلاو مهنم ًابيرق عقي لْبَنلا لعجف

 قئاقعلا ّلثم موقلا ٍطارتخا لبقو قئاوعلا ٍقْوَع َلْبَق يناحبصأ ايالأ

 قفاوخلا لالِظ يفايانملا ضوخُت انُدوقي ديدحلا يف بيبح ةادغ

 قراوّبلا قوف برحلا ٌجاجَع ٌجاهو اهُرارَش راط ٌبرحلا ام اذإ ٌنورَح

 «قرازألا مامر هئحاطأ ًادايز هنيمأ نأ جاجحلا ٌعِلْبَمْنَمْف

 ينعي «قئاقعلا لثم موقلا طارتخا لبقو :هلوق) :دربملا سابعلا وبأ لاق

 .قرب ٌةَعمل هّنأك يأ ءقْرَب ةقيقع هّنأك فيس :لاقُي .ةقيقع عمج قئاقعلاو «فويسلا
 .«بلهملا نب بيبح ينعي «بيبح ةادغ) :هلوقو .(مسبت اذإ قربلا ٌّقعنا :لاقيو

 . (ٌبيبح ٌنورَحلا :هل لاقُي ناكو

 نم ةيرق يف كلذو) ءجراوخلا براحي بلهملا امعيو ألا ةقوب نخاوأ يفو

 مْيَلُس نم رخآلاو ٍبْلَك نم امهدحأ نيلجر بلهملا ىلإ جاجحلا هّجَو ٌرْحطْضا ىرق

 :الثمتم بلهملا لاقف . لاتقلاب هناثحتسي

 مَرْمرَتَيمل ٌبرحلا ُهَتنَبَرولو انتانأ نم ىريامم ٍبِجْعَتْسُمو
 : مرمرتي ملو ٠ هتعفد يأ «هتنبز :هلوقو . رجح نب سوأل رعشلا :دربملا لاق

 .«مرمرت امف اذكو اذك هل ليق :لاقي «كرحتي مل

 يلاعأ يف جراوخلا نم ةعامج تذخأ دقف «برحلاا ُهْنَئَبَر نأ جاجحلا ثبل امو

 تراغأو «ةفوكلاو ةيتارفلا ةريزجلا نيب ام تاراغلا نشت يجراخلا بيبش ةدايقب قارعلا

 ًابراه جاجحلا مرمرتف جاجحلا اهيو ةفوكلا ةنيدم ىلع جراوخلا نم ةريغص ةعومجم
 ةمكحب هجاوي ناك يذلا بّلهملا ةمظعو ةناكم ذئدنع جاجحلا فرعف «ةفوكلا نم
 ًءاقرو نب باّتع ناكو . سراف دالب بعصأو عنمأ يف جراوخلا نم فالآ ةرشع ءاهدو
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 ىتحو - ها/5 ةرخآلا ىدامج يف جاجحلا هئعب ذنم رهشأ ةينامث بلهملا عم يميمتلا

 لهأ دنج يف هيلإ مودقلاب هرمأي باّتع ىلإ جاجحلا بتكف «يجراخلا بيبش روهظ
 - ةفوكلا لهأ قزري نأ بلهملا نم ِباَتَع بلطف «بيبش ةهجاوم يف ةكراشملل ةفوكلا

 باَتَع متشف «ٌةظْلِغ امهنيب ترجف «بلهملا ىّبأف  جارخلا لام نم ًالاومأ مهيطعي يأ

 هامور ةعيبرو نميلا فلح ٍفْلِجْلِل بلهملل لئاو نب  تبضغف «ّبلهملا

 نإ ءاقرو ابأ اي :باّتعل لاقف ةماثع يوت هينأ نين كف :بلهملا نب نب َةَرْيَبْه نب مْيَعُن

 .هباجأف ءةفوكلا لهأ قزري نأ هابأ لأسو . بحت ام لك ىلإ كل ريصي ريمألا

 ىلإ ههجَوُف هالا/ مرحم يف جاجحلا ىلإ ِباَتَع صخَّشُم .رمألا حلصف ءمهقّرَرَو
 نم - ةيرقلا ىف ذ ارهاب ًاراصتنا جراوخلا ىلع بلهملا رصتنا امنيب .ةبيبش هلتقف. © تيبش

 ا دالب نم اهيلي ام ىلإ جراوخلا بحسناف «لاتقلا اهيف ناك يتلا رخطصا ىرق
 . :انامرك ميلقإو رخطصا نيب ام اوركسعو

 دعب سراف ميلقإ يف ةفالخلا ةلود ناطلس ةداعإ بلهملا منأ ها نس لئاوأ يفد

 نمف «خيراتلا هلجسي نأ قحتسا رود اهيف بلهملا ماعلا ناك عراوحتلا مع تاهجارب

 اهب نومريف جراوخلل ةمومسم ًالاصي لمعي ناك ىَرْبأ هل لاقُّي ادادح ًالجر نأ :ةكالذ

 ةفداف ند موداينلا:فرتكير ل دفأ نم هاجر بليبلا كزن هتيم كس
 سا موقلا نم برقلاب راص اذإ ىتح للستي نأ هرمأو «جراوخلا ركسعو
 عقوف «كلذ لجرلا لعفف «بورهلاب ًارهاظتم عجريو مهاردلا سيكو بوتكملا
 اذإف بوتكملا أرقف «يِرطَق مهريمأ ىلإ هوملسف «جراوخلا ديب مهاردلا سيكو بوتكملا
 فلأب كيلإ ٌتهجو دقو ءّيلإ ثلصو دق َكلاَصِن نإف :دعب امأ «دادحلا ىرْبَأ ىلإ وه
 اذه ام :هل لاقف «ىِرْبَأ دادحلاب يرطَق اعدف .لاصنلا هذه نم انذِزو اهُضِيقاف مهرد

 ىدأف . (لِتْقَف ا ؛يردأ ال :لاق ؟مهاردلا هذهف : لاق و لاق ؟باتكلا

 قلخ ةيادب ىلار ةيج نب جراوختل ةمومسملا ماهسلا عئاص رمأ ءاهتنا ىلإ كلذ

 رتب ىارع رضا لز ةيعناج ااهل] ١> يرحل ةيح نيل عراوخل توق ف فالحل

 ناكعات :لاقف ؟نّيَبَت الو ةقث ريغ ىلع ًالجر َتلتقأ : هل لاقف «يرطَق ىلإ ةبّلْعَت نب سيق

 : يرق كل كات. . انه نركو نأ و رسيو ارك سكنا نركرذلا ةرسيد لاق ؟مهاردلا هذه
 هد رال سلو حاصلا اني كدي ما لانا ؛ٍركْنُم ريغ سانلا حالص يف ٍلجر لَ

 .بْلهملا كلذ غلبف (هوقرافي ملو «ةعامج يف ِهَْر دبع هل ٌركَتَت .ةللع .ضوتعت نأ

 اهذخأف جراوخلا ديب تناك يتلا قطانملا لهأ نم) ينارصن لجرب بلهملا اعدو
 ذإف مهيلإ بهذا :هل لاقو ءألام ينارصنلا لجرلا كلذ بلهملا ىطعأف (مهنم بلهملا
 ناكم ىلإ ينارصنلا راسف  .َّكل ٌتدجس امنإ ْلُقَف كاهن اذإف ءهل ٌدجساف ًايرطق تيأر
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 0 :يرطغل يازخلا ند لجر لان 5 لاقف فلل

 لاقف .نودراو اهل متنأ منهج ُبطَح هللا نود نم نودبعت امو مكنإ : التو مّللا

 7 1 دس اوم سما يا : يرطق

 .ةملكلا تفلتخاف .اّيَمَد

 مهلأسي نأ لجرلل ُبّلهملا لاق - ءيش نع مهلأسي ًالجر مهيلإ ٌبلهملا َهَجَو مث
 يف امهذحأ تامف مكيلإ نيّرجاهم اجرخ نيلجر متيأرأ :لاقف «لجرلا مهاتأف «- هنع

 : مهضعب لاقف ؟امهيف نولوقت ام «ةنْخملا ربي ملف «هومتنحتماف رخآلا مكغلبو قيرطلا

 ىتح رفاكف ةنحملا زجي مل يذلا رخآلا امأو «ةنجلا لهأ نم ٌنمؤمف ُثيملا امأ
 .مهنيب فالتخالا رثكف .ةّئنخملا ازيجُي ىتح نارفاك امه لب :مهضعب لاقو ءاهزيجي

 لاقف لّبقأ مث «مهفالتخا يف موقلاو ارهش ماقاف ءٌرخطصأ دودح ىلإ يرطق جرخف

 نم رهظ امل مكيف مهومتعمطاو ودعلا نيع متررقأ دق مكنإ :قارخم نب حلاص مهل

 .ةملكلا عامتجا ىلإ اودوعف ءمكفالتخا

 يلاوملا نم مهعمو فالآ ةرشع ءاهز اوناكو  لاتقلل اومدقتو جراوخلا عمتجاف

 «ناقيرفلا ىقتلاف ءأفلأ نيثالث ءاهز اوناكو بلهملا شيج مهيلإ مدقتو كلذ لثم
 «جالخ هل لاقي لجرل يئاطلا يسودسلا ٍبجُْنُملا نبا لاق امك ءامهنيب مادصلا ناكف

 هل فناينأ: نف

 كادت ننتوتف انابيب تت رب ةووغ ةليسلا كيلعت نآوأ

 يف اهرابخأ دّربُملا ركذ  ةكرعم يف بلهملا لابجب جراوخلا لابج تقتلاو
 مده ٌيرطَق ناكو)» :فّريمللا لاق .بّلهملا راصتناب ةكرعملا ةحرتومد لماكلا باتك

 ةنيدمب كلذ لثم دارأو اخ اوس ايسلا ةويتاكرن او اك ايحا نذل ؛رخطصا ةنيدم

 بلهملا هعقاوف ءاهمدهي ملف «مهرد فلأ ةئامب ٍذيْرِهلا نب ُدْرَمْذاْزَأ هنم اهارتشاف ءاَسْف
 .(؟ /587”ص) .(«نامرك ىلإ هافنو همزهف

 ةلود ةطلس ةداعإ بلهملل مَن «نامرك ميلقإ ىلإ جراوخلاو يرطُق باحسنابو
 نمألا بلهملا طّسّبو «زاوهألا ميلقإ ىلإ ةفاضإلاب سراف ميلقإ ءاجرأ لك يف ةفالخلا
 .امهعيمج سرافو زاوهألا يميلقإ عوبر يف رارقتسالاو

 ىصقأ وهو) نامرك ميلقإ لخاد مدقتي بلهملا أدب هالا/ ةنس طساوأ ذنمو
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 ةريغُملا هنبا بلهملا هّجّوَف «فينو تاونس رشع ذنم مهمكح تحتو يسيئرلا مهزكرمو

 دلقتف «هدلقتي نأ هيلع مسقأو بلهملا ىلإ جاجحلا هب هّجَو ًافيس هيلإ عفدو «نامرك ىلإ
 مث «نامرك ميلقإ لئاوا هتاسرفب لخدو ةريغملا هدلقتف «ةريغملا ىلإ هعفدو بلهملا هب

 ٌتنك نوكأ نأ ينرسي ام : لاقو «كلذب ُبلهملا َّسَف هاّمَدَأ دقو فيسلاب ة ةريغملا عجر

 ءٌداقُرلا هيلإ ٌمَضو ِنْيَئَرَّوَكلا نيتاه جارخ ٌةيابج ينفكا «يدلو نم كريغ ىلإ هتعفد

 :مهنم لجر لاق كلذ يفو . .دنَجلا نايطْعَي الو ٍنايِبجَي العجف

 ةانقرلاو ةريغم نس ابخوأ ارديخ ةيزبح رمال سدكآلا

 ةانهسلا ةهالوتة تابسدتوب ريق ايي ةوطشللا ن5: اهين

 .(سوسلا هيف عقو اذإ «ساسأو ٌماعطلا ماس :لاقُّي) دّربملا لاق

 نم مهافن ىتح جراوخلا براحف  نامرك ميلقإب  ٍناجّربسلا ىلإ ُبلهملا راسو
 تاهملا عدتقتو“ «ةقالقتلا ةلوك ةظلش ىلإ ناخربكلا تداعفا « تلف يح نلإ ناجرتسلا
 رئاس اهيف عمتجا دقو نامرك ةمصاع يهو تفريج ةنيدم فراشم ىلإ شيجلاب

 عفوو .ريبك دلع مجعلا نم مهعمو ,مهتداقو ةءاجفلا نب يرطق مهمامإ عم جراوخلا

 ءريغصلا هّبر دبع مهنم ٌسان عيابف «تفريج ةنيدم ىف هتداق ضعبو يرطق نيب فالتخا

 نام وجو تارصتلا نع رزكا ريتال هيو هيض ىلا اعتلال «مهنيب برحلا تبّشَنُف

 ملف» يناثلا مويلا يف ذ اولتاقتو .ليتق يفلأ نع مهنيب برحلا ْثَلْجأو هفلتتت هيعطت

 ءاهب مجعلاو هبر دبع ماقأو «ةنيدملا نم ٌبرعلا ٌمجعلا تجرخأ ىتح راهنلا فصتني

 ةريسم ىلع مهنم بلهملا ناكو ءمهشواني ذخأو ةنيدملا باب ىلع يرطُف قّدنَخُن

 لزأ مل ينِإ لْقَف يرطق ركسع تيإ :لاقف ؛هباحصأ نم ًالجر بّلهملا سد مث ءةليل

 بلهملا نيب ميقنأ ءهؤطخ نايف : دست ريم لون قدس ىارلا :ةيمفت ايرظق قرأ

 «قدص :لاقف ّيِرطق ىلإ مالكلا امن .اذه اًنحوارّيو لاتقلا اذه انيداغي «هبر دبعو

 هيف متيأر هبر دبع ىلع ماقأ نإو هانلتاق بلهملا انعبتا نإف «عضوملا اذه نع انب اوُحَنَت

 ىلع لمحاف هللا ديرت تنك نإ نينمؤملا ريمأ اي :ةّرُم نب ٌتْلَّصلا هل لاقف .نوبحت ام

 تلوملا حبصأ :لاق مث ا وضاختي قس فاباصيفا ْمِلْعاَف ايندلا ديرت تنك نإو (موقلا

 . .بلهملا كلذ غلبف «تفريج نم يرطُق لحتراف .هنم هيف عمطن انك ام انم وجري

 ًانايحأو ةادغلاب ًانايحأ تفريجب نيذلا لتاقي لعجف «يرطق قدُْنَخ لزن ىتح راسف
 : يئاطلا يسودسلا ُقْيْعَمْلا لاق كلذ يفو «يشعلاب

 لايجكا يستقل تكنارو. ايتذيش قارعلاب ركارخلا تيل
 لاطبألامجامج نيبراضلاو انناسُرُف نم ِءْرُجلا ّلهأ نحكنن
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 بابب - يرطق لزنم لزن دق هنأ هربخي جاجحلا ىلإ ديزي هنبا بلهملا هّجّوو
 مجعلا جراوخلاو بلهملا لزي ملو .هرهظأ ًارورس جاجحلا كلذ ٌرّسف - تفريج
 لاق «هبر دبع ىلع ٌراصحلا دتشا املو . .نوحوارتيو لاتقلا َنْوَداْعَتي تفريجب

 دقو تفريج نم  اوجرخ ْئشعلا ناك املف . .اذه مكلزنم نع اولقتنا :هباحصأل
 نع مهوُدُر :سانلل بلهملا لاقف . .اولقتنيل مهعاتم ٌفِخو مهلاومأ اولمح

 ةريغملاو سانلا نم ةقرف ىلع ديزي ناكف . سانلا يف اوقرفت هينبل لاقو «مهتهججو
 عرضو باودلا تَرِقُع ىتح ًاديدش ًالاتق جراوخلا اولتاقف + نباحلا نع ةكركا قاع

 طوسلاو اهنم ذخؤي حّدقلا ىلع لتاقت جراوخلا تلعجف «لاجر تكّلبقو «ناسرفلا

 رثك ىتح هيلع اولتاقف جراوخلا نم لجرل حمر طقسو .لاتق دشأ سيسخلا قلِعلاو
 مهل اولخف «مهيلع حمرلا نع لح : ةريغملا ىلإ بلهملا ثعبف . .لتقلاو ٌحارجلا
 لخدو .تفريج نم خسارف ةعبرأ دعُب ىلع اولزن ىتح جراوخلا تضم مث «هنع

 .(هيلع مّنَْحو .هوفلخ امو عاتم نم مهل ناك ام عمجب رمأو ؛«تفريج بلهملا

 خسارف ةعبرأ دعُي ىلع جراوخلا عَمَجَت ثيح ىلإ تفريج نم بلهملا راسو

 نع برحلا تلجناو ًاليتق هبر دبع اهيف طقس ةمساح ةكرعم تعقوف «تفريج نم

 ىز حيرج لذ كدا فايل ا ؛جراوخلا نم حيرجو ليتق فالآ ةعبرأ

 ىلإ بلهملا داع مث .مهئّمأف موق نمأتساو «هيف ام ىوَحُف مهركسعب ٌرِفظو ( هتريشع
 ميلقإ ءاجرأ رئاس يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود تايار تفرفرو «تفّريِج ةنيدم

 ميلقإ ءاجرأ يف تفرفر امك ءالامش ناتسجسو ًاقرش دنسلا لخاد ىلإ ناركمو نامرك
 .ةدتمملا ناريإ قافا نم امهريغو زاوهألا ميلقإو سراف

 نامركو سرافو زاوهألا يف يدزألا ةرفُص يبأ نب بّلهملا ريمألا هب ماق ام نإ
 يناميلا ريمألا هب ماق ام يهاضُي (هال8 ,/5 ةنس) ةرتفلا كلت يف ناتسجسو

 دق ةفالخلا ةلود ناطلس ناك يتلا يبرعلا برغملا دالب يف يناسغلا نامعنلا نب ناسح

 ةرطيسو مكح تحت طسوألاو ىندألا برغملاو ناوريقلاو سنوت تتابو اهنع رسحنا
 نامعنلا نب ناسح قلطناف (نهال# تك ةكس نيس ام) مورلا عم نيفلاحتملا ربربلا

 هالة ةنس  ناوريقلاو سنوت ىلإ - ايبيل يف  ةقرب نم يمالسإلا يبرعلا شيجلاب
 ساروألا يف مث ناوريقلاو سنوت يف ةفالخلا ةلود ةطلس داعأف ًاديجم ًاداهج ضاخو
 نيد يف ربربلا لخدف طسوألا برغملا ىتح (ها/# ةنس) - رئازجلا  ىندألا برغملاو

 ةيبرعلا ةفالخلا ةلود ةطلس بلهملا اهيف داعأ يتلا ةرتفلا تاذ يف كلذو ًاجاوفأ هّللا

 رعاشلا فقوف «قرشملاب ناتسجسو نامركو سرافو زاوهألا عوبر يف ةيمالسإلا
 ةديصق ىقلأو «نامركب ةرامإلا رصق يف بلهملا يدي نيب يرقشألا نادعم نب بعك
 يربطلا ريرج نبا ركذ دقو «هتاراصتناو هكراعم لَجَّسو هحدمو بلهملا ىلع اهيف ىنثأ
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 0 «ًاتيب 87 يهو نادعم نب بعك ةديصق كولملاو ممألا خيرات يف

 (رهسلا َينْيَع ىذآف ٌتقرأدقو) ٌرَفَسلا مّكنع يناَدَع ينإ ٌصْفَح اي

 : هلوق اهنمو

 انردص امد هلل يم نامزك راينا" تزول نضيع تلو لول
 ٌرجشلاو ٌءاملا اهيف ٌضرألا تمادام مهدالب انزُر ام ٌبلهملا الول..

 ْرُمُعالَو ءناوال «ةعيسّدلا محض «حرفوذ «عابلاٌليوط «نيبجلاٌتْلُص. .

 ٌرتَْقاهِفْرَط يف ٌةلوكرِه سمشلاك اهتَئُس ءائسحلا ٍةَْيَقلا َبِجاَو اي
 0 وينال يف قيتارعلا شل. ميشترو كاليبأ كعمل كات

 : دّربملا سابعلا وبأ لاق ندمت بنل... دعنا ىلإ هللا كلو 527
 يفاكلا هّلل دمحلا ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسبب : جاجحلا هل بلهملا باتك ناكو»

 نم ٌركشلا ٌعطقني ىتح هنم ٌديِزَملا عطقني ال نأب مكح يذلا هاوس ام َدُقَف مالسإلاب

 ل ل ل ل هدابع

 دادتشا ىلع مهرسي امم ٌرثكأ انم مهءوسيو ءانؤسي امم رثكأ مهنم نر نينلظخب

 مهتم ثرهتناف :ميضرلا هب موو افلا هل ثارت ىتح مهر لع نك دقن ءمهتكوتت

 ىتح كلذك لزن ملف .ةوجولا تفراعت ىتح داوسلا تيندأو ءاهناكمإ تقو يف ةّصْرُملا

 . "«نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاوملظ نيذلا موقلا ُرباد َمِطقَف ُهَلَجأ باتكلا ْعَلَب
 نأب ملعي ناك هنأل ءجاجحلا ىلإ هنأ بوتكملا لوأ يف بلهملا ركذي ملو

 قشمد يف هتءارق متيف .قشمد يف ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا ىلإ هثعبيس جاجحلا

 .قارعلا يف ئرق امك سانلا ىلع

 رعاشلاو يدزألا ديلَت نب ٌةّرُم بيطخلا عم جاجحلا ىلإ هبوتكم بلهملا ثعبو
 :ناطحق نم ءاملعلاو ءابطخلا . . ) باب يف ظحاجلا لاق .نادعم نب بعك

 ٠ . ”جاجحلا ىلإ بلهملا هدفوأ يذلا بيطخلا وهو ءديِلَّتلا مُهف نب ةّرُم : : مهنمو ”2
 ديل ا 1و رتل ادت ب تن باهملا 20 :دّربملا سابعلا وبأ لاقو

 يلامألا باتك يف يلاقلا يلع وبأ لاقو . ؟جاجحلا ىلع ادفوف ٌةءونش أ ا ٌّيِدْزَألا :

 ه5 هد ص - يناهفصألل  يناغألاو مج 5/5 - 77١ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 ا

 .؟ج 790ص - دربملا سابعلا وبأ  بدألاو ةغللا ىف لماكلا (؟)
 انجب # ةرص - ظخاجتلا:- قييبتلاو نايبلا (0)
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 أ :لاق داّبع نب دمحم نع ديعس نب نكسلا انثّدح : : لاق ديرد نب ركب وبأ انثدح»١

 ىتح ًايرطق ىلا رفصألا بو ذب مر نيح قرقشألا نادمم نب مك تهل

 . ناسارخ ضرأ وحن نامرك نم هجرخأ

 ْ ؟موقلل بلهملا ةيراحم تناك فيك :جاجحلا هل لاقف

 ةمخطلا هْنَمَهَد اذإو «ثيللا | روسُي امك راس ةصرفلا َدذَجَو اذإ ناك : بعك لاق

 ©""رهدلا رْبَص َرّبَص موقلا ةهذام اذإو «بلعتلا غوري امك غار

 بلهملا مكل ناك فيكف :دّربملا ةياور يفو) ؟مكيف ناك فيكو : جاجحلا لاف

 : ةبلا قلولا ةعاط اتم هلو: «تدغلا نلاولا ىافشإ هنمانل ناك : نيك لاق

 متنك فيكف جاجحلا لاق :دّربملا ةياور يفو) ؟يِرْطَق مكتلفأ فيكف : جاجحلا لاق
 اودهتجا اذإو «مهنم انسئي اوذخأ اذإو ءانوفع انذخأ اذإ انك :بعك لاق ؟مكودعو متنأ

 . (؟يرطق مكتلفأ فيكف «نيقتملل ةبقاعلا نإ : جاجحلا لاقف . مهيف انعمط اندهتجا

 .ةدع ذفنأو َةَّنَج نصحأ لجألاو «هب هانذك ام ضعيب انداك :بعك لاق

 ؟هومتكرتو هبر دبع متعبتا فيكف : جاجحلا لاق

 ٍبَجَش نم انيلإ ٌبحأ دْنُجلا ةمالس تناكو ءْلَقلا. ىلع ّدَحِلا انْرَنآ :بعك لاق
 : جاجحلا لاق . .ٌبحن يذلا ىلإ يرطق نم انرصف :دّربملا ةياور يفو) .'''ودعلا
 . (لقَلا ْمُهّلمِشَو ُنْمألا مهيف اشف :لاق ؟سانلا طابتغا فيكف

 ؟يئاقل لبق باوجلا اذه تددعأ تنكأ :جاجحلا لاقف

 , 0ك الإ بيغلا ملعي ال اسمعك لاق

 ُبلهملا «لاجرلا ِهَّللاو نوكت اذكه :جاجحلا لاقف» :دربملا سابعلا وبأ لاق
 ل ثيح كب َملعأ ناك

 - يلاتلا مويلا يف امبرو  امهمودق دنع جاجحلا ىلإ ةّرمو بعك لخد املو

 :بعك هدشنأ)

 (رهسلا َيِمْوُن ىّدْرَأف ٌتْرِهَس دقو) ٌرفسلا مكنع يناَذَع ينإ ٌصْمح اي

 .ودعلا دنج ديري . سانلا نم ةريثكلا ةعامجلا :ةمحطلا )١(

 .هالا/ ةئس ناتسربط يف هلتقم مث ناسارخ

 .١ج 7506 ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا ةرفإ

 .؟ج ؟94ص - دربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا (:)
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 مث ءةديصقلا هدشنأ مث .امهالك :لاق ؟بيطخ مأ رعاشأ :جاجحلا هل لاقف
 ءمهديسو مهسراف ةريغملا :لاقف ءبلهملا ينب نع ينربخأ :هل لاقف هيلع لبقأ

 رفي نأ عاجشلا يحتسي الو :ٌةصيبق مِهّيْحَّسَو مهداوجو ًاعاجش ًاسراف ديزيب ىفكو
 «باغ ٌثيل دمحمو «ٌفاعُرز توم بيبحو «ُعِقان ٌمِس كلملا دبعو ءُكِرْذَم نم
 اوناك :لاق ؟مكيف بلهملا ونب ناك فيكف :جاجحلا لاق .ةدٌْجنت لضفملاب كافكو

 :بعك لاق ؟َدَجْنَأ ناك مِهُيَأف :لاق .ِتايّبلا ناسرُفف اوُلَيْلأ اذإف ءاراهن حّْرَسلا ًةامُح

 . ''”(اهفرط نيأ ىَرْدُي ال ةغَرْفُملا ةَمْلَحلاَك اوناك

 نانمرك ءاوضتاو نانوكا وت ةإ يف جراوخلا رمأ ءاهتنا دعب بلهملا ءابنأ نم ناكو

 تليمفلا ةزنا نأ هالال ةنس ريثألا نباو يربطلا ركذ امك كلذو - بلهملا ةرمإ تحت

 تلهسلا يبماتن ناب نضوبضتلا :ثيفلس لقول وباك ىلإ ةاقيحتت ميلقإ تلمشو تدتما

 ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا لبق نِم ناك سرافو زاوهألا دالبو جراوخلا برح ىلع
 «قارعلل جاجحلا ةيالو يف كلذ رمتساو هال4 ةنس قارعلل ناورم نب رشب ةيالو ذنم

 نوكت مهتيلوت نكلو قارعلا يلاوب نوطبتري قارعلا قراشم ميلاقأو دالب ءارمأ ناكو
 3 جاجحلاب نامركو سرافو زاوهألل بلهملا ةيالو تطبترا كلذلو ةفيلخلا رماوأب

 ١ :يربطلا لاق كلذ يفو «لوباكو ناتسجس ىلإ هالال ةنس تدتما مث قارعلا

 0 «ناتسلبازو لباك يَ بلهملا ناك» :لاقو «ناتسجس بّلهملا ىلو جاجحلا
 ينم ملعأ وه لجر ىلع كلدأ الأ :جاجحلل بلهملا لاق مث .مهحلاصو «مهلتاقو
 ىلع جاجحلا هالوف «ةركب يبأ نب هللا ديبع :لاق ؟وه نمف ىَلَب :لاق ءناتسجسب
 جاجحلا يلرال: نيقالا ندا لاقو 20الف بليجلا قرون ناعمحجمب

 كلت لمجم نم نيبتيو 570 يعبسو نامث ةنس كلذو ناتسجس ةركب يبأ نب , ِهَّللا ديبع

 ميلقإ هال ةنس طساوأ ىت ىتحو هالا/ ةنس لمشت تناك بلهملا ةيالو أ نضردعفلا

 - داعأو - طسب دقو «ناتسناغفأ يف لوباك ىلإ ناتسجس ميلقإو نامرك ميلقإو سراف

 ٌحاجحلا لأس دقو ,عوبرلا كلت يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود ةطلس بلهملا

 ,(ُلَمَتلا ْمُهَلِمَّشو ُنْمألا مهيف اشف :لاقف ؟سانلا طابتغا فيكف» :نادعم نب ّبعك

 :بلهملل فوع نب بيبح لاقو

 ٍدحأ ىلع فّنْعَت ملو َتْيَمَك دقف يلام ل وس يسع اك أ

 .1ج 794 ص - دربملا سابعلا وبأ  بدألاو ةغللا يف لماكلا )١(
 .الج 78١ ص يربطلا - كولعلاو ممألا خيرات ()
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 ٍدلولا ىلع يناحلا دلاولاك تنكو اوعمقناف لهجلا لهأ ملحلاب تيّواد

 ل م ا ب وت اما
 يف جراوخلل ٌنيع ًانالف نإ :بّلهملل ليق» :يلاقلا يلع وبأ لاق «جراوخلل هتبراحم
 ثعبف . جراوخلاب قحليو كلاتغيل برحلل اوُعُد اذإ حالسلاب ْنْفَكتي هنأو كركسع

 انْمَّرَع ام ىلع كرمأ نم مدْقُت ملو ءانل كذبك اندنع ررَقَت دق : : هل لاقف هب َيِتَأف «هيلإ

 ؟كلعقأ نأ بحت َةلْيِق ّيأ زتخاف ءاضَرَتْعُم كشلل ُنيقيلا َعَدَي مل ام دعب الإ هيلع
 ةفطع اهنإف :لاق «نئاغضلا يوذ نْمِضِل ٍرِقَتْحُم ميرك ةفطَع وأ رِهجُم فْيَس : :لاقف

 دوف ناعما قلرأ نع كلذ دست ناكف ةلييش اخف » بونذلل رقتحم ميرك

 :(ىلامألا 23155

 :بّلهملا هل لاقف «ةقرازألا نم الجر كردمو لضفملا َرَسأ» :دّربملا لاقو
 ليي ىلكوت < نادحع نشل كنإ ::لاققا + تادهه ني نجرب لاق ؟ لجولا ندم
 . (لماكلا - 7<)

 ديرد نب ركب وبأ انثذحا : ىلاقلا وبأ لاق «سرافل هتيالو يف بلهملا ءابنأ نمو

 لهأ ءامكح نم ٌميكح مق :لاق ٠ «مثيهلا نع دلاخ يبأ نع َيِلُكُعلا انثدح «لاق
 ٌتْعِتُق امو مد ءريمألا هّللا حلصأ :لاقف ٍبّلهُملا ىلع سراف

 نأل :لاق ؟كلذ َمِلَو :لاق ءماقملا اذه تمق ْذِإ فَّضُنلاب كنم ىضْرَأ الو ؛ماقملاب

 عْيم ْنَم ريقفلاو "كيتي ام ليفأ نم ةزخلان ديزّتْسُمو ريقفو ين : ا

 كنأ ٌتيأرف كرمأ يف ترظن يّنإو .ىنِغلا دعب لضملا بلطي يذلا ديزتسملاو ( هس

 ينتدز نإو ,ينّئفصنأ دقف ينّتعنم نإف «كتدازتسا ىلإ يسفن ثقاتف يّقح ّيلإ تيّذَأ دق

 . (ىلامالا»د 7” )١15/ (هجئاوح ىضقو 0 2 َبيْعأف يلع كئمعن ثداز
1 

 بلهملل جاّجَحلا ميركت
 ةتس ءاهز دعبو «ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا تاهيجوت ىلع ًءانب هنأ ودني امق

 يف جراوخلا رمأ ءاهتنا دنع جاجحلا ىلإ ند نبل هيك ىذا ترككملا وي هكا
 ةرغص يبأ نب :.:بليملا ىلإ قارعلا ريمأ يفقثلا فسوي نب جاجحلا بّتَك 6« نامرك

 دَح نم مهحارأو اريخ نيملسملاب لعف دق لجو زع هللا نإف .دعب امأ» : يدزألا

 اذه يباتك كيلع ةرو اذإف « نيملاعلا ودلل كمحلاو َكلَبِي امب ملعأ ةقحولا «داهجلا

 كار رم |صور ءمهئالب ردق ىلع ؟'ّسانلا ٍلْمّتو ْمُهَتْيَف نيدهاجملا يف مسقاف

 )١( هلالج لج هّللا لاقو . .ُلْضْفَت يتلا ةيطعلا لفنلاو . مهنيب مسقأ يأ : : لمت :هلوق» دّربملا لاق :
 .؟كتيطعأ يأ ءاذكو اذك َكْنلَُت :لاقيو .*«لافنألا نع كنولأسي#
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 ىلع لمغتساو ؛ مهئازإب موقت ًاليخ ْفْلَخُف ٌةيقب موقلا نم ثيقب تناك نإو .هليضفت

 هلزنمب قاحللا يف دحأل ُصَخَرُت الو :كدلو ن اييش مشل لك «ٌتيأر ْنَم َنامرك

 . "يللا اق نإ َمودّقلا ٍلَجَعو .ّيلع مهب َمَدْقَت نأ نود

 نامرك يلوي نأ هرمأيو ءهركشي بّلهملا ىلإ جاجحلا بتك# 0000

 . '”ههيلإ مدقيو ءاهيمحي نم اهيف لعجيو هيلإ قثي نم

 اقألا ينوررمألا ير اجي ماق بلهملا ىلإ جاجحلا تانك رواملت
 بيبحو «سراف ميلقإب رخطصا يف : ًالماع بلهملا نب ةريغملا ناكو «هتيالو تحت يتلا
 ىلإ ْنسحأ . هل لانو ؛نامرك ديزي هنبا ُبّلهملا ىَلَو : هّربملا لاق «ناتسجس يف
 "كيو ناغلطقو «ّىلإ ههّجوف ائيش ناسنإ نم ٌتركنأ نإو «كعم ْنَم

 تدل هيو ووش ل رح زنا دعنا نإ عييضاسك درت باهت و
 ٌةَرِصِب 5 ٌةرِصَبلا) سيق نب فنحألا لاق امك هنأ ْدِإ ًٌالفاح ًالابقتسا ةرصبلا لهأ هلبقتساو

 رابكو جاجحلا هلبقتساف ةرصيلاب ةرامإلا راد ىلإ يلينجلا راس مث «(بلهملا

 مادحلا دموع ةفوكلا ةئيدم تناكو  ةرصبلاب كاذ ذِإ جاجحلا ناكو «تايصخشلا

 هللا دبع نب حاّرجلا اهيلع هبئان ناك يتلا ةرصبلا ىلإ همودق ببس تاياورلا ركذت ملو

 ىلع هعم هسلجأف نا لو حمس ناس لوسلا محلا :ريثألا نبا لاق - يمكحلا

 قايسلا يف ريثألا نبا لاقو .ةرامإلا رصق يف يلاولا يسرك وه ريرسلاو «''”ةريرسلا
 هيلع مِدَق املف «جاجحلا ىلإ راسو ء«هنبا ديزي تا ا لمعتسا» :لوألا
 ايجار يلبملا ميقا“ : درعا نيانعلا 5 . . هبلاج ىلإ هسلجأو همركأ

 لاقو» : دّربملا سابعلا وبآو نيثألا قفا ل 0 0 رهظأو ءهبناج ىلإ ةسلخاف

 لاق امك هَّللاو تنأ :بلهملل لاق مث 1 جلا كليهما كارا فا : جاجحلا
 :يدايإلا رمعي نب طيِقّل

 أ*اعِلَطْضُم ٍبْوَحلا رمأب عاَرِذلا َبْحَر مقود هلل عقر ارولفو

 .؟ج 7971 - 756 ص - دّربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا ىف لماكلا )١(

 .4ج ا/١ و 57ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)
 فارشأ ناكو قارعلا لهأ ريقحتو زازفتسا (بلهملا ديبع متنأ قارعلا لهأ اي) هلوقب جاجحلا دارأ (")

 يتأي نأ جاجحلا دارأ امبرو للا رشختا) ةيتمملا هاف وك, نكلجملا يف قارعلا ءاهجوو

 .ةقئال ريغ ةرابعب ىتأف (بلهملا ةرصب) فنحألا لوق نم ىوقأ ةرابعب
 ءردصلا عساو ديري ٌلثم اذه امنإو ءعساولا بحرلاف «عارذلا َبْحَر :يدايألا لوق» دّربملا لاق (5)

 رمألا ةلوهس ىلع نكلو هَقْلُخْلا ٍدْعابَت ىلع ىنعملا سيلو .نيعارذلاو نيبكنملا نيب ام ٌدعابتم
 :رعاشلا لاق ؛هيلع

 اعزَداهب قاض ءارْوَعلا تليق نإو ٌةثيشت ال يعلاب عارذلا ٌبيحر
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 ')عّلِضلا ُمِصْفّيٌهاْشَحداكيُْوَه هُقعبيَتْيَرالإٌمونلاٌعَعطَيال

 اًعّشخ هلٌةوركم ضعاذإ الو ُهَدَعاس شيعلا ُءاَحَر ْنِإًافَرْعُم ال

 """اَعَبّتُموًاروط ًاعبَنُم نوكي ْهَرطْشُأ ٌرهدلا اذه ُبّنَخَي لازام

 "ةاعرضالو امال يأرلا مكشقنُم  ُةُئريِرَمِرْرَش ىلع ثرمتسا ىتح
 سلا ينك ل «ريمألا ُهّللا حلصأ : جاجحلل لاقف لجر ماقفا :دربملا لاق

 ب .رعشلا اذه دشنأ مث ءيدايألا طيقل لاق امك ٌبلهملا :لوقي وهو ًايرطُق ةعاسلا

 .ًارورس أالتما ىتح جاجحلا

 ُقحلا ٌعَمَد نكلو ءَّدَحَأ الو انودع ىلع ٌدَشَأ انك ام هّللاو ان :ندهملا لاقو
 ًاريخ ةلواطملا نم هانهرك ام ناكو «ىوقتلل ةبقاعلاو ؛ةنتفلا ةعامجلا ترهقو لطابلا

 .«ٌتقدص :جاجحلا هل لاقف .ِةلََسَعلا نم هانببحأ امم
 نام خاع خاج
 انا نال 3

 ءالَب اوَلْبَأ نيذلا نع جاجحلاو بلهملا نيب ثيدحلا ىرج يلاتلا مويلا يفو
 :دربملا سابعلا وبأ لاق ءءاطعلاب مهميركتل نامركو سرافو زاوهألا بورح يف ًانسح
 تاسات ُبْلهملا رمأف . ْمُهءالَب يل فصو اًولْبأ نيذلا موقلا يل ركذا :وشلا ول لامعا

 لجاع نم مكل ُهّللا رْخَّذ ام :بّلهملا مهل لاقف ؛جاجحلل كلذ اوبتكف - هباحصأ نم

 للا ءاش نإ ايندلا

 ءانُعلا يف ْمِهِلْضافَتو ءالّبلا يف مهبتارم ىلع جاجحلل بلهملا  مُهَرَكَذ مث

 ءاديجمو كلملا دبعو ٌلضَمُملاو َة ةصييقو ًايبيختو اكردمو دِئوتَو ًةريغُملا هينب َمَّدَقَو

 رمأ ىلع ّيوق هنأ ديري ءديدّشلا وهو «عيلّضلا نم ُلِعَتْفُم وه امنإ ًاعلطضم هلوقوا :دّريملا لاق

 .اهب لقتسم برحلا
 .لاعفألا ىلإ فاضُي امم ضوعو ُثْيَرَف :ٌّمَه هثعبي ثير الإ مونلا معطي ال :هلوق) :دّربملا لاق 0

 .(مَه هثعبي ىتح ًاريسي الإ مونلا ٌمَعطي ال هنأ هليوأتو
 )١( هلوقولا : دّربملا لاق ,رهدلا اذه فصن ةربخو ةيرجت هل ديري : هرطشأ رهدلا اذه بلحي لاز ام :

 نب رمع لاق امك «سيئرلا ٌحِلْضَي ام ملعف ؛سانلا ّعَبْنا دق يأ ءًاعبّتمو ًاروط اعبتم نوكي

 .«انرومأ تحلصأو سانلا رومأ انحلصأ دق يأ ءانيلع ليإو انلأ دق : : هنع هللا يضر باطخلا

 هماكحتسا دعب هلتف تررك اذإ «لبحلا ترزش :لاقي ُلَكَم اذهف هتريرم زْرَّش ىلع» :هلوقو (9)

 .لبحلا :ةريرملاو ءهيلع ًاعجار

 : جاجعلا لاق :خيشلا نسخ مكعلاو ا ا

 2 ل ,ةنفاعتلا وهو «محقلا لثم : ُنحْلْتُملاو

 الضامر«  »/  ” /791(لماكلا .
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 مهترخأل مهملظأ نأ الولو :مهيلع ُهُئَّْدَقَل ءالبلا يف دحأ مهمدقت ول هّللاو :لاقو
 ا .ٌتبغو ٌترضح نإو «ينم مهب ملعأب تنأ امو ٌتقدص :جاجحلا لاقف

 .هللا فويس نم

 :جاجحلا لاقف ءامههابشأو «داقُرلاو ٌةرْمُص يبأ نب ةريغُملا نب َنْعَم ركذ مث
 ٌداقُدلا لاقف . برعلا سراف اذه :ٌبّلهملا لاقف انج ير جر جدت نانا
 كلب ةينبانلا ىضفيك تدك ةيليعلاا نيل. نيو لانا تول ريمألا اهيأ : جاجحلل

 ترص «ءالّبلا ىلع ينيزاجيو هدلوو هسفن ٌةوسإ ينأعجيو ٌربصلا يملي ْنَم عم ُترِص
 . اناسْرُف يباحصأو انأ

 نيفلا تليملا كلوةازو . مهئالب ردق ىلع موق ىلع موق ليضفتب جاجحلا رمأف
 21000 زازا ب6

 أ :يدبعلا ةمقلع يبأل ةليجلا لاق نامرك يف مهئادعأ عم ٍةهجاوم ءانثأف «ةريغملا

 ا :هل لاقف ؛ةعاس مهمجامج انوريعيلف : : مهل لقو ٍدمَحَيلا ليخب

 لاقف «(دارك لخنلا قاذعأل لاقي) تبنتف يِدارك مهقانعأ تشيلو (ناعتف: ناكني
 :لاقف ًارعاش ناكو «لعفي ملف :موقلا ىلع ٌرُك : :نموأ ني تيبحل بليهملا

 ٌسارملاهبٌدَجنيح مدَقَت ملعريغبّريمألاّيِللوقي
 ساَر سارلا اذه ريغ يل امو ةايضح نم كيما نإ يل انمنف

 نأ الإ ءال :لاقف .ُلمحلا :ةرفُص يبأ نب ةريغملا نب ِنْعَمل بلهملا لاقف
 ىلع نْعَم لمحف ءاهنم جاوزلاب هدعوف «- بلهملا تنب يهو كلام مأ ينجوزت
 :لاقو ء«مهفشكو مهيف نعطف ودعلا

 اناولأاندنعَمويلاُهكْلُم لامبًةاَدَّعلا يرتشي ْنَم تحي
 اهتاؤحلا اتركم تومعحالالا نغطب كاذ دنع ّركلا لِصَن

 . هتنباب بّلهملا ُهَجَوَز رصنلا مت املف
 (ناطحق نم ءابطخلا) باب يف ظحاجلا هركذ «ةريغملا نب رشب هوخأ مهنمو

 ىلبأ رشب ناكا :دّربملا لاقو «ةرفُص يبأ نب ة ةريغملا نب رشب :كيتعلا نمو» :لاقف
 ٌةوُفَج بلهملا ينب نيبو هنيب تناكو ا م

 دعب ًالئاق ظحاجلا اهركذ دقو ؛ «رشب ةلاقم دربملا ركذ مث مع دنااب :مهل لاقف
 نع ترضق دق هّللاو نإ « يمع ينب اي 0 ا

 انو رجم الو التهم عملا ناك :ىتح «بتعتسملا ةاكش تزواجو «بتاعلا ةاكش

 هولصوو هل اوعجرف» :دّربملا لاق ٠" .هّركش متوجر وأ :هئاسل متفح أرمإ ينوُدُعَ
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 اوئفوك نيذلا نم يرتخبلا امهوخأو ءنْعَمو ءرشب ناك مث «هلصوف بلهملا هيف اوملكو
 :يربطلا لاق «ناسرفلاو ةداقلا نم ريثكلا عفوك دقو «بلهملا دالوأ ةأفاكم لثامي امب

 جاجحلا هقّدص الإ نسح ءالبب هباحصأ نم ًالجر بلهملا هل ركذي ال جاجحلا ذخأ»
 ءالؤه :لاق مث مهتايطعأ يف دازو مهاياطع نسحأو جاجحلا مهلمحف .ءكلذب

 (7/؟١8ص) .«ءادعألا ظيغو روغثلا ةام ءالؤه ؛لاومألاب قحأو لاعفلا باحصأ

 نم نسحلا ءالبلا يوذو بلهملا ءانبأو بلهملل جاجحلا ميركت نأ نايبلا نع ينغو
 تاهيجوتب ناك كلذ نأ كاردإ حيتي امم جاجحلا عئابط عم ىفانتي هناسرفو هتداق

 .ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا
 داو داع ع

 نيتقطنم يف عاضوألا ثحب ىرج ءجاجحلاو بلهملا نيب رخآ ءاقل يفو
 ةقطنمو ناتسجس ميلقإو نامرك ميلقإ يهو اهريمأ بلهملا ناك يتلا ةقطنملا :امهادحإ

 نم بلهملا ناك يتلا ىطسولا ايسآو ناسارخ ةقطنم :ىرخألاو .سرافب رخطصا
 راشأ ام ثحابتلا كلذ جئاتن نم ناكو (ه14 /5  ةنس) اهيف نيقباسلا ةداقلا ءارمألا
 («ناتسجس تلئيجلا ىو جاجحلا ناك» :ًالئاق ها// ةنس ءابنأ يف - يربطلا هيلإ

 لاف و . مهحلاصو ءمهلتاقو « مهابجو «ناتسلبازو لباك يلو بلهملا ناكا :هلوقو

 0 :لاق ؟ناتسجسب ينم ملعأ وه لجر ىلع َكْلدأ الأ :جاجحلل بلهملا
 ركل اس يم ةركب يبأ نب هللا ديبع :لاق ؟وه
 لزع ةنسلا هذه يفو)» هال# ةنس ءابنأ يف - نئيتالا ل لاقو .«ناسارخ

 .ناتسجسو .ناسارخ نع ديسأ نب دلاخ نب .ذهللا ةنق نم ةيمأ تاؤوخ مري ةكللملا نبع

 ىلع ةرفص يبأ نب بّلهملا ىّلوف . .فسوي نب جاجحلا لامعأ ىلإ امهمضو
 لمعتسا املو  هال4 ةنس ناتسجس قلع ةركي بأ نب هللا منيع ةعو كر ناسارخ

 ٌجاجحلا - ٌبيبح - عدو املف ءاهيلإ ًابيبح هنبا رّيس ناسارخ ىلع بلهملا جاجحلا

 موي نيرشع راسف (ديربلا باود) ديربلا ىلع هباحصأو اهيلع راسف ءارضخ ةلغب هاطعأ
 اوبجعف ةلغبلا ترفنف بطح لمح هيقل ورم باب لخد املف «ناسارخ ىلإ لصو ىتح
 ضرْعَي مل ناسارخ  بيبح  لصو املف ءريسلا ةدشو بعتلا كلذ دعب اهرافن نم
 .©7(نيعبسو عست ةنس بلهملا هيلع مدق ىتح رهشأ ةرشع ماقأو ؛هلامعل الو ةيمأل

 هال ةنس لئاوأ ىلإ ةرصبلاب بلهملا ثوكم

  اهيلع هتيلوتب جاجحلا هغلبأ نيح ناسارخ ةيالو ىلإ ريسملاب بلهملا ردابي مل
 يتلا نادلبلا يف تاونس ذنم ةرصبلا نع باغ دقف  هال4 ةنس عيبر رهش يلاوح يف

 .4ج ا/١ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 جحلا مسوم دعب ام ىلإ ةرصبلا يف ثوكملا ررقف ءاهالوت يتلا ميلاقألاو اهيف دهاج
 ىلإ هجوتيس كلذ دعب ام ىلإ هرمع هللا لاطأ اذإف - ودني اميقاد ىحضألا ديع وأ

 نب ةيمأ َلَرَع ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا نأ نم مغرلاب هنإف كلذلو .ناسارخ

 ؛اهيلع جاجحلا هالوف بلهملا اهالوتي نأ ىلع يأرلا رقتساو ناسارخ نع هّللا دبع

 رمتسا هللا دبع نب ةيمأ نأ الإ ءهيبأ نع ةباينلاب بلهملا نب بيبح ريسم جاجحلا ٌرقأو

 هنبا بلهملا هَجَوُو ؛ناسارخ ىلع ٌبلهملا جاجحلا ىلو) :يربطلا لاق .ناسارخ يف

 ءءارضخ ةلغبو فالآ ةرشعب هل جاجحلا رمأف هعدوف جاجحلا ىتأف «هتمدقم ىلع ًابيبح
 نيرشع راسف ديربلا ىلع هباحصأو وه ناسارخ مدق ىتح ةلغبلا كلت ىلع بيبح راسف
 ْنِمو اهنم اوبجعتف ةلغبلا ترفنف بطح لمح ورم  اولخد نيح مهاقلتف ءًاموي
 ءاقآو ةلاقعل الو ةيمأل - تيبحد ٍضّرَعَي ملف .ريسلا ةدشو بعتلا كلذ دعب اهرافن

 ورم يف بلهملا نب بيبح ماقأف '"هال4 ةنس بلهملا هيلع مِدَق ىتح رهشأ ةرشع
 نب ةريغملاو نامرك يف ًابئان ًاريمأ بلهملا نب ديزي رمتسا امنيب ناسارخب (ذورلا ورم)
 .ةرصبلاب بلهملا اهيف ثكم يتلا ةرتفلا كلت لالخ سراف ميلقإب رخطصا يف بلهملا

 هتيالو ذنم نامركو سرافو زاوهألا دالب جارخ تاباسح ةيفصتب بلهملا ماقو
 ىلإ باسحلا بلهملا ِمَّدَثو ها/# ةنس ىتح ها/١ ةنس ناورم نب رشي مايأ زاوهألل

 فلأب بلهملا جاجحلا ذخأو : ي ىربطلا لاق . مهرد فلأ فلأ بلهملا ىلع اذإف جاجحلا

 : ةريخملا هنرال يليسلا لاقت ؛هّللا دبع نب دلاخ اهايإ هالو ناكو زاوهألا جارخ نم فلأ

 يلع فصنف «فلأ فلأب جاجحلا ينذخأ دقو ءرخطصا كالوو زاوهألا ينالو ًادلاخ نإ

 ءرماع نب هللا دبع ىلوم ةّيوام ابأ مّلكف . . لام بلهملا دنع نكي ملو . كيلع فصنو

 امب يفي اال اذه : بّلهملا ةأرما ةيرّيشقلا ٌةَرْيْخ تلاقف ؛«فلأ ةئامثالث بلهملا فلسأف

 ةئامسمخ هيبأ ىلإ ةريغملا لمحو ؛ تل ةلاقسما لمكاد اءانمو اهل الج اكعايف .كيلع

 رخطصالا ًايلاو ناك ةريغملا نأ اهادؤم ةياورلا هذه نكلو ؛ '"جاجحلا ىلإ اهلمحف .فلأ
 ريغ كلذو ةرصبلل ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب دلاخ ةيالو مايأ نم سراف ميلقإب

 ىلإ ةءاجف نب ّيرطق مهريمأو جراوخلا ديب سراف ميلقإ ةيقبو رخطصا تناك دقف «حيحص
 جارخ ىلع جاجحلا ىّلوف - قارعلل جاجحلا ةيالو يف - هال” ةئس اهنم بلهملا مهافن نأ

 ههجوف «سراف ًامَّدْرَك ٌجاجحلا ىَلَوا : دربملا سابعلا وبأ لاق . مَدْرَك هل لاقُي الجر سراف

 : بلهملا باحصأ نم لجر لاقف «ةمئاق برحلاو اهيلإ جاجحلا
 يللا تيكا نقلا ةنوزك". اي عتبلا رج انهاروبو

 .اللج ؟١8ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
 .«روفنلا :ةمدركلاو .دسألا :مغيضلا» :دربملا لاق (')
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 َدَْجِباَرَو رْخَطْضا نع هل ىفاجتي نأ هلأسي جاجحلا ىلإ ُبلهملا بتكف

 نوبتاكي اوناك اهلهأ نأل ؛رخطصا ةنيدم مدّه ٌيرْطَق ناكو .لعفف .دنجلا قازرأل
 لاقو  هالال ةنس  نامرك ىلإ هافنو همزهف ٌبلهملا هعَناَوَق . .هرابخأب بلهملا
 مضؤ  ٌدْرَجِباَرَدَو رخطصا  ِنْيََروكلا نيتاه جارخ ةيابج ينفكا :ةريغملل بلهملا

 ىتلا ةياورلا نأ ىلع لدي امم كاذنآ تناك رخطصا ىلع ةريغملا ةيلوتف 2')(َداقدلا هيلإ
 جاجحلل مَدَق بلهملا نأ اهلصأ لعلو «حيحص ريغ مالك اهيف يربطلا اهركذ

 فلأ ةئامسمخ اهنم «مهرد فلأ فلأ لاملا تيبل ىقبتملا نأو هتيالو ةرتف تاباسح

 نكي ملو «سرافو رخطصا جارخ نم فلأ ةئامسمخو نامركو زاوهألا جارخ نم

 ةريغملا دنع رخطصا لام تيب ىف اهفصن كانه لاومألا نأل  هتزوحب لاملا كلذ

 ٌفصنف «فلأ فلأب جاجحلا ينبلاط دق» امهيلإ بتكف «نامرك يف ديزي دنع اهفصنو
 ةثامثالث ضرتقاو غلبملا فصن يزاوي ام بلهملا عم ناكو .«كيلع فصنو ىلع

 ةريغملا هيلإ ثعب نأ ثبل امو ءفلأ ةئامسمخ لمكأف اهل ًاّيلح هتجوز تعابو «فلأ

 هضرتقا يذلا ضرقلا داعأو «مهرد فلأ فلأ جاجحلا ىلإ لمحف «فلأ ةئامسمخب

 ؛ءارعشلا نم ريثك هيلع ىّتثأو هحدم ءاميرك ًاداوج بلهملا ناكو ؛هدنع نم هميدقتب
 : ىلظنحلا ءانيخس نب ةريغملا لاق هيفو

 ارهلعدف ساملا نإف ةخدشما وأ ”هعيورتل قفشا نإ[ ىليسلا نإ
 ُمَّلظلا هب يلجت يذلا تاعفشملاو ةلفاوت ىَجْرَت يذلا تيرألا نأ

 ُمَعِيلاٍتَدَعاماذإٍديعَسوبأ ُءرئاط ٌنوميملا لعافلا لئاقلا

 يرتشي نمل تبجع :ٌبّلهملا لاق» : نييبتلاو نايبلا باتك ىف ظحاجلا لاق

 "لغم ةنَس يق رادلا ديعب ًاريقف) ”١ اينانش تل هشللا لآ ىلع ثلزت
 "”يلهأ مُهُتِبِسَح ىتح مهّماركإو مُمُداقتفاو مهقاطلإ يب َلاز امف

 .”ج 78”ص -دربملا سابعلا وبأ  بدألاو ةغللا ىف لماكلا )١(
 نبا ةياورو . .ةرفص يبأ نب بلهملا ةمجرت يف ناكلخ نبا امهلقن ناتيبلا :شماهلا يف ءاج )١(
 نمز ىف ناطوألا نع ًابيرغ) :ةسامحلا ىفو (لحملا نمزلا ىف ناطوألا نع ًاديعب) ناكلخ
 ١ . (لحم نمز يف رادلا يصق ًاديعب) :ةبيتق نباو (لحم

 :ينعيو «هتبيغ دنع ءيشلا بلط :دقفلاو داقتفالاو .فاحتإلا :فاطلإلا :شماهلا يف ءاج (*)
 (مهفاطلإو مهؤافتقاو مهماركإ يب لاز امف) ةسامحلا ةياورو .هرمأب مهمامتهاو هنع مهلاؤس ةرثك
 .(مهربو مهداقتفاو مهفورعم يب لاز امف) :تايفولا يفو
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 ا : ىرخأ هل ةملك يف لاقو

 ٍلّلدُملا ٌيبصلاك ْمهيِف ٌُتحبصأف عب تراست اذ ايش تك دقو

 : (قدزرفلا وه لئاقلاو) ةبلاهملا يف اولاقو

 ٍهرُركملا يِوُذ نع ٍهراكملا َعْفَد ريف ركنا اعلا

 "”ووججو نسخب ٍقالخأ ٌميِرَكو مهِفيدح نسحب مُهَميِدَق اوناز
 يبأ نب بلهملا ىلإ ةبسن «يبلهم ْعْمَج :ةبلاهملا» نيتيبلا شماه يف ءاجو

 نأ اودارأ نيح مهنأ كلذو ء«بوسنم هدحاو نأ ىلع ةلالدلل هيف ءاتلاف «ةرفَص

 بسلا هان أل و هويحيبلا ءايوقدكب ىلإ اورظفا ريشكت خفج يروج وجسم

 «بلهملا نب ديزي :مهنمف . .بسنلا ءاي نم ًالدب ءاتلا ىتأف ناعمتجي ال عمجلاو
 «بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزيو «بلهملا نب ةريغملاو «بلهملا نب ةصيبقو
 نب دمحم نب نسحلا وهو ؛يبلهملا ريزولا مهنمو .متاح نب ديزي نب حورو
 .ه 67 ةلئس ىفوتملا «ةصيبق نب متاح نب ؛ ديزي نب هّللا دبع نب ميهاربإ نب نوراه

 . '"”(دلو ةئامثالث بلهملا بلص نم ضرألا ىلع عقو هنإ لاقيو : ةبيتق نبا لاق
 ءدايزو «ديزيو ءةريغملا) مهنأب تلييسلا دالوأ ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقو

 نم كلذكو «''"(ةمطافو «دنهو ءدمحمو «ةصيبقو «كردمو «بيبحو «لضفملاو

 لدي امم ديعس ابأ ىنكُي بلهملا ناكو ؛«(ناورمو «ةنييعو «كلملا دبع) بلهملا دالوأ
 نم ةريغملا ناكو ابلاغ ه6 ةنس لبق  ديعس تامو :؛ديعس ريكألا هنبا نأ ىلع

 ةنس سرافو زاوهألا ىلع ريبزلا نب بعصم هالو دقف ه70 ةنس ذنم ءارمألا ةداقلا
 ززّناو رّمَّشَف َكْئْيَْلَو امل فاك كنإف ؛كيباك نكت مل نإ كنإ" : :هبلإ أايشكو تف

 يف ناسرفلا ةداقلا نم - مهنم ةينامث وأ  ةرشعلا بلهملا ءانبأ ناكو .«دهتجاو ّدجو
 لوق مدقت دقو (هالال - 8 ةنس) ناتسلبازو نامركو سرافو زاوهألاب بلهملا بورح

 2 «مهديسو مهسراف ة ةريغملا) : مهايإ افصاو جاجحلل يرقشألا نادعم نب بعك

 نم ّرفي نأ عاجسشلا يحتسي الو هيض وسمر مسدارجو :اعاجتف انيواقاليزب

 كافكو «باغ تيل دمحمو هفاعز ترم يدعو ,عقان مس كلملا دبَعَو ِءَكَرْذُم

 ةءرط زا ةفلسلاك اولاك :بعك لاق ؟دجا ناك ىباق . ءاجسلا:هلات .ةدجل لدقتملا

 .(اهفَرَط نيأ ىردُي ال

 «ّيبلكلا ميلس نب نمحرلا دبع مِدَق :ينئادملا نسحلا وبأ لاق» : ظحاجلا لاقو

 ."ج 777 - 77ص  ظحاجلا :نييبتلاو نايبلا 0

 .ةج 5؟ص -. ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 0



 150 ْةَرْفُص يبأ نب ُبْلَهُمْلا /نييئاميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع ا66

 نع اوبكر دق هينب ىأرف «ةقرازألا عم همايأ ضعب يف ة ةرفُص يبأ نب بّلهملا ىلع

 ل ل ل رسل ف كلل ءمكقخالتب مالسإلا هللا َدَش) :لاقف مهرخآ

 .:(؟/55):ةملم ظابسأل

 دقو . هللا فويس نم ٌفويُس بلهملا ءانبأ نإ» : يفقثلا فسوي نب جاجحلا لاقو
 نيذلا ناسرفلاو ةداقلا جاجحلل بلهملا ركذ امدنع هربملا سابعلا وبأ هركذ ام صن فلس
 اكرذُمو ديِزَيو ةريغملا هينّب بلهملا َمّدقْف» :دّربملا لاق :داهجلا يف ًانسح الب اْوَلْبأ

 ءالبلا يف دحأ مهمدقت ول هللاو : لاقو ءأدمحمو كلملا دبعو لّضَفْملاو ةصييّقو ًابيبَحو

 مهب ملعأب تنأ امو ٌتقدص : جاجحلا لاقف . مهترخأل مهملظأ نأ الولو . مهيلع ُهُتْمَدَقَل

 0 و احلا م

 ل ا واو مهما

 : ةيريشقلا ةرْمَض

 اذإ ةهليملا حل لانا رمز يشعل وفق فيس يل كاوا ١ لظياوملا ن7
 0 :تلاق .قمحأ كاخأ نإ :اهل لاقف .يلهأب ّرمت نأ ٌبحأف ةعمجلا نم ٌتفرصنا

 ةيلوسلا نيل هل عّسوي ملف (ًةعامج هدتعو ٌسلاج اهوخأو ءاجف . لعفت نأ بحأ

 0 . هيلإ لسرأ 0 ل 0

 : ةريخع هل تلاقق ت6 تينا ا ا 0 ل

 .( عج الص) .1برضُي ّىمحألا كاخأ ثكرتو «معت : : لاق ؟للهأب تورمأ

 امهيبأ ىلإ بلهملا نب ديزيو بلهملا نب ةريغملا ِمِدَق ها/8 ةنس رخاوأ يفو
 يتلا ةغيلبلا ةمكحلا ةبسانم يه كلت نوكت دقو  هدالوأ عيمج هدنع عمتجاف ةرصبلاب

 :يهو نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا اهركذ

 و ءنوفلتخي ْمألا ينب نإ ؛اوُباَحَت اوُلُدابت يب اي :هينبل تلهملا لاق)

 ءةّلقلا ٌثتِروُت ةعيطقلا نإو «ددعلا يف ديزيو «لجألا يف أسْنَي ّربلا نإ "”ت اَلَعلا
 .ةّلَّذلا دعب راتلا بِقْعُتَو

 ."”كلهيف هئاسل لزيو «شعتنيف هلجر لزت لُجّرلا َّنِإف ؛ناسللا ََلَّز اوقّناو

 .ةرضلا :ةلعلاو :ينفا كاومأ نم دعار لجررت لا

 ش . هترثع نم ضهن :رثاعلا شعتنا 0
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 عقو كو اذإ اذإ لاعقلا ّنِإف ؛ٌةدِحَنلا نم غلبأ اهنإف ؛ةديكملاب برحلا يف مكيلعو

 .(؟/1869) و | رهط إو املا ءعاضقلا

 000 تال يف لئحاجلا ركذ دقف ,جاجحلا باتت نيو اير تناكو «ةفوكلاب

 لاف هتّرم هب تجاهف موي جاجحلا دنع ناكو .ًارورمم بّلهملا نب ةريغملا ناك» هنأ

 .(؟ج م8ص) .«قيفيو أّيقتي ىّتح هدنع ميقي نّم رّمأو ٠ أضوتملا لحدا : جاجحلا هل

 تلهعلا جاجحلا ىلو» هال ةنس يف هنأب ةيخيراتلا صوصنلا ركذ فلس دقو

 ورم لصو ىتح اموي نيرشع راسف ..اهيلإ ابيبح هنبا رّيسف ..ناسارخ ىلع

 (ها/4 ةنس بلهملا هيلع مدق ىتح هلامعو هللا دبع نب ةيمأل ضِرْعَي ملو . .ناسارخ
 ىلع ناورم نب كلملا دبع ةالو)» :هنأ عماجلا باتكب بلهملا ةمجرت يف ءاجو

 ري بر ركون اير م علا 00

 جاجَحلا دنع نم ديزيو ةريغملا ةدوع دعبو ءكلذ ءوض ىلعو ءاهيلإ هريسمو ناسارخ

 ناار ىلإ :ةنليملا قلطلا ةفوكلاب

 (ه/7 -1/9) هدهع ملاعمو ناسارخ ىلع بّلهملا ةيالو :ًاعبار
 يدزألا ةرفص يبأ نب بلهملا بكوم قلطنا هاله ةنس مرحم رهش يلاوح يف

 هترسيم ىلعو بلهملا نب ةريغملا هتنميم ىلعو ناسارخ ادصاق ةرصبلا ةنيدم نم

 هنأ ْذِإ ءًاموي نيرشع بلهملا بكوم راسف ناسرفلا نم ةبكوك هعمو بلهملا نب ديزي
 لير ا داسسا ردع قير للا عرد نإ نضراف نم ن0 هارتخ, لإ نيماسملا) قيرط فاك
 رهشأ ةرشع ذنم اهيف بلهملا نب بيبح ناك يتلا (ذورلا ورم) ورم ىلإ بلهملا

 عمتسا بلهملا نأ دب الو (ها/4 مرحم ىلإ هال ةنس عيبر رهش يلاوح نم كلذو)
 ًاديدج بلهملا نكي ملو «ناسارخ دالب يف عضولا نع بيبح نم لصفُم حرش ىلإ

 ملو ه14 59 ةنس نم تدتما هتايح نم ةقباس ةلحرم اهيف ىضم دقف ناسارخ ىلع

 .ءارمألا ةداقلا رابك نم ناك هنكلو ةلحرملا فللق نف ناتيارخ ىلع ابلاو بلهملا نكي

 ناب اهانه وكذلاو نيالا وق امو
 اهانعمو (رُخ) امهو دالبلا كلت لهأ ةغلب نيتملك نم ناسارخ مسا نوكتي * 

 لمشتل دتمت تناكو ؛ةقرشملا سمشلا دالب يهف (هقرشم) ينعتو (ناسا) مث (سمش)
 : لمشت ميدقلا عساولا اهلولدمب ناسارخ تناك دقف ءاهعيمج ىطسولا ايسا
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 كيف (سابط) نيسبطلا نم دتمي ناكو ءايلاح ناريإ يف يذلا ناسارخ ميلقإ ١-

 تناك ميلقإلا كلذ قرش يلاعأ يفو ًالامش دهشمو روباسين ىلإ يرق ع نامرك موخت

 : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب بلهملا ةمجرت ىف ءاج دقو .(ذورلا ورم) ةنيدم

 نيذلا ةباحصلا باب يف روباسين خ جيران يف كالا هركذ)) ةرفغص يبأ نب َبلهملا نأ

 ةنيدملا ةباثمب ذورلا ورم ةنيدم تناكو «ىلوألا حوتفلا يف كلذ ناكو .«اهولخد

 : ميلقإلا كلذ يف ةيسيئرلا

 ورم ةنيدم تناك هيفو (ًايلاح ناتسنمكرت ةيروهمج يف) ناقلاطلا ورم ميلقإ -
 . (ايلاح هيردومأ رهن) نوحيج رهن ىلإ اقرش ميلقإلا كلذ دتميو «ناسارخ ةيالو ةمصاع

 نوحيج رهن ىلإ دتمي ناكو (ًايلاح ناتسناغفأ لامش) خلو تاره ميلقإ جا

 افرك نسعد نلإو الام

 :ميلاقأ ةسمخ يهو (نوحيج رهن ءارو ام) رهنلا ءارو ام دالب ميلاقأ د

 ميلقإو (دغصلا برغ) مزراوخ ميلقإو «(دنقرمسو ىراخب هيفو «دغسلا) دغصلا
 ام ميلاقأ نكسيو مكحي ناكو . شاشلا ميلقإو «ةناغرف ميلقإو «لتُخلاو نايناغصلا

 نم بوعشو شويجو كولم مهلو ةينثو تانايدب نونيدي كرتلا نم ماوقأ رهنلا ءارو
 .:نفابلا ب يفرعلا سلا

 ةنس نيثالثو ينثاب  (هال 9 ةنس) اهيلإ همودقو ناسارخ ىلع بلهملا ةيلوت لبقو - *
 كلذو «ناسارخب يمالسإلا يبرعلا حتفلا شيجل ًادئاق بلهملا ناك ه1 ماع يف يأ -
 ورمع نب مكحلا يباحصلا ىلو ثيح قارعلل دايز ةيالوو نايفس يبأ ن نب ةيواعم ةفالخ يف

 ورمع نب مكحلا دايز ىلو امل» : وتحت نيا ظفاحتلا لاق بها هن ناسارم ىلع ىراقتلا

 ناكف . «مهيلع هللا حتفف ركسعلا رمأ ة ةريقملا هاكنإ كروم كلا تلوم ناو «ناسارخ

 - 40 ةنئس ناسارخل ورمع نب مكحلا ةيالو يف - برحلا ريمأ وأ - شيجلا دئاق وه ٍبلهملا
 نيطوتب عيبرلا ماقو «(ه07 )01  يجحذملا يثراحلا دايز نب عيبرلا ةيالو يف مث ه5
 ىلإ ىدأ امم ؛نوحيج رهن نود يتلا ناسارخ ميلاقأ يف مهتالئاعب برعلا نم أفلأ نيسمخ
 ميلاقأ امأ «ناسارخ نم ميلاقألا كلت يف مالسإلا رشنو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا خيسرت

 . برح راد تناكف رهنلا ءارو ام دالبو

 ازغو نوحيج رهن رّبعف ىمالسإلا ىبرعلا شيجلا ةداق رابك نم بلهملا ناكو
 ه4 55 ةئس ناسارخل نافع نب نامثع نب ديعس ةيالو يف (دغسلا) دغصلا ميلقإ
 نوملسملا رصاحو «ةيزجلا ءادأل  نوتاخ  ىراخُب ةمكاحو دغسلا لهأ نعذأف
 ماحتقال ناسرفلا نم ةبيتك نامثع نب ديعسو ناسرفلا نم ةبيتك بلهملا داقف دنقرمس

 نب بلهملا نيعو ديعس نيع تبيصأف» :يرذالبلا لاق «لابنلاب ودعلا مهقشرف دنقرمس



 ١ 6 ْةَرْفُص يبأ نب ُبّلَهُمْلا /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 153

 متف «؟حلصلا اوبلط دنقرمس لهأ فاخ املف ءودعلا يف حارجلا تشفو «ةرفص يبأ

 ةفالخلا ىلوت املو .ًاحلص ذمرتلا حتف مت كلذكو «ةيزجلا ءادأ ىلع مهتحلاصم
 بختنا - ه١ ةنس  نايفس يبأ نب دايز نب مْلَس ناسارخ ىلع ىّلوو ةيواعم نب ديزي
 ملس ناكو» : ريثألا نبا لاق ءرهنلا ءارو ام دالب وزغل ناسرفلاو ةداقلا دايز نب ملَس

 «ةرفُص يبأ نب بلهملاو يمجربلا ليضفلا نب نارمع هعم جرخف هوجولا بختني

 ملس راسو .. يعازخلا فلخ نب دللا ليه ني" ةحلطو :«يملسلا مزاخ نب :ةللاوعو

 ورم ىلإ اوعجر ءاتشلا لشد اذإف نوزغي هلبق ناسارخ لامع ناكو ءرهنلا َرّبع

 يلي امم ةئيدمب - كرُثلا  ناسارخ كولم عمتجا نوملسملا فرصنا اذإف 0
 وزغ مهئارمأ ىلإ نوبلطي نوملسملا ناكف .مهرومأ يف نورواشتيو نودقاعتيف مزراوخ

 ةرفُص يبأ نب بلهملا هيلع َحَلأ دايز نب ملس ازغ املف ؛مهيلع نوبأيف ةنيدملا كلت
 اوبلطف «بلهملا مهرصاحف «فالآ ةتس يف هّهجَوُف «ةنيدملا كلت ىلإ هجوتلا هلأسو

 ناكو (مهرد) فلأ فلأ نيرشعو فين ىلع هوحلاصو كلذ ىلإ مهباجأف مهحلاصُي نأ

 «فلأ فلأ نيسمخ مهنم ذخأ ام ةميق تغلبف . .ًاضورع مهنم ذخأي نأ مهحلُص يف

 ةعاط تلمش حتفلا كلذبو .(لماكلا "/”  6) (ملس دنع بّلهملا اهب ىظحف

 .مزراوخو دغسلا امه رهنلا ءارو ام دالب نم نيميلقإ ةيمالسإلا ةطلسلا
 نب ةيواعجب منا ةيواعم نب ديوي ةفيلخللا ةاقو نايس يبا نب دايز نب ملط غلب امو

 نب ملس رداغ ةفالخلا رمأ يف ذ اومسقلا سانلا نأو فك بجر يف - ةيواعم نب ديزي

 ناسارخ ىلع دايز نب ملس فلختساوا :ريثألا نبا لاق «نيرهش دعب ناسارخ دايز

 رار نسسلا ينم ل الل رر زرر نا مايو هع نبع رس او اقر ةرغُص يبأ نب بلهملا
 نم ًالجر ناسارخ ىلع تفلخ ىتح رازن كيلع تقاض هل لاق ةحيبر نع ةنلعت
 نب ملس ىلوف .نميلا نم دزألاو ًايدزأ ناكو بلهملا ينعي :ريثألا نبا لاق ؟نميلا
  ةبلعث نب سوأ ىّلوو .ناجزوجملاو ناقلاطلاو بايرافلاو ذورلا ورم ىلع بلهملا دايز
 نب هّللا دبع هيقل روباسين ىلإ لصو املف .ةاَرَه ىلع  ةعيبر نم لئاو نب ركب نم
 «ةبلعث نب سوأو بلهملا :لاقف ؟ناسارخ َتيلو نم :لاقف  يميمتلا  يملسلا مزاخ
 لئاو نب ركب نيب ناسارخ تقرف ىتح رَّضُم نم هلمعتست نم تدجو امأ :لاقف
 نبا راسو .مهرد فلأ ةئام هاطعأو هل بتكف «ناسارخ ىلع ًادهع يل بتكا ؟نميلاو
 ميمت نم ًالجر فلختساو ةرصبلا ىلإ لبقأف «هربخ بلهملا غلبو ءورم ىلإ مزاخ
 يف بلهملا خيرات نم ةلحرملا كلت تهتنا كلذبو (لماكلا 7/7737 ص) ؛ورمب
 نأ ىلإ ءارمألا نم ديدعلا نيب مكحلا ىلع ًاعارص ناسارخ تدهشو «ناسارخ

 نانا ردع نع لوف «ناورم نب كلملا دبعل اهقراشمو قارعلاب ةفالخلا رمأ بتتسا
 و
 ع

 لعجو هال8 ةنس لوأ يف هلزع مث يومألا ديِسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب ةيمأ
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 اهيلع ىلوف يفقثلا فسوي نب جاجحلا قارعلا يلاوب ةطبترم ناسارخ ةيالو

 : ةرشص بأ نب بلهملا

 ىف نيثالا خا هركذ ام بّلهملا ةيلوتو هَّللا دبع نب ةيمأ لزع بابسأ نم ناكو

 - رهنلا ءارو ام - وزغل خلب رهن هللا دبع نب ةيمأ ربعا هنأ نم هالا/ ةنس ثادحأ

 (ورم لإ اوعجرو كالهلا ىلع اوفرشأ امدعب اوجن مث هباحصأو وه دهج ىتح رصوحف

 نس ىسوم ناكف اي تاسارخب برعلا رمأ نأك ىرخأ ة ههج نمو «.(ها)

 0 ا هللا كنغ

 ل يلا ريس ل ل

 ىلع اوحلطصا مث ١ 15 ًالاعق اولتتقاف» : 3 وينال نبأ لاق «ورم ةئيدم ةيمأ رصاحف

 نس رخاوأ يف كلو - هيلع احلطصا امب ريكبل ْئَوَو ورم ةئيدم ةيمأ لخدف .رومأ

 رمأ مث «رمأتلاب امهمهتاو « هيأ نبا عم جاسو نب ريكب لاقتعاب ةيمأ ماق مث  هالال

 يميمتلا يميرصلا ءاقرو نب ريحب رماف ءاوعنتماف ريكب لتقب هعم نم ءاسؤر ضعب ةيمأ

 .ريكب يخأ نبا ةيمأ لتقو - هب ىشو يذلا وه ناكو هلتقف «هلتقب

 دس 6 عمل لاو ناسارخ ىلإ بلهملا نب بيبح مودق ناك ءاوجألا كلت يفو

 ةنيدمب ةيمأ تناكو .هلامعو هللا دبع نب ةيمأل ضرعتي ملو «ذورلاورم ةنيدمب ثكمف

 مرحعم يف - ناسارخ- ىلع ًايلاو نيلهُملا مِدَق املف «ناسارخ ةيالو ةمصاع ناقلاطلا ورم

 .ناسارخب رومألا ديلاقم بلهملا مْلَستو ناسارخ ا رداغ ه8

 ةنس يمالسإلا يبرعلا اهشيجل هتدايقو ناسارخ ىلإ بلهملا مودق نيب ناكو

 -ها/8 ةنس يف - تبلهملا نأل «ريبك قراف ها/4 ةنس اهيلع ايلاو همودق نيبو ه1

 نمت ردقت ذل تناك رومألاب هتياردو هتريخ مركلو ءايتع ربكلا نم غلب دق ناك

 ناسارخ ميلاقأ ىلع ةداقلاو ءارمألا ةيلوتب ناسارخل هتيالو دهع بلهملا لهتسا دقو

 وبأ لاق «كلذب ةلصلا تاذ بلهملا ءابنأ نمو ءاهيف رومآلا طبضب ماقو - رهنلا نود يتلا -

 نع ديعس نب ُنَكّسلا انئَدَح «لاق ديرد نب ركب وبأ انثّدح» : يلامألا باتك يف يلاقلا يلع
 ىلع ًةريغملا لمعتساو «ناسارخ برح ىلع ديزي ٌبْلِهُملا لمعتسا : لاق داّيَع نب دمحم

 : هيلإ بتكف «ةرْفُص يبأ نب ةريغملا نب ٌيِرَتْخَبلا لوي ملو ءاهجارخ
 ٌءالَبِناوَهلا ىلع َماَقَملا نإ هل لو ٍريمألا ىلع َمالَسلا رفا

 طوس نيدعبإألا ُنذأو يِنّْذأ امنإو حاورسلا ىلإ ديلا لِصَأ

 ءاقخ ناوهلاو ةياركلاب ام. ”اسلاج كارو: نم يغذي ىفخَأ
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 :هيلإ بتكف «هلزنم همزلأو ٌبلهملا هيلع َدَجوف
 تاس زنق ديوب نشمأوا كفعهق ا ريغملاو هةرمآلا ينانخ
 ةكءابص ءاسافر هزل ىتقلا شور . طبل اهبش لاك دق يلو
 0 نإفّوِلُث ٍةبْوَنِل ينذِخّناو الهم ٌمَعايف
 2 ل ا رت فيلل نأ الإ فيسلا اننأ

 .'7(جارخلا ىلع هالوو ةريغملا لزعو هنع يضرف

 بُلهملا ناك ىلجر يف َةنطُق ثباث ل لاق» :نييبتلاو نايبلا باتك يف ظحاجلا لاقو
 :نايبارح نضع ىلع مالو

 عيكول ًاقِوارُس َتينَب ىَّنح يقال اي يل ارلار اج

 عيفَر ريغ ناك ًادبعٌتعْفرو وهباّيرأ ىلعاُيَر هَقتْلَعَِجو
 (9(عومُدب ُةْنْيَع ٌتَضاَقَو ىكَبل 1 تيا اقفاوعش نينا ارو

 ريغ وهو ناسارخب ذاذفألا ةداقلا نم ناكو ءدوس ىيبأ نب عيكو وه اذه عيكوو
 :قدزرفلا لاق هيفو «ءالولاب اًيميمت نوكي نأ الإ «يميمت

 ٍناْعَرَق نمرصقلابابًةيشع  اًهَماَشو فويسلا لس يذلا اًئمو
 ٍنانبو مراص فيسب اهيلإ اعد ْذِإ ةعامجلاب ٌميكو ىَرَجيِف

 0 ٍناَق نبا ىَكوُنلأ ن نموا : (ئتنخلاو 000 ا ين دملج لاقو

 وق كح

 ٍناَنَق نباك تنكل كيلع وُدغت هُلْسُرو ُعْيَدج اي ٌبّلهملا الول
 ٍناَمِر موي لكًأتيكش يتأت الإ داينجلا ىف ةدريملا تنأ

 نب ديزي لاخ عيدجج ناكو .2©”«ةبلحلا ليخ رخآ : - حتفف مضب  تيكّسلاو
 وهو نامركو ناسارخب اورقتسا نيذلا ةيناميلا ءاسؤر نمو ةداقلا رابك نم بلهملا
 . يدزألا قارُس نب ةصيبق نب ديعس نب عيدجج

 راد يف هسلجم يف بلهملا امنيبو «ناسارخل بلهملا ةيالو يف ثدح اممو

 دا ما و 0 ل

 .7ج 7١71ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا ١

 ا ؟ صو 2-7 ه١ ص - ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا 6
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 فوع ىنب نم ريكب ناكو «نايميمت' ريكبو ريحب امهالكو هَّللا دبع نب ةيمأ رمأب جاسو

 ريكب طهر نأ ًاريحب غلبف ٠ .ميمت نم نوطب ةدع ءانبألاو) : ريثألا نبا لاق ءءائبألا نم

 ؛لاّقف «هنودعوتي ءانبألا نم

 (بعك ينب نم ًارفقم يئانف ثوري 2امنأك ًالهج ًءانبألا يندعوت

 ًاريحب ىتأ يفوعلا برح نب ةعصعص هل لاقي ءانبألا فوع ينب نم ًالجر نإ مث

 مِدَق ًاثاريمو ناتسجسب الام هل نأو ة ةركب يبأ نبا باحصأ نم ةفينح ينب نم هنأ معزف

 عم ٌرضحي ًأرهش ةعصعص ماقأف» : ريثألا نبأ لاق «ةقفنب هل رمأو ريحب هلزنأف ( هعيبيل

 دعقف ؛ءادرو صيمق هيلعو بلهملا دنع ريحبو ًاموي ءاجف «بّلهملا باب ريحب

 هفوج يف هبيغف هترصاخ يف هعم رجنخب هنعطف ؛هملكي هّنأك هنم اندو هفلخ ةعصعص

 كرأثب تكردأ ام كل ًاسؤب هلا لاتت هيليعلا هل تاو دج نيكي تاراغل اي ئذاتو

 سانلا نيب تمسُق ول ةنعط هتنعط دقل :لاقف + ساب يحب: ىلع اهو ةكاسفن تئكقو

 نم ريخب تامو: ..هسأر اولُمَم ءانبألا نم موق هيلع لخدف «بلهملا هسبحف . .اوتأمل

 يرأثب تكردأو فوع ينب روذن تلح دقف متئش ام نآلا اوعنصا : ةعصعص لاقف دغلا

 ٌتيأر ام :بلهملا لاقف .ًارس هلتقأ نأ ٌتهركف ةرم ريغ ًايلاخ هنم ىنئكمأ دقن هللاو

 ىلإ هثعب بّلهملا نإ :ليقو لتقف «هلتقب رمأو اذه نم توملاب ًاسفن ىخسأ ًالجر
 ٌمالع :اولاقو ءانبألاو فوع تبضغو .هدعب ريحُب تامو هلتقف تومي نأ لبق ريحب

 ىتح - ميمت نوطب ةيقب - نوطبلاو سعاقم ونب مهعزانف .هرأثب ذخأ امنإو انبحاص لتُق
 مد اولعجاو ةعصعص مد اولمحا :يجحلا لهأ لاقف .رمألا مظعي نأ سانلا فاخ
 ىضرأو «لتاقلا لتقف «بلهملا مزح كلذب ىلجتو .2)2ةعصعص اودوف «ريكبب ريحب
 ةفالخلا ةلود ةبيهو ةدايس بلهملا طسبف «ناقيرفلا كلذب ّيضّرو ّنَكَسف «ةيدلاب هموق

 ءهال9 ةنس يف ءرهنلا نود ام ميلاقأ يهو ناسارخ دالب نم ةيمالسإلا ميلاقألا يف

 ةتلهملا نب ةريغملا ورم ةنيدعي بليملا فلختساف ءاهعوبر يف رمألا بتتساف

 . تاحوتفلاو داهجلا الإ ىضمو

 (هم1- فذ :) رهتلا ءارو ام دالبل بّلهملا حوتقو تاوزغ

 لامش يف) ْخْلَب نم يمالسإلا يبرعلا شيجلاب بلهملا راس ه١٠8 ةنس يف

 دقو (اهرواج امو ناتسكبزوأ) رهنلا ءارو ام دالب ًايزاغ نوحيج رهن َرْبَعو (ناتسناغفأ
 - ةنسلا هذه يفو» :لاقف (رهنلا ءارو ام بلهملا وزغ) ناونعب كلذ ريثألا نبا ركذ

 وبأ هتمدقم ىلع ناكو «شك ىلع لزنو ْخْلَب رهن ٌبلهملا عطق - نينامث ةنس يهو
 يف بلهملا نب بيبح كلذكو) فالآ ةسمخ يف وهو «فالآ ةثالث يف ينامزلا مهدألا

 .5ج 5ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 يف نيفلأ ءانغ ينغي مهدألا وبأ ناكو (فالآ ةدع ىف بلهملا نب ديزيو ءهفالآ ةقيمأ

 اردنا :يرذالبلا لاق .«نيتنس شكب بلهملا ماقأو .. ةحيصنلاو ريبدتلاو سأبلا

 َحّتَفَو ٠ .تضقتنا دق تناكو لتُحلا دالب حتفو .. شك ازغ «ةريثك تاوزغ بّلهملا
 : يلي ام كلذ ءابنأ نم ناكو ' تل ازغو ةواتألا كفسلا هيلإ تدأو :ةداكح

 حتتفاو ازغف - خلب قيرط نم  نوحيج رهن بلهملا ربع :شك دالب حتفو وزغ
 ناكو «ةيزجلا ءادأل شك لهأ نعذأف  دغصلا وأ  دغسلا ميلقإ نم يهو شك دالب

 ٌبلهملا ذختا دقو «بلهملا دي ىلع مز كلم ملسأف (مز) هل لاقُي دلب َخْلَب يلي اميف
 نم اهيلي ام ىلإ ثوعبلاو ايارسلا اهنم ثعبو «هل ًازكرمو ةدعاق شك ةقطنمو ةنيدم
 .رهنلا ءارو ام دالب

 ناكو دْغّسلا ميلقإ اترضاح دنقرمسو ىراخب تناكو : :دغشسلا دالبو ىراَخُب ُحْنُ

 انالح نق دان نب نايم وب ةيعس عيالزألا اهحيرو اهورخ هناك نم بلوجلا

 اوضقتنا مث : «ةيزجلا ءادأل اهريغو دئقرمسو ىراخب تنعذأف «نايفس يبأ نب , ةيواعم
 ًادصاق - ا رهنلا ءارو ام يومألا هللا دبع نب ةيمأ ازغ املو ءاه'"5 ةنس لعب

 كالهلا ىلع اوفرشأ امدعب اوجن مث ءاودهج ىتح هباحصأو ةيمأ رصوحا» «ىراخت

 ه٠  اهلزنو شك دالي ازغو نوحيج رهن بلهملا ربع املف .«ورم ىلإ اوعجرو

 وأ ةيزجلا ءادأو ةعاطلا يف لوخدلاب هرذنأو - اهكلم وهو  ىراخي بحاص ىلإ بتك

 دالبو دنقرمسو ىراخب لهأ نم لتاقم فلأ نيعبرأ ىراخُب بحاص دشحف «برحلا

 بحاص ىفاوف :انخ ةتبأ د. نشك خرقاع بلهملا هجَوَوا :ريثألا نبا لاق «لاتقلل دغسلا

 ةعبرأ يف بيبح مهيلإ راسف «ةيرق ودعلا نم ةعامج لزنف ءأفلأ نيعبرأ يف ىراخُب

 هَجَو» :يربطلا لاقو (5ج ال5) . «ةقرتحملا تيمسف ةيرقلا قرحأو ءمهلتقف «فالآ

 اعدف ءًافلأ نيعبرأ يف ىراخب بحاص ىفاوف نَجنيَر ىلإ راسف :ايييدع هكا بلهملا

 ىلع لمحو «كرشملا لتقف بيبح مالغ ةلَبْج هل زربف «ةزرابملل نيكرشملا نم لجر
 شيج مزهناف بيبح ةدايقب نوملسملا لمح ذئدنعو  «رفن ةثالث لتقف «مهعمج
 بيبح مهيلإ راسف - اهب اونصحت - ةيرق ودعلا نم ةعامج تلزنو»  ىراخب بحاص

 دافتسيو .«ةقرتحملا تيمٌّسف «ةيرقلا قرحأو .مهب رفظو يحط «فالآ ةعبرأ يف

 ميلقإ قطانم رئاسو دنقرمسو ىراخب نأ «ةواتألا دغسلا هيلإ تدأو» :يرذالبلا لوق نم

 .ه/١٠ ةنس بلهملا ىلإ ةيزجلا تّدأو ةحلاصملل تنعذأ دغّسلا

 تناكو لتخلا دالب بلهملا حتفولا : : يرذالبلا لاق ؛ لبسلا ةعلقو 0 دالب حتتف

 ءرهنلا ءارو ام دالب ميلاقأ نم ثلاثلا ميلقإلا يف لتخلا دالب عقت 6 دق

 .5 7١ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (0)
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 دقو ؛مزراوخو دغصلا يميلقإ نم يقرشلا بونجلا يف لتُخلاو نايناغصلا ميلقإ وهو

 وهو بلهملا ىتأ» :لاقف ؛ ءلئُخلا دالب حتف أبن كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا ركذ

 نبا هعم ٌبلهملا هّجَو .لّثُخلا وزغ ىلإ هاعدف لّتْخلا كلم مع نبا شك ىلع لزان

 ذئموي لّثْخلا كلم ناكو «ةيحان كلملا مع نبأ لزنو ٌةيحان ه هركسع يف ديزي لزنف «ديزي

 ترشلا ذأ د ٍلّبَسلا مع نبا - نظف «هركسع يف ربكف همع نبا َلَبّسلا تيبف ءلّبَسلا همسا
 هتعلق هب ىتأف لَبَسلا هرسأف « متخركديوت لردع ني ردخلا يلع هوزاخ مقتاو هي اورد

 .'7هيلإ ثْلِمُح ةيدف ىلع هوحلاصف «لّبَّسلا ةعلق بلهملا نب ديزي رصاحف .هلتقف
 ىلإ ةيدفلا ءادأل اونعذأف «ةونع اهحتفو ةعلقلا ديزي ماحتقا مدع لباقم ةيدفلا تناكو

 لتخلا دالب رئاسو لّثُخلا كلم لَبّسلا نعذأف .ةعاطلا يف لوخدلاو ةيزجلا ءادأ بناج

 ىلإ داع مث مهدالب يف ةرتف ثكمو مهنم ةيزجلاو ةيدفلا ديزي ضبقف «ةيزجلا ءادأل

 تناكو لتُخلا دالب حتف» بّلهملا نأ يرذالبلا لوق نم دافتسيو « شك ةقطنم يف ٍبلهملا

 .نورغاص مهو ةيزجلا اهرافك ىدأو ةعاطلل تنعذأ لّثْخلا دالب :رئاس نأ «تضقتنا دق

 ةرفُص يبأ نب ُبلهملا امنيبو :شكب بلهملا حدم يف يرقشألا بعك ةديصق
 يدزألا يرقشألا نادعم نب بعك رعاشلا هحدم  ناتسكيزوأب - شك دالب ىف طبارُم

 : اهلَوأ «دئاصقلا ررغ نم ةديصقب
 اررصحلاهب تلطأدق شكب اراكدإ كاذ يل جاهو ٌتْنَيَط

 اراعش نيه قل راضو :ترببك“ .قيح نكيحلا نفع دلا كنكو

 - :هلوق اهنمو

 ارراجرعأو ةَمِذ ئيقوأو 2 ىّضْنأ تارمغلا يف دزألا يِبْوَقَل . .
 ارهملانفذقي راصمألا نم اهاججَو ىلع دايجلا اوداق مه

 أرامذلاو قئاقحلا َنيِمحيو ٍزيزع ىّمِح لك ّنَْحِبُينَهْف
 انام تفس تايسسلا دانا هل يوت رمت عار وي

 يناهفصألا جرفلا وبأ ركذ يتلا تايبألا بلهملا ءانبأو بلهملا يف لوقي نأ ىلإ
 ةرمو دسألاب ةرم ىنوُهبشُت :ءارعشلل لوقي ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا ناك١ :هنأ

 :هدلوو بلهملا يف يرقشألا بعك لاق امك متلق الأ ءرمصلاب ةرمو يزابلاب

 ازا اراهنلا نيتي يضل ايقنت كاد نيو ضنا كات

 اراطخلا ٌُساَتلا مظعأ اماذإ يلاعملا ىلإ نوقباسلا َكوُكَب
 اردتساف لّمككت ُيِراَرَد رخت لوح ٌموجن مهنأك

 .8ج "ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 اراطَعْوَرلامويُماَهلا ام اذإ ٍرْعَئلكبنولزنيكولم
 اراخفلاو لئامشلا خخيشلاّنِم مهيلع ىّرت هزومألا يف ناز
 (١)(اراح ِتارَّمَّغلا يف ٍءاَملظلاوخأ ااماذإعهب ىدتهيٌموجن

 «(رغث لكب نولزني كولم) نادعم نب بعك لاق امك كاذنآ بلهملا ءانبأ ناكو
 لُّخلا دالب حتتفي ديزي ناكو «- ناتسنمكرتب ورم يف ًاريمأ ةريغملا ناك دقف
 بّلهملا ناك امنيب «ناتسناغفأو ْتاَرَه تاهجب لضْفملاو «ىراخُب دالب حئتتفي بيبحو

 . شك يف ًاطبارم
 كرام ةنش يليتعلا حوتف تغلبو : ةناغَرَف ميلقإب ةدْنجُح دالبل بلهملا حت

 دالب نم يقرشلا لامشلا يف «ةناغرف ميلقإ وهو رهنلا ءارو ام ميلاقأ نم عبارلا ميلقإلا

 نب مَّلَس ناكو (ًايلاح دنقوخ) ةدنجخ ةنيدمو ةناغرف ةنيدم هيف عقتو «رهنتلا ءارو ام

 لاق .ةايعت حف كراع ال2 11) ناسارخل هتيالو دهع يف نايفس يبأ نب دايز

 مهيفو ةدنجت ىلإ اشيِج ه7 ةنس - دغسلاب وهو دايز نب مْلَس جوا :ي ىرذالبلا

 : نادمه ىشعأ لاقف ءاومزهناف ناَدَمَه ىشعأ

 ابيلس ٌركَملا يف ُترِدوعو مّرهُت مل ةدْئَجُخلا موي يليخ تْيَل
 !اينيس وا سلال تجلت ىلإ ٌتحورتو يعرصم ريطلا ٌرضحت

 . (نادلبلا حوتف /4 ٠7 ص)

 ركذ امكو  ه/١٠ ةنس  رهنلا ءارو ام دالب ازغو ناسارخ بلهملا ىلوت املف
 (ةدلكح حتفو «تضتقتنا دق تناكو لّتُخلا دالب حتفو ءٌشك بلهملا ازغ» :يرذالبلا
 هير لع لكخلا دالي مف نأ دعب كيسا نأ ميرحلا ذك نم دانجوو 5(2 ١ 7/ص)

 حتفف - ابلاغ ديزي ةدايقب - ةناغرف ميلقإ يف : ةَدْئس ىلإ ًاشيج ثعب «بلهملا نب ديزي

 نا ةيزجلا دغسلا دالبو اهرواج امو دنس تّدأو «ةيزجلا ءادأ ىلع ًاحلص ةدْئجيخ

 : «ةواتآلا نهشلا:ةبلإا تذأو ةدكح حتْف) :يرذالبلا لاق امك وأ «بلهملا

 امنيبو :ثعشألا نبا ةروث نم هفقومو بلهملا ىلإ ثعشألا نبا باتك مودق
 باتك هاتأ» :يربطلا ركذ امكو ؛نوحيج رهن ءارو ام دالبب شك يف بلهملا
 ناكو .9"2(هتدعاسم ىلإ هوعديو ءجاجحلا علخب ثعشألا نب نمحرلا دبع
 حئتفاو - ها/4 - ناتسجس ةيالو ىلوت دق يدنكلا سيق نب ثعشألا نب نمحرلا دبع
 اهوحتف يتلا دالبلا اوفرعي ىتح ةماقإلاب هشيج رمأو «دنهلاو كرتلا دالب نم اهيليام

 )١( 55ص  يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا  35١ج"١.

 )١( .8ج ١٠ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات
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 111 ا ل 3 كس ا اعل تاو ناك طك عفت سد 0101151975555955393 و

 ةرصباو ةنركلا لأ نم ثمشألا نب شي اك ودا داب يف لغو هر

 ك١ هكر كل ب ناعما

 جاجحلا علخو هتعيابم وأ هثدعاسم 5 هوعدي بلهملا نلإ يشكف كمه

 هتريصبب كردأ امبرو قةمألا ماسقنا كلذ يف بلهملا ىأرف كرك ل كحال

 نبا قل تايحلا بتكفا يرحل لاق د نبال مهب هور ومالا 0 ةبقاشلا

 راع هقاكش هلا حا كان 04 اا
 . '0(كيلع مالسلاو «مرحم لالحتسا الو مد كفس يف اهضّرعت الف سانلا نم كسفن

 ثعشألا نب نمحرلا دبع ىلإ نوقفدتي سانلا ذخأو «تقلطنا دق تناك ةروثلا نكلو

 هيفنو جاجحلا ةيراحمل هئاول تحت نوريسيو «ةفالخلاب هنوعيابي اهقراشمو قارعلا نم

 :لوقي ناَدّمَه ىشعأو «قارعلاو ةرصبلا نم

 نمحولا دبع تيرطغلاديشلا ٠ :ناتفلارؤفكتلانوشسانا

 ار امو ٌناطحق ْنِم ئّبدلاك عمجب راس

 رع يسلم ٌنافيذلا سأك هوُقاَس مهنإف

 هتتأو شويجلا ٌعَمَج جاجحلا نأو قارعلا ىلإ مهفحزب بلهملا ملع املو

 عل ليسا بتك «ةرصبلاو زاوهألاب مهتبراجمل أيهتن ماشلا نه تادادمإلا

 نم ردحنملا ليسلا لكي مقرا كيلإ اولبقأ دق قارعلا لهأ نإف :دعب امأ» : جاجحلا

 درا يل زك ماركا لمراد هرارق ىلإ يهتني ىتح هدري ءيش سيل لع

 لاف اا .هّللا ءاش نإ مهيلع كرصان هللا نإف اهدنع مهفقاو م . دال

 0 نكلو رلن يل اماهنلار 0 ا 0

 نأد 009508 انينأا ةيربع داعبا كضقألا دياز :تليفلا نا ةنناز وم ازسلا

 ذخأ هل متي يك ثعشألا نب نمحرلا دبع همع نبال حصن امنإ يأرلا كلذب بلهملا

 «بلهملا يأرب جاجحلا ذخأي ملف «هرمأ مظاعتيف قارعلا نم اهيلإ امو ةرصبلا

 .8ج ١٠ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 جاجحلا مزهناف «ةرصبلاو رتْسُت يف هشيجو ثعشألا , نبال هشيجب جاجحلا ىدصتو

 ةرصبلا ثعشألا نب نمحرلا دبع لخدو ةرّصّبلا نم برهو ةميزه رش هشيجو
 : يربطلا ركذ امكو «جاجحلا مزهنا املف .هتعاط يف اهرواج امو ةرصبلا توضناو
 وف تروح حاضت ىأ عةونادلل :لاق مث «هأرقف بلهملا باتكب جاجحلا اعد»

 ةرصبلا ثعشألا نب نمحرلا دبع لوخد ناكو ''"«لَبْقَت مل انكلو «يأرلاب انيلع راشأ
 .ه/5 ةنس اهب عيوبو ةفوكلا لخد مث ه١ ةنس ةجحلا يذ يف

 هيلع بلهملا عّرجَو . .ةريغُملا ةافو
 بلهملا نب ةريغملا يفوت ءرهنلا ءارو ام دالبي شك ةقطنم يف بلهملا امنيبو

 : يدك نيا: لناجلا لات ده ةكس نحر ىف ب ناعسمك رن اجعاشلا ورع ةئيدمن
 هناك نق رع. فر يتم هنن اوف كل د عاجبك اهكقت اذا وك تاوسلا ىيقرقملا :ناكرلا
 زاوهألا دالب ىلع ريبزلا نب بعصم هالوو ه56 ةنس ذنم ةداقلا ءارمألا نم ةريغملا
 بّلهملا هفلختساو ةدومحم فقاوم هل ًادهاجم ًأدئاق ًاريمأ لزي ملو ه1 ةنس سرافو
 ةنسس رهنلا ءارو ام دالبو شك ىلإ راس امل ناسارخ ةيالو ةمصاع ورم ةئيدم ىلع
 تامف هلك هلمع ىلع ورمب هيبأ ةفيلخ بلهملا نب ةريغملا ناك» :يربطلا لاق .هم»

 :يلوملا [رربكو كف كسلا لعأ ةملمو درر زيكلا نانايفا قي يه
 تام :ليقف ؟اذه ام :بّلهملا لاقف «نخرصف ءاسنلا رمأف هغلبي نأ ديزي ٌبحأو
 ديزي اعَدَق .هتصاخ ضعب ُهَماَلَف «هيلع هعزج رهظ ىتح عزجو ٌعَجرتساف .ةريغملا

 جاجحلا بتكو «هتيحل ىلع ردحنت هعومدو لمعي امب هيصوي لعجف ورم ىلإ ههجوف
 اميقم ٌةريغملا تام موي بلهملا ناكو ءًاديس ناكو «ةريغملا يف هيزعي بلهملا ىلإ
 .(6لج 7١ص) .«رهنلا ءارو شكب

 كرتلاو بلهملا نب ديزي نيب فَسَن ةعقوم
 اعد  ناتسنمكرت يف ناجهاشلا ورم ةنيدمب  ةريغملا ةافوب بلهملا ملع امل

 لاق : انيتبل يلع ردختت ةعومدو لمعي اطيب هيسرب لدجل .ورم ىلإ ههجوف ديزي

 نمحرلا دبع نب ةعاجم مهيف - نيعبس لاقيو - ًاسراف نيكس يف ديزي راسف» : يربطلا

 لخنملا نب مثيهلاو «يناتسجسلا رانيدو ؛يركشيلا رمعم رمعم نب هللا ديعو «يكتتَعلا
 ةييحم وبار «بلهملا دي ىلع ملسأ ناكو م 3 بحاص فاكسأ ناوزغو «يزومُّرَجلا

 . (كيتعلل ىلوم ةيطعو «يَمْرلا

 ناتسنمكرت يف - ورم ىلإ  ناتسكبزوأ يف - شك دالب نم بلهملا مُهَهَجَو دقو
 .8ج ١٠ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 .ةج 47ص - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا (5)
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 دالبلا كلت ربع ورم ىلإ قيرطلا تناكو نوملسملا اهحتفي مل قطانمو لابج ربع -
 ناجهاشلا ورم ىلإ ةيمالسإلا ميلاقألا يف اهنم ريسملاو ْحْلَب ىلإ ةدوعلا نم ريثكب رصقأ
 وأ اسراف نوعبص-وأ ثوفس الإ بلهملا ا ا ناتسنمكرتب -

 .راجت مهنأب نيرهاظتم نيعبس

 ؟متنأ ام :اولاقف ءفَسَن ةزافم يف كرتلا نم ةئامسمخ مهيقلف» :يربطلا لاق

 .ديزي ئَبأف ءائيش انوطعاف :اولاق ءاهانمّدَق :اولاق ؟لاقثألا نيأف :اولاق ءراجت :اولاق

 لاقف «مهيلإ اوداعو اوردغ مث .اوفرصناف ءأسموقو سيباركو ًابوث ةعاَجم مهاطعأف
 نم بيرق سرف ىلع ديزيو «مهنيب لاتقلا دتشاو مهولتاقف ءمهب ملعأ تنك انأ :ديزي

 .ةبلعي نمت « ينقبتسا :لاقف  أريسأ - هذخأ ديزي ناك جراوخلا نم لجر هعمو ضرألا

 ول الجر لتق دقو مهئارو نم راصو مهطلاخ ىتح مهيلع لمحف

 . .مهئامظع نم ًاميظع ديزي لتقو ءديزي ىلإ عجر مث الجر لتقو مهمذقت

 : كلذ يف زجارلا لاقف . .- ليللا يف  مهوزجاح ىتح ديزي مهل

 وعلا ٌبلَص كرثلاموي كنأ ذوهشملا عمجملا موي ٌعمجلاو

 :(دعب اميف ةعقوملا كلت ركذي) يرقشألا بعك لاقو

 املظلا ُجِرفيًاباهش ٌةوقل دق نأ ْمُهَعومُج ىقال ْذِإ ُملعت كرتلاو
 اًمَصَتعُم ربصلا ٌريغو يسأتلا ريغ اودجي ْمَل باغلا ٍدوشأك ةيتفب

 امّرَكالومهنمٌةوبن ىرأامو ِقّلَغ ْنِم ٌموقلا ىشغت ٌجئارَش ىرن

 امد نعلتبي ىتح ةهيركلا نم اوبكرام َنْبكري حّرق مهّتحتو
0 82 

 امّرهنا الو ىَّلو ام نيقيرفلا الك ْمُهْلْيَل ّنَج ىتح ِتوملا ةّزاح يف
 ّيَمزلا دمحم وبأ برهو هقاس يف ديزي َيمُرو «يلاتلا مويلا يف ناقيرفلا ىقتلاو

 ىتح فرصنن ال :اولاقف :مهورجاج ىتحديزب ميل ريصف كرقلا كر ةدلكشاو

 هل لاقف ءائيش مهيطعي ال ديزي فلحف ائيش ًانوطعت وأ اوتومت وأ ًاعيمج تومن

 هباصم نم بلهملا ىلع لخد ام َتيأر دقو ةريغملا تام دق هللا ٌكركذأ : ةَعاَجم

 ودعأ تسلو هلجأ ٌدْعَي ملة ةريغملا نإ :ديزي لاقف «مويلا باصت نأ هّللا كدشنأف

 يَمّزلا دمحم وبأ ءاجو .اوفرصناو اهوذخأف ءارفص ةمامعب ةعاّجم مهيلإ ىَمَرَف . يلجأ

 مكئيجأل ٌتبهذ امنإ :لاقف ؟دمحم ابأ اي انتملسأ :ديزي هل لاقف ءماعطو سراوفب

 .(5 /868١ص) . (ماعطو ددمب

 ىتح اهيف مكحلا ديلاقم ىلوتف «ناجهاشلا ورم ةنيدم ىلإ هناسرفب ديزي ىضمو
 .رهنلا ءارو ام دالبو شك نم هوبأ يتأي



 3_0 ُةَرْفُض يبأ نب ُبْلَهُمْلا /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 163

 خلَب ىلإ . . شك ْنِم بلهملا ةدوع
 ءادأ ىلع لثك دالب لهأو كلم ُبّلهملا حَّلاَض ه87 نابعش رهش يلاوح يفو

 كلم مكح تحت دالبلا ءاقب لباقم ةيدفو ةيزجلا نم ميد اه لاس ل املا نع حام

 بلهملا فلختساف «مهيلع يذلا غلبملا اوعمجي نأ ىلإ نئاهر هوطعأف «شك
 عطقو .نُْمّرلا مهيلع ْدٌّرف ةيدفلا تيفوتسا اذإ :هل لاقو ةعازخ ىلوم ةبطق نب ثيرح
 تسل ينإ :ثيرح ىلإ بتك حلب راص املف ءاهب ماقأف ْخْلَب ىلإ نوحيج رهن بلهملا
 يت نقلا يات دال دفا تحض اذزلا كيلع ورح درأ مدل ملدلع تضر د نبا

 بتك بلهملا نإ :شك كلمل ٌثيرح لاقف - نهُرلا مهيلإ درت مث - ْخْلَب ضرأ مدقت
 كيلإ ٌتملس كيلع ام يل َتْلَجَع نإف خْلَب ضرأ مدقأ ىتح نهُرلا سبحأ نأ ّيلإ
 .نهّرلا مكيلع ٌثددرو مكيلع ام ٌتيفوتسا دقو درو هباتك نأ هربخأف «ٌترسو كنئاهر

 نيملسملا ناسرف نم هعم نمب لّبقأو .نهّرلا مهيلإ درو ءمهحلَص كلملا هل لَجَعُف

 كعم نمو كسفن ٍدفأ :هل اولاق مهنأ لاقّيو) .مهلتاقف «كرتلا نم ةعامج هيلع راغأف
 مهلتاقو . (ديزي ّمأ اذإ ينتّدلو :ثيرح لاقف .هسفن ىدفف بلهملا نب ديزي انيقل دقف

 خلي ةلاقإفإ" علب ىلإ مقر« هالو ييلع نمل هردتل قرصا ميم رجأو لكن
 (بضغف ءهّمحر هدلت نأ ٌدبعلا فنأي :لاقف ءأذإ ديزي ّمأ ينتدلو :هلوق بلهملا
 «خلب نيبو اهنيب شك دالب بونج يف اوناك اثيرح اولتاق نيذلا كرتلا نأ بوصألاو

 ليق ام حصي الف «ناجهاشلا ورم قيرط ىلع برغلا يف ار ئاك ديرو اولتات يذلا نقي
 مل هنأل بلهملا بضغ امنإو ؛(أذإ ديزي مأ ينتدلو) :ثيرح لاق الو ديزي ركذ نم

 لاق « ْخْلَب ىلإ مِدَق املف «نيملسملا ضعب ةباصإ ىلإ هلاثتما مدع ىدأو هرماوأل لثتمي

 ملأ :لاق ؛مهنع تيلخو لام نم مهيلع ام ٌُتضبق :لاق ؟نهُرلا نيأ :ةتياهملا هل
  ٌتفخ ام ُتيفُك دقو مهتيلخ دقو كباتك يناتأ :لاق ؟مهيلخت ال ْنأ كيلإ بتكأ .

 تيّرقت كنكلو تبذك :بلهملا هل لاقف  هبذكب ثيرح عم اوناك نيذلا ضعب دهشف
 مَتْف ءأطوس نيثالث هبرضبو هديرجتب رمأف .كيلإ يباتك ىلع هتعلطأف مهكلم ىلإو

 ردغلا ثيرح ىوئف «نيملسملا نم اوييصأ نيذلل ًءاضرإو ًابيدأت . .أطوس نيثالث هبرض
 . نب تباثل لاقف «ضرامت هنأ بلهملا غلبو (عجَو هنأ رهظأو بّلهملا تابتإ نك. ععتلاو

 ًارظن الإ هيلإ ينم ناك ام ناك امو «يدنع يدلو ضعبك وه امنإف كيخأب ينئج : هْيطُف
 0 .هبّدؤأ يدلو ضعب تبرض امبرلو ًأبدأو هل

 ا: فاق «بليعلا قلت فلخو .«يب عنص ام دعب هئيجأ ال هللاو :لاقف بّلهملا
 رشف لبر العن ناك نإ: ل ان اهم نولكفتن «بلهملا لتق ثيرح لواحي نأ

 يلاوملا نم ةعامج يف هيلإ اجرخف - ذمرتلاب كرتلا عم ناكو - مزاخ نبا ىلإ انب
 ناكف ءْخْلَب يف نيملسملاب ردغلا اورمضأ دق اوناكو «ةئامثالث وحن «مهريغو
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 ىلإ ْخْلَب يف بلهملا ثكمو «نيملسملل ةحلصمو ًاريخ ودعلاب مهقاحلو مهجورخ
 ديبع نب داقُرلا  ناتسناغفأ لامش - ةاّرَهو َخْلَب ىلع ىَلَوَو «ةدعقلا يذ رهش يلاوح

 .ناسارخ ةيالو ةمصاع ناجهاشلا ورم ًادصاق ْحْلَب نم بلهملا هّجّوَّنو يكتعلا

 هم” ةححبلا يذ ىف ذورلا ورمب هتافوو . . بلهملا ةيصو

 زواج ليقو نيئامثلا زواج دق ناك لب ءأيتع ربكلا نم غلب دق ٌبلهملا ناك

 ناك املف) : يربطلا لاق  ناجهاشلا ورم ديري ْحْلب نم راس امل ءًاماع نيعستلا

 يف ّعَجَو :ةصوشلاو  (ةكوشلا نولوقي موقو «ةصوّشلا هتباصأ ذوُرلا ورم نم لوُغاَرِب
 كردأف دسجلاو هجولا ولعت ةرمح : : ةكوشلاو . عالضألا تحت دقعنت حير نم نطبلا

 دووم ويحب مطير دالرأ يتوب مولا ين لنا الل هرم بليملا

 نم رّضَحح نمو ًابيبح ٌبلهملا اعد» :نودلخ نباو ريثألا نباو يربطلا لاق
 ؛ لاق 5 :اولاق ؟ةعمتجم اهيرساك 00 ا ا ماهسب 0 0

 هكاهنأو «ددعلا هو لاملا ئرثتو لجألا يف ئستت اهنإف ءمجرلا ةّلِصو 5 ىوفتي

 .ةعامجلاو ةعاطلاب مكيلعو . .ةلقلاو ةلذلا ثروثو رانلا بقغُت اهنإف ةعيطقلا نع

 ذي ميسور ا س1 ضم

 هناسل لزيو هتلز نم شعتنيف همدق لزت لجرلا نإف «ناسللا ةلزو باوجلا اوقت

 اورثآو .هل ٌةركذت مكيلإ هحاورو لجرلا َوُذُعِب ىفكف هقح مكاشغي نَمِل اوفرعا ا
 هَذِعَت برعلا نم لجرلا نإف فورعملا اوعنصاو ٌبرعلا اوُبِحْأو . لخبلا ىلع دوجلا
 اهنإف ةديكملاو ةانألاب برحلا يف مكيلعو . ةدنع ةعيتنصلاب فيكف كنود توميف ةّدعل

 ىلع رفظف مزحلاب ٌلجرلا ذخأ نإف ءاضقلا لزن ءاقللا ناك اذإو «ةعاجشلا نم عفنأ
 طرف ام :ليق ةانألا دعب رفظي مل نإو «ديحُحف «رفظف ههجو نم رمآلا ىتأ :ليق هودع
 بدأو «ننسلا ميلعتو «نآرقلا ةءارقب مكيلعو .بلاغ ءاضقلا نكلو عيض الو
 «ًاديزي مكيلع ٌتفلختسا دقو .مكسلاجم يف مالكلا ةرثكو ةفخلاو مكايإو .نيحلاصلا

 هل لاقف .َديزي اوفلاخت الف «ديزي ىلع مهب مدقي ىتح دنجُجلا ىلع ًابيبح ٌتلعجو
 .''”(ةاَْمْدَقل همدقت مل ول :لّضفملا

 : هينبل بلهملا لاق» دّربملا سابعلا يبأل لماكلا باتك يف بلهملا ةيصو نمو

 ؛ج 84ص ب ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلاو - هج ١٠ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ١(
 0_1 ه”ص - نودلخ نبا خيراتو -
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 مهنم ٌبّيْهَأ ناطلسلل ٌسانلا نإف «بيرملا ىلع اودتشاو نسحمملل اوُئيِلف ْمُتيِلُو اذإ

 . «نآرقلل

 بّلهملا يفوت» :يربطلا لاق «ةيضرم ةيضار اهبر ىلإ بلهملا سفن تعجر مث

 لاقو «ةنس نوعستو تس ذئموي هلو ه87 ةنس بلهملا يفوت» :باحصألا ةفرعم يف
 قفار .. » :ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا باتكب بلهملا ةمجرت ىف رجح نبا ظفاحلا

 1 ا ع دل ب سحلا ١ رام

 ثاللث ةنس تام :ليقو «نينامثو نيتنثا ةنس بلهملا تاما : رجح نبا لاق مث .؛

 0 ا ا ا ا

 . حيحصلا وهو ه87 ةنس ةجحلا يذ يف تام هنأل ةنش نوثامثو قنالث هلو كام

 هيلع ىلصو ءدوُرلا وْرَم ةنيدمب بيهم بكوم يف بلهملا نامثج عييشت متو
 بلهملا ىفوت» :يربطلا لاق ءْدوُرلا ورمب هنْفَد متو «نوملسملاو بلهملا نب بيبح

 يلع وبأ لاقو . (هايإ هفالختساو بلهملا ةافوب ناورم نب كلملا دبع ىلإ ديزي بتكن

 تام :لاق ةديبع يبأ نع متاح وبأ انئذح :لاق ديرد نب ركب وبأ انثذح» : يلاقلا

 0 يع هي هتيالو تناكو كما كد و ل

 ل هي ا ا
 : خيراتلا يف لماكلا باتكب ريثألا نبا ةياور يف لوألا تيبلا ءاجو

 بّلهملا دعب ُدوجلاو ىدّتلا ٌتامو ىّتِغلاو ٌرعلاو فورعملا َبَمْدالأ

 ةنس ةجحلا يذ يف بلهملا يفوت» :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاقو
 : ىميمتلا ةعسوت نب راهن لاقف ه8

 بلهملا دعي ٌدوُجلاو ئّدّتلا تامو .ىتغلل ٌبَدَقُملا ٌؤوزْغلا َبَمْدالأ

 برغمو قرش لك نع ابيع دقو هِحيرض ىَئهَر ٍذوُرلا ورمب اماقأ
 ِبِّيَهَتَن لو ًهانلق ؟سانلا ىلع ٍّةمعنب ىلوأ سانلا يأ :ليق اذإ

 بدرَسَتملا اطَّقلا لاسرأك ليخب اهنْرَخَو ٍدالبلا لهس انل حابأ

 قتلا ناوسر الا (هنبادعلا اًمئأك ىتح نعطللاهُضَّرَعُي

 ِبِلْعَتئو ركب يح نم اهثالحأو هب ْتَبَصَع دق ٌناطحق هب فيطت

 .؟ج 98١ص - يلاقلا يلع وبأ - يلامألا )١(



 ('بأآلاو مالو سفنلاب ُةَنوُدَفُي هئاولبُذَوُعَدَعَماَيَحَو

 قراشم يف ةالوو ءارمأ مهنم لعجو بلهملا ةيرذ يف لجو زع هللا كراب دقو
 يف تلصاوت ْنَم ةالولاو نيحتافلاو ءارمألاو ةباحصلا نيب سيلف ءاهبراغمو ضرألا

 .بلهملا الإ نورق ةثالث ءاهز ةماعزلاو ةرامإلا هتيرذ

 - 47) ناسارخ ريمأ بلهملا نب ديزيب صاخلا ثحبملا يف كلذ أبن يتأيسو

 ام حتتفاو دجملا ةورذ ديزي غلب دقو (ه99 )95  اهقراشمو نيقارعلا ريمأ مث (ه87

 ايسآ يف لبق نم مالسإلا اهغلبي مل ضرأ يف هتايار تفرفرو نادلبلا نم دحأ هحتفي مل
 ةفيلخلاب بّقلتو ةفالخلاب عيوب ه١١١ ةنس راث املو «ءنيصلاو ناتسكابو ىطسولا
 خيرات يف راوثلا نيينميلا ءافلخلا يناث ناكف ءهئاول تحت قرشلا ىوضناو (يناطحقلا)
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 .يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع دعب مالسإلا

 .8ج ١7ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 ثعشالا نب نمحرلا ليغ

 - نينمؤملا رصان

 ىلع اوراث مث تاحوتفلا يف اودهاج نيذلا نييناميلا ءارمألاو ءامعزلا ءامظع نم

 هلو .يدنكلا برك يدعم نب سيق نب ثعشألا نب نمحرلا دبع وه نايغطلاو ملظلا
 :َنادْمَه ىشعأ لاق

 اني يع فايس ىيلاجإأال ةدنكعيرق ءٌجَّشألاَّنِباي

 اًيْغك سانلا ىلعأ تنأو سيق لا هينا نسئتتوتلا هنت

 تناك١ دادغب ةعماجب يمالسإلا خيراتلا ذاتسأ - نسح يجان روتكدلا لاقو

 مظعم نأو اميس ال ءرَضُم ةرطيس نم صلختلل ةيذج ةلواحم ثعشألا نبا ةروث

 نب نمحرلا دبع نإف اذهلو ..ةيناطحق تناك قارعلا يف ةيوقلا ةيبرعلا لئابقلا

 رصان هسفن ىمسو ناورم نب كلملا دبع علخ هعمج مظع امنيح ثعشألا
 200 :مؤملا

١ 
 2 0

 سيق نب ثعشألا نب دمحم وبأ وه اذه نمحرلا دبعو» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 فلتخا اذإ) :ثيدح دوعسم نبا نع هدج نع هيبأ نع يئاّسئلاو دواد وبأ هل ىور
 . .سيمعلا وبأ هنع ىورو .(اكراشت وأ عئابلا لاق ام لوقلاف ةمئاق ةعلسلاو ناعيابتملا

 نم ٌيدنك وه امنإو شيرق نم سيلو ةرامإلاب هوعياب نيذلا نم بجعلا لك بجعلاو
 نينس نم نيملسملا ىلع ةرامإلاب هل عيوب دق ةفيلخ ىلإ نودمعي فيكف . .نميلا

 . "1؟يدنِك لجرل نوعيابُيو شيرق ةيبلص نم وهو هنولزعيف
 ل "1

 ١. 17ص - نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا للئابقلا 2غ

3 



 168 ثعشألا نب نمحرلا دبع /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 8" ١

 ثعشألا نبال ةيخيراتلا روذجلا
 كلملا نب ثعشألا ميعزلا يباحصلا لجن وه ثعشألا نب نمحرلا دبع نإ

 نب نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب ييِدَع نب ةلّبْج نب ةيواعم نب برك يدعم نب سيق
 :ينافطغلا عفاسم نبا لاق .يدنكلا ربكألا ثرحلا نب ةيواعم نب رغصألا ثرحلا

 ميِطْفوهوداس دق ٌمالغ  «جاتلاب بَّضَعُملا ثعشألاك َتْسَل

 ٌميظع ٌبطَخ كولملا يفُهبطَخ  ٌسِيَمو هرارُملالكآ هد ج
 اةهيدقو ٌثتداح ءناجات  ثعشأللو ءِكولملاةَّبْيَهُهَلَق

 كلملا وه «رارملا لكآ هدج» ثعشألا نأ عفاسم نبا لاق يذلا رارُملا لكآو

 ثرحلا نب ةيواعم نب رغصألا ثرحلا نب ةيواعم نب ورمع نب رارملا لكآ رجح)
 همساف :ةدنك امأو» :نودلخ نبا لاق .(يدنكلا عتْرَم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا

 نب بيِرَع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةّرُم نب ثرحلا نب يدع نب ريفُع نب روث
 نب ثعشألا مهنمو .ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز
  نيمركألا  ةيواعم نب ةعيبر نب يِدَع نب ةّلّبَج نب ةيواعم نب برك يدعم نب سيق
 هنأب ثعشألا نب نمحرلا دبع نوسرادلا فصي كلذلو .'”نربكألا ثرحلا نبا

 مث ءامدقلا أبس كولمو أبس ىلإ دوعت ةدنك روذج نأل (ءامدقلا نميلا كولم ليلس)

 ةيريمحلا نميلا هوو الار يلا طيز تحو ةزاك كودي نييركألا ةيواعم ونب ناك
 ًاباونو دجنو زاجحلا ىلع ًاكولم هدالوأو رارملا لكآ رجُح ناكو «ةعبابتلا اهكولمو

 ترس صل اعلم يالتكلا عيرت ىدسم ني شقاانال مل ءاهيلع ةعبابتلا نميلا كولمل
 :يثراحلا ثوغي دبع لاق هيفو «ةيلهاجلا يف نميلا كولم رابك نمو ةرهملاو ةوبشو

 اتابنلا تزن ةدخ لاما انكقو امهْيَلِك ِنْيَمَهْيَألاو برك ابأ..

 نب ٌسيق ركذي نييشرقلا ضعب لاق» :نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا لاقو

 :هل ةملك يف ةكم هّمَدَقَمو برك يدعم

 عم دبل األ ْنَمَيلا ٌقيرطب ٍثعشألا وبأ ٌسِيف
 ند هللا لآ |

 هنع لاق «سيق نب ثعشألا هلجن ىلإ ةماعزلا يف سيق ةبترم تلقتنا مث

 اننركور: « يبحر اوس نمل كمن ةيوسالا ناكل : عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا

 اج ١١ملو ١1ج ١0ص - رجح نبا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 2030

 ١. ١5ص - نودلخ نبأ خيرات يف نميلا (؟)

 .ا١ حج 8١ص - ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا ةرهإ
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 ْنِمو «ةيئاميلا ءامظعو لايقأ دحأو «ةدنك كولم رخآ وهو ءًاعاطُم ًاكلمو ءأحمس
 ةدنك دفو سأر ىلع سيق نب ثعشألا ناكو 2'”«مالسإلا ىلإ نيلوألا نيقباسلا
 نبا لاق «ةرونمل ةنيدملاب ل هّللا لوسر ىلإ نميلا نم اوقلطنا نيذلا تومرضحو
 . ةّدنِك دفو يف سيق نب ثعشألا ٍقي هللا لوسر ىلع مَِنا : ةيوبنلا 5 ةريسلا يف ماشه

 ىلع اولخدف «ةدْنِك نم ًابكار نينامث يف ثعشألا مِدَق :باهش نب ٌيِرْهّزلا لاق

 .'0(ةرّبَلا ٌبّبُج مهيلع ءاولّخكتو ْمُهَمَمَج لش دقو دحستم هلع هللا لوس

 نم وهو ''”:طوطخ وذ نميلا دورب ْنِم ٌبرَض :ةرّبَحلا» :ةريسلا شماه يف ءاجو
 ليشاو ةوييذ ني فقيسل تانعلا نبأ ني ةيمأ لاق «نميلا لايقأو كولم سبالم
 : نميلا لايقأ ضعب يف يلهاجلا سيق ىشعأ لاقو «ًالابسإ كيدرب نم مويلا

 اهبادّم لفاسمأ اوّرَجَو مهبثّولت ثاربحلا اذإ

 يف ماشه نبا لاق .ثيداحأ هلو لكي ِهَّللا لوسر سيق نب ثعشألا بحص دقو
 لاق» : رثالا نويع يف سانلا ديس نباو ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو ةيوبنلا ةريسلا

 مسبتف .رارملا لكآ نبا تنأو رارُملا لكآ ونب نحن هللا لوسر اي : سيق نب ثعشألا
 دب ةعيسرو «ساطسلا نثق ني ءاسلا تقتل اذوب اوتيمان) لاقو هلك هللا لوجو
 يف اعاش اذإ اناكو «نيرجات نيلجر ةعيبرو سابعلا ناكو) ل ا ا كارحلا

 كنذو ةكلذن تاز دعتي «نارملا لكأ وكي نحت :الاق امك ندع القي ترعلا ضع
 يف اعاش اذإ «نيرجات ةعيبرو سابعلا ناك) : نيتك خلا هلاك": اول راك أل

 يف اًرعيِل ةدنك ىلإ نابستني ءرارملا لكآ ونب نحن :الاق ؟امتنأ نمم الئُسف برعلا
 ع وقل ميس نيرا أ ست تدشيعاا ءاكولع اوناك ةذجك نأل دالبلا كلت

 نب رضّنلا ونب نحن ءال» :قكي هللا لوسر مهل لاق مث .راّرُملا لكآ ونب نحن : : ةعيبرو

 ْنِم ةدج كلك ىبنللو» سانلا ديس نبا لاق ةانيبأ ْنِم يَفَتْنَن الو اَنمَأ اوفقن ال «ةّناتك

 لمجم نم دافتسُيو ”)”:ثعشألا دارأ كلذف رم نب بالك مأ يه ةروكذم ةّدْنِك
 ىلإ نابستني ةيلهاجلا يف اناك ثرحلا نب ةعيبرو بلطملا دبع نب سابعلا نأ كلذ
 «بالك نب ّيصُق دلاو وه بالكو .ةدنك نم تناك ةْرُم نب بالك مأ نأل ةدنك

 «ىّرعلا دبعو «رادلا دبعو «سمش دبعو ؛فانم دبع : ءانبأ ةعبرأ ّيصُت بجنأف

 َدفَو اًملو .يعازخلا بعك نب ليَلُح تنب ّبُح :يهو ةينامي ًاضيأ مهّمأو

 )١( ص - عركألا قيقحت - عبيدلا نبا  نويعلا ةّرق 47.

 .4ج 701 ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (؟)
 )( .”ج 7”8١ص - سانلا ديس نبا  رثألا نويع
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 :لاق ؟ملكتملا اهُيأ تنأ مهّيأو» :فيس هل لاق «شيرق دفو مساب هيدي نيب بطخو

 .معن :لاق ؟انتخأ نبا :فيس لاقف «فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع انأ

 ينب عيمج مأ نأ انه انمهي يذلاو .«؛هنم برقلاب هسلجأو ..ىينم ندا :لاقف

 يف اهيلإ نوبستني امهريغو ةعيبرو سابعلا ناكو «ةدنك نم ةينامي ةّرم نب بالك

 نب دمحم) هنأل اهلي ّيبنلا ةدج» اهنأب سانلا ديس نبا اهفصو دقو «ةيلهاجلا

 نإ لب (ةّرم نب بالك نب ّيصق نب فانم دبع نب مشاه نب : بلطعلا ده ةيهللا دبغ

 انّمُأ اوفقن ال «ةنانك نب رضنلا ونب نحن» :هلوق يف (مهمأ) اهنأب اهفصو دق كك ئبنلا

 لاق كلذلو . (ْمُهُمأ) اهنأب َنيبَثو حيرصت ءانمأ اوفقن ال١ :هلوقف ؛انيبأ نم يفتن الو
 ناك ْنِإ» : ناورم نب كلملا دبع مايأ ةفالخلاب عيوب امل ثعشألا نب نمحرلا دبنع

 نبا انأف تزعلا ىف ناك ْنِإَو «شيرق ةضيب تئقُق يّنعَف شيرُق يف رمألا اذه

 0 سس ثعنشألا

 يباحصلا هتوخإ ْنِمَف «دالوألا ْنِمو ةوخألا نم ددع سيق نب ثعشألل ناكو
 ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق «سيق نب فيس
 ىورّيو ..هموق يف نذؤي نأ لك يبنلا هرمأ : سيق نب ثعشألا وخأ «سيق نب فيس»

 نبا لاق .مهيف نذؤي لزي ملف .هل هبهوف «يموق ناذآ يل ْبَه هللا لوسر اي :لاق هنأ
 ."”(تماوشلا ىدحإ يهو تومرضح نم ةنيقاحيتلا اذه فيس مأو :يبلكلا

 نب سيق نب ميهاربإ) :هتمجرت يف رجح نبأ ظفاحلا لاق «سيق نب ميهاربإ يباحصلاو
 «ةباحصلا يف نيهاش نبا هركذ . .سيق نب ثعشألا وخأ ءيدنكلا برك يدعم

 قلك يبنلا ىلع َدَفَو :يبلكلا نب ماشه لاقو 000 وبأو نوحتف نبأ هكردتساو
 ”«ةباسنلا جرعألا قاحسإ دلاو وهو

 ةفرعم يف باعيتسالا باتكب هتمجرت يف ءاج دقف نويت نو ةيشالا ةالوأ امو

 يل :لاقف ؟دلولا نم كل له :ل هللا لوسر هلأس ثعشألا َدََو املا هنأ باحصألا
 "تلح اجمل يل :هل لاقف ' ةفوس اهئ اانا ووو انااا ردو كازا
 انثدح :دمحأ مامإلا لاق» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو '*”«داؤف ةرمثو ةّرُقل مهنإو
 انثدح لاق  يِبْعّشلا نع دلاجُم انأبنأ - لاق  ميشه انثدح :لاق نامعنلا نب جيرس

 )١( ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات .

 .اج 9١ص - سيق نب ميهاريإ
 .١ج ٠١ 94ص - ىبطرقلا ربلا دبع نبا  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ()

 .هج /٠ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 كل'له:: يل لاقف «ةدنك دفو يف هي هللا لوسر ىلع تمن :لاق سيق نب ثعشألا

 عبش :وأ] موقلا عبس هناكم نأ ُثددو كيلإ يجرخم يف يل دِلُو مالغ : تلق ؟دلولا نم

 مث ءاوضبُ اذإ ًارجأو نيع ةّرُق مهيف نإف كلذ نلوقت ال : اك هللا لوسر لاقف - [موقلا

 جيرس نع ريثك نبا لقنو .2''ةّئّرْخَم ُةَئَبَمل مهنإ «ٌةنَرْحَم ةئبمجمل مهْنإ كاذ تلق نئلو
 ةأرما يهو «ُدَمَح تنب :هتدلاو نأ ينعي (دمح ةنبا نم) روكذملا ثعشألا نبا نإ لاق
 . ثعشألا ءانبأ نم نبالا كلذ مسا تاياورلا ركذت ملو . تومرضح لايقأ تانب نم

 مأب ثعشألا جوزت ةرونملا ةنيدملاب لوسرلا بكوم يف ثعشألا ثوكم ءانثأو
 رمأو قرعش ها «ةميظع ةميلو هجاوز موي ثعشألا ملوأو «قيدصلا ركب يبأ فيقع ةورف

 سيق نب ةربو يباحصلا لاق 0 و ل

 ناكف « ءمحللا نم هلخدو الإ ةنيدملا رود ْنِم راد قْبَي مل.. : يراصنآلا يجرزخلا

 ا لالا ءحألا موي هش دق موا كل

 ىلإ ركب ىبأ تخأ هتأرما هعمو ثعشألا داعو .ه9 ةنس لاوش ىف ةنيدملاب لوسرلا

 دلوم ناكو لدعم ءانيس انا: ةيستناف :تويوصحي مورد يدور قرش يف هلو

 0 مما ليسو هو ل يلا ١ دع

 لاقو . دق يدل ديم نادل فيصل د ضجمالا 157 : رجح

 مأ يهو ؛ةورف مأ يه ثعشألا اهجوزت يتلا ركب يبأ تخأ» :ربلا دبع نبأ ظفاحلا

 : ثعشألا نب دمحماا :نويعلا ةرق شماه يف عوكألا لاقو . .؟ثعشألا نب دمحم

 .ادمحمب اوُمَسّتو ٍدكَو هللا لوسر ةايح يف اودلُو ةعبرأ عبار

 وس خا و ل سل

 يس جب بلا ل ظفاحلا لاقو ا هجرخأ .ثيدحلا

 .«فورعملا يباحصلا جيد نب ةيواعم ةدلاو يهو سيق نب ثعشألا ةمع : برك
 - ه١١ ةنس مرحم رهش يلاوح يف - تومرضح ىلإ ةدوعلل ثعشألا أيهت امدنعو

 : نص -:سادلا قيم. نبات رثألا نويبع ()
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 ةليتق كتناكو»» فعالا اهايإ هوز ءةسحألا كا ةليث ةديشلاب ةكف هللا لوفز جوزت
 نبا اهركذ دقو :ةهقدرع' نوع كك هللا :لوسز ىلإ ايقسيس ناكو «نميلاب تومرضح ىف
 تن ةليتقا : لاتف (رثألا نويع) باتكب كي يبنلا جاوزأ ركؤ» باب يف سانلا ديس

 ا ءريسس توم لبق 246 هللا لوسر اهجورت «تعشألا تحآ «رك يدعم-نب نبق
 اهيلع برص تءاش نإف ريحت نأ ْةْيلُف يبنلا ىصوأو : ليق .اهآر الو هيلع تمِدَق نكت

 نأل كلذو «تءاش ْنَم تسكت ْتّقِلَط تءاش نإو «نينمؤملا ىلع تمرخو باجحلا

 افرول : ىتأ نأ ثبلي مل «ةنيدملا ىلإ اهثعبيل أيهتو تومرضح ىلإ عجر امل ثعشألا
 ريجنلا رصقب اهراد يف سيق تنب ةلْبَتُق تثكمف - ه١ ةنس عيبر يف - هلل هللا لوسر

 ىلإ قيدصلا ركب وبأ ثعب دقو هيو يبنلا تاجوز ىدحإ يهو تومرضح يف

 ًالامُع ه١١ ةنس ةجحلا يذ يف لهج يبأ نب ةمركعو ةيمأ يبأ نب رجاهملا تومرضح

 ةنيدملاب قيدصلا ركب يبأ ىلإ سيق نب ثعشألا راس ذئدنعو «تومرضح تاقدص ىلع

 نبا ركذ امك لهج يبأ نب ؛ ةمركع ًةليتُق جوزت ليقو - ا ةرونملا
 اهيلع برص تءاش نإف ريحت نأ ِهلَم يبنلا ىصوأ : 0-0-6 ١ :لاق ثيح سانلا ديس

 تراتخاف «تءاش ْنَم ْتَحَكَنَو َقِلَط تءاش نإو نينمؤملا ىلع تمرُحو باجحلا
 اهجوزت يتلا نأ نودلخ نبا ركذ امنيب «' !"لهج يبأ نب ةمركع ُدعَب اهجوزتف «حاكتلا

 ةمع د سيق تدب ةليتف نأ كلذ ىدؤمو «يدنكلا نامعنلا تخأ ءامسأ يه ةمركع

 نم لزت ملف «باجحلا اهيلع برضَي نأ تراتخا امبر 0

 . ةيضرم ةيضار اهبر ىلإ ةنئمطملا اهسفن تعجر نأ ىلإ ٌِكك 5 هللا لوسو تاور

 نيلماح اوقلطنا نيذلا نييناميلا ءامعزلا ةباحصلا رابك نم ثعشألا ناك دقو

 رفنتسا امدنع ةيسوجملا ةيورسكلا ةيسرافلا ةيروطاربمالا داهجل ةيرحلاو مالسإلا ةلاسر
 اودشح يذلا سرفلا داهجل برعلا لئابقو ءاسؤر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ

 كولمب مجعلا كولم نبرضأل هّللاو» :رمع لاقف - ه4١ ةئس - قارعلاب ًاميظع ًاشيج
 سرت را دعته عيناك نم اررتتجت نإ ترعلا ىلع هلام رإإ ريع دكر يضرعلا
 كاذنآ باطخلا نب رمع ىَّلو دقو «'' ”(ةنيدملا ىلإ مهجاوفأ تءاجف يأر وأ حالس وأ

 ةعبرأ يف ادعس رمع حّرَس» :يربطلا لاق ا ا
 «نميلا لهأ نم فالآ ة ل . .نيرفنتسملا نم رمع دنع عمتجا نمم فالآ

 0 اننا ريش غمس ل ودق «.:نمانلا رئايش نيم هقلاو

 راس» :نودلخ نبا لاقو ")ميلا لهأ نم ةئامعبسو فلأ يف سيق نب ثعشألا

 .؟ج 86ص سانلا ديس: نبا " ؛رثألا نويغ(١)
 .ةج الص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )
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 نيثالث يف سيق نب ثعشألا هقحلو ركاسعلا هيلإ تعمتجاو اهلزنف فاريس ىلإ دعس

 ةددك ةلاجرو تاسرف نم سعشألا ةدانقب اوثاك يذلا 'ىربطلاةياوو: كركذ كفو. "فلآ
 ةمعلا :لناقو فاك نم وميت خيذلا نودلت نبا ركذ امين ةتايعيسو فلآ ءاهز ارئاكز
 عب ادوبي ارقلطنإو اوزايب مق هتك ناوي كحال مورو لدتا باتش ني رعت ىلإ
 لك ناسرفل ناك هنأ الإ «نميلا لئابق ىتش + نمءاقلا نيتالث ماعز اوناكو ةلاضرفر ةعشألا

 نب ثعشألا ناكف «ةيسداقلا يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا عمتجاف ءاهتيارو اهسيئر ةليبق

 شيج ىلع رصنلا قيقحت يف رفاو ماهسإ مهل ناك نيذلا ةداقلا رابك نم سيق

 رفص) نئادملا حتف يف مث (ه١١ مرحم) ةيسداقلا ةعقوم يف ةيسرافلا ةيروطاربمالا

 ثيح ناريإ يف دنواهن ةعقوم ىلإ ًالوصو (ه7١ ةدعقلا وذ) ءالولج حتف يفو (ه5

 .تاطخلا نب رمغ هماجس يسالسألا يبرعلا شيجلل ءارمأ ةداق ةعبس عباس ةيفكالا ناك

 ريمألاف ٌتْبِصُأ َْنِ :لاقو شيجلا هتيلوتب نرقم نب نامعنلا ىلإ رمع بتك» : يرذالبلا لاق

 نة لا ةييص | نا ؛ يلجبلا هللا دبع نب ريرجف بيصأ نإف «ناميلا نب ةفيذح

 يبأ ىلإ رمع بتك» :.ريصك نا لاك. 6 نب فعشألا ريغألا# بيصأ نإف ,ٌةيعش

 كانه ْنَمِب ريسي نأ نرقم نب نامعنلا ىلإ بتكو «ةرصبلا دوئجب ريسي نأ يرعشألا ىسوم

 ىلع ريمألاو ؛هشيج ىلع ريمأ لكف سانلا عمتجا اذإو «دنواهن ىلإ دونجلا نم (ركسكب)
 نإف حوشكم نب سيقف لق نإف ءريرجف لت نإف ,ةفيذحف لِتُق نإف نامعنلا مهلك سانلا

 ىتحا : يربطلا لاقو '' ”(ةبعش نب ة ةريغملا مهدحأ ةعبس دع ىتح نالف مث نالفف سيق لِ

 نب ريرج ؛ناميلا نب ةفيذح ءالرقم نب نامعل : : مهو (ةبعش نب ة ةريغملا مهرخآ ةعبس ْذَع

 نب ةريغملا «يدنكلا سيق نب ثعشألا «يدارملا حوشكم نب سيق ؛ ؛ لجبل هللا دبع

 نر ل أ يس در لع ناك ؛يرعشألا ىسوم وبأ ةعبسلا عباس ناكو « ةبعش

 لعجو» : يرذالبلا لاق ةماعلا ةدايقلا نرقم نب نامعنلا ىلوتف دنواهن يف اوعمتجا نأ

 ناكو . .ةبعش نب ةريغملا هترسيم ىلعو ؛ نيف نب كعشألا هختميم ىلع نامعتلا

 «نامعنلا سفن تضاف» :يربطلا لاقو ''”دنواهن يف لوتقم لوأ نرقم نب نامعنلا
 «باطقيلا ني: مع نب ةللا دبع مكين: سيف نيةفيعشألا ىلإ سانلا جكسار

 ىلإ مهعامتجاف ؟”ناميلا نب ةفيذحو «برك يدعم نب ورمعو «ريبزلا نب هللا دبعو
 مهنم نأ يدوعسملا ركذ دقو «ءامعزلاو ةباحصلا نيب هتناكم ولع دكؤي سيق نب ثعشألا

 نب ةريغملاو «يرعشألا ىسوم ابأ) مهنم نأ ريثك نبا ركذو (ماوعلا نب ريبزلا) ًاضيأ

 .؟5 ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0

 .7" ١٠ص ب يرذالبلا  نادلبلا حوتف 0

 .مج 8١٠١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 0

 .؟ج 74 9ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (5)
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 «ينادمهلا سيق نب ديعسو «حوشكم نب سيقو «يلجبلا هَّللا دبع نب ريرجو «ةبعش
 يدوعسملا ركذ دقو «سانلا ءارمأو ةباحصلا نم مهلاثمأو ؛«(يمرضحلا رجح نب لئاوو

 هيف اذإف رمع باتك اوأرقو اورضحأف ١2"سيق نب ثعشألا ىلإ سانلا عمتجا» : هنأ ًاضيأ
 ىلوتف «اولثتماف «نالفف بيصأ نإو «نالفف بيصأ نإف ؛«نالفف نامعنلا بيصأ اذإلا
 دنواهنب نيملسملا ىلع هللا حتفف سيق نب ثعشألا هتنميم ىلعو ةماعلا ةدايقلا ةفيذح
 . ةفوكلل رساي نب رامع ةيالو يف ةيرجه نيرشع ةنس دنواهن تناكو «ًاميظع احتف

 باطخلا نب رمع ىَلو ذنم ناجيبرذأ دالب حتف ةداق نم ثعشألا ناك مث
 مِدَق ةبعش نب ةريغملا نإ) : يرذالبلا لاق ءه١7 ةنس ةفوكلا ىلع ةبعش نب ةريغملا

 اهيلإ هذفنأف «ناجيبرذأ وزغب ناميلا نب ةفيذح ىلإ باتك هعمو رمع لبق نم ًايلاو ةفوكلا
 نم ناجيبرذأ ازغ ةبعش نب ةريغملا نإ) : ةيناث ةياور لوقتو «. .اهبرقب وأ دنواهنب وهو

 حلصو ةريغملا حلص نأ ودبيو «اهلهأ َحَلاَصَف ءاهيلإ ىهتنا ىتح ه1 ةنس ةفوكلا

 ءوض ىلعو «ريمألا وه ةريغملا ناك امئيب ًادئاق ناك ةفيذح نأل حلصلا سفن وه ةفيذح
 كلذ يفو «سيق نب ثعشألا ةدايقب ةيركسع ةيماح ناجيبرذأ يف تطبار حلصلا كلذ

 ناجيبرذأ هبجومب تعفد «ناجيبرذأ لهأ عم ًاحلص ةفيذح َدَقَع» :نسح يجان .د لاق

 يتلا ةيركسعلا ةيماحلا تمواق ام ناعرس اهّنأ الإ ءتادهعت نم اهيلع عضو ام ضعب

 ارغ ةيعم نب ةريعملا نإ قرتذتلا لاقو ""(يقيدكلا سيف نياكسمكألا افالون
 نصح حتفف سيق نب ثعشألا اهازغف اورفك مهنإ مث  ًاحلص  اهحتفف ناجيبرذأ
 ناكو . "”"«مويلا ىلإ ثعشألا حلص ىضمو «ةريغملا حلص ىلع مهحلاصو «ناورجاب
 مث «ناورجاب نصح اهيف عقي ناجيبرذأ قطانم نم ةقطنم رمع ةفالخ يف هحتف مت ام

 ةبقع نب ديلولا ةيالوو نافع نب نامثع ةفالخ يف ناجْيَبْرْذَأ رئاس حتف ىلع مزعلا دقعنا

 ةنس - سيق نب ثعشألا هعمو ناجيبرذأ ةبقع نب ديلولا ازغ» : يرذالبلا لاق .ةفوكلل

 ديلولا فرصنا املف . .مُهَحْلاَصَف حلّصلا ناجيبرذأ روك لهأ بلطو نيرشعو سمخ
 هذمأف ؛هدمتسي ثعشألا هيلإ بتكف .ءتضقتناف «ناجيبرذأ سيق نب ثعشألا ىَلو

 اهحبتفن ًاناح ًاناح ناجيبرذأ سيق نب ثعشألا عبتتف «ةفوكلا لهأ نم ميظع شيجب
 ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو «ناويدلاو ءاطعلا لهأ نم برعلا ْنِم ًاسان اهنكسأو

 ةقطنم ناجيبرذأ حتف سيق نب ثعشألا عاطتسا» :نسح يجان .د لاقو . "”(مالسإلا

 لوأ وهو ؛مالسإلا ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو «برعلا نم ًاسان اهنكسأو «ىرخأ دعب

 .؟ج 777”ص - يدوعسملا  بهذلا جورم )١(

 17/١. ص  نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا 2

 15١. و ١٠؟ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف 02
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 دي ىلع ناجيبرذأ دالبل عساولا حتفلا كلذبو ''”«ناجيبرذأ ميلقإب برعلل ناطيتسا
 كات ةةئاطس ا ضخ يزرع رجول تقي مل بأ يبا و مسا

 تحبصأ امنإو .دالبلا لهأ نم ةيزجلا ضيبقو ةيماحلا ةدايق ريمآلا ةيلوؤسم دعت ملو

 نب نامثع ةفيلخلا ىلوو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود تايالو نم ةيالو ناجيبرذأ

 ةيبرعلا ةدايسلا تلمش دقو الإ ه١ ةنس تأت ملو سيق نب ثعشألا اهيلع نافع
 يف عقي يذلا مسقلاو أيلاح ناريإ يف عقي يذلا مسقلا يأ  اهيمسقب ناجيبرذأ ةيمالسإلا

 :الئاق يدوعسملا هيلإ ريشي ام وهو «نيمسقلا ثعشألا ةيالو تلمشف - اينيمرأو زاقوقلا
 اهقطانم يف ثعشألا نكسأف تما ناجيبرذأ ىلع نامثعل ًالماع ثعشألا ناكا

 ليبدرأ ةتيدم تعشألا لغجو . مالسإلا ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو «هزحلا عع اجا

 ءاهّرّضمو «برعلا نم ةعامج ليبدرأ ٌثتعشألا لزنأو» : يرذالبلا لاق «ةيالولل ةمصاع
0000 

 راما هادم

 ثعشألا نب نمحرلا دبع ةَأْشَن

 ةياللو ةرعف يف

 سيق نب ثعش ألا

 ةصاخ ةفصبو - ناجيبرذأل
 دها“# ةدسو 8 ةننم ثنا آم

 ةيقي ثيعشألا مدقعتبا د

 ةقطنم نم هدالوأو هترسأ

 ةظفاحم يف ميرت قرش
 ىلإ نميلاب تومرضح
 ناكر :قازعلاب ةفويكلا
 لنم ةفوكلاب راد ثعشألل

 ةنس ةفوكلا ةنيدم طاطتخا

 نب دعس ةيالو ىف هاال/

 يربطلا لاق .صاقو يبأ
 ثعشألا دجسمو ةدنك ةطخ اهنمو لئابقلا ططخو ةنوكلا ةثيدمل ةطراخ نسم ًالججر دعس ثعبا١

 ١( نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا - ص١7١.
 .يدوعسملا  بهذلا جورم ةفز

 )( و 07”7ص  يرذالبلا  نادلبلا حوتف 877.
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 عضوم مهل داتراف «فينُح نب نامثع لب لاقيو «ةملس نب ثراحلا هل لاقُي راصنألا

 ناكو .2؟7(سانلل ططخلا اهيف طلو ءاهدجسم طنحو «ءسانلاب دعس اهلزنف «ةفوكلا

 ناسرف نم ًافلأ رشع انثا مهنم افلأ نيرشع دعس عم ةفوكلاب اوطتخا نيذلا برعلا ددع
 نميلا لهأل دعس مهسأف «ةيبرعلا ةريزجلا لئابقو قطانم ةيقب نم فالآ ةينامثو نميلا

 رسيألا بناجلا نميلا لهأ مهس جرخف» :يرذالبلا لاق «نيمهسب سانلا نم مهريغلو
 : ينادمهلا يبعّشلا مامإلا لاقو «يقرشلا بناجلا يف مهططخ تراصف ءامهريخ وهو

 بناجلا وأ  ةيقرشلا ةيحانلاب انمهس جرخو . .أفلأ رشع ينثا  نميلا لهأ يأ - انك

 «لئابقلل ةينكسلا قطانملا يه ططخلاو 2٠7 2(يه ثيحب انططخ تراص كلذلف  رسيألا
 «دزألاو جحذم ةدنك راسي ىلعو «ةفوكلا نم رسيألا بونجلا يف ةدنك ةطخ تناكف
 برقلابو ةروهشم أراد ثعشألا راد تناكو .ءيطو نادمهو ةليجب ب رسيألا لامشلا يقو

 ىلص) هنأ ثعشألا ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو فيس ا | كاستل ناك": اي

 «لغتو ةلحو ٌسيك هيدي نيب عِضْوُف ؛ةفوكلاب ثعشألا دجسم يف ٌرجفلا قاحسإ وبأ
 .(ةكم نم ةليللا ثعشألا مِدَق :اولاقف كلذ نع لأسف

 هترسأ ةيقب ثعشألا مدقتسا امدنع ةيفاك نكت مل ةفوكلاب ثعشألا راد نأ ودبيو

 (ذابانزيط) اهل لاقي ةقطنم نافع نب نامثع ةفيلخلا هعطقأ دقو ءنميلا نم هدالوأو
 تارفلاو ةفوكلا داوس ضرأ نم قطانم ةباحصلا نم ًاددع نامثع عطقأ امدنع كلذو
 لاق «لاملا تيبل اهولعج ةيبرعلا ةريزجلا يف مهقطانمب مهل ٍضارأ نع ًاضوع

 رساي نب رامع عطقأو ةومرقتلاب ًاضرأ دوعسم نب هللا دبع نامثع عطقأ» : يرذالبلا

 ؛ذاَباَنْرْيَط سيق نب ثعشألا عطقأو نيرا يرق نمو رع قيراط علطلاو ا ةديشا

 ناك ذابانْزيط نأ يرذالبلا ركذو .؟”«تارفلاب هضرأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج عطقأو
  ةفوكلل ىصاعلا ىبأ نب نامثع ةيالو ىف اهايإ نامثع هعطقأ دقو (ذابأ نزيظ) اهمسا
 نم يهفودق دنع انيز#«هآلوأو هزيسأل نكادس تعشألا اهنف نكت هده دنس: ىلاوح
 ىف كعشألا ني:ةمحم ناك) هلأ ه5: ةنس'ثاذحأ ئف زيثألا نبا 'ركذ دقو « نميلا
 هل ريصت ىف سعوا ني. دعحم ناكا ئرتظلا لاقو .. (ةيسداقلا تناج ىلإ:هل ةنرك
 يتلا اباَرْيَط ةيرق عقوم كلذ نم نيبتيو (2ج 417١ص) ةذابانزّْيَطب ةيسداقلا يلي امم
 .هترسأو ثعشألا دالوأ شاعو أشن ةفوكلاب ثعشألا راد يفو اهيف

 دهع يف دلو سيق نب ثعشألا نب دمحم نأب صوصنلا تفلس دقو

 نب دمحم ناكو «قيدصلا ركب يبأ تخأ ةورف مأ يه هتدلاو نأو كي هللا لويس

 .؟اخاو 11/0 ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتفو - 5 ١ 13ص -يرطلا + خيرات (؟)
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 ناك دقو ه٠7 ةنس ةفوكلاب ثعشألا ةرسأ تعمتجا امدنع ةنس نيرشع نبا ثعشألا
 نب نمحرلا دبع امأ . مساقلاو ؛«قاحسإ مهنم «دمحم ريغ دالوألا نم ددع ثعشألال

 نب نمحرلا ديعب رهتشا هنكلو «ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع وهف ثعشألا
 شيرق ةضيب تئَقُف يّنعف شيرق يف رمألا اذه ناك نإ :هسفن وه لاق لب «ثعشألا
 .«سيق نب ثعشألا نبا انأف برعلا يف ناك نإو

 . ناك هنأ ىلإ ريشُت نئارقلا نأ الإ ءنمحرلا دبع دلوم خيرات تاياورلا ركذت ملو
 نميلا هي تناكو ءهها"* ةنس يف دِلَو لق

 ىشعأ ناك» :يناهفصألا جرفلا وبأ لاق .ينادمهلا يدشاحلا سيق ني ديعس وه

 مأ يه ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع مأ نأل ,نمحرلا دبع لاوخأ نم نادمه

 - ليلكإلا يف ءاج امك وه سيق نب ديعسو ''”«ينادمهلا سيق نب ديعس تنب ورمع
 نب فيس نب دُؤُز نب برك يدعم نب ِبِرَم نب ديز نب (دُوُز يذ نب) سيق نب ديعس)
 دشاسب نب مشج نب كلام نب شان وب . ةيراعم نب هعص زب ملا نب يح ىرربع

 مث «ةيلهاجلا يف نميلا ءامعزو لايقأ نم سيق نب ديعس فالسأ ناكو (”(ينادمهلا
 تاحاس ىلإ مالسولا ةلاسر نيلماح اوقلطنا نيذلا ةداقلا رايك نم سيق نب ديعس ناك

 ناك» :ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا نميلا ناسل لاق .قارعلاب تاحوتفلاو داهجلا

 0 عشا بعل ف نيرو نع يوان ا رعلا ين نق مإ يسال عا و حس
 ناسرف دئاقو سيئر ناك هنأ «قارعلاب نادمه رمأ بحاص ناك» :هلوقب دوصقملاو

 دعب اهيف اورقتسا نيذلاو قارعلا تاحوتف ىف - ليكبو دشاح يأ  نادمه لاجرو

 نيملسملا شيج لمك» هنأ دنواهن ةعقوم أبن يف ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقو «تاحوتفلا
 نم رشع ةعبرأ - ببقلاو مايخلا يأ - طاطسفلا اوبرض نيذلا ناكو . .أفلأ نيثالث يف
 ؛«يلجبلا هللا 'ةيع نور رورجا مهيق وكذم نيقك نبا مهركذ مث «شيجلا ارشأ

 رجح نب لئاوو «ءينادمهلا سيق نب ديعسو :(قدنكلا سيف نب اةستالاو

 اودهش نيذلا ةفوكلا فارشأ ْنِم» نأ يربطلا خيرات يف ءاج كلذكو "”2«يمرضحلا
 وبأ ناك دقو .ه١٠ ةنس دنواهن ةعقوم تناكو ”«ينادمهلا سيق نب ديعس دنواهن

 ةنس ىلإ نامثع ةفالخ يف مث باطخلا نب رمع ةفالخ يف ة ةرصبلل أيلاو يرعشألا ىسوم

 هيلع ملسُيل سيق نب ديعس ىلإ ىسوم يبأ نب ةدرب وبأ راسف «ةفوكلاب نكسو ه4
 ابأ ةدرب وبأ ربخأف» :ينادمهلا لاق ,هعم تلمحف مهرد فالآ ةرشعب ديعس هل رمأف

 ."”«انكولم ءالؤهو «كولم موق لكل ينب اي :يرعشألا ىسوم وبأ لاقف «كلذب ىسوم

 .هج ١45 ص  يناهفصألا جرفلا يبأل - يناغألا )١(

 )١( الإكليل  "5صو ١7ج ١7ص  ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل ج١١.
 )( ص - يربطلا خيراتو - /ج 8١٠ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا  71١.ةج
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 دقو «باتكلا اذهب قباس ثحبم ىف سيق نب ديعس داجمأو ءابنأ ركذ فلس دقو

 رعاشلا لاق ؛ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع ةدلاو يه هتنبا نأ انه هركذ بجوتسا
 : نمحرلا دبع يف نادمه ىشعأ

 مسرور ادحت يندب است نبا دهسا ثلاساذإو
 دولومللوهدلاول « 0ك «ٌخذاب سيق نيبو جشألا نيب

 مس رة 1 يو سو يس :ةلوقب ديري

 جشألا نإف (سيق نيبو جشألا نيب) :هلوق امأو :« سيق نب ديعس تنقب ةمآو فثعشألا
 ائينه ًائينه ينعي (خب خب) ؛:ةلؤقو 6 نسيق عن كيعس-:كلاو: نسيفو «ثعشألا ره

 :كعشألا نب دمحم نت نمحرلا كبع وه ةولوملاو

 ةايحح نظا نقده ن1 تس وما# نقلا هتسرلا قع سشاغو اشنأدنل

 ىلإ ةوعيدم كعتألا نيرا ديف عمم عوبش: نانا ف ادلوبا سنا عي كلمنا
 :ةلحرملا كلت يف ثعشألا ءابنأ ملاعم نم ناكو «ةلحرملا كلت

 ناجيبرذأ دالبل ايلاو اريمأ سيف نب ثعهشألا ناك :فامةأ ا" ةنه قه دا#
 برعلا نم رئاشع ناجيبرذأ قطانم ىف ثعشألا نكسأو «نافع نب نامثع ةفيلخلل
 كلت يف رشتني مالسإلا أدبف ءنيدلاب مهفيرعتو مالسإلا ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو
 ناكو ءرخآلاو تقولا نيب ةفوكلا ىلإ ىتأيو ليبدرأ ةنيدم ثعشألا رقم ناكو .دالبلا
 ةنيدملاب ه6 ةجحلا يذ ىف هلتقمب نامثع ةفالخ تهتنا امنيح ناجيبرذأب ثعشألا

 تعلدناو سائلا مسقناف هوضراع نيذلا هضراعو ةفالخلاب يلع مامإلا عيوبف «ةرونملا
 ىربكلا ةنتفلا

 نيليلقلا ءارمألا ةالولا نم سيق نب ثعشألا ناك :بهالال 5”  ةنس ىفو *# 

 املف «ناجيبرذأ يف ةعيبلا ُهَل ذخأو ةفالخلاب بلاط يبأ نب يلع مامإلا اوعياب نيذلا
 ْنَمِب لبقأف «هيلإ مودقلاب ثعشألا ىلإ ثعب ها" عيبر يف  ةفوكلا يلع مامإلا مِدَق
 تللدكو ءنيْمِص يف ّيلع مامإلا شيج ةداق رابك نم ثعشألا ناكف «ناسرفلا نم هعم

 ىلإ رمألا لآ مث ءنيمِص يف نادمه ةيار بحاص ينادمهلا سيق نب ديعس ناك

 ةبراحم ىلع مامإلا عم ثعشألا دهشو ه7 عيبر يف - نيفص نم ةدوعلاو ميكحتلا
 .قارعلاب رمألا بتتسا نأ ىلإ جراوخلا

 ىلع بلاط يبأ نب يلع مامإلل ًايلاو ثعشألا داع :ه٠4 158 ةنس نمو -
 املف «ناجيبرذأ سيق نب ثعشألا بلاط ىبأ نب ىلع ىلو» :يرذالبلا لاق .ناجيبْرْدأ

 ةعامج ليبدرأ ىف ثتحسكألا لزئات «نآرقلا اوارقو اوملبا دق اهلهأ نفكأ دنجو اهمرك
 لزي ملو (9١25؟ص) .«اهدجسم بو ءاهّرّصّمو «برعلا نم ءاطعلاو ناويدلا لهأ نم
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 ءه٠4 ةنس ناضمر يف هنع هللا يضر يلع مامإلا ةافو ىتح ناجيبرذأل ًايلاو ثعشألا
 ةيواعم ىتأو ةفالخلاب ةيواعم قارعلا لهأو بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا عياب ىتحو

 لاق» : رجح نبا ظفاحلا لاق «ةفوكلا ىلإ ثعشألا داعف ه١4 ةنس ةفوكلا ىلإ

 « سابع نباو يلع نب نسحلا هدنعو ةفوكلاب ةيواعم ىلع ثعشألا نذأتسا : يناربطلا

 .(هتصق ركذف

 نضره .نأ ىلإ ةفوكلاب نسبق حن ةيشالا رفتشسا كفا ت41 ةعس ىنود#
 «نمحرلا دبعو ءثعشألا نب دمحم مهيفو «هدالوأ هيلإ عمتجاف ءتوملا ضرم
 :اهصن يلي اميفو «ديرفلا دقعلا يف هبر دبع نبا اهركذ ةيخيرات ةيصوب مهاصوأف

 .مكلاومأ يف : اوعدختاو «مكضارعأ يف هل :ةينبل نبيل خياكعشألا لاق»

 ةعبت ئرما لكل نإف «مهئامد نم مكروهظو ؛سانلا لاومأ نم مكنوطب ٌفِحَتْلو
 نيا . بيع ْنِم ئَحَتْسيو بنذ نم رذتعي امنإف «ىحتسُي وأ هنم ٌرْذتعُي امو مكايإو

 درلاب ىفك هنإف ةلأسملا نع ةجاحلا دنع اوُهُكو .نامزلا رّيْعَتو ناطلسلا ةوفحلل لاملا

 «ءافكالا ريغ نم ءاسنلا اوعنماو .ًاردق قزرلا قفاوي ىتح بلطلا يف اولمجأو أعُتَم

 مل ام سانلا ماوع يف اونوكو .ميئللا مكب فرشتيو ميركلا مكب ىسأتي تيب لهأ مكنإف
 . '"”مكرئاشعب اوقحلاف لبحلا برطضا اذإف «لبحلا برطضي

 ثعشألا نب دمحم ناكو «ه47 ةنس ةفوكلاب سيق نب ثعشألا ىفوت دقو

 اق كاف هزديف عبو قع ياكل وهبت ىف ندحرلا دوو ةكس 07 نا كفووب
 نآرقلا مولع ليصحت يف نمحرلا دبع رمتساو «ثعشألا نب دمحم ىلإ ةفوكلاب ةدنك
 دقو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةفوكلاب ءاملعلا دي ىلع ةغللاو بدألاو هقفلاو ةّئّسلاو

 ىف قيمع رثأ اهل ناك ىتلا يدنكلا يِدَع نب رجح ةيضق - ه١4 ةنس  ةفوكلا تدهش

 ْ 1 . ثعشألا نب نمحرلا دبع سفن

 يدنكلا يِدَع نب رخخ ةيضق
 - ةباحلصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاج امك وه يِدَع نب رجح

 ؟"ايدنكلا نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدَع نب ةلّبَج نب ةيواعم نب يدع نب رجح

 نب يِدَع نب ةلبج نب ةيواعم نب برك يدعم نب سيق نب ثعشألا» مع ةباثمب وهف
 . «يدنكلا نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر

 بعصمو - ةباحصلا تاقبط يف دعس نبا ركذ)ا :رجح نبأ ظفاحلا لاق

 ."ج ١40 ص  هبر دبع نبا .ديرفلا دقعلا (0)

 .ا١ج 4١ص - رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟)
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 هوخأو وه هك يبنلا ىلع َدْفَو يدع نب رجح نأ هنع مكاحلا هاور اميف يريبزلا
 يف هوركذف ناَبِح نباو ةفيلخو متاح يبأ نباو يراخبلا امأو . .يِدَع نب ئىناه

 يبأ نع ةبعش نع برح نب بيعش قيرط نم هتمجرت يف عناق نبا ىورو . .نيعباتلا
 15 يبنلا نع ق5 يبنلا باحصأ نم لخرر نع يدع نييرستن نع صعش نياركب
 . ''«اهمسا ريغب اهنومسي رمخلا نوبرشي ًاموق نإ :لاق

 داهجلا نيدايم ىلإ سيق نب ثعشألا عم نميلا نم يِدَع نب رجح قلطنا دقو
 نأ» ةباصإلا ىف ءاج ام كلذ نمو «تاحوتفلا رئاس هعم دهشف قارعلاب تاحوتفلاو
 ناك» هنأ (ةعيقولا ءالولج موي) أبن يف يرذالبلا ركذو «ةيسداقلا دهش يدع نب رجح

 يدع نب رجح نع تايبأ يف رعاشلا لاقو .(5514ص) «ةنميملا ىلع يدع نب رجح

 : يربطلا خيراتب

 ارتْسّتو .حوتفلادنواهنمويو ْمَلُيملةعيقولا ءالولج مويو
 اذهشو ةفوكلاب تعشألا تراقأ فرقأ وه ناكو ةفوكلا يدع نب رجح نكسو

 سيق نب ثعشألا عم رجح ناكو بلاط يبأ نب يلع مامإلا عم نيّمِص ةعقوم ًايوس
 : كلذ يف رعاشلا لاقو «نيفِصب ةعيرشلا موي يف

 ارسكتْذإمهفاتكأ يف نيّمِصب انقلاو ةعيرشلا موي هنوسنتو

 قارعلا لهأو يلع نب نسحلا عياب مث هنع هللا يضر يلع مامإلا يفوت املو
 .رومألا ترقتساو سائلا رئاسو ثعشألاو رج هعياب ه١5 ةنس ةفالخلاب ةيواعم

 ثعشألا نب دمحمل دلاولا ةباثمب  ثعشألا ةافو دعب يدع نب رجخ ناكو

 . مولعلا مهدي ىلع نمحرلا دبع ىقلتي نيذلا خياشملا نمو «نمحرلا دبعو
 ىلع ةيواعم ىلو دقف ءمئال ةمول قحلا يف ة ىشخي ال يِدَع نب رجح ناكو

 فنخحم وبأ لاق١ :يربطلا لاق - ه١5 ىدامج يف  ةبعش نب ةريغملا يباحصلا ةفوكلا

 ًالماع ةفوكلا ىلع ةريغملا ماقأ . .لوقي يبعّشلا تعمس ريهز نب بعقصلا لاق
 ال هنأ ريغ ةيفاعلل ًابح هدشأو ةريس ءيش نسحأ نم وهو ًارهشأو نينس عبس ةيواعمل
 ةمحرلاب نامثعل ءاعدلاو مهل نعللاو نامثع ةلتقل بيعلا وأ هيف عوقولاو ّيلع مذ عدي

 مكايإ لب :لاق كلذ عمس اذإ يدع نب رجح ناكف .هباحصأل ةيكزتلاو هل رافغتسالاو

 هَدَهُس ليْسِيْلاب نمر اًووكا# :لوقي لجو زع هللا نإ :لاقف ماق مث «نعلو هللا ممذ
 ىلوأ نورطتو نوكزُت نم نأو «لضفلاب قحأل نوريعُتو نومذت نم نأ دهشأ انأو «ِهّلِ
 اي «كيلع يلاولا انأ تنك ْذِإ كمهسب َيمُر دقل رجح اي :ةريغملا هل لوقيف .مذلاب

 اني 1 ع د ديس ندا ا ةباحضلا ةييمت نلت ةبا 0
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 ُكلِهُي امم ًانايحأ ناطلسلا بضغ نإف هتوطسو هبضغ قتا «ناطلسلا قتا كحيو رج
 يف) لاقف ةريغملا ماق هترامإ رخآ ناك ىتح لزي ملف .حفصيو هنع فكي مث .كلاثمأ
 هنع زواجتو نافع نب نامثع محرا مهللا هتلاقم تناكو «لوقي ناك امك (نامثعو يلع
 انءامد َنّقَحو انتملك عَمَجو لَو كيبن ةئسو كباتكب لمع هنإف هلمع نسحأب هزجأو

 ىلع وعديو .همدب نيبلاطلاو هيبحُمو هءايلوأو هراصنأ محراف مهللا .ًامولظم لتقو

 دجسملا يف ناك نم لك اهعمس ةريغملاب ةرعن رعنف يدع نب رجح ماقف .هتلتق
 انقازرأب انل ْرُم «ناسنإل اهيأ كمّرَه نم ُعْلَّوَت نمب يردت ال ُكنإ :لاقو «هنم ًاجراخو
 سانلا يّتلث نم رثكأ هعم ماقف . . «كل كلذ سيلو اّنع اهتسبح دق كنإف انتايطعأو

 اورثكأو اذه كلوقب عفتنن ال انإف انتايطعأو انقازرأب انل ْرُم ءرجتُ هّللاو قَدَص نول
 موق هيلع نذاتساو  ةرامإلا راد - لخدف «ةريغملا لزنف .هوحينو لوقلا اذه لثم يف

 ناكو . .كيلع ئرتجيو ةلاقملا هذه لوقي لجرلا اذه كرتت ًمالع :اولاقف ءمهل نذأف
 امم ناكف ''«يفقثلا ليقع يبأ هللا دبع هيلع ميظعتلاو رجح رمأ يف ًالوق هل مهدشأ
 مهرايخ لتقب ئدتبأ نأ ٌبحأ الو يلمع فعضو يلجأ برتقا دق) :ةريغملا مهل لاق

 مهنيبو ينيب قرفي ىتح مهئيسم نع ٍفاعو مهنسحم ْنِم لباق ينكلو . .مهئامد كفسو
 - نايفس ىيبأ نب دايز وهو - هيبأ نب دايز ناكو ه١5 ةنس ةريغملا تامو .(توملا

 .ةفوكلاو ةرصبلا يتيالو ةيواعم هل عمجف ةرصبلا ةيالول اريمأ

 ربنملا ىلع ةبطخل بطخ ةفوكلا ِمِدَق امل ًادايز نإ لوقت ةياور يربطلا ركذ دقو
 ناك يذلا لثم لعفف رجح ماقف مهنعلو هتلتق ركذو مهظرقف هباحصأو نامثع ركذ مثل
 مث .«ثيرح نب ورمع ةفوكلا ىلع فلختساو ةرصبلا ىلإ دايز عجرو «ةريغملاب لعفي

 ةعمجلا ىف دايز بطخ)» هنأ نيريس نب دمحم نع ةحيحصلا ىهو ةيناث ةياور ركذ

 مث «هتبطخ يف ىضمف «ةالصلا :ٌيِدَع نب رجح هل لاقف ةالصلا رّخأو ةبطخلا لاطأف
 ىلإ هديب برض ةالصلا َتْوف رجح ىشخ املف «هتبطخ يف ىضمف ؛ةالصلا :هل لاق

 ىلصف لزن دايز كلذ ىأر املف هعم سانلا راثو ةالصلا ىلإ راثو اًصحلا نم فك

 وه ثدح امف ةحصلا نع ةديعب نعللاو حدملا ةياور نأ ىلع كلذ لديو .«سانلاب

 ىشخ املذف :«نيترم كلذ ىلإ رجح ههبتف «ةالصلا تقو لخد ىتح ةبطخلا ليوطت

 ناك ةتسملا نآل .ةفانأ ىلا نينخلا يضع هذين سرم ةالدعلا فقو هارت مع
 نم لزن كلذ دايز ىأر املف هعم سائلا ضهنف ةالصلل ضهنو  ىصحلاب ًاشورفم

 داعو ثيرح نب ورمع فلختسا مث ةفوكلاب ةرتف دايز ثكمو «سانلاب ىلصو ربنملا
 نورهظيو يلع ةعيش هيلإ عمتجي أرجح نأ هغلبف» :ىلوألا ةياورلا لوقتو .ةرصبلا ىلإ
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 نأ كلذ الت امم نيبتي امئيب «ثيرح - نب ورمع اوبصح مهنأو هنم ةءاربلاو ةيواعم نعل

 هتركذ ام لمجم نم دافتسيو نعل يأب هل ةقالع الو ةعيشلاب هل ةقالع ال رمألا

 ةفوكلا تايصخش نم ديدعلاو يدع نب رجح نيب تاءاقلو تالاصتا عوقو تاياورلا

 يف ريكفتلا درجم امبرو «كلذ ىلإ ةوعدلاو ةفالخلا نم ةيواعم علخ نالعإ فدهب

 يِدَع نب رجح لاقتعال دونجلاو ةداقلا ثعبو «ةفوكلا ىلإ دايز لبقأف «كلذ

 راد يف مث كلام نب هللا ديبع هل لاقي دزألا نم لجر راد يف رجح أبتخاف :هباحصأو
 نب دمحم دايز اعد هبلط مهايعأ املف» :ريثألا نبا لاق . يدزألا ذجان نب ةعيبر

 ملست ال مث ؛ كرود مدهأو كل ةلخن لك نعطقأل وأ هب ينيتأتل هّللاو : هل لاقو ثعشألا

 راد رجح ىتأ» :يربطلا لاقو . ''”أثالث هلهمأف «هلهمتساف ءأبرإ ًابرإ كعطقأ ىتح ينم
 هيلع اوردقي نأ مهزجعأ املف ٌةليلو موي اهلزنف ًاركنتم دزألا يف يدزألا ذجان نب ةعيبر

 الإ ًةلخن كل ٌعَدأ ال وأ رجُحب ينيتأتل هّللاو امأ : :هل لاقف ثعشألا نب دمحمب دايز اعد

 ىتح ينلهمأ :لاق .ًابزإ ًابْرِإ كعطقأ ىتح ينم ملست ال مث اهثمده الإ ًاراد الو اهّثعطق
 يوي درا لات نيب ميد ءارقب يف سلخ كم دون هانا كتلوتأ دن هل ءهبلطأ

 ناهبصإ لهأ نم ًاديشر ىعدي هل ًامالغ ثعشألا نب دمحم ىلإ رجح ثعب مث «ةليلو
 جراخ ينإف هرمأ نم ءيش كنلوهي الف دينعلا رابجلا اذه هب كلبقتسا ام ينغلب دق : هنأ

 ةيواعم ىلإ يب ثعبي ىتح يننمؤي نأ هلأساف هيلع لخدا مث : كموق نم ًأرفن غمجاف كلا

 0 يلا ع هيأر يف ىريف
 «دايز ىلإ اولخدف «ىعخنلا رت رتشألا يخأ ثراحلا نب هللا دبع ىلإو يلجبلا هللا دبع

 مهاطعأو لعفف .هيأر هيف ىريف ةيواعم ىلإ هب ثعبي ىتح هنّمؤي نأ هنم اوبلطو هوملكف
 ىتح رجح لبقأف .لأست يذلا انذخأ دق هنأ هنوملعُي كلذ هلوسر هيلإ اوثعبف ءهل نامألا

 ٌبرحو برحلا مايأ يف ٌبرح نمحرلا دبع ابأ كب ًابحرم :دايز لاقف «دايز ىلع لخد
 تقراف الو ًةعاط تعلخ ام :رجح لاقف . شقارب ينجت اهلهأ ىلع ؟سانلا ملاس دقو

 ىرخأب وسأتو ديب جشت «رجح اي تاهيه تاهيه : :دايز لاقف . يتعيب ىلعل ينإو ةعامج
 ةيواعم يتآ ىتح ينّمؤت ملأ :رجح لاق :هللاو ذلك + يفز نأ :كدم هللا نكمأ ذ[نَيزتو

 دايزو لايل رشع سبحف .... نجسلا ىلإ هب اوقلطتا ءانلعف دق لب :لاق ؟هيأر ّيف ىريف

 55144 رع ناكصأ ءانبؤو بلطاألا ليعاهل نسل
 دقف «ًارجح لذخ ثعشألا نب دمحم نأب معزلا ةحص مدع كلذ لمجم نم نيبتيو

 :ًارجح هنالذخب ثعشألا نب دمحم رّيعي ّيَدبلا ةديبع لاق” هنأب معزت ةياور يربطلا ركذ

 اانيبت ناك كا الوترتءامزق“ ٠ هنود فاقت م ودع ةفلشأ
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 دارأ» هنأ نيريس نب دمحم نع يربطلا ركذ دقف «عوضوم رعشلاو ربخلا كلذو

 طرشلا ىلع هسفن ميلستب ماقف «ةعاطو ًاعمس نكلو ال :لاقف هوعنمي نأ رجح موق
 نب دمحم بحطصاف دايز ىلع هطرتشي نأ ثعشألا نب دمحم نم بلط يذلا
 يدنكلا ديزي نب رجح يباحصلاو يلجبلا هللا دبع نب ريرج يباحصلا ثعشألا

 اع فايز نع نامألا رلحات بيش دلا يعقتلا لت رتشألا يخأ ثراحلا نب هّللا دبعو

 نأ ثعشألا نب دمحم رودقمب نكي ملو .كلذب دايز مزتلاف ةيواعم ىلإ هب ثعبي نأ
 تلمش تالاقتعالا نإ مث ه١ ةئس  اهتوق جوأ يف كاذنآ يهو ةفالخلا ةلود لتاقُي

 لاقتعال ةوق ثعب ًادايز نإ لب «ةفوكلا يف لئابقلاو رئاشعلا هناك نم تاعصحم

 ماجي نبيل ليلجلا يباحصلا لقتعاف نم اونكمج ملف يتاطلا هفيات نب هللا َكْيَع

 عزف الإ رضمو ةعيبرو نميلا لهأ نم ةفوكلاب لجر قبي ملفا :ي ىربطلا لاق «يئاطلا

 دقو اه هللا لوسر بحاص يدع هل اولاقو هيف هوملكف دايز ىلإ اوتأف متاح نب يدعل

 دايز اعد) مث رجح باحصأ نم هنأ ةمهتب ةفيلخ نب , هللا دبع هيلإ ملسُيل دايز هسبح

 «نيلبجلا ىلإ هب ريستو ةفوكلا نم هيفنت نأ ىلع كليبس يلخأ ينإ :هل لاقو اًيدع
 مث «رجح باحصأ نم نيرشع نم رثكأ دايز لقتعاو «نيلبجلا ىلإ هافنف «معن :لاقف
 . نجسلا يف ًالجر رشع ينثا مهنم ىقبأو «مهضعب قلطأ

 ىلإ هبتك باتك يف مهتداهش اوبتكي نأب مهرمأو ةفوكلا لهأ هوجو دايز عمج مث
 3 برح ىلإ اعدو ةعامجلا قرافو و ل ل ةيواعم

 : (. .ةيواعم نينمؤملا ريمأ علو ةعيبلا ثكن ىلإ مهوعدي عومجلا هيل ! عمجو نينمؤملا

 اي ا را يول و ا

 دوهشلا ةداهش تبتكف» . .ةبهر وأ ةبغر ضعبلا دهش دقو (الدجر نوغيس هيلع كوش)

 «يثراحلا باهش نب ريثكو يمرضحلا رجح نب لئاو ىلإ دايز اهعفد مث ةفيحص يف
 ئناه نب حيرش دوهشلا يف دايز بتكو «هباحصأو يدع نب رجح عم دايز امهثعبو
 ينلأس :لاقف يضاقلا حيرش امأف .ةقرخلا نفاق يدنكلا :ثراحلا نب حيرت ىاراخلا

 دقلو تدين اه :لوقي ناكف ئناه نب حيرش امأو ءاماوق ًاماَّوَص ناك هنأ هتربخأف هنع

 .(هتْمّلو هتبذكأف يتداهش تبتُك دق نأ ينغلب

 دايز دنع نم هب يفت امل ًارجح نأ» يعيبسلا قاحسإ يبأ نع يربطلا ىورو

 . سانلاو هللا َعاَمَس اهليقتسأ الو اهليقأ ال يتعيب ىلع ينإ مهّللا :هتوص ىلعأب ىدان
 متف ءًالجر رشع ينثا عم لالغألاو دويقلاب ًاديقم رجح ناكو  (ٌسْنْرُي هيلع ناكو

 فقوو «دايز دولئجو ناسرف نم ةوق عم ءاشعلا تقو ةفوكلا نجس نم مهرييست

 مهريغو ةدنك نم لاجرو ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبعو ثعشألا نب دمحم

 تناكو ةيراصنألا ةَمّرْخَم نبا ديز ةنبا دنه ثعشألا نبا راوجبو ءرجحت بكوم نوعيشي
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 ُمْيَشُت يهو تلاقف  تاياورلا ضعب يف امك عيشتت تسيلو هعدوت يأ أرجح عّيشُت

 :اهنم ًاتايبأ ًارجخ

 (0ةيسي ارم ئرق لهزشتت ةنيقمتلا وسقف لا اهيأ عقَرت
 ةينالا فراك لدم بزح نبا ةيواعم ىلإٌريسي
 ٌرورسلاو ةمالسلا 4نقلت .يِدَع ينبّرجخ نجخايآلا

 :يتردل و ستويناحيمو انيق ىدزا اه كنيتيع فاخأ
 ٌردِهْرَو هيأ روش نفهادسل اقع ةنتاف ايسلا دخت ىرف

 يفعجلا ٌرخلا نب ؛ ِهّللا ديِبُع نأ يسبعلا حلاص نب رضنلا نع يربطلا ىورو

 ءهباحصأو رجُحب اورم نيح صاقو يبأ نب يرسلا باب دنع ًافقاو ناك يجحذملا

 . (سانلا نم دحأ هبجُي ملف ؛ةسمخالا «ءالؤه مهب ُذِقْتَسَأ طهر ةرشعالأ) :لاقف

 نب حيرش مهقحلف ءِنْييِرْعلا ىلإ مهب اوهتنا ىتح هباحصأو رجُحب دايز دونج ىضمف
 اولصو املف  ثعشألا نبا مهنيب ناك امبر ناسرفلا نم ددع هعمو  يثراحلا ئناه
 نب حيرش هل لاقف «يئراحلا باهش نب ريثك مهسأر ىلع ناكو دايز دونج ىلإ
 هيف ينلأست ال :لاق ؟هيف ام :ريثك لاق .نينمؤملا ريمأ ىلإ اذه يباتك ْعِلَب :ئناه

 .هيف ام يردأ ال باتكب نينمؤملا ريمأ يتآ نأ ٌبحأ ام : :لاقو ريثك ّبأف ؛ يتجاح

 رجح نب لئاوو .باتكلا هنم لبَّقَف يمرضحلا رجح نب لئاو ئناه نب حيرش ىتأف
 وه ًاثوعبم لئاو ناكو «نودلخ نبا دج يمرضحلا رجح نب لئاو يباحصلا وه
 نأ ناك ريسملا نم لئاو ضرغ نكلو «قارعلا ريمأ دايز دنع نم باهش نب ريثكو

 نيثوعبملا نم امهو .يمرضحلا دادش نب كيرشو يدنكلا هللا دبع نب مقرألل عفشي

 نب كيرشو «يدنكلا هّللا دبع نب مقرألا :ْمُهَو يدع نب رجح عم رشع ينثالا

 ففيفع نب ميركو ؛يلَجّبلا يمس نب ءاقروو ءيلَجبلا فوع نب مصاعو اد

 .يرتعلا ناو وب ةادكو « يسبعلا ةعيبض نب ةصيبقو (« ليسف نب يفيصو « « يمعثخلا

 يدعسلا ةّيوح نب هللا دبعو «يميمتلا باهش نب زرحمو «يزنعلا نمحرلا دبعو

 نيبو اهنيبو - ءارّذَع ٍجْرَم اولصو املف .ينادمهلا يطعانلا نارمن نب دعسو «يميمتلا
 جرم نجس يف هباحصأو رجح ءاقبب ةيواعم رمأ اودجو - ًاليم رشع انثا قشمد

 نجس يف هباحصأو رجح عاديإ متف ءرجح نب لئاوو باهش نب ريثك مودقو «ءارذع
 أرقف «هيلإ اولخدف «قشمد ىف ةيواعم ىلإ امهريغو لئاوو ريثك راسو «ءارذع جرم
 يدنكلا ثراحلا نب حيرشو يثراحلا ئناه نب حيرش ةداهش هيفو دايز باتك ةيواعم

 :ىوريو )١(

 بستن اريح يوتا كتنل>» ةيفسلا سمعا انهتأ لكيلا
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 ءيِدَع نب رجح ىلع دوهشلا ةداهشو دايز باتك ةءارق ةيواعم ٌمتأ املف ؛«يضاقلا

 «ئناه نب حيرش باتك هلوانو هنع هللا يضر يمرضحلا رجح نب لئاو هيلإ مدقت
 هللا دبع ىلإ . ميحرلا نمحرلا هللا مسبا :هيف اذإف  هتءارقب رمأ وأ  ةيواعم هأرقف

 كيلإ بتك ًادايز نأ ينغلب هنإف دعب امأ .ئناه نب حيرش نم نينمؤملا ريمأ ةيواعم
 يتؤيو ةالصلا ميقي نمم هنأ رجح ىلع يتداهش نأو ءيِدَع نب رجح ىلع يتداهشب
 .لاملاو مدلا مارح .ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيو ةرمعلاو جحلا ميدُيو ةاكزلا

 دق الإ اذه ىرأ ام :دايز ىلثممل ةيواعم لاقف .«هْعَذَف تئش نإو هلّثقاف تئش نإف

 نأ رجح نب لئاو نوكي دقو  نيرضاحلا دحأ هربخأف . مكتداهش نم هسفن جرخأ
 هنأ ملعا :لاقف دايز هنع هلأس امنإو رجح ىلع دهشي مل هنإ لوقي يضاقلا ًاحيرش

 ىلع اّنأ ةيواعم اوغلبأ :رجح لاق» هنأ ًاضيأ ةيواعم رابخإ متو .ًاماوق ًاماَوَص ناك

 دايز :ةيواعم لاقف .ءانظألاو ءادعألا انيلع دهش امنإو ءاهليقُت الو اهليقتسن ال انتعُيَب

 ؛ءارذع جرم نجس يف هباحصأو رجح ءاقبب ةيواعم رمأو .(رجحخ نم اندنع قدصأ

 دسأ نب ديزي لاق» :ريثألا نباو يربطلا لاق .مهب لعفي اميف ريشتسي ةيواعم لخأو

 مهب ثعبي نأ ينعي  (اهثيغاوط مهكيفكيف ماشلا ىرق يف مهقرفت نأ ىرأ :يلجبلا
 دايز هيلإ بتكو  مهرمأ ُتيغاوطلا هيفكيف مورلا تيغاوط داهجل ماشلا روغث ىلإ
 «فيقث نم ةعامج يدع نب رجح ىلع ًاضيرحت سانلا دشأ ناكو ءمهلتق ىلع هّنحي

 رجح رمأ يف ًالوق هل مهدشأ ناك» ثيح ةبعش نب ة ةريغملا هيلع اوضرح دق اوناكو

 ضيرحت يف ًاضيأ اومهاس امبرو ««يفقثلا ليقع يبأ نب ؛ هّللا دبع هيلع ميظعتلاو

 يف ريشتسيو لهمتي ةيواعم ناك امنيبف «ةيواعم دنع ًاضيرحت دشأ اوناك مث «دايز
 لاقُيو «يفقثلا مكَححلا مأ نب نمحرلا دبع هل لاق» :يربطلا ركذ امكو «مهرمأ
 جرخف ءأرْبَأ نعت ال :ةيواعم هل لاقف .اهذاذج ءاهذاذُج :يفقثلا ريمع نب نامثع
 يراصنألا ريشب نب نامعنلا اوتأف .يفقثلاو ةيواعم لاق ام نوردي الو ماشلا لهأ

 نجس بحاص ىلإ ةيواعم ثعبو  .«موقلا لِتَق :نامعنلا لاقف .امهتلاقمب هوربخأف
 .- هباحصأو رجح لتقب ًأرمأ ءارذع جرم

 ْينبا يل ْبَه «نينمؤملا ريمأ اي) :ةيواعمل لاقو يلجبلا دسأ نب ديزي ىتأو

 نب ريرج يباحصلا ناكو يلجبلا يمس نب ءاقروو يلجبلا فوع نب مصاع (يمع
 لهأ نم يموق نم نيأرمأ نإ) ةيواعم ىلإ امهيف بتك هنع هللا يضر يلجبلا هللا دبع
 نييفوكلا رفنلا ىف : امهب ثعبف دايز ىلإ ُنينظ عاس امهب ىعس نسحلا يأرلاو ةعامجلا

 الو مالسإلا يف ًاثدح ثدحبي ال نمم امهو «نينمؤملا ريمأ ىلإ دايز مهب جو نيذلا

 نكد ءدسأ نب ديزي امهلأس املف .(نينمؤملا ريمأ دنع كلذ امهعفنيلف ةفيلخلا ىلع ًايْعَب

 امهيلع ًانسحُم ءامهيف ريرج كمع نبا ّيلإ َبَتَك دق :لاقف ء«ريرج باتك ةيواعم
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 .كل اَمُهَف ءامهايإ ينتلأس دقو ءهحصُت لبقُيو هلوق قّدصُي نأ لهأ وهو «ءانثلا

 :ةيواعم لاقف «يدنكلا هللا دبع نب مقزألا يف يمرضحلا رجح نب لئاو ُهَمْلَكو
 ىطعانلا نارمن نب دعس ىف ىنادمهلا كلام نب ةرمح ُهّمْلَمو .هل هكرتف ءكل وه
 دب ةيفع نلا ىملشلا نوطاألا نبأ تالطوب دل ةكرتت فلل وه: قاغم لاق: نئاذكلا
 هملكو «هل هبهوف يدعسلا ةّيوَح نبا يف ةملْسَم نب بيبح هملكو «هل هبهوف سنخألا
 .ةعبسلا كئلوأ اجنف «يمعثخلا فيفع نب ميرك يف يمعئخلا ُرِمَش

 ةداقلا رابك نم كلام ناكو  ةيواعم ىلإ يدنكلا ينوكسلا ةريبه نب كلام ىتأو

 0 1 يتب ياو را با نعام دي يح رعب

 نأ هليبس ُتيَلَح نإ فاخأو موقلا سأر أرجُح كمع نبا نإ :ةيواعم لاقف .ًارجُم ا
 هل لاقف . قارعلاب هيلإ كباحصأو كصخشن نأ ىلإ ًادغ انرطضيف ةفوكلا يلع دِسُفُي

 تجلب قيام كك د نيّفِص موي كعم ُتلتاق «ةيواعم اي ينتفصنأ ام هّللاو ؟كللام

 ال ام لوقلا نم تطسبو َتْوُطَسِف يمع نبا كُدلأس مث «كّبعك العو كّمك ترِفَط
 ىَبأ نيح ينوكسلا ةريبه نب كلام نإ) مث يربطلا لاق . ؛ًابضاغ فرصنا مث .هب عفتنأ

 ءريثك نميلا نم سالو نركتسلا والدك نم هموت هلا منجا ًأرجُح هل َبَهَي نأ ةيواعم

 الو اِلَدَب هنم هموق يف ٌدجنل انإو ءاّنع ةيواعم نم ةيواعم نع ىَنْغَأ نحنل هللاو :لاقف

 اوكشي ملو اوراسف «مهيديأ نم هلختلف رجُح ىلإ اوريس ءافلخ سانلا يف ائم دِجَي

 ةيقبو أرجح نأ هربخأف اهنم ءاج نم ضعب هاقتلاف . 00 ا

 . .اولتق دق هباحصأ

 ا ل ا

 ةيبرعلا ةفالخلا ةلود ءاجرأ ىفو ةباحصلا نيب ةعساو ةنيزح ءادصأ هلتقمل ناكو

 هلآ ريتك نبا: ظفاحتلاو ةجَح نيا: ظفاحتلاو:نيقكا وباز:ئريظلا نقد لقف: «ةيفذانإلا
 ءهباحصأو رجح يف ةيواعم ىلإ ثرحلا نب نمحرلا دبع نينمؤملا مأ ةشئاع 00

 :لاق ؟نايفس يبأ ملح كنع باغ نيأ : نمحرلا ديع هل لاقف « مِهْلَتَق دقو هيلع

 ةشئاع تلاقو .تلمتحاف ةّيمس نبا ينلمحَحو «يموق ءاملح م

 ئريعل هنم دشأ وه ام ىلإ رومألا انب تراص الإ ًائيش ريغن مل انآ الول :اهنع هَّللا يضر

 نبا ظفاحلا لاق :اريثتل هاك اهلي ةييلس اع ناك هل[ للان اما «رجح لتق

 عفان نع نوع نبا قيرط نم ةبش نب رمعو مكاحلاو ايندلا يبأ نبا ىورو"ا :رجح

 ربخأف «هنع رّيختي باطخلا نب رمع نب هللا دبع ناك يِدَع نب رجحب قلطنا امل :لاق

 . ''”يكبي وهو ىلوو هتوبح رمع نبا قلطأف ءقوسلاب وهو ءهلتقب

 )١( ص - ىنالقسعلا رمح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا  7١6ج١.
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 جيدخ نب ةيواعم يباحصلا يناميلا ميعزلا ناك ةيقيرفإ لامشو رصم يفو
 ءاجف ءيِدَع نب رجح لتق أبن هاتأ نيح ةيقيرفإ لامش يف دهاجي رصم ريمأ ينوكسلا
 ًايزاغ جيدُح نب ةيواعم ناك» :هنأ يبهذلل ظافحلا ةركذت نع ليلكإلا شماه يف
 يف شيرقل لتاَقُنأ «يتريخو يباحصأو محرلا يف يئاقشأ اي :هباحصأل لاقف ةيقيرفإب
 ْنَمِل نلوقأل ًايناث اهتكردأ نعل هللاو امأ ءاننولتقي اوعفد مهل ماقتسا اذإ ىتح كلملا

 فانعبتا بَْلَع مهيأف ًاضعب مهضعب لتقي ًاأشيرق اوعدو ائب اولزتعا نميلا لهأ نم ينعاطأ
 برك يدعم تنب ةشبك يه جيدخ نب ةيواعم ةدلاو تناكو 20: فلشلا ىلع نشل وأ

 لامشب كلت هتوزغ نم جيدُح نب ةيواعم داع دقو و رسام
 .ةدايقلا وأ ةيالولا لزتعاف رصم ىلإ ةيقيرف

 ايلاو ًاريمأ يجحذملا يئراحلا دايز نب عيبرلا يباحصلا يناميلا ميعزلا ناكو
 «ناتسنمكرتب ناجهاشلا ورم ةنيدمب وهو رجح لتق أبن هاتأف ىطسولا ايسآو ناسارخل

 لازت ال :لاقف يِدَع نب رجُح ناسارُحب ًاموي ركذ دايز نب عيبرلا نأ» يربطلا ركذف
 تّرقأ اهنكلو ءأربص مهنم لجر ُلَتقُي مل هلتق دنع ترفن ولو هدعب ًارْبَص لَتَقُت برعلا
 نب عيبرلا مالكو أبن تركذ دقو «“'”0«تامو . .ةعمج مالكلا اذه دعب ثكمف .تلذف
 لوقلا ززعي امم ءه57 ةنس دايز نب عيبرلا توم ناكو ءةباحصلا مجارت بنك دايز

 ريغو ديبع وبأو ةفيلخ لاق» :رجح نبا ظفاحلا لاق هد ةنس ناك رججُح لتق نأب

 :هعين نإ هانا نب بوقعي لاقو .نيسمخو ىدح] ةنس يدع نب رجح لق :دحاو

 ًامادعإ يأ اتصف يِدَع نب رجح لتق ناكو ل يس عو ثلث ةتشس هلخق ناك

 ا ل ا :لاق همادعإل هوجرخأ املف «فيسلاب

 ,روعألا هل لاقُي ٌفايس هقنُع برضف «' '”(مصاخم ي ينإو «ةداجلاب ةيواعم قال ينإف

 : ًارجبح يثرت - ديبالا ندا يول ةيدنكلا تلاقف

 ٌرِجَقُتامو رجح ىلع يكبت ٌرْطَقَتٌةَمِيِهيِنْبع ٌعومُم
 هدم هيبتا تيشملا [يدش ان مشا كانغ نيوسنلا سيناك وت
 ايطار ارم يثرب ةليوط ةديصق يف يئاطلا ةفيلخ نب هللا دبع لاقو

 اًروُهَتَكلا َمامغلا َّق َوهَّللا نم ًافعاضم مالسلا ءارذع لهأ ىلع
 اًرذعأو دج هّللا ئضزأ ناك دقف ًةمحر هللا نم رج اهب قالو

 ارَشْحُيف ىّدانُي وأ رجُح ربق ىلع ٌةميِدوٌتلمَلاطْهت لاز الو

 .1ج ١7ص - عركألا قيقحت - ينادمهلا - ليلكولا 0
 ."ج 7١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()
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 ارمْشُعَت ام اذإ يِبِرْغُملا ِكِلَمللو اهُروُحُن ىَمْدُت ليخلل ْنَمٌرجح ايف
 أرّيغ رؤجلاب ليق نإنّمو ىّرقَّتب ٌقِطان كدعَب ّحلاب ٌعداص ْنَّمو
 ارّبختو ٌدولخلا ىَتْوُت نأ ٌعَمطأل  يننإو ٌتنكمالسإلاوخأ ٌَمُعِيَف

 باتكب يدنكلا يِدَع نب رجح ةمجرت يف ربلا دبع نبا ظفاحلا لاقو
 ناكو ءةباحصلا ءالضف نم يدع نس ركب ناكا باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا

 ًادايز ةيواعم ىَلو املو .ناورهنلا موي ةرسيملا ىلع ناكو نيفِص موي ةدنك ىلع

 علخي ملو رجح هعلخ .رهظأ ام ةريسلا ءوسو ةظلغلا نم رهظأو اهءارو امو قارعلا

 يف ةيواعم ىلإ دايز هب ثعبف . .هتعيشو يلع باحصأ نم ةعامج هعباتو «ةيواعم
 لاق . .لتُق نمم رجُح ناكو ءةتس ايحتساو ةتس مهنم ُةيواعم لتقف الجر رشع ينثا
 ريمأ اي كيلع مالسلا :رجح لاق رجُحب يتأ امل ةيواعم نإ :نيريس نب دمحم

 لاق . .لتقلل مِدُق املف «هقنع اوبرضا !؟انأ نينمؤملا ريمأو :ةيواعم لاقف «نينمؤملا
 قالهم ىنإف امد ىنع اولسغت الو اديدح ىتنغ اوقلطت ال :هلهأ نم رضح نمل رجح
 ير ددحم ناك ماشه لاق «دلخم لاق» :يربطلا لاق .؟١)«ةداجلا ىلع ةيواعم

 .(17١5/1”ص) ؛رجُح ثيدح مهثذح «لسغُي ديهشلا نع لئُس اذإ

 اولسغُي ملو ءءارذع جرم يف هباحصأو يدع نب رجح قانعأ برضو لتق متف

 ىف) روهشملا هباتك ىف نيسح هط روتكدلا بهذ دقو «اَئْيِلَمَرَم ءامدلا ىف اونفد امنإو

 علك ايدا ىريصكلا ىف نب نيش فرحا ةيعق أ ىلإ ماعلا عيتألا
 لتقم نإف «نيسح هط ءارآب انميلست مدع عمو «يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع
 نيتعقاولا نيب قافتا ةطقن امه ثعشألا نبا مع رجح لتقمو سيقلا ئرما دلاو رجح

 هيلع قيطني داكي ءارذغ جرم يف هباحصأو يدع نب رجحل ثدح امف .هابتنالا تفلت

 : يدنكلا رج نب سيقلا ئرما لوق

 انييهاذدا فولدت ىلإ ىحتو يعل با حت يعاب

 اًنولَتْفيَةَيِشَعلاَنوُقاَسُي ٍورْمَع نبا رجح ينب نم ًاكولم
 تيرم ىفيوايد ين ننكلو  .اوويبصازة رغم زي ىئفولف
 يشب رايد سلو تطيب اس دلل كن
 امنإ رجُح نب سيقلا ئرما نأب نيسح هط يأر دييأت ينعي ال هباشتلا اذه نكلو

 رعشلا اذهب لثَمَت نمحرلا دبع نإ لوقلا نكمي امنإو ,ثعشألا نب نمحرلا دبع وه

 .ادج 608”7ص ب ربلا دبع نبا - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا )١(
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 امل ةيراضنألا:ديز :تنتب ديه اهقلاق ىتلا تايبألا ركذ فلس دقو... نيتعقاولا هباشتل

 ًاتايبأ دنهتفاضأ رك لتق أبن اهاتأ املف ءعاشلاب ةيواعم ىلإ يده نبارجح قيس
 :اهنم ءارجح يثرت تايبألا كلت ىلإ

 ٌريعبلاٌرجئنامكؤحنُيملو ًاتؤَمتامأرجُح َتيلايالأ
 يمي ادا ىلا ايفدنلا نس . . موت مينعز نكت كايت نش
 ا راكبا ا راس !ادبز حنو

 ٌريقّتامو رجحن ىلع يكبت ُرْطَقَتَدَمِي رد يِينّيع عومُذ

00 

 اهلوأ يتلا هتايبأ يف امك ءرْجَحل رأثلاب اهدهاعيو دنه

 الهاكو ًاكلامريبأ ىتح ًالطاب يشيش ٌبهذيا ال هّنلاو
 الئانوأابس خخ (يِدَع)َرِيَخ  الحالشلا َكِلَملا َنيِلِتاَقلا

 نكمي امنإو ثعشألا نب نمحرلا دبعل رعشلا نأ ينعي ال هباشتلا اذه نكلو
 هابأ (ًالطاب يخيش بهذي ال هّللاو) هلوقب دارأ سيقلا ؤرماف ءهب لثمت هنإ لوقلا

 . يِدَع نب رجح وه ثعشألا نبا خيش امنيب «ثراحلا نب رجح
 لتق يف لاوقأو فقاوم قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع نينمؤملا مأل ناك دقلو

 باحصأ نم رجنُح نوك ىلإ دوعي ةشئاع فقوم نأب معزلا نكمي الو ءيِدَع نب رجح
 اهل ةقالع ال رجح ةيضق نأ دكؤي ةشئاع فقومف «هتعيشو بلاط ىبأ نب ىلع
 ؛ثعشألا نب دمحم مع وه يِدَع نب رجح نأب صوصنلا تفلس دقو «عي ةعلاب
 يف هتيمهأ هل بسنلا كلذف «ةشئاع ةمع قيدصلا ركب يبأ تخأ يه دمحم ةدلاوو

 ةيواعم ىلإ نينمؤملا مأ ةشئاع تثعبلا :ربلا دبع نبأ ظفاحلا لاق .ةشئاع فقوم

 هدجوف .هباحصأو رجح يف هللا هللا - لوقت - رعب كوكل اوعي دع

 ملح كنع بزع نيأ :ةيواعمل لاقف «هباحصأ نم ةسمخو وه لِتُق دق نمحرلا دبع

 :لاق ؟نوعاطلل مهتضّرعو نوجسلا ىف ة مهتسبح الأ هباحصأو رجح يف نايفس بأ

 اذبأ انني دعب املج يرعلا كلل ع هللا :لاق «يموق نم كلثم ينع باغ نيح

 ٌّيلإ بتك عنصأ امف :لاق ؟نيملسملا نم ىراسأ كيلإ مهب ثعُب ًاموق َتْلَت ءانازاالو

 دايز تام دقو .  «عقْرُي ال ًاقتف يلع نوقتفيس مهنأ ركذيو مهرمأ يف ددشي دايز مهيف

 ةيواعم مِدَق مث 57 :ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق ةفوكلاب ه01 ةنس ناضمر يف نوعاطلاب

 رج ليزط مالك يف رجب لثق هي ةتأذب ام لوأ ناكذ ةشئاغ ىلع لخدق ةئينملا

 ديعس نع انيوزو .. .انبر دنع يقتلن ىتح ًارجُحو ينيعد :ةيواعم لاق مث ءامهنيب
 ءاهنع هللا يضر ةشئ ةشئاع ىلع نذأتساف ًارئاز ةئيدملا ءاج ةيواعم ٌجح امل :لاق يربقملا
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 د كلّتقي نو ا ما اعلا :تلاق دج هل تلذأف

 :ةيواعم لاق نأ ىلإ مالك اهب ىرجف 2 7 : لاق ؟هباحصأو

 عدجألا نب قورسم نعوا 0 0 ا ا

 لري تيس اويل واهل 0

 برجألا دلجك فل يف ٌثيقبو مهفانكأ يف شاعُي نيذلا بهذ

 بغشيملنإومهلئاق باعُيوو مهّريخ ىَجرُيالو نوعفنيال

 ١ /7”ه 9 ص) .ارجح باحصأو ًارجخ لتق نَمِل ليو :هباحصأو رجح هلتقو ةيواعم

 :(تاعتسالا اد

 امل ةيواعم نأ انغلب :نيريس نبا لاق» :لماكلا باتك يف ريثألا نبا لاقو
 يفوت دقو 207” 7/7 2” ص) .(ليوط رجخ اي كنم يموي :لوقي لعج ةافولا هترضح

 يتأيس يتلاو  ثعشألا نب نمحرلا دبع ةلاسر نكلو «ه١7 ةنس بجر يف ةيواعم
 ىف ةّيح تناك رجخ ةيضق نأ ىلع لدت ه١٠4 ةنس ناورم نب كلملا دبع ىلإ  اهركذ
 رجح ببسب موي ةيمأ ينبل نوكي نأ ىلع مزعلا دقع دق ناك هنأو نمحرلا دبع سفن
 اهركذ يتأآيس يتلاو ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث ثعاوب نم رجح لتق ناكف «ليوط

 . ينمزلا اهبيترت يف
 د 21

 ليقع نبا ةيضق يفو . .نامعنلا ةيالو يف ثعشألا نب دمحم ءابنأ
 يفقثلا هّللا دبع نب نمحرلا دبع ةفوكلا ىلع ىّلو دق نايفس يبأ نب ةيواعم ناك

 اذه مكحلا مأ نب نمحرلا دبعل ناكو «ةيواعم تححأ نبأ وهو ءمكحلا مأ نبأ وهو

 ا(اهذاذج ءاهذاذج» :ةيواعمل لئاقلا وهف «ءيدع نب رجح ىلع ضيرحتلا ىف رود

 ماشلا لهأ ةداق جرخف (ًارْبأ نعت ال» :ةيواعم هل لاقف «هباحصأو رجح لتقب هيلع ريشي

 هوربخأف يراصنألا ريشب نب نامعنلا انا 0 0 ناو ةيراعم 19 توري الو

 هوجوو ا دقعتاف ه4 0 ةيالو ىلع

 نم اوبلطف «ةريسلا ءّيس ًاقساف مكحلا مأ نبا ناكو «هجارخإ ىلع ةفوكلا لهأو
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 (ةفوكلا لهأ هدرط مكحلا مأ نب نمحرلا دبع نإ ماا ريثألا نبا لاق «هلزع ةيواعم
 عيت ةريسلا ءاسأف ةفوكلا ىلع مكحلا مأ نشا يراعج لمعتسا» :يربطلا لاقو

 بوصأللاو «هودرط فيك ريثألا نباو يربطلا ركذي ملو .21)ةيواعمب قحلف «هودرطف
 «ةفوكلا فارشأ هاكش مكحلا مأ نب نمحرلا دبع نأ» ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ امك
 مهنمو ةفوكلا ةيالو ءاهجوو فارشأ بتك دقف ©”(ةيواعم هلزعف ءرمخلا برش :اولاقو

 ةيواعم ىأرف «رمخلا هبرشو مكحلا مأ نبا ةريس ءوسب ةيواعم ىلإ ثعشألا نب دمحم

 مكحلا مأ نبا نإ” :ريثك نبا لاقو «هيلإ ةدوعلاب هرمأو هلزعف ةفوكلا لهأ ليمتسي نأ

 هلاخ ىلإ عجرف ءاديرط مهرهظأ نيب نم هوجرخأف ةفوكلا لهأ يف ة ةريسلا ءانسأ

 لزع ناكو ل كل ؛يح وه ًارصم كنيلوأل :هل لاقف .ةيواعم

 ةنس يناثلا عيبر رهش يف ةيواعمب هقاحلو ةفوكلا نع مكحلا مأ نب نمحرلا دبع

 . يراصنألا ريشب نب نامعنلا ةفوكلا ىلع ةيواعم ئلوف ه8

 نب نمحرلا دبع ثعبو ىَلو نايفس يبأ نب ةيواعم نأ ىلإ ةراشإلاديفملا نمو

 نب ةيواعم ناكو ءرصمب ةيناميلا سأر ينوكسلا جيد نب ةيواعُم ناكو ءههد٠
 ةيواعم ىَلَو امل مث «ركذلا ةفلاس هتلاقم لاقو يدع نب رجح لتقل بضغ دق جيدُح
 راس» ريثك نبا ظفاحلا ركذ امكو هه48 ةنس رصم ىلع مكحلا مأ نبا

 ىلع ينوكسلا جيدُح نب ةيواعم هاقلتف رصم ىلإ مكحلا مأ نب نمحرلا دبع
 ال يرْمعَلَف «ةيواعم كلاخ ىلإ عجرا :هل لاقف ءهرصم  طاطسف نم نيتلحرم
 ىلإ مكحلا مأ نبا عجرف «ةفوكلا لهأ انناوخإ يف كتريس انيف ريستف اهلخدت كعدن

 نسحلا ركذ كلذكو :200(ةيواغم ئلغ ادفاو جدحو نب ةيواعم هقحلو .ةيواعم

 ؛نايفس يبأ نب ةيواعم ىلإ جيدُح نب ةيواعم لبقأ مث 21 :لاقو ليلكالا ىف ىتادمهلا

 بابق اهيلع ٍبرِضَي نأ سيلقتلاو «قرطلا هل تسلق هيلع َدَفَو اذإ ناكو

 ىلع َدَفَو جيدخ نب ةيواعم نإ مث» :لاقو ريثألا قيا وك ذ كلذق وبدي ؟190 يح ايرلا

 نيحايرلا بابقب قرطلا هل تنير  ماشلاب  ةيواعم ىلإ مِدَق اذإ ناكو «ةيواعم
 جيدُح نبا لخدف» :ريثألا نباو يربطلاو ريثك نبا ظفاحلا لاق ,١١2)هنأشل ًاميظعت
 عمست ةيحان يف تناكو  نمحرلا دبع مأ يهو مكحلا مأ هتخأ هدنعو ةيواعم ىلع

 . جيد نب ةيواعم اذه «خَب خب :لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي اذه ْنَم :تلاقف  مالكلا

 ةيادبلاو - ؟ج 74١ص - يربطلا خيراتو - "ج ١04 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
 .8ج 87ص - ريثك نبا  ةياهنلاو
 .؟ج ١7ص - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا )١(
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 . تلعف ام ينبا يف لعافلا تنأ "' هارت نأ نم ٌريخ يديعُملاب عمست «هب ًابحرم ال : تلاقف

 او فسر قدمنا هلئاو انأ ,مكحلا مأ اي ِكِلْسِر ىلع :جيدُم نب ةيواعم لاقف
 راس امك انيف ريسيف انيلع قسافلا كنبا يلي نأ تدرأ «تبجنأ امف ٍتدلوو « تمركتسا

 ئطاطُي ًابرض هانبرضل كلذ لعف ولو «كلذ هيريل هللا ناك امف «ةفوكلا لهأ انناوخإ يف

 :لاقو ةيواعم اهيلإ تفتلاف وك دعاقلا اذه كلذ هرك نإو ءهسأر هنم

 ًابرض هانبرضل دارأ ولو . . » :هلوق ىلإ ليلكإلا يف ءاج كلذكو "تفك يفك
 امل كيلع ٌتمزع :ةيواعم اهل لاقف «:نسموملا نسا كللذ رك ثإوب "وقميص اشت

 داعو «رضم ىلغ ايلاو ىيراضنآلا دلختم نب ةَملْسُم نارمعشا ةيواعم ةقآو... "700تكَس

 ا ا ا

 رصمو ةفوكلا نم ًادورطم ًالوزعم هتدلاو دنع مكحلا مأ نب نمحرلا دبع ماقأو ,يراصنألا

 داسو رومألا تبتتسا (ه١5 )/5  ةفوكلل يراصنألا ريشب نب نامعنلا ةيالو يفو

 افاد ىلع لذت ةقركلاب ةيلاع ةناكت و ةئاعر اة ةقحم ألا نب همم اكو «رارقتسالا

 هنأ يربطلا خيراتب ه59 ةنس ءابنأ يف ءاجو ءاهركذ يتأيس يتلا َنادْمَه ىشعأ ةديصق

 «ىَلَب :لاق ؟ٌقَح انل امأ نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ةيواعم ىلع دايز نب نمحرلا دبع مِدَق»

 باحصأ نم ديشر لجر وهو نامعنلا ةفوكلاب :ةيواعم لاق ؟ينيلوت اذامف :لاق

 كيخأ لمع يف ككرشأ نأ الإ ىرأ تسلو دايز نب هّللا ديبع ةرصبلابو لَك يبنلا
 .ريمأ ةايز قتادللا يف ديول هنأ ًاضيأ ه09 ةنس ثادحأ يف يربطلا ركذو املا ديبع

 مهل نِذَأَف - قارعلا لهأ فارشأ يف : ليقو  «ةرصبلا لهأ فارشأ يف ةيواعم ىلع ةرصبلا

 يربطلا ركذ مث : «هريرس ىلع هسلجأو ةيواعم هب بحرف سيق نب فنحألا لخدو «ةيواعم

 ا مث «هنذإب أدبي ناكو «فنحألل ةيواعم نذأل هنأ رخآ عضوم يف

 امكانإ . . نرد نركف كلبق ك ندان ار ةيواعم لاقف «فنحأللاو ةيواعم نيب سلجف

 نب فنحألا ناكو . (مكل ىقبأ هنإف مكنم ديرن ام اّنم اوديرأف «مكنذإ كلمن مكرومأ كلمن

 لهأ دفو ملكتف «ةفوكلا فارشأ دفو يف ثعشألا نب دمحمو ةرصبلا فارشأ دفو يف سيق

 000 ؛هنوضرت ًايلاو اوبلطاف مكنع هللا ديبع تلزع دق" :ةيواعم مهل لاقو ةرصبلا

 :لاقف ؟ملكتت ال كلام : ةيواعم هل لاقف «تكاس فئحألاو (هللا ديبع يلع اونثأو

 0 ل م ا ا ا

 :هلوقو «كلذك سيل هلكشو ةميظع هترهش تناك برضي لثم اذه» لماكلا شماه يف ءاج )١(

 .(فاخو لذ :أصاص :هنم ءىصاصي)

 ةيادبلاو - 5ج 75١ص - يربطلا خيراتو  "ج ؟54ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)

 .3ج 87ص - ريثك نبا  ةياهنلاو
 .7ج ١7ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا (*)
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 فارشأو ثعشألا نب دمحم امأو .«مكيلع أايلاو هثدعأ دق ينإف :ةيواعم لاقف «كلذ

 لاق دقو «ءانثلل الهأ نامعنلا ناكو «يراصنألا ريشب نب نامعنلا ىلع اونثأف ةفوكلا

 نب هّللا ديبع داعف . ؛ لكي يبنلا باحصأ نم ٌديشر لجر وهو نامعنلا ةفوكلابا : ةيواعم

 اذ نامعنلا ناكو «ةفوكلل ًايلاو يراصنألا ريشب نب نامعنلا رمتساو «ةرصبلا ىلع ًايلاو دايز
 : هل ةديصق يف لاقو «ةينامي ةعزن اذ ًارعاش ًابيدأ ةنسح ةسايس

 مراكألادودجلااهنم ينَتزانت 2يدتخّمو يعرفو يلضأ أبس ْنِمو
 ٌمجاعألااهنم جرخلاب مهل تناد اعّبُت نوعبس ناطحق ينب يفانل

 ٌمقامقلا ٌمورقلاو ءِلالُكدبعو هُعَّبّتو ٌدْهَق :سانلا كولماتمو
 مراضخلا ٌروحبلا كلت ءِنَزيوذو («شعَيو ءاّنم نيِبْعَّشلا وذ ناسحو

 ىلإ ةفالختلا ةلوليأو ةيواعم ةافو نفح ةقوكلل ايلآو ريشي ند نامعتلا لوي ملو
 ةيواعم نب ديزي ٌرقأف» :يربطلا لاق .ه١7 ةنس بجر يف ةيواعم نب ديزي
 . 'ةفوكلا ىلع يراصنألا ريشب نب نامعتلاو ةريضتلا ىلع فايز قفهللا ديف

 بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نيبو ةفوكلا لهأ ضعب نيب تالسارم تعقو مث
 يبأ نب ليقع نب ملسم مهيلإ هَجّوَف «هنوعيابيو مهيلع مودقلا ىلإ هنوعدي ةكمب وهو
 رشع انثا مهنم هعيابف هيلإ اوبد همدقمب ةفوكلا لهأ ثدحت املف» :يربطلا لاق «بلاط

 :هل لاقف يراصنألاريشب نب نامعنلا ىلإ ةيواعم نب ديزي ىوهي نمم لجر ماقف ءًافلأ
 ةبتاكمب نيمهتملاب شطبي نأ هنم ديري) دالبلا دسف دق فعضتم وأ فيعض كنإ

 نوكأ نأ نم ّيلإ ّبحأ هللا ةعاط يف انأو ًافيعض نوكأ نأ : نامعنلا هل لاقف (نيسحلا

 ىلإ نامعنلا لوقب لجرلا بتكف .هّللا ُهَرَس ًارتس كتهأل ُثنك امو هللا ةيصعم يف ًايوق

 عم ةفوكلا هالو دق هنآب :يصنلاب فايق نيدللا فق ىلا كنان ىككناج .ةيواعم نب ديزي

 ا و نيل م هدجو نإ هلتقيف ليقع نب ملسم بلطي نأو ةرصبلا

 نوبحريو هيلإ نوجرخي اوذخأف نيسحلا هنأ سانلا نظف . .ًامثلتم ةفوكلا مدق ىتح ةرصبلا
 هيلإ ىهتناف ةرامإلا راد هتصاخ ىلعو هيلع قلغف ريشب نب نامعنلا مهب عمسو ءهب
 تيحنت الإ هللا كدشنأ : لاف نامعنلا هملكف بيسحلا هنأ كشي ال وهو دايز ني هللا كيبغ

 «تحتف ال حتفا : هللا ديبع لاقف «برأ نم كلتق يف يلامو يتنامأ كيلإ ملسمب انأ ام ينع
 نبا وه اذإف «نامعنلا هل حتفف .هريغ هلإ ال يذلاو ةناجرم نبا :نامعنلا باحصأ دحأ لاقف
 لها اور نادت دنع داك ررمألا ةيلاقماللا ديبع ارش دايز نيدللا ةيبغ ةناجزم

 مهناسرفو ةفوكلا لهأ فارشأ هللا ديبع ىلإ عمتج دجاو .ثعشألا نب دمحم مهيفو ةفوكلا

 : ثعشألا نب دمحم نأشب نيرمأ تاياورلا تركذ دقو «ةعاطلا ًاعيمج اورهظأو

 نب ئناه ىرأ يل ام :ةفوكلا لهأ هوجول دايز نب هّللا ديبع لاق» :لوألا رمألا
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 هموق نم سان يف ثعشألا نب دمحم هيلإ جرخف . يناتأ نميف ينتأي مل يدارملا ةورع

 هب اولازي ملف ءهيلإ قلطناف كأطبتساو كركذ دق ريمألا نإ :اولاقف ءهراد باب ىلع وهو
 نب دمحم صرح ىلع لدت ةياورلا هذهف ,©)«دايز نب هللا ديبع ىلإ مهعم بكر ىتح

 هقلي كك هللا كينغ ناكو ءجحذمو دارم نم هعم نيذلاو ةورع نب ئناه ىلع ثعشألا

 اقيح هجري نأ نكفي ناكو «ةورع نب ئناه دنع بلاط يبأ نب ليقع نب ملسم نأ

 نب ءامسأو ثعشألا نب دمحم ردابف ء مهرود مدهيوا هموقو ةورع نب ئناهب شطبيو
 يناه لوبا خلود هللا كينغ ىلإ روضصحلاب هاعنقأو ئناه ىلإ ريسملاب ةجراخ

 00 عضوم يف يربطلا ركذو « هسبحب هللا ديبع رمأف مالك دايز نب هللا ديبعو

 | :لاقو ةورع نب ئناه يف هملكف دايز نب هللا ديبع ىلإ ثعشألا نب دمحم ماق"

 ل 0 ا ع

 هدعوف «نميلا لهأ ٌددَعو رصملا لهأ ّرعأ مهو هموق ةوادع ٌهركأ ينإف يل هتبهو امل

 ,206لعفي نأ هّللا ديبع

 ىلإ اسس هل لوم لق نق ناك دايز نتددللا دعا "ةودتألا نبا نكذو

 مهرارسأ ملعي لعجو ليقع نب ملسم عيابف ةورع نب ئناه دنع وهو ليقع نب ملسم
 ثعشألا نب دمحم دايز نبا اعدف» .كلذ دايز نبا متكف ء«دايز نبا ىلإ اهلقنيو

 هنإ :اولاقف هعاطقناو ئناه نع مهلأسف ؛«يديبزلا جاجح نب ورمعو ةجراخ نب ءامسأو

 نإ :هل اولاقف هيلإ اوراسف .أرب دقو هراد باب ىلع سلجي هنأ ىنغلب :لاقف «ضيرم

 ا اقل ويقل هسا قو كرو تاب ىلع يلح فلذا هلو: نقو كاديع لاني نيمألا
 مث .(20(دايز نبا ىلإ مهعم بكرف ءانعم تبكر الإ كيلع انمسقأ «ناطلسلا هلمتحي
 ثعبو .هحارس قالطإب ثعشألا نب دمحم دعوو «ةورع نب ئناه سبحب دايز نبا رمأ

 سانلا هنع قّرفت دقو «ليقع نب ملسم نع نوثحبي نويعلاو دونجلاو ةداقلا دايز نبا

 «بهذي نيأ يردي ال ةفوكلا ةقزأ يف ليقع نب ملسم ىضمف» ءدحأ هعم قبي مل ىتح
 اهجوزتف اهقتعأو ثعشألل تناك دلو مأ ةعوط اهل لاقي ةدنك نم ةأرما باب ىلإ ىهتناف

 مدس هرظتنت يهو سانلا عم جرخ دق لالب ناكو «ًالالب هل تدلوف «يمرضحلا ديسأ

 ملأ هّللا دبع اي :ةعوط هل تلاقف نست هفومت هامل بلطو تع نر ايداع

 ال ينإ هَّللا ناحبس :تلاقف .تكسف «كلهأ ىلإ بهذاف :ةكلاف ؛نَلَب :لاق ؟برشت

 .ةريشع الو لزنم رصملا اذه يف يل سيل :اهل لاقف «يباب ىلع سولجلا كل لحأ
 يل - ةنرش يأ - انيب هلأ «ينوّرَغو موقلا ءالؤه ينبذك دقو ليقع نب ملسم انأ

 )١( خيرات الطبري  ص١94   7١ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلاو اج - ص77١  7177
 ا
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 ةتايرتا انآ نك يش نما هييدك سال ينال اون مق : هناا اهدنا, ءاهناو
 ثعبو «رودلا شتفي نأ هرمأو هتطرش بحاص يميمتلا ميمت نب نيصحلا هجوف

 . ليقع نبا نع نوثحبي «ككسلا باوبأ ىلع دونجلاب ثيرح نب ورمع
 يتلا ةعوط راد يف ليقع نب ملسم نأب فرع دايز نب هّللا ديبع نأ :يناثلا رمألا

 نب نمحرلا دبع ىتأ» ةعوط نبا لالب ناكو «سيق نب ثعشألل دلو مأ تناك

 دايز نبا دنع وهو هابأ نمحرلا دبع ىتأف ليقع نبا ناكمب هربخأف ثعشألا نب دمحم
 - ةعوط راد يف ةدنك لزانم يف ليقع نب ملسم نأب ًارس هربخأ يأ  «كلذب هّرسأف
 يف ليقع نبا دجوي نمم هتمذ ةءاربب مهرذنأو ةفوكلا لهأ يف بطخ دق دايز نبا ناكو

 «ةدنك نم ةأرما راد يف هنأب هربخي نأ ثعشألا نب دمحم ىأرف «هتريشع رود وأ هراد
 دايز نبا لاقف «ةدنك ةقطنم يف هنأبو «كلذب هسيساوج نم فرع دق دايز نبا ناكو
 نب وقرمع هعم ثعبو «نامألا هلو ليقع نب ملسمب ينتئاف مق : ثعشألا نب دمحمل

 ليقع نبا اهيف يتلا رادلاب اوطاحأف «ةيسيقلا نم ًالتاقم نيعبس يف يملسلا هللا ديبع
 لتقت الف نامألا كلت نإ» :ثعشألا نب دمحم هل لاقف ءمهلتاقي نأ دارأف ءاهومحتقاو

 نخثأ دق ليقع نبا ناكو . كيبراض الو كيلتاقب اوسيلو كمع ونب موقلا نإو «كسفن

 فكل نبال لاقف ءرادلا كلذ طئاح ىلإ هرهظ دئسأف «لاتقلا نع زجعو ةراجحلاب

 هنإف يملسلا هللا ديبع نب ورمع ريغ «نمآ تنأ :موقلا ةيقب لاقو «معن :لاق ؟انأ نمآ
 اهيلع ليقع ني كبش اولمحت هلق اونأ كا لمس الو اذه ين نت ةقاثأل لاق
 «ىكب مث . .ردغلا لوأ اذه لاق مث هانيع تعمدف هسفن نم سيأ هنأكف «هقيس اوعزتناو

 مل كب لزن يذلا لثم هب لزن اذإ بلطت يذلا لثم بلطي نم :يملسلا ورمع هل لاقف
 الإ وه ام :لاقف «ءسأب كيلع نوكي ال نأ وجرأ :ثعشألا نب دمحم هل لاقو . . كبي

 يكبأ مكيلإ نيبلقنملا يلهأل يكبأ ينكلو يسفنل يكبأ ام :لاقو «مكنامأ نيأ ءاجرلا
 لهف ينامأ نع زجعتس كارأ ينإ : ثعشألا نب دمحمل لاق مث «ييسحتلا لاو قولا
 هتيب لهأب عجريل ينع هل لوقيو يلاحب نيسحلا ربخي ًالجر كدنع نم ثعبت نأ عيطتست
 «لتقلا وأ توملاب مهقارف ىنمتي ناك يذلا كيبأ باحصأ مهنإف ةفوكلا لهأ هرغي الو

 0 «يأر بوذكمل سيلو ينوبذكو كوبذك دق ةفوكلا لهأ نإو

 .«نلعفأل هّللاو

 نبا ماق :ةرامإلا راد يف دايز نب ِهّللا ديبع يدي نيب ليقع نب ملسم لَكُم املو

 نب هّللا ديبع ثعشألا نب دمحم ربخأف» : يربطلا لاك «لبقع نبا ملعب يحك دايز

 كانلسرأ ام: «نامآلاو:تنأ اه :هّللا ديبغ اقف ؛ليقع نب ملسم نامأ نم ناك امب دايز

 فوس دايز نبا نأب ليقع نب ملسم ةسارف تنيبت كلذبو .2هب انيتأتل امنإو «هنمؤتل
 ونب مهنأل ليقع نب ملسم اوعدخي نل موقلا نب نظي ثعشألا نبا ناك امنيب ؛ردغي
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 «ةمومع ونئب مُهَق شيرق نم بالك نب ّيصق دلو نم مشاه ينبو ةيمأ ينب نأل ( هم

 نامألا ءاطعإ ةيلوؤسم ثعشألا نب دمحم ليمحت ةعيشلا تاياور ىدحإ لواحتو

 اهنعن هي عل ع ا

 يدارملا دي ل تارا را ا ا ا لا

 قالطإب هدعو دق دايز نبا ناكو لا سو ةيرلا

 هالوم دايز نبا رضحأ دايز نبا ديب ليقع نب ملسم حبصأ املف «ةورع نب ئناه حارس
 اعدو ءىناه دايز نبا رضحاف «ليقفا ب ملعو ةرزع نب ياك ىلع سؤ دك ناك يذلا

 0 را 100 ؟اذج فرعا ا

 : كلذ يف رعاشلا لاقف «ةفوكلا قوس وف احم اهياتق ثق ةورع

 ايقع نباو قوسلا ىف ءئناه ىلإ يرظناف توملا ام نيردت ال تنك نإف

 ليشتق رامط نم ىوهيرخأآو ههجو فيسلا مّشه دق لطب ىلإ

 ديزي هيلإ بتكف «ئناهو ملسم لتقب ةيواعم نب ديزي ىلإ دايز نبا بتكو ه9
 حلاسملاو دصارملا عضف قارعلا ىلإ هجوت نيسحلا نأ ينغلب دق :هل لوقيو هركشي

 .اذكو اذك لعفاو « سرتحاو

 يلع نب نيسحلا رذحي ثعشألا نبا

 ثعبي نأب بلاط يبأ نب ليقع نب ملسمل هدعوب ثعشألا نب دمحم ُفَو دقو

 عجرا لوقي ليقع نبا نإ : هل لوقي بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا ىلإ هدنع نم ًالجر

 دع ولا كار د ا ل عا

 ناكر ارد تاكو يئاطلا لفعلا ؛ نب نسا ثعشألا نب هي :لاق يئاطلا

 هرمأ يذلا هيف بتكو «باتكلا اذهب نيسحلا قلا :هل لاقف ءاراَوَز ثعشألا نب دمحمل
 ةلحارب ىل نيأ نم :لاقف :«كلايعل ٌةعُْمو كزاهجو كُداز اذه : سايإل لاقو «ليقع نبا

 اهايإ هبهوو .اهلحّوب اهبكراف ةلحار هذه :ثعشألا نبا لاقف ءاهّتْيضنأ دق ىتلحار نإف

 . "(لايل عبرأ ةريسم يأ) لايل عبرأل ةلابُرب ائيسح يقلف لثعلا نب سايإ راس مث
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 ينعياب دق : يلع نب نيسحلا ىلإ بتك ليقع نب ملسم ناك دقو» :يربطلا لاق

 مهلك سانلا نإف يباتك كيتأي نيح لابقإلا لججعف «ةفوكلا لهأ نم ًافلأ رشع ةينامث
 لتق ربخ هاتأو» :ريثألا نبا لاق «ةيورتلا مري اك نماراج كو نينصلا ناكو ««كعم
 ثعشألا نبا لوسر هيقلف .ةلابز ىلإ اوهتناف اولحترا مث . .ةيبلعثلاب ليقع نب ملسم

 هر وز فوك انيس اه لاك ياللا ىمازإ رعيو تسلا كد لوتس ربات الار

 ناسل ىلع هل لوقيو ثعشألا نب دمحم باتك هلوانو هب هربخي نأ ثعشألا نب دمحم

 ناك نيذلا كيبأ باحصأ مهنإف ةفوكلا لهأ كّرغي الو كتيب لهأب غجرا : ليقع عدا
 بوذكمل سيلو ينوبذكو كوبذك دق ةفوكلا لهأ نإف «لتقلا وأ توملاب مهقارف ىثمتي

 بستحن هّللا دنعو «لزان مح * ام لك 06 0 ل
 ريح ةانأ اهل نيسعتلا نأ: ريل نب كك ام نلاب لطب اسمو ١ «انتمأ داسفو انسفنأ
 هنإف كناكم نم تعجر الإ هللا كدشنن :هباحصأ ضعب هل لاق ليقع نب ملسم لتق

 ضععب هل لاقو . .كيلع اونوكي نأ كيلع فوختن لب ةعيش الو رصان ةفوكلاب كل سيل
 كيلإ سانلا ناكل ةفوكلا تمدق ولو ليقع نب ملسم لثم تنأ ام هّللاو كنإ :هباحصأ
 . (لماكلا 7 /777”ص) .«عرسأ

 نيسخلا ريسم نم تاياورلا يف ليصفتلاب روكذمو فورعم وه ام كلذ الت دقو

 يف ءالبركب نيسحلا دهشتساف دايز نب هللا ديبع شيج يف سانلا ناكو ةفوكلا ًادصاق
 ةرصبلا يتيالو ىلع ةيواعم نب ديزيل ايلاو دايز نب هللا ديبع رمتساو ه١ مرحم

 نب ةيواعم تام مث ه4 لوأ عيبر يف - ةيواعم نب ديزي تام نأ ىلإ ةفوكلاو

 0 ه5 ىدامج يف هتفالخ نم رهشأ ةثالث دعب ةيواعم نب ديزي

 |! :دايز نبا لاقف «؛ثيرح نب ورمع ةفوكلاب هبئانو هيلا ةانو مودهللا دبع ناكو

 0 ا ل ا ب يل

 عمسم نب لتاقم ةفوكلا لهأ ىلإ ثعبو «كلذ ىلإ ةرصبلا لهأ هباجأف «ةفيلخ ىلع
 بطخف «ةفوكلاب هبئان ثيرحلا نب ورمع عم هيلإ ناوعدي يميمتلا احرقلا نب ديعسو
 ثراحلا نب ديزي ماقف» :يربطلا لاق «دايز نبا ةعيابمل نوعدي ةفوكلا لهأ يف ذ ةثالثلا

 .ةمارك الو ال «هعيابن نحنأ ةّيمس نبأ نم انحارأ يذلا هَّلل دمحلا :لاقن ينابيغلا

 هلهأ ىلإ ينابيشلا ديزي قلطناف «مهنيبو هنيب ركب تلاحف «ءنجسلا ىلإ ورمع هب رمأف
 :تاقليأر ىلع انت وأ يقيأر ىلع نلثإ : كعفألا ني دكحتم هيلا انسزأف:« افكاخت

 «دجسملا ىلإ سانلا عمتجاو .ةراد لخدف «هوبصحف «ربنملا ثيرح نب ورمع دعصو

 نب ورمع ىلع اوعمجأف «ةفيلخ ىلع سانلا عمتجي نأ ىلإ ًالجر.رمؤن :اولاقف
 مهنأل دعس نب رمع رمأب موقت ةدنك تناكو» :ريثألا نبا لاق «صاعلا نب ديعس

 لاقف «فويسلا يدلقتم مهلاجرو «نيسحلا نيكبي نادمه ءاسن تءاجف .هلاوخأ
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 يحمجلا دوعسم نب رماع ىلع اوعمتجاف .هيف انك ام ريغ رمأ ءاج : ثعشألا نب دمحم
 كلذ يف لصفلا لوقلا ناكو .«ريبزلا نب , ِهَّللا دبع ىلإ كلذب اوبتكو ةفوكلا لهأ هعيابف

 سيق نب ديعس نب نمحرلا دبع ةماعزب نادمهو ثعشألا نب دمحم ةماعزب ةدنكل

 - ةفوكلا لهأ عمجأف «ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع لاخ ينادمهلا يدشاحلا
 عيوب يذلا رييزلا نب , هللا دبعب طابترالاو يحمجلا دوعسم نب رماع ريمأت ىلع - امهدعب

 ًابراه جرخف دايز نب هّللا ديبع اوعلخ كلذب ةرصبلا لهأ ملع املف «ةكم يف ةفالخلاب
 نب هّللا دبع ةفالخ يف ةيبرعلا ةريزجلاو ةفوكلاو ةرصبلا توضناف «ماشلاب قحل ىتح
 مسقناف ناورم نب كلملا دبع دلاو ناورم ةعيابم ىلإ ماشلا يف رمألا لآ امنيب نييزلا

 . ةفالخلا رمأ

2 

 لصوملل ثعشألا نب دمحم ةيالو

 اوبتكو دوعسم نب رماع ةفوكلا لهأ عياب امل» ه8 ةئنس ءابنأ يف ريثألا نبا لاق
 مدق مث «ةيواعم نب ديزي كلهم نم رهشأ ةث ةثالث ثكمف اهيلع هّرقأ ريبزلا نبا ىلإ كلذب

 ىلع ةحلط نب دمحم نب ميهاربإو ةالصلا ىلع يراصنألا ديزي نب هللا دبع مهيلع

 يعل ا ا «ريبزلا نبا لبق نم جارخلا
 ريزجلا لهأو برعلا نم ةلبقلاب نمو ةرصيلاو ةفوكلا لهأ ريبزلا نبال عمتجاف

 «ةدحاو ةيالو ةريزجلا نم اهرواج امو لصوملا تناكو - ةيتارفلا ةريزجلا يأ -

 نم ًاضيأ امبرو ةدئك ناسرف نم ةوق سأر ىلع ثعشألا نب دمحم اهيلإ قلطناف
 ءةيواعم نب ديزي ةافو نم رهشأ ةثالث دعب ثعشألا نب دمحم ةيلوت تناكو «نادمه

 ناضمر رهش طساوأ يف كلذ نوكيف «ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم ةافو نم بوصألاو

 امو لصوملل ًايلاو اريمأ اهب رقتساو لصوملا ةنيدم ثعشألا نب دمحم ىتأف ءه"65 ةنس
 نب دمحم ناكو» :يربطلا لاق ءريبزلا نب ؛ ِهّللا دبع لبق نم ةريزجلا نم اهرواج

 لصوملا ةرامإب ًاعطقنم ةفوكلل دمحم نب ميهاربإو ديزي نب هللا دبع ةرامإ يف ثعشألا

 نأ ىلإ ةلماك ةنس كلذك ثعشألا نب دمحم رمتساو «"'“ «ريبزلا نبا نود ًادحأ بتاكي ال
 لعجف «ه564 ةنس ناضمر يف يودعلا عيطم نب هللا دبع ةفوكلا ىلع ريبزلا نبا ىَلو

 ناكو» :يربطلا لاق «ةفوكلا يلاوب ةطبترم ةريزجلاو لصوملا ةيالو ريبزلا نبا
 نبأ داك رمان لص رمل ىلع اريبا تعين رب دوب نع يملا نب هّللا دبع

 : ”«ريبزلا نبا رمأب الإ هلزع ىلع ردقي ال عيطم نبا نأ ريغ ةعاطلاو هل عمسلابو عيطم

 .7ج 75ص  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(

 .ةج 7١7 و 4١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
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 ه0 ةنس يف - رب ويدحلل اعمر و نوعا حطم نأ موف داك

 رهش ىلإ عيطم نبا بتاكي ناكو لصوملل ايلاو ثعشألا نب دمحم رمتساو ءاهالوتف
 نبا اهنم جرخأو ةفوكلاب يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا بثو ثيح ه5 ةنس لوأ عيبر

 ىلع يفقثلا راتخملا رطيس املف «ةفوكلاب لاتق دعب «ريبزلا نب هللا دبع لماع عيطم
 يلاولاك حبصأف .هتعاط يف هنأ 5 نسبا قم هللا كيع ىلإ يقك «ةفوكلا

 ىّلوف «ةفوكلاب ةطبترملا قطانملا ىلع ةالولا راتخملا ثعبف ء«ريبزلا نب هّللا دبعل

 نذ قاتلا يع لاح رخو ل هودللا ىلع يلاددملا نمت يدعم, نب نايضرلا هلع
 لبق نم سيق نب ديعس نب نمحرلا ديع مدق املف» :يربطلا لاق «,ثعشألا نب دمحم

 ةيركت لزنت ىتح. ليفأو «لصرملا نع قعشألا نب دمحم هل' حتت اريما ناتخملا
 ام ىلإو سانلا عنصي ام رظني لزتعم وهو مهريغو هموق فارشأ نم سانأ عم اهب ماقأو

 لهأ هيف لخد اميف لخدو . .  ةفوكلاب راتخملا ىلإ صخش مث ؛مهرمأ ريصي
 هعم ناكو «نيتنس ءاهز لصوملل ثعشألا نب دمحم ةيالو تناكف ,)«دالبلا
 .ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع

 ىلوت امل ينادمهلا سيق نب ديعس نب نمحرلا دبع نأ ةراشإلا ديفملا نمو
 ةدايقب ًاشيج ناورم نب كلملا دبع ثعب ىتح ءأريسي الإ اهيف ثبلي مل لصوملا
 ةيالو ضرأ لئاوأ دايز نبا لخد املف  قباسلا قارعلا ريمأ دايز نب هللا ديبع
 هدمي يكل راتخملا ىلإ بتكو تيركت ىلإ ديعس نب نمحرلا دبع هل ىحنت لصوملا

 نا ةبتكو «ناسرفلا نم فالآ ةثالث يف يدسألا سنأ نب ؛ ديزي راتخملا ثعبف « شيجب

 نب نمحرلا دبع ةيالو تهتناف «لصوملا نيبو ديزي نيب لخ نأ ديعس نب نمحرلا دبع

 «لصوملا هالب:ذخأو دايز نب هللا ديبغ همريق نكيجلاب ئذسألا ليزي راسو: ديعش

 نبا عم راسو يجحذملا يعخنلا رتشألا نب ميهاربإ يناميلا دئاقلا راتخملا ثعبف

 مهمزهف - ةجحلا يذ يف - دايز نبا شيجب رتشألا نبا ىقتلاف «فالآ ةعبس رتشألا

 حدمي يدزألا يقرابلا سادرم نب ةقارس لاقف .هاييواوراوبا طير ناب هرم

 رتشألا نب ميهاربإ
 لوكت ريغ ءادعألا ىلع قر هيبته و ملا ل47 هك عادا

 ليقص نيترفشلا يضامٌدح ْقُذو ٌكلاه مظعأب ْؤّبٍوايز نبا ايف
 يليلغ سمأ هللا ديبع نماوفش رمهنإ هّللا ةطرش ًاريخ ُهَّللا ىَّرَج

 أيلاو لصوملاب ماقأو ةيتارفلا ةريزجلا ىلع هلامع رتشألا نب ميهاربإ ثعبو
 أ نب بلهملا اهالوت نأ ىلإ ه55 ةجحلا يذ نم ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملل

 .5ج 7١7 و 4١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 ةنتف ءاهتنا دعب ه1 ةنس ناضمر ىف ريبزلا نب بعصم لّبِق ْنِم يدزألا ةرفص
 . ىفقثلا راتخملا

 مبم علم 1
 تو تا 3

 ثعشألا نب دمحم داهشتساو . . راتخملا ةنتفل ىدصتلا

 ريثألا نبا لاق «ةفوكلاب نيميقملا فارشأ نم مهريغو «يعبر نب ثبشو «سيق

 ىلع مهلمحف انيلاومب ىرذأ دقلو ءاّنم اضر ريغب انيلع رّمأت راتخملا نإ :اولاقف#

 ًائيش عدي ملف هيلإ بهذف «هاقلأ ىتح ىنوعد :ثبش مهل لاقف .انئيف مهاطعأو باودلا

 0 انأ :راتخملا لاق الإ ةلصخ ركذي ال ذخأف «هل هركذ الإ هوركنأ

 :هل لاقف «ءيفلا يف مهتكراشمو يلاوملا هل ركذو ءاوبحأ ام لك مهل ينآو ةلصخلا
 0 نباو ةيمأ ينب يعم دولدات كل وكتيف' تلعجر مكيلاوم تقرت 5

 ىلإ جرخأ ىتح :لاقف ؟ناميألا هرم ةذلإ 07 امو هقاثيمو هللا دهع .ءافولا ىلع

 «,هلاتق ىلع مهيأر عمجأو «هيلإ مر ملف جرخف «كلذ مهل ركذأف يباحصأ

 ؛سيق نب ديعس نب نمحرلا دبعو م « يعبر نب ثبش عمتجاف

 نم اوجرخف ءهيلإ مهباجأف كلذ يف هوملكف يمعثخللا بعك يبأ نب عناق راكب
 هي ل ل ا يس ا ل

0 

 ديذلا ديبعلاو يلاوملا رمأ ايه ردا « نيرمأ نإ ةملاسلا ةياورلا ترواشأ دقو

 جورخلاب راتخسملا ةين :امهيناثو . هتدارإ عوط اوتابو ءاطعلاو ءيفلا يف ذ راتخملا مهكرشأ

 كلذ ىتح هتيالو ةيغرش راتخنملا دمتسي هم يذلا مهتفيلخت هو ريبزلا نبا ىلع

 نباو يربطلا هركذ دقو راتخملا يسرك رمأ ناك ةيمهأ رثكألا رمألا نكلو .«تقولا
 معزي راتخملا ناك جابيدلاو ريرحلاب فوفلم ميدق يسرك وهو «عساو ليصفتب ريثألا
 ماما يسرك وب ريمي ءاتتتملا دكر ليااصإ يح هيت ورضا ب تارا ياا

 نع يربطلا و دقو .هنوسدقيو هلوح نوفكعيو يسركلا لوح نوفوطيو «يلاوملا

 5 يسركلا و ا م نإ 00 عيبدح نب ليفت

 ىلع اوفكع ْذإ هني يمل يالا ليارسإ يب نش :.اوتسلا لف امر اناتخاوت ال ملل
 : كلذ يف نادْمَه ىََّشعَأ لاقو (مهلِجِع

 فراع ِكْرّشلا ةطرش اي مكب ينإو «ةيئباص) مكنأ مكيلع ٌتدهش
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 فئافللا هيلع كمل دق ناك نإو ةهيكشب هكيبزك ام عِسفاَو

 ٌفراخو ٌدْهَّنو هيلاوح ٌماَبِش ْثَعَس نإو ائيف توباتلاك سيل نأو

 .(فراخو ُدِهّنو اهيلاوم ٌمابش) نوكي دقو «فراخو دهنو مابِش يلاوم ينعي
 | :هل تايبأ يف يثيللا لكوتملا لاقو

 ٌرفاكمكِيِسركبينأ ٌهَتَئِجنإقاحسإابأ غِلْبأ

 دير ناففمللا تاععصأ اذا ناكو :قاحسشإ ابأ "نيكي نفقفلا ناتكيبنلا ناكو

 سانلا عمس ام ٌييحو مويلا انل عضو دق لوقيف هباحصأ سلجم يتأي» ةمامأ ابأ ىنكي
 | . (يربطلا - ١4١/7ص) «ءيش نم نؤكي ام أبن هيف هلثمب

 «ةيضرم ريغ ىفغقثلا ديبع ىبأ نب راتخملا رابخأ» : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 كلذ لبق ناكو. . .ةفوكلا ىلع بلغو ةرامإلا بلط دق ناكو . .تاقث هنع اهاكح
 نيسحلا مد بلطب نيزتي ناكو ريبزلا نبا قراف نأ ىلإ لضفلاو ريخلا لهأ يف ًادودعم

 .بذكلاو ةؤبنلا ىوعدب هيلع دهش دقو . .نونجلاو بذكلاب يتأيف ايندلا بلط رسيو
 ةعاقز خم ىدنملا قرط نم دمحلا ةجرخلا اهداقللذ ىف دوو مهو .: ةعاجج عيزضلا
 ماق ليئاربج يخأ نأ الوا :لاقو ةداسو ّيلإ ىقلأف ناتخملا ىلع تلخد :لاق يناسغلا

 . .هقنع توضأ نأ تدرأف :ةعافر لاق .كل اهتيقلأل هدنع ىرخأ ىلإ راشأو هذه نع

 يبنتملا راتخملا تخأ يه :تاقثلا يف ديبع يبأ تنب ةيفص ةمجرت يف نابح نبا لاقو

 نأ ركب يبأ تنب ءامسأ نع هحيحص يف ملسم هجرخأ ام هيف درو ام ىوقأو .قارعلاب

 وه تاذكلا: نأ: ءامسأ تدهشف ءاريبمو باذك فيقث يف نوكيا :لاق كَم هّللا لوسر

 كح نأ هناي اهللظ زيبا هو نامع ني همت انخيملا لبق :نوكدملا راهكلا
 . (ةباصإلا - 7 /018ص) .«هلتقف لعفي ملف بذك ثيدحب هيبأ نع

 نب دمحم مهيفو ةفوكلا فارشأ نيب ركذلا ةفلاس تالاصتالا ترج دقو
 يلو يتلا ةرتفلا تاذ يف ءراتشملا لاتقل «سيق نب ديعس نب نمحرلا دبعو :فعشألا

 فاللخلا ناعثسلا زهظأف ةوينزلا نت تعنيف هاحأ ةرصبلا ىلغ ريبزلا "نب , ِهّللا دبع اهيف
 ' ريثألا نباو يربطلا ركذ دقو «ه51/ ةنس لتاوأ يف كلذ نوكيف ءريبزلا نب هللا كبعل
 رتشألا نب ميهاربإ ريسم لبق ه75 ةنس ةجحلا يذ يف اهنأب ةفوكلاب ةكرعملاو كلذ أبن

 امنإ راتخملا نإ :ليقو» :ًالئاق كردتسا ريثألا نبا نكلو «لصوملاب دايز نبا ةبراحمل
 همودقو بعصم ةيلوت تناكو .«ةرصبلا بعصم مودق دنع ريبزلا نبال فالخلا رهظأ
 ءركذلا ةفلاس تالاصتالا ةفوكلا فارشأ نيب ترج املف .ه51/ ةنس لئاوأ يف ةرصبلا
 ترغلا ةاسرف نع عا سمدقاكز ديسلاو ولا ومالا و ةديسلا نم كانتا اتحمل دق
 عيبسلا ةنابج يف مهرئاشعو مهلئابق ةفوكلا فارشأ ضعب عمج امنيب «ءادشألا
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 يف نم عمجل ةيسداقلاب هتيرق ىلإ راس ثعشألا نب دمحم ناكو «ةفوكلاب ةينادمهلا
 يف نيعمتجملا ىلع موجهلاب راتخملا ردابف «ةفوكلا نم اهيلي امو تاهجلا كلت

 نب ديعس نب نمحرلا دبع كانه راتخملا مهلتق نم زربأ نم ناكو ءاومزهناف «عيبسلا
 عقوو ءةرصبلا ىلإ ةفوكلا ناسرفو فارشأ نم ريثكلا برهو «ينادمهلا سيق
 ىف ةتايبأ ةتيفدقت يذلا رغاشلا نهرو: ءاريسأ ئدزألا :نقرابلا سادرم نم ةقارس

 سادرم نب ةقارس عقو املف «لصوملاب دايز نبا ىلع رصتنا امل رتشألا نب ميهاربإ
 هّللاب فلحا :راتخملل سادرم نب ةقارس لاق»  ريثألا نباو يربطلا ركذ امكو - ًاريسأ
 ءامسلا نيب قلبلا لويخلا ىلع كعم لتاقُت ةكئالملا ٌتيأر دقل وه الإ هلإ ال يذلا
 مث «كلذب مهربخأف دعصف «سانلا مِلْغاف ربنملا دعصا :راتخملا هل لاقف «ضرألاو

 ال نأ تدرأ امنإو ةكئالملا رت مل كنأ ٌتملع دق ينإ :هل لاقف راتخملاب الخف لزن

 سادرم نب ةقارس قحلف ؛هليبس ئلخو ءتئش ثيح ينع بهذاف كلتقأ
 نب ةقارس جرخف «ةرصبلاب ريبزلا نب بعصم دنع يدزألا فنخي نب نمحرلا دبعب

 :لوقي وهو ةفوكلا نم سادرم
 تاتسيشُم امكذ قلتلاثيبار: .ىتناقابحسإ ابا غجمإاالا

 ٍتامملا ىتح مكلاتِق يلع ًارذن ٌتلعجو مكيحوب ُتْرَّقك
 تافوسلابوتاضان الك . .ةارشعمت متاع نتف را

 نب هللا ديبع ىلع يعخنلا رتشألا نب ميهاربإ راصتنا نأ ةعقاولا هذه دكؤتو
 ريبزلا نبال فالخلا راتخملا رهظي نأ لبق ناك لصوملا ىف دايز نبا لتقمو دايز

 ةنقن لتارا نيف كناك هنو ةفوكلا ذك عدت انكم فيو ةنوكلا نها ايراخوو
 كعبالا نب دمحم ناكو ةرصبلاب سادرم نب ةقارسو ةفوكلا فارشأ قحلف ه7
 ىتأف . ةرصبلا ىلإ اهنم :م لّبْقأف ذاب اَنْرْيَط يهو ةيسداقلا يلي امم هل ةيرق يف يدنكلا

 رزيمسعلا نلع عع ةرصبلا ةنالو ريمأ رثزلا» يات عصي ىلإ ةحشأالا نب. دمحم
 ىلع اولخد ةفوكلا فارشأ ناكو» :يربطلا لاق .ةفوكلاب يفقثلا راتخملا ةهجاومل

 ةرصنلا ه هولأسو مهيلع مهيلاومو مهديبع بوثوو هب اوبيصأ امب هوربخأف بعصم
 ىلع هثحتساو ثعشألا نب دمحم هيلع ِمِدَقَو .مهعم راتخملا لاتقل ريسملاو
 بعصم ىلع مِدَقَو» :ريثألا نبا لاقو .«هفرشل همركأو بعصُم هاندأف ,جورخلا

 لاقو .هفرشل همركأو بعصم هاندأن ريسملا ىلع هثحتساو اضيأ ثعشألا نب دمحم

 .ةرفص يبأ نب بلهملا ينيتأي ىتحح ريسأ ال :هيلع اورثكأ نيح ةفوكلا لهأل بعصم

 مهعم دهشيل هيعدتسي «سراف ىلع ريبزلا نبا لماع وهو بلهملا ىلإ بتك ناكو
 لاق .«جورخلا ةيهارك جارخلا نم ءيشب لتعاو ُبّلهملا أطبأف ءراتخملا لاتق

 نأ نود  ةفوكلا ىلإ - صخشي ال هنأ ثعشألا نب دمحم ٌبعصم ملعأو» :يربطلا
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 ناكر. نك ليقتف «تليشلا ىتأي نأ تعشألا ني بعض رمآف' دليملا تاي
 اقم يمض ينك يليفلا ىلإ ريسلل هادم ىلا يذلا وكعستالا يدريكم
 ناسرفلا نم ةبكوك سأر ىلع دمحم قلطناف «مودقلا ىلع هثحي بلهملا ىلإ ًاباتك
 ةرامإلا راد يف فيرشتلاو بيحرتلاب بلهملا هلبقتساف زاوهألا ىلإ ةرصبلا نم
 ٍءبعصم باتك ثعشألا نب دمحم هلوان مث ,هبناجي ريمألا يسرك ىلع هسلجأو

 ًاديرب بعصم دجو امأ !بعصُمل ًاديرب يتأي مساقلا ابأ اي كلثم» :بلهملا هل لاقف

 اهبلع تلغ ةفركلاب ب انلازماو انناكأ نأ ريغ ةدحا ديوي انآ اهنةللاو-؛لاقف ؟كريغ

 نأبو ةفوكلا ةيالو يف عقو ام لكب بلهملا ثعشألا نبا ربخأو .«انيلاومو انديبع
 بلهملا لّبقْأَف» : ريثألا نبا لاق «داهجلا بجوتسي ام تغلب دق ىفقثلا راتخملا ةنتف

 ؟ةرصبلا ىلإ ةميظع لاومأو ةربتك عومجب فثعشألا نب كمعتم غم

 «ةرصبلا لهأ ريبزلا نب بعصم رفنتسا ثعشألا نب دمحم عم بلهملا ِمِدَّق املف

 ةفوكلا ناسرف ىلعو بلهملا هترسيم ىلعو ةرصبلا نم شيجلاب بعصم راس نأ ثبل امو
 لهأ شيج مهيلع لمحف ءراذملا ةقطنم يف راتخملل شيجب اوقتلاف . ثعشألا نب دمحم
 «ةفوكلا لهأ نم ةميظع ليخ يف ثعشألا نب دمحم ريبزلا نب بعصم حّرَسَو» .ةرصبلا
 شيج نم جني ملف .ةرصبلا لهأ نم موقلا ىلع دشأ اوناكف . مكراث مكنود : مهل لاقو

 :هل تايبأ يف نادمه ىشعأ لاقف . .ليخلا باحصأ الإ راذملاب راتخملا

 راَعّصلاِبٍةَقْيَوُكلا ىلع تررم امإراتخملاةعيشرشبَف
 رادبسلاب لتس دع وسبل .لفو غفاودم نيعللاوق

 لتاقم فلأ نيرشع عمج دق راتخملا ناكو «ةفوكلا ىلإ شيجلا مدقتو

 ةريبك ةكرعم يف ناشيجلا محتلاف ,يسركلا ةلمح مهمدقتي «لاتقلل اوأيهتف «ةفوكلاب

 ثعشألا نب دمحم عفدناف «ترقهقتو ةفوكلا ناسرف نم ةقرف تمزهنا لاتقلا ءانثأو

 كعشألا نب دمحم ىلع زاعكملا تاحصضأ نم :قرسخح لمجف زرذعلا توفض قرمي
 دزألا ناسرفب بلهملا لمحو ؛«هباحصأ نم ةرشع وحن عم دهشتسا ىتح مهلتاقف
 هريغو ثعشألا نب نمحرلا دبع لمحو «ةركنم ةمطح راتخملا باحصأ اومطحف

 لاق . لطابلا ىلع قحلا هللا رصنف ؛«ليللا يف ودعلا ركسع اوحاتجاف ةداقلا هرم

 وحن هعم نميف ريسي لبقأ ريبزلا نب بعصم حبصأ املف» :ريثألا نباو يربطلا
 نب دمحم لتتفقُي ْمَل ول هأنهأ ام ًاحتف هل اي :نليملا هل: لاقت: نليملاب "ين: ةةطيبلا
 :بلهملل بعصم لاق مث . ًادمحم هللا محرف تقدص :بعصُم لاقف «ثعشألا

 هيلا انو هلل اذإ :بلهملا لاقف ؟لتُق بلاط يبأ نب يلع نب هّللا ديبع نأ تملعأ
 هلتق ؟هلّثَق ْنَم يردتأ حتفلا اذه دهشي نأ ٌبحأ تنك دق :بعصم لاقف «نوعجار

 هلتقمب راتخملا رمأ ىهتنا دقو  يفقثلا راتخملا ينعي  «هيبأل ةعيش هنأ معزي نم



 204 ثعشألا نب نمحرلا دبع /نييئاميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 5:

 نزحب راتخملا ةنتف ءاهتناب لمش يذلا جاهتبالا نرتقاو . ه5ال ناضمر ١5 ىف

 نادمه ىشعأ لاقو «يدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحم داهشتسا ىلع قيمع

 انفزاوسع كيكيع تراك:

 اهّتغجباركيلايل ىدحإو
 اقرلاَءغَط ٌقيعلا ِتائاذامو
 مساق يبأًة ع ماقو

 الا نينا يدع نويغلائحفق
 هةهل ئيكجمت لاؤكالاو

 اوكتبالإكنوركذيامو

 اتشلايلاّيَل نمٍةيراعو

 وّمعلااهيف ّبلكلا ٌحبنُيالو

 ىتقلااهيف ٌبوثلا ٌمفنّيالو

 نطتسشسم كتاقجم قفاافو

 انهقلا لق هزوخلا تفاو ايو
 ابهلا تاركَبلا ب هاو ايو

 يش رك دإ كلج رك تيتو
 : هاذ اهسلنج ةيككو
 تيقسسحسأ لجني اذإ تشكو

 ويعلا يكاوذاهيلعٌتِفعب
 دف ريل واللا نيسان ذإب
 ولاكنمليخلاٌمَعطتدقو

 وجًسيعلا لزابلاهلعت دقو
 ْمُهَّتيقالٌممييفَسأايف
 ةَمورزِهَمليخلاٍتلبقأو

 -:اًيصلا ءاًمَصَّولا ّبِهاَوايف

 اهزاقزتت فاست هاهو

 اهُراَمْس موتو تفرأ

 اهرزافسإ جلبت ىتحو
 اهرادُحت عمدلاب لبسأف

 اهراطقت زهقت ال نأ حش

 اهزافشأعمدلاب ٌلَكِبَنو

 اهُرزاجشأو ٌدالبلا يكبت

 اهفنامناوتلاخ
 اتهزاشتا محتسفمال

 اهراتخُحتو ريرهلا الإ ر

 اتهزادخت ردسكلاةئزالو

 اهراَخئرئازجلا ُنِيِهم
 اهُراَبْصَأ مخّشلا نم ليست
 اهُرابغأ حْوَر َلْوَُشلا اذإ

 اهرزابشأ عَ ثّرِبش نإ ح
 اهراّرُش فصلا ُبجعّيدق ح

 اهراكبأ َبّواجت ًاذوغعِن

 انهزاجت زيخسسلا يف فلذقيف
 ايفرارفا كابو مهمل ان
 اهياابج برحلاب َنّدآو

 اهّرابخأ لصاوت ىتحإِن
 انهن ات بة رس تل عل
 اهراهمأ ٌذّبنُت ىتح فيج
 اهتاب دك تييبكتلا و فانلا»

 اهُراَرْهكلاَجر تناخو
 نعئاوسإا تاديشل رنيتعع
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 (1مهُراَخَسو يلاوملا كيلع َْعَمجَتساو َءاَروُرح ٍطشب

 اهراطخأةعثيزّدلازاحف مهنود نم كّسفن ترطخأف
 اهُرادقم ٌسفنلاٌغعلبَيدقف مساقابأَنَدَعِبَتالف

 نفت دكتو يلايكلا ديو ...اهعتاةانت ةفاوسسلا ىهننأو

 ثعشألا نب دمحم نأ كاردإ حيتت هذه نادمه ىشعأ نميلا رعاش ةديصق نإ
 م5 قفاوملا ه51ا/ ةنس هتافو تناك دقو .خيراتلا يف ءامعزلا ءامظع نم ناك

 :نيلاعت هللا ةمحر هيلعف «ةنس نيسمخو نامث نبا وهو

 (هالا 5 ا9/) ثعشألا نب نمحرلا دبع ةماعز نم ىلوألا تاونسلا

 نب نمحرلا دبعل ةدنك ةليبق نم قارعلاو ةفوكلاب نيميقملا ةسائر تدقعنا
 ذئموي وهو (0185) ه51/ ةنس ثعشألا نب دمحم هيبأ ةافو ةادغ ثعشألا نب دمحم
 ثعب» ةرشابم يفقثلا راتخملا شيج ةميزه دعبف ؛«هرمع نم نيثالثلاو ةعباسلا وحن يف

  ةفوكلا ةسائك  ةسانكلا ىلإ ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع ريبزلا نب بعصم

 ىلإ يفعجلا سيق نب رْخّرو . .عيبسلا ةنابج ىلإ يدزألا فنُحِم نب نمحرلا دبعو
 راد دنع ينادمهلا سيق نب ديعس نب نمحرلا دبع نب دمحم ثعبو . .دارم ةنابج
 لخاد راتخملا شيج لولف ةهجاومو ةرصاحم مهريغو ةداقلا كئلوأ ىلوتف “'”هيبأ
 نأ بعصُم دارأف «راتخملا لولف نم ريثكلا رسأ متو ءاهيلع ةرطيسلاو ةفوكلا ةنيدم

 ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع ماقف» «لئابقلا ىدحإ ىلإ نيمتنملا ليبس يلخي

 نب دمحم بثوو .مهرتخا وأ ريبزلا نبا اي انرتخا .مهليبس يلخت :لاقف
 عجارتف .«مهرتخا وأ انرتخا :لاقو ينادمهلا سيق نب ديعس نب نمحرلا دبع

 نب بعصم ىلع نمحرلا دبع ضارتعاف ا «ريبزلا نب بعصم

 نب ديعس نب نمحرلا دبع نب دمحم ذختاو «ةيدايقلا هتيصخش ةوق ىلع لدي ريبزلا

 تحت نوريسي اوناك نادمهو دشاح نإ لب «فقوملا تاذ قادهولا يديقاحلا سيل

 تنب نارمع مأ يه نمحرلا دبع ةدلاوف «كلذ ىلإ مهاعد اذإ ثعشألا نبا ءاول

 : ")مل ةديصق يف ثعشألا نب نمحرلا دبعل نادمه ىشعأ لاق . سيق نب ديعس

 دباللادسألا شطب شطبي  يذلاناجهلامرقلااهيأ اي

 دهاشلاو بئاغلا ىلإ ئّمني يذلا فيرشلا لعفلا لعافلاو

 لدي تيبلا اذهو راحس هنإ لاقي ناكو ىفقثلا راتخملاو ىلاوملا ىنعي .اهراحسو ىلاوملا :هلوق )١(
 ْ ا " ,كلذ ىلع

 .الج ١57 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()

 .هج ١10 ص  يناهفصألا جرف وبأ - يناغألا ()
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 دنشابع رف تازبحا نإنف» ”انهمين ىتاةةلك نيت نإ
 دفارلاو ةافيضتلاصيفتمو« .قدسلا لهأو :نيتارعلا وست

 يغتبيامو سأبلارضتحي

 هلاميف 0 1

 دعاسلاو عاسلا ليونط عربف

 دجاملا لطبلا راسأ ىوس

 دجاو اهل لاقتأ لاش

 كتمادعتلاو لئاتسلل قيشتلا

 كلذكو اهيف رمألا بتتسا نأ ىلإ ةفوكلاب ثعشألا نب نمحرلا دبع ثكم دقو

 رتشألا نب ميهاربإ ىلإ ريبزلا نب بعصم بتكو ءيدزألا ةرفُص يبأ نب بلهملا
 نبا ملا :ريثك نبا لاق .هيلإ مودقلاب ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملا ريمأ 3

 بعصم ثعبو .ًاريثك همرتحاو همظعو همركأف ةفوكلاب بعصم ىلع رتش

 ريسم عم كلذ نمازت دقو ('52ةريزج هداسإولا د ور الا
 ىلع ًاريمأ هتيلوتو ةمركملا ةكمب لومزلا رك , ِهَّللا دبع ىلإ ثعشألا نب نمحرلا دبع

 ًاريمأ بلهملا ءاقب يف بغري مل ريبزلا نب بعصم نأ ودبيو «ةرونملا ةنيدملا
 ةريبكلا امهتناكمف ةفوكلاب ًاميعز ثعشألا نبا ءاقبو ةرصبلا ةيالوب سرافو زاوهألل
 ريبزلا نب بعصمل قورت نكت مل امبر ةفوكلاو ةرصبلا يف

 نارا ناني الوتر ةارفلا ةريؤتلاو لضوخلا ىلإ بلوعلا تخف دل

 نب هللا دبع ىلإ ثعشألا نب نمحرلا دبع ريسم نمز - ًابلاغ_وه كلذو ءها"ال ةنس

 نبا لاق . هس اهذ هيلع ايلاو كفمف ؛ةرونملا ةنيدملا ىلع هتيلوتو ةكم يف ريبزلا

 يرهزلا دوسألا نب رباج ةنيدملا ىلع رييزلا نب , ِهّللا دبع لمعتسا ه14 ةنس يفو» نك

 نمو : ةفوكلا ىلإ ثعشألا نبا عجر كلذبو 27؟ثعشألا نب نمحرلا دبع اهنع لزعو
 ةلاح جحلا يف تّلجت دقو ؛ةفوكلا ىلإ هتدوع لبق جحلا ةضيرف ىدأ هنأ لمتحملا

 « ةئيابتم تايار عبرأ ةفرع فقوم دهشاا هنأ ريثك نبا ركذ دقف :ةمألا اهشيعت يتلا ماسقنالا

 ةدجنل ةيناثلاو «هباحصأو ةيفنحلا نب دمحمل ةدحاولا «ىرخألاب متأت ال اهنم ةدحاو لك

 ةفالخ نأل كلذو ؛ريبزلا نب , هللا دبعل ةعبارلاو «ةيمأ ينبل ةثلاثلاو ؛هباحصأو يرورحلا

 ةفيلخلا وه ناورم نب كلملا دبع ناك امنيب قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلاب تناك ريبزلا نبا
 .دجن يف جراوخلا ميعز ناكف يرورحلا ةدجن امأ «برغملاو رصمو ماشلاب

 .8ج ؟57”ص - زيثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 ناك «ةفوكلا ىلإ  جحلا ةضيرف ءادأ دعب  ثعشألا نب نمحرلا دبع عجر املو

 نأ كلذو» :ريثك نبا لاق «نئادملاو سراف نيب ام ّدتما دق ةقرازألا جراوخلا ذوفن

 ناكو «ةريزجلا هالوو ةرفض يبأ نب بّلهملا سراف ةيحان نع لزع دق ناك ًابعصم
 :ةنمعم نياهللا كيف لسع شسراف لع نيعصتم' نلوو «ةقرازألل ارهاق بلهملا

 اورطيسو :؛ةفوكلا ةيالول ةعباتلا نئادملا ىلإ عيدارات تقترب مدد طر اررمل

 وهو ةرفص يبأ نب , بلهملا ىلإ ريبزلا نب بعصم بتكف»  زاوهألا نم قطانم ىلع

 جراوخلا لتاقف زاوهألا ىلإ بلهملا فرصناف «جراوخلا لاتقل يتأي نأ لصوملا ىلع

 يدصتلا يف ثعشألا نب نمحرلا دبع مهاس دقو ؛هلثمب عمسُي مل ًالاتق رهشأ ةينامث

 ةلود نوكت نأ نم فعضأ وييزلا" نبا ةلوذ نأ ىساتلا نقيأو هال ٠ ةنس جراوخلل

 لثم سانلا نم ًاريثك تيضغأ دق ريبزلا نب بعصُم تاسرامم ضعب تناكو .ةفالخ

 لاقف «ريبزلا نب بعصُم اهلتق يتلا يراصنألا ريشب نب نامعنلا تنب ةرْمَع لتق ةميرج
 :اهنم ًاتايبأ كلذ يف يراصنألا تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع

 ْبّسَحلاو نيدلا يذ نامعنلا ةّئبا لتقب 2ثبجعلا اّبّنلا يذ رمألاب بكار ىتأ

 توكلاو هفرحلاو لاذلا يفانل اوتاذؤ: . "ةسيفي سيرلا لآ تاقعالف +

 (”ترعلا ةكلممب اوزاف مهفايسأب ثقعطُقو اهوُرَربأ | غمهنآك

 ماشلا شيجب ناورم نب كلملا دبع ىتأ هالا١ ةنس ىدامج رهش يفو

 0 1 يب وسما ل كاملا يح دن وكل

 أ :يثراحلا هللا دبع نب نطقل بعصُم لاق» ناقيرفلا ىقتلا املف «ةفوكلاو
 كا «كلذ ىرأ ام :لاق « «كليخ مَدَق نامثع

 هذه ّيلإ :لاق «كتيار مدق ديسأ ابأ :رّجبأ نب راجحل لاقف .ءيش ريغ يف

 ام :لاقف . كلذ لثم سيق نب ديعس نب نمحرلا دبع نب دمحمل لاقف . ةرذعلا

 ام مث «مويلا ميهاربإ الو ميهاربإ اي :بعصم لاقف . هلعفأف كلذ لعف ًادحأ ىرأ

 ةرمع هيف لَتَق يذلا ناكملا نم ديعب ريغ ناكم يف اليتق بعصم طقس نأ ثبل

 لاق . صمحو ةفوكلاو نميلا نامعنلا ىلوت دقو «يراصنألا ريشب نب نامعنلا يباحصلا تنب يه (')
 :هلاح هيلإ اكشف صمح ىلع لماع وهو ريشب نب نامعنلا ىلإ نادمه ىشعأ جرخ» :يناهفصألا
 :اولاقف هل مهحامتساو ءاهناسلو نميلا رعاش اذه :مهل لاقو ةيناميلا ريشب نب نامعنلا هل ملكف
 اهولعجاو ًارانيد ًارانيد هوطعأ لب ءال :لاقف هئاطع نم نيرانيد انم لجر لك هيطعي معن
 :نادمه ىشعأ لاقف .رائيد فلأ نيرشع هاطعأف ءفلأ نيرشع اوناكو . .ةلجعم
 ريشب نبا ىدنلا نامعن ءنامعنك اهسامتلا دنع تاجاحلل رأ ملو

 «رورغ لبج ماوقألا ىلإ ٍلذُمُك نكيملو لوقيام ئفوأ لاق اذإ
 .ةيرجه "0 ةنس نامعنلا تامو
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 .ناورم نب كلملا دبع

 ني دنت عدت ماع ا

 (هالا/ 15) نامرك ميلقإو ّيرلا ميلقإل ثعشألا نبا ةيالو
 ةفوكلاب كلملا دبع ماقأ ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف قارعلا توضنا امل

 ةدنك تالاجر سأر ىلع ناكو .«سانلا هوجوو ةداقلاو ءامعزلا هب ىقتلاو هعيابف

 نب قاحسإ نب هللا يع ةجيو ةكسقألا ني دمحم رب ننسرلا كيع تومرشحلو

 نادمه تالاجر سأر ىلعو .يدنكلا ثعشألا نب قاحسإ نب دمحمو ةيجقألا

 هللا دبع نب نطّقو ينادمهلا سيق نب ديعس نب نمحرلا دبع نب دمحم جحذمو
 ناورم نب كلملادبع ىتأ امل» :يربطلا لاق .يجحذملا سيق نب رحزو يثراحلا
 عم دحأل ىرأ ام :لاق نادمهو جحذم تءاج املف . .ةعيبلا ىلإ سانلا اعد ةفوكلا

 نب قاحسإ نب هللا دبع ىلإ كلملا دبع رظنف ةدنك تءاج مث . . اعيش ةفوكلاب ءالؤه

 كلملا دبع أيهت امدنعف .''”«كتباحص يف هلعجا :لاقو هاخأ ًارشب هب ئّصوأف ثعشألا
 ةرصبلا ةيالو ىلعو «ناورم نب رشب هاخأ ةفوكلا ةيالو ىلع لمعتسا ماشلا ىلإ ةدوعلل

 يدزألا ةرفص يبأ نب , بلهملا ناكو «يومألا ديسأ نب دلاخ نب ؛ هّللا دبع نب دلاخ

 نم ًاشيج دلاخ ثعبف «ةقرازألا جراوخلا دض برحلا دوقي ًادئاقو زاوهألاب ًاريمأ

 كلذ مزهناف - بلهملا نع ًالدب  جراوخلا ةبراحمل زيزعلا دبع هيخأ ةدايقب ةرصبلا
 ريسي نأب - هال ةنس  ةرصبلا ريمأ دلاخ ىلإ ناورم نب كلملا دبع بتكف «شيجلا
 يأرب مهيف لمعت الف ودعلا متيقل اذإف» :لاقو بلهملا عم زاوهألاب جراوخلا لاتقل

 لهأ نم شيجب كدمي ناورم نب رشب ىلإ تبتك دقو ءهريشتستو بلهملا هرضحت ىتح
 وبأ لاق .جراوخلا عم ةهجاوملا تأدبو زاوهألا ىلإ بلهملاو دلاخ راسف «ةفوكلا
 : دريملا نمايعلا

 ريما شعب معدل رباب ازرع ير ىلا ري داع ياطروا

 0 نمحرلا دبع مهيلع ِمِدَقَ «لعفف .«يدنكلا ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع

 : هنأ يربطلا ةياور يف ءاج امنيب

 هرمآ دلاخ ىلإ تبتك دق ينإف دعب امأ ناورم نب رشب ىلإ كلملا دبع بتكا
 ءهاضرت ًالجر مهيلع ثعباو لجر فالآ ةسمخ هيلإ ٌحَرَسُق ءجراوخلا ىلإ ضوهنلاب
 اوُبْجَو مهحلاسم يف اوناكو مهّردع اولتاقف ّيرلا ىلإ مهتفَرَص كلت مهتازغ اوضق اذإف

 .الج 9١و 89١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 .3ج 757" ص - دّربملا - بدألاو ةغللا ىف لماكلا 0
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 لهأ ىلع رشب عطقف .مهناكم نيرخآ ثعبت 7و مهبقغُتف مهبقع مايأ يتأت ىتح مهئيف

 اذإ هل لافو تييفألا ني دفحم نب ندسرلا هيع وهيلع كفيو قالا هس ةفوكلا

 .''”«ًادهع اهيلع هل بتكو .ّيرلا ىلإ فرصناف هذه كتازغ تيضق

 نوكي نأب هيجوتلا ردصم وه ناورم نب كلملا دبع نأ نيتياورلا نيب عمجيو
 ىلع هتيلوتو شيجلا ىلع هريمأت رارق نأو «ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع ريمألا

 . ضراعتلا لوزي كلذبو «ناورم نب رشب نم ردص ّيرلا
 يف كاذنأ وه اهنمز نأ ىرن ثعشألا نب نمحرلا دبعل ةلوقم ظحاجلا ركذ دقو

 نيستا ا ل ا ءرشَب ةيالو

 :ةعاط (ًايرشب) 0100 عبرأ 3 قالا نبا لاق»

 د (رار و كد «نآرقلا

 تأرق الول) وه امنإو (تأرق ول) ةرابع يف نيخسانلا نم فيحصت عقو دقو

 فحصت يذلا مسالا لصأ رهظي ملف (ًاريغص يسأر) ةرابع يف فيحصتلا امأو (نآرقلا

 : يلي امك بوصألا لقنلا نوكي كلذ ءوض ىلعو «(يسأر) ىلإ

 مأ تتام ول :ةعاط ًأارشب ٌتيطعأ ام لاصخ ٌعبرأ الول :ثعشألا نبا لاق»

 .«أريغص (سأر) نكي مل ولو «نآرقلا ُتأرق الولو «يسأر َباَش ولو «نارمع
 تناك نمحرلا دبع ةدلاو «سيق نب ديعس تنب نارمع مأ نأ كلذ نم دافتسيو

 ام نآرقلا يف ناكو ايري ات دو دج رلا دنع ضار ركياملو «ةايحلا ديق ىلع
 ةأرما تناك دقو .عبرألا لاصخلا يه كلتف «نسلا ريغص نبا هل ناكو .عيطي هلعجي
 «يدزألا لّفعُم نب ديزي نب هللا دبع يخأ ةنبا ةكيلم ةديسلا ثعشألا نب نممحرلا دبع

 .هتدلاو عدوو نمحرلا دبع اهعدوف

 جحذمو نادمهو ةدنك ناسرف نم فالآ ةسمخ سأر ىلع نمحرلا دبع قلطناو

 هللا دبع نب دلاخو بلهملا ىلع نمحرلا دبع ٍمِدَقَف» :دّربملا لاق ءزاوهألا ىلإ ةعيبرو

 لاقو .«ًاموي نيعبرأ لاتقلا مهيداغي  جراوخلا ميعز - يرطُق ماقأو - زاوهألاب

 لاف «قدنخُي ملو ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع ىلع بلهملا ٌرم١ :يربطلا

 ةطرض نم ّيلع ُنوهأ مُهَل ِهّللاو :لاَقف «قدنخلا نم كعنمي ام يخأ نبا اي : هل

 .الج ١97 و 189١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 .؟ج ١١١؟ص - ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا (0)
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 برضت وأ ٌحربأ ال برعلا عابس مهنإف يخأ نبا اي كيلع اونوهي الف :لاق ءلَمَج
 لاق يذلاف «سابتلا يربطلا ةياور يف عقو دقو ("/197) . (لعفف .اقدنخ كيلع

 ركذ دقف .فنُحم نب نمحرلا دبع نب رفعج وه امنإ لمج ةطرض نم انيلع نوهأ مهنإ

 ال ينإف كسفن ىلع قِدْنخ :هّللا دبع نب دلاخل بلهملا لاق» هنأ دّربملا سابعلا وبأ

 ضعبل بلهملا لاقف .كلذ نم ّلجعأ ُرمألا ديعس ابأ اي :لاقف ءَتايّبلا كيلع ُنمآ
 قدنخف .ائيلع قدنخ :يكتعلا نع نيب دايزل كايا مل «ًاعئاض ًارمأ ىرأ ينإ : هدالوأ

 علا تلدوعلا َهَجَو» :هنأ رخآ عضوم يف دّربملا ركذو .(هباحصأو تليحلا

 هنبا لاقو ءانفويس انقدانخ :لاقف «كسفن ىلع قينخ يتحول وب حرا دبع

 مل :لاقف ةريغملا هنبا ىلع بلهملا لبقأف «لمَج ةطْرَض نم انيلع نوهأ مهنإ :رفعج

 نبا ىلع بلهملا ْرَم» امل هنأ نيبتي يلاتلابو .«ةقيثولاب اوذخأي ملو يأرلا ا
 مهل هّللاو :لاق «قدنخلا نم كعنمي ام يخأ نبا اي :هل لاقف «قدنخُي ملو ثعشألا

 وأ حربأ ال يخأ نبا اي كيلع اونوهي ال :بلهملا لاقف .قدنخُن نأ نم انيلع ٌنوهأ
 .(لعفف (ًاقدنح كيلع ترضت

 لعجف» «مهسفنأ ىلع اوقدنخي مل نيذلا دلاخ ركسع اوتّيَب جراوخلا نإ مث
 الإ طاطسفب الو ءاهورقع الإ ةبادب الو ؛هولتق الإ لجر ىلع نورمي ال جراوخلا
 جرخو ءذئموي ىلبأو لئاّقق ناسرفلاب جرخف ديزي هنبا ٌبلهملا رمأف . هوكته

 بلهملا نب ديزي (سرف) عرَصُف . ًاتسح الب ىلبأف ناسرفلاب ثعشألا نب نمحرلا دبع

 :دّربملا لاق "ابكر ىتح امهباحصأ امهنع ىّماَحَف نمحرلا دبع سرف عرصو ءذئموي
 : ةليوط ةملك يف ثعشألا نبال نادْمَه ىّشْعَأ لاقف»

 كاكاو يةلاو انقل نبل اةفسستطتال ةلراؤحما رجحت
 . ؟يرلا ىلإ نمحرلا دبع فرصناو» : يربطلا لاق ءرصنلاب ةعقوملا كلت تللكت دقو

 يا
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 وهو ّيرلا ميلقإ ىلإ زاوهألا نم هناسرفب ثعشألا نب نمحرلا دبع ىضم دقل

 هباتك يف ناورم نب كلملا دبع لوق فلس دقو - ناريإ برغ لامش - جليدلا دالاب
 م م ل

 فرصا ءاه كتازغ تيشف اذإ 0 ل

 ل باوعالاب يليملل اذنك تقارغ ةبايقراوب نرجوا هيغ
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 يبرعلا حتفلا ءابنأ نوركاذتي هناسرفو ثعشألا نب نمحرلا دبع ناك امبرو

 باطخلا نب رمع ةفالخ يف ةرجهلل نيرشع ةنس أدب يذلاو دالبلا كلتل يمالسإلا

 ىلإ باطخلا نب رمع بتكا :يرذالبلا لاق .ةفوكلل ىسنعلا رساي نب رامع ةيالوو

 قرلاا نإ نئاطلا نيكل كنز وردة كيوي نإ ةفركلا ىلع ةلماف وهو رهاقيوو نامع
 هولتاقف مليدلا هل تعمجف كانه ىلإ ةورع راسو « «لعفف «فالآ ةينامث يف يبتسدو

 :كلذ يف ةورغ لاقو .. مهحاتجاو مهلتاقف مهيلع هّللا ه هرهظأف

 اومزهُي موقلا ىلإ يهجو فرصني ىتم يننأنييمليدلا موي تنقيأو
 ُملقتأارخأتسمدجأملاذإ ةظيفح وذ ؤرما ينإ ةظفاحم

 هلأسف رساي نب رامع ىلع ٍمِدَقَو يرلاب ديز نب ةلظنح هاخأ ةورع فلختسا مث

 ةنألز نوعها هيلا انو هلل انإ :لاق رمع هآر املف .. باطخلا نب رمع ىلإ ههجوي نأ
 لاقف « .مهيلع انرِصُت دقف نينمؤملا ريمأ اي هللا دمحأ لب :ةورع لاقف (اومزهنا مهنأ نظ

 دلو: ريتشلا ةاهسلا سمنت ادا نأ ةنيحلا "لاقت طامرأو ثققأ لع نع

 ىلع ةفيذح ثعب ةورع فرصنا املف ءٌيرلا لهأو مليدلا ترسك ةورُع ةعقو تناك
 نصح ىلع خانأف يراصنألا بزاع نب ءاربلا لاقُيو ورمع نب ةملس شيجلا
 نأ ىلع لاتق دعب يبنيزلا نيا هحلاصف «يبنيزلا هيمست برعلاو ءيدبنيزلا نب ناخرفلا

 مدهي الو هيبسي الو ًادحأ مهنم لتقُي ال نأ ىلعو جارخلاو ةيزجلا نودؤي ةمذ اونوكي
 - ةفوكلا ةبعش نب ةريغملا ىلوو ًارامع باطخلا نب رمع لزع امل مث . .ران تيب مهل
 املف «يبتسدو ّيرلا - يجحذملا  يئثراحلا باهش نب ٌريثك ٌةريغملا ىلو -ه؟١ ةئس

 جارخلاب اونعذأو ةعاطلا ىلإ اوعجر ىتح مهلتاقف اوضقن دق اهلهأ َدَجَو ّيرلا ىلإ راص
 نم رخآ ناك ىتح حتفُتو ضقتنت ّيرلا لزت ملو . .مهب عقوأف مليدلا ازغو «ةيزجلاو
 نب نامثعل ةفوكلا يرعشألا ىسوم يبأ ةيالو يف يراصنألا بعك نب ةظرق اهحتنف
 هنأ لايف ت يزارأ ةيلهاجسلا ىف ىعست قرلا ةنيدم تتاكو ...: تماقتنساف 284 نافع
 يف نوعُمِجُيو يدنبزلا نصح نولزني اهلامُع ناكو .ّيرلا تيمُس اهبو اهب فسخ
 3 مليدلا نوزغي اوناكو «هترضحب د ينم

 نب باهش نب ريثك يباحصلا يناميلا ميعزلا ّيرلا ميلقإ ىلوت نم زربأ ناكو
 يف ليمج رثأ باهش نب ريثكل ناكو) :يرذالبلا لاق ءيجحذملا يثراحلا نيصحلا

 باطخلا نب رمع ةفالخ يف يرلا ميلقإ باهش نب ريثك ىلوت دقو .(ةيسداقلا ةعقوم
 لاق .ةيواعم ةفالخ ىف ةيناث ةرم اهالوت مث .نافع نب نامثع ةفالخ نم تاونس يفو

 لّبِق نمو ؛هلّبِق ْنِم ائيح «ىبتسدو ّيرلا باهش نب ريثك ةيواعم ىَلو» :يرذالبلا

 )١( يرذالبلا  نادلبلا حوتف - ص١5 وص١7” -
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 ه4 ةنسو 4١ ةنس نيب ام كلذو  («ةفوكلا ىلع هيلماع دايزو ةبعش نب ةريغملا

 ةيواعم هلزع مث .ةعاطلاب اونعذأف ناسليطلاو رببلا ازغو مليدلا باهش نب ريثك ازغو
 ىلوت املو .هنع افعف هرمأ يف يدارملا ئناه نب حيرش هيلإ صُْخَشُف قشمدب هسبحو

 دي رع هما وعل ذاق يئشلل هدوم ىلإ ديزي بتك) ه7 ةنس  ةيواعم نب ديزي ةفالخلا

 وبل ىنبف لبجلاب ًاعايض هعطقأو نيهاملاو ناولحو فدقناجرهمو ناذبسام ىلع باهش

 0 ا
 .ه55 ةنس ةفوكلاب باهش نب ربثك تام دقو «تاهجلا

 ةنس - ّيرلا دالب فالآ ةسمخلا هناسرفو ثعشألا نب نمحرلا دبع لخد املو

 ناكو «مهيلع رصتناف «هناسرفو ثعشألا نبا مهلتاقف ؛هولتاقو ودعلا عمتجا  هال١
 نم ءادعألا ىلع رصنلا كلذ يف رفاولا مهماهسإ  ليكبو دشاح  نادمه ناسرفل

 نب نمحرلا دبعل نادمه ىشعأ لوق يف ىلجتي ام وهو ّيرلا ةعقوم يف مهريغو مليدلا
 : ةيلادلا هتديصق يف ثعشألا

 ٍدقاعانعمجنِملفحجب اًَهَثْلن يتلاّيرلاةعقوو»

 ٍدراح قنح يبان فرصي رتاو ننمكلاتنتيقلوكو

 ديمارت سلام ناكر امم است اب ايي طوع
 00 الا تاما م ةةويشتا .٠انيثوالاو [هتيوفاعبا وزسكذاف

 نصح يف ثعشألا نب نمحرلا دبع رقتساو هال؟ ةنس يف ّيرلا ةعقوم تناكو

 نوعمجيو «يدنبزلا نصح نولزني يرلا لامُع ناك» هنأب صتلا فلس يذلا يدنبزلا

 (ىبتسد نم مليدلا نوزغي اوناكو . هترضحب ْذْخُتَأ دجسم يف - ةعمجلا نولصُي يأ -

 تاظفاحم ةباثمب يهو نيوزقو ىبتسدو ّيرلا قطانم لمشت يرلا ةيالو تناك دقو

 ةلاسر يف ءاج دقو .نيوزق رحب ىلإ دتمت ةريثك ىرقو ندمو قطانم اهيفو ةيالولا
 نأ ّيرلا ىلإ فالآ ةسمخ يف ثعشألا نب نمحرلا دبع ثعبب ناورم نب كلملا دبع
 ملاعملا يه كلتو . (مهئيف اوبجيو ؛؟ميديلابم ىف اونوكيو ءمهودع اولتاقي»

 يرلا ةعقوم يف هراصتنا دعبف «ّيرلا دالبل هتيالو يف ثعشألا نبا هب ماق امل ةيسيئرلا

 حلاسملا يف اوطبارف هشيج نم بثت بئاتك ثعبو «ٌيرلا ةنيدمب يدنبزلا نصح ىف رقتسا

 كلتب ةفالخلا ةلود ةطلس ةداعإ متف .روغثلاو تايماحلاو نوصحلا عقاوم يهو

 اهيف زكرمت يتلا ةعينملا ةيلبجلا قطانملا ضعب ءانثتساب «جارخلا 0 :ءاجترألا
 .دالبلا كلت بلغأ يف تدتما ةلودلا ةطلس نكلو مليدلا نم ٌءادعأ

 11١6. -١١7صو ١7ه ص  يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()

 .هج ١5 - ١45 ص  يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا (؟)
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 رمأب  ناورم نب رشب ىَلو «ّيرلا دالب يف ثعشألا نب نمحرلا دبع ناك امئيبو
 برحلا ةدايقو سرافو زاوهألا ميلقإ ىلع يدزألا ةرفُص يبأ نب بلهملا  كلملا دبع
 نر نك نع ةفركلا لخأ نم وفالا ةيئامقب هدبار تا نم طسنارأ ل نيرا ركنا ىلع
 «يلجبلا ريرج نب رشب ةنيدملا لهأ عبر ىلع ناكف» :دربملا سابعلا وبأ لاق «نيفلأ

 ةدنك عبر ىلعو «ينادمهلا سيق نب ديعس نب نمحرلا دبع نادمهو ميمت عبر ىلعو

 سيق نب ُرْحَُرز دسأو جحذم ىلعو «ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب دمحم ةعيبرو
 بلهملا عم اوكرتشاف .«يدزألا فنُحِم نب نمحرلا دبع عيمجلا ىلعو .يجحذنملا

 راسو : ريا نبا لاق «سرافب َرْمْرَهَماَر ىلإ مهرحد متو جراوخلا ةميزه يف هدونجو
 /؟٠) .«ةفوكلا لهأ يف ثعشألا نب نمحرلا دبع لَبَقأو ءزمزهمار لزن ىتح بلهملا
 ءزمرهمار يف بلهملل ادم ّيرلا نم ا دولا م ول

 ِ ىعن هاتأ ىتح ًارهش الإ ٌردَمرهمارب بلهملا ثبلي ملو» ؛«جراوخلا رحد ىف كرتش

 نأ كلذ نم دافتسيو . «ةرصبلاب هال# ةنس رخاوأ يف رشب يفوت دقو علا

 يف ّيرلا ىلإ اهنم داع مث بلهملا عم زمرهمار يف ناك ثعشألا نب نمحرلا دبع
 نب كلملا دبع ىلو امدنع اهيلع اريمأ ّيرلا ىف نمحرلا دبع ناكف ءهال5 ةنس رخاوأ
 رعاشلا ناكو ةيرجه 6 ةْئس لئاوأ يفقثلا فسوي نب جاجحلا قارعلا ىلع ناورم

 ىلإو ّيرلا ىلإ نيثوعبملا نم اهيلإ عجر نميف ةفوكلا ىلإ عجر دق نادمه ىشعأ
 نيدلا داعف ةقوكلا ةيالو لأ ىلع تعبلا ترض اجتلا توت املق>«شسرافو زاومألا
 نب نمحرلا دبع ىلإ ّيرلا يف اوناك نيذلا داعو سرافو زاوهألا ىلإ بلهملا عم اوناك
 هازغأ نّمِم نادمه ىشعأ ناك» :يناهفصألا لاق .نادمه ىشعأ مهنمو ا
 ثعشألا نبا عم نادمه ىشعأل تناك» :لاقو «ىبتسد يحاونو مليدلا دلب جاجحلا
 مأ نأل هلاوخأ نم ىشعألا ناكو «ةروهشم راثآو نسح ءالبو ةدومحم فقاوم

 سيق نب ديعس تنب ورمع مأ - يه - مسالا يا ديحب سو اسم
 سيق نب ديعس ناكو «سيق نب ديعس تنب نارمع مأ :بوصألاو «؟'”«ينادمهلا
 :ةيلادلا هتديصق يف نمحرلا دبعل هلوق فلس دقو .دشاحب نم نادمه ىشعأ كلذكو

 دشاحْنِمكلاوخأنإف اهتيبيفةدنك ْنِمُكَنْذإ
 يف هل لاقو ثعشألا نب نمحرلا دبع عم ّيرلا ةعقوم نادمه ىشعأ دهش دقو

 : ةديصقلا كلت

 ٍدقاعاتهْمجج ْنِملفحجب اهتلنوئعلائرلاةعقوو

 نم ةعاطلل اونعذُي ملو اوملسي مل نيذلا ناك  هالآ اميرو هاله ةنس يفو

 .هج 1١79 - ١45 ص  يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا )١(



 نوئواني ّيرلا ذاب يف ةيعتلا] ةعينملا ةيلبجلا قطانملاب سوفستلا + نرللا
 ةقطنملا كلت يف ثعشألا نبا اهثعب ةوق عم طبارُي نادمه ىشعأ ناكو نيملسملا
 :الئاق نادمه ىشعأ اهركذ يتلا

 فنكتم يعجضمو نيمزهللاف نماحف لويقلاف مسيلقلا نيب

 ٌفسنُتةميولابج نإ[تيلاي ةفينملازتامةميولابجف
 ةبلشو ةميو» :لاقو «مليدلا دالب نم عضاوم ءامسأ هذه» :يناهفصألا لاق

 لقاعم نم ًالقعم هعم يتلا ةوقلاو نادمه ىشعأ ازغف .«ٌيرلا يحاون نم ناتيحان

 ودعلا ةلواصم يف نادمه ىشعأ ذخأف ءودعلل نيمك يف اوعقوف - سوجملا - مليدلا
 نادمه ىشعأ عقو امنيب نيملاس اوبحسنا نأ ىلإ نيملسملا ةوق ةيقب نع مهلغشو

 :اهعلطم ةديصق مليدلا لابج يف ريسأ وهو لاقف ءًاريسأ

 فذجُم ٌسَعاقت اذإ نيِفَسلا مْوَغ ءفججرَت نُّمرّيس ُنئاعظلا نمل
 :اهيف لوقيو

 ةبكن ٍثداوحلا نِم ٌكْبِصَت اذإو

 ْتَفْرَصت فيك مايألا نِم اَبجسَع
 فشك كنس ةييبط لكف ربصاف

 0 ا

 ا 07 دنع انجل انهو ةفييتصأ

 امان كلذ لي ينارآ دئقتو

 :ييوسأ تعكر مرق يكاصأف

 تسل ةنميو نام نإ تيلاي
 عاو 0 نأ نتا الودع
 نيحتا ةفاكس كن ىشتلا
 فن ةييعكلاو < ةييعكلا كلس

 ٌفرعأو نامزللٌرِبصأ نآلاف

 ةدم مليدلا ئدبأ ىف اريسأ نادمه ىشعأ لزي ملف) : يعمصألاو ةديبع وبأ لاق

 اذكهأ :ةيمليدلا هل تلاقف . ذليل هبلإ تراصو هتيوه 3 يذلا جلعلل أتنب نإ مث

 اذإ :تلاقف ءانلك لعفن اذكه :اهل لاقف ؟نيملسملا رشعم اي مكئاسنب نولعفت
 هدويق تّلَح ليللا ناك املف ءاهدهاعو ءمعن :لاق ؟كسفنل ينيفطصتأ كتصلخ

 ىلإ هلوصو دعب نادمه ىشعأ اهب جوزت مث .(هعم تبرهو اهفرعت ًاقرط هب تذخأو
 ةنس ةفوكلا ىلإ ثعشألا نبا داع دقو .هتمالسب اوجهتباو نيملسملاو ثعشألا نبا
 .نادمه ىشعأ كلذكو هال“
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 نشت يجراخلا بيبش اهمعزتي جراوخلا نم ةقرف تناك ها/5 ةنس طساوأ يفو

 قرشب ةفوكلا ةيالول ةعباتلا نئادملا ةقطنم ىف تاباصعلا برح ةقيرط ىلع تاراغ
 وبأ لاق .مهتهجاومل ةداقلاو ءارمألا هيجوت يف قارعلا ريمأ جاجحلا ذخأو ؛ةلجد
 سانلا ٌبختنا :هل لاقو ثعشألا نب نمحرلا دبع نبا جاجحلا اعدو» : دّربملا سابعلا
 ؛مههوجوو سانلا ناسرف مم فالآ ةتس ٌبختناف .ودعلا اذه بلط يف جرخاو
 . ؟«نئادملا يف بيبش لاتقل راسو ء,تومرضحو ةدنك نم ةئامتس هموق نم جرخأو

 نم ءاشي نم راتخيو بختني نأب ثعشألا نبا ليوخت يف ةعقاولا كلت ةيمهأ لثمتتو
 نبأ ةناكم ٌولع دكؤي امم  تابترملا يأ  ءاطعلا ناويد تالجس نم كلذو سانلا

 «نئادملا ىلإ مهب ٌراّسو ءمههوجوو سانلا ناسرف نم فالآ ةتس بختناف «ثعشألا

 ءارمألا نم ديدعلا مهتهجاوم يف كرتشاف «تاباصع برحب نوموقي جراوخلا ناكو
 ناك ةرتفلا تاذ يف امنيب هالال ةنس جراوخلا كئلوأ رمأ ىهتنا نأ ىلإ ثوعبلاو
 تحت ناك يذلا نامرك ميلقإ لخاد مدقتي سراف دالب ريمأ ةرفُص يبأ نب بلهملا
 - تفريج ةئيدم لخدو مهيلع بلهملا رصتناف تاوئس ذنم ةقرازألا جراوخلا ةرطيس

 جاجحلا بتكو» :ريثألا نبا لاق «هالال ةنس ةقرازألا رمأ ىهتناف  نامركب مهتمصاع

 ءاهيمحي نم اهيف لعجيو هب قثي ْنَم نامرك يلوي نأ هرمأيو ءهركشي بلهملا ىلإ
 كلذ ناكو .«جاجحلا ىلإ راسو «هنبا ديزي نامرك ىلع بلهملا لمعتساف «هيلإ مِدَقَيو
 هيلإ ّمضو جاجحلا ىلإ ناورم نب كلملا دبع بتك ذئدنعو ها/8 ةنس لئاوأ يف

 ناتسجس ىلع جاجحلا ىلوف» :ريثألا نباو يربطلا لاق .ناسارخو ناتسجس يىتيالو
 هَْجَوا :يربطلا لاقو .«ةرفص ىبأ نب بلهملا ناسا ردح ىلصو رك رنا قوددللا هيب

 - ناتسجس لماع ٌدُمّيلو ءاهل ةحلسم نامرك ىلإ يسودسلا يِدَع نب نايمه جاجحلا
 جاجحلا بتكف ءهعم نمو نايمه ىصعف «ددم ىلإ جاتحا اذإ  ةركب يبأ نب هللا ديبع
 جاجحلا ثعبف . .  :نودلخ نبا لاقو 2. .ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع ىلإ

 ىلإ جاجحلا بتك» هنأب يربطلا ةياور ةرابعف 2. .نامرك ىلإ ثعشألا نب نمحرلا دبع
 ةرابع امنيب «ّيرلا دالب يف ناك ثعشألا نب نمحرلا دبع نأ ينعت 2. . نمحرلا دبع
 عمجتو .ةفوكلا يف ناك هنأ ينعت «نمحرلا دبع جاجحلا ثعبلا هنأب نودلخ نبا

 .اهيلع ًاريمأ نامرك ىلإ اهنم ّقّلَطْنا مث ةفوكلا ىلإ ّيرلا نم داع هنأ ناتياورلا

 هال ةنس طساوأ يف نامرك ميلقإ ىلإ ثعشألا نب نمحرلا دبع ريسم ناك
 اهحتف نم لوأ ناكو «دنسلا ىلإ ناريإ قرش بونج يف ناركم عم نامرك ميلقإ عقيو

 .7ج 75 4ص - دّربملا  بدألاو ةغللا يف لماكلا ()
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 ةفالخ يف ةرصبلل يرعشألا ىسوم يبأ ةيالو يف يجحذملا يثراحلا دايز نب عيبرلا
 حتفف يثراحلا دايز نب عيبرلا يرعشألا ىسوم وبأ جو: :يرذالبلا لاق .نامثعو رمع

 نونا" ؛راغذنالاو مب لهأ حّلاَصو  نامرك ةنيدم يهو  ناجريشلا لوح ام
 :يديبُرلا برك يدعم نب ورمع لاق دايز نب عيبرلا

 نفحرلاةعاطوداهجلا يوني ًاقرشُم دايجلاب ُم عيبر ئًضَمو

 ٍناركم نم لابجألاو لهسلاو سرافو داوسلا ىرق حابتسا ىتح
 اوف دعا 6 ذه وما وك , هّللا دبع ةرصبلا ىلع نافع. نب نامثع ىلو مث

 «دايز نب عيبرلا ناتسجس حتف ىلع ىلوو يملسلا دوعسم نب عشاجم نامرك ىلع

 ذنميب حتفو ناجريشلا حتف داعأف ءاوضقتنا دق اهلهأ ناكو ناجريشلا عشاجم ىتأف

 ىف اهالوتو ةفالخلا ةلود ةطلس اهتلمشو نامرك دالب تنعذأو «ةونع تفريجو

 . يثراحلا ثراحلا نب كيرش ةرصبلل دايز نبا ةيالوو ةيواعم نب ديزيو ةيواعم ةفالخ
 غرفم نب ديزيل بتكو «نامرك يثراحلا ًاكيرش ىلو دايز نبا ناكو» : يرذالبلا لاق

 فلذو للا نفذ دايز نبا بره دعب اهعابف «نامركب ًاضرأ هعطقأف هيلإ يريمحلا

 داعأ نأ ىلإ ةقرازألا جراوخلا ةرطيس تحت نامرك دالب تعقو مث .ه74 ةنس
 نب ديزي نامرك ىلع فلختساو هالا/ ةنس نامرك يف ةفالخلا ةلود ةطلس بلهملا
 ًادئاق يسودسلا يدع نب نايمه جاجحلا ثعب مث  هال8 ةنس لئاوأ - ةفلمجلا
 كا نع للا هيف ىو اندم اهيلع ربما ةباثمبو نامركب ةيركسع ةيماحل

 نامرك ىلع جاجحلا ىّلوف «نامركب هعم يتلا ةيماحلاو ناميه درمتف ناتسجس

 نم هعم اوقلطنا نيذلا ناسرفلا ثعشألا نبا بختناو ثعشألا نب نمحرلا دبع

 كلذ ىلإ ىناهفصألا راشأ دقو هال ةنس طساوأ  ناركمو نامرك ىلإ ةفوكلا
 برش مث» :ًالئاق ةفوكلا ىلإ يرلا نم هتدوع دعي نادمع ىشعأ ءابنأ يف ثعبلا
  (اهيلإ جرخف ءمهعم جاجحلا هجرخأف ناركم ىلإ ةفوكلا لهأ شيج ىلع ثعبلا

 نب ناميه جاجحلا هّجَو» ىرربلملا الا اح تعسنأل ا روب ننس رثا دع ةدايق كللاو

 ءددم ىلإ جاتحا نإ ناتسجس لماع دَميلو اهل ةحلسم نامرك ىلإ يسودسلا يدع

 ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع ىلإ جاجحلا بتكف ءهعم نمو نايمه ىصعف
 :نودلخ نبا لاقو .(هعضوم يف ماقأ مث عهمزهو هيلإ ثعشألا نبا راسف «هتبراحمل

 ثعبف «نايمه ىصعف «نامركب ةحلسم يدع نب نايمه لزنأ دق جاجحلا ناك»
 . ””(هعضومب ماقأو «همزهف ثعشألا نب نمحرلا دبع جاجحلا

 )١0( 87ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف - 84”7.

 ) )5ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ”87".
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 ودبيو «نامرك ميلقإ ةمصاع يه يتلا ناجريشلا ةنيدم يف ثعشألا نبا ماقأ دقو

 اهناف :نليملا هتاشتسا لغم تفريج ةحيدمب اميقه ل اوي ام ناك بليملا نب ةيزي نأ

 تاهيجوت ىلع ًءانب  ناسارخ ىلع بلهملا جاجحلا ىلوف ةرصبلا ىلإ داعو
 بلهملا قت ديزي ةعوت ناسارخت ىلإ نيسلل هيليملا ايهت املو.ت ناو نب كلملا كي

 رمتسا امنيب 4 مرحم يف ناسارخ ىلإ بلهملا عم راسو ةرصبلا ىلإ نامرك نم
 ميلقإ قطانم يف تايماحلا رشنب ماقو نامرك ةيالو ىلع ًاريمأ ثعشألا نب نمحرلا دبع
 ناركم يف وهو :لاقف ناركم ىلإ راس نمم نادمه ىشعأ ناكو «ناركمو نامرك
 :نادمه ىشعأ لوق اهنم «يناغألا باتك يف يناهفصألا اهركذ ةليوط ةديصق

 ركذت نمبٌرازملاطشأ قشاع ٍبرط يذلالوقو
 رطختو كلانهودبت  تارفلاباهلصأةيفوكب
 دس هاودزولا طظسستس شق“ ةاوكتن ىلا سيستم ةيكار
 هسا لزاهيتوزعلا الوب .ناربكم يقعاح نم كت ملو
 *مئدااهركذ نم ٌتلزامف انها ملرانييحع ثيتخو

 رتقماهبليلقلانأو ٌمئاجاهبريثكلاناب

 رفضتو,ملجتفلوطت ااهرح نم سانلا ئَححلنأو
 رَخْئنوأمهْستسانأب انلبقاهءاجنممعزيو
 ٌرسوممةدعوذل ينإو اهل طاشن نم يب ناك امو

 دموي يذلاك قلطناليقو ًاهراكاهل ٌتثعّبنكلو

 ٌرْخَأتسُم فيسلا نع سيلف هدمغ نم دّرُج فيسلاوه
 ْرَيْعُينكيملاهلأارحب نورباعمكنإليقدقو..
 ٌركنأمهنكلْنِجلاٌعُش مهضرأ يف دنهلاو دنسلا ىلإ

 ةيعي شالو وانغ جالا .اهتليف اييمل اوردف ارا
 ٌرصيق الو ىرسك خيشلا الو اهل ًاوزغروباس مارالو

 ُرِجْوِيبنِملٌمِيظعٌرجأو ٌعساوٌرِبعماهنود نمو
 يف دنسلا رهن نم ناركمو نامرك يلي ام اوزغ مهنأ ىلع رعشلا كلذ لديو

 .فالفق د ٠7 ةنس يف نامرك ميلقإل ثعشألا نب نمحرلا دبع ةيالو

 ناتسجس ميلقإ ىلإ كاذنآ ًاهجوتم قرشملا يف يمالسإلا يبرعلا مامتهالا ناكو
 ديب ناتسجس نم مسق ناكو «ةركب ىبأ نب , ِهّللا ديبع هيلإ جاجحلا ثعبو ىَلو يذلا

 كلملا ديب ناتسجس نم ىلعألا رخآلا مسقلا امنيب جنرز ةنيدم اهتمصاعو نيملسملا
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 يثراحلا دايز نب عيبرلا ناتسجس َحَتُف ذنم نيملسملل ةيزجلا يدؤي ناكو ليبتر

 يلواملل «نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخو نافع نب نامثع ةفالخ يف يجحنملا

 :نودلخ نبا ركذ امكو  هال4 ةنس  ناتسجس ىلع ةركب يبأ نب , هّللا ديبع جاجحلا

 « عنتما مث - ةنس ذنم - جارخلا يدؤي هحلص ىلع ليبترو «ناتسجسب هللا ديبع ماقأ

 دالب ةركب يبأ نبا لخدف . قاب هحاعساو ورعب ةركب نبأ نإ , هّللا ديبع جاجحلا رمأف

 حابتساو نخشأو ؛مهتنيدم نم ًاخسرف رشع ةينامث ىلع اوناك ىتح اهيف لغوتو ليبتر
 ىرقلا نيملسملا ىلع - ليبتر موق مهو  كرثلا ذخأ مث .نوصحلاو ىرقلا بّرخو
 نم جورخلا ىلع ةركب يبأ نب هللا ديبع مهحلاصف « ؛ةكلهلا اونظ ىتح باعشلاو
 يدارملا ئناه نب حيرش هيلع كلذ ركنأف مهرد فلآ ةئامعبس مهيطعي نأ ىلع مهضرأ

 يف ليث نيح ليو - كرقلا لئاقيد عجرو داهجلا ىلع سانلا ضّرحو لاتقلا الإ ئبأو
 نم اوجرخو نوقابلا اجنو  ةركب يأ نب , هللا ديبع لتق كلذكو - هباحصأ نم سان

 مهنومعطي اولعجف اوييع اذ نين ردي اتاك ةمعلا اريرفانلا عيجتلز «ليبتر دالب

 ةيمالسإلا قطانملا حايتجاب ليبتُر باحصأ ماقو .2)(اوُرمتسا ىتح ًاليلق ًاليلق نمسلا
 بتكو هال ةنس طساوأ وأ لئاوأ يف كلذ ناكو ءاهيلع اولوتساو ناتسجس نم

 نيذلا نينمؤملا ريمأ دنج نإف . .دعب امأ» :ًالئاق ناورم نب كلملا دبع ىلإ جاجحلا
 لهأ ىلع هباصأ يذلاب ودعلا أرتجا دقو «ليلقلا الإ مهنم جني ملف اوبيصأ ناتسجسب

 نم نذأتساو .؟'''مهروصقو مهنوصح لك ىلع اوبلغو مهدالب اولخدف «؛مالسإلا
 ررقتو «كلذب كلملا دبع هرمأو هل نذأف ناتسجس ىلإ فيثك شيج هيجوتب كلملا دبع

 هتيالو كلذب ت تهتناو ةفوكلا ىلإ مدقف ثعشألا نب نمحرلا دبع شيجلا ةدايق ىلوتي نأ

 هال4 ةنس طساوأ يف نامركل

 ند نو 03 يام خاج ع

 ناتسجسل هريرحتو سيواوطلا شيج ىلع ثعشألا نبا ريمأت

 جادا 0 : ريثألا نباو يرش 0 0 لاق . شيجلا كلذ ىلع ثعشألا

 ىنِغلا لهأ راتخاو «ةرصبلا نم افلأ نيرشعو ةفوكلا نم سراف فلأ نيرشع

 ةعئارلا ليخلاب مهذخأو ءمهتايطعأ ىوس مهرد فلأ ّيفلأ مهيف قفنأو «ةعاجشلاو

 نبا لاق .«ًاريمأ ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع مهيلع ثعبو .لماكلا حالسلاو
 .(مهيز نسحل سيواوطلا شيج ىمسُي - شيجلا كلذ  ناكو» :نودلخ

 .787؟ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()
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 ضرعتسيو شيجلا كلذ زيهجت عباتي ثعشألا نب نمحرلا دبع ناك امنيبو
 نبا ناك دقف ءدسحو ظيغب هيلإ رظني يفقثلا فسوي نب جاجحلا ناك شيجلا بئاتك

 :رعاشلا لاق امك ناكف «نميلا كولمو لايقأ ةيشم يشمي ثعشألا

 نزي وذ فيس وأ نادمه وذ ليحارش هّنأك ًاليختسُم يشم لبقأو
 يبعّشلا رب ربخُيو ُهَلْقَق ديرأ ::لوفرو هيفدبي عاجتحلا ناك :نودلخ نبا لاق

 ناكل : هنأ يربطلا ركذ كلذ يفو «هناطلس نم ةليزأ انأ :لوقيف كلذب نمحرلا دبع

 جاجحلا لاقف ءامهمامأ ثعشألا نبا ْرَمَف ء.جاجحلا عم ًافقاو يبعّشلا مامإلا
 الإ طق هتيأر ام :لاق وأ هقنع توضأ نأ ثفمهل.هللاو: ةتينكم ىلإ ىظنا : يبعشلل
 مل نإ جاجحلا ءاشي امك انإو :لاقف كعشألا نيا كلذ ىبعشلا ربخأف  هلْثَق تدرأ
 .؛ماقملا هبو يب لاط اذإ هناطلس نع هليزأ نأ لواحأ

 هرمأو هيلإ بتك امل ناورم نب رشب فقومب ًاهيبش جاجحلا فقوم ناكو
 ةفوكلاو ةرصبلا شيج ىلع يدزألا ةرفُص يبأ نب بلهملا ريمأتب ناورم نب كلملا دبع
 لاقف ««بلهملا َنلتقأل هّللاو» :ناورم نب رشب لاقف سرافب ةقرازألا جراوخلا ةبراحمل
 ناورم نب رشب ناكو .(ءاَفَوَو البو ًاظافح بلهملل نإ) يمخللا ريصن نب ىسوم هل
 نم ءاج هريمأت نألو قارعلا ىف ة ةريبكلا هتئاكمل بّلهملا ىلع ًامقانو اذدماح
 ناكو ءودعلا ىلع بّلهملا رصتناو هريمأت ىلإ رطضا هنكلو «ناورم نب كلملا دبع
 ةرصبلا ةيالو يف بلهملا ةناكم تناكف قارعلا جاجحلا ىلوت مث هها/4 ةنس كلذ

 بلهملا ىَلو دقف كلذ عمو «جاجحلا ظيغت ةفوكلا ةيالو يف ثعشألا نبا ةناكمو

 ىلع ثعشألا نب نمحرلا دبع ىّلوو ها/4 ةنس علطم يف اهيلإ راسف ناسارخ ىلع
 نب كلملا دبع ناي ناك امير كلذ نأ ىلإ ريشي امج .ناتسجس دالبو سيواوطلا شيج
 قلطناف ءسيواوطلا شيج ىلع جاجحلا هالو دقف رمألا ناك انا ا
 .هال4 ةنس طساوأ يف ناتسجس ريرحتل سيواوطلا شيجب ثعشألا نب نمحرلا دبع

 مث «ناتسجس قيرط وهو ءنامرك ميلقإ ىلإ نشيجلاب ثعشألا نبا :ئىضم دقو
 ةلاسر يف فلس امك هنأ ْذِإ «ناتسجس دالب نم يمالسإلا مسقلا ندمو يحاون لخد

 لك ىلع اوبلغو مالسإلا دالب ودعلا لخد» ناورم نب كلملا دبع ىلإ جاجحلا

 ناتسجس نم يمالسإلا مسقلا ندمو روصقو نوصح يهو .«مهروصقو مهنوصح
 ريرحتب ماق ناتسجس سيواوطلا شيجب ثعشألا نبا لخد املف «جنرز ةنيدم هتمصاعو
 لهأ نم نيملسملا عمجف  ةمصاعلا - جنرز ةنيدم لخدو ندملاو نوصحلا كلت
 : ريثألا نباو يربطلا لاق : جلرز ةنيدم دجيبم يف ثعشالا نبا مهي بطخن ناتي

 داهجل سانلا رفتتساو هيلع ىنثأو هّللا دمحف ربنملا ثعشألا نب نمحرلا دبع دعصا
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 مسقلا ريرحت ثعشألا نبا متأ دقو .«مهرايخ دابأو مهدالب حابتسا يذلا مهودع

 ها/9 ةنس طساوأ ذنم ناتسجس ىلع ًاريمأ جنرز ةنيدمب ماقأو ناتسجس نم يمالسإلا

 . ليبتر دالبو ناتسجس نم يكرتلا مسقلا حتفل أيهت مث

 (ه/١٠ -1/9) ناتسجسل هتيالوو ثعشألا نبا تاحوتف

 ىلع اهيلإ هقالطنا ذئنم ناتسجسل ثعشألا نب نمحرلا دبع ةيالو تأدب دقل

 ةنيدم هتمصاعو ناتسجس نم يمالسإلا مسقلا ريرحتب همايقو سيواوطلا شيج سأر

 هريسم لدم هتيالو'ركذت ريثألا نباو يربطلا ةياور نكلو ءهال9 ةنس طساوأ يف جنرز

 دجسم يف ثعشألا نبا بطخ ثيح ه٠ ةنس لئاوأ يف هدالب حتفو ليبتر لاتقل

 فلختي نأ مكايإ» : : الئاق مهرذحو داهجلل ناتسجس لهأ نم نيملسملا رفنتساو جنرز

 نبا شيج يف نووضني اوذخأو اوباجتساف .«ةيوقعلا هسفنب ٌلحُيَف « «لجر مكنم

 .سيواوطلا شيج وهو ثعشألا

 لمعتسا دق جاجحلا ناك» :بهذلا جورم يف يدوعسملا نسحلا وبأ لاق

 ممأ نم كلانه ْنَم براحف «جحّرلاو ٌتْسْبَو ناتسجس ىلع ثعشألا نب نمحرلا دبع

 يلي نم ٌبراحو  حلجلاو رغرغطلا وأ - جلخلاو زوغلا مهل لاقي عاونأ مُّهو «كرتلا
 نم عقصلا كلذ يلي كلم لك ناكو «هريغو ليبتر لثم دنهلا كولم نم دالبلا كلت

 يمول لاق ديلا ذاب
 ىلإ ناتسجس يف جنرز ةنيدم نم ثعشألا نبا قلطنا ه١٠8 ةنس لئاوأ يفف

 مهيمست نيذلا ودعلا دالب نم ىلوألا ةيسيئرلا ةقطنملا يهو َتْسُب ةنيدمو ةقطنم

 ناتسناغفأ بونج يف ناتسشولبلا ًايلاح مهل لاقي نيذلا نم مهو «كرتلا مساب تاياورلا

 اهيحاونو اهقطانمو َتْسَب ثعشألا نبا حتففاف «ناريإ نم اهاذاح امو ناتسكاب لامشو

 همو ةئنس طساوأ يف - مدقت مث «لامغعلا اهيلع ىَلوو «ةيركسعلا تايماحلا اهيف رشنو

 ناتسناغفأ بونج يف - ليبتر كلملا رقمو ةمصاع يهو. جحرلا ةنيدمو ةقطلنم ىلإ -

 انيعحو فاعور اقاعير ةةغفألا نتا: اهسعنافد امسك الامل نب انواع اير اذح
 ىشعأ رغاشلا اهركذ يتلا دنسلاو دنهلا دالب نم اهيلي امو جحرلا ةنيدم حتفو ءانصح

 : الئاق ةيئارلا هتديصق يف نادمه

 ٌرِبْعينكيملاهلأ رحب نورباعوكتإانلليقو
 ركنا مهنكلُنِجلاٌعُم مهضرأ ىف ةنكيلاو كنا ىلإ

 ىتح ثعشألا نب نمحرلا دبع راس» :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق
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 ًانصحو ًاقاتسر ًاقاتسر ضرألا عدي (ليبتر) ذخأو .. اهذخأف كرتلا دالب لوأ لخد

 :اناوعأ هع كعبو ًالماغ ةيلإ تف ادلب عوج املك ثفشالا نبا قفطو :ًادصح
 لعجو .دلبو دلب لك نيب اميف (تالاصتالاو ديربلا تاطحم يأ) دُْرَبلا عضوو

 لكب (ةيركسعلا تايماحلا يهو) جلابجلا عضوو «باعشلاو نباتا ىلع داصرألا

 «ليبتر دالب ىلإ ثعشأللا نبا راس» هنأ نودلخ نبا ركذ كلذكو .

 :ًائيشف ًائيش اهاوحف هدالب ثعشألا نبا لخدو .هنم لبقي ملف جارخلا (ليبتر) لذبو
 «باعشلاو باقعلا ىلع داصرألاو نيمحارملا# اسملا عضوو «٠ ءاهيلع هلامع ثعبو

 يربطلا لاق ٠ "”(مئانغلا ا سانلا يديأ تأالتماو

 يفتكن :لاقو ؛كرتلا دالب يف لوغولا نع سانلا سبح ؛ عةميظع اضرأ كرتلا ضرأ

 كلهن تن اهفرلط ىلع دو هلجملا سرير اهنرعت قس قحاب نيوماطمأ اهب
 تح مهضرأ نم ةفاط ماع لك يف مهصقتنن لون مل مث ءامءاوو ام لبقملا ماعلا
 مهكلهي ىتح مهدالب ليازن ال : مث 4 ميد وصحاو محددا ىصقأ يف كلذ رخآ تاقن

 برحلاب ةريكلا ئوذو يأولا أها نيينألا نج ندحرلا دبع ناعما دقو" ؟ههللا
 نيملسملاو مالسإلا ريخحو حالص هيف نأو يأرلا كلذ باوص ىلع اوعمجأف دالبلاو
 اهيف رشنو ةحوتفملا دالبلا ىلع لامعلا ثعشألا نبا ىلوف «لجآلاو لجاعلا يف
 ةمصاع جئنرز ةنيدم ىلإ داعو ديربلا تاطحمو هداصرألاو ةيركسعلا تايماحلا

 ه١ كمر ع ناتسجس

 "0 ناكم

 نم ثعشألا عا زاح املو) :

 لاق .نادمه يشع رعاشلا هعم تاكو

 :كلذ يف ىشعألا لاقف ءعنتماف «هئاطع ىلع ةدايز هنم هيطعي أ نادمه

 ٍدمآْنِمةضورلافرضحلاب اهمسَراَمَعٌرادلا فرعت له
 ديما بهن ضصسمأتلا ةيفاط ةدورةلفط دوش لٌّراد

 ٍدرابرشأ يذنعمسبت ةقارقر سُْمَّشلا لثم ءاضيب
 ككل ١ هيوم يبن الفول

 يذلاناجهلامرقلااهيأ اي

 يذلا فيرشلا لعفلا لعافلاو
 ةحدم نم كل يدسأانأمك

 ةرعدنم كلانيجأمكو

 يجترنامك كوجرنلانإ..

 .8ج هص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()

 دصاقلا يدوس سهاحماو

 مدد بالا تحت د

 دهاششلاو ىتاشلا ئلإلومتي

 دراولاو رداصلا عم ىورت

 دحاجلاك فراعلاامف فرعاف

 دعارلا قربملا مامغلا بوص

0 
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 دجاملاديسلالاعف لعفاو اًتمضاموكيفكبحفناف

 دشاعلاو فراظيلا نم زشنم" :قرما تنئنأو ىطعت ال كن اف

 همارتلا ضب ب (اهكش ةييلرسشانبو نانكحمم نسف
 ةرايمتحلا عبق انادي همايأورهدلا 55(

 ةيبلارشابب كانط ووجت سلك قست ان كانون دعنا

 دشاحنم كلاوخأّْنإف اهتيبيفةدنكنمُكتْنإ

 ثعشألا نبا نكي ملو «ةريخألا اهتايبأ ركذ فلس دقو ةديصقلا كلت رخآ ىلإ

 هيطعي نأ ديري ىشعألا ناكو « سائلا نم و هريغك الإ لاملا تيب نم هيطعي نأ عيطتسي

 نيب ةلادعلاو ةاواسملل ًاديسجت كلذ نع عنتماف لاملا تيب نم ءاطعلا ىلع ةدايز

 . صاخلا هلامو هئاطع نم ثعشألا يب هاضرأو هاطعأ مث «٠ (نيملسملا

 نم ًاقرش اهيلي امو ناتسجس يف ثعشألا نب نمحرلا دبع حوتف تنمازت دقو

 قدزألا ةرفص ىبأ نب بلهملا جرت عقاد ه٠ ةئس دنهلاو دنسلا دالبو ناتسناغفأ .

 اهداق ىتلاو هم ةنسا ناعسكي وأب نوحيج رهن ءارو ام دالب ىف ناسارخ ريمأ

 ام ىلإ لغوتلا مدعو فقوتلا ررقو ةيركسعلا تايماحلا اهيف رشنو لامعلا اهيلع ىلوو

 يف نوملسملا ىطاعتي مث «دالبلا ىلع نوملسملا فرعتي ىتح ودعلا دالب نم كلذ يلي

 هّللا حتف امب جاجحلا ىلإ ثعشألا نبا بتك» ودعلا دالب نم كلذ ءارو ام لبقملا ماعلا

 نيل نرماوعلا اربيل يا رااذوو ؛نيملسملل هللا عنص اميو ودعلا دالب نم هيلع

 بتك جاجحلا نأ يربطلا ا كلذ جاجحلا بوصتساف . (همايأ نم لبقتسي

 ءمهراد اهنإف هاوويشاز ءاونرختللا» :نيملمسسلا نم كلك نَمارمف ءدذعب امأ» فيلا

 ًاباتك جاجحلا ثعب نأ ثبل ام مث .ودعلا دالب نم مهيلي ام يأ «مهيلع هللا حتفي ىتح

 .ةروثلا نالعإ ىلإ ىدأ ًايناث

 اهبابسأو .

 ا ليكمل ماجا يفرج هدر نيكل ىلإ ام مق 00 «وادعلا وأ

 جاجحلا ثعب نأ ثبل ام «كلذ باوصب هباوج قت جاجحلا ىلإ كلذب نمحرلا دبع

 يف لغوتيو اروف نيملسملاب ريسي نأب هرمأي ثعشألا نب نمحرلا دبع ىلإ ًايناث ًاباتك
 همهتيو «مهنوصح ىصقأ حتفي ىتح «مهيرارذ يبسيو مهتلتاقم لتقيو ودعلا ضرأ

 . ثعشألا نبا ةروث عالدنا
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 لغوتلاب كالهلا ىلإ نيملسملا نم فالآلا تارشعب جاجحلا عفدي نأ لوقعملا ريغ نم
 باتكب هباتك ززع نأ جاجحلا ثبل امو «كلذل دادعتسالا لبق دنهلاو كرتلا دالب لخاد
 دلب يف تلغوتو سانلاب تيضم نإ) :هيف لاق ثعشألا نب نمحرلا دبع ىلإ رخآ
 . «سانلا 0 ا كوخأف الإو 0

 ل ىأز نم ناك كو رفا ذقن مكي طيس ام

 ا ءمكنم برحلل ةبرجتلا يلوأو مكمالحأ يوذ هيف

 ينزجعُي ٌباتك هنم ينءاجف جاجحلا ىلإ ثبتك دقو ءاحالص لجآلاو لجاعلا

 يضمأ مكنم لجر انأ امنإو ءودعلا ضرأ يف مكب لوغولا ليجعتب ينرمأيو ينفعضُيو

 . ؟متيبأ اذإ ياو ءمتيضم اذإ

 هللا دمحف اعمل قادرا ناكو ؛ينانكلا راو نا ما ليفطلا 7 ماقف

 را كن ع ل ري ا
 لك «متمنغف مترفظ نإف «بوصللاو بوهللا ةريثك ًادالب مكمجحقُيَف مكب رطاخي نأ
 ءادعألا متنأ مد كرام ار و كلذ ناكو لاملا زاحو دالبلا
 «. .مهيلع يقي الو مِهَتكَع يلابُي ال يذلا ء ءاضغبلا

 ةطرش دئاقو بحاص ناكو ضيا در يس و لا

 دالبلا هذه لعج جاجحلا متعطأ نإ مكنإ هللا دابع» :لاقف ثعشألا نب نمحرلا دبع
 .«ثوعبلا رْمج نم لوأ هنأ ينغلب هنإف دونجلا نوعرف ريمجت مكرمججو «متيقب ام مكدالب

 نبا لاق «نادمه ىشعأ مهنيب ءابطخلاو ةداقلاو يأرلا لهأ نم ددع ملكتو
 الو جاجحلا هّللا ودعل عمسن ال : را : ريثآلا ناو يربطلاو نودلخ

 لل الا ردم ائثلعف اتلعف يلام ا ب يللا انك عا

 ركذي ملو هل ةرصنلا ىلعو قارعلا نم هيفنو جاجحلا علخ ىلع هوعيابف نمحرلا دبع

 نادمه يف ناك» :ةبعذلا جرئرم يف يدوعسملا لاقو . ؟"0(ناورم نب كلملا دبع

 ىف لاقو .. ناتسحست ةيشعألا مبا قدي قس هب جاجحلاو كلملا دبع علخ نم لوأ

 : هل تايبأ

 اببحهيلعُتِيئَيَجدق يئأجاجحلاٌعلْبُمْنَم

 .785ص - نودلخ نبأ خيرات يف نميلاو 65ج 8ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 0الى سام: ساما وا ع داو اخ عيدا 101711519777011

 ىّبعرمألاماذإرلجب ىرمافكيفُتْفَقَصو

 ابشَعغكيفيلابأالا ةدنكعيرق ءجشألانْبااي

 ابعت افلا اع تنار# ..نيفتترلا ندا نحنا تينا

 مامتها هغلب يذلا ىدملاب ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث تراثأ دقو

 نكت مل ركذلا ةفلاس ةعقاولا نأل ءاهبابسأ ةفرعمو ديدحتب نيسرادلاو نيخرؤملا

 :اهنيب نم بابسأ اهتقفارو اهتقبس دقف «ةروثلل ديحولا ببسلا

 ةميرجلا ذنم ثعشألا نب نمحرلا دبع سفن يف ةروثلل ةقيمع روذج دوجو - *

 بهذ ام ًابئئاص سيلو «يدنكلا يدع نب رجبحُح لتقب ةيومألا ةطلسلا اهيلع تمدقأ يتلا

 أرما ليلضلا كلملا نأ نم (يلهاجلا بدألا يف) روهشملا هباتك يف نيسح هط .:ذ ةبلإ

 امنإو . يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع وه امنإ  يلهاجلا - يدنكلا رجح نب سيقلا

 سيقلا ئرما دلاو يدنكلا ثراحلا نب رجح لتق ةعقاو نيب هباشت كانه نوكي نأ نكمي

 يف هولتق نيذلا براح مث هرأثب ذخألا ىلع مزعلا سيقلا ؤرما دقع ثيح ةيلهاجلا يف

 ىعسي سيقلا قرما ناكو  قارعلاب  ةريحلا كلم ءامسلا ءام نب رذنملا براحو دجن

 ةطلسلا مايق نيبو كلذ نيب هباشتلا ضعب كانهف .ةريحلا دالبو دجنل ًاكلم نوكي نأل

 اهداق يتلا ةروثلا مث - ثعشألا نبا مع  يدنكلا يدع نب رجح لتقب ةيومألا

 اممو 0 ل ا ا

 توضناو قارعلا ىلع ةيومألا ةطلسلا تداع امدنع هنأ هسفن يف ةروثلا روذج ىلإ ريشي

 نب رشب قارعلا ىلع كلملا دبع ىلوو هال١ ةنس ناورم نب كلملا دبع ةفالخ ىف

 و : ةعاط ًارشب ثيطعأ ام ٍلاصخ ُعبرأ الولا كعامل نب نقسرلا به نات ناورد
 (يسأر) نكي مل ولو «نآرقلا ٌتأرق الولو «يسأر باش ولو «نارمع مأ تتام

 ذأ جت تفالوأ ةنين كت يفقثلا فسوي نب جاجحلا قارعلا ىلوت املو . (ًاريغص

 00 ةفالخلا ىلعو هيلع ةمقنلا دايدزا ىلإ ةيدادبتسالا ةيفسعتلا جاجحلا ةسايس

 لوقت ثعشألا نب نمحرلا دبع ضغبي جاجحلا ناكو» :نودلخ نبا لاق

 00 (هناطلس نم هليزأ انأ :لوقيف نمحرلا دبع كلذب يبعّشلا ربخيو ءهلتق

 21 ا تاير ديب وللا نيج ىلع اتضاإالا نر مان دانا ل يرتسا

 ءامهمامأ ثعشألا نبا َرمف ؟جاديفملا عم ًافقاو يبعُشلا مامإلا ناك» هنأ . هم

 ريخاف قمع جرا نأ كيل هللا ةقيشم ىلإ ظنا :يبعشلل جاجحلا لاقن

 نع هليزأ نأ لواحأ مل نإ جاجحلا ءاشي امك انإو :لاقف ثعشألا نبا كلذب يبعشلا

 . (ماقملا هبو يب لاط اذإ هناطلس

 ."ج 57١؟ص - يدوعسملا - بهذلا جورم )١(



 "6 ثعشألا نب نمحرلا دبع /نييئاميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ش 225

 ةينامي ةروث تناك ثعشألا نبا ةروث نأب نيسرادلاو نيخرؤملا نم قيرف مزجيو

 - نسح يجان روتكدلا لوقيف  ةيرضملا - ةيفقثلاو ةيومألا ةرطيسلاو ةطلسلا دض ةيناطحق

 : (قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا) باتك يف  دادغب ةعماجب يمالسإلا خيراتلا ذاتسأ

 اميس ال ءرَضُم ةرطيس نم صلختلل ةّيدج ةلواحم ثعشألا نبا ةروث تناك»

 نإف اذهلو ..ةيناطحق تناك قارعلا يف ةيوقلا ةيبرعلا لئابقلا مظعم نأو

 هسفن ىمسو ناورم نب. كلملا دبع علجس ةعمج عظع اهنيح ثعشألا نب نمحرلا دبع
 «نينمؤملا رصان

 :(ةفوكلا ىف رعشلا ةايح) باتك ىف ةفيلخ فسوي روتكدلا لاقو
 نب كلملا دبع ةنيلخلا دص اهناريث لعشأ يتلا تعشألا نيا ةروث تناك املا

 نودب ةروثلا هذه رعاش وه نادمه ىشعأ ناك  جاجحلا  قارعلا ىلع هيلاوو ناورم

 هركول اماقم حلصت ةيتاع ةرخص ةينميلا ةيبصعلا يف نادمه ىشعأ دجو دقل . .عزانم

 يف قلحُي ىضمو ءامدقلا نميلا كولم ليلس ثعشألا نب نمحرلا دبع ىلإ هيحانج دش
 سفن تناك دقل . .ًابرغ قارعلا ىلإ ًاقرش ناتسجس نم دتمملا حيسفلا عارصلا ناديم
 نأبو ميدقلا نميلا دجمب هروعش هيف اهراثأ ةقيمع ةيطارقتسرأ ةعزن اهيلع رطيسُت ىشعألا
 نأ نظلا بلغأف . .دجملا كلذ ةداعإل لمعي هنأو ءامدقلا نميلا كولم ليلس هميعز
 دادرتسال ةلواحم اهلثمتي ام ردقب ةيسايس ةروث ثعشألا نبا ةروث لثمتي نكي مل ىشعألا

 لا را ا ررعقل دامب لا را كال بارو «ميدقلا مهكلم ةيناميلا

 ثعشألا نبال ةباجتسا فئاوطلا عرسأ اذهل اوناكف ةيوازلا هذه نم ةروثلا

 «ينادمهلا يدشاحلا ماظن نب ثراحلا نب نمحرلا دبع وه نادمه ىشعأو

 ءارقلا دحأو نآرقلا ظافح دحأ ناكو «ةفوكلاب نكسو نميلاب دشاح ةقطنم نم لقتنا
 باتك يف يناهفصألا جرفلا وبأ لاق ءرعشلا هيلع بلغ مث ةفوكلاب ءاهقفلا ءاملعلا

 يباحصلا هنع لاقو «مهسرافو ةفوكلاب نميلا لهأ رعاش نادمه ىشعأ ناك» يناغألا

 نب دمحم يضاقلا لاقو .«اهناسلو نميلا رعاش اذه» :يراصنألا ريشب نب نامعنلا

 اهناسل نع ٌرّبَعَملاَو نميلا رعاش» ا ىشعأ ناك : ليلكألا شماه يف عوكألا يلع

 ياا كاش اهبولق تاربنو اهرعاشمو

 .147ص  نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا 0

 ا ةفيلخ فسوي - ةفوكلا يف رعشلا ةايح (0)

 :ينادمهلا لاق - ١٠ج 74ص  عوكألا قيقحت  ينادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا 0

 نب كلام نب ورمع نب مشج نب ماظن ن دي كن راها نب نيسولا ةييع وهت ماسلا نادم ىنعأر#

 .«دشاح .نب مشج نب كلام نب رماع نب سيق نب برح نب ديز نب قحلا دبع
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 تناك ةيناطحتقلا ةبناميلا اهداغبا ىلإ :ةفاضإلاب طم ا ا هع نإ
 ملظلاو دادبتسالاو.فارحنالاو روجلا ةسايس دض ةيمالسإو ةيبرع ةروث تقولا تاذ يف

 ةنس - يدنكلا يدع .نب رجح يباحصلا لتق ةعقاو ذنم ةيومألا ةطلسلا هتجهتنا يذلا
 ةنس  ءالبرك يف هباحصأو بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا لتق ةعقاو مث ه5“

 ةنس لنم  قارعلاب ةيفسعتلا هتسايسو يفقثلا فسوي نب جاجحلا نايغط مث ه١
 مايقو عقاولا كلذ رييغتف «ةدشارلا ةفالخلا جيهن نع ةيومألا ةفالخلا جورخو هاد

 ثعشألا مبا ةروث فادهأو لماوعو بابسأ نم ناك نيرمعلا جهن : جهنت ةلداع ةلود

 نيملسملاو برعلا ناسرفو ءاسؤرو نيعباتلا ءاملعو ةباحصلا 00 فتلا يذلا

 .دعب نم الو لبق نم ةروث يأ لوح فتلي مل ريبك ددع
 2 م 0

 ةفالخلاب ثعشألا نبا ةعيابمو . .ةروثلا راسم

 ةيالو ةمصاع جنرز ةنيدم يف ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث تأدب دقل

 يمالسإلا يبرعلا شيجلا لاجرو ءاملع عمجأ ثيح -ه/١ ةنس لئاوأ يف - ناتسجس

 ىلإ اوبثوو ثعشألا نب نمحرلا دبع ةعيابمو جاجحلا علخ ىلع ناتسجسب يذلا

 يل ةرصنلا ىلعو جاجحلا علخ ىلع ينوعيابت) : مهل لاقف هةر وعول دبر

 ملك يلع نصاتلا سباب (معن : :اولاق «قارغلا نفرآ نم هللا ةمقتي :ي ىتح يعم هداهجو

 ْذِإ ناورم نب كلملا دبع علخ ركذي ملو هل ارضا يلو تارنإلا نيبحر دخلا
 . 2ءيشب كف كاذ

 «ينانكلا ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأ كلذ ىلع ثعشألا نبا هايل ويفك
 «ثعشألا نبا ةطرش دئاق يميمتلا يعبر نب ثبش نب نمؤملا دبعو (نادمه يكعأو

 نكلو ؛اندالاب نيم ةيفنن ءجحاجحلا» هَّللا ودع ىلإ اوضهنا» :سانلل نمؤملا دبع لاقو

 ناتسجسم دالب يف رومألا تيكرتم اذيو «لهمتلاب سانلا رمأ ثعشألا نب نمحرلا دبع

 : يلي امب ماقف «نيملسملا نومجاهيف هشيج عم هريسم ودعلا منتغي ال ىتح

 تاياورلا مهيمست نيذلا كلم ليبتُر ىلإ ثعشألا نب نفحرلا دبع َتَعَب 4
 نمحرلا دبع مربأف - ناتسكاب لامشو ناتسناغفأ بونج نونكسي نيذلا ْمهو كرّثلا

 0 جارخلا يدؤي نأ ىلع هدالب نم اهيلي امو جحّرلا دالب ليبترل نأب ليبت عم ًاحلص

 ليبتر ضرعتي ال نأو ناتسجس يف نمحرلا دبع ب يدان ىلإ ادولغم البي - ةيزجلا
 جاجحلا ىلع نمحرلا دبع رصتنا اذإو «جنرز ميلقإو تَسْب ميلقإ يف نيملسملل هعابتأو
 نم دارأ نمو نمحرلا دبع أجلي مزهنا اذإو «ليبتر ىلع جارخ الف رمألا هل متو
 ليبتر نمحرلا دبع حلاص» :نودلخ نبا لاق كلذ يفو .ليبتر دالب ىلإ نيملسملا
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 .«ديري نمم هعنم مْرُه نإو ءرهدلا نم يقب ام ليبتر ىلع جارخ الف رهظ نإ هنأ ىلع
 رهظ نإ ثعشألا نبا نأ ىلع هحلاصف ليبتر ىلإ ثعشألا نبا ثعب» :يربطلا لاقو
 ال نأبو كلذب ليبتر دهعتف .«هدنع هأجلأ هدارأف مزُه نإو «يقب ام ًادبأ هيلع جارخ الف

 لعجف «نيمسق ىلإ ناتسجس دالب ميسقتب ثعشألا نب نمحرلا دبع ماق -
 ىلع ىلوو «تاهجلا كلتب اهحتف يتلا دالبلاو ناتسجس يصاقأل ةمصاع تسب ةنيدم

 امأو .ةيركسع تايماحو شيجلا نم ةبيتك هعم كرتو يسودسلا نايمه نب ضايع تسب

 نب هللا دبع اهيلع ىلوو جنرز ةنيدم اهتمصاعو ةيمالسإلا ناتسجس لمشيف يناثلا مسقلا

 تحبصأف «ةيركسع تايماحو شيجلا نم ةوق هعم كرتو يميمتلا يمرادلا رماع

 ىلع نمحرلا دبع َلَعَج» :نودلخ نبا لاق . جنرزو تسب :نيتيالو ةباثمب ناتسجس
 . «يميمتلا رماع نب هللا دبع جنرز ىلعو «ينابيشلا نايمه نب ضايع تسب

 جنرز يتنيدم نم قلطنا «ناتسجس يف رومألا طبض ثعشألا نبا مت املو

 نادمه ىشعأ هتمدقم ىلع ناكو «ناركمو نامرك ةيالو ىلإ ناتسجس ىف ناتسلبازو

 : اهلوأ تايبأب زجتري

 ُناَحْيَدلاو ئرُقلا يذ ىرشكناويإ شناويإلاب ُهُراد ْنَم وت ثطَش
 ٌناتسلبازب ىسمأ قشاع نم

 ءاهركذ يتأيسو نامرك نم ريسملا دنع ةديصقلا كلت لاق هنأ حجرألاو
 :اهلوأو يركشيلا ةزلح :نبا تايبأ كلذكو

 ىَجْئَماَنِمجاجح اي ٌكَلاَم اجنرز نمل يخلاانبلج نحن
 :ريسملاو ةروثلا ةيادب نأل ؛اجنرز ةزلح نبا ركذو ناتسلباز ىشعألا ركذ دقو

 دتمي ناك يذلا ناركمو نامرك يميلقإ ىلإ ناتسجس يف ناتسلبازو جنرز نم ناك

 . ابونج  يدنهلا طيحملاو  ًاقرش  ناتسكاب  دنهلاو دنسلا دالب ىلإ
 ني د

 فصنلا ىف ناتسجس نم ًامداق نامرك ةيالو ثعشألا نب نمحرلا دبع لخد
 ْ :يلي ام كلذ ءابنأ نم ناكف «ه١8 ةنس نم لوألا

 ناسرف نم فالآ ةعبرأ مهنيب نم شيج هعمو جاجحلل لماع نامركب ناك - *
 لماع عنتماف ةعيبلا ىلإ مهاعد نامرك ثعشألا نبا لخد املف «ةفوكلاو ةرصبلا

 اومضنا ةفوكلاو ةرصبلا ناسرف فالآ ةعبرألا ناكو ءاومزهناف هشيج ضعبو جاجحلا

 رم املف «سراف فالآ ةعبرأ نامركب ناك» :يربطلا لاق كلذ يفو «ثعشألا نبا ىلإ
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 نبا ةعيابم ىلع ناركمو نامرك دالب رئاس تعباتتو .«هعم اولفجنا ثعشألا نبا مهب
 . هتعاط يف لوخدلاو ثعشألا

 ثعبف «ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث ءابنأ عباتي جاجحلا ناكو

 ةلاسر نامرك ريمأ ْغلَبّيِلو .ثعشألا نبا ربخب هيتأيل نامرك ىلإ ىرَتْعَبَملا نب نابضغلا
 ءابنأ هلو نيعباتلا تالاجر نمو ءاحصفلا ءاغلبلا نم نابضغلا ناكو «جاجحلا نم

 نبا ةعاط يف توضنا دقو ناجريشلا ةنيدم اهتمصاعو نامرك ىلإ لصوف «ةروهشم
 نبا ىلإ لخدو كلذب نابضغلا جهتباف ؛ناجريشلا اهتمصاعب ميقم وهو ثعشألا

 جاجحلا نإ» :لاقف كلذ أبن بهذلا جورم يف يدوعسملا ركذ دقو . .هعيابو ٌثعشألا

 لَصَفَف ءهَعْلَخ دنع ثعشألا نبا ريخب هيتأيل نامرك دالب ىلإ ىرثعبقلا نب نابضغلا َهَّجَو
 ام :هل لاقف ثعشألا نب نمحرلا دبع ىلع لخد . .نامرك دالبب راص املف ءهدنع نم
 ربنملا دعص مث .كب ىشعتي نأ لبق جاجحلاب َّدَعَت ءرشلا :لاق ؟نابضغ اي كءارو
 .«هرمأ يف ثعشألا نبا عم لخدو «هنم ةءاربلاو جاجحلا بياعمب بطخف

 ىلإ لصو نأ امف سانلا حصفأو غلبأ ناكو ةّيَرّقلا نب بويأ ٌجاجحلا ثعبو - *
 ثعشألا نبا باحصأ نمو» :ريثك نبا لاق .هل ًابتاك حبصأو هعياب ىتح ثعشألا نبا
 .« جاجحلا بحص . هتغالبو هنايبو هتحاصف يف لثملا هب برضي ناك :ةيرقلا نري تويأ

 يف يدوعسملا لاق ٠« :فعشألا نبا ىلإ ًالوسر هثعب مث «كلملا دبع ىلع دقوو

 جرخو «عضومب ةحاصفلاو ملعلاو ةغالبلا نم ةيَرّقلا نب بويأ ناك» :بهذلا جورم

 .«بطخلاو رودصلا عضيو هل بتكلا ئشنُي ناكو ثعشألا نبا عم

 نامرك نم  لئاسرلا  بتكلاو نيثوعبملا ثعشألا نب نمحرلا دبع ثعَّبو #* 
 ّيرلاو سرافو ناسارخ ميلاقأو تايالو يف سانلا هوجوو ةداقلاو ءارمألاو ةالولا ىلإ

 ةرفُص يبأ نب بلهملا مهي تحت نمم ناكو ءاهريغو قارعلاو لابجلاو ناهيصأو
 دالب يف دهاجي وهو ثعشألا نبا باتكو ثوعبم هيلإ ىتأف ناسارخ ةيالو ريمأ يدزألا

 باتك هاتأ» :يربطلا ركذامك ثيح - ناس كت نوحيج رهن ءاروام

 : هيلإ بلهملا بتكف . . هتدعاسم ىلإ هوعديو جاجحلا علخب ثعشألا نب نمحرلا دبع

 هللا هّللا هيلي دمحم ةمأ ىلع ٌّيخلا ليوط زرغ يف كلجر تعضو كنإف .دعب امأ
 نم بلهملا عنتماف (8١ج ٠ ص) .اهقرفُت الف ةعامجلاو اهكلهت ال كسفنل رظناف

 دالب يف قطانم نم اولبقأ ناسرفلاو ةداقلا ضعب نكلو ثعشألا نبا ةدناسمو دبيأت

 ناهبصأو سراف ميلاقأو تايالو ةداقو ءارمأ امأ «ثعشألا نبا ىلإ اومضناو ناسارخ
 لاق .هيلإ اوقفدتو ثعشألا نبال مهنم ريثك باجتساف اهريغو لابجلاو ّيرلاو
 :بهذلا جورم يف يدوعسملا
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 علخب ّنَتَف نامرك دالب ىلإ راصو «ناتسجسب جاجحلا ةعاط ثعشألا نبا علخ»
 ةرصبلاو ةفوكلا ىلي امم لابجلاو ّيرلا لهأ هتعاط ىلإ داقناو «ناورم نب كلملا دبع
 ْ :رعاشلا لوقي ثعشألا نب نهحرلا دبع يفو . .امهريغو

 (ماوقألاٌرعارعو «ىرُعلاٌرجش  هِقاول تحك َراَسو كولملا ٌعْنَخ

 ص) 07/1١١8 .

 ةعيابمو كلملا دبع علخ نأ امهريغو يربطلاو نودلخ نبا ركذ امنيب
 ظ . سراف دالب ىلإ نامرك نم هريسم دعب ناك ثعشألا نب نمحرلا دبع

 0 ا وا وم و مل جم
 لاق .نيعباتلا ءاملع نم وهو ينادمهلا يدشاحلا يعيبسلا قاحسإ وبأ هغمو يميمتلا

 هلا كرتين كر ياعسل يت ينرسملا ؟ناكم) 11 يناك ني خرا دع هناك : يربطلا

 .«نامرك يعيبسلا قاحسإ وبأ لونا .يلاخ تنأ

 ني تت عن

 ةيالو ىلإ نامرك دالب نم ثعشألا نب نمحرلا دبع مدقت ه١4 ةنس طساوأ يفو
 ىلإو جيلخلا لحاوس ىلإ ًاقرش ناركمو نامرك موخت نم دتمت تناك يتلا سراف
 : يلاتلا راسملا ةروثلا تذختاف ءبرغ زاوهألا

 تازيزعتلاو جاجحلل ةيلاوملا تاوقلا ىلع ثعشألا نب نمحرلا دبع رصتنا

 لمعلا ؛«لويخلا هيلإ 006 كدا :يربطلا لاق ران دالبب و

 اييردست اييزذ ئييحتح | +  سراف بورد تلعجاذإف

 . (ةج 4 ص)

 :اهايإ ًاركاذ بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق نادمه ىشعأل تايبأ نم ناتيبلاو
 ثعشألا نبا يدي نيب جاجحلاو كلملا دبع علخ نم لوأ نادمه ىشعأ ناك»
 : (سراف امهلوخد دنع كلذو) هل تايبأ يف لاقو .ناتسجسب

 ابرحهيلعُتْيَنَجدق يلأجاجحلاٌغلْبمْنَم
 ىُبُمرمألاماذإرلجب ئرناًفك يف ُتْفَقَصَو
 اًبئ كيف يلابأال  .ةدئكع يرق ءجشألائنبااي
 ايدعق شافت جباسعا تلأو . . ..نسيقربلا نبا نيييسرملا كلا
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 ابردقًابردمهفلخ سر اف بورك تسل اذإب

 انيكف صلر نييزيح فتح الا ا

 هتيار تحت توضلاو سراف دالب ثعشألا نب نمحرلا دبع لخد املو *# 

 يف - ةفالخلاب ثعشألا نب نمحرلا دبع اوعيابو ناورم نب كلملا دبع سانلا علخ

 لاق كلذ يفو ٠ . نيئمؤملا رصانب نمحرلا دبع بقلتو - ه١ ةنس بجر .رهش لئاوأ

 | :نودلخ نبا

0 0 

 0500 ل

 نومقانلا هينكي كلملا دبع ناكو «ةفالخلاب ثعشألا نب نمحرلا دبع عيابو كلملا دبع

 : يربطلا ريرج نبا لاق «(ناّبذ ابأ) هيلع

 ماق  ةبحص هل  رجبأ نب ٌناحيت ناورم نب كلملا دبع علخ سانلا لوأ ناك)

 ىلإ اوبثوو .. سانلاهعلشخف ءيصيمق يعلخك نابذ ابأ ٌتْعَّلَخ ينإ :لاّققف

 ةهتين ةكسو هللا تانك ىلع ةوغات :ةتعيي اجبناكو .هوعيابف ثعشألا نب نمحرلا دبع

 . ؟عياب ١ معن :اولاق أذإف :ةيلحملا داهجو ةلالضلا ةمكأ علخ ىلعو

 يباحصلا ةفالخلاب ثعشألا نب نمحرلا دبع اوعياب نيذلا لئاوأ نم ناكو
 نم هوبأ ناكؤ ينانكلا ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأو ءنادمه ىشعأو ءرجبأ نب ناحيت

 «ىرثعبقلا نب نابضغلاو «يميمتلا يعبر نب ثبش نب نمؤملا دبعو «ةباحصلا

 نم مهلاثمأو «يركشيلا ةزلح نباو «يربنعلا ورمع نب ةيطعو «ةّيّرقلا نب بويأو

 دالبب هعم نيذلا نيملسملاو شيجلا رئاسو ( نينعباتلا رابكو ةداقلاو سانلا هوجو

 «سرافو تاركمو نامركو ناتسجس نادلبو تايالو يف ةفالخلاب هل عيوبو « سراف

 : يواجبلا خرؤملا لاق كلذ يفو

 كلم هل مت دقو «قاعدلا ناعجشلا ةداقلا نم ثعشألا نب نمحرلا دبع ناك»

 ا («ناتسجحسو تامركو سراف

 : قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا باتكب ركذلا فلاس صنلا يف نسح ىجان روتكدلا لاقو

 )١( ص - يواجبلا  مالسإلا يف برعلا مايأ 476.
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 هسفن ْئَّمَسو ناورم نب كلملا دبع َعْلَخ ءهعمج مظع امل - ثعشألا نبا نإ ل
 .(1)(كينمؤملا رصان

 ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان دهع ملاعم
 ةفالخلاب ثعشألا نب نمحرلا دبع ةعيابمو ناورم نب كلملا دبع علخ ناك دقل

 بجر يف - نينمؤملا رصان هسفن ىمَسف ثعشألا نبا ةروث راسم يف ةمهم لوحت ةطقن
 لاق . سرافو ناركمو نامركو ناتسجس ميلاقأو تايالو ةفالخلاب هتعيابو - ه/١ ةنس

 كلذ ىدؤمو «ةفوكلاو ةرصبلا يلي امم لابجلاو ّيرلا لهأ هتعاطل داقناو» :يدوعسملا

 ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان تعياب ميلاقأو تايالو تس نم رثكأ نأ
 تعنو ناةيسععيم ميلاقأو تايالو يهو «ناورم نب كلملا دبع تعلخو ةفالخلاب

 .ناجيبرذأ ىلإ ةدتمملا لابجلاو ٌيرلاو ناهبصأو سرافو ناركمو نامركو

 ىلإ بتك «ناورم نب كلملا دبعل هعلخ جاجحلا غلب املف» :يربطلا لاق
 دونجلا ةثعب لُجعُي نأ هلأسيو ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع ربخ هربخي كلملا دبع

 تايبأب هرخآ يف لثمتي كلملا دبع ىلإ (ثعشألا نبا باتك يأ) هباتك ثعبو ءهيلإ
 ةيتألا ني ةدسرلا نيعشأ ؟نتايقسألا و رلنألا نبأ زكذ فللذك رو ةلعو هو هواحلا
 تايبأ يهو يمرجلا ةلعو نب ثراحلا تايبأب هرخآ يف لثمت ًاباتك كلملا دبع ىلإ بتك
 اهنأ ركذي ملو دربملا سابعلا وبأ اهركذ دقو «ةروثلا روذجب لصتت ةمهم تالالد تاذ
 «كلملا دبع ىلإ جاجحلا لوسر ىتأ» :دّربملا سابعلا وبأ لاق امنإو .ةلعو نب ثراحلل

 : اهيف لوقي ةعبرأ روطس هيف ثعشألا نب نمحرلا دبع نم ًاباتك هاطعأف هل نِذَأف
 ٍطْلُخلاةريجلا نيب ُليزتابرحح اهل ُتْيََج له ِمْرَج َرواجُم ٌلِئاس
 ٍطْرُفلاَو ٌمََجلا نيب ٍلهاوّصلا مب  ْبَجَل هل ٍراَرجب ُتْوَمَس لهو
 طّبُْعلاب ٌندِقْوَتْسَي رادلاٍةحاس يف ًةيحاض ّىحلا ءاسن ٌتكرت لهو

 :وهو ّيورلا ريغ ىلع رخآ تيب.اهتحتو
 (”«ماوقألا رعارعو ىرّعلاٌرجش هئاول تحت راصو كولملاَلَتَق

 ةلعو نب ثراحلا يلهاجلا ينميلا رعاشلل ىلوألا ةثالثلا تايبألا نأ روهشملاف

 تعقوف ريشسغو نارجن ةقطنمب نكست مرج تناكو «يريمحلا يعاضقلا يمرجلا

 ةليبق نم اسان اولتقف ةيلهاجلا يف دجنو زاجحلا لئابق ضعبو مرج نيب تاعزانم

 نم اهناوخإو مرج لئابق ةلعو نب ثراحلا دشح نمزلا نم ةرتفب كلذ دعبو ءمرج

 .417١1ص - نسح يجان .د قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا(١)

 .3ج ١55 ١١١ص - سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا ىف لماكلا (؟)
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 ةيزاجحلاو ةيدجنلا لئابقلا ىلع ًابرح اونشف جحذمو معئثخو ةليجبو ةعاضق لئابق
 :لوألا تيبلا ىوريو «تايبألا كلت ةلعو نب ثراحلا لاقف ءاهيف اونخثأو

 ٍطلُخلا ةريجلا نيب قرفت ًابرح اهل ُتْيَنَج له ٍمْرَج ّرواجم لئاس
 ربثك : لهاوضلا محجر :نكيحب يأ (ْبَجَل هل رارجب تومس لهو) :هلوقو

 ناعضوم امه : ٍطْرَملاو ٌمجلا نيب :هلوقو) دريملا سابعلا وبأ لاق . لهاوصلا
 : يناغألا يف ثلاثلا تيبلاو . «امهنايعأب

 طُّبُعلاب ندقوتْسَي رادلا ةحاس يف ةيحاض ّىحلا ًءاسن ٌتكرت ىتح

 هيك" لاب 4 طقلاب:ةدق ركز واذلا ةحانب نف ةهلوقا ةدييملا ضابعلا وبأ لاق
 اذه... اطخ يتكرم نعش :نيسرلا نين نشف دن نينأ ١ اههدحا «ةايراقك نآلوت
 نم ُطيِبَعلاو .باطتحالا نم فوخلا ّنِهْعَتَم دق لب :هريغ لاقو «يعمصألا لوق
 :يدنكلا رجُح نب سيقلا قرما لاق . ءاسنلا بكارم

 ("”«لزناف سيقلا ءاّرْمأاييريعب ٌتْرَمَع ًاعّمانب طيبغلا َلاَمدقو لوقت
 بلاغو «تايبألا كلتب يدنكلا ثعشألا نبا لَْمَت اذامل تاياورلا ركذت ملو

 اولتُق نمم هريغو يدنكلا يدع نب رجح لتقب ةيومألا ةطلسلا مايق ىلإ ريشي هنأ نظلا

 .ةروثلا بابسأو روذج نم كلذ ناك دقو ءناودعو ًاملظ

 : ًالئاق يدوعسملا هركذ دقف «ةلاسرلا يف ّيورلا ريغ ىلع يذلا تيبلا امأو
 «نامرك دالب ىلإ راصو «ناتسجسب جاجحلا ةعاط ثعشألا نب نمحرلا دبع عشا

 يلي امم لابجلاو ٌيرلا لهأ هتعاط ىلإ داقناو «ناورم نب كلملا دبع علخب ْئَتَ

 :رعاشلا لوقي ثعشألا نب نمحرلا دبع يفو . .امهريغو ةرصبلاو ةفوكلا
 (ماوقألا رعارعو ىرُعلارجش هكئاول تحت راسو كولملا َعَلَخ

 ٌّمِض نإ هنيعب ٌتبن :ارعلاف ءارعلا رجش :هلوقو» :دربملا سابعلا وبأ لاق
 هائعمف فات زوارعوا :هلوق امأو .. . ضرألا هنو نب هوس ها رخل . ٌنيعلا

 ”«هالعأ ءيش لك ٌةرغرغو .ٌةرغرُع :دحاولا «ماوقألا سوؤر
 نينمؤملا رصان ناك ه١8 ةنس ةذعقلا يذ رهشو نابعش رهش نيب اميفو

 ميلاقأ نم سانلا ناسرفو هوجو هيلإ قفدتي سراف دالي يف ثعشألا نب نمحرلا دبع
 ةفالخلاب هنوعيابيف «نيرحبلاو نامع لحاوسو ةرصبلا روغث ضعب نمو قارعلا قراشم

 يف يجحذملا يثراحلا نابأ نب هللا دبغ هيلإ لصو نمم ناكو «هئاول تحت نووضنيو

 امئيب .دزألا نم ناسرف يف يدزألا لفغملا نب , ديزي نب هّللا دبعو جحذم نم ٍناسرف

 .3ج ١54 ١5١ص - سابغلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا )١(
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 ىلإ ماشلا يف ناورم نب كلملا دبع نينمؤملا ريمأ نم قفدتت تادادمإلا تناك

 ماقأ» : يربطلا لاق . ةرصبلا يف هشيجب طبار يذلا قارعلا ريمأ يفقثلا فسوي نب جاجحلا

 ىلإ نوطقسي ماشلا لهأ ناسرف ناكو ؛«ثعشألا نبا ىقْلَيل زهجتو ؛ةرصبلاب جاجحلا

 هبُتُك كلملا دبع ىلإ طقست موي لك يف وهو ةكدمتا دمع ليل م موي لك رو اتعب

 . «عرسأ هيلإ سانلا ُيأو لحتري ةروك يأ نمو لزن ةروك يأ ءثعشألا نبا ربخب هّلسرو
 لك نم ثعشألا نب نمحرلا دبع لوح نوفتلي سائلا لعجو» : ريثك نبا ظفاحلا لاق

 . 20لجار فلأ نورشعو ةئامو سراف فلأ نوثالثو ةثالث هعم راس هنإ ليق ىتح بناج

 نينمؤملا ريمأ شيج نيب ةرظتنملا ةهجاوملا ىلإ علطتت ةمألا راظنأ تذخأو

 ثعشألا نب نمحرلا دبع نيئمؤملا رصان شيجو جاجحلا ةدايقب ناورم نب كلملا دبع
 نم ثعشألا نب نمحرلا دبع مدقت ثيح «ةرصبلا يفو  زاوهألاب  رتْسُت يف «يدنكلا
 لاقو «. .رتْست لزنف ةرصبلا نم جاجحلا راسو» :نودلخ نبا لاق ءزاوهألا ىلإ سراف
 لزن ىتح ةرصبلا نم راسف ثعشألا نبا لابقتسا ىلع هيأر جاجحلا مزع» : يربطلا

 نم يهو ذابقتسر لزن ىتح ةرصبلا نم هشيج يف جاجحلا راس :نورخآ لاقو . .رتسُت

 . رهن امهنيبو رتسُت لزنف ثعشألا نبا لبقأو ءاهب ركسعف زاوهألا روك

 (ه/١8 ةجحلا وذ) ةرصبلاو رتْسَد ىف نينمؤملا رصان راصتنا
 نيب نادمه ىقغأو :ةعومجب قارعلا ىلإ ثعشألا نبا ناسا: نودلخ نبا لاق

 تايبألا امهريغو يدوعسملاو يناهفصألا ركذ دقو «جاجحلا مذو هحدمب زجتري هيدي

 ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان يدي نيب نادمه ىشعأ اهب زجتري ناك يتلا
 عم تايبألا كلتب نوزجتري اوناك ةاشملاو ناسرفلا نم ةعومجم نأ ودبيو يدنكلا
 لمازلا ة ةررلا ءيلعر طوينالا نب نحل دبع نييزكلا يمان يدي رد نادهم با
 : يه تايبألاو (نميلا ىف يف

 ٌناحيرلاو ىَرُقْلا يذ ىرسك ناويإ نان لاه وزراة يسم نود تيطعت

 ةنك دع ينيضابللا تيبادعا نابادعلا يحي اسكت
 نادم ٍبفديقت نم يبر نكسأ

 نمحرلا دبع فيرطغلاديسلاب ٌناَتْملاروفكللانوَمَساَنِإ
 ٌناندعنباءاجَدَعَمِْمِم ٌناطحق ْنِم ئّبَدلاك عمجب راس

 ناَدْمَمو جَحْذَمعمجلتبثي ناطيشلا ىلو جاجخل لْقَف

 .ةج "ص - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 ناؤرم نبا ئرقبهوقحلُمو نافيذلاسأك هوقاس مهنإف
 ؛ناث ٌباذكو يضاملا اهباذك «ناباذكلا مهنم ًافيقث نإ :نادمه ىشعأ لوقو

 مدقت دقو «يفقثلا فسوي نب جاجحلاو باذكلا يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا ينعي
 وهو يدنكلا ثعشألا نب دمحم دهشتس ١ يتلاو يفقثلا ديبع يبأ نب , راتخملا ةئنتف ركذ

 نبا ظفاحلا لاق .ه517 ناضمر يف راتخملا لتقو اهيلع ءاضقلا متو اهل ىدصتي
 تنب ءامسأ نع هحيحص يف ملسم هجرخأ ام راتخملا يف درو ام ىوقأو» :رجح

 نأ ءامسأ تدهشف (ريبمو باذك فيقث يف نوكي١ :لاق ٍدكك هّللا لوسر نأ ركب يبأ

 نبا انثدح :دمحأ مامإلا لاق» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو . ''”ةراتخملا وه باذكلا
 نأ ركب يبأ تنب ءامسأ نع ..فوع نبا انثدح لاق فسوي نب قاحسإ
 وهو لوألا نتي ؛شءانيتم رطالا ناباذك فيقث نِم ٌحُرْحيَس» :لاق نكي ِهّللا لوسر

 نع هحيحص يف ملسم هجرخأ دقو . ظفللاو دنسلا ادهب دمحأ هاور اذكه ؛ريبم

 لفون يبأ نع نابيش نب دوسألا نع يمرضحلا قاحسإ نب بوقعي نع مركم نب ةبقع
 يف نإ)» :لاق كي هللا لوسر نأ ركب يبأ تنب ءامسأ نع ِمَّلَس نب برقع يبأ نع

 ركذ دقو . هريخلا لوح تيدساااو يقهيبلا ركذ دقو . (ًاريبمو ًاباذك فيقث

 نطبيو عيشتلا رهظي ناكو يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا وه باذكلا نأ ءاملعلا
 مأ ةوبتلا يعدي ناك له يردأ ام نكلو ؛هيلإ ىحوي هنأ هئاصخأ ىلإ ٌرسأو «ةناهكلا

 لمحيو «ريرحلاب رتسيو «لاجرلا هب فحيو مظَعُي يسرك هل عضو دق ناكو ؟ال
 هنأ كش الو .نآرقلا يف روكذملا ليئارسإ ينب توبات هب يهاضي ناكو «لاغبلا ىلع

 قارعلا ب بئان يفقثلا فسوي نب جاجحلا وهف ريبملا امأو .. الضم ًالاض ناك

 لوق امأو . '"”(ًامشاغ ًاملاظ ًادلج ًايبصان جاجحلا ناكو «ناورم نب كلملا دبعل
 : نادمه ىشعأ

 نمحرلادبعفيرطغلاديسلاب ناتقلاروفكللانومسانإ
 ناندع نباءاجدعمْنِمو ناطحق ْنِم ئَبَّدلاك عمجب راس

 تملا نيب سحرا دسم رع حتر .دارجلا راغص بارسأ :يبدلاف

 لوح نوفتلي سانلا لعج)) هنأ ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقو ؛قئألا دنس ىذلا ّبدلاب

 دايز ران فلا نو انواقنلل عم رانب لإ لجن نحتاج لك قم نعش نبأ

 .«لجار فلأ نورشعو

 وبأ ثعشألا نب نمحرلا دبع نيئمؤملا ربصان باحصأو ةداق نم ناكو

 ."ج ه18١ص - رجح نبا  ةباصإلا )١(
 .مج ١97 و 75ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 :ريسملا كلذ ىف لاقف ةلثاو نب رماع ىباحصلا نبأ ليفطلا

 ٌبيصُم نيئمؤملا يديأب ٌباذع ٌُهَُلَظأ دق نأ جاجحلا غيِبأ الأ
 ترنذ كيلا انالؤواي اهتديم 'امتاواناتملا نَوُدَوقْي كوت

 (1”ٌبوره نيعللا نبا يِجْنُمب َسْيَّلو دمحم: نهي ني اصملا طبقت ىقم

 نيئنمؤملا رصان يدي نيب زجتري يركشيلا ةزلح نبا ناك كلذكو

 :الئاق ريسملا كلذ ىف ثعشألا نب نمحرلا دبع

 ىئَجْئَمانِمجاجحايكلام اجنرز نم ليخلا انّبَنَج نحن

 ةدحجمحلا كاف ةزريفتشتاوأ© يكنشت قووسلاب نكمل

 تلصو يتلا كلملا دبع تادادمإو قارعلا لهأو شيج رفنتسا دق جاجحلا ناكو

 :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق ,زاوهألاو ةرصبلا يف هشيجب زكرمتو ماشلا نم

 .(ةميظع فبورح هل تناكف .هيلإ ثحعتتألا وأ راسو «ةرصبلا نك جاجحلا راسو)»

 بورح اهنأب يدوعسملا اهفصو ىتلا بورحلا كلت ىلإ ةراشإلا تاياورلا تزجوأ دقو

 «ةرصبلا نم جاجحلا راس» :نودلخ نبا لاق ءزاوهألاب رتْسُت يف اهلَّوأ ناكو «ةميظع
 ءديدش لاتق دعب ثعشألا نبا باحصأ مهمزهف « « ليخلا ةمدقم ثعبو ءرتشُت لزنف

 .(نينامثو ىدحإ ىحضأ ىف ذ كلذو ءريثك ْعْمَج مهنم لِتقو

 ّرح نب رهطم هيدي نيب مْدقو ءرتسُت لزن ىتح جاجحلا راسا : يربظلا لاقو

 ثعب دقو «ليجُد ىلإ اوهتنا ىتح اوواجف لويخلاب ةثيمر نب هّللا دبعو

 هيلإ ىهتنا املف يثراحلا نابأ نب هّللا دبع اهيلع هل ًاليخ ثعشألا نب ؛ نمحرلا دبع

 ىتح ةثيمر نبا ليخ تمزُهف ؛مهيلع مدقأف ةثيمر نب هللا دبع رمأ ّرحلا نب رهطم

 نم هشيج يف جاجحلا راس :نورخآ لاقو . هباحصأ حرج و جاجحلا ىلإ :تيهقلا

 لزنف ثعشألا نبا َلَبْقَأ ءاهب ركسعف زاوهألا روك نم يهو ذابقتسر لزن ىتح ةرصبلا

 راسو - لاجرلاو ليخلا ةمدقم يف رح نب رهطم جاجحلا ِهجَّوَف ءرهن امهنيبو رتست
 افلأ اولتق مهنإ لاقيف ه١8 ةنس نم ةفرع ةيشع يف مُهَعَقاَوَف اردابُم ثعشألا نبا

 . «ةرصبلا ىلإ امزهنم جاجحلا لبقأ مث «نيمزهنم نوقابلا هءاجو «ةئامسمخو

 تناكو ءزاوهآلاب رتْسُت ةعقوم : :امهالوأ «نيتعقوم نيب تاياورلا تحمد دقو

 ا كاسل يمر نب هللا دع فانز دعما تارا

 0 ليجد رهن ةقطنم ىلإ زاوهألا نم جاجحلا بحسناف ءزاوهألاب ذابقتسر

 .ةفوكلاو ةرصبلا ينعي (نيرصملا طبهن ىتم) :هلوقو 8ج ١١ص - يربطلا خيرات )١(
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 ترادف «ليجُد رهن امهنيبو ناشيجلا ىقتلاف «هشيجب ثعشألا نبا هيلإ راسف ؛ةرصبلا
 - ةثيمر نبأ هعمو - ٌرحلا نب رهطم جاجحلا ناسرف سأر ىلع ناكر «ةيناثلا ةعقوملا كانه
 ثعشألا اوال باحصأ يف ُتنُك : ينادمهلا رييزلا وبأ لاق» : : يربطلا لاق . ليجد رهن دنع

 مهلويخ ٌسانلا محقأف ؛ناكملا اذه نم مهيلإ اوربعا : :لاق مث هيلإ مهعمجو سانلا اعد ْذِإ
 امف انلويخ مظِع َرَبَع نأ نم عرسأ ناك ام هللاوف ءهب مهرمأ يذلا ناكملا كلذ نم ليجد

 انبصأو ىحضألا موي امهاَئْمَرَهُف ةثيمر نباو ّرح نب رهطم ىلع انلمح ىتح تلماكت
 ةرصبلا ىلإ اوُلِحَترا سانلا اهيأ :لاقف بطخي وهو ةميزهلا ٌجاجحلا تتأو .مهركسع
 ا لو ا : دنجلا لمحي ال ناكملا اذه نإف
 0 ينازل نزل لح نجلا ىذتو وير دب راقا را ناس ذاق يك ركدلا
 .زاوهألاو ليجد يف مزهنا امك ةيوازلا يف جاجحلا مزهناف

 ثدح ام ىلإ اهيف راشأو «دعب اميف اهلاق جاعحلل ةطخل يورعسملا ركذ دقو

 قارعلا لهأ مذي ةفوكلاب جاجحلا بطخ دقف .ةرصبلا ةعقومو زاوهألاب رّئْسُت ةعقوم يف

 هّللاب مسقأو يلع متعمجتساف يب ردغلاب متيعس نيح زاوهألاب .يباحصأ متسلأ» :لاقف

 ىَلَع مكنم ئرما لك «نيقرفتم ًاعارس «نيمزهنم ًاذاول نوللستت يفرطب مكارأل ينإ
 مكلذاختو مكّلَشُف ناك اهب :ةيوازلا موي امو .ةيوازلا موي مث .ًانبجو ًابعر فيسلا هقنع

 ىلإ ٍدراَوَّشلا لبإلاك متيّلو «نيبراه فويسلا مكفاتكأ ىلع متيلوت «مكنم هللا ةءاربو
 :حالسلا مكضع ىتح ؛هيخأ ىلع ؤرما يولي الو هينب نع لجرلا لأسي ال ءاهئاطوأ

 . «حامرلا مكتفصقو

 بورهلاو ةميزهلا ةيلوؤسم قارعلا لهأ نم هشيج ليمحت جاجحلا لواح دقو
 نبا لاق «نيبراهلا نيمزهنملا سأر ىلع جاجحلا ناك امنيب «ةرصبلاو زاوهألا يف
 لخدو «ةيوازلا ىلإ اهنع رخأت مث «ةرصبلا ىلإ ٌجاجحلا لَّمجأ» :نودلخ
 ديع ةيشع ليجُد رهن يف هراصتنا ناك دقو - (ةرصيلا ثعشألا نب نمحرلا دبع
 :يربطلا لاقو ه١4 ةئنس ىحضألا ديع مايأ ةرصبلا هلوخد ناك يلاتلابو «ىحضألا
 .اه١8 ةنس ةجحلا يذ رخآ يف ة ةرصبلا نمحرلا دبع لوخد ناك»

 ت2 ل

 نينمؤملا رصان ءاول تحت ةرصبلا ةيالو ءاوضنا

 يف - ةرصبلا ةنيدم يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان لوخد ناك
 ىسوم يبأ ليلجلا يباحصلا ةيالو دهع ذنمف ءًاريبك ًايخيرات ًاثدح - هم١ ةجحلا يذ

 ه1 15-0 ةنس نافع نب نامثعو باطخلا نب رمع ةفالخ يف ة ةرصبلل يرعشألا

 )١( 5ص - يدوعسملا - بهذلا جورم ١١ 00-7
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 لقتناو نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك اهيف رقتسا ةريبك ةمصاع ةنيدم ةرصبلا تحبصأ

 ىمسُي ناك يذلا  يبرعلا جيلخلاو نامعو نميلا لهأ نم ريثك اهيف نكسو اهيلإ

 يركفلاو يملعلا عاعشإلا زكرم ةرصبلا تحبصأو «اهريغو زاجحلاو دجنو - نيرحبلا

 ةرصبلا تناكو .قرشملا نم ةعساو ءاجرأ ىلع ىمالسإلا ىبرعلا يراضحلاو ينيدلاو

 تاكو - يبرعلا جيلخلا ةقطنمو ةوامسلا ةيذاب تلمش ةريبك ةيالول ةيزادإلا ةحضاعلا
 يف نامُع تلمش كلذكو «بونج نامُع موختو ًابرغ ةماميلا ىلإ - نيرحبلا ىمسُت
 دالبو زاوهألا لمشت ةرصبلا ةيالو تناك ًاقرش امئيب «ناورم نب كلملا دبع ةفالخ
 ةجحلا يذ ىف  ةرصبلا ةنيدم ثعشألا نب نمحرلا دبع لخد املف .اهريغو سراف

 داسورلاو: ءابدالاو ءايقتلاو ءانلعلاو نيعبالاو ةباحسلا كاس فالكل ة عراب اعلا
 .ةرصبلا ةيالول ةعباتلا ميلاقألاو قطانملابو ةرصبلاب نيذلا سانلاو ةداقلاو

 مهعيابو ءاهب سانلا بطخف «ةرصبلا ثعشألا نبا لخد» :ريثك نبا ظفاحلا لاق
 يف نم عيمج امهعلخ ىلع هقفاوو «جاجحلا هبئانو كلملا دبع علخ ىلع «هوعيابو
 .' «بابشلاو خويشلاو ءارقلاو ءاهقفلا نم ةرصبلا

 نأل ءاهيحاون رئاسو اهلهأ هعيابف ةرصبلا نمحرلا دبع لخد» :نودلخ نبا لاقو

 ىلإ عجري نأ راصمألا لخدي نم رمأو جارخلا يف سانلا ىلع دتشا ناك جاجحلا
 مِدُق اَمْلَف ءهنم نوكبي ىرقلا لعجو كلذ سانلا ركنف «ةيردملا يفوتسيو ىرقلا

 «هوعياب نمحرلا دبع
 ةرصبلا ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع لخد امل» : يربطلا ريرج نبا لاقو

 هل لاقُي مِضاهَجبلا نم دزألا نم لجر ناكو ءاهلوهكو اهئارق نم اهلهأ ٌعيمج هعياب
 . «جاجحلا لاتق يف ارصبتسم هعيابف «ةبحص هل رفاغلا دبع نب ةبقع

 لهأ هعياب»  نودلخ نبا ركذ امكو  امنإو هوعياب نيذلا طقف ةرصبلا لهأ نكي ملو

 قرش يف اهل ةعبات تناك يتلا قطانملاو ةرصبلا ةيالو رئاس يأ «اهيحاون رئاسو ةرصبلا
 لمشي ناك يذلاو مالسإلا رجف يف عساولا اهلولدمب نيرحبلا دالب اهنمو ةيبرعلا ةريزجلا
 تاهجو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو ءاسحألاو نيرحبلاو رطقو تيوكلا ةيلاحلا تايمستلاب
 نامع مكحي ناكو ةرصبلا يلاوب نوطبتري اهماكح ناك يتلا نامع دالب كلذكو «ةماميلا

 .داّبع نب ناميلس هوخأو يدزألا ىَدئلُجلا نب ىَدئْلُج نب ديبُع نب داّبع نب ديعس كاذنآ
 نم ناسرفو تايصخش ةفوكلاب مث ةرصبلاب ثعشألا نب نمحرلا دبع ىلإ مِدُقو

 هوعيابو هئاول تحت اووضناف ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكمو نميلاو نامعو نيرحبلا

 مج ١١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيراتو - هج +0 و 77ص -ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 .786ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلاو -
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 نب ةعيبر نب سابعلا نب نمحرلا دبع هيلع مِدَق نمم ناكو» :ريثك نبا لاق .ةفالخلاب
 نب نمعترلا ليغ ةريفتلا ىلع فعحالا نا تلحس دلو . "”(مشاه نب بلطملا دبع
 0-0 نمحرلا دبع لخد» :ريثألا نبا لاق كلذكو .ةفوكلا ًادصاق راسو اذه سابعلا

 نأ هتعيب ىلإ مهتباجإ ةعرس يف ببسلا ناكو . .اهلوهكو اهؤارقو ءاهلهأ عيمج هعيابف
 اوقحلو اوملسأ دق ةمذلا لهأ نأو رسكنا دق جارخلا نأ هيلإ اوبتك جاجحلا لامع
 اهبل عرتجاك هير نير لضادال ناك نم 8] اهريغو ةرضبلا ىلا يسكت راما
 الو ءهادمحم اي هادمحم اي :نودانيو نوكبي اولعجف ةيزجلا مهنم ذخؤتل سانلا جرخأف

 املف نور تل در لب نيس اواعلم ا دعبل ل ون عل نإ دك

 ه8 ةئس ءابنأ ةمتاخ يف ريثألا نبا لاقو . ")6هوعياب كلذ بيقع ثعشألا نبا مِدَق

 ةنيدملا ىلع لماعلا ناكو .«كلملا دبع نب ناميلس ةنسلا هذه يف سانلاب حجرا

 ناكو «بلهملا ناسارخ ىلعو ء«جاجحلا قرشملاو قارعلا ىلعو «نامثع نب نابأ

 . “06«ثعشألا نب نمحرلا دبع ديب ةرصبلاو «سرافو «نامركو «ناتسجس

 ءاهيف هشيجب ركسعف ةيوازلا ةقطنم لزن دق ةرصبلا نم مزهنا امل جاجحلا ناكو
 .ةرصبلا ىلع نمحرلا دبع قّدْئَخو .هسفن ىلع جاجحلا َقَدْنْخَو» :ريثألا نبا لاق

 نب نمحرلا دبع ركسعو جاجحلا ركسع لتتقا نينامثو نيتنثا ةنس نم مرحملا يفو
 رخآ يف موي تاذ ناك املف «تاعفد ةدع مرحملا يف اوفخازتف ًاديدش ًالاتق ثعشألا
 . مهقدانخ ىلع اولتاقو هيلإ اوهتنا ىتح جاجحلا باحصأ مزهناف مهلاتق دعا مرحملا

 ىلإ  «مهفص ضوقتو جاجحلا باحصأ لاجف مرحملا نم موي رخآ اوفحازت مهنإ مث
 امهادحإ نيتعقوم ةيوازلا تدهش دقو .0©2«ةيوازلا ةعقو ىمسُت ةعقولا هذهو» لاق نأ

 ىلإ ًابحسنم رابدألا جاجحلا ىلوو .هشيجو جاجحلا مزهنا اهيفو .ه487 مرحم يف
 ناكو ه/17 ةنس رفص ىف ةيوازلا يف ةيناثلا ةعقوملاو «ةفوكلا يلاعأ مث ةيسداقلا
 ةدايقب ماشلا دنج نم شيج ىتأف ماشلا نم شويجلا ثعب دق ناورم نب كلملا دبع

 نبا باحصأ نم ةقرف مهل تدصتف ؛ةرصبلاو ةيوازلا ىلإ يبلكلا دربألا نب نايفس
 دنج رفظف «ةرصبلا ىلع ثعشألا نبا بئان سابعلا نب نمحرلا دبع ةدايقب ثعشألا
 لدي اممو ءامهنيب تاياورلا تجمدو ةيوازلا يف نيتعقوملا نيب سابتلا عقوف ءماشلا

 «قارعلا لهأو دنج نم اوناك (ىلوألا) ةيوازلا ةعقوم يف جاجحلا شيج نأ كلذ ىلع
 تأي ملو «دربألا نب نايفس ةدايقب ماشلا دنج نم اوناك (ةيناثلا) ةيوازلا ةعقوم يف امنيب

 /ج ١١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيراتو - هج 4٠ و 77ص -ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 ."896ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلاو - .

 .؛ج 8٠١ 14ص ى ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 ءًاضيأ كلذ ىلع لدي اممو .ه487 ةنس طساوأ يف الإ ماشلا دنجو دربألا نب نايفس

 شيج لعج «ةيوازلاب ثعشألا نبا شيجو جاجحلا شيج ىقتلا امل» :ريثك نبا لاق

 نع اولتاق سانلا اهيأ :رحُر نب ةلّبج مهيلع ناكو ءارقلا لاقف ؛مهيلع لمحي جاجحلا

 مهروج ىلع مهولتاق : يبعشلا لاقو «كلذ وحن ريبج نب ديعس لاقو «مكايندو مكنيد
 ءرحُز نب ةلّبَج :ءاملُعلا ءاّرّقلا كئلوأف 2. .ةالصلا مهتتامإو ءافعضلا مهلالذتساو

 نبا ءاول تحت اووضنا نيذلا ةفوكلا ءاملع نم يبعشلا مامإلاو «ريبج نب ليعسو

 ةعقوم نأ ىلع لدي امم ه47 ةنس عيبر رهش يف ةفوكلا هلوخد دنع هوعيابو ثعشألا

 يتلا ةيوازلا امأ ءه817 ةنس رفصو مرحم يف ةيناثلا ةيوازلا يه اهودهش يتلا ةيوازلا

 التو «ةيسداقلا ىلإ رقهقتو هشيجو جاجحلا اهيف مزهناف ه87 ةنس مرحم يف تناك
 ىلإ ثعشألا نب نمحرلا دبع ثعب» هنأ نم قحال عضوم يف يربطلا هركذ ام كلذ

 مث «ةيسداقلا لوزن نم هوعنمف ةميظع ليخ يف سابعلا نب نمحرلا دبع جاجحلا
 عقيو .غةّرُق ريد جاتا لون ىتحت اوورابرت مث عايشلا ئداوإ ىلا خفارا نتن ةورئابب
 يتلا ةرصبلا ةيالو نم ًامزهنم جاجحلا رقهقت اهيلإ يتلا ةفوكلا ةيالو يلاعأ يف ةّرق ريد

 .يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان تايار اهعوبر رئاس يف تفرفر

7 1 

 نينمؤملا رصان ءاول تحت ةفوكلا ةيالو ءاوضنا

 نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان أيهت ه87 ةنس لوألا عيبر وأ رفص رهش يف
 ٍدَبْرِم يف سانلاو ناسرفلا هيلإ عمتجاو هةقوركلا ىلإ ةرصبلا قم نيسمللا :تعكألا
 :دّربُمْلا سابعلا وبأ لاق .مهودع ةلواصم ىلع مهّتَحَو مهيف بطخف «ةرصبلا

 ةرضبلا ديرف) نيملا  فيشألا نب دنيحتت مب ةفعصرلا دع سانلا تطخلا
 0 ل ل : لاقف

 ربا 0 كر !ةرورغلا مُهدِعَي تدلع سم سيارتخاا لشي جما داب ءاذه

 ناك امنإو «رورُعلا ُمُهَدِعَي ناك الو زارتحالا ةلقب هباحصأ لوقلا كلذي رمأب ثعشألا

 - ٍةَعزولا بنذ نم ىقبي امك الإ كاذنا جاجحلا مهودع نم قبي ملو مهتايونعم عفري

 ةيجان نب رطم ةفوكلا ىلع هبئان ناكو عابسلا يداو ىلإ جاجحلا رقهقت ةهقت دقف  لعفلاب

 هباحصأ ْدِعَي ثعشألا نبا نأ نظو لاق يذلا لجرلا كلذ موق نم وهو يميمتلا
 بطخ املف !لانملا ديعب وهو يميمتلا ةيجان نب رطم اهريمأ ةفوكلا نأل ؛رورغُعلا

 )١( دربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا - ص١١ ج١.
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 نب نلتسرلا دبع ةرزضبلا نك تاشلا ةريصبلاةيرجب سانلا ةفغشألا نبي ناسرلا ديف
 . ةفوكلا ىلإ ناسرفلاب راسو سابعلا

 مهيلإ ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان ريسمب ةفوكلا لهأ مِلَع املو
 زييولا حا لاق» :يربطلا لاق .هئاول تحت ءاوضنالاو هلابقتسال اوجرخو اوأيهت

 نولبقتسي ةفوكلا لهأ جرخو «ةحارج يئتباصأ دق تنك : يبحرألا مث ينادمهلا

 اهنم اند املف ءارابز ةرطنق ٌزاج امدعب هولبقتساف ءلّبقأ نيح ثعشألا نب نمحرلا ديع
 نأ بحأ ال يّنإف كتحارج سانلا ىري الف قيرطلا نع لدعت نأ تيأر نإ :يل لاق
 تقبسو مهلك ةفوكلا له لهأ هيلإ لام ةفوكلا لخد املف ءٌتلدَعَف «ىحرجلا مهلبقتسي
 ةيجان نب رطم اوتأ دق ريثكلاب اوسيل ميمت نم ةفئاط نأ الإ .هب تفحم هيلإ نادمه

 اعدف (ةرامإلا رصق يف هعم اوُنصَحَشف) سانلا لاتق اوقيطي ملف هنود اولتاقُي نأ اودارأف

 ٌرصقلا ٌسانلا دعصف ءرصقلا سائلا دعصيل ْتَعِضْوَف «لجعلاو ميلالسلاب نمحرلا دبع
 لضفأ  نوكأس  يّنإف ينقبتسا :رطم هل لاقف «نمحرلا دبع هب يتوأف «هوذخأف
 , 900 رطم ةجنأنو .هنع اًمعف كلذ دعب هب اعد مث « سبيخُف هن مف « كناسرف

 هيلإ جرخ ةفوكلا ٍثعشألا نب نمحرلا دبع َدَصُق املا : :ريثك نبا ظفاحلا لاقو
 نود لتاقث نأ تدارأ ةليلق ةمذرش نأ ريغ :هيدي نيب اولخدو هب اوفحو ه هوقلتف اهلهأ

 نبا لصو املف ءرصقلا ىلإ اولدعف «كلذ مهنكمي ملف جاجحلا بئان ةيجان نب رطم
 نب رطم لزنتساو ء«هذخأف ةرامإلا رصق ىلع تبصُنف ملالسلاب رمأ ةفوكلا ثعشألا
 هاعدتسا مث ءهسبحف «كناسرف نم ٌريخ ينإف ينقبتسا :هل لاقف «هلتق دارأو ةيجان

 .0©2(ةفوكلا رمأ ثعشألا نبال قثوتساو «هعيابو هقلطأف

 كقكو .ةفوكلا لهأ هّيقل .ةفوكلا قفئشألا نبا لصو امل» :نودلخ نبا لاقو

 «.هوذخأو رصقلا سانلا دعصف «ةيجان نب رطم هعنمف «رصقلا ىلإ ءاجو «نادمه هب
 .207(ةفوكلا ٌكْلَمو ثعشألا نبا هسبحف

 ةيجان نب رطم ناك ةفوكلا ىلإ ثعشألا نبا لصو امل» :ريثألا نبا لاق كلذكو
 ا اح ل تيسسقلو رول رام 1 ضير رحل نجا ءرصقلاب
 نهحرلا دبع دعصأف ؛ميمت ينب نم ةعامج هعمو ةيجان نب رطم هعنمف رصقلا ىتأف ؛هلوح
 تيجو نجا ني راعمي. دس را يع يأذ هوولج ا رهتلا لإ بلال يف ساسأ
 لهأ هدصقو سانلا هيلإ عمتجا ةفوكلاب نمحرلا دبع رقتسا املو . .هعم راصو هقلطأ

 «07(ةرصبلاب جاجحلا هلاتق دعب يمشاهلا ةعيبر نب سابعلا نب نمحرلا دبع مهنم «ةرصبلا

 نبا خيرات يف نميلاو هج 77ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلاو - ملح ١١ص - يربطلا خيرات ()

 .ةج ١8ص - ريثألا نبال  لماكلاو 78ص  نودلخ
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 : يربطلا ركذ امك ثيح «ةيسداقلا ىلإ راص ةيوازلاو ةرصبلا نم مزهنا امل جاجحلا ناكو

 نم هوعنمف ةميظع ليخ يف سابعلا نب نمحرلا دبع ثعشألا نب نمحرلا دبع هيلإ ثعباا
 جاجحلا لزن ىتح اورياست مث «عابسلا يداو ىلإ عفترا ىتح هورياس مث «ةيسداقلا لوزن
 ةيحانو ٌتيِه ةيحان ىلإ عفتري نأ ةّرُق رْيَد لزني نأ لبق دارأ جاجحلا ناكو . .ةّرُق رْيَد
 «بيرق نم ماشلا نم ددملا هيتأيف ةريزجلاو ماشلا نم برتقي نأ ةدارإ - ةيتارفلا  ةريزجلا

 . (ةّرَق ريد لزنف «نينمؤملا ريمأ نم ٌدعُي لزنملا اذهب ام :لاق َةَدَق ريدب ّرم املف

 ثعشألا نب نمحرلا دبع ىلإ سابعلا نب نمحرلا دبع مودق نأ كلذ نم نيبتيو
 قحل ىتح هعم نيمزهنملاو جاجحلا هعم نيذلا ناسرفلاو وه عبتت نأ دعب ناك ةفوكلاب

 داع ذئدنعو «ةيتارفلا ةريزجلا فارطأو َتيِه ةيحان ىلإ ًاهجوتم ةّرق رْيَد ةقطنمب جاجحلا
 يف  ةفوكلاب ثعشألا نب نمحرلا دبع ىلإ هعم نيذلا ناسرفلاو سابعلا نب نمحرلا دبع
 نان كذكقو ةَّرَق ريد ةقطنمب هعم يقّب ْنَم عم جاجحلا لزن امئيب . ه8" بجر يلاوح

 جاجحلا لوزن نمز وهو (ه47 نابعش يف تناك مجامجلا رْيَذ نإ) ضعبلا لوق ريثألا

 ةفوكلاب ثعشألا نبا ىلإ سابعلا نب نمحرلا دبع مودق نأ ىلإ ريشي امم «ةّرُق ريد يف
 عيبر ذنم ةفوكلاب رقتسا دق ثعشألا نبا ناكو ه87 ةنس بجر رهش يلاوح يف ناك
 ىلإ سانلا لخد» ىنادمهلا ريبزلا ىبأ نع يربطلا ركذ امك ثيح ه/457 ةئس ىناثلا

 .«روغثلاو حلاسملا هيلإ تضوقتو «هوعيابف ةرامإلا راد يف ثعشألا نب نمحرلا دبع

 اهطاطتخا ذنم قارعلاب ةيسيئرلا ةمصاعلا ةنيدملا تناك ةفوكلا نأ نايبلا نع ىنغو

 اهب رقتساف «باطخلا نب رمع ةفالخو صاقو يبأ نب دعس ليلجلا يباحصلا ةيالو يف
 لئابق اهب طتخاو اهنكسو نيعباتلا نم ريثكو سيق نب ثعشألا مهنيب ةباحصلا نم ريثك
 رئاشعو «دزألاو ءيطو جحذمو  ليكبو دشاح  نادمهو تومرضحو ةدنك نم ةينامي

 يه فارطألا ةيمارتم ةيالو ةمصاعو زكرم تحبصأو ء«رضُمو ميمتو ةعيبر نم ةينامي ريغ

 ّيرلا دالب نم قارعلا يلي ام ىلإ دتمت اهروغثو اهقطانم تناك يتلا ةفوكلا ةيالو
 ةنيدم ىلإ اهتداقو اهلهأ قفدتف «ةفوكلا روغث نم اهريغو ناجيبرذأو لابجلاو ناهبصأو
 يناثلا عيبر نيب ام ةرتفلا يف) ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان نوعيابي ةفوكلا
 هعيابف ةفوكلا ثعشألا نبا لخد» :ريثك نبا ظفاحلا لاق كلذ ىفو «(ه47 ةنس بجرو
 .«عقارلا ىلع ُقرُحلا عسناو . .ثعشألا نبا وعباتم رثكو . .اهلهأ

 . مجامجلا ريد ةعقومو ثعشألا نبال ةفوكلا ةعيابم نيب ام

 يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان ءاول تحت ةفوكلا ءاوضناب
 نب نمحرلا دبع تعيابو ناورم نب كلملا ديع تعلخ ىتلا نادلبلاو تايالولا تحيبصأ
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 «سرافو «ناركمو «نامركو «ناتسجسس نادلبو تايالو لمشت ةفالخلاب ثعشألا

 دالبو «ةفوكلاو ةرصبلا اهيتمصاعب قارعلاو «لابجلاو ءٌيرلاو ءناهبصأو ءزاوهألاو
 ريشتو «نامُع كلذكو  يبرعلا جيلخلا ةقطنم  ميدقلا عساولا اهلولدمب نيرحبلا
 قطانم ىلإ دتما ثعشألا نبا ءاول تحت ءاوضنالا نأ ىلإ ةقحاللا عئاقولا ضعب

 . نميلا قطانم نم ني

 :نزوهلف روتكدلا لوق ةفيلخ فسوي روتكدلا لقن دقو

 نبا ىلإ اورظن مهنأل ًامخض ًاليثمت ةروثلا هذه يف نيلثمم اوناك نيينميلا نإ)
 .''”صاخلا مهلجر هنأ ىلع ثعشألا

 ةروث رعاش نادْمَه ىشعأ رعاشلا فقومل هفييكت ىف ةفيلخ فسوي روتكدلا لاقو
 ْ :ثعشألا نب نمحرلا دبع

 اهراثأ ةقيمع ةيطارقتسرأ ةعزن اهيلع رطيست نادمه ىشعأ سفن تناك دقل.. »
 لمعي هنأو ءامدقلا نميلا كولم ليلس هميعز نأبو ميدقلا نميلا دجمب هروعش هيف
 ةروث ثعشألا نبا ةروث لثمتي نكي مل ىشعألا نأ نظلا بلغأف . .دجملا كلذ ةداعإل
 مل اذه يف وهو ءميدقلا مهكلم ؛ ةيناميلا دادرتسال ةلواحم اهلثمتي ناك ام ردقب ةيسايس

 اذهل اوناكف «ةيلادلا هله هزم ةووقلا ىلإ :اورظن: نيدلا ةسمبلا روعتشل القمم الإ نكي
 . "”(ثعشألا نبال ةباجتسا فئاوطلا عرسأ

 نيذلا نيينميلاو نادمه ىشعأ فقومل فييكتلا كلذ ةمالس ىدم ناك ًأيأو

 ةفيلخل فسوي .د دمتعا دقف «ةفالخلاب هوعيابو ثعشألا نب نمحرلا دبعل اوباجتسا

 ىشعأل ةيلاد ةديصق ىلع  ةيساسأ ةفصب  فييكتلا كلذ يف نيسرادلا نم هريغو
 تيكا تو: : يبن دمار ةعشألا جنات دال فحت ةفوكلا ءاوضنا دعي انيلاق ةادمه
 ءاوجألا نكلو ءثعشألا نب نمحرلا دبع حدمي ةديصقلا كلت هلوق ركذب تاياورلا
 نع يربطلا ريرج نبا ركذ دقف :ةريبك ةيمهأ بستكت ةديصقلا كلت اهيف تليق يتلا
 نب نمحرلا دبع لاق مجامجلا ريدب اوعمتجا امل سانلا َنِإ» : تناسسلا ني قمع

 .هنم حصأ بسن مهل ام هللاو ءاقرزلاب نورّيعي ناورم ينب نإ الأ :ثعشألا نب دمحم
 يتعف شيرق يف ُرمألا اذه نكي نإ :ةيِرومَص لهأ نم ٌجالعأ يصاعلا يبأ ينب نإ الأ

 ؟«سيق نب ثعشألا نبا.انأف برعلا يف كي ْنإو شيرق ةضيّب تئقق

 از انو سيال يقص لل ةزكللا كلل للبلد ويقل

 امنيب شيرق نم ناورم ينب نأو شيرق يف نوكت نأ يغبني ةفالخلا نأب لوقلا

 8١. صو 85ص . ةفيلخ فسوي .د  ةفوكلا يف رعشلا )١(

 .8ج 5١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (1)
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 رمأ لوح يركفلا لدجلا نم ًاعون نأو «نميلا نم يدنك ثعشألا نب نمحرلا دبع
 ةفلاس ثعشألا نب نمحرلا دبع ةلوقم ببس كلذ ناكف «نيقيرفلا نيب راد ةفالخلا
 صاعلا يبأ ينب نأو ةيبرع ريغ ًاقورع مهل ّنأل ؛ناورم ينب بسن اهيف ّمَّذ يتلاو ركذلا

 :لاق مث «مجاعأ جالعأ مهلاوخأ نييومألا

 انأف برعلا يف كي نإو شيرق ةضيب تئقُف يئعف شيرق يف رمألا اذه كي نإف»
 ا كشاف

 نب نمحرلا دبع يف ةيلادلا هتديصق نادمه ىشعأ لاق ءاوجألا كلت لثم ىفو

 تناك نادمه ىشعأ سفن نإ» :هلوق يف ةفيلخ فسوي .د اهيلع دمتعا يتلاو ثعشألا
 ليلس هميعز نأبو ميدقلا نميلا دجمب هروعش هيف اهراثأ ةقيمع ةعزن اهيلع رطيست
 نادمه ىشعأ ةديصق يلي اميفو 2. .دجملا كلذ ةداعإل لمعي هنأو ءامدقلا نميلا كولم
 :ثعشألا نب نمحرلا دبع يف ةيلادلا

 نحو

 ءدمحم نيدرعو ءُهلإلا ئبأي
 مهقورع نيِمْمْذْمَك اوبسنت نأ
 هَجاتْدَقْعَي ناك كل بأ ْنِم ِْك

 الُعلا ىَدَم لات نأ كب تّرَصَق ام

 ؟كحس نأ: ديسملا تناشاذاو

 ءخِذاَب سيق نيبو جشالانيب .

 هل ىرث مورقلا ْئَماَس اذإ مرق

 ا"”دومث لآ لبق كلم روذجو
 "”ٍديِبع قورع اوبِسُت نإ سانلا يف
 ٍديدنص ءٍلوُقم «جُّلْبأ نيبجب
 دودج ثرإو ءهةمركمءاب
 ييسر دهم ةيسالوعملات

 «دولومللو هدلاول ٌخَبْخَب

 نم مهمأ تناك شيرق تيب مهو بالك ينب نأ نييبت مدقت (شيرق ةضيب تئقف ينعف) :هلوق )١(
 , كلذ نع ثيدحلا فلس. دقو .ةدنك

 زعو) باوصلا نأ ىلع قايسلا لديو (دمحم نبا ةزعو هلإلا ىبأي) يناغألا يف تيبلا ردص ءاج )١(

 .مالسإلا نيك يأ (دمحم نيد

 بوصألا 0050055055 (مهقورع نييمذمب.اوسنأت نإ) يناغألا يف تيبلا ردص ءاج (7)

 نبا لاق نيذلا يصاعلا يبأ ينب مهلاوخأو ناورم ينب ينعي (مهقورع نيممذمك اوسبنُت نإ)

 .ديبع قورع مهقورع نإ :ىشعألا لاقف .خلإ . .جالعأ مهنإ ثعشألا

 ءابا ناكو ؛ىنادمهلا يدشاحلا سيق نب ديعس :ديعسو .ثعشألا نب دمحم وه :دمحم (4)

 ١ .نميلا كولم نم ديعس دادجأ كلذكو ثعشألا دادجأو

 :فرشو الع :خذبتو .لاع : خفايو نسف هي .ديحت د لاو :سيقو م :جشألا (5)

 خب خبو ٠ .نكسُم يناثلاو نوئم لوألا خب , خب رركتو , مّحَفَو مظَع يأ :ُحَب ١ :يدابازوريفلا لاق (0)

 .«حدملاو ءيشلاب باجعإلاو 95 دنع لاقُث : نيددشم
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 "”هوقعملاهئاول تحت ُنادنَه هلتّدّشححٍةهيركلاعءاذإو
 هيا رار تيبس ءانالا ب .يقاكدودسملا قلع رف رشم
 وسكر ديس دس ا ربوكب اولّمججأ ةدنك لآ يف اعد اذإو
 هوغو فقرر ةهح ان مك ىف يف مهَفويُس ْنأك ةدسأم ٌبابشو

 نميلا دجمب زازتعالا رعاشم كلت نادمه ىشعأ ةديصق يف تدسجت دقل
 كلت يف اوناك نيذلا ءامدقلا نميلا كولم ليلس ثعشألا نب نمحرلا دبع نأبو ميدقلا

 هنأب ثعشألا نبا ىلإ رظني نكي مل هنكلو «برعلا ةريزجو لئابق ةفاك كولم روصعلا
 ةعيبر نم ةيناندعلا رئاشعلاو تايصخشلا ىلإ راشأ دقف بسحف نييناميلا ميعزو لجر

 : هلوق يف رضمو شيرقو

 نمحرلادبع فيرطغلاديسلاب ناتفلاروفكلل اًبوَمَساَنِإ
 ٌنانئدع نيباءعج دعم ْنِمو ٌناطحق ْنِم ىَبَدلاك عمجب راس
 نينمؤملا رصان ءاول تحت اووضنا نيذلا زربأ نيب نم ناك كو

 ةرصبلاب وهو هيلإ اومِدَق وأ ةفوكلاو ةرصبلا يف يدنكلا ثعشألا نب نيحرلا دبع
 ةباحصلا ءانبأو ةباحصلا نم ه ئاول تحت اوراسو ةفالخلاب هوعيابو ةفوكلا وأ
 يباحصلا مهنيب نيف وينك محج ةمألا مالعأو ةداقلاو ءارمألاو نيعباتلا ءاملعو

 يباحصلاو ءرجبأ نب ناحيت يباحصلاو «يراصنألا كلام نب سنأ ليلجلا
 ءاملعو ءارمألاو ةباحصلا ءانبأ نمو «يدزألا يمضهجلا رافغلا دبع نب ةبقع

 نم ناك ثعشألا نب نمحرلا دبع اوعياب نيذلا نأ ريثك نبا ظفاحلا ركذ نيعباتلا
 نب ةعيبر نب سابعلا نب نمحرلا دبعو . صاقو يبأ نب دعس نب دمحم مهنيب

 نب نمحرلا دبعو .. هوفسف :ةوسللا بق ب ةنيبع» بأ ل ما لا
 ا"”يعخنلا دايز نب ليمكو . مشاه نب بلطملا دبع نب ةعيبر يبأ نب شايع
 :ةرصبلاب نيعباتلا ءاملع نمو .. يحد دلا ينحلا نينت نب حز ةلكخت
 دلاخ نب هّللا دبعو ,حاشو نب ةبقعو .. . يلجعلا ةنارم وبأو .. راسي نب ملسُم
 يبأ دلاو نارمعو «كلام نب سنأ نب رضنلاو «يعبرلا ءازوجلا وبأو «يمضهجلا
 بايذ نب ةرمو «رانيد نب كلامو .ةمالس نب رايس لاهنملا وبأو «يعبضلا ةزمح

 يبأ نب ديعسو ء«يدزألا يئانهلا حيبس وبأو «يمضهجلا ديجن وبأو «يدادهلا

 ًادشاح عمجيو ديز نب نادمه ينعي :نادمهو .برحلل اعد اذإ يأ :(ةهيركل اعد اذإو) هلوق )١(
 . اليكبو

 دوعسم نباو ّيلعو نامثعو رمع نع ىور :ريثك نبا لاق . يجحذملا يعخدلا دايز نب ليمك وه ()
 .ًاعاجش ناكو يلع عم نيفص دهشو «ةريره يبأو
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 ري وب نعاس هن كلا وتعب اعلا ةاقنملا ارح: ىيشللا يمشلا:ءرخأ را ودبعلا
 ؛«ينادمهلا يبعشلا مامإلاو هاش نيهللا ديضو «ىليل قب نب نمحرلا ادمعَو

 «ثراحلا نب كيبزف «فرصم نب ةحلطو ( يئاطلا يرتخبلا وبأو «ديوس نب رورعملاو

 ”«راربألا ءاملعلاو رايخألا تاداسلا نم تاعامجو 5 بئاسلا نب ءاطعو

 ةرمُس نب رمعم نب هللا ديبع نب ىسوم نب رمع) نأ يربطلا خيرات يف ءاجو
 ىلع ثعشألا نبا لامع نأو (ثعشألا نب نمحرلا دبع ةطرش بحاص ناك يشرُقلا
 ريمأ رماع نب , هّللا كده اة ريفا نايمه نب ضايع مهنم ناك ميلاقألاو تايالولا

 يعيبسلا قاحسإ وبأ هعمو نامرك ىلع يدبعلا طيقل نب ورمعو - ناتسجس - جنرز

 ل «لابجلاو ّيرلا ميلقإ ريمأ ينابيشلا ةريبه نب ةلقصم نب ماطسبو ؛ينادمهلا
 نم حلاسملاب ثعشألا نبا رمأو» :ريثك نبا لاق ؛ةفوكلاب ثعشألا نب نمحرلا دبع
 رصان ءابنأ ملاعم لمتكت كلذبو «كلاسملاو قرطلاو روغثلا تظفححو «بناج لك

 ريد ةعقوم لبق ام ىلإ ةفوكلا هلوخد ذنم يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا

 .ةيرجه 87 ةنس ةياهن ىلإ وأ «مجامجلا

 دقف يدل متايرب نب عاجلا هلماعو ناورم نب كلملا دبع نينمؤملا ريمأ امأ

 ثعبو ةيسداقلا ىلإ رقهقت ةيوازلا مث ةرصبلا نم مزهنا امل جاجحلا نأ ركذ فلس

 نم هوعنمف ةميظع ليخ يف سابعلا نب نمحرلا دبع هيلإ ثعشألا نب نمحرلا دبع
 ا يناثلا عيبر رهش يلاوح يف  اهنم رقهقتف ةيسداقلا لوزن
 رهش يلاوح يف - اينما رييشف اهي زارتسمالا نيم هوعنمف عابسلا يداو ةقطنم ىلإ عفترا

 ةيحانو تيه ةيحان ىلإ عفتري نأ دارأو رق رْيَد ةقطنم لزن ىتح هورياس مث - ىدامج

 هيخان ىلإ عادا امري ينفق خف كالجلا هيتأيف ماشلا نم ًابيرق نوكيل ةيتارفلا ةريزجلا

 - ةفوكلاب ثعشألا نبا ىلإ هعم نيذلا ناسرفلاو سابعلا نبا عجر امدنع لعفلاب تيم
 ريمأ نم ٌدذعُي لزنملا اذهب امل :لاقو ةّرق رْيَد لزني نأ ىأر مث - ه4 بجر ىف

 نم هيلإ تادادمإلا لئاوأ لوصو دعب ناك ةّرُق رْيَدِب هلوزن نأ امبرو «نينمؤملا
 ل

 د د

 اولتق امك كلوح سانلا لتقُي نأ تببحأ نإ :ثعشألا نبال ليق :بويأ لاق» :ريثك نبا لاق )١(
 ىلإ راس امل هعم هجرخأ ينعي .«هجرخأف .كعم نسحلا جرخأف لمجلا موي ةشئاع جدوه لوح
 .هتعانقبو ةرصبلاب تناك ثعشألا نبال يرصبلا نسحلا ةعيابم نأل ؛ةفوكلا

 .ةج 584 5ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 كلملا دبع دجنتسيو اهترثكو ثعشألا نبا شويج هيف ركذي كلملا دبع ىلإ ًاباتك
 هللا اي هاثوغاو ءهللا اي هاثوغاو ءهّللا اي هاثوغاو :هباتك ىف لاقو ءدادمألا هلأسيو

 .06©2كيبل اي «كيبل اي «كيبل اي :هيلإ بتكو شويجلاب كلملا دبع هدم
 جاجحلا ىلإ ماشلا شيج مودق نمز يف نيلوق ريثألا نباو يربطلا ركام

 نبا لهتساف «مجامجلا رْيَذ هلوزنو ةفوكلا نم هيلإ ثعشألا نبا ريسمو ةّرق ريد هلوزنو
 تناك :ليقو ؛«ه/87 ةنس نابعش يف مجامجلا ريد ةعقو تناكو) : الئاق كلذ ريثألا

 مجامجلا ريد ةعقو نأب لوقلا لقنب خيراتلا بتك رثكأ تفتكا دقو .«نينامثو ثالث ةنس

 نأب لوقلا ركذ دقو يربطلا خيرات ةياور وه ًاعيمج اهردصم امنيب ه87 نابعش يف
 دهش يذلا قراخملا يبأ نعو خيراتلا ءاملع نع دنسب ركذ مث ه87 نابعش يف كلذ

 رهش نم تضم ةليلل ءاثالثلا ةادغ ثعشألا نبا عم مجامجلا ريد انلزن» :لاق ةعقوملا

 لوصو عم ضراعتي' ال يذلا حيحصلا نمزلا وه كلذف .«ةيرجهملا ةتس: لوألا عيبر

 يف ةّرُق رْيَدو تيه نيب ام هلوزنو عاجلا ىلإ ناررغ نيت كلملا يع نم كادادمإ

 نكي ملف ءماشلا شيج نم ددملا لئاوأ ناك كلذ نأ كاردإ نكميف ءه/87 نابعش

 روغثو ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا لهأ دنج نم افلأ نيسمخو ةئام ءاهز هيجوتو عمج

 كلملا دبع ناكو «نمزلا نم ةرتف مزلتسي كلذ ناك دقف ءاريسي ارمأ اينيمرأو مورلا

 ثعبيو دشحي ملو «ه/7 ةنس ةياهن ىتح جاجحلا ىلإ ًايجيردت تادادمإلا ثعبي

 .يتأيس امك ه7 رفص ىف الإ ماشلا نم يسيئرلا شيجلا كلملا دبع

 لزن دق جاجحلا ناك يسيئرلا شيجلا ناورم نب كلملا دبع ثعبي نأ لبق

 ملعاملف هدونجو هسفن ىلع قَدْنَخو ًاركسعم اهذختاو ةّرق رْيَد ةقطنمب

 شيج لزنف  هسفنب راس ليقو  ةفوكلا نم ًاشيج ثعب كلذب ثعشألا نب نمحرلا دبع
 جاجحلا قدنخو ركسعم ناكو «هسفن ىلع قّدْنَخَو مجامجلا ريد ةقطنمب ثعشألا نبا

 لاقف ؛نالباقتم  مجامجلا رْيَدِب - ثعشألا نبا تاوق قدنخو ركسعمو - ِةَرُق ريدب -
 رْيَد لزنف ةّرُق ريد ٌتلزن ينآر ثيح ريطلا رجزي نمحرلا دبع ناك امأ» : جاجحلا
 يف هتبغر مدعو لاتقل هدادعتسا مدع ىلع كلت جاجحلا ةرابع لدتو .«مجامجلا

 نب كلملا دبع نم شيجلاو تاميلعتلا لوصو راظتنا ىلإ ابلاغ كلذ دوعيو «كلذ
 ناكو ءامهيقدنخو امهيركسعم يف ثعشألا نبا شيجو جاجحلا شيج ثكمف «ناورم

 نمحرلا دبع همسا ةرتفلا كلت يف مجامجلا ريدب طبارملا ثعشألا نبا شيج دئاق

 تناكو «سابعلا نب نمحرلا دبع نوكي دقو «ثعشألا نب نمحرلا دبع سيل هنكلو
 يندي امهدحأ لازي الف «نيقيرفلا نيب رخآلاو تقولا نيب تازرابمو تاشوانم عقت

 . اج 40 ص  يدوعسملا  بهذلا جورم ()
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 كلذ وأ  لاتقلا لاطو هبحاص نم هقدنخ ىندأ رخآلا هآر اذإف هبحاص وحت هقدنخ
 .ىتأ دق نكي مل ماشلا شيج نأل ًافلأ نيرشع ءاهز ناقيرفلا ناكو ءامهنيب  شوانتلا

 نم أفلأ نيسمخحو ةئام ءاهز قشمد ىف دشتحا ه7“ ةئس رفص رهش ىلاوح ىفو

 جاجحلا ةدايقب يتلا ةوقلا ىلإ مامضنالاو قارعلا ىلإ ريسملل اوأيهتو لاجرلاو ناسرفلا
 نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان رفنتسا «ةّرَق رْيَد ىلإ مهلوصو لبقو «ةّرُك رْيَد يف
 هيلإ ردد روغشلاو ةرصبلا ةيالوو ةفوكلا ةيالو ناسرفو هلامعو هتداق ثعشألا

 لهأ نمحرلا دبع ىلإ عمتجا» :ريثألا نبا لاق ءمجامجلا ريد ىلإ مهب قلطناو ةفوكلاب
 ةئثام اوناكو «مجامجلا ريدب «حلاسملاو روغثلا لهأو ءءارقلاو «ةرصبلا لهأو «ةفوكلا

 عمتجا نم ةلمج ناك» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو ؟مهلثم مهعمو ءاطعلا ذخأي نمم فلأ

 مهعمو ءاطعلا ذخأي نمم لتاقم فلأ ةئام مجامجلا ريدب ثعشألا نب نمحرلا دبع عم
 عم مجامجلا ريد انلزن :قراخملا وبأ لاق» :يربطلا لاق .(مهيلاوم نم مهلثم
 ةنس لوألا عيبر رهش نم تضم ةليلل ءاثالثلا ةدغ ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع
 . اهم

 ةرق ريد جاجحلا لزن» :يلاتلا صنلا ةيناث ةياور قايس يف يربطلا ركذ دقو
 ريد لزنف ثعشألا نبا ءاج مث يي امويلا ريد سال نب يسع ديل

 يف سابتلا ةياورلا كلت قايس ةيقب يف عقو دقو 0 ان ريذب جاجحلاو 00

 ركسع دق ناك جاجحلا نأ نم هنييبت فلس ام دكؤي صنلا اذه نكلو 'مئامرلا بج

 0 ا ا علا

 ريت اهأ ؛رخآلاو تقولا نيب تازرابمو تاشوانم نيقيرفلا نيب عقت تناكف ؛ مجامجلا

 ىلع ه87 ةنس لوألا عيبر ؟ يف مجامجلا ريد لزنو رفص يف ناكف ثعشألا نبا
 كلذبو «مهيلاوم نم فلأ ةئام مهعمو برعلا لاجرلاو ناسرفلا نم فلأ ةئام سأر

 ناسرفلا نم فلأ ّيتئام يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان شيج غلب
 . مجامجلا رْيَذ ةقطنمب اوركسع نيذلا نيملسملا لاجرلاو

 ريمأ نيب يوروش عامتجا همودق قبس يذلا ماشلا شيج لصو نأ ثبلامو

 نم مهتيبلاغ ناك نيذلا ماشلا ةداقو ءارمأ رابكو ناورم نب كلملا دبع نينمؤملا
 اورضح نيذلا تاياورلا ركذت ملو «ه817 ةنس رفص يف مهعامتجا ناكو نييناميلا

 ركذ دقف ماشلاب نيذلا نيينميلا ةداقلاو ءا رمألا رابك مهنم نأ دب الو عامتجالا

 يتلا طورشلا ناورمل ماشلا ةيناميو يبلكلا كلام نب ناسح ةعيابم ءابنأ يف يدوعسملا

 مهنم يأر نعف دقعو لح نم نوكي ام لك:نأ) :اهتمو ةنييثميلل ناسخ اهطرتشا

 .8ج ١6 - 5١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 ةروشملا لهأ نيينميلا ةداقلاو ءارمألا نم ناكو ؛27(كلذب ناورم ىضرف «ةروشمو

 يعازخلا بيؤذ نب ةصيبقو يدنكلا ةويح نب ءاجر ناورم نب كلملا دبع ىلع
 اونوكي نأ نكمي نمم مهلاثمأو يبلكلا دربألا نب نايفسو يماذجلا عابنز نب حورو
 تاذ ةردابمب ناورم نب كلملا دبع عانقإ يف اومهاسو يوروشلا عامتجالا يف اوكراش

 :ريثك نبا ظفاحلا لاق . طاقن ثالث

 ناك نإ :هل اولاقف ناورم نب كلملا دبع دنع ةروشملا لهأ نم ءارمألا عمتجال
 كفسو مهلاتق نم رسيأ وهف جاجحلا مهنع لزعت نأ كنم مهيضري قارعلا لهأ
 انها ناك نإ :اولاق» مهنأب يربطلا خيرات يف ةطقنلا كلت صن ءاجو .؟. .مهئامد

 لهأ برح نم رسيأ جاجحلا عزن َنِإف جاجحلا مهنع عزنت نأ قارعلا لهأ يضرُي
 تنرتقا دقو .«مهءامدو انءامد هب نقحتو مهتعاط كلل صلخت مهنع هعزناف «قارعلا

 ناورم نب دمحم ناكو «قارعلل ًاريمأ ناورم نب دمحم نوكي نأب ىلوألا ةطقنلا كلت
 نب كلملا دبغ نب هللا دبعو «لصوملاب ًاميقمو اينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا ةيالول ًاريمأ
 هنبا ىلإ كلملا دبع ثعبو» :يربطلا لاق .مورلا روغثو ماشلا يلاعأب امبر اريمأ ناورم

 هرمأي لصوملا ضرأب ناورم نب دمحم هيخأ ىلإ ثعبو كلملا دبع نب هللا دبع

 يوروشلا عامتجالا يف اكرتشا يلاتلابو ««امهيدنجج يف هدنع اعمتجاف «هيلع مودقلاب

 نب نمحرلا دبع راتخي نأ» يهو ةيناثلا ةطقنلا ىلع ًاضيأ هيف قافتالا مت يذلاو

 قارعلا لهأ ةاواسم :يهو ةثلاثلا ةطقنلاو .اأيلاو هيلع نوكي ءاش دلب يأ ثعشألا

 هبا كلملا دبغ َرَمَأْف) :يربطلا لاق . ماشلا لهأب - تابترملا يأ  ءاطعلا يف اهقراشمو

 ءمهنع جاجحلا عزن قارعلا لهأ ىلع اضرعي نأ : : اورج ب دمحم ءاحاوتهللا دع

 - دلب يأ ثعشألا نبا لزني نأو ؛ماشلا لهأل يرجت امك مهتايطعأ مهيلع يرجي نأو

 اولبكأ معنإت .أيلاو كلملا دبع ناكو ًايح ماد ام ًايلاو هيلع نوكي ءاش قارع نم

 نأ ريك قفا ظفاحلا ركذ كلذكو . «قارعلا ريمأ ناورم نب دمحم ناكو جاجحلا لزع

 يا ل ل دبل 2 ا و

 نوكتو «ت تشعو شاع ام ًاريمأ هيلع نوكي ءاش ٍدلب يأ ثعشألا نبا ْرَئْخَيْلو» :ماشل ا

 ىلإ قارعلا لهأ بجُي مل نإف :اذه هدهع يف لاقو ل

 دديدللا ةيعوب تاورك نب هيو «برحلا ةرمإ هيلإو هيلع وه ام ىلع جاجحلاف كلذ

 ةياور يف امك وأ .اهريغو برحلا يف هرمأ تحتو جاجحلا ةعاط يف كلملا دبع

 نب دمحمو «لاتقلا يلوو ماشلا لهأ .ةعامج ريمأ جاجحلافا» اولبقي مل نإف :يربطلا
 .«هتعاط يف كلملا دبع نب هللا دبعو ناورم

 .اذج 40ص - يدوعسملا  بهذلا جرم 000
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 ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا شيجب كلملا دبع نب هللا دبعو ناورم نب دمحم راسف
 هنأ رخآ عضوم يف يربطلا ركذ دقو ماشلا لهأ دنجج مهل لاقُيو ؛مورلاو اينيمرأ روغثو

 ةداق رابك ناكو قارعلا ىلإ شيجلا كلذب اراسف .«ةيناميلا نم ماشلا دنج ٌمظَع ناك»

 يباكلا ميلس نب نمحرلا دبعو يبلكلا دربألا نب نايفس ْمُهو نيبنميلا نم شيجلا كلذ
 نب حارجلاو يجحذملا يمكحلا بيبح نب ِهّللا دبعو يمخللا ميمت 3 نب ةرامعو

 كلتب ناورم نب كلملا دبع ىلع ةروشملا ىف ذ اومهاس نمم اوناكو يمكحلا هللا دبع

 ىلإ. بيكلا سيحلا كلذي فلنا دع قيسللا دعو ةاورنا قب دنحم لفوق «ةردابملا

 ركسعو لصو دق ثعشألا نب نمحرلا دبع ناكو ةَّرُق ريد يف جاجحلا ركسعم

 ناسرُفلا نم افلأ نيتسو ةئامثالث ءاهز نيشيجلا ماوق غلبف «مجامجلا ريد يف هشيجب
 هيلإ بتكو ةردابملا كلت نع ناورم نب كلملا دبع ءانثإ جاجحلا لواح دقو .لاجرلاو

 هباحصأو ثعشألا نبا ىلع لاصخلا كلت ضرع الإ كلملا دبع ئّبأف «كلذ يف
 قافتالاف نيينميلا ماشلا ةداقو ءارمأ ءاضرإل ًاضيأ امبرو عيمجلا ةمالس ىلع ًاصرح

 د ناورم نو ةمدتمو ةقالجلا لع نيكللا دع اسف «قشمد يف مت دق ناك كلذ ىلع

 - قارعلا لهأو ثعشألا نبا ركسعم ىلإ  ةّرُق ريدب  ماشلا شيجو جاجحلا ركسعم

 رشعم اي : كلملا دبع نب هّللا دبع ىدانف» : نيلباقتم ناركسعملا ناكو - مجامجلا ريدب

 مكيلع ضرعي هنأو :تارزم نب كلملا دنع نمعؤملا ريمأ ةباللا ةيغاانأ : قارعلا لهأ

 راتخي نأو ءماشلا لهأك مكتايطعأ مكيلع يرجي نأو «قارعلا نع جاجحلا عزن

 نب دمحم لاقو . .أيح ماد ام ايلاو هيلع نوكي ءاش دلب يأ ثعشألا نب نمحرلا دبع

 . «ةيشعلا مكيلع

 نينمؤملا رصان ركسعم يف دقعنا - ه7 لوألا عيبر يف  يلاتلا مويلا يفو
 نبا دنع اوعمتجا» :يربطلا لاق «ماع يوروش عامتجا ثعشألا نب نمحرلا دبع
 عمتجا) :ريثك نبا لاقو «هاتأ الإ سراف الو موق سأر الو دئاق قبي ملف ثعشألا

 «صاقو يبأ نب دعس نب دمحم مهزربأ نم ناكو «ثعشألا نبا ىلإ ءارمألا عيمج

 نب هّللا دبعو «يجحذملا يفعجلا رحُز نب ةلّبجو ء يمشاهلا سايعلا نب نمحرلا كليبعو

 ناذنمصه يسار :ئدرألا لفغتلا نب :تيزب نيبوللا كنق ؛«يثراحسلا مازر

 قارعلاب لئابقلا ءاسؤرو نيعباتلا ءاملعلا نم ةعامجو ”يدشاسلا ماظن نب نمسرلا دع

 ًابيطخ مهيف ثعشألا نبا ماقف) :ريثك نبا لاق .ناسرفلا نايعأو ةداقلاو اهقراشمو

 هيلع ىتثأو ثعشألا نبا هّللا ٌدَمَحْلا : يربطلا لاق «مهيلع ضرع ام لوبق ىلإ مُهّبَدَنو

 نوكي نأ نمآ الو «ةصرف هايإ مويلا مكزاهتنا ءأرمأ مُثيِطعَأ دقف «دعب امأ :لاق مث
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 وقل فاننا ءازعأ متنأو مكيلع ضرُع ام اولّبقاف .. (”ةرسح ًادغ يأرلا يذ ىلع
 مهدنع متلز الو ءازج مهيلع متلز ال هّللاو الف «نوصقتنُم مهل متنأو نوبئاه مكل

 .«متيقب ام ًادبأ متلبق متنأ نإ ءازعأ

 نم مهيلع ضرع ام لوبق ىلإ ثعشألا نبا ِمُهَبَدَن) :ريثك نبا ركذ امكو كلذبو
 ىلع ناورم نب دمحم ةرمإو «تايطعألا ءارجإو «كلملا دبع ةعيبو «جاجحلا لزع

 ثعشألا نبا مهيلع راشأو مهنيب اميف قارعلا لهأ رواشت) :نودلخ نبا لاقو «(قارعلا

 ريثك نبا ةرابع يف ءاج دقو .(لوزت ال كلملا دبع ىلع مهل ةزعلا ْنأو «كلذ لوبقب
 كلذو (ناورم نب كلملا دبع ةعيب) هلوبق ثعشألا نبا مهيلع ضرع ام نيب ةفلاسلا
 -ه/١8 بجر يف  هئاول تحت سراف ءاوضنا ذنم ثعشألا نبا اوعيابو هوعلخ دق مهنأل
 لوبقو كلملا دبع ةعيابمب مهيلع راشأو هتعيب نم مهْلَحَأ دق ثعشألا نبا نوكي يلاتلابو
 لك نم سانلا بثوف» ::يربطلا لاق ه4 لوألا عيبر يف - عامتجالا كلذ يف هتردابم

 ىلع مهعامتجا ناكو «ةيناث كلملا دبع علخ اوداعأف . . ليفت أل هللاو ال +1 ولاقت هينا
 يأر نودلخ نبا ركذ كلذكو ««سرافب هايإ مهعلخ نم عمجأ مجامجلاب هعلخ

 «كلذ نيركنم بناج لك نم اويثاوتفاا لاق ل نع اك يعتالا نب ينير ذل

 لاقو «ناحيت نب ريمعو يملسلا باود نب هللا دبع كلذ يف مهمدقتو ,علخلا نيددجمو

 كلذ نرتقا دقو .«مهلك كلذ ىلع اوقفتاو ؛ تالملا دنع عاج ودبل مك حا

 يل م و سرس ا حس و ا

 ضرعلا لوبق مدعب ناورم نب دمحمو كلملا دبع نب هللا دبع غالبإ مت و ةقعشألا

 0س ا رح وال اا يحل

 هايقل اذإ اناكف «عيطنو كل عمسن نأ نينمؤملا ريمأ انرمأ دقف لاتقلاو ركسعلاب كنأش»
 اذإ ةرمإلاب امهيلع ملسي ًاضيأ جاجحلا ناك : يكسكسلا ديزي وبأ لاق .ةرمإلاب هيلع امْلَس
 . مجامجلا ريد ةعقوم ةرتف يف ينعي .«اهالوتف برحلاو هايلخ امنإو امهيقل

 دع دع

 نكْسَمو مجامجلا ريد يّتعَقْوَم أبن
 ةئام ترمتسا يتلا مجامجلا ريد ةعقوم تأدب ه8” ةنس لوألا عيبر لئاوأ يف

 متنأف ةيوازلاب اوذتعا اوناك نإو ءفصتلا ىلع مويلا متن ةنأو» ةرابع انه يربطلا ةياور فيضت )١(

 | نأل ع مويو ةيوازلا مويب مهيلع نودّتعت متنأو) كلذ لصأ لعلو «رّثسَت مويب مهيلع نودتْعَت

 ةعقوم امأ ثعشألا نبا باحصأ اهيف رصتنا . ه87 ةنس مرحم يف  ةرصبلاب ةيوازلا موي ةعقوم

 اهركذي نأ نكمي الو مجامجلا ريد ةعقوم دعب اهنأ بوصألاف ماشلا دنج اهيف رصتنا يتلا ةيوازلا

 ىدامج ؟4 ىلإ لوألا عيبر نم مجامجلا ريد ةعقوم تناك دقو روهشب اهعوقو لبق ثعشألا نبا

 .ه/7 لاوش ىلإ نابعش يف نكسم ةعقوم اهتلئو ه8” ةرخآلا
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 نينمؤملا ريمأ شيجو ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان شيج نيب موي
 نيريمألا دوجو عم يفقثلا فسوي نب جاجحلا هتدايق ىلوت يذلا ناورم نب كلملا دبع

 .ةرمإلاب امهيلع ملسُي جاجحلا ناك نيذللا كلملا دبع نب هللا دبعو ناورم نب دمحم
 ىلع جاجحلا لعجف لاتقلل ناقيرفلا زرب» :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق

 نب ةرامع هترسيم ىلعو يبلكلا ميلس نب نمحرلا دبع - شيجلا ةنميم يأ -

 بيبا ني ندسرلا لخا ةلاجر لغو يملكلا هربألا ني نايت هلي ناعو يمخللا ميمت
 هترسيم ىلعو يمعثخلا ةيراج نبا هتنميم ىلع ثعشألا نبا لعجو .يمكحلا
 ثراحلا نب ةعيبر نب سابع نب نمحرلا دبع هليخ ىلعو ّيميمتلا ةَرُق نب دربألا

 مار نب هللا دبع هتففجم ىلعو صاقو يبأ نب دعس نب دمحم هتلاجر ىلعو يمشاهلا

 ّيفعجلا سيق نب رَحّز نب ةليج  ءاهقفلا ءاملعلا مهو  ءارّقلا ىلع لعجو «ئئراحلا

 يبأ نب نمحرلا دبعو يئاطلا ّيرتخبلا وبأو ريّبُج نب ديعسو َيبعُشلا رماع مهيف ناكو
 ةريثك ليصافت يربطلا ركذ دقو «نولتتقيو موي لك يف نوفحازتي اوذخأ مهنإ مث .ىليل
 باحصأ نم وهو قراخملا يبأ نع كلذل قيقدلا نمّرلا ركذو مجامجلا ريد ةعقوم نع

 ريد انلزن ءاذع اهذغأ ٌءاَوْس موي ةئام مهانلتاق :قراخملا وبأ لاق» : الئاق ثعشألا نبأ

 د اه/87 ةنس لوألا عيبر رهش نم تضم ةليلل ءاثالثلا ةادغ ثعشضألا نبا عم مجامجلا

 نم تضم ةرشع عبرأل ءاعبرألا موي انيلإ اوجرخو مهيلإ انجرخ ىتح  مهانلتاقف
 نم نونمآ نحنو طق هومهانلتاق لاتق نسحأ راهنلا ةماع مهانلتاقف ةرخآلا ىدامج
 .(8ج ”؟ص) .«موقلل نولاع ةميزهلا

 ةراشإلاو اهركذ ديفملا نم يتلا مجامجلا ريد ةعقوم ءابنأو ملاعم زربأ نم ناكو

 : هنأ اهيلإ

 يبرعلا عارصلا خيرات يف ةيسينرلا كراعملا عبار مجامجلا ريد تناك ا *

 مامإلا شيج نيب نيفص ةعقوم يه ىلوألا ةكرعملاف ء«ةفالخلا ىلع يلخادلا يمالسإلا

 ددع ناكو هاا/ ةنس رفص ىف نايفس يبأ نب ةيواعم ريمألا شيجو بلاط يبأ نب ىلع

 ةفقاوم ةيئاقلا ةكرعملاو . مايأ ةرشع الإ رمتست ملو ًافلأ نينامثو ةئام اعز نيقيحلا
 يف قارعلا ىلع ةيواعم نب ديزي لماعو بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نيب ءالبرك
 راس املو أفلأ رشع ةينامث نيسحلا اوعيابو اوبتاك نيذلا ددع ناكو ه١ ةنس مرحم
 نم ةثام وحن الإ ءالبرك يف هعم لتاقي ملو دوجو مهل نكي مل ءالبرك لزنو ةفوكلا ىلإ
 ةكرعملا ةثلاثلا تناكو .ءالبركب ةعقوملا موي سفن يف مهنم ةعامج عم لت هباحصأ

 ةفيلخلا شيج نيبو بعصُم هيخأ ةدايقب ريبزلا نب هللا دبع ةفيلخبلا شيع ب

 ٌرفن الإ ريبزلا نبا عم لتاقي.ملو هالا ةنس ىدامج يف هتدايقب ناورم نب كلملا دبع

 تناكو .مويلا سفن يف هلتقمب ةكرعملا تهتناف لاتقلل مدقتلا هشيج ةداق ضفرو ريسي
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 ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان شيج نيب هذه مجامجلا ريد ةعقوم ةعبارلا
 فلأ ئتئام ثعشألا نبا شيج ماون ناكو ناورم نب كلملا دبع نينمؤملا ريمأ شيجو

 ةنام لافقلا ريهساو املا كيقسو ةقان داع نا ووش قنا نيمو لاحرلاو :ناتمرفلا نم
 .ثعشألا نبا ةمظع دكؤي امم اهعيمج كراعملاو عقاوملا كلت مظعأ يهف «موي

 نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان شيج يف ءارُّقلا ءاهقفلا ةمألا ءاملعل ناكو -

 ناورم نب كلملا دبع شيج لاتق ىلع سانلا تح يفو لاتقلا يف ريبك رود ثعشألا
 لهأ اي :لوقي ينادمهلا يبعّشلا رماع مامإلا هيقفلا ةمالعلا ناك» : مجامجلا ريد يف
 ضرألا طيسب ىلع ًاموق ملعأ ام هللاوف مهلاتق ْنِب جرح مكذخأي الو مهولتاق مالسإلا

 سانلا اهيأ : يئاطلا يرتخبلا وبأ هيقفلا لاقو . مكحلا يف ذ مهنم روجأ الو ملظب لمعأ
 نيلغيلو مكتيد مكيلع ددسفيل مكيلع اورهظ نثل هللاوف مكايندو مكنيد ىلع مهواتا

 نم اومث ومثأت الو مهولتاق : ءاملعلا رابك نم وهو - ريبج نب ديعس لاقو . مكايند ىلع

 نيدلا يف مهرّيجتو مكحلا يف مهروج ىلعو مهماثآ ىلع مهولتاق «نيقيو ةينب مهلاتق
 :لوقي هيقفلا ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ناكو .ةالصلا مهتتامإ ءافعضلا مهلالذتساو

 اولمعو هنوفرعي الف ّقحلا اولهج دق نيذلا نيعدتبُملا نيِئِدَْحُملا نيَلِحُملا ءالؤه اولتاق
 ْنَم لوقي نيحلاصلا يف هتجرد هّللا عفر اًيلع ٌتعمس ين .هنوركتُي سيلف ناودعلاب

 هناسلب ركنأ ْنَمو ئربو ملس دقف هبلقب ه هركنأف هيلإ ىعدُي ًاركنُمو هب لمعُي اناودع ىأر

 ةملكو اًبلُعلا هللا ةملك نوكعل .فيسلاب هركنأ ْنمو هبحاص ْنِم لضفأ وهو رجأ دقف
 ريغخل ناكو .؟نيقيلاب هبلق ىف رّونو ىدهلا ليبس باصأ يذلا كلذف ىَلُفَسلا نيملاظلا

 كلذ رمعساو لاقل ىلع كعشألا نبا: نكيج قس ىف لاوقأ ًاضيأ ءاملعلا نم كاتلوأ
 ش ةارلو

 مدقت موي تاذو .ةزرابملا وه مجامجلا ريد يف لاتقلل يسيئرلا عباطلا تاكو

 لاق لا سلا ل يللا ع اقل تيجانا تانيا نما رات
 ّيلإ اوجرخا :لاقف جاجحلا ةبيتك ىلإ ي يثراحلا ماذر نب هللا دبع جرخ) : يبلكلا ةناوع

 ةثالث كلذ لعف مث «هلتقف ثلاثو :هلكتف رع ؛هلتقف لجر هيل ! جرخأف الجر الجر

 ءةيدةللا هاج الل ماج نق ةاولاقف 5 زرابملا ىلإ اعدف لبقأ عبارلا مويلا ناك اذإ ىتح مايأ

 هل لاقف «هيلإ جرخف ؛هيلإ جرخا :يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلل جاجحلا لاقف
 تثيلتبا دق :لاق ؟ّىلإ كجرخأ ام حاّرج اي كحيو : ًاقيدص هل ناكو مازر نب هللا دبع

 دقو جاجحلا ىلإ عجرتف كل مزهنأ :لاق ؟وه ام :لاق ؟ريخ يف كل لهف :لاق .كب
 كتمالسل ابُح كنع يمازهنا يف سانلا ةلاقم لمتحأ ينإف انأ امأ كدمحو هدنع ٌتنسحأ

 .هل درطتسي لخأف هيلع لمحف .لعفاف :لاق .كلثم يموق نم لتقأ نأ ٌبحأ ال ينإف
 هاقس شطع املكف ءام نم ةوادإ هعم هل مالغ هعم ناكو ًاريثك شطعي ّيثراحلا ناكو
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 - هعرصف هسأر ىلع دومعلاب هبرضف هيلع فطعف ؛كلتق يف ٌداج لجرلا نإ :همالغ هب
 لاقف 0 ل ا ل هداوج نم

 مل :لاقف ؟ةّينملا ينريزُت نأ ٌتدرأو ةيفاعلا كب ُثدرأ ين ينتيزج ام سئب حارج اي : :هل

 جحذم نم امهيلك نأل كلذو .45 ةريشعلاو ةبارقلل كتكرت دقف قلطنا :لاقف .كلذ ْدرأ

 تكا لف

 باحصأ نم هيلإ جرخف ةزرابملا 2 وعدي ماشلا لهأ نم لجر هع تاذ جرخو

 ةيراج نبا هيلع لمحف ةناوع وبأ لاق - «يمعئخلا ةيراج نب جاجحلا ثعشألا نبا

 ءادردلا وبأ هل لاقُي معتخ نم لجر وه اذإف هوذقنتساف هباحصأ لمحو «هارذأف هنعطف

 نأ ّبحأ ام هتزراب ام هتفرع ولو عقو ىتح هفرعأ مل ينإ امأ :ةيراج نبا جاجحلا لاقف

 .هلثم يموق نم باصي
 ا ل يساؤُرلا فاوع نب نمحرلا دبع جرخو

 .ازجاحت 20108 ا ا

 يف انأ :لاق يشرحلا ديعس نأ :يدقاولا رمع نب دمحم نبع يربطلا ىورو

 هل لاقي ثعشألا 0 0 2 تاذ 7 ْذِإ 0 5 0

 ىلا كيا ا ملم أ كلم لبسلا ىو امل «ةمرأ لق حلق اا
 تلقف جاجحلا نم توندف :يشرحلا ديعس لاق . . سانلا فكف ءدحأ بلكلا اذه

 كله نم كله امنإو دحأ بلكلا اذه ىلإ جرخي ال نأ تيأر كنإ ريمأل هللا حلصأ

 يباحصأل نذأن رضح دق نوكي نأ وجرأو لجأ لجرلا اذهلو مهلاجآب رفنلا ءالؤه نم

 اذه لزي مل بلكلا اذه نإ :جاجحلا لاقف . مهنم لجر هيلإ جرخيلف يعم اومدق نيذلا
 عجرف ل

 معن :لاق "ا كدنعو :لاقف بلكلا اذه ىلإ جورخللا يف يل نذنا : :لاقف تابعا
 لاققف ءديعس فقوف هللا ودغاي فق :لاق هنم اند املف ديعس جرخف . .ٌبحت امك انأ

 0 «ًاثالث ىنبرضتف كنكمأ نأ امإو ثالث كبرضأف يننكمت نإ امإ زتخا :ةمادق هل
 مث .ةبرضلا يدافتب وأ هعردب ةمادق اهذرف ةيوق تابرض ثالث ديعس برضف . . ينكمأ
 لما لرب ل هيلا نم طقس انتم .ةيرسل هّئكمأف « يئكمأ :لاقف هقيس طرتخا
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 لاقف هحبذي نأ ديري هقلح ىلع اهعضوف ًارجنخ عزتناو هردص ىلع سلجو هسرف

 نم بيصم تنأ ام لثم ركذلاو فرشلا يلتق نم ًابيصم تسل كنإف هللا كدشنأ :ديعس

 ملعأو هللا ودع اي قلطناف :لاق .ىشرحلا ديعس :لاق ؟تنأ نمو :لاق :يكرت

 :لاقق اجلا لإ نهقلا ىتحت دس هيعس قلطلاف «تيقل اننيهللا ودع كساس
 .رمألاب ملعأ ناك ريمألا :لاقف ؟تيأر فيك

 ةبيتك  ءاملعلا ءاهقفلا مهو  ءارقلا لعج دق ثعشألا نب نمحرلا دبع ناكو

 ناكو ءيجحنذملا يفعجلا سيق نب رحز نب ةلّبَج ةدايقب ءارّقلا ةبيتك اهل لاقي ةصاخ
 يبعّشلا رماع مامإلاو «يئاطلا يرتخبلا وبأو «هيقفلا ىليل يبأ نب نمحرلا دبع مهنم
 نب رضنلاو «بئاسلا نب ءاطعو «يعخنلا دايز نب ليمكو ويح رك كيختسو «ينادمهلا

 ةبيتك تناكو «ناسرفلا نم تائملا مهعمو ءارقلا ءاملعلا نم مهلاثمأو «ءكلام نب سنأ

 ىلإ مهدرت ىتح مهيف نخشتف ناورم نب كلملا دبع شيج بئاتك ىلع لمحت ءارقلا

 وبأ لاق ءةلمحلل ءارّقلا ةبيتك تأيهت لاتقلا نم يناثلا رهشلا يف موي تاذو «مهقدانخ

 اولمحاف مهيلع متلمح اذإ :رحز نب ةلْبج انل لاقف ء ءارقلا ةبيتك يف تنك : ينادمهلا ريبزلا

 د مهفص اوعقاوت ىتح مهنع مكهوجو اودرت الو ةقداص ةلمح

 ىتح مهانبرضف مهفص انعقاو ىتح انيضم مث ترتفشأ ىتح مهل بئاتك ثالث انبرضف

 انفقوف كلذ انذهف (لِتُق فيك يردن ال ًاعيرص ةلبَجب انررمف انفرصنا مث هنع مهانلزأ

 دا زا ايدو لك يدق اهنأح اني نخر نب ةلبج نعاس قدجو دب < ياللا اتفقرت

 ال : يئاطلا يرتخبلا وبأ انل لاقف ءأدقف انيلع ٌدشأ ناك نطوملا كلذ يف وه لب هاخأ

 مّدقتيل نكي ملف اهمويل هتينم هتنأ مكنم لجرك ناك امنإف رحز نب ةلبج لتق مكيف ننيبتسي

 اوّرُس دقف ماشلا لهأ امأو . بيجمف وعدمو قاذ ام ٌقئاذ مكلكو هنع رخأتيل الو هموي

 . مكتوغاط ُهَّللا لتق دق هّللا ءادعأ اي :اودانو اولِذَجو

 ةبيتك يف يبلكلا تْيحن نب ديلولا لبقأ :لاق هيبأ نع ماشه نع يربطلا ىورو

 ةعبر ًالجر ةلبج ناكو ًاميسج ناكو ةيبار نم ديلولا هيلع طحناف رخز نب ةلبج ىلإ

 ءيج :هنأ يرماعلا فنخم وبأ معزو . .هباحصأ مزهناو هسأر ىلع هبرضف ايقتلاف

 اذه اورشبأ ماشلا لهأ اي :لاقو نيحمر ىلع هلمحف جاجحلا ىلإ رحز نب ةلبج سأرب

 نميلا ءامظع نم ميظع اهيف لتقُي ىتح تبّحف طق ٌةنتف تناك ام هّللاو ال حتفلا لوأ

 يدحار هناك نفعل لوقا ذج اعلا لع نأ كدير .«مهئامظع نم اذهو

 نب ديلولا كلذ يف امب نميلا لهأ نم مهتيبلاغ نأل ؛ماشلا لهأ دنجل سيلو ناورم

 .رحز نب ةلبج لتق يذلا يبلكلا تيحن

 :لاق يريمحلا يعاضقلا ينهججلا نمحرلا دبع نب مهس نع يربطلا ىورو - #
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 - ينابيشلا ةريبه نب ةلقصم نب ماطسب انيلع مدت ىتح هلتقم سانلا ده ٌةلبج.بيصأ امل

 كر ا ا و را دال ىلع تيل ك1 نتا لما داك

 ةكلهتلا ىلإ مكديب متيقلا ةلقصم نبا نآلا لق نإف مكب طيحأ دق نأ حن كار

 ماطسب مدقم ناكو ركل راج هلق نإ ركدلخلا يدمر ناتو دخلا نيرا مضار

 ىلإ ةبيتق هاعدف .«قيرطلا ىف ذ يلهابلا ملسم نب ةبيتقو وه ىقتلاف يرلا نم

 نب نمحرلا دبع ىلإ ماطسب هاعدو ؛ماشلا لهأو جاجحلاو ناورم نب كلملا دبع

 © ناّذَبِساَم لزن دق ماطسب ناكو . .هبحاص ىلع لّبأ امهالكف قارعلا لهأو ثعشألا
 ىلع موت انلكأ ناهبصأو نوتيدلا لامعأ نم يهو ناذبسامو ّيرلا دالب قي ناك هنأل

 0 ؛ةعيبر ليخ ىلع ينزأ . ا جانجلا يدي تعال نب نسرلا يع

 ل ا ل

 - قو تعال نبا رك طق اذن ان يتبل نوي لات وسو لأ دي سارع نزح

 عمم ءمهل ئلوأ :لاقف جاجحلا ركسع نلخدو نعجرف - ّنهّدرب ثعشألا نبا هرمأ وأ

 موراتا ىذر نيدلع ترهخا الإ عيباخ تيبس نموا كرام مارا را

 ىلخ ثعشألا نبا ركسع نم اند اذإ ىتح نهقاسف :ةانما رقع نتن نيت عاجلا
 .ىلوالا هتلاقم لثم جاجحلا لاقف . نهليبس

 ةيقيرفإ لماع نأ :ةريملا سابعلا وبأو بهذلا جورم يف يدوعسملا ىورو -

 تقو يف ةيراج ناورم نب كلملا دبع ىلإ ثعبف «نميلا لماع ليقو - سنئنوت يهر

 طق هلثم َرْي مل ًاليمج ًاهجو ىأر هيلع ةيراجلاب َلِخُد املف «ثعشألا نبال هتبراحم

 ءاهب ْمَه املف ُهرَهَب ًامسج اهنم ىأرف هذخأتل ْتَسَكَُف ابيضق اهيلإ ىَتلاف ٌأليبن ًاقلخعو

 كلملا دبع أرقف) .«ةيراجلا ىَحّنو هل َنِذأَف بابلاب جاجحلا لوسر نأ نِدألا ةملغأ

 كلملا دبع تاب مث (ثعشألا نب نمحرلا دبع هلاق رعش وأ مالك هيفو جاجحلا باتك

 ريمأ اي كلاب امف :تلاقف «كنم ىلإ ٌبحأ ًةدئاف ٌتْدَقَأ ام : لرش ةنراسلا يفك كلف
 : لطخألا هلاق ام ىنعنمي :لاقف ؟كعنمي امو نينمؤملا

 راهظأب ٌتَئاب ولو ءاسُيلا نود ْمُهَرِزَام اوُدَشاوبراح اذإٌموق

 .«ثعشألا نب ندحرلا ٌودع نيبو ينيب هللا مكحَي وأ ليبس كيلإ امف

 يارسول ا :دربملا سابعلا وبأ لاق
 - هيف لاق - ثعشألا نبا ىلع ًاباوج
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 ٍرْغو بكرم ىلع ينم مُهَلِمْحَتَس مُهئيَبو ينيب رهّذلا ٌبوطخ ُنظَأ . .

 يرش آل ةرطلا تتابذكتت ملؤلو اطَقلاهّبَنْنَمَك مَهاَيِإو ينإو

 أ” «رغقلا عّرضلا الو يناولاب انأ مذ ًادغ مهب ًاراظِتْناو ًاملجو ٌءانأ

 اهبنجتي هنأ ُةانعم (راهطأب تتاب ولو ءاسنلا نود) هلوق :دّربملا سابعلا وبأ لاق

 ءارقألا نْوَرَي زاجحلا لهأو «هيف اهُنايْشِغ هل ميقتسي يذلا تقولا وهو اهرهط يف

 ٌراهطألا ءاسنلا ددع نولعجي ةئيدملا لهأو ضيحلا هنوَرَي قارعلا لهأو «٠ ةيطلا

 : ىشعألا لوقب نوُجتحيو

 اكِئازَع ٌميرَعاهاصقأل دست ٍةوْرُغ مِشاج َتنأ ماع لك يفو

 (اكئاسن ٍءورق نِم اهيف َعاض امل ةعفر ّيحلا يفر لاف قرر

 تعكس ) 1 د ا

 ناورم ينب نإ الأ :لوقي وهو مجامجلا زيدب ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع

 نم ٌحالعأ صاعلا نبأ يو .الا هنم ٌحصأ ٌبسن مهل ام ِهّللاو ءاقرزلاب نورّيعي

 ارم رع م ا معا ةيروفَص لهأ

 ةيادر يف ءاجو - نوم نب كلملا دب نب للا دعو ذادرم نب دمحم مهو مشل

 باوصلاو ماو ىنعف) ل يف 0

 نم خرفلا ٌصلختي امك اهترئإو شيرق نم ٌتصلخت ينإ : يسملاو ترد رشقت)

 تويب لاوخأ نأ : ينعي هنأ نم هنييبت فلس ام فلاخي ليوأتلا اذهو . ”ةةقيبلا

 .نعبلا نم نكيرت
 :ةيلادلا هتديصق ىشعألا لاق ةرتفلا كلت ىفو

 دومث لآ لبق ِكْلُم روذجو دمحم نيد رعو هلإلا ئَبأي

 ديبع قورع اوُيِسُن نإ سانلا يف مهقورع نيممذمك اوبسُنُت ْنأ

 اهرثكأ عاض ثعشألا نب نمحرلا دبع يف دئاصق ةدع نادمه ىشعأ لاق دقو

 . يلهاجلا سيق ىشعأ ىلإ اهضعب ةبسن مت امبرو
 اهمايأ مجامجلا ريد ةعقوم تدهش ه1 ةنس ةرخآلا ىدامج طساوأ ىفو

 .يناغألا يف امك يمرجلا رعاشلل وهو رعشلا اذهب كلملا دبع لثمت )١(

 .6ج 87ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 ةئام مجامجلا ريدب برحلا ةدم تناك» ه7 ةنس ثادحأ يف ريثألا نبا لاق «ةريخألا

 0 . لوألا عيبر نم تضم ةثالثل مجامجلاب مهلوزن ناك هنأل ؛ مايأ ةثالثو موي

 نمحرلا دبع باحصأ رهظتساو لاتق دشأ اولتتقا ةرخآلا ىدامج نم رشع عيارلا موي
 | كلذ قامت «ةميزهلا نم نونمآ مهو مهيلع اولعتساو جاجحلا باحصأ ىلع

 ىلع لمحف  ةنميملا دئاق يأ  جاجحلا ةنميم يف وهو يبلكلا دربألا نب نايفس لمح

 نم يميمتلا ةّرق نب دربألا مزهناف نمحرلا دبع ةرسيم ىلع وهو يميمتلا ةّرق نب دربألا
 تضوقت مزهنا املف «سانلاب مزهني نأ ىلع حلوص دق هنأ سانلا نظف ركذُي لاتق ريغ

 ريثملا نمحرلا ديع دعصف - نيبراه اضعب مهضعب سانلا بكرو هوحن نم فوفصلا

 لتاَقَف ماشلا لهأ هنم اند ىتح تبثف ٌةعامج هيلإ عمتجاف هللا دابع ىلإ :سانلا يداني
 هاتأف ثعشألا نب نمحرلا دبع ركسعم يأ . ركسعلا ماشلا لهأ لخدو عم نيد

 ؤت نأ كيلع فاخأ يّنإف لزنا :هل لاقف يدزألا لضفملا نب ديزي نب هللا دبع

 0 .هعم نمو وه لزنف «هب هَّللا مهكلهي ًاعمج مهل عمجت نأ تفرصنا نإ كلعلو

 أولتتقا مث موي ةئام ىلع ديزي ام اولتتقا» مهنأ مجامجلا ريد ةعقوم أبن يف نودلخ نبا

 شيج ةنميم يف يبلكلا دربألا نب نايفس لمحو «ةرخآلا ىدامج فصتنم ىف ًاموي

 «لاتق نودب يميمتلا ةرق نب دربألا مزهناف «نمحرلا دبع شيج ةرسيم ىلع ماشلا

 يبأ نع يربطلا ركذو «هباحصأو نمحرلا دبع مزهنأ مث هشيج فوفص تضوقتف
 نم .تضم ةرشع عبرأل ءاعبرألا موي ناك املف . .موي ةئام مهانلتاق» :لاق قراخملا

 نحنو لاتق نسحأ راهنلا ةماع مهانلتاقف ءانيلإ اوجرخو مهيلإ انجرخ «ةرخآلا ىدامج

 هباحصأ ةنميم لَّبِق نم ليخلا يف يبلكلا دربألا نب نايفس جرخ مث «مهيلع نولاع

 هلئاق امنةللاوق «نمحرلا دبع ةرسيم ىلع ناكو يميمتلا ةرق نب دربألا نم اند ىتح

 مزهني نأ ىلع حلوَص ناك دق هنأ اونظو هنم سانلا اهركتأف «مزهنا ىتح لاتق ريبك

 دعصف .مههوجو سانلا بكرو هوحن نم فوفصلا تضوقت اهلعف املف «سانلاب
 انأ ىلإ فّللا دابع :سانلا دانتي لشخاف ريكسلا ثعشألا نب نمحرلا دبع

 نب هللا دبع ءاجو ءهربنم تحت فقوف يثراحلا ماّرِر نب هّللا دبع هاتأف . . نمحرلا دبع
 لهأ هنم اند ىتح نمحرلا دبع ٌتّبَتو «هنم برقلاب فقوف هل ليخ يف يملُسلا باؤُذ

 «ليخلاو لاجرلا كلت ىلع لمحا مازر نبا اي :لاقف «هزوحت مِهّلُبُت تذخأف ماشلا
 مهيلع لمحا :لاّقف «لاجرو ىرخأ مهل ليخ تءاج مث ءاونعمأ ىتح مهيلع لمحف

 لخد دقو - هربنم حربي ال نمحرلا دبع تبثو .اونعمأ ىتح مهيلع لمحف باؤذ نبا اي

 ةكيلُم تناكو يدزألا لّفُملا نب ديزي نب هللا دبع هيلإ دعصف - هركسعم ماشلا لهأ
 نإ كلعلو رسؤت نأ كيلع فاخأ ينإف لزنا :هل لاقف .نمحرلا دبع ةأرما هيخأ ةنبا

 ركسعلا قارعلا لهأ ىّلَخ دقو «لزنف .هب هللا مهكلهي ًاعمج مهل عمجت تفرصنا
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 ىدامج فصتنم يف مجامجلا ريد ة ةعقوم تهتنا كلذبو (ءيش ىلع نوولي ال اومزهناو

 نم ةعامج هعمو ةفوكلا ىلإ ثعشألا نب نفشحرلا دبع بحسناو ه47 ةنس ةرخآلا

 ةدعج ىنب ةيرق اوذاح اذإ ىتح» :قراخملا وبأ لاق .هتيب لهأ نم سانأو ناسرفلا

 ةنيفسلا يف له :لاقف ةلقصم نب ماطسب مهيلإ ىتأف ؛هيف اوربعف ربعمب اوعد ةجولُفلاب
 مث . .رذاحُت اهيلع سفن ْتَْلآو ال :لاقف مهيف هنأ نظو هوملكي ملف «نمحرلا دبع

 لا «ةفوكلا نم جرخو هلهأ عدوف .ةفوكلاب هتيب ىلإ ىهتنا ىتح راس
 .هباحصأو هتداق نم ريثك اهيلإ بحسناو بره يتلاو ةرصبلا ىلإ ةفوكلا نم

 هل هّجَوَت

 لهأ ينعي - مهوكرتا :جاجحلا لاقف» :بئاسلا نب دمحم لاق .ةفوكلا ىلإ الا
 كلذ ناكو  «نمآ وهف عجر ْنَم : يدانملا ىدانو ٍءمهوعبتت الو اوددبتُيْلُف - قارعلا

 : يربطلا لاق  ماشلا شيج ةداقو كلملا دبع نب هللا دبعو ناورم نب دمحم ةروشمب

 ةعقولا دعب ماشلا ىلإ كلملا دبع نب هللا دبعو لصوملا ىلإ داوم نيدانحم مجراوا

 هلوخد ناكو «ًارهش اهب ماقأو ..ةفوكلا جاجحلا لخدو .قارعلاو جاجحلا اًبلخو

 نبا لاق «ةرصبلاب ثعشألا نب نمحرلا دبع زكرمت امنيب ه8” بجر لئاوأ يف ةفوكلا

 مهيف ريثك عمج نيمزهنملا نم هيلإ عمتجاو ة ةرصبلا نمحرلا دبع ىتأ» :ريث يثألا

 نب ماطسيو .. يشرقلا سمش دبع نب بييح نب ةرمس نب نمحرلا دبع نب هللا ديبع
 ىبأ نب دعس نب دمحم نئادملاب ناكو «توملا ىلع ريثك قلخ هعياب دقو «ةلقصم
 جرخا : يربطلا لاق 2. .جاجحلا هيلإ راسف  ةفوكلا لامعأ نم نئادملاو - صاقو
 رباعملا يف لاجرلا أيه ىتح ًاسمخ اهيلع ماقأف «نئادملاب أدبف  ةفوكلا نم  جاجحلا

 .«ًاعيمج ثعشألا نباب اوقحل ىتح اوجرخ مهيلإ مهروبع دعس نب دمحم غلب املف
 «ةرصبلا ىلإ ماشلا شيجب جاجحلا لبقأ ه47 ةنس نابعش فصتنم يفو * 

 قثبو  ليجُد رهن ىلع نكسم يف  هباحصأ ىلع نمحرلا دبع َقَدْنَخَو» :يربطلا لاق
 هَّللا دبع نب ريرج نب دلاخ هيلع ِمِدَقو داو هجبو نم لاثقلا لفيف بناعت نم ةاملا

 اولتتقاف - نكسمب جاجحلا لزنو  ةفوكلا ثعب نم سان يف ناسارخ نم يِرْسَقلا
 ىلع ناكو ينيقلا مينغ نب دايز لتق ىتح لاتقلا دشأ نابعش نم ةليل ةرشع سمخ

 كيد اًده هباحصأو كلذ هذهف جاجحلا حلاسم

 لاق .لاتقلل اودانت لاوش لئاوأ ىفو «ناضمر رهش ىف فقوت لاتقلا نأ ودبيو
 دشأ اولتتقاف لاتقلا اوركاب اوحبصأ املو ؛هباحصأ ضرحي جاجحلا تابو» :ريثألا نبا
 نب كلملا دبع جاجحلا رمأف . يبلكلا دربألا نب نايفس ليخ تفشكناف مهنيب ناك لاتق
 0 باحصأ لمحو «نمحرلا دبع باحصأ ىلع لمحف بلهملا

 ءاذه ريغ نكسمب نمحرلا دبع ةميزه يف ليق دقو .. هباحصأو نمحرلا دبع مزهناف
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 جاجحلاو ثعشألا نبا ركسع ناكو «نكسمب جاجحلاو وه عمتجا هنإ :ليق يذلاو

 قيرط ىلع جاجحلا لدف خيش ىتأف ا ول د ع

 قدص نإ ” ميدناكل كايد فحل هدير هعم لسرأف حضاحضو َةَمَجَأ يف خركلا ءارو نم

 باحصأ لتاق جاجحلا نإ مث ءمهب راسف «هلتقاف بذك نإو مهرد فلأ هطعأف

 ءًانمآ هركسع ىلإ ثعشألا نبا عجرو ”بيدبلا ىعف حاحجلا مزهناف نمحرلا دبع

 ملف «حالسلا اوقلأو - نمحرلا دبع باحصأ يأ  اوُنِمأف جاجحلا ركسع َبهنو

 عم جاجحلا اهثعب يتلا  ةيرسلا كلت نم مهذخأي فيسلاو الإ ليللا فصن اورعشي

 ىتأو «لتُق نمم رثكأ : نمحرلا دبع باحصأ نم قرغف - خركلا ءارو نم اوتأو خيشلا

 هنأو نودلخ نبا ركذ كلذكو ««. .اودجو نم اولتاقف توصلا ىلع هركسعب جاجحلا
 00 « ىلتقلا نم رثكأ مهنم ىقرغلا ناكو ءهباحصأو نمحرلا دبع مزهنا) ذئدنع

 يئاطلا يرتخبلا وبأو ءهيقفلا ىليل يبأ نب نمحرلا دبع : مهنم فالآ ةعبرأ ىلتقلا

 0 «دوراجلا ني رذدتملا ني رشبو .ةلقصم نب ماطسبو ءدادش نب هللا لدبعو

 - نالوقي ريبج نب ديعسو يئاطلا يرتخبلا وبأ ناك :لاق ديزي يبأ نع يربطلا ىورو

 مث ةيآلا رخآ نقل ًالجؤم ًاباتك هللا نذإب الإ تومت نأ سفنل ناك ام  مجامجلا ريدب

 - ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو يئاطلا يرتخبلا وبأ لتُقو .فصلا اعقاوي ىتح نالمحي
 نياواطم ىو ةاينضآن «حيبقل انب رارفلا نإ :التتقي نأ لبق لاقو  نكسم ةعقومب

 ماشلا لهأ هيف اوفشك ًاديدش ًالاتق اولتاقف ةرصبلاو ةفوكلا لهأ نم فالآ ةعبرأ يف ةلقصم

 ماطسي لتقف . بناج لك نم مهب اوطاحأو  لابنلاب  مهومرف ةامرلا جاجحلا رمأف ءًارارم
 كلم نبا وهو  دوراجلا نب رذنملا نب رشب لئاَقو .نوقابلا برهو هباحصأ نم ةعامجو

 نم رذنملا نب رشب ناكو «نيرحبلا لهأ عم نمآف ِهِك هّللا لوسر هيلإ بتك يذلا نيرحبلا
 هوخأ بحسناو ءلِتُق ىتح لتاقف  نيرحبلا ىلع هلماع اميرو ثعشألا نبا باحصأ

 وأ ًارهش ترمتسا دق نكسم ةعقوم تناكو «ثعشألا نبا عم رذنملا نب نمحرلا دبع

 . ةنسلا كلت نم لاوش رخاوأ يف تهتناو ءه417* ةنس لاوش يف كلذو هنود

 ةرصبلاب ةيوازلا ةعقو تناك :يدقاولا لاق» هنأ نكسم ةعقوم دعب يربطلا ركذو

 ةعقو دعب تناك ةيوازلا ةعقو نأ ىلإ قايسلا اذه ريشيو ءاه ةنس مرحملا يف

 يهو ,ه/4 ةئس مرحم يف ةيوازلا نوكت ه47 لاوش يف نكسم نأ امبوإ :نكسم

 لتتقا» :لاقف ىلوألا ةيوازلا ةعقو عم ريثألا نبا اهجمد دقو «ةيناثلا ةيوازلا ةعقو

 موي رخآ أوقحازت مهنإ مث ءًاديدش ًالاعق ةيوازلاب ثعشألا نبا ركسعو جاجحلا ركسع

 ءاهمزهف نمحرلا دبعل يتلا ةنميملا ىلع يبلكلا دربألا نب نايفس لمحف مرحملا نم
 0 ا و ا ل و ل ا
 عم ةرصبلا يف يقب نم عمتجاو ..ءارّقلا نم ةعامجو يدزألا رفاغلا دبع نب ةبقع
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 فرصنا مث سانلا هآر لاتق دشأ لايل سمخ جاجحلا مهب لتاقف سابع نب نمحرلا دبع
 ةلئاو نب رماع نب ليفط مهنم لتقو ..ةرصبلا لهأ نم ةفئاط هعمو ثعشألا نباب قحلف
 يف نكسم ةعقوم تناكو «؛رفص لوأ ةرصبلاب جاجحلا ماقأف . ةباحصلا نم هوبأ ناكو

 روش ىلإ اهب مانأقا :زسيبلا هيدي ىلإ محررا دي يعتاو لاوش رخاوأ يف  ةرصبلا
 ركسعلا نمحرلا دبع ثعبف :ةيرازلاب ماشلا يجر عاجسلا كوت اين ةجحلا يذ

 رصان ةرصبلا رداغ ذئدنعو ه44 مرحم رخآ يف اومزهناف مرحم رهش يف هولتاقف هيلإ
 تماد ىتلا هتفالخ دهع كلذب ىهتناو «يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا
 كلذ دعب تلصاوت تاهجاوملا نكلو «ه84 مرحم ىلإ ه١6 مرحم نم تاونس ثالث
 ثعشألا نبا لوح فافتلالا ىدم ىلع لدي امم ةلماك ةنس ءاهز ىَّتَش قطانم يف

 دع دع

 نينمؤملا رصان . . ثعشألا نبا دهعو ةروث تاياهن
 رخآ يف  ناورم نب كلملا دبع شيجو جاجحلا ديب ةرصبلا تطقس امدنع

 سوسلا ةئيدمب ماقأف سراف ةيالو ىلإ ثعشألا نب نمحرلا دبع بحسنا ه4 مرحم

 نم فالالا تارشع هيلإ مضناو هب قحلو ةيسرافلا ةيروطاربمالل ةميدقلا ةمصاعلا يهو
 ةفالخو ةطلس ىلإ قارعلا تداعو ةرصبلاب جاجحلا رقتسا امنيب «هباحصأ

 تاللاجر نم ريثكلا مادعإو لتقب جاجحلا أدبو «جاجحلا هبئانو ناورم نب كلملا دبع

 «سانلا نم ريثك برهو «ءابطخلاو ءارعشلاو ةداقلاو ءاملعلا نم ثعئشألا نبا دهع

 . "ابيهر ليل قارعلا ىلع مّيََحو
 00 مخلل نيد نيل رانا دلو ادع اعمل نعبر هنأ سف فو

 :نودلخ نباو يربطلا لاق «سراف دالب يف ثعشألا نبا ةبراحمل جاجحلا نب دمحم
 عتجاو ءروباس خل! هباحصأو وه مزهناف «هولتاقف سوسلا يف ثعشألا نبأ اوكردأف»

 نفاد ًاديدش ًالاتق جاجحلا شيج اولتاقف ؛هعم ناك نم عم داركألا نمحرلا دبع ىلإ

 رهش يف روباس ةعقوم تناكو «هباحصأ نم ريثكو ةرامع حرججو «مهومزهف - روباس
 - سراف ةيالوب  روباس نم ىضم دقف ثعشألا نبا راصتنا نم مغرلابو «ه45 عيبر
 تادادمإ هيلإ جاجحلا ثعبو يمخللا ةرامع ةطلس يف سراف تتابف «نامرك ةيالو ىلإ

 سراف ميلقإ ىلع رطيسف ماشلا شيج نم
 لزنلا هل أيهو ءاهب هلماع هيقلف نامركب ثعشألا نبا قحلو» :نودلخ نبا لاق

 «يدزألا ىدنلججلا نب دابع انبا ديعسو ناميلس مهل ىدصتف «نامُع ىلإ ًاشيج جاجحلا ثعيو )١(

 قرش لإ ًارحب ابرهو «دابع انبا كديعس و ناميلس مزهنا مث رهشأ ةدع رمتسا ليوط لاتق عقوو

 . كلذ نمز تاياورلا ركذت ملو « ةيقيرفإ
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 يدبعلا طيقل نب ورمع هاقلت نامرك نمحرلا دبع لخد امل» «هنأ يربطلا ركذو .«لزنف

 [تامرك ةمصاع ناجرش ةنيدمب ةرامإلا راد يف] لزنف «ًالزن هل أيهف «ءاهيلع هلماع ناكو

 لاقف ءًاتابج ٌتنك دق نأ كنع انغلب دقل :لقعم هل لاقي سيقلا دبع نم خيش هل لاقف

 ليخلا تففلو لاجرلاب لاجرلا تفلد دقل هّللاو فيس اهدللاو :نمحرلا دبع

 يف موقلل ةصرفلا تكرت الو ٌتمزهنا امو ءالجار ُتلتاقو ًاسراف ٌتلّئاق دقلو «ليخلاب
 .«الجؤم ًاكلُم ٌتلواز ينكلو ءالتاقم يعم ىرأ الو ًالتاقم دجأ ال ىتح نطوم

 ناتسجس ةيالو ىلإ نامرك نم ثعشألا نبا ىضم ه4 يناثلا عيبر يلاوح يفو
 جنرز ىلإ ثعشألا نبا ىضم»  :هنأ تركذ امنإو نامركب ًالاتق تاياورلا ركذت ملو -
 رماع نب ؛ هللا دبع هل لاقي اهيلع هلمعتسا دق ناك ميمت نم لجر اهيفو ناتسجس ةنيدم

 نم هعنمو هنود ةنيدملا باب قلغأ ثعشألا نب نمحرلا دبع هيلع مدت املف «راعبلا
 ناش ءاهيلإ لصي ال هنأ ىأر املف ءًمايأ اهرصاحو نمحرلا دبع اهيلع ماقأف .اهلوخد

 لزنف «هلبقتساف يسودسلا نايمه نب ضايع اهيلع هلماع ناكو ءتّسَب ةنيدم ىتأ ىتح

 0 ا
 اولبقأ «ةداقلاو ءاسؤرلا نم نامألا وجري ال ناك نمو ءهباحصأ نم لولفلا ْمَظْع نإ
 لهأ نم مهعبتا نممو مهنم اهب ناكف ناتسجس اولزن ىتح ثعشألا نبا رثأ يف

 ةنيدمب - يميمتلا راعبلا نب رماع نب هللا كيف:نلع اول لف غافلا نيك تم وست نادم

 | لبقأف ٠ .مهددعو مهمودقب هنوربخي ثعشألا نبا ىلإ اوبتكو هورصاحف - جنرز

 و ا .هولزنتسا ىتح رماع نب هللا ديف ورضيت «هعم نميف

 ش . جنرز ةنيدمب نمحرلا دبع ماقأو .؛هنع اَمَع

 نامرك ىلإ ماشلا دنجب يمخللا ةرامع راس ه5 بجر رهش يلاوح يفو - *#

 دالبو تسب ىلإ ريسي نأ دارأو هلاتق ثعشألا نب نمحرلا دبع هركف ءناتسجسو

 نإ :لاقف ناسارخ ىلإ ناتسجس نم انب جرخا :هباحصأ نمحرلا دبعل لاقف» «ليبتر
 ولو هناطلس مكل كرتي الو مراص ٌعاجش لجر وهو بلهملا نب ديزي ناسارخ ىلع
 لهأ انيلع عمتجيف ؛مكعابتا ماشلا لهأ عدي نلو ًاعيرس مكيلإ هومتدجو اهومتلخد
 ةنيدم اوغلب ىتح مهب راسف .انعبات اهيف رثكي لب :اولاقو ءاوبأف .ماشلا لهأو ناسارخ
 يف يشرقلا ةرمس نب نمحرلا دبع نب هللا ديبع هباحصأ نم برهف (ناتسناغفأب) ةاره

 مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ًابيطخ مهيف ماق ثعشألا نب نُمحرلا دبع حبصأ املف . نيفلا
 هيف مكل ربصأ الإ دهشم اهيف سيلو نطاوملا هذه يف مكتدهش دق يُنإف «دعب امأ :لاق

 نل مكنأ متمعزو ناسارخ ىلإ يضمن نأ متيأر مث ءدحأ هيف مكنم ىقبي ال ىتح يسفن

 مكنم يبسحف «متيأر دق ام عنص دق نمحرلا دبع نب هللا ديبع اذه مث «ينع ارقّرَمَت

 ٌبحأ نمف «ليبتر دنع نمأمو إجلم ىلإ فرصنمف انأ امأ ءمكل ادب ام اوعئنصاف ءاذه
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 ىف ظحاجلا ركذو .«بحأ ثيح بهذيلف كلذ هرك نمو «ينعبتيلف ينعبتي نأ مكنم
 :هلآ نييبتلا و نايلا

 نإ انمهفو : ملت ان نإ انملع دق :ربتملا ىلع وهو هباحصأل ثعشألا نبا لاقا

 رحب نم مكب ُتِْسَ هّللاو دقو «نيترم ٍرحج نم ُعَسْلُي ال نمؤملا نأ .مهفن انك

 بَراَق ام لك نم هب ٌمِصتعأو ناميإلا فلاخ ام لك نم هللا رفغتسأ انأو «تارم ثالث

 .(7؟/5١) («رفكلا

 نهش لاو ىفاذ ناتسجس ةنيدم ىلإ راسو ةاره نم ثعشألا نبا عجرو - *
 دم «نيتقرف ىلإ هباحصأ مسقنا كلذبو - هل نابعش

 نب سابعلا نب نمحرلا دبع مهتدايق ىلوتو ءافلأ نيرشع ءاهز اوناكو ناسارخب

 ا ءدوراجلا نب رذنملا نب نمحرلا دبع هعم ناكو بلطملا دبع نب ةعيبر

 اًدحَح ينم لكأ وه ْنَمو ٌعَسْنُم دالبلا يف كل ناك دق : التاق نمحرلا دبع ىلإ بلهملا

 نأ تيبحأ نإو كلاتق هركأ ينإف ناطلس هيف يل سيل دلب ىلإ لحتراف «ةكوش نوهأو

 ماكل و يراجمل هدابلا ادع كراع :هيلع باجأف .هب َكّتْنِعَأ كرفسل لامب كّدمأ

 : ئاوقاد 1 و ب سا صح الع

 نم ةيناثلا ةق ةقرفلا امأو - ناضمر رهش يضقني ىتح مهل ضرعتي ال نأ بلهملا نب

 - ناتسجس ةئيدمب ثعشألا نبا ماقأف «ناتسجس ىلإ هعم اوراسف ثعشألا نبا ا
 دالب ىلإ ريسملل ثعشألا نبا أيهت ناضمر رهش ىضقنا املف  خنرز امإو تسب امإ
 فرصنا امل) :هنأ نودلخ نبا ركذ كلذكو دمحم نب ماشه نع يربطلا ركذف «ليبتُر
 امهو هل لاقف :«يجحذملا يدوألا رمع نب ةمقلع هعم ناك ةاره نم ثعشألا نبا

 كيلع فوختأ ينإو «برح راد يهو ليبتر دالب كعم لخدأ نأ ديرأ ام :_ ناتسجسب
 ةنيدملا لخدن نأ ىلع انعيابت دق ةئامسمخ يعم انهه نكلو . .كعم نم ىلعو

 ول امأ :نمحرلا دبع هل لاقف ءمارك تومن وأ ًانامأ ىطعُت ىتح لتاقنو اهيف نصحتنف

 - ةئامسمخلا عم  ةمقلع نصحتف «ةمقلع ىَبأف .كتمركأو كّثيسآل يعم تلخد
 ا ول تووتسح

 مام ري حا كاملا لاوش رهش يلاوح ينو - 5

 لماع ىلع اريلرف سارع نب ني اسرلا يع كاتم نينا ا 9 ناسارخب ة ةاره
 نب ديزي مهيلإ راسف هولتقف يكتعلا ديبع نب داقرلا وهو ةاره يف بلهملا نب ديزي
 سابع نب نمحرلا دبع ىلإ لسرأ ةاره ىتأ املف - ناسارخ ةمصاع ورم نم بلهملا
 نأ ديرأ ام هللاوف جرخاف كاندز تدرأ نإو تيّبج ام كلف تَيَبجَو َتْحَرأ دق : : الئاق

 فكلاب رمأو ءمهمزهف بلهملا نب ديزي مهلتاق «لاتقلا الإ سابع نبا ئبأف «مكلتاقأ
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 نب لمحم نعافعف «ورم ىلإ ىرسألا ذخأو «بورهلا مهل حاتأف نيمزهنملا نع

 ؛جاجحلا ىلإ ىرسألا نم ددعب ثعبو ىرسألا نم ةعامجو صاقو يبأ نب دعس

 ىيبأ نع يربطلا ركذف «ءناتسجس ةئيدمب نيذلا امأو «ةقرفلا كلت رمأ ىهتنا كلذبو

 ناتسجس ىلع ناكو «ناتسجس ىلإ نامرك نم راس يمخللا ميمت نب ةرامع نأ :ةديبع
 ىتح هولتاقف «ةرامع مهرصاحف  هباحصأو يدوألا ةمقلع هعمو  يربنعلا دودوم

 .«مهل ىفوف - ةنيدملا هوملسو - هيلإ اوجرخف نامألا مهاطعأ

 - ه5 لاوش يف - ليبتُر دالب ىلإ ثعشألا نب نمحرلا دبع ءوجلبو كلذيو

 يف هتروث ةيادب نم رهشأ ة ةرشعو تاوئس ثاللثل كلذو «هذهع ىهتناو هتروث تهتنا

 نم لْثَق يف جاجحلا ىضمو .ه/5 ةنس لاوش يف اهتياهن ىتحو ه١ ةنس مرحم

 ءابدألاو ةداقلاو رايخألا ءاملعلا سم ةفئاط لتقف ةعشألا نسا باحصأ نم رسؤي

 : ثعشألا نبا يف لئاقلا تنأ جاجحلا هل لاق ءنادمه ىشعأ رعاشلا مهنمو «ثارتلاو

 يمرس رح ع ذاب سيق نيبو جشألا نيب

 مهنمو .هقنع تبرضُف «هقئع برضب رمأو ءأدبأ اهدعب خبخبت ال ةلَلاَو

 روع نيالا ديس ني ىنسوقت «صاقو يبأ نب دعس نب دمحمو «ةيّرقلا نب ب بويأ

 وأ نيرشعو ةئامو «يدنكلا ةرق يبأ نب ورمعو ةففشألا نبا ةطرش بحاص ناكو

 جاجحلا عرش» :ريثك نبا ظفاحلا لاق . سانلا رايخو ءاهقفلا ءارّقلا نم نيثالثو ةئام
 ل د لا ام يك ل يصاب

 ناك ىتح راربألا ءاملعلاو رايخألا تناذاستلا نسم اراجع « صاقو يب 2

 ذاب ليش وبارك نأ نيو "(مهنع يضرو هّللا مهمحر ريبج نب ديعس مهرخآ

 نم كلذو نوثالثو ةئام كلذ لصأ نأو اتا ىسل اغلا نيثالثو ةئام لتق جاجحلا

 لاق» : ظحاجللا و امكو «لتقلا ىف  جاجحلا طرفأ املو :ةمآلا رايخو ءاملعلا

 دق هّللا نإ : ثعشألا نبا ىرسأ يف «ناورم نب كلملا دبعل يدنكلا ةوْيَح نب ءاجر

 كالملا دنع رماق ني ""اوتعلا نم ةرسب اهدللا لقفاف وتلا نم جت اج كانوا
 0 ا ا لتقلا نع فكلاب جاجحلا

 ها سرت سل فقالا نيا مم جرحت ناكر كلام و ننال حاطحلا

 .ةج 14 - ١*"ص - كلام نب سنأ أبنو - ةهجج ١5ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 .7ج 7785ص كلام نب سنأ أبنو - ١5ج ١١ص - ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا ()
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 نبا عم ةرمو بلاط يبأ نب يلع ينعي - بارت يبأ عم ةرم «ةنتفلا يف ٍلاَوَج
 كندّرجألو ةملَّسلا بْصَع كّئبصعألو َةْعْمَّصلا علق كّئعلقأل هَّللاو .ثعشألا

 هللا ٌمصأ «يغأ كاي: لاق: هللا هّرعأ ريمألا ينعي ْنَم : سنأ لاقف . بضلا ديرجت
 ةيلإ انإو هلل انإ كلاس حوا نمنآ كاف نار نفك نبا طظفايحلا كد ككذكو 0” كاريس
 م .ٌّثم ةتيم يأ الو ُتْلَيُق ةلتق يأ تيلاب ام راغصلا ةيبصلا الول هّللاو ءنوعجار

 هل لاق امبو هربخب ناورم نب كلملا دبع ىلإ بتكف جاجحلا دنع نم جرخ
 فكلملا ليغ عفت“: ًابضغ طاشتسا سنأ باتك كلملا دبع أرق املف .جاجحلا

 : ليعامسإل لاقو جاجحلاو سنأ ىلإ نيباتكب رجاهملا يبأ نب ,:هّللا ديبَع نب ليعامسإ
 نول تيفك لف :هل قو هيلإ يباتك عفراف يو ِهّللا لوسر بحاص كلام نب سنأب أدبا

 هباتك ريثك نبا ركذ مث ."”ُكِتَمُأ نم كل ٌعوطأ ناك هأرق اذإ ًاباتك نوعلملا جاجحلا
 نمت بتكفا :ركذلا ا ظحاجلا لاقو «جاجحلا ىلإو كلام نب سنأ ىلإ
 ةمرفّتسملا نبا اي” :جاجحلا ىلإ ٠ كلملا دييع نعكت «ناورم نب كلملا دبع ىلإ

 كلتاق ا ل ل «بيبزلا مَجَعِب 35

 صن ريثك نبا ركذو ا رعاعملا ةودتا هقيلخ لا كنعا قينبعلا نشفيخلا 5
 دبع نم ُهّللا كنعل. . ة: 4 تاججلل كلذلا يظانلاف كرز دسلا ىلإ كلملا هيعيباك

 هللاوةتيسؤلا مجعب ةيرفتسملا نبا اي . .نيترعاجلا صوقنم «نينيعلا شفخأ

 9 5 0 ا ءَبنرألا رقصلاو «ٌبلعتلا ثيللا رمغ كنرمغأل

 تأرق اذإف . .هتائيس نع زواجتت ملو هناسحإ هل لبقت ملف ءانرهظأ نيب لكي هللا كوش

 ."”«صضاق فتح لكب ٌمهس ينم كاتأ الإو .هلعنو هّفْح نم هل عوطأ نكف اذه يباتك

 ثعشألا نب نمحرلا دبع ةافو

 .همركيو همظعُي ليبتر ناكو  لباك ةنيدمب - ليبتُر دالب يف ثعشألا نبا ثكمو

 ثعشألا نب نمحرلا دبع يف ليبتر ىلإ جاجحلا بتك تعباتتو) :نودلخ نبا لاق

 سمخ ةنس تلخد مث)» : يربطلا لاق ثعشألا نباب ردغلا ليبتر ئّيَأف - (ُهْيَغ درو .ةينفزل

 يربطلا ركذ مث .(ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع كاله ناك اهيفف نينامثو

 :تاياور ثالث هتياهن نع ريثك نباو نودلخ- نبا كلذكو

 اذإ هنأل بضلا خلس كنخلسأل يأ :بضضلا درج كندرجأل :هلوقو .ةاضعلا نم رجش :ملسلا )١(
 هنإف لجرلا تام اذإ «كالهإلا نع ةيانك اذهو توصلا عجر :ىدصلاو .هدلج نم درج يوش
 .هتوص عمسي ال

 .ةج 775 - 17ص - كلام نب سنأ أبنو - هج ١0ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )
 بارطضا :ككصلاو . قيضيل انهه يف ءاودلا لعجت يتلا :ةمرفتسملاو .هبح :بيبزلا مجع 4رفإ

 يكرر را
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 ثعشألا نبا باحصأ نم يميمتلا عمسم نب ديبع ناك : هنأ ىلوألا ةياورلا معزت

 كنع نحل ادهنع جاجحلا نم كل ذذ ان : لييترل ديبع لاقف «ليبتر دنع هعم ناكو

 كل نإف َتْلَعَف نإ :ليبتر هل لاقف «نمحرلا دبع هيلإ عفدت نأ ىلع نينس عبس جارخلا

 ليبتر ثعبف ءألام هاطعأو كلذ ىلإ هباجأف جاجحلا ىلإ ديبع بتكف ؛تلأس ام يدنع
 دنعو» :ريثك نبا لاق .نينس عبس جارخ هل لرتو جاجحلا ىلإ نم نمحرلا دبع سأرب

 ىلإ هسأرب ثعبو «هيدي نيب هقئع برضب رمأ هنإ ليقف «ثعشألا نباب ليبتر ردغ كلذ
 - ليبتر ّيلإ ثعب لوقي جاجحلا ناك» ةياورلا كلت ةياهن يف يربطلا لاقو . عاجلا
 .«تامف راجأ قوف نم هسفن ىقلأف هللا ودعب

 نبا عي ناك١» هنأ ةديبع يبأ نع يربطلا اهركذ دقو «ةيناثلا ةياورلا معزتو

 13 | لترا نع ل ناكر ب وح دل درجت تعا نيد يصل

 يميمتلا اذه ردغ نمآ ال يْنِإ : نمحرلا دبع هيخأل ثعشألا نب دمحم نب مساقلا

 ردغلا ىلإ هاعدو هفّوخو ليبتر ىلإ هب ىشوف اجت تسول حو هب ٌمهف ,هلتقاف

 دعب يدؤي نأو نينس رشع هدالب ىزغت ال نأ ليبتر طرتشاو «هباجأف ثعشألا نباب

 نب ةرامع ىلإ أرس ديبع جرخف ءطقف فلأ ةتامعست ةنس لك يف جارخلا نينس رشعلا
 ًاديبع ٍطعأ نأ :هيلإ بتكف جاجحلا ىلإ ةرامع كلذب بتكو  ناتسجس لماع  ميمت
 «لأس امب ادهع ليبتر ىطعأو  مهرد  فلأ فلأ ًاديبع ىطعأف ؛كالأس ام ليبترو

 مهيفو دويقلاب مهديقف هتيب لهأ نم نيثالثو هرضحأف ثعشألا نبا ىلإ ليبتر لسرأف
 نبا عم اوناك نمم ةعامجل لاقو «ةرامع حلاسم ىندأ ىلإ مهب لسرأو «مساقلا

 نم هسفنب ىقلأ ةرامع نم ثعشألا نبا برق املو .متئش ثيح ىلإ اوقرفت ثعشألا
 نمحرلا دبع ىلع ليبتر ضبقا : ةياورلا كلت يف ريثك نبا لاقو 2. .تامف رصق قوف

 قيرطلا ضعبب اوناك املف «هيلإ جاجحلا لسُر عم مهب ثعبو هتبي لهأ نم نيثالث ىلعو

 هعمو ديدحلاب ديقم وهو رصق حطس ىلإ ثعشألا نبا دعص ءجحرلا هل لاقي ناكمب

 أعم اتامف هب لكوملا طقسو رصقلا كلذ نم هسفن ىقلأو ءرفي الثل هب لكوم لجر

 نبا باحصأ نم هعم نم لتقو ؛هزتحاف ثعشألا نبا سأر ىلإ ليبتر لوسر دمعف
 . .جاجحلا ىلإ مهسوؤرب ثعبو ثعشضألا

 :لاقاةيقاو يب ني. فاميلس قرط نم يربطلا اهركذ دقن : ةثلاثلا ةياورلا امأ
 إو: ةدحرلا دبع امل هّللاَو :لوقتا د نمحرلا دبع ةأرما ديزي ةئبا ةكيلم ٌتعمس)

 ٌرحف ليبتر هيلإ ثعب هنفد اودارأو تام املف .هباصأ دق ّلسلا ْنأك يذخف ىلَعَل هسأر

 .هدنع مهسبحف ثعشألا لآ نم الجر رشع ةينامث لخأو جاجحلا ىلإ هب ثعبف هسأر
 ءًالجر رشع ةينامثلا هذخأب جاجحلا ىلإ بتكو «هباحصأ نم هعم ناك نم عيمج كرتو
 ًءايحأ هيلإ مهب ىتؤي نأ هركو ,مهسوؤرب ّيلإ ثعباو مهباقر برضا نأ هيلإ بتكف
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 ةيديرلا يعن كلذ ني ودنكيو .«ًادحأ مهنم ٌكرتيف كلملا دبع ىلإ مهيف ٌبلطُيف
 ضرم ثعشألا نبا ناك) كلذل ريثك نبا ةياور يف ءاجو هب ملأ ضرم نم تام
 ءهسأر ليبتر عطقف «لسلاب نمحرلا دبع تام» نودلخ نبا ةياور يفو «ًاديدش ًاضرم

 وه تامف جحرلا يف رصقلا نم هسفنب ىقلأ يذلا نأ كلذ ىدؤمو ؛هب ثعبو

 ةيقب اولتقو «هوزتحاف هسأر ىلإ ليبتر لسر دمعف «ءثعشألا نب دمحم نب مساقلا

 .«جاجحلا ىلإ ثعشألا نبا سأرو مهسوؤرب اوثعيو ء«رشع ةينامثلا

 ثعشألا نبا سأرب جاجحلا ثعب : هنأ ريثك نباو نودلخ نباو يربطلا ركذو

 لسرأو :يرهطلا لاكن ةمايكلااو ىف هسأرب فيطف ءناورم نب :كلملا دبع ىلإ

 ةجوز تناك - ةدنك نم يأ - مهنم ةأرما ىلإ ّيصخ عم ثعشألا نبا س ارو كلملا دبع

 هل ل :تلاق اهيدي نيب عضو املف «شيرق نم لجر

 مث ٠ ةللاوذل :تلاقف .هسأر ذخأي ّيصخلا بهذف .ٌريداقملا ْتّبَأَف هلهأ وه ام بلط

 كلملا دبع ربخأ مث «هذخأف ءنآلا هب كنأش :تلاق مث هتفلغو هتلسغف يمطُحب تعد

 هسأرب فيطف ءرصم ريمأ ناورم نب زيزعلا دبع هيخأ ىلإ سأرلاب ثعب مث ناك امب
 ضعب كلذ يف لاقف ءجحرلاب هتنجو رصعن ةمأر اونفد مثال :ريثك ةبا.لاق: كانغ

 : ءارعشلا

 (جحخُرلابةتجورصمب ٌسأر اهسأر نم ٍةثَج ٌعضوم ُتاهيه
 امك  يدنكلا ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان توم ناكو

 تام يذلا رهشلا ركذي ملو (ةرجهلل نينامثو سمخ ةنس يف)  يربطلا خيرات يف

 .م/4٠ قفاوملا ه85 ةنس تام :هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج كلذكو «هيف

 يذلا ناورم نب زيزعلا دبع لبق كلذو - ًابيرقت - لوألا عيبر رهش يف هتوم ناكو
 تام نأ ثبل ام مث  طاطسفلا يهو  رصم ةمصاع يف هسأرب فاطُي نأب رمأ
 ناورم نب كلملا دبع تامو ءه/65 ىلوألا ىدامج ١7 ىف ناورم نب زيزعلا دبع
 ت85 ةنيب.لاوشأ نصعم ىف ةنسبةدعب

 نتي تا تي ع 14

 ةفالخلاب ثعشألا نبا ةعيابم تالالد
 ةفالخلاب عيوب ثعشألا نب نمحرلا دبع نأ يه ةيمهأ رثكألا ةلأسملا ىقبتو

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا ميلاقألاو تايالولا فصن ءاهز ةفالخلاب هتعيابو هتعاط ىلإ تداقناو

 ىلإ اهضعب يف دتماو (85 و 87 و )8١ تاونس ثالث اهيف هدهع مادو نمزلا كلذ يف

 يهاضت ةدم يهو «فصنو تاونس ثالث هتفالخو هتروث ةدم تناكف 84 ةنس طساوأ
 ةباحصلا ءانبأو ةباحصلا ةيقب نأ كلذ نم مهألا نكلو نتا فينا قا
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 هوعياب ركفلاو مولعلا ةمئأو ةيوبنلا ةنسلا ةمئأو هقفلا ةدمع مه نيذلا نيعباتلا ءاملعو

 نينسلا تائمب كلذ دعب امنإو نمزلا كلذ ىف سيل ةقيمع تالؤاست راثأ امم ةفالخلاب
 : شيرق ىف ةفالخللا قيداحاو ةلوقم نوح كلشلا نم الذاظ:ىقلت ةعباسلا كنك أل
 ىف رينك نبا ظفاحلا لاقف (هالا/ 6 ةنتي: ضرقتلا) نيثك نبا ظفاحلا كلذ ىلإ قرظت دقو
 1 : ةياهنلاو ةيادبلا باتك

 لوقي نم مهنمو «سيق نب ثعشألا نب دمحم وبأ وه اذه نمحرلا دبعو)
 يئاستلاو دواد وبأ هل ىور دق . سيق نب ثعشألا نب دمحم نب سيق نب نمحرلا دبع

 لوقلاف ةمئاق ةعلسلاو ناعيابتملا فلتخا اذإ) ثيدح دوعسم نبا نع هدج نع هيبأ نع
 نيعستلا دعب هلتق جاجحلا نإ لاقيو .سيمعلا وبأ هنع ىورو «اكراشت وأ عئابلا لاق ام
 . ملعأ هّللاو « ةنس

 امنإو شيرق نم سيل وهو ةرامإلاب هوعياب نيذلا ءالؤه نم بجعلا لك بجعلاو
 الإ نوكت ال ةرامإلا نأ ىلع ةفيقسلا موي ةباحصلا عمتجا دقو .نميلا نم ٌيدنك وه

 نوكي نأ اولأس راصنألا نأ ىتح كلذ يف ثيدحلاب قيّدِصلا مهيلع جتحاو شيرق يف
 ٍبِرُص هلك اذه عم مث كلذ مهيلع قيدصلا ىّبأف نيرجاهملا ريمأ عم ريمأ مهنم

 دق ةفيلخ ىلإ نودمعي فيكف .هنع عجر مث ًالوأ كلذ ىلإ اعد يذلا ةدابع نب دعس

 نوعي اديو نتورتا ةيدادم نم وهو او ردارو نيتتي نع نيماسملا ىلع راي ايدك عيوب
 ل ا ل

 '"«ريثك قلخ هيف كله ريبك رش اهيبسب أشن
 ثعشألا نبأ ةعيابم لوح قيمعلا لؤاستلا كلذ ريثك نبا ظفاحلا راثأ دقل

 راثأ ريثك نبا نأ يفكيو .«ةنتفو ٌةَلْز» ةرابعب ةلأسملا يف ثحبلا ىدافت مث «ةفالخلاب
 نب نمحرلا دبع اوعياب نيذلا نم ريبك ددع ءامسأ ركذو لب قيمعلا لؤاستلا كلذ

 يراصنألا كلام نب سنأ وهو كاذنآ ةباحصلا نم ىقبت ْنَم ملعأو ربكأ مهنمو ثعشألا

 يف لاوج «سنأ اي هيإ» : جاجحلا هل لاق .ثعشألا نبا دهع ىهتنا املو هنع هللا يضر

 ربتعا دقف .«ثعشألا نبا عم ةرمو - بلاط يبأ نب يلع - ٍبارت يبأ عم ةرم ةنتفلا
 ثعشألا نب نمحرلا دبع ةعيابمو ةنتف ةفالخلاب بلاط يبأ نب ؛ يلع ةعيابم جاجحلا

 يلع مامإلا ةعيابم ْنأل (ةنتف) اهنأب ثعشألا نبا ةعيابم ريربت طقسي يلاتلابو «ةنتف
 نيذلا هعياب دقف ثعشألا نبا ةعيابم كلذكو «يعرشلا ةفيلخلا وه ناكو ةحيحص

 وأ يشرقلا بسنلا اهيف طرتشي ال ةفالخلا نأو ةحيحص مهتعيب نأ نوفرعي مهو هوعياب
 ال ةفالخلاو ةرامإلا نأ ىلع ةفيقسلا موي اوعمجأ ةباحصلا نأب لوقلا امأ .يولعلا
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 ةنيدملا يف ةباحصلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ مولعملا نم نإف «شيرق يف الإ نوكت
 ةدابع نب دعس ليلجلا يباحصلا اوعيابي نأ كشو ىلع اوناك دقو راصنألا نم اوناك

 نالف ىف ةفالخلا نأب ثيدح دوجوب اوعمسي مل راصنألا نأ ىلع لدي امم ؛يراصنألا

 امأو ءهتناكمو هلضفل هتعيابم ىلع اوقفاو قيدصلا ركب وبأ ءاج املف «شيرق ىف الو

 عم ضراعتي كلذ نإف شيرق يف ةفالخلا نأب ثيدحب مهيلع جتحا قيدصلا نأب لوقلا
 ةعيابم نإ مث «بسنلا اهيف طرتشي ال ةفالخلا نأب ةروثأم لاوقأو ةريثك ةيوبن ثيداحأ
 نيعباتلا ءاملعلاو ةباحصلا ءانبأو ةباحصلا ةيقب نأ كاردإ حيتت ثعشألا نب نمحرلا دبع

 ملو شيرق يف ةفالخلا نأب اولوقي مل ةيوبنلا ةنسلاو هقفلا ةدمع مه نيذلا ةمألا مالعأو
 اوعياب مهنأ ليلدب  نمزلا كلذ يف ًادوجوم ناك نإ  يأرلا كلذ لثمب اوذخأي
 لبق نم ةفيلخ يأ عم اولعفي مل امك هئاول تحت اولتاقو لب ثعشألا نب نمحرلا دبع

 مهددع زواجت دقو «قحلا ىلع مهنأب عزعزتي ال ناميإب مهحاورأ اولذبو ءدعب نم الو
 ءامسأ ىلي اميف ركذن «نوعبرأ وه رتاوعلا باصن نأ اميو «ثائملا ىلإ تارشعلا

 ثعشألا نب نمحرلا دبع اوعياب نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا ءانبأو ةباحصلا نم نيعبرأ
 :مهو «ريثك نبا ظفاحلا مهركذ نمم

 رجبأ نب ناحيت يباحصلا- 22يراصنألا كلام نب سنأ يباحصلا -

 يِبعّشلا رماع مامإلا رافغلا دبع نب ةبقع- '
 ةلئاو نب رماع نب ليفطلا وبأ - صاقو يبأ نب دعس نب دمحم

 يعبرلا ءازوجلا وبأ - دوعسم نب هّللا دبع نب ةديبع وبأ

 يمضهجلا دلاخ نب هللا دبع - يفعجلا رحز نب ةلبج
 حاشو نب ةبقع - يئاطلا يرتخبلا وبأ -

 ينزملا راسي نب ملسم ليل يان نمحرلا دبع -

 ةلقصم نب ماطسب يلجعلا ةنارم وبأ

 كلام نب سنأ نب رضنلا- 2٠١ يمشاهلا سابع نب نمحرلا دبع-
 يعبضلا نارمع يحايرلا ةمالس نب رايس -
 ئداذهلا تابذ نية -. ةرمس قب نمحترلا كيع خببهللا ديبعد

 يئانهلا حيبس وبأ - ىمضهجلا ديجن وبأ

 يعخنلا دايز نب ليمك دوراجلا نب رذنملا نب رشب -

 نسحلا يبأ نب كيعس راك نب كالا

 ديوس نب رورعملا داهلا نب دادش نب هللا دبع

 فرصم نب ةحلط يرصبلا نسحلا
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 بئاسلا نب ءاطع نايمايلا ثراحلا نب ديبز -

 يمعثخلا ةيراج نبا يعبضلا ماصع نب تارمع

 نادمه ىشعأ هللا دبع نبي ريوع نب دلاكت

 ريبج نب ديعس - رمعم نب قىسؤوع نب يجد

 يدزألا بلهملا نب , ديزي راث املو «؛ثعشألا لآ نمو ءاملعلا نم ريثكلا اجن دقو

 كلام نب سنأ نب رضنلا هيلإ اعدو هعياب نم لوأ نم ناك ه١١١ ةنس ةفالخلاب عيوبو
 ءافلخلا يناث بلهملا نب ديزي دهعو ةروث يف مهماهسإ ثعشألا لآل ناكو يراصنألا

 ناوضرو ةمحر هيلع يدنكلا تعشالا نب نيحرلا دين عيب حبضا يذلا راوثلا نيينميلا

 :لاعت هللا
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 نيقارعلا ريمأ . .بلهملا نب د
 ” .تراوقلا قييتلا ءافلختلا قاثد

 خيسرتو رشن يف رفاولا ماهسإلا يوذ ةالولا ءارمألا رابكو نيحتافلا ءامظع ْنِم

 لاق .يدزألا ةرفُص يبأ نب بلهملا نب ديزي وه قراشملاو ىطسولا ايسآ يف مالسإلا
 : لماكلا باتك يف دّربملا سابعلا وبأ

 : قدزرفلا لاق تلهملا نب + كيزي يفو)

 «راصبألا ٌسِكاون باقرلا َمْضحخ ْمُهَتيَأر َديِرَياْوَأَر لاجرلا اذإف

 جحذمو دزألا ناسرف بلهملا نب ديزي داق ىطسولا ايسآو ٌناسارخل هتيالو يفو

 د لل ل

 0 م ٌجحْذمو ٍقارعلا ُدزأ ْسَمَّدَقَتو

 ٌدصِبُتالْذِإ نهْرئاصب يمحت ١ حجّجدم لك سأر ٌبرضت «ٌناطحق
 ةمحأآ ثومو ءٌةَيِسارُف كلم اهيتاول تحت نأ ََّلْغَت ُدرألاو

 ريمأ مث جاجحلا نيجس مث ناسارخ ريمأ بّلهملا نب ديزي وه كلملا كلذو
 ه١١1 ةئس ةفالخلاب عيوبو راث ءراوثلا نييناميلا ءافلخلا يناث مث قراشملاو نيقارعلا

 :اهلوأ ةديصق يدزألا ةنطق نب تباث رعاشلا لاقف (يناطحقلا)» بقل لّمَحو

 ادونج دهونجلا ىلإ فلي ملنإ هردص ٌحئاوج ْتَمَض ام فيعضل

 يف أشنو دلو . لحف يمالسإ رعاش :يئاطلا ميكح نب حامرطلا» عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج (7)
 . (ًايصع ًايئاطحت حامرطلا ناك) : ظحاجلا لاق ٠ .اهيف ًاملعم ناكف ؛ةفوكلا ىلإ لقتناو .ماشلا
 .هرعش ديجتسيو همركي ناكف (ه - )٠١8 قارعلا ريمأ يرْسَقلا هّللا دبع نب دلاخب لصتاو

 زتعي ناك امنإو .ةيناطحقلل ًابصعتم حامرطلا نكي ملو (ها6 ةنس يفوت : :رعش ناويد هل

 . يدزألا ةنطق نب تباث ناك كلذكو «هتيناميو هتيئاطحقب
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 اديدعرالوأشعرال كيبأك اهتُجَيَم ْدِإ برحلا يف ْنُكديزيأ
 دئاصق نإ :ناوطع نيسح .د لاق «بلهملا نب ديزي ةروث رعاش تباث ناكو

 نبا زوفب جوتُت نأ وجري ناك يتلاو ةروثلا يلع تباث اهدقع يتلا لامآلا» اهيف حضتت

 يف مهيضامب هزازتعاو «ةداحلا ةيناميلا هتعزن حضتت لثملابو . .ةفالخلاب بلهملا

 .20©2«ةفالخلل ًالهأ مهلعجي امم مالسإلا يف مهرضاحبو ةيلهاجلا

 0 م 0

 (هالمث- ه) بلهملا نب ديزي ةايح نم ىلوألا ةلحرملا ملاعم

 20 يدزألا ةرْفُص يبأ نب بلهملا نب ديزي دلو ما قفاوملا ه27 ةنس يف

 هدلاو لقتنا دقو َنامُع يف دِلُو هنأ نظلا بلاغو ؛هدلوم ناكم تاياورلا ركذت ملو

 ضراعتي ال كلذ نكلو اهب نكسو ةرصبلا ىلإ نامُع نم ةرفُص يبأ نب بلهملا ميعزلا
 دقو «ةرصبلاب ةرسأو لزنمو نامٌُعي ةرسأو لزنم هل ناكف نامع يف هترسأو هتيب ءاقب عم

 كلذ شماه يف ءاجو تدع مهنأ بلهملا ركذ دالوألا نم ريثكب هللا هقزر

 (©0(ةرضلا :ةّلَعلاو . ىتش تاهمأ نم دحاو لجر ونب :تالعلا ونب» :نييبتلاو نايبلاب

 ةديسلا يهو نامعب ابد ةقطنم يف نينكاسلا نييدزألا كيتعلا ينب ؛ نم ديزي ةدلاو تناكو

 نب عب نيرو وطار لاسسانأ د يدرألا فارش ميت يدعم كح
 .2؟7يدزألا يكتعلا قارّس نب ةصيبق

 نع بدألاو هقفلاو ةئسلاو نآرقلا مولع ذخأف «ةرصبلاب فقثتو ديزي أشنو

 يف عربو .مركلاو دوجلاب نيعباتلا نم هريغ نع زيمتو ةرصبيلاب نيعباتلا رابكو ةباحصلا

 قدزرفلا فصو دقو «ةباهمو ةيصخش اذ اليوط اميسو ناكو «ةعاجشلاو ةيسورفلا
 .«بصعُم فيسلا يدتري قينف لك» مهنأب هتوحإو ًادقزي

 ةيخيراتلا رداصملا يف نيروكذملا تلهملا دالوأ نيب عبارلا كيري بسترت ناكو

 «ةصيبق «كردم «دايز «كلملا دبع «لضفملا ءديزي «بيبح :ةريغملا « ديعس :مهو

 , 2 .كلام مأ «ةمطاف ءدنه «ناورم «ةنييع وبأ ءدمحم

 نيرشع نبا وهو ةيسورفلا ناديم يف فلأتي بلهملا نب ديزي مسا ذخأ دقو

 ةرصبلا ىلع هلماع ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا رمأ هالا" ال" ةنس يفف «ةنس

 يف ةقرازألا لاتقل ةرصبلا لهأ شيج يف بّلهملا عم ريسملاب يومألا ديسأ نب دلاخ

 )١( 47ص - ناوطع نسح .د  ناسارخ يف يبرعلا رعشلا 7.
 .54 8ص  فرطماب دمحم - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا (؟)
 دج 85١ص  ظحاجلا  نييبتلاو نايبلا (*)

 .8ج ١٠ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (5)
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 ناك دقو» :دّربملا سابعلا وبأ لاق «زاوهألا ىلإ ةرصبلا شيجب اراسف «زاوهألا ميلقإ
 هريمأ شيجب مهدمي نأ هرمأي  ةفوكلا ريمأ - ناورم نب رشب ىلإ بتك كلملا دبع

 رمأف . .نمحرلا دبع مهيلع ِمِدَّقف «لعفف ءيدنكلا ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع
 ًءالب ىلْبَأَف نمحرلا دبع جرخو «ذئموي ىَلْبَأو لَئاَقَف سراف ةئام يف جرخف ديزي ُبّلهملا
 نب نمحرلا دبع (سرف) عرّصو دموي بلهملا نب ديزي (سرف) عرّضف . .ًائسح
 نب ديزي ةعاجش تلجت كلذبو . 2'!ابكر ىتح امهنع امهباحصأ ىماحف «ثعشألا

 نيبو هنيب ةقيثو ةفرعم تأشن ًاضيأ دئموي نمو «ةنس نيرشع نبا وهو ذئموي نم بلهملا
 ةأرما نأل نلحرلا دبع فانتا نم بلهملا لآ ناكو «ثيعشألا ني نمحرلا دبع

 .يدزألا لْفَعُملا نب ديزي نب ديزي تنب ةكيلُم يهو ةيدزأ نمحرلا دبع

 ىلع بلهملا ناورم نب رشب ىَّلو ناورم نب كلملا دبع رمأبو هال4 ةنس يفو
 لاق ءزاوهألا ىلإ ةرصبلا-شيجب بلهملا قلطناف ةقرازألا برح ةدايقو سرافو زاوهألا
 ءاهنع مهافنف زاوهألا قوس ىلإ - ةقرازألا يأ - بلهملا مهعبتتول :ددرملا سابعلا ؤبأ

 يف بلهملا نب ديزي ىَلْبْأو ءسراف اولخدف ءاهنع مهمزهف َرُمْرَه مار ىلإ مهعبت مث
 دهش دقو 0 نيرشعو ىدحإ نبا وهو هيف مدقت ًانسح ٌءالَب عئ ةاقولا كلت

 ناك يذلا ّيرلا يال ىلإ قمن رمل او طقوس اقبإ تسنألا نب دحلان
 أبن رهش دعب مهاتأو «ديزي مهنمو هدالوأ هعمو ْرُمْرُه مار يف بلهملا طبارو ؛هل ًاريمأ
 قارعلا ىلع ناورم نب كلملا دبع ىَلوو . هال4 ةئس رخاوأ ىف  ناورم نب رشب ةافو
 . يفقثلا فسوي نب جاجحلا  ها/0 ةنس لئاوأ يف -

 ةنس ةقرازألا نودهاجي سرافوزاوهألا ريمأ بلهملا مهيبأ عم هتوخإو ديزي ماقأو

 خرم هيدا ل رعب ينم و جا ابل ناعرح حلل بلهملا لخد مث ءهال" ةنسو 6

 يف تفريج ةنيدم قدنخ بّلهملا ذخأ ىتح اهلاطبأ نم بلهملا نب + ديزي ناك ودعلا

 حجحلا رهظأف «كلذب هرشبي جاجحلا ىلإ ديزي هنبأ يليها هْجوو) هالا/ل ةنس طساوأ

 جا ندلإ كنتي عجدو ةةيليملا من ةيزيو جاجحلا نيب ءاقل لوأ كلذ ناكو «رورسلا

 ًالاتق لتاقو «هيبأ يدي: نب ديزي ريصو بلهملا ونب ربصو» تفريج حتف هعم دهشو

 امو ءربص نم الإ هيف وجني ال ًانطوم ىرأ ينإ َينُب اي :هوبأ هل لاقف .هيف ىلبأ ًاديدش
 «حتفلاو رصنلاب ةكرعملا تجوتتو .«بورحلا ٌتسرام ذنم مويلا اذه لثم يب ّرم
 .دالبلا كلت يف ةفالخلا ةلود مئاعد تبتتساو

 «يرقشألا نادعم نب بعك عم حتفلا أبنب جاجحلا ىلإ ًابوتكم بلهملا ثعبو
 ةريغملا :لاقف ؟بلهملا ينب نع ينربخأ :هل لاقف» ءأبعك لأسي جاجحلا ذخأف

 .؟ج 757 و 707 ص  دربملا سابعلا وبأ  بدألاو ةغللا يف لماكلا )١(
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 الو «ٌةصيبق مِهُيْخَسَو مهداوجو ءًاعاجش ًاسراف ديزيب ىفكو ءمهديسو مهسراف
 «فاعُز توم بيبحو «ٌعِقان مس كلملا دبعو ٌكِرذُم نم ٌرفي نأ عاجشلا يحتسي

 بّلهملا ونب ناك فيكف :جاجحلا لاقف ءةدْجَن ٍلضفملاب كافكو باغ كيل دمحمو
 ناك مهّيأف :لاق .تايبلا ناسرفف اوُلَيْلَأ اذإف ءأراهن حْرَسلا ةامحح اوتاك لاق ؟مكيف
 .«اهفرط نيأ ىرْذُي ال َةْغَرْفُملا ةقلحلاك اوناك :لاق ؟دجنأ

 - ًابلاغ ناورم نب كلملا دبع تاهيجوت ىلع ءائبو  هال4 ةنس لئاوأ ىفو

 :ةيف لاقو هداهج ىلع هيف هركش ًابوعكم بليملا نا هيلاسل
 لجعو .: كدلو: نم اسوق ليشلا لوو «َتيأر ْنَم ٌنامرك ىلع لِمْعَتْساَو.

 مويلا كنإ يتب اي : هل لاق ناعرك كيور هقبا ةليملا نلوفأ : لا

 الإ َلَمَتْخُت نلو ءجاجحلا نع لضف ام نامرك لام نم كل امنإ «تنك امك تسل

 ًائيش ناسنإ ْنِم تركنأ نإو «كعم ْنَّم ىلإ نسحأف .كوبأ هيلع لِمُثْحا ام ىلع

 .«كموق ىلع لّْضَمَتو «ّيلإ ههججوف
 يلوي نأ هرمأيو ؛هركشي بلهملا ىلإ جاجحلا بتك» : ريثألا نبا لاقو

 بلهملا لمعتساف ءهيلإ مدقيو ٠ ءاهيمحي نم اهيف لعجيو هيلإ قثي نم نامرك
 . نأ يربطلاو ريثألا نبا ركذو ,237. . جاجحلا ىلإ راسو .هنبا ديزي نامرك ىلع

 وهو نامرك ةيالو ىلع ًاريمأ بلهملا نب , ديزي حبصأف ل ل

 . ةنس نيرشعو عبرأ نبا ذئموي
 يك ا ا ل 7 ةرصبلا يف امنيب

 :جاجحلا هل لاق مث .هّربو هماركإ رهظأو «ةرامإلا يسرك ىلع هعم هسلجأو بّلهملا
 ةريغُملا هينب مُدَقَو جاجحلل مهركذف . ْمُهَءالَب يل فِصو اَوَلْبأ نيذلا موقلا يل ركذا

 ولهللاو :لاقو ءًادمحمو كلملا ٌدبعو َلْضْفُملاو ةصيبقو ًابيبحو ًاكرْذُمو ٌديِّيو

 | عابسلا كايف .مهترخأل مهملظأ نأ الولو .مهيلع ٌهْتمَّدَقَل ءالبلا يف دحأ مُهَمَدَقَت

 :هللا:فويس نم قويسل عفنإ .ٌتْبغو ٌترضح نإو ويم روب ملم تتار دمتم

 ؟داقُرلا نيأ :جاجحلا لاقف ءامههابشأو ٌداقُرلاو ةرفُص يبأ نب ةريغملا نب ّنْعَم ركذ مث

 ذخأو» :يربطلا لاق . ””برعلا ٌسراف اذه :ٌبّلهملا لاقف سر

 «كلذب جاجحلا هقذدص الإ نسح ءالبب هباحصأ نم الجر بّلهملا هل ركذي ال جاجحلا
 قحأو لاعفلا باحصأ ءالؤه :لاق مث «مهتايطعأ يف دازو «مهاياطع نسحأف

 .؛ج ”ا/ص  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(

 .1ج 798ص - هدربملا  بدألاو ةغللا يف لماكلا (؟)
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 .ةدايزو اياطعلاو ميركتلا ناك دقو «27«ءادعلا ظيغو روغثلا ةرامُح ءالؤه.لاومألاب .

 : هتيمهأ هل جاجحلا ريدقتو مالك نكلو ؛ناورم نب كلملا دبع تاهيجوتب تايطعألا
 . اهّللا فويس نم فويسَل مهنإا :الئاق هتوخإو بلهملا نب , ديزيل هفصو ةصاخيو

 ميلقول اريمأ بلهفلا اهب ةريغملاو نامرك يف أريمأ بلهملا نب ؛ ليزي ناكو

 ةنس ىف :ريثألا نباو يربطلا ركذ امك - ثيح هال4 ةنس لئاوأ يف سرافب رخطصا

 ناسارخ مشو «ناسارخ نع هّللا دبع نب ٌةيمأ ناورم نب كلملا دبع لزع ها/#

 ا , هللا ديبع ىلوف ؛جاجحلا لامعأ ىلإ ناتسجسو

 اًملف ءاهيلإ ًابيبح هنبا بلهملا رْيَسُق ءناسارخ ىلغ ةرفُص يبأ نب بلهملا ىلوو ءاهيلإ
 اموي نيرشع راسف ؛ديربلا ىلع هباحصأو اهيلع راسف ءارضخ ةلغب هاطعأ جاجحلا عدو
 رهشأ ةرشع ماقأو ةلامعو هللا ديعتؤي ةينأل ضرعَي ملف ناسارخب ورم لصو ىتح
 ."0«نيعبسو عست ةنس بلهملا هيلع مدق ىتح

 + ةورلا ورم ورم يف بلهملا نب بيبح اهيف ماقأ يتلا ة ةرشعلا نوهشلا كلت.نإ
 ًالماع هللا دبع نب ةيمأ رمتسا دقو هال3 مرحم ىلإ ها/8 لوأ عيبر نم يه ناسارخب

 ةطبترم تناك ناسارخ ىلع بلهملا ةيلوت نأ كلذ ىدؤمو ءاهلالخ ناسارخ ىلع
 نإف هال8 ةنس ةياهن ىلإ ةرصبلا يف ثوكملا دارأ بلهملا نأ امبو ءاهيلإ هريسمب
 ةريغملا رمتساف «ءنامرك ميلقإو - سراف  رخطصا ميلقإ ىلع ترمتسا ةيلعفلا هتيالو
 دقف «نامركب تفريج ميلقإ ىلع تاذلابو نامرك ىلع ًاريمأ ديزيو رخطصا ىلع ًاريمأ
 هناكم ىلو مث - ناجريشلا ميلقإ  نامرك ىلع يسودسلا نايمه جاجحلا ثعب
 تاقافوكل انآ دي ناك ءهال8 ةنس طساوأ يف يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع

 ةقالعلا زيزعت حيتي امم  ناجريشلا ميلقإ  نامركل ًاريمأ ثعشألا نباو - تفريج ميلقإ
 .ةرتفلا كلت يف امهنيب

 جاجحلا ماق ءروهشلا كلت لالخ اهيف اميقم بّلهملا ناك يتلا ةرصبلا يف امنيب

 اهلولدمب ةرصبلا ةيالو يف ةماعزلا تيب مهنأل ؛بلهملا لاو بلهملاب هتقالع ديطوتب
 تيب وهو  ناورم تيبب نوساقُي اوناك قارعلا يف بلهملا لآ نإ لب «ميدقلا عساولا
 :درجع دامح رعاشلا لاق كلذ يفو ءماشلاب  ةفالخلا

 ”9”بلهملا لآ نييقارعلا تيبو حعفاَدُم ريغ ماشلا تيب ناورم

 الج 58٠١ ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 .الج ١78ص - يربطلا خيرات - ؛ج ١7ص - ريثألا نبا  لماكلا )١(
 ١79 ص - عيكول ةاضقلا باتك نع  67١”ص  نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا (7)

 درك
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 . قارعلاب 1 00 ةداق نيب ةيدايقلا

 نم بلهملا نب ةريغملاو نامرك نم بّلهملا نب ؛ ديزي مِدَق ها/8 ةنس رخاوأ يفو

 ثعبو «ناسارخ ىلإ ريسملل أيهتي ذخأ مث «ةرصبلاب بلهملا امهيبأ ىلإ .«رخطصا

 نم بوتكم لوصو عم نمازت كلذ نأ ودبيو «ةفوكلاب جاجحلا ىلإ ديزيو ًةريغملا

 ريسملاب هثحتسيو ناسارخ ىلع بلهملا ةيلوتب جاجحلا ىلإ ناورم نب كلملا دبع

 ُهالو» هنأ عماجلا باتكب ة ةرفص يبأ نب بلهملا ةمجرت يف ءاج دقف انتل

 الا نس اهسرشفا ناسا رطب ىلع ناؤرم نين هللملا هع

 (ه/85 -1/9) ناسارخل بلهملا ةيالو يف ديزي ءابنأ

 ةنيدم ىلإ ةرصبلا نم يدزألا ةرْفُص يبأ نب بلهملا بكوم قلطنا /4 مرحم يف
 تائملاو .هدالوأ نم مهريغو «لضفملاو «ديزيو «ةريغملا هعمو ناسارخب ذورلا ورم

 لهتساو .هعم نيذلاو بلهملا نب بيبح ذورلا ورم يف مهلبقتساو ءدزألا ناسرف نم
 ناسارخ ميلاقأ ىلع لامعلاو ةداقلاو ءارمألا ةيلوتب ناسارخل هتيالو دهع بلهملا

 اهلهأو برعلا نم فالآلا تارشع اهنكسيو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلاب ةلومشملا
 .نوحيج رهن نود ام ميلاقأ يهو نوملسم

 دئاقو  بلهملا وهو - ىلاولا ريمألا «ةثالث ةيالولل ايلعلا بصانملا تناكو

 ىلإ ةماعلا ةيبرحلا ةدايقلا بّلهملا دنسأف «جارخلاو ةيابجلا لماعو «برحلاو شيجلا
 : يلامألا باتك يف ءاج كلذ يفو .ةريغملا ىلإ جارخلاو ةيابجلاو بلهملا نب ديزي

 . "”اهجارخ ىلع َةريغُّملا لمعتساو «ناسارخ برح ىلع ديزي ُبّلهملا لمعتسالا
 رومألا ميظنتب - ها/9 ةنس يهو - هتيالو نم ىلوألا ةنسلا يف ٌبّلهملا ماقو

 ديزي هعمو ةيالولا ةمصاع يهو ناجهاشلا ورم ةنيدم يف رقتساو ةيالولا يف ةيلخادلا
 نم ناكو ءاهميلقإو ذورلا ورم ىلع ًالماع بلهملا نب بيبح ثكم امنيب «ةريغملاو
 «بلهملا نب ديزي لاخ ديعس نب عيدجو «يكتعلا داقرلا بلهملا مهالو نيذلا لامعلا
 .ةرغص يبأ نب ةريغملا نب ٌيِرَتخَبلاو «يميمتلا دوس يبأ نب عيكوو

 بّلهملا نب ةريغملا  ناجهاشلا ورم ةئيدمب بلهملا فلختسا ه١٠8 ةئس يفو
 ءارو ام دالب يف داهجلل نيملسملا شيجب بّلهملا ىضمو ءاهلك ةيالولا ىلع هل ًابئان

 .7ج 7١ص - ىيلاقلا يلع وبأ  يلامألا 0 .598ص  فرطماب دمحم  عماجلا 0
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 ارو ملال ىلإ حلب رهف ا وجبلا نيد ناحل تاق لوف وتين عمر وسعر
 ءارو ام بلهملا وزغ» :ناونعب كلذ ريثألا نبا ركذ دقو . شك دالبب لزنف نوحيج رهن
 بّلهملا ماقأو . . شك ىلع لزنو ْخْلَب رهن ُبلهملا عطق نينامث ةنس يفو» :لاقو «رهنلا
 حتفو ْءْفَسْنو ءشك ازغ «ةريثك تاوزغ بلهملا ازغف» :يرذالبلا لاق . «نيتتس شكب
 ."”«ةواتألا ُدْعُسلا هيلإ تدأو «ةدئجي حّتُو .تضقتنا دق تناكو لّتُحلا دالب

 ةدايقب ًاشيج اهنم ثعبو ؛هل ًازكرمو ةدعاق اهذختاو شك دالب بلهملا حتتفا دقف

 .ئراخُب ميلقإ ىلإ بلهملا نب بيبح ةدايقب ًاشيجو لّثُخلا دالب ىلإ بلهملا نب ديزي
 وزغ ىلإ هاعدف ءلّمُحلا كلم مع نبا شك ىلع لزان وهو بلهملا ىتأ» :يربطلا لاق
 مع نبا لزنو ةيحان هركسع يف ديزي لزنف ديزي هنبا هعم ُبّلهملا ِهّجّوُف «لّتخلا
 ىف رّبكف همع نبا لّبَسلا تّيبف ءلَبَّسلا همسا ذئموي لّبْخلا كلم ناكو ء«ةيحان كلملا

 «مهركسع لزتعا نيح ردغلا ىلع هوفاخ مهنأو هب اوردغ برغلا نأ نظف «هركسع
 ةيدف ىلع هوحلاصف ءلّبَسلا ةعلق ديزي رصاحف ء«هلتقف هتعلق هب ىتأف ُلَبَسلا هرسأف

 دالبل بلهملا نب ديزي حتفل ةلماكلا عئاقولا ةياورلا هذه ركذت ملو ."'”«هيلإ تلِمُح
 ىدؤمو «تضقتنا دق تناكو لّئُخلا دالب حتف» :يرذالبلا لوق يف ىلجتت يتلاو لّثْخلا
 مهكلم نعذأ نأ دعب ةيزجلاو ةحلاصملا ءادأل تنعذأ اهعيمج لّتُحلا دالب نأ كلذ

 : يربطلا لاق «ىراخب دالب ىلإ بلهملا نب بيبح هجوت ةرتفلا تاذ يف امنيب .كلذل
 ءافلأ نيعبرأ يف ىراخُب بحاص هافاوف «نجديَر ىلإ راسف «ًابيبح هئبأ ُبلهملا هَجَو)ا

 لمحو «كرشملا لتقف بيبح مالغ ةلَّبج هل زربف «ةزرابملل نيكرشملا نم لجر اعدف

 تلزن»  ىراخُب بحاص شيج مازهنا دعب مث  «مهنم رافنأ ةثالث لتقف «مهعمج ىلع
 ,'”«مهب رفظو «مهلتاّقف «فالآ ةعبرأ يف بيبح مهيلإ راسف ةيرق ودعلا نم ةعامج
 .ةيزجلا ءادأو ةعاطلل اهمكاحو ىراخب دالب تنعذأو

 تاللمح ترفسأ  لشك دالب ىف ًاطبارم لازي ام بلهملا ناكو - ه١ ةنس ىفو
 ءادأو ةحلاصملل دغّسلا ميلقإ قطانم ةباجتسا نع «لضفُملاو «بيبحو «ديزي اهداق
 نإ :ًالئاق كلذ يرذالبلا ركذ دقو .ةناغرف ميلقإ يف ةدئججحل ىلإ حتفلا دتماو «ةيزجلا
 . «ةواتألا دغسلا هيلإ تدأو ءهدْئَجح حَتْق» بلهملا

 بلهملا اهَقَّمَح يتلا حوتفلا كلت يف يدزألا يرقشألا نادعم نب بعك رغاشلا لاقو
 :اهلوأ ةديصق شك يف بلهملا عم بعك ناكو ءرهنلا ءارو ام ءاجرأ ىلإ شك نم

 اررصحلاهب تلطأدق شكب اراكدا كلذ يل جاهو ُتْئِرَط

 .4 7١ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف(١)

 .8ج ”ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (5)



 ؟ 1 ِبْلَهُملا نب دِئْرَي /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 277

 : حوتفلا كلت نع بعك لاق اهيفو

 ارهملانفذقيراصمألاّنم | اهاَجو يدع ةايعجلا ا ردات 0

 نب ديزي فصي لاقو

 ا ل راسا اذإ

 ةرمو دتألاب ة ةرم 1211 : لا حلل ا ا ناك نأ

 :هدلوو بّلهملا يف يرقشألا بعك لاق امك متلق الأ «رقصلاب ةرمو يزابلاب

 ارهشو كادت نيش الا كات
 ىلاعجلا نإ نوع ايلا كوكل

 اراد اراتا كيف ردكفو

 اراطخلا ٌسانلا مظعأ امااذإ

 اردتساف َلّمكت ٌيِراَرَد را رو م

 ازاكفقلاو لئامشلا ءخيشلا نم تدلك ئرش .روصألا يف ٌناَزِر

 (اراح ِتارَّمَعلا يف ءاملظلاوخأ ام اذإ مهب ىدتهيٌةوجن 000

 لكب نولزني كولم) نادعم نب بعك مهفصو امك كاذنآ بلهملا ءانبأ ناكو
 دالب يف بيبح ناكو «ةدنججخو لّثْخلا دالب حتتفي بلهملا نب ليزي ناك دقف «(رغت

 «ناسارح ةيالو ىلع ةيبأل ًابئاث ب ناتسمكرتب ناجهاتشلا ورم ىف ةريغملاو «ىراخت

 . ناتسكبزوأب شك دالب يف بلهملاو

 يف بلهملا نب ةريغملا يفوت شك دالب يف بلهملا امنيبو ه7 بجر يفو
 ًاحدْمُم ًاداوج بّلهملا نب ةريغملا ناكو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق .ناجهاشلا ورم

 ديلا 0 يسم الر دهاجمل رجم ةريجملا ناكرذا“
 لاق ه7 ةنس يفوت ىتح ًادهاجم ًاريمأ لزي ملو ه0 ةنس سرافو زاوهألا ىلع
 بجر ىف تامف ءهلك هلمع ىلع ورمب هيبأ ةفيلخ بلهملا نب ةريغملا ناك» :يربطلا

 أو . .بّلهملا اوربخي ملف ركسعلا لهأ همِلَعو ديزي ٌربخلا ىنأف «ه41 ةنس
 عجرتساف .ةريغملا تام :ليقف ؟اذه ام :ٌبلهملا لاقف ,نخرصف ءاسنلا رمأف هغلبي نأ
 .هتصاخ ضعب ُهَماَلَف «هيلع عزجلا رهظ ىتح عزجو - نوعجار هيلإ انو هلل انِإ :لاق -

 بتكو «هتيحل ىلع ردحنت هعومدو لمعي امب هيصوي لعجف ورم ىلإ ُهَهجّوُف ديزي اعدف

 .17ج 351 - 05ص - يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا )
 .ةج :؟"ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 «ةروهشم فقاوم هل ءاعاجش
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 ٌةريغملا تام موي بلهملا ناكو ادعس تاكو «ةريغملا يف هيزعي بلهملا ىلإ جاجحلا

 وفل ءارو لثكب ًاميقم

 نوؤش ةرادإ ىلوتيل ناجهاشلا ورم ةنيدم ىلإ شك نم ٌديزي ٌبّلهملا ثعبف
 نيتس يف ديزي راسف» :يربطلا لاق «بلهملا مودق ىتحو ةريغملا ةافو دعب ةيالولا
 معمم نينانللا كيو «يكتعلا نمحرلا دبع نب ةعاجم مهيف «نيعبس لاقيو اشواق

 فاكسإ ناوزغو «يزومرجلا لخنملا نب مثيهلاو «يناتسجسلا رانيدو «يركشيلا

 .كيتعلل ىلوم ةيطعو ءّىَمَّرلا دمحم وبأو «بلهملا دي ىلع ملسأ ناكو ّمَّز بحاص

 :اولاق ءراجت :اولاق ؟متنأ ام :اولاقف ءْفَسَن ةزافم يف كرتلا نم ةئامسمخ مهيقلف
 ايو ةعاجم مهاطعأف ءديزي بأ «ًاعيش انوطعأف :اولاق .اهاَنْمَّدَ : اولاق ؟لاقثألا نيأف

 ملعأ تنك انأ :ديزي لاقف «مهيلإ اوداعو ءاوردغ مث .اوفرصناف ءاسوقو نسيئاركو
 لجر هعمو ضرألا نم بيرق سرف ىلع ديزيو «مهنيب لاتقلا دتشاو مهولتاقف . .مهب

 ,كدنع ام :هل لاقف «هيلع ّنمُق ؛ينقبتسا :لاقف ًاريسأ هذخأ ديزي ناك جراوخلا نم

 ىتح مهطلاخف رك مث ءًالجر لتق دقو مهئارو نم راصو مهطلاخ ىتح مهيلع لمحف
 يمُرو «كرتلا ءامظع نم ًاميظع ٌديزي لتقو .ديزي ىلإ عجر مث ًالجر لتقو مهمّدقت
 ىتح ديزي مهل ربصو «ٌيْمَّرلا دمحم وبأ برهو ءيهتكوش :تدقشاو .هقاس يف ديزي

 وأ اوتومت وأ ًاعيمج تومن ىتح فرصنن ال نكلو انردُع دق :اولاقو .مهوزجاح
 ةريغملا كله دق هّللا كركذأ : ةعاجسم لاقف ءائيش مهيطعي ال ديزي فلحف ا و

 :ديزي لاقف :مويلا باصُت نأ هّللا كدشنأف هباصم نم بلهملا ىلع لخد ام تيأر دقو

 ءارفص ةمامعب ةعاجم مهيلإ ىمرف .يلجأ ودعأ ٌتسلو هلجأ َدْعَي مل ةريغملا نإ

 اي انتملسأ :ديزي هل لاقف ماعطو سراوفب ّيْمزلا دمحم وبأ ءاجو ءاوفرصناو اهوذخأف

 .ماعطو ددمب مكئيجأل ٌتبهذ امنإ :لاقف دمحم ابأ

 اميف اهلاق ةديصق يف ةعقوملا كلت يف ديزي ءالب ركذي يرقشألا بعك لاقف

 املظلا ُجِرْفَي ًاباهِش ُهوقل دق نأ ُمُهَعومُج ىقال ْدِإ ُمَّلْعَت كرعلاو
 اَمَصََتْعُم ربصلا ٌريغو يسأتلا ريغ رات باقل اك

 امّرَكالومهنمٌةوبن ىرأامو قلع ْنِم ٌموقلا ىشغَت ٌجئارش ىرن

 اَمَد نعلتبي ىتح ةهيركلا نم اوبكرام َنْبكري ٌحّرُفمُهَّفحتو
 امّرهناالو ىَلَّوام نيقيرفلا الك ُعُهْلْيَل ّنَج ىتح ٍتوملا ةّزاح يف

 .8ج ١8 - 7١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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  ناجهاشلا ورم ةنيدم ىلإ فسن ةزافم نم بّلهملا نب ديزي ىضمو
 ::ةحارلا لاقق - ناتسدمكرتي

 دونجلاوٌماوقألاولعدق ٌذيعس يبافيسايديزي

 ذوعلا ٌبلَص ِكرتلاًَموي كنأ ٌدوهشملا عمجملا موي عمجلاو

 نع ةباينلاب ناسارخ ةيالو ةمصاع ناجهاشلا ورم ةنيدمب رومألا ديلاقم ديزي ىلوتف
 ربكألا هنبا مساب «ديعس ابأ ىتكُي ُبلهملا ناكو «لثك دالبب بلهملا ناكو ؛بلهملا هيبأ
 ةحلاصمب بّلهملا ماق ؛ناجهاشلا ورمب ديزي ٌرقتسا املف «ةريغملا لبق تام دقو ديعس
 دالبلا ءاقب لباقمو ةيزجلا نم مهيلع ام لباقم لاملا نم غلبم ءادأ ىلع شك دالب لهأو كلم

 -ناتسناغفأب  َخْلَب ىلإ نوحيج رهن ءارو امو شك نم بلهملا داعو ءمهكلم مكح تحت

 شك كلم نم ضبقيل ةعازخ ىلوم ةبطق نب ثيرح شك يف فلختساو ه87 نابعش يف

 -ه/57 لاوش وأ ناضمر يف - خلبب بلهملا ىلإ مِدَقو كلذ ضبقف «ةيدفلاو حلصلا غلبم

 ليصفت ركذي ملو . «مهسبحف رَضُم نم أموق مهنا بلهملا نإ» :يربطلا ةياور لوقتو

 ىلع ًاجراخ ناكو يميمتلا مزاخ نب هللا دبع نب ىسوم باحصأ نم مهنأ ودبيو ؛كلذ

 ةيالو تاونس ذنم رافكلا عم ًافلاحتم رهنلا ءارو امب ذمرت ةنيدم يف هعابتأو وه ةفالخلا ةلود

 بره ءْخْلَب يف مهسبحف رَضُم نم ًاموق بلهملا مهنا املف «ناسارخل هللا دبع نب ةيمأ

 يدا مزاخ نتي اريدحلف مهرعو ىلاوعلا نم دن اهندات رص تع رج ياو هرعت نوي ادييرح
 هيدا مو اريخل نينو ريب ناكل حلسملاو !كايعللا رشا يقوم لد اوتاكو ماير

 ميلقإ ىلع فلختسا مث ةدعقلا يذ رهش يلاوح ىلإ ْخْلَب يف بّلهملا ثكمو .نيملسملل

 يف - - ذورلا ورم ميلقإ ىلإ َحْلَب نم بلهملا راسو . يكتمل ديبع ني داكرلا ةارهو حلي

 رابع املك: تلهملا ن , ديزي ناك ثيح ناتسنمكرتب ناجهاشلا ورم ًادصاق  ناريإ ناسارخ

 ٌبْلهملا ىصوأف «ًايتع ربكلا نم غلب دق ناكو «توملا ضرم ضرم ذورلا ورمب بلهملا

 «ًاديزي مكيلع ٌتفلختسا دقوا : مهل لاق نأ ىلإ ''”ةروهشملا ةيخيراتلا هتيصوب هدالوأ
 : لضفملا هل لاقف . ديزي اوفلاخت الف ديزي ىلع مهب مدقي ىتح دنججلا ىلع ًابيبح ُتلعجو
 هيلع ىلصف ء«ه/57 ةنس ةجحلا يذ يف ذورلا ورمب بلهملا تامو . ُهاَنَمْدَقَل همْدَقَت دققت مل ول

 ناورم نب كلملا دبع ىلإ ديزي بتكف  ناجهاشلا ورم - ورم ىلإ دنجلاب راس مث «بيبح
 : يميمتلا ةَعِسْؤَت نب ٌراهن لاقو «هايإ هفالختساو بلهملا ةافوب

 (0ِبّلَهُملا دعب ُمْرَحلاو ىَدَّنلا تامو ىتِغلل ُبِرَقُملا ُرْرَعلا َبَمّدالأ

 .باتكلا اذه يف هب صاخلا ثحبملا يف بلهملا ةيصو انركذ )١(
 :يلي امك لوألا تيبلا اذه ريثألا نبا ىور (؟)

 («بلهملا دعب دوجلاو ىدتلا تامو ىنغلاو ٌرعلاو فورعملا بهذ الأ»
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 برغسمو ٍقْرَّش لك نعاَبِّيعدقو وهِحيرض َنهَر ِذوُرلا ٍوْرَمب اماقأ
 ٍبيهتن ملو ًةانلق ؟سانلا ىلع ةمعت ىلوأ ماعلا نأ: لتقق اذإ

 ٍبِلْعَتو ركب يح نم اهثالحأو هب ْتَيَصَع دق ٌناطحق هب فيطت. .

 ©73بألاو مألاو سفنلاب هنوُدْهْي ةستنا شاب د وك لييكسم | دو

 يذ يف ذورلا ورمب هلفدو ةنامكج عيبشت موي يفو هتايح يف بلهملا ناك كلذك

 حتافلا ريمألا هلجن ناك كلذكو . ىلاعت هللا ناوضرو ةمحر هيلعف ه857 ةنس ةجحلا

 . بلهملا نب ديزي ميظعلا

 (هم6ه /) هدهع ملاعمو ناسارخل بلهملا نب ديزي ةيالو

 بلهملا هيبأ ةافو ةادغ ناسارخ ةيالوب رومألا ديلاقم بّلهملا نب ب ديزي ىلوت

 نك نليملا ينوت املف» :ريثألا نبا لاق «ه87 ةجحلا يذ يف هايإ بلهملا فالغتساب

 يربطلا هركذ ام بوصألاو .«ناسارخ ىلع ديزي ٌرقأف هتافوب هملعي جاجحلا ىلإ ديزي هنبا
 هّدقأف هايإ هفالختساو بلهملا ةافوب ناورم نب كلملا دبع ىلإ ديزي بتكا :هنأ
 ديب ةرصبلاو ةفوكلا اهيتمصاعي قارعلا تناك ه87 ةجحلا يذ يف هنأل كلذو .«جاجحلا

 يهو سرافو نامركو ناتسجس كلذكو يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع نيئمؤملا رصان

 نب كلملا دبغ نينمؤملا ريمأ ىلإ بتك امنإ بلهملا نب ديزي نوكيف «قارعلا ىلإ قيرطلا
 «ناسارخ ىلع ًايلاو اريمأ كلملا دبع هّرقأف «هايإ هفالختساو بلهملا ةافوب ماشلاب ناورم
 ةأرما تناك بلهملا تنب دنه نأل جاجحلا ىلإ ًاضيأ بتك ديزي نوكي نأ نم كلذ عنمي الو
 ةّرُق ريد يف جاجحلا ناكو «جاجحلا ةطرش بحاص بّهملا نب ,.تالملا لبق ناكر عاجلا

 نيب مجامجلا ريد ةعقوم تراد مث ؛ماشلا ىلإ هترسأو هتلئاع ثعب دقو ةفوكلا يلاعأب
 ةرخآلا ىدامج فصتنم ىلإ لوألا عيبر نم ثعشألا نب نمحرلا دبع نيبو ماشلا شيج
 تداعف -ه/17 نابعش يف اهب ماقأو ةفوكلا ٌجاجحلا لخد ماشلا شيج رصتنا املف «هم“

 نبا لاق .ناسارخل بلهملا نب ديزي ةيالو جاجحلا ٌرقأ ذئدنعو ءاهقراشمو قارعلل هتيالو

 .نينامثو نيتنثا ةنس كلذو هيبأ توم دعب ناسارخ ىلع بلهملا نب ديزي ىلوت» :نودلخ
 ٌرقأو ه87 ةجححلا يذ نم ديزي ةيالو تأدب دقف « "1كلذب دهعلا جاجحلا هل بتكو

 شيج راصتنا دعب هتيالوب دهعلا جاجحلا هل بتك مث ءاهيلع هتيالو ناورم نب كلملا دبع
 ملاعم زربأ نم ناكو . .ه87 نابعش يف ةفوكلا جاجحلا لوخدو ثعشألا نبا ىلع ماشلا

 :ناسارخل هتيالو يف بلهملا نب ديزي ءابنأو

 .8ج 9١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 4١٠. ١ص - نودلخ نيا خيرات يف نميلا (0)
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 ديزي باحر ىف ةنطق تباثو ليفلا بجاحأبن :ًالوأ
 ناسا راو ةديبغ اب نا ييفادنلا روي ةقدمي رفوستوع لكارأ نفاليرر ولا كلو

 رعاشلا هب هامس ٌبقل ليفلاو «ينزاملا نايبذ نب بجاح همساو «ليفلا بجاح رعاشلا

 نيب لكَّمو ديزي ىلإ بجاح َدَقَو اًملف .بلهملا نب ديزي بحاص يدزألا ةنطق تباث
 :لاق «ناتسنمكرت يف ناجهاشلا ورمب ةرامإلا راد يف هيدي

 ِبْلَهُملا نئااي كْيَمَك ادن ئجرأ ًةليل نيعست سيعلا ٌتيِطَتْما كيلإ

 برغمو قرش نيب يح لك ىلع هنتيمي ءامس تداج ٌقؤرما تنأو

 عردو ناصحب ديزي هيلع دوجي نأ - نيتيبلا دعب  تايبأ ةرشع يف بلط مث

 :لاق نأ ىلإ لامو حمرو فيسو

 بكرأ توملا ةموح بكراوأ ِمّدَقَ ئَغَولا ةموح يف تئش ام اذإ يل ٌلّقو

 ٌتطرش ام تفرع دق :هل لاقو «حمرو فيسو عردو ناصحب ديزي هل رمأف

 : لجو زع هللا لوق وهو نيب يتّجح ريمألا هللا حلصأ : بجاح لاقف «كسفن ىلع

 «يلعتي ال ام تولوتب ممم ةوئيهَي داو كح يف ْمُهنأ رم ل َنرواَمْلا ْمُهْعَِيَي هرَعشأَو
 ا ا ا :ةنطق تباث هل لاقف «[؟555 - 7١55 :ءارعشلا]

 : تيبب كرعش تمتخو تايبأ ةرشع يف كجئاوح هتلأسو نيتيبب ريمألا تحدَم «ةليل نيعست
 ل توملا ةموح يف دهاجت نأ - كسفن ىلع هيف طرتشت

 عَدْخُن ال اّنِإ «تباث اي ُهّم :ديزي هل لاقف .هعدخت تنك كنأك اهتْيذكأف كسفن ىلع هل هطرش
 باحر يف بجاح رقتساو . هاطعأ ام هْغَوَسو مهرد َيفلأب بجاحل رمأو . عداختتن اًنكلو

 . يناغألا يف يناهفصألا اهركذ هنطق تباث عم رابخأ هلو ناسارخب ديزي
 يف مهسب بيصأ ناكو ؛«يدزألا بعك نب تباث ءالعلا وبأ وه ةنطق تباثو

 مهنا ءادو ام دالي كتل ةيراحسو داهجلا يف هيبع ىدحأ نم بوقلاب أ هنيع ىدحإ

 نم تباث ناكو «كلذب رهتشاو «ةنطُق تباث هل ليقف «ةنطُق هنيع ىلع لعجي ناكف
 يف ةنطُق ُتثباث لاق» :ظحاجلا لاق ءناسارخل بّلهملا ةيالو مايأ ناسرفلا ءارعشلا
 «نانازرح نفع ىلع هالو ثلهملا ناك لجز

 عيكولًاقِوارُس َتِيَعَب ىَّنح الضان ٌبْلِهُماي كير ٌَلاز ام

 ميفَرَّريغ ناك دبع ٌتعفرو ٍهباَبرأىلعًاَبَرةتْلعجو
 0”(عوم ٌلِبٌةَبيَم تَضانو ىّكَل ةكتئدخحأ اقدارش هوبا اًرول

 ملسم نب ةبيتق لتق يف يساسأ رود عيكول ناكو - ؛ج ١5ص  ظحاجلا  نييبتلاو نايبلا ()
 ىتأيس امك ه1 ةئس يف دعب اميف ناسارخب ىيلهابلا
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 نم وه امنإو ًادبع نكي ملو ؛ يميمتلا دوس يبأ نب عيكو وه اذه عيكوو
 «بّلهملا نب ديزي عم رهنلا ءارو ام تاوزغ يف لاطبألا ناسرفلا نم ناكو ؛ميمت

 «ناسرفلا ءارعشلا نم هنطق تباث ناكو .روغثلا ضعب ىلع ديزي مث بلهملا هالوف

 يف ناك ءعاجش «سراف ءرعاش :ةنطُق تباث" :يناهفصألا جرفلا وبأ هنع لاق
 دناكم هيف دميكتت نانارخ لاجعا خم ًالازوغأ ةيلوز ناكر يليملا وب ؛ ديزي ةباحص

 مالكلا هيلع رذعتف (ةعمج موي تاذ ربتئملا دعصو . هتعاجشو (هتءافك وأ) هتباتكل

 لاّعَف ريمأ ىلإ متنأو «ًانايب يع دعبو ًارسُي رسع دعب هللا لعجيس :لاقف ءرصخو

 : لاّوَق ٍريمأ ىلإ مكنم جوحأ

 ُبيطخل ئٌَعولا ٌدَجاذِإيفيسب يننإف ًابيطخ مكيف ْنُكأ الإو

 يف هنم بطخأ ربنملا كلذ الع ام هّللاو : لاقف ناوفص نب دلاخ هتاملك تغلبف

 هل اناسحعما هلكاق ىلإ قىدالب خم ينجرخأف يِنَفْختسا ًامالك نأ ولو ءهذه هتاملك

 .(«تاملكلا هذه ينتجرخأل

 ثعشألا نبا لولفو ديزي أبن :ًايناث
 تدهش ناسارخ ةيالو ةمصاع ناجهاشلا ورم ةنيدم يف بلهملا نب ديزي امئيبو

 يف ماشلا شيج راصتناب اهتاياهن يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان ةروث
 ةرصبلاب نكسم ةعقوم يف مث ه8 ةرخآلا ىدانج فصتبي يف مجانجلا ريذ ةعقوم

 ماشلا شيجو جاجحلا نيبو  ةهج نم - قارعلا لهأ نم هباحصأو ثعشألا نبا نيب
 عم بلهملا نب كلملا دبع ناكو - ىرخأ ةهج نم 000

 نكسم ةعقوم تراك ء جاجحلا 0 بحاص هنأل ؟؛ نكسم ةعقوم يف جاجحلا

 نبا بحسناف «ثعشألا نبا باحصأ مازهناب تهتناو ه4 ةنس لاوشو نابعش يف
 لولف نم فالالا تارشع هيلإ مضناو «نامركو سراف دالب ىلإ ةرصبلا نم ثعشألا
 نب نمحرلا دبع ناكو «ناتسجسب جنرز يف هيلإ اوعمتجاو «نيمزهنملا هباحصأ

 دق جاجحلا ناكو «ليبتر دالب ىلإ ءوجللا دارأو «ىهتنا رمألا نأ كردأ دق ثعشألا

 «نامركو سراف يف ثعشألا نبا عبتتل يمخللا ةرامع ةدايقب ماشلا دنج نم ًاشيج ثعب
 اوم رمال تكلا :هل اولاق ناتسجس يف ثعشألا نبا ىلإ لولفلا عمتجا املف

 «ًاميظع ًادئج  قارعلا لعأ يأ  اَنِم اهب ٌنإف ؛ناسارخخ ىلإ ريسنو اهعدنل

 .نوصحلاو لابجلا اهبو ةضيرع ةعساو دالب ناسارخو «ماشلا لهأ لاتق ىلع اننوعباتي
 : ثعشألا نب نمحرلا دبع مهل لاقف

 مكل كراتب سيلو ؛مراص عاجش ٌباش وهو بّلهملا نب ديزي ناسارخ ىلع)
 هركأف «مكعابتإ ماشلا لهأ عدي نلو ءاعيرس مكيلإ هومتدجو اهومتلخد ولو «هناطلس



 ذي -  بْلَهُملا نب دْئِزَي /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 253

 .(نوبلطت ام اولانت ال نأ فاخأو ءماشلا لهأو ناسارخ لهأ مكيلع عمتجي نأ
 يهو انلتاقي نمم رثكأ ناسارخ لهأ نم انعبتي نم نوكيس اهانلخد دق ول :اولاقف

 مهل لاق» هنأو ريثألا نبا ركذ كلذكو .2")انئش ثيح اهيف ىحنتن ةضيرع ةليوط ضرأ
 مكل كرتي الو عاجش لجر وهو بلهملا نب زب ناسا ركب نإ :نمحرلا دبع
 دصق نع مهانثأ تينا نيرا عرلا حدا :نودلخ نبا لاقو «©"”(هناطلس
 ءاوبأف ءناسارخ لهأو ماشلا لهأ عمتجي نأو بلهملا نب ديزي ةوطس ةفاخم ناسارخ
 .انعبات اهب رثكي لب :اولاقو

 كلذ بّلهملا نب ديزي بينجت ىلع ًاصيرح ثعشألا نب نمحرلا دبع ناكو
 ا يد تس ل اا كيال حرجا رو
 ميلاقأ نم ومو كةارغ نلكإب اوراص املف ءةاَرَه ىلإ مهعم راسف ءهرمأ نع ءيش لك

 برهف «نيفلأ يف يشرّقلا ةرمس نب نمحرلا دبع نب هللا ديبع هفلاخ - ناسارخ ةيالو
 ثعشألا نب نمحرلا دبع بطخف لاغقلا ديري ةاره ةةردم ىلإ مهعم رابغ : وأ - مهايإو

 نوعمتجت مكنأ متمعز : مهل لاقف ءاقثلا نيعيرأ ءاجز اوتاكو ةاره دلتا خم يللا
 انأف ٠ ءمكل اذب ام اوعئصاف متيأر ام عنص دق هّللا ديبع اذهو «نوقرفتت هت ال مكنأو ّيلإ

 نب نمحرلا دبع فرصناو «ينعبتيلف ءاش نمف «ليبتر دنع ًاجلمو نمأم ىلإ فرصنم
 نيرشع ءاهز يقبو .ةفئاط هباحصأ نم قرفتو «ناتسجس ىلإ داعو ةفئاط هعمو ثعشألا

 بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر نب سايعلا نب نمحرلا دبع اوعيابف «ةأره يف أفلأ
 وره ةتيدمي وهو تلهملا نب , ديزي كلذ أبن غلبو ءمهدوقيو مهب يلصي ناكف يمشاهلا
 ديبع نب داقرلا  ناتسناغفأب - خْلَبو ةاره ةنيدمو ميلقإ ىلع هلماع ناكو «ناجهاشلا
 : يتئادملا لاق .برعلا سرافب بّلهملا هفصو يذلا يكتعلا

 لسرأف «دوراجلا نب رذنملا نب نمحرلا دبع سابعلا نب نمحرلا دبع عم ناكوا
 نوهأو ًادح ينم لككأ وه ْنَمو ءعسّنُم دالبلا يف كل ناك دق : :بلهملا نب ديزي هيلإ
 كّدمأ نأ تيبحأ نإو «كلاتق هركأ يّنإف «ناطلس هيف يل سيل دلب ىلإ لحَتْراف «ةكوش
 اًنكلو ماقمل الو ةبراحمل دالبلا هذه انلزن ام :, هلع تاجات .هب كّتئعأ كرفسل لامب
 فرصناف :ةفايفرع ان ىلإ ةحاتس ان سيلو. هللا ءانك نإ نصحشت مك“ يرن نأ اندزآ

 .2 باوجلا كلذب  هيلإ ديزي لوسر
 نأ دعب فارصنالاب هودعو مهنألو مهلاتق هتيهاركل ديزي مهنع تكسف

 وأ فيعض بلهملا نب ديزي نأ هعم نيذلاو سابعلا نب نمحرلا دبع نظف ءاوحيرتسي
 ةاره ريمأ يكتعلا ديبع نب داقّرلا ىلع مهنم ةعامج بثوف «مهتهجاوم نم فئاخ

 .؛ج 88ص - ريثألا نبا  لماكلا )١( .8ج 9١ص - يربطلا خيرات )١(
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 سابعلا نب نمحرلا دبع ىّبَجَو «ةاره ميلقإ ىلع اوبلغتو ءناودعو ًاملظ هولتقف
 يف لْضَمُملا ةاخأ ِهْجَو كلذب بلهملا نب ديزي ملع املف «ةوقلاب ةاره لهأ نم جارخلا
 ةمصاع  ناجهاشلا ورم ىلع ديزي فلختسا مث «ةاره ىلإ ناسرفلا نم فالآ ةتس
 نم فالآ ةعبرأ يف - لضْمُملا دعي - ديزي راسو ءديعس نب عيدج هلاخ ناسارخ

 ريق ىتأف (ذورلا ورم) ربع هقيرط لعجو «(لماكلا) هناصح ةوهص ىلع وهو ناسرفلا
 لك كرد ةئام هعم نم ىطعأو «سانلا ىلع قدصتو ,مايأ ةثالث هذدنع ماقأف « هيبأ

 - ناتسناغفأ يف  ةاره ىلإ  ناريإ لامش يلاعأ يف  ذورلا ورم نم ىضم مث «دحاو

 يحاوضب لضفملا هيف زكرمت يذلا ركسعملاب ديزي لزنف ءاهيلإ هقبس دق لضفملا ناكو
 : كبر ا دق كنز د20 لاقز سشايعلا ني وتشرلا ةيع لسا رم دوم دعا فا ره
 هركأ يّنِإف ينع ٌلحراف ؛«كتدز تعش نإو ءتيَبَج ام ُكَلَف َجارُخلا َتْيَبجو ةكمكَسَو

 ىلإ مهوعديو مهليمتسي ديزي دنج ىلإ بتكو لب .لاتقلا الإ سابعلا نبا ئّيأف .مكلاتق
 ْ . باتعلا نع رمألا لج :لاقف ديزي ملعف .هسفن

 ىلع ْنيِنْيَع ٌديلخ هل لاقي ثعشألا نبا لولف نم ّلجر لبقأف «ناشيجلا َلَباَقَتو

 يف يسرك ىلع ًاسلاج ديزي ناكو ديزي شيج ةمدقم مامأ راص املف «هسرف رهظ
 : دانا هنوبص ادلع عقر د ةمدقملا

 اينرجع كليعسا مع انين َوْعَد ٍبْلَهُملا نبا َديِزَي اي ثعَد
 اهتوفج ىَقلُث ضيبلاو ءاتقلا مصب كل هيجل يدل نسينا

 اهُترُوُفاَمْخِنِيحللًَأرَقَباهِب اوُرَتاغو قارعلا ٌفارشأ َرَُكْذَقو

 ديزي تكسف  مهعم نوكي يكل - ًاديزي ضحي نأ ديلخ دارأ» :يربطلا لاق
 :مهعوشأو دان :لجرل لاق مث .هكرح دق رعشلا نأ سانلا ّنظ ىتح ًاليوط

 ىو

 .؟مهومسج

 جرخف «ةزرابملاو لاتقلا نوبلطي سابعلا نب نمحرلا دبع باحصأ مدقت مث
 نم اورسأي نأو «لتقلا اوينجتي نأ ديزي مهرمأ دقو «ديزي ناسرفو ةوخإ ىلإ

 اهي منعت «كليح مِدق : : لضفملل ديزي لاق مث .مهنم ةعامج اورسأف 20

 تاج هزئهلا تح .لاغت ريتك دودي نكي: تلد هناقيرشلا مايك يلا

 نع فكلاب ديزي رمأف» :يربطلا لاق .نيبراه اوقرفتو سابعلا نب نمحرلا دبع
 . «دنسلاب سابعلا نب نمحرلا دبع قحل مث «مهعابتإ

 نمألا داعأو «نيبلغتملا كئلوأ نم ةاره صيلخت بلهملا نب ديزيل مت كلذبو
 تناكو ءورم ىلإ داعو ىرسألا هعم ذخأو ءاهعوبر يف ةلودلا ةطلسو رارقتسالاو

 ءابنأل ًاعبت ه47 ةنس ثادحأ يف ريثألا نباو يربطلا اهركذ دقو «لاوش يف ةأره ةعقو
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 ام بيترت نكلو - ه/17 لاوشو نابعش يف  ةرصبلاب نكسم ةعقوو مجامجلا ريد ةعقو
 الل ا ا كل ل تا ولالا

 دع د6 د
 ءورم نجس يف ىرسألا عدوأف ير , ديزي داعو

 نب رمعو «صاقو يبأ نب دعس نب دمحم ىرسألا نم ناكولا :ريثألا نبا لاق

 نب ماقلهلاو «ءيرهزلا فوع نب دوسألا نب سابعو ءرمعم نب هللا ديبع نب ىسوم
 ىلوم جلفلا وبأو «نيصحلا نب زوريفو «ةرارز نب دبعم نب عاقعقلا نب ميعن
 فلخ نب هللا دبع نب ةحلط نب نمحرلا دبعو «ناورم نب راوسو ءرمعم نب هّللا ديبع

 .«يدزألا ينارهزلا ةلاضف نب هللا دبعو :يعازخلا

 نع يمرضحلا مساقلا نب دمحم نع يبلكلا نب ب ماشه نع يربطلا ركذف

 صاقو يبأ نب دعس نب دمحم لاق» :هنأ ةرامع نب رباج نع ةصيبق نب رمع نب صفح
 نب دمحم لوقلو .هليبس ديزي ىَلَخُم .كيبأل يبأ ةوعدب كلأسأ :بلهملا نب ديزيل
 , "!لوطلا ضعب هيف ٌتيدح .كيبأل يبأ ةوعدب كلأسأ :بلهملا نب ع

 ةنس ةفوكلل دعس ةيالوو قارعلا حوتف يف بلهملل صاقو يبأ نب دعس ةوعد تناكو
 ُهَّلَعَف ةيش ادعس غلب :ظحاجلا لاق ؛«باطخلا نب رمع ةفالخ يف ه18-65١

 ذأ مد . الك هِرث ال َمُهّللا) اس هل افك يقف كوب يلوعلاو ءزدعل ا تليجلا
 ةوعدب كلأسأ :ديزيل دعس نب دمحم لاق املف . 2'#ةوعدلا كلتب بلهملا هلان يذلا

 را ةدازب دفا دمحم لحل فارع يري ىلع قلالي
 ريثألا نباو يربطلا لاق .هيلإ ىرسألا لاسرإب هرمأي ديزي ىلإ جاجحلا ثعبو

 يأب :بيبح هوخأ هل لاق جاجحلا ىلإ ىرسألا هّجوي نأ ديزي دارأ امل» :ةديبع وبأو
 هل ضّرعتي الو جاجحلا وه :ديزي لاقف ؟ةحلط نبا تثعب دقو ةيناميلا ىلإ رظنت هجو

 امو :لاق الب اندنع هل نإف هب لسرت الو لزعلا ىلع كسفن نَطَو :بيبح لاقف

 هقلطأف .هنع ةحلط اهاّدأن فلأ يتئامب ةعامجلا دجسم يف بلهملا مْزَل :لاق 00

 نبأ تثعب دقو ةيناميلا ىلإ رظنت هجو يأب :ديزيل بيبح لاق دقو (8/7”:ص) .اديزي:

 0 ال , هّللا دبع نب ةحلط نأل « 8
 دن نابع ةفالخ يف ناسارخ حوتف يف بّلهملاو وه زراب رودب مهاسو تاحوتفلا

 نيحتافلا ةداقلا نم بّلهملاو ةحلط ناكو «نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخو نافع

 وبأ ناكو ه7 ةنس ناسارخل دايز نب ملس ةيالوو ةيواعم نب ديزي ةفالخ يف ناسارخب

 :ريثألا نبا لاق «ناتسجس لماع دايز نب ديزي عم ناتسجسب ًادئاق دايز نب ةديبع

 .7ج 77/8ص - ظحاجلا - نييبتلاو نايبلاو - 86ج 7”١ص - يربطلا خيرات 000
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 شيج يف دايز نب ديزي مهيلإ راسف دايز نب ةديبع ابأ اورسأو اوثكنف لباك لهأ ر دغفاا

 8 نب هللا دبع نب ةحلط رّيس دايز نب ملس ربخلا غلب املف «ريثك مهنم لِتُقو اومزهناف

 نم ةحلط راسو ,مهرد فلأ ةئامسمخب ةديبع ابأ ىدفف «تاحلطلا ةحلط وهو يعازخلا

 يعازخلا ةحلط تامو .«هراوز ىطعأو لاملا ىبجف ءاهيلع ًايلاو ناتسجس ىلإ لباك
 ةحلط نب نمحرلا دبع هنبا ناك مث ه14 ةئس اهيلع ريمأ وهو ناتسجسب هنع هللا يضر

 املف «ثعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان ةداق نمو نييناميلا ةداقلا ءاسؤرلا نم

 يف ثعشألا نبا باحصأ نم امهريغو صاقو يبأ نب دعس نب دمحمو وه ًاريسأ عقو
 حارس ديزي قلطأ لاق ام بلهملا نب ب ديزيل بيبح لاقو -ه4845 ةنس ةاره ةعقو

 : كلذ يف قدزرفلا لاقف» يربطلا لاق .ةحلط نب نمحرلا دبع

 (رشعملا ريخ ءةاَرَّهموي ءٌناطْخَق هَمْوَق ئثال موي ةحلط ُنِباَدَجَو

 «يدزألا ينارهزلا ةلاضف نب هللا دبع  ًاضيأ ديزي ىَلَخو» :يربطلا لاق
 بلهملا نب ديزي مهلسرأ نيذلا ىئرسألا نم ناكو ««جاجحلا ىلإ نيقابلاب لسرأو

 ؛ةأره لماع يكتعلا ديبع نب داقُرلا ةلتق نم وهو يميمتلا راعبلا رماع نب هللا دبع
 ةنجلا جاجح اي كانيع تأر ال :رماع نب ؛ هللا دبع لاق» ءجاجحلا يدي نيب كَم املف

 :لاق ؟ْعََص امو :لاق . عّنَص امب بلهملا نبا َتْلَقَأ ْنِإ
 و

 اًرضماهلالغأ يف كوحن َداَقو ٍوهَتَّرسأ ٍقالطإ يف ٌساك هنأل

 ارطخ هدنع' ىندأ كّموق ناكو ةتّرسأ ٍتوملا دزو كموقب ىَهَو

 تنأ امو :لاقو ؛هبلق يف ْتَرْقَوو الم ُجاجحلا قرطأف ته ىويبطلا لاق د

 نع ديزي لزع ىتح جاجحلا سفن يف لزت ملو . . هقنع تبرضف ءهقنع برضا «كاذو

 مايق ًاضيأ امنإو «بسحف كلذ جاجحلا بلق يف رقو ام نكي ملو .؛ . . ناسارخ

 دالبب اوقحل ىتح هعم ةعامجو صاقو يبأ نب دعس نب دمحم حارس قالطإب ديزي

 نمحرلا دبع بره ىتح هباحصأو سابعلا نب نمحرلا دبع نع فكلاب همايقو ءّىرلا
 «صاقو يبأ نب دعس نب دمحم عقو دقو ءرومألا نم كلذ ريغو «ددسلا ىلإ

 نب رمع عم  ىرسأ ءرمعم نب نمحرلا دبع نب هللا ديبع نباو «ءىسوم نب رمعو
 ؛جاجحلا ىلإ مهلسرأف «ّيرلا دالب ىلع جاجحلا لماع ديب  زانك نب تلصلا يبأ

 تجيمدف «بلهملا نب ديزي مهثعب نيذلا ىرسألا لوصو عم هيلإ مهلوصو نمازتف
 مهثعب نيذلا ىرسألا أبنب هباحصأو دعس نب دمحم لتقب جاجحلا مايق أبن تاياورلا
 وحنو يميمتلا رماع نب , هّللا دبع اوناك ديزي مهثعب نيذلا نأ باوصلا امنيب «جاجحلا
 ّيرلا دالب يف مهرسأ ناكف هعم نيذلاو دعس نب دمحم امأ ءطقف ىرسألا نم ةسمخ

 طساو ةنيدمب مهمادعإو مهلتقب جاجحلا ماقف يلهابلا ملسم نب ةبيتق اهلماع ناك يتلا
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 (داقُرلا لتاق) رماع نب ِهَّللا دبع ديزي مهثعب نيذلا ىرسألا نم ناكو - ه4 ةنس -
 دنسلاو سراف دالب حوتف يف نيدهاجملا لاطبألا نم داقّرلا ناكو «جاجحلا هلتقف |

 ةاره ريمأ ناك مث (برعلا سراف اذه) هنع بلهملا لاقو بلهملا عم ناسارخو

 . لدعلا عم ىفانتي ال هلتاق لتق نأ ودبيو ءأناودعو ًاملظ هلتقم ىتح بلهملا نب كيوي

 وفعلا ناسارخب اوقحل اوناك نيذلا ثعشألا نبا لولف نم فالآلا َدََجَو دقو
 قحل نمم ناكو :هتاحوتفو هشيج يف نيدهاجم اوحبصأو بلهملا نب ؛ ديزي نم ةيامحلاو
 0 ؛(يقهألا وثبا مول لاقي هيئارع# ةريشع ناسارخ ىف ديزيب

 أ ديدحلا نو رضتلا تناتك نه ةتكشلا :لاق يناهفصألا مهربخ ركذ دقو .مهلتقب
 0 :ديزي هيلإ بتكف «متهألا ينب لتقب هرمأي بّلهملا نب ديزي ىلإ بتك جاجحلا
 يفو ءأررض مهيف ثدحُت نأ ردقت الف «لاعف باحصأب اوسيلو لاقم باحصأ متهألا
 . ينمزلا هبيترت يف مهربخ ةيقب يتأيسو ٠ . مهنع جاجحلا لفاغتف «ةّبسو ٌراع مهلتق

 دا د

 رهنلا ءارو امو ناسارخ يف بلهملا نب د ديزي تاحوتف : ًاعلاث

 ىطسولا ايسآ لمشيل دتمي نمزلا كلذ يف ناسارخ ةيالوو ناسارخ حلطصم ناك
 (هم7 -!ط/9) داير بّلهملا ةيالو دهع يف دئاسلا عقاولا ملاعم نم ناكو ءاهعيمج
 : ماسقأ ةث ةثالث ىلإ مسقنت تناك دالبلا كلت نأ (ه865 /7) بّلهملا نب , ديزي ةيالو دهعو

 رهن نود ام دالب يهو ةلماشلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا دالب :لوألا مسقلا

 : لمشتو نوحيج
 ىلع (سابط) نيسبطلا نم دتمي ناكو ًيلاح ناريإ يف عقاولا) ناسارخ ميلقإ - أ

 ميلقإلا كلذ قرش يلاعأ يفو كلامك (نونشم) و (روباسين) ىلإ ًابونج نامرك موخت

 .بلهملا اهب يفوت يتلا ذورلا ورم ةنيدم عقت
 ورم ورم ةنيدم عقت هيفو - (ًايلاح ناتسنمكرت ةيروهمج يف) ناقلاطلا ورم ميلقإ - 5

 رهن وهو) نوحيج رهن ىلإ ًاقرش ميلقإلا كلذ دتميو «ناسارخ ةيالو ةمصاع - ناجهاشلا
 نب ديزي اهنم زاجأ يتلا ْفَسَن ةزافمو ةقطنم عقت ورم نيبو رهنلا نيب اميفو (ًايلاح ةيردومأ
 .ه87 بجر يف اهيلإ ديزي ريسمو ةريغملا ةافو دنع ناجهاشلا ورم ىلإ بلهملا

 رهن ىلإ دتميو (ًايلاح ناتسناغفأ ةيروهمج لامش) خلَبو ةاره ميلقإ - ج
 .الامش نوحيج

 رثكأ نوملسملا ازغ ةعساش دالب يهو .نوحيج رهن ءارو ام دالب : : يناثلا مسقلا
 : ميلاقأ ةسمخ رهنلا ءارو ام نمضتيو «ةيزجلا ءادأ ىلع اهكولمو اهلهأ اوحلاصو اهميلاقأ

 ناتسكبزوأ ةيروهمج يف) دتقرمسو ىراخُب هيترضاحو (دغسلا) دغّصلا ميلقإ -أ
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 هيف مت يذلاو دنقرمسو ىراخبل لوألا حتفلاو وزغلا ةداق نم بلهملا ناكو (ًايلاح

 ةنس نافع نب نامثع نب ديعس ةيالو يف ةيزجلا ءادأ ىلع دالبلا لهأو ماكح ةحلاصم

 مزهو ىراخي تليهملا نب ةيمحبأ | غ ناسارخل بلهملا ةيالو يف مث ءههقةالاو 5

 ثعبو «ةيزجلا ءادأو ةحلاصملل اونعذأف - ه١ 8٠١ ةنس ىراخت بحاص شيج

 تّدأو م. ريك تاواغ تَلْهَمْلا ازغ» :يرذالبلا لاق ءدغّسلا ءاجرأ ىلإ ًاديزي بلهملا

 .ةحلاصملا لاومأو ةيزجلا يهو .«ةواتألا دْعّسلا هيلإ

 ميلقإ نم يقرشلا تاودجتلا ىف عقيو ءلَّثْخلا ٍهعمو نايناغصلا ميلقإ - ب

 حتف دقو .«تضقتنا دق تناكو لتخلا دالب بلهملا حتف» : :يرذالبلا لاق .دغصلا

 هتعلق يف لّبَّسلا مهكلم ديزي رصاحو ؛«بلهملا نب ديزي دي ىلع لتخلا دالي بلهملا

 . ةيزجلا ءادأل نعذأ ىتح

 ةناغرفا قيم هيفا عتتو ءرهنلا ءارو ام دالب قرش لامش :ةناغرف ميلقإ ج

 تناكو لّثخلا دالب َحَتف) اتنايعلا نأ يرذاليلا ركذ دقو (ًايلاح تلوح ا ةنيدمو

 ءادأ ىلع مهتحلاصم متو ديزي دي ىلع كلذ ناكو . (ةدنجخ َحَّنَفو «تضقتنا دق

 .ةيزجلا

 رهن يتفاح ىلع دغصلا:ميلقإ نم برغلا ىلإ عقيو :مزراوخ ميلقإ د
 . لوحييج

 .رهنلا ءارو ام دالب نم ةيبرغلا ةيلامشلا ةقطنملا يف دتميو : شاشلا ميلقإ  ه

 .اهدعبأو ميلاقألا ربكأ ناكو

 ءادأ ىلع اهلهأ ةحلاصمو اهوزغ قبسي مل يتلا رحلا دالب :ةلاثلا مسقلا

 : اهمهأ «ةريثك دالب يهو ةيزجلا

 لامشب) خلبو ةاره ميلقإ قرش يف (ناشكدابو ناشخداب) سيغذاب دالب أ
 . (ًايلاح نيصلا موختو ناتسكيجات ىلإ ناتسناغفأ

 دوحيج رهن ءارو ام نادلب نم «نايناغصلاو « شاشلاو ؛مزراوخ ميلاقأ ب /

 :(لاج اهنلب اهو ناك ةوأب)

 . (ابرغ نيوزق رحب ىلإ ناتسنامكرت برغ يف) ناتسهدو ناسايبو ناجرج ميلاقأ ج

 أزغف بلهملا نب ديزي هتبا بلهملا فلختساو» : نادليلا حوؤتف يف يرذالبلا لاق

 .'' 72. .متبلا حقو «ةريثك يزاغم

 )١( ص - يرذالبلا - نادلبلا حوتف ١ .
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 كزين ةعلقو سيِغْداب دالبل ديزي حتف

 ةبورعلا دنجب ديزي راس «بلهملا نب : ديزي ناسارخ نلوقر:تليهملا يفوت امل

 لامش قرش يف ًايلاح ناشكدابو ناشخاداب يهو - سيغذاب دالب 9 مماسرلاو

 ميلقإ لامش ةدتمملا سيغذاب دالب قطانم حتتفاو ديزي ارغف  ناتسكيجات ىلإ ناتسناغفأ

 «ينيعزاب لاب ىلعأ قرف ةحماغلا هيبلتعلا كرد هيلث رابع كادوا ىنلإ كيراناربا

 لابج ىلعأب كزين ةعلقل  هركذ يتآلا - يرقشألا نادعم نب بعك فصو نم ودبيو

 اهيفو (م191/65 ) اهعافترا غلبيو (ريماي ةبضه) دجوت ثيح ناشكداب يف اهنأ سيغذاب

 لامش دجوت امك «نيصلا ىلع ةيكيجاتلا ةيناشكدابلا ريماي ةبضه ٌلطَتو (ةجنب ةعلق)
 داحتالا مايأ ىمست تناكو - رحبلا قوف (م م١ ايم اهنرأ جاوي هنلاع مق نانكداب

 نب ديزي حتفو ازغ املف .نيصلاب رغشك ميلقإ ىلع لطتو (نينيل ةمق) يتايفوسلا
 رقم يهو ةخماشلا كزين ةعلق لبج رصاح ه1“ ةنس - سيغذاب دالب قطانم بلهملا

 وأ لبجلا جراخمو لخادم يف عئالطلاو نويعلا ديزي رشنف (ناخروط كزين) كلملا

 لئاوأ يف - لبجلا قرش جرخم ىلإ هجوتو ةعلقلا نم كزين كلملا جرخ املو «ةعلقلا

 كزين كلملا هشيج نم ةوق ترصاح امنيب اهرصاحف ةعلقلا ىلإ ديزي قلطنا  ه85 ةنس
 دجي ملف ءاهنورصاحي هتاوقو ديزي دجوف ةعلقلا ىلإ كلملا داعف «لبجلا جرخم دنع

 ا

 يفو» :ريثألا نبا لاق «كزين ةعلق ديزي حتتفاف ءءاش امب مهيلع مكحي بلهملا نب دي
 نه ناك م4 سيغذابب كزين ةعلق بلهملا نب , ديزي حتف  ه/15 ةنس يهو 0

 عضو دق ديزي ناكو . .اهل ًاميظعت اهل دجس اهآر اذإ كزين ناكو ءاهعنمأو عالقلا نصحأ

 اهكلَمَف ءاهّرّصاحف اهيلإ راس اهنع كزين كلملا جورخ هغلب املف «نويعلا كزين ةعلق ىلع
 حبق - ه4 ةنس  ةنسلا هذه يفو» :يربطلا لاقو . '''(رئاخذلاو لاومألا نم اهيف امب

 نّيحتف «سيغذاب ةعلقب لزني كزين كلملا ناكو . سيغأابب كزين ةعلق بلهملا نب ديزي
 «عجرف كزين غلبو ءاهيلإ ديزي هفلاخف ءهجورخ هغلبف نويعلا هيلع عضوو «هوزغ ٌديزي
 لاقف «هلايعب اهنع لحتريو «نئازخلا نم ةعلقلا يف ام هيلإ عفدي نأ ىلع هحلاصف
 : كزين ةعلقو سيغذاب بلهملا نب , ديزي حتف يف ٌيرقشألا نادعم نب بعك

 امل وأ راجاش نإف كولمللا اهَتَوْرُذ لح ْنَم يتلا سيِغدابو

 اَمِبَجَو هلًاشيج ْتََهَجاو اذإ الإ كِلَمهلبقاهذِكَيْملةعينَم

 اَمَعَع اَمَثَع اهّليل ام اذإ موجنلا ٌضعب نه ظدنم اجلا نتعاون ل لايت
 اًمكَّتحاف مكحلاب هل اوّرقأ ىتح ُمُهُرودَص تقاض اهب فاطأ امل

 .4ج 45ص - ريثألا نبا  لماكلا . )١(
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 هتُرَعِدعَبْنماهتكاس لذف
 ههت دنع (هانا كلذ دعم

 هَمِسقي قزرلا ْيِلو كاذ كاطعأ

 اهيودعلا قلل امهادحإ كادي

 :لئادك وأ ديري يبتك ليد
 اننيذت يحرم ةرجات اميل

 تلهملا نب ديزي مهر ضاحم امل ةموقو كزيت' كلملا نأ هيسك ةديضف قطتقو
 :همكحل اونعذأ راصحلا مهيلع دتشاو

 مُهروُدَص تقاضاهيب فاطأامل

 (نئازخلاو لاومألا نم اهيف امب اهكلَمَف» : ريثألا نبا لاق «ةعلقلا ديزي لخدف

 اًمَضَئِهُم َلّذلاِب ًافراع ىّرجلا يِطعُي

 املظلاو بركلا ٍِتَّمْشَك اًم اهلبقو

 اًمرخ ْنَم مورحملاو قئالخلا نيب
 اَمّيد لزي مل اهادن ىرخأو ا

 امّط نيح ُليِنلا الإو ٌتارفلا الإ
 اًمّكألاو ضرألا َبادح ٍناولعي ْذِإ

 اًمُكّتحاف مكحلاب هل اوّرقأ ىتح
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 عم ةعلقلا نم ليحرلاب مهكلم ىلع ديزي مكحو «سيغذاب كلم نئازخو لاومأ يهو
 اهنكسف ىرخأ ةئيدم ىلإ كلملا لحرف ًايجيتارتسا ًاعقوم تناك ةعلقلا نأل كلذو هترسأ
 :بعك لاق كلذ يفو «سيغذاب دالب لهأ رئاسو وه ةيزجلا ءادأو ةعاطلاب همازتلا عم

 (اَمَضَِهُم لُّذلاِب ًافراع يّرجلا يِطعُي)
 يفو «مالسإلا ةيار اهيلع تفرفرو ةيمالسإ ةيبرع ةيماح ةعلقلا يف ديزي لغجو

 اهركذ ةيناث ةديصق ىف نادعم نب بعك لاق «كزين ةعلق نم كزين كلملا ديزي ىفن

 ١ سك لاق( نا رال ا ةديوعقلا مب ىربافلا

 كزينو ٌسيِغْداب نع اكزين ئُمن
 ايتاك ِءامسلا نود ةقلحم

 ىَلُعلا اهّحيرامش ىورألا ٌعلبي الو
 اهلهأ ٌنادلو بئذلاب ٌْتَفَّوْح امو

 اهّياَصَِيغا كولملا اًيعأ ةلزنمب
 ان يس وعسر يقدم ناين
 اهباقعواهّرسن الإٌريطلا الو
 (اهبالك ٌموجنلا الإ تَحخَمئالو

 يف ريماي ةبضه ةعلق امإ يه سيغذاب لبج ةعلق نأ ىلع فصولا كلذ لديو
 لامش لبج ةمق يف وأ (رحبلا حطس قوف م1910 ) اهعافترا غلبي يتلا ناشكداب
 رغشاك ميلقإ ىلع لطتو (رحبلا حطس قوف ما/١7١ ) اهعافترا غلبي يتلا ناشكداب

 جاجحلا ىلإ هتلاسرو نيصلاب رغشاك ىلإ ديزي ةوزغ
 ةلاسر كزين ةعلقل بلهملا نب ديزي حتف أبن دعب ريثألا نباو يربطلا ركذ دقو

 هريسم ىلع امنإو سيفذاب ةعلق حتف ىلع قبطنت اال اهنكلو ,جاجحلا ىلإ ديزي اهبتك

 كلذ ريثك نبا ركذ دقو «نيصلاب رغشاك ميلقإ نم اهمخاتي ام ىلإ ناشكداب لابج نم
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 نضرأ نم نانسي هليملا ذب , ليزي ازغال :ًالئاق ناسارخل ةيناثلا ديزي ةيالو ءابنأ يف

 ٌدَحُي ال ام ةعتمألاو لاومألا نم اهنم ذخأو اهنا يتحلرا ماو اهرضاحو نصل

 ةنس - ةيناثلا هتيالو يف اهايإ هوزغ عنمي الو .' !"«ًانسحو ةميقو ةرثك ٌفصوُي الو

 هتيالو يف نيصلا ىلع لطملا كزين ةعلق لبجو سيغذاب حتف دعب اهازغ هنأ نم ه1
 ركذ امكو «ورم ةنيدم ىلإ تاوزغلاو حوتفلا كلت نم داع املف ء«ه485 ةنس ىلوألا

 :ةيرجه 84 ةنس ءابنأ يف يربطلا

 جاجحلا ىلإ ديزي بتك تناكو «حتفلاب جاجحلا ىلإ بلهملا نب ديزي بتك»

 انلتقف مهفاتكأ هللا اًتحمف ّودعلا انيقل اَنإ ::بتكف «ئناودعلا رمعي نب ىيحي اهبتكي

 ناطيغلا ماضهأو ةيدوألا رعارعو لابجلا سوؤرب ةفئاط تقحلو ةفئاط انرسأو ةفئاط

 ىلإ بتكف .رمعي نب ىيحي ليقف ؟ديزيل بتكي نم :جاجحلا لاقف .راهنألا ءانثأو
 ا ولا نلف هلوصق وسلا ةلمرألا ينو

 -لاق» :ًالئاق جاجحلا ىلإ بلهملا نب فيو ةلاقير نمحلاز ناجل ىه طعاجلا كو

 نب ديزي ناسل ىلع رمعي نب ىيحي ةلاسر نولوادتي سائلا ٌُتيأر :- ضايع نب ديزي
 ةيدوألا رعارعب ةفئاط ٌتّقحلو «ةفئاط انرَّسأو ٌةفئاط انلتقف ٌودعلا انيِقل انِإ) :بلهملا
 يلا ا للا «لبجلا ةرعرغب انتبو «ناطيغلا ماضهأو

 «. . هيلإ لمحي نأ رمأف ء«رمعي نب ىيحي هعم ْنِإ :هل ليقف «مالكلا اذه ِرَّذُع يبأب

 ؛ةحبات نناودعلا رمعي نب نيحي) وه يلهملا نب ةيرياتاك رْمَعَي ني نيكي

 رجع قل دمي «ةغللاب ًاملع مهرثكأو هنامز لهأ ء ءاحصف نم ناك «هيقف ٌىوحن بيدأ

 .(يلؤدلا دوسألا يبأ نع وحنلا ذخأو «ةريره ابأو ارباجو

 وه :لاقي) :شماهلا يف ءاج (مالكلا اذه ِرْذُع يبأب ديزي ام) :جاجحلا لوقو
 ان ةيووفزا لا هضننا هك ءهلاق نم لوأ يأ ءًاضيأ هترذعو «مالكلا اذه رذع وبأ

 رعارعو ءاهلفاسأ :ةيدوألا رعارعو» :ظحاجلا لاق .(مالكلا اذه ةرذع ناب كيري

 طئاحلا وهو «طئاغ عمج :ناطيغلاو .اهلخادم :ناطيغلا ماضهأو ؛اهيلاعأ :لابجلا
 ةحاصف ىلع لدي مالكلا كلذ نوكي نأ ظحاجلا برغتسا دقو "9جشلا وذ

 اهنأ ىلإ ًاضيأ دوعي دق ةلاسرلا تاملكب جاجحلا مامتها نإ لوقلا نكميو . .ةغالبو
 يف بوتكم ناكو «هتروث لوأ يف يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع ةلاسرب هتركذ
 : ىلاتلا تيبلا اهرخآ

 .ةدج ١/6 ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 200
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 ماوقألا رعارمتو ىرعلاًرجش هئاول تحت راسو كولملا علخ

 دنع ثعشألا نب نمحرلا دبع بتاك ةيّرقلا نب بويأ نأ جاجحلا نظ امبرو
 ؟ديزيل بتكي نم :لأس املف «هيلع ضبقي امل جاجحلا ناكو «بّلهملا نب ديزي

 :يربطلا لاق ؛هيلإ هلسرأف «هيلإ هلسري نأ ديزي ىلإ بتك ءرمعي نب ىيحي هل ليقف
 ءزاوهألاب :لاق ؟تدلُو نيأ :هل لاقف «سانلا حصفأ (نم وه اذإف) هيلع ِمِدَقْف»

 ينربخأف :جاجحلا لاق .ًاحيصف ناكو يبأ مالك تظفح :لاق ؟ةحاصفلا هذهف :لاق

 :لاق «معن : :لاق ؟نالفف :لاق ءأريثك معن :لاق ؟ديعس نب ةسبنع نحلي له

 ًافرح صقنتو ًافرح ديزت ًاّيفخ ًانحل نحلت معن :لاق ؟نحلأ لَه ينع ينربخأف
 ءاثالث كُتلُجأ دق :جاجحلا لاقف .َّنِإ عضوم يف ّنأو نإ عضوم يف نأ لعجتو

 .''”«ناسارخ ىلإ عجرف .كلتق قارعلا ضرأب ثالث دعب كذجأ نإف

 «ثعشألا نب نمحرلا دبع بتاك ةيّرقلا نب بويأ نع ثحبي جاجحلا لزي ملو
 نب بشوح ىلإ ىتأ مث «ةفوكلا قطانم ضعب ىلإ مجامجلا ريد دعب بره بويأ ناكو
 بتكف «ديزي نب بشوح ىلع ددرتي هنأ جاجحلا ملعف ؛ةفوكلاب جاجحلا لماع ديزي
 اذه يباتك يف ترظن اذإف ىوأمو قارعلا لهأ يقفانمل ًافهك ترص كنإف دعب امأ :هيلإ
 . اقثوم جاجحلا ىلإ بشوح هب ثعبف «هقنع ىلإ هدي ةدودشم ةيرقلا نباب ّيلإ ثعباف

 هللا حلصأ :لاق ؟فقوملا اذهل تددعأ ام ةيّرقلا نبا اي : :هل لاق جاجحلا ىلع لخد املف
 امم جرخا :لاق .فورعمو ةرخآو ايند ءفوقُو ٌبكر ٌنهنأك فورح ةثالث «ريمألا

 لداع نازيمف ةرخآلا امأو ء«رجافلاو ّربلا هنم لكأي رضاح لامف ايندلا امأ :لاق ءّتلق
 «تفرتغا يل ناك نإو تفرتعا ّيلعع ناك نِإف فورعملا امأو «لطاب هيف سيل دهشمو

 هنإف يترثع ينلقأ «ريمألا هَّللا حلصأ :لاق «كب عقو اذإ فيسلاب فرتعاف يل امأ :لاق
 انة عد هّللاو ال اجساد يل ةوبك هل الإ داوج سيل

 نب بويأ ناكو .«هب ىمرف «جرخأف «هب رمأ مث هقنع تبرضف «هقنع ٍبرضاف يسرح
 ثارتلاو خيراتلا بتك يف ةروثأم لاوقأو رابخأ هلو نامزلا كلذ لهأ غلبأو حصفأ ةيّرقلا

 يذلا رمعي نب ىيحي ربخ ةبسانمب هللا همحر ةيٌرقلا ن نب بويأ ربخ انركذ دقو .بدألاو

 درو اواو ارسال

 كل .رهنلا ءارو ام ميلاقأل ديزي تاوزغ

 «ةريثك تاوزغ تليملا ازغ» نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لوق ركذ فلس دقل

 .ةواتألا للا هيلإ تدأو هلا حتنفو «تضقتنا دق تناك لّثْخلا داللب حتفو

 .اج 9ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 دي ىلع متبلا حتفو «ةريثك يزاغم ازغف بّلهملا نب ديزي هنبا بّلهملا فلختساو

 ديزي دهعو بلهملا دهع تاوزغ نأل «كلذ ركذ يرذالبلا لمجأ دقو «ديزي نب دلخم

 :تلمش دقو ةهباشتم تناك

 بّلهملا ناكو «ةعساشلا هقطانمو دنقرمسو ىراخُب هيترضاحب ءدغُسلا ميلقإ أ
 لهأو بحاص نعذأو هشيج مزهف ىراخُب بحاص ىلإ بلهملا نب بيبح هّجَو دق
 ؛«كاذنآ بلهملا نب ديزي اهازغ ىتلا دغسلا قطانم تنعذأ كلذكو ةيزجلا ءادأل ىراخب

 ةنس  دْغسلا ميلقإ ىلإ تاوزغ هيجوتو ةدايقب ماق بلهملا نب ديزي ناسارخ ىلوت املف
 هركذ ام وه كلذ يف قوبسملاريغ ناكو «ةيزجلا ءادأب اومزتلاو اونعذأف - ه85 و 8“

 ىراخب يف كلذ ناكو «رهنلا ءارو ام دالبب بلهملا نب ديزيل لامع» دوجو نع يربطلا

 دنقرمس كلم نوخحْرَط اهكلم دنع  دنقرمس يفو - ىراخب ٌبحاص اهكلم دنع -
 ناكو ءذمرت يه ميلقإلا كلذ يف ةثلاثلا ةيشيئرلا ةمصاعلا ةنيدملا تناكو - دغصلاو

 هعم نوجراخلاو وه تاوئس ذنم ذمرت ىلع ًابلغتم يميمتلا مزاخ نب يدلل كنك ري نسم

 «ةعاطلا ىلإ اودوعي نأ ءاجر «بلهملا نب ا «ةفالخلا ةلود ىلع

 .: تاس امك هاو ةطب بل ىلا ني شنكال ف ازغو

 دالب حتف) بلهملا نأ يرذالبلا ركذ دقو  نايناغصلا ميلقإب - لّثُخلا دالب - ب
 اهكلم رصاحو بلهملا نب , ديزي دي ىلع اهحتف ناكو «(تضقتنا دق تناكو لتخلا

 ناسارخ ديزي ىلوت املف «ةحلاصملا غلبمو ةيزجلا ءادأل نعذأ نأ ىلإ هتعلق يف لّبَسلا

 .ةيزجلاو ةحلاصملاب مهكلم مزتلاف - ه5 -- 487 ةنس لّثخلا دالب ىلإ ةوق ثعب

 .ىراخُبو دنقرمس يف امك بلهملا نب ديزيل لماع كانه رقتساو

 حتف) بلهملا نأ يرذالبلا ركذ يتلاو  ةناغرف ميلقإب  ةدْئٌّجُخ هالب  ج

 كلذكو «ةيزجلا ىلع اهمكاحو اهلهأ حلاصف «ديزي دي ىلع كلذ ناكو (ةدْئَجح

 ددكرميس يف امك اهيفديزبلا لكاف نارفا عم اعلا 81 جنا كيري هيلو يف

 . لّثْخلاو ىراخبو

 امك ثيح «ديزي نب دلخم هنبا ةدايقب ًاشيج اهيلإ ديزي هجو دقو «متبلا دالب د
 - ديزي حوتف تلمش كلذبو .«ديزي نب دلخم دي ىلع متبلا ديزي حتف» يرذالبلا ركذ
 يأ يف رهظي ملو «شاشلاو مزراوخ يميلقإ ءانثتساب رهنلا ءارو ام ميلاقأ - ه85 ةنس

 سمخ نبا ذئموي وهو بلهملا نب ديزي نب دلخم اهحتف يتلا متبلا دالب عقت ميلقإ
 اهركذ دقف حوتفلاو تاوزغلا كلت ءابنأ ركذت مل تاياورلا تناك اذإو .ةنس ةرشع

 .ةدلاخ راعشأو تايبأب . .رعشلا . .برعلا ناويد

 ىلإ َدَفَو «متبلا دالبل دلخم حتف دعبو «تاحوتفلاو تاوزغلا كلت باقعأ يفف



 24 ِبّلَهُملا نب دِئزَي /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ع

 هجوتف ؛«يدسألا ديز نب تيمكلا رعاشلاو ىفنحلا سشضيب نب ةزمح رعاشلا دلخمو ديزي

 : ةيماللا هتديصقب هحدمو ديزي نب دلخم ىلإ تيمكلا

 ا

 ئلبلادعباهُموُسُر ٌجيِهَتأنَم
0 

 ةيع ثييدحلا ةدمقا لك نو

 اهيهيت اذإايعتيرةوكتو

 ٍلاوخألا مُداَقَت دعب ٌمسّرلاو
 لاب مجعأ لاؤس فيكو ًابّوَط
 ٍلافكألا حِجاَوَر نوطُبلا بق

 ””لافتمالو ةشحافب ثسيل
 لايرجلا ةفالّسك وأ دهشلاك

 : متبلا دالبل هحتف ىلإ ريشيو دلخم حدمي اهيف لاقو

 ةجح ةرشع سمخل شويجلا داق

 هب ٌتمَّسو ,مهتامه مهب ْثَدَعَف

 مهنيب بلهملا شاعامتأكف
 دلقم لك تابصقهفك يف

 اوُمُهْنِزو رشعمب ُكْنِزَأ ىتمو

 ىناهفصألا لاق

 ٍلاَمَشَأ ىف كاذ نعهئادلو

 ٍلاطبألاٌة روسو ِكولملا ُمَمِه
 لافمي هلانعم ساق رعاس

 ٍلاصن لك توقو ناهرلا موي
 ٍلاقثألا حجرأ كنزو ءيفلأ كب

 :تيمكلل لاقف ةجيورلا اهل لاقي مهارد دلخم مادُق ناكو» :

 لخأف ةاهرقو لح :لاقف «ينم ٌدلْجَأ يهو بابلاب ةلغبلا :لاقف ءاهتم كفو د

 اهلعف ًةمركم ٌدرأ ال :لاقف 0

 متبلا دالب حتف يف هماهسو دلخم ةصح نم ةجيورلا مهاردلا كلت تناكو ؛ (ينبأ

 حدمو ةبلاهملا ناسارخب ةرتف تيمكلا ثكمو «رهنلا ءارو ام دالب نم اهريغو

 :اهعلطم ةديصقب ديزي نب دلخم

 .. قرص الاب الوادم ةنلاحت النه
 يناهفصألا ىورو .مهرد فلأ ةئام هيبأو دلخم ءاطع نم تيمكلا هلان ام غلبف

 ىوس مهرد فلأ ةثام هاطعأ» :نيتديصقلاب ديزي نب دلخم حدم امل تيمكلا نأ

 «اهلثم رُي مل ةئيه يف ةفوكلا ِمِدَقَف «نالمحلاو ضورعلا

 نب دلخم حدمو بّلهملا نب ديزي حدمف يفنحلا ضيب نب ةزمح رعاشلا امأو
 :هلوق اهنم يناهفصألا ركذ ديزي نب دلخم يف ةديصق اهلوأ نم ناك دئاصقب ديزي

 ٌبرغملاو قرشلاعضخ اهل ٍةَرْسأْنِهعرفلا يف كنإف

 )١( ةبيط ةحئار تاذ اهنأ دوصقملاو (ةحئارلا ةنتنملا :لافتملا) يناهفصألا لاق .

 و ١١؟؟ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا ٠١8 ءزج 16و 16.
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 بفألا دنع ليما هدح ْنِم ُتْضَْم 0 !تشلف

 امبعلينأكِيتادِلٌع هو رومألاماًسِجحاهيف َكُمَهَف

 ب ةنماو انو وتفعل“ .لئاسبالا ةيلتقين تالخو

 نب ديزي ةيالو يف تناك دلخم يف ةزمح دئاصق نأ يناهفصألا ةياور يف ءاجو
 ناكو ناسارخ ىلع هوبأ هفلختسا» هنأو ه49 - 98 ةنس ناسارخل ةيناثلا بلهملا
 ناسارخل ىلوألا ديزي ةيالو ىف يرذالبلا ركذ امنيب .«ةنس ةرشع ّينامث هلو ءاهيلاو

 :تيمكلا لاق كلذ ىفو «ةنس ةرشع

 ٍلاَكْشَأ ىف كاذ نعهئادلو ةجح ةرشع سمخل شويجلا داق

 اهالوتو ناسارخل ديزي ةيالو تهتنا امل ةنس ةرشع ينامث نبا دلخم ناكو

 يف امأ ورم ةنيدم ىلع كاذنآ هفلختسا دقو ه4” م86 ةنس بلهملا نب لضفملا

 كلْذِلَو عةنس نيرشعو نامث نبا دلخم ناكف ناسارخل ةيناثلا بلهملا نب , ديزي ةيالو

 . بيوصتلاو هيبنتلا مزل

 مودق أبن ٠ :مهبلا داليل دَلَحُم حنو تاوزخلا كلت دعب يرئالبلا ركذ دقو

 نب نمحرلا دبع راصولا :لاقف «ةاره ىلإ ثعشألا نبا لولفو سابعلا نب نمحرلا دبع

 يي ا و وس ميسم و ا ع2

 ديزي مهمزهف اولتتقاف بلهملا نب 1 ا اعلا حرحلا يجر يتلا ير

 ل يا

 يفو كلذ يف بلهملا نب , ديزي أبن نم ناكو «ه/4 ةنس نم يناثلا فصنلا يف تناك

 .نيقيلا أبنلا هنع فلس ام ىرسألا نم ديدعلا حارس قالطإ
 ليزتا نطو ةنيدن ىلع الشتم ىمسعلا ةزانع قينشللا ةبع ني ىو ناكو

 ىلع نيجراخلا نيدرمتملا نم عومج هعمو تضم تاونس ذنم رهنلا ءارو دغصلا ميلقإب

 لف مزاخ نب ِهَّللا دبع نب ىسوم ىلإ طقسو» :يربطلا لاق «ةفالخلا ةلود

 ل لل نول ا ا لا ال

 .ةبيط ةحئار تاذ اهنأ دوصقملاو (ةحئارلا ةنتنملا :لافتملا) يناهفصألا لاق )١(

 ١٠6. ءزج 68١2و ٠ مو 75١١ص يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا



 236 بْلَهُملا نب ديزي /نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع 2545

 :هوخأ ثيرحو ةعازخ ىلوم تباث هل لاقف «فالآ ةينامث ىسوم ىلإ عمتجاف . .ميمت

 كلم) نوخرط نأو كيلونف ناسارخ نع بلهملا نب ديزي جرختف رهنلا عطقت ىتح رس
 لاقف انعم نوئوكيس وأ انعم ىراخُي لهأو (لتخلا كلم) لّبَّسلاو كزيلو (دنقرمس

 رهنلا ءارو نم ديزي لاّمع جرخن اًنكلو كلملا دبعل لماع مِدَق ديزي انجرخأ نإ :تباثل

 نم ناك نم اوجرخأو «كلذب تباث يضرف ءاهلكأن انل ةيحانلا هذه نوكتو انيلي امم
 . «(مهدالب ىلإ لبسلاو ىراخب لهأو نوخرط فرصناو ءرهنلا ءارو نم ديزي لامع

 دالبب رافكلا كولم عم اوفلاحت ةعازخ- ىلوم تباثو مزاخ نب ىسوم نأ كلذ نم نيبتيو
 ثبل ام مث «رهنلا ءارو ام دالبب نيذلا بلهملا نب ديزي لامع اوجرخأف رهنلا ءارو ام

 ىراخبو دنقرمس كولم دشحو تباثو ىسوم نيب برح تعقوو اولتاقتو اومسقنا نأ
 لاتقلا كلذ نع ةليوط ةياور يربطلا ركذ دقو «هباحصأو ىسوم دض تباث عم لتخلاو

 كلم نوخرط تباث توم دعب مجعلا رمأب ماقف) ءَنايِناَعَّصلا رهن يف تباث لايتغاو

 ءانحبصأ اذإ لحترن انإف كباحصأ فك :ىسوم ىلإ نوخرط لسرأو . .دنقرمس
 موق لك ىتأف مجعلاو نوخرط لحترا اوحبصأ املف «هركسع ىلإ ىسوم عجرف
 .ذمرت يف ىسوم ثكمو (8:/6ص) . ؟(مهدالب

 ةدايقو هيجوتب بلهملا نب ديزي ماق ثيح «ه/854 ةنس رخاوأ يف كلذ ناكو

 دالبو دْغّصلا ميلقإ ىلإ ركذلا ةفلاس تاوزغلا سفن يه رهنلا ءارو ام دالب ىلإ تاوزغ
 نودب - ةيزجلا ءادأ ىلإ دالبلا كلت كولم نعذأف «متبلاو ةدْئَجْحو نايناغصلاو لّتُخلا
 ىلإ ةرملا هذه ديزي مدقتو ءرهنلا ءارو ام دالبب مهلامعأ ىلإ ديزي لامع داعو  لاتق

 . مز راوخ ميلقإ

 مزراوُخ ميلقإل ديزي حْنف
 ةسراق ةبوعصلا ةديدش قطانملا نم دغصلا ميلقإ برغ عقاولا مزراوخ ميلقإ ناك

 رخاوأ يف - لّئُخلاو دغصلا دالب بآهملا نب ديزي لخد املف ءدراوملا ةحيحش ةدوربلا '
 :هنأ يربطلا خيرات يف ءاج دقن . مزراوخ ميلقإ وزغ هتطخ يف نكي مل - ه4 ةنس

 ةليلق اهنإ :ديزي هيلإ بتكف :«مزِراوخ ٌرغا نأ :بّلهملا نب ديزي ىلإ جاجحلا بتك»
 ديرأ ينإ :هيلإ بتكف «ْمِدْقاو ٌفِلْخَتْسا :جاجحلا هيلإ بتكف «بّلكلا ةديدش بلسلا
 ملو ديزي ارغف .َتْفَصَو امك اهنإف اهزغت ال :جاجحلا هيلإ بتكف .مزراوخ وزغأ نأ
 . ''"(مزراوخ لهأ هحلاصف «هعطُي

 ىلإ بتكو مزراوخ وزغ يوني نكي مل هنأ نم مغرلاب بلهملا نب ديزي نأ كلذو

 .8ج 45ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 اهحتفو اهوزغل أيهت تقولا تاذ يف هنإف «بّلكلا ةديدش بلسلا ةليلق اهنأب جاجحلا
 هشيجب اهيلإ ريسملل أيهت املو «كلذ ىلع ردقي ال هنأ هعايشأو جاجحلا معزي ال ىتح

 نأ ديرأ ينإ :هيلإ بتكف مدقت امب جاجحلا نم رخآ بوتكم هيلإ ىتأ دغّصلا دالب نم
 ءديزي هعطي ملف «(تفصو امك اهنإف اهزغت ال) :جاجحلا هيلإ بتكف «مزراوخ وزغأ
 ىلإ مالسإلاو ةبورعلا ناسرفب ديزي قلطنا دقو الإ جاجحلا بوتكم تأي مل امبرو
 يتفاح ىلع دغصلا ميلقإ نم برغلا ىلإ مزراوخ ميلقإ عقي» :يسدقملا لاق .مزراوخ

 ةنيدمو نيقراف اهب طاحي نئادم ثالث مزراوخو» :يرذالبلا لاقو 9
 . «اهنصحأ ليفلا

 ةيزجلا ءادأ ىلع ًاحلص نيتنيدم حَنُق مزراوخ ميلقإ بلهملا نب ديزي لخد املف
 هعم ناكو ليف نصح يهو اهتمصاعو مزراوخ ةنيدم ىلإ ىضمو «ةعاط يف لوخدلاو
 «يدزألا ةنطُق تباثو ينزاملا نايبذ نب بجاحو يرقشألا نادعم نب بعك ءارعشلا
 رعش يناهفصألا ركذو ««. .مزراوخ ةنيدم بلهملا نب ديزي رصاح» :يناهفصألا لاق
 | :هلوأو اهحتف يف يرقشألا بعك

 ٌفّلصلا ةجافجفلا اهمارامدعب نم 2تملظ امو اهيف امب ليف كتمر
 نصحلا :ردنهكلاو ءردنهكلا هل لاقي «مزراوخ نصح وه :ليف» :لاقو

 . (قيتعلا

 هنأ اهيف معز نابزرملا فلخ نبا هل لاقُي صخش نع ةياور يناهفصألا لقن دقو

 يلو مث ءاهحتف ىلع ردقي ملف هتيالو مايأ يف مزراوخ ةنيدم بلهملا نب ديزي رصاح»
 وجهيو هحدمي رعشلا اذه يرقشألا بعك لاقف ءاهحتفف اهرصاحف ملسم نب ةبيتق

 يف بلهملا نب ديزي عم يرقشألا بعك ناك دقف ةحيحص ريغ ةياورلا كلتو .«ًاديزي
 بّلهملا نب ديزي حدمي يرقشألا بعك لاقف «ليف يهو مزراوخ ةنيدم حتفو راصح
 نم ناك انهبرو) سوجملا سرفلا نم ةدادجأو هلاوخأ ناك سيق نم أدئاق نجهيو
 اهرصاحو اهازغ املف اهحتف ىلع ردقي ملف ليف ازغ ناكو (نابزرملا نب فلخ براقأ

 : يرقشألا بعك لاق بلهملا نب ديزي اهحتفو
 تاس سافل اهنارتام دف دب." .تينطانو اهيفاعم يهاكتكو
 ٌفرتقمو بوسنمو فيرو ىرُق مهعمجي سانلا ضعبو سيف خيرص

 ُتَلُقلا اهوشخ روبق (ءارخسف)و هفرعن (ءاذادرمو) (ٌسائش) مهنم
 ٌفنعاهفاتكأ ىلعلاقثمُهُف اومزُهام دعب الإ ليخلا اوبكري مل

 )١( ص - يسدقملا - ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ 184.
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 بلهملا نب ديزي حتف يرذالبلاو ريثألا ن نباو يربطلا نيخرؤملا ةاقث ركذ دقو
 مهيلع دتشا املف «مهنم ىَّبَسو رسأو ءاهرصاح دق ناكو - ليف يهو  مزراوخ ةنيدمل
 .احلص مزراوخ ميلقإ رئاس عم اهحتف متف «ةيزجلا ءادأو ةحلاصملل اونعذأ راصحلا

 ازغ» :ريثألا نبا لاقو «مزراوخ لهأ هحلاصف» :ًالئاق كلذ ركذ يربطلا لمجأ

 يف لفقو .ىةوحلاص امم أيبس باصأو .اهلهأ هحلاصف «مزراوخ تلهملا زن

 نم يبسلا كلذ تامف ءاهوسبلف ّئبسلا بايث اوذخأف «سانلا ىلع دربلا دتشاف 0
 بلهملا نب نب ديزي عتف دكؤي كلذو «نادلبلا حوتف يف يرذالبلا ركذ كلذكو .'!درب

 ةنطق تباث هامسف «ليف ةنيدم يف ةصق نايبذ نب بجاح رعاشلل تعقو دقو «مزراوخل
 :هيف لاق رعشلا نم تيب يف ليفلا بجاح

 ليقلا تحاج اه ابناكهل تلطاف: هل كقكسدت ثني ةلذ تاهيه

 نوحيج رهن ربع مث دغصلا ميلقإ ىلإ مزراوخ نم بلهملا نب ديزي عجر دقو |
 دقو ةرامإلا راد ىف رقتساف ناسارخ ةيالو ةمصاع ناجهاشلا ورم ةنيدم ىلإ ًادئاع
 كيا لاق . اهعيمج رهثلا ءارو ام دالب ميلاقأ يف هلويخ تلاجو مالسإلا تايار تقفخ
 بعكو ةنطق تباث هدنعو بلهملا نب , ديزي ىلع نايبذ نب بجاح لهخدو» معلا

 ء«بجاح اي ملكت :هل لاقف ءهيدي نيب فقوف ءهسلجم ناقرافي ال اناكو يرقشألا

 :لاقف 0 ا امف تاه :لاق ا ةدشنأ نأ ري يل 5 : لاق

 1 قرا دبا نيم الد

 الومأم لزت ملو َتلّهَتكا ىتح ٌعفايّرغ تنأو ًدئايجلا َتْدَق

 اليلغ تيفش مكو َتْنْئَتْما مّكو 2 ارشاعم َترَبَج دقو َتْبَّرَج دق مك
 نيتيراجو نيمالغو مهرد فالآ 3-5 توخت ةسمخب ديزي هل رمأف

 :بجاح لاقف «نوذربو لغبو سرفو

 ٍبْلِهُملا نبا دي يف اهذِجَت هالك ْتَعَبَت نيأ كيو زظناو ٌتيغلا ْمِش
 (بَصْعُملا ةايح ىرخألا هدي يفو نَصَع ْنَم ُهَللا اهب ىَْرْخُي ْدَي : هادي

 :اضيأ تلهملا نب , ديزي يف يرقشألا نادعم نب بعك لوقب هيبش اذهو

 امّيِد لزي مل اهادن ىرخأو ا اهب ودعلا يِقْسُت امهادحإ :كادي

 امل يح ليلا الو ثارفلاآالإ -هلماتكو أ ديوناسيتشك زيف
 اًمكألاو ضرألا ّبادح ناولعيذإ امَُهَدَم نيح هنم ًدوجأب اسيل

 .4ج 97ص  ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()
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 ورد دك ه/5 ةنس لئاوأو 84 ةنس رخاوأ يف بلهملا نب , ليزي ناكو

 يف لاثملا 00 «ةمركو 000 ل .ةلداعلا هتسايس 5 «دجملا

 _ لقملا بلوتو قاسارخ ةلو نع ديزي لع عب

 0 ناك : نا ةيالو خونز يف رازتحمالاو نامألاو لدعلا ًارشانو

 لاق كلذ يفو «بّلهملا نب ديزي لزعل رمآتيو ىعسي اهقراشمو قارعلا ريمأ يفقثلا
 :يربطلا

 هعم ْنَمو هتيب لهأو بلهملا نب ب ديزي الإ مهلك قارعلا لهأ لَّذأ جاجحلا ناك)

 نب نمحرلا دبع دعب فوختي نكي ملو «ناسارخي (ةفوكلاو ةرصبلا) نيرّضملا لهأ نم

 .«بلهملا نب ديزي ريغ قارعلاب ثعشألا

 نب كلملا دبعل بلهملا لآ ءالو يف كيكشتلاب ديزي لزعل هيعاسم جاجحلا أدبو
 قارعلل همكح ةرتف يف ريبزلا نبا دهع ءارمأ نم اوناك مهنأل ؛ةيمأ ينبو ناورم

 جاجحلا بتكا)ا : هنأ ريثك نباو يربطلا ركذ كلذ يفر (هالا _5ه) ةيبرعلا ةريزجلاو

 هيلإ بتكف «ةيريبز اوناك بلهملا لآ نأو «ديزي لزعب هيلع ريشي كلملا دبع ىلإ
 يتعاط ىلإ مهوعدي كلذ نإف ءًأريصقت ريبزلا نبال مهتعاط ىرأ ال ينإ :كلملا دبع

 . يل ءافولاو

 مهمزهف ا ا ا ل

 ريما قرع ةعومجم ءانثتساب ءمهنع ٌفكو نوبرهي مهرثكأ كر بلهملا نب

 نب دعس نب دمحم حارس ا

 نم ةعامجو يعازخلا ةحلط نب نمحرلا دبع حارس قلطأ مث هعم ةعامجو صاقو يبأ

 ا ل لل ا ا ب ا لا

 : لاق ؟مكَص امو : لاق هك جلول

 ارًضُماهلالغأ يف كوحن َداَّقو هترسأ قالطإ يف ٌساك هنآل
 ارطخ هدنع ىندأ كموق ناكو هترسأ توملا درو كموقب ئَقَو

 ىتح جاجحلا سفن يف لزت ملو . .هبلق يف ترقوو ءًايلم ٌجاجحلا قرطأف
 بصعتلاب ديزي ماهتال ًاليلد كلذ نم جاجحلا ذختا دقف ««ناسارخ نع ديزي لزع
 زربأ حارس قلطأ هنأل ؛هرماوأ عيطي ال هنأو ةهج نم ةيناطحقلا ةيناميلا هموقل
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 حارس قلطأ هنأل ةفيعض تناك ةيبصعلا ىوعد نكلو «ىرخأ ةهج نم ىرسألا

 جاجحلا لماع ضبق دقو ءأضيأ ةيرضُملا نم هريغو صاقو يبأ نب دعس نب دمحم
 مهلتقب ماقف جاجحلا ىلإ مهلسرأو هعم نيذلاو دعس نب دمحم ىلع ّيرلا ةقطنمب

 اودجو ناسارخ ىف اوقبو بلهملا نب ديزي ىلإ اوأجل نيذلا امنيب (ه85 لاوش ىف)

 ل ل «جاجحلا ضيغي امم كلذ ناكو ةعامجلا يف اولخدو نامألا

 تناكو .لعفي ملف متهألا ينب لتقبو هلتقب ديزي ىلإ جاجحلا بتكف ورم ةنيدمب قحل
 ملف «ناورم نب كلملا دبع اضر لحم هتسايس نسحو بلهملا نب ديزي تاحوتف

 مل كلذكو «نمزلا نم ة ةرتفل قشمد يف ةيغاص ًاناذآ ديزي لزعل جاجحلا يعاسم ْدِحَت

 هيلإ مِدَق ةرم تاذو «كلذ عبتتي ناكو ؛هيلع ديزي.ةذخاؤم نكمي ام جاجحلا دجي

 نم رايخلا ناكو» : جاجحلا دنع ةقثلا يوذ نم وهو يعشاجملا ةربس نب رايخلا

 ينربخأ : جاجنحلا ول نافع رهنلا ءارو ام حوتف يف - ديزي عم ناكو بلهملا ناسرف

 لجا#للا لاك ؟«ىتقدصأف تبذك :لاق «ةريسلا َنّيل ةعاطلا نس :لاق «ديؤي مع

 تقدم ١ لاق“ .مجلي ملو ديزي جرسأ دق مظعأو

 نب زيزعلا دبع لزع يف ثحابتلل ناورم نب كلملا دبع ىلإ جاجحلا راسو

 نب رمع ةفيلخلا دلاو وهو رصم ريمأ زيزعلا دبع ناكو ءدهعلا ةيالو نم ناورم
 ناك دقو» :ريثك نبا لاق «,كلملا دبع دعب دهعلا ىلو زيزعلا دبع ناكو ء«زيزعلا دبع

 هيلإ دفوأو «هدعب نم هل اهنيزيو ديلولا ةيالو هل نِسْحُي كلملا دبع ىلإ ثعب جاجحلا

 ةفالخلا نع هلزنتسي زيزعلا دبع هيخأل بتك نأ ىلع كلذ هَجاَهَف . . كلذ يف ًادفو

 ىلإ جاجحلا راس مث .2”"بلط ام ىلإ هتباجإ نم هوخأ عنتماو ىَبأف «ديلولل

 دهعلا ةيالو نع زيزعلا دبع لزع يف  رمآتلل وأ - ثحابتلل قشمدب كلملا دبع
 رو لاا م عت ناك ؛كلملا دبع دعب ةفيلخو دهعلل يلو ديلولا لعجل بيترتلاو
 نالعإو هزاجتحا وأ رصم ةيالو نع هلزع مث قشم د ىلإ زيزعلا دبع مادقتسا جاجحلا

 نأب هرمأي زيزعلا دبع ىلإ - ه88 ةنس لئاوأ يف  كلملا دبع بتك دقو 0
 ينإ) :زيزعلا دبع هيلإ بتكف - رصم جارخ هعمو هيلإ يتأي يأ - رصم جارخ هيلإ لمحي

 ءاليلق هؤاقب ناك الإ كتيب لهأ نم ٌدحأ اهغلبي ال انس انغلَب دق نينمؤملا ريمأ اي كايإو

 ةيقب ىلع (؟بتعت) ال نأ َتيأر اذإف ءًالوأ توملا هيتأي انّيأ يردت الو يردأ ال ىنِإو

 :زيزعلا كبع لزعل ريزدقلاو ييقرتلا ىف بفم كلملا كبع نكلو 24 عفاف ةرمعلا
 هججوت مث رومأ نم متي ام ىلع كلملا دبع عم هقافتاو جاجحلا رود ىلع صنلا يتأيسو
 جاجحلا نأ» :نودلخ نباو ريثألا نباو يربطلا ركذ دقو .قارعلا ىلإ ًادئاع جاجحلا

 .ةدج 21/ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 نم اخيش ريّدلا اذه يف نإ هل ليقف «هلزنف رّيَدِب هفرصنم يف ٌرَّمْف ؛«كلملا دبع ىلإ دْفَو

 ىلوتيس ْنَم كلملا دبع نينمؤملا ريمأ نع هلأسو جاجحلا هاعدف .(ًاملاع بتكلا لهأ

 هن 0 :ةيلولا هل كاتي لبو 0 الا

 ها هدساش ل هادي يد رخال ةرتس داب : لاق ؟ةعفض

 «خيشلا مالك نم لجو وهو - مايأ ةعبس يأ - اعبس راسو رّْيَدلا نم لحتراو « ءةتليملا

 ةفوكلا نع ًالدب قارعلاب يلاولل ًارقمو ةمصاع اهذختا يتلا طساو ةنيدم ىلإ هريسم ناكو

 :هل لاقو بهوم نب ديبع ىعدتساو ءأركفُم اموي سلج جاجحلا نإ مث» ه84 ةئس ذنم

 دقو «ديزي هل لاقي لجر هالوتي يدي تحت ام نأ نوركذي باتكلا لهأ نإ ديبُع اي كحيو

 يقتل ل يارب د لكيزيو ينوكسلا  ريمث نب نيصُح نب ديزي ثركذت

 0 0 ا لا و

0 
 ا ار هسا و يوما يل حل

 اهضفر ا دل فرعا من تسلا عابس مق ذاك

 د د رب رب بتكو) : ريثألا نباو يربلعلا لاق - انب ردغيو

 لق :كلملا دبع هيلإ بتكف «يباتكلا خيشلا كلذ هربخأ امب ه هنن و تلفملا نب كيوي

 نذأ كلذبو . (ناسارخل حلصي الجر يل ٌمسُف ٠ :تافعلا نم ليزك ند (هيرككأ

 رمأ امبرو فرق ةييوتص وأ مرخم يف ناساركةيآلو نق ديرب كرعب كللملا ديع

 كلملا دبع ذأ املا 4 يربطلا يكذادقا د تير كر حوامل

 0 «كير كره ىف كاملا لي نذأ املا :ريثألا نبا لاق كلذكو «ليثأو

 نب اب دل لير لفتت الا تاق او اك 0

 هزار حا ان ورب ديب لدا نحت : :ديزي لاقف كليف ىارلا نيبحسةناف كرفت

 نينمؤملا ريمأ نذإب كلذ نأو لزعّيس هنأ ديزي كردأ دقف .«زهجتي ذخأف .«فالخلا
 سانلاو شيجلا عىيهُي كاذنآ ديزي ناكو «قارعلا ىلإ ريسملل زهجتي ذخأف «كلملا دبع
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 دقو «زيهجتلا لامكتسا ىتح رخأت كلذلو ءذمرتو نورخآو ناموش دالب حتفلو داهجلل

 نم هجرختسيل ديزي ةبراؤم يف جاجحلا ذحَأ» :اهلوقب كلذ يبلكلا نبا ةياور تركذ

 هنأ كلذ لصأف .«ناسارخ برحو رودعلاب هيلع لتعيف «هيتأيل هيلإ ثعبي ناكف ناسارخ

 نورخآو ناموش ىف ودعلا برحل سانلاو شيجلا زيهجت لامكتسال تقولا ضعب رخأت
 ةطخس طقرير كلذ نآل اميز هسودق ةعرس ديرب عابحلا ناك امدني «ناسارخي كمرتر
 هاخأ ديزي ىلإ جاجحلا ثعبف (ديلولا فالختساو دهعلا ةيالو نع زيزعلا دبع لزع

 لاق «(ناسارخ كتيلو دق يّنإ) لضُمُملا ىلإ هعم بتكو «بلهملا نب كلملا دبع

 يدعب كّرقي ال جاجحلا نإ :ديزي هل لاقف نير سم نقلا لدجفا قرتملا

 نبا اي :ديزي لاق . ينتدسح لب :لاق .هيلع عنتمأ نأ ةفاخم عنص ام ىلإ هاعد امنإو

 ريمأ نإف ٌلَتْعاَو 8 :ديزيل رذنملا نب نيّضح لاقو 2 . ملعتس ,كدسحأ انأ ةلهب
 نأ ٌتوَجَر لجعت ملو َتْمَقأ نإف جاجحلا نه كل امنإو كيف يأرلا نسح نينمؤملا
 ةضعملا هكا انآو ةفاظلا قرانه يب كي قفا ان :ديزي لاقف ءَكَرَقُي نأ هيلإ بتكي
 :ديزيل نيضخ لاقف «فاالخلاو

 اَمِداَنٍوَرامإلا ٌبولْسَم َتَْحَبْطأف  ينتْيَصَعَف ًامزاح أرمأ َكُئْرَمَأ

 0 ير ىاتن ناانو» . ةةيكط فيكس حاب باكا اذ
 كرتو «بلهملا نب لضفُملا هيخأل ناسارخ ةيالو مكح ديلاقم ميلستب ديزي ماقو

 - ناسارخ ةيالو ةمصاع  ناجهاشلا ورم ةنيدم ديزي رداغو ءديزي نب دلخم هنبا هذئع

 ىلإ اهنمو سراف مث نامرك ىلإ ىضمو ءذورلا ورم ىلإ ه5 يناثلا عيبر طساوأ يف

 دورولا رثئبو نيحايرلا ليلاكأب هوعدوو هولبقتسا الإ دلبب رمي ال ديزي ناكو «ةرصبيلا
 ةريسم كلذو «ةرصبلا هلوصو ىتح ورم ةنيدم هترداغم ذنم هبكوم ىلع نيحايرلاو

 رعاشلا لاقف لضفملا جاجحلا لزعف» يريطلا لاق هرهشأ ةعست دعب لضفملا جاجحلا لزع )١(
 : همأل هوخلأ وهو كلملا دبعو لضفملل

 ٌرهزألاٌمقامُهلا اَدَعَةاَدَعغ يبَر امكازخأامنإةلهب يتبااي

 «ةديشألاتوشت نأ فئايو ناب :املإن ةشملعت ةنوقماةوفع#
 .(ةج م”ص)

 :ُتلُق :لاق ؟ديزيل تلق فيك : نيضخل لاق ناسارخ ٌةبيتق مِدَق املف» :يربطلا لاق (؟)
 امنال تنك نإ[ مئللاب ىنزآ كشنتن .ينكيصعف ابزاع ارجأ كقريمأ
 امقافقثقم ةَرمأ ىفلت كتنإف ُهَعْيَصَع دك نأ جاجحلا ْعُنْبَي نِإَ
 .ريمألا ىلإ اهلمح الإ ءاضيب الو ءارفص عدي ال نأ هترمأ :لاق ؟كاصعف هب هترمأ اذامف :لاق

 عدي ال نأ هترمأ :هلوقب احراق رف نيح ةبيتق هدجوف كوبأ امأ :نيضح نب ضايعل لجر لاقف
 .'اريمألا ىلإ اهلمح الإ ءاضيب الو ءارفص
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 تنليملا ند , ديزيل ءافوو ريدقت مظعأ كلذ ناكف .لفاوقلاو لويخلاب ًاموي نيرشع

 هتيالو ذنم  هخيرات نم ةبقحلا كلت تازاجنإو ةبيطلا هتريسو هتاحوتفو ميظعلا هداهجو

 هتيالو دهع يف مث (ه47 -1/9) ناسارخل هيبأ ةيالو دهع يف مث هالال ةنس نامركل

 :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق .(ه86 )85  ناسارخل

 الإ دلي زكي علف .ه/5 ةنس رخآلا عيبر يف - ناسارخ نم ديزي جرخلا
 يس ا ل ا .نيحايرلا هل اوشرف

 ١ (لضَمُملا ِيَلُوَو فهم ةنس رخآلا عيبر يف ناسارخ

 :ريثألا نبا لاقو

 . .نينامثو سمخ ةنس رخآلا يو نتانان رخل نم تامل , ديزي جرخلا
 لئاوأ يف ة ةريصتلا نلإ ةيزي لصور ٠" نيحان رلا هل ايلهأ نكون الإ تلك ميال ناك

 ريدقتلا هوحن جاجحلا رهظأف طساو ةنيدمب جاجحلا ىلإ :ئضمو «ىلوألا ىدامج

 كلملا دبع ىلإ جاجحلا بتكو «ةريرش اياونو دسح نم هسفن يف ام ًايفخُم ميركتلاو

 . هدنع راص ديزي نأب

 ةيالو نرخ الوزتم نيلهملا نب , ديزي مودق نمازتي نأ ةفداصملا باب نم سيلو
 يف قشمد هتدهش ام عم - ه5 ىلوألا ىدامج يف  جاجحلا دنع هتروريصو ناسارخ

 ةيالوو يصمم ةيالو. نع ناورم نب زيزحلا دبع الرع نالعإل دادعتسالا نم تقولا تاذ

 ةافو أبن : ىتأ تقولا تاذ يف نكلو «كلملا دبع نب ديلولا فالختسا نالعإو دهعلا

 : هنأ يربطلاو ريثك نبا ركذ كلذ يفو .رصمب ناورم نب زيزعلا دبع

 كلذ هل َنّسحَحو ءرصم ةرمإ نم زيزعلا دبع هيخأ لزع ىلع كلملا دبع مزع»
 بيؤذ نب ةصيبق امهيلع لَخَد ْدِإ .ءكلذ يف امه امنيبف «يماذجلا عابنز نب حور
 يف هأْرَعُف ,راهن وأ ٍليل نم ءاج ةعاس يأ يف هنع بجحُي ال ناكو ؛ليللا يف يعازخلا
 هلمح امنإو ؛هلزع ىلع مزعلا نم هنم ناك ام ىلع كلملا دبع مدنف ؛زيزعلا دبع هيخأ
 هبيترتو جاجحلا يأر نع كلذو ءهدلو ىلإ هدعب رمألاب دهعي نأ دارأ هنأ هلزع ةدارإ ىلع

 ل ل ل ”١ «كلملا ديعل كلذ

 ثا ننس --

 00 ؛ لْضَفملا ةيالو دهع ملاعم

 ةنس ناسارخ ىلع هتيالوب لضفملا ىلإ بتكو ديزي خاجحلا لزع» :يربطلا لاق

 ؛ج 97ص -ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلاو - هج 44ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات 0
 .ةج هال رص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلاو
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 رهش ىلإ ه5 يناثلا عيبر طساوأ نم هتيالو ةدم نوكتف ؛رهشأ ةعست اهيَلوف ه5

 داهجلا يف بلهملا نب ديزي دهعلو بلهملا دهعل ًادادتما هدهع ناكو «ه85 ةنس رفص

 ديزيل ابئان هنوربتعي سانلا ناكو «ءاخرلاو لدعلا يفو مركلاو دوجلا يفو تاحوتفلاو
 .دوعيس ديزي نأ نودقتعيو

 يذلا ديزي ةطخ ذيفنتو تاحوتفلاو داهجلل ريسملاب هدهع لّضْفَملا لهتسا دقو

 مالسإلاو ةبورعلا دنجتي لضفملا قلطناف «كلذل سانلاو شيجلا ةئيهت يف أدب دق ناك

 (ناتسكيجات ىلإ ناتسناغفأ لامش قرش يف) سيغذاب ىلإ (ناسارخ ةمصاع) ورم نم
 يربطلا لاق «ديزي نب دلخم ورم ىف فلختساو ه806 ةنس ىدامج رهش ىلاوح ىف

 باصأف سانلا نيب همّسّقَف ًامنغم باصأو اهحتفف شيغذاب لْضَمُْملا ازغف» : ريثألا نباو
 لير حوال تلهجلا نب ديزي حّتف ركذ فلس دقو .امهرد ةثامنامث مهنم لجر لك

 اونعذأ هموقو كلملا نأو «ةمهم ريغ ةنيدم ىلإ ةعلقلا نم كزين كلملا هيفنو كزين
 حتفف بلهملا نب لضّفُملا جاجحلا ىَلَو» :يذالبلا لاق مث «ةيزجلا ءادأو ةعاطلل

 وه لضفملا ُهَمَّسَق امو .٠2”(سانلا نيب اهّمّسَق مئاتنغ باصأو . .تضقتنا دقو سيغذاب
 . ةيزجلا ءادأو ةعاطلل هموقو كزين َنَعْدْأو «حتفلا مئانغ نم نيدهاجملا مهس

 رهن مالسإلاو ةبورعلا دنجب لْضُفْملا رّبَع ه85 ةنس بجر رهش يلاوح يفو
 هبراحف  ناتسراخط ميلقإ وأ تاهج يف  َنوُرْخَأو ناموش دالب ىلإ ىضمو «نوحيج

 لضفُملا ازغ مث» :يربطلا لاق كلذ يفو «مهيلع لّضَمُملا رصتناف رافكلا ءادعألا
 تيب لضفملل نكي ملو + نساثلا نيب باصأ ام مَّسَقو «منغو رفظف ناموشو ٌنورخأ

 مل دوصقملاو - «مهنيب هّمّسُق ائيش مَنَع نإو «5يش هءاج املك سانلا يطعي ناك «لام
 ةمصاعلا ىلإ ةدوعلا ىلإ مئانغلا ميسقت لجؤي نكي مل وأ «هتاوزغ يف لام تيب هل نكي

 نود لافنألا ىهو مئانغلا نم مهمهس سانلا يطعي ناك امنإو ةيالولا لام تيب ثيح

 نيب اهمَسَق مئانغ باصأو نورخأو ناموش . .لّضُمُملا حتفف» :يرذالبلا لاق - ليجأت

 اهب حدم ةديصق يف يرقشألا نادعم نب بعك لاق حتفلا كلذ نعو .2”'2سانلا

 :ورم ىلإ هتدوع دعب لضفملا

 ةكلاو نفاقملا نايرشي هع: "ةلزف لننفقتلا لايهدقل ىرققل

 ةيزجلا ءادأل ةنعذُم متبلاو ةدنجخو لّتْخلاَو مزراوخو دغّصلا ميلاقأ تناكو

 لضفُملا عجرف «ناموشو نورخأ دالب اهيلإ تمضناف «بلهملا نب ديزي لامع اهيفو

 ديزي دهع ذنم ةارهو خلب ميلقإل اريمأ بلهملا نب كردم ناكو ةارهو خلب ميلقإ ىلإ

 .507/ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(
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 مزاخ نب هّللا دبع نب ىسوم ناك يتلا ذمرت ىلإ ةلمح ةدايق لّضَفُملا هيلإ دنسأف
 ىلإ لضفُملا داعو «ةفالخلا ةلود ىلع ًاجراخو تاونس ذنم اهيلع ًابلغتم يميمتلا
 يذلا  ةرمّس نبا لتقب هرمأي جاجحلا نم ٌبوتكم هاتأف «ناسارخ ةمصاع ورم ةنيدم

 «كلذ لّضفملا ْذّفَتُي ملف - ثعشألا نبا ةروث ةياهن ذنم ورم يف ًاعيطم ًائجال ناك

 .ذمرت يف هعم نيدرمتملاو مزاخ نبا ىلإ ةلمحلا ثعبو
 داع هع دا سماع خا

 ا : يربطلا لاق

 ! :لاقف هسّبَح ديزي ناكو دوعسم نب نامثع جرخأف «مزاخ نب هدللا كنق: فر يسوم

 نا رئاثل ينإو ينرّتَو دقل هّللاو :لاقف ءىسوم ىلإ كهججوأ نأ ديرأ
 نب كردم ىلإ لضفملا بتكو . .فالآ ةثالث يف لضفملا هّهَجَوَُف . .يعازخلابو
 ينثا يف) كردم هعم جرخو خلب نم نامثع راسف ؛هعم ريسي نأ خلبب وهو بلهملا

 ةريزج اهل لاقي ذمرتلاب ةريزج نامثع لزنف - نوحيج رهن - رهنلا عطقف (ًافلأ رشع

 ىلإ بتكو (كردم عمو هعم يذلا شيجلا مهو) أفلأ رشع ةسمخ يف اهب هلوزنل نامثع

 - نصا فيلا ارهيثتا نيت جنو كديحلا كالن)" نومك لو.( تخل كلما لكسلا
 يف نيرهش ىسوم ثكمف . .ذمرتب هباحصأ ىلعو هيلع اوقّيضف ىسوم  مهعيمج
 :هباحصأل لاقف هه لو ا د ا عفو

 ةنوفتلا ةنلج ب ينل د امإو مترفظ امإ مكموي اولعجاف اًنب اوجّرْخا ؟ىتم
 ىلإ ةئيدملا نعفدت الف تليق نإ :هل لاقو ةنيدملا يف مزاخ نب ب

 .«بلهملا نب كردم ىلإ اهعفداو نامثع

  ىسوم باحصأ فشكناف ةكرعم تعقوف «لاتقلل هباحصأو ىسوم جرخو

 اووطناف هوردتباف هالومو وه طقسف ىسوم ةباد ترثعو . . ١ :يربطلا لاق - نيمزهنم
 :لاقف ىسوم لتق ةرفُص يبأ نب ةريغملا نب ءارغم نأ يرتخبلا ركذف . .هولتقف هيلع

 7( اكالكلاب ٌةكرح ىسومو ًاحونو ًامزاخ ليخلا ٍذِمرَتلاب تكّرَع دقو

 ْنَم ءادحأ اولتقت ال :نامثع يدانم ىدان» :ىسوم باحصأ مزهنا املو

 ىلع اوضرعف :موق مهنم رسأو ءىسوم باحصأ قّرفتف ءأريسأ هوذخف هومتيقل

 فيحصت عوقو ودبيو (. .ةريغملا ن نب ءارغم نأ ّيرتخبلا ركذف) :يربطلا ةياور يف ءاج اذكه )١(

 لعق ة ةرْفُص يبأ نب ةريغملا نب ءارغم يرتخبلا نأ :اوركذف» بوصألا نأو نيخسانلا نم
 ًارعاش ناكو ةرفص يبأ نب ة ةريغملا نب يرتخبلا يلامألا باتك يف يلاقلا ركذ دقف .«ىسوم
 ثحبملا يف هركذ فلسو ؛بلهملا نب ؛ ديزيو بلهملا دهع يف ناسارخب جارخلا ىلع ًالماعو
 .بلهملاب صاخلا
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 مث هبرضن رمأو همتش يلاوملا نم ريسأب يتأ اذإ ناكف - ةكرعملا ءانثأ  نامثع
 1 اييرعلا نيران ةطمويوتم ملسي ملف: ٍهلَتَق برعلا نم ريسأب ىتأ اذإو كرت

 هالوم نامثع ناك هنإف ىعازخل ١! ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع نب ليدب نب هّللا دبع

 0 ا نب ةبقر الإو

 نإ اهبلمأ ل :لاقف ناميلس نب رضنلا ديب لمرت ةتيدم تيقبو ا

 ركذ كلذكو .«كردم هئّمأو ءهيلإ اهمْلَسُف «كردم ىلإ اهملسأ ينكلو نامثع

 رخآ يف ىسوم لتق ناكو «بلهملا نب ك.دم ىلإ ذمرت ةئيدم تعفُد» هنأ يرذالبلا

 5 «ىسوم باحصأ ةيقبو دمرت لهأ نيمأتب كردم ماقو .4نينامثو سمخ ةئس

 كلذيو «ذمرت ةقطنمو ةنيدم ىلع لْضَمُملل لماعك دوعسم نب نامثع ذمرت ىلع

 هريغو لقي ميلقإ رئاس يف رمألا ب ايتكسأف «(ةفالخلا ةلود ةطلس ىلإ ذمرت تثداع

 لاَقف ءجاجحلا ل حتفلاب لضفملا تك و: يربطلا لاق هكا ءارو ام ميلاقأ نم

 َيلإ بتكيو هبآمل هنأ لإ بتكيف ةرُمَس نبا لتقب هرمآ ةلْهَب نبا نم بجيعلا تو

 لتق جاجحلا ٌرْسَي ملو) :ريثألا نبا لاقو ) !مزاخ نب مخلل هلع نرد نتسوم لعق هلا

 امنإو سيق نم ًاضيأ ناك ةرّْمَّس نبا نأ ىلإ ريثألا نبا هبنتي ملو «سيق نم هنأل ىسوم

 عاب خاب مل
 هني5 مرح 6

 رعاشلا لاق ؛مركلاو دوجلا ين ديزي دهعل ًادادتما لضفملا دهع ناك دقو
 : هذهع عقاو نكذب لضفملا حدمي يرقشألا نادعم نب بعك

 رشعم لك نم ٍرقفلاو ئَئِغلا اذ ىرت

 ِهِبْيَس لضاوف وججري رئاز نِمُف
 دجن مل كضرأ ريغ انيوتنا ام اذإ
 ىهُّنلا يوذ نيمركألا اَنْدَدَع ام اذإ

 اهلُك بلَهملا ٌقالخأ كل ْتَّقِص . ..
 ري ا

 وق ةديصقلا هذه نمو

0 

 الضفملا َنُووَتْنَي ىَنَش َبِداَصَع
 الحّرت دق ًةجاح يضقيّرحآو

 اَلْلَعَتُم الوأرْبخ ىّوتنم اهب
 الَّوأ تنك حلاص نماومدق دقو

 اَلبْرَسَّتام ِهِتاَعْسَم نم َتُلِبْرُسَو
 هاشتكم نكي مل اديس كو راف

 الكلاو لهانملا ناموشب تحابأ

 نبا لف نم ىتأ نمم ناك ءاقرو نب ليَدُب نب هللا دبع نب ليَدُب نب هللا دبع» :يربطلا لاق )١(
 ني هّللا كي حتتافلا يباحصلا كيفحو نيعباتلا نم ليدب نب هللا ديع ناكو مج ه:) «ثعشألا

 .يدنكلا فعشألا نب نمحرلا دبع نينمؤملا رصان باحصأ نمو يناميلا يعازخلا ليدب
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 الصيف نيقيرفلا نيب انل تناكف اهلثم تلوانت (سابع) نبا َمويو

 يف هل ًابئان بلهملا نب , ديزي نب دلخم ناك تاوزغلا كلت لضفملا ازغ املو

 فلخي وهو ديزي نب دلخم ىلإ تيمكلا دفو» هنأ يناهفصألا ركذ دقف 00

 اله) اهلوأ يتلا هتديصقب هحدم دقو «ةنس ةرشع ىينامث نبا ناكو ناسارخ ىلع هاب

 ةلاثت اب فيمكلا ومد لوا انآ هللاو نفيب وب ةزمجع لاقفاد ل

 تأيهف ءًاعيمج رضُم ىلعو تيمكلا ىلع ةيبصعلا يف هرصانو هفيلح انأو ءدلخم نم
 لبق ناك املف «هيلإ تصخش مث ءاهتيفاقو تيمكلا ةديصق ّيور ىلع ًاحيدم دلخمل
 يتأت كنإ :اولاقف مهيلع تايد سمخ يف ةعيبر نم ةعامج ينتتأ مويب يجورخ

 كرمأ نم غرف اذإ نكلو كسفن ىلع رثؤت ال كنأ ملعن نحنو برعلا ىتف وهو ًادلَخَم
 ةديصق يور ىلع ةديصقب هحدم دلخم ىلإ ةزمح ِمِدَق املف . .كيلإ اناشممب هملعاف

 مهو  موقلا ةجاحب ةركذت هعمو أموي هاتأ مث . .مهرد فلأ ةئامب هل رمأف تيمكلا

 : اهلوأ ًاتايبأ لاقف «تايدلا يف - ةعيبر

 ٌبحرملابجيأبحرمْلّقو اهضقاف ةجاح يف كانيتأ

 ىدأف «موقلا ةعقر هل جرخأف ؟يه امف «كتجاحبو كب ًابحرم :دلخم لاقف

 . مهيلع يتلا تايدلا دلخم

 د ىلوألا - بّلهملا لآ ةيالو ةياهن
 نب ديزي دهعل ادادتما ناسارخ- لضفملا اهيف ىلوت ىتلا ةعستلا روهشلا تناك

 فلختسا هنأ سانلا دنع قورعملا ناك قارعلا يف هتماقإو هلزع نم مغرلابف بلهملا
 بّلهملا لآل ديكلا يف جاجحلا رمتسا امئيب ءدوعي فوسو ناسارخ ىلع لضفملا

 نباو ريثألا نباو يربطلا ركذ دقو ءاهريغو ناسارخ ةيالو نم ًايئاهن مهلزعل يعسلاو
 اهالوتيس اهقراشمو قارعلا نأب ابنت يذلا باتكلا لهأ نم خيشلا كلذ أبن يف نودلخ
  «بلهملا نب ؛ ديزي هنأ جاجحلا سفن يف عقو# هنأو «ديزي هل لاقُي لجر جاجحلا دعب

 رْذَغ هفوخُي كلملا دبع ىلإ جاجحلا بتك» هنأ  هركذ فلس يذلا أبنلا كلذ رخآ ىلإ

 ترثكأ دق :كلملا دبع هيلإ بتكف «يباتكلا خيشلا كلذ هب هربخأ امب هربخيو 50

 رعس نب عام هل ىَمَسُق ءناسارخل حلصي ًالجر يل ٌمسف ؛ (بلهملا قب , ديزي يف

 لآ داسفتسا ىلإ كاعد يذلا كيأر نإ :جاجحلا ىلإ كلملا دبع بتكف «يدعسلا
 حلصي كرمأل ًايضام ًامراص ًالجر يل رظناف ةعامّجُم ىلإ كاعد يذلا وه بلهملا

 ل : هيلإ ٌبّتكف «يلهابلا ملسم نب ةبيتق هل ىّمَسُف «ناسارخل

 «ةعستلا روهشلا كلت ىف ديزيل ًابئان ناك بلهملا نب لّضفملا نأ ينعي امنإ اذهف
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 هريسمو ةبيتق ةيلوتب ديزي لزع أبن اهيف نرتقي عئاقولاو تاياورلا نم ريثكلا نإف كلذكو
 ةنس يف ناسارخ ٌةبِيَتُق مِدَقْق» :يربطلا لاق .«ه87 رفص رهش طساوأ يف ناسارخ ىلإ
 ناك هنأ بوصألاو «نورخأو ناموش وزغي نأ ديري وهو دنجملا ضرعي لضفملاو ه7

 نورخأو ناموش ّنأل ؛رهنلا ءارو ام دالب نم نورخأو ناموش دعب ام وزغي نأ ديري

 ديلاقم ميلستب لضفملا ماق اهيلع ًايلاو ناسارخ ىلإ ةبيتق ِمِدَق املف ءاهحتف مت دق ناك
 يف  ةرصبلا ىلإ بلهملا لآ نم ناسارخب نيذلاو لّضَمُْملا داع مث «ةبيتق ىلإ رومألا
 تأدب يتلاو ناسارخل بلهملا لآ ةيالو كلذب تهتناف - ه/85 يناثلا عيبر يلاوح

 مودقب مث ها/8 ةنس عيبر رهش يف هيبأ نع ةباين ناسارخ ىلإ بلهملا نب بيبح ريسمب

 دهعو بلهملا نب ديزي دهع مث بلهملا دهعو هال4 مرحم يف هتيالوو اهيلإ بلهملا
 عيبر نم - تاونس نامث بلهملا لآ ةيالو ةدم نوكتف - ه5 عيبر ىلإ - لضفملا ةباين

 يبرعلا رصعلا دوهع رهزأ يبلهملا دهعلا كلذ ناكو - ه457 عيبر ىتح ها
 ءدْعَّصلا :رهنلا ءارو ام دالب ميلاقأ  حتف ةداعإ وأ  حتف اهيف مت دقف يمالسإلا

 كلت يلاهأو كولم نعذأو ءاهريشو ءمتبلاو ةناكح ءلّتْخلاو نايئاغصلا «مزراوخ

 ةعلقو سيغذاب دالب كلذكو «بلهملا نب ديزيل لامع اهيف ناكو ةيزجلا ءادأ ىلإ دالبلا

 وفعلاو لدعلاو راهدزالاو ءاخرلا ناسارخ ةيالو داس دقو «نيصلا موخت ىلإ كزين

 كلذ وحمل ملسُم نب ةبيتق ٌجاجحلا لمعتسا مث .رهازلا دهعلا كلذ يف مركلاو دوجلاو

 قي لعلولا ىلإ ةفالخلا ةلوليأو ناورم نب كلملا دبع ةافو دعب ةصاخو هلك

 - يتأيس امك  بلهملا لآب ليكنتلا جاجحلل حاتأ امم - ه85 لاوش يف  كلملا دبع

 .ًاريرم ًءاكب ناسارخ ْثككَبَف «ةبيتق دي ىلع ناسارخ يف ةيجاجح ةسايس ذيفنتو
 :قدزرفلا رعاشلا لاق

 ٍبْلَهُملالآدعبًايلهاب اهب ثأر ْذِإ ناسارخ اًوْرَم ًاعَّرج ْتَكَب

 . ”ِبَعْضُم ٌفيسلا يدتري ٍقيِنُق لكب ٌةُقونأ ريصقلا ْْي سلا تلد

 نب ديزي ناك» :رتشعلا قفا ا درعلا لف قلل تناتك ف نيج حلا .د لاقو

 قدزرفلا ريشي اذه ىلإو «هاياطعو هثاسحلإو همركي نهانلا بولق لامتسا دف تليهملا

 :لوقيف «ةبيتقو ديزي نيب قرفلا ًاحضوم
 0 يفلان دعب المان ابن“. هناوذإ ةانيارش وزع اعوس تك

 ورمو ْدوُرلا ورم نيتيسيئرلا نيتمصاعلا نيتنيدملا ينعي :ناسارخ اورم) :هلوق
 ريصقلا يبرظلا) هنأب هفصو دقو «ملسم نب ةبيتق ينعي :ايلهاب) :هلوقو .ناجهاشلا

 .؟ /4؟ص - قدزرفلا ناويد نع - 97١ص  نسح ىيجان .د - قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا )١(
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 ةئينم :- يبرلظلا - ةرهلاكو . . لا : بطلا" : يدابأزوريفلا لاق (هفونأ

 دقو هثوخاو بلهملا نب ديزي ينع :بلهملا لآ) :قدورفلا "لوقو "لل

 0 ' :يدابأزوريفلا لاق (بعْصُم فيسلا يدتري قينف لك) مهنأب مهفصو

 ل) رعاش لاقو 00م :ٌقِناَمُم شْيَعَو . َمُعَنَ :3نْفَتَو . ميِعَْتلا :ُقيِنْمَّتلاو . َمُعَنَن

 :- مّركُمك - ِبَعْضملاَو» :يدابأزوريفلا لاق (ًامعنَتُم يأ ايلا ردا كلك ىلا

 .77ةيدالاو نيالا ٌرِسَعْلا : ٌبْعَصلاو : . لخفلا

 اهيلإ لقتنا نمم ناكو عةنمآ ةحاو بلهملا نب , ديزي دلهع يف ناسأرخ تناكو

 لاق .نامآ يف اوشاعف متهألا ونب مهل لاقي ةريشع قارعلاب جاجحلا نايغط نم ًابره

 نب ديزي ىلإ بتك جاجحلا نإ :ديدحلا نب رّضلا باتك نم ٌتْحَسَن» :يناهفصألا
 لاقم باحصأ متعألا ينب نإ :ديزي هيلإ بتكف ءمتهألا ينب لتقب هرمأي بلهملا

 لفاغتف ءةّبسو راع مهلتق يفو ًاررض مهيف ثدحُن نأ ردقن الف لاعف باحصأب اوسيلو

 :مهلتقب هرمأي جاجحلا هيلإ بتكف بلهملا نب لضفملا ىلإ اومضنا مث .مهنع جاجحلا
 م ار ؛ هيلإ جرخق ملسم نب ةبينق يلو مث .هوثأ بتك ام لثمب لضفملا هيلإ بتكف

 نم اوحبصأ مهنأ ينعي ب (مهيلع ىوتحاو ةبيتق مهبلغف ءمهوُباَعَف بلهملا ينب ب اوركذو

 دق ناك جاجحلا نإ :هل ليقف «مهتافرصت ضعب نم ءاتسا مث ةيعل ناحفاو لاو

 جر يما عاوشلا ىلإ اي لحمل 0 2 ديزي ىلإ بتك

 يوي مالو يمت دج كي

 ٍدوحجب مهئاّسخِإٌمَثَيَرَجف هرمأ مكيف جاجحلا ىلعأأَدَر

 "”(ديشرو لهاجب سايقلا نإ مكيخأ قارف اوربتعاف مويلاف

 نب ىسوم قاس بَرَض :هنإ هل ليقف ناسارخب برعلا ناسرف دحأب ةبيتق قاضو
 ,هتوم دعب مزاخ نباب تعنص ام ىلإ كاعد ام :ةبيتق هل لاقف ..هلتقم دعب مزاخ

 . "هيدي نيب لِتْقَف ةبيتق هب رمأف . يخأ لّتَق :لاق
 :ناننازخ ةوثلا ىذعي :تلهجلا كانا * ىلامألا تانك نفت لاقلا ئلغ و بأ هلاقؤ

 : ةعِسوت نب ٌراَهَن لاقف

 - "دج 7817/ص قينف ةدامو ١١ج ١٠”ص  برظلا ةدام  يدابآزوريفلل - طيحملا سوماقلا )١(
 .اج 46ص  بعصلا ةدامو

 .١؟ج 09ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا (؟)
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 أ مالا نعي ل اكنار اننا كامو 211111111

 ِبرْعَم ٍقْرَش لك نعابِّيعدقو هحيرض َنْهَرِذوُرلا ٍوْرَمِب اماقأ

 ّسانلا يِطعي وهو لخد نميف ُراَهَن هيلع لخدف ءملْسُم نب ٌةبيتق يَلُو مث
 ام بّلهملا ىف لئاقلا تنأ :لاق «ةعسؤت نب راهن :لاق :تنأ نم :لاقف ءءاطغعلا

 ْ : لئاقلا انأو معن :لاق ؟تلق
 . . مِلْسُم نبا َّلْئِم ُذْعَب ْنِم ٌنئاك الو اتلْيَق ناك الواثك ذم ٌناك امو

 تئش نإو حّدْماف تئش نإو ءْرِيْكأف تئش نإو «للئاف تئش نإ : ةبيتق لاقف
 رتفد نم ينعي) رتفدلا نم همسا ضرُْقا ةمداع اي 0 ا َمْذَق

 :لوقي وهو هيلع لخدف ديزي ىّلوو ةبيتق لِيُق ىتح هلزنم مزلف (تابترملاو ءاطعلا

 ادَحْؤأ ٍدََملا يف ناك دق ًأرْما ٌتحدم يننأٌةبيتق اي يبُنَذ ناك نإ

 ادُدَلَتلا َنْلْطأ ٍتاَبيِغُم َتِيَعَو ءُةَلابأ ال ْنَمو مولْظَم ْلُكاَبأ
 ادلشحمو ديري ىقتا اذإ كل نسخن تْؤَس نإ هللا نإ كناشف

 ناك لب :ةديبع وبأ لاقو . اهايإ هاطعأف ؛مهرد فلأ ةئام : لاق ءْمكَتْخا :لاق

 نأ رعشلا نم رهاظلاو ,7'2«ناسارخ ىلع هيبأ ةفيلخ ناكو «ديزي نب دلخم حودمملا

 ًانلع لاقت مل اهنكلو «ةبيتق ةيالو يف هلزنم هموزل دعب تايبألا كلت لاق ةعسوت نب راهن
 . نيدلاخلا هيتيب يف قدزرفلا لاق امك ناسارخ يكبت تناك اهيف يتلا ةرتفلا كلت يف

 لاق «رشبلا ريغ ىلإ ىتح دتما ىذألا نأ ىلع لدت ةعقاو ظحاجلا ركذ دقو
 هراد ىف ًاناتسب بّلهملا نب ديزي ذختا :ينئادملا نسحلا وبأ لاق» :ظحاجلا
 نابْذرَم هل لاقف ؛ هلبإل كلذ لعج ٌناسارخ ملسم نب ةبيتق َّيّلو ايلف قانا رد
 نايرتش دا ناك نبأ نإ :ةبينق لاقف !؟كلبآل هّيلختا «ديزيل ًاناتسباناك اذها.نإ :ورم

 هيك يسرا ةينلك ةناروفعأ) شاملا يف ءاجو .0"2(ناب ناتسُب ناك ديزي وبأو
 لاق (سراحو طباضو دئاق ىنعمب :ناب) و (لمج ىنعمب :رتشأ) نيتملك نم
 مل رمألا نكلو. «نيتاسب بحاص ينعتف ناب ناتسب :امأ .(ًالاَّمج ديري) ظحاجلا
 هشسانستو جاجحلا ءاوهأ ءارو افايستا ناك انه ودق «ةزايغنعو ةوادب ّرمأ نكي

 50-5 , ديزي فدهتسا امك ًاملظو ًاروج اهقراشمو قارعلا تألم يتلا ةينايغّطلا
 . نمزلا نع ل ا

 ها تاع سا

 )١( ىيلاقلا يلع وبأ :يلامألا - ص١98 ج١.
 .7/87ص - ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا (؟)
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 جورخلا ةيرقبعو . .بّلهملا نب ديزي سْبَح
 بلهملا نب ديزي لزعب جاجحلا يعاسمل ناورم نب كلملا دبع باجتسا امدنع

 داعف كلذ كلملا دبع ةقفاوم زواجتت مل «ملسُم نب ةبيتق هيلوتو ناسارخ ةيالو نع
 - ه7 عيبر رهش يف  ةرصبلا ىلإ بلهملا لآ نم ناسارخب اوناك نيذلاو لّضَمُملا

 ًاريمأ بلهملا نب بيبح رمتسا دقف «ةلماكلا هاياون راهظإ يف جاجحلا عرستي ملو

 نب ديزيل ناكو «جاجحلا ةطرشل ًادئاق بّلهملا نب كلملادبع رمتساو نامرك ميلقإل
 ةنالكللا ةلوليأو: ناورم' خياكلملا ليغ ةافو: نعلو «ةرييكلا ةيعامججالا هتتاكم بلوملا

 يتلا هاياون قيقحتو راهظإ جاجحلل حاتأ  ه87 لاوش يف  كلملا دبع نب ديلولا ىلإ
 ؟يدعب قارعلا ىلوتيس ْنَم :باتكلا لهأ نم خيشلا كلذل لاق ذنم اهيلع مزعلا دقع
 يف عقوف .يردأ ال :لاق ؟يتوم دعب مأ يتايح يف :لاقف «ديزي هل لاقي لجر :لاق

 بهوم نب ديبُع ُجاجحلا راشتساو ربخأ ذنم مث .بلهملا نب ديزي هنأ جاجحلا سفن
 هل لاقُي لجر هالوتي يدي تحت ام نأ نوركذي باتكلا لهأ نإ ٌديبع اي كحيو :ًالئاق
 هتيالو تمظعو فرش دقل :ديبع لاقف «بلهملا نب + ديزي الا ناك نإ ىهءامؤز 2 .كيزي

 ديرب كر ىلإ :عاجسلا ىف توك نأ دي قلحلت ءاطدير ماطر اهلج ارق هاذي

 لعفي نأ يف جاجحلا دي قلطأو كلملا دبع نب ديلولا ةفالخلا ىلوت املف متلو

 : الئاق ه87 ةنس ثادحأ يف يربطلا هركذ امب جاجحلا ماق ؛ليري ام

 قع يلهملا نب يتيم لوف هةعيليملا قب , ديزي جاجحلا سبح ةنسلا هذه يفوا

 . ؛هتطرش نع بلهملا نب ؛ كلملا ديعو «نامرك

 نع بيبح لزعب أدب جاجحلا نأ رهاظلاو ,كلذ بيترت تاياورلا ركذت ملو
 نر راكالملا كيع ترعاه د هدوعلا يد ريتا ياروح ىاغ 0

 لآ نم دئاق وأ ريمأ يأ قبي مل كلذبو - ةجحلا يذ رهش يلاوح يف  هتطرش

 بسانم ببس ريبدت كلذ مزلتسا دقو ءها/١ ةنس دعب ناكف ديزي سبح امأ 0

 ةعمسو ةناكم ىلع ءاضقلا يه جاجحلا ةياغ نأل ًاضيأ امنإو طقف سبحلا ريربتل سيل
 يه ةيلام ةبلاطم قيفلتب جاجحلا ماقف «ةوظحو دّلجو ردقو فرش نم هل ناك امو ديزي
 ةتسب هتوخإو ديزي ةبلاطم وأ فلأ فالآ ةتسب ديزي ةبلاطم يربطلل ةياور تركذ اميف

 مرغأ جاجحلا نأ) :ناميلس نع ةياور ريثألا نباو يربطلا ركذ مث «فلأ فالآ
 فالآ ةثالث هيلع ىقبو «فلأ فالآ ةثالث ىّدأف «فلأ فالآ ةعس تلهشلا هرب

 جارخلاو مئانغلا نم لاملا تيب تاداريإ نأب لوقلاب كلذ نع ريبعتلا نكميو ل
 قيفلتب جاجحلا ماقف مهرد فلأ فالآ ةثالث تناك ديزي ةيالو يف ناسارخب ةيزجلاو

 نأو «ءمهرد فلأ فالآ ةتس  نوكت نأ يغبني ناك وأ - تناك تاداريإلا نأب معزلا

 دكؤي اممو ءموعزملا داريإلا ةيقب وه يذلا فلأ فالآ ةثالث غلبم عفدي نأ ديزي ىلع
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 ىعس امل جاجحلا نأ نم ةيخيراتلا صوصنلا ةفاك هتركذ ام معزلا كلذ ةحص مدع

 ىلإ أجلف ««ًائيش ديزي ىلع دجي مل» هلزعب ناورم نب كلملا دبع عانقإو ديزي لزعل
 غلبملاب ةبلاطملا قيفلتب ماق جاجحلا نأ دكؤي كلذف ءاهركذ فلس ةليسوب هلزعب هعانقإ

 هيوخأ هعم سبح مث طساو ةنيدم يف بلهملا نب , ديزي سبحب ماق ىيلاتلابو موعزملا

 .كلملا دبعو لضفملا

 لب ٠«سبحلا ىف 20000 , ديزيل ءايفوألا سانلا ريدقت ناكو

 ىلع ضيب نب ةزمح لخد» دقف «سبحلا يف هحدميل راس ضيب نب ةزمح رعاشلا نإ
 :هلوق هدشنأف سبحلا يف وهو بلهملا نب ديزي

 ُبسحلاو تالضفملل ٌلماحلاو ٌةحامسلا كديق يف حبصأ

 دستحمءاليللٌرباصو مٌمًعِْنتعباتت نإّوطبال
 ىلع تيتآ املاطل معن :لاق ؟لاحلا اذه ىلع ينحدمتأ كحيو :ديزي هل لاقف

 ًافلس هتلعج اذإ امأ :لاق .نآلا كفلسن نأ سأب الف ء«دفرلاو باوثلا تنسحأف ءانثلا
 ةعقاولا سفن يناهفصألا ركذ دقو .2"'”(ُكِنْيَد ءاضق نكمي نأ ىلإ رضح امب عنقاف

 سبحلا يف وهو بلهملا نب ديزي ىلع ضيب نب ةزمح لخد :هنأ ديرد نبا قيرط نع
 :هلوقب هحدمو

 ٌبشأ هديدح باب ةدبجنلاو لا ل

 "تستلم وعمال. كيف (نيتاألكو غمرا) نيا
 ٌبِستحم ءالبلا يفٌرباصو ٌمَعنتعباتت نإرِطَب ال
 تردعلا كتينعبس نود تربَصقَو لبيس يف داوجبلا رجس كررب

 . هيونت تقو ريغ يف يمساب َتْهّوَن ْذِإ تأسأ دقل ةزمح اي هللاو هيك وال

 لاقف ور ل هيلعو «ةرورصم ةقرخب هيلإ ىمرف هتحت ًادعقم عفر مث

 نأ ةازاو ةردخ هذحاف ةةريغ ابهذ كلمأ ام هّللاوف رائيدلا اذه ذخ :ةزمحل ديزي
 بحاص ىل لاقف :ةزمح لاق .هنع عدخت الو هذ 00 ديزي هل لاقف «هدري

 لاق . ىّيأف هيلع هدرأ نأ ٌثدرأف ًارانيد ىناطعأ :ُتلقف ؟ديزي كاطعأ ام :ربخلا
 طقس. هناك رمح توقاي ضف اهبف اذإف ةرشلا تللع لوتس ىلإ تربع الق + ةزمح

 امنيب قشمدب ًاسوبحم ناك ديزي نإ اهيف لاقو ةيوارلا دامح نع ةياورلا هذه يف يناهفصألاركذ )١(
 .حيحفلا وهو قارعلاب جاججلا سخيف ناك هنأب ديرد نبا نع رعشلاو ةعقاولا سفن ركذ

 هنأل (نيثالثو عبرأ نبا) بوصألاو (نيعبرأو ثالث نبا) يناهفصألا ةياور يف تيبلا ردص ءاج (؟)
 .ه6ما ةئس دلو
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 لوف ديزي نم ةتزشأ ننأ ةقلقتل قارعلاج اذه تضوع نق هللاو: تلم ةنهتز
 . «ًأفلأ نيثالثب هتعبف ناسارخ ىلإ ٌتَجَرْخَف ءىنم

 قيرط نم يربطلا ةياور اهلصأو رداصملا نم ديدعلا اهتلقانت ةياور يربطلا ركذ دقو

 رو ل ل ل يو ال تما

 دل ل حار د ع نحل داقمر ب خل ىح هكا يف تالملا دعو
 ؛مهبذعي ذخأو عماشلا لها نم اسرح مهيلع لعجو هترجح نم ابيرق طاطسف يف مهلعجو

 يف ةباَّشُْتِب يمُر هنإ :هل ليقف «كلذ هظيغُي جاجحلا ناكو ءانسح ًاربص ربصي ديزي ناكو
 اولعف املف «هقاس يف بّذعُي نأ جاجحلا رمأف ءحاص ءيش اهسم اذإف هيف اهلصن تبثف هقاس
 ديزي حايص تعمس املف جاجحلا ةأرما بلهملا تنب دنه هتنحأ تناكو ءحاص كلذ هب

 مهداعأ طساو ىلإ هعم اوداع املو ءمهنع فك هنإ مث . جاجحلا اهقلطف تحانو تحاص

 نأ اهيف حيحصلاف «حيحص ريغ اهضعبو ةحصلا ضعب اهيف ةياورلا كلتو , '”سبحلا ىلإ
 سبحلا يف مهكرتي نأ يشخ هنأل ؛هعم هيوخأو ديزي لخأ ذابْمُتْسُر ىلإ راس امل جاجحلا

 تعمس امل بلهملا تنب دنه نإو مهبيذعت اهيف حيحصلا ريغو «نوبرهيف طساو ةنيدمب
 نع نيقيلا أبنلا دربملا سابعلا وبأ ركذ دقف «جاجحلا اهقلطف تحانو تحاص ديزي حايص

 تنب ًادنه نيدئهلا ٌقلطف ءاتعلُف ِهيئْيَع نأ همانم يف جاجحلا ىأر» :لاقو ءدنه قالط

 امدنع جاجحلا عم بلهملا تنب دنه نكت ملف ٠ ,©")(ةجراخ نب ءامسأ تنب ًادنهو ٍبَلهُملا

 . داعأ طساو ىلإ عجر املو ركذلا فلاس ببسلل هعم ًاديزي ذخأ دقو «داركألا لاتقل راس

 . كلملا دبعو لضفملا هيوخأ عم نسيحلا ىلإ اديرن

 نجس يف وهو ؛ 0 ؛ ديزي لاقو و الا ا

 ال هر نا نأ حلا 0 ل د ل

 : مخرجسسل | ىف وهو ًاضيأ ديزي دشنأو

 (©لاقِهلال حك ٌةجزفهل رمألا نم ٌسوُفُتلا ٌعَرِجَتامَبُر
 مام ند ع
 5 هل لل

 .4ج ١١ 5ص - ريثألا نبال لماكلاو - مج /١ص - يربطلا خيرات )١(

 .اج ”:”ص  دربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا ىف لماكلا (؟)
 .فيسلا ةابش هنمو «هفرط دح وأ ءيشلا دح وهو هاش ميج ! انقل

 , «لايتحا ريغب اهؤامغ فشكت دقف رومألا يف نقيضت ال١ :امهلوأ نيروهشم نيتيب نم تيبلا اذه (؛)
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 ٍلَضَمُملا هيوخأ عم نجسلا نم بورهلا ىلع مزعلا بلهملا نب ديزي دقع مث
 سابعلا وبأ لاق «ًانايغطو ًارْوُج قراشملاو قارعلا الم دق جاجحلا ناكو «كلملا دبعو

 نب ةّرقو «قارعلاب جاجحلا :لاقف ًاموي جرخ زيزعلا دبع نب رمع:نأ ىوريو» :دّربملا
 ضرألا تآلتما نميلاب فسوي نب دمحمو ءزاجحلاب ناّيح نب نامثعو .رصمب كيرش

 نب دمحمو نامثعو ةّرق ناك دقف «نوواستم مهنأ ينعي ال كلذ نكلو .«ًارْوَج هّللاو
 ممألا تثباخت ول» :زيزعلا دبع نب رمع هنع لاق دقف جاجحلا امأ «نولدعي ال فسوي

 الإ مايألا هديزت ال جاجحلا ناكو «مهانبلغل جاجحلاب انئجو اهثيبخب ةمأ لك تءاجو
 «فالآلا تارشع قارعلاب هنوجس يف ناكو رايخألا ءامد كفس يفو نايغطلا يف ًايدامت
 نب ديزي لتق ىلإ نايغط ةظحل يف عفدني نأ لامتحا نم عنمي ام كانه نكي ملو

 لماوعلا مهأ نم كلذ ناكو «لتقلل ريربت نم ءاش ام قلتخيو بلهملا لآو بلهملا
 بورهلا ىلع  ه٠4 ةنس لئاوأ يف  مزعلا دقعي بلهملا نب ديزي تلعج يتلا

 ءأنيه الو الهس ًارمأ كلذ نكي ملو ةةترخإ عب نارعلا نمو :نجنملا نه يورخلاو
 يف مهو كلملا دبعو لضفملاو ديزي ثعب دقف .انكمم كلذ تلعج ةذف ةيرقبع نكلو

 مهل رّمضي نأ ةرصبلاب وهو بلهملا نب ناورم مهيخأ ىلإ اوثعب» طساو ةنيدمب نجسلا
 «ىرَتْشُت الثل اهنمثب يلغُيو عيبلا ىلع اهضرعيو ءاهعيب ديري امنإ هنأ سانلا يرّيو اليخ
 ناورم لعفف ءانهه امم وجنن نأ ىلع انردق نحن نإ ةّدغ انل نوكتل ليخلا ئيهيو

 دمتعا ٌقيدص ماق تقولا تاذ يف امنيب  ةرصبلا يف لويخلا تارشع أيه يأ  «كلذ

 ءطساو نجس نم ديعب ريغ تارفلاب حئاطبلا ئطاش يف بكارم ةثالث ةئيهتب ديزي هيلع

 ىتأف كلذل ارربم قلتخاو نجسلا سارحل ماعط ةميلو ةئيهتب ديزي رمأ كلذ مت املف
 أبن ةيخيراتلا رداصملا تركذ دقو «نجسلا ىلإ ءاسملا يف ماعطلاب نولامحلاو خابطلا

 ءاولكأف «ريثك ماعط نجسلا سرحل عنّصُف بلهملا نب ديزي رمأ» هنأب ثدح ام

 «جرخو ءاضيب ةيحل هتيحل ىلع عضوو هخاّبط بايث ديزي سبلو «ماعطلاب اولغشناو
 ىأرف اليل ههجو ضرعتسا ىتح ءاجف ديزي ةيّشِم هذه ّنأك :لاقف سرحلا ضعب هآرف

 لضَمملا جرخو نجسلا نم ديزي جرخف هنع فرصناو خيش اذه لاقو ةيحللا ضايب
 ىلإ اوهتنا املف «حئاطبلا يف اهوأيه دقو مهنفس ىلإ اوضمف «هل نطُقُي ملو هرثأ ىلع
 اوبكرو كلملا دبع مهءاج ىتح لضفملاو ديزي ماقأف «كلملا دبع مهيلع أطبأ نفسلا

 - نفسلاب مهتليل اوراسف ًاخسرف رشع ةينامث ةرصبلا نيبو مهنيبو نفسلا كلذ دنع

 حبصأ امل طساو نجس يف امنيب .نفسلاب هودصق يذلا ناكملا يف اوحبصأ ىتح

 يف مهنع ثحبلا أدبو  جاجحلا ىلإ مهربخ سرحلا عفرف «مهباهذب اوملع سرحلا
 هيلإ لصو يذلا ناكملا ىلإ لويخلاب بلهملا نب ناورم جرخ ةرصبلا يف امنيب - طساو
 .هتوخإلو هل تأيه دق لويخلا ديزي تلبقتساف حئاطبلا ىهتنم دنع بكارملاب ديزي
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 هابتنالل تفلم ريغ لكشب ةرصبلا نم جورخلا يف بلهملا ينب بابشو لاجر عباتتو
 فرعو .لويخلاب اوضمف بلهملا لآ نم نيسمخ ديزي عم نيذلا ددع غلب ىتح

 يف قدزرفلا لاقو . .كلذل عزفف «ةرصبلا نم اوراس مهنأب نيموي لالخ جاجحلا

 ديزي جورخ يع نيذلاو ةيلهعلا نب

 ماين ٌريغ ٌساَّرحلاو عذجلا ىلع اوعباَتَت َنيِذلا ٍطْمَّرلاك رأ ْمَّلو
 مامِجحومهِلاجأ رَدق ىلإ مهنأب َنوُنِقْيَْسُم ْمُهَواَوَضَم

 ماسخنو مراص ٍليقَص بصعب ُهَشأج ُنُكَسُيالِإ مهنمذإو
 ماَلع ماّظِهلا صخز الو ريبك هنكعت اوني هل اوكقلا اضن
 ماّمتو ةأزجج ىرتّتنيسمخب  مهتاَّدِل تمت َنيح مهيبأ لثمب

 لَبِق اوبهذ مهنأ هّمْهَو بهذو جاجحلا عزفو» :يربطلا ريرج نبا لاق

 ءمهل دعتسي نأ هرمأيو مهمودق هرذخي ملسم نبا ةببتق ىلإ ديربلا ثعبو ؛«ناسارخ

 نب ديلولا ىلإ بتكو «مهل اوذعتسيو مهودصري نأ ٍرّوُكْلاو روغثلا ءارمأ ىلإ ثعبو
 نظي جاجحلا لزي ملو «ناسارخ الإ اودارأ مهاري ال هنأو مهبرهب هربخُي كلملا دبع

 .«ثعشألا نبا عَّنَص يذلا لثمب هسفن ثّدحي هنظأل ينِإ :لوقي ناكو عنص ام ديزيب

 يتلا رافنتسالا ةلاح ىدمو جاجحلا باضأ ئذلا تعؤلا ىدم كلذ نم: نيبعيو

 دقل .ناسارخ ىلإ ةدتمُملا ميلاقألاو روغثلا لامعو ءارمأ ىلإ جاجحلا لئاسر اهتقلخ

 ربكآلا ةبرضلا تناك مث ءجاجحلا ٍتوربجو ِةَبْيِهِل ةبرض هعم نيذلاو ديزي جورخ ناك
 ةوامسلا ةيداب قيرط نم راس امنإو «ناسارخو قرشلا ىلإ ديزي ريسم مدع حضتأ نيح
 نب ناميلس ًادصاق ماشلاب نيطسلف ىلإ  ةيبرعلا ةريزجلا قرش يف  جلاع ةلمرو
 نمحرلا دبع نب بيهو دنع ديزي لزن نيطسلف لخد املف» دهعلا يلو كلملا دبع

 ديري ليلد ناكو «يدزألا ناميلس نب نايفس دنع هلهأو هلقث ضعب لزنأو يدزألا

 يريمحلا يعاضقلا يبلكلا ةعبّرلا نب ديزي نب رابجلا دبع ريسملا كلذ يف هعم نيذلاو
 0 :رابجلا دبع لاق نيطسلفب نييدزألا نايفسو بيهو دنع اولصو املف

 مهلك ءالخألا ُهَّللا َنَعَجالأ
 ْتَُمَعْسُأ دزألا رشعم اي ىّتفلا َمْعِنل

 1 يي

 انةاروامم سمّشلا َراَوَق 2

0 

 تلهسلا نبال ناكاش ىلع ةءادف

 ٍبقْدَم يقزش بهولاب ْمُكباكر
 ِبّرُغ ٌمالعأ موسقلا نيمي تاّذو

 ظ000 , جاد يف ُبَمْذَت

 بكوك ُءوَض اهب ْرَصْبُي مل ءامْلظب
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 بهْذُم روسلا ٌمئاص ُهانح ٌراَوِس هتنأكًاليِهَهاَلِإرمقاالو

 ًاميرك ناكو نيطسلفب ةيناميلا ةداق نم يدزألا نمحرلا دبع نب بيهو ناكو
 بلهملا نب ديزي اذه :هل لاقو هيلإ لخد ىتح راسف كلملا دبع نب ناميلس ىلع

 مهب ينتثا :ناميلس لاقف جاجحلا نم كب نيريجتسم كوتأ دقو يلزنم يف هتوخإو

 .ةرامإلا راد يف هدنع مهلزنأو

 دقو يدنع بلهملا نب كيدي نإ ةةهللولا فيعني ةيلولا ىلإ نافيلس عكر

 مهنأب هتوخإو ديزي ريسم نم نيموي دعب فرع جاجحلا نأ : ةيناث ةيأور معزتو .:ةثئمأ

 اوقحلو ينم اوبرهو هللا لام اوناخ بلهملا لآ نأ ديلولا ىلإ بتكف ماشلا اودصق
 وحن تناك ديزي اهراس ىتلا ةفاسملا نأل ؛ةحيحص ريغ ةياورلا هذهو «ناميلسب

 لآ مودق ناك١ هنأ رداصملا ةفاك تركذ دقو «ليللا يف نوريسي اوناكو نيعوبسأ
 اوناكو «ناسارخ ىلإ اوحّرسيل اورفنتسي نأ سانلا ٌديلولا رمأ دقو ناميلس ىلع بلهملا
 دنع هنأب ديلولا غلب املف ءاهب نم نتفيل ناسارخ ىلإ هّجوت ديزي نأ الإ نوري ال

 ىلع مهيشخ ناك هنأل هب ام ّنكَّسو ء«هسفن يف ناك ام ضعب كلذ هيلع نّوَه ناميلس
 ىلع اومِدَُق امدنع ناميلس دنع مهنأب فرع امنإ ديلولا نأ ىلع لدي كلذف «ناسارخ

 شويجلل ماع رافنتسا كانه ناكو نيعوبسأ وحن دعب كلذ ناكو هدنع اولزنو ناميلس
 معازم ةحص مدع هل حضتا ناميلس دنع ديزي نأب ديلولا ملع املف «ناسارخ ىلإ
 ديزي نأل رافنتسالا ءاهنإب جاجحلا مهيف امب سانلا ديلولا غلبأو ءجاجحلا تاريدقتو

 ةمهتلا امأو .ماشلا بلق يف وه امنإو  جاجحلا نظي ناك امك  ناسارخ يف سيل

 ةنس نم رثكأ لبق ديزي سبحو اهقيفلتب جاجحلا ماق ذنم اهفرعي ناك ديلولا نإف ةيلاملا

 ىلإ ناميلس بتك) امدنع هئإف كلذلو «ةحيحص ريغ اهنأ سانلا رئاسك فرعي ناكو

 .«فلأ فالآ ةتس همرغأ جاجحلا نأو هتْئَمأ دقو يدنع بلهملا نب ديزي ّنأ :كيلولا

 نع لوقلا كلذ ىلإ ديلولا تفتلي مل . (هيدؤأ انأ يقُب يذلاو «فلأ فالآ ةثالث ىدأو

 0 قل كل 1 ا عملا كال و اج

 ّنّمأو راجأ  دهعلا يلو ناميلس نأ ةيضقلا تحبصأ دقف «هيلإ 000

 يف الضف ًاضيأ هل لعجي يأر - ةفيلخلا  ديلولل نوككي نأ دب الو «بلهملا نب

 "لإ هب ثعبت ىتح هنأ ال هللا الا ناميلس ىلإ بتكف ىونألا نأ كؤي وأ كلذ
 ينحضفت ال نأ هللا كدشنأف هعم ّنئيجأل كيلإ هب تثعب انأ نثل :ناميلس هيلإ بتكف
 كلقيز .ةهنثوأ ال هعم ينتئج نعل هللاو :ديلولا هيلإ بكف .:ئيترفخت نأ الو
 فلرملا لخأ هيطسلقب تيقلا نلووووقس ىف ةليلعللا وم لسنا ثالاربلا
 هيلإ ينثعبا :ناميلسل بلهملا نب ديزي لاقف) سانلا ناذآو مامتها بطقتسيو دعاصتي
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 ثعبا «سانلا امكل يب مءاشتي نأ الو ًابرحو ةوادع هنيبو كنيب عقوأ نأ ّبحأ ام هُللاوف

 بويأ هنبا ناميلس لسرأف .هيلع تردق ام فطلأب هيلإ ٌبّتكاو كنبا يعم لسرأو يب هيلإ
 لدن نأ فيورأ |3] :هقزال ن اهيلنن لاقق“( اديقم هبل هن كن نأ هرمأ كيلولا كاكو ذم
 الخد املف «كلذ لعفف «ديلولا ىلع أعم الخدا مث ةلسلس يف ديزيو تنأ لخداف هيلع

 هّللاو :لاق ةلسلسلا يف هيخأ نبا ديلولا ىأرو - قشمدب ةفالخلا رصق يف  ديلولا ىلإ
 ىلإ هيبأ باتك عفد بويأ مالغلا نإ مث  امهنع ةلسلسلا عزتب رمأو  ناميلس نم انغلب دقل
 الو ءاهعنم نم ُقحأ تنأو يبأ ةمذ رفخت ال كؤادف يسفن نينمؤملا ريمأ اي :لاقو همع

 اطقنالا يف ّرعلا اجر ْنَمو «كنم انناكمل انراوج يف ةمالسلا اججَر نم ءاجر ائم عطقت

 هللاو (نيتمؤملا ريَمأ اي": هيف ءاج دقو ديلولا ىلإ ناميلس باتك ئرقو . كب انزعل انيلإ

 ردا ل هو رار جرت ١ كا علا 10 ير تع

 كيلإ هب تعب , دقو :هتيب لهأو هوبأو وه مالسإلا يف رثألاو ءالبلا ّنّسَح ًاعيطم ًاعماس الإ

 هللاب كذيعأ انأو ءٌتلعف تنأ نإ تردق دقف ىتمذل رافخإلاو ىتعيطق وزغت امنإ تنك نإف

 لو كواقيو يتاقي ام زا اه: نينمؤملا رم ا هكلاون مرح كاهتأو يني هارت نم :

 نب ديزي ملكت مث .ناميلس ىلع انققش دقل :ديلولا لاقف . .اننيب توملا قرفُي ىتم

 مكءالب نإ نينمؤملا ريمأ اي 7: لاقز: كوسرت نلض:نلضو ةيلع نئلاو هللا ديحت كليملا
 ناك دقو هيرفاك ائسلف كلذ رفكي نمو هيسان انسلف كلذ ىسُني نمُف ءالبلا نسحأ اندنع

 يف ماظعلا نطاوملا يف مكئادعأ نيعأ يف نعطلاو مكتعاط يف بلهملا لهأ انئالب نم

 «سلجف «ُسلجا :ديلولا هل لاقف .ةميظع هيف انيلع ةّنملا نأ ام براغملاو قراشملا

 عم هتيب لهأو ديزي ىلإ لوصولا عطتسأ مل ينإ :جاجحلا ىلإ بتكو «ديلولا هئمأف
 يف ناكو ؛ ءمهنع جاجحلا فكف «مهيف ّيلإ ةباتكلا نع ِهَنْناو مهنع ففكاف ناميلس

 ا سل يي بج

 (هو5 5500552000

 ل ا

 يا ل ل 0

 ىلإ قشم دب ةفالخلا رصق نم بلهملا نب ؛ ديزي جرخ لعفلابو «كلملا دبع نب ناميلس

 : يربطلا لاق . نيطسلفب دللا ةنيدم يف ناميلس

 ماظعلا ايادهلا هل يدهيو ةئيهلا هملعي كلملا دبع نب ناميلس دنع ديزي ماقأوا
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 نب ناميلس فقومب سانلاو ءارعشلا داشأ دقو «ةلزنم هدنع سانلا نسحأ نم ناكو

 : يبلكلا ديزي نب رابجلا دبع لوقب ًءادتبا بلهملا نب ديزي نم كلملا دبع
 بّلهملا نبال ناكام ىلع ءادف مُهّلكءالِخألا هللا لعج الأ

 بّوأتت وللا لهأ نم ٌناميلس انباكر سمح دعب حّبَصُن الإف. .

 دقو «ةللملا كف هي ناملس دنع ررقكماو نامألا'لهدلا زي يزيتلات املو
 ناميلس ىلع ديزي هلخدأف ىفنحلا ضيب نب ةزمح رعاشلا قارعلاو ناسارخ نم

 ١ : ايش لاق ديت هدمت

 عئاط وأ طخاس ةطخس نيب نم 2امهالك كادلاو ةفالخلا ساس

 عبارلا كلم رون كنيبج ىلعو ًاثلاث حبصأ كوخأ مث كاوبأ

 عقان توممسب كيلإاورظن  امدعب بلهملا ينب فوخ تيّرس
 عئاضلاب مهدنعوهلإلادنع مهنم كبر كالو يذلا سيل

 ريصمتو سيسأت مت نيطسلفب ناميلس دنع بلهملا نب ديزي ةماقإ ةرتف يفو
 لاق .دّللا ةنيدم نع الدب نيطسلفل ةيرادإ ةمصاعو ةنيدم اهذاختاو ةلمرلا ةئيدم

 لزنف نيطسلف دْئَج كلملا دبع نب ناميلس كلملا دبع نب ديلولا ىلو» :يرذالبلا
 «ناميلس لبق ةلمرلا ةنئيدم نكت ملو ءاهّرَضَمو ةلمّرلا ةئيدم ثدحأ مث ءذل ةنيدم

 فرعت يتلا رادلاو هرصق ةلمرلا نم ناميلس ىَنَب ام لوأ ناكو «ةلمر اهعضوم ناكو
 ءانب ىلع فارشإلا ىلوت دقو 20”. .ةائبو ءةطخ دجيسملل طتخا مث :نيغابصلا رادب
 ءاكنلا نب قيرطبلا هل لاقي نيطسلف برع نم ينارصن ناميلسل بتاك رصقلاو ةنيدملا
 ناكف ةلمرلا دجسم ءانب امأ «ءيدنكلا ةويح نب ءاجرل ماعلا فارشإلا تحت امبر
 ةبقو ىصقألا دجسملا ءانب ىلع فرشأ يذلا وهو يدنكلا ةويح نب ءاجر فارشإب
 لهأ نم ءاجر ناكو ها” 5 ةنس ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف ةرخصلا
 ةفالخ يف نيطسلفل هتيالو ذنم ناميلسل ًاريزو ناك مث ناورم نب كلملا دبع ةروشم
 -ه٠14 ةنس وحن ذنم  ةلمرلا ةنيدم طاطتخاو سيسأت ىف رود هل ناكف ءديلولا

 انهي: هن اهب انك 1ع اني اتسمت" ايي لطاقم دقو لس إب ةعستم اهي ضا كل ادو
 مث) :يرذالبلا لاق «ءتاونس ةدع ءانبلا قرغتساف «ءىصقألا دجسملا ةحاسم يهاضت

 لهأ :لاقو ءدجسملا ةطخ نم صقنو ءزيزعلا دبع نب رمع ةلمرلا دجسم متأ

 نيطسلفل ةيرادإ ةمصاعو ةنئيدم ةلمرلا تحبصأ دقو .«رادقملا اذهب نوفتكي ةلمرلا

 يف سانلل نذأ «ةلمرلاب هسفنل ناميلس ىَنَب املو» : يرذالبلا لاق ه٠4 ةئس وحن لنم

 )١( يرذالبلا - نادلبلا حوتف - ض١494.
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 ناكو «ًارابآ رفتحاو «ةدرب ىعدُت يتلا مهتانق ةلمرلا لهأل رفتحاو ءاونبف ؛ءانبلا
 بلهملا لآ نم هعم نيذلاو بلهملا نب , ديزي ناكو «كلذ يف رود ةويح نب ءاجرل

 .اهعوبر يف اورقتساو ةلمرلاب مهل نكاسم اونب نمم
 هتايح لحارم لضفأ نم نيطسلفب بلهملا نب , ديزي اهشاع ىتلا تاوئسلا تناكو

 نب ناميلس دنع ةلزتم سانلا قسحا قم ديزي ناكر .؛ةثاكمو ًاملعو !ءودهو ًارارقتسا
 ماشلا تايصخشب ديزي تاقالع تدطوتو تززعت امك ؛هتروشم لهأ نمو كلملا دبع

 يِرْسَملا هللا دبع نب دلاخ ريمألا :مهزربأ نم ناك نيذلاو ماشلاب ةيناميلا ءاسؤرو

 نب دلاخ يلو ةنسلا هذه يفوا» ه4 ةنس ثادحأ يف ريثألا نبا لاق .ةكم ريمأ يلجبلا

 ىتح اهيلع ايلاو لزي ملف تتلو لا ةليماو او :ليقو . .ةكم يرسفقلا هللا دبع

 ةفالخ يف هعم هفوقو ركذ يتأيسو بلهملا نب ؛ ديزيل ًابحاص دلاخ ناكو .؛ديلولا تام

 ريصُت نب ىسوم حتافلا ريمألا ماشلاب ةيناميلا ءاسؤر نم ناك كلذكو . :نافيلس

 امل هال" ةنس قارعلا ريمأ ناورم نب رشبل ًاراشتسم ريصن نب ىسوم ناكو ٠ «يمخللا

 (ءافّوو ًءالَبو ًاظافح بلهملل ّنِإ» :ريصُت نب ىسوم هل لاقف بّلهملل ديكلا رشي دارأ
 جراوخلا ةبراحم بّلهملا ىلوت نيح قارعلا ريمأل ًاراشتسم ريصُن نب ىسوم ثكمو

 نب ديري فرعو هالال - /4 ةنس نامركو سراف دالب يف ةفالخلا ةلود ةطلس داعأو

 ًاريمأ ريصُت نب ىسوم ناك نيطسلفب ديزي رقتسا امدنع مث «ةرتفلا كلت ذنم بلهملا
 سلدنألا دالب ريصن نب ىسوم حتتفا مث (ه97 - 82 يبرعلا برغملا دالبل انلاو

 يسبعلا كيرش نب ةّرق ماشلاب ةيناميلا ءاسؤر نم ناك كلذكو (ه41 - 50ه وتو

 يجحذملا يمكحلا هّللا دبع نب حارجلاو (ه97 )4٠ رصم ةيالو ريمأ يجحذملا
 هب ةيزع لا مهريغ وأ ءارمألا كئلوأ نم ايادهلا لصت تناكو «قارعلاب ةوييقحلا :ريسا
 ملا :نيثألا مبا لاق «نيطسلفي بلهملا

 ةيراج هيجعت ال تناكو ديزي ىلإ اهفصنب ثعب الإ ةيده ناميلس يتأي الو «ناميلس

 :يربطلا ريرج نبا لاقو ١2”ديزي ىلإ اهب ثعب الإ

 بيط هل عنصيو ةئيهلا هملعي كلملا دبع نب ناميلس دنع بلهملا نب , ديزي ماقأ)
 ىتأت ال ناكو ا ا د راسل كر عا

 الإ ةدئاف الو ةيده ناميلس يتأت الو «ناميلس ىلإ اهب ثعب الإ ةّيده بلهملا نب
 الإ ديزي ىلإ اهب ثعب الإ ةيراج هبجعت ال ناكو ةييلفملا نن 0

 ةعيبر نب كلام نب ثراحلا اعدف كلملا دبع نب ديلولا كلذ غلبف .ةيراجلا ةئيطخ
 دق نينمؤملا ريمأ نإ هتيب لهأ ةفلاخ اي :هل لقف ناميلس ىلإ قلطنا :لاقف يرعشألا

 .؛ج ١١ص -ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(



 320 بُلَهُملا نب ديزي /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ضخ

 يتأت كنإو ءاهفصنب بلهملا نب : ديزي ىلإ تثعب هءب الإ ةدئاف الو ةيده كيتأت ال هنأ هغلب

 هيلع كلذ خبقو ل ا يول
 انأ امنإو ةعاط كتعاط :لاق ؟هب كترمأ ام ًاغلبم كارتأ - ثراحلل لاقو هب هرّيَعو

 هنم ْلخو هيلإ اهعفداف ةّيدهب هيلإ ٌتعاب ياابانخ مئاو كالو ل ران كان لا «لوسر

 هيدي نيبو ناميلس ىلع مِدق ىتح ثراحلا ىضمف .لبقأ مث 5 هيلإ عفدت امب ةءاربلا

 0و نم رت يح داما يلق دوو لب ا لا

 ةللاو امأ :لاق مث ههجو رعمتف «ديلولا هب هرمأ ءيش لكب هملكف هيلإ هسأر عفر مث

 ىلع تناك امنإ :هل لاقف .ًاقباط كنتم نعطقأل رهدلا نم ًاموي كيلع تردق نعل
 لخد ناميلس ىلع ديلولا هب ثعب يذلا كلذب ىتأ املف «هدنع نم جرخ مث «ةعاطلا
 «كيلإ تعفد يذلا اذهب ةءاربلا ىينطعأ :هل لاقو يرعشألا ةعيبر نب ثراحلا هيلع

 نكسف .ةعاطلا هيف يلع ناك امنإ ًادبأ كيلع هديعأ ال :لاق ؟يل تلق فيك :لاقف
 هذه فصن اوذخ :لاقف هعم اوجرخو ناميلس جرخ مث «لجرلا هقدص دق نأ ملعو

 .ًادحأ ديزي يف عيطي ال هنأ لجرلا ملعف ديزي ىلإ اهب اوثعباو طافسألا هذهو لادعألا
 06 ةنس جاجحلا يفوتو رهشأ ةعسن (كلذ دعب) ناميلس دنع بلهملا نب ديزي ثكمو
0 

 قا ا ل نام دل ٠ 1 كيت الا , ديزي ناكو

 جاجحلا لماع ملسم نب ةبيتق تاحوتفو تاوزغ ءابنأ كلذ نيب نم ناكو «ناسارخو
 احتف ةبيتق حتف املك ناميلس ناك١ هنأ ريثألا نباو يربطلا ركذ دقف «ناسارخ ىلع

 لوقيف ؟ةبيتق حتفي ام يف ىرت ام كاع ةبيتق ىلع هللا حتفي ام ىرت الأ :دمزبل لوقت

 قيرطلا تعطق يتلا ناجرج يه نأشلا «ءيشب حوتفلاو تاوزغلا هذه تسيل :ديزي

 . روباسينو سموق تدسفأو

 ةرتفلا يف اهنأل ءيشب تسيل ةبيتق تاحوتفو تاوزغ بلهملا نب ديزي ربتعا دقو
 يدؤيو اهحتفو اهوزغ مت دق دالبلا تاوزغ نع ةرابع تناك ه4 - 84 ةنس نم

 ةبيتق ىلوت امدنعف «تليملا نب ةيزيو تليهملا يع لثم ةيزجلا اهلهأو ايماكح

 اوراسو َخْلَب نيقاهد هاتأف ناقلاطلا ىلإ راس» - ريثألا نباو يربطلا ركذ امكو  ناسارخ
 اهنم راس مث «هدالب ىلإ هعم راسو ايادهب نايناغصلا كلم هاقلتف نوحيج رهن عطقف هعم

 - ةيزجلا وأ  ةيدفلا اهكلم هيلإ ىذأف ناتسراخط نم امهو ناموشو نورخأ ىلإ
 .«سيغذاب لهأ ىلع هحلاصف . . سيغذاب بحاص كزين ىلإ بتكو «ءورم ىلإ فرصنا

 .اج 86ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 نب ديزي اهحتتفا ذنم ةعاطلاو ةيزجلا ءادأب دالبلا كلت يلاهأو كولم مازتلا دكؤي كلذو

 دْعَصلا ميلقإب دنقرمسو ىراخب كولم ناك كلذكو «ناسارخ ةبيتق ىلوت نأ ىلإ بلهملا
 لامع داليلا كلت رئاس يف ناكو «ةناغرف ميلقإب ةدنجخ كلمو لتخلا دالب كلمو

 فاكسإلا ناوزغ اهكلم ملسأو لب بلهملا اهحتف يتلا م ز دالب اهنمو بلهملا نب كيابل

 صن فلس دقو -ه/57 ةنس ْفَسَن دالب حتف يف ديزي عم كرتشاو بلهملا دي ىلع

 كلت وزغ ةداعإب  جاجحلا رماوأ ىلع ءانب - ملسم نب ٌةبيتق ماقف . كلذ نع يربطلا

 حّلاَصو «شك لهأو دغّصلا براحو مز دالب ةبيتف ازغ) ه١9 - 84 ةنس يفف «دالبلا

 أزغ» ه١ ةنس يفو «سيغذاب كلم كزين ازغو  دنقرمس كلم د دغِصلا كلم نوخرط

 حتشتفاو «مزراوخ ازغ» ه51 ةنس يفو «ىراخُبو (ةيناث ةره«فستو شكو ناموش

 اهتيباو . «ةناغرف يتنيدم ناشاكو ةدئبُح غلب ىتح ةناغرف ازغا ه9 ةنس يف مث «دنقرمس

 ءادأ ىلع اهلهأو اهماكح ةحلاصمو اهحتفو اهوزغ قبس دق قطانملاو ميلاقألا كلت لك

 نع ةيخيراتلا صوصنلا ركذ فلس دقو «بلهملا نب ديزيو بّلهملا دهع يف ةيزجلا
 الإ رربم اهل نكي مل هنأ ودبيو «أردغ ةبيتق تاوزغ دالبلا كلت لهأ ربتعا دقو «؛كلذ

 : الئاق رعاشلا هيلإ راشأ ام وهو «مئانغلا وأ بهنلا :امهدحأ «نيرمأ

 ايدج ألام لاومألاٌديِزَيو ًابهنٌةبيعق يوحي ماعَلُك
 بّلهملا دهع يف اوناك اهريغو ميلاقألا كلت لامعو ةداق نأ يناثلا رمألاو'

 رماوأ ىلع ءانب  ملسم نب ةبيتق ماقف «ةعيبر نمو ابلاغ ةيناطحقلا ةيناميلا نم ديزي
 نسح يجان .د لوقي كلذ يفو «ةيسيقلا بيلغتو ةيناميلا ءاصقإب  جاجحلا
 ةبلغلا تناك نأ دعب دئقرمس ىلع اورطيس ىتح ةبيتق نمز ىف ةيسيقلا ةناكم تعفترا»

 : هلوقب تيمكلا ريشي اذه ىلإو «ةيناميلل اهيف
 ""ههَضُم ةّيسيقاهبسنت مويلاف ٌةينامي ًاباقحا دنقرمس تناك

 فدهلا كلذ لجأ نم الإ نكي مل امبر ه97 ةنس دنقرمس حتفو وزغ ةداعإف

 «نامزلا كلذ يف ةيسيقلا ةيبصعلا رعاش وهو يدسألا ديز نب تيمكلا هب قطن يذلا

 هنايغط نأ عم ةيسيق ةيبصعب اهقراشمو قارعلل همكح ميعدت لواحي جاجحلا ناكو
 . مجعلا نم نيملسملا وأ ةعيبر وأ ةيسيقلا وأ ةيناميلا ءاوس قارعلاب عيمجلا لّمَش

 : نيطسلفي كلملا دبع نب ناميلس دنع بلهملا نب , ديزي امنيبو ه7 ةنس يفو

 كلملا دبع نب ديلولا ىلإ  ةرونملا ةنيدملل ًالماع ناكو  زيزعلا دبع نب رمع بتك»
 كلذ غلبف .قح ريغب مهل هملظو مهيلع هئادتعاو قارعلا لهأب جاجحلا فسعب هربخي

 .4/ص - نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا )١(
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 نع اولج دق قاقشلا لهأو َقاَرُمْلا نم يدنع ْنَم نإ :ديلولا ىلإ بتكف جاجحلا

 «ةئيدملا هيلوي نميف هريشتسي ديلولا هيلإ بتكف . نهو كلذ نإو ةنيدملاب اوقحلو قارعلا
 ناّيح نب نامثع ىّلوو زيزعلا دبع نب رمع ديلولا لزعف «نايح نب نامثعب هيلع راشأف

 «نيطسلفب ناميلس باحر يف زيزعلا دبع نب رمعب بلهملا نب ديزي ىقتلاف «ةنيدملا
 ديلولا هدعب ةفيلخلا نأب ناورم نب كلملا دبع ةيصوب دهعلا ةيالوب عيوب دق ناميلس ناكو
 .دهعلا ةيالوب ناميلسلو ةفالخلاب ديلولل عيوبف «ناميلس ديلولا دعبو

 دقل «كلملا دبع نب ناميلس ىلع رمآتلا يف جاجحلا ذخأ ه95 - 44 ةنس يفو

 ديب ىتلا دالبلا نأب باتكلا لهأ نم خيشلا كلذ ةءوبن نم فوختي جاجحلا ناك
 نب ديزي هنأ جاجحلا سفن يف عقوف (ديزي هل لاقي لجر) هدعب اهالوتيس جاجحلا

 اهقراشمو قارعلا مكح نوكي يكل لمعي ذخأو «جاجحلا فواخم تأدهف «نيطسلفب
 زيزعلا دبع نب رمع لثم كلملا دبع نب ناميلس ناكو ؛هتعيشو جاجحلا تيب لآل هدعب
 ةفالخ يف هب ماق يذلا رودلا بعل يف جاجحلا ذخأف «جاجحلا نايغطو رْوَج ضغبي
 نب رمع دلاو  ناورم نب زيزعلادبع لزع يف ىعس نيح ناورم نب كلملا دبع

 لبق كاذنآ تام زيزعلا دبع نكلو «ديلولا فالختساو دهعلا ةيالو نم  زيزعلادبع
 نب ديلولا ىعسم يف رود جاجحلل ناك مث «ديلولا فالختسا رمأ متف «ةطخسلا لامتكا
 راشأ دقو «ديلولا نب زيزعلا دبع فالختساو دهعلا ةيالو نم ناميلس علخل كلملا دبع
 نأو ناميلس علخ ىلع هتوم لبق مزع دق ديلولا ناك» :الئاق ريثك نبا ظفاحلا كلذ ىلإ
 "هب هرمأو كلذ يف هعواط جاجحلا ناك دقو زيزعلا دبع هدلول دهعلا ةيالو لعجي
 .ناميلس ىّبأف «ناميلس علخيو زيزعلا دبع هنبال عيابي نأ ديلولا دارأ» : يربطلا لاقو
 الاومأ هيلع ضرعف .ناميلس ئّبأف «زيزعلا دبع دعب نم رمألا هل لعجي نأ ىلع هدارأف

 اعدو زيزعلا دبعل اوعيابي نأ - ه36 ةنس  هلامع ىلإ ديلولا بتكف .ّبأف «ةريثك

 لاقو . .سانلا نم صاوخو ملسم نب ةبيتقو جاجحلا الإ هبجي ملف كلذ ىلإ سانلا
 نأ :جاجحلا باتك انءاجف يفقثلا مساقلا نب دمحم عم دنسلاب انك :يبلكلا ثولهلا
 مساقلا نب دمحمو ناسارخب ةبيتقو قارعلاب جاجحلا ةردابم نكلو 7 7ناييلس وعلا
 اوكسمت ءاملعلاو ةداقلاو ءارمألا ةبلاغ نأل ةيفاك نكت مل ناميلس علخ ىلإ دنسلاب

 .ةج ١,/8و 5١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 .8ج 44ص - يربطلا خيرات ()
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 فلختساو ه96 ةنس لاوش يف جاجحلا تام نأ ثبل امو «ناميلسل اوعياب دق مهنأب

 فالختساو ناميلس علخل هدوهج يف ديلولا رمتساو «جاجحلا نبا مهنيب قارعلاب ًاباون
 يف ديلولا تام ىتح كلذ مظتني مل» :ريثك نبا لاق «عطقنا نأ ثبل ام كلذ نكلو هنبا

 .(«كلملا دبع نب ناميلسل ةعيبلا تدقعناو ه45 ةنس ةرخآلا ىئدامج فصتتم

 ديلولا توم دعب ةلمرلا يف ناميلس اوعياب نيذلا لئاوأ نم بلهملا نب ديزي ناكو

 ه5 ةنس ةرخآلا ىدامج نم فصنلل تبسلا موي هتوم ناكوا :ريثك نبا لاق تام موي
 نب رمع هوعياب نيذلا لئاوأ نم ناكو ةلمرلاب ناميلس عيوبف .«ةلمرلاب ناميلس ناكو
 ةلمرلاب ناك نمم مهريغو بلهملا نب ديزيو يدنكلا ةويح نب ءاجرو زيزعلا دبع
 نبا لاق . سدقلا ىلإ راس مث ةلمرلاب امايأ ناميلس ثكمف سانلاو ءاسؤرلا نم نيطسلفو

 دجسملا نحص يف ةبق يف سلجي ناكو «هنوعيابي سدقملا تيب ىلإ دوفولا هتتأو» : ريثك

 .""”«يساركلا ىلع سانلا رباكأ سلجتو «لامشلا ةهج نم ةرخصلا ةبق يلي امم
 ةيلوتو «لامعلاو ءارمألاو ةالولا ضعب لزعب - سدقلاب وهو  ناميلس ماقو

 ةويح نب ءاجر هريزو ناميلس مهريشتسي نمم ناكو «ءارمألا نم حالصلا يوذ

 ريمألل ديزي عفشت دقو «ءبلهملا نب ديزي كلذكو ءزيزعلا دبع نب رمعو «يدنكلا
 مقن دق ناميلس ناكو (ه95- 89) ةكم ةيالو ريمأ يرستقلا هللا دبع نب دلاخ يناميلا

 نكي ملو ديلولا نب زيزعلا دبعل ةعيبلاو ناميلس علخ ديلولا ةلواحم نم هفقومل هيلع
 «ةكم ةيالو نم هلزعب ناميلس ماقف «كلذ ضراعي مل هنكلو ناميلس اوعلخ نمم دلاخ

 «دلاخ ةيالو يف ةبعكلا باب دنع بغشلاب ماق ةبيش نبا هل لاقي شيرق نم لجر ناكو
 ةبيش نبا راس ءادلاخ لزعو ةفالخلا ناميلس ىلوت املف ءطوس ةئام هبرضب رمأف
 صاصتقالاب ناميلس رمأف «دلاخ ىلع اودهشو سان هعم بصعتو ناميلس ىلإ هوكشي
 ءديزي يأرل ناميلس عمتساف «ناميلس دنع دلاخل بلهملا نب ديزي َعُفَشَتُق دلاخ نم

 :دعب اميف يرسقلا هللا دبع نب دلاخل قدزرفلا لاق كلذ يفو

 يرست ٌةرهاظ ليللا موجن َكْنَرَأ ةلوص ةبيش نبا لاص دقل يرْمعَل

 ركولا يف خرفلا ىلإ ٌاختف كفكب َتَقْلَح ٍبْلَهَملا نبا ديزي الولو
 ماقأف «ءقشمد يف رصق هل ناكو ؛ماشلاب ةيناميلا ءاسؤر نم دلاخ ناكو

 «يمرضحلا دوواد نب ةحلط  دلاخ ناكم  ةكم ىلع ناميلس ىلوو « قشملب

 ه5 ناضمر يف ةرونملا ةنيدملا ةيالو نع ناّيح نب نامثع ناميلس لزع :كلذكو

 .ةج 748١و 55١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 3 بويأ لزعو '"يراصنألا مزح نب ورمع نبدمحم ركب ابأ اهيلع ىلوو
 ناكو *'”يدعسلا دمحم نب ةوْرَغ نميلا ىلع ناميلس ىلوو «نميلا ةيالو نع يفقتلا
 نب كلملا دبع رصم ىلع ناميلس ىّلوف «تام دق رصم ريمأ يسبعلا كيرش نب ةّرق

 نب يِدَع نب ّيِدَع ناجيبرذأو اينيمرأ ةيالو ىلع ناميلس ىّلوو " يمخللا ةفانز
 «؟!يدنكلا ةريمُع

 ىلإ نتا -:سدقلا نفاع كلملا دنع ني ناميلس دنع بلهملا نب ديزي امديبو

 0 ظفاحلا ركذ دقو «ناسارخ ريمأ يلهابلا ملسم نب ةبيتق نم لوسر ناميلس

 هدلول دهعلا ةيالو لعجي نأو ناميلس هيخأ علخ ىلع هتوم لبق مزع دق ديلولا ناك
 ملسم نب ةبيتق كلذكو «هب هرمأو كلذ يف هعواط جاجحلا ناك دقو ءزيزعلا دبع
 نب ةبيتق هفاخف ناميلسل ةعيبلا تددقعناو «تام ىتح كلذ مظتني ملف «ةعامجو

 . .زيزعلا دبعل اوعيابي نأ هلامع ىلإ بتك ديلولا ناك» هنأ يربطلا ركذ كلذكو .«ملسم
 امدنع ةبيتق فاخ كلذلو 2. .سانلا نم ٌصاوخو ةبيتقو جاجحلا الإ دحأ هبجُي ملف
 يف هريثأتو ناميلس دنع بلهملا نب تيري ةناكمت ةييتك علعتلتو «ةفالخلا ناميلس ىلوت

 لاق ؛(لئاسر) بتك ةثالث ناميلس ىلإ ةبيتق ثعبف «ءارمألاو ةالولا ةيلوتو لزع

 باتكلا هيلإ عفدا :هل لاقو لما وع دبر ب تدلل حاب : يربطلا

 يناثلا باتكلا هيلإ مدا هيلإ هاقلأ مث هأرقف ًارضاح تايعلا قي , ديزي ناك نإف (لوألا)

 ديزي ىلإ هعفدي ملو لوأألا أرق نإف : ثلاثلا باتكلا هيلإ عفداف ديزي ىلإ ةاقلأو هأرق نإف
 «بلهملا نب ديزي هدنعو ناميلس ىلع ةبيتق لوسر لخدف .نيرخآلا نيياتكلا سبتحاف
 هأرقف يناثلا باتكلا هاطعأن «بلهملا نب ديزي ىلإ هعفد مث هأرقف لوألا باتكلا هاطعأف
 رمأو ب او ا ل اح لجان «بلهملا نب ديزي ىلإ هاقلأ مث
 . 2!(ةفايضلا راد يف ةبيتق لوسر لوزنب تاجيل

 ةرونملا ةنيدملا ةيالو ريمأ وهو «ةاقثلا ءاملعلا نم .يراصنألا مر ل د

 .زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف مث ناميلس ةفالخ يف
 رمع ةفالخ يف مث (ه6 - 45) ناميلس ةفالخ يف نميلا ةيالو ريمأ يدعسلا دمحم نب ةورع )١(

 ةورع ناك» :نويعلا ةرق شماه يف عوك يالا لاق ٍ «نميلا ةالو ةريخ نم ناكو (ه١٠ ه١ _99)
 . اهلل مهاقتأو لاملا يف مهدهزأو ةالولا حلصأ نم

 باتكب هتمجرت يف ءاج «ناميلس ةفالخ- يف رصم ريمأ يناميلا يمخللا ةعاقر نب كلملا دبع ()

 ةيدهلا تلخد اذإ :همالك نمو .. ًٌالضاف سفنلا فيفع ًالداع ةعافر نب كلملا دبع ناك» عماجلا
 .ها١١١ 989 ةنس رصضم ىلوت «ةقاطلا نم ةنامألا تجرخ- بابلا نم

 نب رمع بحاص وهو» رجح نبا ظفاحلا لاق «نيعباتلا ءاملع نم :يدنكلا يدع نب يدع 2(

 .باتكلا اذهب صاخ ثحبم ىف هانركذ دقو ؛زيزعلا دبع

 .8ج ٠١ ؛ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (8)
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 هيزعي ناك ناميلس ىلإ - لوألا - ةبيتق بوتكم نأ ريثألا نباو يربطلا ركذ دقو
 هلزعي مل نإ ةعاطلا نم ديلولل ناك ام لثم ىلع هنأو «ةفالخلاب هئنهيو ديلولا ةافوب هيف

 مذ ةبيتق نأ : يربطلا اهرعو كدت نبا يورط نم كاررن حوت. نامارخت نع

 امأ - هركذي ملو معزلا كلذ ريثألا نبا دعبتسا دقو «لوألا هبوتكم يف بلهملا نب ديزي

 حوتفلاو لاتقلاو تاوزغلا نم هب ماق ام يناثلا باتكلا يف ةبيتق ركذف» يناثلا بوتكملا
 نبا ةياور يف ءاجو - «مجاعألا كولملا رودص يف هتبيهو ءرهنلا مادو امو ناسارخ يف

 نئل مَّسْقَأو «يناثلا باتكلا يف بلهملا لآو بلهملا نب , ديزي ةبيتقا مذلا . هنأ فلخ

 نع هسفن يربطلا ركذ امنيب «ةفالخلا نع ناميلس نعلخيل «ديزي ىلوو ناميلس هلزع
 يف ةبيتق نوكيف .«بلهملا نب ديزي ىلع ءانث يناثلا باتكلا يف ناك» :لاق ةديبع يبأ
 ازغ دق ناك هنأل بلهملا نب ديزي ىلع ىنثأ مث هتاحوتفو هتاوزغ ركذ يناثلا بوتكملا

 شكو لّثُخلاو مزراوخو ىراخبو دنقرمسو دْعّصلا ميلاقأ اهنمو دالبلا كلت بلغأ حتفو
 يف اهوزغ قبسي مل قطانم حتفو ازغ امك «ةبيتق اهازغف اهضعب ضقتنا مث سيغذابو
 لوألا بوتكملا ناميلس أرق دقو ه945- 44 ةنس رغشكو شاشلاو ةناغرف ميلقإ
 ركذ دقف ثلاثلا بوتكملا امأ «ديزيل هاطعأو يناثلا بوتكملا أرق مث ديزيل هاطعأو

 ام ىلع ينّرقت مل نثل :ثلاثلا باتكلا يف ناميلسل ةبيتق لاق» هنأ ريثألا نباو يربطلا
 باتكلا ناميلس كسمأف .ًالاجرو ًاليخ كيلع اهنألمألو كّئعلخأل يّئُمؤت دو هيلع تنك

 .«ةفايضلا راد يف ةبيتق لوسر لوزنب رمأو - ديزي ىلإ هعفدي ملو - «هديب

 راد ىلإ ةبيتق لوسر ريسم دعب ديزيو ناميلس نيب رواشتلا ةياورلا ركذت ملو
 ناميلس اعد#» ثيح «ناميلس هب ماق امب ديزي عانتقا نع رواشتلا رفسأ دقو «ةفايضلا

 هعم رّيسو «ناسارخ ىلع ةبيتق ةيلوت هيف ًاباتك هاطعأو اليل هرضحأف ةبيتق لوسر

 علخ ةبيتق نأ امهغلب ناولحب اناك املف نالوسرلا راسف «كلذب املس نعد كومو

 .2_ سدقلا ىلإ  ناميلس لوسر عجرف «كلملا دبع نب ناميلس

 نب ةبيتق ىلوت» :قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا باتك يف نسح يجان روتكدلا لاقو
 اذه ةبيتقو - ه87 ماع  بّلهملا نب ديزي لزع دعب ناسارخ ةيالو يلهابلا ملسم
 هذه لاحلاو وهف «لوط الو اهل لوح ال ىتلا ةرومغملا ةليبقلا كلت ةلهاب ىلإ يمتني

 نإ) لاق نيح نزو اهلف باصأ دقو «ءاش فيك هب بعالتي جاجحلا ديب ةعيط ةادأ
 نأ ىلإ نمشي ةنأر هنت ةيرق ةريغع ىلإ يعقب ال هيد نأ نم ارورتش ناك عابيحلا
 ىلإ (سيق) ةيلاعلا لهأ بسكي نأ عاطتسا ةبيتق نأ ريغ .(هل ًادنسم ةموكحلا نم ذْختي

 ىلع اورطيس ىتح هنامز يف مهتناكم تعفتراو هراثدو هراعش اوحبصأ ىتح هبناج
 لولب نيكل نيتي اذه إد «ةيناميلل اهيف ةبلغلا تناك نأ دعب اهعمجأب دنقرمس

 هةضناةكسبف ايست مويلات “٠ ”ةيئامي اباقحا دتمرتست تناك
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 مل ثيح رربم ىندأ نود  ةيسيقلا يأ مهل ليملا يف غلاب ةبيتق نأ ودبيو
 يف كلذ ىلجتو «ةدشلا دنع ةدجن باحصأ الو ءاقللا دنع ةميكش باحصأ اونوكي
 الو : .هيلع هتروئو ١ . كلملا ديع نب ناميلس عم هعازن ءانثأ هترصن نع مهلذاخت

 ةينأ عئانصو ناميلس نيب عازنلا نأ ْذِإ «ةبيتق ةروثل ةيصخشلا عفاودلا رافخإل ليبس

 فوقول ةفالخلا بصنم هملستل ىلوألا مايألا ذنم ًاموتحم ناك ةبيتقو جاجحلاك ديلولا

 ةيالوب زيزعلا دبع هنبال ةعيبلاو هعلخ لواح نيح ًاديؤم أفقوم ديلولا نم موقلا ءالؤه
 ليكنتلا نم جاجحلا اجن دقو «ةبيتقو جاجحلا ناميلس علخ ىلع هعيابو ..هدهع

 ,00(ناميلس ءيججم لبق تام نيح

 ركذلا ةفلاس بتكلا ثعبي هتلعج كلملا دبع نب ناميلس نم ةبيتق فواخم نإ

 نالعإب لَسَعتف «هلوسر ةدوع رظتني مل مث - بجر رهش يلاوح يف  ناميلس ىلإ
 نبا لاق  نابعش رهش يلاوح يف  كلملا دبع نب ناميلس علخو - درمتلا وأ - ةروثلا

 .هتعاط كرتو ناميلس علخ- ىلع مزعو شويجلاو سانلا عمج ةبيتق نأ كلذو» 0

 علخ ىلإ مهنم دحأ هبجي مل هتلاقم نم غرف املف . .هتاحوتفو هتمه مهل ركذو

 كلذ دنع اوبضغف «ةفئاط ةفئاطو «ةليبق ةليبق ءمهمذو مهبينأت يف عرشف «ناميلس

 يجان .د لاقو "2. هلت نارا هلماحم ىلع راعو ءاوقرفتو هنع اورفنو

 ةيرازنلا نم هعضوم نأ كشي ال وهو علخلا دارأ ةبيتق نأ) يبوقعيلا ركذيو .. ) نسح

 طعت مل ثيح ؛ عقوت ام ريغ ىلع ناك هتوعد ىدص نأ ريغ . . (هنوفلاخي ال ةيناميلاو
 ىلع اوعمجأف «ةّلب نيطلا يف داز امم ءًامتش مهعبشي ىربناف «ةيغاص ًانذأ لئابقلا هل
 يل لل نس ا (هعلخو هفالخ

 0 يتلا تدلل فيس لاازروب مكب «فالآ ةعسب ةيلاعلا

 مهسيئر فالآ ة ةرشع دزألاو «ناولع نب , هّللا دبع مهيلع فالآ ةعبرأ سيقلا دبعو

 يفعجلا رحز نب مهج مهيلع فالآ ةعبس ةفوكلا لهأ ن نمو «ناذوح نب هّللا دبع

 ةعبس ىلاوملاو «يبضلا نيصع نب رارض مهيلع فالآ ةرشع ميمتو . . يجحأملا

 اوناك جحذمو دزألا مهتيبلاغو ةيناميلا نأ كلذ ىدؤمو .(نايح مهيلع فالآ

 ميمث مث «لتاقم )١1٠٠١( م ا ءلتاقم )٠(

 رئاشع مهنيبو سيق نم اوناكو ةيلاعلا نم ة ةرصبلا لهأ مث . لتاقم )٠٠٠١١( اوناكو

 اذهو .لتاقم )7٠٠١( اوناكو يلاوملا مث :لئاقم (400) ةيلاعلا لهأ ناكو ةيناطحق

 )١( ص نسخ يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا ١54 -195.

 )( .3ج 8١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا
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 .د لوقيو .ناسارخب ةيبرعلا لئابقلا نم دونجلا دادعت ًاليصفت ركذي هنأل ديرف صن
 مهسيئر نأ الإ ةبيتقل ةداضملا ةمواقملا ةكرح َمَعزت دزألا تلواح» :نسح يجان

 رذنملا نب نيصح امنيب 2. .مهددع ةلقل لمعلا كلذ ةبغم مهرذح رذنملا نب نيصح

 فلح ةعيبرو دزألا نيب ناكو «دزألا نم سيلو ةعيبر نم لئاو نب ركب سيئر وه امنإ

 (لتاقم )78٠٠١ ناك ةعيبرو جحذمو دزألا عومجمف ًاليلق مهددع نكي ملو «قيثو
 اوناك سيق نم مهنأ يجان .د ىري نيذلا ةيلاعلا لهأو (لتاقم )٠٠٠١ ميمت امنيب

 اهتعاط ءاهتنا نالعإب ءدب يذ ئداب ةعيبرو جحذمو دزألا تفتكا دقو .لتاقم )40٠(

 ميلقإ ىلإ ةبيتق راسف  مهيلع أريمأ دعي مل هنأ نالعإ وأ  ناسارخ نم هعلخو ةبيتقل

 نب ناميلس علخ نلعأو ةناغرفي زكرمتف ءرهنلا ءارو ام دالب نم هرواج امو ةناغرف
 فوس مهل بصعت املاط نيذلا - سيقو ميمت يتليبق نأ نظي ناكو «كلملا دبع

 اهتضراعم تنلعأ يميمتلا دوس يبأ نب عيكو ةدايقب ميمت نم ةقرف نكلو ءهعم نونوكي
 : بلهملل ةنطق تباث لاق هيفو ناسارخب بلهملا لامع نم عيكو ناكو «ةبيتقل

 ميكرتل اقدارنس تييقي ىشجح انا حوا / انتيك مار كاز انه

 ميمت ديس ناكو بلهملا نب ديزي دهع يف ناسارخ لامع نم عيكو رمتساو
 ىلإ ميمت ةسائر دنسأو ميمت ةسائر نمو هلمع نم ةبيتق هلزعف «ناسارخب اهسيئرو
 ؛«كلملا ديع نب ناميلس علخو ةعاطلا نع ةبيتق جرخ املف «يبضلا نيصح نب رارض

 تعاطتسا» :نسح يجان .د لوقيو .هتبراحم يف عيكو أدب «ةناغرف ميلقإب زكرمتو
 اهبناج ىلإ لئابقلا ةيقب تفقو نأ دعب ةبيتق ةروث ىلع يضقت نأ عيكو ةدايقب ميمت
 ةفلاخم ىلع اولمع» دنجلاو لئابقلا نإ :ريثك نبا لاقو .«لئاو نب ركبو ءدزألاك

 يبأ نب عيكو كلذ ءابعأب مئاقلا ناكو .هلتق يف اوعسو  ناميلس علخ امل  ةبيتق

 ةنس نم ةجحلا يذ يف هلتق ىتح هب لزي ملف هضهان مث ةريثك اعومج عمجف دوس

 برحلا يوذو ناعجشلاو ءاربكلا ءابجنلا ةداقلا نم ملسم نب ةبيتق ناك دقو ه5

 هيلإ ةّينملا تردابف ةعاطلا علخو .هفتح اهيف ناك ةلز لَّر هنكلو . .تاحوتفلاو

 رفكي دق ام ةحلاصلا لامعألا نم هل قبس نكل «ةيلهاج ةتيم تامف ةعامجلا قرافو
 :ةناسارخ هالي نصقأ نم ةناضرفي هتاقو تتاكو +: هتاعيش هي هللا

 اهنم «يربطلا اهركذ ةديصق ملسم نب ةبيتق هلاتقبو عيكوب رخفي قدزرفلا لاقو
 :قدزرفلا لوق

 ٍناَغَرَق نمرصقلاب اب ةيشع  اًهّماَشو فويسلا لس يذلا اًنِمو

 ٍنانبومراص فيسباهيلإ اعدذإةعامجلاب عيكو ىَرْجُيف. .

 ٍنانجَءَيَف كومريلابوردبب ىزج امك لاجرلا لامعأب ًءازج
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 رودب رخفي يناطحقلا يجحذملا يئاطلا ميكح نب حامرطلا رعاشلا لاقو
 رحز نب لامح دي ىلع هلتقمو ملسم نب ةبيتق درمت ىلع ءاضقلا يف دزألاو جحذم
 : حامرطلا لوق اهنم «يربطلا اهركذ ةديصق يجحذملا يفعجلا

 اعلا ها م .«جحذم ةنبا ٌجحْذَم سراوف االول

 هلا يي يرُدزأو ةعامجلا ُدَقُع ٌتَعِلْضُتساو

 هَيثِعلا اهيلع ًةحناج ليخلاو ردع درع واعت ل ةرج

 ٌربكألا ّرعألا نم يقارعلا ٌرَضُم 2 ْتَئِيَبَت ثيح ٍنيصلا ٍجْرَم «جرملاب
0 2 0 

 (هق9- 15) هدهع ملاعمو . . قرشملاو نيقارعلل بلهملا نب ديزي ةيالو

 ةنس ناسارخ ةيالو نم هلزعو هيلع جاجحلا رمآت يذلا بلهملا نب ديزي نإ

 دالبلا نم جاجحلا ديب ام ىلوتيس هنأب باتكلا لهأ نم خيش ؤبنت نم افوخ ه5
 نيطسلف ىلإ اجن ىتح هتوخإ عم هسبحو جاجحلا هيلع رمأت مث (ديزي هل لاقُي ّلجر)
 داع نأ ثبل ام «ةفالخلا ىلوت نأ ىلإ كلملا دبع نب ناميلس دنع ثكمو ه9 ةنس

 :ريثك نبا لاق كلذ يفو ه4 ةنس اهقراشمو قارعلا ىلع ايلاو قارعلا ىلإ
 مث قارعلا ةرمإ ىلع ىّلوو ؛ جادتجلا بارد كدملا دوق نب ناوين لرحا

 لآ ةبقاعمب هرمأو :«نينس رشع دعب اهترمإ ىلإ هداعأف « «بلهملا نب ديزي ناسارخ
 .«ناسارخ ىلع بلهملا نب ديزي لزع يذلا وه جاجحلا ناكو ءجاجحلا

 ه6 لاوش يف ةافولا هترضح امل فلختسا جاجحلا ناكو» : يربطلا لاق

 ةالصلاو برحلا ىلع فلختسا هنإ ليقو . .5 ةالصلا ىلع جاجحلا نب ِهّللا دبع هنبا

 ملسم يبأ نب ديزي امهجارخ ىلعو «ةشبك يبأ نب ديزي ةرصبلاو ةفوكلا نيرصملاب
 نب ناميلس لزعف . .(جاجحلا نب هللا دبع َرقُي ملو) جاجحلا توم دعب ديلولا امهّقأف

 .«بلهملا نب ديزي قارعلا ىلع رّمأو جاجحلا باونو ملسم يبأ نب ديزي كلملا دبع
 يفوت يذلا مويلا يف كلملا دبع نب ناميلس عيوب ه47 ةنس يفو» :ريثألا نبا لاقو

 نم نيقب عبسل ةنيدملا نع نايح نب نامثع ناميلس لزع اهيفو .ةلمرلاب وهو ديلولا هيف
 ناميلس لزع اهيفو .مزح نب ورمع نب دمحم ركب وبأ اهيلع لمعتساو ناضمر
 .«بّلهملا نب ديزي لمعتساو قارعلا نع ملسم يبأ نب ديزي

 ًاريمأ قارعلا ىلإ - نيطسلفب سدقلا نم وأ - ماخلا نيا ايحلا نب ؛ ديزي قلطناف
 دالبلا ْمَع دق ناك ام ديزي لازأف - ه45 ةنس نابعش وأ بجر يف - نيقارعلا ىلع أيلاو

 نم ًافلأ نيثالث ءاهز نع جرفأو «هباونو جاجحلا ةيالو يف روجلاو ملظلا نم دابعلاو
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 ناك يتلا ةدايزلا ىَعْلأاو «قارعلاب جاجحلا نوجس يف نيذلا نئاهرلاو نينوجسملا

 «قارعلاب تايطعألا لذبو ءاهتاقيم ىلإ ةالصلا درو «جارخلا يف اهضرف جاجحلا
 يرقشألا نادعم نب بعك لاق كلذ يفو «رارقتسالاو نامألاو لدعلا اهعوبر يف رشنو

 :بلقملا خي ديزي حدمي

 مرارا تاج لاو يرحل امدعب نيقارعلاب ًارودص َتْيَفَش

 تن ل 5 ل

 ل

 «قارعلاب تايطعألا لذبو «ىرسألا قلطأو اهنم نوجسلا لهأ جرخأو «جاجحلا باون
 «ةئسح رومأ عم 0 ل ل

 0 ةتلهملا ني.كيزي دب نلع ةساحملا كلت تحت 0

 ناسارخ مث قارعلا ةرمإ ىلع ىّلوو «جاجحلا باون كلملا دبع نب ناميلس 8
 ناميلس لزع» :نودلخ نبا لاقو ءريثألا نباو يربطلا ركذ كلذكو «بلهملا نب ديزي

 لزعو «نيرضملا ىلع بلهملا نب + كياؤي لوف «قارعلا نع تاو

 هالو فام ىلع ادايز ءاجأ تليعلا خي رن كيوب ع . ملسم يبأ نب

 ناك جاجحلا ةيالو يف قرشملاو قارعلا لامع نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو
 جاجحلا هفلختسا يذلا ملسم يبأ نب ؛ كيزيو «ةفوكلا لماع ديزي نب بشوح : : مهنم

 قارعلا ىلع ًالماع تاياورلا هتربتعا كلذلو قارعلا ةيالو ةمصاع طساو ةنيدمب كلذو

 ىلعو جاجحلا نب هللا دبع ةالصلا ىلع جاجحلا فلختسا :ليقو ؛جاجحلل ةفيلخو
 هَّللا دبع نب حاّرَجلا ة ةرصبلا لماع ناكو ءطساوب كلذو ءملسم يبأ نب ديزي جارخلا

 قارعلا ىلع ناك» هنأ ه4ا/ ةنس ءابنأ يف ريثألا نبا زكذ. كفو «يجحذملا يمكحلا

 ركذ مث ٠ . يمكحلا هَّللا دبع نب حاّرجلا ةرصبلا ىلع هتفيلخ ناكو جاجحلا ناسارخو

 يف لاقو «اهلبق يتلا ةنسلا يف نيذلا سفن لامعلا ناك» هنأ ه84 و 88 ةنس يف
 ىلع هلماعو «فسوي نب جاجحلا قروشملاو قارعلا ىلع ناكو» ه١ ةنس ثادحأ

 ىلع ناكو ؛ملسم نب ةبيتق ناسارخ ىلعو «يمكحلا هللا دبع نب حارجلا ة ةرصبلا

 مث ه94 لاوش يف جاجحلا ةافو ىلإ ةيلاتلا تاونسلا كلذكو «فسوي نب دمحم دنسلا
 ,ه45 ةنس بلهملا نب ديزي هتيلوتو جاجحلا ةالوو باون هلزعو ناميلس ةفالخ ىلإ

 جاجحلا نب هللا دبعو ملسم يبأ نب , ليزي : كاذ ْدِإ قرشملاو قارعلا ةالوو لامع ناكف

 يجحذملا يمكحلا هللا دبع نب حارجلاو ,ةفوكلا يف ديزي نب بشوحو ءطساو يف

 5١. 8ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 000
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 مساق نب دمحمو «نامع ىلع يعشاجملا ةربص نب رايخلاو ءاهروغثو ةرصبلا ىلع
 جاجحلا ةالوو باون ْمُه كئلوأف «ناسارخ ىلع ملسم نب ةبيتقو «دنسلا ىلع يفقثلا

 .قرشملاو قارعلاب

 نبا ركذ دقو «طساو ةنيدمب ماقأف «بّلهملا نب ديزي قرشملاو نيقارعلا ىلوت مث
 ؟تليملا نب ديزي ةثيعلا هذه يف قارعلا ىلع ناك» هنأ ه95 ةنس ءابنأ ةمتاخ يف ريثألا

 لبق نم يدنكلا ِهّللا دبع نب نايفس ةرصبلا ىلعو كر وا

 نب ركب وبأ ةفوكلا ءاضق ىلعو ةنيذأ نب نمحرلا دبع اهئاضق ىلعو «بلهملا نب

 ثعبو» :نودلخ نبا لاق ؛دوس يبأ نب عيكو ناسارخ برح 5” يبأ
 : هدهع ملاعمو ديزي باون ركذ أدبن نامٌعبو . .«اهالوتف نامُع ىلع ًادايز هاخأ ديزي

 نامُعل بلهملا نب دايز ةباين :ًالوأ
 ةقطنمو نيرحبلا ةيالوو نامع ةيالو طبر قارعلل جاجحلا ةيالو يف مت دقل

 نب رايخ ةدايقب اشيج نامع ىلإ جاجحلا ثعبف «يفقثلا فسوي نب جاجحلاب جيلخلا
 «نامع هشيجو ةربص نب رايخ لخدف «نامَع ىلع هالوو ىسيقلا ىعشاجملا ةربص

 داّبع نب ناميلس هاخأو يدزألا ىدْنَلُجلا نب ديبُح نب داّبَع نب ديعس اهيكلم براحو
 ديعس ّرفو) :لاق نأ ىلإ نامَع ىف تعقو ىتلا برحلا رمع قوراف .د ركذ دقو

 يرمألا يلاولا ةلماعم تناكو .ةيقيرفإ يقرش يف جنزلا دالب ىلإ ناَيدْنَلُجلا ناميلسو
 ءيجمب تريغت ةسايسلا هذه نأ ىلع «ةديدش يعشاجملا ةربص نب رايخلا ديدجلا
 لإ بلهملا نب رار ماع روياوملا ىلا اح كبت ةفالكلا ىلإ كاططلا دش رب ارح

 ىلع ًايلاو ًادايز هاخأ نّيَع قارعلا ىلع ًايلاو ديزي حبصأ نيحو ٠ قشمد يف ذوفنلا

 لدعلا دايز طسبف .2١02 .اهيلع ايلاو ئَقَّبو ةمواقم نود ةيالولا ةدايز ملستف ءنامُع
 .رارقتسالا هدهع داسو َنامُع عوبر يف نامألاو

 مث بلهملا اوحدم نيذلا ءارعشلا ا ا ل ا وعلا

 نم ديدعلا ركذ فلس دقو «ناسارخ يف بلهملا نب لضفملاو بلهملا نب

 ضعب ىلع ء ءاطعلا عطقو سانلا بهرأو ملسم نب ةبيتق ناسارخ ىلوت املف 0
 سول ا لا رسال ا اس

 نب ديزي جاجحلا لزع امل» :يناهفصألا لاق كلذ يفو «ةبيتقل ًاقافن بلهملا نب
 ا ل اا

 م نادعم نب بعك برهف «ناسارخ ىلع بلهملا نب , ديزي ةيالو هتغلب مث 0

 : لاقو نيسبطلا قيرط ىلع نامُع ىلإ يرقش
 ١١. ص - رمع قورأف .د  يلامعلا خيراتلا رداصم 22320
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 نات اناا نيجي طار  ييدفاوو [1ةينم ا راببت نوار

 1 يار ل تنكس اينردنلاع
 توءاسو اهاوتجا مث ةدم َناَّمَعِب ماقأف نامُع دزأ نم يرقشألا بعك ناكو -

 اهئكاَسو وْرَم ْنِم ٍلدبتلا سئب
 اهفصنم نود ًاريطم ُباحسلا ىحضي

 ؟ا ولكم بلهملا نب

 ٍداوطأ تحت ينكَسو ءِناَمُع ضرأ

 داصرفب تلَعاهلابجأ ناك

 يداقحأو يرمغهب ٌتيفشامو هب تلظح رمأ ىلع يسفن فهلاي
 يداعلا ملاظلا لوقب ٌتررتغا مث 2مكحيدم يف ًاماع نيسمخ ٌتينفأ

 دااغضأ نجي اريساابعكنأب  ةكلام ةوحلا نير وو كدا

 ٍداشرإو ٌيغ ْنِمَناَروطٌرهدلاو مكتيب ٍدوجلا ٌتيبف َتوَمَع نإف
 "”0يداتوأو يبانطأ كوحن ثعزن هب تحمس وأ حفصب َتْنَتَم نإو

 نيبح بلهملا نب ايري نا نارا كالت ينايمعالا سيفوز يللا ودنا

 يف وهو ديزي ىلإ اهثعبو اهلاق امنإو ةديصقلا كلت دعب نكي مل بعك سبحف «كلذ
 :هلوق ليلدب «نامعب سبحلا

 يف فوقوم وهو تايبألا كلت يرقشألا بعك ثعب دقف .ةلاسرلا :ةكلأملاو

 هنع افعف «قارعلاب ديزي ناكو فل حا نبا ع اهتعيسفلا والعيو «نامعب دايز سيح

 ديزي ىلإ بعك راسف «هليبس دايز نلف ءهيخأ نبا عم وفعلا باتكب ثعبو ديزي

 ديزي ةيالو يف امهنأب ناقطني نيتيب اهنم يربطلا ركذ ةديصق اهنم دئاصقب هحدمو
 لوق امه ناتيبلاو «ةرتفلا هذه يف الإ نيقارعلل ايلاو ديزي نكي ملو اهقراشمو قارعلل
 :بلهملا نب ديزي ىلع ينثي يرقشألا بعك

 حاوصلا تاسيتاكلا ايقا راجت امدعب نيقارعلاب ًارودص تيفش

 ٌحشاكو ٌقئيدص هيف عرش مُهَف مهلك سانلل دوجلاو ىدنلا تددم

 هدهع تازجنمو ةرصبلا ىلع ديزي باون : اناث

 يبأ ةيالو ذنم ةعساش روغثو قطانمل ةيرادإلا ةمصاعلا ةرصبلا ةنيدم تناك

 ةيالو يف مث نافع نب نامثعو باطخلا نب رمع ةفالخ يف ةرصيلل يرعشألا ىسوم

 .1؟ج 08ص  يناهفصألا جرف يبأل  يناغألا 0)
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 :ةرصبلا لامعأو روغث تلمش دقو «ةيواعم ةفالخ يف ةرصبلا ىلع نايفس يبأ نب دايز

 «نامع موخت ىلإ يبرعلا جيلخلاو نيرحبلا ةقطنمو «قارعلا بونجب ةرصبلا قطانم
 .ناريإ نم اهريغو نامركو سرافو زاوهألا ميلاقأو

 :يرذالبلا لاق «ىسوم يبأ ةيالو يف ةرصبلاب لزانملا اونبو سانلا طتخا دقو

 ىلوت املو 220«. .نيطلاو نبّللاب ةرامإلا رادو ةرصبلا دجسم يرعشألا ىسوم وبأ ئئبو)

 نبّللاب ةرامإلا راد ءانب يف دايز داز» ةيواعم ةفالخ يف نايفس يبأ نب دايز ةرصبلا
 نايفطو شعل ريل :تيفربت دقو 00 ةراهجتلا نه نيظاسأ اهين: لعجو:نيطلاو
 ةنس رخاوأ يف - يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث ةياهن ذنم جاجحلا نم ديدش

 نأ كلذ ببس يف ليقو ءآلماك ًامده ةرصبلاب ةرامإلا راد مدهب جاجحلا ماقو هم
 ليزي نأ جاجحلا دارأف - ىسوم يبأ كلذكو دايز ءانب نم تناك ةرصبلاب ةرامإلا راد

 ديزت امنإ :هل ليقف (روجايلا) رجآلاو ٌصجلاب اهئانبب ّمّهَف  اهنع امهمسا وأ دايز مسا
 ءانبب جاجحلا ماق دقو .ًالماك ًامده ةرامإلا راد مدهب جاجحلا ماقف نايل هنا كسا

 «ةرصبلاب ةرامإلا راد مْدَهُف ه85 و 87 ةنس يف هل ًارقمو ةميصضاخ طساو ةيدم ةاضتأو

 راد ةرصبلاب نكت ملف» :يرذالبلا لاق .ةفوكلاو ةرصبلا ةبقاعمبو كلذب ةلص اذ ناك

 ىَلو ةفالخلا ناميلس ىّلوت املف 222. .كلملا دبع نب ناميلس ةفالخلا يلو ىتح ةرامإ
 لاملا تيبو جارخلا ىلع ىلوف - نابعش وأ بجر يف - تلهملا نب , ليزي قارعلا ىلع

 اهءانب حلاص داعأف ةرصبلاب ةرامإلا راد ءانب ةداعإب هّرّمأَف» نمحرلا دبع نب حلاص
 روجايلاب ةرامإلا راد ءانب ةداعإ ناكف )7 «اهكْمُس عفَرَو ءاهساسأ ىلع ٌصجلاو رجآلاب

 لماع هتفصب لمعلا ليومتب حلاص ماقو بلهملا نب ديزي دهع تازجنم نم صبجلاو

 يدنكلا هللا دبع نب نايفس ناكف ةرصبلا ىلع ديزي بئان امأ «لاملا تيبو جارخلا

 ه4 ةنس ميلاقألا لامع يف يربطلا ركذ دقو ,.ه95 نابعش ذنم ةرصبلا ىلع ديزي هالو

 ءاضق ىلعو «بلهملا نب , ديزي لبق نم يدنكلا هللا دبع نب نايفس ة ةرصبلا ىلع ناك» هنأ

 يف يربطلا لاقو - كلذ لثمب ريثألا نبا صن : مدقت دقو  «ةئيذأ نب نمحرلا دبع ةرصبلا

 دا : «يبالكلا لاله نب هّللا دبع ةرصبلا ىلع ديزي لمعتساو» ه1 ةنس ثادحأ

 نب ديزي لماع ناكو» ه9 ةنس لامعلا ركذ يف لاقف ة ةرصبلا ىلع ًاريمأ نايفس رارمتسا
 كلذ نم نيبتيو 7 يدنكلا هللا دبع نب نايفس ةنسلا هذه يف ةرصلا ىلع بلهعلا

 ناكو «ه45 595 ةنس نم ةرصبلا ىلع بلهملا نب ديزيل ًابئان ًاريمأ نايفس رارمتسا
 يدنكلا نايفس ةباين راطإ يف :رصبلا ةرالو قطانت نمي: ىلع الفا لاله نيدشللا ةييغ

 .6ج 753١و 1١١6 و 7١١”ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
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 ىلع بلهملا نب ناورم هاخأ ديزي رّيصو» :يربطلا لاق .اهلامعو اهروغثو ةرصبلل
 : ّيدايإلا ءاهبلا وبأ لوقي ناورملو .هدنع هتوخإ قدا ناكو ةرصبلاب هرومأو هلاومأ

 اعاطتسا ام لوحي رمألا َميِسَج اوعيطتسيْنأ وب أمم امان

 او ىدلن كاذب مهتلضف ركماحب ٌمُهُرودص تقاض نإ

 ةيعارز يضارأ حالصتساو ةرصبلا يف راهنأ قشب , بلهملا نب , ديزي ماق دقو

 ةعساشلا ةيعارزلا اهقطانمو اهملاعمو ةرصبلا راهنأ نم يرذالبلا 0 لقو «ةعسأو

 . .بلهملا نب ةنييع يبأ مأ يهو بلهملا ةأرما ةيريشقلا ةرمض تنب ةريخل :ناتريخ)

 نب ةيواعم نب نايفس لآل مويلا يهو . .رهن اهيفو بلهملا نب ةريغملل تناك :نابلهمو

 رمحألا رصقلا ناكو . . بلهملا نب ةصيبق نب متاحل : ةيمتاحلاو . .ةساهملا خذي اكيزي

 نب ديزي رفحو» :ىيرذالبلا لاق .«ةرفُص يبأ نب ةصيبق نب صفح نب رمعل : ةرصبلاب

 ام بلهملا نب 7 سوا رسمك نوب رع عديم

 رمت دقو ”ةاهريشو هان ءةيحيرلا «تسخلاو :نابجلاو ؛ يترشلا

 0ك ا

 هتاحوتفو دنسلا دالبل بّلهملا نب بيبح ةيالو :ًثلاث
 لبق ةراشإلا ديفملا نمو «يدزألا بلهملا نب بيبح دنسلا ىلوت ه945 ةنس يف

 لاق «يدزألا ةرفص يبأ نب بلهملا دنسلا دالب ازغ نم لوأ ْنِم ناك هنأ ىلإ كلذ

 تلهجلا حتفو ازغ دقو (ه55 ةنس ةيواعم 0 ديلا وثق يليملا ازغ» :يرذالبلا

 : كلذ يف رعاشلا لاقو .ةئبو ناتلملاو روهالو ناقيقلا دالب كاذنآ

 تليهسشلا يه ريش اتناك عبس اوفي ةلتل ةزألا نأ شويا

 اهنلعذألو :يدزأآلا يديدّجلا ورمع نب دشار ريمألا دنسلاو ناركم ىلوت مث

 ىتأ) : يرذالبلا لاق «ةرصبلل نايفس يبأ نب ب دايز ةيالو يف ه٠2 4 ا/ ةنس ةيواعم

 :رعاشلا لاق هيفو ,«رفظف دنسلاب ناقيقلا ازغ مث «ناركم دشار

 ٌعفار كيلاعصلل ًادلجج ٍدزألا نم مزاح ٍةبيقنلا ٌنوميم دنسلا ازغ

 ٌعقاو ءايلعب ٌرقص «ئرّسلا َبِغو قركلا ىلع ورمع نبا ّيديدُجلا َنِإو

 .اغج 59١١و 5١١1و 7١١”ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 نب كلملا دبع ةفالخ يفف «دنسلا دالب يف نوحتافلا ءارمألا بقاعت دقو

 دنسلا رغثو ناركم ىلع ناك ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث تاوئسو ناورم

 لاق ؛ «ملسأ نب ديعس جاجحلا ثعبف «يريمحلا يفالعلا ثراحلا نب دمحم
 ملسأ نب ديعس لتقف «نايفالعلا ثراحلا انبا راسو دمج ةنلض ناك : يرذالبلا

 نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نب نابر :فالع مساو «رغثلا ىلع نايفالعلا بلغو
 | .«ريمح نب كلام نب ةعاضق

 رغث ىلعو يميمتلا رعس نب ةعاجم ناركم ىلع ه4 ةنس  جاجحلا ىلو مث
 تامو «دنسلاب ليبادنق نم فئاوط احتفف «يرمنلا عارذ نب نوراه نب دمحم دنسلا
 رغثو ناركم ىلع نوراه نب دمحم جاجحلا لمعتساف «ناركمب ةنس دعب ةعاجم

 نب هللا ديبع مهازغف ٠ ؛«نيملسملل ةئيفس ىلع (لبيدلاديم) لهأ نم موق راغأف تددلا

 رغث ىلإ ريسي نأب نامٌعب وهو يلجبلا ةفهط نب ليدب ىلإ جاجحلا بتكف ِلِتْمَف ناهبن

 -ه/26 ةنس  دهشتساف لييدلا دالب ازغو ءاهالوتو دنسلا ىلإ ليدب راسف «أريمأ تسلا

 ةنس يف١ هنأ ىوس تاياورلا ركذت ملو «بّلهملا نب بيبح ناركمو نامرك ىلوت مث

 . "”(نامرك نع بلهملا نب بيبح جاجحلا لزع ه7
 ماشلا دنج نم شيج يف اهيلإ راسف يفقثلا مساقلا نب دمحم دنسلا ىلوت مث

 يفحجلا ضيق نب ضر نب مهج دئاقلا هتمدقم ىلع ناكو «ةفوكلاو ةرصبلاو

 ميلالسلاب رمأو» :يرذالبلا لاق «لبيدلا ةنيدم مساقلا نب دمحم ازغف «يجحذملا

 لبيدلا تحتقف ءدارُم نم لجر ًادوعص مهلوأ ناكف «لاجرلا اهيلع دعصو تعضؤوف
 هتمصاع تناكو رهاد كلملا دالب مساقلا نب دمحم ازغ ه١ ةنس ىيفو (ةونع

 0 «ًاليتق رهاد كلملا طقسو مالسإلا دنج اهيف رصتنا ةكرعم تعقوف «(ذابانمهرب)
 | :متاح نب روصنم ركذو .يئاطلا ةبلعث نب مساقلا رهاد لتق يذلا : يبلكلا نبا

 هيلا ل .؟صورب يف - ناموسرم يأ - نارّوَصُم هّلَتَق يذلاو رهاد

 يف وهو جاجحلا توم أبن مساقلا نب دمحم ىتأو «(ناتلم) اهرخآ ناكو «نئادملا
 ةرماؤم يف مساقلا نب دمحمب ٍّجَّر دق جاجحلا ناكو - ه1565 ةنس لاوش يف  ناتلملا

 ءديلولا نب زيزعلا دبع هلدب نوكي نأو دهعلا ةيالو نم كلملا دبع نب ناميلس علخ
 باتك اناتأف ءمساقلا نب دمحم عم دنسلاب انك :يبلكلا ثولهلا لاق» :يربطلا لاق

 0 اني جالا ل را وح اج ديرب جاهلا

 بيذعتلل بيبح ضرعتو «ةرصبلا يف بلهملا نب بيبح سبحب جاجحلا ماق  نيطسلفب ناميلس
 بيبح ليبس ىلخف بلهملا لآ نع فكلاب جاجحلا ىلإ بتكو ديزي نيمأتب ديلولا ماق نأ ىلإ
 .ةرصبلاب ثكمف ه99 ةنس
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 دنسلا ىلع مساقلا نب دمحم لزي ملو» :نودلخ نبا لاق «ناميلس اوعلخا نأ جاجحلا
 يكسكسلا ةشبك يبأ نب ديزي ىلوو هلزعف كلملا دبع نب ناميلس ةفالخلا يلو نأ ىلإ
 نب حلاص هسبحف قارعلا ىلإ هب ثعبو ةشبك يبأ نب ب ليزي هدّيقف ءهناكم دنسلا ىلع

 ناكو .هيخأل مهلتق ىلع جاجحلا ةبارق نم لاجر يف هبْذَعو طساوب نمحرلا دبع

 ةشبك يبأ نب ديزي تامو «جراوخلا يأر ىلع نمحرلا دبع نب مدآ هاخأ لتق جاجحلا
 ددسلا. ىلغ كلا دبع نب ناملس ىلوف :+همدقم نا ةليل ةرشع يتامعت دقسلاب
 :006تلهملا نب بيبح

 ةيلوت نوكتف ه4 ةنس ةرخآلا ىدامج فصتتم يف ةفالخلا ناميلس ىلوت دقو

 دقف اهي ١م هتيالو تناكو هه بجر يف دنسلا ىلإ هريسمو ةشبك يبأ نب ديزي

 رشع ةينامثب دنسلا ضرأ همودق دعب ةشبك يبأ نب ؛ ديزي تام» أ انما رذاابلا ركذ

 .©9ًابيرقت ه45 بجر رهش رخاوأ يف كلذ نوكيف .«ًاموي

 ناميلس ىلإ بلهملا نب كيري ومنم لوم ةريسلاب ايقنت تليجلا نب تيس ناكو

 وأ بجر ىف اهقراشمو قارعلا ىلع أيلاو اريمأ ديزي ةدوع ىلإ ه٠ ةئس نيطسلفب

 نأ نودلخ نبا ركذ ثيح ءدئسلا ىلع :بيبح ةيلوث عم كلذ نمارت دقو ه45 نابعش
 توم أبن دعب - يرذالبلا لاق كلذكو ةتالعلا دي نب نايم لو نمنع اكمل
 ةنيسلا نلع:بليملا نب يبيح كاملا ذبح نب :ةاميلس امغتساو» :-ةشبك بأ ني دديزي
 ناجحا نو زب كئاك هيسلرت نأ عاجخلا هالو: نيد ندفلا ةرعا نك ين: فلعستر

 رصع يف يرادإلا ميسقتلاو ماظنلا وه كلذ ناكو قارعلا يلاوب طبترت تناك دنسلا نأل

 ىلع كلذ قبطنيو «جاجحلاب أطبترم يفقثلا مساقلا نب دمحم ناكف «نييومألا ءافلخلا
 بلهملا نب , ديزيل ةماعلا ةيالولا راطإ يف تناك دنسلا ىلع هتيالوب بلهملا نب بيبح

 نب ناميلس ةفيلخلا نم هتيلوت رارق ءيجم عم كلذ ضراغتي الو ءاهقراشمو قارعلل
 .بلهملا نب ديزي اهقراشمو قارعلا ريمأب كلذ دعب طبتري وهف كلملا دبع

 ءدنسلا ىلإ ةرصبلا نم -ه47 نابعش يلاوح يف  بلهملا نب بيبح قلطنا دقو
 رهاد نب ةشيلح عجرو مهكلامم ىلإ دنهلا كولم عجر دقو اهمِيَقَف.. » :يرذالبلا لاق

 دنسلا رهن تاهج يف مهقطانم ىلع ةرطيسلا ىلإ اوداع مهنأ دوصقملاو  ؛ذابانمهرب ىلإ

 ًةنيدم تناكو (ليبادنق) ةنيدمب هناسرف عم لزن دنسلا دالب ىلإ بيبح لصو املف  دنهلاو

 ءدنسلاب اهيحاونو (لبيدلا) ىلإ رومألا طبضب ماقو ءاهب رقتساف دنسلاو ناركمل ةمصاع

 )١( 8ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا *٠:.

 ) )0روغثو ضرأ ه44 ةنس ازغ ؛«ماشلاب ةيناميلا ةداق رابك نم : يكسكسلا ةشبك يبأ نب ديزي

 ظ .- ايكرت يف  اروس غلبف «مورلا
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 .مالسإلا اهداّسو برعلا نم فالآ ةعبرأ لبيدلاب رقتسا دقو

 نبا لاق «مالسإلاو ةبورعلا دنجب بّلهملا نب بيبح راس ها ةنس يفو

 براخو «ةعاطلا رورلا لهأ هاطعأو «نارهم ئطاش ىلع بيبح لزنف» :نودلخ

 لاق ءدنسلا دالب يلاعأ نم راهنأ هيلإ يتأتو ناتسكابب دنسلا رهن نارهمو ''ارفظف
 فورعملا عضوملا يف . :مايأ ةثالثب ناتلوملا دعب راهنألا عمتجت مث» :يدوعسملا
 مث «نارهم كلانه يمس اهيبرغ نم رورلا ةئيدم ىلإ كلذ عيمج ىهتنا اذإف «تاسودب
 يف دنسلا نارهمب فورعملا ميظعلا ءاملا اذه نم نيمسقلا نم لك بصيو نيمسق مسقني

 نم ةفاسملاو «لبيدلا ةئيدم نم نيموي رادقم ىلع كلذو «يدنهلا رحبلا ىف ةركاش ةنيدم

 . "1لابمأ ةيادش خسرفلاو ةيدطم اكفرفا ةوعسو ةضخ ةروصتملا ىلإ تاقلوفلا

 هعم نيذلاو رهاد نب ةشيلح دالب ىلإ مالسإلا دنجب بلهملا نب بيبح ىضمو
 ذابانمهرب» ةنيدم رهاد نب ةشيلح ةمصاع تناكو - دنسلا دالبب مهو  دنهلا كولم نم

 بيبح براحف» :يرذالبلا لاق "'#ةروصنملا نم نيخسرف سأر ىلع يهو ةقيتعلا
 دقسللا انلاو هيج تك لق  ةيوجتلا ءاذألا هعنم ةيذلاو ودنا ني ةيقيلخلا ىهذاف :( نفعل
 .ه88: ةنس ناميلس ةقالخ ةياهن: نإ

 نب ديزي ىَلو دقو «نامركو ناتسجس ةيالو برغلا ةهج نم دنسلا رواجت تناكو

 نب ديزي ىلو كلملا دبع نب ناميلس يلو امل» :يرذالبلا لاق .اكردم هاخأ اهيلع بلهملا
 (نادليلا حوتف 74” ص) «ناتسجس بلهملا نب كردم هاخأ ديزي ىلوف «قارعلا بلهملا

 ةفوكلاو طساو يف ديزي دهع ءابنأ : اعنا

 ذنم اهقراشمو قارعلل نيتيرادإلا نيتمصاعلا ةفوكلاو ةرصبلا اتنيدم تناك دقل

 ءامهلهأو ةفوكلاو ةرصبلاب ليكنتلاب جاجحلا ماق املف «يمالسإلا يبرعلا رصعلا رجف
 ءانبب ماقف «ةفوكلا وأ ةرصبلاب ميقي نأ  يشخ امبرو  بغري مل ءه47 ةنس ةصاخو

 ريمألا رقمو ةمصاعلا طساو تحبصأف ه5 ةنس لئاوأ ذنم اهب رقتساو طساو ةنيدم

 اهنوجس ىف ّجّرو ةمألا تالاجرو ءاملعلا نم تائملا ءامد اهيف كفسف ؛جاجحلا

 نب ديزي الإ اهنم جورخلاو بورهلا نم نكمتي ملو «فالآلا تارشعب وأ «فالآلاب
 نب ناميلس دنع ديزي رقتساف - ه٠ ةنس  كلملا دبعو لضفملا هيوخأو بلهملا

 لاق ه4 ةنس  قارعلا ىلع أيلاو ًاريمأ طساو ىلإ داع نأ ىلإ نيطسلفب كلملا دبع
 بلهملا نب ديزي ىَلو كلملا دبع نب ناميلس ىلإ ةفالخلا تضفأ املا :يربطلا
 نم هالو ام ٌنايملس ُهالو امل رظن بلهملا نب ديزي نأ :دمحم نب ماشه ركذف «قارعلا

 .8*4ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()

 .اج 8١ص يدوعسملا  بهذلا جورم 00
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 لهأ ًءاجر ٌمويلا انأو «ٌجاجحلا اهبرخأ دق قارعلا نإ :لاقف هسفن رمأ يف قارعلا رمأ

 نب حلاص نييعتب ناميلس ىلع ديزي حارتقا ىلع ماشه ةياور ترصتقا مث .2١7 .قارعلا
 نكلو + (كيأر انلبق دق :ناميلس. هل لاقف) «قارعلاب جارخلا ىلع ًالماع نمحرلا دبع

 هنأ كاردإ حيتي ب «قارعلا لهأ ءاجر مويلا انأو ,جاجحلا اهبرخأ دق قارعلا نإ) ديزي لوق

 دو لام ةنار زر قارشلاب لهأ احر ليحتل رد هلي لع قار نايلي ل ىلا

 لذبو «نيشوقنملا ةداعإو جاجحلا نوجس يف نم جارخإ كلذ نيب نم ناكو ؛ جاجحلا

 نأ كش الو «كلملا دبع نب ناميلس ىلإ ًابوسنم كلذ تاياورلا تركذ دقو «تايطعألا

 ناميلس قفاو املف «بلهملا نب ديزي دي ىلع مت ذيفنتلا نكلو «كلذب رمألا لضف هل

 طساو ةنيدم ىلإ ريسملاب هرمأ «جارخلا ىلع ًالماع نمحرلا دبع نب حلاص نييعت ىلع
 قاد وهزم جاجحلا رود نم راد زيهجتو غارفإب موقي نأو ةيلاملا رومألا طبضي نأو

 مودق لبق قارعلا ن نمحرلا دبع نب حلاص مِيَِق)» :ةبش نب رمع لاق . همودق ىتح  ةرامإلا

 ساحل عرش ينيعلا نب , ديزي مِدق املف :بويأ نب دابع لاق . اطساو لزتف ديزي

 ىقتلاف ماشلا لهأ نم ةئامعبرأ هيدي نيبو حلاص جرخ ةنيدملا نم برق املف .. هنوّقلتي

 لزنف . .رادلا اذه كل تغّرف دق 0 و ير «هرياسف ديزي

 .ه97 نابعش وأ بجر يف كلذو ءطساو يف ةرامإلا راد يهو .'' ”«رادلا يف ديزي

 الو دودح مهيلع سيل نيذلا نينوجسملاب فوشك زيهجتب رمأ دق ديزي ناكو

 نوجس يف مهبلغأ ناكو ءاهريغو ةرصبلا كلذكو ةفوكلاو طساو نوجس يف قوقح

 ظفاحلا لاق «كلملا دبع نب ناميلس نينمؤملا ريمأ مساب مهحارس قلطأ مث ءطساو

 قلطأ :لاق مدحق نع ريثك نب دابع نع مصألا وبأ انثدح : يعمصألا لاق» : ريثك. نأ

 نجس يف اوناك ريسأ فلأ نينامثو ًادحأ «ةدحاو ةادغ يف كلملا دبع نب ناميلس

 تضرغو «ةأرما فلأ نوثالث مهنم افلأ نونامث هنجس يف ثبل هنإ ليقو . جاجحلا

 عطق مهنم دحأ ىلع بجي مل أفلأ نيئالثو ة ةثالث اهيف اودجوف جاجحلا دعب نوجسلا

 ناكو طساو ةنيدم ضبر لصأ يف لوبي دجُو يبارعأ سبح نميف ناكو «بلص الو

 2 نين عيال اكيرش طساو ةنيدم انزواج نحن ااذإ

 يف ناك نم ٌجرخأ كلملا دبع نب ناميلس ماق امل» دّريملا سايعلا وبأ لاقو

 . ”أفلأ نينامث دحاو موي يف جرخأ هنإ لاقيف «نيمولظملا نم جاججبحلا نجس

 .8ج 7١١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
 .ةدج 52١١ص - ريثك نبا ةياهنلاو ةيادبلا )

 .١ج ؟797ص - هدربملا  بدألاو ةغللا يف لماكلا (")
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 دّربملا سابعلا وبأ ركذ اميف «جاجحلا نايغط نم ناك دقف «نيشوقنملا ربخ امأو
 ءاهقفلا نم ثعشألا نب نمحرلا دبع عم جرخ ْنَم لج اذإف جا ءاسعملا ولنا هلآ
 ْمُهطِلْخيو .بادآلاو ةحاصفلا عضوم نع مهُليِزُي نأ ٌبحأف «يلاردلا نون وهريمو

 ْمِهارَقَ «ىرقلا نم مهب يأ امنإو .جولع يلاوملا امنإ :لاقف «طابنألاو ىرقلا لهأب
 لك دي ىلع شقنُي نأب نمأآو :نادملا يأ - راصمألا نم مهرييستب رمأف . .مهب ىلوأ
 قباتس تكو:يف جاجحلا ثيبحلا هي ماك ام يهاضي اذهو ؟''(هتيرق مسا مهنم ناسنإ
 باحصأ رابك نمو لب برعلا مالعأو نايعأ نم تالاجر عم زاجحلاو ةكمب
 دعس نب لهس يفوت ه١ ةنس ىيفاا :هنأ ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقف ِهِكي هللا لوسر
 نب سنأو وه هقنع يف جاجحلا همتخ نمم ناكو .ليلج يندم يباحص ,يدعاسلا

 نم سانلا عمسي اليك مهلذيل هدي يف هللا دبع نب رباجو «يراصنألا كلام

 ةصاخو - ندملا نم يلاوملاو ءاهقفلا جارخإ نم جاجحلا هب ماق امف 1

 نم فالآلا تارشع اوناكو نايغطلاو ربجتلا ىلإ دوعي امنإ ىرقلا ىلإ  ةرصبلاو ةفوكلا
 ةّينهملا لامعألاو ةيداصتقالا ةايحلاب ٌرضأ امم «ةرصبلا نم فالآلا تارشعو ةفوكلا
 نب ناميلس نينمؤملا ريمأ مساب حمس بلهملا نب , ديزي قارعلا ىلوت املف ءاهريغو
 ْدَر» كلملا دبع نب ناميلس نإ دّريملا سابعلا وبأ لاق كلذ يفو «مهتدوعب كلملا دبع
 . 370(طابنألا ةروص يف اوعجرف نيشوقنملا

 ةصاخو ءمهندم ىلإ ني نيشوقنملا ّدرو ًاملظ نينوجسملا حارس قالطإ ناكف
 لاق كلذ يفو « «بلهملا نب , ديزي دهع يف نيقارعلاب رودصلا افش امم .ةفوكلاو ةرصبلا

 : يرقشألا نادعم نب بعك رعاشلا

 ٌحداوصلا ُثاحئانلا اهيف َبَواَجَت امدعب نيقا اعلان ارودص كتيفش
 ٌحشاكو ٌقيدص هيف عيش مُهَف مهلك سانلل دوججلاو ىدَتلا ِتْدَدَم

 ؛اهيلع سانلا معطُي ناوخ فلأ بلهملا نب , ديزي ْذختا» هنأ يربطلا ركذ دقو
 نيذلاو مهحارس قالطإ مت نيذلا نكمتي ىتح امبرو نمزلا نم ةرتفل كلذ ناكو
 عم ديزي قفتا «كلذ ققحت امل هنأ ودبيو «مهعاضوأ بيترت نم نيشوقنملا نم اوداع
 نم تاياورلا هركذت ام ىلع نمحرلا دبع نب حلاص لاملا تيبو جارخلا ىلع هلماع
 ءاهذفني ملف ٠ :مهل عفديل حلاص ىلإ ًاكاكصأ مهريغو ماعطلا ةعابل ديزي ىطعأ» هنأ
 كاكصلا هذه ام ريمألا اهيأ هَّللا كحلصأ : حلاص لاقف «هاعدتساف ؛ديزي ىلإ اوعجرف
 كل ٌتَّلَجَعَو «فلأ ةئامب ًاكص مايأ ذنم كل ٌُثذفنأ دقو اهل موقي ال جارخلا

 )١( ؟917ص - دربملا  بدألاو ةغللا يف لماكلا ج١.

 .ةج 5١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 ريمأ ئضري الو ءيش هل موقي ال اذهف «مهتيطعأف دنجلل لامب ترمأو «قازرألا
 ةّرملا هذه كاكصلا هذه ُرِجَأ ديلولا أبأ اي :ديزي هل لاقف هب ذخاَوَتو هب نيئمؤملا

 .(ال :لاق ءّيلع نرثكت الف اهزيجأ ينإ :لاقف ءهكحاضو

 يضارألاو هعرازمو ةصاخلا هلاومأ نم كلذ دعب دوجي بلهملا نب ديزي ناكو

 هلاومأ ىلع بلهملا نب ناورم رّيص» هنأو اهركذ فلس دقو «ةرصبلاب اهحلصتسا يتلا

 ديزي نيتاسبو عرازمو يضارأ تناكو «؛هدنع هتوخإ قثوأ ناكو ةرصبلاب هرومأو

 لاق» : نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا لاق ءريفو دودرم تاذ داوسلاو ةرصبلا يف هتوخإو .

 نةفسلا تناك نإ : :لاق بلهملا نب ديزي ركذ اذإ ناسح نب ماشه ناك ::ةيسحملا قنأ

 .هدوج يف يِرْجَتل

 '''هئَمِرل تالامَح يف بلهملا نب ديزي ىلع «بالكلا َرَكُ نب ليذُهلا لخدو
 نأ ادد عقتراو ؛كّنأش مظع دق كن هللا كحلسأ) ل لاقف هبا بئاونو

 هنم ربكأ ٌتنأو الإ فورعملا نم ًائيش لعفت تسلو ءكيّلَع ٌناعتسُي وأ كب ناعتسُي
 ؟كتَجاح :ديزي لاق .لعفت ال نأ نم ّبجعلا نكلو «لعفت نأ نم بجعلا سيلو

 اًمأو ءاهّتلبق دقف تالامحلا اّمأ :لاقف .فلأ ةئامب هل رمأو ءاهب ديزي هل َرَمْأَف ءاهركذف

 1و اذ ىعبلف ناعلا

 طساوو ةفوكلا ىلع ديزي باون
 تتناك دقف «ةرصبلا لثم كلذ يف اهلثم ميلاقأ ةدع زكرم ةفوكلا ةنيدم تناك

 زاوهآلا ميلاقأو قارعلاب اهقطانمو ة ةرصبلا لمشت ميلاقأل ةيرادإلا ةمصاعلا ةرصبلا

 لماع ناكو «يبرعلا جيلخلاو نيرحبلا ةقطنم لمشت امك ناريإ يف نامركو سرافو

 ؛يدنكلا هللا ديف نب نايس سأل اينيلاقأو اهيرهت ونة ريطتلا لك عيبايملا نو وكت

 . ةنيذأ نب نمحرلا دبع ةرصبلاب ءاضقلا ىلعو
 ناولحو نئادملاو داوسلاو ةفوكلا قطانمل ةيرادإلا ةمصاعلا تناكف ةفوكلا امأ

 لاق «ناريإ برغ لامش يلاعأب ناذَمَه ميلقإو ناهبصأو ىبَتْسُدَو ّيرلا ميلاقأو قارعلاب

 «يمخللا ريمع نب ةلمرح ةفوكلا ىلع لمعتسا بّلهملا نب ديزي ناكو» :يربطلا

 ةفوكلا ءاضن ىلع ناكو «يدهنلا ناسح نب ريشب ةفوكلا ىلع ىّلوو هلرك م ءارهتشا

 ةفوكلل ًاريمأ يناميلا يمخللا ريمع نب ةلمرح ناكف «يرعشألا ىسوم يبأ نب ركب وبأ

 نب ريشب ريمألا ةفوكلا ىلع ديزي ىلو مث ه9 ةنس رخآ ىلإ رهشأ ةدع اهميلاقأو

 ميلقإ ءاهجو نم رفز نب ليذهلا ناكو هتريشع نع سيئر وأ موق نع موق اهلمحي ةيدلا :ةلامحلا )١(
 .ءايسيقرقو ةيتارفلا ةريزجلا

 .؟ج ا/8 و ”""ص - ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا 0)
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 ديزي دهع ةليط ةفوكلل ًايلاو ثكمف هال ةنس يريمحلا يعاضقلا يدهنلا ناسح
 ابأ ديزي دهع ةليط ةفوكلا ةاضق يضاق ناك امئيب ه44 ماع ىلإ ناميلس ةفالخو
 يرعشألا ىسوم يبأ نب ركب

 هالو 945 ةنس اهب ًأاميقم ناكو بّلهملا نب , ديزي رقم طساو ةنيدم تناكو

 دالب حتفل ديزي راس امدنعف «يجحذملا يمكحلا هّللا دبع نب حارجلا هبئان ناكو

 :نودلخ نباو يربطلا ركذ امكو - يتأيس امك - نيوزق رحبو ناجرج

 . «يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا طساو ىلع ديزي فلختسا»

 ناسارُخ ىلع ديزي نب دّلُخَم ةباين : ًاسماخ
 ىف هنأ الإ «ناسارخ لمشت اهقراشمو قارعلل بلهملا نب ديزي ةيالو:تناك

 مايق ذنم ناسارخب ًاريمأ ًادئاق دوس يبأ نب عيكو ناك ءهدهع نم ىلوألا ةعستلا روهشلا

 لتقم ىتح  ه97 نابعش وأ بجر يف  كلملا دبع نب ناميلس علخب ملسم نب ةبيتق
 هّرقأو ناسارخب أريمأ ًادئاق عيكو رمتساف - ه547 ةجحلا يذ يف  ةناغرفب ةكرعم يف ةبيتق
 اثوعبم تلهملا نن ؛ ديزي ثعب ه917 رفص رهش يلاوح يف مث ؛كلملا دبع نب ناميلس
 «ناسارح نأشب رواشتلل كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا ىلإ متهألا نب نمحرلا دبع وه

 بلهملا نب , ليزي ثععب)» : ًالئاق ريثك نبا ظفاحلا هزجوي ام يربطلا اهركذ ةياور لوقتو

 بلهملا نب ديزي رمأ هدنع نسحُيل كلملا دبع نب ناميلس ىلإ متهألا نب نمحرلا دبع
 هب لزي ملف ناميلس ىلإ متهألا نبا راسف دوس يبأ نب عيكو صقتنيو «ناسارخ ةرمإ يف

 ثعبو :قارغلا ةرمإ عم بلهملا نب ديدي اهيلع ىلوو ناسارخ نع ًاعيكو لزع ىتح

 .قارعلا عم ناسارخ دهع هاطعأف «ديزي ءاج ىتح عبس يف راسف «متهألا نبا عم هدذهعب

 نأ هنومضم نينمؤملا ريمأ باتك هعمو «ناسارخ ىلإ هيدي نيب ًادلخم هنبا ديزي ثعبو
 هنأ ببسب هل ضرعت دق عيكو ناك نإف ةعاطلا علخ نكي مل ملسم نب ةبيتق نأ اومعز ًأسيق
 دهع ناميلس بتك» :نودلخ نبا لاقو هايرس نو هرقل

 ًادلخم ةنبا ففي نييعلا ةءاح املق .متهألا نبا عم هثعبو ناسارخ ىلع بلهملا نب

 نإ :ًاديزي ناميلس ىصوأف «علخي مل ةبيتق نأ معزت سيق تناكو 0
 .©”«عيكو نم هب ديِقُي نأ علخي مل هنأ ةنّيب سيق تماقأ

 ةعيالو لد ناتساردع مشت تناك ديزي ةبالونا كارد صوصتلا كلت حيتتو
 نأ تاياورلا ركذت يتلا رهشأ ةعستلا ةرتف نأل ش5 ةابعتك وأ بجر يف قارعلل

 ءهؤ51/ عيبر رهش ىلإ ه5 بجر نم يه ناسارخ ريمأ اهيف ناك دوس يبأ نب عيكو

 )١( نبا خيرات ىف نميلاو 95ج ١١ص  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا خلدون  ص١ ٠ 4.



 4١:* ِبْلَهُملا نب ديِزَي /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 341

 يف ملسم نب ةبيتق ناكو ناسارخ ورم يف أدئاق ًاريمأ عيكو اهيف ناك روهش ةتس اهنمف
 امبر - شيجلاب عيكو هيلإ راس مث «ةعاطلا علخ دقو رهنلا ءارو ام دالبب ةناغرف ميلقإ
 ءه957 ةجحلا يذ يف ةناغرفب ةبيتق اهيف لِتُق يتلا ةكرعملا تعقوف - ءاتشلا لصف دعب

 قشمدب ناميلس ىلإ أبنلا ىتأ مرحم رهش لالخف ءرهشأ ةثالث كلذ دعب عيكو ىلوت مث
 - رفص رهش لالخ  لسارتلا ىرج مث «ناسارخ يف ثدح امب طساوب ديزي ىلإو

 عيكو ففِصُو دقو) :نسح يجان .د لاق ؛«ةرادإلاو ةيالولل عيكو ةيحالص مدع يؤرف

 ناك دقو (”«برعلا كات نم ًاكتاف مزح نبا هلعجو .ةافجلا بارعألا نم هنأب اذه
 ضوفف «ةرادإ وأ ةرامإل حلصي ال ةافججلا نم ًايبارعأ ناك هنكلو لعفلاب ًاكتاف ًاعاجش
 ءايتراثمو قارعلا ريما هنأل «يتليملا ني ةيزي نلا ةاسارغج رمأ ناهيلش ةقيلخلا
 نأب ةنيبلا سيق تماقأ اذإ» هنأ ًاديزي ناميلس رمأف ؛ «علخي مل ةبيتق نأ معزت سيق تناكو

 هالو هفللذي ادلخت تيوب نماك «اعيكو هن قيقا نأ «ةعاط نم أدي عزنيو علخي مل ةبيتق

 .دوس يبأ نب عيكو ناكم ناسارخ ىلع

 يف - ناسارخب ورم ةنيدم ىلإ ةرصبلا نم مث طساو نم ديزي نب دلْحَم قلطناف
 دلخم اهلصوف ؛ًاموي نيرشع ورم ىلإ ةرصبلا نم ةفاسملا تناكو - ه1 لوألا عيبر

 ىلإ [دلفيت قرأ ديوي هعوا :يربطلا لاق .ه851/ لوألا عيبر رخاوأ يف هناسرفو

 ورّم نم اند نيح ّيحباتّصلا يكتعلا نانس نب , هللا دبع نب ورمع دلخم مَدَق «ناسارخ

 عيكو لقاثتو ءادلخم نوّقلتي ورم لهأ هوجو جرخف (دلخم ريمألا مودقب سانلا ربخيل)
 ىلإ قلطنا ًايفاج افلج قمحأ ُئبارعأ اي :يكتعلا ورمع هيلإ لسرأف «جورخلا نع
 هولبقتساف 2. .مهلك سانلا لزن ًادلخم اوغلب املف «سانلا عم عيكو جرخف . .كريمأ

 بيحرت طسو ورم ةنيدم ديزي نب دلخم لخدف ء«هبكوم يف اوراس مث هيلع اوملسو
 ةيالول يناثلا دهعلا كلذب قرشأف ه1 لوألا عيبر رهش رخاوأ يف  سانلا جاهتباو

 . ىطسولا ايسآو ناسارخ عوبر ىلع بلهملا لآو بلهملا نب ديزي
 قرافيو ةعاطلا علخي مل ةبيتق نأب سيق ضعب ءاعدا يف دلخم رظن دقو

 ةعاطلا نع جرخو علخ هنأ َتَبَث امنإو «كلذ ىلع ةنّيب ةيسيقلا مدقي ملف «ةعامجلا
 ىدحإ نع هريغو ريثك نبا هلقن ام نإف كلذل (ةيلهاج ةتيم تام) هنأ ريثك نبأ لاق ىتح

 ةبيتق ةيضقب هل ةقالع ال ٠« .هبقاعو ًاعيكو ديزي نب دلخم سبح هنأ نم تاياورلا

 اعيكو ذخأف .ورم ىلإ ًادلخم هئبا بلهملا نب , ديزي مَدَق) هنأ نسح يجان "0

 لاقف هّللا لام ّدأ :هل لاقو ناسارخل هتيالو يف اهيلع لصح ىتلا لاومألاب هبلاطو

 :ًافلج ًايفاج ًايبارعأ ناك دوس يبأ نب ؛ عيكو نأ كلذو '"7«تنك هلل ًانزاخ ّرأ : عيكو
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 لإ عيكو داعو رمألا ٌيوس مث .هفيقوتب دلخم رمأف : اردت هابج يذلا لاملا ناكو

 . اكتاف ًاعاجش ناك هنأل شيجلا يف هعقوم

 نب راهن رعاشلا هيلإ لبقأ «ورم ةئيدمب ةرامإلا راد يف ديزي نب دلخَم رقتسا املو

 هنأل ةعسوت نب راهن بقاع ناسارخل هتيالو يف ملسم نب ةبيتق ناكو يميمتلا ةعسوت

 كلذ ناكو «تابترملاو ءاطعلا لجس نم راهن مسا وحمي ةبيتق رمأ ثيح بلهملا حدم

 يلّوو ةبيتق لِيُق ىتح هلزنم ةعسوت نب راهن مزلف» :يلاقلا يلع وبأ لاق ءه5917 ةنس
 هب لعف امب هربخأف .ديزي نب دلخم ىتأ لب :ةديبع وبأ لاق) «هيلع لخدف «هاتأف «ديزي

 :هل لاقو (بلهملا حدم هنأل ملسم نب ةبيتق

 ادهجرأ شكلا ناجع ةقازتا ثحتم» يلا ايست ايي اك نإ
 ادُدَلِّيلا نلط ٍتائيِفُمٌتِيَعِو ٌةلابأال ئنَمو مولظَم ُلُكابأ
 اًدَلَْخَموَديِزَيىَفِبَأ اذإّيَّلِإ ٌنِسْحُم َتْوُس نإ هللا َنِإ كنأَمَن

 وبأ لاق .اهايإ هاطعأف ءمهرد فلأ ةئثام :(راهن) لاق ءْمِكَتْحا :(ديزي) لاق
 راهن ناكف .ناسارخ ىلع هيبأ ةفيلخ ناكو ديزي نب دلخم حودمملا ناك لب : : ةديبع

 . '"'”(لوق نم هدعب يل كرت امف ًادلخم هللا محر :هتوم دعب لوقي

 يف ناسارخب ءارعشلا هحدمو ةيسورفلاو ةدايقلا ناديم يف زرب دق دلخم ناكو

 يرذالبلا ركذ ثيح  ه/5 - 87 ةنس - كاسارخل ىلرألا تليملا نب , ليزي ةيالو دهع

 «ةنس ةرشع سمخ نبا ذئموي ناكو ديزي نب دلخم دي ىلع متبلا دالب ديزي حتفاا : هنأ

 تيمكلا رعاشلاو يفنحلا ضيب نب ةزمح رعاشلا هج لمو هيلإ لفوو هم ماع كلذو

 اهم ةنس ورم ةئيدمب لضفملا ةمعلو ةيبأل اناث ناكو' ةدنس ةرشغ :نتامث قبا وهو

 هيبأل ًابئان ًاريمأ ناسارخ ىلإ ديزي نب دلخم داع مث ءملسم نب ةبيتق ناسارخ ىلوت مث

 باتكب يناهفصألا ةياور يف ءاجو مهن نيرشعو: تامثا نبا وهو ملا عبرا ربما ىف

 وهو تناك بلهملا نب ديزي نب دلخم يف تيمكلاو ضيب نب ةزمح دئاصق نأ يناغألا

 مث ىلوألا ة ةرملا هاحدم انوكي نأ نكميو هلم - وال ةنس ناسارخح ىلع هيبأل بئاث

 ١ نيتديصقب ادلخم تيمكلا حدم دقف ءاضيأ ه841/ ةنس ةرملا هذه هاحدمو هيلإ ادفو

 : ةيماللا ةديصقلا اهلوأ

 ٍلاوحألا مًاقتدعبٌمُْسَرلاو ٍلالطألاملاَعَم تلأس الَم

 :ادلخم حدمي هلوق اهنمو

 ٍلاغشأيفكاذنعهثئادلو ءةجح ةرشع سمخل شويجلا داق

 .1ج 99١ص - ىيلاقلا يلع وبأ  يلامألا )١(
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 مهنيب ٌبلهملا شاع امئأكف. .٠ لاثشسي هلاشم تاق دفان

 ٍلاصن لك توقو ناهرلا موي دلقم لُكاابصق هّنك يف
 ٍلاقثألا ٌمجرأ كنزو ءيلأ كب ومُهْنِزْأو رشعمب كُنِزأ ىتمو

 يناهفصألا ىفتكا ةديصقب هحدمو ةيناث ةرم ديزي نب 3-0 ىلإ تيمكلا دفو مث

 :وهو ءاهعلطم ركذب

 تره الاصب الزاوتمحت ١ .ةسستمل ا ةسسةاتتحت

 «نالمحلاو ضورعلا ىوس مهرد فلأ ةئام ٌدَّلْخَم ٌهاطعأ» تيمكلا نإ لاقو

 . ''”«اهلثم ْرْي مل ةئيه يف ةفوكلا مِدقُف

 يف بلهملا نب ديزي ىلإ اودفو نيذلا ءارعشلا نم يفنحلا ضيب نب ةزمح ناكو
 املو ءاهركذ فلس دئاصقب ديزي نب دلخم حدمو هحدمو ناسارخل ىلوألا هتيالو

 :اهيف لاق يتلا ةديصقلاب هحدمو ة ةزمح هيلإ مِدَق بلهملا نب , ديزي جاجحلا سبح

 ثرعلا كيعس نود ترَصَقو لَهُم يف داوجلا ٌقْبَس تزرب..

 ةردغب اهنلإ موق )كالملاةنق كي نامل ةقنع ماها وب نيطسلف ىلإ ديزي جف اننلو
 لآو ديزي نم هفقومب داشأو اهركذ فلس ةديصقب كلملا دبع نب ناميلس حّدَمو
 دهشا# ةنئتاد ناسارخ دلخم ىلوتو اهقراشمو قارعلا ديزي ىلوت امل مث . ثليفلا

 يبلهملا رصن نب بيبح ينربخأ» :يناهفصألا لاق «ضيب نب ةزمح رعاشلا هيلإ َدَقَو
 ميهاربإ نب ليعامسإ ينثدح :لاق ديعس يبأ نب رمع نب هللا دبع ينثدح :لاق

 مما نع يعيفم نب مالي ييترج لاو «يرمعلا رمع وبأ ينثدح :لاق يمشاهلا
 نأ هدعوف بلهملا نب ديزي نب دلخم ىلع لخد هنإ ضيب نب ةزمح لاق : لاق يلتخلا

 : لاقف . . هيلإ لصي مل مث ًارارم هيلع فلتخاف ءهنع لْغُش مث ءأريخ هب عئصي
 ٌمنميوءاشياميطعيفٌدوجي ٌعنصيءاشامهّللا َنإدَّلْخَمأ
 عملت ءاديب قوفأبارس تداجف ةباحس كنم ٌتْلَمأدق يّنِإو

 ٌعجريو ليمج رمأىلإٌبوثي هلعل ٌتلق مثًأامرص ٌتعمجأف
 ٌعمطم هيف يل سيل لاح لك ىلع هنأدلخمريخ نم ينسأيأف
 ٌعطَقُي ىسمأ نآئشلاو ضْعُبلا نِم هنأنودويماوقألوجي

 معنصأ فيكهبيردأامهللاوق هدوينَمَع فورعملاب لخبيو

 )١( الأغانى  الأصفهانى  ص7؟١١ و٠١80 جه١10.
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 ٌعْلَطَت لاصولابهيلإ يسفنو ةبغمرش مرصلاف همرصأأ
 علظيو ميقتسأ لاح لك ىلع هنيبو لاصولاو ينيب ناتشو

 ٌعزفبو َديِزَيودعيهفورعمو  هذوب يل ًالصاوًارهد ناك دقو

 ٌعربتي يل ناكًامدقو ًالخبو ةّئحإريغ ىلع امرص ينبقعأو
 ٌعنقت سيلهب يتأيامب يسفنف هلبق سانلارّيغامهرّيغو
 .دلخمل مالغ ىلإ هعفدف «لجر عم هب ثعبو .همتخو ساطرق يف اهبتك مث

 .هفرعأ ال :لاق ؟باتكلا بحاص نم :مالغلا لأس «هأرق املف هيلإ مالغلا هعفدف
 اذه كعم ثعبو كاطعأ نم :لاقف «باتكلا هاطعأ يذلا لجرلا هيلإ لخدأف
 هب رمأف . ضيب نبا ةفص فصوف .اذكو اذك هتفص نكلو يردأ ال :لاق ؟باتكلا

 :لاقو ل ل

 دوعت نأ كايإف هفرعت ال نمل هيف ام يردت ال ًاباتك تلمح كنأل كل ًابدأ كانبرض امنإ

 ال ةمل الو فرعا ندل اناقتك لمحلا ال'هللا كحلصأ هللاو ال *:لجرلا لاق ءاهلخبل
 نب ةزمح ىلإ دلخم ثعب مث . يعينص كب عنصي دحأ لك سيلف رذحا :لاق «فرعأ

 ءهتصقب دلخم هثدحف ءال :لاق ؟لجرلا كبحاص قحل ام فرعتأ :هل لاقف ضيب

 ةسمخلا عم ًأطوس نيرشعلا ىلإ قوتت هسفن لازت ال هللا كحلصأ هّللاو : :ةزمح لاقف
 :لاقو باوثأ ة ةسمخو مهرد فالآ ةسمخب هل رمأو ,دلخم كحضف ءادبأ فالآ

 هاك هللا لاخلا : لاق :ًادبأ كناوخإ باتع ىلإ قوتت كسفن لازت ال هللاو تنأو

 : لاق مث ا ل ل

 لأسأ ٌتئج يذلا يناطعأو ينافك هراد ٌتتمج اذإ لوفي ميسأو

 ًابتاع ٌتنك اذإ | اهون يئبتعيو

 ىدنلا ٌبلطت هتئج ام اذإ ارت

 ةيقق يدا معلا اتينا ةللف

 عناك ٌتوملاو برحلا نولطصي أومه

 مهمامأ تاقفاخلا تحت توملا ىرت

 مهّنأ سانلا بسحي ىتح نودوجي

 ءمهدوجو مهادن وجري ْنَمِل : ٌويغ
 مهنأ تتيسلا ءاننبأ نسم كافك

 هثإ تلييلا تارسهم كلذف

 اودجمتف هؤابأ ترجو ىرج

 ةرشعو مهرد فالآ ةرشعب دلخم ذل رمأ تالا هذه نقيب نبا ةديكتا املف

 لعفأس ًامتح :لاق «يندز :ٌتلق نإو

 نامت تف كولا ةيظعت قالا

 اولكأت ٌناوع ٌترح تحقلاذإ

 لسع ةيفرشسلاوانقلا رشسم
 اولهنأو حامرلا اوُلَع اود و

 ٌلَلَحُيمهيلع رذن مهدوجل

 لبصبتو ةاحص ماوقأل : ماصس

 اولعستي مل فورعملا اولْعَس اذإ

 لوأمراكسملل هامل ميرك
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 يف ًالجرتم) ضيب نب ةزمح لاقف «كل فعاضنو انتدز ام كديزن :لاقو «باوثأ
 :(فقوملا تاذ

 .هذعب اوضقن مث اهحتفف متبلا دالب دلخم ازغ» :يرذالبلا لاق

 ةيقب يسفنل كرتت مل دْلُخَمأ

 هنإف ٌنْعَملاقدقامك تنكف

 ًامدعم ْنَض ذإ لاملا ريثك ٌتدجو

 ىأر ْنَم دوجلاب سانلا قحأ نإو

 اَرَرَب بلهملاو ًاديزي ٌتْدَجَو.
 ةياغ تزواجو ازافامك تزفف

 الخاب كلاوناوجر ْذإ فلت ملو

 لمآو وجرأ تنك ام ىلع تدزو

 لثمتيذإلاقدقامكّريصب

 لمؤملاٌُقيدصلاًهاحليو َمَذُم

 ١ 2 مراكملل داوج هابأ

 لغفأ كلذ لثم ىنإفَتْلُقَف

 سوكهعجتملا ىداعتلا اهينه رحمت

 ٌلحري ريخلا ىبلاطلا ءاجر كيلإ

 لطهتو كيلع اهيلازع ٌبصت
 ٌلقعي لاملاو فورعملا ىلع لظن
 لخبيو ٌيئضي لام اذ ناك اذإ

 ."ًاتوذربو ًامالغو ةيراجو رانيد يفلأ هاطعأف . ىَبأف . مكّتخا :دلخم هل لاقف

 ةيالو يف اهازغ ناكو «نوحيج رهن ءارو اميف متبلا دالب ديزي نب دّلْحَم ازغو

 -هقال ةتس هللا ليبس يف ًادهاجم اهازغف .هدعب اوضقن مث ناسارخل ىلوألا ديزي

 يبلع ركوب عار مو
 0 ا ل ءاهلخد ىتح

 ينعي ''' «هئالو لإ نوبسني 0 لمان

 ديزي رجض» :هنأ ةعئاشلا ةياورلا لوقت كلذ يفو «ناسارخ

 ه81/ ةنس ناسارُخ ىلإ بّلهملا نب ديزي ريسم :ًاسداس
 ىلإ اهقراشمو نيقارعلا ريمأ بلهملا نب ديزي راس ه5! ةنس طساوأ يف

 نبا ثعبف «قارعلا نم

 ملف «كلذب هتبلطب هرعشُي الو ناسارخ ىلع هيلويل كلملا دبع نب ناميلس ىلإ متهألا
 نب ديزي :لاق نأ ىلإ ناسارخ ىلع هيلوي نميف ناميلس رواشي متهألا نبا لزي
 فلختسي نكلو معن :متهألا نبا لاقف ؛هيلإ ٌبحأ ٌقارعلا :ناميلس لاقف «بلهملا

 «قارعلا عم ناسارخ ىلع ديزي دهع ناميلس بتكف «ناسارخ ىلإ ريسيو قارعلا ىلع

 . 0١ج 70 - 7ص - ىناهفصألا  ىيناغألا(١)

 4١. 5ص - يرذالبلا - نادلبلا حوتف ()
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 ديزي راس مث . .ناسارخ ىلع ًادلخم هنبا ثعب دهعلا هءاج املف «متهألا نبا عم هثعبو
 . (هذعب

 نبا فعب“امنإ تلهملا نب , ديزي نأو «ةياورلا كلت باوص مدع نييبت فلس دقو

 يبأ نب عيكو ةيحالص مدعل ناسارخ ةيالو نأشب ثحابتلل ناميلس ةفيلخلا ىلإ متهألا

 ءاهقراشمو قارعلا ريمأ هنأل ديزي ىلإ ناسارخ رمأ ناميلس ضوفف «ةيالولل دوس
 .ه51/ ةنس عيبر رهش ذنم اهالوتف ناسارخ ىلإ ًادلخم هنبا ديزي ثعبف

 ىلإ دوعيف ناسارخ ىلإ كلذ دعب بلهملا نب ديزي ريسمل حيحصلا ببسلا امأ

 حتف ريغ ةمه هل نكي مل بلهملا نب ديزي يلو امل»  يربطلا ركذ امك هنأ
 ناجرج  امهحتف ديري بّلهملا نب ديزي ناك» :نودلخ نيا لاقو 2«. .ناجرج

 .حتفلا امهبصي ملو ناسارخو سراف نيب اتطسوتو رافكلل اتناك امهنال  ناتشربطو

 هلعفي امو ةبيتق رابخأ هيلع تص اذإ ماشلاب ناَمبلِْس ناوجا ئفاوهو لوقي ناكو
 «يظعألا قيرطلا تعطق ىلا ناجر ج تلعف ام :تاوزغ نم رهنلا ءارو امو ناسارخب

 "تانج رف نأشلا امنإ - روباسيئو رهشُرَباو سموق تدسفأو

 نايك وبلا علا نق ةعسس نومالان ىاراامل تلهملا ذد ؛ ديزي نإف كلذلو

 هذال لوألا عيبر رهش ذنم دلخم اهالوت يتلا ناسارخ كلذ يف امب ءاهيلاو وه يتلا

 حتفو وزغل ناسارخ ىلإ ريسملا يف هنذأتسي كلملا دبع نب ناميلس ىلإ ٌديزي ثعب

 نيوزق رحبو ناسارخ برغ نيب ام ةدتمملا دالبلا يهو - ناتسهدو ناتسريطو ناجرج

 نم فلختسي نأو ناسارخع ىلإ ريسملاب ديزيل نذأف «كلذ ةيمهأ كردي ناميلس ناكو -
 داهجلل ّيرلاو ةفوكلاو ةرصبلا يتيالو لهأ دنج ديزي رفنتساف «قارعلا ىلع ءاشي

 ىلإ ديزي راس 1 نودلخ نبا ركذ لقو ماشلا لهأ 0 نارحلا نيذلا كلذكو

 .«ةعوطتملاو ىلاوملا ىوس «ناسارخو ماشلاو قارعلا لهأ نم فلآ ةئام ىف ناجرج

 لهأو ةفوكلا لهأ نم بلهملا نب ديزي عم راس : يبلكلا نب ماشه لاق» :يربطلا لاقو

 «ةعوطتملاو كيلامملاو يلاوملا ىوس لتاقم فلأ ةئام ٌّيرلاو ناسارخ لهأو ةرصبلا
 ملا لقا نب 001 : فلأ ةثامو نيرشع يف بلهملا نب اا : يربطلا لاقو

 لهأ نم ةلتاقملا م ذئموي 0 ناك» هنأ را ركذ دقو دكولا نب ديزي

 د عل ا ب 9 0

 جحذم نم ةفوكلا لهأ نمو «يدزألا ناذوح نب هللا دبع مهسيئر فالآ ة ةرشع دزألا

 )١( حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا - ص4٠8.
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 فالآ ة ةرشع ميمت نمو قات رتب ب هدي وورلط كالا ةنينرد نسر رادو

 شيجلا ماوق نوكيف .(نايح مهيلع فالآ ةعبس يلاوملا نمو «يبضلا رارض مهيلع

 شيجعلا ارق نوكيو «(يلاوملا نم )7٠٠٠0١ و (برعلا نم )47٠١١ ناسارخب نيذلا

 .افلأ نيعبس ءاهز قارعلا نم بلهملا نب ديزي عم اوراس نيذلا

 بجر رهش يلاوح يف  ةفوكلاو طساو ةنيدم نم بلهملا نب ديزي قلطنا دقف
 ميلقإو ةفوكلا ةيالو لهأ دنجو ماشلا دنج نم أفلأ نيعبرأ ءاهز سأر ىلع  هذا/

 :نودلخ نبا لاق «ةفوكلل عباتلا ّيرلا

 ىلعو «يمكحلا هللا دبع نب حارجلا طساو ىلع بلهملا نب ؛ ديزي فلختساو»

 «ةرصبلا ةنيدم ىلإ ةفوكلاو طمس و نتي ديزي ىضمو 001 يذونلا ناسح نب ريشب ةفوكلا
 ةرصبلا ةيالو لهآ رفتتسا دق يدنكلا هلا دبع نب نايفس ريمألا ةرصبلا ىلع هبئان تاكو
 نيرحبلا لمشت ةرصبلا روغثو ميلاقأ تناكو ءبلهملا نب , ديزي عم داهجلاو ريسملل
 ميلاقأو روغث نم أفلأ نيثالث ءاهز عمتجاف «سرافو نامٌُعو يبرعلا جيلخلا ةقطنمو
 ديزي قلطناف «بلهملا نب , ديزي مهريمأ ءاول تحت اووضناو «ةرصبلا ةئيدم ىلإ ةرصبلا

 امك هنأ ْدِإ ءنامرك ميلقإ مث سراف ميلقإ قيرط كلسف ه211/ نابعش يف  ةرصبلا نم

 ىلإ مظعألا قيرطلاو سانلا نيب اولاح دق ناجرج لهأ ناك»  ريثك نباو يربطلا ركذ
 نم فوخو لجو ىلع الإ ناسارخ قيرط كلسي نيملسملا نم دحأ نكي ملف ؛ناسارخ
 ورم ىلإ مث نامرك ىلإ سراف نم ناسارخ ىلإ نيملسملا قيرط ناكف :«ناجرج لهأ

 - ناسارخ ورم ىلإ نامركو سراف قيرط هشيجو بلهملا نب ديزي كلسف . («ناسارخ

 نابعش رخاوأ يف  ناسارخ ورم ةنيدم ىلإ لصوف موي نيرشع ةريسم قيرطلا تناكو
 بيهم بكوم يف اهلخدف «ناسارخ ورم لهأو دنجو دلُخَم ريمألا هلبقتساف - ه5ا/

 .ناسارخ ةيالو ةمصاع ورم ةنيدمب ةرامإلا راد يف رقتساو «فيثك شيجو
 نم كلذ نوكيف ««. .ةعبرأ وأ رهشأ ةثالث ناسارخب ديزي ماقأو» :يربطلا لاق

 بلهملا نب ديزي ماقو ءاتشلا لصفب كلذ طبتريو ه1ا/ ةدعقلا يذ ىلإ نابعش رخاوأ
 نم ناكو «نوحيج رهن ءارو امو ناسارخ ةيالو يف رومألا ميظنتب روهشلا كلت لالخ
 : ناسارخب ةرتفلا كلت يف ديزي ءابنأ

 ىلع فلختساو . .ةعبرأ وأ رهشأ ةثالث ناسارخب ديزي ماقأ» :يربطلا لاق * 
 نب ةيواعم ىزاخُيو ْفَسَنو شكو دنقرمس ىلع لمعتساو «ديزي نب دلُحَم ناسارخ
 لاقو ٠« .بلهملا نب ةصيبق نب متاح ناتسراخط ىلعو «بلهملا نب ديزي
 - دالب ريمع نب ورمع هل لاقي دمحيلا نم ًالجر بلهملا نب , ديزي ىَلَو» : يناهفصألا

 )١( 8ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا *4.
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 :هدشنأو «ةيئسلا لامعألا

 مغبأمغانئركدازف اذهبوهنمًايضاركتذنإف

 ٍفلخ نم ترفقأامل مر رود يف ًائكتم بعكاي ينتيلخ تنكول

 يفرخ نم ناك رمأ كرعش نكل هب لعأ محل نمو (بارش) نمو

 («فلح نمو عيب نم قوسلا ٌعراقي اهب ماقأنمورمب ّيقشلا نإ

 ديزي ريبدتب نامع يف لق ًابعك نأب معزلا ةحص مدع أبنلا كلذ دكؤيو

 ىلإ ديزي عم راس يذلا شيجلا يف راس مث قارعلاب ديزي ىلع مِدَق هنأ حيحصلاو
 ناكو «ناسارخب ةرتفلا هذه يف يدزألا ةنطُق تباث عم رابخأ هلو ه917 ةنس ناسارخ

 ءملسم نب ةبيتق هنظأ «ناسارخ ءارمأ ضعب ىلع ةنطق تباث لخد» : يمذحقلا

 دلاخ ابأ نكل : هباحصأل لاقو هدنع نم جرخف هل اهضقي ملف ةجاح هلأسو هحدمف

 :لوقي اشنأو 2( هنع يندري مل هنم رثكأو اذه هتلأس بلهملا نب ديزي

 دفرلا ىلع ٌنيعي نمم كلماالو ةقوس كدعب قبي مل ٍدلاخ ابأ

 (دقح ىلع ودعلا ىكني لئاقالو ٠ هلضف نولقملا وجري لعافالو

 نب ديزي ةباحص ىف تباث ناك» ناسارخ ىلإ بلهملا نب ديزي داع املف

 بلهملا نب ديري ناك : لبعد لاقو: : «روقفلا لامعأ نم ًالامغأ هبلوي ناكو بلهملا

 دزألا ةبيه ةداعإ رهظي امك بّلهملا نب ديزي لواح» : نلسح ىجان 3 لاقو

 يبأ نب عيكو لزعب ميمت ةوق ةعضعض ىلع ًادهاج لمع نأ دعب «ناسارخ- يف ًاددجم

 لصحتل اهلالخ نم تزربو الإ ةصرف عدت ملو ءأداسف قطانملا كلت يف تثاع نأ دعب

 عيمج هيلإ اعد (ورم) يف ًارمتؤم ديزي دقعو .ةيتاذلا عفانملا نم ربكأ ردق ىلع
 دزألا ديحوت لواحي كلذب وهو . .مهيلع بلهملا لآ لضف مهل حضوو «نييدزألا

 عاضوألا ةعيبط بلهملا لآ كردأ» - نسج ىجأتن .د لاقو .(2(سيف هتلذخ نيح ةبيتق
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 9س سس يي يي ب بيب يح ااا

 2 ةقيثولا ةقالعلا اودكأف ناديملا اذه يف ةعساولا مهتاربخل ةجيتن ناسارخب ةيلبقلا

 ا للا ناكل ل افلا هدول هلق ماسي نقل

 وحن دولا راهظإ ىف ذ اوغلاب بلهملا لآ نأ تاياورلا ضعب نم رهظيو . .«امهتلحم
 ةبايش اوعبلا لق هيملل تقولا قف ذ اوناك نإو «ةينسلا لامعألا اهنودلقُي اوناك ىتح ةعيبر

 .(159١ص) .؛«ةفرص ةينامي

 ميلاقأ حتفو وزغلو داهجلل سانلا ةئيهتو رافنتساب بلهملا نب ديزي ماقو -
 لاوس ال ءاتشلا لصف ءاهتنا دنع - «ناتسربطو ناتسهدو ناجرج
 شيجب قاحتلالا يف ناسارخ ميلاقأب يلاوملاو نيملسملا مجعلا نمو ناسارخب 00

 ةرصبلا يتبالو لهأ ددج نمو ماشلا ددج نم هعم اومدق نيذلا بلهملا نب

 انلآ منيعشت' ىلإ مذ * ًافلأ نينامث ع شيجلا ددع عفتراف ء« سرافو ٌيرلا ميلقإو ل

 شيجلا غلب دقو ا يذ رهش وهو - عبارلا نهشلا تأي لو « فلأ ةئام ىلإ مث

 ةداقلاو لامعلا ديزي فلختساف ء«برعلا نم فلأ ةئام مهنيب لا يرطب ها

 دئقرمسو ىراخب ىلع فلختساو «ناسارخ ةيالو نم رهنلا نود ام روغثو ميلاقأ ىلع

 ريمألا ناتسراخط ميلقإ ىلعو «بلهملا نب ١ ليزي نب ةيواعم (ناتسكبزوأ) دغصلاو

 ا يلاعأو ناتسناغفأ لامش) ناسارخ ىلعو «بلهملا نب ةصيبق نب متاح

 نب ديزي قلطناو - ناسارخ ىلع هيبأ بئان وهو - ديزي نب دّلخَم ريمألا (ناتسنمكرت

 ناجمرجو ناتسهد ميلاقأ لإ (ناتستمكرت قرش يف) ناجهاشلا ورم ةنيدم نم بلهملا

 نب ديزي راس» :نودلخ نبأ لاق ثيح (نيوزق رحب قراشمو ناتسنمكرت برغ يف)

 يلاوملا ىوس ناسارخو ماشلاو قارعلا لهأ نم فلأ ةئام يف ناجرج ىلإ بلهملا

 لهأو ةفوكلا لهأ نم بلهملا نب , ديزي عما راش: : لكلا نبا ماصقرالاكو «ةعوطتملاو

 كيلامملاو يلاوملا ىوس لتاقم فلأ ةئام ّيرلاو ناسارخ لهأو ماشلا لهأو ةرصبلا
 ماشلا لهأ نم نم مهنم يا :يربطلا لاقو «نيعوطتملاو
 «. .ناجرجو ناتسهد ىلإ ناسارخ نم مهب راسف . .افلأ نوتس

 داع 2غ د

 ناتسربطو ةريحبلاو ناتسهد بلهملا نب ؛ ديزي حتف ءابنأ : ًاعباس

 ميلقإ ىلإ ناسارُح ورم نم بلهملا نب , ديزي قلطنا هال ةجحلا يذ يف

 - ناتسنمكرت ةيروهمج نم يبرغلا فصنلا يف دتمي ناك عساش ميلقإ وهو ناتسد
 ةنيدمب ميقُي يكرتلا لوص كلملا ناتسهد كلم ناكو «نيوزق رحب ىتحو - ًايلاح
 يفو «نيوزق رحبب ةريزج يف ةيناث ةنيدمو - ةمصاعلا يهو - ناتسهد اهمسا ةئيصح

 «ناتسهد لزني يكرتلا لوص كلملا ناك» :هنأ كولملاو ممألا خيرات يف ءاج كلذ
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 يآ

 كل

 ريغي لوص كلملا ناكو «خسارف ةسمخ ناتسهد نيبو اهئيب رحبلا يف ةريزج ةريحبلاو

 نم بيصُيف ءاخسرف نورشعو ةسمخ مهنيبو «(لوق نب زوريف) ناجرج كلم ىلع
 .(ناتسهدو ة ةريحبلا ىلإ عجري مث مهفارطأ

 دنجو ناسرف نم أفلأ نيرشعو ةئام يف ناتسهد دالب بلهملا نب ؛ ديزي لخدف

 ميلقإ رواحم ىلإ مههيجوتو «قرف ةدع ىلإ مهميسقتب ديزي ماقف «مالسإلاو ةبورعلا
 ءاج كلذ يفو «ناتسهد ةئيدم ىلإ - ه4 مرحم يف ديزي مدقتو ؛«ناتسهد

 نب ديزي لزن» : ريثآلا نبال خيراتلا يف لماكلاو يربطلل كولملاو ممألا خيرات يف

 «ءاهشيجو اهلهأ رصاحو اهيلع ماقأف ؛كرتلا نم اهلهأ ناكو ناتسهّدب بّلهملا

 رمزي د ةوملسملا يحليحا ؛نيملسملا نولتاقيف نوجرخي اوناكف

 نب مهج ناكو . . مهلاتق دتشيف نولتاقيف ًانايحأ نوجرخي مث مهنصح نولخديف

 ناكربد "ينم كينةاكو ( ناكمم يليعلا هنو نمر نيلامج و رعد

 ىدان اذإ ناكو «سأبو ناسل اذ يفعجلا ةربس يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم

 ردبي ركسعلا لهأ نم سراف لوأ وه ناك ةئرشاو يبكرا هللا ليخ ان : يدانملا

 جرخو ءاوردبف ؛سانلا يف موي تاذ يدونف «عورلا دنع سأبلا فقوم ىلإ

 دئاق ىلع ةربس يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم لمحف «لاتق دشأ اولتتقاف «كرتلا

 يأ) ةضيب يف يكرتلا فيس تبثف «نيتبرض افلتخاف ءهنع مانلا ّدص دق يكرت

 رطقي هدي يف هفيسو لّبْقُأ مث ءهلتقف ةربس يبأ نبا هبرضو «ةربس يبأ نبا (ةذوخ
 «سراف نم هوأر رظنم نسحأ ىلإ سانلا رظنف ءهتضيب يف يكرتلا فيسو امد
 ؟اذه نم :لاقف حالسلاو ةضيبلاو نيفيسلا فالتئا ىلإ بلهملا ني ديزي رظنو

 .وه لجر يأ هوبأ هلل :ديزي لاقف «ةربس يبأ نبا :اولاق

 ناتسِهد ةنيدم موقلا ىلع هنم لخدي ًاناكم ٌداتري وهو ًاموي كلذ دعب ديزي جرخو

 شيج هيلغ مجه ىتح رعشي ملف «ناسرفلا نم ةئامعبرأ وحن ديزي عم ناكو , ةنيصحلا

 ريمألا اهيأ :هل ديزي باحصأ لاق مث «ةعاس مهلتاقنف «فالآ ةعبرأ اوناكو كرتلا نم
 ناكو هنسفتب دعم وي لاعتلا ىششو «لعفي نأ نّبأف «٠ ؛«كتنع لئاقث نحنو فوضنا

 هباحصأ لجو ّيمعثخلا ةيراج نب جاجحلاو رحز انباو ةربس يبأ نبا لئاقو «مهدحأك

 «ةقاسلا ىلع ةيراج نب ٌجاجحلا ٌديزي لعج فارصنالا اودارأ اذإ ىتح «لاتقلا اونسحأف

 اوبرشف اوشطع اوناك دقو «ءاملا ىلإ ىهتنا ىتح هئارو نم لتاقُي جاجحلا ناكف

 شيجلا ةمدقم ىلع ناك ؛«لاطبألا نم ينامي دئاق : يجحذملا يفعجلا سيق نب رحز نب مهج )١(

 .ديزي نب دلخم عم متبلا حتتفاو «ناسارخ- يف ةدنكو تادمهو



 مها ِبْلَهُملا نب ديِزَي /نييناميلا نيحئافلاو ةباحصلا ءامظع 2351

 - يمعثخلا ناوفص نب نايفس لاَقف «ءيشب مهنم اورفظي ملو .ردعلا متع كرعلاو

 :- رحّر ينبأ كل

 0 هاساك تسقسل“ «ةتيبحج اغألا ةيراخع نِياالول
 ”(عّمعَتُم َرْيَع َرْيَغ ءاملا ٌتدَرَو ىّنح  ِهِلوُِيْحو ٍهِتاَسرْف يف كامو هل ما سا 0 5 5 ع 0 صااس

 زجارلا لاق ثيح ءْفَسَن يف كرتلل ديزي لاتق مويب ًاهيبش مويلا كلذ ناكو
 :ةعقوملا هذه يف كلذكو «كاذموي

 دونجلاوماوقألاولعدق ديعس يبأ فيسايديزي

 ومما ننتبجم كرا مودي فانتا

 ةعقوم أبن يف اهركذ فلس يتلا تايبألا يرقشألا نادعم نب بعك لاقو
 يف تليق اهنأ بوصألا لعلو «ناتسهد يف ةعقوملا هذه ىلع ًاضيأ قبطنتو قست

 ةنيدمل مالسإلا دنجو ديزي راصح رمتساو «ناتسهد ةنيدم يحاوضب ةعقوملا هذه
 ءاهلوح بناج لك نم دونجلا لزنأو ءاهيلع ديزي ّحلأ مث 0 :يربطلا لاق « ناتسهد

 مهبلع دتفاو «نيملسملا لاتق نع اوزجعو اودهج املف «داوملا مهنع عطقو
 ىلع يننمؤت نأ ىلع كحلاصأ ينإ :تيو ىلا ناتسهد ُناقهد ثعب «ءالبلاو راصحلا
 هنم لبقو هحلاصف ءاهلهأو اهيف امو ةنيدملا كيلإ عفدأو يلامو يتيب لهأو يسفن
 ّيبسلا نمو دورتك مالي اويل 210 يملااو حا هل ىفوو
 يب ال انش

 فلأ رشع ةعبرأ ديزي لتقو) :هلوق ةياورلا كلت بحاص نع يربطلا فاضأ دقو
 . «ناجرج ىتأ ىتح جرخ مث ؛كلملا دبع نب ناميلس ىلإ كلذب بتكو ءأربص يكرت
 دقو «لوص كلملا وه ةنيدملا ملس يذلا ناتسهد ناقهد نأ ًاضيأ ةياورلا كلت يف ءاجو
 ةنيدمب ناك امنإو ناتسهد ةنيدمب نكي مل لوص كلملاف «سابتلا ةياورلا كلت يف عقو
 مف ىف ترج يدل ءاوردغ مهنأل دعب اميف ناك كرتلا نم ديزي مهلتق نيذلاو « ةريحبلا
 نامألا ديزي هاطعأف («لوص كلملا بئان وهو ةنيدملا ناقهد مالستسا وه ناتسهد ةئيدم
 يركشيلا رمعم نب هّللا دبع ناتسهد ةنيدم ىلع ديزي لمعتساو «ةنيدملا لهأو وه
 .ناتسهد نم ةبيرقلا ناسايبلا ىلإ راسو «نيملسملا نم فالآ ةعئرأ هعم فلخو

 نا ا

 نايزرُملا هل لاقُي ناجرج كلم لوق نب زوريفل مع نبا ناسايبلا مكحي ناكو

 ثعشألا نب نمحرلا دبع شيج ةنميم ىلع ناك «لساب ينامي دئاق :يمعئثخلا ةيراج نب جاجحلا 000
 .مجامجلا ريد ةعقوم يف يدنكلا
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 نمو ىسيع نب رشبو سادرم نب ليفط قيرط نم يربطلا ركذف «ةعزانُم امهنيب تناكو
 ةريزج ةريحبلا لزني لوص كلملا ناك :هنأ ريثك نب ناميلسو يدزألا صفح يبأ قيرط

 لوق نب زوريف ىلع ريغي لوص ناكو . . خسارف ةسمخ ناتسهد نيبو اهنيب رحبلا يف

 زوريف نيب عقوف .ناتسهدو ةريحبلا ىلإ عجري مث مهفارطأ نم بيصيف ناجرج كلم

 - اهمكح ىلوتو ناسايبلا نايزرملا لزنف ؛ةعزانم نابزرملا هل لاقي هل مع نبا نيبو

 ؟كمدقأ ام :ديزي هل لاقف . . بلهملا نب ديزي ىلإ جرخف «كرثلا هيلع ريغي نأ فاخف

 نأ كاردإ ةياورلا كلت حيتتو «كيلإ تمِدّقف :وأ) هتم تبرهف ءالوص ٌتفح :لاق

 ناتسهد كلم لوص نم ًافوخ بلهملا نب ديزي ىلإ اهميلست ىأر ناسايبلا نابزرم
 ا «ناسايبلا ملتساو نايزرملا عم ديزي راسف «نيملسملا نم كلذكو

 عم نب هللا دبع بآهملا نب ديزي لمعتسا هنأ يفقثلا دمحم يبأ نع ةيلات ةياور

 .«نيملسملا دنج نم فالآ ةعبرأ همك «ناتسهدو ناسايبلا ىلع ٌيركشيلا

 ؟لوص كلملا لاتقل ةليح نم له 5000 «ناسايبلا ديزي مّلَسَت املو

 لاتحي نأ هلأست ًاباتك ذبهبصألا ىلإ تبتك اذإف «ناجرج فارطأب نآلا وهف ءمعن :لاق

 لوص ىلإ كباتك ثعبي هنإف « ا ل ع سا دع ع

 .هب ترفظو هترصاح ةريحبلا لزن نإف «ةريحبلا لزنيو ناجرج نع لوحتيف هيلإ برقتي
 لحر باتكلا هاتأ املف ءلوص ىلإ ديزي باتك ذبهبصألا لسرأف 0

 .اهب نصحتو ةريحبلا ىلإ لوص

 يف نصحتي يكل لوص كلملا ريذحت دارأ امنإ نايزرملا نأ كلذ نم رهاظلاو

 يتلا ةروتثملا كلت, ديزي: ىلع ناشآف :عليملا نإ ةيزي اهيلإ ريصي نأ لبق ةريعبلا ةنيقن
 ةريجبلا يدم لل[ شحم ةدوعلاب ووافق: لرمف كلدلا ويزجت ناكيرط ديس فعالا
 رحبلا يف ةريزج «ةريحبلا ىلإ بلهملا نب ديزي راسو» :نودلخ نبا لاق .اهب نصحتو

 : هنأ يربطلا خيرات يف ءاجو . . «لوص كلملا رصاحف «ناتسهد نم خسارف ةسمخ ىلع

 برهو . .ًافلأ نيثالث يف ديزي جرخف «ةريحبلا ىلإ راص دق ًالوص نأ ديزي غلبا

 : مهب لزن نيح لَمَتو «ءلوص ىلع خانأف «ةريحبلا ىلإ سانلاب ديزي راسو «نابزرملا

 ٌسوُفُنتَيِقَوِوِسْفَنِب ناكو هاذي يشع راو فيتنلا قف

 هنصخ ىلإ عجري مث هلتاقيف مايألا يف لوص هيلإ ورشي ناكف « ليزي مهرصاحف

 مث نولتاقيف دوجرخي نيروصحم ُكرّثلا ثكمف ًافلأ نيثالث ديزي عم ناكو « ةريحبلاب

 . (رهشأ ةتس مهنصح ىلإ نوعجري

 هنأ كاردإ حيبتي «لتاقم فلأ نيثالث يف ة ةريحبلا ىلإ بلهملا نب ديزي ريسم نإ
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 دقو «ىرخأ تاهبج ىلع لتاقم فلأ نيعست ءاهز عيزوتو هيجوتب تقولا تاذ يف ماق
 بيترتلاو «ءلوص كلملا ةحلاصمو ةريحبلا حتف دعب يربطلا ةياور يف كلذ ركذ ءاج
 :نودلخ نبأ لاق كلذ يفو ؛«ةريحبلا ىلإ ديزي ريسم دنع ناك كلذ نأ بوصألا

 ةعبرأ هعم فلخو يركشيلا رمعم دل هللا نع ةاشانبلا لس اوتا هملا دب , ليزي لمعتسا»

 ورمع نب دشأر لمعتساو دمآب لزنو ناتسربط ةهج نم ناجرج ىندأ ىلإ راسو .فالآ

 ئَبأف ءحلصلا يف ذبهبصألا اهبحاص هلأسف «ناتسربط دالب لخدو .فالآ ةعبرأ يف

 اذإو ءهجو نم هنبا ديزي نب دلاخو ءهجو نم ةنييع هاخأ هّجَّوُف ءاهحتفي نأ اجرو ديزي

 هنأ - ةريحبلا حتف أبن لبق - ريثألا نبا ركذ كلذكو :«سانلا ىلع ةئييغق اعمكحلا
 ةعبرأ يف هلعجو يركشيلا رمعم نيددللا تبغ ناتمهدو ةانايبلا نلعب :نيفتا»

 امك بوصألاو «فالآ ةعبرأ يف هلعجو ورمع نب دشار اسوزيا ىلع لمعتساو «فالآ

 ةعبرأ هعم فلخو ةعرا رون هللا كيغ قرب دنمأ ةاتسؤدلا ىلغ لمعحساو »د 7 يربطلا ركذ

 ني نقار ا ةععماو هما لزق ناعكتربط ةيع من فاطرست ىتدأ ىلا اشو ..:هقألا

 نم ةنييع ابأ هاخأ ناتسربط ىلإ ديزي ِهجَوَو» :يربطلا لاق .«فالآ ةعبرأ يف ورمع
 متعمتجا اذإ :لاقو ءهجو نم يبلكلا مهجلا ابأو ءهجو نم ديزي نب دلاخو ءهجو
 . «سانلا ىلع ةنييع وبأف

 : يلاتلا وحنلا ىلع ناك هشيجل بلهملا نب , ديزي عيزوت نأ كلذ لمجم نم نيبتيو

 ناتسهد ةنيدم ىف يركشيلا رمعم نب هللا دبع عم (يدنج فالآ ةعبرأ) بت 2

 :ناسابسلاو

 .ناتسردنأ لماع ةعبر نب هللا دبع نب دسأ عم (يدنج فالآ ةعبرأ) بئاتك ؛

 .دمآو ناتسربط رغث يف ورمع نب دشار عم (يدنج فالآ ةعبرأ) بئاتك ؛

 ةهج ىلإ بلهملا نب ديزي نب دلاخ ةدايقب (لتاقم فلأ نورشع) ةبيتك ٠

 (لامشلا) ناتسربط
 نم ةهج ىلإ يبلكلا مهجلا يبأ ةدايقب (لتاقم فلأ نورشع) ةبيتك ٠

 (قرشلا) ناتسريبط
 نم ةثلاث ةهج لإ جنوح نيت ةطوع ىلا ةداذقب (لئاقخ تنلا ةورمو ةننكا#»

 ناتسريبط

 ةريحبلا ىلإ مهب راس بلهملا نب ديزي ةدايقب (لتاقم فلأ نوثالث) ةبيتك ١“
 .لوص كلملا لاتقل

 . ماعلا دئاقلا ةنييع وبأف ةثالثلا شويجلا تعمتجا اذإ

 يحو «ةريحبلا يف هشيجو لوص كلملا براحي بلهملا نب , ديزي ناك امنيبو
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 نب ةنييع وبأ ناك «نيوزق رحب قرش وأ «ناتسنمكرت برغ نيوزق رحب يف ةريزج
 نباو 01010 ل ا لخاد هجيج ماع بلهملا

 ثعب دقو .مهيلإ لبجلا يف دعصأف «ناتسربط داللب لخدف ةئييع وبأ راس)# لا

 ةئام ءاهز اوناكو  هوتأف ء مهب شاجتساف «ناليج لهأو مليدلا ل ناتسربط ذبهبصأ

 لأسي مليدلا س ل مجرخو «مهوعشكو ةعاس نوملسملا مهزاحف ءاولتتفاف فلأ

 مهعبتأف «لبجلا يف نوكرشملا مزهناف .هلتقف ةربس 0 نبا هيلإ جرخف ةزرابملا

 رابح كايين نورك يكمل عر 0 مهعبتاو لبجلا

 ىتح أضعب مهضعب بكري اوربدأو ةاق ري ردح بسلا ملون رولا

 «ديزي ركسع ةيقب ىلإ اوهتنا ىتح اوضمو «لبجلاو بوهللا يف نوطقاستي اوذخأ

 . .ديزي مهيلإ لّبْقَأ ىتح هيف اولازي ملف ناتسربط نم بناج يف اونصحتف اوعمتجاو

 كلم مع نبا وهو) نابزرملا مهمدقمو ناجرج لهأ ىلإ بتك دق ذيهبصألا ناكو

 - نؤملا يأ  ةداملا هيلع اوعطقي نأو ديزي باحصأب اوبثي نأ مهلأسي (ناجرج
 ردغف «نيملسملا نم مهدنع نم اأوتيبي نأو «مالسإلا دالب نيبو هنيب اميف قيرطلاو

 ناسايبلاو ناتسهد يف نيملسملا نم هعم نيذلاو يركشيلا رمعم نب هللا دبعب نابزرملا

 ليللا يف نيعمجأ مهولتقف نوكرشملاو نابزرملا مهيلع بثوف «فالآ ةعبرأ اوناكو
 .(مهلاهو مهيلع مظعف ءهباحصأو ديزي هلك كلذ غلبو .نونمآ مهو

 «ثداللغلا تايبجلإ :يناقسارت# ةهةعبرس تاءارجإ ذاختا عل بلهملا نب د ليزي ردابو

 وهو ّيطبنلا ناّيح ديزي ثعب :ناتسربط ةهبج يفف «ةريحبلاو «ناتسهدو « ناتسربط

 ىَبأف ةحلاصملا ًاقباس بلط دق ذبهبصألا ناكو «ناتسربط ذبهبصأ ىلإ «يلاوملا دئاق
 لوقي نأب هرمأو حلصلا يف لمعاو ذبهبصألا ىلإ بهذا :ناّيحل ديزي لاقف ءديزي
 نيدلا ناك نإو مكنم لجر انأ :لاقف ذيهبضألا نايح ىتأفلا :ريثألا 0 لاق .اذكو 5

 كيتأي نأ ها كتسلو ديزي نم ىلإ بحأ تنأف مما لل ءمكنيبو ينيب قّرُف

 - ناجرج لهأ ىلع هذح رّيص هتحلاص نإف هحلاصو كسفن : حرأف ءهل موقت ال نمب

 مرا فلأ ةئامعبس ىلع ذبهبصألا هحلاصف «هياحصأ ٍمهلتقو ءمهردغب ناتسهدو

 اميف هنأو 'مهرد فلأ يتئام ىلع اوحلوص» ناتسربط لهأ نأ يربطلا ركذ امنيب ««خلإ
 ىذلا مدضلا نأ ودبي كلذلو .1خلإ .. مهرد فلأ ةئامعبس ىلع ديزي ميما

 مهرد فلأ ي ىتئام ناتسربط لهأو ذبهبصألا ٍيدؤي نأ ىلع ناك ذبهبصألا ٌتايح هب عنقأ

 «كيرب ناك ام ديزيل مف «كلذل اوباجتسا ؛ ارتست ناك غلبملا نأل ًارظنو .ةيزجلا لباقم

 ديزي لبقأ ىتح ناتسربط نم بناج يف هتاوق تثكمو «ناتسربط دالب ةهبج ةئدهت وهو

 .يتأيس امك ةريحبلا حتف دعب مهيلإ
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 ىلإ ٍتاوق ةدوع ناتسربط ةهبج ةئدهت حاتأ :ناسايبلاو ناتسهد ةهبج يفو

 ةرصاحمو ءاهيف ةيمالسإلا ةيبرعلا تايماحلا ريرعتو «ناسايبلاو ناتسهد قطانم

 ةرصاحم متف اوك مهولتقو هعم نيذلاو رمعم نب هللا دبعب اوردغ يذلا يك تملا

 . ةريحبلا نم ديزي مودق ىتح ناتسهد ةنيدم يف نيكرشملا

 لا نقل مدام نو هنسلا قو ديزي ٌدَدَش :ةريحبلا ةهبج يفو

 نيروصحم كرتلا ثكمف» :يربطلا لاق «نيكرشملا نامكرتلا هدونجو لوص كلمللو
 - لسرأو «توملا مهيف عقوف ءداؤّسلا ىمسُي ٌءاد مهباصأف ءاسحإلا ءام اوبرش ىتح

 «ئَّبأف ءيمكح ىلع لزني نأ الإ ءال :ديزي لاقف .حلصلا بلطي لوص  كلملا
 يتصاخو يتيب لهأ نم ةئامثالثو يلامو يسفن ىلع كحلاصأ ينإ :لوص هيلإ لسرأف

 ةثامثالثو هلامب لوص جرخف .كلذ ىلإ ديزي هباجأف «ةريحبلا لزنتف «يننمؤت نأ ىلع
 (ةريحبلا ديزي لخدف .ديزي عم راصو ّبحأ نمم

 ىلع َنّمو ءأربص أفلأ رشع ةعبرأ كارتألا نم ديزي لتقف» ةياورلا فيضت انهو
 كئلوأ لتق نإ :رخآ عضوم يف يربطلا ركذ امنيب «ًأدحأ مهنم لتقي ملف نيرخآلا
 ىلإ ديزي راس ة ةريحبلا حتف دعيف «باوصلا وهو «2(ناتسهد ةنيدم يف ناك كارتألا

 ةعبرألا نيملسملا هر رسم يدلل لع اراذ نيذلا نوكرشملا اهيفو ناتسهد

 لتق يف مهكارتشا تبثي نيذلا ديزي لتقف «ناتسهد يف نوكرشملا ملستساف «فالآ

 نع ديزي افعو قيادعإ تن هن يك رشملا كرتلا نماانلا رع ةحيرا اوناكو نيملوسعلا

 لتقُي ملف ةريحبلا ةنيدم لهأ امأ ءادحأ مهنم َلْثْقَي ملف اوردغي مل نيذلا دالبلا لهأ

 انطغأ :ديزيل دنجلا لاقو» :يربطلا لاق «نيحتاف هدونجو ديزي اهلخد امنإو «دحأ مهنم

 ءدنجلا ىطعُت ىتح ةريحبلا ىف ام انل صخلا :هل لاقف ةلظنح نب سيردإ اعدف ءانقازرأ
 ءءاصحإ عيطتسأ ال ام اهيف :ديزيل لاقف ءاهيف ام ءاصحإ ىلع ردقي ملف سيردإ اهلخدف
 نمف ءاوذخف اولخدا :دنجلل لوقنو اهيف ام مّلعنو قيلاوجلا يصحنف فورظ يف وهو
 ًاددع قيلاوجلا اوّصحاف «تيأر ام مُعِن :ديزي لاقف  مئانغلا - نم ذخأ ام انفّرع ًائيش ذخأ
 اولاقو - لسعلاو مسمسلاو زرألاو ريعشلاو ةطنحلا نم هيف امب قلوج لك اومّلعو
 :ءيش نم َلَمَح ام وأ ًاماعط وأ ًاعاتم ذخأ دقو جرخي لجرلا ناكف ءاوذخ :دنجلل
 .ًاريثك ائيش اوذخأف - مئانغلا نم همهسو هقزر يزاوي امب  ذخأ ام لجر ّلك ىلع بتكُيف

 هيلع اوعفرف بلهملا نب ديزي نئازخ ىلع بشوح نب ُرْهَش ناكو :ّيلذهلا ركب وبأ لاق
 عاشأ دق ناكو هيلع عفر يذلا ديزي اعدف ءاهب ُهاتأف ءاهنع ديزي هلأسف «ةطيرخ لخأ هنأ

 ىماطُقلا لاقف ءاهيف ىل ةجاح ال :لاق ءكل ىه :رْهَّشل لاقو «ديزي همتشف  ربخلا
 ْ ْ : يريمتلا لّمكم نب نانس لاقي - ىبلكلا
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 ٌرْهَشاِيكدعب اَرُّقلانمأينمف ةطيرخب ُهَئيِدٌرْهَش َعَبدقل
 ُرْدَملا وه اذه ٌناذوينوج نبا نم ٌةتغبو ًافيفط ًائيش هب َتْذَخأ

 :رْهَش يف يعخنلا ةّرُم لاقو

 (ِءاَّرُّقلاحلاص ك ناك كالول 2 ئرُما ىلإ تدرأ ام بْلهُملا َنبا اي

 برغ نم اهل ةرواجملا ةقطنملاو : يكتلا كف يليملا خب , ديزي لمعتساو

 نيملسملا| نم اذئاق ةاكسيكرت
 نيذلا ىلإ هدونجب مضناف «ناتسهد ةنيدم دعا تليستلا قب الكتب مق

 ام عقو ذئدتعو ءاوملستسا «ودعلا ىلع راصحلا دتشا املف «هتاوق نم اهنورصاحي

 نم اهيف ناك ام ذخأف «ناتسهد ةنيدم بلهملا غب ؛ ديزي لخد» هنأ نم يربطلا هركذ
 يكرت فلأ رشع ةعبرأ نوملسملا لتقو «ىصحُي ال ًائيش بسلا ن نمو ءزونكلاو لاومألا

 كوتا يملمسلا نم قألا ةفيراو:نمعم دهللا ةيع اراده وءارودخ ىيذلا وهوا ايف
 .«كلملا دبع نب ناميلس ىلإ حتفلا كلذب ديزي

 ىلإ ناتسهد نم هشيجب هجوت «كلملا دبع نب ناميلس ىلإ ديزي بتكي نأ لبقو
 ام ناتسربط لبج بعِش يف مهل عقوف اشيج اهيلإ ثعب دق ناك يتلا  ناتسربط دالب
 ناتسربط نم بناج يف اونصحتف» :يربطلا لاق - لبجلا نم اوبحسناف ءهركذ فلس
 هحلاص ىتح هضرأ يف ذبهبصإلا ىلعديزي ماقأو «ديزي مهيلإ جرخ ىتح هيف اولازي ملف

 (مهرد فلأ ي ىتئام ىلع كلذ ليق اوحلوص اوناك دقو . .مهرد فلأ ةئامعيس ىلع

 ىلإ يطبنلا نايح بلهملا نب , ديزي ثعب امدنع ناك قباسلا حلصلا نأ كلذ نم نيبتيو

 ةحلاصملاب ذبهبصألا عانقإ يف ناّيح حجنف « .ةريحبلا يف ديزي ناكو «ناتسربط ذبهيصأ

 عتاديرب ا ايلا «ناتسربط ةهبج ةئدهت متف ءمهرد فلأ ي ىتئام يدؤي نأ ىلع

 نصحت يذلا ناكملا ىلإ ىتأو هشيج لماك يف ناتسربط ىلإ هجوت ناتسهدو ةريحبلا

 هيما نك ملل ةمارط نما لاف ءًاركسعم هذختاف هدونج نم نولوألا هيف

 يربطلا لاق ىرخأ ةرم - ّيطبنلا ٌنايح ديزي هيلإ ثعبف «فيثكلا هشيجو ديزيب ةقاط

 ىلع هحلاص ىتح هضرأ يف ذبهبصألا ىلع ديزي ماقأو» : :فلاسلا صنلا ةمتنت يف

 ةئامعبرأو «نارفعز ةرقوم رامح ةئامعبرأو . .دقن فلأ ةئامعبرأو ,مهرد فلأ ةئامعبس

 ريرح ةعطقو «ةضف نم ماجو ناسليط سنربلا ىلع سنرب لجر لك سأر ىلع لجر
 ةعيبطب كلذو «روكذملا مهحلص ضبق نم ديزي لسرأف» :نودلخ نبا لاق .«ةوسكو
 ةيونسلا ةيزجلا ءادأب ناعذإلا يهو ةحلاصملل ةيديلقتلا طورشلا بناج ىلإ لاحلا
 حتف كلذ يف .مهدالب يف لماعو ةيمالسإ ةيماح ةماقإو «ةفالخلا ةلود ةطلس ةعاطو

 فالآ ةعبرأ سأر ىلع ورمع نب دشار دئاقلا ديزي فلختساو ءًاحلص ناتسربط ميلقإ
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 يمالسإلا يبرعلا حتفلا لمتكا كلذبو «ناتسربطو دمآ ةيماح يف مالسإلا دنج نم

 :امهو نمزلا كلذ يف نيتلود ةباثمب اناك نيميلقإل

 ؛مزراوخ ميلقإ يلي امم امهو «ةريحبلاو ناتسهد هيتمصاعب «ناتسهد ميلقإ -أ

 ناتسهد كلم ىينامكرتلا لوص كلملا ملستسا دقو «نيوزفق رحبو مزراوخ يلقإ نيب

 يربطلا ركذ دقو «ةريحبلا نم اولحرف هتصاخو هتيب لهأ نم ةئامثالث عم هنيمأت متو
 .ه4/8 ةنس ىدامج رهش يف كلذ نوكيف ءرهشأ ةتس دعب ناك كلذ نأ ريثألا نباو

 ذبهبصألا ناتسربط مكاح نعذأ دقو «نيوزق رحب بونج «ناتسربط ميلقإ - ب
 .احلص حتفلا عوقو ينعي امم «ةيزجلا ءادأو ركذلا ةفلاس طورشلا ىلع ةحلاصملا ىلإ

 هجوتم هنأبو حتفلا أبنب كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا ىلإ بلهملا نب ديزي بتك دقو

 ناتسهد ميلاقأ حتفل بلهملا نب ديزي ريسم نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو
 مايق عم نمازت دق  ناسرفلا نم أفلأ نيرشعو ةئام سأر ىلع - ناجرجو ناتسربطو
 حتفل لتاقم فلأ ةئامثالث ءاهز مضي ريبك شيج هيجوتب كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا

 شيجلا كلذ قرتخاف «كلملا دبع نب ةملُْسَم هيخأ ةدايقب  ًايلاح ايكرت - ةينيطنطسقلا

 لوح كراعملاو تاهجاوملا تلاطو ءاهورصاحو ؛«ةينيطنطسقلا ىلإ روغثلا

 ىتح «ةينيطنطسقلا ىلع ميقي نأ ةمّلْسَم ٌناميلس رمأف «حتفلا ققحتي ملو «ةينيطنطسقلا

 نب ديزي هيف مدقت يذلا تقولا يف ةينيطنطسقلا راصح رمتساف «هرمأ هيتأي وأ اهحتفي
 ةبوعص لقي ال اهحتف نأ نوريثك نظي ناك امبر يتلاو «:ناجرج ىلإ هشيجب بلهملا
 .اهحتف ديزي عيطتسي نلو «ةينيطنطسقلا حتف نع

 بلهملا نب ديزي ةدايقب ناجرجل نيبملا حتفلا : انماث

 ناجرج ىلإ مالسإلاو ةبورعلا ناسرفب بلهملا نب ديزي مدقت ه48 بجر يف
 اذ روباس ناجرج حتف ايعأ دق» هنأ دهعلا كلذ نم اهركذ يتأيس ةقيثو لوقت يتلا

 ' باطخلا نب رمع قورافلا ايعأو ءزمره نب ىرسكو ذابق نب ىرسكو فاتكألا
 اوعطق دق ناجرج لهأو كلم ناكو ؛«ءافلخلا نم امهدعب ْنَّمو نافع نب نامثعو
 لجو ىلع الإ ٌدحأ قيرطلا كلذ كلسي نكي ملف «ناسارخ ىلإ مظعألا قيرطلا

 مسا نرتقاو .ناسارخ ورم مث نامرك ىلإ سراف نم نيملسملا قيرط ناكو ؛فوخو
 نم نولتقي اوناك ناجرج لهأ نأل امبر «نيملسملا ناهذأ يف توملا مساب ناجرج

 .دالبلا كلت لخدي نم وجني الو ناجرج قيرط ىلإ رادقألا مهب فذقت

 ةيسيئرلا ةوقلا نولثمي ةيناطحقلا ةيناميلا جحذم لئابقو دزألا لئابق ناسرف ناكو
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 وه كلذ نأ ودبيو «ناجرجو ناتسهد دالب حتفل مدقت يذلا بلهملا نب , ديزي شيج يف

 :لاق ثيح يئاطلا ميكح نب حامرطلا هانع يذلا مدقتلا

 ال اوما انيس تونملت هو نارا زا تحاور

 ٌرصبُتالْذإ نِهُْرئاصب يمحت  َجَجَّدَم لك سأر ٌبرضت ءٌناطحق
 ٌرمحأٌتومو«ٌةَيساَرٌقكِلَم اهئاول تحتزأ ٌعلعتٌُدزألاو

 جحذم نم ناتسهد حتف يف هتداق زربأ ناك دقو «بلهُملا نب ؛ ديزي وه كلملاو

 نب دمحمو «يفعجلا رحز نب لامحو «يفعجلا رحز نب مهج :مهو

 . ةرمس يبأ نب نمحرلا دبع
 نأل ؛ه مرحم رهش ذنم ناجرج دالبل ننلهملا عرب نوت حتفو وزغ أدب دقو

 ناك بلهملا نب ديزي نألو «ناجرج دالب نم ىلعألا مسقلا لمشي ثي ناك ناتسهد ميلقإ

 فلختسا : هنأ يربطلل ةياور يف ءاجو حلصلاب ه هوليقتساف «ناجرج ىلإ ةوق ثعب دق

 . .دهعلا اوضقنو هدنجب اوردغ مث هللا دبع نب دسأ هل لاقي دزألا نم الجر مهيلع

 5 موقي مراخمو باوبأو اهب ةطيحم لابج يه امنإ ةنيدم ذئموي ناجرج نكت ملو
 .دحأ هيلع مدقي الف اهنم باب ىلع اهنم

 هنأب ةراتو (لوق نب زوريف) همسا نأب ةرات ناجرج كلم تاياورلا تركذ دقو

 نابزرملا) هنإ لوقلا نكميف «مكاحلا وأ كلملا ىنعمب بقل نابزرُملاو «(نابزرملا)
 اهل لاقي ناجرج دالب بونج يف ةعينم ةنيصح ةنيدم هتمصاع تناكو «(لوق نب زوريف
 ةحلاصمو ناتسهد ميلقإ حتف دعب اهحتفل ديزي مدقت يتلا ناجرج يه تناكو ,(هاجو)

 .ناتسربط لهأو ذبهبصأ

 ىلإ راس «ناتسربط لهأ بلهملا نب ديزي حلاص امل» :نودلخ نباو يربطلا لاق
 هباحصأ عمج ناجرج ىلإ هّجوتو ذبهبصألا حّلاَص دق هنأ نابزرملا غلب املو . .ناجرج
 لبقأو .بارش الو ماعط نم ةَذُع ىلإ جاتحي ال اهبحاصو ءاهيف نصحتف (هاجو) ىتأو

 قيرط الإ اهل فرعي سيلف «ضايغ اهلوحو اهيف نونصحتم مهو مهيلع لزن ىتح ديزي
 . «مهنصح ىلإ نوعجريو هنولتاقيف مايألا يف نوجرخي اوناكف ءدحاو

 نب دمحم لتاق) :لاق ةسينع نع دهاجم نب ىلع قيرط نم يربطلا ىورو
 يف عطقناف مهفايسأب هوروتعاو هب اوطاحأف ناجرجب كرتلا ةربس يبأ نب نمحرلا دبع
 . (فايسأ ةثالث هدي

 ردقي ال رهشأ ةعبس ديزي ماقأ» : : هنأ ريثألا نباو يربطلا اهركذ ةياور يف ءاجو

 ةياورلا بحاص بسح دقو «دحاو هجو نم الإ ىتأم مهل فرعي الو ءيش ىلع مهنم
 ديزي ريسم دنع امأ ءبجر ىلإ ه4 مرحم يف ناتسهد ميلقإ حوتف ةيادب نم ةدملا
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 هنولتاقيف مايألا يف هيلإ نوجرخي اوناكفا بجر رهش تناك ةدملا نأ باوصلاف مهيلإ

 . «ةاجو ىلإ نوعجريو
 :«ديصتي ءيط نم هركسع نم لجر جرخف :دمحم نب ماشه لاق) : يربطلا لاق

 لبجلا يف ىقرو «مكناكم اوفق :هعم نمل لاقو «هعبتأف «لبجلا يف ىقري العو رصبأف
 نأ فاخف هباحصأ ٌديِرُي عجرف «مهركسع دنع فقو ىتح ءيشب رعش امف ءرثألا ٌصتقي
 م3 هباعصأ ىلإ لضو ىتح ثامالغ رعسعلا ىلع اقعيورءابك قزخي لعجت ءيدتهي ال

 بحاص يجئشاولا منيأ نب رماع ىلإ ىتأف ديزي ركسعم ىلإ يأ  «''”ركسعلا ىلإ عجر

 سيق نب رحز انبا هب قلطناف «ةحيصن يدنع ْنِإ حاصف «لوخدلا نم هوعنمف ديزي ةطرش
 .«مهرد فالآ ةعبرأب ديزي هل رمأف «ربخلا هملعأف «ديزي ىلع هالخدأ ىتح

 :لاقف «قيرطلا كلت مهعست نيذلا دنجلا ددع نع يئاطلا لجرلا ديزي لأسو

 ىتم :ديزي هلأسو  ةتامعبرأ وأ - «ضايغلا فافتلال ةئامثالث الإ لمحت ال قيرطلا

 راتخاف .نيتالصلا نيب اميف رصعلا دنع ًادغ :لاق ؟اذك تقو متجرخ اذإ مهيلإ َنوُلِصَت

 نب ديزي نب دلاخ هعمو «يفعجلا رحز نب مهج مهيلع لمعتساو لتاقم ةئامثالث ديزي
 :هل لاقو ءديزي نب دلاخ هنبا مهيلع لمعتسا :مهضعب لاقو» :يربطلا لاق . بلهملا

 هيلإ ٌمضو ءًامزهنم يدنع كارأ نأ كايإو توملا ىلع نبلغُت الف ةايحلا ىلع تبلغ نإ

 ةئامعبرأ يف رحز نب مهج ديزي ثعب» هنأ دمحم نب ماشه نع ركذ مث ارحز نب مهج
 ردصأ دقو .ديزي نب دلاخ هعم ثعبو رحز نب مهج مهدئاق نأ دكؤي امم .(لجر

 راطإ يف يذيفنتلا اهرودو ةيئادفلا ةعومجملا كلت وأ ءةوقلا كلت ىلإ هتاميلعت ديزي

 ءرخآلا امهنم لك لمكي نيتياور ةيخيراتلا رداصملا تركذ دقو «حتفلل ةلماكتم ةطخ

 :هصن يلي ام كولملاو ممألا خيراتب ىلوألا ةياورلا يف

 ءرحز نب مهج مهيلع لمعتساو مههجّوف لجر ةئامثالث بلهملا نب , ديزي راتخا»

 ديزي لاقو .رحز نب مهج هيلإ عضو ديزي نب دلاخ هنبا مهيلع لمعتسا :مهضعب لاقو

 نيب اميف رصعلا دنع ًادغ :لاق مهيلإ ّلصت ىتم :هعم سانلا بدن يذلا يئاطلا لجرلل
 دنع ًادغ مهتضهانم ىلع دهجأس ينإف ِهّللا ةكرب ىلع اوضما : :كيزي لاقف .. نيتالبفلا

 سانلا بلهملا نب ديزي رمأ «دغ نم راهنلا فاصتنا براق املف ءاوراسف ءرهظلا ةالص

 نزار نصا دج ا ا ص لا : يلي ام ةرابعلا هذه دعب ءاج (1)

 مجع نم لجر جرخا١ هنأ ىرخأ ةياور يف يربطلا راشأ دقو «ديصلاب ًاموهنم ناكو سوط لهأ

 ىئاطلا :ةثالث اوناك نوديصتي اوجرخ نيذلا نأ تاياورلا عمجيو ؟ديصتي ديزي عم ناك ناسارخ

 0 ”اههلا لاك ليجلا يل يقرر العر يناطلا رسبأ امل «ناسارخ مجع نم لجرو يدزألاو

 . لعولاب نيحلو ءامكلاكم
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 ءًاماكآ هرّيصف «مهايإ هراصح يف هعّمج ناك بطح يف رانلا اولعشي نأ (هركسع يأ)
 :نارينلا نم لابجلا لاثمأ هركسع لوح راص ىتح سمشلا لزت ملف ءأران هومرضأف
 سائلا ديري رمأو «مهيلإ اوجرخف ءاهترثك نم اوأر ام مهلاهف رانلا ىلإ ودعلا رظنو

 راسو ”اراخفال نوما ارقص ملك ؛نيتالصلا نيب ,ب اوعمجف الصف سمشلا تلاز نيح

 0 ةيلارإإ نفر كدا يبكل] اورعشا اك همر م ننام دينو هر كلذ

 .؛ديزي مكح ىلع اولزنو مهيديأب اوطعأف .نوملسملا مهبكرو «مهنصح نإ اعيمج

 : هصن يلي ام دمحم نب ماشه نع ةيناثلا ةياورلا ىف ءاجو

 يف اوذخأ ىتح لجر ةئامعبرأ هعم ثعبف رحز نب مهج بّلهملا نب ديزي اعدل |
 ةييدملا تاهرق' د ىلإ معلصو اذإ :ةلاقن ديزي معربا دكر ؛هيلع اولُذ يذلا ناكملا
 يردجم كدا ةيناجلا فاي ركب ارقلطلا مل 5 اوربكف رحَسلا يف ناك اذإ ىتح اورظتناف

 تناك اذإ ىتح لهمأ ةنيدملا رح نبا غلب املف .اهباب ىلإ سانلا عيمجب تضهن دقو

 مهسارحأ نم لبقتسي ال ذخآف هباحصأب ىشم اهيف ضهني نأ ديزي هرمأ يتلا ةعاسلا

 ملف «ىضم اميف طق هلثم مهلخدي مل ًاعزف ةنيدملا لهأ عزفف «ريكو هلتق الإ ادحأ

 اولبقأو بعرلا مهبولق يف هللا ىقلأف اوشِهَدف مهتنيدم يف مهعم نوملسملاو الإ مهعرُي

 رحز نب مهج وحن اولبقأ دق ريثكلاب اوسيل مهنم ةباصع نأ ريغ نوهجؤتي نيأ نوردي ال

 0 0 و اي ما دل كوم

 حتفف 9 0 ل ملا
 . «هتعاس نم ةنيدملا لخدو بابلا

 مثف - نصحلا  ةنيدملا لخاد ودعلا يلتاقم نم ىقبت نم ملستساف «ةنيدملا حتفلا

 :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق ءناجرجل نيبملا حتفلا

 دوما اصمم مدس رك كسا

 ا ايعأ دقو انور 0 ا ريمأ | ةفالخ يف انرهظأ .هناسحبإو

 باطخلا نب رمع قورافلا ايعأو ءزمره نب ىرسكو ذابق نب ىرسكو فاتكألا اذ ٌروباس

 ةمارك نينمؤملا ريمأل كلذ هللا حتف ىتح هللا ِءافلخ ْنِم امهدعب ْنَّمو نافع نب نامثعو

 .؛هيلع ِهِمَعِن يف ًةدايزو هل هللا نم

 داع داع هع
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 «نيرمأ يف تغلاب دق ناجرج حتف نع تاياورلا نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو
 ةفلاس ةيلبجلا ناجرج ةعلق وأ ةنيدم حتف امل بلهملا نب ديزي نأب معزلا :امهدحأ

 ىبسو «هلامشو قيرطلا نيمي ىلع نيخسرف ةفاسم مهبلصو «مهتلتاقم لَتَق» ركذلا
 ىلإ افلأ رشع ينثا مهنم داق» هنأ معزت مث ءدحأ مهنم قبي مل يلاتلابو «مهيرارذ

 نيملسملا نم لجرلا ناكف «لتقيلف راثب مهبلط نم :لاقو «ناجرج يداو زهردنال
 اذهو 2. .مدلا ىلع يداولا يف ءاملا يرجأو «يداولا يف ةسمخلاو ةعبرألا لتقي
 معزلا ةحص مدع ىلع لوألا لدي امك “لوألا معزلا ةحص مدع ىلع لدي معزلا

 لهأ ةيقب ملستساف ءودعلا ةلتاقم نم ريثكلا اهيف طقس ةكرعم دعب حتفلا مت دقف «يناثلا

 نيملسملا ديزي رمأف ءافلأ رشع ينثا ءاهز اوناكو ةيلبجلا ةعلقلا وأ ةنيدملا كلت
 نوكت يداولا يف ةنيدم ءانبب طبتري كلذ تأ وديك «ناجرج يداو ىلإ مهرداقف

 ةحلصملا نم ناك يتلا ةيلبجلا ةعلقلا وأ ةنيدملا كلت نع ًالدب ناجرج دالبل ةمصاع

 يتلا ناجرج ةئيدم يف نيملسملل يلاوم نويناجرجلا كئلوأ تابف ءاهئاقب مدع ةماعلا

 ربع ناجرجو ناتسهد هيمسقب ناجرج ميلقإل ةمصاع تحبصأو بلهملا نب ديزي اهانب
 :ريثآلا نباو نودلخ نبا لاق كلذ يفو «لايجآلا

 ىلع لمعتساو «كلذ لبق تينب نكت ملو ناجرج ةنيدم بلهملا نب ؛ ديزي لوتبو)

 .''”«يفعجلا رحز نب مهج ناجرج
 همنغ ام وهو يناثلا رمألا ىلإ اندوقي ناجرج ةنيدمل بلهملا نب ديزي ءانب نإ

 كلملا ةمصاع ة ةريحبلا ةنيدم حمتف يفف «ناتسربطو ناجرج حتف يف هتدايقب نوملسملا

 نم قيلاوجو تايمك  رداصملا رئاس تركذ امك  نوملسملا همنغ ام ناك ءلوص

 مهتابترم يأ  مهقازرأ دونجلا ءاطعإ متو «لسعلاو مسمسلاو زرألاو ريعشلاو ةطنحلا

 ميلاقأ امأ «ءكلذ نع يخيراتلا صنلا فلس دقو «عاتملا ضعبو ماعطلا كلذ نم -

 ضبقو (مهرد فلأ ةئامعبس) ءادأ ىلع ناتسربط لهأو مكاح ةحلاصم متف ناتسريط
 تاذ نكت ملو «ةيلبجلا ناجرج ةعلق وأ ةئيدم حتق كلذ التو «حلصلا غلبم مهنم ديزي
 ىلإ هتلاسر يف لاق بلهملا نب ؛ ديزي نأ تاياورلا ىدحإ تمعز دقو «ءارثو لام

 ءافأ ام سمح نم يدنع راص دقو» ناتسربطو ناجرج حتف نع كلملا دبع نب نايملس

 الا ةعس ةمينقلاو ءيفلا نم هّقح قح يذ لك ىلإ راص نأ دعب نيملسملا ىلع هللا

 هغلبت مل ام وهو ءمهرد فلأ فلأ نيثالث تغلب مئانغلا نأ ينعي امم .«مهرد فلأ

 ؛لايخلا يف ةياورلا كلت بحاص غلاب امنإو «سرافو قارعلا حتف الو رصم حتف مئانغ

 (مهرد فلأ فالآ ةعبرأ) 0 لا ل تا

 .4ج ١١١ ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلاو - :١؛ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(
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 ىقبتو ءهقح قح يذ لك ذخأو «مهماهسو مهقوقح نودهاجملاو شيجلا هنم ذخأ

 :لاق يفقثلا دمحم يبأ نع جاتلا ربخ يربطلا ركذ دقو «ناجرج كلم

 0 نورتأ :لاقف روع ف اروي مان كاتبا و يي تاما

 3 ديزي رمأف ءجرخو :؛هذخأف «كيلع 0 : لاق :هيف يل ةجاح ال :لاق «ءكل
 هربخأو ديزي ىتأف «لئاسلا لجرلا لخأف «هايإ هاطعأن ءالئاس يقلف .هب عنصي ام رظني

 .«ًاريثك الام لئاسلا ضّوعو جاتلا ديزي ذخأف ءربخلا

 ىلع بلهملا نب ديزي فلختساو .ه148 بجر رهش يف ناجرج حتف ناكو

 ريمأ لوأ مهج ناكف «يجحذملا يفعجلا سيق نب رحز نب مهج دئاقلا ناجرج ميلقإ

 ةورذ بلهملا نب ديزي ريمألا غلب امنيب يمالسإلا يبرعلا رصعلاو خيراتلا يف ناجرجل
 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود نم يقرشلا مسقلل يلاولا ريمألا وهف «ناطلسلاو دجملا
 نب ديزي ةطلسو ةيالو تناك دقف فارطألا ةيمارتملا اهروغثو اهميلاقأو اهتايالوب

 ل ا

 0 ا

 ل ا ا ياسا هيل

 :ةسامسلا ون 0 ا

 ريمألا اهيلع ديزي بئان ناكو ىراخُبو دنقرمسو نوحيج رهن ءارو ام دالب  ه

 . بلهملا نب ةصيبق نب متاح ريمألا اهيلع ديزي بئان ناكو مزراوخو ناتسراخط دالب 5
 .بلهملا نب بيبح اهريمأ ناكو ناركمو دئسلا دالب *” 

 ..بلهملا نب , كردم اهريمأ ناكو نامركو ناتسجعس - مم

 يفعجلا رحز نب مهج ريمألا اهيلع ديزي بئان ناكو ناتسربطو ناجرج دالب 4
 . يجحذملا

 نب حارجلا وه قراشملاو قارعلا ريمأ ةيدهماف بوناو نك او احلا وجال
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 .بلهُملا نب ديزي اهيلاوو اهريمأ ناك يتلا تايالولاو دالبلا

 كلملا دبع نب ناميلس ةافو ىلإ ناجرج حتف دعب ام : ًاعسات
 ناجرج دالب يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا مئاعد بلهملا نب ديزي ىسرأ نأ دعب

 ىلإ ناجرج نم راس يجحذملا يفعجلا سيق نب نسر وب مو هئاقلا ايناع ا تاكسلا)
 ني باوبأ لهما ىلو ةاقوب ان هان. قيرلا_ ىذا وخ امئيبو «ةفوكلا ةيالول عباتلا ّيرلا ميلقإ

 ةفالخلا ىلوت دق كلملا دبع نب ناميلس ناكو .قشمد ىف كلملا دبع نب ناميلس

 لاق + تامين هدقيو ب ةيلرلا هدعي ةنيلخلا ني دق وزع نب كالملا درع يعي هنيلولا ةاقو
 ةكتاع نبال امهدعب اعيابي نأ ناميلسو ديلولا ىلع ذخأ كلملا دبع ناكو» :ريثك نبا

 ناكو «ةكم نم هفرصنم ناميلس ةفالخ ىف ناورم تامف «كلملا دبع نب ناورملو

 عياب# :لئدنعو «قشمد ىلإ ًادئاع فرصناو هذ1/ ماعل جحلا ةضيرف ىدأ ناميلس
 - كلملا دبع نب ديزي نع كسمأو .هدهع يلو هلعجو ناميلس نب بويأ هنبال ناميلس

 وهو ناميلس نب بويأ كلهف ءديزي كلهي نأ اجرو ناميلس صيرتو  ةكتاع نبا وهو
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 :يربطلا لاق - ه9 نابعش وأ بجر يف بويأ توم ناكو  «هدهع يلو

 ناميلس نب بويأ ةافو هغلبف ,ناجرج نم غرف نيح ّيرلا بلهملا نب ديزي ىتأل
 بلهملا نب ديزي يدي نيب زجار زجتراف .ّيرلا باب ىلع حلاص يبأ غاب يف ريسي وهو
 :لاقف

 هِناكَميِفَل دُوادَنإَف هكا يسم تونا كن نإ

 (يِيناطْلَس نِملاَردقامٌعيِقُي

 نب دوواد ةعيابم ىلإ بلهملا نب , ديزي نم ةينلع ةوعد زجرلا كلذ ناكو

 دوواد نأل كلذب كلملا دبع نب ناميلس ركفي ملو ءدهعلا ةيالوب كلملا دبع نب ناميلس

 نكلو «نسلا ىف : ًاريبك نكي مل ناميلس نألو «ةينيطنطسقلل رصاحملا شيجلا عم ناك

 نب ديزي نئاغض هيلع تراثأ ناميلس نب دوواد ةعيابم ىلإ ديزي نم ةوعدلا كلت
 ةيالو ىلإ نيحماطلا ناورم نب كلملا دبع ءانبأ نم هريغو  ةكتاع نبا  كلملا دبع

 بلهملا نب ؛ ديزي اههجاو يتلا بعاتملا يف رهظيس ام وهو «ناميلس دعب ةفالخلاو دهعلا

 . يتأيس امك دعب اميف كلملا دبع نب ديزي ءادع ةصاخو ناميلس ةافو دعب

 ساو يفاةيلان ناكو قارعلاب طيار ةنيدم ىلإ ىرلا ميلتإ نم ديزي هجوت دقو

 ه4/ ةنس ءابنأ يف يربطلا لاق «ةرصبلا ىلإ راس مث : يمكحلا هّللا دبع نب حارجلا
 هجوت مث «يدنكلا هّللا دبع نب نايفس ة 0 0

 ةناسارح ىلإ بلهملا نب

 عنو لا ناش نوجا دلتا ىف ندم بلوم: :ةيزيمانأ هماكو
 ناسارخ ةيالو قرش ىصقأ نم ناتسكيجاتو سيغذاب يلي ام ىلإ داهجلل هريسم ه8

 ظفاحلا لاق كلذ ىفو «نيصلا ميلاقأ نم ًاميلقإ ازغف ؛نيصلا موخت يف رهنلا ءارو امو

 ًالاتق اهدنع لتاقو اهرصاحف نيصلا ضرأ نم ناتسهق بلهملا نب ديزي ازغا : ريثك نبا
 دَحُي ال ام ةعتمألاو ثاثألاو لاومألا نم اهنم منغو ءاهملست ىتح لزي ملو ؛اديدنك

 .''”«ًانسحو ةميقو ةرثك فصروي الو

 رمال هنيلإ ةشرو «ةاسسارك بالو ةجضاع ووش ةعيدتس ىلإ نيريدداعو
 نب كلملا دبع لاقف ؛همركأو بلهملا نب ديزي هاطعأف «يلولسلا مالس نب كلملا دبع

 :بلهملا نب ديزي ىلع ينثي هلوق يربطلا اهنم ركذ ةديصق مالس

 ُرَكَنُمال مُكدوُجو ٌتيّوترا ىتح يتبوحب ديزي اي كّبْيَس لازام
 .ةج 5١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 0
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 ُرُثْقُملا شاعو هب ُميقَّسلا شاع ًةَصاَصخخ ٌنوكت اذإ ُعيِبّرلا تنأ
 ٌرِطمُم ٌباحس مُهَفَدغأو اووّرف مهدالب عيمج ُهُثَباَحَس تَّمَع

 رجعو نرد اييتا حش ابر ةليخم تنك ثْيَح كبَر كاقسف

 ايادهو ةلاسرب بلهملا نب لضَفملا هاخأ - ه8 مرحم رهش يف - ديزي ثعبو
 نم مئانغلا سمخب ًاضيأ هعم ثعب امبرو «كلملا دبع نب ناميلس نينمؤملا ريمأ ىلإ
 ءارمألاب راس ةفيلخلا نأ ملعف «قشمد ىلإ لضفملا ىتأف ءاهريغو ةينيصلا ناتسهق حتف

 رصاحي لازي ام هشيج ناكو ةينيطنطسقلا ىلإ ريسملا ديري ُبْلَح ىلإ ناسرفلاو ةداقلاو
 ْبَّلَح تاهجب قباد ةنيدم يف ناميلس ناكو قشمد نم لضفملا راسف «ةينيطنطسقلا
 : يربطلا لاق «ةريخألا همايأ دهشو بلهملا نب لضفملا هب ىقتلاف

 بايثب اعدف ءةعمج موي قبادب ناميلس ىلع ٌتلخد :ةسلهملا قب , لضفملا لاق»

 0 «بلهملا نب , ديزي اهب ثعب ةّيسوس رضخ بايثب اعدف ؛هبجعت ملف اهسيلف

 انأ :لاق مث هيعارذ نع رسحف . محن : تلق ؟كتيجعأ بلهملا نبا اي :لاقو ءٌمتعاو

 ميعن يبأ نبا اعدو هتّيصو بتكو ءاهدعب ْعَمَجُي مل مث «ةعمجلا ىلصف ىتفلا كلملا

 .(همتخف متخلا بحاص

 :كلملا دبع نب ناميلس راشتسمو ريزو يدنكلا ةويح نب ءاجر لاقو

 نم ًارضخ ًابايث كلملا دبع نب ناميلس نينمؤملا ريمأ سبل ةعمجلا موي ناك املا
 ملف «ةعمجلا سانلاب ىلصف ةالصلا ىلإ ج -رخف «باشلا كلملا هللاو انأ :لاقف ءّرخ

 ءملحلا غلبي مل مالغ وهو هينب ضعبل هبتك باتك يف َدْهَع «لقث املف «ضرم ىتح عجري
 ىلع فلختسي نأ هربق يف ةفيلخلا ظفحي امم نينمؤملا ريمأ اي عنصت ام : ٌتلقف

 - نيموي وأ - ًاموي ثكمف «مزعأ ملو هللا ريختسأ انأ :لاقف . حلاصلا لجرلا نيملسملا
 ا ٌتلقف ؟ناميلس نب دواد يف ىرت ام :لاقف يناعدف باتكلا قرخ مث

 ؟زيزعلا دبع نب رمع يف ىرت امف :لاق . تيم مأ وه ّيحأ يردت ال تنأو ةينيطنطسقب
 هاوس ًادحأ لَو ملو هتيلو نئل هّللاو : لاقت اسلام ةلفاف اريك هللاو ةملعأ تلفن
 مهدحأ لعجأ نأ الإ مهيلع ىلوتي ادبأ هنوكرتي الو ةنتف ننوكتل - كلملا دبع ينب نم
 .«نينمؤملا ريمأ اي كيأر :تلقف . هدعب هلعجأ كلملا دبع نب ديزيف ءهدعب

 نب ديزي هدعب نمو ةفالخلاب زيزعلا دبع نب رمعل دهعلا باتك ناميلس بتكف
 «باتكلا يف نمل ةعيبلا مهنم ذخأو ناورم ينب رئاس ةويح نب ءاجر اعدف «كلملا دبع
 ناورم ينب ءاجر عمجف ه99 رفص ٠ ةعمجلا موي ناميلس تامو هوه نم ركب مار

 ءاوعيابف «دهعلا باتك يف نمل ةيناث ةرم ةعيبلا مهنم ذخأو «قباد دجسم ىلإ ءارمألاو
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 سلجأو «زيزعلا دبع نب رمعل ةفالخلاب دهعلا باتك أرقو ناميلس ةافوب مهربخأ مث
 يف ناميلس نفد متو «هتعيابم تمتف «هوعيابي نأ ىلإ سانلا اعدو ربنملا ىلع ارمع

 زيزعلا دبع نب رمع عم قشمد ىلإ  بلهملا نب لضفملا مهيفو  سانلا داعو ١ قباد

 .نيملسملل ةفيلخ رمع حبصأو
 زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف بلهملا نب ديزي نع نيقيلا أبنلا

 ىلوت امل زيزعلا دبع نب رمع نأ معزت ةياور ةيخيراتلا رداصملا يف تعاش دقل

 لآو بلهملا نب ديزي ضغبي رمع ناك) هنأو بلهملا نب ديزي سبحو لزع ةفالخلا
 دقل .ةقيقحلا عم ىفانتت يتلا ةياورلا كلت معازم رخآ ىلإ (ةربابج مهنإ لوقيو بلهملا
 نم ناكو ه١١٠ بجر يف تامو ه9 رفص يف ةفالخلا زيزعلا دبع نب رمع ىلوت

 : يلي ام هدهع يف بلهملا نب ديزي نع نيقيلا أبنلا ملاعم

 بّلهملا نب ديزي ىلإ رمع باتك :ًالوأ
 رقص فضخم يف قشمدب رقتساو ةفالخلا زيزعلا دبع :نب رهع ىلوت امل

 تومي اباتك ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود تايالو ءارمأو ةالو ىلإ بتك ه8

 ديحولا ساتكلا وهو بلهملا نب ديزي ىلإ هباتك اهمهأ ناكو «هفالختساو ناميلس

 نع كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا هركذ دقو .ةيخيراتلا رداصملا هتظفح يذلا

 نع دهاجم نب  ّيلعو هدج نع لضفملاو ةلظنح نب سيردإ نع فلخ نب سيلك

 دنا بلاك

 هلع انآ ةثتليهملا ون , ديزي ىلإ ةفالخلا ىَّلو نيح زيزعلا دبع نب رمع بتك»

 نب ديزيو ينفلختساو ءهضبق مث هيلع هّللا مَع هللا دابع نم ًادبع ناك ناميلس نإف

 ولو. تهب لع سيل ىل َوّدَقَو فللذ نم هللا يتالو:ئذلا ناو يدع نم كلملا دبع
 غلب دق ام كلذ نم يناطعأ يذلا يف ناك لاومأ داقتعاو جاوزأ ذاختا يف يتبغر تناك
 لانو ديد انايبح هن ثيلعا نيف فاك اقأو .هقلخ نم ٍدحأب غلب ام لضفأ يب
 . ُكَلَبق نم ْياَبم انلَبِق ْنم َعَياَب دقو ميرو هللا حرئاغ قاهر

 ةأرق املف بلهملا نب ةنييع يبأ ىلإ هعَفَد بلهملا نب , ديزي ىلع باتكلا مق املف

 هتيب لهأ نم ىضم نم مالك اذه سيل :لاق ؟َمِلو :ديزي لاق ءهلاَمع نم تْسَّل :لاق
 .مهكلسم كلسي نأ ديري سيلو

 927 ابفا وي دعلا بع نب رمعل ةعيبلا ىلإ نناثلا ةينلهعلا ني نيزيتاعدق

 ىلإ ديزي بتكو «ميلاقألا يف رمعل ةعيبلا بلهملا نب ديزي لامع ذخأ كلذكو

 .8ج 8١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 . قرشملا يف هتيالو تحت يتلا ميلاقألاو ناسارخ ةيالو يف هل ةعيبلا مامتإب رمع

 ناسارخل ًايلاو ديزي رارمتسا :ًايناث
 ميلاقألاو تايالولا ءارمأو ةالو يف رظنلا ةداعإب زيزعلا دبع نب رمع ماق مث

 نمز ةلودلا ةفد ىلع ترطيس ةيناميلا نِإ) :نسح يجان .د لاق يتلا ةفالخلا ةلودب

 :ارثاك ويستاهل ءارمألا وينال ولا نأ :ىلإ انهي رمكنو "' كللملا دعت دي ةناهيلام

 .ناسارخو اهقراشمو قارعلا ريمأ بلهملا نب ديزي-١

 .نامَع ىلع ديزي بكان بلهملا نب دايز - 9

 . طساو ىلع ديزي بئان يمكحلا هللا دبع نب حارجلا - "

 . ةرصبلا ىلع ديزي بئان يدنكلا هللا دبع نب نايفس - 4
 .ةفوكلا ىلع ديزي بئان يدهنلا ناسح نب ريشب 4
 ,كتسلا دال, :ريمآ «بلهملا قي تبيح 5

 :ايتيمراو ناجييرذأ زيفآ يدنكلا يدع نب يدع  ا/

 .رصم ريمأ يمخللا ةعافر نب كلملا دبع 6

 .ةرونملا ةنيدملا ريمأ يراصنألا مزح نب رمع نب دمحم ركب وبأ -

 ىبرعلا برغملا دالبو ةيتارفلا ةريزجلا ءارمأو ةالو ناك كلذ لباقم ىف نكلو
 نرارقلا نأ ىلإ نيني امم قمل ةكم هكالذكو «ةيسفلا نك ةاهيلم ةقكاض رت ىيلنألاو
 يعينا نكمتلا خرم نكي ولو «ناميلتس ةفؤلخب يف ًايناغ نكي مل ةيسيقلاو ةجئاميلا ني
 اوناك نيذلا قارعلا لامع زيزعلا دبع نب رمع لزع دقف ءزيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف
 نب ديمحلا دبع ةفوكلا ةيالو ىلع لمعتساو «ةيناميلا نم اوناكو بلهملا نب ديزي باون
 «يسيقلا يسرافلا ةأطرأ نب يِدَع ةرصبلا ةيالو ىلعو يشيرقلا يودعلا نمحرلا دبع

 ناسارخو اهقراشمو قارعلل دعي ملو بلهملا نب ديزي هيلو تحت قارعلا دعت مل كلذيو
 ًايلاز كوي يفسا امنإو :ةسبليسلا لاو ةيليملا قي , ديزي لزعي مل هنكلو «ًأدحاو ًاريمأ

 ًايلاو بلهملا نب دايزو دنسلل ًايلاو بلهملا نب بيبح رمتساو ه١١٠ ةنس ىلإ ناسارخل
 ىضتقي رمألا نإف ةيسيق تحبصأ قارعلا ىف ةلودلا ةفد نأ ينعي كلذ ناك اذإو «نامعل
 نلاعع ديزعلا يع نب نومك لع تيح سلدتألاو نترذملا هالي نييتعلاب كلذاظيو
 دالب ىلعو ينالوخلا كلام نب حُمَسلا يناميلا ريمألا سلدنألا ىلع لمعتساو نييسيقلا
 نم ناك ءالوتاب يراتقلالا رجافملا ياو , ِهّللا دبع نب ليعامسإ يبرعلا برغملا

 :زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف نييناميلا ءارمألاو ةالولا

 )١( نسح يجان - قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا - ص١144.
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 .سلدنألا ريمأ ينالوخلا كلام نب حْمَسلا ١

 .رصم ريمأ يحبصألا ليبحرش نب بويأ - ١
 .ةرونملا ةنيدملا ريمأ مزح نب رمع نب دمحم ركب وبأ -

 .اينيمرأو ناجيبرذأ ريمأ يدنكلا يدع نب يدع : 

 .:ناساركس زيمأ تليملا نوب د ليزي 0

 :نتسيلا نيم نليخلا تبي

 .نامُع ريمأ بلهملا نب , دايز 7

 لا راع رع ني رعع فالحب ىل اد ل املا ار عمو
 ريوخم وسرير سال ل راشل ضل ىتحو ه9 ةئس

 رخ ىلع ًالماع يمكحلا هللا دبع نب حارجلا حبصأ ةرتفلا كلت يفو ءزيزعلا دبع
 00 «ناميلس ةفالخ يف طساو ىلع بلهملا نب ديزيل ًابئان حاّرجلا ناكو ناسارخ
 زيزعلا دبع نب رمع ناك دقو «لاملا تيبو ناسارخ جارخ ىلع ًالماع ناسارخ ىلإ
 باحسناو ةّيزجلا نم رهنلا ءارو امو ناسارخ ةيالو يف ةمذلا لهأ ءافعإ ديري

 نكي مل راكفأ يهو «تاوزغلا نع فقوتلاو رهنلا ءارو ام دالب نم مهتاوقو نيملسملا

 ,.بلهملا خب , ديزي اهعم مجسني نأ نكمملا نم

 قشمدب هثوكمو . .ناسارخل ديزي ةيالو ءاهتنا :اثلاث
 نب ديزي لزع زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا ررق ه١٠٠ ةنس رفص رهش يلاوح يف

 ًاريدقتو ًاظافح لزعلاب هيلإ بتكي نأ يف بغري ملف «ناسارخ ةيالو نع بلهملا

 «تاحوتفلاو نيملسملا ةملك ءالعإو مالسإلا رشن يف ميظعلا هرودو هداهجو هتناكمل

 ءرهنلا ءارو ام دالبو ناسارخ نوؤش يف ثحابتلاو رواشتلل هيلإ مِدقي نأب هيلإ بتكف
 :نودلخ نبا لاق كلذ يفو .ءاشي نم ناسارخ ىلع فلختسي نأو

 ىلع فلختسي نأ بلهملا نب ديزي ىلإ ةئام ةنس يف زيزعلا دبع نب رمع بتك)
 . '7(ناسارخ نم مِدقو هنبا ًادلخم فلختساف «هيلإ ميدقيو هلامعأ

 ءها٠١١ ةنس ىلإ ناسارخل ًايلاو رمتسا بلهملا نب , ديزي نأ ىلع كلذ لديو

 هدد دبع ند .عارتفلا ةيلزجر بيرين رع نع ىربطلا تاياور ىدخ يساج انذار

 :راط | يل نانا رج عجارشر نامل هيب ىلع مارعتلا يلون رهين يق ؟ يايج ريح

 دهشا قشمد يف زيزعلا دبع نب رمع ىلإ راس امدنع هنإ لب «بلهملا نب ديزي ةيالو

 رخآ نم ناكو ءه١١٠ ةنس عيبر رهش يف كلذو ديزي نب دّلُخَم هنبا ناسارخ ىلع

 5١. 6ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0
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 لاهنملا نب , هّللا دبع نع يصاعلا رفعج نع يناهفصألا هاور ام ناسارخ يف دلْخَم ءابن

 : يفنحلا ضيب نب ةزمح لاق) : 0 ار ا

 | : ٌتلقف بلهملا نب ديزي نب دلخم ىلع تلخد

 اهمامإواهريمأ تنأوايحت -تحبصأ براغملاو قراشملا تيل

 :ٌتلقف؟ةم :لاقو كحضف

 اهّمانأ لبق ٌتنكام ةعاس يف ٍدهَسُم مون حبصلا لبق ٌتيفغأ

 :ٌتلق ؟ناك اذامف :لاق

 اهُمايِق يلع ٌنَّسَحَةموسوم  ٍةفيصوب يل َتْدَُج كنأ ُتيأرف
 :ٌتلق ءٌتلعف دق :لاق

 اهماجل لضيةيجانءرفص ٍةلغبو ىلإ تَلِمحُم ةردبسبو
 نم تيأر ينأ هللا ملع امو .هلك كلذب يل رمأ مث «كايؤر هللا ققح دق :لاق

 ا

 تيبو جارخلا ىلع ًالماع حاّرَجملا هعمو ناسارخل ًايلاو ديزي نب دلُخَم ثكمف
 فرصناف «ناسارخ ىلع حاّرجلا ةيلوتب زيزعلا دبع نب رمع باتك ىتأ نأ ىلإ لاملا

 لآل ةيناثلا ةيالولا كلذب تهتناو «كانه بلهملا لآ نم ىقبت نمو ديزي نب دلخم
 نم ةيناثلا ةيالولاو ه8” - 1/8 ةنس نم ىلوألا ةيالولا تناكو «ناسارخ ىلع بلهملا

 ةفرص ةينامي ةسايس اوعبتا بلهملا لآ نإ» :نسح يجان .د لاق ثيح ءه١٠٠ 7
 نكمت نود لاح بلهملا لآ هلزعو زيزعلا دبع نب رمع ء ءيجم نأ ريغ . .ناسارخب

 ْذِإ «بلهملا لآ دعب ناسارخب مكحتت ترمتسا ةيناميلا حورلا نأ الإ ناسارخ نم دزألا

 ةيناميلا ةليبقلا كلت ةريشعلا دعس نم وهو يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا اهالوت
 رمع هلزع نيح رهشأ ةسمخو ةنس ىوس اذه هبصنم يف قبي مل هنكلو .ةفورعملا

 يف يمتني يذلا يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع وه رخآ ينامي اهالوتيل «هتيبصع ببسب
 دزألا ةرطيس نع ةرتفلا هذه ةليط ناسارخ جرخت مل اذكهو ءدزألا ىلإ ىلعألا هدج

 . '7(ةيرجه ”٠ ٠ ةنس ىتح ماع هجوب ةيناميلاو ةصاخ

 رهظت مل - ًارارم نسح يجان .د اهيلإ راشأ يتلا  ةيسيقلاو ةيناميلا ةلأسم نإ

 رصعلا ةاور ضعب لالخ نم تدتمأ اهنكلو يسابعلا رصعلا يف الإ يبصع لكشب

 )١( الأغاني  ؟؟ص - يناهفصألا جرفلا وبأ ج١9.
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 نم كرش لقت ياو خيرات بك يف تعاش دقق ٠ ءبلهملا نب / ديزي مهنمو

 مو هينا ودلك نإ ركذ ابكر عميس امير ندم 8 ةرصبلا نم

 مِدَّقو هنبا ًادلخم فلختساف ,هيلإ مدقيو هلامعأ ىلع فلختسي نأ بلهملا نب 0

 ذنم ْتَئَمأت دق ناجرج قيرط تناكو ه١١٠ ةنس عيبر رهش يف كلذو .(«ناسارخ نم

 سراف قيرط وه ناسارخ نم ماشلا ىلإ قيرطلا دعي ملو ناجرج بلهملا نب , ديزي َحَنَف

 وهو ءماشلا ىلإ مث ّيرلاو ناجرج ىلإ ناسارخ نم قيرطلا حبصأ امنإو «ةرصبلاو

 نم ةحرت امتار التضأ ةرضبلا ىلإ تيفدي ولف كلمملا نب ديزي هكلس قذلا قيرطلا
 هترسأ نم ةبكوك هعم تناك دقف «بيهم بكوم يف ماشلا ىلإ ّيرلاو ناجرج قيرط
 هتيالو نأ فرعي ديزي ناك دقف «عاتملاب ةلمحملا لبإلاو لويخلا نم هلحاورو هيلاومو

 ا لا ا رو ار ارو

 رجع ةيلاط قيركلا بيع ني صورا بلهحلا نب مديرو موق انا : هنأ ركذلا ةفلاس

 - ه4/ ةئس - ل ا ل

 ؛هسيح ملا ءاهكرت يثعسي ال نيملسملل قوقح هلهو هللا قت :رمع لاقف كلب

 7 0 لا «هفلحتساف الإو 000
 .(«لعف ام دلخم نم ركشو «كلذ رمع

 ربما , ديزي لزعل يقيقحلا ببسلا ةياورلا كلت تلهج دقو

 كلذلو اب طرا اهنرر اما د ناس 08
 .ءودهب ذيفنتلا ىلإ اهقيرط ةديدجلا هتسايس ذخأت ىتح امبر «قشمد يف رمع هاقبأ
 يف لوخدلا اولبق اذإ ةيزجلا نم رهنلا ءارو امو ناسارخ ةيالوب ةمذلا لهأ ءافعإ يهو
 ا مهندوعو ةيمالسإلا تاوقلاو نيملسملا نم رهنلا ءارو ام دالب ءالخإ مث مالسإلا

 تةيلهملا نن , ديزي ناكم ناسارخ ىلع هللا دبغ نب حاّرجلا رمع ىَلو امدنعف «ناسارخ

 :حارجلا ىلإ رمع بتك : :ريثك نباو يربطلا ركذ امكو - ه١٠١٠1 ةنس عيبر رهش يف

 2200 0 00 ب-ب-----ذب8#د
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 اعد مث ٠ ًايباج هثعبي ملو : ىرخأ ةياور يفو . ًانتاخ هثعبي ملو ًايعاد ًادمحم ثعب هللا

 راتخاو ه١٠٠ ةنس ناضمر يف ناسارخ ةيالو نع هلزعو هللا دبع نب حاّرجلا رمع

 :يربطلا لاق «ناسارخ ىلع هالوف يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع ةيلاثملا هتسايس ذيفنتل

 نيملسملا نم رهنلا ءارو ام دالبب ْنَم لاققإب هرمأي ميعن نب نمحرلا دبع ىلإ رمع بتكو

 مهلا :رمع هيلإ بتكف «كلذي رمغ ىلإ + نمحرلا دبع بتكف «لوفقلا اوبأف «مهيرارذب

 .«مهيلع هللا حتف دق يذلا مهبسحف نيملسملاب زغت الف ءّيلع يذلا ٌتيضق دق ين

 تاوقلاو نيملسملا - بحس يأ  لْمقأ زيزعلا دبع نب رمع نأ نايبلا نع ّينغو

 :يربطلا لاق كلذ يفو «ةينيطنطسقلا فراشم نمو - ايكرت - مورلا دالب نم ةيمالسإلا

 لوفقلاب هرمآو مورلا ضرأب وهو كلملا دبع نب ةملْسَم ىلإ زيزعلا دبع نب رمع هَجّو)ا
 لفقأ -ه١٠٠ ةنس يف  كلذكو .«ماشلا ىلإ اولفقف «نيملسملا نم هعم نمب اهنم

 نب بيبح ةيالو تهتناو نوملسملا اهنم بحسناف دنسلا دالب نم نيملسملا رمع

 نسلدنالا ىلع زيزعلا دبع نيدرمتع لمعتساو» *نيثألا نبا لاق ة«دنشلا دالبل بليملا
 ذخأيو ةونع ناك ام اهنم جرخُيو اهضرأ زيمي نأ هرمأو ؛«ينالوخلا كلام نب حمسلا

 مهعاطقنال اهنم اهلهأ لافقإ رمع يأر ناكو «سلدنألا ةفصب هيلإ بتكيو سمخلا هنم

 لقن رمعل ادب دق ناكو ءرمع هرمأ ام لعفو ةئام ةنس حمسلا اهمدقف «نيملسملا نع

 سلدنألا يف رشتتي مالسإلا نأب هيلإ بتك حمسلا نأل كلذو ««مهكرت مث اهنع اهلهأ

 ا يل لافقإ نع رمع عجارتف .دالبلا ىلع نوتباث نيملسملا نأو
 مي را ملعب هربا يقكاو اس ع لا

 هول ل رك و ل ا ا

 كلت يف اوقبف «مهتدارإل رمع لثتماف ءاهب اورقتساو دالبلا كلت اوحتف ىتح ةميسج

 .ةدكمسلا اهقافا ع مالسإلا أورشنو داليلا

 مدع كاردإ حيتت بلهملا نب ديزي ةيالو ءاهتنال ةيقيقحلا بابسألا كلت ةفرعم نإ

 نإ هناك يتلاارل ومال رنا معا افيو وم يروا كرات راع , رمألا ةقالع

 5 قشمد يف ديزي ءاقب نأو 0 ريا

0 0 

 ةروكب َرْمَي الو سانلا يطعُي ناسارخ نم ديزي نب دلخم لَبْقأ» :يربطلا لاق . ةرصبلا
 ل 0 0
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 كل تناك نإ نينمؤملا ريمأ اي :لاقو . .لأست هايإ ام ىلع ينحلاصف هيلع ام لّمحتأ
 لعفت مل نإف هفلحتساف الإو هلاق ام قّدصف ةئّيب كل نكت مل نإو اهب ُذُحَف ةئّيب

 :رمع لاق ءدلخم جرخ املف «لاملا عيمجب هذخأ الإ دجأ ام :رمع لاقف .هحلاصف
 ريثك نبا ركذ كلذكو «تام ىتح اليلق الإ دلخم ثبلي ملف ؛هيبأ نم يدنع ريخ اذه
 .ةيرجه١٠٠ ةنس بجر رهش يلاوح يف قشمدب دلخم ةافو تناكو

 كل تناك نإ» زيزعلا دبع نب رمعل دلخم لوق نم تاياورلا كلت هتركذ ام نإ

 ىلإ ديزي باتك نع ةياورلا هتمعز ام ةحص مدع ىلع لدي «خلإ ..اهب هُّذَحَف نيب
 ناكل باتكلا يف كلذ ناك ولف «ناتسربطو ناجرج حتف مئانغ سمخ نأشب ناميلس
 لاملا دلخم يدؤي نأ لبقي ملو «نيميلا لبقي مل هنإ مث «ةنّيب رمعل نكي مل امئيب «ةئيب
 ريغ يسابعلا رصعلا يف اهقيفلت مت يتلا ةياورلا نأ كاردإ حيتي كلذ لكو ءموعزملا
 ىقبي ناي ةيلهملا خب يعم زب يزعلا دبع نب رمع نأ رمألا يف ام ةياغو ؛ةحيحص

 ناك هنأ تاياورلا تركذ دقو «ةيربجلا ةماقإلاب هبشأ اهب هثوكم ناكف ءماشلاو قشمدب

 مدع ىلع لدي كلذو لويخلاو لبإلا نم هلحاورو هناملغو هيلاوم قشمدب ديزي عم

 نب ناميلس ناك نيح اهب هتماقإب ةهيبش تناك ماشلاب هتماقإ نإو سبحلا معازم ةحص
 وأ  رمع ةفالخ يف ماشلاب بلهملا نب ::نيزي ثوكمانأ امك «دهعلل ًايلو:كلملا كيغ
 ةنس بجر يف رمع ةافو لبق ام ىلإ ه١٠٠ ةنس عيبر رهش ذنم - ةيربجلا هتماقإ
 دهعلا يلو نيبو بلهملا نب , ديزي نيب ةيدولا ريغ ةقالعلاب ةلص اذ نوكي دق ه١
 هسيحم يف بلهملا نب ؛ ديزي لزي مل# هنأ يربطلا ةياور لوقت يذلا كلملا دبع نب ديزي

 . كلل ليغ نين ايري ةفاخت ترهل نل' معي ةلحات نمط يقوم ةحلب تح

 ىلإ كلملا دبع نب ديزيو بلهملا نب , ديزي نيب ةيدولا ريغ ةقالعلا روذج دوعت
 يذلا كلملا دبع نب ناميلس عم ماشلاو نيطسلفب بلهملا نب ديزي اهيف ماقأ يتلا ةرتفلا
 ةفالخ يف .ه8ق5 ةئسو 9١ ةئس نيب ام ةرتفلا يهو دهعلل ًايلوو نيطسلفل أريمأ ناك
 .قارعلل جاجحلا ةيالوو كلملا دبع نب ديلولا

 (ةكتاع نبا) الإ هل لاقي ال ناكو ءًأشئاط ًاباش كلملا دبع نب ديزي ناك كاذنآ
 ناكو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق «نايفس ىبأ نب ةيواعم نب ديزي تنب ةكتاع نأ ال
 كن ناورملو ةكتاغ نبال اعيابي نأ قاميلسو ديلولا ىلع دحأ ناورم قي:كلملا دبع
 هنبال ناميلس عيابف . .ناميلس ةفالخ يف ناورم تامف ءامهدعب نم كلملا دبع
 اسر .نصيوتو .كللملا دبع ني«دنرزي ةزغ كاسفأو .هدهع يلو هلعجو ناميلس نب بويأ

 تناك كلملا دبع نب ديزي رمألا ىلوتي نأ ةلأسم نأ كلذ نم نيبتيو 2. .ديزي كلهي نأ
 ةفالخ يف كلملا دبع نب ناميلس عم نيطسلفب بلهملا نب ديزي ةماقإ ةرتف ذنم ةدراو
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 تناك دقف كلملا دبع نب ديزي راهصأ جاجحلا لآ ناكو قارعلل جاجحلا ةيالوو ديلولا

 نكي مل كلذ نكلو «يفقثلا فسوي نب جاجحلا يخأ فسوي نب دمحم تنب هتجوز
 ؛كلملا دبع نب ديزي نيبو بلهملا نب ديزي نيب ةيدولا ريغ ةقالعلل حيحصلا ببسلا
 نب ديلولا لعجي نأ ىلإ - ه6 ةنس يف - ىعس جاجحلا نأ هابتنالل تفلملا نمو

 ملو «كلذ أبن ركذ فلس دقو ةناهيلس نم الدز دهعلا ايلونيلولا مو ةنودنلا دبع

 ىلإ ريشي امم ءامهنيب ةرهاصملا نم مغرلاب كلملا دبع نب ديزي مسا جاجحلا حرطي
 وبأ هفصو يذلا كلملا دبع نب ديزيل ةماعلا ةيؤرلا نع ذشي مل ًاضيأ جاجحلا نأ
 امأ 2١ .نيملسملا رومأ نم ءيش ىلع نومأم ريغ هيفس مالغا هنأب فوع نب ةزمح

 دقف كلملا دبع نب ديزي دنع ةيمهأ اذ نكي ملف «جاجحلا يخأ تنب ديزي ةجوز نوك

 ا ل ل ير ل ع و

 هير اعل لل ب تامل نضرب ار نا ا م

 رمشخلا برشيو :ناطيشلا ريمازمب هئاينغت هلامش نع ةَماَلَس ةتيراجو هئيمي نع ةبابح
 نك وسم ال ركام ناكل ل كنك ادع أ .اهنيعب ًاصن ةمرحملا حارُصلا

 نب ديزي نإ ةيخيراتلا رداصملا لوقت 7 يتلا يفقثلا فسوي نب جاجحلا يخأ تنب هتجوز

 هنيب ةيدولا ريغ ةقالعلاو ءادعلا ببس ناك كلذ نأو 06 د بلهملا

 «مهلك جاجحلا ةبارق باذعب بلهملا نب 00 كللملا هع دور نابل ناك»

 نب ديزي هءاجو ءاهبذعو .كلملا دبع نب ديزي ةجوز مهيفو ءاقلبلا نم مهلقنف
 «لبقي ملف ءاهيلع ررق ام لمح َنَّمّضف «هعفشي ملف ًاعفاش هلزنم ىلإ كلملا دبع
 لمحف .فيس فلأ ةئامب كنيمرأل ّتْنأ َتيلُو نكل :بلهملا نبا هل لاقف ءهددهتف

 . (رانيد فلأ ةئام اهنع كلملا دبع نب ديزي

 را ار نوت رولا رق كالا ع ووو ركل :ريثك نبا لاقو
 نب ديزي راهصأ جاجحلا تيب بقاع قارعلا يلو امل هنأ كلذو قةفئاط تلهملا

 نب ديزي راهصأ بّذع دق بلهملا نب ب ديزي ناك» :يربطلا لاقو 71 ةللملا دبع

 ا ل ا

 قرارا

 كقسأ ل نأ ريثألا نباو هسفن يربطلا ركذ دقف 56 لآ ةبقاعم

 .ةزمح يبأ ةبطخ - يناهفصألل يناغألاو  ”ج ١٠/ص - يدوعسملا  بهذلا جورم )١(

 لاح 5١ص ب يربطلا خيراتو . ةدج ١5١ ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )0
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 ف )52ش 000001
 رمأ» :لاقو «ًايئاهن جاجحلا لآ باقعب بلهملا نبا مايق دّربملا سابعلا وبأ ىفن دقو
 : هليوأت . مهنم ىدافتف «٠ «بّلهملا نب . كيري ىلا ع تلال: حدب كاملا هيض نب نابع

 وه قارعلاب جاجحلا لآ باقع ىلوت يذلاف . 0000 ماقملا كلذ نم ةّسفن ىَدُف

 ءماشلاب ءاقلبلا يف ناك كلملا دبع نب ديزي ةجوز سبح امنيب . نمحرلا دبع نب حلاص

 ةفالاشا نادي يل امو درعه و6: ةنتم ب نيطسلفل تاويل ةيالوب ىف انإ كلذ نوكيف
 نبا ماقف - ه47 ةرخآلا ىدامج يف - قارعلا بلهملا نب ديزي ىلوتي نأ ليبق ناميلس
 يف كلملا دبع نب ديزي ةجوز سبحب كلملا دبع نب ناميلس رماوأ ىلع ءانب بلهملا
 نب ديزي هيلع ناك امب ةلص تاذ ةيضق نوكت امبرو «جاجحلا لآب اهل ةقالع ال ةيضق
 لمحتف ءهعفشي ملف ًاعفاش بلهملا نبا لزنم ىلإ ىتأف ءنوجمو قسف نم كلملا دبع
 ملعيو «رانيد فلأ ةئام يهو ةيلام ةمارغ نم هتجوز ىلع ررقت ام كلملا دبع نب ديزي

 كلملا دبع نب ديزي نأ نظي بلهملا نبا نكي ملو يكل ةمارعلا فلل يييمكللا
 ةئامب كنيمرأل تنأ َتيِلُو نكل» :ًالئاق هديدهت ىلع ْدَر نيح ةفالخلا ىلوتي نأ نكمي

 .ه9" ةنس كلذ ناكو .«فيس فلأ

 ا ل ل :”ليؤي ىلوت دقل

 ىلع ًاكمهنم كلملا دبع نب ديزي ثكم امنيب ءابرغ نيوزق رحبو ًاقرش نيصلا موخت
 .هدهع ّيلو هلعجو بويأ هنبال كلملا دبع نب ناميلس عياب» كلذلو ءنوجملاو وهللا
 كلهف - هتافو لبق ديزي كلهي نأ اجرو صيرتو «كلملا دبع نب ديزي نع كسمأو
 نوكت نأب لامتحا وأ هاجتا روهظ كلذ ىدؤمو .«هدهع يلو وهو ناميلس نب بويأ

 بّلهملا نب ؛ ديزي يأر ناكو «كلملا دبع نب ديزيل ناميلس دعب ةفالخلاو دهعلا ةيالو

 ىلإ دهعلا ةيالو دانسإ وهو ءًاينلع - ه98 بجر ىف  بويأ ةافو أبن هاتأ نيح
 *تلهملا نبا يدي زيي رجارلا رجرا دقن ةاميلس نت دووأق

 هناكم يهل دووادَّنإَف ةمتامشل ةريقتم تونبأ كف نإ

 نب ديزي نيبو هنيب ةيدولا ريغ ةقالعلا قيمعت ىلإ يدؤي نأ نكمي رمأ وهو
 يف ةينيطنطسقب ًابئاغ ناك دواد نكلو «كلملا دبع ينب ظئافح ريثيو كلملا دبع
 ررقف ه99 رفص يف توملا ضرم ناميلس ضرم نيح كانه دهاجملا شيجلا

 الإ مهيلع ىلوتي كلملا دبع ونب هكرتي ال هّللاو : :لاقو ريزعلا دبع نب رمع فالختما
 هنأ نظيو وجري ناكو «كلملا دبع نب ديزي هذعب لعجف .هدعب مهدحأ لعجأ نأ

 .١دج ؟!/١ص - دربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا
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 مل هنأل لوطتس رمع ةفالخ نأو نوجملاو وهللا يف هكامهنال رمع ةفالخ- يف كلهيس

 نيح ناك كلذكف ءدهعلل ًايلو ديزي تابو ةفالخلا رمع ىلوتف «نسلا يف ًاريبك نكي
 ه١٠٠ ةنس عيبر رهش يف قشمد ىلإ مِدَقو ناسارخل بلهملا نب ديزي ةيالو تهتنا
 (سبح) ةملك تاياورلا تمدختسا دقو قشمد يف ىقبي نأ زيزعلا دبع نب رمع ررقف

 (ةيربج ةماقإ) ناك هثوكم نأ ىلع لدت هجورخ عئاقو نكلو «كلذ نع ريبعتلا يف

 نم ميعزك شيعي ناكو ةفالخلا ةلود ةمصاع يه ةنيدم يف امنإو لزنم يف سيل

 لاوقأب نرتقا يذلاو زيزعلا دبع نب رمعل ئجافملا ضرملا هغلب ىتح ؛ءامعزلا
 امبرو كلملا دبع ينب ضعب ريبدتب بارش وأ ماعط يف أمس يقُس هنأب تاعئاشو

 .دهعلا يلو كلملا دبع نب ديزي
 نسحأ يف وهو صمج يف زيزعلا دبع نب رمع ناك ه١١١ ةنس ىدامج رهش يفف

 نم ةعامج نأ يربطلا ركذ دقو .هرمع نم نيعبرألا يف ناكو هتفالخ ةورذو هتحص

 ينابيشلا جوزمم امهو زيزعلا دبع نب رمع ةرظانمل مهنم نيلجر اوثعب قارعلاب جراوخلا
 زيزعلا دبع نب رمع ىلع الخدف» :هصن يلي ام ةياورلا لوقت مث ءيركشيلا نالفو

 :الاق .يريغ هرّيص :لاق ؟كدعب ةفيلخ هّرقث مل ديزي نع انزبخأ :هل الاقف ؛هارظانف

 نم ىلإ ةنامألا تيّدأ ٌتنك كارثأ هيلع نومأم ريغ ىلإ ِهّتْلَكو مث كريغل الام تيلُو ول َتيأرفأ
 نأ ناورم ونب فاخو .هدنع نم اجرخف (مايأ ةثالث يأ) أثالث ينارظنا :لاقف ؟كنمتتا
 .(1737١/8ص) (مسلا هاقس نم هيلإ اوسدف ًاديزي علخي نأو مهيديأ يف ام جرخي

 ىف وهو ضرملا هيلع دتشاو « لسلا ضرمب بيصأ هنأ ىرخأ تاياور تركذ دقو

 ليقول : ريثك نبا لاق ءحجرألا وهو «تام نأ ىلإ نيرهش ءاهز صمحب ناعمس ريد

 لاقف .هاقس يذلا هالوم ىعدتسا مث .مسلا تيقّس موي ثملع دقل :لاقف «مومسم هنأ

 ءاهتاه :رمع لاقف .اهتيطعأ رانيد فلأ :لاق ؟تعنص ام ىلع كلمح ام كحيو :هل

 .(كلهتف دحأ كاري ال ثيح بهذا :هل لاق مث لاملا تيب يف اهعضوف ءاهرضحأف

 نم كلذب نرتقا امو «زيزعلا دبع نب رمع ضرم بلهملا نب ديزي غلب املو
 كلملا دبع ينب ضعب نأو «ضرم كلذ ببسب هل لصحف ءأمس يَقُّس هنأب تاعئاش

 جورخلا بلهملا نبا ررق ءمسلا هاقس نم هيلإ سد كلملا دبع نب ديزي امبرو
 . ةرصبلا ىلإ ليحرلاو

 ةرصبلا ىلإ ةيربجلا ةماقإلا نم جورخلا :ًاعبار
 نأ ىلإ ه١٠٠ ةنس عيبر رهش ذنم قشمد يف ًاميقم بلهملا نب ديزي ثكم دقل
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 كاردإ جورخلا ءابنأ حيتت ثيح قشمد نم ريسملاو جورخلا ورع اهلا ١ ةنس بجر

 ال 00 ةملكو (سبخ) ةملك تاياورلا لامعتسا نأو ًانيجس ًاسوبحم نكي مل هنأ
 و ..(ةيربج ةماقإ) نوكي نأ لاوحألا دشأ يف زواجتي ال يذلا عقاولا نع ربعي

 :تاياورلا هتركذ ام صن يلي

 نب رمع ضرم هغلب ىتح هسبحم يف بلهملا نب ديزي لزي مل» :يربطلا لاق
 ىلإ اقميت» . :.كالملا دع ني كيلو هنا هيسدحمب نام درملا يع لومي احا ةيرقلا ديف
 رمأ رمع ضرم دتشا املف «ناعمس ريد يف رمع ضرم ناكو ء«ًلبإ هل اوّدعأف هيلاوم
 نبا لمع زيزعلا دبع نب رمع ضرم دتشا امل» :نودلخ نبا لاقو «. .اهب َيِتَأف هلبإب

 ليالاببقل اودخي نأ هيلارم ىلإ لسراف( كلملا يغب نب ديرب :ةناغنم تريلا ين يلهملا
 نم ةفافشإب (قشمد لماع ؛نأ) تلح لماع ىلإ ثعبوب .. مهل هنكع ثاكم ىف: ليخلاو
 سرح ْمُهَو) هنوظفحي نيذلا سرحلا ىلإو لاملا هل لذبو «كلملا دبع نب ديزي
 هعمو جرخف «لمتحاف «تءاج لبإلا نإ مث» «هباود ىلإ ىتأو «هليبس اولخف (ةنيدملا
 هنأ يربطلا ركذ كلذكو (لمحملا قش ” يف ةيرماعلا ةيواعم نب ديزي تنب ةكتاع هتأرما

 :نودلخ نبا ركذو «هئافصو نم ةملغو ثاثألاو عاتملا يأ - هلقث» هعم ناك

 ,«تلهملا نب ؛ ديزي نب ةيواعما مهنم نأ دربملا سابعلا وبأ ركذو (هعم نيذلا هباحصأ»

 مل كتايحب تقث رول ةللاو :رمع ىلإ بلهملا نب ديزي بتكو» :نودلخ نبا لاق

 يربطلا ةياور يف ءاج امنيب «ةلتق رش ديزي ينلتقي نأ تفخ نكلو «كسبحم نم جرخأ

 نم تجرخ ام ىقبت كنأ ٌتملع ول هّللاو ين :زيزعلا دبع نب رمع ىلإ بتكا هنأ

 هذهب ديرُي ديزي ناك نإ مهللا :رمع لاقف . كلملا دبع نب ديزي نمآ مل ينكلو يسبحم

 .«هرحن يف هديك ددرأو هّرش مهفكأف أرش ةمألا

 هتأرما قشمدب هعم تناك بلهملا نب ديزي نأ كاردإ مدقت ام رهوج طبر حيتُيو
 «لاقثأو لمحمو لويخو لبإ هعم تناكو ءهفئاصو نم ةملغو هيلاومو هدالوأو ةكتاع
 (هسيحم) تاياورلا هيمست ام نإو «ءامعزلا نم ميعزك تناك هتماقإ نأ ىلع لدي امم
 .اهلك قشمد ةنيدم تناك امنإو اراد الو ًاسبح نكي مل

 «قشمد ىلع زيزعلا دبع نب رمع لماع ربخأ جورخلا ىلع مزعلا دقع امل هنإ مث
 دقو «يدزألا برزع نب كاحضلا وهو ةاقثلا ءاحلصلا ءالضفلا نم لماعلا ناكو
 لماعلا ناك دقف «لام ىلإ جاتحي ال رمأ وهو «هعم ةنيدملا سرحو ماعلا فطاعت

 ةيناميلا تاماعزلا ربكأ نم بلهملا نب ديزي ناكو «ةيناميلا نم دنجلا ناكو ًاينامي ًايدزأ
 اومتك مهنأ رمألا ةياغف ءروظحم يأ قشمد نم هجورخ يف سيلو «نمزلا كلذ يف

 .كلملا دبع نب ديزي دهعلا يلو نع كلذ
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 لاق ًابوتكم هيلإ ثعبو زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا بلهملا نب ديزي طاحأ دقو
 نمآ مل ينكلو «ٌتجرخ ام ىقبت كنأ تملعو كتايحب تقثو ول هّللاو ينإ» : هيف

 نب ديزي نأ نم عاش ام ىلإ كلذب ريشي بلهملا نبا ناك اميرو 4كلملا دبع نب ديزي

 نبا بوتكم لصو دقو ءأرش ةمألاب ديري هنأو ءمسلا هاقس نم هيلإ سد كلملا دبع
 نب ديزي لاجر رطيسو ضرملا هيلع لقث دقو زيزعلا دبع نب رمع ىلإ بلهملا
 ارش ةمألا هذهب ديري ديزي ناك نإ مهّللا» :رمع لاقف رومألا ديلاقم ىلع كلملا دبع

 بلهملا نبا دصقي ال هنأ ىلإ ريشت (ةمألا) ةملكو .«هرحن يف هديك ددرأو هّرش مهفكأن
 ما ا ا ا

 هل دج ل يل يسال كسلا يل لالا ل يارا
5 

 بلهملا نبا نكي ملف «ماشلا نم هلاحتراو هجورخل يسيئرلا ببسلا يه نيملسملا
 نامألاب دعب اميف هيلإ ثعب هنأ ليلدب كلملا دبع نب ديزي هلتقي نأ نم ًافئاخ الو ًابراه
 ةعيابملا مدع ىلع هجورخ ذنم مزعلا دقع دق ناك بلهملا نب ديزي نكلو عيابي نأ ىلع
 قيرطلا كلش كلذلو ا در 1و ير حي وا كارما 1 ريطاكو

 ىلإ قيرطلا يف وه اميفو «ةرصبلا ىلإ مث : ةفوكلا ىلإ ق قشمد نم يدؤملا يسيئرلا

 بلهملا نبا جورخ نم هتناطبو وه بضغو 5و كلملا دبع نب ديزي ةثالخلا ىلوت «ةفوكلا
 هبلطي نأب نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع ةفوكلا ىلع هلماع ىلإ بتكف ؛هتعيابم مدعو
 نب ديعسب رم ىتح بلهملا نب ديزي لبقأو» :يربطلا لاق «هلتقي وأ هلقتعيو
 ؟انعم هب بهذنف هذهخأنف اذهل ضرعن الأ :هباحصأل ديزي لاقف «ناورم نب كلملا دبع

 «ةناطقطقلا قوف عفترا ىتح يس ف عكا .هعدو انب ضمأ لب ال :هباحصأ لاقف

 نم ةفوكلا نم سان يف يشرقلا قحاسم نب ماشه  ةفوكلا ريمأ - ديمحلا دبع ثعبو
 ماشه ىشمف «بيذعلا بناجب مويلا رْمَي هنإف هيلإ قلطنا :هل لاقو ةوقلا لهأو ةطرشلا

 كلذ يأ :لاقف ؟هسأرب كيتآ مأ ًاريسأ هب كئيجأ :لاقف ديمحلا دبع ىلإ عجر مث ًاليلق

 اوقتاف «ديعب ريغ مهنم بلهملا نب د ليزي رمو «بيذعلا لزن ىتح ماشه راسو . تئكش

 :- قدزرفلا وهو  رعاشلا لوقي هيفف «ةرصبلا وحن ديزي ىضمو «هيلع مادقإلا

 ةَئاَتكنِمَةَقيطَقلا وذ ٌسَّرعو ْجْوَعُيمل بْلهملا ٌنباّراسو
 ٌةَلاَطَقْطُقلاَروُصُف بَرقيملو امزح َناَكٌرساَيَثلاوٌرَساَيو

 ىضمو ديمحلا دبع ىلإ قحاسم نب ماشه فرصنا بلهملا نب ديزي راس املف
 «ةرصبلا لهأ دنج  ةرصبلا ريمأ  ةأطرأ نب يِدَع عمج دقو (ةريصبلا ىلإ كين

 ًايهتي نأ هرمأي ةأطرأ نب يدع ىلإ بتك دق كلملا دبع نب ديزي ناكو «اهيلع ٌقَدْنَخو
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 ا كيري حلو .«بلهملا ينب سبحو هباحصأو بلهملا نبا لاتقل

 اهب ماقأو ة ةرصبلا ةيالو تاهج ضعب ىلإ ىضم امنإو ةرصبلا ةنيدم ىلإ

 ةقوكلا لماع فب وقتل ,نيتع ل ةقركلا قرط نم لاتقلب ىدابعلا كاك لكما

 نب ديزي نأ كاردإ حيتي .«ةرصبلا ةنئيدم ىلإ هجوتلا مدع يف مث «بيذعلاو ةناطُقطُقلا يف

 ًادصاق قشمد نم جرخ نيح لاتقلا ديري ناك الو ةروثلا يوني نكي مل بلهملا
 يف ماقأو ءدحأ ىلع كلملا دبع نب ديزي يف يصخشلا هيأر ضرفي ملو «ةرصبلا

 جور ةساسو نيل نع هوك تدخلا ا تيلاطو «ةرصبلا ةيالو تاهج ضعب

 ينمزلا لصافلا تاياورلا نيبتت ملو .ةروثلا نالعإ بجوتسا يذلا كلملا دبع نب ديزي

 غلاب ةنكلو رتش تملا لجأت هنأل ةروثلا ةيادب نيبو ةرصبلا تاهج ىلإ همودق نيب

 .ةروثلا قالطنا بابسأ نمكت ةريسيلا ةرتفلا كلت يفف «ةيمهألا

 مما مزح كاع دع ع

 ةيمالسإلا ةفالخلاب هتعيابمو بلهملا نبا ةروث

 ميعزلا اهداق يتلا ةروثلا تعلدنا (ةيداليم )١1 ه١١١ ةنس ناضمر رهش ىف

 م تاتملا يع ري داوزب يوما قياما هات اوملا ى ؛ ديزي يناميلا

 ضفرتو «لدعلا سانلل رهظُت نأ ىغبنيف ,تملع دق ام هلدع نم ناك دقو «سمأ رم

 .©7«كتريسو كلاعفأ رئاس يف كلاّمُع كب ىدتقا دقف ءوهللا اذه

 نم ناكو «ةريسي ةرتف ذنم ديري (سمأ رمع تام امنإ) هلوق نأ نايبلا نع ّينغو
 كلملا دبع نب ديزي ةفالخ نم لوألا رهشلا ذنم سانلا ْمَع يذلا روجلاو ملظلا ملاعم

 و ا ا د يو يو

 نميلا جارخ نأش كلذ نم ناكو .:زيزعلا دبع نب رمع هعنص ام لك رّيغو ل

 وأ نيششلا ىلإ ريس كلا لازآو" '"اددجم ًاجارخ مهيلع لعج فسوي نب دمحم نإف

 .ةمرطتولا هلع ريرعت نم ىلإ تنبأ ةزخ يسن نرمللا نم تار :لاقو راكع

 ضروف دقل "”«اضرح اوراص ولو مهنم اهذخ :هلماعل لاقو اهداعأ ديزي يَلُو املف

 نب ناميلس ةفالخ يف اهريمأ لزعب ةرونملا ةنيدملا ةيالو يف روجلاو ملظلا ةسايس ديزي

 )١( جورم الذهب  المسعودي  ص/ا٠٠١ 1

 .ًارئاج ًاملاظ ناكو .ه١9 ةنس ىفوت .نميلا ةيالو ريمأ يفقثلا فسوي نب دمحم (؟)
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 يرهفلا نمحرلا دبع ةيلوتو يراصنألا ركب وبأ وهو زيزعلا دبع نب رمعو كلملا دبع
 ركب ابأ برض هنأ نم ريثك نبا هركذ ام ىلإ ىدامتو ةئيس ةريس راس يذلا ىسيقلا

 نب ةورع وهو رمعو ناميلس ةفالخ يف نميلا ةيالو ريمأ لزع امك «نيذح يراصنألا

 هنكلو ءروجتلاو ملظلاب ريسي نم ىلوو ءاخرلاو لدعلا هدهع داس يذلا يدعسلا دمحم

 ريمأ يسيقلا يرازفلا ةأطرأ نب ؛ يِدَع مهنمو ءارمألا ضعب رييغت ىلإ ةجاحب نكي مل

 زيزعلا دبع نب رمع بتك» هنأ ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقو ءرمع ةفالخ يف ةرصبلا ةيالو

 ىلوت املفا »تدمي نعشق الذ «جاجحلا نئسب نتست كنأ ينغلب :ةأطرأ نب يدع ىلإ
 جاجحلا ةثسو ةريسب رسل ةريعبلا اةيألو "ىلع هأطرأ ني قدع دنأ كلملا نيتي
 روجلاو ملظلا ذخأو .ةفوكلا ةيالو ريمأ ٌرقأ كلذكو ءاهاوهي ناك يتلا ةرئاجلا ةملاظلا

 كلملا دبع نب ديزي ةناطبل ناكو . .ةديدع ءاجرأ يف امك اهقراشمو قارعلا يف دتمي

 ىلع هلابقإو هباجتحا) فلاسلا صنلا يف يدوعسملا ركذ دقف كلذ يف يسيئرلا رودلا

 فوع نب ةزمح ىبأ ةبطخ نييبتلاو نايبلا باتك يف ظحاجلا ركذو .(وهللاو برشلا

 :هصن يلي ام لاق اهيفو يجراخلا

 مت ياللا ءهجرف يف نوبأملا ؛هنيد يف ٌقسافلا كلملا دبع نب ديزي ىلَو مث

 لإ ارقد انهم بَ منك« نيا ىماتيلا لاومأ يف ىلاعت هللا لاق دقو دقو هن ىدتؤت

 نيا ءرمخلا برشيو ًمارحلا لكأي . مظعأ مالسلا هيلع دمحم ٍةَمأ ٌرْمأف « مكون

 نم تذخأو «راتسألا اهيف تكتشو ءراشبألا اهيف تبرض دق غنانيد فلاب كفوف ةلخلا

 لك هنم ٌُبارشلا ذخأ اذإ ىتح «هنايّئغت هراسي نع ةمالّسو عهئيمي نع ٌةبابح . . اهلج ريغ

 ةنعل ىلإ ٌرِطَف معن .ريطأ الأ ريطأ الأ :لاقف امهادحإ ىلإ تفتلا مث (هيوث ذك هذكأم

 .27(هباذع ميلأو ءهران قيرحو مّللا

 نب ديزي علخ ىلإ بلهملا نب , ديزي اعدو ةروشلا ءادت قلطنا هلك كلذ ءازإو

 هيلع هلوسر ةنسو هّللا باتك ىلعو ةعاطلاو عمسلا ىلع هتعيابم ىلإو كلملا دبع

 ضرألا الميل بلهملا نب ؛ ديزي ىلإ راظنألا تعلطتو «نيرمعلا ةئسو مالسلاو ةالصلا
 . ةروثلا عئاقو تأدبو اروع تقلث انك الو

 تو 0 د" داع

 ةرصبلا يف بهملا نبا راصتناو ةروثلا قالطتا :الوأ

 ه٠ ٠١ نابعش يف  ةرصبلا ةئيدم ىلإ لاجرلاو ناسرفلاب بلهملا نب , ديزي لبقأ
 دق يسيقلا يرازفلا ةأطرأ نب يدع ة ةرصبلا ىلع كلملا دبع نب ديزي لماع ناكو -

 أجل 7١؟؟ص  ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا )١(
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 ةرصبلا يف نم سبحي نأو بلهملا نبا لاتقل أيهتي نأ كلملا دبع نب ديزي هيلإ بتك
 لضفملا مهيفو مهسبحو ةأطرأ نب يدع مهذخأف» :يربطلا لاق «بلهملا لآ نم

 ءاهيلع ٌقّدنُحو ة ةرصبلا لهأ هيلإ ةأطرأ نب يدع عمجو ..بلهملا وئب ناورمو بيبحو

 هعمو ديزي ءاجو . .يفقثلا ليقع يبأ نب هللا دبع قب ةزيكسلا ةزريغلا ليش لمن ققبو
 - بلهملا نب دمحم عمج دقو .لاجرلاب ةفوفحم ةرصبلاو ءمهيف لبقأ نيذلا هباحصأ

 :هلبقتسا ىتح جرخف هيلاوم نم ًاسانو هتيب لهأ نم ةيتفو الاجر - سبُح نمم نكي ملو
 .«اهآر نم لوهي ةبيتك يف ديزي لبقأن

 نأ ىلع لدي ءاهآر نم ٌلوهي ةبيتك يف ةرصبلا ىلإ بلهملا نب ديزي مودق نإ
 ريمأ ةأطرأ نب يدع امأو «ةرصبلا ةنيدم ىلإ هئاول تحت اوراسو هل اوباجتسا نيريثكلا
 «لاجرلاو ناسرفلا نم ًافلأ نيسمخ- نم رثكأ اوناكو ةرصبلا لهأ دنج دشح دقف ةرصبلا
 نم سمخ لك ىلع ةأطرأ نب يدع ثعبف) «سامخأ ةسمخ ةرصبلا لهأ دنج ناكو

 «يكتعلا ورمع نب دايز نب ةريغملا دزألا سمخ ىلع ثعبف ءًالجر اهسامخأ
 ' لاو نايركب سمح عر ء«يرقنملا يدعسلا نارمح نب زرحم ميمت سمخ ىلع
 ةرق نلدملا منين ةكلئاف : سيقلا دبع ىلعو «عمسم نب كلاب نب ناييق با عرن نيون

 ىلع هل دقعف يشرقلا رماع نب 0 «دوراجلا

 . ةنيزمو اهلك ناليع سيقو معثخو ةليجبو دزألاو ةنانكو شيرق :ةيلاعلاو .ةيلاعلا لهأ
 (يفقثلا هّللا دبع نب ةريغملا  ناسرفلا يأ  ةرصبلا ليخ ىلع ةأطرأ نب يدع ثعبو

 يفقثلا ةريغملا لعجو .«قدنخلاو ةرصبلا ةنيدم لوح سامخألا ةأطرأ نب , ىيذع رشنف

 .ةرصبلا ةمدقم يف ناسرفلا

 نب دمحم هليخ ةمدقم ىلعو ءاهآر نم لوهي ةبيتك يف بلهملا نب , ديزي لبقأف

 هيلع لمحف « «ليخلا يف يفقثلا هللا دبع نب ريدفلا هيعمل“ راععإولال .بلهملا

 نب ديزي لبقأو .هباحصأو وه قيرطلا نع هل جرفأف «ليخلا يف بلهملا نب دمحم
 نع هل اوحنت الإ مهلئابق نم ةليبق الو ةرصبلا سامخأ ليخ نم ليخب رمي ال بلهملا
 يف ةأطرأ نب , يدعو . .ةرصبلاب هراد لزن ىتح ديزي لبقأف . . يضمي ىتح ليبسلا

 . «ةرامإلا راد

 نب ديمح ماشلاب كلملا دبع نب ديزي ىلإ جرخا  يربطلا ركذ اميف - كلذ ءانثأو
 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ كلملا دبع نب ديزي هعم ثعبف «بلهملا نب كلملا دبع

 نب ديزي عياب اذإ كلذو . «هتيب لهأو بلهملا نب , ديزي نامأب يمكحلا ديزي نب رمعو

 . كلملا دبع نب ديزي نم نيثوعبملا أبن يتآيسو «كلملا دبع نب ديزي هباحصأو بلهملا
 تو ني د م مخامي داع
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 راد يف يرازفلا ةأطرأ نب يِدَعو ة ةرصبلاب هراد يف بلهملا نب , ليزي زكرمت املف

 اميف فّضْنَملا وهو ركشي ينب ةنابج يف بلهملا نبا باحصأ رشتنا «ةرصبلاب ةرامإلا
 . .هيلإ سانلا فلتخا ةرصبلاب هراد ديزي لزن امل :ماشه لاق .ةرامإلا رصق نيبو هنيب
 تشو بعدا طق يبل عطل ناك :ىنانلا قدرات نيب طيح اولا نو كيري كعأو
 نم لئاو نب ركب ميعز  عمسم نب رماع نب نارمع هب قحلو «هيلإ سانلا لامف ةضفلا
 اهاطعأو لئاو نب ركب ةيار هنم عزن ناك هنأل ةأطرأ نب يدع ىلع ًأطخاس ةعيو
 هيت ةعيبو بليدلا قبب هزي ىلإ تلامو»ر عشسم نب كلام نيياناجيش نم عوتل
 مهفو «سان كعب سانو سيقو. ميمت ةيقب هيلإ تلامو يسب اهيا تللاعو تليد

 ال :لوقيو «نيمهرد الإ دونجلا يطعي ال ةأطرأ نب ّيدع ناكو . ماشلا لهأ نم سان
 رمأ هنأل - كلملا دبع نب ديزي رمأب الإ ًامهرد لاملا تيب نم مكيطعأ نأ يل لحي

 ل لا

 ٌعراَصَمو مُهَل لاجآٍتوملا ىلإ مُهُقوُسَي ٍنيَمَهرَدلا لاجر أ
 (عقاو كش دال رطألا نأ نفي داو روج رق يف رادار حدرحال

 مبس هنا ا -

 نب ديزي ىلإ ناسارخ نم ةديصق قفرالا دبطف تنأق داشلا ثعب كلذ ءانثأو
 دقو «ثادحألاو فقوملا ةعيبط ةفرعم يف ةريبك ةيمهأ تاذ ةديصق يهو «بلهملا
 روت يف تنال نتابع السا ركل ل يدرقلا رع صاح يآ نارعل بح .د فصو

 ناك يتلاو ةروثلا ىلع تباث اهدقع يتلا لامآلا» :اهيف حضتت د اينا يليملا خت
 ةيناميلا هتعزن اهيف حضتت لثملابو : 0 نبا زوفب جوتت 0
 ًالهأ مهلعجي امم «مالسإلا يف مهرضاحبو ةيلهاجلا يف مهيضامب هزازتعاو . . ةداحلا

 بلهملا نب ديزي ةروث يف تباثل ىلوألا ةديصقلا يناهفصألا ركذ دقو . '17(ةفالخ
 يلي اميفو ؛هضرحُي بلهملا نب ديزي ىلإ ةنطق تباث بتك» : ةيلاتلا ةرابعلاب ةقوبسم

 يف ةهجاوملا ءانثأ - ناسارخ- نم يدزألا ةنطُق تباث رعاشلا اهثعب يتلا ةديصقلا صن

 : بلهملا نب ديزي رئاثلا ميعزلا ضرحيو ديؤي  ةرصبلا
 اكوا ويحمل تربع يبو كحل اجئاذإ
 اير هودسسلا ىلو ملي هل نإ هردص ٌخناوج تَمَض ام ٌفيِعَضل
 اديدعرالواأشعرال كيبأك اهَتْجَيَم ْذِإ برحلا يف ْنَك ديزيأ
 اديعب مومهلا يف كمه تيأرف ًادجام لوانت نم مركأ ترواش
 ادولص دانزلا يف كدنز نوكيف ةنجه حداق كيوبأ يف ناكام

 )١( "ص  ناوطع نيسح .د  ناسارخ يف يبرعلا رعشلا 7.



 352 ِبّلَهُملا نب ديِزَي /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع نكذب

 اود دارا ذإ خويشتسلا سأر٠ .قطولا سنش ا

 اديص سراوف ةكرعم لك يف انل َىَرت ٌحاَجَعل اَجبَعلا َرَمَك اذإ ىَوَت

 اذةوهش قارعلا ىف كمويل اوناك 0 ل

 انور ني عاب يق مكسلاو اَنَقلا فلتخا اذإ مهنطاوم ىرتو

 ىريسو هئيعطأل يِرْمَعَلو «هيف نحن امع لفاغل ًاتباث نإ :لاق ديزي اهأرق املف
“000000 

 تراسو بلهملا نب ديزيل تباجتسا يتلا لئابقلا نأ ىلع تباث ةديصق لدتو

 يف ةعيبرو نميلا لئابق تناك ة ةرصبلا لخاد هلوح تبدح مث «ةرصبلا ىلإ هئاول تحت

 راد يف زكرمتملا ةأطرأ نبا عم ماشلا دنجو سيق لئابقو ميمت تناك امنيب ةرصيلا ةيالو

 :ةنطق تباث لاق لكذلو .ةرصبلاب ةرامإلا

 ادؤك باهو نَّمَي نم ّيحلاو ل 22

 رده ةردسلا اعاد علان. ندم تار تحف اناديضقلا
 اديدعرالوأش عرال كيبأك اهتجيه ُدِإ برحلا يف ْنُك ديزيأ

 نم ةبيتك ىلإ يدزألا سراد دئاقلا ةيعمب هناسرف نم ةوق بلهملا نب ديزي هَّجَوَو

 شيج نم مهو ةرصبلا دبرم يف طبارت تناك ميمت نب ورمعو ءارمحلا رضُم ناسرف
 قدزرفلا لاقف ءمهمزهف سراد مهيلع لمحف») :يربطلا لاق «يرازفلا ةأطرأ نب يدع

 كلذ ىف

 مِراوّصلا ٍفوُيَسلا ٌتْحَن اوربصي ملو ُسِراَد حاص ذإ ءَرْمَحْلا ٍتَقَرْفَت

 مِحاَلَم ٌنوكت ىَتحاوُرَّبصالأ ةماَّم ٌيِدَع نعأسيق ُهَّللا ىرَج

 فصنملا وهو ركشي ينب ةنابج لزن ىتح هباحصأ يف بلهملا نب ديزي جرخو
 نب يدع باحصأ - ماشلا لهأو سيقو ميمت ونب هتءاجو ءرضقلا نينا ةثيب'اميق

 (. .ةَهيَنْه اولتتقاف - ةأطرأ

 ؛«نامع ينكاس نم ةعيبر نب كلام ينب نم يدنكلا عديمسلا هل لاقي لجر ناكو

 لزتعاف «نوفطصم يدع باحصأو ديزي باحصأو جرخ تاكو «جراوخلا يأر ىري

 نم ةفئاطو ديزي باحصأ نم ةفئاط لاقف «ءاملعلا ءاهقفلا مهو «ءارّقلا نم ٌسان هعمو

 نب ديزي ىلإ هاعدو يِدَع هيلإ ثعبف .عديمسلا مكحب انئيضر دق : يدع باحصأ

 )١( الأغاني  يناهفصألا جرفلا يبأل - ص 5١ج"١.
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 عديمسلا هباجأف .هسفن ىلإ هاعدف بلهملا نب ديزي هيلإ ثعبو .ةتاف ءاكلملا ديف
 ةرصبلا لهأ سوؤر بره بّلهملا نب , ديزي رهظ املف . .هعم نيذلا ءارّقلاو وه هعيابو

 لاق :لاقيو) مهرعاش لاقف ءماشلاب مهضعب قحلو ةفوكلاب اوقحلف ميمتو سيق نم

 را

 عابمشلا وكعب اوضري مل مانشلا ىلإ اوُعَباَتَتميمت ْنِمموَقِل ءاَدِف

 َعْذَجِمُم راَّمح نم ىّوغأو لضأ 15ش

 " :ًالئاق ماشلا ىلإ اوعباتت نيذلا ةقيقح نع تايبأب ٌمطقألا ٌةفيلخ هباجأف
 عَمْطَم ٌريخ اهب ىَجْرُي ٍةزْهْن الو ةدافو نعاهّوحن اَهوُهَجو امو
 عَرْفَم موي ىرتةاَنسأ عّرقأب وجلد, اهيلإاوحار مهنكلو
 عبرأو سمخ لك يف ٌةلزن مهل مهب اوقحلي نأ موقلا ٍراَذِح نم ْمُهَو

 نبا ناسرف نم نيبراه نيمزهنم ماشلا مث ةفوكلا ىلإ اوحار مهنأ ينعي
 .تاينلا

 ءركشي ينب ةنابج يف ايقتلا امل ةأطرأ نب يدع شيجو بلهملا نبا شيج ناكو

 ناسرف دئاق «يميمتلا يطبحلا دابع نب روسم ىلع بلهملا نب دمحم لمح» :اولتتقاو
 عرسأ مث ؛  ةذوخلا يأ - ةضيبلا فنأ عطقف فيسلاب بلهملا نب دمحم هبرضف يدع
 ل ب ةحلط يبأ نب ميره ىلع دمحم لمحو ؛هفنأ ىلإ فيسلا
 كمع تاهيه دمحم لاق سرفلا نيبو هنيب اميف عقوف هسرف نع هفذحف هتقطنمب
 اند ىتح مهعبتتي بلهملا نب , ديزي لبقأو ةأطرأ نب يدع شيج مزهناو . . كلذ نم لقثأ
 فرصم نب ثراحلا هباحصأ نم لِيَ ءهسفنب يدع هيلإ جرخو ,مهولتاقف «٠ .رصقلا نم
 :يسوتلا مزن سو |ةكو :جاجحلا ناسرفو ماشلا لهأ فارشأ نم نأكو يدوألا
 .رصقلا ىلإ هباحصأو يدع مزهناو «نذؤملا دشارو ّيعالكلا

 نب يدع سعي تلهعلا نب , ديزي ةوخإ كلملا دبعو بيبحو لضفملا ناكو

 ين : للملا دبع ميل لاقفا» ءرصقلا ىف ة عقت لابنلاو عوندت تاوصألا اوعمسف «ةأطرأ

 ال ينإو ءرهظ دق الإ ديزي ىرأ الو وندت تاوصألا ىرأو رصقلا يف عقت باشنلا ىرأ

 اوُقْلا مث : رادلا باب اوُقِلْغاف «ديزي انيلإ لصي نأ لبق انولتقيف انوتأي نأ َيِدَع عم ْنَم نمآ

 ملف 0 بايلا ءارو اولعجو هيف نوسوبحم مه يذلا رادلا تان اوقلغأف . ًاعاتم هيلع
 ىلإ دتشي ءاجف (ّيِدَع ةطرش بحاص رانيد نب هللا دبع ءاج ىتح ةعاس الإ اوثبلي

 ىلع ًاعاتم بلهملا ونب عضو دقو - بلهملا ينب لتق نوديري - هتطرشو وه بابلا
 اوعيطتسي ملف بابلا نوجلاعي هباحصأو رائيد نبأ ذخأف ؛هيلع اوأكتا مث بابلا
 . مهيلع اوضبقف ءديزي باحصأ مهلجعأو «لوخدلا
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 ىتأو ءرصقلا بناج ىلإ نايفس يبأ نب دايز نب ملاس راد بلهملا نب نيتي لولو

 حتف نأ نامثع ثبلي ملف ءرصقلا ديزي باحصأ نم ةعامجو نامثع لخدف «ميلالسلاب

 ىتح رصقلا لخاد ةأطرأ نب يدع دروطو «رصقلا تلهملا نب د ليزي ل «رصقلا

 كحضت مل :ديزي هل لاقف ءمستبي وهو بلهملا نب ديزي ىلإ هب ءيجف «ًاريسأ هوذخأ

 ةميركلا ةلثعلا:نم نارفلا :امهادحإ «ناتلصخ كحضلا نم كعنمي نأ يغبنيل هنإ هّللاوف

 0 كب تيِتأ ينأ : ىرخلاو « ةدحاو هذهف اهديب ةأرملا ءاطعإ كد تيطعأ ىنح

 نال ا الا ا الا رم

 .«تفلاخو تقّيضو

 بتيبحو لضفتلا جرخ اميق «نجسلا ىلإ هناوعأ ضعبو ةأطرأ نب يدع قيسف

 :ةيملاعلاةهتاو.هلل دهسا نإ : ليقو ل ل

 ني هيما دغر تعنللا يهز ةينبرقل حس :دسلا لف سولو سرت

 لاق مهيفو «كلملا دبع نب ديزي ىلإ ؛ماشلاب مهضعب قحلو ةفوكلا لماع نمحرلا دبع
 :ركذلا ةفلاس تايبألا عطقألا ةفيلخ

 عَمْطَمٌريخاهب ىَجْرُيٍةْرْهُنالو ةدافو نعهّوحناَموُهَجواَمَو
 عَرْمَممويىرتهاّنسأعرقأب اوجلذأو اهيلإ اوُحاَر مهنكلو

 عبرأو سمخ لك يف ةلزن مهل مهب اوقَحْلَي نأ موقلا ٍراَذِح ْنِم ْمُهو

 ؛ بلهملا نب ديزي نم ًابراه كلملا دبع نب ديزي ديري دايز نب يراوحلا جرخو

 مك كم د ا م

 نب ديزي :الاق ؟ناديرت نيأ :لاقف ءامهب الخف ءربخلا نع ورمعو دلاخ هلأسف «ّيراوحلا

 رهظ دق امكب عنصي الو ًائيش ديزيب ناعنصت ام :لاقف «هدارأ ءيش لكب هانتج دق بلهملا

 . ماشلا ىلإ اعجرف . دعب «ىلتقلا لتقو ةأطرأ نب يدع ىلع

 " ةقالخلاب بلهملا نب د ليزي ةعيابم : انئاق

 لوألا هجولا ةحيرص ةحضاو تارابعب ةيخيراتلا تاياورلاو رداصملا تركذ دقل

 1 حس و وح و ب سرا
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 علخ ثيح ه7 8٠١ ةنس يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث يف ثدح ام
 :ريثك نبا ظفاحلا لاقف «ةفالخلاب ثعشألا نبا اوعيابو ناورم نب كلملا دبع سانلا
 وهو «ةرامإلاب ثعشألا نب نمخرلا دبع اوعياب نيذلا ءالؤه نم بجعلا لك بجعلاو»

 عيوب دق لجر ىلإ نودمعي فيكف ..نميلا نم ٌيدنك وه امنإو شيرق نم سيل
 لجرل نوعيابيو «شيرق ةيبلص نم وهو هنوعلخيف نينس نم نيملسملا ىلع ةرامإلاب
 نيعباتلا ءاملع اوناك ثعشألا نبا اوعياب نيذلا نأ نييبت فلس دقو «خلإ . . .يدنك
 نكت مل (شيرق يف ةفالخلا) ةلوقم نأ ىلع لدي امم ةباحصلا ءانبأو ةباحصلا ةيقبو

 ل ا ا

 ان كلما دع نب ديزي لخر بعل ني ديزي وف اف كك

 0 را ا ا ا 6

 ذوحتساو كلملا دبع نب ديزي بلهملا نب ؛ ديزي علخ» :ريثك نبا ظفاحلا لاق «ةفالخلاب

 يف لدعلا طسب اهيلع رهظ املف «ليوط لاتقو ةليوط ةرصاحم دعب كلذو ةرصبلا ىلع

 «ةرصيلا ىلع بلهملا نب , ليزي رمأ رقتساو . ا ب يدع اهلماع سبح و ءاهلهأ

 ©7تاهجلاو يحاونلا ىلع هباون ثعبو

 ةيخيراتلا صوصنلا نم ةفئاط ةفالخلاب بلهملا نب د كيزي ةعيابم تركذ دقو

 : لب اميق اهركذت
 وعدي هنع هللا يضر يراصنألا كلام نب سنأ نب رضنلا ليلجلا يعباتلا ملاعلا ناك - ١

 لاق ا ا ل

 ومقتت ام هللا دابع اي :لوقي دجسملا باب ىلع سنأ نب رضنلا ناك» :يربطلا
 . 1 هلك هين ةننمو هللا باك ىلإ اويكت نأ نم

 ًابيطخ مهيف ماق .ةرصبلا ل عمجتسا امل بلهملا نب ديزي ذأ . يربطلا لاقو 7

 ا يرن هاك أ كرش ربخأ مث هيلع ىنث :ثأو هّنلا دمحف

 عمجتسا امل» ةردكألا عربا لاق كلذكو.. " يا ا دلع دمحم

 هللا باتك ىلإ مهوعدي هنأ مهربخأو 5 «بلهملا نب ديزيل ةرصبلا لهأ

 لهأ داهج نأ معزيو» - ةناوزرلا تيضكو ' "”داهجلا ىلع مهثحيو هّيبن ةنسو

 .ةج ١٠١ و 5١١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 000

 .8ج ١6١ و 44١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟)
 .؛ج ١7١ ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()
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 ماشلا لهأ نإ» :لاق امنإ هنأ يتأيسو «مليدلاو كرتلا داهج نم ًاباوث مظعأ ماشلا
 ماشلا لهأ ةيبلاغ نأ لمؤي ناكف ««. .يدض نانثاو «يعم ةعبس «فويس ةعست
 .مُهَمَذ هنأ حصي الف ءهل نوبيجتسيس

 تايارلا اوبصن دقو  ةرصبلا ىف  سانلاب يرصبلا نسحلا ّرم» :ريثألا نبا لاقو - "٠"

 ةنُس ىلإ ديزي انوعدي :نولوقي مهو .بلهملا نب ديزي جورخ نورظتني مهو
 ىلع يرصبلا نسحلا ٌرم» هنأ يربطلا خيرات يف ءاج كلذكو ؛“ 72. .نيرمغُعلا
 جورخ ثورظنني مهو حامرلاو تابل اوبصن دقو نيفص اوفطصا دقو سانلا
 ةريس ىلإ ىنعي نيرمعلا ةنس ىلإ ديزي انوعدي :نولوقيو «بلهملا نب ديزي

 ناك امنإ : ل لاق هنأ ةياورلا فيضتو .باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأ

 ديري ناورم ينب ىلإ مهب حّرسي مث نورت نيذلا ءالؤه قانعأ برضي سمألاب ديزي
 دق يّنِإ :لاق مث ًاقّرِح اهيلع عضو مث ًابَصَق بصن ةبضغ بضغ املف «مهاضر
 «نيِرَمُعلا ةنس ىلإ مكوعدأ يّنِإ :لاقو .معن :ءالؤه لاقف «مهوفلاخف مهتفلاخ
 سان هل لاقف ؛ «سبحلا يف عضويو هلجر يف ٌديق عضوي نأ نيرمعلا ةنس نم نإو
 ؟ماشلا لهأ نع ضار ديعس ابأ اي كّنأكل هّللاو :هلوق عمس نمم هباحصأ نم
 اولحأ نيذلا مه سيلأ مهحّربو هللا مهحبق ماشلا لهأ نع ضار انأ :نسحلا لاقف

 هّللا تيب ىلإ اوجرخ مث «لايل ثالثو مايأ ة ةثالث هلهأ نولتقي هللا لوسر مرح ام

 هللا ةنغل منهيلع اهراتسأو اهراجتحأ نيب ناريتلا اودقوأو ةبعكلا اومدكهف مارحلا

 ناورم ينب مكح دض ناك يرصبلا نسحلا نأ ينعي مالكلا اذهو «'' ”ةناذلا ءوضو

 مل هنأ ىلإ ريشي امم ,مهحيبقتو مهنعل دح ىلإ رمألا هب غلب دقو  ماشلا لهأ -

 ال هرثكأف «بلهملا نب ديزي يف هيلإ بوسنملا مالكلا امأو «ةروثلا دض نكي
 ىلع سانلا ضرحي يرصبلا نسحلا ناك» :ريثك نبا لاق امك هنأ الإ .حصي

 يف ضيرعلا ليوطلا لاتقلا نم عقو امل كلذو «ةنتفلا يف لوخدلا كرتو فكلا

 هيلع بثوف «لازتعالا وه يرصبلا نسحلا يأر ناك كلذلو .«ثعشألا نبا مايأ
 ىلإ نسحلاو انأ تجرخ مث» :دعس نب ذاعم لاق «هوسلجأو هديب اوذخأف هباحصأ
 اي :لوقي كلام نب سنأ نب رضنلا دجسملا باب ىلع اذإف ٠ ء«دجسملا باب

 لا ور قولا ل ل 0 ل كا

 .زيزعلا دبع نب رمع ةرامإ نم مايألا هذه الإ متدِلُو ذنم هومتيأر الو كلذ

 .«ًاضيأ دهش دق سنأ نب رضنلا اذهو هللا ناحبس : نسحلا

 .4ج ١17١ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(

 .8ج ١5١ و 4١ةص - يربطلا  كولملاو ممألا خبرات ()
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 ةّئسو هللا باتك ىلع ةفالخلاب بلهملا نب ؛ ليزي اوعيابو ةرصبلا لهأ قفدت مث

 . ةباجتساو هل ةعيابم ةرصبلا لهأ لمكتساو «يرتقلا ةرسر كو كلون

 سائلا بلهملا نب , ليزي بطخلا اه٠ ٠١7 ةنس ءابنأ يف - ريثك نبا ظفاحلا لاق

 وحن بلهملا نب ديزي عم ناكو - مانخلا دن لاتق ينعي لاتتلا يلع ميضرحو

 ةسوعهللا تناثك ىلحو .ةعاطلاو عمسلا ىلع هوعياب دق افلأ نيرشعو فلأ ةئام نم

 .''”(جاجحلا قسافلا ةريس مهيلع داعت ال نأ ىلعو لكي هيبن

 «يناطحقلاب ىَمَسَت» هنأو بلهملا نبا ديزي ةعيابم (مالعألا) باتك يف يلكرزلا ركذ  ه

 نع يوبنلا ثيدحلا ىلإ ةراشإ ةيمستلا كلت يفو (يئاطحقلا ةفيلخلا) ينعي
 :(ناطحق ركذ باب) :يراخبلا لاق دقو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق . يناطحقلا

 نع ديز نب روث نع لالب نب ناميلس انثدح :لاق هَّللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح

 لجر جرخي ىتح ةعاسلا موقت ال) :لاق ٍةَْي يبنلا نع ةريره يبأ نع ثيغملا يبأ

 نع يدروارإللا نع ةيسن نع لس ةاووءاذكو . (هاصعب سانلا قوسي ناطحق نم

 ينثدح :لاق ريرج نع ةريغملا وبأ انثدح :دمخأ مامإلا لاقو .هب ديز نب روث

 :لاق كو هللا لوسر نأ :رجف يذ نع ّيح يبأ نع يارقملا ديعس نب دشار
 شيرق يف هلعجف مهنم هللا هعزنف رّيْمِح يف رمألا اذه ناك)

 يبأ باتك يف ثيدحلا اذه ناك :هّللا دبع لاق .(ممههي لادو ع ي س و)

 ."'”«(مهيلإ دوعيسو) ينعي ءاوتسالا ىلع هب ملكت هب انثدح ثيحو

 لاق ثيح «يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع ةروث يف ًادراو ريكفتلا كلذ ناكو

 تناك دقل» :ثعشألا نبا ةروث رعاش نادمه ىشعأ فقوم نع ةفيلخ فسوي روتكدلا

 نميلا دجمب هروعش هيف اهراثأ ةقيمع ةيطارقتسرأ ةعزن اهيلع رطيست نادمه ىشعأ سفن
 بلغأف . .دجملا كلذ ةداعإل لمعي هنأو ءامدقلا نميلا كولم ليلس هميعز نأبو ميدقلا

 ل ا عل يا ب حا
 ةينميلا روعشل ًالثمم الإ نكي مل اذه يف وهو «ميدقلا مهكلم ةيناميلا دادرتسال ةلواحم
 ينال ةباجكنا ةفئاولطلا عرسأ اذهل اوناكف ةيوازلا هذه نم ةروثلا ىلإ اورظن نيذلا
 ىف يدزألا ةنطُق تباث دئاصق نع ناوطع نيسح .د لوق كلذ لثاميو . "200ثعشألا

 يتلاو ةروثلا ىلع تباث اهدقع يتلا لامآلا) اهيف حضنت :اهنأ بلهملا نب ديزي ةروث

 .ةاج ١ و ١١5 ص - ريثك نبا  ةياهئلاو ةيادبلا ()

 . اج 8١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ةهز

 - ناوطع نيسح  ناسارخ يف يبرعلا رعشلاو - ١ص  ةفيلخ فسوي  ةفوكلا يف رعشلا ()

 ىو



 ةيفلنلا 11 بلهملا نب ديزي /نييئاميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 0 000
 12111111110 ا فلما نانو يل نا وعل ناك
 دال دعت امم دال رن فرجم كر ةنماج ا ىف ير فاس درك

 هدا 1 عيدا امدتع 000007 نب ايزي هيب يىمسل يذلا تدلل نإف كلذكو . 1و

006 

 لاوقأ يف ىتح ىلجتي بلهملا نب ديزي ةروث ةياغو روحم يه ةفالخلا نوك نإ

 :ريرج لوق كلذ نمو ؛هموصخ
 ريواغملا ٌمُشللةفالخلانأ © اوملع دق سانلا نإ بلهملا ناي

 ءلم ها خاب
2 

 بّلهملا نبا ةفالخ يف يبرعلا جيلخلا ةقطنمو نامُع ءاوضنا :ًاثلا
 هوعيابو بلهملا .نب ديزيل باجتسا نم لوأ نم نامُع دالبو ةيالو تناك دقو '

 امك هنأ ىوس «كلذ ليصافت تاياورلا ركذت ملو -ه١١٠ ةنس نابعش يف  ةفالخلاب

 :يتامعلا خيراتلا رداصم باتك يف رمع قوراف .د ركذ

 دايز ملستف نامُع ىلع ًادايز هاخأ نّيع ه١١٠ ةنس بلهملا نب ديزي راث امل»

 نولازي امو اوناك نامع لهأ نأ نايبلا نع ينغو ©590. .نامُع ىلع ًايلاو لوقو «ةيالولا
 :نامُع لهأ حدمي ناطح نب نارمع رعاشلا لاق «نييناميلا دزألا نم

 يَشَبلاَبِيناذإاوباطٍةينامَي ٍرَشْعَم ٌمركأ ِهزألا َنِإِةْزألا نم»
 .(ةؤصلا  لاكلا 2 7/158 نض)

 تومرضحو ةرهملا نم نامُع يلي ام ىلإ بلهملا نب ديزي عم بواجتلا دتماو
 ةرصبلا مث نامع ىلإ تومرضح نم ىضم نمم ناكو «ةيلخادلا نميلا قطانمو نميلاب

 يربطلا ةياور يف ءاج دقو .يدنكلا ةعيبر نب كلام نب عَدْيَمَسلا بلهملا ىلإ مضنأو

 ةفالخلا ةيضق يف كلذو - (جراوخلا يأر ىري ناكو «نامع ينكاس نم. . ) هنأ

 يف يشرقلا وأ يولعلا بسنلا طارتشا ةحص مدعو ةمألا هراتخت نميف اهزاوجو
 بلهملا نب ديزي لمعتسا» :يربطلا ركذ امكو ةرصبلاب ديزي رصتنا املف - ةقيلخلا
 .«ميعنلاو قلختلاو بيطلا ىلع لبقأف ةّلبألا ىلع يدنكلا عديمسلا

 لاقي ناكو يبرعلا جيلخلا ةقطنم بلهملا نب ديزي ةفالخ يف توضنا كلذكو

 )١( ناوطع نيسح ناسارخ يف يبرعلا رعشلاو - /م١٠ص - ةفيلخ فسوي ةفركلا يف هرعشلا -

71# 

 .77ص ب رمع قوراف .د  ينامعلا خيراتلا رداصم (؟)
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 نب ديزيل لضفملا لوق (رقعلا) ةعقوم ءابنأ ىف يربطلا ركذ دقو «(نيرحبلا) اهل
 كلذ ليو. :«نامغر: قيرحتبلا لها هده كبتأي ىنح ظيباو لوقت نأ ىرأ» :بلهملا

 د كي ربل ةرئضبلاب ألا بحتفا املز «هتيار تحت اووضناو هوعياب دق اوناك مهنأ ىلع

 وهو («يدبعلا رارق نب مره نيرحبلا ىلع ديزي لمعتسا»  يربطلا ركذ امكو  بلهملا
 .نيرحبلا لهأ ءاسؤر اوناكو «ةعيبر نم سيقلا دبع ينب ءاسؤر نم

 نامركو سرافو زاوهألا يف بلهملا نبا ةعيابم :ًاعبار
 عيابف «ةرصبلا ةيالول ةعبات ناركمو نامركو سرافو زاوهألا ميلاقأ تناكو

 نيبو هنيب ةهجاوملا ءانثآ «بلهملا نب ديزي اهلهأو برعلا اهدونجو اهتداقو اهلامع
 كلذ يفو .ةرصبلاب هتعيابمو هراصتنا دنع كلذ لمتكاو «ةرصبلا يف ةأطرأ نب يدع

 يحاونلا ىلع هباون ثعبو «ةرصبلا ىلع بلهملا نب ديزي رمأ رقتسا» :ريثك نبا لاق
 : نودلخ نبا لاف كتدكو ئريطلا لاقو 4: :ناوهألا ىلع :تادعشاز «٠ تايجلاز

 .«نامركو سرافو زاوهألا ىلع هلامع ثعبو بلهملا نب ديزيل ةرصبلا لهأ قثوتسا»
 .ه١١٠١ ةنس ناضمرو نابعش ذنم كلذ ناكو

 توسل زا ةةولح دعنا ةذلزو ناس ءاوشلا# ًاسماخ
 نب ديزي نب ةيواعم هنبا نامركو ناتسجس ةيالو ىلإ بلهملا نب ديزي ثعبو

 نب ناميلس يَلُو املا يرذالبلا ركذ امك - هنأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو «بلهملا

 بلهملا نب , كردم هاخأ ديزي ىلوف «قارعلا بلهملا نب ديزي ىلوو ةفالخلا كلملا دبع

 اكلم ليبتر ناكو ةيزجلاو ةحلاصملا لام نم ينعي ؛ًائيش ليبتر هطعي ملف «ناتسجس

 نع ثيدحلا مدقت دقو «ناتسناغفأ بونج يف ليبتر دالب نم اهيلي امو جحرلا ىلع
 ًاريمأ بلهملا نب كردم ثكمف ثعشألا نب نمحرلا دبع دهع ءابنأ يف هعم ةقالعلا

 ةفالخو اهقراشمو قارعلل ديزي ةيالو يف جنرز اهتمصاعو ةيمالسإلا ناتسجس ىلع
 نب رمع ةفالخ لئاوأ ىلإ اميرو - ه99- 595 ةنس  كلملا دبع نب ناميلس

 اهيلإ تلهملا نب , ديزي ثعب نأ ىلإ ناتسجس لماع تاياورلا ركذت ملو ءزيزعلا دبع

 يعل ةعماقز ند برساملا دير دما عما ةرر امس ناكر مدع ١ ةئس  ةيواعم هنبا

 بجر يف توملا ضرم زيزعلا دبع نب رمع ضرم امدنع ةرصبلا ًادصاق ماشلاب
 هجورخ يف ةيبارعاب بلهملا نب ُديِرَي دمه :هنأ دّربملا سايعلا وبأ ركذ ثيح ءه١٠
 نم كعم ام :ةيواعم هنبال لاقو ءاهلبقف ءَأْرْنَع ةيبارعألا هُنَرَمَف «ةرصبلا ديري كلذ
 ديرت كنإ :ةيواعم هنبا هل لاقف ءاهيلإ اهْعْفْذاَف :لاق ءرانيذ ةئام ينامث :لاقف ؟ةقفنلا

 لاقف .َكُفرْعَت ال ٌدْعِب يهو ريسيلا اهيضْرُي هذهو ءلاملاب الإ ٌلاجرلا نوكي الو ٌلاجرلا
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 فرعأ انأف ىنفرعت ال تناك نإو ريثكلاب الإ ىضرأ ال انأف ريسيلاب ىضرت تناك نإ :هل

 . 7اهيلإ اهعَفْذا «ءيسفن

 ىلإ ةيواعم هئبا ثعب  ه١١٠١ نابعش ىف  ةرصبلا تاهجب ديزي راث املف

 ةنس ىلإ ناتسجسل أيلاو ةيواعم ثكمو «ديزي ىلإ كلذب ثعبف «ةيزجلاو ةحلاصملا
 كلملا دبع نب ناميلس يلو امل» :ًالئاق كلذ ىلإ يرذالبلا راشأ دقو هه٠

 ناتسجحس بلهملا نب كردم هاخآ ديزي ىَلَو «قارعلا بلهملا نب , ديزي ىلوو ةفالخلا

 نب ةيواعم ناكو ''”(ليبتر هل خضرف ديزي نب ةيواعم يلو مث .ًائيش ليبتر هطعي ملف
 .ةيزجلا ليبتر هيلإ ىدأ نم رخآ ديزي

 نب بيبح كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف اهريمأ ناك دقف دنسلا دالب امأو

 ىلإ رهاد نب ةشيلح عجرف مهكلامم ىلإ دنهلا كولم عجر دقو اهمِدّقف ءدنسلا
 ًاموق براحو ةعاطلا رورلا لهأ هاطعأف نارهم ئطاش ىلع بيبح لزنو «ذابانمهرب
 ؛هذعب زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ تناكو كلملا دبع نب ناميلس تام مث .مهب رفظف

 ,مهكلمُي نأ ىلع ةعاطلاو مالسإلا ىلإ مهوعدي كولملا ىلإ -ه١٠٠ ةنس  بتكف

 دي ومع نأ ئربطلا نكذو."""ةنقعلا تلا ىلع ربا داي ياما نمو رحب
 ىلإ نيدئاع اولفقف «لوفقلاب دنسلا يف نيملسملا برعلا شيج ىلإ بتك زيزعلا دبع

 ناكر ةفيطفاعلا فرو لد اذنق هيد لانس ةينالتجإ فرغ ةرتاوكلو . ماشلاو قارعلا

 يف دنسلاو ليبادنف توضنا بلهملا نب ديزي راث املف (يلهابلا لس نياورمع اهلماع

 ديمح نب عادو ليبادنق ىلع بلهملا نب ديزي لمعتسا) هنأ يربطلا ركذ دقو «(هتفالخ

 ليبادنقب ناك» هنأ ه7١٠- ٠١7 ةنس ثادحأ يف نودلخ نبا ركذ كلذكو .«يدزألا

 .«بلهملا نب , ديزي اهيلع هالو «يدزألا ديمح نب عادو

 ناسارخ ىلإ بلهملا نب د ديزي رمأ دادتما : انيناس

 ىطسولا ايسآو ناسارخ يف ءاطعلاو داجمألاب لفاح خيرات بلهملا نب ديزيل ناك

 ةنس رهنلا ءارو امو ناسارخل ةيناثلا هتيالو يف مث ه8 /5 ةنس اهل ىلوألا هتيالو يف

 ه١١٠ ةنس زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف ناسارخل هتيالو ت تهتنااملو ءهه١٠٠ ةا/

 تهتنا مث ه١٠٠ ةنس ناضمر ىلإ يجحذملا يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا اهالوت

 )١( -دربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا ص 8١ج١.

 .579صو 97ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)
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 يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع «ناسارخ ىلع نيلماع زيزعلا دبع نب رمع ىلوو «هتيالو
 «جارخلاو ةيابجلا ىلع يريشقلا ميعن نب نمحرلا دبعو ةالصلاو برحلا ىلع يدزألا

 يف  ةرصبلاب بلهملا نب ديزي راثو كلملا دبع نب ديزي ةفالخلا ىلوتو رمع تام املف
 ناسارخ ىلإ يبلكلا ناميلس نب نمحرلا دبع كلملا دبع نب ديزي ثعب -ه١١٠١ نابعش

 نم ةبكوك هعمو ناسارخ ىلإ كردم هاخأ بلهملا نب د ليزي ثلععبو ءاهيلع ًالماع

 دقو ا و ا لا «ناسرفلا

 0 :هيلإ بتك بلهملا نب ؛ ديزي علخ هغلب املف ٠ ءاهيلع ًالماع ناسارخ ىلإ ناميلس

 ا ا حل

 بلهملا نب / كردي موذك عم ناسارخ نم ناميلم نب نسحرلا دبع عرضر نمازثدقو

 « ةرصبلا ىلع بلهملا نب + كي زي نما رفا ًالئاق هريسم ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقو ءاهيلإ

 نب كردم هاخأ لسرأو ءزاوهألا يف بانتساو «تاهجلاو يحاونلا يف هباون ثعبو

 ا ا ا ع ا

 ىلع هلامع ثعبو بلهملا نب : كي يل ةرصبلا لهأ قث وتسألا : يربطلا لاقو

 م رك دامركو نيراذو زاوعألا

 "امج يلو قاطو ايزاح ندب لا مضأو ةيرحنلا مكس ىذا ع قرف تلو

 ّيَمْلأ نم وحن مهنم جرخف دزألا كلذ غلبو - هلتق نوديري - ةدولدتعتو اليل ازسركن

 امو مكب ءاج ام :مهل اولاقف «ةزافملا سأر ىلإ اوهتني نأ لبق مهوقحل ىتح سراف

 اوقلتُيل اوجرخ مهنأ مهل اوّرقي ملو ءايشأب مهيلع اولتعاف ؟ناكملا اذه ىلإ مكجرخأ

 اهو انبحاص يّقلتل متجرخ نأ انملع دق لب :نورخآلا مهل لاقف .بلهملا نب كردم
 سأر ىلع بلهملا نب كردم اوقلت ىتح دزألا تقلطنا مث «متئش امف «ٌبيرق اذ وه
 :(ثدح ام ركذي) دزألا نم بعك نب تباث وهو ةنطُق تباث لاقف . .ةزافملا

 هنت ةلعقتل تدشخ هو اهاخأ ٌتَعنَمًارسودرت ْمْلَأ

 مزح نأ نارمعو ءاهتءوُنش

 قذِص ٌدرَمَباكرْذَمانددر

 ِتامّوّسُم حادقلاك ليخو

 ٌميِمَّصلا ٌبسحلاو دجملا كائه

 هيدا ٌرعلاو ِهزألا مامر

 مولك مكنم ةههجوب سسيلو

 ٌميمِجلا اهيناغم ضرأ ىَدَل



 35142 ِبْلَهُملا نب ديزي /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع موب

 ميس الر تنس الورع . يروم لك هييحع
 (مولحلا اًهَعَدْرَتءاهفسلاىرت 2ىتح ًءاهفسلا ُبَتْعَتْسُت مهب

 اوقلت ىتح دزألا تقلطنا . . » هنأ يربطلا اهركذ يتلا ةياورلا قايس يف ءاج امنيب

 انيلع مهّزعأو انيلإ سانلا ٌبحأ كنإ :هل اولاقف «ةزافملا سأر ىلع بلهملا نب كردم
 3 سانلا عرسأ ن دست انت كلذ اننإن:هللا هرهظي نإف ءمهذبانو كوخأ جرخ دقو

 1 «ةحار ءالبلا نم هيف انّرعي ام انيشغي نأ يف كل ام هّللاوف ىرخألا نكت نإو
 ؛ ةديصق قوطنم عم ىفانتي ةياورلا يف لوقلا اذه نكلو .«فارصنالا ىلع هيأر

 ا كلذ نوكي دقو «ناسارخب ثدح امع ةقيثو ىه ىتلاو ركذلا ةفلاس

 فارصناب كلذ نرتقاو «ةرصبلاب ةهجاوملا يف ديزي راصتنا لبق بّلهملا نب كردمل
 ىلع كردم مزعف «ناسارخ نم كلملا دبع نب ديزي لماع ناميلس نب نمحرلا دبع
 هيما ءاوضناو ةرصبلاب بلهملا نب ديزي راصتتا أبن ىتأ املف «فارصنالا

 . .ةفوكلا وأ طساو ىلإ دعب اميف هيلإ لبقأ مث ؛ناسارخب هل ًابئان كردم ثكم

 0 ةرصبلاب رمألا هل مت امل بلهملا نب ديزي ىلإ لبقأ
 كلم لوص نباو «يجحذملا يا دئاقلا مهنم «ناجرج ميلقإو

 «يفعجلا رحز نب مهج نأ» :ريثألا نبا ركذو .يدزألا ةنطق تباث رعاشلاو «ناتسهد

 ناسارخ اولوت يدزألا نمحرلا دبع نب عجتنملاو «يديبزلا ورمع نب زيزعلا دبعو
 . (لماكلا  ةج ١الا/لص) ؛رفن ةينامث يف بلهملا نب ديزيل

 بلهملا نبا ةفالخ ىف ةفوكلاو طساو ءاوضنا :ًاعباس
 نب ديزيلرمألا بتتسا دقو «قارعلاب مصاوعلا ندملا يه ةفوكلاو طساوو ةرصبلا تناك

 :ريثك نبا ظفاحلا لاق كلذ يفو ءاهل ةعباتلا تاهجلاو يحاونلاو ةرصبلا يف بلهملا

 ءاهلهأ ىف لدعلا طسب اهيلع رهظ املف . .ةرصبلا ىلع بلهملا نب ديزي ذوحتسا»

 .«تاهجلاو يحاونلا يف هباون ثعبو «ةرصبلا ىلع هرمأ رقتساو . .لاومألا لذبو

 «بلهملا نب ناورم اهيلع لمعتساو ةرصبلا نم جرخ ديزي نإ مث» :يربطلا لاق
 انايأ اهيمانا طبسار نت ااعتت . طساو لزن ىتح لبقأف لاملا تبيو حالسلاب هعم جرخو

 لمعتساو ةرصبلا نم راس بلهملا نب ديزي نإ مث» : ريثألا نبا لاق كلذكو . «ةريسي
 ىتح ةريسي ًامايأ اهب ماقأ أطساو لزن املف . .أطساو ىتأو «بلهملا نب ناورم هاخأ اهيلع
 ةرصبلا ىلع فلختساو طساو ىلإ ديزي راس» : نودلخ نبا لاق كلذكو «ةنسلا تجرح

 .(-ه١١٠١ ةنس ةياهن ىتح  ًامايأ طساوب ديزي ماقأف «بلهملا نب ناورم'

 نب ديزي ءاول تحت طساو ءاوضنا ةيفيك ركذ نع ةياورلا كلت ٌتضّرعَأ دقو

 كلذ ىف اهتيمهأ قوفتو ءاهقراشمو قارعلا ريمأ ةمصاع تناك طساو امئيب «بلهملا
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 00 اهعمو ةفوكلا ةيالو ىلع كلملا دبع نب ديزي لماع ناكو «ةفوكلا ةنيدم نمزلا

 ” :يربطلا ةياور يف ءاجو ؛«يشيرقلا يودعلا نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع وه

 فر و ةرصبلا يف وهو ديزيل لاق بلهملا نب بيبح

 اهلماع امنإف ةفوكلا درت ىتح كتيب لهأ اهيلع ًاليخ هجيوت نأ :ةرصبلا ىلع ترهظ

 نإو ير وري ةفوكلا لهأ ءامظعو ءماشلا لهأ دنج اهيلإ قبسنف ةدعلا يف زجعأ

 ملف» ةياورلا فيضتو - ؛ماشلا لهأ مهيلع يلي نأ نم مِهْلُج ىلإ بحأ مهيلع يلت

 ىلإ ثعب بلهملا نب ديزي نأ يربطلا اهركذ ىرخأ ةياور نم دافتسي امنيب ديزي هعطي
 - امهدرفمب امهثعب دقو «يفعجلا رحز نب لامحو بّلهملا نب ديزي نب دلاخ ةفوكلا
 نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع بثو» ةياورلا لوقت ثيح «هيلإ سانلا ةوعدل ابلاغ

 امهو ّيفعجلا رحز نب لاّمح ىلعو بلهملا نب , ديزي نب دلاخ ىلع ةفوكلا لماع

 اوقرافي ملف «ماشلاب امهسبحف كلملا ديع نب ديزي ىلإ امهحرسو امهقثوأف «ةفوكلاب
 ةفوكلا ىلإ ماشلا لهأ نم ًالاجر كلملا دبع نب ديزي ثعبو .هيف اوكله ىتح نجسلا
 .«نيصحلا نب ّيماطقلا مهنم «تادايزلا مهنوئميو مهتعاطب مهيلع نونثيو مهنونكسي

 يف بلهملا نب ديزي ىلإ ةفوكلا نم ةديصق نيصحلا نب يماطقلا ثعب دقو
 مودق يف ةفوكلا لهأو يماطقلا لامآو تاعلطت نع ترّبَع ةديصق يهو ءةرصبلا

 هتديصق يربطلا مك دقو «هتفالخو هتروث ءاول تحت ءاوضلنالاو بلهملا نب دي 1

 يماطقلا لاق دقو «ديلولا يقرشلا مساو ل ينم و 0

 ا 0 5

 (ادوهعملا الو دهعلا ضقنيال) اديدعر ئَغولا يف ًانابج الو ادوستح الو ووفد امره

 ادوفواوُبَخر نيرخآو اذوق نيعشاح قيزفكم ادوجشس هل جاتلا يوذ ىرت

 ادوصقم ارزج يداعألا نم اديعدرت لك ىف يبل رت اديِص اناجه اوناك ٍرَمَن ْنِم

 ةفوكلا نإ ةرصبلا نم فيثك شيجب بلهملا نب د ديزي راس كلذ باقعأ يفو

 نب ديزي ناك) : لئاق بنيكاركلا كلذ ىلإ يدوعسملا خرؤملا نابشا لقو ءطساوو

 هلكاف ءيراَرَملا ًةأطْرَأ نب ُىِدَع اهيلعو ةرصبلا ىلإ راص . م

 ءاهفالحأو دزألا هل تدشحو «ةفوكلا ديري جرخ مث «هقثوأف «بلهملا نب

 . ١ ةهتكؤش تدتشاو ةةرمأ مظعو « هتصاخو هلهأ 0

 اء داع د
 انزنت زيزق زين

 5١١ ١ ص  يدوعسملا  بهذلا عم ورع 2000
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 عقتو «ةفوكلا ةئيدمو طساو ةنيدم ىلإ ةرصبلا نم بلهملا نب ديزي ريسم ناكو
 طيسو قوش ىف: طشاو ةئيدب عقت انييبد ةريخلا نم برعلاب+ برغلا يف ةفوكلا

 هتدايقب ةقرف «نينكرا ىلإ هتقيح مقتل ماك بليملا نم , ديزي نأ مزلتسي امم «قارعلا

 دقو © ؛ةةلمملا نب ؛ كلملا دبع ةدايقب اهنأ ودبي ةفوكلا ىلإ ةقرفو «طساو ىلإ اهب راس

 لماع نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع ناك» :هنأ يبلكلا دمحم نب ماشه نع يربطلا ركذ

 بلهملا نب , ديزي نيبو ةفوكلا نيب ام اهقثبف هايملا ىلإ ثعبو ةلّيْخّتلاب ركسع دق ةفوكلا

 نقدر لهأ سبحتل ًاداصرأو رظانم ةفوكلا ىلع عضوو .ةفوكلا ىلإ لصي الئل

 .«بلهملا نب , ديزي ىلإ جورخلا

 هيلإ زاحناف ءطساو تلا تلهملا نب , ديزي هيف ىضم يذلا تقولا يف كلذ ناكو

 رقتساو «ةفالخلاب اهيف عيوبو طساو ةنيدم ديزي لخدف «هولبقتساف «طساو لهأو دنج

 151 هسا ةدنحلا ىذ نق طضاو ةنيدعب ةزامإلا وقف

 تحت توضنا ةفوكلا نأ ىلع لدي ام ه١٠” ةنس ثادحأ يف يربطلا ركذ مث
 ةفوكلا نم سان ديزي ىلإ طقس» :هنأ ركذ دقف ءطساو هلوخد ذنم بلهملا نبا ءاول
 نيذلا ةفوكلا لهأ عابرأ ىلع ناكو .. روغثلا نم سان هيلإ لبقأو لابجلا نمو ريثك
 «يدزألا لفغُملا نب د ديزي نب نايفس نب , هَّللا دبع ةنيدملا لهأ عبر ىلع « هيلإ اوجرخ

 ةدنك عبر ىلعو ؛يعخنلا رتشألا نب ميهاربإ نب نامعنلا دسأو جحذم عبر ىلعو

 نادمهو ميمت عبر ىلعو «يدنكلا ثعشألا .نب دمحم نب قاحسإ نب دمحم ةعيبرو

 درك ل ا و ل ا ا ا ةالكيخ

 ها مو ع ل نس ماشلا شيج يف مه امل كلما دبع

 يف ةفوكلا ةيالوو طساول ءاوضنالا كلذف ”هنوملا نيد لك نين اهل ادئانو ارمأ

 :هلوقب يدوعسملا هانع ام وه هتفالخو هتروث

 , وش تدتشاو بلهملا نب , ديزي رمأ مظعو»

 بلهملا نبا ةفالخو ةروث هتغلب يذلا ىدملا

 ةفالخلا ةلودل ةفيلخ هتروريصب ىمظعلا اهتياغ بلهملا نب ديزي ةروث غلبت مل

 نكي مل هتغلب يذلا ىدملا نكلو ءاهراطقأو اهميلاقأو اهتايالو ةفاكب ةيمالسإلا ةيبرعلا

 عقاولا يف كانه ناك ه٠ 1١١١-” ةنس يفف «٠ .ًاميظعو ًاريبك ناك امنإو اريج

 اج ا دع قورعتملا تيمنا ورم 610(
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 نب ديزي يناطحقلا ةفيلخلاو كلملا دبع نب ديزي يناورملا يومألا ةفيلخلا «ناتفيلخ

 هتعيابو هئاول تحت توضنا يتلا راطقألاو ميلاقألاو تايالولا تلمش دقف «بّلهملا

 صوصنلا ركذ فلس دقو «دالبلا نم ريثكلا هلامعو هباون اهيلع ىّلوو ةفالخلاب
 :ىلي اميف ًالامجإ اهركذنو «كلذ نع ةيليصفتلا ةيخيراتلا

 ريمألا هاخأ نامع ىلع بلهملا نب ديزي يناطحقلا ةفيلخلا ىلو دقو :نامُع ةيالو ١

 .بلهملا نب دايز
 نب ديزي يناطحقلا ةفيلخلا ىلو دقو «يبرعلا جيلخلا ةقطنمو نيرحبلا ةيالو - ؟

 ةيلاحلا تايمستلاب لمشتو «يعيبرلا يدبعلا رارق نب مره ريمألا اهيلع بلهملا

 ةقطنمو تيوكلا ةلودو نيرحبلا ةلودو رطق ةلودو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود

 .اهرواج امو ءاسحإلا

 يف نامركو سرافو زاوهألا ميلاقأو قارعلاب ةرصبلا ميلقإ لمشتو ةرصبلا ةيالو - "“

 اهميلاقأو ةرصبلا ىلع يناطحقلا ةفيلخلا ىَلو دقو «ةرصبلا روغث رئاسو ناريإ

 ديّمَح نب َعاَدَو ريمألا اهيلع يناطحقلا ةفيلخلا ىلو دقو «ناركمو دئسلا ةيالو - 4

 .ليبادنق ةنيدم اهتمصاع تناكو «يدزألا

 ىلو دقو «ناتسناغفأ بونج ىلإ ناريإ قرش نم دتمتو «نامركو ناتْسِجِس ةيالو

 نب ةيواعم مِدَق مث «بلهملا نب ديزي نب ةيواعم ريمألا اهيلع يناطحقلا ةفيلخلا

 يف ناسارخ ميلقإ ةيلاحلا تايمستلاب لمشتو) ءرهتلا ءارو ام دالبو ناسارخ ةيالو - 5

 مهنم ءارمأ ةينامث رهنلا ءارو امو ناسارخ ميلاقأ ىلع لمعتساو «بلهملا

 نمحرلا دبع نب عجتنملاو «يديبزلا زيزعلا دبعو «يفعجلا رحز نب مهج)
 . (يدزألا

 لابج يهو ناذَمَهو ناهبصأو ّيرلا ميلاقأو قارعلا بلغأ لمشتو - ةفوكلا ةيالو -

 نمو ةفوكلا نم ريثك سان بلهملا نبا ىلإ ىتأ» :يربطلا لاق «ناريإ ىلاعأ
 لامع نم ناكو «ةفوكلاب ًاريمأ بلهملا نب كلملا دبع ناكو «روغئلاو لابجلا
 نب ةلظنحو «يعخنلا رتشألا نب ميهاربإ نب نامعنلا :ةفوكلا ةيالو ميلاقأ
 .ثعشألا نب قاحسإ نب دمحمو «ءاقرو نب باتع

 ةرصبلاب ًاميقم ناكو «بلهملا نب ديزي ىئاطحقلا ةفيلخلا رقم طساو ةنيدم تناكو -
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 باها ٠١ ةجحلا يذ يف - اهب رقتساو طساو ىلإ لقتناو - ها١١٠ نابعش نم

 ناويد ىصحخأو)ا :يبلكلا نب , ماشه لاق «لاملا تيب ناويدو حالسلا 0

 ةباثمب مه نيذلا تابترملاو ءاطعلا لهأ مهو «ًافلأ نيرشعو ةئام بلهملا نب

0 

 دقو ءه٠ 0057 , ليزي ثكم دقو

 : يناهفصألا جرفلا وبأ لاق «ةرتفلا كلت ءابنأ ضعب بدألاو خيراتلا بتك انل تظفح
 يه هيلاوح لزنت بلهملا نب ديري عم تدركحر نمبلا .ةفلاج املا ةعيبر تناك

 تباث لاقف د قارا وت لسا يات دال دل و هن فا «دزألاو

 : مهوجهي ةنطُق
 "”قورب ٌحيمامج ٌجوراهعاراذإ ىغولا يفو داسفلا يف وزنت ٌريفاصع
 ٍتلعم ّلك ىذألا سفن نم قلعتو 2لئاو نب ركب نايد نع ملحأأ
 قصلم لك مكيف مكنع تلكنو ةرح قوط مكتدلق دق كأ ملأ

 قلعم نم مكفلح يفامو يلع اويغشيل اركب تفلحتسا ام كرْمَعل
 ""(قلمس نازخ ءادعألا ىلع معنأو ةفيخم ٌدوسأ ىندألا ىلع متنأف..

 دقو «قارعلا يف بلهملا نب , ديزي عم ناك ةنطق تباث نأ ةئ ةثداحلا كلت دكؤتو

 . اهبلغأ ىفتخا دئاصقب هحدم

 : بّلَهُملا نب ديزي يف ُقَدْرَرَفلا لاقو» :دّربملا سابعلا وبأ لاق
 راصبألا ٌسِكاوَن باقرلا ٌعْضخ ْمُهَتِيَأر َديِزَي اَوَأَر لاجرلا اذإف

 نم ناك ام نوعمجي ال مهنأ وهو نويوحنلا هفرطتسي ءيش ثيبلا اذه يفو

 لتاقو ٍبراَوَّضو بِراض :نولوقي ال «ثنؤملاب سبتلي الئل َلِعاَوَف ىلع أتعن ٍلِعاف
 الإ كلذ ٍتأي ملو ؛لتاوق ٍةلتاقو ُبراوض ٍةبراض عمج يف نولوقي مهنأل «لّتاوقو

 يف لّمعتسُي ال امم اذه نآل ؛سِراَوُف سراف عمج يف : :امهدحأ «نيفرخ يف

 ىلع ُهْوَّرْجَأَف ِكِلاوهلا يف كلاه وه :لثملا يف نولوقيو . ٌسابتلالا اوُنِمأف «ءاسنلا

 ىلع هارج ' رقالا ةروزفل قدررعلا جاجا املج .لَكَم هنأل لامغتسالا ةرثكل هلصأ

 "”«ةرورض يف الإ ًادبأ اذه لثم نوكي الو .راصبألا سكاون :لاقف ءهلصأ

 قد اذإف حامج هدحاوو ًاعمتجم بضقلا سوؤر ىلع تبن ام :حيمامجلا» : يناهفصألا لاق 0

 .(فيفخ تبن :قوربو .رياطت
 ."ج 5ص - يناهفصألا جرفلا وبأ - يناغألا )
 .١ج 7١؟ص - هربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا 0
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 دمحم نب ماشه نع يونغلا لاهنملا نب ءالعلا نع يربطلا ريرج نبا ركذو
 طساوب وهو بلهملا نب , ديزي ىتأ صاعلا يبأ نب مكحلا نب ب ديزي ناك» :لاق يبلكلا

 :هل لاقف

 رشا كدت دكت رن تسكت مُهكلُمٌداَبدق َناورم ينب نإ

 :صاعلا يبأ نب مكحلا نبا لاقف «ٌترعش ام :ديزي لاق

 ٍرَذْعُث كمَكب روهشم َكَميَسو ثمت نإو اميرك ْتُم وأ ًاكلَم شيف

 0 يعل ازد انآ 3 تلوعلا نب كيور لاف

 يدزألا ريشب نب ناميلس نب لتاقم نسحلا وبأ وهو) لتاقُم نعو» :ظحاجلا لاق
 اي :لاقف «طساوب بطخي بلهملا نب ديزي ٌتعمس :لاق (ريسفتلا بحاص يناسارخلا
 مههاوفأ يف ماشلا لهأ نإ «قالخألا مراكمو «قابّسلاو قبّسلا لهأ اي «قارعلا لهأ
 ءارملاب مكل اهيكرات ريغ مهو «قاس ىلع اهل اوماقو «قادشألا اهل ْتَبَبَر سك ل

 ."”«رومُثلا َدولُج مهل اوسّبلاف .لدجلاو

 :لاق َناوفص نب دلاخ ينثّدح :لاق ةبيّش نب بيبش نعو» : ظحاجلا لاق
 «سابعلا ءاج دق : عاعّرلا لوق عمسأ دق ين : لاقف'ظسارت :يلهجلا هيدي انيطخ
 نانثاو «يعم اهنم ٌةعبس «ٍفايسأ ٌةعست الإ ماشلا لهأ امو . ماعلا لأ ءاج دقو

 يلع اهنم
 لهأ دنج مظع ْمُه ةيناميلا نأ ي يربطلا ركذ امكو - هنأ نايبلا نع ينغو

 ٌةعبس «فايسأ ٌةعست الإ ماشلا لهأ ام» بلهملا نب ديزي لاق دقف كلذلو ."”«ماشلا
 دونجلاو ةداقلا «ىعم اهنم ةعبسا :هلوقب ىنعيو .(ّىَلَع اهنم نانثاو «ىعم اهنم

 مهنأ لمؤُي بلهملا نب ديزي ناك دقف «ماشلا دنجو لهأ نم نييناطحقلا نييناميلا
 نا ل ا ا «هعم نونوكيس

 يومألا شيلا ةهجاومل يبلهملا كرحتلاو تدل ب ديزي ةهجاومل يومألا 0
 ىدملا ةفالخلاب هتعيابمو بلهملا نب ديزي ةروث هيف تغلب يذلا تقولا يف
 هركذي ام اهتجيتن تناك ةمهم تاروطتو تابيترت ماشلا تدهش 000
 عهتكوش تدتبشاو بلهملا نب ب ديزي رمأ مظع امل» هنأ نم بهذلا جورم يف يدوعسملا

 مج ١6 هص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()

 .اج 1١957 صو 5٠١ ١ ص  ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا (20)

 .ةج 7ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (©)
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 نب سابعلا هيخأ نباو «كلملا دبع نب ةملُْسَم هاخأ كلملا دبع نب ديزي هيلإ ثعب
 010 لع شي ىف ديلزلا

 نيب فلاحتلا ديطوت :اهلوأ «ةيمهألا ةغلاب ةثالث رومأ كلذ تقفارو تقبس دقو

 نييعتو رييغت ه7١٠ ةنس لئاوأ يف مت دقف «يناورملا يومألا تيبلاو ماشلا ةينامي

 ىلو دقف ؛ماشلا ةينامي ىضرأ هنإ لوقلا نكمي وحن ىلع ءارمألاو ةالولا نم ددع

 دالب ىلع أيلاو يريمحلا يبلكلا ناوفص نب رشب يناميلا ريمألا كلملا دبع نب ديزي
 ىلوم ملسم يبأ نب ديزي نع الدب (برغملا  رئازجلا - سنوت  ايبيل) يبرعلا برغملا
 ةيلوت متو ءرصمل أيلاو يبلكلا ناوفص نب ةلظنح يناميلا ريمألا ةيلوت مت امك . جاجحلا
 ايلاو ينالوخلا كلام نب حمسلا رمتساو «نميلل ًايلاو يبلكلا فوع نب دوعسم
 وحن ةوطخك فئاطلل ًاريمأ يناميلا يرسقلا هللا دبع نب دحاولا دبع ةيلوت متو ءسلدنألل
 رصمو يبرعلا برغملاو سلدنألا ةالو حبصأ كلذبو .ه١١ 5 ةنس زاجحلا ىلع هتيلوت
 ماشلا ةينامي فقوم يف هريثأت كلذل نوكي نأ نكميو ء؛ماشلا ةينامي نم زاجحلاو نميلاو

 تيبلا فقوم ديحوت : يناثلا رمألاو ءهعم اونوكي نأ لمؤي بلهملا نبا ناك نيذلا

 هترادج نوري ال مهنم ريثكلا ناك دقف «كلملا دبع نب ديزي بناج ىلإ يناورملا يومألا
 عيابي نأب كلملا دبع نب ديزي اوعنقأف «كلملا دبع نب ماشه اهب ردجألا ناكو ةفالخلاب
 «بلهملا نب ديزي ةهجاومل كرحتلاب كلذ نرتقا دقو ءهدعب ةفالخلاو دهعلا ةيالوب ماشهل
 بلهملا نب ديزي ىلإ شويجلا كلملا دبع نب ديزي هّجو امل» :ريثألا نبا لاق كلذ ىفو
 زله قارحلا لما 3| نيسوملا نيمأ ايانعل اولاق ا. سانعلاو جلت قيعلا ىلع لدعتساو
 لهأ فجري نأ نمأن الو «ثدحت ثداوحلاو «نيبراحم انهجوت دقو «فاجرإو ردغ

 نب ماشهل دهعلا ةيالوب ديزي عيابف . .انداضعأ يف كلذ تفيف ؛كتومب قارعلا
 يف ًاكمهنم ناك يذلا كلملا دبع نب ديزي كولس ميوقت :ثلاثلا رمألاو . "”(كلملا دبع
 سانلا مَع اَمِل كلملا دبع نب ةملسم ُهَلْذَعَف) :يدوعسملا لاق «بارشلاو وهللاو داسفلا

 ؛هيلع ناك امع ديزي عدتراف . .وهللاو بارشلا ىلع هلابقإو هباجتحاب روجلاو ملظلا نم
 ريم هدم كلل ىلع ماقأو «مدنلاو عالقإلا رهظأف

 لهأ دنج دشحو رافنتسا هيف مت ًابسانم ًاخانم ةثالثلا رومألا كلت تحاتأ دقو

 ةفيلخلا ةبراحمو ةهجاومل ميظع شيج قشمدب عمتجاف رصمو ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا
 :صاعلا يبأ نب مكحلا نبا هل لاق يذلا بلهملا نب ديزي يناطحقلا

 ٍرْعْشاف كلذبْرُعْشَتمل تنك ْنِإف مُهكلُم َداَّبدق ناورم يسب َّنِإ

 جل ١٠١5و ١٠7/ص - يدوعسملا  بهذلا جورم 2غ

 .4ج 78١ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)
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 : مكحلا نبا لاقف . رعشأ مل :لاقف

 ْرَذَعُث كفكب روهشم َكُفيَسو 2 ْثْمَت نإو ءًاميرك ْتّم وأ اكلم شع

 . ىَسَعَف اذه امأ :بلهملا نب ديزي لاقف

 كلملا دبع نب ديزي يناورملا ةفيلخلا شيج داشتحا بلهملا نب ديزي غلب دقو
 ذئدنعو «ةفوكلا ةنيدمو ةقطنم نوكتس مهتهجو نإو قارعلا ىلإ ريسملل .قشمد يف

 :لاقف هباحصأ بلهملا نب ديزي راشتسا) :دمحم نب ماشه نع يربطلا ركذ امكو
 نأ يأرلا :بلهملا نب بيبح هل لاقف . .مكيلإ اوضهن دق ماشلا لهأ نإف يأرلا اوتاه

 اولزني ىتح اهيلإ مهردابتو  ةيتارفلا  ةريزجلا يتأتف ةميظع كليخ نم ًاليخ حّرست
 كدونج نم ًادنج اوُعَدَي مل كنوديري ماشلا لهأ لبقأ اذإف ءاهنوصح نم ًانصح

 :مهيتأت ىتح كيلع مهثسباح مهئأكف «مهيلع نوميقيف «كيلإ نولبقُيو ةريزجلاب
 يف مهلتاقُّتف ءروغثلا لهأو قارعلا لهأ كيلإ ٌضفنيو كموق نم لصوملاب نم كيتأيف
 نأ هركأ يْنإ :ديزي لاقف .كرهظ ءارو اهلك قارعلا تلعج دقو ءرعسلا ةعيفر ضرأ
 ىلإ ًابونج ةرصبلا نم اهعيمج قارعلا نأ ىلع كلذ لديو .«يدنجو يشيج عطقأ
 :(بليملا ني ديو ةقالخبو هاول تت تونا دقن تناك الامش: لصوملا

 لزنتو جرخت نأ ىرن :اولاقف ءاضيأ بيبح ريغ هيلع راشأ دقو» :ماشه لاق
 لابجلا لهأ نإف موقلا لواطتو ناسارخ نم وئدتو باقعلابو باعشلاب ذخأتف «سرافب

 ينقفاوي سيل «يأرب اذه سيل :ديزي لاقف ةويضحلاو عداتلا كدر يلو كدا توصف

 . لبج سأر ىلع ًارئاط ينولعجت نأ نوديرت امنإ ءاذه

 قا اييلع اخ كرك ف نزك نأا قف علنا نأرلا نان ا ييضدل نان

 ةهجاوم نع وهو نلحرلا ذيع ني ليمعتلا دبغا اهيف:امنإف (ةقوكلا ةرت ىف فلق
 ىلوتت نأو كيأر نوري ةفوكلا لهأ ءامظعو «ماشلا لهأ اهيلإ ٌقبسنف «زجعأ كليخ
 ةياورلا هذه يف عقو دقو .«ماشلا لهأ مهيلع ىلوتي نأ نم مِهّْلُج ىلإ ّبحأ مهيلع
 يذ رهش ذنم  اهلهأ هعيابو بلهملا نبا ءاول تحت توضنا دق تناك ةفوكلاف سابتلا

 ل ل و ل ه١١١ ةنس ةجحلا

 نب ديزي مهل ضرعتي ملف «ميمتو سيق نم ةعامج عم ةفوكلا ميلقإ يلاعأب ةقطنم ىلإ
 نوي ع و «بلهملا نب كلملا دبع وهو ةفوكلا ىلع هبئانو بلهملا
 ميلقإ ةقطنم يف ماشلا لهأ دنج ةهجاوم هنأب بيبح هب ىلدأ يذلا ثلاثلا يأرلا هيجوت

 عم ةفوكلا ةنيدمب ةوق ءاقب ررقف «بلهملا نب ؛ ديزي ذخأ هب يذلا يأرلا وه وهو «ةفوكلا

 0 ةنيدم يف هيلإ مودقلل سانلاو ةداقلاو دنجلا رافنتساو «كلملا دبع ريمألا

 يربطلا ركذ دقو «ةفوكلا ميلقإ ىلإ ماشلا نم فحازلا شيجلا ةهجاومل اهعم ريسملاو
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 ًاريمأ كلملا دبع ثكمف ««ةفوكلا وحن كلملا دبع هاخأ ديزي مَدَق» هنأ ريثألا نباو
 نب ديزي يناطحقلا مهتفيلخ ىلإ اولبقأف سانلاو ةداقلاو دنجلا رافنتسا متو «ةفوكلاب ادئاق
 نبا ىلإ ىتأ» :ريثألا نبا لاق كلذ يفو ءروغثلاو قرشملاو قارعلا ميلاقأ نم بلهملا

 ىلإ ىتأ» :يربطلا ريرج نبا لاقو .«روغثلا نمو ريثك ةفوكلا لهأ نم سان 07
 نم سان هيلإ لبقأو «لابجلا نمو ريثك ةفوكلا نم ٌسان طساو يف بلهملا نب
 نأ نورتأ :لاق د موي تاذ ديزي دنع سولجلا ان هّللاو :ريهز نب ءالعلا لاق . 0
 فاللآ ةعبرأو هّللاو يِإ : باَّتع نب ةلظنح لاقف ؟هب برضُي فيس فلأ ركسعلا اذه يف
 ةئام يناويد ىصحأ دقل هّللاو دب ل ل : ليزي لاقف . فيس

 . .يموق نم ناسارخب نّم يعم ةعاسلا مهناكم نأ ٌثتددول هّللاو ءأفلأ نيرشعو

 عمج دق دزألا نم لجر لئيَمَعلا نب رماع انيلع لخدو : :ريهز نب ءالعلا لاق

 ةنسو هللا باتك ىلع نوعيابت :بلهملا نب ديزي ةعيب تناكو .هعيابف هاتأف ءًاعومج

 قسافلا ةريِس انيلع داعُي الو انّئضيب الو انّدالب ٌدونجلا أطت ال نأ ىلعو للي هيبن
 «هنيبو اننيب هللا انلعج وأ هاندهاج ىَيأ نمو «هنم انلبق كلذ ىلع انعياب نَمَف «جاجحلا
 ةيادب يف ةعيابملا كلت تناك دقو ٠« .مهعياب ءمعن : :اولاق اذإف ءانوعيابت :لوقي مث

 بلهملا نب ؛ ديزي حبصأو كلذ تزواجت دق رومألا تناكف ها ” ةنس يف امأ «ةروثلا
 دتسلاو ناسارخو سرافو نامُعو يبرعلا جيلخلاو قارعلاب نينمؤملل ريمأو ةفيلخ
 ةداقلاو تايصخشلا نم يدزألا لّثيَمَعلا نب ؛ رماع ناكف «قرشملا ميلاقأ نم اهريغو

 ناكو ناسرفلا نم ةبيتك سأر ىلع طساو يف يناطحقلا مهتفيلخ ىلإ اولبقأ نيذلا
 ةداقلا مالعأ نم ناكو «نامع نم امبرو «ةرصبلا ةيالو تاهج نم همودق

 دئاقلا يناميلا ريمألا طساو يف بلهملا نب ديزي ىلإ اولبقأ نيذلا تايصخشلاو
 ا بحاص يعخنلا رتشآلا ديفح يجحذملا يعخنلا رت رتشألا نب ميهاربإ نب نامعنلا
 نب قاحسإ نب دمحم دئاقلا يناميلا ريمألاو نع هّللا يضر بلاط نأ نيب ىلع
 مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر بحاص سيق نب ثعشألا ديفح يدتكلا ثعشأل

 ريمألاو «يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع رئاثلا ةفيلخلا نينمؤملا رصان يخأ نبا وهو
 نينمؤملا رصان رهص وهو يدزألا لفْعُملا نب , ديزي نب نايفس نب هللا دبع دئاقلا يناميلا
 نب ديزي لماع يدنكلا عديمسلا ئراقلا هيقفلاو .يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع

 هباحصأ عم ىوضناف جب -راوخلا نم عديمسلا ناكو تلال ايمو ةفطقم قناع هليملا

 نم ةفئاط 0 : هيلإ مِدَق نمم ناك كلذكو «بلهملا نبا ءاول تحت
 - ةرصبلاب وهو بلهملا نب ناورم ناكو» :يربطلا لاق .«هل باحصأ هعمو ةئجرملا
 >(تلفملا نب , ديزي ىلإ سانلا حّرسيو ماشلا لهأ برح ىلع سانلا تحي - اهيلع ًاريمأ
 يف لوقي ناكو بلهملا نب ؛ ديزي نع سانلا طبثي ٌيرصبلا نسحلا ناكو  طساو يف
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 ادن ولع اقعي كشعب لدي الروك اوت هكاسر رمد نا ان : مايألا كلت

 ءاليخلاو هيَثلا لهأو ءارعشلاو ءابطخلا اهلهأ رثكأ ناك الإ ٌةنتف نكت مل هنإ الأ . . ةلئاز
 مزليلف ًايفخ مكنم ناك نمف ؛«يقتلا فورعملاو ّيفخلا لوهجملا الإ اهنم ملسي سيلو

 نسحلا نأ كلذ نم نيبتيو «. .ايندلا نم هيف سانلا عزانتي امع هسفن سبحيلو قحلا

 هل ضرعتي ملو «لازتعالا ىلإ وعدي ناكف نيقيرفلا نع سانلا طبثي ناك يرصبلا

 ام لوقي ناورم هكرتو «كاذ همالك ُنسحلا عدي ملو :ءوس يأب بلهملا نب ناورم

 نم هيلإ اوقفدتف بلهملا نب ديزي ىلإ ريسملا ىلع سانلا ٌتحي ناورم رمتساو ءءاشي
 .طساو ىلإ ةرصبلا ةيالو ءاجرأ

 يف نحنو موي تاذ بلهملا ن ديزي ماق :ريهز نب ءالعلا لاق» :يربطلا لاق

 نع مهدي نل موقلا ءالؤه نإ لاق اميف انل لاق مث لاثقلا يف انبغرو انضّرحف د فر
 يل ركذ دق هنإ :لاق مث «مهماه ىلع ةيفرشملاب برضلاو مهنويع يف نعطلا الإ مهّيغ

 ينعي - هوم ةقان رقاعو كلملا هلئنع نب ةجلتت عي ها رقع ءارجتلا ءلعنإ

 ناك قل هللاؤك ةيمور همأ تناك رمحأ قرزأ سابعلا ناكو ديلولا نب سابعلا

 سيل هنأ ينغلبف «هبسن ىلع هّرقأف هيف هّثملك ىتح هيفني نأ دارأ كلملا دبع نب ناميلس

 انمانأ ةلإ نشلو انيمخ نمرألا لخاج او واهت ول ةئلاَو «ضرألا يف يصامتلا الإ امُهَمَه
 .«مهل وأ يل نوكت ىتح ةصرعلا ٌتحرب

 نب ديزي انبطخ :ناوفص نب ٌدلاخ لاق» :نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا لاقو
 ءاج دقو ءةملسَم ءاج دق : عاعّرلا لوق عمسأ دق ين :لاقف طساوب بلهملا

 «يعم اهنم ٌةعبس «فايسأ ةعيبق الإ مالا لهأ امو ءماشلا لهأ ءاج دقو  «؟)7سابعلا

 نإ نوطبمب ناسلا ابار ءءارفص ُةَداَرَجَف ةمَّلْسَم امأو .- َّىَلَع اهنم نائثاو
 «طالخأو طابنأو طابقأو | ةمجارجو ةقمارجو ةبلاقصو ةربارب يف مكاتأ نر

 مكّدحك طق ًاموق اوُقَل ام هّللاو ٠ ,«9هجّللا ٍءالشأك شابوألا نوحالفلا مكيلإ لبقأ امنإ

 ناك :فراعملا يف ةبيتق نبا لاق «؛ناورم نب كلملا دبع نب ةملسم وه ةملَسَم» شماهلا يف ءاج )١(
 انو فاعل ناكر هءرتسا فداك ردع فا رقما 3و هكلا يقل يعشن | ننكر يلتف
 .«ةينارصن همأ تناكو «ناورم ينب سراف ىمسي ناكو ديلولا نب سابعلا وهف سابعلا

 يفو .ةينارصن ةيمور تناك همأ نأ ىلإ ةراشإ :سوطسن نبا سوطسن» شماهلا يف ءاج (؟)
 .2(ءيشب سيلو ٠ بيبط نبا بيبط : ةيروميتلا

 تناكو ةيتارفلا ةريزجلا يأ 1(ةريزجلاب مجسعلا نم موق :مجرج) نونا يف» :شماهلا يف ءاج ()
 .ايكرت بونج ىلإ دتمت

 ءالشأو «ماجل عمج :مجللاو .سانلا ةلفسو طالخألا مهو :شابوألا» :شماهلا يف ءاج (:)

 «. .رويس الب هدئادح : ماجللا
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 اهب نوُقِفضت راهن نم ةعاس مكدعاوس ينو ريِعأ :مكديدعو مكّدَعو ءمكديدحو

 موقلا هدو ادن هللا ٌمكحي ىتح ٌةَحوَر وأ ٌةودَغ يه امنإف ؛'''هّميطارخ
 . ؟"1(نيقسافلا

 نب :كيلولا "نب :نمابعلا ةدايقب نيذلا شيجلا مذ ىلع بلهملا نب ؛ ديزي رصتقا دقو

 ًاطالخأو ًاطابنأو ًاطابقأو ةمجارجو ةقمارجو ةبلاقصو ًةربارب اوناك نيذلاو كلملا دبع
 لهأ دنج نم اوناك دقف كلملا دبع نب ةملسم ةدايقب نيذلا شيجلا امأو «سانلا نم
 ًادصاق هشيجب سابعلا لبقأ دقو .ةيناميلا نم مهتيبلاغ تناكو «ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا
 لزن ىتح تارفلا ءئطاش ىلع ريسي هشيجب كلملا دبع نب ةمّلْسَم لبقأو «ةفوكلا ةنيدم
 شيج) هنأب سابعلاو ةملسم عم نيذللا نيشيجلا يدوعسملا فصو دقو ؛رابنألا
 لتاقم فلأ نيعبس يف قارعلا ىلإ سايعلاو ةملسم راس) :نودلخ نبا لاقو يعم

 نم هشيجب بلهملا نب ديزي راسو . (ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا لهأ نم ًافلأ نينامث وأ
 بوصألاو ءافلأ نورشعو لتاقم فلأ ةئام لاقي اميف هعم ناكو «رابنألا ًادصاق طساو
 عم ناكف «ةفوكلاب بلهملا نب كلملا دبع عم اوناك هشيج نم ًافلأ نيرشع وحن نأ
 طساو ىلع ديزي فلختسا» :يربطلا لاق . طساو يف هيلإ اوعمتجا فلأ ةئام ءاهز ديزي
 تيب هدنع لعجو ةيواعم هنبا كلملا دبع نب ةملْسَم ءاقلل اهنع صوخشلا دارأ نيح
 «رقعلا لزن ىتح راس مث لينلا مفب رم ىتح ديزي راس مث . . ىرسألاو نئازخلاو لاملا

 طراف اهل لاقي ةيرق ِلَبِق ْنِم ربعف رسجلا اهيلع دقع مث رابنألا لزن ىتح ةملسم لبقأو
 ءرقعلاب ديزي ركسعم ةهجاوم يف ينعي  بلهملا نب : ديزي ىلع لزن يتعب لقا مل
 70( ةفوكلا ىلإ سابعلا راسو

 ماب نام خدع 2
 ةييخ  ةهيجا 90>ا

 بلهملا نبا ةفالخو ةروث تاياهن
 سابعلا مازهناو ةفوكلا ةعقوم :ًالوأ

 دق نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع ةفوكلا ىلع كلملا دبع نب ديزي لماع ناك

 سابعلاو ةملُسَم لبقأ املف ءبلهملا نبا ءاول تحت توضنا امل ةرصبلا نم اوبرهو

 ىشعأ لاقو .هتمدقم وأ .فنألا :موطرخلاو .هبرض اذإ فيسلاب هقفص «برضلا :قفصلا )١(
 :ثعشألا نب نمحرلا ديع يف نادمه
 ئُبيهرمألامادلججب هءهىرما افك يف تقفصو

 .7”ج 797 ص - ظحاجلا  نييبتلاو نايبلا (؟)

 .اج ١5 ١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()
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 هعم نيذلا ةفوكلا لهأ نم اثعب ديمحلا دبع ثعب» :يربطلا ركذ امكو  ماشلا شيجب

 مهيلع ىنثأف «نمحرلا دبع نب ةربسو ئناه نب فيس مهيلع كلملا دبع نب ةملْسَم ىلإ
 ثعبو .ةرصبلاو ةفوكلا لهأ نم انهه ناك نم ةربس ىلإ اوًمِض :لاقو مهتعاطب ةملسم

 اومضناف ةفوكلاو ةرصبلا نم اوبره نيذلا ميمتو ةيسيقلا لولف عم راسف «هناكم طيعم
 مّدق دقو . . ١ :- يربطلا لاق - ةفوكلا ىلإ مدقت يذلا ديلولا نب سابعلا شيج ىلإ
 ءاروُس ىف ديلولا نب سابعلا هليقتساف «ةفوكلا وحن كلملا دبع هاخأ بلهملا نب ديزي

 مهيلع ٌدشف - سابعلا باحصأو كلملا دبع باحصأ يأ  موقلا لتتقا مث ءاوفطصاف

 ا ل ل ولج ل ا

 اب اة يعاد «ةفاشكنالا كلت ماشلا لهأ 0 نزين اعلا

 لاقو . (رهن ىلإ كلملا دبع باحصأ فرطيما د .انوملسُت نأ هللا هّللا ماشلا لهأ

 نر نتدخل هليقتساف ةفركل وحن بلهملا نب ؛ كلملا دبع هاخأ ديزي را قل نيا

 ناسا 00 0 ا

 ناك امنإ كلذو «. .مهل ىلوم لئاو نب ركب نم فوُثئملا لِتُقو ءمهومزهو كلملا دبع
 ىلإ نيمزهنم اوضمو «مهوذقنتساف «ةيميمتلاو ةيسيقلا هيف رصوح يذلا رهنلا دنع
 ركذ دقو ءرقعلا ةعقوم دعب الإ ةفوكلا ماشلا لهأ لخدي وأ رصتني ملو «ةملسم

 قدزرفلا لاقف» هنأ «مهل ىلوم لئاو نب ركب نم فوُثئملا ليقو» :هلوق دعب يربطلا

 : لئاو نب ركب ضّرحي

 َمُهاكَب ْنَم عّمْسِم ْينبا ِنَع ىَهْنَتِ» لئاو نب ٌركب فوتنملا ىلع يكب
 اًمهاحل لصو لبق يعاسملا َماَرَك اكردأو بورحلا يفاًّبَش ِنيَمالْع

 0 كلام ٌنبار كِلاماًيح ٌناكولو
 رحل ب درا 0 0 كلام ٍٍح باد
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 دكؤي اممو ءطساو يف امهايإ ديزي نب ةيواعم لتق أبن يتأيسو كلذ دعب ناك عّمْسِم
 ,رابنألا يف ةملسم ىلإ ًادئاع هشيجب ىضم اروس يف همازهنا دعب سابعلا نأ كلذ
 هيخأ ىلإ ىهتنا ىتح ةفوكلا نم بلهملا نب كلملا دبع راسو» :يربطلا لاق

 .نقعلاب بلهملا نبا نايس ىل' هيككامأ اودخاو ةفؤركلا دنج قلطلا .كلدكو + ةرقعلاب

 بّلهملا نب ديزي لتقمو رْقَعلا ةعقوم :ًايناث
 لزن «رابنألا نم كلملا دبع نب ةملُسَم راسو طاسو نم بلهملا نب ديزي راس امل

 اهل لاقي ةيرق دنع نم رابنألا نم ربعف ًارسج ةملُسَم دقعو ءرقعلا اهل لاقي ةقطنمب ديزي
 يف هركسعمب نيشيجلا نم لك تابف «بلهملا نب ديزي ركسعم ةهجاوم يف لزنف طراف
 لعجا هنأ ريثألا نباو يربطلا ركذ ثيح :هشيج ميظنتو ةئيعتي ديزي ماكو 0

 عبر ىلع لعجف ء«ءارمأو ةداق هيلإ اوجرخ نيذلا ةفوكلا لهأ عابرأ ىلع بلهملا نب
 0 0 1 ا ل ا

 نب قاحسإ نب دمحم ةعيبرو ةدنك عبر ىلعو . يعخنلا رت رتشألا نب ميهاربإ نب نامعنلا

 ل ؛«يدنكلا ثعشألا

 دنج لعج امئنيب « «شيجلا ةرسيم يف كلذو «بلهملا نب لضفملا عم ًاعيمج مهعمجو

 هباهملا نيديري ةناقإ تداترا : يربطلا لاق . شيجلا ةنميم روغثلاو ة ةرصبلا ةيالؤ لهأ
 نب ديزي شيج يف ناك هنأ كلذو «لاتق نودب ينعي ؛مايأ ةينامث ةملْسَمو وه عمتجا ذنم

 باتك ىلإ ماشلا لهأو كلملا دبع نب ةملشتم اودانف ؛ءارقلا ءاهقفلا نم ةعامج بلهملا
 .مهولهمتساو «كلذ نولباق مهنأ اومعزف كك هلوسر ةنسو هللا

 هّللاو كْنِإ :بّلهملا نب ديزي ىلإ كلملا دبع نب ةمّلْسَم بتكو» :ظحاجلا لاق
 ريغ روهشم تنأو روُتوُم ٌرومغم رمألا اذه ٌُبحاص ءرمألا اذه بحاصب تنأ ام
 يا : لضفملا نب نامثع هل لاقُي دزألا نم لجر هل لاقف . .روتوم

 نب رمع ةفالخ يف ديزي نب دلخم ةافو ركذ فلس دقو . وقوف ريضتق لعقت

 ناو طبل ةرا در: يف نسال عوق ىلع لدي انت فرجا تام ةحم يف يزعل دع

 دقو ءه7١١٠١ ةنس ةايحلا ديق ىلع ناك يذلا هنأل ؛«. .ًادلاخ كنبا مْدَق) بوضألا

 ديزي نب دلاخ سبح نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع نأ يربطلا اهركذ ةياور يف ءاج

 ىلإ امهلسرأو بلهملا نب ديزي ةروث ةيادب دنع ةفوكلاب يفعجلا رحز نب لاّمَحو
 دق ديمحلا دبع ناك امبرو «كلذ ةحص مدع ودبيو ءماشلاب كلملا دبع نب ديزي

 دلاخ دوجو ليلدب بلهملا نب يزور مارت كحق ةدركلا ةاربشا ةنغااجرح مت ايبيسح
 لوق نأ نايبلا نع ٌينغو .؛ . .ًادلاخ كنبا مّدق» :نامثع لاق نيح رقعلا يف هيبأ عم

 .؟ج ١1٠١٠ ص - ظحاجلا  نييبتلاو نايبلا 0
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 كنأ ينعي دق ؟خلإ . .نمألا اذه حاسي فنا انس هللاو كنز" ةتليفلا ني كيزل ةملستم

 يوبنلا ثيدحلا ركذ فلس دقو «ٌةاصعب سانلا قوسيس يذلا رظتنملا يناطحقلا تسل
 تسل كلإ ةكوصقملا وكي دقز. »ىاطستكلاب قيضتت يللملا ذنادنأو ىف اطعتلا نع

 ٠ . ةيمأ ينب مكح يهتنيس هدي ىلع يذلا
 ماشلا لهأ دنجو كلملا دبع نب ةملْسَم اهيف معز يتلا ةينامثلا مايألا لالخو

 ةلهملا اوبلط امنإ مهنأ بلهملا نب ديزي رعشتسا ةّئسلاو باتكلا ميكحت نولباق مهنأ
 نسشسوئز يليملا نب , ليزي اعد)ا : الئاق ماشه هركذ امب ةردابملا ىأرو :ةديكس ريسدعل

 لجر فلأ رشع ينثا يف بلهملا نب دمحم ثعبأ نأ ٌُتيأر دق :مهل لاقف هباحصأ

 مهلتاقيف ءمهقدنخ نفدل لْيُرلاو فكألاو عذاربلا مهعم نلمح ةملسم لوك يح
 ٌتضهن ٌتحيصأ اذإف «حبصأ ىتح لاجرلاب هذمأو «مهقايا نر هيكمصو يمدح ىلع

 :عديَمَسلا لاقف . مهيلع هللا انرصني نأ كلذ دنع وجرأ يّنإف مهزجاننف سانلاب مهيلإ انأ

 سيلف اّنم اذه اولباق مهنأ اومعز دقو لَك دمحم هيبن ةئسو هللا باتك ىلإ مهانوعد دق اَنِإ

 لاقو .انم هولباق مهنأ اومعز ام انيلع اوذري ىتح ءوسب مهديرن الو ردغن الو ركمن نأ انل

 تاو ل كوول اا رك كر ا

 ىتح مهنع مكوفكي نأ اودارأ امنإ . . ؟ةيمأ ينب نوقذصتأ مكحيو :بلهملا نب

 ناورم ينب ُتْيََل دق يّنِإ ءاهب مهوأدْباف «ءكلت ىلإ مكوقبسي الف ٠ .ركملا ىف 0

 :اولاقف : ةماشت عي ءارقضلا ةدارجلا ني اررغ دعبأ الو ركمأ وه الجر تقلا ام هللاوف

 . (انم ه هولباق مهنأ اومعز ام انيلع اودري ىتح كلذ لعفن نأ يرن ال

 نب ديزي شيج يف ةيميمت ةعامجب رشابم ريغ يرس لاصتاب ةملسُمم ماق امئيب
 متأ نأ دعبو ٠ ء سجل قارب نومي ةعامتج تسر الو ىنابلاب اريويج بليحلا
 ناك امل» يلكلا مانعو يرطلا لا «لاتقلل ماشلا لهأ شيجب , مدقت «كلذل نثيتوتلا

 مث ماشلا لهأ دونج ىّبعف ةملسم جرخ :رهشلا نم تلخ رشع عبرأل ةعمجلا موي

 7 والا لا ا يا يل

 ديلولا نب سايعلا لعجو «يرماعلا ثراحلا نب رفُز نب ليذهلا هترسيم ىلعو «يدنكلا

 مهيلإ جرخو .يميمتلا ديوس هترسيم ىلعو ينادمهلا ئناه نب فيس هتنميم ىلع

 ىلعو  ةرصبلا لهأ هعمو  بلهملا نب بيبح هتنميم ىلع لعج دقو بلهملا نب ديزي
 اهعم ةعيبرل ليخ هعمو ءمهيلع وهو ةفوكلا لهأ هعمو بلهملا نب لضفملا هترسيم
 .ديلولا نب سابعلا يلي امم لضفملا ناكو «نسح ٌددع

 بلهملا نب دمحم هل ربا ةزرامخلا ىلإ اغدف مالا تارك وح لحجر جركد

 فك عطقف دمحم هبرضف ديدح نم فك هّفك ىلعو هديب ٌلجرلا هاقتاف هيلع لمحف
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 لجنملا :لوقيو هبرضي دمحم لبقأو .هسرف قئتعاو هفك يف فيسلا عرسأو ديدحلا

 ملو برحلا تبشنو ناقيرفلا لتتقا مث . يطبنلا ناّيح هنأ يونغلا ركذف .كيلع ُدّوعأ

 جرخي نأ حاّضولا ىلإ ثعب دق ةملْسَُم ناكو «قرتحي رسجلاب اذإف «لاتقلا دتشي

 رانلا هيف بهلأ رسجلا نم حاضولا اند املق ءرسجلا قرحي ىتح نفسلاو ةّيحاضولاب

 ءرسجلا قرحأ : مهل ليقو ناخدلا قارعلا لهأ يأ سانلا ىأر املف هناخد حطسف

 نم مزهنُي لاتق ناك له اومزهنا اممو :لاق «سانلا مزهنا دق :ديزيل اولاقف .اومزهنا
 هيلع نْحد نَب ُهَّللا مهحبق :لاق ءدحأ تبغي تبثي ملف رسجلا قرحأ اولاق :هل ليقف «هلثم

 اولعفف «مزهني نم هوجو اوبرضا : 555 هيلاومو هناسرف نم سانل لاقو .راطف
 هللاوف مهوُمَد : ديزي لاقف «لابجلا لثم نومزهنملا ناك ْذِإ .مهيلع اورثك ىتح مهب كلذ

 ْمنَغ هللا مهمحري مهوعد «ًادبأ ٍدحاو ناكم يف مهايإو هللا ينعمجي ال نأ وجرأل ينإ

 مأ ييأرأ ٌعَدْيَمَس اي : عديَمَّسلل لاق ثدح ام ديزي ىأر املو . بئذلا اهيحاون يف ادع

 ال كعم اذ انأو كيأر يأرلا ناك هّللاو ىَلَب :لاق ؟موقلا ديري ام كُمِلَعأ ملأ كيأر
 عم تيقبو «- نولتاقي  هباحصأ يف لزنف «لزناف نآلا امأ :لاق ,كرمأب ينْرَمف كليازأ

 . ةدسح ةعامج كبي

 ىتح مههوجو يف برضي ةملْسَم باحصأ ديزي ضرتعاو» :نودلخ نبا لاق
 ال :لاقف «بيبح كوخأ لِتُق :هل ليقو «هباحصأ يف لّجرت مث «عجرف هيلع اورثك
 ام هّللاوف :ةميزهلا عم شيعلا ضّمبأ تنك دقل هّللاو بيس لعب شعلان ريخ
 يف هّللا فويس نم افيس بلهملا نب بيبح ناك دقو .«. .ًاضغب الإ اهل تددزا

 دنسلا دالبل ًايلاو ناك مث «بلهملا مايأ نوحيج رهن ءارو امو ىراخُبو نامرك تاحوتف
 ه١١٠ 945 ةنس زيزعلا دبع نب رمعو كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف (ناتسكاب)

 ال :لاق هلتقمب ديزي ملع املف ءرقعلا ةعقوم يف لتق نأ ىلإ ةداقلا ءارمألا نم لزي ملو

 ينأ دهشأ) 0 .بيبح دعب شيعلا يف ريخ
 ةميزهلا دعب شيعلا ضغب أ تنك دق ٍبيبح دعب شيعلا يف ف ريح ال : لاق نيح هعمسأ

 دق هنأ ةللاو انملعف مدت ارضنا : .ءاجتمال لاقو افعي ذلإ هل تقنذا اه ةللاوق

 وهو ٌةنسح ًةعامج هعم تيقبو نوللستي اوذخأو صكتني لاتقلا هركي نم ذخأف ؛ « لتقتسا
 ىلإ عجرو - «هنع اولدع ماشلا دنج نم ةعامج وأ اهفشك ليخب رم امّلكف فلدزي

 ىلإ فرصنت نأ كل لهف ؛ « سانلا بره :هل لاقف ءيجرملا ةيؤُر وبأ ءاجف - هناكم

 يف نيرحبلاو نامُع لهأ كيتأيو ة ةرصبلا لهأ ُدَدَم كيتأيو اهلزنتف نصح اهنإف طساو
 هاذه رقت 7 يلأ كيأر ُهّللا حب :تليملا نب ديروردل لاقق  انذدحب ترضصقو ةقشلا
 نم كلوح ام ىرت امأ كيلع فوختأ نإ : ةبؤر هل لاقف .كلذ نم ىلع رسيأ ُتوملا
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 لابج اهيلابأ امف انأ امأ :ديزي هل لاقف  ماشلا شيج ىلإ ريشي وهو  ديدحلا لابج

 ةروث رعاش) نادمه ىشعأ لوقب ديزي لثمت مث . .ران لابج مأ تناك ديدح

 :(ثعشألا نب نمحرلا دبع

 اهلبلذ نتعب نيانلآايابم كيار». ”انمدإو ذاتع نديسغ ثرسلابأ
 ؛اهلوُغ َسْمَئلا ِتّلاغام اذإراعب زجاعٌريغاَهبِم نِإًةَئيِمامف

 ةَدَقر الإ يه ام :بلهملا نب لضفملا لوق نإ» :دّربملا سابعلا وبأ لاقو

 موي يف لاق هنأ كلذو «بلهملا نب , ديزي هيحأ لوق نم ذوخأم اذهف. «ىَلُعلا ُتِروُن
 هس نمجف ول هلع ناك ام كيكشألا نا هللا لكاف :هيف لت يذلا مويلا وهو رْقَعلا

 فلد مثال :نودلخ نبا لاق ١(. //8١؟ص) .(ِهِسْفَن ليتق نكي ملو توملل ةعاس

 ماشلا دنج هيلع فطعف «هريغ ديري ال كلملا دبع نب ةمّلْسَم ىلإ بلهملا نب ديزي

 ناكو» :يربطلا لاق ٠٠ .دمحم هوخأ مهيفو هعم اولمح نيذلا هباحصأو وه هولتقف

 (قلبأ نسرف ىلع ناك :ىدؤعسملا لاقو) نيهشأ هل نوذرب ىلع بليملا نب ادْيوي
 فطعف «بكريل هسرف ةمّلُسُم ىندأ هنم اند اذإ ىتح هريغ ديري ال ةَملْسَم وحن لبقأف
 ماشلا لويخ سأر ىلع ناكو ..هباحصأ ىلعو ماشلا لهأ لويخ ديزي ىلع

 تافعلا كي ؛ ديزي نع ناقيرفلا جرفناو ةعاس اوبرطضاف . . يبلكلا شايع نب لحّملا

 لوقي ديزي َناكم مهيري هباحصأ ىلإ ىموأف «قمر رخآب شايع نب لحقلا نععو ًاليتق
 بنج ىلإ ًاعيرص لحقلا طقسو «ينلَتُق وه :هنأ هسفن ىلإ ىّموأو هّئلتق انأ :مهل
 : يناهفصألا جرفلا وبأ لاق .«يدنكلا عديمسلاو' بلهملا نب دمحم هعم لتقو «ديزي
 اورفو قارعلا لهأ هلذخ املف ءرعقلا موي يف بلهملا نب ديزي عيب هنت تبان ناكر

 : هيثري ةنطق تباث لاق ءلِتْقَف هنع

 اوراسو كوعيابوهيلإو غدت يذلا ىلع كوعبات لئابقلا لك
 اوراطو َكوُمَّلْسأ ءةنسألا بص 2مهتلعجو ئَغولا ٌسّمَح اذإ ىتح
 "راع لتق ٌضْعَبَو كيلع ًاراع نكي مل كلتق نإف كولي نإ

 .ةكرعملا يف بلهملا نب ؛ ديزي لتقف . . 7 بهذلا جورم يف يدوعسملا لاقو

 : (ةنطق تباث وهو) رعاشلا لوقي كلذ يفف

 اوراسو نيعئاط هيلإوُعذَت يذلا ىلع كوعياب لئابقلا لك
 اوراطو كوملسأٍةنسألا بْضُن مهتلعجو ىْعَوْلا رضح اذإ ىتح

 :يطويسلا لاق .ينغُملا يف ماشه نبا ةياور هذهو (راع لتق ٌبرو) ّيورو» يناهفصألا لاق )١(
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 (ًراع لتق ضعبو ءكيلعأراع نكيمل كلتق نإف كولتقي نإ
 )ص١١؟/"(.

 نم اًئحخرتسا ام :ةملُسَم دنع ٌلجر لاق» :نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا لاقو
 هيلإ راس لجرل اذه لوقت أ :ةملسم هل لاقف «ّىنورملا اذه انءاج ىتح ٌةدنك كئاح
 :شماهلا ىف ءاجو .«ًاميرك تامو ًاميظع ٌلواح بلهملا نب ديزي نإ «شيرق اعيرق
 ناكو نميلا نم هنكلو ًاكئاح نكي ملو ثعشألا نب نمحرلا دبع ةدنك كئاحب ينعي)

 : مضلاو حتفلاب ءنوزملاو «بلهملا نب ديزي ينوزملاب ينعيو «نميلاب عيفرلا جسنلا
 ينعيو . (دزألا نب نزام ىلعألا مهدج نأ كلذو «دزألا نم اهلهأو نامع ضرأل مسأ

 نب ديزي نإ :لاق مث «ديلولا نب سابعلاو هسفن سيرت اعيزق هلا راش :ةلوقي ةعلسَم

 ةفالخلاب هتعيابو لب «نيملسملا ةفيلخ نوكي نأ لواح ينعي ءًاميظع لواح بّلهملا
 رثسلاب ةكرخملا نادم ىف ءايظغلا ءامضرلا هزه اميرك تاعز قربك نادلبو ترك

 لفاحلا هرمع نم نيسمخلا يف وهو ةيداليم 770 قفاوملا ةيرجه ٠١7 ةنس
 ْ .ةنلاقلا رفاملاو .داحسألاو :تاضوتفلاب

 بلهملا نب لضفملا ةدايقب ةهجاوملا رارمتسا :ًاثلاث
 ملع امو كرتعملا ةيحان يف لتاقي بلهملا نب لضفملا ناكز» :نودلخ نبا لاق

 ىلع لضفملا ناكو ١'2 ةعساش ةقطنم تناك رقعلا ةقطنم نأل كلذو - «ديزي لتقمب

 نب قاحسإ نب دمحمو يعخنلا نامعنلا مهتداق نم ناك نيذلا ةفوكلا لهأ ناسرف سأر
 ثعشألا نب قاحسإ نب نامثعو يدزألا لفغملا نب هللا قع د تانمرو فعشألا

 ناكو «ةعيبر ناسرف نم ٌنسح ٌددع اهعم ةعيبرل ليخ لضفملا عم ناكو ؛يدنكلا

 :يربطلا لاق ءرقعلا ضرأ نم ةقطنم يف هشيجو ديلولا نب سابعلا هجاوي لضفملا
 .سانلا ةميزهب الو ديزي لتقب يردي ام ماشلا لهأ لتاقي بلهملا نب لضفملا ناكو»

 هعم نأو ضرألا نم بيرق ديدش نوذرب ىلع لضفملا ناكو :ريهز ىلوم تباث لاق

 هباحصأ نم سان يف لمحيف «تفشكناو تصكن اهيلع لمح املكف همامأ ةففجمل

 الإ ًاتفتلم ام ىري ال ناكو «هباحصأ ءارو نم نوكي ىتح عجري مث موقلا طلاخي ىتح

 .مهريغ مه مهل نوكي الو مهّودع ىلع مههجوب موقلا لبقيل تفتلي الأ هديب هيلإ راشأ
 :لوقي وهو هفيسب برضي يدزألا لّئْيَمَعلا نب رماع ناكف ةعاس انلتتقا مث

 يره ينل نصح نأ ةردرحلا يشل كيكات
 فيسلاب ةعيبر لضفملا لبقتساف «ةعيبر ليخ تفشكناف ًةعاس انبرطضا مث

 .أذأهسس «٠ ٠ ص .٠ . لباب ضرأ نم رقعلا ةقطنم نأ ؛نييتتلاو نايبلا شمام يف ءاج 99
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 الف ةداعب مكل هذه الو مائل الو فشكب متنك ام هّللاو ةّركلا ةعيبر رشعم يأ : مهيداني
 تءاج :اولاقو هيلإ اوباثو هلوح اوعمتجاف ءمكلَبِق نم مويلا قارعلا لهأ َنيتؤي

 هسفئنب سانلل ىشغأ ناك «لضفملا ةلزنم لثم برعلا نم ًالجر ُتيأر امف .كتفْيَرُك
 ىلع ةلمحلا ديرن نحنو انعمتجاف .هنم هباحصأل ةئبعت نسحأ الو هفيسب برضأ الو
 ذنم سانلا مزهناو بيبحو ديزي لِتُق دقو انهه عنصت ام :هل لاقف لجر ىتأف ءموقلا

 .؛طساو ىلإ لضفملا ئَّضّمو ءاوقّرفتف ًاضعب مهضعب سانلا ربخأو «ليوط

 بلهملا نب ديزي ىلع راشأ دق ناك يئجرملا ةبؤر نأ ركذ فلس دقو
 لاق .لتُق ىتح ةكرعملا رامغ ضاخو يأرلا كلذ لبقي ملف «طساو ىلإ باحسنالاب
 نم ةفئاط سأر ةبؤر مهلتاقف «ديزي ركسع ىلإ ماشلا لهأ ءاجو» :نودلخ نبا

 ةبؤر نوكي دقف .«اوفرصنا مث راهنلا نم ةعاس قدص لاتق مهنم ةعامج هعمو ةئجرملا
 ذئدنعو «سانلا مازهناو ديزي لتقمب لضفملا ربخأف «هعم نيذلاو لضفملا ىلإ فرصنا
 كلذب تهتناف ءطساو ةنيدم ىلإ شيجلاو ةداقلا نم ةعامج هعمو لضفملا بحسنا
 رفص ١5 يف تناك رقعلا ةعقوم نأ يربطلا اهركذ ةياور يف ءاج دقو «رقعلا ةعقوم

 نب ديزي سأر ةملْسُم ثعبو .رداصملا ةيقب يف ديدحتلا كلذ عاشو ه١٠؟ ةنس

 ماشلا لهأ دنج بلغأ عم ديلولا نب سابعلا عجرو .كلملا دبع نب ديزي ىلإ بلهملا
 ةقرف هعمو قارعلاب ًاريمأ ةملسم ثكم امنيب ءاهيلع ًاريمأ بلح ىلإ راس مث ماشلا ىلإ
 بجر رهش يلاوح ىلإ قارعلاب ثادحألاو ةهجاوملا تلصاوت ثيح ماشلا شيج نم
 .ها١٠؟ ةنس نابعشو

 رقعلا ةعقوم دعب ةرصبلاو ةفوكلاو طساو ثادحأ

 ريمأ رقمو ةمصاع) ظساو ةئيدم يف هيبأل ًابئان بلهملا نب ديزي نب ةيواعم ناك
 دعب دنجلاو ةداقلا نم هعم نيذلاو بلهملا نب لضفملا اهيلإ بحسنا امدنع (قارعلا
 دنجو ةداقو بلهملا لآ هعيابف ةرصبلا ةنيدم ىلإ لضفملا راس مث ء«رقعلا ةعقوم

 ةئنطُق تباث رعاشلا لاق هيفو ًاعاجش ًادئاق ًاريمأ لضفملا ناكو «ءبّلهملا نب ديزي
 : يدزألا

 نيكاسملا يف ًالامثوةمصعو 2 ِنَمَي يوذ يف ًازع لْضَفُْملا ناك

 خب ةملسم اهأ ءطساو يف ًاريمأ بلهملا نب ديزي نب ةيواعم ثكمو

 راس امنإو «ةرصبلا وأ طساو ىلإ رقعلا ةعقوم دعب هجوتي ملف ناورم نب كلملا دبع

 ديلولا نب ورمع نب دمحم ثعبو  ةفوكلا ميلقإ سفن يف  ةريحلا ةنيدم ىلإ
 ىرسألا ربخ ركذ ىلع تاياورلا ترصتقا دقو .ةفوكلا ةنيدم ىلإ يومألا يطيعملا

 ًاوحن ماشلا لهأ رسأ» هنأ ريهز ىلوم تباث قيرط نم يربطلا ركذ دقف «كلذ ةيمهأل



 410 بْلَهُملا نب ديزي /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 4

 ديلا قب رركش ب مجم ىلا احتج يح رف ارتعللا نك عر تاتا نم

 لزن ىتح ةملسم راسو. . » هنأ ريثألا نبا كلذكو يربطلا ركذ مث «ةفوكلاب مهسبحف

 .«ةفوكلا ىلإ مهب ثعب نميف اونوكي مل ًاريسأ نيسمخ نم وحن هعمو ة ا
 ةكرعم ةقركلا هنيدي ماشلا ةدجتو: يطعملا ورمع نب دنحم لوح تقيس دو

 يربطلا ةياور اهتجمد يتلا يهو «فوتنملا ةدايقب بلهملا نب ؛ ديزي باحصأ نم ةوق عم

 ءرقعلا ةغقوم لبق ديلولا نب سابعلاو بلهملا نب كلملا دبع نيب ةفوكلا ةعقوم يف

 ناك ىلوألا ةعقوملا ىف بلهملا نبا شيج دئاق نأل كلذ دعب اهنأ بوصألاو

 كلذ يفو «بلهملا نبا باحصأ دئاق فوتنملا ناك ةعقوملا هذه يف امنيب كلملا دبع
 نب ركب ينب نم - ةبلعث نب سيق ينبل ىلوم فوتنملا ناك» :دّربملا سابعلا وبأ لاق
 :ريرج لوقي كلذ يفو .بلهملا نب ديزيل ةفيلخلاك فوتنملا ناكو - لئاو

 (اوُفِيّتناو هّللا دوُئج ْمُهْتَْلَبَّمَف مهدئاق ّفوتنملا اولعّج دق ُدزألاو

 ورمع نب دمحم ملتسا ماشلا دنج دي ىلع هعم نيذلاو فوتنملا لتقم دعبف
 ناك  ًابلاغ  ذئدنعو .ه7١١٠١ عيبر رهش يف كلذ نوكيف «ةفوكلا ةنيدم يطيعملا
 ىلإ امهثعب متو ةفوكلاب يفعجلا رحز نب لاّمحو بلهملا نب ديزي نب دلاخ لاقتعا
 يطيغملا ورمع نب دمحم سبح امئيب :ماشلا يف امهسبحف كلملا دبع نب ديزي

 :يربطلا لاق .ةفوكلاب  ركذلا يفلاس  ريسأ ةئامثالثلا

 باقر برضا نأ :ورمع نب دمحم ىلإ كلملا دبع نب ديزي نم باتك ءاجو»

 نيرشم نيرتع ميجرخا : هتطرش بخاص ناكو مئيهلا نب نايرعلل لاقف رسال

 سانلاب انمزهنا نحن :اولاقف ميمت ينب نم الجر نيثالث نم وحن ماقف «نيثالث 00
 00 :نايرعلا مهل لاقف . سائلا لبق انوجرخأ انب اوأدباو هّللا اوقت

0 
 انمزهنا ِهّلل ان : نلوقي مهيلإ رظنأل ينإ هّللاو : حيجن هّللا دبع وبأ لاق . مهقانعأ برضأ
 رب ةهلدسنم نفط وم لويس هادي تح «مهلتق نم غرف نأ الإ وه امف .انؤازج اذهو سانلاب

 : يميمتلا نايبذ نب بجاح لاقف .مهلتق نع ّيهنلاو ىرسألا ةيفاع هيف كلملا دبع

 لحولا مهب ىهتنا ىتح اهفايسأب اًنامد طيعم تضاخ دقل يرْمَعل
 ل د مد ْنِم ٌمظعأ م ارد ا

 لكفلا كففتي قاسرن ىلع 2 مكيلع نيِتِلْضُملا ءامو ِمُقْنَمَح
 0 هموق ٌناسرف ٌنايرعلا ُمهب ىّمو

 مهنأو رقعلا ةعقوم يف بلهملا نب ؛ ديزي شيجل ميمت ةنايخح تفشكنا كلذبو

 يارا نع ةفوعلا_ ىرتسالل مدن نم تاح اهورةنللا اكن «سائلاب اومزهنا
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 . طساو يف بلهملا نب ديزي نب ةيواعم هب ماق امل ةيسيئرلا
 مر هد ا ا

 نب عيبرلا نب ا :ميتانعأ ا عهدي

 ٌتسلو ميظع تببو فورعمو فرش هل يموق نم خيش وه :لاقو هكرت ناقرلا نب سنأ
 نب اوناك ظيشأو يف ديزي نب ةيراحم ميلتت نيذلا نأ :تاياؤرلا سفن ركذ مت . اهمهتأ
 ميدو «يرازفلا ةأطرأ نب يِدَع مهوب 5 » حيجن هّللا دبع وبأ لاق «ىراسألا نم

 نيهللا ديعو ةُرْرَع قب هللا ديعو ؟ سو نب كللعلا دينو يكس نيسكناوو « يدع

 .«ىميمتلا رضاح ىبأ نباو «لئاو

 عّمْسِم نب كلامو هنباو يرازفلا ةأطرأ نب يدع لتق ةنطق تباث رعاشلا دقتنا دقو
 :ديز نب ةيواعمل ةنطق تباث لاقف)

 عمسم نبا لتق ٌتِبَبْحَأ الو ْيِدَع هِيباو ٌيِراَرَملا لْثق ينّوَسام

 «عضوُم ٍريغ ىلع يرمأ اهب ٌتْعّضو 2 َةهَلَز ّيِواَعُم ثئاكاهتكلو
 شغلاب مهماهتا ببسب ناك مهلتق نأ كاردإ حيتي مهرد نب دعجلا رعش نكلو

 دقف ءرقعلا ةعقوم يف سانلاب ميمت مازهنا يف ةملسمو ميمت عم ؤطاوتلاو ةنايخلاو

 - فوتنملا ىلع ءاكبلا ترهظأ اهنأل لئاو نب ركب ةليبق فقوم قدزرفلا رعاشلا دقتنا

 ىلع ءاكبلا تعنمو ةلهملا نن ؛ ديزي باحصأ نم ناك يذلا - لئاو نب ركب ىلوم

 8 امهو - لئاو نب ركب ءاسؤر نم امهو  عمسم نب كلملا دبعو عمسم نب كلام

 : قدزرفلا لاق» دّربملا سابعلا وبأ لاق هطساو يف ديزي نب ةيواعم امهلتق نيريسأ

 لئاو نب ٌركَب ٍنوتْنَملا ىلع يكبت
 اكَرذأو بورخلا ىف اًّبش ٍنامالغ

 كلان زبار كلام اتخاقاك رون

 :مهرد نب دعجلا هباجأف) يربطلا لاق

 امُهاكَب ْنَم عّمْسِم يّئْبا نع ىهنتو
 امهاحِل لصو لبق يعاسملا مارك

 «امهائنّسولعي َنْيَران ادّقؤأ أذإ

 اًمُهابأ نيَئئاّضلا يكبنائسّلو وهموق رصن يف فوتنملا ىلع يكبن
 امطلاَكَف بينا ول ميِمكلرِسَف لئار يجب ركب ئجبتلا هان انارأ

 امهاكب ُيِجَشانيع ثأقَرالو ةعاسوللا نم اَخَوُواَبْقل الق

 (امهاّدَرانيِم شِفلابايقل دقو امهيلع انيكب ْنِإ يكبن شّعلا يفأ
 ىف هدنع نيذلا ىرسألا ةيقب حارس بلهملا نب ديزي نب ةيواعم قلطأ دقو

 ىبأ نع يربطلا ركذ «كلملا دبع نب ةملسم رقم ةريحلا ةنيدم يف امنيب .طساو
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 ةريحلا ىلإ مهب لبقأ ناك ًاريسأ نيسمخ نم وحنب ةمّلْسَم ىتأ» :هنأ حيجن هللا دبع
 يبلكلا دامح نب , نيصحلا هيلإ ماق .مهقانعأ برض ديري هنأ سانلا ىأر املف «هعم

 يليقعلا ليعامسإو ملسم نب ةبتعو يريشقلا نمحرلا دبع نب دايز :ةثالث هبهوتساف
 نيسمخلا حارس قالطإ متف ««4هل مهبهوف هباحصأ ةيقب بهوتسا مث .هل مهبهوف
 نم بلهملا نب ديزي نب ةيواعم راس مث ؛ةرخآلا ىدامج رهش يلاوح يف كلذ ناكو

 ىلإ هعم ريسملا اوررق نيذلا لاجرلاو ناسرفلا هعمو ةرصبلا ىلإ طساو ةنيدم
 . طساو ىلع ةبلاهملا ةطلس تهتنا كلذبو .ةرصبلاب لضفملا

 نب ديزي ةداقو باحصأ رابك نم ةبكوكو بلهملا لآ رئاسو لضفملا عمتجاو
 اوورزاشتو ءانديسو انربكأ تنأ :هل اولاقو لضفملا مهيلع اورمأف «ةرصبلا يف بلهملا
 ؛دئسلاو نامركو سراف ىلإ ًاربو ارحب ةرصبلا نم ريسملاو لاقتنالا ىلع مهيأر رقتساو

 يف لثمتي كلذ رهوج نأ الإ «طبارتم ريغ لكشب كلذ أبن تاياورلا تركذ دقو
 دقف ءأرب ناسرفلاو ةداقلا نم مهريغ ريسمو ارحب نفسلاب بلهملا لآ ريسم ؛نيرمأ
 نفسلا اوذعأ دقو . .ةرصبلاب بلهملا لآ عيمج عمتجا» هنأ ريثألا نباو يريطلا ركذ

 مث ةيرحبلا نفسلا يف مهلاومأو مهتالايع اولمحف . :زاهجلا لك ارريجتو ةيرحلا

 الع هلمعتس ديزي ناكو يدبعلا رارق نب مره ريمألاب اورم ىتح رحبلا يف اوَجل
 نم اوجرخ [ناركم :بوصألاو] نامرك لايحب اوناك اذإ ىتح اوضم مث . - نوقدللا

 ع نط لفلم لزي ملو . .باودلا ىلع مهلاومأو مهتالايع اولمحو مهنفُس

 أوعمتجاف «بلهملا نب , ديزي باحصأ نم ةريثك لولف نامركبو «نامرك ىلإ اوجرخ

 دقف «نامركو سراف ىلإ أرب ةرصبلا نم اوراس نيذلا مهو «. .سرافب لْضُمُملا ىلإ
 «يعخنلا رت رتشألا نب ميهاربإ نب نامعنلا سرافب لضفملا عم :ناك هنأ يربطلا ركذ

 هللا فيح نت دزولاو :ناجسمإ نم نامشعو 0 لا ل

 نب قاحسإ نب دمحمو ءيعخنلا لوص نباو ءرتشألا نب ميهاربإ نب , كلامو ءيدعسلا

 00 «يدعسلا هللا ديع نب درولاو ء.قاحسإ نب نامثعو «يدنكلا ثعشألا

 نم ربو ًارحب ريسملا كلذ ناكو .(ناتسهد كلم لوّص نباو «رتشألا نب ميهاربإ

 ةبلاهملا ةطلس تهتنا كلذبو ء«ه7١٠ ةنس نابعش وأ بجر رهش يلاوح يف ةرصبلا
 يبلكلا ميلس نب نمحرلا دبع ثعب مهريسمب كلملا دبع نب ةملسم ملع املو ةرصبلاب
 . ةرصبلا ىلع ًاريمأ

 لضفُملا لتقمو . .دنسلاو سراف اتعقوم
 بلهملا نب ديزي باحصأ نم ناسرفلاو ةداقلاو بلهملا لآو لضفملا راص امل

 بّلهملا نب لضفملا ةماعزب مهنم ةيسيئرلا ةوقلا تعمتجا دنسلاو نامركو سراف دالبب
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 00 تعمتجا» :يربطلا لاق (رخطصا ةنيدم اهنأ ودبي يتلا) سراف ميلقإ ةمصاع يف

 نم اوبحسنا نيذلا بلهملا نب ديزي باحصأو ةداق ينعي  «سرافب لضفملا ىلإ

 يبلكلا بض نب كود دئاقلا كلملا دبع نب ةملسم ثعبف - نامركو سراف ىلإ قارعلا

 وبأ لاق ءأرعاش ًابيدأ ًاعاجش ًاميعز لضفملا ناكو «ماشلا دنج نم ةقرف سأر ىلع
 يف تايجلا موب لضُمملا لاق» :بدألاو ةغللا يف لماكلا باتك يف دّربملا سابعلا

 : ةدجنلاو ةعاجشلا

 4 1 را دمحم لتق دعب ٍشْيَع ٌرِيْخ امو

 "بيسي حلاص د مجمل سيلق ضددلا ةيشخ اكملا تارطظأ ع 3َمَو
 ؟9(بين ٌمئاور تنام َكِطْمرِل ىلُعلا ثروت ٌةَدَقر الإ يه امو

 بلهملا نب لضفُملا دقع سراف ىلإ ماشلا دنجب يبلكلا َكِرْذُم لبقأ املف
 «لاتقلا اوبنجتي نأ اودارأ امبرو نامألا بلط وأ ميلستلا مدع ىلع مهمزع هباحصأو

 عمتجا دقو بلهملا نب لضفملا يبلكلا بض نب كرْذُم كردأ» : هلأ يربطلا ركذ دقف

 مهلاتق دتشاو «هولتاقف هيلع اوفطعف «ِةَبَقَع يف مهكردأف «مهعبتف «سرافب لولفلا هيلإ
 نب دمحمو ؛يعخنلا رت الا بويع ب ناجحا بلوجلا نب ليفملا عملا : هايإ
 نب نامثع حرجو ءًأريسأ ناتسهد كلم لوّص نبا ذخأو «يدنكلا ثعشألا نب قاحسإ

 .اهب لتقف ناولح ىلإ ىهتنا ىتح برهف ٌةديدش ةحارج ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ
 نب كلام مهنم ءاونّموأف نامألا اوبلطف بلهملا نب ؛ ديزي باحصأ نم سان عجرو
 .( 28ج 508١ص) 0. .يدعسلا بيبح نب هللا دبع نب درولاو «رتشألا نب ميهاربإ

 ةياهن لامتكا ينعي هنأل بلهملا نب لضفملا لتقمب يناورملا ركسعملا جهتباو
 هيلع لدت قيمع نزح يناطحقلا ركسعملا نم ىقبت ام داس امنيب ؛ «بلهملا نب ديزي ةروث
 «قباس تقو يف ناسارخ ىلإ ةرصبلا نم ىضم دق تباث ناكو يدزألا ةنطق تباث ةديصق

 : يناغألا باتك يف يناهفصألا جرفلا وبأ لاق «ناسارخ يف بلهملا تنب دنه تناكو

 سانلاو بلهملا تنب دنه ىلإ ةنطُق تباث لخد بلهملا نب لضفملا لِتُق املا

 : ةنطق تباث لاقف ءاهنوزعي سولج

 ُميِرَي الف هباحصأ هنع مزهنا امبر ناك بلهملا نب بيبح نإف «نورحلا :هلوق» :سابعلا وبأ لاق )١(
 .«(نورحلا :ٌبَّقلُي ناكف «هناكم

 .«توملاو كالهلا :ىدرلاو «هِرُك نم :لوقي :ىدرلا ةيشخ انقلا فارطأ ٌرَه نم :هلوقو» لاق (؟)
 . ليإلا نم ةئِسملا يهو بان عمج : بينلاو .كموقل العلا ثروت ةتوم يأ : للعلا ثروت ةدقر ()

 .[لماكلا اج 187 - ١18ص]



 014 بُلَهُملا نب لضفملا /نييناميلا نيحئافلاو ةباحصلا ءامظع 5

 ينيذؤُي ليللا دوس يف رئاعو 2ينيكبُي تاب بصنب فيك دنه اي
 كف هرادتي داكار باسل نين ٌةدجاه ءادصألا زئنتجل ناك

 نيللاو ظلغلا ْرَّمأهنم ٌثيساق 2ينرذعو يسوق ْنِم ُرهدلا ىّنَح امل

 ينيجشُي نوراسلا َسّرَع اذإ ٌمَم ينقُرأ ناسغابأ ثركذ اذإ

 نيكاسملا يف ًالامثو ةمصعو ِنَمَي يوذ يف ًاًرع ْلَضْمُملا ناك

 ينوُد اهب اولْضُي مل توملا ةموح يف مهتدهش ول يلْنَق ٌثركذت يْنِإ . .

 ينوفشيف ىلتق مهب ئبتًأبرح مهدعب نجأ مل نإ شيعلا يف ريخال
 نِم مكو ذب ةئزرملا نِم امو قحلا تيضق دقف تباث اي سلجا :دنه هل تلاقف

 هنيد نع اباذ دهشتسا نم لتق يف ةبيصملا تسيلو «ّىح ةايح ْنِم فرشأ تيم ةتيم

 ال نأ وجرأو ؛هتوم دعب هركذ لَمْحو هتريصب ْتْلُت نميف ةبيصملا امئإو ةةنرل ًاعيظم

 . '"”(اهمالك نم نسحأب ذئموي يع ام هنإ لاقُيف .ًالماخ هّللا دنع لضفملا نوكي

 اب ران يللا قولا عت , فالحل زون سرا قرم نير

 نب َعاَدو ةروثلا ةيداب يف اهيلع ىَلَو دق بلهملا نب ديزي ناكو «ناركمو دنسلا ميلقإ
 نب َعاَدَو ثعب بلهملا نب , ديزي ناك دقو» ا ؛«يدزألا ديمخ

 نب لضفملا مالك يربطلا ةياور تركذ مث :«اريمأ لِسباَدْنَق ىلتع ىدزألا ليم

 دقف «لضفملا مالك هنأ رهاظلاو 8

 لضفملا زهجتف» :ًالئاق ة ةرصبلا نم بلهملا نب لضفملا ريسم أبن نودلخ نبا ركذ

 ديمح نب َعاَذَو اهبو ليبادنق ىلإ اوبكرو ءرحبلا يف بوكرلا هباحصأو هتيب لهأو
 لابج ىلإ مهلاومأو مهلايعب رحبلا اوبكرق «ءبلهملا نب ديزي اهيلع هالو يدزألا

 «ليبادنق ةنيدم ىلإ ارب لحاسلا نمو «ناركم لحاس ىلإ بوصألاو «. .نامرك
 ةياور يف ءاج يذلا ديزي سيلو وهو «ليبادنق ىف لايعلاو لهألا لضفملا نكسأف

 ىلإ رتاس:يلإ ٠ ليبادتق وبما يدزألا ديت نو ءادرا بلوملا نبا لاق" ن1 :يوبطلا
 ليبادنقب تنأف (ةميزهلا يأ) ىرخألا تناك نإو «ءكتمركأ ٌترفظ نإف . .ودعلا اذه
 دق نإ امأ ءًانامأ مهسفنأل اوذخأي ىتح اهب اونصحتيف يتيب لهأ كيلع مدقي ىتح

 ةظيلغ ًانادنأ هيلع دخلاو «ينظ نسحأ دنع نكف يموق نيب نم يتيب لهأل كترتخا

 .[8ج 69١ص] ؛هيلإ اوأجلو هيلإ اوجاتحا مه نإ هتيب لهأ نحصانُيِل

 لهأ ناك امنيب ركذلا ةفلاس ةعقوملا تعقوف سرافو نامرك ىلإ لضفملا ىضمو

 .17ج 57ص - يناهفصألل  يناغألا )١(
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 «ناورم مهنم بلهملا ينب نم ةبكوك مهعمو ليبادنق يف بلهملا لآ لايعو

 عم مهضعب ناكو «ديزي نب ةيواعمو «ءلضفملا نب نامثعو «ةيواعمو ؛«كلملا دبعو

 هنأ لضفملا لتقمو سراف ةعقوم أبن دعب يربطلا ركذ دقف سراف ةعقوم يف لضفملا
 ثعب هنأ ودبيو «ليبادنق ىلإ اوهتنا ىتح لولفلا نم طقس نمو بلهملا لآ ىضم»
 ليضتملا لجتيو شراف مقوم ادب كلملاةيع ني ةملسف ىلإ ىلكلا بص نب كرم
 نكلو ًانامأ مهسفنأل اوذخأي ىتح ليبادنق يف بلهملا لآ ةيقب هج ناوي هةيم اولعت كوذلاو
 ىلإ ةمّلْسَم ثَعَبو» : الئاق يربطلا هركذ امب ماق كلذلو .ًاعيمج مهلتق ديري ناك ةملسم

 « ليبادنقب بلهملا لآ رثأ يف يميمتلا زوحأ نب لاله حسو «هدرف غ .يبلكلا كردم

 نب َعاَدَو مهعنمف «ليبادنق لوخد (هباحصأو زوحأ نب لاله : رز تلمسلا لأ ةارآف
 هقارف مهل نيبتف «مهقرافيو بلهملا لآ َعادَو نيابي ملو ءزوحأ نب لاله هَبَتاَكو «ديمح

 لاله نب كلملا دبعو ةنميملا ىلع ديمخ نب عادو ناكو - لاتقلل  اوُمصو اوقتلا امل

 ديمح نب عادو مهيلإ َلاَمَف نامألا ةيار لاله مهل عفرف «يدزأ امهالكو ةريضملا يلع

 كلذ ىأراملف «مهولخف ٌسانلا بلهملا لآ نع ضفّراو لاله نب كلملا دبعو

 لاقف ءءاسنلا ىلإ فرصني نأ ديري بهذ . بلهملا لآ دئاق ناكو - بلهملا نب ناورم

 انئاسن ىلإ لخدا :لاق ؟ديرت نيأ : (لضفملا نب نامثع :بوصأللاو) لضفملا هل

 كتيب لهأ ءاسن لتقتأ كحيو :لاقف .قاسفلا ءالؤه نهيلإ لصي الئل نهلتقاف

 اولتاقف مهفايسأب اوشم مث . . كلذ نع هدرف ءمهنم نهيلع ٌفاخن ام هّللاو اَنِإ (كتاوخأو

 اوَجن امهنإف لضفملا نب نامثعو بلهملا نب ةنييع ابأ الأ «مهرخآ دنع نم اولتق ىتح

 دقو ءدئسلاب بلهملا لآ نم اولتُق نيذلا يربطلا ركذي ملو .«ليبترو ناقاخب اقحلف

 مهيقلف يميمتلا زوحأ نب لاله كلملا دبع نب ديزي مهيلإ هجَو» هنأ يرذالبلا ركذ

 «ناورمو «دايزو .«كلملا دبعو «لضفملا لتقو «ليبادنقب بلهملا نب كردم َلِتْقُ

 أطخ كلذ يفو (:59ص) «"نيرخآ يف ديزي نب ةيواعم لتقو «بلهملا ونب ةيواغمو

 ركذ دقو «لتقُي ملو نامُع يف ناك بلهملا نب دايزو ءسرافب لتق امنإ لضفملا نإف

 بلهملا ونب (كردم :وأ) دايزو ناورمو كلملا دبع) ىلتقلا نم نأ نودلخ نبا
 لآ نم ىرسألابو مهسوؤرب زوحأ نب لاله ثعبو ؛« «بلهملا نب ديزي نب ةيواعمو

 اوناكو كلملا دبع نب ديزي ىلإ ةملسم مهثعبف «كلملا دبع نب ةملسم ىلإ بلهملا
 ٌتأرقو» :دربملا سابعلا وبأ لاق .«ًاعيمج ديزي مهلتقف بلهملا دالوأ نم رشع ةثالث
 تناك يتلا ةعقولا ركذيو بلهملا لآ اهيف وجهي يتلا ريرج ةديصق ليِقَع نب ةرامغ ىلع
 :هيلع بّلهملا نب ديرب جرت اصيب ةكالسلا ذيع نب ديزي ناطلط يف هنيلاب يبلع

 ارّون كَحبص ّتْيَل يلايللا لوطك اهُنوط سيلةليل نم اهل ٌلوقأ
 ارفسأف هوجولا قوف امم الخ ٠ةنأٌرّوخأ نبا سفن ىلع فاحأ
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 (اركْسَع بلهملا لآ نم قبي ملو اهنوفرعيةيارمهنم ٍقْبُتملف

 لآ ءاجه يف كلملا دبع نب ديزي ةبغرل اوقاسنا نيذلا ءارعشلا نم ريرج ناكو

 ريواغملا ٌمشللةفالخلانإ اوملع دق سانلا نإ بّلهملا نبااي

 هنإف ًاريثك الإ ءبلهملا لآ نوجهي ًاعيمج ءارعشلا ذخأو» :يدوعسملا لاق

 مهنأل رخص ابأ اي محرلا كتكّرَح :كلملا دبع نب ديزي هل لاقف «كلذ نع عنتما

 .ةنوداعت
 مارك كك ل رع ريك مشان نكي

 مدد نوت يتلا اسعى الخلا دج اش يدر ايوسسر بلاملا ال اج ى

 لآ نول ةءاسإلا لواحت يتلا ليواقألاو بيذاكألا نس نيثكلا اوقلتخاو نييومألا ءافلخلا

 نب ديزي سبح معازم ىتحو «بّلِهُملا دلاو (ةرفغُص يبأ) ةدر معازم نم ءادتبا بلهملا

 ا للا ا اا وتو

 «ميظعلا مهخيراتلو بلهملا لآ لكل ةياهن بلهملا نب , ليزي ةفالخاو ةروث ةياهن نوكت

 ملا يميمتلا زوحأ نبأ ثعبو يبلكلا كردم يناميلا هداك يش ترم كلذلو

 دالوأبو ىلتقلا سوؤرب لاله ثعبو# 0 تايبلالا ةيقب لتق ىلوتيل دنسلا

 انام :لاق : فلأ ةئامب هنم مهارتش اف «كنيمي ربل كنم مهبرتش أ انأف : ؛ يمكتللا

 مي يا ؛مهليبس ىَلحو د30 لا تقع اذإ : لاق

 وشل بكس را ا سلا

 0 يلا

 نب زيزعلا 8 0 رحّز نب ه6 :هيلإ عفر ةنردخت يعم ذإ مثا : يربطلا
 ءيدزألا حاقعفلاو 00 نمحرلا دبع نب مدت «يديبزلا 0 نب ورمع

 00 : ركاز ل يدم ىلإ لسرأت :لاومأ مهدنعو

 .هفنأ أجوف نارمع نب ضيفلا ىلع هب اوّرمف ورم زدنهق نم رام. ىلع لمخف ءرحُز
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 مهب ديعس رمأو .. طوس يتئام هبرضف مهج ىلع ديعس بضغف . ًادح كتبرضف

 امهج نجسلاب باذعلا يف اولتقف . .اويدعف نينحلا نف:اوناك قيذلا ةينامقلاو
 ديعس مأ جوز وهو طيشن نب ريبزلا مهباذع ىلوتو «عجتنملاو ورمع نب زيزعلا دبعو

 رحز نب مهج ناك دقو ؛ًامهج لتق هنإف ريبزلا هللا حبق :لوقي ديعس ناكف «ةنيدخ

 يفو رهنلا ءارو ام قرت يفاو هانملا دارا ا ينل ناظم 53130 ا ييساملا تحل

 ناك مث ناجرج ىلع ديزي هالوو بلهملا نب ديزي عم ناتسربطو ناجرج ميلقإ حتف

 ةمآلا مالعأ نم رحز نب مهج ناكف ٠ 0 ل

 اهب اونمآ يتلا فادهألاو ئدابملا ليبس يف مهحاورأ اولذبو بلهملا نبا اوعياب نيذلا
 حلالا قيقحت ليبس يفو

 000 .دزألاو . . بلهملا لآ
 بلهملا لآ رئاس ىلع ءاضقلا كلملا دبع نب ديزي ىناورملا ةفيلخلا دارأ دقل

 ركذ دقف «بلهملا لآ نم ةبكوك وجنت نأ تءاش هللا ةدارإ نكلو «مهخيرات ىلعو
 «ليبتر كلملا دالبب اقحلف اوَجن لّضفملا نب نامثعو بلهملا نب ةنيبع ابأ نأ» :يربطلا
 نب ديزي نب رمعو «بلهملا نب ةئييع ىبأ نب لاهنملا قحل» :هنأ نودلخ نبا ركذو

 نب دايز نامُم يف ىَقَب امنيب ««كرتلا كلم ليبترب ءلضفملا نب نامثعو «بلهملا
 راث امل» :هنأ (ينامعلا خيراتلا رداصم) باتك يف رمع قوراف .د ركذ دقف «بلهملا
 «ةمواقم نود ةيالولا ملستف نامٌُع ىلع دايز هاخأ نّيع ه١١٠ ةنس بلهملا نب ديزي

 تيقب نامت نأل كلذو  ؛هيخأ ةروث ىلع ءاضقلا دعب ىتح نام ىلع ًايلاو ىقبو
 بلهملا لآ نم اجن نم زربأ ْنِم ناكو - ةيناورملا ةيومألا ةفالخلا ةطلس نع ًاديعب
 بلهملا تنب دنه ناسارخ يف تناك اًمنيب «بلهملا نب ديزي نب نمحرلا دبع ًاضيأ

 ةديصقلا اهنمو «ةمهملا ةيخيراتلا هيثارمب يدزألا ةنطق تباث رعاشلا هجوت اهيلإ يتلا
 :هلوق اهنم يتلاو بلهملا نب لضفملا ءاثر يف ركذلا ةفلاس

 ينيدري لمجللا اوس ىف تاعو ينيكبي تاب بصنب فيك دنهاي

 نيكاسملا ىف ًالاميكو ةةمصخغو نمي يوذ يف ًازع ُلْصْمُملا ناك. .

 يف ناوطع نيسح .د لوقي يتلاو بلهملا نب ديزي ءاثر يف ةيناثلا هتديصقو
 نقلا ةيماشلا ةدنجلا ركاشعلاوب ةيمأ نتبااهيق ندع ةلظن تباث نإ) هيلع قلعت
 عيابت نأ اهنم رظتني ناك دقف «نييناميلا نييدزألا ةبلاهملا اهب اورمد يتلاو «مهتدعاس

 يف يربطلا ركذ دقو ''"(ةفالخلاب بّلهملا نب , ديزي رفظي يكل مهعم لتاقتو ةبلاهملا

 )١( 43ص  ناوطع نيسح .د  ناسارخ يف يبرعلا رعشلا ؟  710.



 "اني يبس ل

 اي ع ع بيرق نم َرّيْمِح َنهَحِبصأف
 انناردت اهراتتفا قاما نم ًابلك ّيحلاو ًاجِحْذَم يقسَنَو
 نايك فاض ا يبت  ةهيلس نشيس سلا اذ تاكتنع
 00م اكلم انطَسَر 5 انيلعاوّبلججامو مهالولو
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 «بلهملا نب ديزي ءاثر يف ةنطُق تباثل ةينونلا ةديصقلا كلت كولملاو ممألا خيرات
 :اهصن ىلي اميفو

 امامتًاليلُهْريِصقداعو يلْيل ّيَلَعلاطدنهايالأ

 افاق رأ زها تانن يق . ترفل تاج ويس تاك
 انالغ يييكش مايألانب ٌمويشيعلاولخ يلع َّرَمأ

 اماركاوضمو مُمهدهشأملف ْمُهْلَع ُتبِغو ِكيبأ ينب ٌباصُم
 تارغ تلفت حلا ىنعتلا الو ادني ردن نحاس | ال يامل و ذاك

 تي ا ا لا

 دقل١ :ةنطُق تباث دئاصق ىلع هقيلعتو هليلحت يف ناوطع نيسح .د لوقيو
 نبا زوفب عون نأ وجري ناك يتلاو ةدوتلا | يلضرخلا اهدقع يتلا كاقالا لكاشبال

 ْ ثقتي ال وهف 0 رفاسلا هؤادع اهيف حضتيو ةداحلا ةيناميلا هتيبصع مهل هيثارم
 مهيضامب ًادادتعاو مهتروث نع ًاعافد كلذك اهلّمَحُي لب مهعرصمل هتانأو هتارفز اهيف
 ًاديعو اهلمحُي امك . ةفالخلل ًالهأ مهلعجي امم مالسإلا يف مهرضاحبو ةيلهاجلا يف

 طخسيو :مهنم مقتنيس لب مهب مايألا تدتما امهم مهبنذ مهل رفتغي نل هنأ نييومألل
 ىلع بلغتلا مهل تحاتأو مهتمعد د يتلا ةيماشلا ةينميلا رئاشعلا ىلع ًاديدش ًأطخس
 رصاوأ نم مهنيبو امهنيب طبري امل ةبلاهملا ديؤت ؤت نأ ضرتفي ناك هنأل ةبلاهملا
 0000001000 24440404049ك 4

 يتكون ُمَهلا كل ّياَمَ ا ل انج لوط لا
 امدح ٌدَجُم ًالؤَح ٌيانيع ٌتقِرأ دقو دلاخ ّمأ يِعَم ْقّرأت ْمَّلَو تقرأ

 لاجل ١69 ١58 ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 ُهَدَمَف ةريشعلا َدَه كِلاَم ىَلَع

 (بلهملا نب ديزي كلملا ينعي)
 يملعاف ُدْئه اّي مايألا ريغ يفو . .

 َهلْيَم حيرلا يب ثلام ْنِإيَّلَعف

 انُحاَمر كيلع رِدُقَت نإ مَلْسَمَأ

 ةرشع رهدلا يف سابعلل قلت نإو
 ىتأ دق ناك يذلاو ٌدعَن الو ًاصاصق
 هلو لغشلا كبكلرانإ ملعتتي

 هتيب لهأ ىلع يِناَجلا ملاظلا ْنَم

 امّدعب ملحلاب َنوُقاْطَعلاَّنِإَو

 قفرئال رغتلاب ةرثالبكلاتإو

 املَسَو باجتساف ايانملا هتعد

 اَمَّولَتنإًةرظنرتو بِلاطِل

 0يةنتي نآ نانو يبأ نبا ىلع
 امَلْسَم ِدواَسألا هي كل

 زف ناك يللا موجلاب هناك
 اًملظَأ ٌناورم نبا ناك نإو انيلإ

 اًمَجمَججم ًءايح ٌماوقأ ٌرَهظَأو

 اًمِهِبأَو رمأ بابيسأ تّرِصخأ اذإ
 امّركت ميثللا طرف نم لهما ىرت
 اَمَرْمَرَعلا سيمخلا الإ انكاَس هب

 فدل

 هرم ناسا رب نفضل بلاغا اكو قتلا" نودع و: 0 بارغم رشق ىقفلا)
 . (دزألا ةصاخ ةيناميلا

 امَّلَسأَو ًابعكو ًافوَعت اوُدلَو ْمُهَو
 ؛امظعُم دجملا ّنِم تناك ةَيِداَعَو

 رعاشم نخ اضيأ سيعت ناك دئابهقلا قلد“ قنتتطت فبات نإ لوقلا مكس
 ةروت اعنا كلك نعلا ةزكفلا ةتطق كرا رسعإ قو < قرشملاو ةاسارخ نف نيئانبلا
 نا هنكلو ةامرصح نأ ليلا اذنه: لوط نتا 1 لوف ىف امك امللظم ذليل تلمقلا نبا
 - ناوطع نيسح .د لاق امك  هدئاصق نأ ّْدِإ ءريغتتس مايألاو فورظلا نأب نيقي ىلع
 «. .مهب مايألا تدتما امهم مهبنذ مهل' رفتغي نل هنأب نييومألل ًاديعو لمحت تناك»
 :هلوق يف ًاضيأ كلذ ىلجتيو

 اًمولَت نإ ةرظن رتو بلاطل يملعاف دنه اي مايألا ريغ يفو

 بلهملا لآ ىلع ًاملظم اليل كلملا دبع نب ديزي دهع مايأ ةيقب تناك دقو
 نب ةملُْسَم لزعب كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا ماق دقو «قرشملا ةيناميو دزألاو

 ُهَلْعَي دجيم ٌناّسغ ىف ناك دَّقَو

 .نابذ ابأ هنومسي هموصخ- ناك «ناورم نب كلملا دبع بقل :نابذ وبأ )١(

 (بَّلَح ىلع وهو سابعلا ىلإ بلهملا ينب سوؤرب كلملا دبع نب ديزي ثعب» :يربطلا لاق (؟)
 هّللاو لضفملا سأر اذه كلملا دبع سأر اذه :هباحصأل لوقيو مهيلإ رظني جرخ اوبصُت املف
 .(ينثدحي يعم سلاج هنأكل
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 ًايسن ةمَّلْسَم تابوده٠ ” ةنس رخاوأ يف اهقراشمو قارعلا ةيالو نع كلملا دبع
 ةريسلا ئيس ناكو قارعلا ىلع يسيقلا يرازفلا ةريبه نب رمع ةيلوتب ديزي ماقو أايتسدن
 ةفالخلا ىلوتو كلملا دبع نب ديزي كله املو «ناسارخ ىلع نييسيقلا هلامع كلذكو
 قارعلا يف ديجم ينامي دهع قرشأ ه٠ ه ةنس نابعش يف  كلملا دبع نب ماشه
 قارعلا ريمأ يرسقلا ِهّللا دبع نب دلاخ نيبناميلا نيريمألا دي ىلع ناسارخو اهقراشمو
 امل» :نودلخ نباو يربطلا لاق «ناسارخ ريمأ يرسقلا هللا دبع نب دسأو اهقراشمو

 ناك اهورق رجلا نق يرافق زير ا ل ا ل بلا
 -ه5١٠١ لاوش يف يرسقلا هللا دبع نب دلاخ هلك كلذ ىلوو قرشملا لمع نم هيل

 .(اهل١ دوم ديك رسل ع يل

 هركذي ام ناسارخ يف بلهملا لآو دزألاب لصتي اميف جارفنالا ملاعم نم ناكو
 :الئاق ناوطع نيسح .د

 حبصأو ةبلاهملا ةروث قافخإ دعب ةيبدألاو ةيركسعلا ةايحلا لزتعا ةنطُق تباث نإ)
 ناسا تحشللا كي نيادسأ ىلوت سعت ..نانناركب قييسفلا ةالولا نم اتئاض انتاخ
 . «هناسل ةدقع تّلحناو هتناكم درتساو تيباث ةيصخش تعملف

 نبا ةروث ءاهتنا دعب نييسيقلا ةالولا ةسايس ىلإ نسح يجان . د راشأ دقو
 قرطلا ىتشب ؛ دزألا ةيفصتب يضقت تناك ةديدجلا ةسايسلا نأ رهظيلا :الئاق بلهملا

 متو «مهب ليكدتلل نيملسملا ءيف زاجتحاب مهضعب مِهُتا ىتح بيلاسألا فلتخمبو

 تايلوؤسم ضعب ىلوتتل ميمت تداعف . . ميمت نم نييديلقتلا مهئادعأ ةلزنم عفر

 دقو ©77«ةيناميلل بصعتو يرسقلا هللا دبع نب دسأ ناسارخ ىلوت مث . .ةلودلا

 بصعتلاب يرسقلا هّللا دبع نب دلاخ ماهتاو دسأ ماهتا يف ىف ةاورلا ضعب طرفأ
 نب دلاخ نأ ىفخي الو» :ًالئاق ةقيقحلا ىلإ ريشي نسح يجان .د نكلو « يناميلا
 لكشلاب هتسايس ىلع غطي مل روعشلا اذه نأ الإ ةينامي ةعزن اذ ناك نإو هّللا دبع

 .20«(ءاوهألا ءارو ًاقاسنم هلعجي يذلا

 ةنس رشع ةسمخ اهقراشمو قارعلل يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ةيالو تماد دقل

 هيخأ دهع ناك كلذكو «رارقتسالاو ءاخرلا دوهع لضفأ هدهع ناكو (ه١7١ )٠١5 
 لصتي امم ناكو «داجمألاو تاحوتفلا دوهع مظعأ نم ناسارخ ريمأ هَّللا دبع نب دسأ
 .هدهع يف بلهملا لآو دزألاب

 تعجل نانارتح للا دنع وب كما ىلوع يح 01 نم ناوطغ نيت :ةةركذلام

 )١( ص ا نسح يجان  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا ١١١ و .
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 ينس هالو «هناسل ةدقع تلحناو هتناكم ذرتساو يدزألا ةنطُق تباث ةيصخش

 .دئقرمس ىلع ًاريمأ هللا دبع

 وقفل شاك ويلا تليسلا هلآ نع دومر اكل فانا هلل ليم نقسم ىطقاو

 000 لتقمو بلهملا نب ديزي ةروث ةياهن دعب نوحيج رهن ءارو اميف كرتلا دالبب
 نب ةنييع يبأ نب لاهنملا اجن» هنأ نودلخ نبا ركذ ثيح «هترسأ نم ةيناورملا ةطلسلا

 . .كرتلا كلم ليبترب اوقحلف لضفملا نب نامثعو بلهملا نب ديزي نب رمعو بلهملا
 حل ا ( ىرسلا هللا ويم نيبدجا انهنتا شب لودر دنع ةاهتفو مع ةاثار

 كلملا دبع نب ديزي ىلإ بلهملا تنب دنه تبتك» :هنأ يربطلا ركذو .«ناسارخب

 لآ داعف .(هئَمأف « «بّلهملا نب ةنييع يبأ خيمأتي (كلجلا دبغاؤب ماشع لإ تويعالاو)

 هللا ةيغ نب دسأ داعأ  ةيعامتجالا مهتناكم اوداعتساو ناسارخ ىلإ كئلوأ بلهملا

 فالا ةرشع ناسارخ- ىف ناك هنأ نييبت فلس دقو «ناسارخ ىف دزألل ةيعيبطلا ةناكملا

 ريمأللا دئسأ دقو ىزألا رئاشع رئاسو قرابو ةعازخو قام دوأ نه مهو دزألا نم

 ءارمألا رابك نم وهو «يدزألا ينامركلا يلع نب عيدج ىلإ ناسارخب هزالا ةفاعات ةسأ

 ناسارخ خيش عيدج ناك :يربطلا لاق ءهّللا دبع نب دسأ دهع يف ناسارخب ةداقلاو

 .ورم يف دسأ : بئان يدزألا خيش نب نسح ناكو .(اهسرافو

 هللا دبع نب دلاخ ةيالو لظ يف مهتناكم ةرصبلا يف بلهملا لآ داعتسا كلذكو
 ءامظعلا رخآ  يتأيس امكو  دسأو دلاخ ناك دقو «نيقرشملاو قارعلل يرسقلا

 «ةيعيسملا
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 . يبلكلا ةناوع نب مكَحلا
 ناتسكابب ةروصنملاو ةظوفحملا يتنيدم ينابو دنسلا ريمأ

 نب مكحلا يناميلا ريمألا وه خيراتلا مهركذ ل نيذلاو نيحتافلا ءارمألا نم

 ىآس1/[ 41151724 ةظوفحملا ةنيدم يناب (ناتسكاب) دنسلا ةيالو ريمأ يبلكلا ةناوع
 تائمل دنسلا ةيالو ةمصاع تناك ىتلا ه118715118413-1 ةروصنملا ةنيدم سسؤمو

 اهيف قلاع نتلا تاساردلا نم ديدعلا نويناتسكابلا ءاملخلاو نوتحابلا اهنع بقكو نعنلا
 ْ : يبلكلا ةناوع نب مكحلا مسا

 نييناميلا ةالولاو نيحتافلا ءارمألاو ةداقلا نم ةبكوك ركذب ثحبملا اذه لهتسنو
 (ه544 ماع) دنسلا رغث ىلإ ةيمالسإلا ةيبرعلا حوتفلاو تاوزغلا ةيادب ذنم دنسلا دالبل
 ةناوع نب مكحلا ةيلوتب همايقو نيقرشملل يرسقلا هّللا دبع نب دلاخ ةيالو دهع ىتح

 .قافآلا كلت يف يناميلا يبرعلا رودلا ملاعم لماكتت ثيحب «دنسلا دالب ىلع يبلكلا

 تاحوتفلا ةيادب ذنم دنسلا ىف نويناميلا ءارمألا :ًالوأ
 بّلهملا ناك دقل :(ه45- 45) لوألا دنسلا حتاف ةرفُص يبأ نب بلهملا ١

 ا رام ل ل يا ل :اف دئاق لوأ

 ةرفص بأ نيف ؛ بلهملا ازغ» : هنأ (نادلبلا جوتن باتك يف كلذ نع ءاج دقو «نايقس .

 ؛روهاللاو ةئي بلهملا ىتأف «نيعبرأو عبرأ ةنس ةيواعم مايأ يف دنسلا رغث يدزألا

 لوقي ةّثب (ةوزغ) يفو ..هعم نمو مهلتاقف ودعلا هيقلف «لباكو ناتلملا نيب ام امهو
 : يدزألا

 ليلا شي ريح اوناك هنن اوكي ةديث دزالا نأ ذك خللا

 ازغ مث ناتسكاب لامش يف ًايلاح (وناب) يهو (ةنب) ةقطنم بلهملا ازغ دقف

 كلذ ىلإ نسح يجان .د راشأ دقو «ةيبرغلا باجننبلا يف ًايلاح (ناتلم) يهو ناتلملا

 ناتلملا دالب مهب ازغ نيح ةيواعم مايأ بلهملا ءاول تحت دزألا قفدت رمتسا) : الئاق

 )١( يرذالبلا - نادلبلا حوتق - ص47١.
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 قرش لامش يف  ًايلاح (روهال) يهو روهاللا ةقطنم بلهملا ازغ مث ''"(لباكو
 :ةايبكاو بترك ايناوتجا ىو ناقيقلا دواي ينيملا اعينعا هي اوت .- ناتسكاب

 ليخ ىلع كرتلا نم ًاسراف رشع ةينامث ناقيقلا دالبب بلهملا يقلو» :يرذالبلا لاق

 ىلوأ مجاعألا ءالؤه لِعَج ام :بلهملا لاقو افسح اولتمف «هولتاقف «ةفوذحم

 كيكو "6 نييامسللا مزج ايوا نقلا ناكل «ليخلا فذحف ءانم ريمشتلاب
 . نيحتافلا ءارمألا لوأ ناكف «ه47 ماع ىلإ دنسلا رغث يف ًادئاق ًاريمأ بلهملا

 هداقلا ةرما وفم :(هه١ )/59  دنسلا ريمأو حتاف يديدجلا ورمع نب دشار " 

 0 يديدجلا ورمع نب دشار َدْفَو)ا : لياكولا يف ينادمهلا نسحلا لاق .نيحتافلا

 ا عهف رشتساف «نايفس يبأ نب ةيواعم ىلإ

 مكرسيأ :لاقف شيرق نم هدنع نم ىلع ةيواعم لبقأ مث . جرخ ىتح هرصب هعّبْنأ ضهن
 سشيرف نم ناك ىل :لاق ؟كلذ نم انءوسشي امو :اولاك ؟شسيرق نم اذه نوكي نأ
 هالوف .ودعلا رحن هب يمرأ نأ الإ يأرلا امو فئاخل نآلا هل ىّنِإو ةفالخلا ينعزانل
 :رعاشلا لاق هيفو «ناقيقلاو ناركم دشار لخدف «دنسلا دالب هازغأو

 عفار كيلاعصلل ًادْنَج ءدزألا نم مزاح ٍةبيقنلا ٌنوميم ٌدنسلا ازغ

 عجاشألا بيضخ يماطق ّينيعب انميسااذإ توزن ال اه ةتنغ قرت

 ا تاع نم وكلا تقر ئركلا ىلع ورمع نبا ٌيديدججلا ّنِإو

 ريمأتب ةيواعم هيلإ بتكف نايفس يبأ نب دايز كاذنآ قارعلا ىلع يلاولا ناكو
 دايز لمعتتلا» : ىرذالبلا لاكو قارعلاب ىلاولا نوفل نم هقملا نأ تسلا ىلع كتغار
 .« رفظق ناقيقلا ارو: نا ركم تأ هزألا نم قليدجلا وره قب هلعار ةيشلا دمك ىلع
 اهنم ازغ مث دشار ماقأ اهبو دنسلا رغث ريمأ رقم يه ناركم يف ليبادنق ةنيدم تناكو

 ه4/ ةنس  ناقوبلاو رادصق ىلإ ةيبرح ايارس دشأر ثعب مث ناقيقلا ميلقإ ىلإ
 رهن ىلي اميف (دنم دنه) ةقطنم ىلإ دشار ريمألا تاوزغ رخآ تناكو .اورفظف

 ١ . كانه دشار ريمألا دهشتساف ءدنسلا

 ىلوت امل :(ه/١ -!/8) روغثلاو نامرك ريمأ ثعشألا نب نمحرلا دبع
 ىلإ تاوزغ هيجوتب ماق هال8 ةنس نامرك ميلقإ يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع
 دقو «يفقثلا فسوي نب جاجحلا كاذنآ قارعلا ىلع يلاولا ناكو دنسلا رغثو ناركم

 جاجحلا جرخأ «ناركم ىلإ ةفوكلا لهأ ىلع ثعبلا برض امل» :هنأ يناهفصألا ركذ

 نب نمحرلا دبع عم نادمه ىشعأ ناك دقو ؛اهيلإ جرخف ءمهعم نادمه ىشعأ

 .184ص - نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا (0)

 .1ج ؟؟8ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
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 نادمه ىشعأ لاق ةرتفلا كلت لالخو .هاله ةنس اهالوت امل ناتسجس يف ثعشألا

 :اهنم ةديصق

 ٌرِجتملاالواهيفوزغلاالو تناركم يتجاح نم كتوملو

 ةفئاامركذ نم تلزامف .-اهنآءلواهنع تربخو

 ٌرتقُماهبليلقلانإو ٌمئاجاهبريثكلاناب
 ربعي نكيملاهلارحب نورباعمكنإليقدقو..
 دكت عيتتكمل ىلا وف مهضرأ يف دنهلاو دنسلا ىلإ

 رجوي نملميظعرجأو ٌعساوٌربعماهنود نمو
 أبن يف يدوعسملا ركذو .دنهلاو كفيلا نها (ارععب نورباع) :هلوقب ينعيو

 كلت يلي نم ثعشألا نبا براح» :هنأ ناتسجسل ثعشألا نب نمحرلا دبع ةيالو

 نامركل ثعشألا نبا ةيالو نأ ىلع كلذ لك لديو .؟'”دنهلا كولم نم دالبلا
 نبا ناكو ءدنهلاو دنسلا رهن يلي ام ىلإ ازغ هنأو دنسلا ىلإ دتمت تناك ناتسجسو

 ناتسجس يف ثعشألا نبا ثكمو ءًاناوعأو ًالماع هيلإ ثعب ادلب ئوح املك ثعشألا

 ؛ناورم نب كلملا دبعو جاجحلا دض هتروث ثعشألا نبا داق مث ه4 ةنس ىلإ

 دئسلا رغثو ناركمو نامرك نأ ضرتفملا نمو ه85؟ ةئس قافخإلاب ةروثلا تيتناو

 . ةروثلا ةياهن ىلإ ثعشألا نبا عم ناك

 دنسلا رغثو ناركمب ًادئاق ناكو :(ه47 )87  ىفالعلا ثراحلا نب دمحم -
 ملسأ نب ديعس يفقثلا جاجحلا ىلو» :يرذالبلا لاق .ثراحلا نب ةيواعم هيخأ عم
 بلغو « ليقف «نايفالعلا ثراحلا انبا دمحمو ةيواعم هيلع جرخف دنسلا نْعَنَو ناركم

 نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نب نابر وه فالع مساو «رغثلا ىلع نايفالعلا

 نمم ناكو .ةددحم ريغ ةرتف دنسلا رغث ثراحلا انبا ةيواعمو دمحم مكحف 0)'2ةعاضق

 . لييدلا ىلإ ةوزغ يف التّقف جاجحلا امهثعب ناريمأ امهدعب دنسلا رغث ىلوت
 ىلإ جاجحلا بتك» :يرذالبلا لاق :(ه85) يلجبلا ةفهط نب ليدب

 دنسلا رغث ليدب ىلوتف ''”«لييدلا ىلإ ريسي نأ هرمأي نامعي وهو يلجبلا ةفهط نب ليدب

 .ه/م86 ةئس لييدلا ةمطنمب دهشتساف لييدلا ىلإ ازغو

 هرابخأو (ه95 )85  يفقثلا مساقلا نب دمحم دنسلا رغث ىلع جاجحلا ىلو مث
 كدا حوتف نأ حيحصلا امنيب دنسلل حتاف لوأ هنأب ضعبلا مهوتيو «ةروهشم هتاوزغو

 أجل ١١ 86ص 5 يدوعسملا ُُت بمهذلا جورم 2530

 .45؟١ص يرذالبلا - نادلبلا حوتف 020
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 كلم رهاد كلملا لتقو دنسلا نم قطانم مساقلا نب دمحم حتف امنإو ه44 ماع تأدب
 ةيلعت نب مساقلا وها رهاق لك يذلارا : يبلكلا نبأ لاق . ه٠9 ةنس دنهلا رهن دالب

 سيل وهو ه4” ةنس ىلإ دنسلا رغثل ًاريمأ يفقثلا مساقلا نب دمحم ثكمو '''يئاطلا
 شيجلا ةمدقم دئاق مهنمو ةيناميلا نم اوناك هعم نيذلا ةداقلا نكلو نييناميلا ةالولا نم

 .رهاد لتق يذلا يئاطلا مساقو يجحذملا يفعجلا رحز نب مهج

 رابك نم وهو :(ه95 بجر) دنسلا ريمأ يكسكسلا ةشبك يبأ نب ديزي "5

 ىدامج طساوأ يف) كلملا دبع نب ناميلس ةفالخلا ىلوت املف «ماشلاب نييناميلا ةداقلا
 ئلطلاف «دنسلا ىلع ةشبك ىنأ نب ل

 هتيالو نم ًاموي 18 دعب دنسلاب ديزي تامو «دنسلل ًاريمأ ناركم ىلإ ةشبك يبأ نب
 مك ها

 لو ههذت نانعشا نق :(كقوكو ىاقك) ديلا ربمأ بليهملا نب ويستدل

 نم بيبح ناكو .دنسلا ىلع بلهملا نب بيبح ريمألا كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا
 ةنس زاوهألا ىف بلهملا هيبأل ًابتان ناك دقف «تضم ةنس 77 ذنم ةداقلاو ءارمألا رابك
 هال ةئنس سراف دالب يف نيدرمتملاو جراوخلا ةبراحم يف أذف ًادئاق ناكو ءهال“
 يدبعلا ناتلصلا لاقو .ءبرحلا كلت يف ناسرفلا نم ةقرف بلهملا نب بيبح داق ثيح
 ْ : كلذ يف

 قفاوخلا لالظ يفايانملا ضوخن  انٌّدوقي ديدحلا يف ٌبيبح ةادغ

 قراوبلا قوف برحلا جاجع جاهو 7-5 راط ُبرحلا ام اذإ ٌنورحَح
 امبر ناك بلهملا نب بيبح نإف :نورح هلوقو. . ١ :دربملا سابعلا وبأ لاق

 بلهملا يّلُو املو ."”«نورحلا بقلُي ناكف «هناكم ٌميري الف هباحصأ هنع مزهنا
 هدونج نم بكوم يف بيبح راسف  ةرصبلا نم  ًابيبح ثعب هال ةنس ناسارخ

 ىلإ بلهملا هيبأ مودق ىتح رهشأ ةرشع اهمكح ىلوتف ناسارخ ةمصاع لصو ىتح
 يف) ىراخُبو نجنبر ىلإ بيبح ةدايقب أشيج بلهملا ثعبو .هال9 ةنس ناسارخ
 كلذو ةيزجلا ءادأو ةعاطلل ىراخُب بحاص نعذأو ودعلا ٌبيبح مزهف (ناتسكبزوأ
 ه/7 ةنس يلاوح يفو كال :نادعم نب بعك لاقو ه/٠8 ةنس

 ةنس ىلإ ةنامركل اريمأ تكمو.دتسلل مخاتملا نامرك ميلقإل أيلاو أريمأ بيبح ناك

 دب ناميلس ةفيلخلا لول : هنأ نودلخ نبا ركذ دقف دئسلل هتيالو امأ .همك

 نم ةليل ةرشع ينامثل دنسلاب ديزي تامو «دنسلا ىلع ةشبك يبأ نب ؛ ديزي كلملا دبع

 .577ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(
 .١اج ١8١ص ب دربملا سابعلا وبأ  بدألاو ةغللا يف لماكلا (؟)
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 نمازت دقو ؟بلهملا نب بيبح دنسلا ىلع كلملا دبع نب ناميلس ىلوف ءهمدقم

 ةرصبلا نم بيبح قلطناف ءاهقراشمو قارعلا ىلع بلهملا نب ديزي ةيلوت عم كلذ
 ناركعت (ليبادنق) ةنيدهب ةرامآلا ناد ىف نقفتناو بدق 5+ نابعبش ىف دقسلا ىلإ
 ماقو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةوقلاو ةطلسلا زكرمو دنسلا ريمأ رقم يه ليبادنق تناكو
 ةعبرأ لبيدلاب رقتسا دق ناكو «دنسلاب اهيحاونو (لبيدلا) ىلإ رومألا طبضب بيبح
 بلهملا نب بيبح راس هال4 ةنس يفو .مالسإلا اهداسو برعلا ناسرف نم فالآ

 دنسلا رهن قطانم كولم ناكو «دنهلاو دنسلا رهن قطانم ىلإ يمالسإلا يبرعلا هشيجب
 قوه ةيلاملا تابجاولا ءادآو ةعاطلا وع اركجتاو اهيلع ةرظيسلا ىلإ اوذاع كف دتهلاو

 ىلإ دنهلا كولم عجر دقو (دنسلا ىلإ) بلهملا نب بيبح ِمِدَق» :هنأ يرذالبلا ركذ
 رهن قطانم ىلإ بيبح راس املف ؟'”(ذابانمهرب ىلإ رهاد نب ةشيلح عجرو مهكلامم
 هاطعأو «نارهم ئطاش ىلع بيبح لزن»  نودلخ نبا ركذ امكو  دنهلاو دنسلا

 قطانم ماكح ةيقبو رهاد نب ةشيلح نع نعذأف ''”(رفظف براحو «ةعاطلا رورلا لهأ
 دقو «ةيزجلا ءادأو ةعاطلل اونعذأ (دنهلا كولم) تاياورلا مهيمست نيذلا دنسلا رهن
 ةعاطلا رورلا لهأ هاطعأف نارهم ئطاش ىلع بيبح لزن» هنأ ًاضيأ يرذالبلا ركذ

 قمر وورلا دينو تروج يبا كرم فودسسلا يكدر 0 ًاموق براحو
 فورعملا عضوملا يف مايأ ةثالثب ناتلوملا دعب راهنألا عمتجت :لاق ثيح ذابانمهرب

 «نارهم كلانه يمس اهيبرغ نم رورلا تل اذإف «تاسودب

 دنسلا نارهمب فورعملا ميظعلا ءاملا يف نيمسقلا نم لك بصيو نيمسق مسقني مث
 + ليلا يدم نم نيموي رادقم ىلع كلذو عددملا رحبلا يف ةركاش ةنيدم ىف

 ذاناتس ربو" "*(ةروصنملا نم نيخسرف سأر ىلع عقن ةث ةقيقعلا ةاباتمهرب» :نإ لاقو

 تلهملا نب هيشصح كم لقو ”ةماطلل عدل ىدلا رفاعي ةقيلخ كلملا راق نع

 ةديم كاوا نلاق و نه: ةتس ةللملا ذيع وب ناميلتف ةفالتخ ةبايت ىلإ كسلل ًايلاو

 قطانم كولم ملسأ) ه١٠٠ ةنس يفو . ةرصبلا ىلإ داعو هتيالو تهتنا ثيح ه4

 نأ ىلع مالسإلا ىلإ مهوعدي زيزعلا دبع نب رمع مهيلإ بتك امل دنهلاو دنسلا رهن
 نب ةشيلح ملسأف ؛مهيلعو مهل اميف نيملسملاب ةوسأ مُّهو  مهدالب ىلع  مهكلمُي
 .«كولملاو رهاد

 نب ديزي لماع وهو :(ه١٠© )1١1- ليبادنق ريمأ يدزألا ديمح نب عاَدَو - 6

 امكو ثيح ه١١٠١ ةنس كلملا دبع نب ديزي علخو راث امل دنسلا رغث ىلع بلهملا

 .4 08ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(
 .478ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)
 .١اج 58١ص - يدوعسملا  بهذلا جورم (9)
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 ىلإ اهالوتف . «ًاريمأ ليبادنق ىلع ديمح نب ِعاَذَو تلهملا ةبء.كيزت ثعب)) :يربطلا ركذ

 .ها١٠” ةئس

 دنسلل يبلكلا ةناوع نب ْمكَحلاو نيقرشملل يرسقلا دلاخ ةيالو : ًايناث

 هللا ديع نب دلاخ يناميلا ميعزلا حبصأ (ما/ل؟ سرام) ه6١١ ةنس لاوش يف

 ةيالو نأ ةيناتسكابلا تاساردلا ىدحإ ىف ءاج دقو «نيقرشملاو قارعلل ايلاو يرسقلا

 يلي ام 2”ةساردلا كلت يف ءاج ثيح ءكاذنآ تأدب دنسلل يبلكلا ةناوع نب مكحلا
 ْ ْ 0 :ةيزيلكنإلاب هصن
 «]1 105/723 اطغ ةةسصتم]1 ص131 01 510 1735 5 عدا 20 5ال أطق 50961-

 101 ه1 1230 آ[كطقلا1 4 هددت, تطعن 11 ةلعدتم 6. مكق12 13111 1735 322201121604 509761-

 101 ه1 ةزطلال 3204 0)20ةدن35 16111101 65»>

 قارعلا مكاح نم 5ةةتصلنم64 دنسلا ةيالو تناك م ٠١٠١6/ ةنس ىف»
 و

 تاعطاقملاو دنسلل ًامكاح يبلك ةناوع نب مُكَح نّيع نيح يرسق هّللا دبع نب دلاخ

 .(ها) .(اهل ةعباتلا

 مل يبلكلا ةناوع نب مكحلا ةيلوت نأ ةيبرعلا ةيخيراتلا رداصملا نم نيبتي نكلو
 ةناوع نب مكحلا نأ كلذ دكؤيو ه٠ 94 ةنس رخاوأ يف تناك امنإو ه٠ ه ةنس نكت

 نذأتسا» :هنأ ٌدِإ (ه٠ ٠١-4 5) ناسارخ ريمأ يرسقلا هّللا دبع نب دسأ عم ناك

 نب دسأ َلَمَقَف ءجحلا يف دسأل  ماشه ةفيلخلا نم يرسقلا هللا دبع نب دلاخ

 ا 4 ناضمر يف ناسارخ نيقاهد هعمو قارعلا ىلإ هّللا دبع

 نب مكحلا نأ لامتحا نم عنمي ال كلذ نكلو . ""'يبلكلا ةناوع نب مكحلا ناآسارخ
 هللا دبع نب دسأ معدل ناسارخ ىلإ راس مث 1١١ 1 ٠ ماع دنسلاب أريمأ ناك ةناوع

 ددسلا اونا داقف .نوحيج رهن ءارو ام نادلبل دسأ تاحوتف يف ه٠ ٠ ةنس يرسقلا

 :امه ناريمأ ل ا

 نإ لبق دنسلا رغف ىلع لماع ناك ذيجتلا نأ) ىرخا رد * ىلع

 بتك قارعلا يرسقلا هللا دبع نب دلاخ يلو املفا :يرذالبلا لاق (قارعلا دلاخ ىلوتي

 )١( ناخ ىبن دمحأ 156 812ططومن ظسنمتنع .
 )( .8ج 97١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات

 )( .؛ج 9١ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا
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 لماع حبصأ دينجلا نأ كلذ ىدؤمو 7١(دلاخ ةبتاكمب هرمأي دينجلا ىلإ ماشه ةفيلخلا

 نب مكحلا كلذ دعب ىَلَو دلاخ نوكي دقو .ه8١٠ ةنس لاوش ذنم دنسلا رغب دلاخ
 ريثألا نبا لوق عم كلذ قف قفتيو ه٠ / ةنس دينجلا ىلو مث ه5١٠ ةنس سفن يف ةناوع

 اهيف تعقو يتلا ةنسلا يهو ؛دنسلا رغث ىلع دينجلا دلاخ لمعتسا ه١ ٠ ةنس ىف

 نارهم طش لزن مث لبيدلا ىلإ دينجلا راس» هنأب ًاضيأ يرذالبلا اهركذ يتلا دنسلا ثادحأ
 يدالب حلاصلا لجرلا ينالوو ٌتملسأ دق يّْنِإ :هيلإ لسرأو روبعلا رهاد نب ةشيلح هعنمف

 نم هدالب ىلع امب ًائهر هنم ذخأو ًاهر هاطعأف «كنمآ ٌتسلو (زيزعلا دبع نب رمع ىنعي)

 نكلو بزاخي مل هنإ لبقو :«تزاحو ةشيلسرفكو نقولا اذازع اهيهنإ مث :جارخلا
 نأب يرسقلا دلاخ ىلإ دينجلا بتك دقف ةقيقحلا تناك أيأو 0)2هيلع ىنجت دينجلا
 ىلإ ةرصبلا نم ًاداتعو ًادونج يرسقلا دلاخ ثعبف «براحو رفكو دترا رهاد نب ةشيلح
 ىتأف»  ةقباسلا ةرقفلا دعب يرذالبلا لاقو  روغثلا ةيامحو ودعلا ةلتاقمل دينجلا

 يف دينجلا هيلإ راسف «برحلل دعتساو نفسلا ذخأو ًاعومج عمجف دنهلا رهاد نب ةشيلح
 هلتقف «هتنيفس تحنج دقو أريسأ ةشيلح ذخأف «يقرشلا ةحيطب يف اوقتلاف «نفسلا

 - دينجلا ردغ وكشيف قارعلا ىلإ يضمي نأ ديري وهو رهاد نب ةصص برهو .دينجلا
 جريكلا دينُجلا ازغ مث .«هلتقف هدي يف هدي عضو ىتح هسنؤُي دينجلا لزي ملف  دلاخ ىلإ
 ةيلاملا ضرأ ىلإ ًاشيج ثعبو ءرزجلاو نامليبلا حتفو «ةونع اهلخدو اوضقن دق اوناكو
 لدنملاو دمرم ىلإ لامعلا هّجوو ءاهضبر اوقرحف دميرهب اوزغو نيزأ ىلع اوراغأف
 ىطعأ ام ىوس (مئانغلا نم) دينجلا دنع لصحو» :يرذالبلا لاق . . صوربو جنهدو

 - ٠١ ةنس ةرتفلا كلت يفو . «يرسقلا دلاخ ىلإ اهلثم لمحو «فلأ فلأ نيعبرأ هراوز
 دسأ حتتفا ثيح ناسارخ يف يرسقلا هللا دبع نب دسأ عم ةناوع نب مكحلا ناك ه٠ م

 حدمي ريرج رعاشلا لاقف .لّبَّسلا ضرأو علم لابجو نيروغ دالبو زيغرقلاو نورمن دالب
 :ناسارخ روغثو دنسلا روغت يف تاراصتنالاو حوتفلا كلتب يرسقلا دلاخ ريمألا

 دئاق نياوًادئاق ًأسأر ٌتلزامو ْعِضُت ملف نيملسُملا روغث َتْيَمَح

 ٍدراوطلا ءارضلاك يصاوّنلا ٌتْعشو اًءّقلا عم ديدحلا َليبارس دِعُت

 لهاجملا باستحاو ًاربض تيقلو لمئّدِعلا ىلع أرصن تيطعأ دق كنإو

 .ه8/١٠١ ةنس رخاوأ وأ طساوأ يف دينجلا ةيالو تهتناو

 (ه1١١1١-4١9) دنسلا ىلع دلاخ لماع ديز نب ميمت - ب
 و ..نهوو فعضف يبتعلا ديز نب ميمت دينجلا دعب يلو مث” : يرذالبلا لاق

 ةيرطاط مهرد فلأ فلأ رشع ةينامث دنسلاب لاملا تيب يف دجو برعلا ءايخسأ نم ميمت

 .475ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(
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 اوضفرو دنهلا دالب نع نوملسملا جرخ ميمت مايأ يفو)  سانلا ءاضرإل اهقفنأ يأ_«اهيف عرسأف

 . «يبلكلا ةناوع نب مكحلا دلاخ ىلو مث . لبيدلا نم ابيرق ميمت تامو . .اهيف مهزكرم

 (ها5١١-١ ١ 54) هدهع ملاعمو دنسلل يبلكلا ةناوع نب مكحلا ةيالو دهع _ج

 0 يريمحلا يعاضقلا يبلكلا ةناوع نب مكَحلا وه

 نيقرشملاو قارعلا يرسقلا ِهَّللا دبع نب دلاخ ىَلَوت املو راحل ترقتسا يتلا ةيناميلا

 يف مث دنسلا يف ةداقلا ءارمألا نم ةناوع نب مكتلا حبصأ مالا" ) هإ١٠ه ةئس

 دهشو ناسارخ ريمأ يرسقلا هللا دع نه سأل ًايئان ةناوع نب مكحلا ناكف ناسارخ

 ٠١ ؛ ةنس ناسارخ يف خلب ةنيدمل دسأ ءانبو نوحيج رهن ءارو ام دالب يف دسأ تاحوتف

 ىلع فلختساو ه8 ةنس ناضمر يف قارعلا يل ناسأارخ نم دسأ داع مثاها٠ ١ ىف

 ريمألا ىلإ داع مث ةريصق ةرتف ناسارخ- مكحلا ىلوتف ''"يبلكلا ةناوع نب مكحلا ناسارخ
 نم بكوم يف ةناوع نب مكحلا قلطناف «دئسلا دالب ىلع هالوف قارعلا ىف يرسقلا دلاخ

 ريمأ رقمو ةمصاع ليبادنف ةنيدم ىلإ ةرصبيلا نم تايصخشو بلك تاالاجرو ناسرف

 .دنسلا يف ةرامإلا ةدلس منستو ه9١١ ةنس رخاوأ يف ناركمو دنسلا

 : ةيزيلكنإلاب هصن ىلي ام ةيناتسكاب ةسارد ىف ءاج دقو

 «آ15 723 اطغ ةلستمستة انة 01 كا 17735 5 عدلت 360 ط]/ 126 ع07عططع 01

 1:20 آ[؟طقلا0 ط. مطقا]هط 02مم طع 11ة]عقتتت 2. متت 13151 7725 4

 عمد عرمم» ه5 كذدلط هل 20)هتطتم ع 16111101165. 12غ ع01ع2207 هقتطع 16156 10 ةلكع

 اتزم طلو 261 2551 عمتسعالا 21005 8ث طلك هزت 20ط عج عمتق. ثتممدع 1طعوع 76 *شست

 ط5. 84 طةستت 20 خ1- 03 ةذنج 220 3/1011 2. 2115212: 2255311. :ثعس ت22 <01

 ماعاعمل انرم 81111211 11012 133513 771616 265 85 1208 هل 1111162131 212 2205-

 ممعماتق 1116. ظهغط طع ععطعت هلم طقم 10 ماقتن 3 ؟1عمتقعدمأإل 1222011 ة214 1016 12

 1هءول موائد ةطل همعمختدلل]: غ0 2156 10 م0162. فس طععوسصع طع 21 معطغ 0

 رتقتت 01 طملعدتم, 15128 هع 10 اأطع ع0؟ع2201ةطنر» 01 ةاطصلاط 216: اطع ةلغ هآ طع

 اة مب ىطنلمف 3ةدصجتا 06م0عل 20م2 طع اتسع 5ءامع 16 :عيمقتم 21001 طماطم 116 7

 مماتكتعذ ةنحل 5ء[160 لمربط 2غ 8ةطصتإلةق, 2 6 0 ةمانحع ؟7/طعدع طعون طع 16111-

 1015 7طعتع 3251221-21 135 10 هات ع و» ''

 :هنأ وه ةيبرعلاب كلذ ةمجرت رهوجو
 ًامكاح يبلكلا ةناوع نب ْمكَح قارعلا مكاح يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىَلو

 عم ةديدجلا هتسايس قيبطتل انه ىلإ يبلكلا مكاحلا ىتأ ءاهل ةعباتلا تاعطاقملاو دنسلل
 ير نب ندتمو مساقلا نب دمحم نب ورمع مهنم ناكو «هب نيصاخلا نيدعاسملا

 .8ج 97١”ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 . ناخ ىنب دمحأ 6 18125طدنن ظسنعمتع )١(
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 . .اهيف ميقي ناك يتلا ةرصبلا نم رذنملا يبلكلا ةناوع نب مكح رضحأ . يرابهلا

 3 ورمع حبصأ ٠ .ككسلاب ةيلحملا ةسايسلاو مكحلا يف اماه ار نالارنجلا بعل

 عقت يتلا هيناب ةقطنمب رذنملا ماقأو زكرمت امديب . .دنسلا يف ةناوع نب مكَحلل ىنمُيلا

 .(ها) .اهيف ةروصنملا ةنيدم كييشت مت قتلا ةعطاقملاب ام ناكم فض

 116 طقف طععنم 131ه 1طقخ هج طتق 322391, طع عما 7ته201 11ةلعقتل 2. 8

 1[كلطأ هدبصح اةطع معوط 34151112315 531161260 211 0776ج طق 226235 7711520111 2357118 2

 ماهعع 10: ةطفاا عع هتصل همدرمصموؤء. *”ةحجدسم 13151 عماطع2»عل 211 ه1 طعم 8661

 دل عماتتلم0 2 هقصاخمطتمعالأا 101 اطتنط. 11 735 2212260 25 ةل]- 5[ ةطخات72. 276 1001

 هأطعر ةمصنطما 51521176 هن طلاق هنن 2م625ا11ع5د 10 ةقاةطانقط معو ةت115011137 زا 15

 ةععوق ةطل اتمتع طعم ننعم طنق طوصصعم» 20,

 يم ب ل همم كير ا يكل لك

 ا ع ار ل ا يا اءرط ب تسلا اش قا «هيف نوئنصحتيو

 . (ها) «ةيرادإو ةيكرسع لئاسوب (هتدايق) هترمإ
 : يلي ام يبلكلا ةناوع نب مكحلا دهع ملاعم نم ناك دقو

 : ةناوع نب مكحلا ةباعزي ناركمو دنسلا هذا نيفلدملاو برعلا ديحوت ب8

 ةيالو مايأ برطضا دق ناركمو دنسلا رغث يف نيملسملاو برعلا رمأ ناك

 رشع ةينامث دنسلاب لاملا تيب يف دجو دق ديز نب ميمت ناكو يبتعلا ديز نب ميمت

 اك ل عر ل د سل و لا را

 سانلا تاما «لاملاب د ةءافكلاو ةنسحلا ةريسلاو 2 نيملسملاو 0

 ل ل ا هتعاطل

 7 مو ا

 .حرفلا نيسح ىقوش ةمجرت - 6 015 هأ ذل! ةسصقاتتت 11 )١(
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 :نودلخ نبا لاقو

 ©(هتيالوب سانلا يضرو . .دنسلا دالب يبلكلا ةناوع نب مكحلا يلو
 مكحلا تيبثت ىلع يبلكلا ةناوع نب مكحلا لمع» : هنأ ةيناتسكابلا ةساردلا يف ءاجو

 ناكر مل درر دو د ركع لئاسوب ئوابقر هقزروإ كت اهدي زر دانا قام نع ىف ردا
 .مال7/8 /ه١١١ ماع وهو ناركمو دنسلل هتيالو نم لوألا ماعلا يف كلذ

 ناتسكابي ةظوفحملا ةنيدم ةناوع نب ْمكَحلا ءانب  ؟
 ةنيدم لوأ ءانبب يبلكلا ةناوع نب مكحلا ريمألا ماق مك /ه١١١ ةنس يفو

 تناك ةقباسلا دوهعلا يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ندملا نأ ْذِإ «لدسلا ذالس ةيمالدسإ ةسرغ

 ةعبرأ اهب رقتسا يتلا دنسلاب لبيدلا ةنيدمو - ةمصاعلا يهو  ناركم ىف ليبادنق ةنيدم

 ليبادنق  امهو «بلهملا نب بيبح دهعو مساقلا نب دمحم دهع يف برعلا نم فالآ

 دتهلاو دنسلا رهن قطانم امأ «مالسإلا لبق ام ذنم كانه ةدوجوملا ندملا نم - لبيدلاو

 يهو كانه ةنيدم ءانبب ةناوع نب مكحلا ماقف نيملسملل نصح الو ةنيدم اهيف نكي ملف
 :هصن يلي ام نادليلا حوتف يف يرذالبلا لاق كلذ نعو «ةظوفحملا ةنيدم

 ءةّصق لهأ الإ دنهلا لهأ رفك دقو  دنسلا رغث يبلكلا ةناوع نب مكحلا يلُو١

 ةنيدم دنهلا (رهن) يلي امم ةريحبلا ءارو نم ئَئَبف «هيلإ نوأجلي أجلم نيملسملل ري ملف
 لهأ نم بلك خياشمل لاقو .اهّرَّصَمو ًاذاعمو مهل ىوأم اهلعجو ةظوفحملا اهاّمس

 :مهضعب لاقو .قشمد :مهضعب لاقف ؟اهيمسُن نأ نورت ام  هعم نيذلا  ماشلا

 اهيمسأ ينكلو كداعمالا رمد :لاقف ءرمدت اهمس :مهنم لجر لاقو ءصمح
 توه صمخت وأ قش ةاهتيحسلا جرتفا يذلا ناكو .[57”١ص] «اهلزنو .ةظوفحملا

 نطوأف ه١7١ - ١75 ةنس سلدنألل ًايلاو حبصأ يذلا يبلكلا رارض نب ماسح - ًابلاغ

 ةريبلا ةنيدمب برعلا نم ةقرف نطوأو .صمح اهاّمسو ةيليبشإ ةنيدمب برعلا نم ةقرف
 ةنيدملا ةيمست ةناوع نب مكحلا ىلع حرتقا يذلا هنأ ىلإ كلذ ريشيو «قشمد اهامسو
 .ةظوفحملا اهامس ةناوع نب مكحلا نكلو «ءصمح وأ قشمد مساب دنسلاب اهانب يتلا
 :كلذ نع نودلخ- نبا لاقو

 .[548ص] «نيملسملل ىوأم اهلعجو «ةظوفحملا اهامس ةنيدم ٌمكَحلا نبا

 اهلعجو (مالا“٠ ) ه7١١ ةنس ةظوفحملا ةنيدم ءانب ةناوع نب مكحلا مثأ دقو

 ةمصاع ةئيدم اهلعج يأ  (اهّرّصَمو) دنسلا رهن ةقطنمب نيملسملل ًالقعمو ىوأم
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 لوأ ةظوفحملا ةنيدم تناكف «ناركم يف ليبادنق ةنيدم نع ًالدب اهيف ماقأ يأ (اهلزنو)
 يف ةيبرعلا ةراضحلا تازاجنإ نم يهو (ناتسكاب) دئسلا دالب يف ةيمالسإ ة ةيبرع ةئيدم

 ,قافآلا تللت

 دنسلاو دنهلا رهن قطانم هريرحتو ةناوع نب مكحلا تاحوتف

 دالب نم نوملسملا جرخي ديز نب ميمت مايأ يف» هنأ يرذالبلا لوق فلس دقل

 يتلا دنهلاو دنسلا رهن قطانم دالب وه دنهلا دالبب دوصقملاو .«مهزكارم اوضفرو دنهلا

 رهاد نب ةشيلح لتق دعب نمحرلا دبع نب دينجلا مايأ اهوكلمو اهوزغ نوملسملا ناك
 ءديمرهبو «نيزأو «صوربو «جنهدو «لدنملاو ءدمرمو «جريكلا ندمو قطانم يهو
 رطيسو اهيف مهزكارم اوكرتو دالبلا كلت نم نوملسملا جرخف ءرزجلاو نامليبلاو
 يرذالبلا ركذ امك ثيحب ءاهيف ملسأ دق ناك نم رفكو ديز نب ميمت مايأ ودعلا اهيلع

 .؛ةّضق لهأ الإ دنهلا لهأ رفك دقو دنسلا دالب ةناوع نب مكحلا يّنُو» داخل

 ءانيب ماقو مملسملاو بيوعلا ةدحو ةاعأو دتسلا دالب ةناوع نب مكحلا ىلوت املف

 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيبرحلا ايارسلا هيجوتو ةدايقب ماق أرقم اهذختاو ةظوفحملا ةنيدم

 ضرأو جريكلا قطانم حتف داعأف دنهلا رهن دالب نم دنسلا رهن يلي ام قطانم ىلإ
 «لدنمو ؛دمرم ىلإ ةداقلاو لامعلا ثعبو ءرزجلاو نامليبلاو :نيزأ اهتئيدمو ةيلاملا

 ةيبرعلا ةطلسلا تيبثتو «دنسلاو دنهلا رهن قطانم ريرحت متف «صوربو «جنهدو
 :نودلخ نبا لاق كلذ نعو .دنهلا موختو ناتلملا ىلإ قافآلا كلت يف ةيمالسإلا

 .[؛ :8ص)] (ودعلا هيلع بلغ ناك ام ةناوع نب مكحلا صلختسا»

 اوبلغ امو ودعلا يديأ يف ناك ام ةناوع نب مكحلا صلخت» :يرذالبلا لاقو
 ءدنهلاو دنسلا دالب نم قافآلا كلت يف مالسإلا تايار تفرفرف [47”١ص] ؛هيلع
 .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةدايسلا اهعوبر يف تخسرتو

 دنسلا ةمصاع ةروصتملا ةتيدمل ةنارع نب كسلا هاد ٌ

 نب دنسلا ريم يبلكلا ةناوع نب مكحلا أدب مالا" مها ةنس يلاوح ىفو

 نب مكحلا نأ دب الو .ةروصنملا ةنيدم يهو دنسلا ةيالو ءاجرأ لكل ةمصاع ةنيدم

 د لو قالا ريما فل ذل قع نوال سو رانا رد لع لمجال رج

 ةروصنملا ةنيدم دييشت قرغتسا دقف ءدنسلا هالي سكلا يراضحلا زاجنإلا كلذ ذيفنتل

 فارشإلا ةناوع نب مكحلا دنسأ دقو «نيتنس وحن يف اهدييشت لمتكاو ًاميظع الام
 نب روصنم ًاضيأ هعم ناكو يفقثلا مساقلا نب دمحم نب ورمع ىلإ ةنيدملا ءانب ىلع
 ركذ دقو .ةروصنملا ةنيدم ةناوع نب مكحلا يمس همساب يذلا يبلكلا روهمج

 : يلي ام (ه119 ةئس ىفوتملا) يرذالبلا
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 هدلقيو هيلإ ضوفي ناكو ةناوع نب مكحلا عم مسأقلا نب دمحم نب ورمع ناك#»

 نود ىنبف هرمأ ءرفظ دقو هيلع مِدَق املف «ةظوفحملا نم هازغأف هلامعأو هرومأ ميسج
 تثحيبصأ اهنأ يأ 2'”(مويلا لامعلا اهلزني ىتلا ىهو ةروصنملا اهامسو ةنيدم ةريحبلا

 يرذالبلا مايأ ىلإ - ه85١١ ةنس  ةناوع نب مكحلا مايأ ذنم ءارمألا دنسلا لامع رقم

 اهامسو ةنيدم ىنبف مكحلا هرمأ ءرفظ دقو هيلع مِدَق املف ةظوفحملا نم هازغأو رومألا

 ,**70نهفل عر بسلا ءارمأ ناك ىتلا نه ةروصتملا

 روهمج نب روصنم مساب ةروصنملا تيمسو)ا :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 امئإو كاذنآ دتسلل الماع نكي ملو يبلكلا روهمج نب روصنم وهو "”«ةّيمأ ينب لماع

 هنأ ىلع همساب ةنيدملا ةيمست ىلع لديو «يبلكلا ةناوع نب مكحلل بئان ةباثمب ناك

 فرشأ يذلا ناك ًءاوسو ءاهدييشتو ةئيدملا ءانب ىلع فارشإلا يف مهم رودب مهاس

 نب مكحلا ريمألا وه كلذل ةمزاللا لاومألا رفوو ةنيدملا ءانبل طيطختلاو ريكفتلاب ماق

 «ءدئسلا ةيالول ةمصاع اهلغجو ةروصنملا اهامس يذلا وهو ةنيدملل ينابلا وهف ةناوع

 :ىسدقملا ركذو .'*”6لكشلا ةيرئاد ةروصنملا ةنيدم نأ» : يومحلا توقاي ركذ دقو
 ةينبم اهتويب نأو قشمد ةنيدم مجحب اهنأو «دنسلا ميلقإ ندم ىربك يه ةروصنملا نأ»

 ةراجحلاب دجسملا ينب دقو ةنيدملا بلق يف دجسملا عقيو «بشخلاو نيطلا نم

 عبرأ ةنيدملا روسل ناكو .جاسلا بشخ نم فقسلا لمحت يتلا هتاماعدو بوطلاو

 قطانملا بسحب .ناتلملا بابو نادنسلا بابو ناروتلا بابو رحبلا باب يه تاباوب
 مايأ ىلإ دنسلا ةمصاع لازت ام ةروصنملا تناكو :«””«ةباوب لك اهيلإ يدؤت يتلا
 ىلاعأ نم ىتأت ىتلا راهنألا يدوعسملا ركذ ثيح مها” ماع  يدوعسملا خرؤملا
 :ىلي ام يدوعسملا لاق مث (ناتسكاب لامش يف) ناتلوملا ىلإ (ناتسناغفأ) دنسلا دالب

 ىف ةروصنملاو ناتلوملا نيب اميف مايأ ةثالثب ناتلوملا دعب راهنألا عمتجتولا

 يهو اهيبرغ نم رورلا ةنيدم ىلإ كلذ عيمج ىهتنا اذإف ءتاسودب فورعملا عضوملا

 .١اج 8١ص - يدوعسملا  بهذلا جورم (”)

 .15١ه ص  يومحلا توقاي  نادلبلا مجيعم (4)

 .476ص - يسدقملا  ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ (4)
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 نم لك ٌبصيو نيمسق مسقني مث «نارهم رهن كلانه يمس ةروصنملا لامعأ نم

 لامعأ نم ةركاش ةئيدم يف دنسلا نارهمب فورعملا ميظعلا ءاملا اذه نم نيمسقلا
 ةنيدم نم نيموي رادقم ىلع كلذو (يدنهلا طيحملا يأ) يدنهلا رحبلا يف ةروصنملا

 «ةيدئس اخسرف نوعبسو ةسمش ةروصنملا نلإ ناتلوملا نم ةفاسملاو . لييدلا

 ةيرق فلأ ةئامثالث ىرقلاو عايضلا نم ةروصنملل ام عيمجو .لايمأ ةينامث خسرفلاو

 ةئيدمل ميظعلا وأشلا ىلع كلذ لك لديو «''"«ةلصتم رئامعو راجشأو عورز تاذ
 ريمألا مساب تيمّسو يبلكلا ةناوع نب مكحلا يناميلا ريمألا اهانب يتلا ةروصنملا

 ٠ . يبلكلا روهمج نب روصنم يناميلا

 هصن ئلو ام ةروصنملا ةئيدم نع ةيناتسكابلا تاساردلاو رداصملا ىف ءاجو

 ظ : ةيزيلكنإلاب
 «4مطمتتأ ءعطخ 01165 10 طع 5هان1ط-عققأ 015 2 11116 مت 2017 231160 530-

 طق ماتتن اج اطع 015116 01 5325131: 12 510 31025 1ع 014 560 01 126 1519761 12-

 لاتق, هنت 1 اطع تمتص ع01216 (ن1عهتملأو ه1 طق 1ع طقصلع 01 1طق ل 313360 62231

 1031م0 ةهادع ]هج ةهنحق طتعط ةمممانت05 01 01251226 لقط 6510125 2120 161 عطخق. 6

 1م0ان505 1ع عوعطخ 1طق ععامقل25 01 1 ©311151 12011 ثعوط هتان آص ئاصلط ؟؟طقعط

 135 101120460 59: هنت ثذهوأط عماتمذ 01 طعات؟ نعد 110/728 عطه 120/737 ةطصل 4

 1131160 11 ذ11313511131-1.. 1غ طقق طععنت ؟ع131:ع0 ةطقأ هذ طق5 1721::3 16 7601

 طقلعمسج 5. *”ةحونم2ت ال61 1هانتتل طع ةعوط 5105112205 52116160 311 076م طق 85

 رى طمالا 225128 2 م12عع 10: ةطعاأ عت ةنمل هماتتتص05ء. : متجدد اكهلاط1 عقتطتعم 211015

 اطعم 10 ععاطعتت ةتتل 1هاتص0ع1 2 هةددامدتنم عا 101 اطغعاتت. 1[ 7735 2232260 25 ثل-طةط-

 11123... ]3167 هر مطنت 20ها12060 9نعأ ةتتماأطعت هاون اص اطع 1612137 320 232260 11

 فاد[ ةتتقاتت هنت, 2 3920101 01 71610157 01 151ة1 12 51201 .

 : يلي امك ةيبرعلاب كلذ ةمجرتو

 ةامعملا ةيسيفلا ةنيزيملا فرنش فرددم زن اييرقق لابمأ ةينامث كفو ىلع
 «سودنإ رهنل ميدقلا ىرجملا دادتما ىلعو دنسلاب راجنس ةعطاقم يف روبادهاش

 ةفلتخم داعبأب ةضفخنمو ةيلاع لالت دجوت اورماج ةانقل ىرسيلا ةفضلا برقب ةرشابم

 يبرع مكاح اهسسأ ءدنسلا يف ركبم تقو ذنم ترهظ ةيبرع ةنيدم (لالطأ) اياقب يهو
 ءاج امدنع . .ةروصنملا اهامسو  مالا"”8 -778/ه١١١1-١١١ ماع نيب ام -

 يف (نيرشتنم) نيتتشم نيملسملا برعلا دجو يبلكلا ةناوع نب مكَح يبرعلا مكاحلا
 يف مهتاتش ملب ةناوع نب مكح ماقف «هيف نونصحتي رقم مهل سيلو ةقطنملا ءاجرأ

 .اج 58١ص - يدوعسملا  بهذلا جورم ()

 . حرفلا نسح يقوش ةمجرت - 156 01 ه5 للا -14715101١خشكآ 00
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 برقلاب ىرخأ ةنيدم (ريمألا) َتَب دعب ايمفو . .ةظوفحملا اهامس ةيميلقإ ةينكس ةدحو
 . "”(دنسلا يف يمالسإلا راصتنالل زمرك ةروصنملا اهامسأو اهنم

 ةينيدلا اهينابم تعسوتو ترهدزا ةروصنملا ةئيدم نأ» ةساردلا ركذت مث

 ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةطشنألل ًارهدزم ًازكرم تراصو ةديدعلا ةيملعلاو
 نّوْدو ليِق دقلو .يبرعلا ملاعلا ءاجرأ يف اهتيص عاذو «ةيمالسإلا ةراضحللو

 دنع ايعمعأو ةيعاوزلا اهيتاهتتم نوخعروحلا نكذو.ةرووفتملا ةكدم هغ نفكلا

 اوعنصو اهنم اورجاه نيذلا ةبخنلا نعو نيزرابلا اهئاملع نعو برعلا راجتلا
 نيخرؤملا نإ . يبرعلا ملاعلا يف ةيفاقثلا طاسوألا يف ًامساو ةناكم مهسفنأل
 ءالؤه مدقأو «عوضوملا نع ةريزغ ليصافت اوركذ دق نييفارغجلاو ةلاحرلاو

 ةنيدم عقوم نم نيخسرف دعُب ىلع تينُب ةروصنملا نأ ركذ دقف يرذالبلا
 ةروصنملا ةئيدم نأ ىلإ يومحلا توقاي ىفارغجلا راشأو «ةميدقلا ذابانمهرب

 ءا رج نس اخت وكت ةريزج نمل نرع طخسددع مقتز لكشلا ةيركادكلاك
 مهأ نم ناكو «ًابطرو اراح ةنيدملا سقط ناكو . سودنإ رهن نم عرف فافتلا

 عاونأو زوملاو وجناملاو نوميللاو ركسلا بصقو زرألا ةروصنملا ليصاحم

 ةفلتشم تاهج ىلإ ليصاحملا هذه ضعب ردصُت تناكو «رومتلا نم ةفلتخم
 فلاس) ىسدقملا فصو نأ ةظحالملاب ريدجو . .ةفالخلا ةلود نم ىرخأ ندمو

 ناكر هرصعلا كلذ نق سون ةيبرع يده اب اهيضت ةرويمتملا ةنيدمل (ركذلا
 ةعيسلا زكارملا ةيقب هع نكي يذلا يروحسلا ركرجلا رح دجسلا وأ عماجلا

 هباش امو 862835 ايارسلاو قاوسألاو ةعماجلاو سرادملاو ةرامإلا راد لثم '

 نم اهماكح ةلاحل ًاعبات اهتلاحو ةروصنملا زكرم ناك دقف لاح لك ىلعو . . كلذ
 ىتح زرابلا اهزكرم يف ةنيدملا تتبث دقف ًامومعو .طوبهلاو عافترالا ثيح

 ىف عترمعسا ةروصتملا" ةديدم نأ كلذ :ىدؤموا 0*1 رشغ ةلاغلا نرقلا رخاوأ

 .تاستلا نيمألا اهانة ةنم نامي ءاعر ( ناعيا هلا ةالي: زرابلا اهركرم
 نب مكحلا دهشتسا دقو .دنسلا ةيالول ةمصاع اهلعجو يبلكلا ةناوع نب مكحلا

 نمز ركذي ملو هداهشتسا يرذالبلا ركذ دقو ءدنهلا دالب يف دهاجي وهو ةناوع
 ه4١1 ةنس رخاوأ يف دهشتسا هنأ ودبيو «هدعب دنسلا ىلوت يذلا مسا الو كلذ

 ةياهن ىتح يبلكلا روهمج نب روصنم هدعب دنسلا ىلوتو ء«ه19١1 ةنس يف وأ

 .ةيرجه ١١١ ةنس نيقرشملاو قارعلل يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ةيالو
 ثاكا شاك 5

 )١( حرفلا نسح يفوش ةمجرت - 16 013 01 ذل طا شلل 5 انآ ظذ :
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 يبلكلا ةناوع نب مكحلا دعب دنسلا دالبل نويناميلا ةالولا :ًاثلاث
 ءدنسلا دالبل نييناميلا ةالولا ءارمألاو نيحتافلا عسات ةناوع نب مكحلا ناك دقل

 نييناميلا ءارمألا ةالولا نم ةبكوك كلذ دعب دئسلا ةالو نم ناكو «نييبتلا فلس امك

 لماكتتل انه مهركذنسو .ةيسابعلا ةفالخلا رصع مث ةيومألا ةفالخلا رصع ةيقب يف

 كلت يف يناميلا يبرعلا رودلاو (ناتسكاب) دنسلا دالبل نييناميلا ةالولاب ةفرعملا
 :مه ةالولاو .قافآلا

 ٠ ناتسجسو دنسلا ريمأ يبلكلا نازغ نب دمحم )115--9؟١ه(

 اولخد نيذلا ةداقلا نم يبلكلا روهمج نب روصنمو يبلكلا نازغ نب دمحم ناك

 دعي دنسلا ىلوت يذلا مسا رداقظملا ركذت ملو .يبلكلا ةناوع نب ْمُكََحلا عم دنسلا

 اريمأ نازغ نب دمحم ناكو «ماشلا ىلإ روهمج نب روصنم داع دقو .ةناوع نب مكحلا
 ىلو قارعلا ريمأ يفقثلا رمع نب فسوي نأ :يربطلا ركذ دقف ه77١ ماع لبق دنسلل

 اغعيو (ةسنخو) ًارمغ ىيلكلا نارغ' نب دمحم لحأف# دتسلا ةالب ىفقتلا دمحم ني ورمغ

 مل نإو ًامجن ةعمج لك يف هنم يدؤي ًاميظع ًالام همزلأو هبرضف يفقثلا فسوي ىلإ هب
 يف - قارعلا يبلكلا روهمج نب روصنم ىلوت املف .أطوس نيرشعو ةسمخ برُض لعفي
 ةعيبلا دحاو ناتسجس نازغ نب دمحم ىتأف «ناتسجسو سلا مالو ده 1١ بجر

 يفقثلا دمحم نب ورمع ذخأف «دنسلا ىلإ راس مث كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي ةفيلخلل
 أكتاف سرحلا نم ًافيس ورمع لوانتف ةالصلا ىلإ نازغ نبا ماقو هنوسرحي ًاسرح هب رمأو
 ىلإ كاعد ام :هل لاقو نازغ نبا جرخف سانلا حياصتو «هفوج طلاخ ىتح الولسم هيلع
 ثبلف . كسفن نم تغلب ام كنم غعلبأ تنك ام :لاقف «باذعلا تفخ :لاق ؟تعنص ام

 دقو .2"'”«اهب ماقأو دنسلا دالب يف ديلولا نب ديزيل نازغ نبا عيابو .تام مث ًاثالث ورمع
 ىتح كلذو .ةروصنملا ةنيدم هرقم ناكو ءناتسجسو دنسلل ايلاو نازغ نب دمحم ثكم

 .ه79١ ماع رخاوأ يف دنسلا ىلإ روهمج نب روصنم مودق

 (ه15 110 ) دنسلا ريمأ مث قارعلا ريمأ يبلكلا روهمج نب روصنم ١

 ّيعاضقلا يبلكلا ورمع نب نصح نب روهمج نب روصنم يناميلا ريمألا وه
 نم َةَّزَملا نكسي ناكو «ءيومألا رصعلا يف ناسرفلا نم «ريمأ» وهو «يريمحلا

 -ه175 ةنس كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي ةفالخلا ىلوت املو «''"قشمد يحاوض

 مِدَّثو «قارعلا ىلع روهمج نب روصنم ديلولا نب ديزي ىَّلو» - يربطلا ركذ امكو
 ديلولا نب ديزيل عيابو لامعلا ىلوو ةيرجه ١١5 بجر نم نولخ مايأل قارعلا روصنم

 .ةنج ١82صو 55صو 4١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 .554ص - فرطماب دمحم  عماجلا (؟)
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 نب دمحم روصنم ىّلوو «قازرألاو ءاطعلا لهأل ءاطعلا جرخأو ءاهروك يفو قارعلاب
 (ميلقإ) ىلع روهمج نب روظنم هانعأ هّجوو . .ناتسجسو دنسلا ىلع يبلكلا نازغ
 اياز: نوصتم سكمو '"(ةفركلا ىلع ىدتكلا نيابعلا ني هللا ديبع ىلوون م قزلا
 قشمدب ةفيلخلل ًاراشتسم ناكف ماشلا ىلإ داع مث ه77١ لاوش ىلإ اهقراشمو قارعلل
 دض بصعتلا رهظأو ه1171! ةنس دمحم نب ناورم ةفالخلا ىلع بلغت نأ ىلإ
 قارعلا ىلإ نييناميلا ناسرفلاو ةداقلا نم ديدعلاو روهمج نب روصنم هجوتف «ةيناميلا

 ناسرفلا نم ةئامتس روصنم عم ناكو ءدمحم نب ناورم دض ةضراعملا اولعشأو

 يربطلا ركذ امكو - لب قارعلاب ةضراعملا ةداق نم روصنم لزي ملو «نييناميلا نييبلكلا
 ةنس ةدعقلا يذ يفو .'”(عمجأ لبجلاو نيهاملا ىلع روهمج نب روصنم بلغت»

 قنيهاملا لإ ىضمو ةفوكلاب روصنم مزهناف ًافيثك ًأشيج دمحم نب ناورما ثعب ه8

 ةئس رخاوأ يف  دئدنعو «؟'«دنسلا ىلإ روهمج نب روصنم ىضما مث (سراف يف)
 تراك "اةيدنيللا نيلخ رويهش نثر ربصتم ىارتما لاب كل + ب كارز ها

 نم يبلكلا نازغ نب دمحم قباسلا اهريمأ نأل لاتق نودب دتسلا ىلع روصنم ةرطيس
 ةقالخلل ةفراعملاب) كعبسلا ىلع ايلر كتم ريفا روصتس مييصاق::«قمومتع ءاننأ
 يعن نب تبيان ني ةعاقرإ مانشلاب كمعم نب تاورمل ةصراعملا 5 نم كاقوارإ .(ةيناورملا

 همركأف «روهمج نب روصنمب قحلف تباث نب ةعافر تلفأو» :يربطلا لاق ؛يماذجلا

 وهو ًاروصنم غلبف ؛هلتقف ةعافر هيلع بثوف روهمج نب روظنم هيخأ عم هفّلَحو هالوو
 نم ةناوطسأ هل ىنبف ةعافر لخأف هيلإ عجرف ةروصنملاب هوخأ ناكو ناتلملا ىلإ هجوتم

 را ثكمو ."'”(هيلع ئّبو اهيلإ هرّْمّس مث اهيف هلخدأو ةفوجم رجآ
 مايقو ةيناورملا ةفالخلا طوقس ىتح (دمحم نب ناورم ةفالخل ةضراعملاب) دنسلا
 ديأف ء«ه77١ ةنس عيبر رهش يف ةفالخلاب حافسلا سابعلا يبأ ةعيابمو ةيسابعلا ةفالخلا

 ركذ دقو .دنسلل ًايلاو سابعلا وبأ هّرقأف حافسلا سابعلا يبأ ةفالخ روهمج نب روصنم
 نب نايفس  ه7١ ةنس يهو  ةنسلا هذه يف ةرصبلا ىلع لماعلا ناك» :هنأ يربطلا
 دنسلا ىلعو . يعازخلا ثعشألا نب دمحم سراف ىلعو .تباهملا نب , ديزي نب ةيواعم

 نب دمحم سراف ىلع لماعلا ناك ه17١ ةنس يف كلذكو ا 7” وهم هن نوضصنق

 ا (روهمج نب روصنم دنسلا ىلعو «ثعشألا

 .ةج ١8صو 57صو 9١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
 .554ص  فرطماب دمحم  عماجلا (؟)

 .ةج ١5١ و 57١/ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات ()



 لاتقل يلاوملاو برعلا نم فالآ ةعبرأو يميمتلا بعك نب ىسوم سابعلا وبأ هّجوو)»

 مزهناف ءافلأ رشع ينثا يف روصنم مهيقلف ء«دنسلا ىلإ اوراسف ءهروهمج نب روصنم
 .ما/١0 قفاوملا ه75١ ةنس كلذو «لامرلا يف تامف روصنم ىضمو ءهعم نيذلا

 ١ - دنهلاو دنسلا ريمأ (دْرَمراْرَه) يدزألا ٍصْفَح نب رمع )؟١575  ١ه١1اه(

 نبا لاق .(َدْزَمرازه) بقلب فورعملا يدزألا صفح نب رمع يناميلا ريمألا وه

 «درمرازهب فورعملا «ةرفص يبأ نب ةصْيبَق نب نامثع نب صفح نب رمع وهل :ريثألا
 «لاطبألا نم ءريمأ.. » هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو . ؟1"لجر فلأ ينعي

 روضتملا, ءابأ يف دعنلا ةزمإ ىو . لجر فلأ يأ (درمرازه) هيمسُت مجعلا تناك

 درمت نيح ةرصبلاب نيميقملا نييناميلا مالعأ نم صفح نب رمع ناكو .''”«يسابعلا
 ةنس يف  ريثألا نبا ركذ امك - ثيح دنسلا لماع يميمتلا بعك نب ىسوم نب ةنييع
 غلب املف ءاهيلع ًالماع ناكو دنسلاب  ةعاطلا - بعك نب ىسوم نب ةئيبُع علخ ه1
 صفح نب رمع هّجوو ةرصبلا رسج ىلع لزن ىتح هركسعب راس روصنملا ىلإ ربخلا
 ايل بلغف دعسلا درو: تح رسعغ راسق ةئييغ هنراخت دثهلاو كثسلا ىلغ ًالماع
 دنسلا ىلع ًالماع صفح نب رمع روصنملا رفعج وبأ هّجَو» :يربطلا لاق كلذكو

 رقتساو ."''«اهيلع َبَلَعو دنهلاو دئسلا درو ىتح راسف ىسوم نب ةنبيعل ًابراحم دنهلاو
 دنهلا فارطأو دئسلا دالب لك هتطلس تلمشو ةروصنملا ةنيدمب صفح نب رمع ريمألا

 دنهلاو دنسلل ًايلاو ثكمو «لجر فلأ يأ (ةْرَمراْرَم) مجعلا هامسف ًاعاجش ًالطب ناكو

 ل ا ل ا ا ا ل

 لقتناف «ةيلامشلا ةيقي رفإ ىلع هالو دنسلا نم هيلإ مِدَق املف ه١5١ ةنس هيلإ مودقلاب

 ىتح ةيلامشلا ةيقب نرد الار نضلخ ند وق كمر «اهيرغ ىلإ ةفالخلا ةلود قرش نم

 .ةيرجه ١04 ةنس ةجحلا يذ يف هتافو

 ١١  2دنسلا ريمأ يبلهملا متاح نب حْوَر )١51١189ه(

 هلج مهلوأ ناك نيذلا دتسلا .دالبل خنئيناعيلا ءارمألا نم رشع ثلاثلا وه

 «بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب حْوَر ريمألا وهف (ه44 ةنس) ة ةرفص يبأ نب بلهملا

 قس هالو «ةيسابعلا ةفالخلا مايق يف مهاسو «ةرصبيلاب ةيدايقلا تايصخشلا نم ناكو

 «جراوخلا نم موق نم اهصيلختو سرافو زاوهألا قطانم ةدايقو ةرمإ روصنملا رفعج

 دبا رد انقل كمال ورب يعااا يق نيترطملا ني ناك ننيقيل مداح نب نور عملا ران
 :ةمالد وبأ لاق لاتقلل ناقيرفلا

 .هج ١٠ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()
 5٠. "ص  فرطماب دمحم - عماجلا ()
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 دسأ وثب يب ىرخُتَف زاربلا ىلإ ينميقُي نأ حؤّرب ةوصأ يثإ
 دحأ نم توملا رايتخا ٌتئروامو مكئروأ ٍتوملا ٌبح بلهملا نإ

 كلتب أدئاق ًاريمأ ثكمو «جراوخلا كئلوأ حور مزهو «لاتقلا نم حْوَر هافعأف
 هتمجرت ىف ءاجو .روصنملا ةفالخ ىف ةيدايقو ةيرادإ بصانم ةدع ىلوتو .ةقطنملا

 ا ًايباج ناكو ع ملا ةاوحألا ره بمآ: 3هئأ عماجلا باتكب

 متاح نب حْوَر يلو :دقو ١١5[ ص] (دنسلا روصنملا نب يدهملا هالوو «يسابعلا

 .ها١١ ماع دنسلا دالب نم دبراب ةنيدم حتف مت هلهع يفو . تلي 17 1 ماع نسل دج

 نب دمحم نب رصن ةيلوتب هتيالو تهتناو ه١1١ ماع ىلإ دنسلل ًايلاو حور ثكمو

 ًايلاو مث ه1765١-58 ةنس ةرصبلل أيلاو حبصأو ةرصبلا ىلإ حْوَر داعف ثعشألا

 ةنس ةيلامشلا ةيقيرفإل أيلاو حبصأ مث (ه١91١- ١7١ ةنس) ديشرلا ةفالخ يف نيطسلفل
 .هاال5 ةنس ناضمر يف ناوريقلاب هتافو ىتح ةالولا رابك نم ناكف ه96١ ١

 (ها"554- 151) دنسلا ريمأ ثعشألا نب دمحم نب رصن 5

 ًاريمأ نأكو ؛يعازخلا ةبقُع نب ثعشألا نب دمحم نب رصن يناميلا يملا وه
 ةنس ىلإ روصنملا نب يدهملا ةفالخو روصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف نيطسلفل
 انك . فدع ا 51 ةنس نوضتملا' نب ىديملا ,ىلإ نيطسلف نم رصن ميكو ها
 ناكم دتسلا ثعشألا نب دمحم نب رصن يَِلُو ه١ 0 :ت:ئيريطلا ركذ

 نب كلملا دبع اهيلإ هّجّْوو ءلِزَع مث ءاهمِدُق ىتح اهيلإ صخشو ءمتاح نب حْوَر
 خسارف ةتس ىلع لحاسلا لزن ىتح رصن صخشف «هتغبف ءرصن ىلع اهمِدَقف باهش
 نب كلملا دبع ناك دقو ءهلمع ىلإ عجرف دنسلا ىلع هديه ءاثأف :«ةرويضتملا قم
 ثكمف ثكمف .«ةرصبلا ىلإ كلملا دبع عجرف هل ضرعي ملف ًاموي رشع ةينامث اهب ماقأ باهش

 ة نانو يح ةروسنملا ةتيدم ردم ناكر ىذا < خد هن وم فشلا ايلاو نفت

 نق ربصلا نارناخلا ١6 نب ىلا كوب يربطلا ركذ امك ثيح دئسلل ريمأ وهو ه4

 .ةيرجه 4 ةنس رخاوأ يف هتافو تناكو [9 /7” 55 ص]1 ؛دنسلاب ثعشألا نب دمحم

 (ه16١» ماع ىلإ) دنسلا ريمأ يبلهملا ديزي نب ةريغملا 2 6

 نب ديزي نب ةريغملا ريمألا ءدنسلا دالبل نييناميلا ةالولا نم رشع سماخلا وه
 نب ديشرلا نوراه ةفالخ يف دنسلا دالب ةريغملا يلو .بلهملا نب ةصْيبق نب متاح
 رداصملا ركذت ملو ء«ه١107١ ةئس ةفالخلا ىلوت يذلا روصنملا رفعج يبأ نب يدهملا
 ًايلاو ةريغملا ثكمف ءه١/11١ ماع كلذ نوكي دقو «دنسلا ىلع ةريغملا ةيلوت خيرات
 اهيف لخدو دنسلاو نامرك يف ةيوق جراوخ ةكرح تعلدنا ثيح ه1417١ ةنس ىلإ دنسلل
 نيمك يف هوباصأف ء«مهلتاقو ةريغملا مهل ىدصتف ءميمت ةليبق نم دنسلاب نيذلا
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 0( دربملا سابعلا وبأ لاق .هولتقف

 يبلهملا دواد /نيبناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع

 :ةلوطم ةديصق يف بلهمل | نب ةنييع

 هلاوجرفأٌةّركمهيف ٌركاذإ
 بصاحب ٍديعب نم الإ لين امو
 هداسا ناك يليلاب نتن إو
 ىري نأ َمَّذلا نم ييحتسي ناك ىف
 ىتفلا ىلع ًاراع توملا ٌنظي ناكو

 نم لعقب ناسنلا هللا قلطأ دقو
 هَيان فرضي ٌدواد مهب خانأ

 يبأ نب دمحم نب هللا دبع لاق ةريغملا يفو..

 الّجأ َنْفَداَص ريطلا ثاغب رارف

 الّدَجَت ىتح ٍِباَشُنلاو لْبّتلا نم
 الضعأف ٌرهد بان نإ متاحوبأ
 الخدمو هيلع ًاموي ًاجرخم هل

 التقّيف باصُي نأ الإ رهدلا دي
 الّضفأو نمو مهنمهبانلتق

 ()(الكلك مث الكلك مهيلع وق

 (ه١٠ه )185  ناَمكو دنسلا ريمأ يبلهملا ديزي نب دواد 815

 رابك نم وهو «بّلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي نب دواد ريمألا وه

 ةنس) رصمل ًايلاوو (ه١!١- )1١1/٠ ةيقيرفإ لامشل ًايلاو ناك دقف ءءارمألا ةالولا
 جراوخلل ةكرح دنسلاب تعقوف دنسلل ًايلاو ة ةريغملا هوخأ ناكو (ه15١ - 4
 نامركو دنسلا ىلع ميمت ةليبق نم مهعم نيذلاو جراوخلا رطيسو ةريغملا لتقف
 هذا ديدي نندراو ةيرلا قوراح ةيلحلا يلون ءها7١ ةنس رخاوأ يف كلذو

 ةنس تلخد» . يربطلا ركذ امك ثيح ه١ ةنس لئاوأ يف اهيلإ قلطناف دنسلا

 لق .”هدنسلا يبلهملا متاح نب ديزي نب دواد ديشرلا نوراه ىلو اهيفو ه6
 يفو نييناميلا نييناطحقلا ناسرفلا نم ةقرف سأر ىلع دادغب نم دواد قلطنا
 .:دكسلا ىلإ اوفو «نامرك يف (جراوخلا) ةارشلا اومحلتساف بلهملا لآ مهتعيلط

 را ل

 (نافشلا دشألا زمهت ستاوع
 اباهش هتروص ٍءوضب لاخت د 5-8-5
 اننانيشأ ةنيفاسشتل صعدت اذإ ظافح ىخأ لك ناطحق ْنِمو

 ايارّشلااهبةارشلا ىلع َرَمأ ٌةويَناَمْرُك يف ْنهلناكو

 لاقو» :دّدِبملا سابعلا وبأ لاق .دنسلا ىلإ هعم نيذلاو دواد ىضمو

 )١( ادج ”؟ 58ص - دربملا سابعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا ,

 الا ص يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (؟) ج١٠١.
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 دنسلا ضرأب لَّتَق ْنَم متاح نب مم مضار يلي يا ينعم دم

 ديزي نباةريغُم لْئّقدنسلاب 76

 دومثمويكًأمويمهل ٌثلعج 1 فسم تقع

 ٍدورولةنتسماطقلالثم نهتم فرخ سنا حي ا اد

 ادوسأ ب ولقمُهبولق تقلخل ةبصٌُع بلهملا دلو نم نلمحي

 دالبو هدايرك يف ةاودلا ةبيهو رارقتسالاو نمألا يبلهملا ديزي نب دواد داعأو

 ذاللبل ايلاو :تكفو اننزك انيدك [عامتت ناكو «ةروصنملا ةنيدمب رقثتساو «دنسلا

 ماع ىلإ .ديشرلا ةفالخ يف ه6 ماع ذنم كلذو «ةنس نيرشعو ىدحإ ءاهز دئسلا

 ةنس اهيلع ٍلاو وهو دنسلاب دواد يفوت ثيح ديشرلا نب نومأملا ةفالخ يف ه6

 .ةيداليم 85١ قفاوملا ه6

 ١ - دنسلا ريمأ يبلهملا دواد نب رشب ) 5١-١5؟ه(

 قلو .بلهملا نب ةصييُق نب متاح نب "كيري. لي ةزاد نيش ينامبلا ريمألا وع
 ةنس يف - كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا ركذ امك  ثيح ءهل» 0 ماع دتسلا ذاب

 ىلع دواد نب رشب ديشرلا نب نومأملا اهالوف دنسلا لماع ديزي نب دواد تام هه

 دربملا سابعلا وبأ لاق ٠١[. /751ص] «مهرد فلأ فلأ ةنس لك يف هيلإ لمحي نأ

 :قاوسلا ميهاربإ لوقي دواد نب رشب يفو.. »

 انييتيدل يطختا تاع ايي هاتلا كيج 7 كرايببل
 ايري نيييصع كام . ةليضتقال ةييييحتمتلا أو

 ٠١ ١/ ١[. ص]

 ةفيلخلا نيبو هئيب ةبيط ةقالعلاو دئسلل ًاريمأ ىبلهملا دواد نب رشب ثكمو

 نأل ؛ه١١1 ةئنس امهنيب لكاشملا تأدب مث ه١71 708 ةنس نم نومأملا
 تاقارنا نأل مهرد نويلم ةئاملا غلبم ةنسلا كلت يف ثعبي مل دواد نب رشب

 نومأملا ىلو ه١١1 ةنس يف» :ي يربطلا لاق .ءكلذب حمست مل ةيالولا

 ةنس يفو ..نامرك ىلإ بجاح زاحناف دواد نب ر رشب همزهف حلاص نب بجاح

 نومأملا ىلإ لمحي ملو جارخلا ىبجو ةرفاملا ةواد ني ركب قلاش ىلا

 هيلإ هّجوف نومأملا فلاخو ىصع دواد نب رشب نإ» :يرذالبلا لاقو .«ًائيش
 يف هيلإ رشب جرخف «ةفوكلا داوس لهأ نم لجر وهو دابع نب ناسغ نومأملا
 - نومأملا ىلإ ناسغ عم دواد نب رشب ريسم لديو «مالسلا ةنيدم هب دروو نامألا
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 مل دنسلا هراوم امنإو فلاخي مل دواد نب رشب نأ ىلع - ه5١1 ةنس يلاوح
 .نومأملا اهديري يتلا لاومألا لمتحت

 يتلاو دنسلل هتيالو تهتنا ه5١١ ماع دنسلا نم يبلهملا دواد نب رشب ةدوعبو

 ةالولا نم ريخألاو رشع عباسلا وه دواد نب رشب ناكو نيس يسع ءامز عقاك
 ةرصبلاب تامو دنسلا ةيالو لك اومكح نيذلا ةالولا وخلا وهو ةدسلا ةادل ءييتانتلا
 .(م454 ) ه5 ةنس لعب

 ةقطنم لكل هجر تقو: نك لامع هدم هواد ىيرشت كعب ددسسلا كلر دقو

 ةرامألا ةعصاع تناكف ةيسير ةمصاعو يدك ترمعما ةروضتملا ةنيده نكلو «ريمأ
 ةئام نم رثكأ ةرامإلا كلت ترمتساو 0( )ه4 ماع ذنم ةيبرعلا ةيرابهلا

 راما ييتول ىلالا اجلا ل يرسل ماكح رخآ مسا ناكو .ةنس نيعبسو
 نزح يه زرابلا اهي درع ل هيلا 5 دقو .(م١٠ ”6 ) ه5١5 ماع يونزغلا

 هنأ ةيناتسكاب ةسارد ركذتو .ترجُهو ةريخألا ةبرضلا تقلت امدنع رشع ثلاثلا نرقلا
 نأ وه لدجلا راثأ امو .ةروصنملا ةنيدم ءافتخا بابسأ نع ةريثك تايرظن تزرب»
 تلوحتف ءاهتياهن ببس اهناريج ءادعو ءاهلهأ ةرجه َبِّبَس رهنلا ىرجم لّوحت
 ةضفخنمو ةيلاع (لالت) باضه ىلإ مايألا عم تلوحت لالطأو بئارخ ىلإ ةروصنملا
 . ؛ديجملا يضاملا يكحت
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 امه كقحاأ

 , ىرْسُفلا هللا دبع نب دلاخ

 نيحتافلا ءامظع رخآ . . هّللا دبع نب دسأو نيقرشملا ريمأ

 انبا سار دلاخ 0 نيالا 000 اد ءامظع نِم

 005 هةر ع با احل
 0 كم خم
 انزل الات نزح

 هدو هللا لوسرب حيطَسو قش ريشبت
 نمز يف نميلا ءاملعو ناهك رابك نم ةعيبر نب حيِطَّسو بعص نب قش ناك

 .يريمحلا رصن نب ةعيبر كلملا هئنباو يريمحلا رهاعم نب دمحي رصن كلملا
 نب دوعسم نب ةعيبر نب عيِبَر :حيِطَس ْمْساَو» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق

 1 لا ل دي ا ل ا

 نا ال رانا 05 : نميلا
 رادو .ثوغلا نب نايحل نب ورمع نب شارإ :لاقُيو .أبس نب نالهك نب ديز نب كلام

0 

 نب ركشي نبا روهشملا نهاكلا وه بعص نب قش» :يناهفصألا جرفلا وبأ لاقو

 نب رّمْبَع نب رْسَق نب ديز نب حِبَّصلا دعس وهو - (كَرْفا :باوصلاو)  لزقأ نب ْمِهُر
 نب ديز نب كلام نب تبن نب زرقلا نب ثوغلا نب نايحل نب ورمع نب شارإ نب رامنأ
 ,'"”(ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك

 «ةعبابتلا كولم فاعضأ رمت ميلا كلم: رصت هنن ةعيبر ناكوال : ماشه نبا لاق

 الإ هتكلمم لهأ نم ًامّجنم الو ًارحاس الو ًانهاك ْعَدَي ملف ءاهب عِظْدو ُهنَلاَه ايؤر ىأرف

 اهب ينوربخأف ءاهب ُتْعِظُفو يْئْلاَه ايؤر ٌُثيأر دق ينإ :مهل لاقف .هيلإ هعمج

 . ا 58ج 257” ص - يناهفصألا  يناغألا (؟) ١. دج « ١١ص - ماشه نيا  ةيوبنلا ةريسلا(١)
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 مل اهب مكتربخأ َْنِإ ينإ : :لاق .اهليوأتب ُكِرِبُخُت انيلع اًهْضّصْقا :هل اولاق .اهليوأتبو

 .اهب هربخأ نأ لبق اهفرع نم الإ اهليوأت فرعي ال هنإف اهليوأت نع مكربخ ىلإ نئملأ
 دحأ نبل هتافاوش و حيِطَس ىلإ ثعبيلف اذه ديري كلملا ناك نإف : : مهنم لجر لاقف
 , 7(هنع لأس امب هناربخي امهف ءامهنم ملعأ

 نميلا كلم ناك» :نودلخ نبا هنع لاق ؛نميلا كلم رصن نب ةعيبر كلملاو
 نبا لاقو . .ةثراح نب رصن نب ةعيبر :قاحسإ نبا لاق اميف وهو «رصن نب ةعيبر

 نميلاب فلخت ةثراح وبأ ناك .رماع نب ورمع نب ةثراح يبأ نب رصن نب ةعيبر :ماشه
 نيذلا ةعبابتلا دعب نميلا ىلع اكلم رصن نب ةعيبر ماقأف .رماع نب ورمع جورخ دعب
 كلملا جورخو أبس ةكلمم رصع دعبو ةعبابتلا أبس كولم دعب ينعي '' «مهركذ مدقت
 شوقن ىلع روثئعلا متدقو .برأم دس رايهنا دنع برأم نم دزألاب رماع نب ورمع

 ليقلا كلملا لجن (رهاعم نب دمحي رصن) وهو ءرصن نب ةعيبر دلاو رصن كلملا مساب

 ءاوذأو كولم نع هتديصق يف يريمحلا ديعس نب ناوشن خرؤملا هركذ دقو ءرهاعم يذ
 : هتديصق يف لاقف «ةعبابتلا نميلا

 0 ةباوبأ تَقلغَرِهاعَموذوأ
 نب مخضألا ناسح نب رهاعم وذ كلملا اذه» تيبلا عرف ىلداد مث '

 0 «رافظ ةنيدم بابل رهاعملا ثدحأ ْنَم لوأ هنأل رهاعم اذ يمس : «نرقألا

 ةاكح نم كوص»سرشلا كلل عمل اينابلا معف اذإ «ناقلظ تايب تناك غيهد نم

 كلملا هلجن مساب يريمحلا دنسُملا ملقب ةتوحنم شوقن ىلع روثعلا مت دقو ."70ليعب
 نامدر يف لاسعملا عاق ةرخص عضوم يف ناشقن اهنم (رهاعم نب دمحي رصن)
 م5 ةنس ناعيش اهرصقو نامدر ةنيدم يف ةينارمع لامعأب دمحي رصن مايق نالجسسي
 يتلا لئابقلا لكو نالوخو نامدر لْيَق) بقل شوقنلا يف دمحي رصن كلملا لمح دقو
 مساب دنسم شقن ىلع روثعلا مت : امك ءجحذمو نالوخو ريمح لئابق يهو (اهيلع لْيَقت

 برك هبئان مساب عبار شقنو «ةوبشب نينرقلا لبج عقوم يف (رهاعم نب دمحي رصن)
 ىلع لدي امم - ًايلاح زعت ةظفاحم - رفاعملا ةيحانب اوسلا ةنيدم عقوم يف رفاعم يذ لبإ
 -ناهذو.ىلاو .ًابرغ رمحألا رحبلا لحاسو رفاعملا ىلإ دمحي رصن مكح دادتما
 مث يداليملا ثلاثلا نرقلا يف ىف هدهع ناكو ةلاتشو اقرش ةالوخو ةوبشوت ءاضيبلا
 .( © رصن نب ةعيبر كلملا مهنمو هدالوأ هدعب مكح

 )١( أ ج ؛:١؟ صد ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا ١.

 .الا/ ص حرفلا نيسح دمحم - نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()

 ١. 57ص - يريمحلا ديعس نب ناوشن - ريمح ءاوذأو كولم ةديصق (””)

 .57/8 - ”7/ص - حرفلا نيسح دمحم  نيعبسلا نميلا ةعبابت باتك (4)
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 نأ مهاعدتنسا نيذلا هيلع راشأو هتلاه يتلا ايؤرلا رصن نب ةعيبر كلملا ىأر املف

 ءامهيلإ ثعبف» ا نبا لاق «امهنم ملعأ دحأ سيل هنإف قشو حيلعس ىلإ ثعبي)

 ينربخأف اهب ُتْعِظْمو يِتَلاَماَيْوُر ُتيأر دق ينإ :هل لاقف «ءقش لبق حيِطَس هيلع مدّقف

 ةَمَْلَظ ْنِم تجرح ب تاو ُلَعْفأ : لاق .اهليوأت تبصأ اَهَتْبَصأ نإ كنإف اهب

 َتأطْخَأ ام :كلملا هل لاقف ..' ةَمجْمُج ِتاَذ ْلُك اهني تلكَ ةَمِهّت ضْرَأِب ْتَعَمَو
 «شّئح نم ِنْيَتّرَحْلا نيب امب ٌفِلخأ : ا

 اينكلداو ةهللملا ول لاق نقنخ ىلا ها ا «شبَحْلا ْمُكَضْرَأ ٌنَطِْهَتَ

 نا :لاق ؟هدعب مأ اذه ينامز يفأ ؟نئاك وه ىتمف ٌعِجوُم ًظِئاغل انل اذه نإ ٌحيِطَس

 رولا مققبا :لاق . نينسلا نم نيضمي نيعبسو نيتس نم رثكأ « نيححب هذعب

 0 "”(نيعبرأو عضبل : :بوصألاو) نيعبسو عضبل عطقني لب :لاق ؟عطقني مأ

 مهلتق نم كلذ يلي ْنَمَو :لاق .نيبراه اهنم نوجرخيو نوُلَتْفُي مث «نينسلا
 مهنم ًادحأ كرتي الف «ندع نم مهيلع ٌّحُرْحَي «نزي يذ نب مرإ هيلي :لاق ؟مهجارخإو

 نمو :لاق ؛ «عطقني لب :لاق ؟عطقني مأ هناطلس نم كلذ موديفأ لاق" ”ةيبلاب

 ؟يبنلا اذه نمو :لاق اف يلعْلا لبق نم يخنولا هيباي.هكز نبت :ميطس لاقق ؟هعطقي
 1 هموق يف كلملا نوكي «رضنلا نب , كلام نب رهف نب بلاغ دلو نم لجر : لاق

 موي ءمعن :حيِطَس لاق ؟رخآ نم رهدلل لهو :كلملا لاق .رهدلا رخآ ىلإ - (هتّنأ

 لاك: نوفسملا هيف :ىقشيس نة ويسملا هقوعتت «نورخآلاو نولوألا هيف عمجُي

 َّنِإ «قستا اذإ ُقلفلاو ءقَسْعْلاو ٌقْفَّشلاو ءمعن :حيِطَس لاق ؟ينربخت ام ُنَحَأ :كلملا

 :قصل فتانأاآم

 لاق ام همتكو «حيلَسل هلوقك ةعيبر كلملا هل لاقف بعص نب قش هيلع مِدَق مث
 ملل وف لم ةّمّمُْح تيأر ءمعن :قش لاقف .نافلتخي مأ ناقفتيأ رظنيل حيطس

 امهنأ فرع كلذ هل لاق املف .ةمسن تاذ لك اهنم تلكأ «ةَمكأو ةَضْوَر نيب تعقوف

 لك اهنم تلكأف ةمهت ضرأب تعقو :لاق ًايحطَس نأ الإ «دحاو امهلوق نأو اقفتا دق

 لاقف .ةمسن تاذ لك اهنم تلكأف ةمكأو ةضور نيب تعقو :قش لاقو ؛ةمجمج تاذ

 ؟اهليوأت يف كدنخاامف ًانيش اهتم قش اي تاطخأ ام" فلملا هل

 .ةيلحاس ةماهت :ةمهت ضرأو .رحبلا ةهج نم ينعي :هملظو .رانلا نم ةعطقلا :هّمّمَحلا )١(

 .سانلا سوؤر ينعي «سأرلا : ةمجمجلا

 اذ يريمحلا كلملا ا ةنس نميلاب ةيلحاسلا ةماهت ةقطنم ىلإ يشبحلا وزغلا عقو (؟)

 مهجرخأو نزي يذ ميرأ ناشلم لجن نزي يذ نبا عفميس كلملا مهجرخأو مهبراح مث «ساون

 هتك دقول ءاعنص اوغليو م07 ةنس يناثلا يشبحلا وزغلا عقو مث .نميلا ةماهت نم

 .مدال؟ هنس نزي يذ
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 ؟ناذوَسْلا ُمُكَضَرَأ نلوم ناسنإ نم ِنْيَئّرَحْلا نيب امب فِلخأ :قش قش لاق
 نات ل لا ب ا لل

 ينامز يفأ ؟نئاك وه ىتمف ٌمِجوُم ظئاغل انل اذه نإ قش اي كيبأو : كلملا لاقف
 ؟هعطقي ْنَمَو ؟هدعب مأ

 دشأ مهقيذي «نأش وذ ميظع هنم مكذقنتسي مث «نامزب هدعب لب ءال :قش لاق
 .ناوهلا

 ؟نأشلا ميظعلا اذه ْنَّمو :كلملا لاق

 كرتي الف ْنَّرَي يذ تيب نم مهيلع جرخي دال دب نعل ممل للا

 لا ميسا

 2006 لمعي مأ هناك

 نينا لمأ نيب لدعلاو قحلاب يني لسوف لوسرب عطقنم ل نش

 املا ني ا فارسا لاكن

 0 0 ا دي بق لاف

 .تارشلاو

 ؟ لوقت اه ىح] كلما لاق
 ام نإ نا اا نر لاو ءايسلا تووادفا :ٌقش لاقف

 ."0(ضُمَأ هيف ام ٌقحل هب كتأبنأ
 د كلذو ربخلا كلذ نميلا تاهكو لايقأو نويريمحلا نميلا كولم لقانت لقو

 ءلدعلاو قحلاب ينأي لسرُم لوسر 0 ا ا ف

 ةنس نيرشع نزي يذ نب فيس مكح دقو ؛هدعب نم ينزيلا تيبلاو نزي يذ نبا ناطلس ينعي )١(
 0( 82 ال )٠ تاونس ثالث نزي يذ نب فيس نب برك يدعم مكح مث (م٠59 - -مهالك)

 اهريغو هوبشو نيبأو ريمح ورس قطانم نكلو قطانملا ضعبو ءاعنص سرفلا مكحو لتحا مث
 ني يدر هدو دج جر يضلل ل

 ريمح لئابقو لايقأ عم هب نمآو لك هللا لوسر

 .1لطاب ْيأ - ٌضمأ :ورمع وبأ لاقو يضخ لحلب اذم ءاكش ينعي ضمأ» :ماشه نبا لاق (؟)
 .ةيوبنلا ةريسلا - اج ١١«. ص
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 2 2 2 22ه تت 2 ر

 ةنس نزي يذ نب فيس كلملا ةماعزب نويناميلا مهيلع ىضقو مهبراح مث نميلا نم

 ناكو «لدعلاو قحلاب يتاينس يذلا ّيكزلا يبنلا دلوم نم نيتئسل كلذو مدا

 دافحأ نيفراعلا نم ناك كلذكو «ّيكزلا ّيبنلاب ريشبتلاب نيفراعلا نم نزي يذ نب فيس

 نب رماع نب ُزْرَك) ليقلا نزي يذ نب فيس دهع يف مهنم ناكو «بعص نب قش

 ءامعزو لايقأ ناك دقو «(يِرْسَقْلا قش نب ريرج نب ةبقع نب سمش دبع نب هللا دبع

 نادمغ رصق يف نزي يذ نب فيس كلملأ دنع  رماع نب زرك مهنمو - نميلا قطانم

 ردو نخأ مكاسو ؛ بلطملا دبع مهيفو شيرق دفو هيلإ مِدَق امدنع ءاعنصب
 م عسل هتللذ ناكو «لدعلاو قحلاب يتأي يذلا لوسرلا َيبنلاب نزي يذ نب فيس

 . لجو زع هللا هثعبي ىتح كلذ نامتكب هرمأو :هدلوم

 نم اهريغو نسف ةليبق عيعز + ئرشقلا بعض نب قش ديفحت ماع: نب نك ناكو

 نزي يذ نب فيس دهع يف نميلا يلاعأب ةارسلا يف ةليجّبو رْسَق ةقطنم يف ةليجب رئاشع
 :هنأ خيراتلا ءاملع نم هريغو يبلكلا نب ماشه نع يناهفصألا ركذ دقف «ةيلهاجلا ةرتفو

 :زركلا لاقي ناكو وشو :فرشو دوم «ررك نم كيمأ ةثبالو ماع نيت زذكل ناك

 :هلوقب يسوألا ميطخلا نب سيق ّئَع هايإو - لويخلا ةنِعأ يأ  ةنعألا ْررُك

 رزتريغأبرشهيدل قالت ٍزْرُك ٍتادجتلا يذب لزنتُنِإَف
 ا(ًرْسَق طسو ةلحملا يفاماقم اياعّيالودارأْنَمٌعنميو

 هلجن ىلإ ةماعزلا نم هتبترم تلقتناو مالسإلا لبق رماع نب زرك تام دقو

 . يِرْسَقْلا رماع نب ْرْرُك نب دسأ

 يِرْسَقلا زْرُك نب دسأ يباحصلا ميعزلا ءابنأ

 نب ةبقع نب سمش دبع نب هللا دبع نب رماع نب زْرُك نب دسأ يباحصلا وه
 نب ديز نب حبّصلا دعس وهو كَرْثَأ نب ْمُهُر نب ركشي نبا ”بعص نب قش نب ريرج
 . يناميلا يلَجّبلا يرّسَملا رس

 هلو .ةليجب بر :ةيلهاجلا يف ىعدُي زْزُك نب دسأ ناكو» :يناهفصألا لاق

 :يمحسلا لاَتَّقلا لوقي

 يناس وص كت مك ياشلا اي :ززدك نيس انكر دنتات
 ْ : ودعي اسيا ىلا لاتقلا :لوقي هلو

 (تيدتهاامو ٌتلِلَضدق ينأب ٍزّركنبادسأانترغِلِلَأف

 .اج 277ص ب ىنالقسعلا رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(
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 نَدَج يذ نب دّنْرَم كلملا يف يدنكلا رجح نب سيقلا ئرما لوق كلذ لثمو
 :يريمحلا

 ٍلَمْرَقلًديبع وعدن ال نحنْذإو انّبر ريخلا دّنْرَم وُعدن ٌنحنْذِإو
 (يلبإ ّبَر انأ) :لاقيو «(انكيلمو انديس) وه (انبر) :مهلوقب دوصقملاف

 ىنعمب «ةليجب بر :ةيلهاجلا نق ىطانث زرق قولا ناكف .(تيبلا ٌبَر) :لاقيو
 بر) هنأ ينعي (زْرُك نب دسأ انبر) يمعثخلا يحمسلا لاتقلا لوق نإ لب «ةليجَب ُدْيَس
 نيتليبق معثخو ةليجب تناكو (معْتَح نم ةمحس ينب نم يمحسلا نأل (معْئَحو ةليجتب

 ,(«ةينامي معثحو ةليجب رادو» : ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق «نيترواجتم نيتينامي
 لاق «نميلا يلاعأب ةاّرّسلا ضرأ يف يهو نميلا يف معْئنْحو ةليجب ةقطنم نأ ينعي
 ةارس مث ءٍمُهَقَو يلع ينب ةاَرّس . .ةاًّرّسلا ضرأ» :ينادمهلا دمحأ نب نسحلا
 نبكأ يهز ةريدلا اوما ةاوحلا ةذدبو شرج ىلإ . .نامالس نب دزألاو «ةليجت

 '"«ةغارملاو «ةلابُتو «جرتو ءةشْيَب ضارعأ : مك دلبو . . شرج نم
 ةارتسلا ضرأ يف معئخو ةليجُب ريبكو لايقألا نميلا ءامعز نم زرُك نب دسأ ناكف

 ونب ناك ّلِجر ةيلهاجلا ىف ةرم تاذ هب راجتساف ؛ عةميلا ىلاغاب تنارجت لامش

 كلذ رب لع راق ةديمنم نو كلر انما هن اخات هن رطب ويمسك ةيعتب
 ءزْرُك نب دسألا راجل اوضرع ةمحس ينب نم موق ناك» :يناهفصألا لاق «لجرلا
 ةمحس ينبلو . .هب اوذاع ىتح مهعبتتو ةيلهاجلا يف ّدسأ مهب عقوأف هل البإ اودرطأف

 :اراوعم ًاكتاف ًارغاش تاكو قؤك خب دسأ-لوقي

 0 مكنِمانأالو ينم ٌعتنأامف

 يل ا يد ىَجَتْرُتُف ليلذلاب يتيب راجامو

 يمركتو ينتزع ينايدراَمُه يترامعُرْسَقو «يئ ءابآ كَرْفأو

 معناوٍديأ لهأمهنم ٌُنينارع فاح توعد نإ اوبر سار

 مَلْعَت نأل انهه اهنم هذه ُتركذ ةريثك راعشأ دسألو «ةليوط ةديصق يهو ..
 هليقتسيو هموقل هيلإ رذتعي دئاصق ةدع هيف يمحسلا لاتقلا لاقف . .رعشلا يف مهقارعإ

 :اهيف لاق يتلا ةديصقلا اهنمو *"”. .اهلوطل انهه اهركذأ ملو «هراجب مهلعف

 ,5 1 - ؟58ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  برعلا ةريزج ةفص )000

 .9١ج ؛ 57ص  يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا ()
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 ثيدعها امو تكلل ده ىناب .زودمك نسبادذئا اسبر غلاف

 . مهنع افعو /ةراجب لبا راقت هعمل يلق

 ةماعزلا يف يِرْسَمْلا ْزْرُك نب دسأ يهاضُي يلجبلا هللا دبع نب ريرج ناكو

 مهرواجت تناكو «ةليجب ةليبق نوطبو رئاشع ضعب معزتي امهنم لك ناك ةيلهاجلاب
 نم دْهَن ينب دلب» :نودلخ نبا لاق «ةيريمحلا ةيعاضقلا دهن ةليبق ةارسلا ضرأب
 مهرثكأو ءوْرَسلا مهيمسُت ةماعلاو ينس نارح لاَبَتو تاورسلا ناوجأ يف ةعاضق

 ةعاَضُق َوْئاَن هللا دبع نب ريرج ناكواا : يناهفصألا لاق . "”ةمعثخو ةليجب نم طالخأ ظ
 لّبقأف «دعابت ريرج نيبو هنيب ناكو ءزْرُك نب دسأ كلذ غلبف - (لاتقلل مهرُفاَت يأ)

 ريرج هآرو لَبْقَأ املف ءًادجْئُّمو هل ًانواعمو ريرجل ًارصانم هموق نم سراوف يف دسأ
 لاقف كل ًارصان كءاج دسأ اذه :هل ليقف «هفاخو عاترا حالسلا يف هباحصأ ىأرو

 ركذي يعازخلا هللا دبع نب ةدعج لاقف .دسأ لثم مع نبا دلب لكب يل تيل : :ريرج

 :دسأ لعف نم كلذ

 هّبئالح هيلع تنار دقو ًاريرجج  رّمْبَع لآ نم ءرملا ضكر كرادت

 هّبكاوك ىراوتال مويهاشغت امدعب ُدقعلا هب ىخرتساو َسْفَنُف
 <: متراجت ْذإ هل الاضو تفك امو:  .ةيسفنب لاعتقلا وذ 355 قنا ُكاَقَو

 هَّللا دبع نب ريرج ىلإ همامضناو ْرْرُك نب دسأ مودق ةعاضُم تأر املو
 . ايدو يلبقلا عازنلا لح متو «قافولاو حلصلل اوباجتسا

 نبا لاق .قالخألا مراكمب مهل د دوهشملا تايصخشلا نم زْرُك نب دسأ ناكو
 ركذ دقو اًدوُجو ٌفرشو ٌددؤس ءزؤُك نب دسأ هئبالو ءرماع نب زْكل ناك» :يبلكلا

 :ًالئاق زْزُك نب دسأ قالخأ مراكم ضعب يعازخلا ةدعج

 هبهذمهيلع تيعأْذإاجليو وتيبي ٌليلذلا ىوأي ٍدسأ ىلإ
 هاو تف لودعملا ىفستلا 3| مطحن. مهي رهلا لاؤنأل ىقف

 : (اًرش طبأت لوقي هلو) : يناهفصألا لاق

 (ٍلَبَكُملا ريسألا لالغأ قلطُيو هنيمي لهعست زك حنا ثددجو

 ةيلهاجلا يفريسي رفنو زْرُك نب دسأ اهب درفنا يتلا قالخألا مراكم نمو

 ًامْوَكَت ةيلهاجلا يف رمخلا لاجر َمَّرَحا : يلاقلا يلع وبأ لاق ءرمخلا مهميرحت

 نييناميلا نم نيميعز لاجرلا كئلوأ نم ىلاقلا يلع وبأ ركذ دقو .«مهسفنأل ةنايصو

 .111؟ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 6
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 يدنكلا برك يدعم نب سيق نب ثعشألا مع يدنكلا برك يدعم نب فيفع امه

 :يناهفصألا لاق .يئاطلا ينغَملا ورمع نب يِدَع نب دْيَوُسو .,تومرضح ميعز
 ناك مث .«اهنع ًاهزنت ةيلهاجلا يف رمخلا مّرَح نّمم يِرْسَقْلا زُْك نب دسأ ناكو»

 ّيكزلا يبنلابو ديحوتلا نيدب ناميإلا ىلإ اورداب نيذلا نم ةثالثلا نويناميلا كئلوأ
 .قالخألا مراكم مامتإل ثوعبملا

 ةثعبلل ىلوألا تاونسلا ذنم نميلا يلاعأب ةاَّرّسلا ةقطنم يف مالسإلا رشتنا دقل

 براق نب داوس نهاكلا مالسإلا ىلإ نيقباسلا لئاوأ نم ناكف «ةمركملا ةكمب ةيوبنلا
 ورمع نب ليفطلا ميعزلاو «يدزألا ةبلعث نب دامض بيبطلاو «حيطسو قش ملع ثراو

 نا نيقباسلا نم مهريغو ةاَرَّسْلا ةقطنمب سود ةليبق يف مالسإلا رشن يذلا يسودلا

 يِرْسَقْلا زْزُك نب دسأو يلجبلا هللا دنع خو نيرج ناكو ةيوشلا ةركيهلا لبق مالسإلا
 مهتدافوو مهريسم لبق ركبم تقو ذنم نميلا يلاعأ ةارسب مهتقطنم يف اوملسأ نْمم

 ةنيدملاو نميلا نيب ةنمآ قيرطلا ةروريص حاتأ يذلا ةيبيدحلا حلص دعب كو يبنلا ىلإ

 نب ليفطلا عم هال ةنس ةرونملا ةنيدملا ىلإ نينمؤملا نم تائملا قلطناف «ةرونملا

 هللا دبع نب ريرج يباحصلا ميعزلا ةليجب نم راس نم لوأ ناكو «يسودلا ورمع

 ْنَمَي يذ ٌريخ جفلا اذه نم مكيلع علطيلا :همودق دنع لَك هّللا لوسر لاقو ىلَجَبلا

 ةّينثلا نم علاط يلجبلا ِهَّللا دبع نب ريرج اذإف ءاورظنف .؛ُكَلَم ةحْسَم ههجو ىلع
 ةليجب ةقطنم ىلإ اوعجر مث «لوسرلا بكوم يف مهنكامأ هعم نيذلاو ريرج ذخأف
 دقو ؛ةرونملا ةنيدملا ىلإ هلا دبع نت ويرخ داعو 0 معئخو

 ىلإ يِرْسَقْلا زْزك نب دسأ قاتشا دقو .ريرجب صاخلا ثحبملا يف كلذ قئ و تفلس

 زْرُك نب دسأ نب ديزي هنبا هعمو نميلا نم قلطناف مك

 يف هناكم دسأ ذخأف - ه5 ةئس  ةرونئملا ةئيدملا ىلإ ةليجبو رسق. ناسرف نم ةيكوكو

 . ةباحصلا نم اراصو «هتبحصب دسأ نب ديزي هنباو وه فرشتو لوسرلا بكوم

 كردأ» : يناغألا باتك يف لاق يناهفصألا جرفلا ابأ نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو

 نع ىور هملعأ الف دسأ امأف ءاملسأف ءدسأ نب ديزي هنباو وه مالسإلا زْرُك نب دسأ

 . ؛ًائيش ىور ام لب» :يناهفصألا لوقف . ؛ًائيش ىور ام لب ةريثك ةياور ِلَي هللا لوسر
 وه امنإو ةباحصلاو ثيداحألاو تاياورلاب ملعلا لهأ نم سيل يناهفصألا نأ ىلإ دوعي
 ةيوبن ثيداحأ ىور ززُك نب دسأ نأ حيحصلاف «تامدانملاو يناغألاو رعشلا عمجي
 . ةباحصلا مجارت باحصأو فيداخألا ءاملغ 0

 باني يرتفلا زوق نيش ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق : لوألا ثيدحلا

 نب لضفلا نب هّللا دبع قيرط نم ةدنم نبا ىورلا :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا
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 «نامعنلا نب ةداتق نع هدج نع هيبأ نع يبأ ينئثدح : : لاق ةداّتُق نب رمع نب مصاع

 رخآ هجو نم هانيوُرو .ثيدحلا اسوق هلك هللا لوسرب ىلإ زك نب دسأ ىدهأ :لاق

 : لاق يلجبلا هللا دبع نب ريرج نع مزاح يبأ نب سيق نع دلاخ يبأ نب ؛ ليعامسإ نع
 : 1 تينحتلا : اينوق  يبلا ىلإ ىدهأف فيقث نم لجر هعمو زك نب دسأ ملسا
 اياك لاقف: ؟ةعبنلا ةذه: كل نيآ نم دسأ اي: هلك هللا: لوسر: هل: لاقف»: : فيدحلا اةمغتو
 :لاقف ؟مهل مأ انل لبجلا هللا لوسر اي :يفقثلا لاقف .ةارسلاب اتلبجب تبتت هللا لوسر
 لبج لبجلا لب» :يناهفصألا باتك ىف ثيدحلا اذه رخآ ءاجو .؛رْسَق لّبَج لبجلا لب

 ْ ْ . '”(رقبع رسق ميهاربإ ىمس هب ءرْسَق
 ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف ربلأ دبع نبا ظفاحلا لاق : يناثلا ثيدحلا

 هثيدح :قوشملا هللا دبع قي دلاخ دعم ىرتقلا ساعتي 35 نيردسأ) :باحصألا

 نب هّللا دبع نب دلاخ نع طساو نب ليعامسإ نع قاحسإ يبأ نب سنوي دنع

 ضيرملا نإ :لوقي هك يبنلا عمس :زُْك نب دسأ هدج نع يِرْسَقْلا دسأ نب ديزي
 ىور) :رجح نبأ ظفاحلا لاقو . 0 فعلا تاع امك ءاباطخ ثتاشعل

 قيرط نم «يوغبلاو ءْىَلْعَي وبأو ءهدنسملا تادايز يف دمحأ نب هّللا ديع

 هِكَي يبنلا عمس :زْرُك نب دسأ هدج نع يِرْسَقْلا دلاخ نع طساو نب ليعامسإ
 يفك نبا طفاحتلا لاقوو ؟'فيدشلا ةاياطخ تانت نقيوملا :لوقي

 ثيدح ينعي 5 2بونذلل ضرملا ريفكت يف ِهْلَك يبنلا نع هدج نع ىورو..»
 . (رجشلا ٌثاحت امك هاياطخل تاحت ضيرملا»

 يرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ ةمجرت يف ريثك نبا ظفاحلا لاق - : ثلاثلا ثيدحلا

 دسأ اي) :هل لاق كي هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع ىورلا :ةياهنلاو ةيادبلا باتكب

 .(كسفنل بحت ام نيملسملل ْبحأف : هل هللا لوسر لاق ءمعن :لاق ؟ةنجلا ٌبحتأ
 هعمس هنأ مكحلا يبأ نع رايس نع مثيه نع ةبيش يبأ نب , نامثع نع ىلعي وبأ هاور
 . (49[كلذ لوقي ربنملا ىلع

 ءهخيرات يف يراخبلا ىورو» :رّجَح نبا ظفاحلا لاق :عبارلا ثيدحلا

 بيبح نب رجاهم نع ينوكسلا رذنم نب ةأطرأ قيرط نم ؛«نكسلا نباو «يناربطلاو

 .اج 277”ص رجح نبا ظفاحلل  ةباحصلا زبيمت يف ةابصإلا )١(
 رئاسو نودلخ نبا خيرات يف كلذكو ارقبع نب رسق.. » :هنأ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف ذ ءاج (؟)

 دقو ؛رقبع ًارْسَق ٌميهاربإ يمس هب» نوكي ال دق ةريخألا ةملكلا لصأ نأ ىلإ ريشي امم ءرداصملا
 . ملعأ هّللاو .«رقبع نب ٌرْسَق ميهاربإ ىقل هب» لصألا نوكي

 .١دج «99ص - ربلا دبع نبا ظفاحلا  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا (*)
 .١٠١ج « 7١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (5)
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 لمعي ةنجلا لخدت ال ْزْرَك نب دسأ اي : : كلك هللا لوسر يل لاق ,لاق زْرُك نب دسأ نع
 , 230 ٌنَسَحح هداتسإ هللا ةيسرب دلو

 فورت و زك نو ديسأ نأ : هيبأ نع متاح يبأ نبا ركذ» : :ربلا دبع نبا ظفاحلا لاقو

 ركذي ملو .؟'”هبحص هل :لاقو .بيبح نب رجاهملاو بيبح نب ةرمض ًاضيأ هنع

 هاور يذلا فلاسلا ثيدحلا سفن هنأ رهاظلاو «بيبح نب رجاهملا هاور يذلا ثيدحلا

 هركذي ملو بيبح نب ةرمض هاور يذلا ثيدحلا امأ .نكسلا نباو يناربطلاو يراخبلا

 . سماخ ثيدح هنأ رهاظلاف ربلا دبع نبا

 هللا لوا :زْرُك نب دسأ لاقو) :رجح نبا ظفاحلا لاق  :متاخلا ثيدحلا

 هاور) يذلا لوألا ثيدحلا ماتخ يف ءاج ثيدحلا اذهو . ")هل اعدف غيل هللا ٌعْذِإ

 . .نامعتلا نب ةداتث نع رمع نع مصاع نع لضفلا نب : هللا دبع قيرظ نمد ةدكم' نبا

 يب رووح رعد مراخب لأ نجي مف نيعادلاخب بأ نيب ليغافتلإ نع رخل هجر قدر
 لعجا مهللا : ل هللا لوسر لاقف «يل عذا هللا لوسر اي :دسأ لاق :يلجبلا هللا دبع
 . (ْزْرَك نب دسأ بقع يف كنيد رصنو كرصن

 زْرُك نب دسأ نأ معز يذلا يناهفصألا ج حرفلا ابأ نأ ىلإ انه هيبنتلا ديفملا نمو

 كرصن لعجا مهللا) :لاق ِهي هّللا لوسر نإ :.دلس ثيذدحلا اذه ركذ «انيشا ىوو انآ

 اذه يف لوقأ ام يردأ امو» : يناهفصألا لاق مث «(زْزُك نب دسأ بقع يف كنيد رصنو

 مل ءاعدلا اذهب هل اعد ناك ولو : 6 هللا لوسر نع يوُر ام بّذكأ نأ ٌهَركأو ثيدحلا

 ملكت مث .«بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ىلع نيِفّصب ةيواعم عم هنبا نكي

 مدع نييبت فلس دقو .يرَْقْلا هللا دبع نب دلاخ نع حيحص ريغ مالكب يناهفصألا

 اهركذ ةيوبن ثيداحأ ةسمخ ىور دقف (أئيش ىور ام) ْزْرُك نب دسأ نإ هلوق ةحص

 نع هلوق امأو ء«ركذلا ةفلاس ثيداحألا يهو ةباحصلا مجارت ءاملعو ثيداحألا ءاملع
 ريمأ ىلع نيفصب ةيواعم عم هنبا ناك ام ءاعدلا اذهب هل اعد ناك ول» :ءاعدلا ثيدح
 اهيف مسقنا ةنتف ناك ثدح ام نأ يناهفصألا لهاجت دقف «بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا

 ةباحصلا تارشع ذختاف «نافع نب نامثع لتقم دعب ةمألا اهيف تمسقناو ةباحصلا
 مأ ة ةشئاعو ريبزلاو ةحلط مهنمو «بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأل اداضم ًافقوم

 ريت و ةانعتلاو نفاخ نت و رهو باطخلا نين ومع نورمللا ةيفونيديودللا

 هوم انحاو الإ نبل يرتلا هنأ تيما «ءامعزلاو ةباحصلا تارشعو يراصنألا

 امأو «نيفَص برح يف لازتعالا ىلإ برقأ ناك هفقوم نأب يخيراتلا صنلا يتأيسو

 )١( ةفرعم ىف باعيتسالاو  ١ج ؛7”ص رجح نبا . ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا الأصحاب 

 .اج «99ص -ربلا دبع نبا
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 لاقو دقعلا باتك بحاص اهركذ دقف يِرْسَْلا هللا دبع نب دلاخ نع يناهفصألا معازم
 بسن دقو «عدبلاو لالضلا ءافطإ يف أمئاق دلاخ ناك» :اهيلع ًاقيلعت ريثك نبا ظفاحلا

 ٌعينش عيشت هيف ناك دقعلا بحاص نأل .حصت ال ءايشأ دقعلا بحاص هيلإ

 اذه يف لوقأ ام يردأ ام) :ءاعدلا ثيدح نع يناهفصألا لوق نإ مث "نا

 نأب فارتعا هيف لوقلا اذه .؛ُكَي هللا لوسر نع يور امب بّذكأ نأ هركأو «كثيدحلا

 ةوقب فارتعا اذهو . كي هللا لوسر نع يور ام بيذكت هركي)» هنأو (ثيدح) اذه

 . يل عدا هّللا لوسر اي :لاق) نميلا ىلإ ةدوعلل زْرُك نب دسأ أيهت امدنعف «ثيدحلا
 دقو . (ُْك نب دسأ بقع يف كنيد رصنو كرصن لعجا مهلا :ِلك هللا لوسر لاقف

 مّللا نيد رصن ىف ريبك رود ْزْرُك نب دسأ بقعل ناكف يوبنلا ءاعدلل هّللا باجتسا

 .نيقيلا أبنلا كلذ نع يتأيسو نيحتافلا ءامظع رخآ يِرْسَقْلا هّللا دبع نب دسأ ناكو
 ىلإ هتدوعو ِْيكَي هللا لوسرل هتبحص دعب زْرُك نب دسأ نع ًائيش مجارتلا ركذت ملو

 اهبر ىلإ ةنئمطملا هسفن تعجر نأ ىلإ شاعف ءيتع ربكلا نم غلب دق ناكو نميلا

 .دسأ نب ديزي هلجن ىلإ ةماعزلا يف هتبترم تلقتناو «ةيضرم ةيضار

2 

 ها 0 زك نب دسأ

 ."" «نأشلا ميظع نميلا لهأ يف ًاعاطم دسأ نب ديزي ناكو .. .ريمألا

 نم ناكو ءهتبحصب فرشتو ُهكَ هللا لوسر ىلإ زْرُك نب دسأ نب ديزي دقو دقو

 لاق» هنأ هتمجرت يف رجح نبا هركذ ام لصأ ىلإ هيبنتلا ديفملا نمو «ةباحصلا
 نبا كلو :ركذندمو .. يحض دلاج نحل ةوك:ذ] نوركتي لاح لهآ" : يعم نب نيحي
 نأ نوركني اوناك مهنأ يِرْسَقلا دلاخ لهأ نع نيعم نب ئيحي ىكح» :ًالئاق ربلا دبع
 اوفرعل ٌةَْك يبنلا يقل مهدج ناك ولو :نيعم نب ئيحي لاق «ةبحص دلاخ دجل نوكي

 هودَعَو سانلا هفلاخو «نيعم نب ئيحي لوق اذه :ربلا دبع نبا لاق ..اوركني ملو كلذ

 نأ نوركني اوناك دلاخ لهأ نأ نيعم نب ئيحي هاكح ام لصأو ."'”«ةباحصلا يف
 ءدلاخل ىلعألا دجلا رماع نب ْزْرُك كلذب نودصقي مهنإف «ةبحص دلاخ دجل نوكي

 .١٠١ج (8١2ص - ريثك نبا  ةياهئلاو ةيادبلا (0)

 -باعيتسالاو لج ١2750ص  دسأ نب ديزي ةمجرت رجح نبا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (؟)
 اج « 1067” صو اج 59ص -ربلا دذيع نسال
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 نبا لوق كلذ نمو ءرماع نب زْرُك هدج ىلإ هويسن ًادلاخ اوحدم اذإ ءارعشلا ناك دقو
 :ًادلاخ حدمي ريثك نبا ظفاحلا اهركذ تايبأ يف يبارعألا

 اددّبتئواَمَواَم ينم رّبججمل ًابفار ُتْلَبْقأ ريخلا زْرَك نبا كيلإ
 ادتححَمو اعرف هَّللا تلخ مركأو ىدنلاو ملحلا يذ لولهبلا دجاملا ىلإ

 ءايباحص ناك له رماع نب زْرُك هدج نع دلاخ لهأ ضعبلا لأس امبرف
 يذلا نظف .هو يبنلا قلي ملو مالسإلا لبق تام هنأل ةبحص هل نوكي نأ نوركنيف
 نإف كلذك سيلو ءزْرُك نب دسأ نب ديزي نودصقي مهنأ نيعم نب ئيحي هنع ىور

 ثيداحألاو صوصنلا ركذ فلس دقو ةباحصلا نم ناكو مالسإلا كردأ زك نب دسأ

 امبرو عءهعم دسأ نب ديزي دْفَو دقو ءززك نب دسأ ةبحصو ةدافو ىلع ةلادلا ةيوبنلا

 ةييغم نب ويعم هاكح ان ةمأآلا .ءانيلكو ىباقلا نفاس ةفلاح كلدلو:ءاضيأ ةذحي
 :ربلا دبع نبا ظفاحلا لاقف .ةباحصلا نم زْرُك نب دسأ نب ديزي نأ ىلع اوعمجأو
 دخت 315 نب دسأ ني كيؤيأ :رجح نبا ظفاحلا لاقو «ةياورو ةبحص دسأ نب ديزيلا
 ىلع هنو نتي اك لاق دححم نبا هركذ م. ومألا يرشملا هللا دفيع نيندلاخ
 :يزارلا متاح وبأ لاقو .كلَك يبنلا دسأ نب ديزي عمس : : يراخبلا لاقو .ِةِي يبنلا
 . ©”ةبحص هل :يمدقملا هللا دبع وبأ لاقو .ةبحص هل :َناّبِح نبا لاقو .ةبحص هل

 زانقأ دقو ةةروشلا ةندعلاب لوسرلا يتكاوش نت ةركك دينا قب ديرز :عكم: دقو
 عم همودقو همالسإ ٌثركذ دقف دسأ نب ديزي امأ» :ًالئاق هيبأ عم هتدافو ىلإ يناهفصألا
 نَمِم ناك» دسأ نب ديزي نأ ةباحصلا تاقبط يف دعس نبا ركذو .اكَي يبنلا ىلع هيبأ
 بكوم يف ةرتف ثكمف ءأضيأ ةيناث ةرم هتدافو ىلإ ريشي دق امم انكي يبنلا ىلع َدَقو
 ًايهت املو هيلي يبنلا دسأ نب ديزي عمس» يراخبلا لاق امك ثيح ةئيدملاب لوسرلا
 ئفو» : ًالئاق رجح نبا ظفاحلا هركذ ثيدحب لي هللا لوسر هاصوأ نميلا ىلإ ةدوعلل

 نع يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ نع مكحلا يبأ نب رايس قيرط نم ديمحلا دبع دنسم
 . كسفنل بحُت ام سانلل ْبحأ دسأ نب ديزي اي :هل لاق ٍهيِكَي يبنلا نأ :هذج نع هيبأ
 . '”(مكاحلا هححص

 قطانمو لئابق رئاس نم ريفغ ُعْمَج لي هللا لوسر عم عادولا ةجح دهش دقو
 ىلإ ريشي امم يلجبلا هللا دبع نب ريرج عم معثخو ةليجَب نم تائملا مهنم ناكو نميلا
 ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاق ؛ ؛ عمجلا كلذ يف اناك دسأ نب ديزيو زك نب دسأ نأ
 ةجح يف ٠ . سانلا تصْنتسا :هل لاق ٍهِلكَي يبنلا نأ نيحيحصلا يفو» : هللا دبع نب ريرج

 )١( ص  دسأ نب ديزي ةمجرت - رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا  250١ج3؟  باعيتسالاو -

 .أج 2165 صو اج «98ص -ربلا دبع نبال
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 :عادولا ةجح يف ريرجل ِهْلك هللا لوسر لاق» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو «عادولا
 يذ يف  جحلا ةضيرف ءادأ دعبو .«ًابيطخ ناك هنأل كلذب هرمأ امنإو «سانلا ِتِصْنَئْسا

 يف دسأ نب ديزي ماقأو «مهقطانم ىلإ جحلا اودهش نيذلا داع -اه١٠ ةنس ةجحلا

 ةرصنل نميلا نم قلطنا مث ءهيبأ ةماعز هيلإ تلقتناو «نميلا ةارس يلاعأب ةليجب ةقطنم
 . مالا ضرأب هللا ليبس يف داهجلاو هللا نيد
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 شويج نيدهاجمو ةيرحلاو مالسإلا ةلاسر نيلماح مهلئابق لاجرو ناسرف سأر

 «باطخلا نب رمع ةفالخ يف دسأ نب ديزي ريسم ناكو .ماشلا دالبب ينامورلا لالتحالا

 : هنأ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب دسأ نب ديزي ةمجرت يف ءاج كلذ يفو

 ءاهب ناكف «ماشلا ىلإ نيملسملا ثوعب يف رمع مايأ يف دسأ نب ديزي جرخ»

 .«نأشلا ميظع نميلا لهأ يف ًاعاطم ناكو

 ةفالخ يف اهمهأ نم ناك يتلاو . ماعلا جرحا هني نيالاواوا ور دير ديك ده

 ةباحصلا نم ةعامج رارقتساو قشم د لهأ ةحلاصمو «ىربكلا كومريلا رهن ةعقوم رمع

 «ماشلا حوتف ةيقبو ه١” ةنس لئاوأ سدقلا َحْتَقَو ه6١ ةنس ق قشمدب حتفلا دونجو

 يه اهنكس يتلا ةقطنملاو «(اهيف نكسو رقتسا ءماشلاب ناكف) ينعت (اهب ناكف) ةملكف

 ا حرت نا ركانبع نبأ اهركذ دقو «قشمدب ةروهشم راد هل ناكو «قشمد ةنئيدم

 فعن ءزَملا ةعبرم يف هراد تناكو» :ركاسع نبا لاق «قشمد خيرات باتكب يِرْسَفْلا

 . ''”«يديزيلا فيرشلا رادب مويلا
 نم ريثك مهب تقحل مث حتفلا يف ريثك ةينامي يئاشف ماخلاب توفت دمر

 دنجلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نولثمي نميلا لهأ حبصأ ىتح تاحوتفلا دعب مهرئاشع
 ىلإ ىدأ امم معْنَخو ةليجب نم فالآلا مهنم ناكو ءماشلاب ةيمالسإلا ةيبرعلا لئابقلاو

 ركذ دقف «نميلا لايقأ نم هنألو مهميعز هنأل ماشلاب ءاسؤرلا نم دسأ نب ديزي ةروريص

 ميظع نميلا يف ًاعاطم 0 دسأ نب ديزي ناك» هنأ يبلكلا نب , ماشه نع يناهفصألا

 كلذو .«نأشلا ميظع نميلا له لهأ يف ًاعاطم ناك» هنأ ةباصإلا يف ءاج كلذكو . «نأشلا

 نب رمع ىلو ثيح نافع نب نامثع ةفالخ مث باطخلا نب رمع ةفالخ يف ماشلاب

 آيلاو ةيواعم رمتساو ه4١ ةنس نايفس يبأ نب ةيواعم يباحصلا ماشلا ىلع باطخلا
 .فورعم وه امك نافع نب نامثع ةفالخ يف ماشلل

 ىلع هلماع وهو ةيواعم ىلإ بتك نافع نب نامثع فِلخّتسا امل» :يرذالبلا لاق

 .هج 2517ص  ركاسع نبال قشمد خيرات نع - ١٠١ج «7١/ص - ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 يتتتتبتتت 2 ا

 ناكو .ةينيمرأ ىلإ يرهفلا ةملْسَم نب بيبح هجوي نأ هرمأي اهروغثو ةريزجلاو ماشلا

 بيبح ىلإ نامثع بتك لب :لاقُيو . مورلا وزغو ماشلا حوتف يف ليمج رثأ اذ بيبح

 فالآ ةينامث لاقُيو فالآ ةتس يف بيبح اهيلإ ضهنف .تنثأ كلذو «ةيئيمرأ وزغب هرمأي

 يف كلذب يِرْسَقْلا دسأ نب ديزي ةقالع لثمتتو 230 ةيتارفلا - ةريزجلاو ماشلا لهأ نم

 ةرمبلاب اشندق كيد ميهللا نع ناكو «ةملسم نب بيبح عم ديزي نب هللا دبع هنبا ريسم

 ركذ دقف - ه7 4 ةنس يلاوح - قشمد يف هيبأ عم نكسف باش وهو ماشلا ىلإ ىضم مث

 ىضم مث ءدسأ نب ديزي نب هللا دبع أشن» هنأ ينئادملا خرؤملا نع ةياور يف يناهفصألا

 نب نامتع راما يف ءكلذو ءاهوفم ًابتاك ناكو هل بتكو .يرهفلا ةملسم نب بيبح ىلإ

 ىلإ ديزي نب هّللا دبع مودق نأ رهاظلاو . (9١ج «,هال/ ص) .«ًافرشو ًاظح لانف «نافع

 ةنس ةينيمرأ ىلإ شيجلاب ةمّلْسَم نب بيبح يباحصلا ريسم عم نمازت دق «قش قشمد يف هيبأ

 كلذ يف ريسيل ةملسم نب بيبح ىلإ هللا دبع هنبا ثعبي دسأ نب ديزي ماقف هه

 0 ا و يل
 امث مضي ناك يذلا شيجلا كلذ ةداق نم يرسقلا دسأ نب ديزي ناك امبرو ا

 0 ل ا

 نلبي يرذالبلا لاق «ًارهشأ اهب ماقأو «اليلاق بيبح حتفف «ةيبلكلا ديزي نب هللا دبع

 هلأسي نامثع ىلإ بيبح بتكف ؛ ًاميظع ًاعمج نيملسملل عمج دق سقانيمرأ قيرطب نأ

 بعغري نمم ًاموق ةريزجلاو ماشلا لهأ نم هيلإ ثعبي نأ ةيواعم ىلإ نامثع بتكف «ددملا

 ةدايقب فالا ةتسب ةفوكلا ريمأ هدمأ كلذكو .«لجر ىفلأ ةيواعم هيلإ ثعبف .داهجلا ىف

 نب ديزي نكي مل اذإو ؛ماشلا ددم دئاق يرذالبلا ركذي ملو 0
 نأو ,«يماشلا ددملا أذه يف ناك هنأ ديم نسنلت «لوألا شيجلا يف يرسقلادسأ

 ةنس يلاوح - قولا كلذ نم ناك ةنلوه نب ادليبعتل ناك ديزي ميتفللا ديع ةروركتم

 دالب يهو ةينيمرأ ميلاقأ ىلإ مالسإلاو ةبورعلا دنجب ةملسم نب بيبح ىضمو - ه6

 ًالامش سيلفت اهتمصاعو ايجروج ىلإ اهميلاقأ نم ريثكلا ةحلاصمو حتف متف «زاقوقلا

 يذلا ناكو «نادلبلا كلت لهأل ةحلاصملا دوهع بيبح بتكو «اقويش ةيووق رصف نلإو

 يرذالبلا ركذ دقو :يرستلا دكا نبدي نبهللا نيف تالنارملاو ةويعلا هل بك

 حتف املو» :لاق مث نادلبلا كلت لهأل ةملسم نب بيبح اهبتك يتلا دوهعلاو حوتفلا كلت

 عيمج هيلوي نأ ْمّهَف . .نافع نب نامثع ىلإ كلذب بتك ةينيمرأ ضرأ نم حتف ام بيبح
 نب ةفيذح ةينيمرأ رغث ىلوف «ةريزجلاو ماشلا روغثب ًايزاغ هلعجي نأ ىأر مث «ةينيمرأ
 .(77نض) .«. :مؤرلا وزغي ناكو ماشلا ىلإ ًاعجار بيبح فرصناو :ناميلا

 )١( يرذالبلا  نادلبلا حوتف - ص5٠١.



 458 زرك نب دسأ نب ديزي /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع عدم

 ماشلا روغث تاوزغ بيبح ةيلوت مث ةينيمرأ حوتفو تاوزغ ةرتف ترمتسا دقل
 بتاكلا بصنم ىلوتي اهيف يِرْسَقْلا دسأ نب ديزي نب هللا دبع ناك تاونس رشع وحن
 اله لاتو .ًاهوفم ًابتاك١ ينئادملا ركذ امك - راصو ةملسم نب بيبح ريمآلل

 نيب طابترالاو ةقالعلا نأ كاردإ حبيتي ه6 ةنس رخاوأ يف ثدح ام نكلو , .«ًافرشو

 نأ دح ىلإ لصت امهشيجو يِرْسَقْلا دسأ نب ديزيو ةمّلْسَم نب بيبح نييباحصلا
 ةنس رخاوأ يفف ءدسأ نب ديزي هريمأ يذلا شيجلا سفن وه بيبح هريمأ يذلا شيجلا
 ةرونملا ةنيدملاب هراد يف هنع هّللا يضر نافع نب نامثع ةيماؤجلا: نيمأ رصوح ه6

 ةيواعم ماقف دك يرام كا نادقع ندقو ةتفايس ىلع قيمقانلا اننا نم
 نب ديزي ةدايقب نامثع ة ةرصنل ماشلا دنج نم سراف فالآ ةعبرأ نم نوكتي شيج هيجوتب
 لوزيو :يرهفلا ةمّلْسَم نب بيبح ةدايقب هنأ يرذالبلا ركذي امنيب يرْسَقْلا دسأ
 يلي ام يناهفصألا ركذ دقف :اعم اههتدايقب ناك نشيجلا كلذ نأ كاردإب ضراعتلا
 نب ديزيب هيلإ ةيواعم ثعب هدجنتسي رصُح نيح ةيواعم ىلإ نامثع بتك امل# :هصن
 ملو «ةيواعم ىلإ فرصناف «َلِيق دق نامثع دجوف ءماشلا لهأ نم فالآ ةعبرأ يف دسأ
 : يلي ام ةباصإلا باتكب يِرْسَقْلا دسأ نب ديزي ةمجرت يف ءاج كلذكو .«ًثيش ثدي
 دجوف «ةنيدملا ىلإ ءاجف «فالآ ةعبرأ يف نامثع ة ةرصنل دسأ نب ديزي ةيواعم هجبَو)
 هجَو» :هصن يلي ام يرذالبلا ةياور يف ءاج امنيب . ؛أئيش ثدخُي ملف ءلِيُق دق نامثع
 ىرقلا يداو غلب املف ءهرصوح نيح نامثع ة ةرصّنل شيج يف ةمّلْسَم نب بيبح ٌةيواعم
 يذلا شيجلا نأ نيتياورلا طبر نم نيبتيو 1 ا د .اعجرف «نامثع لتقم هغلب
 نب بيبحو يرْسَقْلا دسأ نب ديزي ةدايقب ناك رصوح نيح نامثع ة ةرصنل ةيواعم هثعب

 ىلع لدي ًافقوم اذختاف «نامثع لتقم امهغلب ىرُقلا يداو الصو املف «يرهفلا ةمّلْسَم
 امب طيحي ضومغلاو سابتلالا ناك دقف ةنيدملا يف نيذلا ةمجاهمل ايضمي ملف ةمكحلا
 امهشيجب عوجرلا بيبحو ديزي ررقف «ةريبك تايصخش لاطت تاماهتالا تناكو ثدح
 ةنس ةجحلا يذ نم نيقب ثالثل ةعمجلا ةليل نامثع لتقم ناكو ءاعجرف «قشمد ىلإ
 . قرط قرتفم يف ةمألا تتابو ىربكلا ةنتفلا تأدب هلتقمبو هام

 عبرأ ىلإ ةفالخلاب بلاط يبأ نب يلع ةعيابمو نامثع لتقم دعب ةمألا تمسقنا دقل
 عم ىلوألا ةقرفلا «ةمألا مالعأو ةباحصلا نم ةبكوك ةقرف لك سأر ىلع ناكو . .قرف
 «قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع نينمؤملا مأ عم ةيناثلا ةقرفلاو نع هللا يضر ّيلع مامإلا
 اهنمو عيمجلا تلزتعا ةعبار ةقرفو «ماشلا ريمأ نايفس يبأ نب , ةيراعس عم هنلطلا ةرفلاو
 . ةثراح نب ديز نب ةماسأو باطخلا نب رمع نب هللا دبعو صاقو يبأ نب دعس

 ةقرفلا تمزهناف ةرصبلا ىف لمجلا ةعقوم تعلدنا ه5 ةرخآلا ىدامج يفو

 ماسقنا ىلإ رمألا لاو ءماشلاب اهزومر ضعب قحلو عارصلا ناديم نم تجرخو ةيناثلا



 4 زرك نب دسأ نب ديزي /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 459

 اهرواج امو قارعلا لهأ مضتو نينمؤملا ريمأ يلع مامإلا عم ىلوألا نيتقرف ىلإ عسوأ
 ةريزجلاو رصمو ماشلا مضتو ماشلا ريمأ ةيواعم عم ةيناثلا ةقرفلاو «قرشملا نم

 .روغتلا نم اهيلي امو ةيتارفلا

 يلجبلا هّللا دبع نب ريرج يباحصلا يلع مامإلا ثعب ه5 بجر رهش يفو

 ةيواعمب ىقتلاو قشمد ىلإ ريرج راسف ءماشلا لهأو وه ةعيابملا ىلإ هوعدي ةيواعم ىلإ

 يلجبلا يِرْسَقْلا دسأ نب ديزي مهيفو قشمدب ةيواعم رصق يف ماشلا لهأ ءاسؤرو

 رمأ نإ :هلوق اهيف ءاج امم ناك ةغيلب ةبطخ ريرج بطخو «ماشلاب ةيناميلا ءاسؤرو

 رتاو ريغ ًاّيلع اوعياب دق سانلا ّنإو ءهنع باغ ْنَمِب فيكف هدهش ْنَم اّيْعَأ دق نامثع

 نإ ةمحلم ةعور ةرصبلاب تناك دقو «نتفلا لمتحي ال نيدلا اذه نإو الأ . .روتوم الو

 رتخت مل رومألا هّللاو انكلم ولو ًاّيلع ٌثعياب دقو . سانلل ءاقب الف اهلثمب ءالبلا عفشي
 «غلابلا اهريثأت ريرج ةبطخل ناكو .2١02 . سائلا هيف لخد اميف ةيواعم لخداف «هريغ اهل
 : رعاشلا لاق

 رس حي طخت واخ دفلا نتن ءاكنألاو كيرا ربشفعل
 ريرج ثكمو .«ماشلا لهأ رئاصب ّدر ًاريرج نإ» :ربلا دبع نبا ظفاحلا لاقو

 هنأل ابلاغ يرْسَقْلا دسأ نب ديزي دنع ريرج نكسو «ةيواعم باوج راظتناب قشمدب ةرتف
 ريرج تاءاقلو تاملكل ناكو «ةليجَب نم أعم امهف «هيلإ ماشلاب ةيناميلا ءاسؤر برقأ
 ملسم يبأ عم نايعألا نم ةعامج راسو ؛يباجيإلا اهريثأت ماشلاب ءاسؤرلاو ةباحصلاب
 نامثع لتق ةيضق ةيواعم مهيلع حرطف ءاّيلع عيابي نأ هنم اوبلطو ةيواعم ىلإ ينالوخلا
 نامثع ةلتق ميلستب ّيلع مامإلا ماق اذإف ءهشيجو ّيلع عم نودوجوم هولتق نيذلا نأو

 مامإلا ىلإ ةلاسر ةيواعم بتكف «يأرلا كلذ ىلإ ماشلا ءاملعو ملسم وبأ لامف «هانعياب
 :ّيلع مامإلل ةيواعم لوق اهيف ام رهوجو مهأ ناك ينالوخلا ملسم يبأ عم يلع

 .6كيلإ سانلا عرسأ نحنو «هب مهلتقن نامثع ةلتق انيلإ عفداف ءاقداص تنك نإف.. »

 ه5 ناضمر يف  ةفوكلاب ّيلع مامإلا ىلإ ماشلا لهأ نم ةعامجو ملسم وبأ راسف
 ممص كلذ دنعف ءادحأ مهيلإ عفدي ملف كلذ هوملكف اّيلع اوتأف» :ريثك نبا لاق
 مث «رمألاب هربخأو ّيلع مامإلا ىلإ ريرج عجرف ١“ ”«ةيواعم عم لاتقلا ىلع ماشلا لهأ

 . (ءايسيقرق نكسو نيقيرفلا ريرج لزتعاو» : رجح نبا ظفاحلا لاق . لزتعا

 املف يلع مامإلا ةبراحملو ةنتفلل نيضراعملا نم يِرَْقْلا دسأ نب ديزي ناكو

 «ةيتارفلا ةريزجلاب نيَقِص ةقطنم لزنو ماشلا ًادصاق قارعلا لهأ شيجب يلع مامإلا راس
 دسأ نب ديزي ناكو نيقِص ىلإ ماشلا لهأ دنجو ءاسؤرلاو ةباحصلا ةفاك ةيواعم عم راس

 .ةج 20ا178ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلاو 08١ص اضر دمحمل - يلع مامولا باتك )١(
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 000 مل هنأ امبو «نيفص يف ماشلا لهأ ءاسؤرو ةيواعم عم يِرْسَقْلا

 دسأ نب ديزي بطخف خف «لاتقلل مهضرحيو ماشلا لهأ يف بطخي نأ ةيواعم هنم بلط

 يبأ نب يلع دض ةيواعم عم ناك دسأ نب , ديزي نأ ىلع ليلدتلل يناهفصألا اهركذ ةبطخ

 يف يناهفصألا لاق : دمعملا هفقوم ةقيفح ةققح لدت ةبطخلا نكلو «نيْمِص يف بلاط

 ؛مهيف بطخف سانلا يف يرْسَْلا دسأ نب ديزي ماق نقص موي ناك املا : : يتاغألا باتك
 نا م لي اق ىلع ئكتم وهو ؛ءادوس زخ ةمامع هيلعو

 ادق ود يف نيد لقا ذ احينج نإ ردو زجل ءانفق نما ناك دل كاي هيبن ىلع

 دار اوشا علو نير هرم تكا ءًاهراك كلذل تنك يّنأ ُمّلعي هّللاو ضرألا
 ًاماغطو ءاملح موقلاب نأ انملع دقو ءانتضيبو انميرح يف اولزن ىتح انداعَمِل رظننو اننيدل

 انوجرحأف اننيد لهأ لتاقن نأ بحن ال اَنُك دقو ءانئاسنو انيرارذ ىلع مهماغط نمأن انسلف

 يذلاو «نوعجار هيلإ انإو هّلل اًنإف ةّيمح انّلاتق ًادغ ريصي نأ ىلإ رومألا تراص ىتح

 مل ًارمأ دارأ اذإ ىلاعتو كرابت هللا نكلو ءاذه لبق تم يّنَأ ٌثددول قحلاب ًادمحم ثعب

 .(19/550 ص) «ًافكنا مث . ميظعلا هّللاب نيعتسنف ءهّدر دابعلا عطتسي

 لتاقي ملف « ؛ماشلا لهأو ةيواعم ركسعم لخاد هسفن ىلع دسأ نب ديزي ًافكنا دقو

 لاتقلا ىهتناو ه7 رفص يف - نيُمِص ةعقوم يف نيملسملا نم دحأ مد كفسي ملو

 مامإلا داعو .ةشفد ىلإ م لهأو ةيواعم عم دسأ نب د ديزي داعو يتحلل قافتاب

 ةيواعمل ةفالخلارمأ عمتجا نأ ا ماسقنالا رمتساو «ةفوكلا ىلإ قارعلا لهأ عم يلع

 .ه١4 ةنس قارعلا لهأو ّيلع نب نسحلا هعيابو

 ماشلا يلاعأب مورلا روغث ىلع يرهفلا ةملْسَم نب بيبح ىلو دق ةيواعم ناكو

 ًالوؤسمو ًابتاك ديزي نب هللا دبع ناكف يِرْسَقْلا دسأ نب ديزي نب هّللا دبع هعم راسف
 ءصمح لزنو مورلا وزغي بيبح ناكو)ا :يرذالبلا لاق «٠ ل

 ىلإ ديزي نب هللا دبع داع كلذبو .«ةيرجه 47 ةنس اهب يفوتف قشم 0
 نميلا لهأ يف ًاعاطم لزي مل يذلا يِرْسَقْلا دسأ نب ديزي هيبأ عم اهيف رقتساو قشم
 هنبا ىلإ لقتنت ةسائرلا يف هتبترم تذخ-أو نسلا هب مدقتي ذخأ هنكلو ناشلا ميظع ماشلاب
 . ؛ًافرشو ًأظح لان» هنأ ىنئادملا لاق يذلا هللا دبع

 ندا يوك نيرجشل فتان هرم تقره ىرتتتلا ها نيدو اكن

 نب رجح ماهتاب قارعلا ريمأ هيبأ نب دايز ماق نيح بلاط يبأ نب ّيلع مامإلا بحاص
 نب رجح سبحب دايز ماقو ه١0 ةنس ةفوكلاب هعلخ ىلإ ةوعدلاو ةيواعم علخب يِدَع
 نب ديزي هيلإ راسف :هلتقب رمأ مث ءءارذع جرم يف هسبحف ةيواعم ىلإ هلاسرإو يِدع
 نكلو .هل عفشتو هليبس 8 هليبس ءالخإب هحصنو يِدَع نب رجح لتق نع ُهاهنو يِرْسَقْلا دسأ
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 مث ءه57 ةنس ليقو ه١05 ةنس يِدَع نب رجح لتقب ماقو كلذل بجتسي مل ةيواعم
 .توملا شارف ىلع وهو ىتح هقرافي مل ًاديدش مدن هلتق ىلع ةيواعم مدن

 هَّللا لاطأ :دسأ نب ديزيل موف لاك : نييبتلاو نايبلا باتك يف ظحاجلا لاق

 يِرْسّقْلا دسأ نب ديزي تام مث ""(تلع اهب نوكبت ٌةّيقب فو ْتُمَأ ينوُعَد :لاقف .كءاقب
 نب رجح لتقم دعب تام هنأ الإ هتافو ةنس مجارتلا ركذت ملو «قشمدب هنع هللا يضر

 يرْسَقْلا دسأ نب ديزي ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا ركذ دقف ؛ةيواعم توم لبقو يِدَع

 :لاق شايع نب ركب يبأ نع كرابملا نبا نع ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب
 ل ا ا لل ل

 َتْشِع نإو ةنجلا ىلإف َتِم ْنِإ كعِزْجُي ام نينمؤملا ريم أ اي :لاقف ءًاعزج هنم ىأرف
 يناهن ًاحصان انل ناك هنإ كابأ هللا محر :ةيواعم لاقف : كيلإ سانلا ةجاح تملع دقف

 نوكتف ه١ ةنس ةيواعم تام دقو ."”يذغ نب رجح ىتحي ..ربدآلا نبا لتق نغ
 ءًايتع ربكلا نم غلب دق ناكو .ه4519 ةنس يلاوح «كلذ لبق دسأ نب د ليزي ةافو

 :ةيقرم ةحمار اهيري ىلإ ةوطملا همن تترد

 دلاخ دلاو يِرْسَمْلا هَّللا دبع ءابنأ نم رسيت ام
 يف نييناميلا نيب ةماعزلاو ةسائرلا يف هتبترم تلقتنا دسأ نب ديزي ىفوت امل

 نب دسأ ريمألاو يِرْسَقْلا هَّللا دبع نب دلاخ ريمألا دلاو هّللا دبع هلجن ىلإ ماشلا

 .يرْسَقْلا هَّللا دبع

 وهف ةماعزو ةساير تيب يف أشنف نميلاب ةليجّب ةقطنم يف هللا دبع دلوم ناكو

 رماع نب زْرُك ميعزلا نب دسأ يباحصلا ميعزلا نب ديزي يباحصلا ميعزلا لجن
 يف لافي ان الوث ةليجت يف ترق تيك لعأ عفوت :يناهفصألا لاق . يِرْسَمْلا

 ليق ام ىلعو . .اهركاذ انأ ًالاوقأ هيف نولوقي بلاثملا باحصأ نإف دسأ نب هللا دبع

 معازم يناهفصألا لقن مث . ؛دجمو ٌفرشو ٌددؤس دلاخ هنبالو هل ناك دقف ًاضيأ هيف

 هئابآ نم ٌتركذ نم ةهابن ديزي نب هللا دبعل نكت مل» :هلوق اهنمو بلاثملا باحصأ

 همعز ام رجح نبا ظفاحلا لقن دقو .«ناطيشلا بيطخ هل لاقُي ناكو . . انك نا
 :رجح نبا ظفاحلا لاقف «تاقّثلا ءاملعلا هركذ امو بلاثملا باحصأ نع يناهفصألا

 يف ديري نيددللا دي ناك :دّوبملا لاقو .هيبأك ةهابن ديزي نب هّللا دبعل نكي ملو)

 .'"'”«تاقثلا يف ديزي نب هّللا دبع ناّبِح نبا ركذو . .لاجرلا ءالقع نم تاقثلا

 .أج 278١ ص  ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا 0

 .أ ج 2( 101 ص - رجح نبا  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 0)
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 دقو «ةباحصلا نم هّدجو هوبأف نيفالا ماعلا نيوبإر وردنا دعانا دنا
 يباحصلا ميعزلا هيبأ فنك يف ق رس ري وكسم تاتوعر رمبلا ع ك1 يه راح
 يف ىضم مث - ًابيرقت ةنس ١4 نبأ وهو - ةيرجه ؟4 ةنس يلاوح يِرْسَّقْلا دسأ نب ١ ليزي

 يرهفلا ةمّلْسَم نب بيبح يباحصلا ةدايقب نافع نب نامثع ةفيلخلا هثعب يذلا شيجلا

 عم زاقوقلاو ةينيمرأ دالب تاحوتف ديزي نب هللا دبع دهشف .زاقوقلاو ةينيمرأ دالب ىلإ

 يف مث ةينيمرأ يف هعم لزي ملو دوهغلاو تالسارملا هل بتكي ناكو ةملسم نب بيبح

 يف مث «نامثع ةفالخ يف تاونس رشع ءاهز ًابتاكو ًادهاجم مورلا روغثو ماشلا يلاعأ
 ركذ دقو ءه57 ةنس بيبح ةافو ىتح ةيواعمل صمحو ماشلا روغث بيبح ةيالو ةرتف

 ةمّلْسَم نب بيبح ىلإ ديزي نب هللا دبع ىضم» :الئاق كلذ ابن ينئادملا خرؤملا
 .«ًافرشو ًاظح لانف ءًاهوفم ًابتاك ناكو ءهل بتكو ءيرهفلا

 اهنم ءاهاور مث ةيوبن ثيداحأ ةدع قشمد يف هيبأ نم ديزي نب هللا دبع عمسو
 ءىَلْعَي وبأ هجرخأ  (رجشلا تاحتي امك هاياطخ ٌتاحتل ضيرملا نإ) ثيدح

 ؟ةنجلا ٌبحتأ دسأ اي) ثيدحو دنسملا تادايز يف دمحأ نب , هللا دبعو «يرغبلاو

 وبأ هجرخأ . .«كسفنل بحت ام نيملسملل بحأف» : هلع ِهّللا لوسر لاقف ءمعن :لاق
 نم ديمحلا دبع دئنسم ىفو) :رجح نبا ظفاحلا لاق ةبيش يبأ نب , نامثع نع ىلعي

 :هدج نع هيبأ نع يرْسّقْلا ديزي نب هللا دبع نب دلاخ نع مكحلا يبأ نب رايس قيرط

 يحط :«كييفتل بحت اه'نياتلل ثحل دسمأ نت ديزي ايلا :هل لاق ٍةِكَي ىبنلا نأ
 اندكس ىيذلا ةناهسلا نسينا رش نم اقرأ ةيزي نيردللا دبع مم هقو . «مكاحلا
 ..تاقثلا يف ناّبح نبا هركذ دقو «مهتياورب قوثوملا نيعباتلا نم وهو «قشمد

 يبأ نب ةيواعم ةفيلخلا اوراز نيذلا ء ءاملعلاو ءاسؤرلا نم ديزي نب هّللا دبع ناكو
 اي : هّللا دبع هل لاقف ءًاعزج هنم اوأرف «توملا ضرم ضيرم وهو هيلإ اولخدو نايفس

 سانلا ةجاح َتملَع دقف َتْشِع ْنإو ةنجلا ىلإف َتْم ْنِإ لع هدو ام رق رتل ريفا
 .ربدألا نبا لتق نع يناهن ءاحصان انل ناك «كابأ هّللا محر :ةيواعم هل لاقف «كيلإ

 ًاباذك ناك ديزي نب هَّللا دبع نأ يسابعلا رصعلا يف بلاثملا باحصأ معز دقو

 ةاساوملا باب يف لخدي امنإ لوقلا اذه امنيب (ةنجلا ىلإف تم ْنِإ) :ةيواعمل لاق هنأل
 نع ل هي «ةعساولا هللا ةرفغم يف لمألاو
 ىتح ريبك رود قافآلا ىلإ ةفالخلا ةلود دادتما يفو داهجلا يف هلو ءائيس رخآو احلاص

 .ةيرجه ٠ ةنس بجر ىف هتافو

 ديزي نب هّللا دبعل ناك) هنأ خيراتلا ءاملع هركذ ام ىلإ يناهفصألا راشأ دقو
 نب دلاخ نأ قشمد خيرات يف ركاسع نبا ركذو «(دجفمو فرشو ٌددؤوَس دلاخ هئبالو
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 فيرشلا رادب مويلا فرعتو  قشمدب  زقلا ةعبرم يف هراد تناك) :هَّللا دبع

 « ليعامسإ : مهو ةثالثلا ديزي نب هللا دبع ءانبأ دلوم ناك رادلا كلت يفو ""”(يديزيلا
 نب كلملا دبع تانب نم امهادحإ «ناتجوز ديزي نب هللا دبعل تناكو .ديساو + كدلاخعو

 دسأو دلاخ مأ نآب معزلا تاياورلا يف عاش دقو «ةينارصن ةيمور : ىرخألاو «ناورم

 ناسارخ ىلوت امل ًادسأ نأ كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا ركذ امئيب «ةيئارصن ةيمور

 ريمأو يخأ هللا دبع نب دلاخو :مرمرتي وأ يلَبِق ام موري نم :لاقو دسأ بطخ)
 نم هللا دبع نب دسأ مأ نأ ىلع لدي امم (يلاخ - كلملا دبع نب ماشه - نينمؤملا

 بحاص ريرج رعاشلا حدم دقف ءدلاخ مأ ًاضيأ يهو ناورم نب كلملا دبع تانب

 - :هئابآو دلاخ لاوخأ ركذي اهيف لاق  اهركذ يتأيس ةديصقب ًادلاخ قدزرفلا

 (ِدلاوَملا َعيرك ىّلغألا نّمّيلا يفو ىرّثلا نم ٌَدعَم ّىَح يف ٌتئكمت»
 دلو هنأ امبيو م5487 قفاوملا ةيرجه 55 ةنس قشمد ةنيدمب دلاخ دلوم ناكو

 ءاج كلذكو «قشمد لهأ نم» :هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقف ق ىقستم اكن

 دلاخ- شاعو أشن دقو .2"”قشمدب أشنو دِلُو» :هنأ هللا دبع نب دسأ هيخأ ةمجرت يف

 رابك دي ىلعو هيبأ دي ىلع دلاخ ذملتتو «ةحلاص ةأشن قشمدب مهيبأ فنك يف هتوخإو
 بدآلاو خيراتلاو ثيدحلاو هقفلا لاجرو نيعباتلا ءاملعو ةباحصلا ةيقب نم ءاملعلا

 ظفاحلا لاق «هيبأ مايأ ذنم دلاخ يف ةسايرلاو لبتلا قالخأ ترهظو «قشمد يف ةغللاو

 .هلمحف «هسرفب قشمدب ًايبص أطو هنأ دلاخ ةساير نم فرع ام لوأ» :ريثك نبا

 يف لويخلا تناك دقو ."”(هتيد هيلعف تام نإف هبحاص وه هنأ سائلا نم ةفئاط َدَّهْشَأف
 ل ا ا ءانرصع يف تارايسلا لثم نمزلا كلذ

 رهتشا امك «هرمع نم ةرشع ةسماخلا وحن يف ٍذئموي دلاخ ناكو ةدللا ءانشت ةدعتلاهمو

 يرامثتسا ماج دييتع ماكو هيبأ لاومأ ةرادإ ىلوتف «ةيرامثتسالاو ةيرادإلا هتردقمب

 نبا خرؤملا مايأ ىلإ ًامئاق لازي ام ماّمَحلا كلذ 0 «قشمدب اموت ةباوب فلخ ريبك

 حضني يرخفا هالادع نيد ىلا : ًالئاق قشمد خيرات هباتك يف هركذ دقو ركاسع
 .ةميدقلا قشمد باوبأ دحأ اموت بابو ."”«اموت باب لخاد يذلا مامحلا

 باتك يف يناهفصألا اهإور يتلا بيذاكألا ةحص مدع ىلإ انه هيبنتلا ديفملا نمو

 )١( ب رثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ص/١١(« ج1١.

 «97١ص  دلاخ ةمجرت - فرطماب دمحم - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعول عماجلا قه

 4 نه تادسا ةمجرتو

 .١٠١ج « 7١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا

 .ةج (5717ص - ركاسع نبا - قشمد خيرات (؟)
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 ةيرخلا هلاغ نأ معز دقف «يسابعلا رصعلا يف بلاثملا باحصأ نع يناغألا
 تيرخلا دلاخ ناكو ءيرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ وه ةعيبر يبأ نب رمع رعاشلا بحاص

 نيدسافلا بحصي ناكف ءةرسأ هل نكت ملو ةنيدملاب هتأشنو هتلوفط ذنم ًادساف ًامالغ

 هعم داتريو ةكم يف ءاسنلا ضعب ىلإ هتايمارغ ضعب يف هلسري ةعيبر يبأ نب , رمع ناكو

 بأ نم , ةيواعم نمز يف كلذو ءءاسنلا ىلإ دئاصقلاب هثعبيو داسفلاو وهللا نكامأ

 ةفالخ لئاوأ يف ريبزلا نبا مايأ ىلإ ةعيبر يبأ نب رمع شاع امبرو «نايفس

 «نمزلا كلذ يف َدِلُو دق يِرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ نكي ملو «ناورم نب كلملا دبع

 ريمألا هنأ معزيو تيرخلا دلاخ رابخأ يناهفصألا لقنيو يوري نأ زوجي ناك امو
 يف ه5 ةنس دلاخ دلوم ناك دقف ير ا لا لا

 . يرْسَقْلا ديزي نب ِهّللا دبع هيبأ فنك يف ءاسؤرلاو ءاملعلا نيب شاعو أشن اهبو قشم
 نب هّللا دبع ناك» :بدألاو ةغللا يف لماكلا باتك يف دّربملا سابعلا وبأ لاق

 ؟كلام ام :اموي ناورم نب كلملا دبع هل لاق «لاجرلا ءالقع نم دلاخ وبأ ديزي
 نم ضمن املف . سانلا نع ىنغلاو هللا نع اضرلا ءامهعم يلع ةلْيع ال نائيش :لاقف
 ينرقخَيُف ًاليلق نوكي نأ ْذْعَي مل :لاقف ؟ٌكلام رادقمب هترّبح اُّلَه :هل ليق «هيدي نيب
 , "0يندسحيف ًاريثك وأ

 اوعياب نيذلا ماشلاب ةيناميلا ءاسؤر نم يرْسَقْلا ديزي نب هّللا دبع ناكو
 ًايلو يومألا يصاعلا يبأ نب ديعس نب ورمع هعمو ةفالخلاب ناورم نب كلملا دبع
 ناك» : هنأ ينئادملا خرؤملا نع يناهفصألا ركذ دقو - ه5 ناضمر يف  دهعلل
 كلل ع قولت ماا نر ىلع دوا سرب وربط يدير رزبا يع

 ًايلو ناك يذلا يومألا يصاعلا بأ نبا وه قدشألا ديعس نب ورمعو .؛ رت

 ناك وطي اعدل ايا وو ردم كوكو قلنا كلمنا درع خيرر ةقف ليحل
 نيف صطلخملا ديرب ةكللملا دبع ناكو دعس نيورمع ةطرش:ريمأ ديزي قجةللا دبع
 نب ورمع كلملا دبع فلختسا مث «هوهنف كلذ يف ضعبلا رواشو ديعس نب ورمع

 ىلوتف - ه9 ةئس  ةيتارفلا ةريزجلاب  ةدرولا نيع ىلإ راسو قشمد ىلع ديعس

 نب هللا دبع ناكو ةفالخلاب هتيقحأ نلعأو كلملا دبع علخ مث قشمد دعس نب ورمع

 قشمد ىلإ شيجلاب كلملا دبع عجرف ؛هتطرشل ًادئاقو ديعس نب ورمع عم ديزي

 0 0 .همادعإو هلاقتعاب ماقو ديعس نب ورمع براحف

 بكر#» :يربطلا لاق كلذ يفو «ريبزلا نب بعصم مكح تحت تناك يتلا قارعلا ىلإ

 نب بعصم عم ْمُهو ديعس دلو عم ماقأف قارعلاب اوقحلف دلاخ هوخأو ديزي نب هللا دبع

 ١( دربملا سابعلا وبأ  بدألاو ةغللا يف لماكلا - ص١77« جد١ا.
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 تلأس ىتح ديزي نب هللا دبع بره ديعس نب ورمع لِتُق امل» : ينئادملا لاقو . «ريبزلا

 يف قارعلا ءاوضنا دنع كلذو - .«ةعامجلا ماع سانلا ّنّمأ امل هيف كلملا دبع ةيناميلا
 عب داخل دنجو ءاسؤر ناكو ءهال١ ةنس ىدامج رهش يف كلملا دبع ةفالخ

 رجه يف ناك ديزي نب هللا دبع نأ ودبيو «سانلا َنّمأو ةفوكلا لخد امدنع كلملا دبع

 دايز ني هللا اليع نمو نأ كللمللا دغر ود ةبامملا ءايسرزاع بلطف «نيرحبلا ةيالوب

 دعب كلملا دبع ىلع ديزي نب هللا دبع لخد» :يربطلا لاق «هيلإ هللا دبع مِدّقف هنمأف

 كلذ :كلملا دبع لاقف «ءابرح ءابرخخ :لاقف ؟ديزي لآ متنأ فيك :هل لاقف «ةعامجلا

 ,71قيبعلل مالظب هللا انهو مكيديأ تمدق امب

 نيب ناك» :هنأ اهيف ءاج ءطيلختو بارطضا اهيف ةياور يناهفصألا ركذ دقو

 كاسل ةيجام مدلل كل نإ سرح حل نيران د يس ناقل

 نإ كانفرع دقف تكسا :لاقف «سيقلا دبعل دبع تنأ امنإ ةذللا ليعمل لاقت «ناورم

 رهشلا نمضن نيذلا نحن زْرَك نب دسأ نبا انأ :هّللا دبع هل لاقف «كسفن فرعت مل

 ىلإ ىضم مث «ةدماهب ماقأف «ماشلا ىلإ هللا دبع نب ريرج هافن مث . .رهدلا معطُتو
 1 ؛كلملا دبع تئاو مهنم كرارفل نيرحبلا ركذ كنع عد :هل لاقف ةملسم نب بيبح
 . .هلتق موي ديعس نب ورمع ةطرش ىلع ناك هنأل رصن نب ىسوم وبأ لاق ام هرّسي

 9 سل ومال ا ير ربل

 ةئنس ريرج تام «ةنس نيرشع لبق تام ريرجو «.ه14” ةئنس تام «ةنس نيثالث لبق

 نب هّللا دبع نيب مالكلا امنيب .ةيواعم ةفالخ ىف اتام امهالكف ءهه7 ةنس ليقو ه١
 ماع يف ناورم نب كلملا دبع دنع ناك ىسوم ابأ يناهفصألا هامس يذلا لجرلاو ديزي

 دعب ىلوت ديزي نب هللا دبع نأ ىلإ ةياورلا ةيقب ريشتو ءهالا ةنس ةفوكلاب ةعامجلا

 . .ماشلا ىلإ ِهّللا دبع نب ريرج هافن) ةياورلا يف ءاج امك وأ  هلزع مث نيرحبلا كلذ
 نبدا 5 هدللا نيف جيانلاطب هل اعل: تكاروعلاو .(نيرحبلا نم هرارفل

 ةنس اهروغثو ةرصبلا ةيالو ىلع ناورم نب كلملا دبع لماع يومألا ديسأ نب هَّللا دبع

 مث نيرحبلا ةيالوب ًاريمأ يومألا ديسأ نب هللا دبع نب ةيمأ هوخأ ناكو هال“ 8

 نب هللا دبع نأ كاردإ نكمي يلاتلابو مها" دم نيوحلا نم توون جوارخلا همرم

 ناك امهنم الك نأو نيرحبلا يف ديسأ نب هللا دبع نب ةيمأ عم ًاريمأ ناك يِرْسّقْلا ديزي

 نب ةيمأ جراوخلا مره اهل يبزعلا جيلا يهو نيرحبلا ضرأ نم ةقطنم ىلع أريمأ
 يِرْسَمْلا ِهَّللا دبع ىأر نيرحبلاب اهريمأ وه يتلا ةقطنملا نم برهو ديسأ نب هللا دبع

 ٍلئدنعو ءاهيلإ بحسناف «ةرصبلا ىلإ نيرحبلاب اهريمأ وه يتلا ةقطنملا نم بحسني نأ

 الاس ١8١ ص - يربطلا - كولملاو ممألا خيرات 000
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 ةياور ترّبع دقو «ماشلا ىلإ دوعي نأب ديسأ نب هّللا دبع نب دلاخ هرمأ
 مزه هال ةنس تقولا تاذ يفو .(ماشلا نقلا هافن) ظفلب كلذ نع يناهفصألا

 سراف يف ديسأ نب هّللا دبع نب دلاخ نب زيزعلا دبع ةدايقب ًاريبك ًاشيج جراوخلا

 ةرصبلا ةيالو نع اذه ًادلاخ ناورم نب كلملا دبع لزع نأ ثبل امو .زاوهألاو

 ىلع يدزألا ةرفُص يبأ نب بلهملاو قارعلا ىلع ناورم نب رشب ىلوو ءاهروغثو
 بورح دعب جراوخلا ُبّلهملا مزهف ها/5 ةنس جراوخلا برحو سرافو زاوهألا

 5 ةرتفلا كلت لالخ يرْسَقْلا هللا دبع ناكو ءمهالال ةئس ىلإ تدتما ةديدش

 :هنأ يناهفصألا ةياور يف ءاج دقو ءاهتايصخش رابك نم وه يتلا قشمد يف

 كرارفل نيرحبلا ركذ عد : هل لاقف ةملسم نب بيبح ىلإ ىضم مث ةدم اهب ماقأ

 باوصلاو «ةياورلا هذه يف يناهفصألا أطخأ دقو .. :كلهلا دبع تثاو ءاهنم

 ةدوملل هذادعتساب ئرشفلا هللا ديع«ةيلكت «ناورم نب كلملا دبع نب ةمَّلْسَم

 نيرحبلا ركذ ْعَد :ةمّلْسَم هل لاقف «كلذب كلملا دبع ملكي نأو نيرحبلل ًاريمأ

 هّرسي ملف « ءالمع كيلويسو  كسفنب  ناورم نب كلملا دبع تئاو اهئِم كرارفل

 اضرلا ءامهعم ّىلع ةَلْيَع ال نائيش) :ناورم نب كلملا دبعل لئاقلا وهف غكللد

 . (سانلا نع ىتغلاو هللا نع

 فرشو ةهاجو اذ ةيناميلا ءاسؤر نم ًاسيئر قشمد يف يِرْسَقْلا هللا دبع ثكمو
 ملعلا يف لاثمألل ًابرضم هتوخإو دلاخ هنبا ناكو ًاهوُفُم ًابيطخو ًاملاع .ددؤسو

 يف دلاخ ناكف هللا كينع تامو) :يناهفصألا لاق «قشمدب ةيسورفلاو بدألاو

 يفوت دقو كلملا دبع ةفالخ رخاوأ يف امإ كلذو «هتوم نمز ركذي ملو «(ةقبترف

 85 ةنس نيب ام كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ لئاوأ يف امإو ه85 ةنس كلملا دبع

 .دلاخ ىلإ ةساترلا يف هتبترم تلقتناف ه8 ةنسو

 زْرُك نب دسأ نب ديزي نب هللا دبع نب دلاخ يل لاق# :دربملا سابعلا وبأ لاق
 ؟ددؤُسلا نود" :ىرشقلا

 - كاذو اذ نم ُرْيَخو «ةيالولاف مالسإلا يف امأو «ةسايرلاف ةيلهاجلا يف امأ :ٌتلقف
 . ىوقتلا

 لزب لعفلاب الإ فوقلا لوألا :قرذت عل :لوقي يبأ ناك ٌتَفَدَص :دلاخ لاقف

 .لرالا هن: كزدأ امن الإ كالا ةكرذب

 ةريشعلا ةبحمب عّمْسِم نب كلام داسو هملحب فنحألا داس «كوبأ ٌقَدَص : ٌتلقف

 .لالخلا عيمجب ٌبّلهملا داسو هل

 .هسفنل مهريخ سانلل سانلا ٌريخ :لوقي يبأ ناكو ءَتْفَدَص :دلاخ لاقف
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 َداَقُي الل ٍلتَقلا نِمو ٌعطقُي الثل ٍقرّسلا نِم هسفن ىلع ىقت هَذا كلذك ناك اذإ هنأ كلذو

 .40هسفت ىلع هئقتاب نم الا مس دي لن نزلا نيو

 نب ديلولا ةفيلخلا اعد : ريشي مام | هللا ةيمحوم يرتشملا هند نيعع ةاقوو لعن

 هل دقعو «قشمدب ةفالخلا رصق ىلإ يِرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ ناورم نب كلملا دبع
 عبرأ نبا دلاخ ناكو ه89 ةنس كلذو ءاهل ةعباتلا دالبلاو ةمركملا ةكم ىلع ةيالولا

 . ةمركملا

 لود ملاعو طولة ىرْسَقْلا دلاخ ةيالو

 ةكمل يِرَْْلا هللا دبع نب دلاخ ةيالو دهع أدب م٠ 4 ) ه859 ةنس بجر ىف

 ةنيدملا امه نيترامإ ىلإ مسقني زاجحلا ناكو زاجحلا دالب نم اهيلإ ناك امو ةمركملا

 اهلامعأو ةكم ىلع ًايلاو ًاريمأ دلاخ ثكمف ءاهلامعأو ةمركملا ةكمو اهلامعأو ةرونملا
 - :هصن يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو .(ها/ بجر ىلإ) تاوئس ىنامث

 ةداس دحأ : مثيهلا وبأ « ةليجب نم ؛قرسفلا دسأ ني ديري نر هللا ديع خي دلاختا

 .زاجحلا ىلع ًاريمأ ناك . ةيئاميلا

 . '26كلملا دبع نب ديلولل

 ا : ةياهنلاو ةيادبلا باتك ىف ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 راها ىلع دولا 5 دقو ا ل رمل نيقارعلا ريمأو «ناميلسل
 . "”«ناميلس مث ديلولا يفوت نأ ل نينامثو عست ةنس نم

 ديلولا ىلو» ةواملاو ممألا خيرات يف لاق يربطلا نأ انه ركذن نأ ديفملا نمو

 ةنلرلا ىلورةشبلا هله يقرا :ه44 ةنس ءابنأ يف لاق مث ه1 ةنس دلو (ةكس

 جحواا :ه٠4 ةنس ءابنأ يف لاق مث : «يدقاولا معز اميف ةكم يِرْسَقْلا هَّللا دبع نب دلاخ

 لامع ناكو ..ةنيدملاو ةكم 00 لماع ناكو زيزعلا دبع نب رمع سانلاب

 )١( سايعلا وبأ - بدألاو ةغللا يف لماكلا الميرّد  ص؟؟١« ج١.
 - يرْسَقْلا دلاخ ةمجرت  فرطماب دمحم  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا (؟)

 .9١؟ص
 .١٠ج ١2ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (””)
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 اهلماع نإف ةكم ريغ اهلبق يتلا ةنسلا يف اوناك نيذلا لامعلا مه ه١ ةنس راصمألا

 ىلإ ًاضيأ ةكم ةيالو تناك هريغ لاقو يدقاولا لوق يف يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ناك

 ىو قرا :ه١5. ةنس ءابنأ يف يربطلا لاق مل .«(زيزعلا دبع نب رمع

 نيب ديلولا تام أ ىلإ اهيلع ًايلاو لزي ملف يلا هلا دبع نب دلاخ- ةكم ديلولا

 00 :ه5'9 ةئس ءابنأ يف لاق مث ؛ ؟؟؟(«كلملا دبع

 هللا دبع نب هلاحو ةئيدملا ىلع نابع نب نانقع: ىلؤو ىف" نابعش يف ةئيدملا

 نب دلاخ ةكم ىلع اهيف لماعلا ناكو» :ه44 ةنس ءابنأ يف لاقو «ةكم ىلع يِرْسَقلا

 .ه145 ةنس ديلولا ةافو ىتح كلذكو (ناّيح نب نامثع ةنيدملا ىلعو يرْسَقْلا ِهَّللا دبع

 امنإ ًافالتخا وأ ًابارطضا ودبي ام نأ كاردإ حيتي ةيخيراتلا صوصنلا هتركذ ام نإ .

 ةلس نع زاجخلل ايلاَو يِرْسَقْلا دلاخ نكي ملف «نيتيالو ناك زاجحلا نأ ىلإ دوعي
 كلت يف امنإو ه3” ةنس ىلإ زاجحلل أيلاو زيزعلا دبع نب رمع ناك الو ه4

 زاجحلا نم اهل ةعباتلا قطانملاو ةكمل ًايلاو دلاخ ناك .(ه37 )85  عبرألا تاوتسلا
 اهل ةعباتلا قطانملاو ةنيدملل ًايلاو زيزعلا دبع نب رمع ناكو «فئاطلاو ةماميلا اهنمو
 سانلاب جحلاب زيزعلا دبع نب رمع مايقو «ماشلا موختو ىرقلا يداو ىلإ زاجحلا نم
 ةفيلخلا سانلاب جح دقف ةكمو ةئيدملا ريمأ ناك هنأ ينعي ال ه٠5 ةنسو 484 ةنس

 لزع املو «ةكم ريمأ وه يرْسَقْلا دلاخ ناكو ه١ ماع هسفن كلملا دبع نب ديلولا

 ىلع نايح نب نامثع ىلو ه97 نابعش يف ةنيدملا نع زيزعلا دبع نب رمع ديلولا
 لمجم نم نيبتيو «ه517/ ةنس ىلإ اهيلع ًايلاو رمتساف ةكم ىلع ًادلاخ ٌرقأو ةنيدملا
 . تاونس ينامث تناك اهل ةعباتلا دالبلاو ةكمل دلاخ ةيالو ةدم نأ كلذ

 - :ةيسيئر ملاعم ةينامث يِرْسَقْلا دلاخ ةيالو دهعل ناكو

 يرْسَمْلا هَّللا دبع نب دلاخ ثدحأ» :ثيحدلا جرزم ىف :يدوضيملا لان د

 سانلا فوفص كلذ لبق ناك دقو «ةبعكلا لوح فوفصلا نافأ هنأ اهتمت اووفأ ةكمت

 .؟"7(كلذ فالخب ةالصلا يف

 كلذ ىلإ يرذالبلا راشأ دقو «مارحلا دجسملا ميخفتو عيسوتب دلاخ ماقو * 

 ا مر : ًالئاق
 سيلو قشمد نم ءاسفيسفلاو ماخرلاو ةدمعألا لسرأ هنأ دوصقملاو ”«ءانقشسفلاو

 هالو امدنع امإ يرْسَقْلا دلاخ عم كلذ نأشب ملكت دق ناك هنأ دب الو نق انا أ

 .م/ج 48٠١ صو ”,/ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 اج 21١84 ص  يدوعسملا  بهذلا جورم كرا

 .١51ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف رف
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 يف دلاخ يأر عم هيأر قفتاف ه١9 ةنس ديلولا جح امدنع امإو ه89 ةنس ةكم ىلع

 ءانبب ةرتفلا كلت يف كلملا دبع نب ديلولا ماق دقو «مارحلا دجسملا ميخفتو عيسوت

 «ةكمب مارحلا دجسملا عيسوتب عنتقاف ءهركذ يتأيس ًاميظع ًءانب قشمدب يومألا عماجلا
 دجسملا ميخفتو عيسوت ذيفنتب دلاخ ماقف «ءاسفيسفلاو ماخرلاو ةدمعألا لسرأو

 ةديصق هحدمي ريرج لاق قارعلل دلاخ ةيالو ةرتف يفف «ةخماش ةرانم ءانبب ماقو مارحلا

 - :دلاخل اهيف لاقو هرثآم ىلإ اهيف راشأ ةليوط

 دما ل ا ارو تاب ىَدُهلا ىَلَع َرينَتْسُملا َرانَملا َتْيَنَبا
 ٍدِقارملاِبُهْروُس ىزاوي ٌداكَي 2 ُهْلْثِم سائلا َرَيَم آءانب َّتِيَتَب

 ا ملا ْتَضَم يتلا نورا اع ام ٌتيطعأو

 دلاخ اهرفح يتلا رئثبلا ينعي (تضم يتلا نورقلا ايعأ اه كيظعأ وز هل رقو

 . .ًابلاغ ةكمب
 ةكمب ارثي رفح ًادلاتس نأ :هيبأ نع يعمصألا ركذ» 0 ظفاحلا لاق

 نمف ؛مزمز ىلع اهلضف ىعذا يذلا وه سيلو ."' (. .مزمز ىلع اهلضف ىعذا

 رفحل ًاناكم دلاخ راتخاف «حلام وهو مزمز رئي اهيفو «هايملا ةحيحش ةكم نأ فورعملا

 .«نوجحلا ةينثو ىوط ةينث : نيتينثلاب»  يربطلا ركذ. امك  ناكملا كلذ ناكو ءرئب

 ناكملا ىلإ دلاخ عم راس ه١5 ةنس جح امل كلملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا نأ ودبيو
 داعو «ناكملا كلذ نم ءاملا مهيقسي نأ لجو زع هّللا اعدو ءرثبلا رفحل هراتخا يذلا

 رفح مت املف «هذيفنتب دلاخ ماق ءًامهمو ًالماكتم ًايئام ًاعورشم رئبلا ناكو ءقشمد ىلإ

 ةينث نيتينثلاب اهرفح ركب) :يهو يربطلا لاق «رثبلا نم ًاتارف ًابْذَع عاملا قفدت رئبلا

 "”(مزمز بنج ىلإ مّدأ نم ضوح يف عضويف اهؤام لَقْنُي ناكف نوجحلا ة ترارورط
 ع اهركذ يتلا ةياورلا تمعز دقو - مزمز راوج ىلإ دلجلا نم ةانقو ضوح يأ
 نم وه لوقلا اذه امنيب .«مزمز ىلع ءاملا كلذ لضف فرغُيل» كلذ لعف هنأ هريغو
 راوج ىلإ دولجلا نم تاونئقب تارفلا بذعلا ءاملا لقنف «نيرخأتملا ءاوهألا يوذ معز
 ماحدزالا فيفخت كلذكو اهريغو جحلا مساوم يف سانلا ٍبرْشَيِل وه امنإ مزمز عقوم

 ةكم ربنم ىلع يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ بطخ) هنإ تاياورلا لوقتو . مزمز ءام ىلع

 هاقستساو ءاجاجأ ًاحْلِم نمحرلا هاقسف ىقستسا نمحرلا ليلخ ميهاربإ نأ الأ :لاقو
 ليضفت) هيف ًامالك دلاخ ىلإ ةياورلا بحاص بسن دقؤ .ة؛ًاتارف ًابْذَع ةاقسف ٌةفيلخلا

 )١( دلاخ حدم يف ريرج ةديصق  يرصبلا ىنثم نب ةديبع يبأل - ضئاقنلا باتك الْقَسْري 
 كج 25986 ص

 .2ج (57ص - يربطلا خيراتو - ١٠ج ؛١7ص -ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (1)



 470 يرْسّقلا هللا دبع نب دلاخ /نييناميلا نيحتافلاو ةبياحصلا ءامظع 372

 «هنم ودبي ام ريغ همالكب ديري نأ الإ رف اذهو» :ريثك نبا لاق (لوسرلا ىلع ةفيلخلا
 نإ» :يِرْسَقْلا دلاخ لوق ًاباوص نوكي دقو .2”(هنع حصي ال اذه نأ رهظي يذلاو
 ًابذع ٌهاقسف ةفيلخلا هاقستساو ءًاجاجأ ًاحْلِم هاقسف ىقتسا نمحرلا ليلخ ميهاربإ

 :يِرْسَمْلا دلاخل ريرج لوق هنم بوصأو . ؛ًاتارف
 ٍدِماَحَملا َيلّوانالومٌدَمْحَتَف ْتَْضَم يتلا َنورّقلا اًيغأ ام ٌتيِطْعَأو

 لجو زع هللا نودمحيو رئبلا كلت نم ًاتارف ًابْذَع ًءام نوبرشي سانلا لزي ملو
 نيأ ئردي الف :تبهذف رثبلا تراغ مث :يربطلا لاق . نينسلا تارشع كلذ ىلع

 .ءامظعلا نمز يف تناك امنإو ؟ يلاوعلاو نييسابتلا مانا يعي (مويلا يه

 ؛جاييدلا اهقوفو ةيناميلا ةينارجنلا للحلاب ةبعكلا ةوسكب يِرْسَقْلا دلاخ ماقو - *

 نم لوأ نأ نايبلا نع ينغو هيركام نك ل

 دوربلا اهاسك «نميلا كلم يريمحلا دعسأ برك وبأ وه ميدقلا نمزلا يف ةبعكلا اسك
 محا ةيلهاجلا يف ةبعكلا ةوسك تناك» : يرذالبلا لاق ءرفاعملاو عاطنألاو

 مث « يطاَبَقلا نامثعو رمع اهاسك مث ةيناميلا بايثلا ديك ِهّللا لوسر هاسكف «رفاعملاو

 3 جابيدلا جاجحلاو ريبزلا نبا اهاسكو «يناورسخلا جابيدلا ةيواعم نب ديزي اهاسك
 - (ديلولا مايأ)  مهمايأ ضعب يف ةيمأ ونب اهاسك مث  (ناورم نب كلملا دبع ةفالخ
 .(١1ص) «جابيدلا اهقوفو اهديرجتب مهوذخأو ءاهنودؤي نارجن لهأ ناك يتلا للخلا

 ءمارحلا دجسملا ميخفتو عيسوت مت امدنع ةينارجنلا للخلاب ةبعكلا ةوسك مت دقو

 نارجن فالخم ىلاهأ يدؤي نأب رمأ دق ناك كلملا دبع نب ديلولا نأ رهاظلاو
 تيب تاداريإ نأل يرْسَقْلا دلاخ ىلإ جارخلا لاومأ نميلا ةيالو يلاعأ مئاهتو تاورسو
 كلو ريكو ,ءارخلا علا حلاو ميرا كاقججا ضيم حييل جاك ولاد

 ًاللح اوعنصي نأ جارخلا لباقم نارجن لهأ ىلع دلاخ لعجف «ةينارمعلا لامعألا نم

 دلاخ فرشأ امبرو «ةبعكلل ةوسك نوكتل جابيدلا اهقوف اولعجيو اهودرجيو ةينارجن
 هتليبقو دلاخ ةقطنم ىه نميلا ىلاعأ ةارسو نارجن فيلاخم ةقطنم نأل كلذ ىلع
 ةبعكلا ةوسكب دلاخ ماق مارحلا دجسملا مخيفتو عيسوت لمتكا املف «نميلا يف ةليجتب
 «جحلا مسوم يف كلملا دبع نب ديلولا ثوعبم هعمو ةيناميلا ةينارجنلا ةوسكلا كلتب
 لاقو «ديلولا نب زيزعلا دبع سانلاب جح هنأ ه91 ةنس ءابنأ يف يربطلا ركذ دقو
 نب ةملْسَم لاقيو كلملا دبع نب ديلولا نب زيزعلا دبع ه4 ةنس سانلاب جح يدقاولا

 زيزعلادبع ةثالثلا نوكيف .يِرْسَمْلا هّللا دبع نب دلاخ ةكم ريمأ ناكو كلملا دبع

 ميخفتو عيسوت هيف لمتكا يذلا مسوملا كلذ يف ةبعكلا ة ةرهك اوويضحع دلاخيو ةملشمو

 )١( اج « 57ص - يربطلا خيراتو - ١١ج ؛١7ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا .
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 .دهاشملا مظعأ نم مارحلا ددعتشتلاو ةبعكلا دهشم هيف حبصأو «يكملا مرحلا

 : رعاشلا لوق يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ غلبو» : بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 دهشمنمةبعكلااذبحو افقومنممسوملااذبحاي
 دوسألارجحلامالتسادنع ًاَئَئْمَحاَرَت يتاللااذبحو

 لاجرلا نيب قيرفتلاب رمأ مث ءأدبأ اذه دعب كنمحازي ال ّنهنإ امأ :دلاخ لاقف
 . (3" ج ؛«(85١ص) .(«فاوطلا يف ءاسنلاو

 ءاملعلا نم ريثكلا دلاخ دهع ىف ةكم اهتدهش ىتلا ةضهنلا تبذتجا دقو * 
 كلة سدا ف ىربطلا ركذ دقو :ةيرخلاو.رارتتسالاو نمالاب تنرتقا اهنأل سافلاو
 ببس هنأ كاردإ نكمي ًاربخ ه4 ةئس ءابنأ يف ركذ مث «ةكم يف دلاخل ةمهم ةطخ
 لبق وه ربخلل بوصألا نمزلا نأ ينعي امم ه١9 ةنس ءابنأ يف ةروكذملا دلاخ ةبطخ

 بتك «لاق سيق نب رمع نع مصاع وبأ ركذ» :ربخلل هتياور يف يربطلا لاق «ةبطخلا
 دق قاقشلاو قافنلا لهأ نأ :كلملا دبع نب ديلولا ىلإ يفقثلا فسوي نب جاجحلا

 نب دلاخ ىلإ ديلولا بتكف «مهيف يل نذأي نأ نينمؤملا ريمأ ىأر نإف ةكم ىلإ اوأجل

 .(هج «44ص) (يرْسَقْلا هَّللا دبع

 جاجحلا ناتو ملط ع نيبراولا ني ريتكلا نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو

 ناسارخل بلهملا نب , ديزي ةيالو دهع يف ناسارخب أنمآ أذالم نودجي اوناك قارعلاب

 ىعسي جاجحلا لخأف ءداجمأو تاحوتف بلهملا نب ديزيل 5 مهمل" - 85 ةنس

 بلهملا نب ديزيب رمألا لآو «كلذ هل مت نأ ىلإ لئاسولا ىتشب ناسارخ نم هلزعل

 ةنس نيطسلف ريمأ كلملا دبع نب ناميلس ىلإ جاجحلا سبح نم بورهلا ىلإ هتوخإو
 ناسارخ ىلإ قارعلا اًمَصو «نيطسلفب ماقأو نامألا كلملا دبع نب ديلولا هاطعأف ه١
 نأل ريبك نزو تاذ ةيصخش نم تقولا تاذ يف افصو «هلامعو جاجحلا نايغطل
 دوعص نإف كلذلو «٠ «بلهملا نب ديزي يلويو ةفيلخلا هلزعي نأ ىشخي ناك امنإ جاجحلا

 يقيقحلا ثعابلا ودبي اميف يه هل ديكلا ةلواحمو يِرْمَْلا هللا دبع نب دلاخ مسا

 ىلإ اوأجل دق قاقشلاو قافنلا لهأ نأب كلملا دبع نب ديلولا ىلإ جاجحلا ةلاسرل
 دنا سي اهاووو ؛ةلاسرب دلاخ ىلإ ديلولا بتكف «ةكمب يِرْسَقلا هللا دبع نب دلاخ
 ةبطخ نم اهسملن نأ نكمي يتلا ةيدولا حئاصنلاو تاهيجوتلا ضعب لمحي لوسرب
 نب ليعامسإ نع يدقاولا رمع ري دمج مامزلا اهركذ دنو كبوت يرش لاح

 : هنأ يموزخملا عفان نع ةبقع نب ميهاربإ
 يهو ٌةمرح هللا دالب مظعأب مكنإ سانلا اهيأ :يرْسَقلا هللا دبع نب دلاخ لاقا

 هيلإ عاطتسا نم ُهبِح ودابع ىلع بتك مث «هتيب اهب عضوف نادلبلا نم هللا اهراتخا يتلا



 402 يرْسّقلا هّللا دبع نب دلاخ /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 8

 اه هّللاو ينإف تبافستلاو مكايإو ةعامجلا موزلو ةعاطلاب مكيلعف سانلا اهيأ ءًاليبس

 عضوملاب هنم ةفالخلا لعج هللا نإ . مرحلا يف هتبرض الإ همامإ ىلع نعطي دحأب ىتوأ

 هب بتك اميف ئرأ ال هنإ كيت راك اولركت : الو اوعيطأو اومّلسف ءاهلعج يذلا

 نومدقي فالخلا لهأ نم ًاموق نأ يئغلب هنأ اوملعاو «هءاضمإ اّلِإ هآر وأ ٌةفيلخلا
 نما 0010 ملم ع ادع زبر نا كارلا «مكلزانم يف نوميقيو مكيلع

 نم اورظناف ءهلزنم تمده الإ مكنم ٍدحأ لزنم يف مهنم ًادحأ دجأ ال ينإف ,ةعامجلا

 . (ميظعلا ءالبلا يه ةقرفلا نإف ةعاطلاو ةعامجلاب مكيلعو ءمكلزانم يف نولزنت

 يبأ نع ةبقع نب ئسوم نع ميهاربإ نب ؛ ليعامسإ نع رمع نب دمحم ىورو
 هللا دبع نب دلاخب الإ رعشأ ملف ءريِبَّزلا لزاتم يف ٌتلزنف ٌثرمتعا : لاق :ةبيبح

 ام :لاق «ةنيدملا لهأ نم :ٌتلق ؟تنأ نمم :لاقف ءهيلع ٌتلخدف «ينوعدي
 ىلإ عجرأ مث هضعب وأ ًاموي تمقأ نإ يماقُم امنإ :ٌتلق ؟ةعاطلل ٌفلاخمأ . .كلّرْنأ
 . كله اهدحج نم نأ معزأو ةفالخلا رمأ مظعُي نمم انأف فالخ يدنع سيلو يلزنم

 وأ لاك .ةفيلخلا ىلع ًايراز ناك نم ميقي نأ 5 َْركُي امنإ تمقأ ام كيلع الف :لاق
 ول مرحلا يف نمأت يتلا شحولا هذه نأ ٌملعأ ول هّللاو :لوقب اهون ةعتعسو < ةيح

 فلاخم هنمأو هللا مرح نكسي ال هنإ ءمرحلا نم اهثتجرخأل ةعاطلاب ٌرقُث مل ْتَقْطَن

 )8/8١(. .«مهيلع ٍراز ةعامجلل

 قافنلا لهأ نم ةسمخ' نأب ه94 ةنس كلملا دبع نب ديلولا ىلإ جاجحلا بتكو
 0 00 يل ةذاب نأ ا ريمأ ىأر نإف ةكمب دلاخ ىلإ 0 دق قاقكاو

 - «ناثكم اههنأل تاني معو نايك نرد امأَف 0

 نورخآلا امأو» قارعلا لهأ نم اوسيلو ةكم لهأ نم امهنأل امهحارس دلاخ قلطأ يأ

 ةكم ةرداغمب مهرمأ هّللا دبع نب دلاخ نأ بوصألاو .2..جاجحلا ىلإ مهب ثعبف

 ةذيبرلا ةقطنمب رييج نب ديعس لزنو «قيرطلا يف بيبح نب قلط تامف اهورداغف

 ةريسي ةرتف دعب جاجحلا كله مث ءدهاجم اجنو ه55 ةنس هلتقو هيلع جاجحلا ضبقف

 ضرعتي ملو ١ توه سو علل 0 كك ه6 0

 لاملا عضوي سلج اذإ يِرْسَقلا هللا دبع نب دلاخ ناكو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق -
 ُيبارعأ لأس : يعمصألا لاقو . .اهتقرفت نم دب ال عئادو لاومألا هذه نإ :لوقيو هيدي نيب

 يف ريسي يِرْسَقْلا دلاخ امنيبو . . مهارد هئلمب رمأف ًاقيقد هبارج هل المي نأ يرْمَقْلا ًادلاخ
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 ؟ممِلَو كحيو :دلاخ لاقف «هقنع برضي نأ هلأسف ٌيبارعأ هاقلت ْذِإ موي تاذ هبكوم
 .كتجاح لس :لاقف .ةقافلاو رقفلا نم :لاق ؟مِلَو :لاق .ال :لاق ؟ليبسلا تعطقأ
 يف تعضو يّنِإف مويلا تحبر ام لثم دحأ حبر ام :لاقو اهب هل رمأف .ًافلأ نيثالث :لاق

 . مويلا انب اوعجرا «نيعبس تحبرف نيثالث ينلأسف فلأ ةئام ينلأسي نأ يسفن

 ًارعش كيف ٌتلُق دق ينإ :لاقف موي تاذ ُئبارعأ هيلع لخدو :يعمصألا لاق
 :لوقي أشنأف ءْلَق :دلاخ لاقف «كيف هرغصتسأ انأو

 ٌبعلت كتننظ ىتح ينتيطعأو 2 ينتشعن ىتح ٍدوجلاب يل ٌتضرعت
 ٌبهذم كنع ىدنلل ام ىدنلا فيلح ىدنلا وخأو ىدنلا ٌنباو ىدنلا ٌتنأف

 اهباكل ثرمأ دق :لاقف-:؛افلأ نوسمح لع: لاق كعجاحب لس :لاقف
 3 لا لاف اطعام فكل افعال

 نم اهيلإ امو ةمركملا ةكمل هتيالو ةدم يف يِرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ ناكو -
 يلاعأ ةارس يف ةليجب هتليبق ةقطنم ةرايزب موقي فئاطلا ةقطنم كلذ يف امب زاجحلا

 ةعزن اذ ناك» :هناب اذلاخ ةوسرادلا :تلطو كقز ءنميلاب تارتف ثكميو نميلا

 اذ ناك دقف نميلا ءاملعو لاجرب يقتليو ءاعنص ىلإ ىتأي دلاخ ناك اميرو . («ةينامي

 رمق ءار نع نيقيلا انلا ةناوزو ةفرعغمب فرقا هلا. لي ؟نفولا رإل هن رعب مامجما

 دمحأ نب نسحلا نميلا ناسل ركذ دقو « ميدقلا نمزلا يف ءاعنص روسو ءاعنصيب نادمُع

 ءاعنصب نادمُع رصقل حون نب ماس ءانب نع ةعئاشلا ةياورلا ليلكإلا باتك يف ينادمهلا

 حرش ىلإ ءانب نم يِرَْقْلا هللا دبع نب دلاخ نب دمحم هاور ام انركذ دقوا :لاق مث

 روصقلا ناينب لصو يذلا وه رتوأ مارعشو» :لاقو «نادمُعل رتوأ مارعشو بضحي
 ةاواجو: يرات نع ةيئارعلا بدكلاو تاياؤرلا يف سلو ''' ةلففاحب ءاهرما ىلع ظامأو
 هيبأ نع دلاخ نب دمحم هاور ام ىوس (رتوأ مارعش) همسا كلمل ركذ يأ ءامدقلا نميلا
 مرت فو رق با داكلملا امه الامم رضا ل كالا د تلاع يدلل
 ىلإ» نأ انرصع يف اهفاشتكا مت يتلا دنسملا شوقنو ةيرثألا تابيقنتلا تتبثأ دقو «رتوأ
 نم اناك «ناديروذو أبس كلم رتوأ مارعش» نأو «نادير يذو أبس كلم بضحي حرش

 لديو "'ءاعنصب ميظعلا نادمُع رصق دييشت مت امهدهع يفو ةعبابتلا نميلا كولم 000
 نميلاب ثكمي ناك هنأو «ديلتلا نميلا خيراتب ةقيمعلا يِرْسَقْلا دلاخ ةفرعم ىلع كلذ
 نم دلاخ اهيف حبصأو تاونس ينامث تماد يتلا ةمركملا ةكمل هتيالو ةدم يف تارتفل

 .اضيأ نميلا يف امنإو بسحف ماشلا يف سيل نييناميلا ءاسؤرلا رابك

 .8ج 219 و ؟”؟ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا ١0

 .١7؟ص - حرفلا نيسح دمحم  نوعبسلا نميلا ةعبابت (20)
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 ىلوتو كلملا دبع نب ديلولا ىفوت ه97 ةرخآلا ىدامج فصتنم يفو - 3

 دقأو «ءارمألاو ةالولا نم ددع نييعتو لزعب ماقف «كلملا دبع نب ناميلس ةفالخلا

 لاق كلذ يفو «ةمركملا ةكمل ًايلاو يِرْسَْلا هللا دبع نب دلاخ رارمتسا ناميلس

 مث ديلولل زاجحلاو ةكم ريمأ يِرْسَْلا هللا دبع نب دلاخ ناك» :ريثك نبا ظفاحلا
 .(«ناميلس هبانتسا مث ه89 ةنس زاجحلاو ةكم ىلع ديلولا هبانتسا دقو . .ناميلسل

 نع يرملا ناّيح نب نامثع ناميلس لزع» :لاقف يربطلا ىلع رمألا سبتلا امنيب

 نم نيقب عبسل يراضنألا مزح نب رمع نبدمحم نب ركب وبأ اهيلع ىلوو ةنيدملا
 يِرْسَفْلا هللا دبع نب دلاخ ناميلس لزع - ه4 ةئس يأ - اهيفو ..ه895 ةنس ناضمر

 محا اهيفو) ه1 ةئساءابنأ يف لاق مث ؛ «يمرضحلا دواد نب ةحلط اهالوو ةكم نع

 دواد نب ةحلط لزع جحلا نم ناميلس ردص املو . للملا دع ةنءناهيلشس: نفاتلاب

 .'")(رهشأ ةتس اهيلع هلمع ناكو ةكم نع يمرضحلا

 ىلإ ه917 نابعش نم تناك ةكمل يمرضحلا ةحلط ةيالو نأ كلذ نم نيبتيو
 يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ نأ ىلع لدي امم ه9 مرحم يف جحلا نم ناميلس ةدوع

 ه1 ةئس بجر ىلإ ه91 ةرخآلا ىدامج نم ناميلس ةفالخ يف ةكمل ًايلاو رمتسا

 .ه97 بجر ىلإ ه5 بجر نم تاونس ينامث ةكمل هتيالو ةدم تلمتكاف

 ناميلس ناكو دهعلا ةيالوب قلعتي رمأل كلملا دبع نب ناميلس هنم بضغ مث
 0 و ا ياا لا يا

 شيرق نم لجر دلجب ماق ًادلاخ نأ يناهفصألا معزو ؛ةاشولا ضعب نم دلاخ ىلإ
 دق يدزالا بلقملا ؛ ديزيل ناكو «هتبقاعم دارأو هلزعف ناميلس ىلإ هوكشف

 لاق كلذ يفو دلال .نضرمتلا مدعي ةاميلس عانقإ يفادوعحيم تقوم قازعلا

 :دعب اميف دلاخل قدزرفلا

 ركولا يف خرفلا ىلإ ءاَحْنَن كفكب ْتَقَْلَح بلهملا نبا ُديِزيالولو
 نب ديزي ناكو ءدهعلا ةيالو ةلأسمب لصتي ناك ناميلس بضغ نأ ىلإ ليمنو

 - 95) كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف اهقراشمو قارعلل ًايلاو حبصأ دق بلهملا
 يووم لاول رجلا ب تال ل لاا هيرر ماكل اجلك
 :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق «قشم د ىلإ هاعدو هلزع ناميلس نأ هغلب

 ريمأ اي :لاق هيلع لخد املف ءىرْسَنْلا هَّللا دبع نب دلاخ ىلع ناميلس بضغا
 كلذل ٌلهأف ٌفعَت نإف «ةبوقعلا نع ٌّلجّت كنإو «ةظيفحلا ٍبِهذُت ةردقلا ْنِإ ؛نينمؤملا

 .غج «7١١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 «قشمدب هراد يف دلاخ ماقأ مث .' ١"(هنع افعف .انأ كلذل لهأف بقاعت نإو «تنأ

 رفص يف ناميلس تام نأ ثبل امو «ماشلاب فرشلاو ةهاجولا يوذو ءاسؤرلا نم ناكف

 0 دبع نب رمع ةفالخلا ىلوتو ه4

 00100 .ريزعلا قرع نب رم ةنالتخ نئاهلا كدب

 يف ناورم نب زيزعلا دبع نب رمعب ةقيثو ةفرعم يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخل ناك

 دلاخو ةزودملا ةنيدملل ابلاو رشنع ناك ذقت «ناورم نب كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ

 ه9 ةنس سانلاب رمع جحو ءه851" ةنس ىلإ ه89 ةنس ذنم ةمركملا ةكمل ًايلاو
 ةفرعم زيزعلا دبع نب رمع فرعي دلاخ ناك كلذلو «ةكمل ريمأ دلاخو ءه٠4 ةئسو

 هنأل ه9 ةنس رفص يف زيزعلا دبع نب رمع ىلإ ةفالخلا ةلوليأب دلاخ جهتباف ةديج
 .ماشلاو قشمدب ةيناميلا ءاسؤر عم هتئنهتل دلاخ راسو «نيملسملا رمأ ىلوتي نم ٌريخ

 نب مع ئرْسَقْلا هللا دبع نب:دلاخ لاق# + نيييتلاو نانبلا تاتك ىف ظفاحلا لاق
 تنأف ءاهَتفَرَش دقف هّتَْرْش تناك نمو ءاهّتّْيز دقف هثناز ةفالخلا تناك :زيزعلا لبع

 - :رعاشلا لاق امك

 اثياةلعم نياهيشعتدا اييطبيطلا يطأ ةيديركو
 انْيَركهجو ُنْسُح ٌرُدلل ناك ووجُو يَسحم َناز ُرُدلا اذإو

 ."”هألوقعم طغُي ملو ءالوُقَم ىطعأ مكّبحاص َّنِإ :رمع لاقف
 نأ ديري زيزعلا دبع نب رمع نأ قشمد تايصخشو ًءاهجو غلب ه١١٠ ةنس يفو

 سئافنلاو ةيماخرلا ةدمعألاو ءاسفيسفلاو بهذلا نم يومألا عماجلا يف ام عزني

 زيزعلا دبع نب رمع دارأف ؛كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف اهب عماجلا ءانب مت يتلا
 ناكم لعجيو - هاا هرقل يروا ولا لامار ير ةاحرو هل كلل را
 دنع اوعمتجاو كلذ مهغلب امل ق نشمد تايصخشو ءايجو عرجف ًائيط هلك كلذ

 : ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقو .مكل هملكأ انأ :دلاخ لاقف ءيِرْسَمْلا هَّللا دبع نب دلاخ
 الو ءهنم نسحأ ٌءانب ضرألا هجو ىلع نكي مل هؤانب لمك امل يومألا عماجلا نإ»

 ناكم وأ ةعقب ىلإ وأ هنم ةهج ىلإ وأ هيلإ رظانلا رظن اذإ ثيحب ءهنم لمجأ الو ىهبأ

 هل تناب رظنلا نمدأ املك لب ؛هرظان لمي الو ءهلامجو هنسحل هرظن اهيف رّيحت هنم

 نب ناميلس لزي ملو . .ديلولا مايأ عماجلا ءانب ناكو . .ىرخألاك تسيل ةبوجعأ

 اج «١5١ص - يدوعسملا  بهذلا جورم ()

 .اج «(56١ص  ظحاجلا - نييبتلاو نايبلا ()
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 ركذ دقو .«هثيالو ةدم هيخأ توم دعب يومألا عماجلا ةلمكت يف لمعي كلملا دبع
 ءايشألاو ءاسفيسقلاو ماخرلاو ةيبهذلا لسالسلا نم عماجلا يف ناك ام ريثك نبا

 يف ناتللا ناتماخرلا الإ ءيش ماخرلا نم يومألا عماجلا يف سيل» :هنأو ةميظعلا
 . "7سيقلب شرع ْنِم «ماقملا

 درجي نأ ىلع َمّرَع زيزعلا دبع نب رمع يَلُو املف» :ريثك نبا ظفاحلا لاق
 دريو ءاسفيسفلاو ماخرلاو لسالسلا علقيو بهذلا نم هيف امم يومألا عماجلا

 دلبلا لهأ ىلع كلذ قشف .ًائيط هلك كلذ ناكم لعجيو لاملا تيب ىلإ هلك كلذ

 نا ا ل
 سيل :دلاخ لاق .معن :رمع لاق .اذكو اذك كنع انغلب نينمؤملا ريمأ اي :دلاخ
 اي :دلاخ لاقف ؟ةرفاكلا نبا اي ميو :رمع لاقف .نينئمؤملا ريمأ اي كيلإ كلذ

 ايحتساو «تقدص :لاقف . ًانمؤم الجر تدلو دقف ةرفاك تناك ْنِإ نينمؤملا ريمأ

 ام بلاغ نأل نيئمؤملا ريمأ اي :دلاخ لاقف ؟كلذ َتْلُق َمِلَف :هل لاق مث ءرمُع
 مجااقألا رئيس نمإ ميلا ومآ نب نويملسنلا ليت املا :سناقنلاو ماخرلا نم هيد
 عجارتف ةاملعات ننام نع ثقاكو و" ١ع قوطأف لايلا تيبل ولك سيل

 لوحتي نأ نم يومألا عماجلا دلاخ ذقنأ كلذبو «هاون اًمع زيزعلا دبع نب رمع

 عئاور نم ةعور يومألا عماجلا ءاقب يف لضف هل ناكف «نيطلا نم ماوكأ ىلإ
 . مويلا ىتح ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا

 نب ديزي ةفالخلا ىلوتو زيزعلا دبع نب رمع يفوت ه١١١ ةنس بجر يفو
 كلملا دبع نب ناميلس لامع لزعب ماقو «قالخألاو ةريسلا ءّيس ناكو .كلملا دبع

 ةيطع نب ةورعو ةرونملا ةنيدملا لماع يراصنآلا ركب وبأ مهنمو زيزعلا دبع نب رمعو
 نب يِدَع مهنمو ةئيس ةريس كلملا دبع نب ديزي لامع راسو «نميلا ةيالو ريمأ يدعسلا

 ناكو ةرصبلا يف بلهملا نب ديزي يناميلا ميعزلا راثف «ةرصبلا ةيالو ريمأ يرازفلا ةأطرأ

 نيذلا بّلهملا لآ سبحب يرازفلا ةأطرأ نب , يِدَع ىلإ بتك دق كلملا دبع نب ديزي

 لاق «بّلهملا نب , ديزي ةوخإ:بيبحو كلملا دبعو لضفملا سبحب يِدع ماقف ة ةرصبلاب

 ىتح ة ل ل :نودلخ نبا
 هيخأ نبا ديزي ثعبو  ةأطرأ نب يِدَع ىبأف - كلملا دبنع نب ديزي نم ًانامأ ذخأي
 نب دلاخ هراجأف . .كلملا دبع نب ديزي نم هل نمأتسي بلهملا نب , كلملا دبع نب ديمح
 . .«هلهألو هل كلملا دبع نب ديزي نامأب يمكحلا ديزي نب ورمعو يِرْسَفْلا هّللا دبع

 07 قشمدب دلاخ ىلإ لصو بلهملا نب , كلملا دبع نب ديمح نأ كلذ نم نيبتيو

 .ةيج ١65١21صو ١ :8ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 نب ديزي ةفيلخلا ىلإ يجحذملا يمكحلا ديزي نب ورمعو هللا دبع نب دلاخ راس مث «هدنع
 كيا يع لل وو ا لا

 بما لو بلهملا ب ديزي أل باك يمكحلا ورصو يرش اخ أ"

 ل :قارعلا نيف ا#ا قم ودع تايملا نو كللملا ةيع
 نبا ةعيابمو كلملا دبع نب ديزي عْلَحو بلهملا نب ديزي ةدايقب ةروشلا قالطنا ىلإ
 يف يرازفلا ةأطرأ نب يدع ىلع بلهملا نب ديزي رصتناو «ةفالخلاب بلهملا

 ل يي ا ا ع ا علا

 نب ديمح امهعمو يمكتحلا ديزي نب هرمعر يرش هللا دبع نب ةلاخ

 00 ل ا ل ءربخلا نع هالأسف 0

 ءيش لكب هانيتأ دقو بّلهملا نب ديزي :الاق ؟ناديرت نيأ :لاقف «كلملا ديع

 ةأطرأ أ نب يِدَع ىلع َرّهَظ دقف امكب هعنصي الو أئيش ديزيب ناعنصت ام :لاقف .هدارأ

 نب ةريغملا جرخ» :نودلخ نبا لاقو (١ج 58١2ص) .«اعجراف ءايِدَع سبحو

 نب ديزي نامأب اوؤاج دقو يمكحلا ًارمعو يرْسَقْلا ًادلاخ يقلف ماشلا ىلإ دايز

 .ا(اعجرف ٌايِدَع هسبخو ةرصبلا ىلع بلهملا نبا روهظب امهريخأف «بلهملا

 10 0 لا

 ني دل الإ | ماشا ةيئاميلا دتجو ءاسؤو ةيبلاغ شيجلا يف ناكو ةيترفلا ةريزجلاو

 قشملي :ةكمو «ريسملا نع دلاخ رذتعا دقف .هترسأو هتوخإو يِرْسَمْلا هللا دبع

 ام 0 م يو يي لا

 دوما تنام يلا هاو لل رح نح لاي ال ياهلا ا يلع دلاح قس نك نير

 يرْسَقْلا دسأ نب ديزي يباحصلا هيبأ ربقو هّللا دبع اهجوز ربق راوجب اهتفد متو ةملسم

 ةفالخلا ىلوتو ه٠ ه ةنس نابعش يف كلملا دبع نب ديزي تام مث «قشمد يف

 قرشأو ءاهقراشمو قارعلا ىلع يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ىلوف كلملا دبع نب ماشه

 ادا عوبر يف ديدج دهع دلاخ ةيلوتب
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 هدهع ملاعمو . . قرشملاو قارعلل دلاخ ةيالو

 دالب يِرْسَمْلا هّللا دبع نب دلاخ ىلوت (م7؟5 سرام) ه6١١٠ ةنس لاّوش يف

 قفاوملا) ه5 ةنس هدلوم ناك «ةنس نيثالثو عست نبا ٍذئموي وهو ءاهقراشمو نيقارعلا
 ةداس دحأ» :هنأ نم عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج ام ركذ فلس دقو 17

 ريمأ ناك :ريثك نبا ظفاحلا لوقو .«نييقارعلل ًاريمأ مث زاجحلل أريمأ ناك «ةيناميلا
 .«ةنس ةرشع ةسمخ ماشهل نيقارعلا ريمأو ناميلسل مث ديلولل زاجحلاو ةكم

 ماشه ناكو ه١١٠ ةنس نابعش يف ةفالخلا كلملا دبع نب ماشه ىلوت دقل

 نب جاجحلا ةيالو ذنم رارقتسالا مدعو بورحلاو نتفلا نم قارعلا هاناع ام فرعي
 نب ديزي لماع يسيقلا يرازفلا ةريبه نب رمع ةيالو ىلإ قارعلل يفقثلا فسوي

 ةيالول راتخاف ةبقاث ةريصب اذ ماشه ناكو (ه١1 5 - )٠١7 قارعلا ىلع كلملا دبع
 - :يفطخلا ريرج رعاشلا لاق امك هنأ ْذِإ ءيِرْسَْلا هللا ديع نب دلاخ اهقراشمو قارعلا

 ٍدِلاَخ َلْثِم ْمُهَئاوذأ ىَفَش ًابيبط  اوقلامفيقارعلابًءاد ناك ْدَّقل

 لوقي كلذ ىفو «ىلوألا اهتاظخل ذنم ًاريبك ًايدحت قارعلل دلاخ ةيالو تناك دقو
 اهيف ىلوت يتلا ىلوألا ةظحللا ذنم دلاخ لوح ةيسيقلا تقلخ» :ناوطع نيسح . د
 . «هتديح مغرب ةيناميلا هموق ىلإ لوحتلا ىلع ههركأ «ءادعلا حورب ًاعبشم أوج قارعلا

 نأ الإ ةينامي ةعزن اذ ناك ُنإو هللا دبع نب دلاخ نأ ىفخي الا :نسح يجان .د لوقيو

 .''”«ءاوهألا ءارو ًاقاسنم هلعجي يذلا لكشلاب هتسايس ىلع غطي مل روعشلا اذه

 ىلوت يتلا ىلوألا ةظحللا ذنم دلاخ لوح تقلخ ةيسيقلا نأب لوقلا نأ ىرنو
 ةيادبلا يف رمألا نإف «ةقدلا ىلإ رقتفي لوق وه «ءادعلا حورب ًاعبشم ًاوج قارعلا اهيف

 : يميمتلا يديسألا ديزي نب ورمع لاق»  يربطلا ركذ امكو - امنإو «كلذك نكي مل

 ةعاط ركذي وهو ِيرْسَْلا هللا دبع نب دلاخ هدنعو كلملا دبع نب ماشه ىلع تلخد

 اذكش ثيارء اهلل" 6 :ٌُتلُو اهنم ءاوهلا قد يديب ةقيفصت ٌُتْقَُفَصُت «نميلا لهأ

 اوعلخ مّهو نامثع اولتق مه «نميلا لهأب الإ مالسإلا يف ةنتف تحتم ام هّللاو ءأطخ
 نم لجر ىنعبت ُتمُق املف :لاق . بلهملا لآ ءامد نم رطقتل انفوُيُس نإو كلملا دبع

 كثعمس دق :يدانز كب ترو «ميمت يب اخآ اي. :لاقن ًارضاخ ناكو ناورش.لآ
 .«رادب كل تسيلو قارعلا ًادلاخ ٍلوم نينمؤملا ريمأو «كتلاقم

 ةقالع اذ ناكو «ةيسيقلا نم درف وه امنإ اذه ديزي نب ورمع نأ نايبلا نع ينغو

 نب ماشه ىلإ هدنع نم ًاثوعبم ناك امبرو قارعلا ريمأ يسيقلا يرازفلا ةريبه نب رمعب

 ٠١. ١ص د نسح ىجان .د  قرشملا ىف ةيبرعلا لئابقلا ()
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 مل يذلا مالكلا كلذ لاق قارعلا ىلع ًادلاخ يلويس ًاماشه نأب رعش املف «كلملا دبع
 . ماشلا ةينامي ةصاخو «ةفالخلا ةلود دامع اوناك نميلا لهأ نأل ريثأت هل نكي

 مهنمو تايالولا ىلع ءارمألا ةالولا ةيلوتو رارقإب كلملا دبع نب ماشه مايق دعبو
 نميلا نم لجر «نينمؤملا ريمأ اي) ٠ ماثهلا ةيسيقلا نم (لجراالاف هللا دبع نب دلاخ

 لجرو ءرصم ىلع نميلا نم لجرو «سلدنألا ىلع نميلا نم لجرو «ةيقيرفإ ىلع
 وأ دسحلا نم ًاعون نوكي نأ ودعي ال دق لوقلا اذهو .(!؟قارعلا ىلع نميلا نم
 . 0نيينميلا نم ةفالخلا ةلود ءاجرأ يف ةيسيئرلا تايالولا ماكح نوك ىلع جاجتحالا

 لاق كلذ يفو ءه5١٠١ ةنس لاّوش يف اهقراشمو نيقارعلا دالب دلاخ ىلوت دقل
 لمع نم هيلإ ناك امو قارعلا نع ةريبه نب رمع كلملا دبع نب ماشه لزع» : يربطلا

 .«ةئامو سمخ ةنس لاّوش يف يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ هلك كلذ ىلوو قرشملا

 مدعو بورحلاو نتفلا تاحاس نم تناك يتلا قارعلا ىلإ هموي نم دلاخ قلطناف

 هتهجاوم ىلع مزعلا دلاخ دقع يذلا ريبكلا يدحتلا ناكو «ةليوط تاونسل رارقتسالا
 .قارعلا عوبر يف ءاخرلاو رارقتسالاو مالسلاو لدعلا قيقحتو عقاولا كلذ ربيغت وه

 قارعلا ريمأ رقمو ةمصاع ىهو طساو ةنيدم ىلإ هعم نيذلاو دلاخ لصو املو

 مل ةبطخ طساو عماجب سانلا يف بطخ مث «ةرامإلا رصق يف مكحلا ةدس مّلست
 قارعلا لهأ عمس نإ امف ءاهتاذ ةبطخلا نم مهأ وه ام تركذ اهنكلو تاياورلا اهركذت
 نيدسأ ناكا ::ىييعلاو نايبلا يف ظحاجلا لاق ؛(هّللا بيطخ) ةوهس ىتح للاخ ةبطخم

 تيقرعلا هللا دبع نب  ُدلاخ لمعُتسا املف (ناطيّشلا بيطخ) هل لاقي يِرسّملا ٍزْرُك
 .(؟ج 776 ص) .«مويلا ىلإ ترجف :(هّللا بيطخ) هل ليق قارعلا ىلع

 كلذ يفو «تاحوتفلا مايأ ذنم دوهعلا لضفأ نم يِرْسَقْلا دلاخ ةيالو دهع ناكو

 يعسلا ىلع هتايح يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ َفّقو» :قارعلا خيرات تاسارد لوقت

 0 قارعلا داس دقف «ةيداصتقالا ةيحانلا نم قارعلاب ضوهنلاو ملسلا رارقول

 نم ًاريثك حلصتساو حئاطبلا تففججف «ةعارزلاب لفتحاو «ليوطلا هدهع لالخ نمألاو
 . (دالبلل ةيهافرلا ةرمثملا هدوهج تققحو «راهنألا قشو «ةعارزلل ركبلا يضارألا

 :هدهع ملاعمو ءابنأ نم ناكو ه١17- ٠ 5 ةنس نم ًاماع ١5 دلاخ دهع ماد دقل

 ميحس نب ةسبنع سلدنألا ريمأو (ه )51١7-2٠١9 يبلكلا ناوفص نب رشب ةيقيرفإ ريمأ ناك )١(

 يقفاغلا نمحرلا دبع مث (ه١١١ - )٠١17 يبلكلا همّلَس نب ئيحي مث (ه7١1 - ١٠؟) يبلكلا
 نب صفح مث (ه6١٠ )٠١7  يبلكلا ناوفص نب ةلظنح رصم ريمأ ناكو (ه١5-1١١)

 مث (ه١١! )1١9  يمخللا ةعافر نب ديلولا مث ةعافر نب كلملا دبعو يمرضحلا ديلولا
 .(ه75١ - )١١9 ةيناث ةرم ناوفص نب ةلظنح



 ١ش 2

 ةّراح ىف َنْرَِقلا ٌتيقّل ام اذإ

 . ِةَّلاَلَض َلَمْأ ُناَطْيَّشلا َنَتَف نإو
 هموم كلف ناك نأ نانكاذإ

 يِرْسَقلا هللا دبع نب دلاخ /نييناميلا نيحت دافلاو ةباحصلا ءامظع

 ةلودلا ةوقو لدعلاو مالسلاو نمألا ةدايس :ًالوأ

450 

 - :ةميكحلا هتسايس ركذيو أدلاخ حدمي قدزرفلا بحاص ريرج لاق كلذ يفو

 اوُقَلامف ٍقارعلاب ٌءاد ناك ْدَقَل

 اقّتلاو َنيّدلا َطَلاَخ مْلِحِب ْمُماَفَش
 ْمُكابَح َنينمؤملا ٌريمأ نإ

 هل ُتِفرُعدق ِهَّللا ٍدْبَع َنْبا َنِإَو

 ُهَّمْعَمَم اَْيَش سائلا ٌمورَي ٌفِْيَكَف
 اغّولا

 اََّقلا َعَمٍديدَحلا ٌليِبارَس ٌدِعُت

 ىَدِهلا ىَلَع أرضت تيطغأ دَ كّنإو
 ينل هكا ًءادغألا َعَمَج اذإ
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 ا رب

 .نايلغلا ةدِش

 هترثك نم قيرطلا ريغ ذخأي ديري «ٌدناع ةنعطلا هذه نم ليسَي يذلا مّدلا :لوقي ءٍدِناع ٍتاذ : هلوقو
 ملظلاو ٍلطابلا َّبهْذَم بهذ اذإ قيرطلا نع ٌنالف دنع دق : مهلوق نم وهو ٌةّرْسَيو َهَنْمَي مّدلا ُبَهْذَي

 . ةنعطلا نم هِحَرْخُم ِةَعَس نم ايِقار ُبيِجُي ال «دناع :رفعج وبأ لاق . كلذ نم ٌقتشم هنأكف

 ْنَم َمكحأ تنك : :دئاذ ٌمكخَأ َتْنُك : ا :ةديبع وبأ لاق ()

 ٍدِلاَخ َلْثِم ْعُهءاودَأ ىَفَش ًابيبط
 ٍدِصاق ٌنَحْلا ىلإ ٌّيِدْهَم ةفأرو

 ٍدِجاسَملا نْيَز نيّدلا يف رِصْبَتْسُمِب

 ٍدِهاْسَملا دنع ٍهيِزْحُت ١ ٌنِطاَوَم

 ("؟وراوححلا ِثوِيّللا ٍباينأ َنْيَب اَهَّل
 ”دفانع تاذ ٍةَشاِيَج ْنِم 1

 دراَبْرْيغ ْ:َغاهْيْمَح ًابزع َكْئِماوَقَل

 "”دئاذ ٌمكخأ تنك ٌفْوَح ناك نِإو

 ٍدِئاق َنْباو ًادِثاق ًاسْأَر ٌتْلِزامو

 *”دراوطلا ٍءارّضلاك يصاونلا ٌتْعْشو

 ٍدِهاجُملا باستخاو ًارْبَص َتيَِقّلو
 نياك تاتا ُهَّللا كافَك ِرْذَعِل

 ٍدِراو َلَّوأ ٍسْوَدْرِفْلِل نونوكي

 ”يلارنلا ٌميرَك ىلغألا ِنَمّيلا يفو

 .ةمكحلاب دالبلاو سانلا نع فوخلا دوذي هنأ دوصقملاو امهنع َعْنَد اذإ كلذو َساّنلا

 هلوقو) ةديبع وبأ لاق .لويخلا :يصاونلا ثعشو .حامرلا :انقلاو . عوردلا :ديدحلا ليبارس (4)

 .(ٌةَررِض ىثنألاو ءْوْرِض ٌدحاولا «ةّيِراَضلا بالكلا ينعي «دراوطلا ءارّضلاك

 . (دفاورلا ميرك ىلعأ نَمَي يفو) ىوريو .(تاهّمألاو ءابآلا ميرك ينعي : ةديبع وبأ لاق (6)

 ىف هنأك تنأ هُنَئْنَث يذلا يأ َعَمَجو َمْدّقَف اهّللا ينعي ُهَتْعَتَم وه ءهتعنم :هلوق١ :ةديبع وبأ لاق )١(

 . اهجارخّتْسا ىلع ٌَرِدَقَي دقي مف ْنَمَف ِثْيَل باينأ نيب ٍةاهَل

 نم اهيف امب ٌرْدِقلا شيجَت امك ٌمدلاب شيجَت ؟ ٌةنعطلا هذه لوقي ءَةَشاَّيَج :هلوق» :ةديبع وبأ لاق (؟)

 ُدَوْذَي ٌنالقف : لاقي «هميرح نع مُفْدُي ْنَم
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 ٍدِراوَملاَرينَئسُماَرِعْرُمْعَتِه ىّلُعلاو مراكَمْلِلوُمْسَت تلزامو

 0 دءاوَسلا اولا ٌمْشلا َكِئابآب رِجَتْفاف مراكملا ُماِّيأ دع اذإ
3-3 1 

 هؤانب 0

 دا ل 0

 ا
 0 ا

 انتل

 , .ربادو بيطخ نم ٍبْعَص لآ يفو

 "ايِئالَّقلا ٍتاذ يْدَهْلا ماقُم َمْوَيو

 ٍدِماح ُدْيُه ةةْوُض رون تخّبضأف

 ووسام

 ٍدِماَحَملا َيِلَوانالْوَم

 لفتحاو راهنألا قشب ماق هنأ يرْسَقْلا 000 ا 5

 هدوهج تققحو «ةعارزلل ركبلا يضارألا نم ًاريثك حلصتساو حئاطبلا تففججف ةعارزلاب

 .دالبلل ةيهافرلا ةرمثملا

 ىلإ ةلجد رهن نم ةانق قشي نأ وهو حاجنلاب للكتي مل عورشمب دلاخ أدب دقو

 هللا دبع نب دلاخ نِإ) :يرذالبلا ركذ دقف ءاهريغ وأ ةلجد داوس ضرأ نم ديعب ناكم

 ل را ا لل ب ١

 | :ماشه هيلإ بتكف «دلاخ هعجارف ءسرْفلا هيلإ قبسل ًانكمم كلذ ناك ول :ماشه
 هداج يتلا د ب د ل ا ءاهلمعاف متت اهنأ ًانقيتم تنك
 يبلع ق قفنأ ناك ام ماشه همرغأف

 «ةلجد داوس يف طساو ةنيدم عقتو ا ف كرات رهن عكر ماق مث

 طساو نيبو» :يرذالبلا لاق - ه84 ةنس ذنم  قارعلا ةيالو ريمأ رقم طساو ٍتناكو

 عرفتملا كرابملا رهنلا قشب دلاخ ماقف ««دحاو رادقم ةفوكلاو ةرصبلاو زاوهألا نيبو

 ريغو رهنلا يراجم رفح يف ةليزج ةقفن هيلع قفنأو «داوسلا ضرأ ىلإ ةلجد رهن نم

 نأ يأ ءمركلاو فرشلل هبرض لثم اذهو «ةعفترملا لاوطلا :مّشلا :هلوق) :ةديبع وبأ لاق )١(

 .ةرِجاَفُي ْنَم هُعْلْبَي ال مِهَبَسَح

 نيذلا «دفاوو :هلوقو . هكَك يبنلاب رشب يذلا بعص نب قش مهنم «دلاخ دادجأ :بعص لآ (؟)

 . هو يبنلا ىلإ اودفو

 نم ٌسانلا عمتجا اذإ لوقي كلذ يف ىنعملا .ٍبَّصَحُملا مايأ َفّرَشُي :ىورُيو) :ةديبع وبأ لاق ()

 كَّرَسي مايألا كلت يف سانلا عمتجا اذإف «نورخافتي ًاثيدحو ًاميدق مهءابآ اوركاذت قيمع جم لك

 .«مهلاعف نم مد دقت امو كئابآ ركذ نم ٌتعمَس ام

 .188ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (:)



 482 ٍيرقلا هللا دبع نب دلاخ /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع كد

 ةرطنق لثم « هت راسا نيل لا نيتجرملا نيتي عظا اذد< لاجل نيم كل
 باتك يف يناهفصألا لاق «قدزرفلا رعاشلا نيفجرملا سأر ىلع ناكو ؛ةلجد
 - :هوجهي قدزرفلا لاق كرابملا رهنلا يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ رفح املا :يناغألا

 كرابملا ريغ موؤشملا رهنلا ىلع هقح ريغ يف هللا لام ٌتكلهأو

 . (كرابملا ريغ موؤشملا كرهن ىلع :بوصألا لعلو)

 - :عقرملا نب جرفملل اهنإ لاقيو «لاقو

 بالكلاعقنهرامغ ضوخي رهشدعب كرابملاب كئأك
 ©0باوثلا ازج بوذكلا ىري فيك» هنع نمحرلا ةفيلخ تبذك

 - :قدزرفلا لاقف كرابملا رهن يِرْسَقْلا هَّللا دبع نب دلاخ رفح» : يرذالبلا لاقو

 بالكلا عقب هرامغ ضوخت رهشد عب كرابملاب كنأك
 0 : ايما ريشا نق لاق ف
 راهتألا ىلع هل ضيفيأرهن دلاخ ةوقبهتفيلخ ىطعأ
 رابجلا معانو داوسلا ثرح هب ىقنسل ةينكساك ةلراعملا نإ
 راطق لبحبهلدميبان اهّدملبقأ نيح ةلجد َنأكو
 يذلا كرابملا رهنلا عورشمل ميظعلا حاجنلا دعب رعشلا اذه قدزرفلا لاق دقو

 «ركبلا يضارألاو عرازملا ىقسف داوسلا ضرأ نم ةعساو ءاجرأ ىلإ ةلجد نم قفدت
 .ةعارزلل ةعساو يضارأ حالصتسا متو حئاطبلا تففجف

 وبأ اهركذو يرْسَقْلا هَّللا دبع نب دلاخ اهب حدم ةيلاد ةديصق يف قدزرفلا لاقو
 ضئاقنلا 0

 ٍدِفاَوَّرلا ريِثَك ْنِم اقر ٍساّنلا ىَلَع نقاناو ف وكاح نموت 1
 ٍدْشاوَحلا ِتادبْرَملا يباوّرلا ٍلْثِمب ىمَتْراَف كداجعلا 20

 - :ورمع وبأ ىورو .كَرابملا َرْهَنلا هل َّنإف :ىوريو» :ةديبع وبأ لاق
 ٍدِشاَوَحلاٍِتادِبْرُمِوُيلِإٌنِهب ىَمَتْزاف ُكَرابُملا ٌرهنلا هل ناكو
 دشاوح «.دشاوحلا تادبزملا :هلوقو) . ديئارخلا تاياعلا تاييازاا ىلعت ىوريو

 ديدعلا قشب دلاخ مايقل ةقالطنا كرابملا رهنلا حاجن ناكو . ©” (هيف ُّبّضَت يتلا ُهيِلاَوَح ءاملا

 .9١ج «١5ص - يناهفصألا جرفلا يبأل  يناغألا ()
 هللا هل لاسأ) تيبلا ردص يف بوصألاو د آاج 294875 ص يرصبلا ةديبع نب ضنئاقنلا 2290

 . (ىمتراف كرابملا
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 ركذ دقو «داوسلا يضارأ نم ةديدع تاهجو قطانم ىلإ ةلجد رهن نم ةيعرفلا راهنألا نم .

 رهن : :اهنم ًاراهنأ يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ رفح» : يربطلا لاق :راهنأ ةعبس يربطلا

 3 يلقلاو «روباس ةروكو ( عماجلاو ءانامّرابَو « ىوجابو «كرابملاو «دلاخ

 «ًادلاخ اهب حدم يتلا ركذلا ةفلاس تايبألا دعب ةيلادلا هتديصق يف ريرج لاقو

 - :كرابملا رهنلاو دلاخ اهقش ىتلا راهنألا ركذي

 ِدِعصٍةَفيِلَخْلِلْدَجةَرَظُحو ًةَمْعِن ةَلْجِد راهنأ يف َناكْدَمَل

 ٍدِساوَحلا سوفُنلا َراَفْرَتهيِفْكَيِو ُهَكْلُم َةَفيلَخلا ىطغأ يذّنا ءاطع

 ٍلئاز حْبّرلا َّنِم فاعضأب يجي ةَّوُقوًامزخ َتْفَقنَأ يذلا َنِإَف

 ىلع هَقَقْنَأ ام ينعي :(ٍفاعضأب ْرِشْبَأَف) و (ناكف) ىوريو :ةديبع 0 لاثا

 اجلا ناحصسخس يفور ىلإ دكا قم زاجل كل تع

 . دِئاصحلا ميك ْنِم اديصح اّبَحَو اكتازين ذا و اناغغا قت

 ”دفار ةمخ ا هللا هنئكم انانأ ئدكلا تلطت ادنار اعتعت اماذإ

 قدزرفلاو ىرْسَقْلا دلاخ أبن :ًاثلاث

 يِرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ يفو كرابملا رهنلا يف قدزرفلا اهلاق يتلا تايبألا نإ
 - :يلاتلا نييبتو «قدزرفلاو دلاخ أبن انه ركذن نأ بسانملا نم لعجت

 يف نادمه ىشعأو قدزرفلل ًاراعشأ يناغألا باتك يف ىور يناهفصألا نإ -أ

 0 سم رت ويب تار ل ار الز رت عم

 ضعب هنع تلقن بتكلا ضعب نإ لب راشتنالا عساو يناهفصألل يناغألا باتك نأ امبو
 نأ ىلإو يو ا ل ل عل 0

 ةفوكلا مث ة ةرضنلا ىلع ناورم ني دكللعللا دبعن لماع ىتكرقلا ىرمألا ديسأ نب انلاخ

 هللا دبع نب دلاخ ناكر هنأ يناهفصألا تاياور تمعز دقف «ضهال# -ا/١ ةنس

 ناهتماب مهرمأيو قارعلل هتيالو يف نيملسملا ىلع سوجملاو ىراصنلا يلوي ءِيِرْسَقْلا

 :8ج (756ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات (1)

 . (دئاصحلا ٍنورج يف ْرب ءاقناو) ىوريو :ةديبع وبأ لاق (0)

 نمو : :ًالككلا بلطي يذلا :دئارلاو ؛(دئار ريخ نم هللا دمحب اناتأ) و (ًدئار انْدَرأ ام اذإ) ىوريو 90

 .(ُهَلْهأ ُبِذَكُي ال ُدئارلا» قدصلا يف برعلا لاثمأ

0 
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 8 85 . 5 58 ف - .

 ةينارصن همأ تناكو . .ربانملا يف بلاط يبأ نب يلع نعلي ناكو ءمهبرضو نيملسملا

 هوركذ اذإ ةفوكلاب سانلا ناكو ء«ةفوكلاب عماجلا دجسملا ةلبق رهظ يف ةسينك اهل ىنبف
 - :هّمأب هريعيو هوجهي نادمه ىشعأ لاقو «ءارظبلا نبا :اولاق

 كا أ ةنوهشم ا ءارطلا ..لئاسلا نو ئردأ اه ةلرشعتل
 دعاق ناصمو الإ تنتخامف اهرظب قوف ترج يسوملا تناك نإف

 - :طاوللاب هيمري ًاضيأ نادمه ىشعأ هيف لاقو

 داص ّىشم حاكنلا يف كرتيو ًاميمراتخيًادلاخ رتملأ

 داعتسمدبعلك حكنيو بوعل ةسنآ لك ضَعْبَيو
 - :هوجهي قدزرفلا لاقو

 01 :ذناق تالت ىطخت اننتأ ١ ةنيطم روط سشرلا نعل الا
 يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع ةرؤث يف ًاليتق تام نادمه ىشعأ رعاشلا امنيب

 جاجحلا لتق يناغألا باتكب نادمه ىشعأ رابخأ يف هسفن يناهفصألا ركذ دقو ه1 ةنس

 لتقم بدألاو خيراتلا بتك لك تركذ كلذكو ه7“ ةنس ثعشألا نبا عم هجورخل هايإ

 قدزرفلاو نادمه ىشعأ راعشأ نأ ىلع ًاعطاق اليلد كلذ ربتعيو ءهملا* ةنس نادمه ىشعأ

 يف عقي ناك يذلا وهو يومألا ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب دلاخ يف تليق امنإ كلت

 نادمه ىشعأ هل لاقو «ةفوكلاو ةرصبلا لهأ نم ًاتوقمم ناكو بلاط يبأ نب يلع

 كلذ يف نيدقاحلا ءاوهألا يوذ ءارو يناهفصألا عفدنا دقو «راعشألا كلت قدزرفلاو

 نأ لبق كلذو ه/1 ةنس تام نادمه ىشعأ امنيب يِرْسَقْلا دلاخ ىلع ناتهبلاو قيفلتلا

 ىلإ ًاضيأ دقعلا باتك بحاص عفدنا دقو . . ةنس نيرشعو يتنثاب قارعلا يِرْسَقْلا دلاخ ىلوتي
 هّللا دبع نب دلاخ ةمجرت يف ريثك نبا ظفاحلا اهيلإ راشأ يتلاو معازملا كلت ضعب ةياور
 هيف ناك دقعلا بحاص نأل ءحصت ال ءايشأ دقعلا بحاص هيلإ بسن دقو : : ًالئاق يِرْسَقْلا

 . (ةياهنلاو ةيادبلا / ١٠ج 71١ ص) . («ةالاغمو عينش عيشت

 نب دلاخ ىلع ءانثلا يف قدزرفلا اهلاق يتلا راعشآلا يناهفصألا متك دقو - ب
 ها ١6 ذب اهنيدي ءاماجلا مو نوفل ه ةنس قارعلل هتيالو ذنم يِرْسَقْلا ِهّللا دبع

 هللا دبع نب دلاخ حدم قدزرفلا نإ ؛هصن يلي ام ًالئاق كلذ ىلإ ةراشإلاب ىفتكاو
 كلذكو .حيدملا كلذ نم ًادحاو تيب ىتح ركذي مل هنكلو . "'!ًاريثك ًاحيدم يىِرْسَقْلا

 - :دلاخ يف ريرج ةديصق يناهفصألا متك
 اخ لْثِم ْمُهءاوُدأ ىَّفَش ًابيبط اوُقَلامف ٍقارعلاب ٌءاد ناك دقل

 )١( الأغانى  للأصفهاني  ص 5١؛ ج١9.
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 ٍدِصاق ْقَحلا ىلإ ٌيِدْهَمةَقأرو اّمُثلاو نيدلا طلاخ مْلِحِب ْمُهاَفَش

 ريرج امهيف عفشت ةديصقلا رخآ يف نيتيب ركذب يناهفصألا ىفتكا دقف
 . ةديصقلا رئاس متكو 2«قدزرفلل

 نم دلاخ ناكو ءاطعلا هل لزجي دلاخ ناكو .ًادلاخ حدمي قدزرفلا ناك دقو

 ؛ىلتق تايد هيلع نأ ًامعاز هيلإ ىتأف هعدخي نأ قدزرفلا دارأ مث «سانلا مركأو دوجأ

 دلاخ ناكو «ةموضرعلا "نايدلا مقديل ةلامقا نم اريك ًاراذقم هيطعتتنأ دئاخ نم تلطر

 ٌقدزرفلا ىتأ» :ًالئاق يناهفصألا هاور امب هيلع باجأف ؛كلذ ةحص مدع ملعي

 ينأك قدزرف اي هيإ :دلاخ لاقف « ءاهلمح تايد يف هلمحتسي يِرْسَتْلا هللا دبع نب َدلاخ

 نإ همذأ وأ «يناطعأ ْنِإ هلام نع هعدخأف كئاحلا َنيبا كئاحلا ىتآ َتْلُق دق كب

 ةاجنهقا .تئش فيك ينممذاف ًائيش كيطعأ ُتسلو كئاح نبا كئاح انأف «ينعنم

 باتك يف ةديبع وبأ هاور ام كلذ نم حيحصلاو . "3.. ةريثك راعشأب قدزرفلا

 مرار يرقل هلل دع اح يما سد

 ٍرطَق الو ٍباحَس ْنِم ْتسِيَل ٍبيبآش  ٍدِلاح ٍرْهَظ ىَلَع ْتِّبُص ْدَقَل يرمعُت
 ارغزلا ىلإ حاتجلا ةاحن كَ ْتَقْلَح ٍبْلَهُملا نب ٌديِزي الولف. .

 هللا دبع نب دسأ ناك ثيح ه٠ 4 ةئس قدزرفلل ةصرفلا تحنس دقو

 ةيلمعب مايقلاو نمألاب لالخإلا ناسارخ يف ةعامج تلواحف «ناسرُخل ًايلاو يرْسَمْلا

 رئاس لاقتعاو ةلواحملا لشف نع ترفسأ ةعيرس تاءارجإب دسأ ماقف ءدرمت

 رايس نب رصن سبحو ءمهنع افعو نيمهتملا ةيبلاغ نع دسأ ضرعأو ءاهتالاجر
 00 نوفل ند ةديرألا تاكو «بغشلا ءارو اوناك لاجر ةثالثو يسيقلا

 ةيسيقلل نيبصعتملا ضعب ؛ لغتساف «قارعلاب دلاخ ىلإ مهب ثعبو «طايسلاب اوبرضف

 ةقامقلا ورع انفه انللا يع ني دنا نإ لير د يح ا

 دلاخ ىلع مالكلل ةصرف اهدجوو ةلمحلا كلت يف قدزرفلا ك رتشاف «ةيسيقلا بقاعو

 - :لاق قدزرفلا نأ يربطلا ركذ دقف «هيلع ماشه ضيرحتو

 اًرُضَناوُقِتوُت ْمَل َناورم ونب الولو ًةعاط طعت ْمَل ُهَّنلا الول ٌُدِلاَخُأ

 ارض الو ءاقللا فشك ال بزحلا ينب ٍهِقاثو ٌدَشَنوُدمتيقللأذإ

 - :لاق قدزرفلا نأ يدوعسملا ركذو

 اهثيدتًاشيرق ٌرْسُق تيْلُو ىتم ًادلاخ ُهَّللا مركأ ال .ًادلاخ اولس
 اهئيمس ٌتُعأدق شيرق كلتف هدعب كاذ مأِوّللا ٌلوسر لْبَقأ

 )١( الأغاني  يناهفصألل - ص .2) 5١ج١9.
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 يف ناسارخ ةيالو نم دسأ ءافعإب ماقف دلاخ ناك كلذكو ًاميكح ماشه ناكو

 .قارعلا يف دلاخل ًابئان دسأ حبصأو ه٠ 4 ناضمر

 يف قدزرفلا هيف لاق طساوب كرابملا رهن دلاخ رفح املوا :يناهفصألا لاق
 :هوجهي ثايبأ

 كرابملا ريغ موؤشملا رهنلا ىلع هقح ريغ يف هّللا لام تكلهأو

 كلام رهظ يف هّللا قح كرتتو مهروهظ ًاحاحص ًاماوقأ ٌُبرضتو
 .«كرابملا رفح ىف هايإ هئاجهب هيلع لتعاو هسبحف قدزرفلا دلاخ ذخأف

 ركذو ًادلاخ قدزرفلا اجه :ةديبع وبأ لاق" :رخآ عضوم يف يناهفصألا لاقو
  رذنملا نب كلام ىلإ دلاخ بتكف «كلذ هغلبف ءطساوب هرفح يذلا كرابملا رهنلا
 - :هلوقب نينمؤملا ريمأ رهن اجه هنإف قدزرفلا سبحأ نأ : ةرصبلا ةطرش بحاص

 كرابملا ريغ موؤشملا رهنلا ىلع هقح ريغ يف هللا لام ٌتكلهأ
 - :قدؤرفلا لاقف . قدزرفلا رذنملا نب كلام سبحف

 يِلْيَقدئاصقلانمنملعيلو لقأ ملام يكلهم وه لهلاماي
 ليلق ريغهيديقوف نوعست  تتأدق ريبك يف كل لهلاماي
 يلوبك كادي يل قلطتو ءينع ١ يتبرك جرفتو يتيصان ريجتف
 ليوط مّشأ يف كءانب تعفر ةورذ ىلعملامكل ىئّبدقلو

 ةديبع وبأ هركذ يذلا امنيب (ها) (طساو يف - دلاخ ىلإ قدزرفلا َهَجَو كلام نإ مث
 9 : ثيبلا اذه هيف ٍرْعِشب كلملا دبع نب ٌماَسِه اجبمَم قدزرفلا ناك" : ماو اتت تاكو

 يل لا ٍدْيَس نار ْنُكَي ملأسأَو ُبْلُكِ تلقي

٠ 

 ٍرْطَق الو ٍباحَس ْنِم ْتسْيِل ٌبيِباَش در روك لح نب عدلا نشل
 ٍرْكّولا ىّلِإ حانججلا هديك دك ,كيقلح اعلا ني دوو الولد
 .«. .ِهَّسّبَحَف هب ٌرفظ ىتح دلاخ هبلطف
 - :يرْسَلا هّللا دبع نب دلاخل قدزرفلا لاقف» : ضئاقنلا باتك يف ةديبع وبأ لاق

 ('"يدماع ٍفيسارشلا نود ىَنَأ ٌمَهو ٍدِياع ٍنْرُحلا َنِمِداَتْعُمِل ْنَم الأ

 ٍدِقار مْونلا َنِم ينَع ٍلَقْفَكْسُمو ْمَكَي ْمَل ليللا رهاس يل خأ ْنِم ْمَكو
 يذلا ٌمّهلا اذه لوقي كلذ يف ىنعملاو .نْيَبْنَجلا عولض ٌمطقْنُم فيسارشلا : :ةديبع وبأ لاق ()

 .«لخدملا اذه لخد دق ينباصأ
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 ٍدِلاْخِب نْيَقِرْشَملا ًءْوَض نِكلو ْتْلَجْلا اذإ ٍنْيَقِرْشملا ءؤض ُسْمّشلا امو

 دناسقلا تاتا تْوَمَرْضَح ىلإ  ْثَمَتْنا اذإ ٌكْبَلَع ىِنْنَأ ام ُمْلْعَتَس

 ٍدِفاوَّرلا ٍريثك ْنِم اقر سائلا ىَلَع اتئاقأ دقٍدٍناخ ْنَفَعَرَك ملا

 ٍدِشاوَحلا ٍتادبْرّملا يباوّرلا لْثمب ىمترأف َكَراَبُملا ُرْهَملا هل َلاسأ

 - :ورمع وبأ ىورو .كَرابُملا َرْهَثلا هل َّنِإف :ىوريو)

 ٍدِشاوَحلاِتادِبْرُمِهْيلِإٌنِهب ىَمَتْراف ُكَرابُملا ٌرهنلا هل ناكو
 وه «دشاوحلا تاديزملا) :هلوقو (ٍدِشاوَحلا ٍتايِلاعلا ٍتايِساَّرلا ىلع) ىوريو

 . (هيف ٍّبَصَت يتلا هُبِلاوَح ءاملا دشأ

 ٍدِئاَذ رْيخ ْنِم مالشإلا ٍنَع ُهَذِجَت هِنيِمَي يف يذلا َلْثِم ادلاخ در

 ريخح وهف هديب يذلا لثم ةيالولا نم ًادلاخ د دز تراي لوقي ءادلاخ دوف :هلوق)

 .(مالسإلا نع دئاذ

 ٍدواسألا مامس ْنِم ئَقْسُأ ٍفْوَحلا ّنِمع ٍدِلاَخل ٌفاخأ ًامْلُظ الو يّئإف
 ٍدِئادَحلا ِتالَمْفُم ينَع َقِلْطُيم يبمُكُمَي نأ ًادلاخ وجبزأل ينإو

 ديار لك نيم ساتلا هيلا توثت ىلا لماكلاو ةودتعلا ةياقلا وه
2-1 

 دماخ و بع ُهُؤْوَض ب اهش ٍءوضل ٍهِهْجَو رون ْنَع ًءاملظلا ٍتَمَشَكَت :

 ىو

 بافولكلاو عياد اقل م تب ويفرشت رآه ةققلا ةرركذت للا

 مسا م

 ةنسروطلا يول يرَتْشَي َنيِح ٍدِلاَخ ْنْنَك لفي ذل
 ٍدِعابَألا مومُهلا ٌفارطَأ ُتْلوانَت امير مع ةز:ئدنف كت نإَف

 - :ىوريو)

 (دِعابألا 1 ومُلا يمارهب ىماَرَت اَمّيّرف ِنْيَمَمْدَأ يدِيَق كيإف

 لا تاررتشساو انيلزالا“ .تقككت امل تدل ةةاياحلا كف

 "”دياح ِهْيَدْبَق َتْقَلَطأ نإٍفورغَمب ٌُهَلِرِكاش يف للا ٍدْبَع نبال ْلَهَف

 تل وشر تا وشب ابل الار دورا ع وعمل الب دع را لل
 .«ةَلاَض بلطي يذلا :دشانملاو .ُتْضَمو

 ٌتقلطأ أ نإ ٍدياح فورعمب ديري ركاش ىلع ٌدودرم ٌدياحو نر : فورعمبالا :ةديبع وبأ لاق (؟)

 .(وخْنلا يف هي هذهو .هيلإ فاضمملاو فاضُملا نيب ُقَرُفَف «كل ٍدماح ِهْيَدِيَق
 صوم هم



 258 يرَْقلا هللا دبع نب دلاخ /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 70

 0 ٍرِئاَز حابَص لسكر ٍةِيِشَع لك َرْيَغ ِءالَب ْنِم امو
 هك ا ؟ٌءِئاق ّتْنأ له ُداَدَحلا َيِللوَقَي

 هس ِهِبْعَك ٌقْوَف ُهَل ٌيِرورخ ينأك

 0 ا ٍهِقاس ٌقْوُق اورَهاظ ِنْيَدِب اًمإو
 نبا َنْيَب حمُرلِل ٍضِرَتْعُمَك ُهُتْلُمانأامَّرْعَّشلا ٌّيَلَعوارو
 سوقنا ابدل قونح جينان "تقم وعلا لع يوري يذلا كاذف
 :رماشب ىلع ولام ضووت ىلع يِقَتْلَت نيح جت مل ْنإ اهنا ِرْيَأب
 نب دلاخ اهيف حدم يتلا ركذلا ةفلاس ةيلادلا هتديصق ماتخ يف ريرج لاقو

 | - :قدزرفلل ٌعفشي يرْسَنْلا هللا دبع

 ؟يئادَحلا ٌضَع لوط ْنِم ُهَتِلَطُتف 2 ركاشب ٌسْيَلو ٍناع يف َكَلْلَهَف
 راف وفك عكف نر لاك ذإوب . نيج ةقواشسملا اكو دوت
 هدأ ةقعذي ادلاخ يروج هش (نلف) ؟ ةدمع يأ لاق ءريرج تايبأ رخآ ىلإ

 تلو وهو فس وللا ٍجِرْخَأ «قدزرفلا قالطإب

 (ٍقيلطلا ِمّرَك يف َتْئِشام لص ٍناَمَيىََمَفُرَعَأ ينُمِلطُيَس
 نب دسأ هاخأ فلختساو ٍجَح دق دلاخ ناكا : هنأ يناهفصألا ةياور يف ءاجو

 اي هل ٌعْفْشَتَأ :دسأ لاقف ؛هل مفشي بلوق ًاريرج هدنع قفاوو قازرعلا يلق هللا دبع
 هليبس ىلَخَف «رذنملا هنبا ّدسأ ملكو .هّللا كحلصأ هل ٌلذأ كلذ نإ :لاقف ؟!ريرج
 - :كلذ يف قدزرفلا لاقف

 قدزرفلا دنع لايشألا يبأ لضفك اهنبا ىلع مأ لضف الإ لضفال
 «(قنَّشُعلا لاوطللًاعاب نونامث اهرعق نود ةوه نم ينكرادت
 ل ا ا ل و م عمجيو

 قدزرفلا حارس قالطإب ًادسأ هاخأ ٌدلاخ رمأ «قدزرفلل اهيف عفشت يتلا هَّنَحْدِم ريرج
 .ها9١١ ةجحلا يذ يف قارعلا ىلع أدسأ فلختساو جحلا ةضيرف ءادأل راس امدنع

 نم ٌيح دباكو .جراوخ اوناكو «سعاقُم وهو ثرحلا نب ميرص ينعي :ميرص) : :ةديبع وبأ لاق (0)
 .؟نميلا

 . ادْيّصلا نم ٌدِرُط ام :ٌةديرطلاو .ٌُدَرْطُت يتلا دئارطلا» :ةديبع وبأ لاق )
 ْنِإ يأ «قدزرفلا يف دلاخل ريرج هلوقي اذه :ةديبع وبأ لاق .قدزرفلا ين ينعي ءريسأ :ناع (؟)

 ,(لْرُكْشَي مل

٠ 

 هتقلطأ
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 قدزرفلا جرخف كنا لإ هرضحأو هجرخأف سيبحلا نم ةراضخإابآر لدم هئبأ دسأ رمأف

 - :لوقي وهو

 ٍتيلطلامّرَك يف تْئِشاملُقو ٍنامَيَىتَف رع ينقِبطُيَس
 تيبلا اذه يناهفصألا متك دقو .همركأو هحارس هللا دبع نب دسأ قلطأف

 .قدزرفلا دئاصق عئاور رخآ نم يهو دلاخ يف ركذلا ةفلاس ةيلادلا قدزرفلا ةديصقو

 - :ليوط هل رعش يف قدزرفلا لاق :هنأ يرذالبلا ركذ يتلا ةديصقلا اهيلتو

 راهنألا ىلع هل ضيفيًارهن دلاخةوقبهتفيلخ ىطعأ

 ةدوع دعب تناك هذه ةيئارلا ةديصقلا نأ ىلإ ةفلاسلا ثادحألا نمز ريشيو
 قدزرفلا تامو» :يناهفصألا لاق ء«ه١١١ ةنس علطم يف جحلا ةضيرف نم دلاخ
 :« رهيشأ ةعشن# دعب وويرعح تامو .ةئامو رشع ةئس

 ف م

 سدراف دالبو ةرصبلا ةيالو ىلع دلاخ لامع أين : ًاعبار
 يلوي هللا دبع نب دلاخ ناك» :هنأ يناهفصألا اهاور يتلا معازملا يف ءاج دقل

 اذهو 5” و ل مهرمأيو نيملسملا ىلع سوجملاو ىراصتلا

 ب هلأ كولملاو ممألا خيرات يق .يربطلا ركذ دقن ءيرْسَقْلا

 نب دلاخ ناسارخو قارعلا ىلع ناك ه٠ 5 ةنس يهو - ةنسلا هذه يف#»

 ىلعو ,ىلعألا دبع نب ةبقع ةرصبلا ةالص ىلع دلاخ لماعو ءيرْسَمْلا هّللا دبع

 سنا نب هللا نبع هن ةنامك اينانطت ىلعو .دوراجلا نب رذنملا نب كلام اهتطرش

 ه8١١ ةنسو ١٠ا/ ةنس راصمألا لامع ناكو :دفللا نيه مودا كاننارك ناعو

 .(8ج 188١2ص)  (ه5١٠١ ةنس مهانركذ نيذلا

 ةفوكلاو ةرصبلا ىلع ناك ه٠ ١٠9 يهو ةنسلا هذه يفو» : يربطلا لاق

 اهتطرش ىلعو . ينزيلا ةرابض نب نابأ ةرصبلاب ةالصلا ىلعو هللا ليغ نب نلاك

 اها١١١ ةنس يفو .. يراصنألا هللا دبع نب ةمامث اهئاضق ىلعو «ةدرب يبأ نب لالب

 هةر يبأ نب لالب ىلإ ءاضقلاو ثادحألاو ةطرشلا عم ةرصبلاب ةالصلا دلاخ لعج
 ةئس ءابنأ يف ركذ مث .ءاضقلا نع هللا دبع نب ةمامث هب لزعو هل هلك كلذ عمجف

 م :«ناسارخل ابلاو ةسأ ةدؤغاه 5

 يلع هلماعو دسأ هوخأ ناسارخ ىلع ةلماعو' هلك قرشملا هيلإو هللا دبع نب ةلاع
 لاقو .(8ج :(77ص)  (ةدرب يبأ نب لالب اهلهأب ةالصلاو اهئاضقو اهثادحأو ةرصبلا
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 يرْسَْلا هّللا دبع نب دلاخ قرشملاو قارعلا ىلع ناك» ه4١١ ةئس لامع ءابنأ يف
 .(8ج غ9 ا" ص): د ادسأ هوخأ ناسارخ ىلع هزاع

 ءاضق ىلع ناك» :هنأ ه5١٠ ةنس لامع ءابنأ يف يربطلا ركذ دقف ةفوكلا امأ
 سراف دالب امأو «ةيلاتلا تاونسلا يف هريغ ركذي ملو (يدنكلا نسح نب نيسح ةفوكلا

 :ىرسفلا دلاخل سراف لماع يلجبلا ديلولا نب نابإ ناك» : هنأ يناهفصألا ركذ دقف

 سراف دالبو ةرصبلاب يِرْسَفْلا هّللا دبع نب دلاخ لامع نأ ىلإ كلذ نم يهتننو
 ب ءمظ

 يباحصلا ديفح وهو .يدبعلا ىلعملا نب دوراجلا نب رذنملا نب كلام_ ١

 يهو نيرحبلا ميلقإ ةقطنمب «ةعيبر ةليبق نم «سيقلا دبع ينب نم ؛ «يلعملا نب دوراجلا

 رذنملا نب كلام ناكف «ةرصبلا ةيالو عبتي نيرحبلا ميلقإ ناكو يبرعلا جيلخلا ةقطنم
 نم يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ دهع يف ةرصبلا ةيالوب نمألا ىوقو ةطرشلا ريمأ وه
 ةرصبلا ةيالو دلاخ عمج امدنع ةطرشلل ًادئاق رمتسا امبرو ه٠ 1١١6-4 ةنس

 ءاةدرب ىبأ نيتلالبل

 ١ - ةنس نم ةرصبلا يضاق ؛يراصنألا سنأ نب هّللا دبع نب ةمامث ١١5 -
 يراصنألا كلام نب سنأ يباحصلا ديفح وهو ه4 .

 ةيالوب ةيندملا نوؤشلاو ةالصلا ىلع دلاخ لماع :ىلعألا دبع نب ةبقع
 .ه8١٠١- 1١68 ةنس نم ةرصبلا

 ةيندملا نوؤشلاو ةرصبلاب ةالصلا ىلع دلاخ لماع :ينزيلا ةرابض نب نابأ 4
 .ها9١٠ ةئس

 يبأ يباحصلا ديفح وهو ءاهيضاقو ةرصبلا ةيالو ريمأ 5 ةَدوَب يبأ نب لالب  ه

 يلزم نايا نراك محررا نتاج . يرعشألا ىسوم

 هالو .اهيضاقو ةرصبلا ريمأ :يرعشألا ىسوم يبأ نب رماع َةَدْرُب يبأ نب لالب»
 هلزعف ه70١ ةنس ىفقثلا رمع نب فسوي ِمِدَق نأ ىلإ ماقأف ه٠ 9 ةنس يرْسَقْلا دلاخ

 . (رعاشلا ةمّرلا يذ حودمم وهو . . ثيدحلا يف ةقث لالب ناك . أئيجس تامف هسيححو

 | .(عماجلا - ١١١ صر)

 ةرصبلا ةيالو ىلع يرْسَنْلا هللا دبع نب دلاخل ًاريمأ ةدرب يبأ نب لالب رمتسا دقو
 ترهدزارب دلاح ماب نايثألا يودع قشي ماقويس 15 «اةنس ىلإ ىلا »9 ةلس نم
 تناك» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق «قارعلا ءاجرأ نم اهريغك هتيالو مايأ ةرصبلا
 اهيلع بلغف نايفس يبأ نب دايز نب ملسل ةرصبلاب - يسابعلا يلع نب ناميلس راد
 ةعيطقلا تناكو .. يىرَْمْلا هَّللا دبع نب دلاخل ةرصبلا هتيالو مايأ ةدرب يبأ نب لالب
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 قتف يذلا وه ةّدرب يبأ نب لالب ناكو :يمذحقلا لاق . .لالب اهارتشاف دايز نب دابعل

 دايز ناك يتلا ةبقلا ىلإ ضيفي ًاروسكم كلذ لبق ناكو «ةرصبلا ضيف يف لقعم رهن

 اهيلإ لقنو تناوح هيتبنج ىلع لعجو لالب رهن ًاضيأ لالب رفتحاو .دنجلا اهيف ضرعي
 اةدرب يبأ نب لالبل رهن :نالالبو . .يرْسَقْلا دلاخ نب ديزيل كلذ لعجو قوسلا

 . (نادلبلا حوتف /"58 و 27”7ص)

 :بدألاو ةغللا ىف لماكلا باتك ىف دّربملا سابعلا وبأ لاقو

 - :ةبؤر لوقي كلذ يفو ءاهيضاقو ةرصبلا ٌريمأ َةدْرُب يبأ نب لالب ناك»

 يضام قيرطلاىلعُمِرَتْعُم يضاق ٍرْيَمِض ضاقلا نبا اي ٌتنأو

 5-5 :هدشنأ امل ِةَّمْرلا اذ نإ لاقيو ؛ًايندأ انقل هي ةيهاد لالي ناكو 0

 الالب يعجتنا َحَدْيَصلَتلَقَف اقنع نوعيستنت سافلا تخحس

 الاممشلا تقلا ءاييعتلا اذا: ةناستاوهن ردح هيف يشاع

 .ىونو ْتَقِب اهل ْرّم ٌمالغ اي :لاق .الالب يعجتنا حديصل تلقف :هلوق عمس املف
 سانلا تعمس :هلوقو - (ةيزلا يذاةقان مشا حتسولاد حدملا ُنِسْحُي ال ِةّمْرلا اذ نأ دارأ

 . .اثيغ نوعجتني ٌسانلا : :لوقي ًالئاق يأ ًةظفللا هذه ٌتعمس وه امنإ . .اثيغ نوعجتني

 ظ005 يهو ء«عبرأ اهُتاَوابكَتو «عبرأ حايرلا نإف ءالامشلا ثحوان ءايكنتلا اذإ :هلوقو

 نيريكلا فأ ءروُبدلاو ٍلامَّشلا وأ ءاّبصلاو ٍلامّشلا نيب :نوكتف نيحير نيب نم يتأث يتلا

 ىنعمو .ءاتشلا ةيآ يهف لامشلا حوانت ٌءابكتلا تناك اذإف .ابصلاو بونجلا وأ ءروُبَدلاو

 .اضعب ةضعب لباق اذإ ٌرجشلا َحَّوانَت :لاقي .لباقُت خوانُت

 - :طق ًادحأ ْحَدْمَي مل هنإ لاقيو «يِرَيْمِحْلا ٍلْفْوَت نب ئيحي لاقو

 0 ال ل

 -  :هلوق ًالالب ةملا وذ هب َحّدتْمأ ام نسحأ نم نمو

 207 ؟ايواث َماعلا ٍةرْصَبلاِب اهل كارأ ةموصخ وذ مأ رضملاب ٍةَجْوَز وذأ

 5 اعيمج ءانُمَدلا ٍةَبِيكَأل ٌةريجل ىلهأنإال :اهل تلقف

 قرش نيب ءانهدلا ءارحص : ءانهدلاو .بيثك عمج : ةبثكأ .اميقم :ايواث .يرورم :يجردم )١(

 .قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلا
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 ايضاق ِرْيَكلا ًةنْبا اياهيف ٌمجارَأ ٍةموصُْخ يف يِنَتْرَصِبَأ ذم تنك امو

 يناجي اميرك دج نيش ةوزآ اكن اع نماشلتلا يشكل
 ©”ايزاب ٌنْرَصْبَأ ٌناوُركلا ُمُهّئأك هلوح ٌموقلا ىرّت ىسوم يبأ لآ ْنِم

 ""ايدافتهنم باغلاٌدوسأ ىَدافَت ٌةباهَمهيلعِثْيَل نم َنيّمِرُم
 ؟”(اًيهام يه ٌةَبْيَه نكلو ءمهيلع ىّنُخلا الو َنوبهرَي هنم ٌقْرْخلا امو

 نيرحبلا ميلقإو قارعلا بونج ةرصبلا ميلقإ لمشت ةرصبلا ةيالو تناك دقو
 نامركو ناركم ميلقإ ىتح ناريإ يف زاوهألا ميلقإو يبرعلا جيلخلا ةقطنم وهو

 راطإ يف اهعيمج ةرصبلا ةيالول ًاريمأ ةدرب يبأ نب لالب ناكف ءدنسلا دالبل مخاتملا

 راهدزالاو مدقتلا دوهع رخآ لالب دهع ناكو ءاهقراشمو قارعلل يِرْسَقْلا دلاخ ةيالو
 هنع هللا يضر يرعشألا ئسوم يبأ ةيالو دهع يف أدب يذلا ةرصبلاب يراضحلا

 ءاهتناب ىهتناو امهنع هللا يضر نافع نب نامثعو باطخلا نب رمع ةفالخ يف ة ةرصبلل

 نب دلاخ ةيالوو ةرصبلل يرعشألا ئسوم يبأ ن نب ةدرب يبأ نب لالب ةيالو دهع

 .اهقراشمو قارعلل يِرْسَقْلا هللا دبع

 ديلولا وبأ يناميلا ريمألا وه «سراف دالب لماع يلجبلا ديلولا نب نابأ "5
 ركذ دقو .سراف دالب ىلع يرْسَقلا هللا دبع نب دلاخ لماع يلجبلا ديلولا نب نابأ
 نأ دعب « يعشاجملا ملاح تنب ةيبظ ٌقدزرفلا جوزت : هنأ يناغألا ناني ل ايفا

 كيلولا خم نابأ ىلإ :بنكت .اهقادص هعم نكي ملو «ةئس ةيدابلاب اهمأ دنع اهكرتو ءَّنَسَأ

 نم رثكأو اهقاَدَص هاطعأف ءيِرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخل سراف ىلع لماع وهو ىلجبلا
 - :قدزرفلا لوق اهنم ةديصق هحدمي لاقف «كلذ

 انابأٌعهبانِطفأاولاقف ًافلأٍناَلِخلا نِماوُعَمَجوَلُف
 انامزلا طرش ْنَمٌميبأ فيكو ينونبغتاًّماذإ :مهلُتلُقل

 انإيقتلا الو دايشلا لييخلا الو :انيافصلا ةيايملا فريال ليلخ
 انامسلا طبغلا هفيض مِعطَيو ءاهيلع فاعضأ نود ؛ًءاطع

 اناعاامبديلولا ىبأريغو يئبرريغةيبظلو جرأامف
 انناعر اقدم دوععغ جتاكو  .هكعانإ عشرا" ةفحدبم نانغا

 .فورعم رئاط وهو ناوزرُك عمج :ٌُناوْرِكلا 0 .ءانهدلا نم عضوم مسا :اسق()

 . ضعبب اهضعب هنم يدتفت هانعم :سباغلا دوسأ ىدافتو .نيفرطُم ًاتوكس ينعي :نيمرم (3

 .اج 71/١ - ”<"8ص - دّربملا سابعلا وبأ  :بدألاو ةغللا يف لماكلا (؟)

 ىلإ وأ ةئاملا ىلإ نيعبسلا نيب ام وأ «تداز ام ىلإ نيعبرألا نم لبإلا نم ةعامجلا : ٌةَمَجْهَمْلا (0)
 .مجه ةدام سوماقلا .اهئْيَوُد
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 ناتسكابب هدهع تازجنُمو دنسلا دالب ىلع دلاخ لامع :ًاسماخ

 يَرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ :ىطعأ يتلا نيملسملا روغث نم دنهلاو دنسلا رغث ناك
 يفو .ةدتمملا قلل ل اهتيامحل ًاريبك ًامامتها

 : يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ حدمي ريرج لاق كلذ

 ٍدِئاَق َنِئاوأدئاقأسأر ٌتلز امو ْعِضُن ْمَلَف َنيِمِلْسُملا َروغُت َتْيَمَح

 ٍدراوطلا ءارّضلاك يِصاوُنلا ٌتْعُسو' اَئّقلا عم ديدحلا َليِبارَس ُدِعُت

 ٍدِهاَجُملا ٌباسقخاو ًارْبَص ٌتيَّقْلو قىّدِعلا ىلع أرْصَن تيطعأ ْدَق كّنإو
 ٍدياكُملاَدْيَك هللا كافك ردجغل  ٍةَديكَمَرْمَأءاَدعألا َعَمَج اذإ

 مت دق ناك دنسلا دالب نم ةعساش قطانم نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو
 ةيالو مايأ دنسلل يفقثلا مساقلا نب دمحم ةيالو دهع يف اهحتفو اهوزغ

 ةيالو دهع يف مث (ه95 )85  كلملا دبع نب ديلولا ةفالخو قارعلل جاجحلا

 نب ناميلس ةفالخو قارعلل بلهملا نب ديزي ةيالو مايأ دنسلل بّلهملا نب بيبح
 بلهملا نب بيبح مث مساقلا نب دمحم ماقو (ه44 )95  كلملا دبع

 ءادأل نعذأف رهاد نب ةشيلح مهزربأ ناكو دنسلا كولم ةميزهو ةبراحمب
 بلهملا نب بيبح ريمألا رقمو ةمصاع ىه (ليبادنق) ةئيدم تناكو ءةيزجلا

 .دئسلا رغثو ناركمل ةمصاغ نوملسملا اهذخنتا تاركم يفا ةميدق ةئيدم ىهو
 نب ةشيلح ىلإ بتك (ه١١٠ )99  زيزعلا دبع نب رمع ةفالخلا ىلوت املو
 رلويسو مهيلع ةيزج ال اوملسأ اذإو مالسإلا ىلإ مهوعدي دنسلا كولمو رهاد
 نب رمع بتك امل دنسلا كولم ملسأف» :نودلخ نبا لاق «مهدالب ىلع

 اميف نيملسملاب ةوسأ ْمُهو «مهكلمُي نأ ىلع مالسإلا ىلإ مهوعدي زيزعلا دبع
 رمأو ه١٠٠ ةنس كلذ ناكو :«؛كولملاو رهاد نب ةشيلح ملسأف «مهيلعو مهل

 ءاهنم اولفقف ءدنسلا نم لوفقلاب يمالسإلا يبرعلا شيجلا زيزعلا دبع نب رمع
 ةفالخلاب عيوبو بّلهملا نب ديزي راث املو «ليبادنق ةنيدمب نوملسملا زكرمتو
 هَّجَو مث «يدزألا ديمُح نب َعاَدَو ليبادنق ىلع لمعتسا ه5١٠ 3٠١١ ةنس

 ىلإ ةوق كلملا دبع نب ةملُْسَم قارعلاب هبئانو كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا
 بلهملا لآ نم اهب نيذلا براحف ىميمتلا زوحأ نب لاله ةدايقب ليبادنق
 كلملا دبع نب ديزي ىلو مث ءه٠ طفي يعاسرا يف ليباننت ىف دك رفتو
 لاق ء«ه١٠ ةنس رخاوأ يف يرازفلا ةريبه نب رمع اهقرشمو قارعلا ىلع
 ةريبه نب رمع لبق ْنِم يرملا نمحرلا دبع نب دينجلا يلُوو» :يرذالبلا

 املف «كلملا دبع نب ماشه اهايإ هالو مث  ليبادنق لزنف  دنسلا رغث يرازفلا
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 ىلإ ماشه بتك  ه١١٠ لاّوش يف - قارعلا يِرْسَقْلا ِهّللا دبع نب دلاخ مِن
 لمعتسا ه١٠١ ا ةنس يف» :ريثألا نبا لاقو . "0(دلاخ ةبتاكمب هرمأي دينجلا
0 
 يرسقلا دلاخل دنسلارغث دينجلا ةيالو ةرتف- ١

 هّللا دبع نب دلاخ ةتاكمت ةزمأي دينجلا ىلإ ماشه بتك) : يرذالبلا لاق
 هيلإ لسرأو ءروبعلا ةشيلح هعنمف نارهم طش لزن مث «لبيدلا دينجلا ىتأف ءئرْسَنْلا
 هنم ذخأو ًانهر هاطعأف «كنمآ تسلو يدالب حلاصلا لجرلا ينالوو ٌتملسأ دق ينإ
 ليقو اي ؛«نهرلا اذارت امهنإ مث «جارخلا نم ةددات نلعا امي انهز
 . (هيلع ىنجت دينجلا نكلو براحي مل هنإ

 دلاخ هّدمأت «براحو رفك رهاد نب ةشيلح نأب يرْسَقْلا دلاخ ىلإ دينجلا بتكف
  :دلاخل هلوق يفريرج مهيلإ راشأ نيذلا لويخلاو عوردلا يوذ ناسرفلا نم ةوقب

 ٍدراوّطلا ءارّضلاك يِصاوُنلا ٌتْعشو انّقلا عم ديدحلا َليِبارَس ٌدِعُت . .
 :يرذالبلا لاق .ًابلاغ ليبادنق ىلإ ةرصبلا نم نفسلاب تادادمإلا دلاخ ثعبو

 ارا «برحلل دعتساو نفسلا ذخأو ًاعومج عمجف دنهلا رهاد نب ةشيلح ىتأف"
 «هتنيفس تحشج دقو أريسأ ةشيلح ذخأف يقرشلا ةحيطب يف اوقتلاف ؛ «نفسلا يف دينجلا
 ىلإ  دينجلا ردغ وكشيف قارعلا ىلإ يضمي ب نأ ديري وهو رهاد نب ةصص برهو .هلتقف
 . (هلتقف «هدي يف هدي عضو ىتح هسنؤي دينجلا لزي ملف « قارعلاب دلاخ

 جهاد نب قيل لفقرو ةادعألا ىلع وضتلاب ربعي دلاخ ىلإ دينعلا بسكر"
 ثعبو «كلذب دلاخ نذأف ءزرجلاو نامليبلاو ةيلاملا ضرأو جريكلا وزغ يف هنذأتسيو
 جريكلا دينجلا ازغفا ءههالد /٠ ةنس طساوأ يلاوح يف كلذو «ةرم نب بيبح عم ةوق هيلإ
 ةونع اهلخدو ةملث ىتح ةنيدملا طئاح اهب كصف ةحاطن ًاشابك ذختاف ءاوضقن دق اوناكو
 ناكو . صوربو «جنهدو «لدنملاو ءدمرم ىلإ لامعلا هجوو «منغو ىبسو لتقف
 .نيزأ ىلإ ًاشيج دينجلا هّجوو .«ربصلا يف هنم ربكأ عزجلا يف لتقلا" : :لوقي دينجلا
 دميرهب اوزغو نيزأ ىلع اوراغأف ةيلاملا ضرأ ىلإ شيج يف ةرم نب بيبح هججوو
 ىوس - مئانغلا نم  هلزنم يف لصحو .زرجلاو نامليبلا دينجلا حتفو ءاهضبر اوقرحف
 - :ريرج لاق هيفو ؛دلاخ ىلإ اهلثم لمحو .فلأ فلأ نيعبرأ هراوز ىطعأ ام

 (هبهاوم امج هجولا تلص نويحي هبحصو دينجلا راوز حسبصأ
 «برحلل عومجلا نوعمجي دنسلا رهن دالب يف رهاد نب ةشيلح موق ناكو

 .؟4ج 917١ص -ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلاو )١( 555.٠ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )010(
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 ببس كلذ ناك امبرو «رهاد نب ةصصو رهاد نب ةشيلحب ردغ دينجلا نأ نومعزيو
 .دنسلا ةيالو نم دينجلا ءافعإ

 دئاخل دبجلا رج دير ست و7

 ا ل نما نس :يرذالبلا لاق

 نم نيبتيو .( +. امد ينعي «ضفُرف برعلا ىتف ٌُتيلو أبجعاو :لوقي دلاخ ناكو»

 .دنسلا ىلع دلاخ لامع يناث ميمت ناكف يرسقلادلاخ وه هالو يذلا نأ كلذ

 د «برعلا ءايخسأ نم ديز نب ميمت ناكوا :يرذالبلا لاق

 كلذو ءاهقفنأ ينعي  «اهيف عرسأف «ةيرطاط مهرد فلأ فلأ رشع ةينامث دنسلاب

 .ابلاغ لاملاب دالبلا لهأ ةلامتسال

 عوبري ينب نم ىتف  (ةرصبلا نم ) دنجلا يف ديز نب ميمت عم صخش دق ناكو»

 نأ هتلأسف قدزرفلا همأ تتأف «دنهلا ىلإ  هعم ٌصْخَش  ءيط نم همأو سينخ هل لاقي

 - :ميمت ىلإ قدزرفلا بتكف «هيبأ بلاغ ربقب تذاعو هلافقإ يف ميمت ىلإ بتكي
 اهبارتاهيلع يفاسلا ةرفحلاب» بلاغب ميمت اي تذاعف ينتتأ

 اهبارشغوسي ام مأةبوحل ٌةَتِيهيف ُذِخَناو ًاسينخ يل ّبهف
 انهن وجع ا يلاع ىقح هل وويل يتجاح ننوكت ال ديز نبا ميمت

 اهبالط ءيطب تاجاحل لولم يننإفاهيفدادرتلارثكت الف

 همسا ناك نم لك لفقي نأ رمأف «ءسينخ مأ شيبح وهأ ىتفلا مسا ام ردي ملف
 فورعلا هذه لخف نلع

 مهزكارم اوضفرو دنهلا دالب نع نوملسملا جرخ ديز نب ميمت مايأ يفو

 ول «نهوو ميمت فعضف - مهرعارم اوكرت

 ةافو تناكو «نارهم ئطاشب نوكت قرز بابذ نم هيلإ اهب برهي هّنأل سيماوجلا
 .ه9١٠١ ةنس رخاوأ يف وأ ًابيرقت ه١١١ ةنس لئاوأ يف ديز نب ميمت

 دنسلاب ةروصنملاو ةظوفحملا يتنيدم ءانبو يبلكلا ةناوع نب ْمكَحلا ةيالو

 نار نب كحل يتلا قبلا راب ير ا ارح ب اطر
 نب ٌمكحلا نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو «ةيرجه ١١١ ةنس يرّيمجلا يعاضقلا يبلكلا

 هللا ديض ي كلاح ىلوت اهَدَدَعَق «ماشلاب ةيناميلا بلك ةليبق ءاسؤر نم ناك ةناوع
 ةيقيرفإل ًاريمأ يبلكلا ناوفص نب رشب ناك ه٠ 5 لاوش يف اهقراشمو قارعلا يِرْسمْلا

 ًاريمأ يبلكلا ميحس نب ةسبنع حتافلا ريمألا ناكو (ه9١٠ - )٠١7 برغملاو ةيلامشلا
 ةملس نب ئيحي سلدنألا ىلع ناوفص نب رشب ىلو مث (ه7١1 5١79-2 سلدنألل
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 نييبلكلا ةيالو تهتنا ه9١٠ ةنس ناوفص نب رشب تام املو (ه١١1 )1١1  يبلكلا
 ىلإ بلك تالاجر نم ةبكوك عم ماشلا نم ةناوع نب ْمُكَحلا راسو «برغملا دالبل

 ةداق نم ناكو ناسارخ ىلإ ةناوع نب ْمُكَحْلا راس مث «قارعلاب هللا دبع نب دلاخ

 يف تهتنا يتلاو ناسارخ دالبل ىلوألا دسأ ةيالو يف يِرْسَقْلا هللا دبع نب دسأ باونو

 :ِهّللا دبع نب دلاخ ىلإ كلملا دبع نب ماشه بتكا :يربطلا لاق ء«ه5١١٠١ تاضمر

 ناضمر يف قارعلا ىلإ ديسأ لفقف «جحلا يف هل نذأتساف هلزعف ءًادسأ كاخأ لزعأ
 ةناوع نب ٌمكحلا ىلوتف 1 يبلكلا ةناوع نب مكحلا ناسارخ ىلع تاخساو تح 9 ١

 هللا دبع نب سرشألا ناسارخ ىلع ماشه لمعتسا مث ه١١١ ةنس لئاوأ ىلإ ناسارخ
 ناكو ءهيلإ مودقلاب ةناوع نب ْمُكَححلا ىلإ دلاخ بتكو «دلاخ ةبتاكمب هرمأو يملسلا
 «قارعلاب دلاخ ىلإ ةناوع نب ْمُكَحلا مق املف ءدنسلا ريمأ ديز نب ميمت ةافو دنع كلذ

 خيسرتو عاضوألا حالصإل ةمزاللا تاهيجوتلا هاطعأو دنسلا دالب ىلع ٌدِلاَخ هالو

 تالاجرب نم:هعنم نيذلاو ةناؤع, نب ةكشلا اهبلإ قلطتاف «دنملاو دادبنلا نكت يف مالسألا
 نم ناكف «يبلكلا رارض نب ماسحو يبلكلا روهمج نب روصنم مهنمو بلك ناسرفو
 - :هنأ يِرْسَقْلا دلاخ دهع ملاعم نم يه يتلاو ةناوع نب ْمُكََحلا دهع تازجنمو ملاعم

 ةمصاع ليبادنق ةنيدم ىلإ هعم نيذلاو يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحلا لصو * 

 قطانم يهو «ةبرطضم نيملسملا ديب يتلا قطانملا تناكو - دنسلا رغث ريمأ رقمو

 اهنغ كخت لق دئيلاو لنتسلا رهن قطانم تناك انمتيب: : ابلاغ لبيدلاو :ليبادنقو :ناركم
 نم نوملسملا جرخ ميمت مايأ يف) يرذالبلا ركذامك ثيح ديز نب ميمت مايأ نوملسملا

 ةطلس ديطوتب ه١١١ ةنس يف ةناوع نب ْمُكَحلا ماقف (مهزكارم اوضفرو دنهلا دالب

 كلذ يف مدختسي ملو ءدنسلا دالب نم نيملسملا ديب يذلا مسقلا يف ةيالولاو ةلودلا
 مزحلا يه ةناوع نب ْمُكَحلا ةليسو تناك امنإو ديز نب ميمت لعف امك ءاطعلاو لاملا
 مث» :يرذالبلا لاق كلذ يفو . .هتعاطل سانلا باجتساف ؛«ةءافكلاو ةنسحلا ةريسلاو

 دلاخ ناكو «هتيالوب سانلا يضرو .٠ .دنسلا رغث يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحلا يلد

 الا لال بدر ءًاميمت ينعي .ضفُرُف برعلا ىتف يلو «ءابجعاو :لوقي ىربشتلا

 ّيضرو . .دنسلا دالب يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحْلا ِيَلْو» :نودلخ نبا لاقو .«هب يضّرف

 . (هتيالوب سانلا

 ىلإ مالسإلاو ةبورعلا دنجب ةناوع نب ْمُكَحلا راس ه11-١117 ةنس يفو * 
 يتلا دنهلاو دنسلا رهن قطانم ىلإ رهنلا ربعف - دنسلا رهن نم ءزج وهو  نارهم رهن طش

 جرخ ميمت مايأ يف) : يرذالبلا ركذ امك هنأ ذِ «ديز نب ميمت ِماّيأ اهذخأ دق ودعلا ناك

 رفك دقو يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحلا يلو مث . . مهزكارم اوضفرو دنهلا الب نم نوملسملا

 رمك دقو ؛ةناوع نب ْمُكَحلا يّلو) لأ نودلخ نبا ركذ كلذكو لةصق لهأ الإ دنهلا لهأ
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 اهتمو ل ير 17111111

 ىلإ (دميرهب) و (نيزأ) و (صورب) و ا ل دالبو (جريكلا)

 ةنس اهنم أمسق ةناوع نب ْمُكَحلا حتتفاف «دالبلا كلت يصاقأ نم اهريغو (ناتلملا) دالب

 صلختسااا :نودلخ نبا لاق كلذ يفو .ها1١-١١1؟ ةنس اهتيقب حتتفا مث ه١

 ةناوع نب ْمُكَحلا صلختا : يرذالبلا لاقو ««ودعلا هيلع بلغ ناك ام ةناوع نب ْمُكَحلا

 .اهعيمج دالبلا كلت حتف داعأ هنأ كلذ ىدؤمو . «هيلع اوبلغ امم ودعلا يديأ يف ناك ام

 ةنس هحتف مت امب يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ىلإ ةنوع نب ْمُكَحلا بتكو * 
 «دنهلاو دتسلا رهن ىلي ام دالب ىف هيلإ نوؤجلي أجلم نيملسملل سيل نأو ه١

 نأب كلاخسديلإ :بتكن ١ نيملسملا بحل ىرامو ةمضاع نوت كاتح ةئيدم هاني قرير
 ةناوع نب ْمُكَحلا ماقف «ءايشألاو لاومألا ضعبب ًاضيأ هيلإ ثعب امبرو «ةنيدملا ينبي
 دنسلل نيقباسلا ةالولا ًءارمألا نأ ْذِإ «دتسلا دالب ىف ةيمالسإ ةيبرع ةنيدم لوأ دييشتب
 ضاقتنا عقو اذإف اهناكس طسوو ةمئاق ندم يف ةيركسع تايماح نيطوتب نوموقي اوناك
 ةناوع نب مكَحلا ماقف ؛ديز نب ميمت ةيالو مايأ ثدح امك ءاهنم نيملسملا جارخإ مت

 كلذ يفو . ةظوفحملا اهامسو (ناتسكاب) دنسلا دالب يف ةيمالسإ ةيبرع ةنيدم لوأ ءانبب

 ملف «ةصق لهأ الإ دنهلا لهأ رفك دقو يبلكلا ا يلو : يرذالبلا لاق
 اهامس ةنيدم دنهلا يلي امم ةريحبلا ءارو نم ىنبف «هيلإ نوؤجلي أجلم نيملسملل ري
 ”ماقلا لما نو ضلك سلا كاد .اًهَرُصَمو ءاذاعمو مهل ىوأم اهلعجو ةظوفحملا
 لاقو «قشم د اهيمسن (رارض نب ماسح وهو) مهضعب لاقف « ءاهيمست نأ نورث ان

 اي كيلع هَّللا رمد :مكحلا لاقف «رمدت اهمس : مهنم لجر لاقو :نومح عيصع

 ةنيدم ُْمكَحلا ىَئب ب :نودلخ نبا لاقو 2اهلزنو .ةظوفحملا اهيمسأ ينكلو قمحأ

 ةنس ةظوفحملا ةنيدم ءانب لمتكا دقو ؟)0(نيملسملل ىوأم اهلعجو ةظوفحملا اهامس

 نأ يرذالبلا ركذ دقو ؛مالسإلا دنجل ةدعاقو نيملسملل ىوأم تحبصأف ه7

 ءاهيف ماقأ يأ (اهلزن) هنأو ءةمصاع ةنيدم اهلعج يأ (اهرّصَم) ةناوع نب ْمكَحلا

 يرحلا اماني هلا الز ىف ةيصاع ةييداجإ يرق ااا لرأي ريما تاك كدر

 ةإ يف تناك دنسلا رغث ءارمأ اهلزني ناك يتلا ليبادنق ةنيدم نأب ًاملع «نوملسملا

 .اهسفن (ناتسكاب) دنسلا لخاد ةظوفحملا امنيب ؛(ًايلاح ناريإ قرش بونجب) ناركم

 دالب ىلإ ةظوفحملا ةنيدم نم ةيبرحلا ايارسلا هيجوتو ةدايقب ةناوع نب ْمكَحلا ماقو

 دالب قافآ يف مالسإلا ةدايس طسبو (ريمشك) ريمشق ىلاو (ناتلم) دالبو (ذابانمهرب)
 .ًايلاح دنهلا لخاد ىلإ هتاوزغ تدتما مث ه7١١- 1١١7 ةنس نم ةدتمملا دنسلا

 .458ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلاو - ١7ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف )١(
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 كلادع يدلسوا هر ا تاع يفو -

 ني ىأرو «هرادقم تاياورلا كدت مل اللف ا ناكو سرا مئانغو

 ةنيدم نم نيخسرف ةفاسم ىلع عقي ناكم. يف ةريبك ةمصاع ةنيدم ءانب يبلكلا ةناوع

 لاومألا نم ديزملاب دلاخ هذمأ امبرو ةنيدملا ءانبب دلاخ هيلإ بتكف «ةقيتعلا ذابانمهرب

 ثالث وحن اهدييشت قرغتسا يتلا ةنيدملا دييشتب ةناوع نب ْمُكَحلا ماقف «تامزلتسملاو
 دقو :ةروصتملا ةنيدم يهو ةئبس ةئامثلك نم رثكا ,لتبلل ةمصاع تديتصأ مث تارتس

 ل ةقباس ةيمالسإ ةوزغ نع هثيدح يف اهعقومو قباسلا اهعضو ىلإ يرذالبلا راشأ

 كلت نع ًالئاق (اراد نب ةشيلح) هنباو (اراد) يدنهلا كلملا رقم تناك يتلا (ذابانمهرب)
 «ةروصنملا نم نيخسرف سأر ىلع يهو ةقيتعلا ذاباتمهرب نوملسملا ىتأف» ةوزغلا

 يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحلا أدب دقو. .«ةضيغ اهعضوم ناك امنإ ٍذئموي ةروصنملا نكت ملو
 فارشإلاو ءانبلا ةيلمع ةناوع نب ْمُكََحلا دنسأو «ه5١١ ةنس ةروصنملا ةئيدم ءانبب

 نب ورمعو «يفقثلا مساقلا نب دمحم نب ورمع ْمُهَو هدهع ةداق نم ةثالث ىلإ اهيلع

 يئاطلا ةبلعث نب مساقلا نبا وهو)  يئاطلا نصح نب هللا دبع نب ةبلعث نب مساقلا

 روهمج نب روصنمو - (دنسلل مساقلا نب دمحم ةرمإ مايأ يف اراد كلملا لتق يذلا
 ناكو» :نودلخ نبا لاق .ةروصنملا ةنيدم ةناوع نب ٌمكَحلا ىَمَس همساب يذلا يبلكلا

 ءرومألا مئاظع هيلإ ضوفي ناكو مساقلا نب دمحم نب ورمع ةناوع نب ْمكَحلا عم
 اهامسو ةنيدم ىَئَبْف ْمكَحلا هرمأ ءرفظ دقو هيلع م «ةظوفحملا نم هازغأو

 نب ورمع ناك» :يرذالبلا لاقو .«اهنولزني دنسلا ءارمأ ناك يتلا يهو ةروصنملا

 هرومأ ميسج هدلّقُيو هيلإ ضوُفُي ناكو «ةناوع نب ْمُكَحلا عم مساقلا نب دمحم
 ةريحبلا نود ىَنَّبُف هرمأ «رفظ دقو هيلع مدق املف «ةظوفحملا نم هازغأف .هلامعأو

 . 901وونلا لامعلا ةهل زيوت نمو ةروضنملا اهامسو ةئيدم

 روهمج نب روصنم مجاب ةروضتفلا تيمسو» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 يف)  دنسلا دالب يلاعأ نم يتأي يذلا رهنلا يدوعسملا ركذ دقو .'”«ةيمأ ىنب لماع
 عمتجتو» :يدوعسملا لاق «دنسلاب ناتلوملا ىلإ راهنأ ةدغ عم قفدتيو  (ناتسناغفأ

 فورعملا عضوملا يف ةروصنملاو ناتلوملا نيب اميف مايأ ةثالثب ناتلوملا دعب راهنألا

 لامعأ نم يهو ءاهيبرغ نم رورلا ةنيدم ىلإ كلذ عيمج ىهتنا اذإف «تاسودب

 نم نيمستلا م لك بصير «نيمسق مسقني مث «نارهم رهن كلانه يمس .ةروصنملا

 .5 48ص - حرفلا دن ن1 نبا خيرات يف نميلاو - 47”١ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()

 . امج 2« 78١ص - يدوعسملا نسحلا وبأ  بهذلا جررم قه
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 يف ةروصنملا لامعأ نم ةركاش ةئيدم يف دنسلا نارهمب فورعملا ميظعلا ءاملا اذه

 ىلإ ناتلوملا نم ةفاتسعلاو ..لييدلا ةئيدم هه: نيموي رادقم ىلع كلذو :يدعفلا حبلا
 ةروصنملل ام عيمجو .لايمأ ةينامث خ خسرفلاو ةيدنس ًاخسرف نوعبسو ةسمخ ةروصنملا

 ديور“ ةنيصعن رئامعو راجشأو عورز تاذ ةيرق فلأ ةئامثلث ىرقلاو عايضلا نم

 دئسلا دالب ةمصاع تناك يتلا ةروصنملا ةنيدم هتغلب يذلا ميظعلا نأشلا ىلع كلذ

 نب دلاخل دنسلا دالب ريمأ يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحلا يناميلا ريمألا اهانب ذنم (ناتسكاب)
 يف دهاجي وهو ةناوع نب ْمكَحلا دهشتسا دقو فا 1514 ةنس قرشتلا هللا ادع

 .هدعب دنسلا ىلوت يذلا مسا الو «.هداهشتسا نمز يرذالبلا ركذي ملو ءدنهلا دالب

 هدعب دئسلا ىلوتو ه14١١ ةنس رخاوأ يف دهشتسا يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحلا نأ ودنسو

 ناوفص نب ةلظنح ىَلَو كلملادبع نب ماشه ةفيلخلا نأل .يبلكلا روهمج نب روصنم
 «برغلا ىلإ ٌقرشلا نم نييبلكلا ةيالو ةدوع ينعي امم ه9١١ ةنس رصم ىلع يبلكلا

 ١؟5) برغملاو ةيلامشلا ةيقيرفإ ىلوت مث .ها5١7١ 1١١9 ةئس رصم ةلظنح ىلوت دقف

 ريشي كلذف (ه١؟9- )١75 سلدنألا دالب يبلكلا رارض نب ماسح ىلوتو (ه1؟9 -
 ىلوتف ه18١١ ةنس رخاوأ يف هداهشتساب دقسلا ةالبل ةناوع نب ْمُكَحلا ةيالو ءاهتنا ىلإ

 وسلا هللا دع خب دلاخب ةيالو ةياهن ىلإ امبر ؛يبلكلا روهمج نب روصنم هبئان دنسلا

 ده < لش اننا رخو هن راقمسز قارعلل

 ىطسولا ايسآو ناسا ىلع يِرْسْاِهّللا ديع نب دسأل ىلوألا ةيالولا ايداس

 لب «نيحتافلا نييناميلا ءارمألا ءامعزلا ءامظع نم يِرْسَقْلا هللا دوغ مون دسأ ناك
 فجسلا نبا رعاشلا هنع لاق . يمالسإلا يبرعلا خيراتلا يف نيحتافلا ءامظع رخآ وه

 - :كولملاو ممألا را يلا رحال يل سحاجسلا

 اضرعلاواهلوط اهنِم ُسِيِِقَت 2 اضرألا ٌسيِقَت ضرألا يف َتْرِسْؤل
 اين روتاوساراف اضف ٌءَرِياريخ قلت مل

 ىدنهلا وبأ لاقو» :يربطلا لاق ةىلدملا ابأ ىنكُي هّللا دبع نب دسأ ناكو
 ْ - :ناس ةعقو يف يِرْسَْلا هللا دبع نب دسأل

 مواسُملا صيرحلاك اهنَع تلأّسو اهتشوك رومألا كبز رقت
 مِئاهبلا يأر َلْثِم الإ كيأرب ُهَئْسِق سانلا نم يأر وذ ناك امف
 مِجاعألا ُكولُم تداقنأ الو قاع نكي مل كريس الون زتمانا

 .ااج 58١2ص  يدوعسملا نِسحلا وبأ - بهذلا ورم 23(
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 (. .مساوملا َدْعَب ءاَحْطَبلا رّمَعالو ٌبكار ٌجَحْذُمِوّللا َتْيَب جَحالو

 باتكب دسأ ةمجرت يف ءاجو 1 .دعب اميف هتبسانمو رعشلا ةيقب ركذ يتأيسو

 أشنو دلو -.داوجألا لا : يلجبلا يرْسَقْلا هَّللا دبع نب دسأ» : عماجلا
 ةمجرت يف ًاضيأ ءاج . - نايباردضةلل | هيه يدل ورحا كلور .قشمد ىف

 ةداس نم ناكو م5 فار 1 د ا دلوم نأ تاتكلا نسفتب كلاخ

 نيماع وحنب دلاخ. لبق امإ هللا دبع نب دسأ دلوم ريدقت نكمي يلاتلابو ''”ةيناميلا
 ةبطخ يربطلا ركذ دقو .(ه514 ةنس) نيماع وحنب دلاخ دعب امإو (ه514 ةنس)

 دسأ لاق ثيح «كانه بغشلل ةلواحم تعقو نيح ناسارخ يف هللا دبع نب دسأل

 دلاخو ؛يلاخ نينمؤملا ريمأو «مرمرتي وأ يلّبِق ام موري ْنَم. . ١ ةبطخلا كلت يف
 ةيتموعلا ومما نأ كلذ نم نيبتيو .«ينامي فيس فلأ رشع انثا يعمو « يخأ

 لاق كلذلو ءيِرْسَقْلا هللا دبع نب دسأ لاخ وه ناورم نب كلملا دبع نب ماشه

 - :ًادلاخ اهب حدم يتلا ةيلادلا هتديصق يف يِرْسَقْلا هللا كيع ةبدنلاكل ويح نعاشلا

 هلارقلا رك ىلا ٍنَمَيلا يفو َىَرَذلا نم ّدَعَم ْيِّيَح يف ٌتْنُكَمَت

 (7(تاهمألاو ءابآلا ميرك ينعي :ةديبع وبأ لاق

 نب ديزي يباحصلا نب , هّللا دبع يناميلا ميعزلا هيبأ فنك يف دسأ أشن دقو

 ىلع كلملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا ىلو املو «يلجبلا يرْسَقْلا زْرُك نب دسأ يباحصلا
 ةكم ىلإ دلاخ هيخأ عم دسأ ىتأ ه84 ةنس يِرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ ةمركملا ةكم

 ىلإ نايتأي اناكو تاونس رشع ةمركملا ةكمب هعم ثكمف دلاخل ًادعاسم دسأ ناكو
 دلاخ ةيالو ةدم لالخ نميلاب تارتف ناثكميف نميلا ىلاعأ ىف ةليجب امهتليبق ةقطنم

 . ماشلاو قشمدب ةيئاميلا ءاسؤر نم اناكف قشمد ىلإ اداع مث هؤا/ 86 ةنس ةكمل
 قارعلا ىلع ًادلاخ كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا ىَلو ه5١٠ ةنس لاّوش يفو

 حبصأو قارعلا ىلإ دلاخ ريمألا هيخأ عم قشمد نم دسأ قلطناف «ناسارخو اهقراشمو

 ناسازشس ةيالو رومأ ةعباتم ةصاخ ةفصبو «تايالولا نومأ ةعباتمو ةرادإ ىف هل ادعاسم
 هلام ىلإ ةزاخإلا ةيفملا نمو ها 50 اهيلع ابلاؤرديسأ ميصأ نأ كبل امن نقلا
 :دسأ اهالوتي نأ لبق ناسارخب عاضوألا

 ةوقلا جوأ اهيف نوملسملا غلب «فارطألا ةيمارتم ةريبك ةيالو ناسارخ تناك أ

 - 45 ةنس مث ه85- ,/ ةنس ناسارخل بلهملا نب , ديزيو بلهملا لآ ةيالو دهع يف

 .157 ص  دلاخ ةمجرتو 87ص - دسأ ةمجرت  فرطماب  عماجلا ()

 .7”ج (987ص - يرصبلا ةديبع يبأل - ضئاقنلا 0
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 ةفرص ةينامي ةسايس اوعبت تا بلهملا لآ نإ» :نسح يجان .د لاق ثيح ءها٠»

 نكمت نود لاح بلهملا لآل هلزعو زيزعلا دبع نب رمع ءيجم نأ ريغ . .ناسارخب

 «بلهملا لآ دعب ناسارخب مكحتت ترمتسا ةيناميلا حورلا نأ الإ «ناسارخ نم دزألا
 ةيناميلا ةليبقلا كلت ةريشعلا دعس نم وهو يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا اهالوت ْذِإ

 ءرمع هلزع نيح رهشأ ةسمخو ةنس ىوس اذه هبصنم يف قبي مل هنكلو .ةفورعملا

 ىلإ ىلعألا هدج يف يمتني يذلا يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع وه رخآ ينامي اهالوتيل
 هجوب ةيناميلاو ةصاخ دزألا ةرطيس نع ة هرقل اراك داساجا عرج تادكجو ءدزألا

 رشن يفو داهجلا يف ميظع رود نييناميلل ناك دقو ”٠ ١ ةنس ىتح ماع

 برعلا مهناوخإ ةيقبو مُه دوهعلا كلت يف رهنلا ءارو ام ميلاقأو ناسارخ ميلاقأب مالسإلا

 اهريثأت ه7١٠ ةنس اهيلع ءاضقلاو بّلهملا نب ديزي ةروثل ناك مث .نيملسملاو
 - :يدزألا ةنطق تباث لاق ىتح ليوط ليل اهْفَل دقف «ناسارخ ىلع اهتافعاضمو

 اميتملا داؤفلا مهلا كل َجاَمَو امُدصَتَي نأ ليللا اذه لوط نبأ

 ىشيرقلا ةنيذخ ديعس ةيلوثب ه7١١ ةنس طساوأ ىف ليوطلا ليللا أدب ب
 نأ ريظبل :ًالئاق عضولا ملاعم ىلإ نسح يجان .د رانشأ دقو« ناسارخلا عرلط نسيفلا
 0س ل ور ا ل

 ةالولا نم ًاقئاض ا ..ةيبدألاو ةيركسعلا ةايحلا ةنطق تباث لزتعا»

 (. . ناسارخب نييسيقلا

 نيئيس اوناك مهنأ ةلكشملا امنإو نويسيق ةالولا نأ ىرن اميف ةلكشملا تسيلو

 مالعأ نم ةينامث ةنيذخ ديعس سبح دقف «مالسإلاو برعلا تفعضأ ةسايس اوجهتناو

 ىجحذملا يفعجلا رحز نب مهج مهنم سبحلا يف تام «ناسارخب برعلا

 ةنس ناسارخ نع ةنيذخ ديعس لزغ نأ ثبل امو «نيملسملا نم ريثك اهيف طقس دغسلا

 نب هَّللا دبعو يملسلا محازم نب رشجملا نأ هلزع ببس ناكو» :يربطلا لاق ءه١٠

 «هاوكشف  قارعلاب كلملا دبع نب ديزي لماع  ةريبه نب رمع ىلع امِدَق يثيللا رماع
 «ناسارخ ّيشرحلا ديعس لو .ةريبه نب رمع ىلإ كلملا دبع نب ديزي بتكف . .هلزعف

 نب راهن لاَقف يشرحلا ديعس ةيلوتو ةنيذخ ديعس لزع ناسارخب سانلا غلبف هالوف

 - : ةعسوت

 شير لك ثيم ليتل ١ نأح يمْؤَف َنايتف ُغلْبُم مماذ مف

 7١. 7ص - نسح ىجان .د  قرشملا ىف ةيبرعلا لئابقلا ()



 502 . يرسقلا هّللا دبع نب دسأ /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع موال

 ا 1
 2 ب يع 7

 (0( شيرت نم ٌتّنْحملا الاديعس دييعس نم لدبا هللا لاب

 ه١٠١ 4 ةنس ةريبه نب رمع هلزع دقف يشرحلا ورمع نب ديعس ةيالو لطت ملو

 ازغ مث «لفقف ءائيش حتفي ملف كرتلا ديعس نب ملسم ازغ اهيفو .ةثئامو سمخ ةنس

 (ه5١٠١ ةنس مامتل فرصناو اهلهأو اهكلم حلاصف دغسلا نئادم نم ةنيدم ةَّئيِشفأ

 . ( 88ج «(7/8,١ص)

 كلذ يف امب اهقراشمو قارعلا يِرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ ىلوت دقو - ج
 :نودلخ- نبا لاق «ناسارخ ريمأ ديعس نب ملسم ناكو ه5١٠ ةنس لاّوش يف ناسارخ
 نب دلاخ باتك اهب هقحلف «ىراخب ىلإ راسو رهنلا ربعف كرتلا ديعس نب ملسم ازغوا)

 لاقو .«2 هنا اح داع نإ لاح :قارخلا ىلع هقيالوب ئرشتلا هللا دبع

 نب دلاخ نم باتك هاتأ ىراَخُبب راص املف . . كرتلا ديعس نب ملسم ازغ» : يربطلا

 ىلإ راسف .كتازغ ممتأ :هبلا هبشكو را ىلع تيالوب قرح لال دب

 راسف ركسعلاب لحتراف . .هيلإ لبقأ دق ناقاخ نأ هغلب ةناغرفب راص املف .. ةناغرف

  :نودلخ نبا لاق .«ليخلا هيلإ تفاوتو ناقاخ مهيلإ لبقأف حوبسلا يداو عطق ىتح
 - نيملسملا لتاقو ركسعلاب فاطأ مث «مهباصأف نيملسملا نم ةفئاط ناقاخ ىقلوا
 وحار :تلوملا ناسرف نم ءاربلاو +« ىسابرلا تيشلا ليقف  ةيرجبم ١5 ةتنس كلذو
 نوفيطم كانلاو «سانلاب ديعس نب ملسم لحرو ءمههوجو يف سانلا راثو .كروغ

 أاوحبصأو «فلأ فلأ هتميق ام اوقرحأف ةعتمألا نم لقث ام قارحإب رمأ نأ دعب مهب

 رو ل ياو ل دال ٍءرهنلا بيرق

 1: . ديعو هاجت يترامأ هكر ةدتطخ اونو هناناخع نفا ميعتتاو دخلا نب

 9 0 نس ؛مئازهلا كلت ءابنأ تلصوو

 ةنس كلذو ناسارخ ىلع هالوو أدسأ هاخأ دلاخ اعدف ءيِرْسَمْلا هّللا دبع نب دلاخ

 .ىطسولا ايسآو ناسارخ ىلع ديجم دهع هتيلوتب قرشأف ه٠ 31

 ه٠ ٠5 ةنس ناسارخ يف يرْسّقْلا دسأ ءابنأ ١
 يتلا ناسارخ دالب يرْسَقْلا هللا دبع نب دسأ ىلوت 2 < ةلس ىف

 ؟ىبإ

 عت يتلا ناسارخ ميلاقأ لا مسقنتو « « ىطسولا انسآ ميلاقأ لمشت ةريبكا ةيالو تناك

 :رهنلا ءارو ام ميلاقأو قفتلا نود

 .م/ج ؛21/81/صو 58١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 يهو ءرهنلا نود يتلا ناسارخ ميلاقأ -أ

 .ناقوربلا ةنيدم ميلقإلا ةمصاع تناكو (ايلاح ناتسناغفأ لامش) خلبو ةاره ميلقإ - ١

 ةمصاع تناكو (ًايلاح ناريإ لامش يف) امهيلإ امو روباسينو ْذوُرلا ورم ميلقإ - ١

 .ةرفُص يبأ نب بلهملا يفوت اهب يتلا ذوُرلا ورم ةنيدم ميلقإلا
 ورم ةنيدم عقت اهيفو (ًايلاح ناتسنمكرت ةيروهمج) ناجهاشلا ورمو ناقلاطلا ميلقإ - *

 .ناسارخ ريمأ رقمو ناسارخ ةيالو ةمصاع

 نيوزق رحب ىلإ دتميو ه44 ةنس بلهملا نب ديزي هحتف يذلا ناجرج ميلقإ - 5

 .ابرغ
 : يهو  نوحيج رهن - رهنلا ءارو ام ميلاقأ - ب

 ناتسكبزوأ ةيروهمج يف) دنقرمسو ىراخب :هاترضاحو (دغصلا) دغسلا ميلقإ ١

 الاخ

 .دغصلا ميلقإ برغ «نوحيج رهن يتفاح ىلع عقيو «مزراوخ ميلقإ - ؟

 .دغَصلا نم يقرشلا بونجلا يف عقيو «نايناغصلا ميلقإ - "

 ةدنجم ةنيدمو ةناغرف ةنيدم هيف عقتو «ةيقرشلا ةيلامشلا ةقطنملا يف ةناغرف ميلقإ -
 . (دنقوخ)

 رهنلا ءارو ام ميلاقأ ربكأ ناكو ءرهنلا ءارو ام دالب برغ لامش يف شاشلا ميلقإ

 .ايلاح ناتسحازاك ىلإ دتميو

 ام دالب يف تفعض اهنكلو رهنلا نود ام ميلاقأ يف ةخسار مالسإلا ةطلس تناكو

 بورحب ناقاخ مهكلم ةماعزب كرتلا بوعشو كولم ماقو ه١٠؟ ةنس ذنم رهنلا ءارو

 دغشسلا ملقإ يف ديعس نب ملسمب ةميزه ناقاخ قحلأو «نيملسملا' ئلغ تاراغو

 «دنقرمس ةئيدم ترصوحو .ةناغرف ميلقأب ةدنجخ ىلإ ديعس نب ملسم بحسناف

 .ها5١٠ ةنس كلذو

 نب دسأ هاخنأ دلاخ لمعتسا اه 5 ةنس يهو - ةنسلا هذه يفو» : يربطلا لاق

 سا لسور ذكر 16 ”ةناغرفب ٍزاَغ ديعس نب ملسمو اهمدَقُف ”«ناماردك ىلع هللا دوق

 ناسرفلا نم ةوق ىف قلطناو ءرومألا ديلاقم ىلوتف «ناسارخ ةمصاع ورم ةنيدم ىلإ

 .اهنورصاحي رافكلا كرتلا ناك يتلا دنقرمس ًادصاق  نوحيج رهن - رهنلا ىلإ
 ناكو يميمتلا ديبع نب بهشألا هعنم «عطقيل رهنلا دسأ ىتأ امل» :يربطلا لاق

 .كج 2187صو 78١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 - (هربتخي نأ دارأو ريمألا هنأب دسأ هربخي ملو «روبعلا نم هعنمف)  لّمآب نفسلا ىلع
 :لاق «كلذ نع ٌتيهُن ىنأل كعاطقإ ىلإ ليبس ال :لاقف «ىنعطقا :دسأ هل لاقف
 :دسأ لاقف' . لف ءريمألا انأف. لاق «نباق:- ًالاع ةرطعأ ىا -:ومعطظأو ةوفطال
 . انتنامأ يف هكرشن ىتح اذه اوفرعا

 دلئقرمس جارخ ىلع ناكو ءاهجرم لزئف «دفسلا ىتأف :نديقلا دسأ عطقف

 رجح ىلع ٌسلاج وهو جرملاب هوتأف ءأدسأ ىقلتي سانلا يف جرخف ئناه نب ئناه
 ام كب لعفنف أريمأ َتْمِدَقأ :ىناه هل لاقف . .رجحح ىلع دسأ :اولاقف سانلا لءافتف

 .جرملاب ىّدغتف ءادغلاب اعد مث ءأريمأ ٌتمِدَق معن :لاق ؟ءارمألاب لعفن

 لق رم فواتشم نف اويصمتا جرملاب هلوزنو دسأ مودقب كرتلا ملع املو -

 لجر انأ امنإ :سائنلل لاقو ءدئقرمس لخدف دسأ بكرو «- فالآ ةعبس اوناكو

 نم ّيدنكلا ةطّرَمَعلا يبأ نب , نسحلا دنقرمس ىلع لمعتساو ًائئاه دسأ لزعو . . مكلثم

 0 لا م ا ا .راّرُملا لكآ رجح دلو
 (ديعس نب ملسم عم نيذلا نيملسملا دنج ىلع ينعي) دنججلا ىلع (يدماغلا) ميعن
 تناكو «ةقاسلا ىلع نيشفأ يداو يف وهو ميعن نب نمحرلا دبع ىلع نالجرلا مدقف

 نمحرلا دبع نع نالجرلا لأسف «ةفوكلا لهأو يلاوملا دنقرمس لهأ ىلع ةقاسلا

 أاملسم هب ىتأ مث باتكلا أرقف «لْفّقلاب دسأ باتكو دهعب هايتأف «ةقاسلا يف وه :اولاقف

 هرم ل «ةعاطو ًاعمس ملسم لاقف «هدهعبو

 .(دنقرمسب وهو دسأ ىلع اومِدَقو «ديعس

 رومأ ميظنتو دنقرمس ىلع راصحلا ءاهنإ :امهدحأ «نيرمأ دسأ زجنأ كلذبو

 ودعلا ضرأ نم ديعس نب ملسم عم نيذلا دنجلا ةدوع :امهيناثو ءاهيف نيملسملا
 نب رمع لماع ناك يذلا يدزألا يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع ةدايقب مالسب

 ءدحأ مهنم بصُي مل مالسب دنقرمس ىلإ دنجلاب داعف «ناسارخ ىلع زيزعلا دبع
 .دسأ دهع يف لامعلاو ةداقلا نم نمحرلا دبع حبصأو

 كف مس ىلع ليعتاو ورق لإ هللا دبع ىرادسأ :نصخشنا ؟يرتلا لاق
 نب عاقعقلا ةنبا بونَجيلا هتأرما نسحلا ىلع تمِدَقف «ّيدنكلا ةطّرَمَعلا يبأ نب نسحلا

 ءاهاقلتي نسحلا جرخف «ناسارخ يضاق عاقعقلا نب بوقعي ناكو ءدزألا سأر مامإلا

 رار درحل وضحا لساو (ورم ىلإ دسأ ةدوعب اوملع نيح)  كرتلا مهازغو

 مياو ,مهدالب ىلع مهانبلغو مهانيتأ لب انوتأ ام : :لاقف .فالآ ةعبس اوناكو .كوتأ

 نو «مهليخ يصاونب مكليخ يصاون ننرقألو مهنم مكتيندأل اذه عم هللا

 ودعلا ىلإ جرخو ًاعرسُم اهاقلتي هتأرما ىلإ جرخ :سانلا لاقف ءاوفرصناو اوراغأ ىتح
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 لجعو مهراثآ عطقا مهّللا «نوبيعتو نولوقت :لاقف « ,مهبطخف «هغلبف ءائطابتم

 يف سانلا همتشف - (كرتلا ينعي)  ءاّرسلا مهنع عفراو ءارضلا مهب لزنأو مهرادقأ

 اسم ا ا مام كر الا مهسفنأ

 :لاقف ءرصخن «سانلا بطخف يدزألا ةنطق تباث كرتلا ىلإ جرخ نيح هتفيلخ

 72: لاق ريلحلا نع لون امل ةملكب نسب ملف هيلع كرار . لض دقف هّلوُسَرو َهَّللا عطُي

 ثيطخل ىفولا دع اذإ فيش .ىدتإف ابيطخ كيف كا لذ

 يرحل ليبلا وج سوالب ًابيطخ تنكل ربنملا ىلع اذه تلق ول 0

 35 : هرصخ ه

 ويتم يراني اووزظلا مرق ةلِضْعُم (ثكيقالد قل ولعلاابأ
 «..قينلا قهاش نم ٌقَلَز ىوهامك هب ًمالكلا َتمُر اذإ ًناسللا يولَت

 (مج :188ص)

 ةحص مدع ىلع كلذ لديو .ةعمجلا موي وه ةبورعلا موي نإف «ةبورعلا موي : هلوقو
 بّلهملا نب ديزي دهع يف اهنأب ةثداحلا كلت ركذ دقف يناغألا باتك يف يناهفصألا معازم

 يرحل وسم ني سوس اور هير رع

 ةروث رعاش ةنطق تباث ناكو «تاوئس سمخب ه٠ ١ ةنس هلتقمو بلهملا نب

 .د لاق «بلهملا لآ نم اولتق نيذلاو بلهملا نب , ديزي ءاثر يف ذخأ مث « «بلهملا نب

 ؛ةبلاهملا ةروث قافخإ دعب ةيبدألاو ةيركسعلا ةايحلا ثبات لزععار) 8ناوطع نيسح
 ىرْسَْلا هللا دبع نب دسأ ىلوت ىتح . .ناسارخب نييسيقلا ةالولا نم ًاقئاض افئاخ حبصأو

 مل كلذ نكلو . "«هناسل ةدقع تّلحناو هتناكم درتساو تباث ةيصخش تعملف ناسارخ

 0 و ا

 دسأ ةسايس لظ يف يمالسإلا يبرعلا فصلا ةدحو كلذكو ءدسأ ةيالو يف تاحوتفلا

 ءادعلاو بصعتلا نم ءيش اهيف ةسايس نوقباسلا نويسيقلا ءارمألا جهتنا امنيبف «ةميكحلا

 ضرعتي ملف « «ةميكح ةسايس جهتنا هللا دبع نب دسأ نإف ناسارخبب مهريغو نييناميلا دزألل

 : يربطلا لاق «قارعلاب دلاخ ىلإ هثعبو همركأ امنإو يسيقلا ديعس نب ملسم قباسلا ريمألل

 هل ِهَّللا دبع نب دسأ ناكو هللا دبع نب دلاخ ىلإ ديعس نب ملسم لمحه ا/ ةنس يفو)
 يروا ىلع ضروف ار 0 عبتل ي ر ص ا

 .«مهيف مكنم ًايأر نسحأ انيف ذ موقلا نإ : :هل لاقو ملسم كلذ نع هاهنف

 كلم ليبتر ىلإ اوبره بلهملا لآ ضعب ناكو «سانلا نيمأتو ةلامتساب دسأ ماقو
 نب رمعو «ةئييع يبأ نب لاهنملا قحل» :نودلخ نبا لاق «ناتسناغفأ بونج يف كرتلا

 .ناوطع نيسح .د  ناسرخ يف يبرعلا رعشلا )١(
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 رمع ماقأف . . كرتلا كلم ليبترب بلهملا نب لضفملا نب نامثعو «بلهملا نب
 .(ناسارخب هيلع امِدَقو ك7 ل د ا ب

 (زيغرقلا) ناتْسِشْرَعلاو نورمن دالب هللا دبع نب دسأ حتتف - ١

 مالسإلاو ةبورعلا دنجب يِرْسَقْلا هللا دبع نب دسأ قلطنا ه٠ ؛ ةنس لئاوأ يفو

 - (نايسيقرقلا كلم نورمن لابج) ريثك نبا لاق  ناتْسَشْرْعلا كلم نورمن دالب ىلإ

 ءدسأ يدي ىلع كلملا ملسأف «مالسإلا ىلإ اهكلم اعدو ءدالبلا كلت دسأ حتتفاف

 . مالسإلا رايد نم تحبصأو دالبلا كلت لهأ ملسأو

 نورا لايخ يرشتلا هللا دبع قب: دسأ اغا :ريثك نبا ظفاحلا لاق كلذ يفو

 هي ىلع ملسأو ثورمت هحلاصف ناكل اذا لابج يلي امم «نايسيقرقلا كلم

 كلم نورمن لابج ذدسأ ارغ ةئامو عبس ةئنس - ةنسلا هذه يفولا : يربطلا لاقو

 مويلا مُهَف ءهيدي ىلع ملسأو نورمت هحلاصف «ناقّلاطلا لابج يلي امم «ناتّسْشْرْعلا

 . "”نميلا نولوتي
 راوجب ١ ًايلاح هاهو دالب - ع نينجا نا رقاكاو

 مزيل قع امالثبإ ل 0 ءههأد هال ةئئم يرسم

 (ناتسناغفأب) علم لابجو نيروغع دالب دسأ حتق

 دالب يرْسَقْلا هللا دبع نب دسأ حتفو ازغ (م/711) ه١ "٠ ةنس سفن يفو

 دسأ اًرغ» :يربطلا لاق كلذ يفو «ناتسناغفأ قرش ةعينم ةيلبج دالب يهو نيروُم

 مزهناف ءاهلتاقو نيروُغ ىلإ :دسأ راسا :نودلخ نبا لاقو (. .ةأاره لابج يهو روّعلا

 .(هيف امب مهركسع نوملسملا ىوحو نوكرشملا

 روُعلا لبجب فهك يف مهلاومأو مهزونك اولعج دق نيروُعلا لهأو كلم ناكو

 امب مهركسع نوملسملا ىوحو نيروُعلا كلمو شيج دسأ مزه املف «قيرط هيلإ سيل
 دسأ ىضمف ءروغلا لبج فهك يف لاومألاو زونكلا اولعج موقلا نأب دسأ ملع «هيف

 ىلإ اهلهأ دمعف «ةاره لابج ىهو روغلا دسأ ازغ» :يربطلا لاق . لبجلا كلذ ىلإ

 اهيف عضوو تيباوت ذاختاب دسأ رمأف «قيرط هيلإ سيل فهك يف اهورّيصف مهلاقثأ
 » :ريثك نبا ظفاحلا لاقو .«هيلع اوردق ام اوجرختساف «لسالسلاب اهالدو لاجرلا

 .ةج 744 ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 .8ج 2«188١2ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيراتو (؟)
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 ليبس ال عينم فهك يف هلك كلذ اولعجف مهلاقثأو مهلاومأ ىلإ اهّلهأ َدَمَعف «روُعلا دسأ
 .هيلإ مهالدو تيباوت يف اولِمُحُف لاجرلاب دسأ رمأف ءادج لعتسُم وهو ءهيلع دحأل

 .«ديدس يأر اذهو . اومئغو اوملسف «مهعفرو «تيباوتلا يف كلانه ام عضوب رمأو

 يتلا علم َلابج غلب ىتح ٌكصو َبزأو نيرو دالب دسأ حوتفو تاوزغ تلمشو

 اهيف طوخ لابج نم : علم» : يربطلا لاق «نيصلا موخت ىلع يهو باحسلا اهممق قناعت
 3 : تاحوتفلا كلت ركذيو دسأ ىلع ينثي يدزألا ةنطُق تباث لاقف «(ةيعلملا مزحلا لمعُت
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 تاعظفق ندكسست اذنتا قر

 ءورم ٍفانكأ نم ليخلاب اًمَس
 ٌسَّرأ وح ٌتيح َنيَروُع ىلإ
 نهار ىتاسسلابب هللا اضاَدْنَه

 اهنم َبآو باهت امدروأو

 موق ٍرادب َماَنأ اذإ ناكو

 علم لابج َلابجلا ٍرْري ملأ
 ًاديِرَص مهل عدي مل َنَعرأب
 بلكٍةاَرَسِل ْعَدَنْمَل ٌْمِجالَم

 ٍباججلا وُوَذ كولملا اهبّيهَت

 باو اله نيب ٌنُهِزْفوَت
 بارحلابو فويّسلاب « :كتمو

 باعشلاواوفأبٌةِبْلَصُم

 باهنلا ّنِم ٌباصيام لضفأب

 باذعلا َنِم ٍتاي رهفلا اهارأ

 باحّسلا عطق اهنود نم ىرت

 باقعلا َنِم ضِمُملا اهّبئاعو

 بالك ينبلالوٌةَرت :ةهم

 حوتف نأ ينعي 1 رظتادموا - ةرئادن ينك ةأرسل عيت عل مالت :هلوقف

 مل - ضرألا قرش لامش يف - علم لابجو نيروُغلاو ناتسزيغرق يف دسأ محالمو
 «نيلدنالاو برغملا يف مهحوتفو مهمحالمب ةرخافملا نييبلكلا ءارمألا دال لك

 ةنس برغملا دالبو ةيلامشلا ةيقيرفإ ريمأ يرّيمحلا يبلكلا ناوفص نب رشب ناك هنأ ذإ
 دالبل ًاريمأ يبلكلا ميحس نب ةسيئع ناكو .تاحوتف هل تناكو ه9-67١٠
 حتتفاو ه٠ 0 :ها١٠ا/-١1) سلدنألا
 ه٠ ٠ ةنس يفو (نوجيد)ى (نوهلاش)»ق (نوسامالاو (نوبل) و (مين) قى (ةنوشقرق)

 بيصأف ءاسنرف قرش لامش يف (سناس) و (رزجنال) قطانم يبلكلا ةسبنع ازغ
 بونج حتفي ةسبنع ناك امئيبف يه ٠ ةنس اهب تامف سلدنألا ىلإ داعو حارجب
 قرش لامشو زيغرقلاو نوحيج رهن ءارو ام حتفي يِرْسَقْلا دسأ ناك اسنرف قرشو
 . امهنع يضرو ًاريخ هللا امهازجف «ناتسناغفأ

 راسا يف ل يضم ان ًاعباس

 دالب يف ةيمالسإ 5 ةيبرع ةنيدم 70 « تاحوتفلاو 0 لا ناك
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 طا. تسول وااو ا عسا... هطلجو فو هدصوم يو دفا هنا: يل فم

 دالب يف يمالسإلا يبرعلا مكحلاو تاحوتفلا ةيادب ذنمف «ىطسولا ايسآو ناسارخ

 نم نوملسملا ذختا نايفس يبأ نب , ةيواعم ةفالخو نافع نب نامثع ةفالخ يف ناسارخ

 ةنيدمو «ناسارخ ةيالو ةمصاع (ورم) ةنيدم اهنمو ءمهل مصاوعو زكارم ةمئاقلا ندملا

 دغصلا ميلقإ يف دنقرمس ةنيدمو  ناتسناغفأ لامش  خْلَبو ةاره ميلقإ ةمصاع (ناقوربلا)

 . مالسإلا لبق ام ذنم دالبلا كلت يف ةدوجوم ةميدق ندم يهو «نوحيج رهن ءارو ام داليب

 «ميدق ينامي يثبس يبرع دييشت تاذ دنقرمس نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نم لعلو
 غلب ىتح برعلاب ازغ نميلا كلم ُشِعَرَي رَمَش نأ ةيبرعلا خيراتلا بتك تركذ دقف
 تيمس همعهابو1  +:نوتاح نبا لاق ءدتقرمس ءاتعب ماقف « «تبتلاو دنهلاو دغصلا

 (دنك /رّمش) اهامسو «ميدقلا نمزلا يف ةيئبس ةيراجت ةنطوتسمك اهانب دقو ««دنقرمس

 يف يريمحلا ديعس نب ناوشن خرؤملا لاق كلذ يفو «(دنقرمس) ىلإ اهمسا لوحتف

 ب :ةعبابتلا كولملا خيرات نع هتديصق

 حاجسإلاو فنعلاب ىرولا كّلَم يذلا كلملا شعرُي رمش نيأ مأ

 حاتفْئِموِزاَغِْههْلل تيمس قراشملا دنقرمس هبو

 (تنامّيو تومرضحو نادبر:ئىذو ايس كلم نقعزيت رثش)' نه لشفري تشو

 دالبل هتاحوتف برأمب سيقلب مرحم يف اهيلغ روثعملا هدهع شوقن تلجس دقو

 ةرفُص يبأ نب بلهملا ناك مث . ("ةدغّصلا يهو ءفص دالبو طق ضرأو سراف

 اوبقاعت نوينامي ءارمأ دنقرمس ىلوتو «دنقرمسل نيحتافلا ةداقلا لئاوأ نم يدزألا

 هيبأ ةيالو دهع يف بلهملا نب ديزي نب ةيواعم مهنم .«حتفلا ذنم اهمكح ىلع

 فَّسْنو شكو دنقرمس ىلع بلهملا نب ديزي لمعتسال :يىربطلا لاق «ناسارخل

 مايأ ينامي ريغ لماع دنقرمس ىلوت املو .«بلهملا نب ديزي نب ةيواعم ىراخبو
 - :تيمكلا لاق ناسارخل نييسيقلا ةالولا

 برع ةنيدم لوأ دييشت ىلإ تقه تلعن ير هلا دبع نب دسأ ذإ مث

 .ناسارخل ىلع دلاخ هيخأل لماع وه هلا دبع نب دسأ أل ناسارخو اهتراشمو قارعا



 "- يرُْلا هّللا دبع نب دسأ /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 509

 فرطمابل عماجلا باتكي عرشفلا هبا ةمجرت يف ءاج هنأ نا هيبئتلا ديقملا 0

 لبق نم ةدوجوم ْخْلَب ةنيدم نكت ملف ءأطخ اذهو ؛«ْخْلَب ةنيدم ءانب دسأ داعأ.. : هنأ

 خلو ةاره ميلقإل ةمصاعلا ةنيدملا كر

 يفوا١١ :الئاق خْلَب ةنيدم اني كضأ مايق ءابنأ يف يربطلا كلذ ركذ دقو «ناقوربلا ةنيدم

 مَسّقو . .خلَب ىلإ دنجملا نم ناقوربلاب ناك نم دسأ لقن  ةئامو عبس ةئس - ةنسلا هذه
 لزدم ناقوربلا ناكو . . اهجارخ ردق ىلع ةروك لك ىلع ةلعفلا َخْلَب ةنيدم ةرامعل
 باتك يف ناوطع نيسح دة" ركذ كفرا «ناخسرف ْخْلَب نيبو ناقوربلا نيبو :ءارمألا

 ْ :لاقف « ءْخْلَب ةني ةنيدمل دسأ ءانب ناسارخ- يف يبرعلا رعشلا

 لهأ مزلأ مث : ءراهتألا اهطسوتت ةيوتسم ًاضرأ يرْسَفْلا هللا دبع عم دسأ راثخا)
 هل ًاروس ةنيدملا ىلع لعج مث : ةةيدنملا نم راجت ءانب ناسارك نم هيحئابو ةييدق لك

 اهارقب ناطيحيو ءًاخسرف ١١ هنع نادعبي نيروس لوألا روسلا دعيو «باوبأ ةعبس

 ًءانب اهائبو .اهيلإ ْحْلَب لوح ام عمجب دسأ رمأ» : :ريثك نبا ظفاحلا لاقو . «اهعرازمو

 .«نيملسملل ًالقعم اهلعجو « ءاهنصخو ءامكح اديدك

 لاق .ه١١م ةئس ةماعلا اهقئارمو اهراوسأو اهنكاسمو ةئيدملا ءاتب دسأ متأ دقو
 نم نيملسملاو برعلا اهيلإ دسأ لقن ةنيدملا ءانب مت نأ دعبو» :ناوطع نيسح .د
 هل نكي مل نمو .هنكسم ردقب ًانكسم نكسم ناقوربلاب هل نم لك عطقأو .«ناقوربلا

 . «ةيبصعلل ًاعنم ناكسلا نيب طلخو انك علا نكسم

 نيميقملا ناكسلل ناك اهقراشمو قارعلا يف ندملا نم اهريغك ناقوربلا نأ كلذو
 ىلإ ةمسقم ندملا تناكف ءاهب ةصاخ ةينكس - ةقطنم يأ  ةطخ ةليبق لك نم اهب
 نمو جحذمل نيمحو ءدزألال سمخ افاق ناقوربلا تناكف .ةعبرأ وأ ماسقأ ةسمخ

 لئابقلا ةيقبل سمخو ءميمتل سمخو «ةعيبرل سمخو , ناونلا جمس ميعب

 . .خْلَب ىلإ دنجلا نم ناقوربلاب ناك نم دسأ لقنا :ي يربطلا لاق .- ًالثم  يلاومللو
 دسأ عطقأو . مهنيب طلخف ءنوبصعتي مهنإ :هل ليقف «سامخألا ىلع مهلزني نأ دارأو
 هعطقأ نكسم هل نكي مل نمو ءهنكسم ردقب ًانكسم نكسم ناقوربلاب هل ناك نم لك

 -  :ْخلَب ةئيدم دسأ ناينب يف يركبلا ديربلا وبأ لاقف . .ًانكسم
 فِطاَع َلَمْوَحِب لفط ىلع ٌمئر ٌفعاش كل ىوهلاف كداّوف ُتََمَعَش

 فداهيل وست النا: دلدقتف يبات وردا يقرت
 تِولَور نهئاز ٌحَجَوَنُوقَب هل ْثَْفِطَع ئنحتُم ْنِم رضاخمب
 (ٌفِلاحل ٍنيميلا ٍقْدِص ىلع ينإ ٍةِّيعَرّرمأ ٌساَس ِكلَمَرْيَخاِم)
 ٌفِئاَْخلا ٌرقو اهب ُليِلَذلا َعِصع اهَتْئصَح يتلا ةكرابملا َّنِإ
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 تعاَوَر ءاميسلا تاوبأو احعف حلاص ْنِم ىأَراماهيف كارأف

 ٌفِطاُللا ٌتيونامب ُريصبلا كنع هب ىضرَي يذلا ٌمسإلا كل ئضَمْن

 ٌفِلاحل نيميلا قدص ىلع ينإ ٍةيعررمأ ٌساَس ِكْلَمَرْيَخاِب

 فجاور نهّئوخ ٌبولق تناك امّدعب ٌكِينصب اهنمأ ُهَّللا

 . ْخْلَب ةئيدم نصحل هللا دبع نب دسأ ءانب يف ةنطق تباث لاقو

 ابهرأو نابجَجلا َباَهْذِإَكِدنَُجِل ةَّمصع ِكَرابملا نصحلا يف كي ملأ

 ابَجنأوٌميدقلاَدعاذإًاميدق ُةَتئرو ًانصج هللا ُدْبَع كل ىََب

 ذنم ىطسولا ايسآو ناتسناغفأ يف مالسإلا لقاعم نم ًالقعم َحَْب ةنيدم لزت ملو

 -ا07؟5)ه8١٠-٠ ٠7 ةئس يِرْسَقْلا هللا دبع نب دسأ يناميلا ريمألا اهانب نأ

 . مويلا ىتحو (مال/

 ه9١٠١--١1 ةنس رهنلا ءارو ام ىلإ هتاورّغو دسأ ءابنأ : ًانماث
 ميلقإ ىلإ ريسملاب ه5١٠ ةنس ناسارخل هتيالو لهتسا دق هللا دبع نب دسأ ناك

 ام دالي ميلاقأ نم ميلقإلا كلذ يف مالسإلا ةطلس ديطوتب ماقف دنقرمس ةنيدمو دْعّصلا

 كرّثلا ناك ثيح لّنْخلا دالبو ةناغرف ميلقإ تاهج نم دونجلا لفقأو ءرهنلا ءارو
 .تاهجلا كلت يف ةريبك ةوق مهل  شاشلا ميلقإب  ناقاخ ربكألا مهكلمو رافكلا

 نوحيج رهن َرّبَعو خْلَب نم مالسإلا دنجب دسأ قلطنا ه٠ / ةنس طساوأ يف مث
 ازغ» :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق كلذ يفو ةَرَد خْؤسو لتُحلا دالب ازغو

 هل ايراجمد نتكلا كلف د لثسلا ناكو هك + 8 ةنس لّثخلا هللا دبع نب ٌدسأ
 خْرُسِب وتشي هنأ رهظأ دق دسأ ناكو - (لْبَّسلا مازهنا دعب كلذو)  ناقاخ ُلْبّسلا بلجتساف

 رّبكف َهَرَذ خْرَس ىلإ ةملظم ةليل يف راسو هتايار هّجوو اولحتراف سانلا دسأ رمأف «ّةَرَد
 ٍدان :يدانملا ةورعل لاقف ءاولفق اذإ مهتمالع هذه :اولاق ؟سانلل ام :دسأ لاقف ءسانلا

 رهنلا عطقف نايروغ ىلإ اوفرصنا نيح ناقاخ لبقأو ءىضمو «نايروغ ديري ريمألا نأ
 ىلإ فرصنا دقو أدسأ ىتأ ناقاخ نإ :دمحم نب يلع لاقو . .مُّه الو وه قتلي ملف
 لاق هنأ ةديبع يبأ نع ركذو :ةارخلا كلي ىف لاتن يدين نكي ملو رهنلا عطقو تايدازعلا

 ّ :ناسارخ لهأ ضعب لاقف لّتْخلا نم ًالولغم عجرف ًادسأ اومزه لب : : مهضعب

 (ىزدنتا زارتسق لدنحج يذم اهني روس ئيدسما ةداحتسبحاا

 فرصنا هنأل كلذ ليق امنإو «لاتق ناقاخو دسأ نيب نكي مل هنأ حيحصلاو -

 اهمنغ يتلا مئانغلاب ىضمو ءهعم لاتقلا بنجتف ناقاخ مودق ليبق لتُخلا نم هشيجب
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  :ادسأ حدمي

 نيّئَّدلا ضيرع فاحل لكن م نيفلأ سمح لك نم يل تْيَدن
 نم اوداع مث . .مهل اوربصو ًاموي مهولتاقف نايروُعلا ىلإ نوملسملا ىضمو

 م مهركسع نوملسملا ىوحو اومزهنا نأ نوع دبل كيلي ملط ربحا
 .(مج ١5١« ص) ؛اومتغو اوبسو اورسأف . دالبلا

 - ه8١٠١ ةنس  ناسارخ ريمأ هللا دبع نب دسأ ازغ» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو
 .«ةحضاف ةرسك كرتلا رسكف

 قب يسع لسأ لمعتسا : هنأ تعا« ةننف ت ةنسلا كلت ىف دسأ ءابنأ نم ناكو
 نم تباث بضغف «يدزألا ةنطُق تباث ىلع ُهَهَجو هجو يف يميمتلا َيِمُجْرُبلا دادش
 هن ًاتابآ دسأل لاقر هيلع وعلا دصأت

 ٌبْلَجُت ٌوُدَعلا عم ّيلعأبلإ نكت الف َكابأ يبأ ٌتْدَجَو ين
 ْتَّذَكُم رْيَغ ٌتِيَداَع نَموُدَعو ِهِمُهَسِب كامر ْنَم يمْهَسب يمزأ

 ٌبَقْحُملا ٌميكللا وه يمجرُبلاو 0

 أ ناززك بقة وما يل

 0 ورك وتلا رجا

57 0 3-3 

 - :ةنطق تباث لوق نإ

 ُبْنْذُي ال نم فيككف بونلا ّلهأ مع تلا
 ىلع ايلاو همودق ذنم دسأ اهجهتنا يتلا ةحماستملا ةميكحلا ةسايسلا ىلإ ريشي

 .ها8١٠ ةنس ىلإ ه5١٠ ةنس ناسارخ

 - :نيرمأب ةيساسأ ةفصب كلذ طبتريو
 ١١4 ةنس ناسارخل يسيقلا ديعس نب ملسم ةيالو مايأ يف :لوألا رمألا

 ةيناميلا دض بصعتلا نم ءيشب تمستا ةسايس هلامعو ديعس نب ملسم جهتنا ها 0

 ةيرضملا نيب ةعقولا تناك -ه68١٠ ةنس ةنسلا يفو» : يربطلا لاق «دزألا ةصاخو

 ةعس وب كس نأ ين كلذ ابن نسضلعو .2خْلَب ضرأ نم ناقوُربلاب ةعيبرو ةيناميلاو
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 نب رصن ًاعيمج مهيلعو ْخْلَب ىلإ ةداقلا نم ةعامجو يسيقلا رايس نب رصن ثعب

 كلذكو ةيسيقلا نم مهريغو ميمتو رضُم هيلإ تعمتجاو ناقوُربلاب رصن لزنف ءرايس
 ا ا ا ع اج افلا وك ار ا

 اومزهنا مث دزألا تلئاقو «نوثالث نميلاو لئاو نب ركب نم ليَ هبا اف سار

 داّبع ينب دحأ ّيرتخبلاو ملسم نب ورمع ذخأ مث ءرصن مهرصحف أنصح اولخدو

 .حوسملا مهسبلأو مهاحلو مهسوؤر قلحو ةئام ةئام رصن مهبرضف فيرط نب دايزو

 بناج ىلإ ميمت 3 تبلقنا مث ءأرصن اومزه ةعيبرو دزألاو ملسم نب ورمع ناكو. .

 .«ناقوربلاب ةعيبرو دزألا مزهناف « رصن

 م1 تسال 1 هجم د ا

 ا و . امنإو ل نيبصعتملا

 -باه٠ با نس لوأ 00 رام دعم 5

 نإ :هل لاقو ملسم كلذ نع هاهنف «برهلا ىلع عمَجُم ةريبه نباو ءملسم مِدقف)

 .«مهيف مكنم أيأر نسحأ انيف موقلا

 يميمتلا زوحأ نب ملسو يسيقلا رايس نب رصن هللا دبع نب دسأ ىقبأ كلذكو

 نم سانلاو دنجلا اهيلإ لقنو خلَب ةنيدم ءانبب دسأ ماق املو «شيجلا ةداق نيب

 ةنس نايروغلاو لّتخلا دالب دسأ ازغ املو .ةيبصعلل ًاعنم ناكسلا نيب طلخ «ناوربلا

 نيملسملا نيب لاتقلا ءانثأو ءزوحأ نب ملسو رايس نب رصن هشيج ةداق نم ناك ه٠ هر

 مل لب امهتردقم نود زوحأ نب ملسو رايس نب رصن لاتق ناك نايروغلا يف كرتلاو

 ُتيأر دق ريمألا امكل لوقي. :لاقف دسأ لوسر امهاتأو» «لوألا مويلا يف التاقي

 يربطلا ةياور تركذ دقو. . هللا امكنعل « «نيملسملا نع امكمئانغ ةلقو مويلا امكفقوم

 زوحأ نب ملسو «نيكرشملا نم لجر زرب) ثيح يلاتلا مويلا يف ثدح ام كلذ لبق

 اذه ىلع لماح انأو ءدسأ يأر تفرع دق : ويصل مليم لاقت ناي نب يصل عفااقلاو

 نم ًالجر لَثّثو لمح مث «هلتقف ملس هيلع لمحف . .ىضريف «هلتقأ نأ يلعلف جلعلا

 لمحف «مهيلع لمحأ ىتح يل فق :ملسل رصن لاقف .ًاحيرج ملس عجرو ىودعلا

 هاضرأ ال هيضرُي انعنص ام ىرتأ :ملسل لاقف ا 01 نير ربك رالعلا طاح ىح

 امهيلإ دسأ لوسر ءيجم ربخ ةياورلا تركذ مث : «نظأ اميف هّللاو ال :لاقف ؟هّنلا

 اجرخ امهنأو «لوألا ءويلا يف ناك امنإ كلذ نأ رهاظلاو ءركذلا فلاس همالكو

 قوحو ءاومزهئاف ودعلا ىلع شيجلا عيمجب دسأ لمح امدنع يناثلا مويلا ةزرابملل

 .«ةحضاف ةرسك كرّثلا دسأ رسكف . . ١ :ريثك نبا لاق ءمهركسع نوملسملا
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 ةيعيشلا ةوعدلا ةداق طاشن ْدسأ هجاو ه8١١- /!٠١ ةئس ىف :ىناثلا رمألا
 نب رمع ةفالخ يف أدب دق ةفالخلا ةلود دض مهطاشن ناكو ءوفعلاو حماستلاب ناسارخب
 نب يلع نب دمحم هججو ةرجهلل ةئام ةنس يف» :يربطلا لاق كلذ يفو ءزيزعلا دبع

 انأز سيدك هن ندعم كرر ناقل ىلإ ريقه اوشلا جفرا قب سابع نيمدللا كبف
 ىلإ ةملس نب ميهاربإ لاخ راطعلا َناّيحو قداصلا دمحم وبأ وهو جاّرسلا ةمركع

 هر يرعلا يع نب رمح راو ندي يبعسملا للك هرب حارسا روب ايناس

 بُتكب اوفرصنا مث ءاوقل نم اوقلف «هتيب لهأ ىلإو هيلإ ءاعدلاب يلع نب دمحم مهرمأو
 لاير نا ىلا قئابعلا ةديجم وبا راسل .ّيلع نب دمحم ىلإ مهل باجتسا نم
 يف ًايرس ًاطاشن اوأدبف .«خلا . . يعازخلا ريثك نب ناميلس مهنم ناسارخب ةوعدلل ءابقث

 عي ايبا ويدل نما امايوؤب نيك ف فخ ل :يربطلا لاق .ناسارخ

 ةيالو تناك] نمحرلا دبع نب دينجلا لِزَع املف هل انافحرت نتحرلا كي قب ديتجتلا

 ةرسيمو قداصلا ةمركع ابأ ىقلف ًةفوكلا ٌريكب مِدُق [ه٠ 5١١5-٠8 ةنس دنسلل دينجلا

 «ةوعدلا رمأ هل اوركذف «ةملس ينب ىلوم ئيحي ابأو نيعألا ًاملاسو سينخ نب دمحمو
 «ةرسيه تامو تاعي دمحم ىلإ لحدو .مهيلع هعم ام قفنأو «هيضرو كلذ لبقف

 لاق .«هماقم هماقأف «ةرسيم ناكم قارعلا ىلإ ناهام نب ريكب ٌىلع نب دمحم هَجّوُف

 نب دمحمو قداصلا دمحم ةمركع ابأ ناهام نب ريكب هو ه٠ ٠ ةنس يفو» :يربطلا

 ةاعد قرزألا ديلولا نب ,.دلاخو ةايتويعم عيدتيش نمالتع ىف يدابعلا راسو سحب

 يبأب يتأف هيلإ مهب ىشوف هّللا دبع نب دسأ ىلإ ةدنك نم لجر ءاجف كاش رح ىلإ
 «ةنسلا كلت يف دسأ مهل ضرعتي ملو .2. .هباحصأ ةماعو سينخ نب دمحمو ةمركع

 افعو ءمهرذحو ءمهريربت لَبَقَف «كلذ ريغو ةراجتلاب مهمودق اوررب مهنأ ودبيو

 رامث نم ناسارخب ةوعدلل ءايقنلا ةيمست ناك امبرو «يرسلا طاشنلا يف اوذخأف  مهنع

 ةفالخلا ةلود ىلع ءاضقللو ةقرفلل مهتوعد نوئفني ةاعدلا ذخأو «يرسلا طاشنلا كلذ

 هاد 8 ةئنس ثادحأ يف يربطلا لاق . 0

 ةمركع ابأ كلذكو يدابعلا ًارامع ذخأف هّللا دبع نب دسأ ىلإ لجر مهب ىشوف..

 نيتياور يربطلا ركذ دقو . (- مهباحصأ ةماعو سينخ نب دمحمو 0

 ةماعو سينخ نب دمحمو ةمركع يبأ يديأ دسأ عطق» هنأ امهادحإ معزت نيتضقانتم

 دافع نب رتك ىلإ لواف قدايتلا رامع ادياو . مهبلصو مهلجرأ دسأ عطقو هباحصأ

 ةئنس ثادحأ يف ةيناث ةياور يربطلا ركذ مث (- ه١٠١ ال ةنس كلذو  ربخلا هربخأف

 :هنأ ةيناثلا ةياورلا معزتو «ىلوألا 00 همر ان حف منظ ابح نيالا ه4

 ةمركع وبأ مهنمو - هباحصأ ةماع اجنو ءهيلجرو هيدي عطقف ّيدابعلا ًارامع ٌدسأ ذخأ»

 عمج نم نيبتيو .«. .ربخلا هوربخأف ناهام نب ريكب ىلع اومدقف - سينخ نب دمحمو
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 دحأ لجرأو يديأ عطقي ملو .ًاعيمج مهسبح هللا دبع نب دسأ نأ نيتياورلا رهوج

 يربطلا لاقو ءاهورداغف «ناسارخ ةرداغمب مهرمأو ءاعيمج مهنع افع امنإو إو «مهنم

 سابعلا ينب ةاعد نم ناسارخ ميق نم لوأ نأ دمحم نب ّيلع ركذو" : ةثلاث ةياور يف

 نب دمحم هثعب «ىلوألا هللا دبع نب دسأ ةيالو يف نادمه ىلوم دمحم وبأ دايز
 ناك هنأل بلاغ هل لاقي رهشربأ نم لجر نع ُهاهنو «سابعلا نب هّللا دبع نب يلع
 ةريس ركذو سابعلا ينب ىلإ اعدو دمحم وبأ دايز ِمِدَق املف «ةمطاف ينب بح يف ًاطرفم

 ءرهشربأ نم بلاغ هيلع مِدَق «ماعطلا سانلا معطي لعجو «مهملظو ناورم ينب

 هقرافف «سابعلا ينب لضفي دايزو بلاط ا لآ لضفي بلاغ «ةعزانم مهنيب تناكف

 ليقع نب ئيحي ورم لهأ نم هيلإ فلتخي ناكو «ةوتش «ورمب دايز ماقأو .بلاغ

 ىلع ناكو .بتاكلا ديوس ْنّرَرِب لزني ناكو «ٌيودعلا باطخلا نب ميهاربإو يعازخلا
 يف دسأ ناكو هللا ةيع وت لبا ني ريخاف «هرمأ هغلبف «خيش نب نسحلا ورم جارخ

 بتكف ءورم ىلع دسأ بئان خيش نب نسحلا ناكو هها87١1 1١١ ال ةنس كلذو خل

 هيلإ رظن املف «ئسوم ابأ ىنكي لجر هعم ناكو هدأ هي اعدف +[ ذه ىلإ ةايثربحت
 .معن : : لاق «قشمدب توناح يف كتيأر :دسأ لاق «معت : :لاق «كفرعأ :هل لاق دسأ

 ةسدق اهنإ لكإبلا كبل] عفر :لاق ؟كنع ينغلب يذلا اذه امف :دايزل دسأ لاقو

 كسا هل لاقو .تجرخ ىلإ راص اذإف سانلا ىلع ىلام ٌتقرف دقو ةراجت ىف ناسارخ

 . .اورم ىلإ فرصناف (كلام تيفوتسا اذإ) يدالب نع جرخأ
 يبأ عم ناك ناسارخ ىلإ دايز مودق نأ :ثالثلا تاياورلا طبر نم ودبيو

 ابأ نأو «مهباحصأ 3 ةيقيو يدابعلا رامعو سينخ نب دمحمو قداصلا دمحمو ةمركع

 ةمصاع ورم مدق نم لوأ دايز ناك امنيب ْخْلَبو ةاره ميلقإ يف ذ اوناك هباحصأو ةمركع

 دسأ فرع املف «سابعلا ينب ةاعد نم ناسارخ ٍمِدَق نم لوأ هنإ ليق كلذلو - ناسارخ

 خيش نب نسحلا هيلإ بتكو «يقرشلا ناسارخ ميلقإ يف هباحصأو ةمركع يبأ طاشنب
 مالكلا امهنيب ىرجف «دايز راضحإب دسأ رمأ ءورم يف دايز طاشنو ربخب ورم لماع
 0 ةمركع يبأ عم رمألا ناك كلذكو ءركذلا فلاس

 نع اوجرخا :دسأ مهل لاقف «ةراجت يف ناسارخ انمدق امنإ :اولاق .هباحصأو

 .قارعلا ىلإ اوضمو ءمهعم نيذلاو رامعو سينخ نباو ةمركع وبأ جرخف «يدالب

 دسأ هنم لبقف «تجرخ ّيلإ راص اذإف سانلا ىلع يلام ٌتقرف دق :لاقف دايز امأو

 كلذلو .ورم ىلإ دايز داعف «يدالب نم جرخاو كلام ٍفوتسا :هل لاقو ءرذعلا كلذ

 : تباث لاق

 كيذت ال سوفت ةبونذلا لجأ هوفع للجوللا دبع نب دس

 ودعلا داهجل مالسإلا دنجب دسأ راس امدنع ه8١٠ ةنس طساوأ يف كلذ ناكو



 هلو يِرْسّملا هللا دبع نب دسأ /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 515

 ءورم ةنيدم ىلإ نادمه ىلوم دايز داع امنيب ءرهنلا ءارو ام ميلاقأب لّثخلا ضرأ يف

 ةلود ىلع جورخلاب ضيرحتلاو ةعيشلا ةوعد رمأ وهو «ةرمأ ىلإ دايز داع ثيح
 نم تاعامج تذخأو «ةفوكلا لهأ يلاوم نم ةعست دايز عم ناكو «ةفالخلا

 ىلع ضيرحتلاب نورهاجيو ناورم ينبو ماشه ةفيلخلا نومذيف ءمهلوح فتلت نيعيشتملا
 كلذب بتكيو مهتاكرحت بقاري ورم لماع خيش نب نسحلا ناكو .قاقشلاو جورخلا
 رهن ءارو ام دالب يصاقأب نايروغو لّتخلا ضرأ يف رافكلا دهاجي دسأ ناكو ء«دسأ ىلإ

 ىلع ريبك قلق ىلإ يدؤت نأ نكمي ورم يف ةعيشلا ةاعد ءابنأ نأ ينعي امم «نوحيج
 يلاوح يف ْحْلَب ىلإ رهنلا ءارو ام دالب نم مالسإلا دنجو دسأ داع املو .ةيلخادلا ةهبجلا
 رهنلا ءارو ام دالب تاوزغ نم نوعجري نيملسملا نأل ء«ه74١ ةنس ةدعقلا يذ رهش

 نادمه ىلوم دايز لاقتعاب ورم لماع خيش نب نسحلا ماق «ءاتشلا لصف لولح ليبق
 .ورم ىلإ خلي نم دسأ ريمألا لبقأو ءدسأ ريمألا تاميلعت ىلع ءانب «هباحصأو

  ةعيشلا ةوعد رمأ وهو  هرمأ ىلإ دايز داع» :لاقف كلذ أبن يربطلا زجوأ دقو

 ملأ :لاق هيلإ رظن املف «هيلإ لسرأف ءهرمأ هيلع مظَعو ءأدسأ خيش نب نسحلا دواعف
 وبأ هل لاقو . . سأب ينم ريمألا اهيأ كيلع سيل :لاق ؟ناسارخب ماقملا نع كهنأ

 ام :لاقف «نوعرف ةلزنم ينتلزنأ :هل لاقو ًايضغ دادزاف «ضاق َتْنَأ ام ضقا : : ىسوم

 لهأ ىلاوم نم :يأ)  ةفوكلا تيب لهأ نم ةرشع اوناكو . .كلزنأ هللا نكلو كتلزنأ
 اولَتُّقف نيقابلاب رمأو ءدسأ ' اةهردمتلا نامالغ الإ ٍذئموي مهنم جني ملف  (ةفوكلا
 هيلع عفر امم مهنم أََبَت ْ نمف «ةءاربلا ّدسأ مهيلع ضرع لب :موق لاقو .ةاشناشكب
 دسأو امهدحأ لبقأ دغلا 0 .نانثا أربتو «مهنم ةينامث ةءاربلا ىبأف «هليبس َىّلُخ
 اذه سيلأ :دسأ لاقف ورم ىهو - ةقيتعلا ةنيدملاب قوسلا ىلع فرشملا هسلجم ىف

 هتءارب نع عجارتو) . يباحصأب ينقحلُت نأ كلأسأ :هل لاقف ءهاتأف «سمألاب انريسأ
 لبق هقنع برْضَُف . .قوسلا ىلع هب اوفرشأف  (كلذ ريغو ةفيلخلا مذو علخ نم
 .(8ج :؛55١ص) .؛مايأ ةعبرأب ىحضألا

 جراخ نم نيمداقلا يلاوملا نم ةعبس ىلع ترصتقا ةبوقعلا نأ كلذ نم نيبتيو
 ءامهنع افعف دسأ امهرغصتسا نامالغ مهنم اجنف ةرشع اوناكو «ناسارخ ةيالو دالب

 نم ةعبس اولِتُق نيذلا نوكيف :هتءارب نع امهدحأ عجر مث ءامهيلع عفُر امم نانثا ْأَرَبَتو

 دسأ ىلإ ةباتكلا دواعي هلعجو خيش نب نسحلا ورم لماع لغش يذلا امنيب يلاوملا
 قطانمو ةنيدم يلاهأ نم تائملا امبرو تارشعلا لوخد وه امنإ «مهرمأ هيلع مظعيو

 ءيودعلا باطخلا نب ميهاربإو ءيعازخلا ليقع نب ئيحي مهنم «مهرمأ يف ورم
 نب دسأ نكلو :تايايدالا ميدامتدب عدت «مهريغو ةعيبرو ةعازخ نم لاجرو

 دقو «ةعاطلا ىلع تابغلا ًاعيمج اورهظأو «مهنع ىضاغتو «مهعم حماست هَّللا دبع
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 ةسايسلا كلت امنيب - يتأيس امك دعب اميف هدلض ةطقنك مهنع دسأ وفع هلأسم تريث
 ىضق دق دسأ ناكو .دسأ ةيالو ىف ناسارخ نم ةعيشلا ةاعد طاشن ءافتخا ىلإ تدأ

 . .خلَب ةئيدم ىلإ اهنم داع مث ورم يف ىحضألا ديع

 ةيناميلا ةيبصعلاب دسأ ماهتاو . . خْلَب يف درمت ةلواحم ضاهجإ
 يف هّللا دبع نب دسأ ريمألا ناك ه٠ 8 ةنس :عيبر نهشو مرحم رهش نيب اميف

 ايس ءاجرأ يف ةدتمملا ناسارخ ةيالو رومأ ريدي  ةديدجلا ةمصاعلا - ْحْلَب ةنيدم

 ءاهتنا دنع ناقاخو نايروُغو لّْبَّسلا ضرأ يف ودعلا داهجو وزغل أيهتيو «ىطسولا
 رايس نب رصن مهئيب ةداقلا نم ةعبرأ نأ فشتكا كلذ يف وه امنيبو .ءاتشلا لصف

 07 داهجل ريسي امدنع «ةطلسلا ىلع بوثولل يبالقنا درمتب مايقلل نورمآتي يسيقلا
 اميف متو ءاهتداق ىلع ضبقلاو ةلواحملا كلت ضاهجإب دسأ ماقف «رهنلا ءارو اميف
 باتك يف ناوطع نيسح .د لاق ثيحب «ةينامي ةيبصع هنأب دسأ هب ماق ام ريوصت دعب
 - :ناسارخ يف يبرعلا رعشلا

 برضو ءةيرَضُملا ناهأو «ةيناميلا هموقل يرْسَمْلا هللا دبع نب دسأ بصعتا»
 بوثولا اودارأ مهنأ ًايعْدُم دلاخ هيخأ ىلإ مهرّيَسو «طايسلاب هعم ًارفنو رايس نب رصن
 . «هيلع

 ةيقب ىف تعاش ىتلا يربطلا ةياور ةيادب يف ءاج لوقلا كلذ نأ نم مغرلابو
 امل ةلماكلا ةروصلا كاردإ حيتت يربطلا اهركد علا ةلماكلا ةياورلا نإف «رداصملا

 هعم رفنو رايس نب رصن ىلع دسأ بصعت :ذمحم نب يلع لاق» :يربطلا لاق ءثدح
 ةرشابم كلذ دعب لاقف ثدح ام ليصفت يربطلا ركذ مث 5 «طايسلاب مهبرضف ءرضم نم

 - :يلي ام

 قاقشلا لهأ هوجو ُهّللا حبق :هتبطخ يف لاقف «ةعمج موي يف دسأ بطخ#

 . ينطوو يرجاهم ىلإ ينجرخأو مهنيبو ينيب قّرف مهلا .داسفلاو بغشلاو قافنلاو

 . ينأ هَّللا دبع نب دلاخو «يلاخ نينمؤملا ريمأو .مرمرتي وأ يلَبِق ام موري ْنَم : :لاكو

 .نامي فيس فلأ رشع انثا يعمو

 اوذخأف - (ةرامإلا راد يف)  سانلا هيلع لخدو «ىلص املف ةريثم نع لزل مت

 «رايس نب رصن ركذ هيف «سانلا ىلع هأرقف .هشارف تحت نم ًاباتك جرخأ ء«مهسلاجم

 نب ٌيرّتخبلاو مراد نب نابأ ينابألا ٌرحبلا نب ةروسو . يرماعلا ميعن نب نمحرلا ديعو

 .داّبع نب ثراحلا ينب نم مهرد يبأ

 هلاح ركذف ةروس ملكتف ءدحأ مهنم ملكتي ملف ءموقلا مزأف مُهْبْنأَ ءمُهاعَدُف
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 مهنيب عمجي نأو «لطبم ودع لوق لبقي نأ هل يغبني سيل هنأو ءهتحصانمو هتعاطو

 .(8ج .957١ص) (هلوق لبقي ملف .لطابلاب مهقّرف نم نيبو

 ةةديكأ تامؤلعت' نقلت هللا دبع ةيندسأ نأ :ثدح ام سيترت كلذ نم نيبتيو

 درمتلل ةئالثلا ةداقلا هعمو ىسيقلا رايس نب رصن هربدي ام نع «ةداقلا ضعب نم امبر

 يف دسأ بطخ مث .ةرماؤملا ليصافتو تامولعملا نيودت متو «ةطلسلا ىلع ةرطيسلاو
 قاقشلا لهأ نم نيرمآتم ىلإ ريشي يرحل كلاس ردا سل ننزل اس ا
 أذهو «ينامي فيس فلأ رشع انثا يعمولا :لاق نأ ىلإ داسفلاو بغشلا وأ قافنلاو

 يمالسإلا يبرعلا شيجلا يف نييناميلا ريغ لمشت رمآتلا ةمهت نأ ينعي اميف ينعي
 ةرامإلا راد ىلإ سانلا ءاهجوو ةداقلا رئاس هجوت ةعمجلا ةالص دعبو «ناسارخب

 بوتكملا هيسرك وأ هريرس شارف تحت نم دسأ ريمألا جرخأف «مهسلاجم اوذخأف
 أرقف «نيمهتملا ةعبرألا ةداقلا ءامسأو «مهتطخو نيرمآتملا نع تامولعملا هيف يذلا
 نم اوماقف ءمهاعد مث .ةعبرألا ةداقلا مهنيبو نيرضاحلا عيمج ىلع بوتكملا دسأ
 «يرماعلا نمحرلا دبعو رايس نب رصن مزتلاف ءمهَبْنأَف «ةعاقلا طسو ىلإ مهسلاجم

 هتعاطو هتحصانمو هلاح ركذف ينابألا ةروس ملكت امئيب «ماتلا تمصلا ؛ٌيرّتخبلاو

 دسأ ريمألا لبقي مل كلذلو «مهتطخ اوفشكو مهنع اوغلب نيذلا ةداقلا ءامسأ دسأ
 نود ةلماك ةنادإ ةباثمب بوتكملا ىف دسأ ريمألا اهأرق ىتلا تامولعملا تناكو «هلوق

 ْ :اهياهوعلب هيدا ءاهسا فقع ل( ةجتاوع
 نكلو «مادعإلا تناك ةعبرألا ةداقلا ىلإ ةبوسنملا درمتلا ةلواحم ةبوقع نإ

 يف اوبِرُضَف دسأ مهب رمألا :هنأ نم: يربطلا ةياور ةتركذ امب ىفتكا هللا دبع نب دسأ

 - مهرد يبأ نب ٌيرتخبلا ناكوا - طقف طوسلاب ةفيفخ تابرض ةدع كلذو  ؛هسلجم

 ناك امل ءرايس نب رصن ينعي ًارهش اذهو ينبرض هنأ تددول :لوقي - ةعيبر نم وهو

 نم نينثا عم دسأ مهب ثعبو - ناقرزبلاب ثادحااب نكد مدت دقو ت «ناترزملاب ادهني

 دلاخ ىلإ دسأ مههجوو» :يربطلا لاق «قارعلاب هللا دبع نب دلاخ ريمألا ىلإ سرحلا
 .(86ج 2197”ص) . (هيلع بوثولا اودارأ مهنأ هيلإ بتكو

 ناكو ءمهرمأب ماشه ةفيلخلا ىلإ بتكيو دلاخ مهسبحي نأ يعيبطلا نم ناكو

 لعفلا دودر ضعب هعم نيذلا ةثالثلاو رايس نب رصن سبحل نوكي نأ ًاضيأ يعيبطلا نم

 ةثالثلا ناكو «ناسارخب نييسيقلا ةداقلا زربأ نم رايس نب رصن ناك دقف ةيبصعلا

 هموقل دسأ بصعت نع مالكلا عاش كلذلو ؛نيروهشملا مهرئاشع ةداق نم نورخآلا
 نم ةعيشلا ةوعد اونبت نيذلا عم حماستلاب دسأ مايق ةلأسم ضعبلا راثأو «ةيناميلا
 :يميمتلا ةجفرع لاق هنأ يربطلا ركذ دقف «ناسارخ تالاجر
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 قثوُم لغلا يف برحلا باهش ٌرْضَنو يل نحو يعوُمُد كلمأ ملو ُتْيكب

 كاما ع ىلا 2

 ُقلَطُثةَفيلْخلاءادعأو ءٌّداَنع مُهلُكٍةَفيلخلا ءادعأو فيكف

 ىميمتلا ةجفرع ناك اذإ «ناسارخ ىف ديحولا لعفلا در وه كلذ نوكي داكيو
 يف ركذلا ةفلاس هتايبأو قدزرفلا لثم قارعلا ناكس نم ناك اذإ امأ ناسارخس لهآ نم
 مايق نأب عيمجلا مهفت ىلإ دوعي ناسارخ يف لعفلا دودر بايغ نإف ؛ةثداحلا كلت

 دسأ قلطُنَيِل ءاميلس ًءارجإ ناك قارعلا ىلإ هعم نيذلاو رايس نب رصن لاسرإب دسأ
 .رهنلا ءارو ام دالب يف ءادعألا داهجل مالسإلاو ةبورعلا دنجب

 نايروغو لّبَسلا ضرأل دسأ حتف
 ءاهز قلطنتا اهل ١4 عيبر رهش يلاوح يف كلذو ءءاتشلا لصف ءاهتنا دعب

 ةنيدم نم يرْسَمْلا هللا دبع نب دسأ ريمألا ةدايقب مالسإلاو ةبورعلا دنج نم ًافلأ نيعبرأ

 ميلاقأ يصاقأب لْبّسلا ضرأ يف ودعلا داهجو وزغل ءنوحيج رهن اوربعو ءْخْلَب ضرأو
 .رهتلا ءارو ام دالب

 هَّللا دبع نب دسأ ازغ «ةئامو عست ةنس يهو «ةنسلا هذه يفو» :يربطلا لاق
 : كلذ يف ةنطق تباث لاقف «نيروغ

 اًبجوأو راف بزحلا َلُمأ َعَراَقَو هب ُْتَّلَرَن ْدِإ برحلا يف ًادَسأ ىَرأ
 ( ٠١ .اًبَرَحو هيلع ىّصعَتِسا ام قَرَحَف . هؤدر ٌناقاخ ءلْبّسلا ضرأ لواتت

 (مج «.١15ص)

 ناكو «نايروغو لّثْخْلا دالب يهو لْبَّسلا ضرأ هَّللا دبع نب دسأ حاتجاو ازغ دقف
 دجنتسا ناك يذلا لّثْخلا كلم لْبَّسلل هشيجب ًادناسم ربكألا رافكلا كرُّثلا كلم ناقاخ
 مهيلع دسأ ةدايقب مالسإلا دنج رصتناف «هشيجب لّمُخْلا ىلإ ىتأف ه١١ ةنس ناقاخب
 «نايروغو لّتخلا ضرأ يه يتلا لْبَّسلا ضرأ رئاس حتفو حايتجا متف ه١١ 9 ةنس اعيمج

 ةلوليحلل امبر ءاهبرخأو ضرألا كلت يف نوصحلا نم هيلع ىصعتسا ام دسأ قّرَحو

 ميلقإ اهنمو يمالسإلا رهنلا ءارو ام ميلاقأ يف نيملسملا ىلع ناودعلل اهمادختسا نود

 ىلع دسأ لماع يدنكلا نسحلل ًابئان دئنقرمس ىف ةنطق تباث ناك دقو «دنقرمسو دغعُّصلا
 ةدوع دعب ناتيبلا اهنم يتلا ةديصقلا لاقو «دسأ عم حتفلا كلذ دهشف ءدغّصلاو دنقرمس

 - عيبرلا  زورينلا ناجزهم لافتحا ةبسانمب َحْلَب ةنيدم ىلإ مئانغلاو رفظلاو رصنلاب دسأ
 .اهدييشت لامتكا ذنم َخْلَب ةنيدم هدهشت لافتحا لوأ وه يذلاو ءه9١٠١ ةنس ْحْلَب ةنيدمب

 خلَب ةنيدمب زورينلا لافتحا

 دوفو  زورينلا ناجرهم يف  ْخْلَب ةنيدمب هللا دبع نب دسأ ريمألا ىلإ مِدّقو
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 و ا ا ا و ويلا امو

 م

 اَبَرْهَم كْئم اوُبَرْهَي ْمَلْذإ نايروُعو ٍلّباك نيب ام كْرّتلا ُدوُفُو كْمَنَآ

 ابَّقَعُف هوُشّرَح ٍتايراض يبأ ةَباغ ِْثْيَل ْنِم ءاذعألا رَمغي ةيبامف

 اًبَرَجو ٌنَسأدقاّيَحملاَميرُك ٍهِعارِذَقْوَف َسْرَّولا نأك ٌبزأ

 ايهرأو ٌناَبَبْلاّباهْذِإَكِدنُجَل  ٌةّمصِع ٌةَمصِع كَرابملا نْضحلا يف كي ملأ

 اَبَجْلَأو ْميِدَّقلاَدْعاذِإًاميدق ةكئرو انطجةللا ده كال نكت

 رعاشلا مودق ًاضيأ ناك ءه4١٠١ ةنس طساوأب «تقولا وأ لافتحالا كلذ يفو

 0 يربطلا ركذ دقف ءْخْلَب ةنيدمب دسأ ريمألا ىلإ يعيبرلا يركبلا ديربلا يبأ
 كمع نبا ىلع ينلخدا دزألا ضعبل ديربلا وبأ لاق» :هنأ ه9١١٠ ةنس ةيالو ءابنأ

 ىلع دسأل لماع وهو هيلإ هلخدأف .ينع هربخأو يب هصوأو حبص نب نمحرلا دبع

 لهأ رعاش وهو انرصانو انوخأ يركبلا ديربلا وبأ اذه ريمألا هّللا حلصا :لاقف ءْخْلَب

 :لوقي يذلا وهو قرشملا

 ُةوُعْسَمو ٌداَّبع رهذلا فلاس يف ُهَذكأ ناك ًافْلِح ُدزألا ضُقْنَت نإ

 زوق ىاأ انييفاذ كت ابل اهاازخكا هيا كانو

 ٌديِصْقَت عاقيإلا نم دوّلجلا يفو ةّيحاض ُهَّللا كاتأ اوّدانئ ىتح

 هَّللا كحلصأ .بذك عيفش نم هللا كنعل» :لاقو هدي ديربلا وبأ بذجف
 :لوقأ يذلا ينكلو

 ؛(ليِدِبَتالوٌتكنانئيبام انؤاَمْلَُح عهوانتَوَخِإُدزألا

 نم «ةبلعث نب نابيش نب ءابلع ينب نم ديربلا وبأو . كحضو «تقدص» :لاق

 . (ةعيبر

 : خلَب ةنيدمل هناينب ركذيو ًادسأ حدمي ديربلا وبأ لاقو

 ٌفِلاحل نيميلا ٍقْدِص ىلع ينإ ٍةَّيعَّرّرمأ ساَسِكْلَمَرْيَخاَي
 ٌفِئاَخلا ٌرّثو اهب ليِلْذلا َمِصُع اهّتئصحأ يتلا ةكرابملا َّنإ

 فماوز ءاتكسلا تاوياو اجيَعُف ِحلاَص ْنِم ىأر ام اهيف كارأف

 فطالألا ٌتيوثامب ٌديصبلا كنع هب ىضَرُي يللا مسالا كل ىضمف
 2 ينم ام
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 ناسارُخ ىلع دسأل ىلوألا ةيالولا ءاهتنا
 اهقراشمو قارعلا ىف يِرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ ريمألا ةطلسو داجمأ َّنإ

 ضعب ءادعو دسح تراثأ دق ؛ناسارُخ يف دسأ ريمألا هيخأ تاحوتقفو داجمأو
 نيذلاو رايس نب رصن سبح ةثداح ريوصتب ضعتبلا ماقو « نيحماطلاو نيبصعتملا

 درمتلا ةلواحمب هوربخأ نيذلا ةداقلا ءامسأب حاصفإلا نع دسأ ريمألا عانتما نكلو
 مهلسرأ نأ دعب ىتح ريغتي مل دسأ فقوم نأ ودبيو «تاليوأتلل لاجملا حاتأ دق

 تليقف «مهرمأب كلملا دبع نب ماشه ىلإ بتكو قارعلا يف مهسبحف دلاخ ىلإ
 :قدزرفلا لوق اهنم راعشأ

 ارْضَن اوُقِثوت ْمَل ناورم ونب الولو 2ةعاط طع ْمَل هللا الول ٌدِلاَخأ

 نأ كش الو ءهعم نيذلاو رصن ليبس يلخي نأب دلاخ ىلإ ماشه بتكو

 نع حاصفإلا نع هعانتما نكلو دسأ قدص نم ًائقيتم ناك كلملا دبع نب ماشه
 زواجتي نأ يف بغري دلاخ الو دسأ نكي ملو «مهليبس ءالخإ ىلإ ىدأ ءامسألا

 .ةريبك ةبوقع ىلإ كلذ رمألا
 امب كلذ تاياورلا تطبر دقو «ناسارخ ةيالو نم دسأ ءافعإ ماشه ىأر مث

 ؛ةيناث ةرم ناسارخل ًايلاو دسأ داع ام كلذك رمألا ناك ول امئيب ءذسأ ةيبصع هيمست

 يف نزاوتلا ضعب ثادحإب ىرن اميف طبتري دسأ ءافعإ نم ماشه فده نإف كلذلو

 ًالكش ناسارخ ةيالو نم دسأ لزعو ءافعإ ذختا دقو .اهقراشمو قارعلاب تايالولا

 نأ نبا هنأ كولملاو ممألا ميرال يف يزيعلا ركذ كيج حاكم ىو

 قارعلا ىلإ دسأ لفقف ءجحلا يف هل نذأتساف هلزعف «كاخأ لزعا دلل دع نو دلاخ
 ناسارخ ىلع دسأ فلختساو ه٠ 4 ةنس ناضمر رهش يف ناسارخ نيقاهد هعمو

 .(8/97ص) .؟«يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحلا

 . هيلإ بتك امنإو «لزعلا لكش ذختي مل ناسارخ ةيالو نم دسأ ءافعإ نإف كلذبو

 ءادأب هل نذأ نينمؤملا ريمأ نأل هيلإ مدقيو ناسارخ ىلع فلختسي نأب دلاخ ريمألا

 ناسارخ رداغو .يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحلا ناسارخ ىلع دسأ فلختساف «جحلا ةضيرف
 قارعلا يف دلاخ هلبقتساو ه٠ 9 ناضمر يف ناسارخ نيقاهد هعمو بيهم بكوم يف

 . ميظع حتافو ريمأك هتناكمب قيلي ًالابقتسا

 اهنأ ىلإ يربطلا راشأ ةدم ناسارخ يف دسأل اننا ةناوع نب ْمُكَحَلا رمتساو

 هربخأو قارعلا يف هللا دبع نب دسأ ثكم امنيب «رهشأ ةثالث يلاوح كلذو (ةيفيص)

 ىلع يلويس كلملا دبع نب ماشه نينمؤملا ريمأ نأو ت تهتنا ناسارخل هتيالو نأب دلاخ
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 ناب هللا ال قارعلا لل ذأ اس“ «يسيقلا يملسلا هللا دبع نب سرشأ ناسارخ
 .اهقراشمو قارعلا

 دسأ أدب كلذبو «جحلا ةضيرف ءادأب دلاخل كلملا دبع نب ماشه نذإ ىتأو

 ةضيرف ءادأل دلاخ راس امنيب «ه9١١٠١ ةدقعلا يذ يف قارعلاب دلاخل بئانك هماهم

 دق دلاخ ناكو» :ىناهفصألا لاق «قدزرفلا رعاشلا سبح عم كلذ َقَْئاَوَتو ءجحلا
 عفشي بثوف ًاريرج هدنع قفاوو «قارعلا ىلع هللا دبع نب دسأ هاخأ فلختساو جح

 كحلصأ هل ٌلذأ كلذ نإ :لاقف ؟ريرج اي تنأ - هل ٌعفشتأ :دسأ لاقف «قدزرفلل

 اذلاخ رص دعنا اهلل ةنيع نأ لاقز .«هليبس ىلخف ًارذنم هئبا دسأ ملكر هللا

 :لوقي وهو ٍدسأ ىلإ جرخأف «قدزرفلا قالطإب َرَمأ هّنَحْدِ

 (َقيلّطلا مَرَك يف َتئِشامْلُث, ٍناَمَيَىعْئ رم ينمِبْطُيَس
 20 .يرْسَقْلا هللا دبع نب دسأ ٌرْغألا يناميلا ىتفلا هقلطأن
 لمعتساو ناسارخ نع هللا دبع نب دسأ كلملا دبع نب ماشه لزعو" : يربطلا لاق

 ”«ىراقلا هللا دبع نيرا يتاكو أ تار اهبلع يمس هللا هج سوبا

 بئان يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحْلا هيلإ ملس ناسارخ ىلإ يملسلا سرشأ لصو املف
 داعو ه9١٠ ةجحلا يذ وأ ةدعقلا يذ رهش يف كلذو ناسارخ يف رمألا ديلاقم دسأ

 .دنسلا دالب ىلع أريمأ دلاخ ءالوف قارعلا ىلإ ةناوع نب ْمُكَحلا

 ةيسيقلا ناسارخ ىلع هتيلوت تضرأو ةيسيق ةعزن اذ يملسلا سرشأ ناكو
 لاقف «هب احرف سانلا ربك ناسارخ مدق امل سرشأ ناك) هنأ يربطلا ركذ دقف ءًاميمتو
 : لجر

 (اهمامإميلس نم اهاتأًةادغ ٍةّمأّريبكت ُنمحرلا َعِمَسْدَقَل

 :ةاينازعلل اريمآ شرعأ مزقاامل د ةقيبرب نم وفود ينضح نب يسب لاق انكي
 موؤشملا «ةضهانلا فيعضلا ءردصلا رعولا مكاتأ :لوقي ًالئاق مانملا يف ٌُتيأر)

 سرشأ راسو .(ناسارخب ارغج بقلُي سرشأ ناكو ..رغج هموق نئاخلا ءرئاطلا
 لمعتساو يدنكلا نسحلا يناميلا اهريمأ لزعف -ه١١١٠١ ةنس لئاوأ  دنقرمس ىلإ

 كباث رماشلا نيجي رشجملا ماقف ىسفلا ينلسلا وحازم نببرشعملا ةنقرمس ىلع

 دغّصلاو دئنقرمس ىلع سرشألا لمعتسا مث .ناسارخب ةيناميلا ناسل يدزألا ةنطق

 دالبب رافكلا كرتلا قطانم ىلإ ةلشاف ةوزغب هغم نيذلاو سرشأ ماقو «رايس نب رصن

 : نيضح نب ئيحي لاقف ءرهنلا ءارو ام

 ٍلئابّقلا سود لبق ٍفالت نم لهَف مُهَّريمأ ٌرْغَج ناك ُشيِج ٌعاَض ْدَقْل
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 ترفكفاا ءدغسلا دالب يف ملسأ دق ناك نم ىلع ةيزجلا ضرفب سرشأ ماقو
 جارفإلا متو ميما: سرشا أودصت مث ؛؟كرتلاب اوشاجتساو ىراخبو دغسلا

 يف نيكاسملا نب روك هده ب ايتما تح داوي لا تلا زلات ؛ةنطق تناث نع
 نب ماشه لزع نأ ثبل امو «دغسلاو ىراخُي ىلع ءادعألا رطيسو ه1 ةنس رخاوأ

 90 لزت ملو ءه١١١ ةنس ناسارخ ةيالو نع ًاسرشأ كلملا دبع
 يف دلاخ ءابنأ ملاعم ىلع لالطإلا دعب يتأيس امك اهيلع ًايلاو دسأ داع نأ ىلإ ناسارخ
 .قارعلا يف هّللا دبع نب دسأ اهب ثكم يتلا ةرتفلا

 ه5١١ ةنس ىلإ قارعلاب يرسقلا دلاخ ءابنأ ملاعم : فينا“

1101010215 0 0 

 دقف «ةيداصتقالا ةيحانلا نم قارعلاب ضوهنلاو مالسلا رارقإل دلاخ- ىعس# :هنأ نم
 حئاطبلا تففجمف «ةعارزلاب لفتحاو «ليوطلا هدهع يف نمألاو مالسلا قارعلا داس
 ةرمثملا هدوهج تققحو «راهنألا شو «ةعارزلل ركبلا يضارألا نم ًاريثك حلصتساو
 . «دالبلل ةيهافرلا

 مجلد فت ناز اهيروبخألا 4 ةنس يِرْسَْلا هللا دبع نب دلاخ جح دقو

 عيبب ماق هنأ رهاظلاو «ةعساش ةعساو ةيعارز ضارأو لاومأ هدادجأو هئابآل تناك دقف

 بها ةنس لئاوأ يف - ءجحلا ة ةضيرف اد دعي نقلا ىلإ داع امدنعف ءاهنم ريثكلا

 ةلجد داوس يف يضارأ حلصتساو ةريبك ةيعارز عيراشم يف ةصاخلا هلاومأ رامثتساب ماق
 يرذالبلا ركذ دقف ةرصبلا يف كلذكو «ةيعرف تاونقو ًاراهنأ هيضارأ يف قشو ةفوكلاو

 هيتبنج ىلع لعجو لالب رهث رفتحا) ة ةرصبلا ىلع دلاخ لماع ةدرب يبأ نب لالب نأ
 :يربطلا لاقو .(يرْسَقْلا دلاخ نب ديزيل كلذ لعجو قوسلا اهيلإ لقنو تيناوح

 ومحب يعي .(فلأ فلأ نيرشع تغلب ىتح ًاراهنأ رفحو ًالاومأ قارعلاب دلاخ دقتعا)

 ًاقيفوت دلاخ ّقِفَول :هنأ قارعلا خيرات نم ةسارد يف ءاجو . .ةصاخلا هلاومأ هتغلب ام

 ىلع عمجف «دالبلا ةيهافر قيقحت يف هدوهج ىلع ةوالع ةصاخلا هلاومأ ةيمنت يف ًاريبك

 . ةصاخشلا هيبأ لاومأ ريدي يذلا وه يرْمَمْلا دلاخ نب ديزي ناكو .(ةلئاط ةورث مايألا

 ًاليخب يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ناكا : هنأ يناغألا باتك يف يناهفصأآلا معز دقو
 سيلو يومألا ديسأ نب هللا دبع نب دلاخ اهبحاص نأ امإ يه دلاخ لخمب نع ةياور ركذ مث

 نع يناهفصألا اهاور يتلا تاقيفلتلاو بيذاكألا نم اهنأ امإو يِرْسَقلا هللا دبع نب دلاخ

 ةمألا ءامظع نم هنأل يِرْسَمْلا دلاخ ىلع نيدقاحلاو نييبوعشلا بلاثملا باحصأ

 .ناكمب مركلاو دوجلا نم ناك يِرْسَْل هّللا دبع نب دلاخ نأ رتاوتملا حيحصلاف « نييناميلا
 هذه نإ لوقيو هيدي نيب لاملا عضوي سلج اذإ يِرْسَمْلا دلاخ ناك) : : ريثك نبا ظفاحلا لاق

 : هنأ ريثك نبا ظفاحلا ركذ دلاخ مركو دوج ءابنأ نمو ٠ (اهتقرفت نم دب ال عئادو لاومألا
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 دق ين :لاقف يرْسَقلا هللا دبع نب دلاخ ىلع ٌيبارعأ لخد يسأل لاق

 - :لوقي ًاشنأف (معن :لاق 100

 ْمَحن ىوس ًائيش ءايشألا نم تعمس ْنُكَت ْمَل كنأك ىّتح «ْمعن َتْم تيرل

 ممألاو رهدلا فلاس يف اهب تعمس نكت ْمَّل كنأك ىتح ءال ٌتركنأو

 . مداخو مهرد فالآ هرب ننقل رماق

 « كتجاح لس :هل لاقف يِرْسَقْلا دلاخ ىلع ٌيبارعأ لخد : يعمصألا لاقو -

 هنم بجعتف ءافلأ نيعست عضأ :لاق ءاهنف طخ ٌترثكأ :لاقف «فلأ ةئام :لاقف

 نل :هل لاقف ءيردق ىلع ٌتعضوو كردق ىلع كتلأس ريمألا اهيأ :لاقف ءدلاخ

 .فلأ ةئامب هل رمأو ءأدبأ ينبلغت

 ف دو دق باقي ىرشفلا هللا دبع ويب دلاخ ثنا «دزرملا سساعلا ونآ لاقود#
 ءانسح تمدقتف «هدي عطقب رمأف «فرتعاف «هلأسف «ةقرسلاب هيلع ّيعُداو موق راد
 - :(اهايإ هتلوان ٍةقرو يف) :تلاقف

 قراسب انيف ٌنيكسملا ٌقشاعلاامو ٌةرثعوّللاو تأطوأ دق دلاخأ
 قشاع ةحيضف نم ىلوأ ّعطقلا ىأر هنأريغهيجيملامبّرقأ

 . مهرد فالآ ةرشع هنع اهرهمأو باشلا كلذ نم اهَجَوَّرَف ءاهيبأ راضحإب دلاخ رمأف

 ىتح هيدي نيب ةديصقلا ءاقلإ نم رعاشلا غرفي ال ظفحلا عيرس دلاخ ناكو

 مدق ًارعاش ًايبارعإ اخيش نإ مئثيهلا نب رمع نع يعمصألا ركذف ءاهظفح دق نوكي
 - :هدشنأف دلاخ ىلع

 ادلبتو ئَموام ينمّربجتل ايفار كليقأ ريحلا زرك نبا كبل
 ادتحمو ًاعرف هللا تلخ مركأو ىدنلاو ملحلا يذ ٍلولهبلا ٍدجاملا ىلإ
 ادقفم َكلانه ّقْلت ملف تضهن مهلاعفباورّصَق ٌسانأ اماذإ

 اديزأو شاج ٌفورعملا لأسُم اذإ سو اة داجلا مش ركل انك
 ادجمأو ًاسفن سانلا ٌريخ ُتيفلأف نطوم لك ىف ِهَّللا دبع نبا ٌتولب
 :.انلخت يكل تورم ورجل ” للاخ سانلا نم ايندلا ىف ذاك ولف

 «هيلإ ا اذه نإ خيشلا اهيأ :لاقو ءاهايإ هدشنأو «دلاخ اهظفحف

 هذه لوقي وه اذإف «لوقي ام عمسي نم دلاخ ُهَعّبتأف ءًابهاذ ىلوف «.خيشلا ضهنف
 - :تاييألا

 نجترا تنك اهروللا ليس ىفآلا

 هلامب ٌةوجي رحب ىلع تلخد
 دهجلا ٍدكن نم ٌُتيقال امو هيدل
 ٍدمحلا ٍبلط يف ٍلاملا ٌريثك يطعيو
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 يدعس ينقرافو يسحن ينبراقو يتوقشل ٌموشملا ٌدجلا ينفلاحف

 درتشلا نيجاربلا زمةمأ هنتكلوب ”ةعلعل يدل قرر: يل ناتك رشف
 .مهرد فالآ ةرشعب هل رمأف .لوقي ناك امب هملعأو دلاخ ىلإ هدرف

 نب دلاخ ىلع يبارعأ لخد» : هنأ يلامآلا باتك يف يلاقلا يلع وبأ ركذو - #

 ماّظلا ٌةيراب كيلإ ِهْنَدَح ريبك خيش ءربمألا هللا حلصأ :لاقف يِرْسَمْلا هللا دبع
 هلاوحأ تريغتو «هلابآ ٌتَعِذْعُدو «هلاومأ ُثبهذف «ماوعألا ةارطقو ءماقسألا ة ةثّرَوُمَو
 لك :دلاخ لاقف .هلهأ ىلإ هّدُرَيو ءهلُجَسِب هَّشَعْنَيَو .هلضفب هَّرْبَجَي نأ ريمألا ىأر نإف

 .مهرد فالآ ةرشعب هل رمأو .كلذ
 :لجَسلاو 7 :ٌتعِذْعُدَو . ماظعلا يِرْبَت يتلا : ماظعلا ةيراب : يلع وبأ لاق

 . (7 /17ص) (ّلْعَم انهاه وهو «ءام هيف يذلا ولدلا

 نب يلع نب ديز مِدَق» :هنأ كولملاو ممألا خ خيرات يف يربطلا ركذو *# 

 نب دووادو «بلاط يبأ نب يلع نب رمع نب دمحمو «بلاط يبأ نب يلع نب نيسح
 «قارعلا ىلع وهو يِرْسَْلا ِهَّللا دبع نب دلاخ ىلع ؛سابعلا نب هّللا دبع نب يلع

 لاق» :هنأ ةقحال ةثداح يف يربطلا ركذ مث .«ةئيدملا ىلإ اوعجرو .مهزاجأف
 يزد لأ كابي يل رمأق قارملاب لاخب ىلع تعي : يلع نب دوواد

 ا ؛ مهرد فلأ ةثامب ة ةثالثلا نم دحاو لكل رمأو زاجأ ًادلاخ نأ كلذ نم نيبتيو

 نم عاتبا ًادلاخ ّنِإ) : يربطلا لاقو . مهرد فلأ ةئام دووادلو «فلأ ةئام دمحملو «فلأ

 .(8ج «2770ص) . ؛هيلع ضرألا در مث «رانيد فالآ ةرشعب ةنيدملاب ًاضرأ يلع نب ديز
 «هترسأو بلاط يبأ نب يلعل يِرْسَْلا دلاخ ريدقت ىدم ىلع هلك كلذ لديو

 ًاريمأ ناك يذلا يومألا ديسأ نب هّللا دبع نب دلاخ نأ هنييبت فلس ام دكؤي امك

 هّللا دبع نب دلاخ سيلو ربانملا يف اًيلع نعلي ناك يذلا وه ها/؟ ةنس قارعلاب

 ًاروز يِرْسَقْلا دلاخ ىلإ كلذ اوبسن نيذلا ةاورلا ضعبو يناهفصألا نظ امك يِرْسَقلا
 ريغ نعل نم لاقي ناك ام نإف «قيقحتلا مهنع باغو مسالا مهيلع هباشت وأ «اناتهبو
 ةنس زيزعلا دبع نب رمعو ناميلس ةفالخ ذنم ىهتنا قارعلا ربانم يف يلع مامإلل حيرص

 «تاونس رشعب قارعلا يىِرْسَقْلا دلاخ- ىلوتي نأ لبق ىهتنا موعزملا نعللا ن نمزف اهل15

 مايقو «هيلع محرتلاو ريخلاب الإ يلع مامإلل ركذ يأ يرْسَقْلا دلاخ دهع يف نكي ملف
 ا ل ل ل ل

 يىِرْسَقْلا دلاخ نيب ةبيطلا ةقالعلا تلصاوت دقو .كلذ ىلع اهتلالد ئطخت ال يتلا
 .ه١١ ماع قارعلل دلاخ ةيالو ةياهن ىتح ّيلع نب ديزو

 ينم خاب ٍ 2
 تو ت0



 ظ216 يرْسَقلا هّللا دبع نب دلاخ /نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 5.5

 قارعلل هعبالاو لاذ لكم كلا رقمو ةمضاع نع قارعلاب طسشاو ةنيدم تناكو
 نبا سبح ربخ يف ءاج كلذب لصتي اممو ءه١١١ ةئس هتيالو ةياهن ىتح ه6١٠ ةنس
 :رعاشلا لوق ه57١١ ةنس يرازفلا ةريبه

 ُدَجّرلا هّهِنْهَئُيام اًيِمْظْيَش ىَتُق 2طساو نجس يف ُيرْسَقْلا سبح دقل

 رهنلا ركذو ًادلاخ ٌقدزرفلا اَجَه» :هنأ يناغألا باتكب قدزرفلا رابخأ يف ءاجو
 طورت نضام :بدتملا قون كللام ىلإ دلاخ يفكف «لطساوو هةردعم ىذلا كزانشلا
 هب مِدُق املف ءدلاخ ىلإ قدزرفلا هّجَو اكلام نإ مث . . قدزرفلا سبحا نأ :- ةرصبيلا

 هسبحف ؛قارعلا ىلع هللا دبع نب دسأ هاخأ فلختساو ؛جح دق هدجو هيلع

 .هل٠ ٠59 ةدعقلا يذ يف كلذو .؛هليبس دسأ ىلخ مث . . طساوب

 هّيدّقفت ةرايز يف ىرخألا ندملا ىلإ بهذي طساو ةنيدمب هتماقإ عم دلاخ ناكو

 يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحلا دلاخ ىلو ه١١١ ةنس يفف «كلذ رومألا تضتقا املك وأ

 ماقو ة ةرصبلا ىلإ دلاخ راس لئدنعو «ةرصبلا نم شيج يف هثعبو دنسلا دالب ىلع ًاريمأ

 لاق كلذ يفو «يرعشألا لوسوم يبأ ن نب ةخرب نبأ نب لالبل ة ةرصبلا ةيالو لامعأ عمجب

 ثادحألاو ةالصلا يِرْسَقْلا دلاخ عمج - ةئامو رشع ةنس  ةنسلا هذه يفو» :ريثألا نبا
 ةرصبلل ًايلاو ًاريمأ لالب حبصأف .«ةدرب يبأ نب لالبل ةرصبلاب ءاضقلاو طرشلاو
 ميلقإ ىلعو «يلجبلا ديلولا نب نابأ سراف دالب ىلع دلاخ لماع ناكو ءاهميلاقأو
 ميلقإ ىلع هتيلوت أبن يربطلا ركذ دقو يثراحلا نادملا دبع نب هّللا ديبع نب دايز ّيرلا
 ١18١2ص) «يدنكلا نسح نب نيسح ةفوكلا ءاضق ىلعو» :لاقو ءه6١٠١ ةنس ّيرلا

 دلاخ هل عمج مث «دايز يبأ نب قراط ةفوكلا ةطرش ىلع دلاخ لماع ناكو (8ج

 : نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا لاق ل

 ٌقراطو «ةمّربش نباب ّرم ءّيِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ٍطَرُش ٌبحاص ٌقراط ناك»
 7 : ةمايش نبا لاقف «هبكوم يف

 ْعّشَقَن ليلق نع فيص ٌةباحَس اهّنإف ُبَحَت اينذلا تناك نإف
 لاقف ءءاضقلا ىلع كلذ دعب ةمربش نبا لمعّتساف . مهايند مهلو ينيد يل مهّللا

 الو «كيبأ لثم نودجي مهن يتب اي : :لاقف ؟هبكوم يف قراط ْرَم موي كلوق ٌركذتأ : : هئبا

 . "”:مهئاوهأ يف طححو مهئاوّلَح نم لكأ كابأ نإ «ّيّنْب اي . مهلثم كوبأ دجي

 يف ءاج ةفوكلا ىلع دلاخل ًالماع حبصأ دايز يبأ نب قراط نأ ىلع لدي اممو

 ةمربش نب هّللا دبع يضاقلا وه ةمربش نباو - "لج «57١ص - ظحاجلا  نييبتلاو نايبلا )١(
 .ه45١ ةنس ىفوتو «ةفوكلا ءاضق روصنملا رفعج وبأ هالو ءهالا ةئس دلو .يفوكلا
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 راسف ؛طساوب وهو دلاخ ىلإ ةفوكلا نم دايز يبأ نب قراط بكر» :هنأ يربطلا خيرات

 ناويد ىلعو هسرحو دلاخ ةباجح ىلع ناكو َيِرَبرَبلا دواد هآرف «مهحّبصف ةليلو موي
 ام :لاق هآر املف ءهل نذأف «نذإ ريغب ِمِدَق :لاقو بضغف «ًادلاخ ملعأف «لئاسرلا
 :دلاخ لاقف . .(اذكو اذك) :لاق ؟وه ام :لاق ء«هيف تأطخأ تنك رمأ :لاق ؟كمدقأ
 .ةفوكلاب هلمع ىلإ قراط عجرف (هج :757”ص) «كلمع ىلإ عجرا

 دام ع! خام
 ني ني دن

 هريغو ىناهفصألا هركذ ام ىِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ةيالو يف ةفوكلا ءابنأ نمو
 ربخ يناهفصألا ةياور تطلخ دقو .ةفوكلا يف ةسينك ءانبب دلاخ مايق نع ةاورلا نم
 ام يناهفصألا ةياور معازم يف ءاج دقف «تاقيفلتلاو معازملا نم ريثكب ةسينكلا ءانب
 عماجلا دجسملا ةلبق رهظ يف ةسينك اهل ىنبف «ةينارصن ةيمور دلاخ مأ تناك» : يلي

 ماق اذإو سوقانلاب اهل برض نذؤي نأ دجسملا يف نذؤملا دارأ اذإ ناكف ءةفوكلاب

 هوجهي نادمه ىشعأ لاقف «مهتءارقب مهتاوصأ ىراصنلا عفر ربنملا ىلع بيطخلا .

 - :همأي هريعيو

 - :هوجهي قدزرفلا لاقو. .

 «ادجاسملا هلإلا ضْغُب نم مّدَهو همأل بيلصلا اهيف ةعيب ىنب
 (١ذج .هةص)

 سابعلا وبأ لاقف بدألاو خيراللا بدك نمت هدب ف ميتا رملا كبي تعاج دقو

 موي يف اهبلتسا هوبأ ناكو «ةيمور ةينارصن دلاخ مأ تناكولا : لماكلا باتك يف دّربملا

 - :قدزرفلا لوقي كلذلو .ًادسأو ًادلاخ اهدلوأف مورلل ديع

 ادجاسملا ةالصلا ضغب نم ْمِدْهّيو همال تيلصلا هيف ةع ىتتو

 نم ْالَمَل لاقف . هّمأل اهانب ٍةعيب نم َيِفْعَتْسا هنأ ِوّمَع نم َيِوُر اميف هنع ىوريو

 (لماكلا / 7 حج اله ص) .(مكنيد نم اًرش ناك نإ مهنيد ُهَّللا حبك :نيملسملا

 يِرْسَقْلا دلاخ ناعتسا» :هنأ نم يناهفصألا هاور ام دربملا سايعلا وبأ ركذ كلذكو

 .(١ج (789ص) «نيملسملا باقر مهالوو «ىراصنلاو سوجملاب

 - :ةيلاتلا قئاقحلا نييبت انه يرورضلا نم لب «ديفملا نمو

 كلذ عاش دقو ةينارصن ةيمور تناك يِرْسََقْلا دلاخ مأ نأ تاياورلا تمعز دقل - ١
 وبأ هركذ ام نأ الإ ءكلذ ةحص يف كشي ال ءرملا لعجي يذلا دحلا ىلإ لوقلا
 اهبلتسا «ةينارصن ةيمور» دلاخ مأ نأب تاياورلا كلت باحصأ نع دربملا سابعلا
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 معازملا كلت ةحص مدع فشكي .«ًادسأو ًادلاخ اهدلوأف مورلل ديع موي يف هوبأ

 يف بطخ يرْسَمْلا هللا دبع نب دسأ نأ يربطلا خيرات يف تبث دقف «بيذاكألاو

 :لاقف ه9١١ ةنس ناسارخ

 : يخأ هَّللا دبع نب دلاخو «يلاخ نينمؤملا ريمأو مرمرتي وأ يلّبِق ام موري ْنَما

 ريمأ تخأ يه دسأ مأ نأ كلذ نم نيبتيو .«ينامي فيس فلآ رشع انثأ يعمو
 ندم ني اعمال يبا يضلاكل دجاج يلافاجو .«كلملا دبع نب ماشه نينمؤملا

 : يِرْسَقلا هللا دبع نب دلاخ يف ريرج لاق) «ىرصبلا

 دياوملا ميك ىلألا مهلا يفو ىَرّذلا َنِم دَعَم ْيِيَح يف َتْنْكَمَت

 َدِلاوو اًمَع ناك ٍرازن ٍنْبا ىلإ ىَرذلا يف ةّليِحَب ْنِم ٍلضأو عِورُم

 نم دلاخ ءابآ نأل كلذو (0)(تاهمألاو ءءابآلا ميرك ينعي :ةديبع وأ كا
 تويب ىَرُذ نم دسأو دلاخ مأو «نميلا تاتويب ىَرُذ نم مه نيذلا ةليجُب ةليبق ءامعز

 ناورم نب كلملا دبع نب ماشه نينمؤملا ريمأ تيب مهو رازن نب ناندع نب دعم ينب
 . يشيرقلا يومألا

 ةياور يف هايإ نادمه ىشعأ ءاجهب نرتقا ةفوكلاب ةسينك دلاخ ءانب ربخ نإ ١
 يِرْسَقْلا دلاخ ىلوتي نأ لبق ه87 ةنس تام نادمه ىشعأ امئيب «يناهفصألا
 ناكو قدزرفلاو نادمه ىشعأ هاجه يذلا دلاخف «ةنس نيرشعو نيتنثاب تارعلا

 لماع يشيرقلا يومألا ديسأ نب دلاخ نب هّللا دبع نب دلاخ وه امنإ ةفوكلاب ميقي
 دقو ةينارصن ةيمور همأ تناكو «ةيرجه ال8 0

 ناورم نبرشب اهيلع هفلختسا ةفوكلاب ميقي ناك هنأل ةفوكلاب ةعيب اهل ىَنَب نوكي
 قارعلا ىلع ىّلوو ًادلاخ ناورم نب كلملا دبع لزع مث هال54 -1/” ةنس
 ٠١8 ةنس قارعلا يِرْسَقْلا دلاخ ىلوت امنيب ءهالد ةنس يفقثلا فسوي نب جاجحلا
 برعلا ءارمألا ةداقلا نم اهقراشمو قارعلاب ىِرْسَقْلا دلاخ لامع ناكو «ةيرجه
  مهنيب نكي ملو نمزلا كلذ يف سانلا رايخو ةباحصلا دافحأ نمو نيملسملا
 دلاخ لامع نع يربطلا ريرج نبا هركذ ام فلس دقو «ينارصن الو يسوجم

 بحاص وه ريثألا نباو ءيِرْسَّقْلا دلاخ لامع ريثألا نبا ركذ كلذكو ءِيرْسَمْلا
 بولا نبا لاق ء(ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا لسا تاعك

 قارعلا نع ةريبه نب رمع كلملا دبع نب ماشه لزع ةئامو سمخ ةنس يف» -

 .«هموي نم قارعلا ىلإ دلاخ راسف «لاّوش يف يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ لمعتساو

 . (لماكلا - 5 /57١؟ص)

 ١ /488ص - يرصبلا ةديبع يبأل - ضئاقنلا 7.



 528 يرّْقلا هللا دبع نب دلاخ /نييئاميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع كول

 هللا دبع نب دلاخ ناسارخو قارعلا ىلع ناك . .ةئامو تس ةنس يفوا -
 ىلعو ؛ىلعألا دبع نب ةبقع ةبقع اهتالص ىلع «ةرصبلا ىلع دلاخ لماع ناكو ءيِرْسَمْلا
 .سنأ نب هللا دبع نب ةمامث اهئاضق ىلعو ؛دوراجلا نب رذنملا نب كلام اهتطرش
 ءاضق ىلع ناك» كلذكو (5 /97١ص) .؛يِرْسَْلا هَّللا دبع نب دسأ ناسارخ ىلعو

 نب قراط ةفوكلا ةطرش ىلع ناك امنيب (4 /91١ص) «يدنكلا نسح نب نيسح ةفوكلا
 نب هّللا دبع نب هللا ديبع نب دايز ّيرلا دالب ىلع دلاخ لماع ناكو هاير فا

 .ديلولا نب نابأ سراف ىلعو يثراحلا نادملا دبع

 دلاخ لمعتسا ةنسلا هذه يفو .ةئامو عبس ةنس تلخد مثال :ريثألا نبا لاق

 مدقت نم راصمألا لامع ناكو. . دتسلا دالب ىلع نمحرلا دبع نب دينجلا يِرْسَمْلا
 نم لامعلا ناك ه١٠ ةنس يف) كلذكو (4 /50١ص) .«اهلبق يتلا ةنسلا يف مهركذ

 . «اهلبق ةنسلا يف مهركذ مدقت

 :دلاخ ىلإ ماشه بتك اهيفو ٠. ةئامو عست ةنس تلخد مث" ةانيتالا نا لاق د

 .ةئامؤ عست ةحش ناضعر: يف قارعلا ىلإ عجرف .هلزعف «ناسارخ نع كاخأ لزعإ

 ما ند ب ان ديالا سل نوجا

 . .دلاخ بتاكي نأ هرمأو ناسارخ ىلع يملسلا هللا دبع نب سرشأ ماشه لمعتسا
 هر عا هس ءيِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ةرصيلاو ةفوكلا ىلع

 ءاضقلا ىلعو «ةدرب يبأ نب لالب اهب ةطرشلا ىلعو ينزيلا ةرابض نب نابأ ةويعبلاب
 .( جل 2301.5 صض) «يملسلا سرشأ ناسارخ ىلعو . قس نول , هللا دبع نب ةمامث

 يرْسَقْلا دلاخ عمج اهيفو . .ةئامو رشع ةنس تلخد مث» :ريثآلا نبأ لاق -

 نع ةمامث لزعو «ةدرب يبأ نب لالبل ةرصبلاب ءاضقلاو طرشلاو ثادحألاو ةالصلا

 ةئامو رشع ةنس ينعأ - اهيفو «نيريس نب دمحمو يِرْضَبلا نسحلا تام اهيفو ؛ءاضقلا

 . (لماكلا - ؛ج :5١7ص) ؛«رعاشلا يفطخلا نب ريرجو رعاشلا قدزرفلا تام -

 ةناوع نب ْمُكَحلا دنسلا دالب ىلع دلاخ لمعتسا :ًاضيأ ةئامو رشع ةنس يفو
 ىلع دلاخ لماع ناكو «دايز يبأ نب قراطل ةفوكلا لامعأ دلاخ عمجو ؛يبلكلا

 نب دايز ّيرلا ىلعو «ىلّججبيبلا ديلولا نب نابأ سراف ىلعو «ةدرب يبأ نب لالب ةرصبلا

 نب سرشأ ناسارخ ىلعو «يجحذملا يثراحلا نادملا دبع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 دار الل ا صم ا ا الا 000

 نب ديلولا ٍذئموي رصم ريمأ ناكو «قارعلاب ةفوكلا يف ىرخألاو رصم يف امهادحإ
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 رصمب ةطرشلا بحاص ديلولا ناكو :يناميلا يمخللا يِمُهَقلا دلاخ نب ةعافر

 ةنس رصم ىلع كلملا دبع نب ماشه هالو مث ه٠ ٠ ةنس ىلإ (نمألا ىوق دئاق)

 يف ءاجو ءه1١١- ٠١9 ةنس نم رصمل ايلاو ةعافر نب ديلولا حبصأف ه4

 دعب تفرع «ءارمحلاب ةسينك ءائبي رصم ريمأ ةعافر نب ديلولا نذأ» :هنأ هتمجرت

 ًابضغ طاطسفلاب ءارّقلا جرخف ءلتقَف «يبصحيلا ٍبْيِهو راثف ءانيم يبأب كلذ
 «ةنتفلا تنكسو «بيهو ةلتق ىلع ضبقلاب رمألا ةعافر نب ديلولا حلصأف «هتلقمل
 تدمخو .مالا"0 ) ه1١١ ةنس يفوت نأ ىلإ رصم ىلع أيلاو ديلولا رمتساو

)00 9 
 . 0 همن

 نييحيسملل ةسينك ءانبب رصم ريمأ ةعافر نب ديلولا اهيف نذأ يتلا ةنسلا يفف
 نب دلاخ نذأ ءها١١١؟ ةنس وأ ه١١١ ةنس كلذو ءرصم يف ءارمحلاب طابقألا

 ءانب نكي ملو : ةفوكلاب نييمسيسملا برغلل ةّتسيفك ءاتبب قارعلا ريمأ ىَرْسقْلا هللا دبع

 بيلصلا اهيف ةعيب ىنب» :لاق هنأ قدزرفلا ىلع بوذكملا رعشلا ىف امك هّمأل ةسيئكلا

 ءانب امنيب ه١١١ ةنس تام قدزرفلا نأل قدر فلا لق توك عش رو اهمال

 دقو ةملسم ةنمؤم دلاخ مأ تناكو «ةنسب قدزرفلا توم دعب ه١١١ ةنس ناك ةسينكلا

 دلاخ مايقل حيحصلا ببسلا لثمتيو .ًابلاغ تاونس تس وحنب كلذ لبق قشمدب تتام
 نارجن ىراصن ىَلجَأ دق ناك باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نأ ةفوكلاب ةسينك ءانبب
 كلذ قئاث للا لييج يسم عالدلو «ةميلاب نارجن :ةقطنم نم .نييئاميلا ترعلا

 تقو نارجن ىراصنتل باطخلا نب رمع بتك) : هنأ اهيف ءاجو ةيسايسلا ق قئاثولا باتكب

 لهأل نينمؤملا ريمأ رمُع بتك ام اذه «ميحرلا نمحرلا هللا مسب : مهايإ هئالجإ
 نم هب اوُرم ْنَمَف - . نيملسملا نم دحأ هرضي ال هللا نامأب نمآ مهنم راس نّم نارجن

 مهل وهف كلذ نم اولمتعا امف «ضرألا ثرح نم مهعسوُيلف 0

 .مرغم الو ءدحأل هيف مهيلع ليبس ال ءمهضرأ ناكم مهل ًةبقعو هللا هجول ّةق

 . .(ةمذ مهل ماوقأ مهنإف .مهملظ نم ىلع مهرصنيل 0 للا
 ا (""(ةفوكلا ةيحانب يتلا ةينارجنلا اولزنف ؛«قارعلاب مهنم سان عقوف
 رهظ يف سيلو ةفوكلاب مهتقطنم يف ةسينك ءانبب يِرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ مهل نذأ

 نم ةعامج قارعلاب ناك دقو «يربطلا ةياور تمعز امك ةفوكلاب عماجلا دجسملا ةلبق

 ىراصنل ةسينكلا ءانبب نذأ امك مهل دبعم ءانب يف هوملك مهنأ ودبيو «سوجملاو دوهيلا
 َحْبُق) :نيملسملا نم الم يف مهل لاقو كلذب دلاخ نذأي ملف «ةفوكلاب نيذلا نارجن

 .5794ص - رصم ريمأ ةعافر نب ديلولا ةمجرت  فرطماب دمحم  عماجلا )١(
 .154 9١ص هللا ديمح دمحم  ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (؟)
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 نيملسملل كلذ لاق هنأ ءاوهألا يوذ ضعب معزف .(مكنيد نم اًرش ناك نإ مهنيد هللا
 ىلع نيملسملا نم دحأ ضرتعي ملف «دوهيلا وأ سوجملا نم ةعامجل كلذ لاق امنإو
 .مالسإلا ةحامس نع ًاريبعت ةفوكلاب نيذلا نارجن ىراصنل ةسينكلا وأ ةعيبلا ءانب

 نم ُمِدْهّيو» :دلاخ يف لاق هنأ قدزرفلا ىلع بوذكملا رعشلا يف ءاج ام امأو

 ءاج دقف «دجاسملا ٌرانم ضغب نم ٌمِدَهَيولا :ىرخأ ةياور نقاو ةدجئاسملا ةالصلا ضضغب

 ٍروُد نع اهّطحح ىتح دجاسملا رائّم دلاخ مده ببس ناك» : :هنأ دّربملا ةياؤر يف

  :وهو يلاوملا نم لجرل ٌرعش ” هغلب هنأ «سانلا

 حوطشسلا يف نم َنوِرِصْبُي مهنإ يتايح نينُذٌؤملا يف ينتيل
 حيلم ل5 تاذلك َىَوُهلاِب مهيلإًريش شت وأ ٌنوريشيف

 ىلصمب كلذ لصتيو - (لماكلا - ١/7/5 ص) .(سانلا رود نع اهطحف

 ماقف + نيط نم:ةراثم هلو اقيم تاكو سانلا رود طسو ىلصملا ناكو ءةفوكلا

 تارانم اذ ةفوكلاب ريبك ىلصُم ءانبو ىلصملا كلذ مدهب ِيرَْْلا هللا دبع نب دلاخ

 وفوجم: نبا ددادلو . ةنيز نسحأ هميخفتو هنيبزتب ماقو ةدمعألاو رجحلاب هانب «ةيلاع

 تاذ ذخأ ًاديز نإ مث» :ًالئاق ه77١ ةنس ةفوكلاب يلع نب ديز رابخأ يف يربطلا
 .(86ج 2.77/5 ص) .؛«ةفوكلا لحد. قتح هللا دبع نب دلاخم ىلضم ىلغ نيعبلا

 دهع يف ةباحصلا دافحأو برعلا ءاسؤر هوجوبو ءاملعلاب ةرماع تناك دقو

 تاالاجر ناكو (ةديكححلا ةتريشلو ةفانآل نيركاش اوناكو ,يرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ

 يف ةفوكلا عابرأ ءاسؤر مهنمو «ةباحصلا دافحأو برعلا هوجو نم ةفوكلاب دلاخ دهع

 ةئيدملا لهأ عبر ىلع : ةفوكلا عابرأ ىلع ناك» :هنأ يربطلا ركذ دقف دلاخ دهع
 لذب يبأ نبورمع دسأو جحذم عبر ىلعو «يلجبلا ريرج نب هّللا دبع نب ميهاربإ

 ىلعو «يدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحم نب رذنملا ةعيبرو ةدنك ىلعو «يدبعلا

 - (8ج 2777” ص) .«يناويخلا ينادمهلا كلام نب دمحم نادمهو ميمت عبر
 هللا دبع نب ريرج حتافلا يباحصلا ديفح وه يلجبلا ريرج صنب هللا دبع نب ميهاربإف
 سيق نب ثعشألا حتافلا يباحصلا ديفح وه ثعشألا نب دمحم نب رذنملاو ءيلَجلا
 اا دعب , كلام يباحصلا ديفح هنأ ودبي ينادمهلا كلام نب دمحمو «يدنكلا

 كان افلأ تايععتلا مالعأ نم ناكو هيلي هّللا لوسر ىلإ نادمه دفو دئار
 دو معلا احلا وك وكر يح الا اجب ناقل انس نب هللا دبع يذلا كيبع

 نارجن ةقطنم ءامعز يثراحلا نايدلا نب نادملا دبع ونب ناكو ءءامعزلا نميلا ناسرف
 ىلع هللا ديبع نب دايز يِرْسّقْلا دلاخ لمعتسا دقو «مالسإلا يفو ةيلهاجلا ذنم نميلاب
 نب هّللا دبع حافسلا سابعلا يبأ لاخ وه اذه دايزو ؛ةفوكلا ةيالول عباتلا ىرلا ميلقإ
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 ةطير يه سابعلا يبأ ةدلاوف «بلطملا دبع نب سابعلا نب هّللا دبع نب يلع نب دمحم

 يِرْسَقْلا دلاخ لماع دايز تخأ يئراحلا ناذملا دبع نب هللا تبع ني هللا دينع كنب

 ركذ دقو «دايز يبأ نب قراط ,ةفوكلا ىلع دلاخ لماع ناكو .''”ّيرلا دالب ىلع
 ناك دقو :ةفوكلاب يِرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ ةطرش بحاص هنأب اقراط ظحاجلا
 ةفوكلاب ٍلاومو ةرسأو لاومأو راد هلو ةفوكلاب ًاميقم يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ نب ديزي

 ىلع 'دلاخ- هيبأ لامع نم ناك امير هنأ ىلإ ريشي امم «قارعلل دلاخ هيبأ ةيالو دهع ىف

 نأ ها + هيما فادحأ ىف:ئرطلا ركذ دقوءدها8 + ةنسو ها ةنش نيباام ةفوكلا
 ًالماع ناك دلاخ نب ديزي نأ ركذي ملو ءدايز يبأ نب قراط ناك ةفوكلاب دلاخ لماع
 لامع ْمُه كئلوأف «يدنكلا نسح نب نيسح ةفوكلاب ءاضقلا ىلع ناكو «ةفوكلاب

 . ةفوكلاب يِرْسَقْلا دلاخ دهع لاجرو

 نع ىهنيو فورعملاب رمأي «ريخلاو ةدابعلا ىلع داهتجا اذ يِرْسَقْلا دلاخ ناك دقو

 دلاخ ماقف «ربكألا دبع نب ورمع نب زانك يذ رامع هل لاقُي رعاش ةفوكلاب ناكو ءركنملا

 نادمه عم رامع رضحو» : يدع نب مثيهلا لاق «زانك يذ رامع ءاطع فرص فاقيإب

 كال :لاق ؟ريمألا اهيأ ملو :لاق «أئيش كبطعأل ُثنك ام :دلاخ هل لاقف «هئاطع ضبقل

 م .؛اذه يف برأ يل ىَقَب لهو «كلذ تاهيه :لاقف .روجفلاو رمخلا يف لاملا قفنت وقلت

 رمأو دلاخ كحضف» : مثيهلا لاق ءرمخلا نع ىهتناو ًايتع ربكلا نم غلب دق هنأب ًاتايبأ هدشنأ

 ىلإ دلاخب مزق مث .(هيلع ناك امل داعو ءهلاح حلصأو «هنيد ىضق هضبق املف .هئاطعب

 دلاخ فقوأف «ةئيسلا قالخألاو رمخلا ةرقاعم ىلإ داع دق زانك اذ رامع نأ هغليف ةفوكلا

 - : هنأ ناظقيلا يبأ نع يناغألا باتك يف يناهفصألا ركذف ؛هءاطع

 اهيأ حاص هيدي نيب لثم املف ةفوكلاب يِرْسَقْلا دلاخ ىلع زانك وذ رامع لخد»
 - :ريمألا

 ضصيمخ واط نطبلاو يرازإو صيمقلا ىدوأو يتطير تقلخأ

 - :لاقف هانوسك هبايث تقلخأ نم لك ام ؟اذام عنصنلف :دلاخ لاق

 ضصوصللا هيلع ينجت نمم تسل هيف ءيشالف يلزنم الخو

 :نودلخ نبا لاق .نييسابعلا ءافلخلا لوأ وهو (ةيثراحلا نبا) :هل لاقي حافسلا سابعلا وبأ ناك )١(
 يلع مها 7 ني لو ةيثراحلا نب هّللا دبع وهو حافسلا سابعلا يبأل رمألا ماقتسا امل»

 فعلا نلغ كلوز «يثراحلا نادملا دبع نب هللا دبع نب هللا ديبع نب دايز هلاخ ةماميلاو زاجحلا

 ةكمو زاجحلا ىلع ايلاو دايز ثكم دقو .«يثراحلا نادملا دبع نب هللا دبع نب ديزي نب دمحم

 ًايلاو رمتسا مث ه5 ةجحلا يذ يف سابعلا يبأ ةافو ىتح ه١ لوألا عيبر نم ةماميلاو

 - نودلخ نبا خيرات يف نميلا)  ه١54١ ةنس ىلإ روصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف زاجحلا ىلع

 .(605؟ص
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 بسسس سا يس اا يصل ا ا ل سا _ لسا

 - :لاقف ءماطعت امب رمخلا كبرشو كلعف ءوس نم كلذ :دلاخ هل لاقف

 ٌصيرحلًادلاخ نإدلاخ يئاطع سبح ريمألا لحتساو
 صيوعتانقزر يف نكلو ريخلاو ةدابعلا ىلع داهتجا وذ

 - :لاقف «نيملسملا نع كيف ءانغ الو ءاطعلا ضبقت ٌمالع :دلاخ لاقف

 سيشرف هلا فنعاسو  رلعلا يذل تاتكلا ىف هللا صخر
  :لاقف ليدي هناكم ثعبيو ميقي نأ رذعلا يذل .صخرن هلو :لاقف

 يهتم را لدعس حمدلله .ذايتت ريقنلا ستابلا فلتك
 صيحنتهنيعب ىشعأءعل اظلاجرعلااذريبكلا ليلعلا

 ظ - :لاق مث

 صضيقتنت ةَئاَشام ءاطعب يل ٌدجُج كرابملا مشيهلا ابأ اي

 صيصب لايعللو عايض نم اانحزردقاننإف يقزربو
 ٌصينق ٌريسأامهيداغو ءش. علا امهمض نيخرفلا صيصبك

 , 20(هئاطعب هلرمأو دلاخ انيع تعمدف

 نأ هغلب مث «قارعلاب داسفلاو يناغألا سلاجم راشتنا دض تاءارجإ دلاخ ذختاو
 لاق» :ينئ ىنئادملا لاق: «تس وأ تاينغم سمخ هيف طساو يف ًاناكم نوداتري سانلا
 يّلوُأ ىتح طرشلا نع تزجعأ نابرع اي :ةطرشلا بحاصل ىرْمَمْلا هللا دبع نب دلاخ
 ذخ :هل لاقف .«ينلزعاف تئش نإو زجعأ ملا :لاق ءرهظو اشف دق ءانغلا نإف كريغ
 نهتديس تلاق «دلاخ يدي نيب نلثم املف ءاأتس وأ مهنم اسمك ةرضحأف «تاينغملا
 :تنغف «ءانغلاب دلاخ اهرمأف ءنوجم هيف سيل ًارعش ىّئغت اهنإ

 ٌلمؤملا مغِنَو ء«ىجرُي ىتفلا معنَف دلاخب نخنأ ىتح دلاخ ىلإ
  :تنغف «هريغ ىلإ اذه نع يلدعا :لاقف

 كنا هدم ىفادللا بارق شرا: ..ةيشع لك ضاسقلا ىلإ غورأ
 هذه تناكأ :دلاخ هل لاق رضح املف ءيرصملا صاصقلا راضحإب دلاخ رمأف

 .هل اهبهوو ءاهديب ذخ :دلاخ لاقف «ّىلإ حوري اهلثم امو ال :لاق ؟كيلإ حورت
 ىلإ اهالوم لخدف «صاصقلل دلاخ اهبهو :هل ليقف اهنع لأسف بابلاب اهالوم ناكو
 ةأرما صاصقلادنع ةّينغملا كلت تحبصأ مث ««رانيد يتئامب هنم دلاخ اهارتشاف دلاخ

 )١( هج :؛1؟7ص - تيمكلا ةمجرتو ١١ج (74١ص - يناهفصألا جرفلا يبأل - يناغألا ١.
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 يف داسفلاو وهللا سلاجم تفتخا ةميكحلا لئاسولا كلتبو . هللا ىلإ تباتو ةفيرش

 هدشنأف يِرْسَقْلا دلاخ ىلع يدسألا ديز نب تيمكلا لخدو» :يناهفصألا لاق
 - :هيف هلوق

 ا: اة اخ نيم وكلا زيقاوتل
 ءهتروص تنأو ءهوخأ تنأ

 لهم يف لاضنلا لضف تزرحأ

 الو تدعو نإ دعولا بلعختال
 الو لاون نم مويلا كنودام

 ٍدبستنيكيلإ الإ ناك ذإ
 تتللا كل ريغو ةحنم نيارلاو

 ٌبصقلاكفكبمويلكف

 ٌبهتام ضعب ني ًاعيمج اناك
 يعمم نينفشملا نعكتا

 ُبّلَمْتُم نيبغارلل كفلخ
 ,'!7(يهرد فلأ ةئامب هل رمأف

 لالضلاو عدبلا لهأل دلاخ ةيجاوفو نتفلا ءابنأ

 لالضلا ءافطإ يف ًامئاق يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ناك» : ريثك نبا ظفاحلا لاق

 مرام هلو (070ةادسلالا لعأ قف هريغو مهرد نب دعجلل هّلتق نم اَئْمدَق امك عدبلاو

 مالسلا رارقإل دلاخ ىعس» :هنأ نم قارعلا خيرات تاسارد يف ءاج ام عم كلذ
 هدهع يف نمألاو مالسلا قارعلا داس دقف ةيداصتقالا ةيحانلا نم قارعلاب ضوهنلاو

 )١5 قارعلل جاجحلا ةيالو مايأ تناك دقف ةقباسلا دوهعلا ىلع ًاسايق كلذو .«ليوطلا

 ىلتقلا نم فالآلا تارشع اهيف طقسو تاروثلاو تاكرحلاو نتفلاب ةلفاح (ه95
 مث «نيجس فلأ نيثالث ءاهز قارعلاب هنوجس يفو تامو فالآلا مادعإب جاجحلا ماقو
 .د لوقيو ءاياحضلا نم ريبك ددع ه7١٠ ١١١-8 ةنس بلهملا نب ديزي ةروثل ناك

 قارعلا يف اهترطيس ةيناميلا تدقف» قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا باتك يف نسح يجان

 ةلصب مهيلإ تمي نم ةيحنتو لاصفتسا نم كلذ عبت امو بلهملا لآ ةروث لشف رثإ
 - )*٠١ يرازفلا ةريبه نب رمع قارعلا ىلوتو . .ةلودلا ةرادإ نم ءالولا وأ ىبرقلا
 ةيناميلاو دزألا هيدي ىلع تلان يذلاو هتيسيق يف فرطتملا يسيقلا كلذ (ه65
 ةسايسلا حور نع ةديعبلا ةئيسلا هتافرصتب اهسفن َرّضُم جعزأ ىتح ناوهلا ةماع ةروصب
 يسيقلا ذوفنلا رارمتسا نود لاح كلملا دبع نب ماشه ء ءيجم نأ الإ . .ةميكحلا
 )٠١5- يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخب ءيجو ةريبه نب رمع لزَع نأ دعب ةصاخ فينعلا

 )١( الأغاني  ص - يناهفصألا جرفلا يبأل  2١74ج١”  هج 77١21ص - تيمكلا ةمجرتو 1.

 ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا (؟) - ص 7١ج١٠١.
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 اذه نأ الإ ةينامي ةعزن اذ ناك نإو اذه ًادلاخ نأ ىفخي الو ءهنع الدب (ه١
 نأ لفغن الو ..ءاوهألا ءارو ًاقاسنم هلعجي يذلا لكشلاب هتسايس ىلع غطي مل روعشلا
 نم عون ىلإ سانلا هجتاو . .ءودهلا ىلإ ليمي أدب هخيرات نم ةرتفلا هذه يف قارعلا

 ."'”«يبرحلا ميظنتلا ىلإ رخآ مسق هجتا امئيب «ريمعتلا
 هدهع يف ينمألا رارقتسالاو يِرْسَقْلا دلاخ ةسايس ريرج رعاشلا فصو دقو

 - :ًالئاق دلاخ ىلع اهيف ىنثأ يتلا ةيلادلا هتديصق يف عدبلاو لالضلا لهأل هتهجاومو

 اوُقَلامف قارهلاب ءاد َناكْدَقْل

 ىقّثلاو َنيّدلا طَلاَخ مّلِحب ْمُهاَفَش
 نت مف ةللا دفع فو

 ةَعْعْتَم ًائيش ٌسانلا موري فيكف
 اغّولا ةّراح يف َنْرِقلا ٌتيقّل ام اذإ

 ٍةَّلاَلض ّلهأ ُناَطيَّسلا َنَتْم نإو
 ًانِيْؤُم َكَّبْلَق ناك ُنُمأ ناك اذإ

 ٍدلاخ لثم ْمُهءاوْدَأ ىَفَش ابيبط

 ٍردصاق ٌّقَحلا ىلإ ٌيِدْهَم ًةقأرو

 ٍدِهاشملا دنع ِهيِزْحُت ال ٌنِطاوَم

 ٍدراوحلا ِثوِسْللا بايثآ نيب اهل

 ٍدِئاع ِتاذةَقاَيَجْنِم سفَنَت

 ٍدِراَيُرْيَغ اهّيْمَح ًابْرَح َكْئِم اقل
 ٍدِئاذ مّكْخَأ َتنُك ٌفْوَخ ناك نإو

 - :عدبلاو لالضلا ّلهأل دلاخ ةهجاومو نتفلا ءابنأ نم ناكو

 دلاخ همدعأ يذلا مهرد نب دعجلا ربخ-١

 باتك يف متاح يبأ نباو «دابعلا لاعفأ يف يراخبلا ىور» :ريثك نيا ظفاحلا لاق

 بطخ يِرْسّفْلا هللا دبع نب دلاخ نأ «ةنسلا بتك يف َفَّئَص نمم دحاو ريغو «ةتنّملا

 حضُم يّنإف :مكاياحض هللا لبقي اوحض سانلا اهيأ :لاتق ىف ديعىف ناعلا
 «ًاميكلت ئسوم ملكي ملو ًاليلخ ميهاربإ ذختي مل هللا نأ معز هنإ ءمهرد نب دعجلاب

 نم دحاو ريغ لاق . .هحبذف لزن مث .ًاريبك ًاولع مهرد نب دعجلا لوقي امع هللا ىلاعت
 هل لاقي اذهلو رامحلا ناورم بدؤم وهو ماشلا لهأ نم مهرد نب دعجلا ناك : ةمكألا

 ةفئاطلا هيلإ بسنت يذلا ناوفص نب مهجلا خيش وهو .هيلإ بسن «يدعجلا ناورم

 .ًاريبك ًاولع نولوقي امع هللا ىلاعت ؛هتاذب ناكم لك يف هللا نإ نولوقي نيذلا ةيمهجلا

 ني نابأ هل لاقي لعرب نم كيبحلا تيعذملا اذه يفلتدت مهرو نب دفجلا ذاكر

 مصعأ نب ديبل هلاخ نع ءمصعأ نب كيبل قطا نبا تولاط نع نابأ هذخأو «ناعمس

 ةفوعار تحتو «.هل ركذ ةعلط فجو ةطشامو طشم يف دك يبنلا رحس يذلا يدوهيلا

 نيحيحصلا يف كندي ثيدحلا تبث دقو .ءانحلا ةعاقن اهؤام ناك يذلا ناورأ 5-07

 . [ةياهنلاو ةيادبلا /١٠ج 5١ص ] .«امهريغو

 ١1١. ص ب نسح ىجان .د - قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا (0



 ءهدحو يِرْسَقْلا دلاخ يأرب نكي مل مهرد نب دعجلا مادعإ نإ لوقلا نكميو

 لاوقأ روذج نوفورعم ءاملعلا ناكو ءًاضيأ ءاضقلا لاجرو ءاملعلا يأر ناك امنإو
 ءهعم يطاعتلا نكمي بولسأب هتالوقم ضعب نع ريبعتلا ىلع هتردق مدع مث .دعجلا

 لاجر عفد دق كلذ لك «ميركلا نآرقلا حيرص عم ضراعتت تاريبعتو ظافلأب هكسمتو
 . ىحضألا موي هذيفنت متو دلاخ هنلعأ يذلا مكحلا ىلإ دلاخ ريمألاو ءاضقلا

 هباحصأو باذكلا ديعس نب ةريغملا جورخ ١"
 يِرْسَقْلا دلاخ مهذخأف رفن يف ناّبيو ديعس نب ة ةريغملا جرخ» :يربطلا لاق

 هويما حو .ارخاتش ركذ اميق ناك ةئإق ديشتش قف ةريغملا

 ًانورقو ًادومثو ًاداع يبحأ نأ ٌثدرأ ول :لوقي ديعس نب ةريغملا تعمس :لاق شمعألا

 دارجلا لثم ىرُيَف ملكتيف ةربقملا ىلإ جرخي ةريغملا ناكو «مهتييحأل ًاريثك كلذ نيب

 يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نع دمحم نب رضنلا نع ميعن وبأ ركذو .روبتلا يلع
 ٌترمأف (ةفوكلاب) اندنع ناكف ملعلا بلطي ةرصبلا لهأ نم لجر انيلع ِمِدق :لاق ىليل
 7 ةريغملا ىلإ يرْضَبلاو انأ تقلطنا مث «نيمهردب ًاكمس يل يرتشت : نأ ًاموي يتيراج

 "لاق ال تتلو 8 ام رقاب كل ريح نأ ثستا هميحس ايدك ل لاقف دوعم
 فقع دق كنإ ةبأ لاف .ال :تلق ؟ًادمحم كلهأ َكاَمَس مل كربخأ نأ ُبحتفأ
 يف ديعس نب هريخملا عر مك .هنع انضهنف .نيمهردب أاكمس كل يرتشي كمداخ

 ئوسَفلا دلاخ ربخأف ءةفوكلا رهاظب مهجورخ ناكو ءافصولا نوعدي اوناكو رفن ةعبس

 . "7. .لفون نبا هيلع كلذ ىعنف ؛ًءام ينومعطا :لاقف ءربنملا ىلع وهو مهجورخب
 ينومعطأ) :لاق هنأل ًادلاخ هب اجه لفون نب ئيحي ىلإ ًابوسنم ًارعش يربطلا ركذ مث
 : ةحيعم يش اناا ةاورلا نععيبةلا اقاتعأو رسشلا كلذ يناهفصألا ركذ دقو ب
 خم ةبعس نب؟ ةريغملا جورخب ربنملا ىلع وهو هوربخأ هّللا دبع نب دلاخ نأ دوصقملاو

 روبقلا لهأ نأ عاش دقو ءمجعلا نم اوناكو ءافصولا مهامس نيذلا ةينامثلا هباحصأ
 ًادلاخ اوربخأ املف ءروبقلا ىلع رهظ دارجلا لثم ًائيش نأل  رفعج مهعمو  نوموقيس

 دعب اميف  لفون نبا لاقف ؛هيلع جتراو «ًءام ينومعطأ :لاق ربنملا ىلع وهو كلذب
 لاق) هنأ نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا امهركذ ناتيب هنم حصي ًارعش دلاخ ىلع كلذ ىعني

 - :لفون نبا

 ٍريرَسلا ىلع (َتْلُب مث)ًابارش ينومعطأ َكباصأ اًمِللوُقت
 01 يوما يع يد نكللا رييبك خيشوةيناملن جالفغأل

 .ادج ؛«؟١4ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 ."ج 27١0 ص - ظحاجلا  نييبتلاو نايبلا (؟)
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 ند ادعو 0( ريوسلا ناه يفتت اه اوفر دال فس زعش ل[ :يوألا 1
 4 كلان ىلع ةيزفسلا كح رتنادنأ رغشلا اذه هلت نم. ناكا نييشلاو نايا كفاه
 نيبابتلا يف اوجرخف ءمهب ملعي ال وهو ربنملا ىلع بطخي وهو يِرْسَقْلا هللا دبع
 ٍريدجلا ىلع يطخاي وجر حتا رع .رفعج كيبل ءرفعج كيبل :نوداني

 ٌدلاخ داعتسا نأ ثبل امو .' !”(ءام ينومعطأ : لاقف ءًاعزف لوقي ام ملعي ملف شهدف

 موقي سيلو لجو زع هّللا الإ ىتوملا يبحي ال هنأ قيمعلا هناميإب رّبَعو «هشأج ةطابر

 ىلع اوضيقف سانلاو ةطرشلا نم ةوق دلاخ لسرأو «ةمايقلا موي الإ روبقلا لهأ

 مهنيبو ةينامثلا وأ ةعبسلا جالعألا ءافصولا هباحصأو باذكلا ديعس نب ةريغملا
 اهلل هلا ينجو .ّينهجلا نيعأ نب , كلام مهنيب نم نورخآو َناَيَب وعدملا

 يعّدي ةريغملا نأو رافك ةرحس هعم نيذلاو ةريغملا نأ ىلع اوعمجأف ةاضقلاو
 رظن دق ةريغملا ناك :ميعن وبأ لاق) :يربطلا لاق ياسو موتارخإ تحير ةنعولالا
 تيار :ثيرتخ نب نرفع لاقو د هبلصو هلتقف يِرْسَقْلا دلاخ هذخأف رحسلا يف

 ىلإ جرخأف هريرسب رمأ 0 ا هنكملاب نتا نوع اذلاج

 :ريثك نبا ظفاحلا لاق .' . .ارضحأف طفنو بصق نانطأب رمأو ؛عماجلا دجسملا
 ناكر هيا ا «هقنع تبرضف ة ةريغملا باحصأ نم لجرب دلاخ رمأ)

 :دلاخ لاقف .ىتوملا يبحأ ام هللا كحلصأ :لاقف . ىتوملا ييحُي هنأ معزي ةريغملا
 بصق نطب رمأ مث .كلذ ىلع ردقأ ام هّللاو :لاق ءكقنع نبرضأل وأ هنييحتل
 ل ل ا ناك .ةقسعا' ةريغملل لاق مث أران هيف اومرضأف

 ىلإ ينعي) ةبابسلاب ريشي وهو هلكأت رانلا ُثيأرف :شايع نب ركب وبأ لاق :نانلا

 م : كتي ةينايرلاب قحأ هللاو اذه 4 ةريغملل دلاخ لاقف (ينيحُيس هنأو 00

 اناييرمأ ول : ءاولتُُم طهرلاو ةريغملاب دلاخ رمأ) يربطلا لاق . (هباحصأ لتّقو هلتق

 لك يف مكليو :دلاخ لاقف هتضتحاف ًاردايم بهتلملا - نطلا ىلإ مدقف مهرخآ

 ةريغملا دلاخ لتق امل :ديز وبأ لاق .هقرحأ مث هاا ل

 ينعي) .هقلطأف «هسفن نع هقذصف «هلأسف 121100 د.كلام ىلإ لسرأ ًانايبو
 هب قثي نمب نيعأ نب , كلام الخ املف «(ىتوملا ييحي ةريغملا نأب نمؤي ال هنأب هقّذص

 - :لاق يناسارخلا ملسم وبأ مهيف ناكو

 اهئيطي ْنَميِف ٌسْمَّقلا ِهِئَلَع ُتئِطو يجال ِنْيَّميِرطلا َنْيَب هل ُتْبَرَض
 اهئيِشو ُنيِس طَخلا يف اَهَبَتْش امك ينلاس َنِيِح ٍةَهْبَش يف ُهُتْيَقلَأ
 ىلع هرارقإب هّتلتقل  ًاكلام ينعي  هثدجو ول :هرمأ رهظ نيح ملسم وبأ لاقف
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 نب كلام لاق امل نجسلا يف ناك ملسم ابأ نأ رهاظلاو .(١8/751ص) .«هسفن

 دقو :كلذ ربخ يتأيسو يناسارخلا ملسم ابأ سبح ًادلاخ نأل «رعشلا كلذ نيعأ
 ظحاجلا لاق . لفون نبا رعش يف امك (ًءام ينومعطأ) :هلوق هيلع دلاخ موصخ باع
 ت:ةةسمكلا لاقوال

 ُبّهلاو ُلّهلا انتاوصأ ِْإَكَّمأب ٍدلاخ ٌمأ ام :سانلا ٌبرب ٌُتفلَح

 ُبَعني ٍتوملا ىلإ ىعاّدلاو ٌكِلْذعب ًأمئاق ءاملا ٌمِهطَئسي ٌدلاخ الو

 لخد  قارعلل اريمأ - رمع نب فسوي ِمِدَق امل) هنأ نيتيبلا شماه يف ءاجو

 - :هيف هلوق هدشنأف يلع نب ديز هلتق دعب هحدم دقو تيمكلا هيلع

 ببضملا جاترلا هيف هنصح نّمك نكت ملو حاربلا يشمت مهل تجرخ

 ٌبَعْني توملا ىلإ ىعاّدلاو ٌكِلْذِعِب ًارغاف ءاملا معطتسي دلاخ امو

 دلاخل اوبصعتف «ةينامي مهو ءرمع نب فسوي سأر ىلع ًامايق دنجلا ناكو
 . هنذآتست ملو ريمألا دشنتأ :اولاقو اهب هوأجافف تيمكلا نطب يف مهفويس اوعضوف

 ءاهتنا دعب كلذ ناكو .(نييبتلاو نايبلا )7١65/"  .«تام ىتح مدلا هفزني لزي ملف

 ضيرحتلاو نتفلا جيجأتو ةيبصعلا قلخ يف رود تيمكلل ناكو «قارعلل دلاخ ةيالو

 .كلذ أبن ىتأيسو دسأو دلاخ ىلع

 يف يلاقلا يلع وبأ لاق «(ءام ينومعطأ) ربنملا يف وهو دلاخ لوقب قحلي اممو
 ل

 ؛هبلطم ري انايحأ ب بّزْعَيو هبيَس بيئصيف ًانيحأ ٠ يحب كلا نإ ياك هيأ 6

 .076هنم ٌّملبأ ٌرِصَح 2 قر

000 

 هاطعأف ةفوكلاب يِرْسَقْلا هَّللا دبع نب دلاخ ىلع نيِزَر جرخ» :يربطلا لاق
 ضّرحي هل تايبأ يف يدسألا ديز نب تيمكلل لاق كلذ يفو ؛هب فَي مل مث نامألا

 لاق ؛ه5١١ ةئس ةيئاثلا ةرملل ناسارخ دسأ ىلوت امل دسأ هيخأو يِرْسَقْلا دلاخ ىلع
 نا كيما

 هاا ٠ ىلا جن 0 يف سل 5 1 8 م 5 26# م -

 دهعب يىيفوي ملو هتعيضشو اتيِنَر هقتمذب ىلوْنمو

 .اج ؛«١١١ص - ىلاقلا يلع يبأل  يلامألا )١(
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 ركذي ملو هربخ ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقو «نامألا ًائيِزَر ىطعأ دق دلاخ ناكو

 ام : (نامألا هاطعأ نأ دعب)  دلاخ هل لاقف .ةفوكلاب ٌلجر أبنت» :لاق امنإو همسا

 لصف «ءرهامكلا كانيطعأ انإ :لاق مث .نآرق ىلع لزن دق :لاق ؟كتءوبن ةمالع

 انإ :لاقف . بلّصَف دلاخ هب رمأف .رجافو رفاك لك عطّت الو ءرهاجت الو كبرل
 .؛دوعت الأ كل نماض انأف ءدوع ىلع كبرل لصف «دومعلا كائيطعأ

 جراوخلا نم هتعامجو لولهب جورخ - 4
 رشب نب لولهب ةدايقب جراوخلا نم ةعومجم ترهظ ه7١١ ةنس يلاوح يفو

 دلاخ ىلع اوجرخ نيذلا نم هريغ رابخأ كلذكو هربخ يربطلا ركذ دقو «ةراثك بقلُملا
 يربطلا اهعمج امنإو ةنسلا كلت يف اهعيمج نكت مل اهنكلو «ه4١١ ةنس ثادحأ يف

 لولهب جورخ ةثداحف «دلاخ دهع نم ةريخألا ةنسلا كلت يف اهركذو دحاو عضوم يف

 ةناوع نب ٌمكَحلا ىلإ تادادمإ ثعبب دلاخ مايق وهو نمزلا ىلع لدي رمأ عم تنمازت
 .ه5١١ ةنسو ١١7 ةئس نيب ام كلذو ءدنسلا دالب ىلع هلماع يبلكلا

 توق هل ناكو «هلأتي ناك ًالولهب نأ» :يرْضَبلا ةديبع ىبأ نع يربطلا ركذ دقو

 و ..جحلا ديري جرخف كلملا دبع نب ماشه دنع سأبلاب ًاروهشم ناكو «قئاد
 ىرق نم ةيرق اودعتاف «هيأر لثم ىلع ناك نم ةكمب يقلف ناطلسلا ىلع جورخلا ىلع

 ال نأ ىلع اوعمجأو «لولهبلا مهيلع اورّمأو ءالجر نوعبرأ اهب عمتجاف «ءلصوملا
 لامعألا ضعب ىلع كلملا دبع نب ماشه دنع نم اولبقأ مهنأ هوربخأ الإ دحأب اورمي

 هوربخأ الإ لماعب نورمي ال اولعجف .مهلامعأ يف مهذفنيل دلاخ ىلإ مههجو هنأو

 نم اوعمسف داوسلا نم ةيرق ىلإ اوهتناف «ديربلا باود نم باود اوذخأو ءكلذب
 :هباحصأ هل لاقف «لاق ام لاق يذلا لماعلا اذهب أدبن :لولهب لاقف ءًامالك اهلماع

 لتقت ال نأ هللا كدشننف هريغو دلاخ انرّذَحو انرهش اذهب انأدب نإف دلاخ لتق ديرن نحن

 امل ينمزلي ام ٌعَدأ ام هّللاو :لاقف «سئانكلاو عيبلا ينبي يذلا دلاخ اًنم ثلفيف اذه
 ًاوليِدَف صو رعبفللا لاق دقو «هلتقأف ًادلاخ كردأو لماعلا اذه لتقأ نأ وجرأو هدعب

 مهنأ اوملعو سانلا مهب رِذنف «هلتقف لماعلا ىلإ ىتأف 4(رّتْكللا ري مُكَدوُلي و بردا

 ٍلئنيح نوردي ال مهو تجرخ دق ةجراخ نأ هوربخأف دلاخ ىلإ دُّرَبلا تراسو «جراوخ
 . مهسيئرا نم

 مِدُق دقو «قلخلا يف ٍئنيح وهو ةريحلا ىتأ ىتح طساو نم جرخ دلاخ ناكو
 دلاخ لماعل ًاددم اوهُجُو دق شيج يف نيقلا ينب نم ماشلا لهأ نم دئاق مايألا كلت يف

 .(8/7؟:7ص) .(دلاخ اهدصق كلذلف «ةريحلا اولزنف  ةناوع نب مكححلا  دنهلا ىلع

 ريثألا نبا لاق كلذ يفو «دنسلا دالب ىلع دلاخ لامع أبن ركذ فلس دقو -
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 لزنف دئسلا ىلع نمحرلا دبع نب دينجلا يِرْسَقْلا دلاخ لمعتسا ةئامو عبس ةئس يف»
 . .- (رهاد نب ةشيلح :بوصألاو)  روبعلا نم رهاد نب ةبشيج هعنمف ؛«نارهم طش
 ديري رهاد نب ةصص هوخأ برهو ,هلتقف هتنيفس تحنج دقو ًاريسأ ةبشيج دينجلا لخأف

 ازغو «ءهلتقف هيلإ ءاج ىتح دينجلا هعدخف  دلاخ ىلإ  دينجلا ردغ وكشيل قارعلا

 نم امهريغو «ةيلاملاو «نيزأ حتفو «ةونع اهحتفف اوضقن دق اوناكو جركلا دينجلا

 ءايخسأ نم ناكو يبتعلا ديز نب ميمت دنسلا ىلوت مث» :يرذالبلا لاق (؟ة«رغعلا كلذ

 ميمت فعضف .مهزكارم اوضفرو دنهلا دالب نع نوملسملا ج -رخ همايأ يفو «برعلا

 00 0 1 :لوفل ساير 0 0

 ا ري سال اعمار هم ةةكيالوم

 ب مكحلا أدب مث .«ةناوع نب ٌمُكَحلا ينعي ىنعي .هب يضْرَف سانلا لخبأ ٌتيلوو ءامكفلت

 مل اويل صاح ردفلا ا دنهلاو 0 قطانم ا

 لاق كلذ يفو (نيزأ)و (جنهد)و 5 نابع ررار بويكا متف داعأف

 . «دنهلاب هيلع اوبلغ امم ودعلا يديأ يف ناك ام ةناوع نب ٌمكَحلا صلخت» :يرذالبلا
 ةيار ءالعإو داهجلل قارعلا نم ةناوع نب ٌمكَحلا ىلإ تادادمإلا ثعبي دلاخ ناكو

 مارال و اتا داب واقل

 أددم ماشه مههجو دق شيج يف ماشلا لمأ نم دقاق مايألا كلت يف ميت دقو - داهجلل

 كئلوأ ربخ هيلإ ىتأف «دلاخ اهدصق كلذلف «ةريحلا اولزنف ءكتفلا ىلع دلاخ لماعل

 .ةفوكلا داوس لامع نم لماع لتقب مهمايقو جراوخلا

 «ةقراملا ءالؤه هللا لَئاَق :لاقف ماشلا شيج سيئر دلاخ اعدف» :ةديبع وبأ لاق
 ىلإ جورخلا نم هتيفعأو ماشلاب ضبق ام ىوس ءاطع هّتيطعأ ًالجر مهنم لتق نم نإف

 هجوتف كلف ىلإ رعت يس ل ما 0

 طرت ع ماعلا دج لورا .ينيقلا لك كل د

 - هوتافف دايج ليخ ىلع نويماشلا ناكو «ةفوكلا باب اوغلب ىتح نيمزهنم ةفوكلا لهأ

 اميف مهيقلف «نابيش ىنب نم ًادئاق ثعبف ًادلاخ موقلا ةميزه تغلبو  دلاخ ىلإ اوداعو

 .؛ج 55١2ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 حناج ينإف محرلاب كتدشن :لاقف لولهبلا مهيلع دشف «ةفوكلاو لصوملا نيب

 هعُري ملف رظتني ةريحلاب ميقم وهو ًادلاخ اوتأف «هباحصأ مزهناو «هنع فكف ءريجتسم

 يف وهو لصوملا ديري ةفوكلا داوس نم لولهبلا لحترا امنيب .هيلإ ىتأ دق لَقلا الإ
 ةريزعملا : ماعد جور نارا لغأ ومن دك نلاصملا دهر ب ونادمم نمت يمتع
 لمحف . .لصوملا نود ناكم ىف هباحصأو لولهيب اوقتلاف . .ةريزجلا لهأ نم ًادنج

 لتقو . .لولهبلا تامف :ةعرضن هلع توملا ابأ ىنكي ةليدّج نم لجر لولهبلا ىلع

 ثبلي ملف يركشيلا ورمع جرخ لولهبلا لِتُق امل :ةديبع وبأ لاق .هباحصأ نم ةّماع
 .«لتق نأ

 نفسلاب مهثعبف «ةرصبلا ىلإ ةريحلا نم ددملاو شيجلاب .ئرسقلا دلاخ ىغمو
 ةناوع نب ُمكححلا ىلإ ًابوتكم وأ ًالوسر مهعم ثّعَبو ءدنهلاو دنسلا دالب ىلإ ةرصبلا نم

 نيملسملل أجلم ال نأب دلاخ ىلإ بتك دق ةناوع نب ْمكَحلا ناكو «دنسلا ريمأ يبلكلا

 ينبي نأب دلاخ هيلإ بتكف «نيملسملل ةنيدم ءانب ىريو «دنهلاو دنسلا رهن ةقطنم يف
 كتف" د قر ةذاملا لاق تاس الز كان هيما و: لاقل نشعر هدمأ اهيورب 8 ةقيقحلا
 اهلعجو ةظوفحملا اهامس ةنيدم دنهلا رهن يلي امم ةريحبلا ءارو نم ةناوع نب ٌمُكَحلا

 نا يلا وخ و كيج فيرس اي لوكا دقو .«اهلزنو ءاهرّصّمو «نيملسملل ىوأم

 ءارو ةدتمملا قافآلا ةيقب ىلإ ةيبرحلا ايارسلا هيجوتب ةناوع نب ٌمكَحلا ماقو هها1١

 .مالسإلا تايار اهعوبر يف تفرفرف ؛دنهلاو دنسلا رهن

 نوحيج رهن ءارو امو ناسارُخ يف ناقاخ عم برحلا أبن 5

 ىلع ًابصنم يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ريمألا مامتها ناك ه7١1١ - 1١7 ةنس يف
 هّللا دبع نب دسأ ةيالو دعبف «نوحيج رهن ءارو امو ناسارخ دالب يف برحلا ثادحأ

 يذلا يسيقلا يملسلا هللا دبع نب سرشألا اهالوت (ه5١1 - )٠١5 ناسارخل يرْسَقْلا
 كرتلاب اوشاجتساو «ىراخُبو دغّسلا ترفك) همايأ يفو ةئيس ةبصعتم ةريس راس

 موت سرشأ كاع ماتم لزع ه١١١ ةنس يفو) : ريثألا نبا لاق .(ناقاخو

 اذه دينجلا ناكو  «يرملا نمحرلا دبع نب دينجلا لمعتساو اساور فدل دبع

 ردغلا ببسب هلزع متو ه٠ هم-٠ ٠ها/ ةنس دنسلا دالب ىلع يِرْسَقْلا دلاخل ًالماع

 مث «دلاخ نم ًابضاغ ناك كلذلو ابلاغ  دنسلا لهأ نم هباحصأو رهاد نب ةشيلحب
 رهظأو ه١١١ ةنس طساوأ يف اهالوتف ناسارخ ىلع هتيلوتب ماشه عانقإب ضعبلا ىعس

 ملو هلامع دينجلا لمعتسا» :هنأ ريثألا نبا ركذ دقف هدهع لئاوأ يف ةيسيقلل بصعتلا

 دالب ىلإ ناسارخ يف نيملسملاو برعلا عومجب دينجلا راس مث .«اًيِرَضُم الإ لمعتسي
 لخدو .خسارف عبرأ دنقرمس نيبو هنيب دينجلا راص املف) ه7١١ ةنس رهنلا ءارو ام
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 دْعْصلا لهأ رافك نم ميظع عمج يف كرتلا ميظع ناقاخ هحّبَص «بعشلا نيملسملاب
 ريثك اهيف دهشتسا ةريبك ةكرعم بعِشلا ةقطنم يف تعقوف «(كرتلاو شاشلاو ةناغرفو
 رومأب دينجلا احصن يملسلا رشجملاو يدزألا ماطسب نبا ناكو «نيملسملا نم
 ةقطنم ىلإ نيملسملا نم افلأ نيرشعو ةينامث قاسو ءامهيأرب ذخألا نم دينجلا عنتماف
 :ريثألا نبا لاق ءاورقهقتف نيملسملا ةمدقم ىلع هشيجو ناقاخ لمحف .«بعشلا
 ىلعو «كلام نب رماغ ميمت ةعامج ىلعو .دزألاو ميمت ةنميملا ىلع دينجلا لعجو

 يلي امم ةرسيملا يف ةعيبر لعجو ءورمع نب دوعسم نب ماطسب نب هللا كينغ دزآلا

 يف فقاو ٌدينجلاو ةنميملا تلاجو . .ةرسيملا قيضل ةنميملا ودعلا دصقو . .لبجلا
 بحاص هل لاقف «مهافج دق ناكو «دزألا ةيار تحت فقوو ةنميملا ىلإ لبقأف بلقلا
 نإف «ٌيح لجر اًنمو كيلإ لصوُي ال هنأ تملع كنكلو ءانمركَتل انتتج ام :دزألا ةيار
 ذخأو .«دهشتساف ةيارلا بحاص مدقت مث .انيلع كبت مل انكله نإو «كل ناك انرفظ
 . .اودهشتساف ًالجر رشع ةينامث اهلوادتو ءدهشتساف يدزألا ةعاجم نبا ةيارلا
 نب نسحلاو «ناذوح نب هللا دبع نب دمحمو «ماطسب نب هللا دبع دزألا نم دهشتساو
 نب ديزيو «ليخلا بحاص ليضفلاو «(ورم ىلع يِرْسَقْلا دسأ لماع ناك يذلا) خيش
 يعدا :همأل لاقو ءفلأ ةئامو نينامث هتجح يف قفنأف جح دق ناكو يناذحلا لضفملا

 ةثالثب جحلا نم همدقم دعب دهشتساف اهيلع يشُعو هل تعدف .ةداهشلا ينقزري نأ هللا

 دشار نب رظنلا دهشتساو الجر نوعستو ةئام ددألا ب تيما لقو .٠ اهون شع

 ةروس لِتُق املف . .مهريغو ةعيبر ناسرف نم تائم يف ءّرحلا نب ةروسو «يدبعلا
 ةعبرأ اهب نصحتف دنقرمس ىلإ ىضمو ء«بعِشلا نم دينجلا جرخ ءهعم نيذلاو
 هّللا دبع نب دلاخ ىلإ ةسكتلا كلت أبن ىتأو. .(اهريغو ىراخُب ناقاخ رصاحو . .رهشأ
 ةديصق يئاطلا يبعرشلا ثعبو لاق دقف ءارثنو ًارعش اهقراشمو قارعلا ريمأ ئرْسَقْلا
 : يئاطلا يبعرشلا لاقف» :ًالئاق بعّشلا ةعقوم أبن يف يربطلا اهركذ دلاخ ىلإ

 تضم ةلغقل لمأنؤش كلاي َةييرَغِدالب يفادنِه ٌتْرَكَذَت

 هُدوُنَج تراسو ُناقاخ ٌبَداذإ

 مهني فصتلا انلام دنه  كلانه

 اهتيأاردق ٍةَّلدخ ٍدْوَخ َبْرالأ

 ايايلكب نار هوك هيلع ىباخا

 انهموق فض اهتود: ىلغأب ىدانت

 عرش * 1 تال رع اياط سل انعم

 ٌعَّمْطَم موقلا يف ٌدنه ايانل نإ امو

 عمص أٍدْغَسل اّنِم ٌمُهَجاهِب قوسي

 ٌعِمسُتَف نيملسملا اهيلإ يدانت

 ٌمِحريف راغي مكن لجرالأ
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 ٌعفنَي نطاوملا ضعب يف توملا ىري يِنْدُرَيٌميرك هكنم ٌلجرالاأ
 هدفا سئاربلا نيب قتلا تكي - ةاينيصن ذأ ريشاشر راج امك
 ٌعَسوَتَياهفاوجأالَمأبعُرو اهبيلُق يف ةَوِبَن وكشت هللا ىلإ

 عْزوَتن نأ لبق ْنِم ٍدلاخ ىلإ ةفيحص أكولأ يئع ٌملْبُمْنَمَْف

 اتإنعفأ ْنَأَو ءاناأاياقب نأَح

 هلئجوانيف 3 ناقاخ اومعطأ ْمُه مم

 ٌمقوُملاُليَِّذلا ُهاَنْدَدَع ام اذإ

 :(عَْرْعَرَي اهيشهاتك اككيتألا

 دلاخ ىلإ ةهجوم اهنأ ىلع ةديصقلا هذه يف ةريخألا ةثالثلا تايبألا لد

 ىلع لدي «دلاخ نقلا ناسارخ ريمأ دينجلاب ىوكشلاو هيلإ ةديصقلا هيجوتق ءيِرْسَْلا

 يتلا ةياورلا باوص مدع ىلع ىلاتلاب لديو «ناسارخ ىلع دلاخل لماع دينجلا نأ

 ءيرَْقْلا دلاخب ةطبترم دعت مل ناسارخ نأو ةرشابم ماشه ةفيلخلل ًايلاو دينجلا ربتعت

 ةيناميلا افج ناسارخ ىلوت امل دينجلا ّنألو ؛ماشه ِلَبِق نم تناك دينجلا ةيلوت نآل

 نأ يربطلا ىور دقف دلاخل ٌمارتحا هنم رهظي ملو لب اَيرَضُم الإ لمعتسي ملو

 نوبت عري رز ومتنم 00 :لوقيو هللا دبع نع لاخ ركلت دينجلا ناك»

 ال هلك كلذ نكلو  ؛درفلا : لقلاو ١ عبضلا : ةفيهلاو فيهلا نم ةفيه «ٌلُق نب لق

 هالو ًابصعتم يملسلا سرشأ ناكدقف : :يرْسَقْلا دلاخب ًايمسر هطابترا عم ضراعتي

 ءدينُجلا ىلع كلذ قبطنيو (يرْسَقْلا دلاخ ةبتاكمب ماشه هرمأ) كلذ عمو ماشه

 - :هتديصق يف يئاطلا يبعرشلا لاق كلذلو

 ٌعْزَوَنَت نأ لبق نم ٍدِلاخ ىلإ ةفيحص ًاكولأ ينع ُغلْبُمْنَمْف
 ٌعقَّوُملاٌليلّذلاهانْدَدَعاماذإ انريمأَنأو ءاناياقب َنأب

 ٌٍبلط كلذ يفو ءدينجلا ريمألا ىلع ثدح ام ةيلوؤسمب ةديصقلا تقلأ دقف
 .نوملسملاو برعلا هببسب عيضيو ناسارخ عيضت نأ لبق دينجلا لزعب دلاخ ىلإ

 يميمتلا ةعسوت نب راهن رعاشلا مهنيب ًادفو نمحرلا دبع نب دينجلا ثعب دقو
 ريثألا . نباو يريطلا ركدنفو رد 11- يديقلا بلالو هيج نورك ام رتل

 0 1١ ص) (ماشع ىلإ دفولا دلاخ دفوأف فلا هيفا للاب ىلإ قولا يدا

 ىلإ ةهجوم تناك ىئاطلا ىبعرشلا ةديصق نأل بوصألا يه ةيناثلا ةياورلا هذهو

 ىقلأ دينجلا هثعب يذلا دفولا امنيب دينجلا ىلع ةيلوؤسملا تقلأ ةديصقلا نكلو «دلاخ

 دفولا ثعب دينجلا نأ ريثألا نبا ركذ دقف يميمتلا ةروُس دئاقلا ىلع ةميزهلا ةيلوؤسم

 (ةفئاط ينتتأف «لعفي ملف ءاملا موزلب هترمأ يناصع ةروس نأ) ماشه ىلإ هعم بتكو

 :هباحصأ ةيقب ىف ةروس بيصأو «دنقرمس ىلإ ةفئاطو ءفَسُن ىلإ - تمزهنا - ةفئاطو
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 ال ةياورلا هذه نكلو .«دهش امب هربخأف ربخلا نع ةعسوت نب راهن ماشه لأسف
 نم دلاخ عمس دقف ؛دلاخ ىلإ دفولا دفوأ دينجلا نأ تركذ يتلا ةياورلا عم ضراعتت

 سفن ماشه عمسف ماشه ىلإ دفولا ثعب مث «مالكلا كلذ هعسوت نب راهن نمو دفولا
 .ريربتلاو مالكلا كلذ

 ءدينجلل ديدش مولو مذ اهيف ناسارخ نم ةيناث ةديصق دلاخ ىقلت نأ ثبل امو

 :لاق امنإو دلاخ ىلإ ةهجوم اهنأ ركذي ملو بعّشلا ةعقوم ءابنأ يف يربطلا اهركذ دقو
 دلاخ ىلإ ةهجوم اهنأ ىلع لدي ريخألا تيبلا نكلو «دينجلل يدبعلا سرع نبا لاقف»
 - :هلوق وهو

 داش ىلاةرشلااهبت ىشتت“6 ةيعاتتانفربخح ةدذي بشق

 نب ةعيدو نب مْنَع ينب نم ؛كراعم نب دلاخ همسا يدبعلا سرع نبا رعاشلاو
 ناسارخب تاحوتفلا داجمأ دهش دق ناكو «ةعيبر نم سيقلا دبع ينب نم مث زيكل
 :يربطلا لاق «مهريغو لّضفملاو بلهملا نب ديزي مايأو بلهملا مايأ رهنلا ءارو امو
 : دينجلل سرع نبا لاقف»

 دهراحلارسئملا َلامج اوناك 2 ٍرَشْعَمْنِمٍبرحلاٌةامح ني 1
 دئابلاك لَهَمُملاَرِقاعلاَو 00-52 ,لاجآب اوُداَب
 دئاز ْنِمنيعلاعوُمدِلام البْسُماهَعْنَد يرجت ُنيعلاف
 ؟دلاخ نم رهدلا يف ىزت له مأ ؟ةنخروم تيملل قرت :نظتأ
 ٍدراولاب رواصلاًاردنو ايماني قتلت اهيدك اكك

 ٍدِئارمانرِعيعبنم انماش يذلاباّتيِلَي ىتح
 دجاج تك يذائدتبُم ينثنتيالةقانلارِقاعك

 دعاسلاب كاع ار اهيل ! وستتم كدصيع ام ديكجدب
 لقاولا يوما لةخعتلا» "” ةعدضص فشل ل اهكفتف
 اقوي كتابت مر امديش ايناس وتحت نايل فيت
 دهانللدزاجلااهُمِسقَي ٍةطوبغم ءازجأاًئَمكرت
 دماقتلا ةييبك ابيودح عت اهردجج يف ةلفطلاك تنأذإ
 ٍدِماشلاو بياغلا ةتودحا ةاهعايشأار دئقزُمَت ثخضأ».

 ٍدجامةَّرِم يذىوقلادلجج مزاح نم بعشلا يف ىوث مكو
 ٍدِماحلاِبٍةودَّعلا يف تنأام ٍلباق نم برحلا ٌنَيرمئال..
 ٍدرافلا ٍدَّرُعْلا امحلا قوط هرحن ىلعاقْوطهثدْلَف
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 «نتاخ ىلإ وتلا ايف ناقشت فاين انتكزوتمخ ةزنيشق

 (86ج ,.؟١؟صر)

 يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ىلإ يدبعلا سرع نبا ةديصقب ديربلا ئَعَس دقو
 أرقو ؛ةفلاسلا تايبألا ىلع هنم انرصتقا دينجلل ريثك مذ اهيفو ءطساو ةنيدم ىف

 نبا تأ انقيو «يئاطلا يبعرشلا ةديصق عمسو أرق امك ةديصقلا هذه دلاخ عمسو

 نم دينجلا هثعب يذلا دفولا امنيب «ةيناميلا نم يئاطلا يبعرشلاو ةعيبر نم سرع
 نع ةفاحتلا لإ ايفا اوه كضعتلاب ريمتلت نكس اق دل الب بنما نكن .ةسفلا
 ءاضرإ ىلإ لام دق كلملا دبع نب ماشه نأ  ةيناث ةهج نم كردي ناكو ءةهج

 ءارمأ نأل ةيسيقلا نم ناسارخ ريمأ لعجب ناسارخل دسأ ةيالو ةياهن ذنم ةيسيقلا

 ًاميكح ًافقوم دلاخ ذختاف ةينادبلا نم اهتراشمو:قارغلا ميلاقأو تارالر عيمج

 هماهتا مت : هللا دبع نب دسأ هاخأ نأ ةصاخو كلذ ببسب ةلكشم يف طروتلا ةيشخ

 1 ةثلاث ةهج نم  دلاخ ناكو «ناسارخ ىف ةيناميلل بصعتلاب

 نب ماشه ىلإ دينجلا دفو ثعبب دلاخ ماقف «ناسحإلاب ةبناقسل اوبال ةينحلا

 نم ةعيرس ةيركسع تادادمإ ثعببو ًاريمأ دينجلا رارمتساب راشأو «كلملا دبع
 هركذت اه. نأ ىدبيو.-رتهتلا ءارو امو:ددق رمت ىف نيطلشلاو ديتجلا ىلإ قارغلا

 ءاشع عاقل قع دعت ريثألا نبا ةركذ ان وهو دلاخ قارو ةروشم ناك تاياوزلا
 لهأ نم فالآ ةرشع كيلإ ٌتهجو دق :دينجلا ىلإ ماشه بتك» :هنأ دينجلا دفوب

 اهلثمو حمر فلأ نيثالث حالسلا نمو ؛«ةفوكلا لهأ نم فالآ ةرشعو ةرصبلا

 ةفوكلاو ةرصبلا نأل ددملا كلذ هيجوتب دلاخ ىلإ بتك ًاماشه نأ دب الو .(َةَّسْرَِت
 - ةدرب يبأ نب لالب  ةرصبلا ىلع هلماع دلاخ رمأف «ماشلا يف اتسيلو قارعلا يف
 لتاقم فالآ ةرشع امهنم لك زهجف دايز يبأ نب قراط  ةفوكلا ىلع هلماعو

 ملسم نب ورمع ةرصبلا ناسرف ىلع دلاخ ىَّلوو «طساو ةنيدمب دلاخ ىلإ اولبقأ

 نم امهعم ثعبو «يرماعلا ميعن نب نمحرلا دبع ةفوكلا ناسرف ىلعو يلهابلا
 عم دونجلا تميقو) : يربطلا لاق سرت فلأ نيثالثو حمر فلأ نيثالث حالسلا

 06 «ةفوكلا لهأ يف ميعن نب نمحرلا دبعو ةرصبلا لهأ يف ملسم نب ورمع
 نأ مهرمأو هعم بدتنا نميف يربنعلا ديزي نب ةرثوحلا مهعم حّرسف «نايناغصلاب
 ريثألا نبا ركذو .«اولعفف ءةلتاقملا اهيف اوُعَدَيو دئقرمس لهأ يرارذ اولمحي

 دينجلا راسو ءلتاقم ةثامنامث ىف ريششلا نب نامثع دئقرمسب فلختسا دينجلا

 نم موي لوأ يف ةينيمركب ناقاخ هيلإ لبقأف «سيواوطلا نم اند ىتح نيملسملاب
 نم اورّيطتف «كرتلا ءامظع نم ًاميظع زوحأ نب ملسم لَّتَقو . .اولتتقاف «ناضمر

 .ناجرهملا موي ىراخُب اولخدف نوملسملا راسو «سيواوطلا نم اوفرصتاو كلذ
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 علا ذا نم هناك ةاتاحر نينحتلا ني تعشلا ةقوف] لبق لقول ةقريطلا لاق
 مث ه١1 ناضمر يف سيواوطلا نم هشيجو ناقاخ راسكنا نوكي كلذ ىلعو
 .ناقاخ عم برحلا تفقوتو «ناجرهملا موي ىراخُب ةنيدم نوملسملا لخد

 ةيناميلا ىطعأو «ءبصعتلا نع ىلختو «كلذ دعب دينجلا ةسايس تريغت دقو

 «بلهملا نب ديزي تنب ةلضافلا جوزتو «لامعألا ضعب ةيالو يف مهتناكم ةعيبرو
 . ةميكحلا ةضاينسلا خم ءيرشو هلا ةققومل ءاقولا نم ءوش كلذ يف ناك اميرو

 4 ا

 تي عي د

 دلاخ مايأ ملسم يبأ سبحو . .ةعيشلا بزحل دلاخ ةهجاوم  ؟

 قارعلا يف يِرْسَقْلا هَّللا دبع نب دلاخ اهجهتنا يتلا ةمزاحلاو ةميكحلا ةسايسلا نإ
 مهريغو ةعيشلا تاعامج ضعب تلعج رارقتسالاو ءودهلاو مالسلا ىلإ تدأو اهقراشمو

 نسح يجان .د ركذ امكو هنأ ْذِإ ءيرسلا يبرحلا يميظنتلا لمعلا نم عون ىلإ نوهجتي

 فوقولا ىلإ لدي ايديز عض ةرتفلا كلت ىف قارعلا نأ»  يِرْسَقْلا دلاخ دهع نع

 .4يبرحبلا عيظنتلا ىلإ نحل مس اةنبتا اهنيب «ريمتلا نم عون ىلإ نسانلا هجتاو
 ةعيشلا نم تاعامج يرسلا يبرحلا ميظنتلا ىلإ اوهجتا نيذلا زربأ ناكو

 ةفالخ يف مهطاشن ءادتبا ئربطلا ركذ دقو «سابعلا ينب ةاعد مساب دعب اميف اورهتشا
 سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم ِهَجَو» ثيح ه١٠٠ ةنس زيزعلا دبع نب رمع

 جاتساا و فرك داو نوح نب دمتي هجر مق نارعلا ىلا سيب ةاربخلا شرا نم

 مث ءاوقل نم اوقلف «هتيب لهأ ىلإو هيلإ ءاعدلاب مهرمأو «ناسارخ ىلإ راطعلا ناّيحو
 .- يربطلا لاق اذكه  .(ّىلع نب دمحم ىلإ مهل باجتسا نم بتكب اوفرصنا

 ةمركع ابأ ىقلف ةفوكلا ىلإ دنسلا نم ناهام نب ريكب مِدَق ه١١!/ ةنس ىفو
 نب دمحم ىلإ لخدو «كلذ لبقف «ةوعدلا رمأ هل اوركذف سيئنخ نب دمحمو ةرسيمو
 هماقأف ءةرسيم ناكم قارعلا ىلإ ًاريكب يلع نب دمحم هَجوَف «ةرسيم تامو ءٌىلع
 نم لجر ءاجف «ناسارخ ىلإ ةاعد مهتعيش نم ةعامج ناهام نب ريكب هّجوُف . هماقم

 ةرداغمب مهرمأو ءمهب اعدف هيلإ مهب ىشوف يِرْسَقْلا هللا دبع نب دسأ ىلإ ةدنك

 نم لوأ نأ دمحم نب يلع نع يربطلا ركذو ..مهبقاعو مهسبح هنإ ليقو «ناسارخ
 نب دسأ ةيالو يف نادمه ىلوم دمحم وبأ دايز سابعلا ينب ةاعد نم ناسارخ ِمِدَق

 ذخأف  ةوتش ورمب دايز ماقأو - ه8١٠١ ةنس ىلع نب دمحم هثعب «ىلوألا هللا دبع

 خيش نب نسحلا ورم ىلع ناكو - ةفوكلا لهأ يلاوم نم ةينامث هعمو طشني دايز

 . . ىسوم ابأ ىنكي لجر هعم ناكو ء«دسأ هب اعدف هّللا دبع نب دسأ هبربخأف ,يدزألا

 ناسارخ ٌتمدق امنإ لطابلا كيلإ عفر :لاق ؟كنع ينغلب يذلااذه ام :دايزل دسأ لاقو



 546 يِرْسّملا هللا دبع نب دلاخ /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ه5

 راص اذإف سانلا ىلع يلام تقّرف دق :لاق «يدالب نم جرخا :دسأ هل لاقف .ةراجت يف

 ىلإ خيش نب نسحلا بتكف ؛هرمأ ىلإ داغو «ورم ىلإ دايز فرصناو . تجرخ ْيلإ
 ام ىلإ رمألا لآو ,هعم نيذلاو دايز لاقتعاو دصر متو . .«هرمأ هيلع مظعو 55

 دسأ افع دقو .ه8١١ ةجحلا يذ يف يلاوملا نم ةعبسو دايز مادعإ نم ةياورلا هتمعز

 ةيسابعلا ةوعدلا طاشن داع ه1١١-5١١1 ةنس يف مث .ناسارخ لهأ بلغأ نع
 .ةفوكلاب يناسارخلا ملسم يبأ سبح متو ءاهركذ يتأيس تاءارجإب دسأ ماقو ناسارخب

 ملسم يبأ ربخ) ناونعب ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف كلذ أبن ءاجو
 :هصن يلي امك (هرمأ ةيادبو يناسارخلا

 عم أشنو يلجعلا لقعم نب ىسيع لزنم يف دِلَو «ناهبصأ لهأ نم ملسم وبأ ناكل
 ةرامإ يف كلذو «لقعم نب ىسيع عايض يف راجتلا نم موق ىلع قيرطلا عطَمُ .ىهدلو

 ىلع لمتشي هنأ ربخأف «ىسيع نع دلاخ لأسف «قارعلا ىلع يرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ

 بنتو ةلررشللا وها هب ىتأ نم دلاخ هيلإ هّجوف :مياإ كرواو نوع بل هتار صرصللا

 سبح دق دلاخ ناكو .همدخي مالغ ٍلئموي ىسيع عم ملسم وبأو «ةفوكلاب نجسلا يف

 مهب ثعب ناسارخ لهأ نم مهتعيش نم ًاموقو ةفوكلا لهأ نم سابعلا ينب ةعيش نم ًاموق
 ةعيشلا عمسي ملسم وبأ ناكو «ريسألا صفح هل لاقي ّلجر مهيف ِهّللا دبع نب دسأ هيلإ

 رثكي ناكو .هبجعأف هضعب ىعو ىتح مهلوقل يغصيف ةوعدلا نوركاذتي سبحلا يف نيذلا

 «ةعيشلا ءاملع نم ناكو «ةفوكلا لهأ نم جاّرسلا ميهاربإ نب ىسيع ىسوم يبأ موزل
 ابأ نولسري ةفوكلا لهأ نم نجسلا يف نم ناكو . اجاّرس ناك ملسم ابأ نإ ليق كلذلو
 هيلإ اونمأتساو هب اوقثو ىتح «مهلئاسر ةفوكلا لهأ ةعيش غلبيو ءمهجن جئاوح يف ملسم

 ىسوم يبأ عم ملسم وبأ ناك : مهضعب لاقو . لت ما جم نإ ل وا

 اذه نم : ىسوم ىبأل لاق دمحم هآر املف «يلع نب دمحم ىلإ هعم لخدو . .جاّرسلا

 لاقف «نمحرلا دبع :لاق ؟همسأا ام :لاق ءانيلاوم ضعب لاق ؟كعم لخدي يذلا ىتفلا

 ىسوم ابأ َّنِإ مث «همرتحت نأ بجيف انرمأب موقي هنأ ىلع ينلدت تارامإ ىرأ ينإ :ًاريماهل
 نب ميهاربإ ىّمسُي ناكو ةنس نيرشع نبا ٍذئموي وهو هعم ملسم وبأو ةفوكلا ىلإ عجر

 ا ل ماب هابل عا اب ل كاتب لا
 "بلسم ابأ :

 سبحب ه9١٠-8١١ةنس دسأو دلاخ اهذختا ىتلا تاءارجإلا تّدأ دقو

 فقوت ىلإ «مهنع وفعلاو مهحارس قالطإب دلاخ مايق مث «ركذلا ةفلاس ةيعيشلا ةعومجملا
 .ةيرس رثكأ ًالكش تالاصتالا تذختا امبرو «تاونس ةدعل يرسلا بزحلا كلذ طاشن

 .7 07ص - حاطنلا نبا  ةيسابعلا ةلودلا رابخأ )000
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 نب يلع نب دمحم رمأب ناهام نب ريكب دنع نم هجوت ه7١1 ةنس يفو

 ةنس ىف : هنأ ريثألا نباو يربطلا ركذ دقف «ناسارخ ىلإ ةعامج نيالا نيفللا دبع

 نمحرلا دبع نب دينجلا لخأف «ناسارخ ىلإ سابعلا ىنب ةاعُد نم ةعامج راص ه١

 رمتسا يرسلا طاشنلا نكلو .(رده هَمَدَف مهنم بيصأ ْنَم :لاقو هلتقف مهنم الجر

 ةداق ٌدسأ لقتعاف ه1١١ ةنس ناسارخل ةيناثلا دسأ ةيالو يف هفاشتكا متو ناسارخ يف

 مهسأر ىلع ناكو (سايعلا ينب ةاعد نم ةعامج) يربطلا لاق امك وأ طاشنلا كلذ

 اهل لاق ءايقنلا نع ةسمك ةعمو ةيضايعلا ةرعذلا ا حيا ىو رخل ربك ني نبيل

 هّللاو هنم ُهّللا ْمِقَنَي َداَع ْنَمو َفَْلَس اّمَع ُهللا اَهَع١ : ىلاعت هّللا لقي ملأ هم :دسأ

 - :رعاشلا لاق امك هّللاو نحن :ريثك نب ناميلس لاقف ؟«ماقتنا وذ ٌريزع

 يراصتغا ءاملاب ناَصّعلاك تنك ٌفِرَش يقل ءاملاريغبول

 نم انآ ان[ «ريسألا اينآ «كدين تراقحلا هللاو كلم اسست ان, ئردق
 مث 2. .نالف ىلع سانلا دشأ انك اننأل اذه كيلإ اوعفر امنإ ةيرَضُملا هذه نأو كّموق

 طاشنلا نع اوفقوتو ءهعم نيذلا ءابقنلاو ريثك نب ناميلس نع دسأ وفع ىلإ رمألا لآ
 ربخ يتأيسو ه14١ ةنس سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم ةافو دعب ام ىلإ

 .ناسارخل ةيناثلا دسأ ةيالو ءابنأ يف كلذ

 نب رامع تناهام . نب ريكب هجو)ا :هنأ ه8١١ ةنس ثادحأ يف يربطلا ركذ دقو

 نب دمحم ىلإ اعدو ءاشادخب كنتو «ورم لزنف سابعلا ىنب ةعيش ىلع أيلاو ديزي

 مهاعد ام رّيغ مث ءاوعاطأو هل اوعمسو هب مهءاج ام اولبقو سانلا هيلإ عراسم ءٌيلع

 غلبف «ضعب ءاسن يف مهضعبل صخرو هيلإ اعدو ةيمّرُخلا نيد رهظأو بّذكتو هيلإ

 :ريثك نبا ظفاحلا لاقو «. .هب رفظ ىتح نويعلا هيلع عضوف هربخ هللا دبع نب دسأ

 دالاب ىلإ ينال حو هن ناو لا م م ا

 9 لا مهاعد هيلع اوفتلا املف قلخ

 هيلع هَّللا رهظأف هيلع بذك دقو ؛كلذ لوقي يلع نب دمحم نأ مهل معزو ءاضغن

 رمأف «ناسارخو قارعلا ريمأ يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ىلإ هب ءيجف ءذخأف «ةلودلا

 .(ة1ج 5””27ص) . «كلذ دعب بلص مث هناسل ٌلّسو هدي تعطققف هب

 ناك سابعلا نب هّللا دبع نب يلع نب دمحم نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نم لعلو

 فرعي - ةاعدلا ىوس  دحأ نكي ملو ءايرس سابعلا ىنب ةاعدو بزح طاشن ىف هرود

 يف كلذب سانلا عمس امنإو «هتافو ىتح ةاعدلا كئلوأو طاشنلا كلذب ةقالع هل نأ

 ال ةعيشلا مساب ةاعدلا نم نتفلا ةراثإ اولواح نيذلل دلاخ ةهجاومف . يسابعلا رصعلا
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 كلذ يف امب ةديج تناك مهب هتقالعف يسابعلاو يولعلا تيبلا يداعي ناك هنأ ينعت
 بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز هيلإ دفو كلذلو «زاجحلاب نيذلا

 «سابعلا نب هّللا دبع نب يلع نب دووادو بلاط يبأ نب يلع نب رمع نب دمحمو

 ًاضرأ ّيلع نب ديز نم دلاخ ىرتشاو ,مهرد فلأ ةئامب مهنم دحاو لك دلاخ زاجأف

 «ةقيثو تالاصتاو ةقالع امهنيب تناكو «ضرألا هل در مث رانيد فالآ ةرشعب ةنيدملاب

 كني هايبر موتانا ةنأرمإ تناك يناعلا نب هللا دبع ب ىلع نيرامحسادار

 يدلل كيع قحاعلا نبأ يما يرد لح يدعم دك ءيرشقْلا دلاخ

 جير نبا قو. .دلاخ ةيالور نم ناسارخ لقب
 ىلو دقو ءاهقراشمو قارعلل يرْسَّقْلا دلاخ ةيالول ةعبات ناسارخ دالب تناك

 ىلع كلملا دبع نب ماشه ىلو مث ه٠ 0-4 * ةنس ناسارخ ىلع ًادسأ هاخأ دلاخ
 را لا ع راج هاد هزار سلا يتبل كاب نب سرا كابالا

 نمحرلا دبع نب دينجلا ناسارخ ىلع لمعتساو ه١١١ ةئس ًاسرشأ ماشه لزع مث
 مقوم ئه ديس نورا ملقا ايبا: سجس دار جاهم هدهم اد. يذلا يرجلا

 حالسلاو تادادمإلا ثعبب ماقو «ًاليبن ًافقوم ئَرَشمْلا دلاخل ناك ه١ ةدع هنعشلا

 ؛مهتناكم ةعيبرو ةيناميلا ىطعأو «ناسارخ يف دينجلا ةسايس تريغتو «ديئجلا ىلإ

 . ةيناميلا ىلإ برقأ راصو «بلهملا نب ديزي تنب ةلضافلاب دينجلا جوزتو

 نب ماشه ىلو» :قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا باتك يف نسح يجان . .د لاق

 ةيرّضم ةسايس دينجلا كلسو ه١١١ ةنس يرملا ن نمحرلا دبع نب دينجلا كلملا دبع

 أطخأ دقو . . .ٌّيرضُم ريغ هنامز يف ةرادإلا ىلوتي نم ناسارخ يف قبي ملو ( ةتيّقم

 ةيناميلا نم ًالجر ناكو) :هلوقب ًاينامي اذه دينجلا لعج نيح لاوطلا رابخألا بحاص
 - :رعاشلا هيف لوقي يذلا وهو ءءاخسو لضف اذ

 (مالس دينجلاو دوجلا ىلعف ًاعيمج دينجلاو دوجلا بهذ
 نب دسأ نيب طلخ هنأ :امهلّوأ نيرمأ ىلإ دوعي اذه أطخلا عجرم نأ رهظيو

 ةاعدلا ضعبل ريثك نب ناميلس ةعافش ةث ةثداح يف اذه دينجلاو يِرْسَقْلا ِهّللا دبع

 لاق مهب ءيج املف ه1١1 ماع هللا دبع نب دسأ ىلإ مهب ّيشُو نيذلا نييسابعلا
 ا ءالؤه نأو ةيناميلا كموق نم سانأ اّنأ ريمألا اهّيأ كملعن :دسأل ناميلس

 نأ  لاوطلا رابخألا بحاص نظف . .ناتهبلاو روزلا انيف كيلإ اوعفرف انيلع اوبصعت
 ىلإ هبسن امبر هنأ :امهيناثو .ةيناميلا ىلإ هبسن اذهلو دينجلا نمز يف ثدح رمألا
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 نم نايبذ نب دعس نب فوع نب َةّرَم ينب نم وه امنيب ةيناميلا نم ؛ةّرُم» ينب
 اطيترم ناك دينجلا نأ «امهدحا :نيزرفأ كلذ ىلإ فيضن نأ نكميو , 2)(ةيسيقلا

 ةيادب يف بصعت يذلا دينجلا نأ :امهيناثو ءاهقراشمو قارعلا ريمأ يرْسَقْلا دلاخب
 جوزتو ةيناميلا ىلإ برقأ راصو هتسايس يف لدتعا نأ ثبل ام ةيرضملل هدهع

 لزع ىلإ نوعسي ةيسيقلل نيبصعتملا ضعب لعج امم بلهملا نب ديزي تنب ةلضافلا

 ءاهنإو «ةهج نم هلزع ىلع كلملا دبع نب ماشه ضيرحتب ناسارخ نم دينجلا
 . ىرخأ ةهج نم يِرْسَقْلا دلاخب اهريمأو ناسارخ طابترا

 نب ثراحلا ةدايقب ةيرس ةكرح روهظب طبتري دينجلا لزعل يعسلا ناك امبرو
 تناك يذلا يرسلا هطاشنل ةدعاق ناسارخ يف ْخُلَب ميلقإ نم ذختا يذلا يميمتلا جيرس
 ةيادب نع تاياورلا ركذت ملو «قارعلا يف ةيسيقلل نيبصعتملا ضعب , ىلإ دتمت هطويخ

 برض ْخْلَب ىلع دينجلا لماع يرملا ةعيبض نب َيبيجُتلا ناك» :هنأ ىوس هطاشن

 ه4١١ ةنس يلاوح كلذ ناكو .«دينجلا ةرمإ يف أطوس نيعبرأ جيرس نب ثراحلا

 ضعب ذخأ امئيب «ةيرسلا نم ربكأ ردقب هطاشن ٌمستأو جيرس نب ثراحلا أدهف
 دلاخ ىلع ضيرحتلا يف ةكرحلا كلتب ةيرسلا ةقالعلا يوذ ضعب امبرو نيبصعتملا

 ه6١1 ةنس تلخد مث :يربطلا لاق ,ءىرخأ ةهج نم دينجلا ىلعو ةهج نم يِرْسَقْلا

 لماع يف فلّتخا هنأ ريغ ه5١١ ةنس اهلامع مه ةنسلا هذه يف راصمألا لامع ناكو

 ناك :مهضعب لاقو «نمحرلا دبع نب دينجلا اهلماع ناك :ينئادملا لاقف «ناسارخ

 ه65١1 ةنس تام دينجلا نأ كلذ لاق يذلا معزو «يرملا ميرح نب ةرامُع اهلماع

 نب يلع ركذو ..ه5١١ مرحم يف تناك دينجلا ةافو نأ ركذ هنإف ينئادملا امأو

 بلهملا نب ديزي تنب ةلضافلا جّوزت نمحرلا دبع نب دينجلا نأ : : هخايشأ نع دمحم
 ْنِإ :هل لاقو ناسارخ يلالهلا هّللا دبع نب مصاع ىلوو ءدينجلا ىلع ماشه بضغف
 نب ةرامُع فلختساو دينجلا تام دقو مصاع مِدََقَف ءةسقل قهزأف قمر ةبو هتكردأ

 .( مج .8١7ص) (ميرح

 بلهملا نب , ديزي تنب ةلضافلا جوزت هنأل بنجلا ىلع ماشه ٍبْضُع ربخ نإ
 ضعب ىعسف «ةيناميلا ىلإ برقأ هتروريصو ةيرضّملل بصعتلا نع هيلختب طبتري

 ةيالو ةيعبتو طابترا ءاهنإو ةهج نم دينجلا لزعل ماشه ضيرحت ىلإ نيبصعتملا

 يدسألا ديز نب تيمكلا رعاشلا مهنمو ةيسيقلا ضعب ناكو :يرسقلا دلاخل ناسارخ

 ةلاسر ثعبب ماشه مايق ىلإ ىدأ امم دلاخ ىلع م اشه بيلأتل ةثيثح ًادوهج نولذبي

 امك  اهنم رومأ 0 يرْسَقْلا دلاخ ىلإ ةجهللا ةديدش

 )١( 5ص  نسح ىجان .د  قرشملا ىف ةيبرعلا لئابقلا 7١.
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 ىلع ًالماحتم اهب َةّيبَصَعلا ًارهظُم «ناسارخ ىلإ دسأ كاخأ كهيجوت»  ةلاسرلا ىف ءاج
 - ةلايسرلا نم ةرقفلا هلع لدي.( غيل هزاتتحاو مهي هريعصعب هّوَضُم نت نحلا اله
 راثأ كلذلو «ًايئاهن دلاخ ةيالو نع ناسارخ لصف ماشه ةين ىلع  اهركذ يتأيس يتلا

 دسأ ةيالو ءاهتنا نم مغرلاب ناسارخ يف يرْسَّقْلا دسأ نم موعزملا بصعتلا عوضوم
 ناكو ء«ها6١١ ةنس يف تناك ماشه ةلاسر امنيب ه٠ 94 ةنس ناضمر يف ناسارخل

 ضرم» : ينئادملا لاق «نمحرلا دبع نب دينجلا ىلع ماشه بضغب ملع دق دلاخ

 وبأ لاقف «ميرح صنب ةرامُع فلختساو ه7١١ مرحم يف هضرم يف تامف «دينجلا

 : هيثري ةمصع نبأ ىسيع ةيريوجلا

 مالسلاٍدينجلاو دوجلا ىلعف 2 ًاعيمج ٌدينجلاو ٌدوججلا كله
 مامحلا ٍنوصغلا ىلع ُتَئْعَتام ورم ضرأ يف نْيّيِوائ احبصأ

 :دلاخ هل لاقف ؛هحدتماو يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ىتأ ةيريوجلا ابأ نإ مث
 - ةيريوجلا وبأ جرخف «ئشاندنع كلام (ًاعيمج دينجلاو دوجلا كله) لئاقلا تسلأ
 :لاقف  ناسارخ ىلإ داع يأ

 دهارسلا ةوقلاو ةزاهنف ىلإ . .”اتلميشت قايفآلا ةقيال لظنت

 . (يربطلا - 8/7١9 ص) ؛دينجلا مع نبا ميرح نب ةرامع اهب حدتما ةديصق

 نب ةرامُش دنع نم دفو يف يِرْسَفْلا دلاخ ىلإ مِدَق ةيريوجلا ابأ نأ رهاظلاو
 ةيريوجلا يبأ نع اضرلا مدعب دلاخ رهاظتف «ةرامع هفالختساو دينجلا ةافو ربخب ميرح
 بضغب فرع دق ناك دلاخ نأل كلذو ء(ًاعيمج ٌدينجلاو ٌدوُجلا كله) :لاق هنأل

 دق هنأو بلهملا نب ديزي تنب ةلضافلاب هجاوزو ةيناميلا ىلإ هليمل دينجلا ىلع ماشه
 يتلا ةقيرطلا تناك ًايأو «دلاخ ةيالو نع ناسارخ لصفو دينجلا لزع ىلع مزعلا دقع
 يف ميرح نب ةرامُم ىلإ هعم نيذلآو ةيريوجلا وبأ عجر دقف «كلذ اهب دلاخ فرع

 لهأ نم وهو - 0 ل ل ل

 لاقو اهيلع ًايلاو ناسارخ ىلإ قشمدب ماشه ةفيلخلا دنع نم هجوتي  ناسارخب رهشربأ
 ورم ةنيدم ىلإ مصاع لصوف «هسفن قهزأف قمر هبو دينجلا تكردأ نإ :ماشه هل
 ٌمصاع سبحف) :يربطلا لاق «دينجلا تام دقو  ه1١١ رفص يف  ناسارخ ةمصاع

 ناتيارخ ليعفي مصاع هاون تروا لنور :(مهبذعو دينجلا لامُعو ميرح نب ةرامع

 مصاع اهريمأو ناسارفع ةروريصو ءاهقراشمو قارعلا ريمأ يِرْسَقْلا دلاخ ةيالو نع

 ةقالع ىلع كلذ ىلإ اوعس نيذلا ضعب ناك امبرو م

 اهحاجن وأ اهمايق نأو يميمتلا جيرس نب ثراحلا اهسأر ىلع ناك يتلا ةيرسلا ةكرحلاب
 ىلع مصاع ةيلوتب كلذ مت نإ ام كلذلو ؛قارعلا ريمأ نع ناسارخ ةيالو لصف مزلتسي
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 ةنتفو ةكرح تعلدنا ىتح يِرْسَقْلا دلاخ اهقراشمو قارعلا ريمأب هطابترا مدعو ناسارخ
 ةعبرأ مضي فلاحت ةباثمب تناك اهنأ ىلع اهعئاقو لدت يتلا يميمتلا جيرس نب ثراحلا

 ها5١١ رفصو ١١4 ةنس نيبام مت اعساو ايرس المع نأو ؛ةسمخ وأ فارطأ

 - :تمض يتلا ةكرحلا كلت عالدنا نع ضخمتو

 دقو «يلاوملاو ةيسيقلا رئاشعلا ضعبو ناسارخب نيذلا ميمت ةليبق رئاشع -أ

 هنأل مهبطقتسا جيرس نب ثراحلا نأ ودبي ميمت نم فالآ ةرشع ءاهز ناسارخ يف ناك
 جيَرُس نب ثراحلا لبقأ ءأيلاو ناسارخ مصاع مِدق امل» :يربطلا لاق .ميمت ةداق نم

 نب ماشه علخو باّيّرافلا ىلع ىلوتساف  «بايّرافلا ىلإ لصو ىتح ذخنلا نم
 ىلإ سانلا هوجوو ةداقلا نم ةتس ثعب ناسارخ ريمأ مصاع ناكو «كلملا دبع
 فالآ ةعبرأ يف ثراحلا راس مث ؛مهسبحو مهذيق بايرافلا ىلإ اوهتنا املف ثراحلا

 ؟ ل ىضم» :يربطلا لاق ْخْلَب ىلإ
 ثراحلا لبقأ امل هنأ مهضعب ركذو .ورم ىلإ رصن ىضمو هْخْلَب لهأ مزهف «هولتاقف
 ءاطع ةرطنق ىلإ ىهتناف «رايس نب رصنو ّيّرملا ةعيبض نب يبيجُنلا اهيلع ناك ْخْلَي ىلإ
 نب ثراحلاو فالآ ةرشع يف راّيس نب رصن ىقتلاف «ةنيدملا نم نيخسرف ىلع يهو
 «هولتاقف «ىضرلل ةعيبلاو ةنسلاو باتكلا ىلإ ثراحلا مهاعدف فالآ ةعبرأ يف جيرس

 رخآ باب نم رصن جرخو ءاهلخد ىتح ثراحلا مهعبتاو «ةنيدملا ىلإ ْخْلَب لهأ مزهناف
 ىلع ّيبيجتلاو - مصاخ ليغ نمد رصن مِدَق : :لاقيو  (ورم ىلإ ةعامج عم ًابراه) -

 لِتُق :نولوقي موقو . .ًارصن ثراحلا مزه ىتح ًاسوبحم لري ملف عرضت هيف ْخْلَب
 رطيسو ًأارصن ثراحلا مزه لقو . «ثراحلا هيتأي نأ لبق ْخْلَبل رصن ةيالو يف يبيجتلا

 .ه5١١ عيبر رهش يلاوح يف ءورم يف مصاع ىلإ رصن برهف ْخْلَب ميلقإ ىلع
 عم نيفطاعتملاو ةعيشلا نم ةعامج اهيلإ مضناو ثراحلا ةكرح يف كرتشا - ب

 ا هر عل ىلإ تراسل وعد يلد نللل لجل .يولعلا فينلا هلآ

 كلذ ناك اميرو «هل ةعيبلا لإ ثراحلا اعد يذلا تيبلا لآ نم ىضرلا وه نم ةياورلا
 ذنم ةكرحلا كلت ىلإ نيفطاعتملاو ةعيشلا نم ةعامج باطقتسا حاتأ راعش درجم

 نبا رطيس نإ امو «فلاحتلا كلذ يف يناثلا فرطلا ةباثمب اوناكف «يرسلا اهطاشن
 مث نافلاطلا ميلقإ مث ناجزوجلا ميلقإ هيلإ مضنا ىتح ُخَبو باّيَراف يميلقإ ىلع جيرس
 .اها5 ةنس ىدامج رهش يلاوح يف كلذو «ذورلا ورم ميلقإ

 نيدهاعملا مجعلا نيقاهد طاشنلاو فلاحتلا كلذ يف ثلاثلا فرطلا ناك - ج

 مجعلا نم مهعابتأ عم اومضناف  نويلحملا ماكحلا مه نيقاهدلاو  ناسارخ ميلاقأ يف
 نب ثراحلا راس» - بجر وأ ةرخآلا ىدامج يف  ثيحب «جيرس نب ثراحلا ىلإ

 ضعبو ميمت ناسرف هعمو ءأأفلأ نيتس يف لاقي «ريثك عمج يف ورم ةنيدم ىلإ جيرس
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 كلم برهسو «بايّراف ناقهد لسرتو «ناجزوجلا ناقهد : نيقاهدلا نم هعمو «دزألا

 ريمأ هللا دبع نب مصاع ناكو .«مههابشأو ءذوُرلا ورم ناقهد سقايرقو «ناقلاطلا
 نب ثراحلا فحز املف «ناسارخ ةمصاع  ناجهاشلا ورم ورم ةنيدم يف ناسارخ

 نم مهريغو ورم لهأ يف مصاع هيلإ جرخ ورم ةنيدع يلإ مجفلا نيقاهد هعمو جيرس
 يداو جيرس نبا عطقفا «جيرس نبا باحصأ رسكناف ءورم نم برقلاب اولتتقاف «برعلا

 جيرس نبا نكمتي مل كلذبو .«مصاع هنع فكف «نابهرلا لزانم دنع ًاقاور برضف ورم

 ورم تقبف - بجر رهش يلاوح يف  ةلمحلا كلت يف ورم ةمصاعلا ىلع ءاليتسالا نم
 بلغ» :يربطلا لاق كلذ يفو ميلاقأ ةسمخ ىلع جيرس نبا رطيس امنيب ءمصاع ديب
 لاقو .«ناقلاطلاو ءذوُرلا ورمو بايراملاو ء,ناجزوجلاو ْخْلَب ىلع جيرس نب ثراحلا

 نب ثراحلاو .رهشربأ ةيحانو ورم الإ ناسارخ نم مصاع ديب قبي مل) رخآ عضوم يف

 فاخو جيرس نبال ًالماع - لمآب ّيرجهلا هّللا ديبع نب دلاخو .ذورلا ورم يف جيرس

 «لمآ نم ورم يرجهلا هّللا ديبع نب دلاخ لخد ذورلا ورمب ثراحلل دصق نإ مصاع

 . اذوُرلا ورم نم ثراحلا اهلخد لمآب يرجهلل دصق نإو

 رهنلا ءارو ام دالب يف رافكلا كلم ناقاخ ماق ًابيرقت مت ةرتفلا تاذ يفو د

 «ىراخُيو دنقرمس اهسأر ىلعو رهنلا ءارو ام دالبب ةيمالسإلا قطانملا ىلع ةرطيسلاب
 كلذ رهظي ملو «طاشنلا وأ فلاحتلا كلذ يف عبار فرط ةباثمب رافكلاو ناقاخ ناكو

 ياريم ١) ةنيد اناقاو عير ب كرام نوب تاااامتاو دححا اذو يلدا

 :ةيادبلا للم امنيمبي قيستتلا لإ 'نينقي

 نيذلاو جيرُس نب ثراحلا رابخأب يسيقلا هللا دبع نب مصاع ثعبو بتك دقو
 :ريثألا نبا لاق - ه5١١ نابعش رهش يلاوح يف - كلملا نب ماشه ةفيلخلا ىلإ هعم
 نأ الإ حلصت ال ناسارخ نأو .هلهأ بذكُي ال دئارلا نأ اضم ىلإ ماع هجروا

 00 نينمؤملا ريمأ دعابتل «بيرق نم اهتنوعمو اهداوم نوكتو قارعلا ىلإ مضت
 ثعبا :هيلإ بتكو يِرْسَقلا هللا دبع نب دلاخ ىلإ ناسارخ ماشه مضف 0

 0 . (لماكلا  ؛ج ء9١75ص) ؛هب تناك هببس ناك نإف دسفأ ام حلصي كاخأ

 ل د :لاق مث ماشه ىلإ مصاع باتك يربطلا

 ةعبس تناك :ليق «ةنس نم لقأ مصاع ةيالو تناك)» :لاقو ؟رهشب مصاع باتك

 نب دلاخ ىلإ بتك ؛جيرس نب ثراحلا ربخ كلملا دبع نب ماشه غلب امل وهما
 .(1اج :775ص) .؛هب نكتلف ةّيجر تناك نإف دسفأ ام حلصي كاخأ ثعبا :هللا دبع
 يف كلذكو (دسفأ ام حلصُي كاخأ ثعبا) ةرابع يف نيخسانلا نم فيحصت عقو دقو

 :باوصلاو .«هب تناك هببس ناك نإف» تءاج ثيح ريثألا نبا ةياورب ةلمجلا ةيقب
 لصف ةرتف تهتنا كلذبو .«هب ْنكَتْلُك ةّيجر تناك نإف ءْدَسَق ام حلصُي كاخأ ثعباا
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 اهيف ناسارخ ىلوت يتلا ءادوسلا ةعبسلا روهشلا يف يِرْسَقْلا دلاخ ةيالو نع ناسارخ
 دالب ميلاقأ بلغأ ىلع رافكلاو نودرمتملا اهلالخ ىلوتساو يسيقلا هّللا دبع نب مصاع

 ةلود ىلع ءاضقلاو اهيلي امو سراف دالب ىلإ اهنم مدقتلا نووني اوناكو ناسارخ
 دقعناو دلاخ ةيالوب ناسارخ طبر داعأ ططخملا كلذ داعبأ ماشه كردأ املو «ةفالخلا

 ناسارخ يف ةفالخلا ةلود ةطلس ةداعإلو ءْدَسَق ام حالصإل يِرْسَقْلا دسأب ءاجرلا
 .رهنلا ءارو امو دنقرمس عوبر يف مالسإلا ةداعإو

+ 6 

 ىطسولا ايسآو ناسارُخ ىلع يِرْسَمْلا هللا دبع نب دسأل ةيناثلا ةيالولا :ًارشاع
 لئاوأ نم ناسارخ دالب ىلع يِرْسَمْلا ِهَّللا دبع نب دسأل ىلوألا ةيالولا تناك

 ةيناثلا هتيالو تأدب ه5١1١ ناضمر رهش يف مث ه9١٠ ناضمر رهش ىلإ ه5١٠ ةنس
 يف يربطلا ريرج نبا.زكذ دمو .اهقراشمو قارعلل دلاخ هيخأ ةيالو راطإ يف ناسارُخِل

 لزع ةئسلا هذه يفوا# : :الئاق ه1١١ ةنس ثادحأ يف كلذ كولملاو ممألا خيرات

 هللا دبع نب دلاخ ىلإ اهّمضو ناسارخ نع هللا دبع نب مصاع كلملا دبع نب ماشه

 ًامصاع ماشه لزع ناك : ينئادملا لاقو . هللا دبع نب دسأ هاخأ دلاخ اهالوف يرْمَقْلا
 نأل ينئادملا هركذ ام باوصلاو 7١2(ةيرجه ١١5 ةنس دلاخ ىلإ اهّمضو ناسارخ نع
 نوكيف  («رهشأ ةعبس : ليف . ةنس نم لقأ مصاع ةيالو تناك)ا : هنأ ركذ هسفن يربطلا

 ماشه ىلإ مصاع بوتكم يربطلا ركذ كلذكو - ه7١١ نابعش ىلإ رفص نم كلذ
 :لاق مث قارعلا ىلإ مضت نأ الإ حلصت ال ناسارخ نأبو جيرس نب ثراحلا ربخب

 كلذ نوكيف - (رهشب مصاع باتك دعب ماشه هب ثعب ناسارخ هّللا دبع نب دسأ مِّقف»

 ًامصاع نأل ه7١1' مرحم يف كلذ نأ ىلإ ضعبلا بهذ امبرو - ه1١١ ناضمر يف

 ةمصاعلا ىلإ هجوتي مل هنأ ْذإ اهيلإ دسأ مودق ىتح ناسارخ ةمصاع ورم ةنيدم يف يقب

 2 : يلاتلا راسملا ثادحألا تذختا دقو «ةرشابم

 هللا دبع نب دلاخ ىلإ ناسارخ مض ماشه داعأ ه5١١ ناضمر لئاوأ يف
 نإف ءدسف ام حلصُي ناسارخ ىلإ ًادسأ كاخأ ثعبا)  بتك اميف  هيلإ بتكو يِرْسَقلا
 ماشلا شيج نم ةوق عم دلاخ ىلإ بوتكملا ماشه لسرأ دقو «(هب نكَتلف ةّيجر تناك

 رطيسي نأ عاطتسا يميمتلا جيَرُس نب ثراحلا نإ) :ًالئاق نسح يجان .د اهيلإ راشأ
 بلط ىلإ مصاعب عفد امم ءأفلأ نيتس هدنج غلبو ناسارخ قطانم بلغأ ىلع
 وحن مدقتت ةيماشلا ةيركسعلا تاعاطقلا تذخأف ءماشه نم ةعي رسلا تادادمإلا
 ىلإ ةيماشلا ةوقلا لوصو ناكو «ناسارخ ىلإ هللا هع وين دما ديعار: 2: ناسارط

 .8ج «2777؟ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 ةعاضق نم مهتيبلاغ ةئامسمخو نيفلأ اوناكو قارعلاب طساو ةنيدم يف دلاخ ريمألا
 ماقو (يدزألا حلاص مهيلع ماشلا لهأ نم ةئامسمخو نافلأ) يربطلا ةياور يف ءاجو

 ةدايقلا ءاول دلاخ دقعو «ةفوكلا لهأ دنج نم قارعلاب هشيج نم ةوق زيهجتب دلاخ

 - ةفوكلا ناسرفو ماشلا دئنجب دسأ قلطناف «يرْسَفْلا هّللا دبع نب دسأل ةيالولاو
 هتمدقم ىلعو ناسارخ ًادصاق ه5١١ ناضمر نم رشاعلا يلاوح يف  طساو ةنيدم
 .دلاخ- دهع يف ةفوكلا ةيالو ةداق رابك نم وهو يناويخلا ينادمهلا كلام نب دمحم

 نب ثراحلا ىلإ ةديصق يدسألا ديز نب تيمكلا ثعب تقولا تاذ يفو
 يداك فرط دريسو اع هديصقلا لذتو «ةناساركو هحب نيذلاو هولا ورعب نت كرش
 : مضي فلاحت ةباثمب تناك اهنأ ركذ فلس يتلا جيرس نب ثراحلا ةنتفو ةكرح يف

 . ةيسيقلا ضعبو ميمت -أ

 .نيفطاعتملاو ةعيشلا نم ةعامج - ب
 .ناسأرخ يف مجعلا نيقاهد  ج

 .رهنلا ءارو امب رافكلا هموقو ناقاخ د

 وهو فلاحتلا كلذ يف سماخ فرط كانه ناك هنأ كاردإ تيمكلا ةديصق حيتنو
 ىلإ ةديصق تيمكلا ثعب ىتح دسأ قلطنا نإ امف «قارعلاب ناك هنأل يرس فرط

 :ًالئاق يربطلا اهركذ دقو «ناسارخب ذوُرلا ورم يف هعم نيذلاو جيرس نب ثراحلا
 ةيعبف رده هن ماشه ىلإ  مصاع باتك دعب ناسارخ هللا دبع نب دسأ مق. (

 5 :رعشلا اذهب ورم لهأ ىلإ يدسألا ديز نب تيمكلا

 ِردْعُبَوِءانْنِمْناكام ىلع داود تايبش تنال
 ٌدَجباوُبكَر نيذلا ىف ُرُمأَيَو ًامالس يِدْهَي حصان ةلاسر

 دوش يريم 2 نايدجلا .اراذدكملاانع انفراج غشناو
 لبس كِنَراز دفق كاذالُؤِسلَو

 فشخ اَوضْرت الواوثهت الف

 ل

 0 يا

 يفزع بزل اقايعت ىتخوكو
7 

 ينوكت الفةَعاَضٌئايالهَمُف

 يِدْرُت ٍناسْرَملاب ٍنيَرِصُملا نم

 رد ايم 9 ٠ مئررقأ ْنِإو

 درق 4 هيبشب ةناح مسكامَر

 دهعب ٍفوي 0 هَتَعيِشَو

 ٍدْعَس نب ٍناماَلَس يبأ ٍلْثَمِب
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 ٍدِجَمِبمْوَيَىلَعْسَراَفالو» ٍفنأٌلكةَعاضُْنِمَعَذُجَف

 مل مث نامألا هاطعأف ةفوكلاب دلاخ ىلع جرخ ناك تيمكلا هركذ يذلا نيزّرو
 نامألا دلاخ هاطعأف «هيلع نآرق لوزن ىعذا نيِزَر ناكو (8/77*ص) .«هب ففي

 «ٌيحو هنأ معز ًامالك أرقو لب هيلع لزن ّيحولا نأ ءاعداب كسمت هيدي نيب لكُم املف
 ةلالضلا لهأ ضعب عم جرخ يعاضقلا دعس نب نامالسو .هكاله ببس كلذ ناكف

 اهثعب يتلا ةيماشلا ةوقلا نأل ةعاضق ىلع هبضغ تيمكلا ٌبَص دقو «مهريصم لانف
 يجان .د مهيلإ راشأ نيذلا مهو ماشلاب نييناميلا ةعاضق ناسرف نم تناك ماشه

 قو م دك ةيماشلا ا تاعاسملا تذهأف» ب

 هعابر انلا ةوسنس تاويل تملا لاق كح د داس نادرا هداف

 اعد هّللا فويس نم فيسب مهامر ًادلاخ نأ حيحصلا امنيب ءادرق هيبشي دلاخ

 نب دسأ بقع يف كنيد رصنو كرصن لعجا مهّللا» : الئاق هدجل جيل هللا لوسر

 .ازرك

 دق هللا دبع نب دسأ نأ  ناسارخ لماع  ًامصاع غلب املو» :يربطلا لاق -
 مياس ل دلاو ينادملا ل ال ا مو ,لبتا

 ىبأ نإف هيبن ةنسو هللا باتك هنالآسي ماشه ىلإ ًاعيمج ابتكي نأ ىلعو ءاش ناسارُح

 نأ نيضحلا نب ئيحي ىَبَأو مانو رلا ضخ ةينادكلا ىلع متحن هيله اكس اعيشحا

 و ا 0 0

0 

 اعاض رْعَكلا نع ئيحي باغولو 2 قارعلاَلهأ دش يذلا اّممو

 اعاطّتسااماهّمكحأناكدقو َرومألاائُضَقَن جيَّرُس نبا ىلع

 تعانزلانيفقاتلا نت انغتق ةاريشبمزا دقو قزز ةيييشَع
 اعاطأْنَممصاعاهب تطأ ةموثتْحخَمةيمأانيفك..

 اهابضلا ةودعلا باش نجلا نه .:اتاحتاز زبكاربس الوم

 تناك يتلا ةوقلا قارعلا لهأب ينعي (قارعلا لهأ دش يذلا انمو) : ةفيلخ لوقف

 ةدايقب ة ةوقلا هّللا دبع نب دسأ هَجَو دقو قارعلا لهأ نم هللا دبع نب دسأ عم
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 نب دمحم لزنف ةراخلا كاييرد نم لاويمس انمبا هيو ينادعيل كلام ةيحب

 - ّيرلا ةقطنمب ةوقلا ةيقب يف دسأ ركسع امئيب ناقنادندلا يف شيجلا كلذب كلام

 م ا ابلاغ راصح ةلاح يف هنأب ودعلا باهرإل كلذو

 نيضح نب ئيحي ذختا ٍينادمهلا كلام نب دمحم ةدايقب ورم دالب نم ناقئادنّدلا
 ناسارخ لماع يسيقلا هللا دبع نب مصاع قافتا ةضراعم وهو ركذلا فلاس فقوملا

 هللا دبع نب ًامصاع ةعيبر تالاجرو ناسرف قرافف ء«جيرُس نب ثراحلا عم لوزعملا

 اوهيشتاو ىركشيلا هللا دبع ب ناميلس خب مصاعو نيضح نب ئيحي عم اوراسو

 ًامصاع نأب يربطلا ةياور بحاص مهوتو أطخأ دقو «ناقنادنّدلا يف دسأ تاوق ىلإ

 وه ناقنادندلا يف جيرُس نب ثراحلا قارعلا دنجو ماشلا ناسرف عم براح يذلا

 نب ِهَّللا دبع نب ناميلس نب مصاع وه امنإو ناسارخ لماع هللا دبع نب مصاع

 دارأ هايإو «ةفيحصلا نضقنب نيضح نب نئيحي ىلع راشأ يذلا يركشيلا ليحارش

 - :هلوقب ةفيلخ

 اعاطأنمٌمصاعاهبَعاطأ ًةموُئشمةيمأانيفك
 اعايضلا ٌدونجلا ٌساخ دنجلا نم  انِتايارّركارم الولف

 :يربطلا ةياور لوق هيلإ فرصني يذلا مصاع وه يعيبرلا يركشيلا مصاعف

 ربنعلا ينبل ةيرق جيرس نب ثراحلا لزنو ءةدتكل ورم ىلعأب ةيرق يف مصاع ناكواا

 يف سبع ينب نم لجر مصاع عمو - ناقئادنّدلا رهن ىلع  لاجرلاو ليخلاب اوقتلاف
 نم تثعب ةيناميلا تناكو . . كلذ لثم يف يليقعلا مي ميهاربإو ماشلا لهأ نم ةئامسمخ

 ىرق نم ةيرقب رمي ال ناكف ؛ةئامسمخ يف دواد ابأ ىنكي فلأب ٌلدعَي الجر ماشلا

 املف «جيرس نب ثراحلا سأر ًالماح ًاعجار ٌثررم دق يب مكنأك : :لاق الإ ناسارخ

 ب هعرصف سسيألا:هيكم قوق ةبرضف' جيرس نب ثراجلا هل زربل ءزاربلا ىلإ اعد اوقتلا
 يف جيرس نب ثراحلا سرف يِمَرَو «هولمحف هيباحضأ هيلع ىماحو هسرف قوف نم

 لمحو 0 ا لا

 ّيماشلا عبّتاو هسرف نع لام هطلاخم حمرلا نأ نظ املف ماشلا لهأ نم لجر هيلع
 هبكرو لزنف «كسرف نع لزنا :لاق يمد يف مالسإلا ةمرحب كلأسأ : :هل لاقف

 نينامث ىرسألا ناكو ,ىراسأ مهنم اورسأف ثراحلا باحصأ مزهنا دقو . . ثراحلا

 نب ثراحلا فرصناو .«ناقنادنّدلا رهن ىلع مصاع مهلتقف ميمت ينب نم مهرثكأ
 لمآ ىلا ةوزلا زم ىلإ: اوعمجتت هباجبصا رفتساو جرم

 باتكلا رمأ يف عنص امل نيضح نب ئيحي ماشلا لهأ معو" : :يربطلا لاق

 نب دمحم عم هوثعبو اباتك اوبتكو «جيرس نب ثراحلاو هللا دبع نب مصاع هبتك يذلا
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 هوقل لاقُّيو «ٌّيرلاب هللا دبع نب دسأ اوقلف ؛ماشلا ىلهأ نم لجرو يربنعلا ملسم
 لش :ملسم نب دمحم هل لاقف ءرمألا اذه حلصأ ينإف اوعجرا :لاقف ؛قهيبب

 ىلإ) هَّللا دبع نب دسأ مِدَّقو . .ةملظم لك مكيلع َدْرأو «كل اهينبأ :لاقف «يراد

 ًامصاع دسأ سبحف - ناقنادندلا نم ًامزهنم - ثراحلا فرصنا دقو  (ورم ةئيدم

 نم جرخت ملو زغت مل كنإ :هل لاقو مهرد فلأ ةتامب هذخأف هبساحو قفنأ امع هلأسو

 ٌريسأ :دسأ مهل لاقف ؛هدنع نيسوبحم دينجلا لامعو ميّرخ نب ةرامع قفاوو ورم

 لاق كلذ يفو .؟مهليبس ىلخف «كتريسب لب :اولاق ؟مكموق ةريسب مأ انتريسب مكيف

 ال ةسايس ًاعبتُم ناسارخ ىلإ هّللا دبع نب دسأ داع ه1١1/ ماع يف» :نسح يجان .د

 ينئادملا لواح نإو  يناميلا بصعتلا ينعي لبق نم اهانفلأ يتلا كلت نع فلتخت
 ءمصاع مهسبح نيذلا دينجلا لامع قلطأ هنأ ركذ ثيح دسأل ةديدج ةروص ءاطعإ

 .«ةيسيقلا نم مهو

 :يربطلا لاق ء«ه1١١ مرحم رهش يلاوح يف ورم ةمصاعلا دسأ لوخد ناكو

 زاجأف .نيضح نب ئيحي رمأب هربخيو ثراحلا مزه هنأ لحتني دلاخ ىلإ دسأ بتكواا
 ةياور تلمعتسا دقو .؛ةلح ةئام هاسكو رانيد فالآ ةرشعب نيضح نب لئيحي ٌدلاخ

 جيرس نب ثراحلا نأل «ثراحلا مزه هنأ لحتني دلاخ ىلإ دسأ بتك» :ةرابع يربطلا

 ءورم ةئيدم دسأ لوخد دنع اهريغو لمآو ذورلا ورم ميلاقأ ىلع رطيسي لازي ام ناك

 هبتكي نأ نكمي الف ثراحلا مزه هنأ لحتني دلاخ ىلإ بتك ًادسأ نأ ةحص مدع ىرنو
 عامتجاو لمآو ذوُرلا ورم ىلإ ناقنادندلا رهن نم جيرس نب ثراحلا راسكناب الإ هيلإ

 . مهتلواصمل رئاس هنأو «جيرس نب ثراحلا عم لاتقلل فالآلا تارشع

 كلمي امو ءورم دسأ مق :هخويش نع دمحم نب يلع لاق) :يربطلا لاق * 
 دلاخو ْدوُرلا ورمب جيرس نب ثراحلاو ءرهشربأ ةيحانو ورم الإ ناسارخ نم مصاع

 نب نمحرلا دبع هّجوي نأ ىلع دسأ عمجأف ؛ جيرس نبا لماع وهو  لمآب ٌيرجهلا
 راسو ءْدوُرلا ورم ىلإ ثراحلا بلط يف ماشلا لهأو ةفوكلا لهأ يف يدماغلا ميعن

 مهمزهف يطبنلا ناّيح ىلوم دايز مهيلع لمآ لهأل ليخ مهيقلف « «لمآ ىلإ سانلاب دسأ

 هل لاقي هّللادبع نب دسأل مالغ لتقف سانلا ىلع اوّرك مث «ةنيدملا باب ىلإ اوهتنا ىتح

 دسأ مهيلع لزنف «مهل نئادم ثالث يف اونصحتو ءهملع بحاص وهو ةلَبَج
 باحصأ نم يرجهلا دلاخ مهيلع ناكو «قيناجملا مهيلع بصنو مهرصاحو

 ءمهل ىلوم ّيعطقلا ديور  دسأ ىلإ ينعي  مهيلإ جرخو نامألا اوبلطف «ثراحلا

 ىلع :اولاق «كلذ مكلف :لاق هيث سو دللا بناتك [نلاق ؟نويلظت اند ةدنآ لاقت

 .«كلذ مهاطعأف ءانتيانجب ندملا هذه لهأ ذخأت ال نأ
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 ناسرفب يدزألا يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع دئاقلا لخد تقولا تاذ يف امنيب
 ناكو ءهعم نيذلاو 0١ مزهناف ذورلا ورم قطانم 0 ا

 قرم 5 ا يل ير ولا نلشملا «ناقاخ

 ندمو ميلاقأ ريهطت كلذب متن ءذمرت ميلقإ ةملإ نيرقهقتم نوحيج رهن اوريعو دوّرلا

 هو ل رم ره وسال م

 .ذوذلا ورمو لمآ 00 لهأ لثم نامألا 0 اكس نأو "ةعاطلا ىلإ

 يخأ نبا ينابيشلا ميعن نب ئيحي لمآ نئادم ىلع دسأ لمعتساو» :يربطلا لاق
 نب ملسمل ىلوم هاقلتف ْخْلَب ةنيدم ديري مّ قيرط يف دسأ لبقأ مث 5 «ةريبه نب ةلقصم
 «مزاخ نب هللا دبع نب ناميلس - اوعاطأو - ودرب د حلل نحل نأ وحان نسوا د
 رهن نود ام ميلاقأ يف ةفالخلا ةلود ةطلس ةداعإ لمتكا كلذبو  ؛ْحْلَب ىلإ دسأ مِدَقن

 يف اهيلع اوبلغتو اورطيس هعم فلاحتلا فارطأو جيرس نب ثراحلا ناك يتلا نوحيج
 باّيَرافلاو ذوُرلا ورمو ْخْلَب ميلاقأ يهو ناسارخل هللا دبع نب مصاع مكح ةرتف
 .ه1١11 لوألا عيبر يلاوح يف ْخْلَب ةنيدم دسأ لوخد ناكو - لمآو ناقلاطو

 مازهناب هربخي قارعلاب دلاخ ريمألا هيخأ ىلإ دسأ ريمألا بتك ابلاغ لئدنعو
 ًايهتي هنأو ءرافكلا هدونجو لْبَّسلا هعمو «رهنلا ءارو اميف ذمرتلا ىلإ جيرس نب ثراحلا
  ركذلا فلاس - نيضح نب ليحي فقومب اضيأ هربخيو «مالسإلا دنجب مهيلإ ريسملل
 نيضح نب ئيحي دلاخ زاجأف) نيضح نب ئيحي مهنيب دفو عم باتكلا ذسأ ثعبو
 رصنلا ءابنأب قارعلا يف جاهتبالا دلاخ رهظأو (ةلح ةئام هاسكو راتيد فالآ ةرشعب
 .رهنلا ءارو ام دالبب ذمرتلا ىلإ رافكلا عم ةلالضلا لهأ لولفو جيرس نبا راحدناو

 ْخْلَب نم مالسإلاو ةبورعلا دونجب دسأ قلطنا يناثلا عيبر رهش يلاوح يفو - 32

 تنلعأ دق ذمرت ةيدعل ةيالسإلا ةيرغلا ةيناجلا تاكو «ذمرتلا دالب ىلإ رهنلا اوريعو

 «ةينذملا لوخد نم لْبَسلاَو جيرس نبا اوعنمو «ةفالخلا ةلودو دسأ ريمأآلاب اهطابترا

 ؛ْخُلَب هللا دبع نب دسأ مِدَق١ :ريثألا نبا لاق .يبارعألا نانس ةدايقب ةيماحلا تناكو
 نانس اهنو «اهل [رضاحبف جيرس نب ثراحلا دجوف ء.ذمرت ىلإ اهنم راسو + انفنتي لخبتاو
 : يربطلا لاقو «. . مهيلإ روبعلا قطي ملو - دمرت رهن - رهنلا نود دسأ لزنف (يبارعألا
 اناثس ًارصاحم جيبرس نب ثراحلا دجوف ءذمرتلا ىلإ ْخْلَب نم راسو ًانفُس ٌدسأ ذختا»

 لهأ يف روعألا ةيطع ونبو ةعرّز ونبو ةوراخ نب حاصلا رتب ناس فو ؛«يبارعألا
 نأ الو  مهيلإ سم ةوفنلا نود دسأ لزتف ليسلا كراك عمو .ذمرتلا
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 يف امنيب .«  .ًاديدش ًالاتق ثراحلا اولتاقف ةئيدملا نم ذمرتلا لهأ جرخو ءمهذمي
 لسأ ىضمال اة رخل نود امي دسأ لوزت أب يف يربطلا هك ام عفو تقول تاذ

 سانلا لعجو رهنلا ئطاش ىلع هريرس عضوو رهنلا نود لزنف ذمرتلا ىتأ ىتح
 «هتنئيفس يف ثراحلا باحصأ مهلتاق ةنيدملا نفس نع هتنيفس تلفس نمف «نوربعي

 باحصأ ةنيفسو «يريمحلا ءانيع نب رغصأ مهيف ءدسأ باحصأ اهيف ةنيفس يف اوقتلاف
 «يرّيْمَجلا مالغلا انأ :لاقو ةنيفسلا كصق رغصأ ىمرف ءرسعألا دواد اهيف ثراحلا

 ءرغصأ ةنيفسب هتنيفس قزلأو «كل ضرأ ال هيلإ تبستنا ام رمأل :رسعألا دواد لاقف

 ًارصان كتئج امنإ :هل لاقف فارصنالا ثراحلا دارأ دقو دنكشالا َلَبْقْأو .اولتتقاف

 جرخو - ذمرت ةنيدم بوص - هباحصأب ثراحلا لبقأو ءريد ءارو دنكشالا َنَمْكف ؛كل
 :اهلوقب ىلوألا ةياورلا هتركذ ام يتأي انهو  «هوعبتاف « ءمهل درطتساف ءذمرتلا لهأ هيلإ
 درطتسا ثراحلا ناكو ًاديدش ًالاتق ثراحلا اولتاقف ةنيدملا نم ذمرتلا لهأ جرخو.. 2

 :اهلوقب ةيناثلا ةياورلا هتركذ ام عقو كلذ ءانثأو - ' . .اومزهناف مهيلع رك مث ءمهل

 رهظأف ءرظني ٌسلاج دسأ عم رايس نب رصنو «هوعبتاف «ءثراحلا مهل درطتساف. . »

 ثراحلا ىلع ةقفش كلذ لعف امنإ هنأ دسأ نظف «مهداك ثراحلا نأ فرعو ةيهاركلا

 لمحف  هنكمم نم  مهيلع جرخ دق دنكشالا اذإف ءرصن ةبتاعم دسأ دارأف «ىلو نيح

 نب ديزي ةكرعملا يف لتقف  (ةنيدملا لخاد ىلإ نيمزهنم)  اوبرهف ذمرتلا لهأ ىلع
 ةئامو نيسمخ يف يلجنلا لوعم نب مصاعو دزألا نم يزومرجلا لخنملا نب مثيهلا

 اددم مهريغو ماشلا دنج نم ةوق ثعب دسأ نأ ىلع كلذ لديو  «ماشلا لهأ نم
 ددجلا نم مهم دينلاو اهتجاجرهلمرت ةنيدم لما نعم مث ذهرت ةييدهب خيذلل

 نأ رهاظلاو  ْخْلَب ىلإ دسأ لحترا مث :هنأ ةيناثلا ةياورلا ىف ءاجو ؛ةنيدملا لخاد

 ره نا انا ةقامسل نر بلا باحيساب نأ وعز نجلا, وكلا اجامل ةلطخ ناك كلذ

 ضرأ يف ركذاب نصح ةقطنم ىلإ امنإو ْخْلَب ىلإ دسأ هجوتي مل امنيب ءْخْلَب ىلإ ذمرتلا
 رصاحف ينابيشلا مثيه ةدايقب جيرس نب ثراحلا باحصأ نم ةوق ديب نصحلا ناكو مز
 زومرج نب رشب ناك» هنأ ىلوألا ةياورلا يف ءاج  ذمرت ةنيدم يف امنيب ءنصحلا دسأ

 - (؟ىرقلا لهأ)  ىرقلا نم جيرس نب ثراحلا عم ناك نمو يدايألا ةمطاف وبأو

 مهيلإ لوزنلا مهنولأسيو «مهروجو ناورم ينب نوكشيو نوكبيف ذمرت باوبأ نوتأي

 عم وهو لْبَّسلا لاقف .مهيلع نوبأيف «ناورم ينب برح ىلع مهوئلامي نأ ىلع
 ءاكبلاب حتفُت الو ريمازملاو لوبطلاب تينُب دق ذمرتلا نإ ثراح اي :جيرس نب ثراحلا

 نأ ودبيو - ؛هدالب ىلإ راسو لْبّسلا هكرتو «لاتق كب ناك نإ لتاقف فيسلاب حتفت امنإو
 .دنجب يتأي نأ ثبلي نلو ركذاب نصح ةقطنمب هللا دبع نب دسأ نأ فرع دق ناك لْبّسلا
 'ةناسرفب فرصناو «لاق ام جيرُس نب ثراحلل لاقف ءرطخلا رعشتساف «مالسإلا
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 ءذمرت فراشمب ةريسي ةعامج الإ جيرس نْبا عم قبتي مل كلذبو ءهدالب ىلإ نيكرشملا
 ىلإ ذمرتلا لهأ جرخو» :يربطلا لاق .َّمَّز ةقطنمب ركذاب نصح يف يتلا ةوقلا الإو

 برهف  «رئاصبلا لهأ نم اموقو ةمركعو ةمطاف ابأ اولتقو هومزهف جيرس نب ثراحلا
 رصاحي يِرْسَقْلا دسأ ناك تقولا تاذ يف امنيب «ناتسراخط ىلإ جيرس نب ثراحلا
 وهو ينابيشلا مساقلل ضرعت مز ضرأب رم نيح دسأ ناكولا : يربطلا لاق  ْمَز نصح
 جرختو ْخْلَب ىلإ دسأ لحترا مث ٠ .ذمرت ىتأ ىتح ىضمو ءركداب هل كاقيز ءزب نحيف

 مز مدق املف مز قيرط يف دئقرمس ىلإ دسأ راسو . .هومزهف ثراحلا ىلإ ذمرتلا لهأ

 مكنإ :دسأ لاقف «ثراحلا باحصأ نم وهو كداب يف وهو ينابيشلا متيعلا ىلإ تعب

 لالحتسا الو ءاسنلا كلذ غلبي ملو مهتريس ءوس نم ناك ام مكموق ىلع متركنأ امنإ

 هللا دهع ّيلعو «دئقرمس ديرأ اَنأَو رع لام ىلع نيك رسملا لح دو روحا

 َتْنأو فاس كلر ةاملاو هنا ركلاو هنطللاو ةاساوملا ةكللو 53 ىنم كأدبي ال نأ هتمذو

 تنأ نإ دلاخ ريمألا ةمذو نيئمؤملا ريمأ ةمذو ا
 «نامألا نم هاطعأ ام ىلع هيلإ ينابيشلا مساقلا جرخف .هدعب كنمؤأ ال نأ مهسب تيمر

 .(ها) قه . نيءاطع مهاطعأف « دلق رمس ىلإ هعم راسو مهنّمأف

 دا ها 0 ناك دقو

 لل ماس لعب فلانا تش نأ ست قل نوعي مكر فيك

 ل اهداع ةيقم اننا ديملسمملا راك ءاوع اك

 تو عن درج 8 عاج جاي

 دسأ ةدايقب دنقرمسو ىراخب ريرحت
 نم يرْسَقْلا ِهَّللا دبع نب دسأ ريمألا قلطنا ه1١1١ يناثلا عيبر رهش يلاوح يفو

 ريرحتل مالسإلاو ةبورعلا دنج نم أفلأ نيسمخ ءاهز نمار ىلع لمرتو ْمَّز ةقطنم

 مساقلل دسأ ريمألا لوق فلس دقو «رافكلا نيكرشملا دي نم ىراخبو دنقرمس
 نم ناك ام مكموق ىلع متركنأ امنإ مكنإ» :ٌّمَر نصح يف هعم اوناك نيذلاو ينابيشلا
 لثم ىلع نيكرشملا ةبلغ الو جورفلا لالحتساو ءاسنلا كلذ غلبي ملو «مهتريس ءوس
 + .لتق رهن كورا انآ و لكك عش

 نم لعلو «دئقرمس ىلع نوكرشملا اهيف بلغت يتلا ةنسلا تاياورلا ركذت ملو
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 ةلثمتملاو دهعلا كلذ يف ىراخُبو دنقرمس نع ةيسيئرلا طاقنلا ىلإ انه ةراشإلا ديفملا

 : هنأ ىف

 رشتني ذخأ دق مالسإلا ناكو ءدغّسلا ميلقإ يترضاح ىراخُيو دئقرمس تناك

 ىلوألا ةيالولا دهع يف تناك كلذكو «ةيزجلا نودؤي نيملسملا ريغ ناك امئيب ءاهيف

 دكةرمس ىلع دسأ لماع ناكر (8ه1 +5 )٠5 ناسارخ ىلع هّللا دبع نب دسأل
 . يدزألا ةنطق تباث هيئانو يدنكلا نسحلا

 ةسايس جهتنا يذلا يسيقلا يَرْسُمْلا هللا فيه دنيا سوت ناسارخ ىلوت مث

 - ىراخُيو دغسلا لهأ نم اوملسأ نيذلا ىلع ةيزجلا ضرف دح ىلإ ىدامتو «ةفرطتم

 كراعم تعقوف «(ناقاخو كرتلاب اوشاجتساو ىراخُيو دْغّسلا ترفكو) - ه١١١ ةنس

 ريمأتو يملسلا سرشأ لزع متو «نيملسملا نم ريثكو يدزألا ةنطق تباث اهيف دهشتسا
 نالازت ام ىراخبو دنقرمس تناكو ؛«ه١١١ ةنس ناسارخ ىلع نمحرلا دبع نب دينجلا

 دينجلا ةدايقب نيملسملا نيب بعشلا ةعقوم تعلدنا امدنع نيملسملا ةطلس تحتو ديب
 دنقرمس ىلإ دينجلا بحسنا نوملسملا مزهنا املو «ه7١١ ةنس ناقاخ ةدايقب رافكلاو

 دقو «قطانم ةدع ىلإ نيملسملا بلغأ قرفتو رقهقت امئيب ءرهشأ ةعبرأ اهيف نصحتو
 ىتلا هتديصق يف يدبعلا سرع نبا لاقو ه١١ ةنس تناك بعشلا ةعقوم نإ ليق

 ْ ْ - :يرْسّقْلا دلاخ ىلإ اهثعب

 دهاستسلاو بياغلا ةتودحاأ اهغايشأو دك كبت تن

 دجامةّرِم يذىوقلادلجج مزاح نم بعُشلا يف ىوث ْمَكو
 مام از راب ده رم اطبع يتق

 ت لاق نأ ىلإ

 يعل نع 0 يل

 ا ا ل ا ل

 ىراخُب ىلإ ناقاخ فرصناو ماغلا كلذ دنقرمسب دينجلا ماقأ :بعشلا ةعقوم دعب
 . . كرتلا نم ىراخب ىلع نوملسملا فاخف «ةبيتق نب نطق اهيلع ناكو اهرصاحنف

 نم موي لوأ  ةينيمرك ةزافم  ةينيمركب هل اوضرعف ناقاخ لبقأو «سيواوطلا
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 «سيواوط نم نوملسملا اند دقو نيملسملا ةقاس ىلع كرتلا تلامف «؛ناضمر

 كرتلا رّيطتف «هلتقف كرتلا ءامظع نم ميظع ىلع زوحأ نب ملس لمحف ءاولتتقاف
 يربطلا ركذ مث «ناجرهملا موي ىراخُب اوتأف نوملسملا ىضمو سيواوط نم اوفرصناو

 ل ل يعل دسم دنواجللا تفمرت !ان اهتم ىلي اهبذ ياو تسال ار

 حّرسف «نايناغصلاب دينجلاو «ةفوكلا لهأ يف ميعن نب نمحرلا دبعو ةرصبلا لهأ
 نأ مهرمأو « مهريغو راجتلا نه هعم بدتنا نميف :ئربنعلا ديزي نب ةرثوخلا مهعم

 . (8/7؟١1 5 ص)  ىهتنا  (اولعفف ةلتاقملا اهيف اوعّدّيو دنقرمس لهأ ٌيرارذ اولمحي

 دافتسيو «دنقرمسو ىراخُب نع ةيخيراتلا تاياورلا هتركذ ام رخآ وه كلذ نإ

 ىوس اهيف قبي ملو «دئقرمس نم نيملسملا يرارذ ءالجإب ماق دينجلا نأ كلذ نم

 ناكو ريخشلا نب ب هَّللا ديع نب نامثع ةدايقب لتاقم ةئامنامث نم نوكتت ةيركسع ةيماح

 كف دقف نيملسملا ديب تناك ىراخُب نأو «يلهابلا دلاخ نب دادش دنقرمس جارخ ىلع

 موي ىراخُب نوملسملاو دينجلا لخدو .هشيجب فرصناو اهنع راصحلا ناقاخ

 ,ورمو ْخْلَب ىلإ شيجلاو دينجلا داع مث «ةبيتق نب نطق ىراخُب لماع ناكو ناجرهملا
 دق امم «ها7١١ ةنس رخاوأ ىف كلذ ناكو «ىراخُب ىف ًالماع ةبيتق نب نطق ىقبو

 ناسارخ .ىلإ هشيجو ديتجلا ةدوعو نيكرشملابو هتكيجب ناقاخفارصنا نأ ىلإ ربشي
 . ءاتشلا لصف ببسب ناك امبر

 «دنقرمس ىلع نيكرشملا بلغت تقو نع نيلامتحا ىلإ كلذ نم يهتننو
 ناسارخ ىلوت امدئنعف -ه5١١1 ةنس دينجلا مايأ ناك كلذ نأ :لوألا لامتحالا

 مهنمو - دينجلا لامع سبحب ماق ه7١١ رفص يف يلالهلا هللا دبع نب مصاع

 دنقرمس لامع مهو ؛ ءريخشلا نب نامثعو ةبيتق نب نطّقو يلهابلا دلاخ نب دادش

 ٠ تاياورلا ركذت ملو ء«ورم يف اوناك امنإو كانه اونوكي مل مهنأ رهاظلاو :ضراختو
 «ىراخيو دنقرمس ىلع اوبلغت دق أوناك نيكرشملا نأ ينعي دق امم . مهناكم دحأ ةيلوت

 ورم هلوخد دنع مهحارس دسأ ريمألا قلطأ نأ ىلإ سبحلا يف دينجلا لامع ثكم دقو

 ةنتف مايأ دنقرمس ىلع اوبلغت نيكرشملا نأ :يناثلا لامتحالا .ه17١١ مرحم يف
 .ها15١ ةنس جيرس نب ثراحلا

 كلذكو دئقرمس ريرحتل ًايساسأ ًامامتها يِرْسَمْلا هللا دبع نب دسأ ىطعأ دقو
 نبا عم اوناك نيذلا نم ريثكلا تلعج يتلا لماوعلا نم فدهلا كلذ ناكو «ىراخب

 ذمرتلاو ْمَّز ضرأ نم هشيج يف نوريسيو دسأ ءاول تحت ءاوضنالاب نوردابي جيرس
 أفلأ نيسمخ ءاهز دسأ ريمألا عم ناكو ءه1١1١١/ يناثلا عيبر يف دنقرمسو ىراخب ىلإ

 لاتق عوقو تاياورلا ركذت ملو هتعاط ىلإ ىراخُب تنعذأف مالسإلاو ةبورعلا ناسرف نم
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 ناك ه١١١ ةنس ذنم دغُسلاو ىراخُب ضاقتنا نأ ىلإ كلذ دوعي امبرو «ئراخُب يف

 نا هسا عزك قلق نيمادرتلا يع عم تاديعللاو ارملسا وبدلا ىلع هيزجلا ضد بحب

 ىراخُب لهأل نأو ةالولا ضعب ةريس ءوس نم ناك امنإ كلذ نأ مهربخأو هّللا دبع

 اهوفرع يتلا)  ةلداعلا ةريسلاب هتمذو دلاخ ريمألا ةمذو نينمؤملا ريمأ ةمذو هللا دهع

 ةدايس اهيلإ داعأو «ىراخُب دسأ ريمألا لخدف «كلذل اوباجتسا  (ىلوألا هتيالو ىف

 مهم رود هتلالسلو هل ناك ريبك ميعز دسأ ريمألا دي ىلع ملسأ دقو «مالسإلا ةطلسو
 نب دسأ ةمجرت يف ءاج كلذ يفو :نييتاماسلا ةرسآ دج ناماتس يعو ىراخت خيرات يف

 ىمسو ؛«نييناماسلا دج «ناماس هيدي ىلع ملسأل : هنأ عماجلا باتكي رجلا هللا دبع

 ماعط نم هشيج هجاتحي ام ىراخب نم دسأ لمحو .(87”ص) .ةةمسسا ىلع اذشأ هئبا

 .دنقرمس ىلإ ىراخب نم ىضمو «نؤمو
 ءاش نم ة ةريثك ءايشأ هعم قاسو ىراخُب نم ًاماعط هعم دسأ لمح" :يربطلا لاق

 ئداولا ركسف اهتم ديقرفم دامو عرشغدو ىلإ عفترا مث «مهيف اهَمَْسَق «داركألا ظ

 ناكو .«ركسلا يف اهحرطي ىتح هيديب ًةراجحلا لمحي ناكو «دنقرمس نع هفّرَصو

 . .ميلستلا ىلإ اونعذأ ىتح دنقرمس يف نيكرشملل هدونجو دسأ راصح راطإ يف كلذ

 .«نامألا ىلع مهلزنأف «دتقرمس ميلست ىلع نامألا دسأ مهاطعأو» :نودخ نبا لاق

 رهش يلاوح يف  دسأ ريمألا اهلخدو اهملتساو دئقرمس ريرحت مت كلذبو

 ىراخب يفو اهيحاونو دنقرمس عوبر يف مالسإلا تايار تفرفرف - ه17١١ ىدامج

 ءارو ام دالبب ةيمالسإلا قطانملا نم كلذ ريغو ناجزوجلاو ذمرتلا يف امك اهيحاونو
 دينا كافج بأ ناكر: يفافاجلا"اهف ير ناوعلا اهنلع دنا : ادهتساو « قوذكحت ون
 ةفيلخلا لماع هوبأ ناك يذلا يدزألا يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع نب مادقملا
 امو ناجزوجلا ميلقإ ىلع دسأ ريمألا هالو دقو «ناسارخ ىلع زيزعلا دبع نب رمع

 (خْلَب لزن ىتح دنقرمس نم دسأ لفق مث) :يربطلا لاق .رهنلا ءارو ام دالب نم هرواج
 .ه7١١ بجر رهش يلاوح يف كلذو -

 ينامركلا عيّدج ةدايقب ايلعلا ناتسراخط ىلإ دسأ اهثعب ةّيئادف ةقرف أبن
 عم رواشت ْخْلَب ةنيدم ىلإ دنقرمس نم يرْسَقْلا هللا دبع نب دسأ ريمألا داع امل

 نب ديزي لاخ وهو يدزألا ينامركلا يلع نب عْيَدَج مهنيب «نيقوثوملا ةداقلا نم ددع

 ًايلاو دسأ داع املو «ىلوألا دسأ ةيالو يف دزألا ةسائر هيلإ تراص دقو بلهملا

 رولا كفو ناك هلال ورم يف هيلإ اومضنا نيذلا لوأ نم عيَدج ناك ناسارخل

 لاق عْيدج ناكو ءْخْلَب ىلإ ةدوعلاو دنقرمس ريرحت ىتح دهاشملا رئاس هعم دهشو



 564 يِرْسّلا هللا دبع نب دلاخ /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 25

 ةيئادف ةقرف هيجوت يف ةداقلا ضعبو عْيَذدُج عم دسأ رواشتف :(اهسرافو دزألا خيش) : هل

 ناتسراختط ىلإ رهنلا ءارو ام دالب ميلاقأ قرتختو م

 نيذلا نيثكانلا ةيقبو جيرس نب ثراحلا اهيف لزن يتلا ناكشوبتلا ةعلق ىلإ مث

 ررض هيف نوكيس ودعلا دالبل ةعبات نارا يف: معاكي نأل ٠ ير «هعم

 مهل نوفشكيف ودعلا عم نونوكيس مهنأل ودعلا عم ةمداق بورح يأ يف نيملسملاب

 ةلخلخل مهيلع نورثؤي دقو مهب اولصتي نأ نكمي رئاشعو براقأ مهل نآل رارسألا
 نم ةقرف اهب موقت نأو ةيئادفلا ةيلمعلاب مايقلا رارق ذاختا متف .نيملسملا فوفص

 نم اهدارفأ نوكي ال نأ اهرايتخا ريياعم نم ناك امبر  نيقوثوملا لاطبألا ناسرفلا

 نب عيدج ةيئادفلا ةقرفلا ةدايقل دسأ ريمأآلا رانا ب عبرت نبا عم نيذلا رئاشعو براقأ
 نب عُْيَدَج ةدايقب : ىلوألا .تاعومجم عبرأ ىلإ ةقرفلا مسقنت :: نأو ؛«ينامركلا يلع

 0 ا ا
 - ناسرفلا نم نيفلأ ءاهز مضتو يلجبلا ملاس نب روصنم ةدايقب :ةيناثلا ةعومجملاو

 دسأ ريمألا بيرق يلجبلا روصنم نأل دسأ ريمألاب ةصاخلا ةطرشلاو تاوقلا نم امبر

 نيفلأ مضتو يدزألا عاقعقلا نب حلاص ةدايقب :ةثلاثلا ةعومجملاو .ةليجب نم امهالكف

 زومرج نب رهزألا ةدايقب :ةعبارلا ةعومجملاو . ماشلا لهأ نم د رة

 ءيشب مهرايتخا مت فالآ ةتس ةقرفلا عر ومجم نوكيف .ناسرفلا نم ًافلأ مضتو يريمنلا

 .ةيرسلاو ةقدلا نم

 لزن» :لاقف ةيئادفلا ةقرفلا كلت ًابن كولملاو ممألا خي رات يف يربطلا ركذ دقو

 ني ماس مهنم «فالآ ةتس يف ًاعيدُج ٌدسأ حّرسف ؛ْخْلَب ةنيدم دنقرمس نم هّئرصنم ٌدسأ

 مهو ْخْلَب دنُجو «هباحصأ يف يريمنلا زومرج نب رهزألاو «نيفلأ يف يلجبلا روصنم
 .«يدزألا عاقعقلا نب حلاص مهيلع ماشلا لهأ نم ةئامسمخو نافلأ

 ىلإ هابتنالا تفلي ال بسانمو قرفتم لكشب ْخْلَب نم ةقرفلا تاعومجم تجرخو
 لك هكلست ًاقيرط ينامركلا عْيَدُج ددحو ءام ناكم يف ةقرفلا تقتلاو ؛مهتهجو
 دقو ءاذك موي ناكشوبتلا ةعلق يداو يف عبرألا تاعومجملا يقتلت نأ ىلع ةعومجم

 ضعب نع ةياورلا نأل امبر  يلجبلا روصنم هكلس يذلا قيرطلا يربطلا ةياور تركذ
 لاق .هلبق لصو دق ًاَعْيَدُج نأب ئجوف يداولا ىلإ روصنم لصو املو - هدالوأ
 تابو ماغرض رهن عطقف هباحصأ يف ملاس نب روصنم ينامركلا عْيَدَج هّجوُف)ا : يربطلا

 ءًاخسرف رشع ةعبس نم ًأبيرق هموي راس مث ,راهنلا عَنم ىتح ماقأف حبصأو هليل

 دق عرز هيف طئاح ىلإ ىهتناف هيوغيج ضرأ نم متشك ىلإ ىهتنا مث .هليخ بعتأف

 راص املف ,خسارف ةعبرأ ةعلقلا نيبو مهنيبو هيف مهّباود ركسعلا لهأ لسرأف بّصق
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 نبا عابتأ نم موق ءيجمب هتربخأف ينامركلا باحصأ نم عئالطلا هتءاج يداولا ىلإ

 ءاوفرصناف مهدباك ينامركلا ىلإ اوراص املف نوميم نب رجاهملا مهسأرو - جيرس
 يف - ةئامسمخ ءاهز يف لزن ام لوأ ينامركلا ناكو «ةعلقلا نم ًابئاج لزن ىتح راسو

 لهأو رهزألا باحصأ نم تقحالتو ليخلا هيلإ تماتت حبصأ املف - يداولاب ناكم
 ربخ نأ يف كش هنأ ةبطخلا نم ودبيو - ؟ . .ينامركلا مهيف بطخ اوعمتجا املف نب

 ءيجم نأل ْخْلَب لهأ نم ةقرفلا دونج ضعب قيرط نع جيرس نبا عابتا غلب امبر ةقرفلا
 لوصو دنع ةقرفلا ءاقتلا ناكم ىلإ جيرس نبا عابتأ نم ةعامج يف نوميم نب رجاهملا
 ةقرفلا دونج باهرإ هتبطخب دارأ ينامركلا نأ وأ .ةقداصم نوكي آل ذك ينامركلا عيدج

 دمحف)  اوعمتجا امل ينامركلا بطخ دقف ها لل ا

 هتنكمأ اهاتأ نم ةينازلا ريغ ًالثم مكل دجأ ال دق ة ْخْلَب لهأ اي :لاق مث هيلع ىنثأو هللا
 مكتيتم نم هريس جنتل ند لسردتبلا يف حرس نيو كيراسملا ركنا ءاهلجر نم

 فرصنا مث هومتلذخف ورم ىلإ هيِفكاتُم نِم هعم مترس مث مكريمأ درطو مكفارشأ لتقف
 تك كامب در نزل ينام ل هدم نحلل قلل . ةئيدملا نم ه هومتنكمأف ًامزهنم مكيلإ

 ورم لهأ نم يعم ناك نم امأف « هتبلصو هلجرو هدي ٌتعطق الإ ِمْهَس يف مهيلإ أباتك
 .«مهردغ فاخأ ٌتسلو يتصاخ مُهف

 ةعبرأ امهنيبو ةعلقلا ىلإ يداولاب ءاقللا ناكم نم ةقرفلاب ينامركلا عْيَذَج دهن مث

 املف لاتق ريغ نم ةليلو ًاموي ماقأف ءاهرصاحف «ةعلقلا نم ًابناج لزن ىتح راسف خسارف
 هةحلقلا مدح عتق تع مقرات ةدوعلابوكبلا اندبت لق الإ دانس يدان هلملا قم ناك

 نم اهلهأ ةماع ىَبَسو «ثراحلا راهصأ مهو نييبلغتلا يزرب ينب لتقو «مهتلتاقم لتقف
 ةعلقلا يف مهلثق نيذلا ناكو .ْخْلَب ىلإ هعم مهقاسو ّيرارذلاو مجعلاو برعلا
 نم هؤارظنو نوميم نب رجاهملا مهيف ًالجر نيسمخ ىرسألا نم ناكو :ةئامعترأ

 ًادسأ نأو ةعلقلا يف مهلتق لب لاقيو :مهلتقف دسأ ىلإ مهلمح هنإ لاقّيف ءمههوجو
 يديأ عطقو «مهثلث لجرأو يديأ عطقو .«مهثلث بلصف ءاثالثأ مهرّيصف هيلإ بتك

 نبا باحصأ نم ًالتاقم نيسمخو ةئامعبرأ ةعلقلا يف نيذلا لك ناكو ءريخألا ثلثلا
 ناكو يمزراوخلا رسعألا دواد مهيفو نوميم نب ريرج مهسيئر ناكو جيرس

 نم ىرسألاب ينامركلا عْيَذَج داعف :ناقانح ةنيدم ىلإ لحترا دق جيرس نب ثراحلا

 ىلإ ىتأو ْخْلَب قوسب ديزي نميف مهعابو ْخْلَب ةئيدم ىلإ مهلاقثأو مهيرارذو ةعلقلا لهأ
 دسأ ىلإ مهنم لجر عم ىتأف جيرس نبا ةداق نم وهو يلظنحلا فينأ نب رشب دسأ
 اهداق يتلا ةيلمعلا كلت تاياورلا تركذ دقو .اميلموو ديما اينينماف :ةانمآلا انلاظ
 .ها14 ةنس ثادحأ يف عيدجللا
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 هلتقمو باذكلا شادخ ىلع ضبقلا أبن

 ديرو ني زامغع ه5١١ ةئس يلاوح دسأ ةيالو لبق ناسارخ ىلإ ىتأ دق ة ناكو

 هْجَو) :ًالئاق ه18١ ةنس ثادحأ يف هربخ يربطلا ركذ دقو .اشادخ ىَمَسَملا يدابعلا

 ةورم لزتف نمابعلا ئنب ةعيش ىلع ًايلاو.ناسارتح ىلإ ديزي نب نامع نامام: نب ريكب

 رامات هيلا عراذملا يم ايلا دن ىلع ني دجعس ىلإ هدو اتادج ىحساو ةمسا وعز

 نيد رهظأو بّذكتو هيلإ مهاعد ام رّيغ مث اوعاطأو هل اوعمسو هب مهءاج ام اولبقو

 رمأ نع كلذ نأ مهربخأو ضعب ءاسن يف مهضعبل صخرو هيلإ اعدو ةيمّرُحلا

 | دقو هب يتأف هب رفظ ىتح نويعلا عضوف هربخ هللا دبع نب دسأ غلبف . يلع نب دمحم

 «لوقلا هل شادخ ظلغأف هلاح نع دسأ هلأسف  (ه1١١/ رفص يف) - ْخْلَب وزغل زهجت

 .هنيع تلمسو هناسلو هدي تعطُقف هب رمأف

 شادخيب هوتأ هأدبم يف لمآ ٌدسأ مدق امل :لاق هخايشأ نع دمحم نب يلع ركذو
 دمحلا : دسأ لاقف «هتيغ لمسو هناسلا عفو جيلا ةعرق هب رمأف «ةيمشاهلا بحاص

 ىلإ هعفد مث د اههمتشب رهاب ناك :هثآل د كنم رمعو ركب ىيبأل مقتنا يذلا هّلل

 ئيحي ىلإ بتك دنقرمس نم دسأ لفق املف ءهسبحف لمآ لماع ينابيشلا ميعن نب ئيحي
 . (هيبلصو هلتقف

 وبخن عه ناك دقف «قارعلاب يِرْسَقْلا دلاخ ريمألا ىلإ هب ثعب هنأ بوصألاو

 - : هثأ اذه شادخ

 دقو  جيلخلا  نيرحبلا وأ قارعلا نم ةقطنمب دلاخ لامع نم شادخ ناك -

 نأل حصي ال اذهو «(كلهد ىلع) دلاخل ًالماع ناك هنأ معزت ةياور يناهفصألا ىور

 نوكيف  رمحألا رحبلا برغ  كلهد ةقطنمو ةريزج ىلإ دتمت نكت مل دلاخ ةيالو
 نوكيف (يدنكلا شادخ) ىناهفصألا هامس دقو «نيرحبلاب ةلماع ناك هنأ تفوصألا

 ناو رقك نئاو :يزبطلا ركذ امك ديري نب زاّمع مسار: ىلاوملا نم:هنأل ةالولاب كلذ
 دق عابضلا ايأ'اي :يدسألا نوظدم نبرديحمل عوب كاذ':لاقنا ءاشادخ هيقل
 ريمألل تررقأ ول :هل ليقف ءبذكل اذه نأو مكل ةدالو انيف فرعأ ام :لاق ءانومتدلو
 .«يموق ىلع بذكلاب ٌرقأو ينم سيل ام طبنتساو دسفأأ :لاق ؟كرض ام ةدالوب

 دق حابصلا ابأ اي روظنم نب دمحمل لاق يذلا نأ يناهفصألا معز دقو -

 ًاشادخ دلاخ رمأف» :يناهفصألا لاق مث «شادخ هنأ باوصلاو «دلاخ وه انومتدلو
 اهدقي ملف دلاخ ىلإ عفُرَف .هلتقف يدسألا سايإ نب دابعل ىلوم برضب هلماع ناكو

 يدنكلا شادخ لتق :لاق . .نسحلا ينربخأ) : ةثداحلا سفنل ةيناث ةياور يف لاق امنيب
 لصأ نيتياورلا نه نيقيو امو .كلهد ىلع وهو دوقلاب بِلوطف يِرْسَقْلا دلاخل ًامالغ
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 ؛مالك نم هركذ مدقت ام يدسألا روظنم نب دمحم نيبو هنيب عقو امل ًاشادخ نأب كلذ

 بل لعق .هلتقف هبرضف يدسألا سايأ نب دابعل ىلوم برضب هل ًامالغ شادخ رمأ

 ىلإ ةيناثلا يناهفصألا ةياور هتبسن ًامالك شادخ لاقف - صاصقلا يأ - دوقلاب شادخ

 ُتْدّأ نثل ِهّللاو :لاقف) دوقلاب بِلوُط امل شاد وه لئاقلا امنيب «ناتهبو ًاروز دلاخ

 هسفن نم نينمؤملا ريمأ نديقُّيل يسفن نم ُثدقأ نئلو يسفن نم نديقأل يمالغ نم
 مره اللا لوسر داقأ نئلو هسفن نم هللا لوسر نديقُيل هسفن نم نينمؤملا ريمأ داقأ نئلو

 ةياورلا بحاص نع يناهفصألا فاضأ مث . (لجو زع هّللاب ضرعي .ءاه ءاه هسفن

 نعل لي لوقأو (نفاذخ ىلخ هللا ةنعلا) :ةملك نع الدب (ذلاخ ىلغ هللا ةنعلالا ةجلك
 وأ يسابعلا رصعلا يف باذكلا يوارلا ناك ءاوس دلاخ ىلإ كلذ ةيبش نا نلعتفللا

 لتق املف .هعضاوم نع ملكلا نوفرحي نيخسانلا ضعب نأل خسانلا وأ يناهفصألا

 هتركذ ام ثدح لوقلا كلذ لاقو دوقلاب بِلوطو سايأ نب داّبع ىلوم شادخ مالغ

 ىلع ةانغ نوت «هلقي ملف 'هدلاخ ىلإ مقرف: يلوي يتاهفتمالل ىترألا ةباوزلا
 :لاقو «هلتقف شادخ مالغ شادخ ىلع دابع بثوف) :باوصلاو . .«هلتقف شادخ

 (رصن ينب فويس تراج ام دصقلا نع دلاخ ةيضق تراج نئل يرمعل

 نأب ىضق هنأ رهاظلاو ءرمألا هيلإ عفر امل دلاخ هب ْئّضَق ام ةياورلا ركذت ملو
 لزعب ماق هنأ وه كلذ نم مهألا نكلو «سايأ نب دابع ىلوم ةيد شادخ عفدي

 نم شادخ عجرف «دوقلاب بلوط امل هلاق هنإ ليق يذلا مالكلا ببسب شادخ
 مسا ناكو شادخ مالغ لتقب سايأ نب دابع ماقف ةفوكلا ىلإ اهلماع ناك يتلا ةقطنملا

 . ًاشادخ دعب اميف هسفن ديزي نب رامع ىمس همسابو «شادخ مالغلا
 يل ناهام نب ويك ةلكبب ناك يذلا يرسلا يعيشلا بزحلا يف شادخ لخدو

 نب هّللا دبع نب يلع نب دمحمل ةيرسلا ةوعدلاب متافلا ربه يكب ناكر «ةفوكلا

 ركب يبأ ىلع ملكتي ناك هنأ دح ىلإ لصو ًاعينش ًاعيشت شادخ رهظأو . . سابعلا

 هّهُجو - يربطلا ةياور يف مدقت امك مث .ءيس مالكب باطخلا نب رمعو قيدصلا
 -ورمب شادخ لزنف سابعلا ينب ةعيش ىلع - ًايرس  أيلاو ناسارخ ىلإ ناهام نب ريكب
 ضعب نم مهو سابعلا ينب ةعيش هعاطأو هل عمسف - ةمصاعلا ورم وأ ذوُرلا ورم امبر

 نيد رهظأو تاكو هيلإ مهاعد ام رّيغ) نيح هوعاطأ مهنأل ًايلاغ نيعيشتملا يلاوملا

 رمأ نع كلذ نأ مهربخأو ضعب ءاسن يف مهضعبل صخرو هيلإ اهدو:ةيكشلا

 ةفالخ ىلإ سانلا اعد) ًاشادخ نإ ريثك نبا ظفاحلا لاقو .(يلع نب دمحم

 ةيمرخلا بهذم ىلإ مهاعد هيلع اوفتلا املف «قلخ هل باجتساف يلع نب دمحم
 دقو كلذ لوقي يلع نب دمحم نأ مهل معزو ءًاضعب مهضعب ءاسن مهل حابأو ةقدانزلاو
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 ىلإ هّللا دبع نب دسأ مودق دنع كلذو  ؛ذخأف «ةلودلا هيلع هَّللا رهظأف .هيلع بذك
 عضوف شادخ ربخ هغّلبف «جيرس نبا ةئتف ىلع ءاضقلل ْخلَبو لمآ ىلإ هريسمو ناسارخ
 شادخ عم ناكو «لما يف وهو دوّرلا ورم نم هب هوتأف ؛هب رفظ ىتح هيلع نويعلا

 يبست امو. ةلات رع افاد دعا لاسف « ىمعلا ةراودون نجئايملا نلوم ةوّوَخ ايفيأ

 شادخ هيلع باجأف «كلذ ريغو ةقدانزلاو ةيمرخلا بهذمو نيد ىلإ ةوعدلا نم هيلإ

 :دسأ هل لاق مث هناسل عطقف ةعرق ' بيبطلا دسأ رمأف «ةلودلابو نيدلاب نعط هيف لوقب
 لمآ لماع بيعت نب نيس ىلإ هعقد مث «كنم رمعو ركب يبأل مقتنا يذلا هَّلل دمحلا

 - ْخْلَب ةنيدم ىلإ دنقرمس نم دسأ عجر املف املف .ةراد نب رجاهملا ىلوم َرَوَرَح عم هسبحف

 + ولعل ةاكيرا حلوب هادف جامعلا رو يتامركلا مدح كروم 0

 ءاجف  ,ئادخ نأشب ابوتكم لمآ لماع ميعن نب نيحي ىلإ دسأ بتك - لاؤش يف امبر

 مت يذلا نأ باوصلا لعلو «(رهنلا ئطاشب هقنع برضف رجاهملا ىلوم ٌرّوّزحب ىتأو

 :ريثك نبا ظفاحلا لاق «قارعلا ىلإ هلاسرإ متف شادخ امأ ٌرٌوٌّرَح وه لمآب هبلصو هلتق

 تعطٌُقف هب َرَمأف «ناسارخو قارعلا ريمأ قرشتلا هللا يع ني هلاك لإ شادخب ءيجفلا

 . (ةياهنلاو ةيادبلا_ ةج 0 ٠ ص) («كلذ دعب بلص مث هناسل لّسَو هذي

 مهنع دسأ وفعو ةيسابعلا ةوعدلا ءابقنو ريثك نب ناميلس لاقتعا

 سابعلا ينب ةاعد نم ةعامج) تاياورلا مهيمست نيذلل يرس طاشن دوجو ةيرضملا ضعب

 مهراتخاو مهاَمَس نيذلا ةوعدلا ءابقن نم لعفلاب اوناك لاجر ةتس مُهو (ناسارخب

 ةتسلا ءالؤه مهنم رشع ىنث هل ل

 ل ير ير نتا ناجل تق ا نب لا يما ركللا سيروم ةحلطو

 ةيمأ نب ريثك هدلاو ناك دقف ريثك نب ناميلس مهمهأ ناكو .ميمت نم ظيرق نب زهالو

 امأو «ءابقنلا بيقنو خيش وه ناميلس ناكو ناسارخب ةيناميلا خياشم رابك نم يعازخلا
 ثعشألا نبا ةروث يف كرتش ثاو بلهملا ةداقو لاجر نم هدلاو ناكف قيرز نب ةحلط

 رمأ يِرْسَقْلا دسأ ىلإ ةتسلا كئلوأب عفرلا مت تاملف :تلهملا ان ون ديزي دهع يف كلذكو

 .ورم ةنيدم يف امإو ُّخْلَب ىلإ امإ «هيلإ مهراضحإو مهذخأ متف مهلاقتعاب
 هللا دبع نب دسأ ذخأ ه11١/ ةنس ىف» :هنأ كولملاو ممألا خيرات يف ءاجف

 ًاشادخ ينعي)  مهضعبب َلّْئَمو مهضعب لتقف «ناسارخب سابعلا ينب ةاعد نم ةعامج

 مثيهلا نب كلامو ريثك نب ناميلس ذخأ نميف ناكو ؛مهضعب سبحو - (ٌرَوٌّرَحو
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 010 مي اخ شو تلح نع لل فقع ىلع هلا لي لأ كس اي : مهل لاقف

 ملكت لب ؛لاق ؟تكسأ مأ ملكتأ د - ما وذ ٌزيزع كلو

 نم مانا انإ ريمألا هيأ هكدتب ثراقسلا هللاو تالوض اهني ان قوت
 اَنِإ ءريمألا اهيأ : ا ا ل ا كلوا

 مل هلق نإ 0 او («ناتهبلاو

 - (هرأثب اوبلط امنإو ملسم نب ةبيتق ىلع سانلا ّدشأ انك انأل اذه كيلإ اوعفر امنإ

 يبا وول ا يور يايبكا 1

 دع رش والا نع ءالوس نإ رمال هنأ ١ : يلهابلا تماصلا نب كيرش لاق :ي 0
 "ا 0 ل 000 0

 / 0 لا يعل يمال :لاق

 ماجللاب رمأو رامح ماجلب مجلأف هب رمأو بعك نب ىسومب دسأ اعد) مايأ دعبو ,يعبرلا

 0 0 راجل رو حا نيرا ا ياا شحم ا بلا

 كل ل ضير طوب ةناهقلل هيردشب ماك يعل

 رداب دقف ةينامي ةعزن اذ ناك ًادسأ نأ امبو «ةتسلا ءابقنلا نع دسأ افع كلذبو

 هءارو مهنع هيلإ هعفر مت ام نوكي نأ لامتحاب ذخأو يعبرلاو نييناميلا حارس قالطإب
 نم امهنأل نيّيميمتلل ةبسنلاب ًامئاق نكي مل لامتحالا كلذ نأ امبو «ةيرضم ةيبصع

 ديز نب نسحلا نم ةنامضلا هبشي امب امهليبس ىلخ مث ةريسي ةيوقع امهبقاع دقف ةيرملا

 ع ث مام مع
2 
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 ه1١١1 ةنس هتاحوتفو ناسارُخب دسأ تازاحنإ

 . .ةئامو ةرشع ينامث ةنس تلخد مث" : كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق

 ىلع هلماعو «هلك قرشملا هيلإو يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ قارعلا ىلع ريمألا ناكو
 دسأ ذختاو . .ةدرب ىبأ نب لالب ةرصبلا ىلع هلماعو هَّللا دبع نب دسأ هرخأ ناشارح

 ناتسراخط ازغ مث «عناصملا ذختاو «نيواودلا اهيلإ لقنو ١١4 ةنس ًاراد ْخُأَب ةنيدم
 .(86ج :؟١٠7 ص) .ةايبس باصأو حتفف هيوغيج ضرأ مث

 دسأ ريمألل ًارقمو ةمصاع ْخَلَب ةنيدم ذاختا ١
 نكسأو اهءانب لمكأو ه١٠١/ ةنس ْخْلَب ةنيدم ءانبب يِرْسَقْلا دسأ ريمألا ماق دقل

 وبأ هحدم ٍظئتيحو «ناسارخ دالبل ىلوألا هتيالو ىف كلذو ه4١١ ةنس اهيف نيملسملا
  :اهيف هل لاق يتلا ةديصقلاب يركبلا ديربلا

 فِلاحل نيميلا قدص ىلع يْنِإ ةيعررمأ ٌساَس كلم ريخاي
 ٌفئاخلا ٌرقو اهب ليلذلا مِصٌع اهَتْئَضَح يتلا ةكرابملا نإ

 ناقوربلا زكرم نم ًالدب ةارهو ْخْلَب ميلقإل ًازكرم كاذنآ ْخْلَب ةنيدم تحبصأو
 نم فالآ ةتس ءاهز اوناكو اهيف نكاسملا مهعطقأو ْخْلَب ىلإ هناكس دسأ لقن يذلا

 «نيملسملا مجعلاو يلاوملا نم تاعامجو مهيرارذو مهيلاهأ عم برعلا دونجلا

 ىلوألا ةيالولا كلت ىف اهريمأ رقمو ناسارخ ةمصاع ىه (ورم) ةنيدم ترمتسا امنيب

 (ه1١١-١١5) هدعب اومكح نيذلا ءارمألا دوهع يف مث (ه9١1 - )٠١7 دسأل
 ىلإ ورم نم يبرحلا هريسمو (ه7١١ ناضمر يف) ناسارخل ايلاو دسأ ةدوع ىتح

 ىتح دنقرمسو ىراخُبو ذمرتلا ىلإ يبرحلا هريسم مث (ه7١١ رفص يف) ْخْلَبَو لمآ
 .(هااال/ بجر يف) خلت ىلإ دنقرمس نم هتدوع

 ةرورضلاب هقبس دق دسأ ريمألل أرقم اهذاختاو ةيالولل ةمصاع ىلإ ْخْلَي ليوحت نإ
 لهأل نكسم فالآ ةرشع نع لقت ال نكاسم ءانب لمشت ةعساو ةينارمع لامعأب مايقلا
 نم كلذ ريغو ةيالولا نيواود تارقمو ةرامإلا رصق ءانبو «دونجلاو ءاطعلاو نيواودلا

 ءًابيرقت ه18١ مرحمو ه17١١ بجر نيب ام ةرتفلا يف كلذ مت دقو .ةماعلا قفارملا

 هذه نيبو ه١١ 7 ةئنس ْخْلَب ةنيدمل دسأ ءانب نم ىلوألا ةلحرملا نيب تاياورلا زيمت ملو

 دسأ ناكو) :يربطلا لاق .نيتلحرملا ربخ تجمد امنإو ه1١١/ ةنس ةيناثلا ةلحرملا

 ردق ىلع (ةقطنم لك يأ) ةروك لك ىلع (لامعلا يأ) لَعَفلا ْخْلَب ةنيدم ةرامعل َمَّسَق
 دسأ مزلأ :ناوطع لاقو .(كمرب نب دلاخ ابأ كمرب ْخْلَب ةنيدم ءانب ىلوو ءاهجارخ

 ًاروس ةئيدملا ىلع لعج مث «ةنيدملا نم ءزج ءانبب ناسارخ نم ةيحانو ةنيدم لك لهأ
 نأ ىرنو  (اخسرف ١١ هنع نادعبي نيروس لوألا روسلا دعبو «باوبأ ةعبس هل
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 نيروس ءانب مت - ه17١١ ةنس  ةيناثلا ةلحرملا يف مث ء«دحاو روس اهل ناك ةنئيدملا

 ناك امو ةديدجلا قفارملاو نكاسملاب ناطيحيو ًاخسرف ١١ لوألا روسلا نع نادعبي

 اهانبو ءاهيلإ ْخْلَب لوح ام عمجب دسأ رمأا : نيتك با لاف دقو. عرازمو فرت نمااهين
 «ًاراد ْحْلَب ةنيدم هللا دبع نب دسأ ذختاو» :نودلخ نبا لاق .«امكحم [ديدج ٌءاَثِب

 ةنيدم اهرقم ناك ىتلا ةيالولا نيواود ىه نيواودلاو (ه1١١ ةنس نيواودلا اهيلإ لقنو

 نا ريدم لاملا كيب فاظعلا نيواود هيو ةلردلا :تانسونو يأ ةباذني نه. يزف
 ىلعسولا ايسآ قافآ يف ةدتمملا ناسارُح ةيالول ةمصاع ْخْلَب ةنيدم تحضأف «متاخلا
 .ه١١+ ةنس لئاوأ يف يِرْسَقْلا دسأ ميظعلا اهريمأل ًارقمو

 ناسارخ ميلاقأب تاناويإلاو عناصملل دسأ ءانب " 
 ذختاو» ه8١١ ةنس يف دسأ هب ماق ام نع فلاسلا صنلا يف يربطلا لاق

 ميلاد عناصملا كلت ةأره ناقهد ركذ دقو «كلذل ًاليصفت ركذي ملو ٠ «عناصملا

 ريمألا ًابطاخم - ها 5+ ةلئس ا ناجرهملا موي هتملك يف ةأره ناقهد لاقف رك

 برغملا نم رخآلاو قرشملا نم يئاجلا ه«يجبف روانملا ىف تاناويدلا كنك مثال“

 ىلا ا وعل اا ا ا

 تايماح اهيفو لامعلل تارقمو نوصح يه تاناويإلاو عناصملا نأ ودبيو

 قرشم نم يئاجلا ءيجيف نيرفاسملل تاناخو ديرب باودو ةيراجت زكارمو ةيركسع

 ان هللا ناخب :الوقي نأ الإ نادجي الف ناسارخ برغ نم رخآلاو ناسارخ دالب

 ءاجرأ مومعب تاناويإلاو عناصملا كلت يف ءانبلا ةعورل دسأ كلملا ىَتَب ام نسحأ

 . ىطسولا ايسآو ناسارخ

 مهتريش ندحو هنا لايع#

 هتبطخ يف لاقف ناسارخ ميلاقأ يف دسأ لامع ةريسب ةاره ناقهد داشأ دقو

 سيلف كلامعو كمشحو كتيب لهأ تطبض كنإ» :دسأ ريمألا ًابطاخم ناجرهملاب

 كلذ ناكف - ؛ريقف الو ّينغ الو ريبك الو ريغص ىلع ىّدعتي نأ عيطتسي دحأ مهنم

 - :دسأ لامع نم تاياورلا تركذ دقو ءيِرْسَقْلا دسأ دهع يف داس يذلا لدعلا مامت

 وهو «ناجزوجلا لماع يدزألا يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع نب مادقملا -أ

 .زيزعلا دبع نب رمع لماع ميعن نب نمحرلا دبع لجن
 ةريبه نب ةلقصم يخأ نبا وهو «لمآ لماع يعبرلا ينابيشلا ميعن نب ئيحي - ب

 . يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع بحاص

 .ةّرج لماع ةَصِفاَرْلاو . ملح لماع يدبعلا ديعس نب ءاجوعلا وبأ -

 اهيلعو ورم ّدسأ ِمِدَق) ه9١١ ةنس ثادحأ يف يربطلا لاق .ورم لماع د
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 َصْخَش املف .همع نبا ديدش نب دلاخ لمعتساو «هلزعف يميمتلا ناسح يبأ نب بويأ
 بتكف .بلهُملا نب ديزي تنب ةلضافلا جوزت ميرح نب ةرامع نأ هغلب ؛ْخْلَب ىلإ دسأ
 نبأ نإف بّلهُملا نب , ديزي ةنبا قالط ىلع ةرامع لمحا نو دنم ةلاتع ىلا هيما

 . .اهقالطب هرمأف يميمتلا ديزي نب رفاّذعلا هدنعو هاتأف ءهيلإ ثعبف «طوس ةئام هبرضاف

 قدا سل :ةهبأ هيلعاابب امو: اهديسو سيف نسق هللاو ةزامش :نفاذُع لآقق
 هي ءهنم ءابإ دعب لعفف ءاهقلطي نأب ةرامع ديدش نبا رمأف .هنم

 .(يلجبلا رفعج نب ثعشألا ورم ىلع فلختساو

 هالو دقو «دسأ ةداقو لامع رابك نم ناك يدزألا ينامركلا يلع نب عْيَدَج  ه

 .. .ايلعلا ناتسراخط ىف ناكشوبتلا ةعلق ىلإ ركذلا ةفلاس ةيئادفلا ةيلمعلا ةدايق دسأ

 7  .اهئم راس اذإ ْغْلَب ةمصاعلا ىلع عُيَدجلا فلختسي دسأ ناكو

 ارك داما ا بما يب مب

 نأ كلذ نم نيبتيو .ةأاره ىلع دسأ لماع يفنحلا ع نمحرلا دبع نب ميهاربإ -ز

 همايأل نيركاش اوناك مجعلا نيقاهد نإ لب . .لئابقلا فلتخم نم اوناك دسأ لامع
 . ةلداعلا هتريسل نيدماح

 نيصلا موختو هيوغيج ضرأو ناتسراخط ىلإ دسأ تاوزغ - 4
 ميلقإ ازغف رهنلا ءارو ام دالب ىلإ مالسإلا دونجب دسأ قلطنا ه14١١ ةنس يفو

 ةنيدم دسأ ذختا» :هلوق يف كلذ ىلإ يربطلا راشأ دقو .هيوغيج ضرأو ناتسراخط
 ضرأ مث ناتسراخط ازغ مث عناصملا ذختاو ١١4 ةنس نيواودلا اهيلإ لقنو اراد ْخْلَب

 . ؛أببس باصأو حتفف هيوغيج

 عضوم يف يربطلا ركذ دقو «ناتسراخط كولم نم كلم بقلو مسا هيوغيجو
 ناسارخ ريمأ عطق امل» :هنأو «ذشلا همساو ناتسراخت كلم هيوغيج ناك» :هنأ قباس

 ىلإ شيب عم ىضمو «هاتأف «هدالب ىلإ هاعدف نايناغصلا كلم روعألا شيب هاقلت رهنلا

 ناتشلسيغ اهكلم هءاجف ناتسراخط نم امهو ناموشو نورخأ ىلإ راس مث «نايناغصلا

 ناتسشرغلا كلم نورمن لابج دسأ ريمألا ازغ ه١١ ال ةئس ىف» :هنأو (هحلاصف

 .؛هيدي ىلع ملسأو نورمن هحلاصف

 ةنس  ناتسراخط مث نايناغصلا ىلإ رهنلا نم قيرطلا دسأ ريمألا كلس دقو
 ةقطنمو ةعلق ىلع لمعتساو (ناتسراخط ىلإ ذخأي يذلا ملخ بعش» حئتتفاف ه6

 . يدبعلا ديعس نب ءاجوعلا ابأ ملخ
 ضرأو ناتسراخط ميلقإ حاتجاف هللا ليبس يف ًادهاجم هدونجب دسأ ىضمو
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 ةيبرحلا ايارسلا رشنو ءلّتْخلا دالب نم (كزرغز) ةعلق دسأ حتتفا مث «هيوغيج كلملا
 ركذ دقو « :نيصلاو ردشاك ىلإ اوبره نيذلا ودعلا لولف ليس عبتتو لّثُخْلا دالب يف

 ةعلق حتتفاف لّتحلا هللا دبع نب دسأ ازغا :هنأ ه9١١ ةنس ثادحأ لهتسم يف يربطلا

 دسأ ملسو . .نيصلا ىلإ بره دق شيجلا ناكو «شادخ ىلإ اهنم راسو «كزرغز
 .(ئِبَسو ةريثك مئانغب اوفرصناو نوملسملاو

 كولم كلم ناقاخب اذإ ءْخْلَب ىلإ نيدئاع نوهجوتي نوملسملاو دسأ ناك امنيبو
 رطفلا ديع يف نوحيج رهن دنع اوقتلاف ءريبك شيج يف لبقأ دق كرتلا ميظعو رافكلا
 ىتح رطفلا ديع موي يف اوهجاوت نيشيجلا نإ» :ةياورلا تركذ ثيح («ه1١١ ةنس

 دسأ ركشفو «لجو ىلع الإ اهولص امف ءديعلا ةالص اولِصُي ال نأ دسأ شيج يشخ
 . «خْلَب ىلإ دسأ داعو « سانلا قرفتف ءءاتشلا ىتأ ىتح ْخْلَب جرم يف

 ةنس تاوزغ نم اوداع هدونجو يِرْسَقْلا دسأ ريمألا نأ كلذ طبر نم نيبتيو
 ناقاخ فرصنا كلذكو  ه4١1١ لاّوش مايأب رطفلا ديع دعب  ءاتشلا مايأ يف هه
 ببسب ناك هفارصنا نكلو «ةريبك ةراسخ ناقاخ شيج ةمدقم تدبكت دقو كرتلاو
 ضرأب راص ىتح عفترا ًادسأ ناقاخ قراف امل» :هنأ يربطلا ركذ دقو .ءاتشلا لصف
 ىلإ راسو .ةّرجب َرَمُف لبقأ ءاتشلا طسو ناك املف «هيوغيج دنع ناتسراخط

 رهنلا ءارو ام دالب ميلاقأ نم سماخلا ميلقإلا يف هدالب ىلإ ىضم مث .نازجوجلا
 ةتيدمت اميتم ئرشقلا كَسأ ريمآلا ناك امنيب .يتأيس امك ه9١١ ةنس اهنم قلطنا هنأل

 فجسلا نبأ رعاشلا لاف .ه١1 لاوش يف ةرفاظلا ةوزغلا كلت نم هتدوع ذنم ْخْلَب

 - :يرْسَقْلا هللا دبع نب دسأ يناميلا دسألا ىلع ينثي يعشاجملا

 اًضْرَعلاواهّلوطاهنم ٌُسيقت اضرألا ٌسيِقَت ضرألا يف ٌتْرِس ول
 انقنتاو جتا ربسألا نسم :اضففئرًةَرِماَريخْؤلتْعل
 اَضْفَر ّناكو لمّشلا ٌعّمَجو نفقا نيح بخل انجلإ نيففأ
 اًضفاموهِعومج نم ضُفدق اي نانا هجاساب

 دونجلا ةئيهتب ةداقلاو لامعلا رمأو ءاهريغو ورم ىلإ هيدقفت ةرايزب دسأ ماقو
 داع مث «هشويجو ناقاخ داهجو ريسملل ىحضألا ديع يف ْخْلَب ىلإ مودقلل سانلاو

 . داهجلل أيهتي ذخأو ْخْلَب ىلإ دسأ ريمألا

 مظعألا كرتلا كلم ناقاخو دسأ ريمألا نيب ىربكلا برحلا ءاينأ : رشع يداح

 ها389 ةئس

 نب دسأ لتق اهيفو ..ةئامو ةرشع عست ةنس تلخد مث» :ريثك نبا ظفاحلا لاق
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 نب فاس ريل لوحلا كاتو .ناقاخ مظعألا كرتلا كلم يِرْسَمْلا هللا دبع

 نم ًاريثك ًارشب لتقو هلتقف كرتلا بحاص ناقاخ دسأ َيِقَّل اهيفو» :ًالئاق ه6

 . (هباحصأ

 - :يلي اميف اهراسم ركذن ىربك برح دعب رصنلا كلذ ناكو

 لّتُخلا ىلإ مالسإلا دنجب دسأ قالطنا ١
 نارينلاب رمأف» ها ل ل ل ا

 يع مرو داك املك . ْحْلَب ةنيدم ىلإ قيتاسرلا نم سانلا ءاجف ةئيدملا ىلع تعفُرف

 نإو الأ :هتبطخ يف لاقف بطخ مث ءامهيف لاطأ نيتعكر سانلاب دسأ ىلص ىحضألا
 ءاش نإ ُهَلْذُم هّللاو «هنيد لدبيو هللا رون ئفطيل هتيغاط بلجتسا جيرس ا هللا ودع

 هناوذلا .هَّللا اورصنتساف :مهترثكو مكتلق مكّرضي مل مكرصن هّللا درُي نإو .هللا
 ٌعضاوو ٌلِزان ينإو هلل هتهبج عضو اذإ هَّللا ىلإ نوكي ام برقأ دبعلا نأ ينغلب

 .«اولعفف .ءاعدلا هل اوصلخاو مكبرل اودجساو هللا اوعداف يتهبج

 نع ةياورلا يف ءاجو «سابتلا وهو ه9١١ ةنس كلذ يربطلا ةياور تركذ دقو

 نبا هّللا ودع نإ) :بوصألا لعلو .«. .جيرس نبا هللا ودع نإ» :دسأ ةبطخ

 .ناقاخ وهو «ةيغاطلا بلجتسا» - لّتْخلا كلم وهو  «يجئاسلا

 رهش يلاوح يف - ءاتشلا لصف ءاهتنا دنع مالسإلا دونجب دسأ ريمألا قلطنا دقو
 ع صرعات :ريثك نبا ظفاحلا ركذ امك ثيح -ه14١١ مرحم

 :يربطلا لاقو .«نومنغيو نوحتفي هدونج لّثْخْلا ضرأ يف تقرفتو ءاهحتفن
 ل (ةيناث ةرم) كزرغز ةعلق حتتفاف لتحل هللا دبع نب دسأ

 لّتخلا ضرأ يف هدونج دسأ قّرفف «نيصلا ىلإ بره دق (لثخلا كلم شيج)د شيجلا

 .ها9١ ةئس عيبر رهشو مرحم رهش نيبام كلذ ناكو .نومنغيو نوحتفي

 نيملسملا ىلع ءاضقلل رافكلا عومجب ناقاخ فحز - ؟
 ءرهنلا ءارو ام دالب يف رافكلا كرتلا لئابقو دونجو كولم ناقاخ عمجو رفنتساف

 اهل لاقي ةنيدم هرقم ناكو «مظعألا كرتلا كلم»  ريثك نبا هفصو امك  ناقاخ ناكو

 يلي اميف - شاشلا ميلقإ وهو نوحيج رهن ءارو ام دالب ميلاقأ ىصقأ يف (ثكاون)

 ناقاخ ىلإ لّثْخلا كلم يجئاسلا ن :ربأ بتك» :يربطلا لاق ًايلاغ ةناغرفو ناتسكبزوأ

 هملعي ثكاونب وهو  (برعلا محازي ناك هنأل محازم ابأ ينك امنإو)  محازم يبأ

 ناكو زاهجلاب هباحصأ رمأ هباتك هاتأ املف .اهيف هدونج قّرفتو لّئُخلا دسأ لوخد

 يأ  داهجلل ناكرتي امهيف ديصتي الو دحأ امهبرقي ال ىّمِح لبجو جرم ناقاخل
 «مايأ ةثالث لبجلا يف امو مايأ ةثالث ةريسم جرملا يف ناك ام ٌءاضف - برحلل
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 ّىسقلا اوذختاو ةيعوأ اهنم اوذختاو ديصلا كوسم اوغبدو ءاوعتراو ءاوزهجتفن
 قيلاعملا يف تقلع مث تعطّقف ةاشب رمأو «مجلم حّرسم نوذربب ناقاخ اعدو ؛باشنلاو

 لك رمأو - همازح يف يأ - هتقطنم يف هلعجو سيك يف هريصف حلم نم ًائيش ذخأ مث

 ناقاخ ذخأو .لّئُخلاِب برعلا اوقلت ىتح مكداز اذه :لاقو كلذ لثم لعفي نأ ّيكرت
 ضعب كلذ يف امب ناقاخ ىلإ نومضني رافكلاو كرتلا عومج ذخأو «. .غاروشخ قيرط

 نم دمتسا دقو ناقاخ لّبقأ» :هنأ ةيخيراتلا تاياورلا تركذ دقف «نيدهاعملا كولملا

 نيثالثب مهتيركاشو مهكولمب يراخطلا هيوغيجو ناتسراخط لهأو رهنلا ءارو ام نادلب
 «نيدقاعملا نم اهعريغو شاشلا كلم. متسافو هلئابكب الغشلا كلم. هيلإ فنا مث: . ًافلأ
 لّثخلا بحاصو شاشلا بحاصو دْعّسلا كلمو هباحصأ ناقاخ ىبعاا :يربطلا لاق

 برعلا ىلع ءاضقلل هعم اوفحزو «فلأ ةئام ناقاخ شيج غلبف - .«كرتلاو هيوغيجو
 يلي ام كلذ دعب حتفيس هنأ مهربخأو ل د

 هشيجو ناقاخ ناككف . ايفنأ كفن قشمد امبرو قارعلا ىتح مالسإلا دالب نم ناسارخ

 . يسابعلا رصعلا رخاوأب ناخزيكنج نمز يف راتتلاو ناخزيكنجب هبشأ نمزلا كلذ يف

 رهش يلاوح يف ؛غاروشُخ قيرط كلسو ثكاون هتنيدم نم ناقاخ راس املف

 دق ناقاخ نإف لَّتْخلا نع جرخا :هل لوقي دسأ ىلإ يجئاسلا نبا ثعب» - ا

 يذلا انأو كبذكأ مل يّنِإ :لّتمْحلا بحاص ثعبف ؛هقّدصي ملو هلوسر دسأ متشف .لبقأ
 ترعمأ كنأ ريغ ددملا هتلأسو هل ٌةصرف اهنأ هتملعأو كدنج قّرفتو كلوخد هتملعأ

 ام ادبأ برعلا ينتداعو كب رفظ لاحلا هذه ىلع كيقل نإف مئانغلا تبصأو دالبلا
 نم برعلا ٌتجرخأ :هلوقب يلع نتماو هتنؤم تدتشاو ناقاخ ّيلع لاطتساو ٌتيقب

 زيا ةييتك# :كلذكو  «هقدص دق هنأ دسأ فرعف .ككلُم كيلع تددرو كدالب
 ريسمب دسأ ىلإ ةزج ةحلسم بحاص ةصفارفلاو ءملخ دئاق يدبعلا ديعس نب ءاجوعلا
 ةصفارفلا باتكو ءاجوعلا يبأ باتك مهأرقأف سانلا ٌدسأ عمجف ءهيلإ كرّثلاو ناقاخ
 :اهيف لاق يتلا دسأ ةبطخ تناك ابلاغ ٍذئدنعو هب ناقاخ رورمب ةّزج ةحلسم بحاص

 للا عةتيذ لدسو هللا رون ىفطيل ناقاخ ةيغاطلا بلجتسا ىجئاسلا نبا هّللا ودع كلا

 . . هنردكو كسل كريمي مل مكرشت هللا هرب نايا وملعإو يبدللا ةايئادإ هلك
 .(هللا اورصنتساف

 :يربطلا لاق كلذ يفو « سانلا هوجوو ةداقلا نم هباحصأ رابك دسأ رواشو
 نينمؤملا ريمأو دلاخ ىلإ بتكتو ورم ىلإ عجرت : موق لاقف نيملسملا دسأ رواش»

 :نورخآ لاقو .ورم ىلإ ناقاخ قبستو مز قيرط يف ذخأت :نورخآ لاقو .هذمتست
 هيلع مزع ناك امو دسأ يأر مهلوق قفاوف ,مهيلع هَّللا رصنتستو مهيلإ جرخت لب
 .«مهئاقل نم
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 ىلإو قارعلاب يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ريمألا ىلإ ًالوسر دسأ ثعبو بتك دقو
 نب فيس وه دسأ ثوعبم ناكو 0 ا ل ا

 عومج ربخب هربخأو ماشه ةفيلخلا ىلإ مث : دلاخ ريمألا ىلإ راسف يلجعلا فاصو

 :هيجاجب عيبرلل لاقو :لدجإ لل نام اب قفا نيملمملا يلع تدحرو ةاكاج

 تهذإ ءًاقداص هارأ الو ًاقداص ناك أذإ ىربكلا ةماطلاب اناتأ دق خيشلا اذه نإ كحيو

 هريخأف فاصو نب فيس ىلإ عيبرلا قلطناف :لوقي امب ينتئاو هلوقي امع هلس مث «ذعف

 ماشه ذخأو .«ميظع رمأ كلذ نم ماشه ىلع لخدف «كلذ نم عيبرلا نّقيتو «ربخلاب

 نيب ىربكلا ةهجاوملا ءابنأ ىلإ دوعلطتي :فارعلاب نوملسحلاو دلاخو:ةاشلاب نوملسملاو

 دالب يف ناقاخ ةدايقب رافكلاو كرتلا دنج نيبو دسأ ريمألا ةدايقب مالسإلاو ةبورعلا دنج

 .بايلاخ ناتتك رأ ةيوؤيمدت د نوحيج رهن ءارو ام

 ناتسكبزوأ يف ناقاخو دسأ نيب ةهجاوملا ءابنأ

 ءارو امو ناسارخ ميلاقأب نيملسملا تايماحو لامعو ةداق دسأ رفنتسا - *

 نب ميهاربإ اهيلع ىلوو مَدَقُت نأ لاقثألاب دسأ رمأف» ءلّئُخلا ضرأب هيلإ اولبقأف ءرهنلا
 نب ريثك مهيف ةخيشملا هعم دسأ جرخأو .دعب اميف ناتسجس ىَلَو يذلا يليقعلا مصاع

 دواد نب نانسو «ّيرهملا نايح نب ليضفو «يعازخلا ريثك نب ناميلس وبأ ةيمأ
 ضابقألا ىلعو  ذمرت لماع  ّيملسلا يبارعألا نانس ةيلاعلا لهأ ىلع ناكو . ّيعطقلا
 .لاقثألا تراسف ءورم يضاق دج ينادمهلا باّبش نب نامثع

 ناك دقو «يبلكلا ةلاوذ نب غبصألاو بيعش نب دواد ىلإ دسأ بتكو - *
 . مصاع نب ميهاربإ ىلإ لاقثألا ىلإ امضناف لبقأ دق ناقاخ نإ :هجو يف امُهَّهَجو
 لتقو نيملسملا رسك دق ناتاح نإ : عاشأف ّيسوبد لجر غبصألاو دواد ىلإ عقوو

 لاقف .هيلإ زاحنن ماشه انيف نإف اوبيصأ هعم نمو دسأ ناك نإ :غبصألا لاقف ءأدسأ

 ةايحلا اذيح لب : غبصألا لاقف ار لما ةيبانالا هللا حبق : بيعش نب دواد

 لبق نإف ّدِض ريثك نيملسملا َرِض : امف هعم نمو حاّرجلا لتق دقل «ناسرخ لهأ دعب

 دونجو يح نينمؤملا ريمأو مويق يح هللا نأو هنيد هللا لذخي نلف ناسارخ لهأو كين

 اراسف .ملع ىلع جرخنف دسأ لعف ام رظنن الفأ :دواد لاقف .ريثك نيملسملا

 هذه :دواد لاقف «نارينلاب امه اذإف مصاع نب ميهاربإ ركسع افراش ىتح امهركسعب

 .قيضم يف مه :غبصألا لاقف «ةقرفتم كرتلا نارينو ةبراقتم اهارأ نيملسملا نارين
 لاقف ءريمح مهل سيل كرتلا نأ تملع امأ :دواد لاقف ءريمحلا قيهن اوعمسف ءاوندو

 حّرسن :دواد لاقف .نينثآ الو موي يف اهلكأ اوعيطتسي ملو سمألاب اهوباصأ : غبصألا
 «ريبكتلاب ركسعلا امهباجأف ارّبك ركسعلا نم اوند املف نيسراف اثعبف «نارّبكيف نيسراف
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 ماقف «هاذخ ناغصو نايناغصلا لهأ ميهاربإ عمو لاقثألا هيف يذلا ركسعلا ىلإ اولبقأف
 . .هيلإ امضناف ءامهاقتلاو ًاردابم مصاع نب ميهاربإ

 فرشأف ءرهنلا ضوخي نأ ديري حلملا لبج وحن لّثُخلا نم دسأ راس امنيب - *
 وبأ هيلإ ماقفا :ةليلا# ةرشع عبس تايوس نم راس دق ناقاخ نأ هاتأ دقو رهنلا ىلع

 ْنِإ «ريمألا هللا حلصا :الاقف يدزألا رفنخ نب نمحرلا ديعو يدزألا رخز نب مامت

 اهلعجاو ةفطنلا هذه عطقاف ٠ «تملسو تمنغف ةوزغلا هذه يف كءالب نسحأ دق هّللا

 .ركسعلا نم امهجرخأو امهباقر تئجوف امهب رمأف - بحسني نأ ناينعي  كرهظ ءارو

 لخد ىتح ىضمو «غاروشخ قيرط ذخأو ثكاون نم كرتلاب راس ناقاخ ناكو
 تاتسيواعبلو ةيحانب يعصتلا حرس ني كواسلا ناكر# :يربطلا لاق .ناتسراخط دالب

 لبقأو ٠ . ةّصِفاَرُملا اهيلع دسأل ةحلسُم اهيفو ةّرج ناقاخ لزنو . .ناقاخ ىلإ ٌمضناف
 مهكولمب يراخطلا هيوغيجو ناتسراخط لهأو رهنلا ءارو ْنَم ٌدمتسا دقو ناقاخ

 ديعس نب ءاجوعلا وبأ اهيلع دسأل ةحلسم اهيفو ملخ اولزنف ءافلأ نيثالث يف مهتيركاشو

 نم نيشخب زوريف قيرط يف اوراسف .ءيشب هنم اورفظي ملف مهشوانف ّيدبعلا
 بحاص ةَضِفاَرُملا بتك كلذكو «مهريسمب دسأ ىلإ ءاجوعلا وبأ بتكف . ناتسراخط

 ٌثَيو ناجزوجلا ىلإ راسو ةّرجب رم هنأو . .هب ناقاخ رورمب دسأ ىلإ ةّرَج ةحلسم

 لزنت ىتح لويخلا ْثب :دسأل نابيش ينب ىلوم دهاجم نب ٌيرتخبلا لاقف . تاراغلا
 ثماروقيك و“ :لاق ؟ييأر تيأر فيك : يرتخبلا هل لاق ليخلا تب املف «ناجزوجلا

 نب نمحرلا دبع لويخو دسأ لويخ نأ كلذو - (كيأرب ُتِذخأ نيح لجو زع هللا عنص

 . هللا لضفب اهّتّجَشَأو ناقاخ ايارسو لويخ تخود ناجزوجلا لماع ميعن

 ناكو «ةليل ة ةرشع عبس تايوس نم راس دق ناقاخ نأب ربخلا دسأ ىتأ مث - *

 مصاع نب ميهاربإ عطق دقو «ْخْلَب ىلإ نوحيج رهن عطقي نأ ديري حلملا لبج دنع دسأ

 نم ناك املف) «لّتْخلا ضرأ مئانغ نم دسأ باصأ امو لاقثألاب لتخلا .ضرأ يف أرهن
 :عضوم يفو «هدونج هضوخي ًاعضوم نورشعو ةثالث رهنلا ىفو دسأ لحترا دغلا

 :قاش لجر لك لمحي نأ دسأ رمأو . سانلا هضاخف «جرسلا يتْفَد غلبي ءام عمتجم

 ذإ :  دنقرمس لماع ناك يذلا ريخشلا نب فرطم نب هللا دبع نب نامثع هل لاقف

 دقو مهتلغشو سانلا تقّرف دقو فاخت ام رطخأب سيل ةاشلا لمح نم هيف تنأ يذلا

 تسيل لجر ربعي ال هّللاو :دسأ لاقف .اهيلع هللا ةنعل ةاشلا هذه عدف ,كودع كلظأ

 سرافلا ءةاشلا نولمحي سانلا لعجف ءهدي تعطق الإ منغلا هذه ىنفت ىتح ةاش هعم

 راص رهنلا ليخلا كبانس ترفح امل :لاقيو «هقنع ىلع لجارلاو هيدي نيب اهلمحي
 فذقُت نأ ةاشلاب دسأ رمأف «هتباد نع عقيف ليمي مهضعب ناكف ةحابس عضاوملا ضعب
 لعجو . .مهّدلاب َكرّثلا مهيلع تعلط ىتح روبعلا اولمكتسا امف ءرهنلا سانلا ضاخو
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 ءارو ام ىلإ اهب عطقي نأ لبإلاب رمأو رهنلا دسأ بكرو ءرهنلا نومحتقي ا

 ىلإ ثعبو «هركسعم ىلإ فرصنا ىتح دسأ ىضمو «لاقثألا اهيلع لمحت ىتح رهنلا
 نطب يف مكمامأ اوقدنخو اولزتأ نأ :همامأ مهحّرس ناك نيذلا لاقثألا باحصأ

 . يداولا

 ةحلسم ىلع لمحو «تايوسو لّثْخلا ضرأ ةيحان نم كرتلاب ناقاخ- لبقأو - *
 عطقي ال ناقاخ نأ نوملسملا نظو ءاوفشكناف ءاوربع دق اونوكي مل ميمتو دزألا نم

 نأ :اَسنذِبهبصأ وهو دنكشألا رمأ رهنلا ىلإ ناقاخ رظن املف ءرهنلا هنيبو مهنيبو مد

 له ءءاملاو برحلاب رصبلا لهأو ناسرفلا لأسيو هاصقأ غلبي ىتح فصلا يف ريسي
 ىلإ ىهتنا ىتح قاطُي ال 0 ل ل ا د

 ّدر ًةدحاو ةعفد انمحتقا نحن اذإف سراف فلأ نوسمخ انأل قاطُي ىَلَب :لاقف نخيتشألا

 هنأ هعم نمو دسأ نظف .مهتاسوكب اوبرضف .هتيرج بهذف 0000000

 هتباد لجرلا رصبي ال ميظع جهر عطس كرتلا تربع املف .مهباود اومحقأف ديعو مهنم

 ءًاجراخ ناك ام اًوَّوَحو مهركسع نوملسملا لخدف ءاضعب مهضعب سانلا فرعي الو

 .اوربدأف كرتلا هوجو اوبرضف دمعلاو عذاربلاب ناملغلا جرخو

 ردغ نم ًافوخت ليللا نم هباحصأ أبع دق ناك دقو «حبصأ املف دسأ تابو

 مدع ببس يف  مهراشتساو سانلا هوجو اعدف «أئيش دسأ ري ملف «هيلع ُهّوُدَعو ناقاخ

 انم ناقاخ عنم امف ةيلب يه لب ةيفاع هذه ام :لاق «ةيفاعلا لبقإ :هل اولاقف  ناقاخ موجه

 انءاقل كرتف ءانمامأ لاقثألا عضومب هوربخأف سمألاب ىرسأ هيدي يف عقو دق هنأ الإ مويلا

 تاقوط نياع هنأ هربخأف مهضعب عجرف عئالطلا همامأ ثعبف دسأ لحتراف .اهيف ًاعمط
 :هل ليقف «ةلقثم باودلاو دسأ راسف .ليلق رشب يف دنكشألا مالعأ نم ًامالعأو كرتلا
 باهذو ةيلب يه امنإ اهّلبقأف ةيفاعلا يه نيأو :لاق .ةيفاعلا لبقأو ريمألا اهيأ لزنا
 ؟نوريسي مأ نولزنيأ سانلا راشتساف لزنم ىلإ راص دسأ ىسمأ املف .لاومألاو سفنألا
 . ناسارخ لهأ ةيفاعو انتيفاعب لاملا باهذ نوكي نأ ىسع امو ةيفاعلا لبقأ :سانلا لاقف

 حلصا : لاقف ؟ملكتت ال قرطم رايس نبا اي كلام : دسأ هل لاقف ٌقرطُم رايس نب رصنو

 تنأ نإو .مهصلختو لاقثألا عم نم ُتْعّت رست نإ :كل امهاتلك ناتّلخ ريمألا هللا

 .«هيأر ٌدسأ لّبَقَف .اهعوطق نم دب ال ةمخف ٌتعطق دقف اوكله دقو مهيلإ تيهتنا

 ناك قللو لبق هنأ ىلع ريسعلا كلذ يتاراشوب ا رضن كسأ نيمالا ةزاشعسا لاكو

 ةعبس ماشلا لهأو ناسارخ لهأ ذونجلا نم هعمو دسأ راسا : هنأ نم يربطلا هركذ ام

 ًادحأ عدي ال نأ هرمأو ينامركلا يلع نب عْيَدَجلا ْخَلَب ىلع فلختساو «لجر فالآ

 يثيللا رايس نب رصن هل لاقف .ةنيدملا باب كرتلا برض نإو اهتنيدم نم جرخي
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 ملسم نب ورمعو ّيملسلا ناميلس نب , ميلسو دزألا نم ّيغارملا تيخب نب مساقلاو

 مَمْرِد يبأ نب ّيرتخبلاو يلظنحلا جرعألا ىسيعو يكتعلا زيزعلا دبع نب دمحمو
 يف انل نذئا ريمألا هللا حلصأ :هلهاب ىلوم ريغصلا دفتر نمسا ةليمتو ٌيركبلا

 باوبأ نم ًاباب لزنف جرخ مث .مهل ٌدسأ نذأف . انيعاط نجت لو دايسلل عورخلا

 نيتعكر سانلاب ىلصو ىرخألاب امهادحإ قصلأو ناتزاف ناتبق هل تّبرَضو ْخْلَب
 رصنلاب اعدو ءاعدلا يف لاطأو هّللا اوعدا سانلا يف ىدانو ةلبقلا لبقتسا مث امهلّوط

 مترصن :لاقف هئاعد نم لتفنا مث * ةبعكلا برو مترصُن :لاقف هئاعد ىلع ٌسانلا نّمأو
 نب دوعسمل لاق ءاطع 0 .تارم ثالث ةبعكلا برو

 الجر نيسمخ ينغبا :دزألا ىلع ينامركلا عْيَدَج ةفيلخ ٍذئموي وهو ينامركلا ورمع

 زاج املف .اهيلإ عجري نأ اهزاجأ نمم ًادحأ عدت الف ةرطنقلا هذه ىلع مهفلخأ ةبادو

 دفنا :ديز نب رفاذعلا هل لاقف ريسملا دارأو حبصأ ىتح هيف ماقأف ًالزنم لزن ةرطنقلا
 ىلإ انل ةجاح ال :لاقو ليحرلاب دسأ رمأف سانلا قحالتي ىتح هموي ماقملا ىلع ريمألا
 ةئامثلث ىقلف «ةئامثلث يف يلجبلا ملاس نب روصنم هتمدقم ىلعو لحتراف «نيفلختملا
 فلس دقو  .«مهتيقب برهو هعم مهنم ةعبسو مهدئاق رسأف ناقاخل ةعيلط كرتلا نم

 هنأ هربخأف مهضعب عجرف عئالطلا همامأ ثعبف دسأ لحترا» :هنأ ىلوآلا ةياورلا يف

 مه كئلوأ نوكيف .«ليلق رشب يف دنكشألا مالعأ نم ًامالعأو كرتلا ناقوط نياع

 ةئامثلث اوناكو كرتلا ككئلوأب اوقتلاف ةئامثلث يف يلجبلا روصنم دسأ مهيلإ ثعب نيذلا

 شيج نم ةقرف نأ ىرسألا نم دسأ فرعف . مهتيقب برهو هعم ةعبسو مهدئاق اورسأف

 نييومهاربإ عي اهني لسا ناك يتلا نيمادملا لاثثا ىلع ةنادلل هم اوراس قانا

 .ورم نيبو هنيب اميف تاراغلل هدونج قّرف ناقاخ نأو لَّتْخلا ضرأ نم مصاع

 «هركذ مدقت امب رايس نب رصن هيلع راشأو ؛هباحصأ هوجو دسأ راشتسا ذئدنعو

 ًاملاع ناكو هلهاب ىلوم ريغصلا ًاديعس ٌدسأ اعدو ءهلك هموي راسو «هيأرب دسأ لخأف

 دق ناقاخ نإف دادعتسالاب هرمأي مصاع نب ميهاربإ ىلإ ًاباتك هعم بتكف ءلّتُخلا ضرأب
 نإف ليللا لبق ناك ثيح ميهاربإ ىلإ باتكلاب ْرِس :ريغصلا ديعسل لاقو . كيلإ هجوت
 دسأ ىلعف ودعلاب تقحل تنأ نإو «كلتقي مل نإ مالسإلا نم ءيرب ٌدسأف لعفت مل

 لاقف .كتيب لهأ عيمجو ْخْلَب قوس يف لالدلا كتأرما عبي مل نإ فلح يذلا لثم
 ٌتلخبو كمدب َتْدُج نئل يرْمَعل :دسأ لاق «بونذلا تيمكلا كسرف ينطعأف :ديعس

 همالغو هبئانج نم ةباد ىلع ديعس راسف «سرفلا هاطعأف :ميئلل ينإ سرفلاب كيلع
 هتبلط لاقثألا اودصق دقو كرتلا ىذاح املف «هبنجي دسأ سرف هعمو هل سرف ىلع

 ضعب هعبتو باتكلاب ميهاربإ ىتأف هوقحلي ملف دسأ سرف ىلع لّوحتف مهعئالط
 ىلع ناقاخ ادغف .هوربخأف ناقاخ ىلإ اوعجرف ميهاربإ ركسع اوأر ىتح عئالطلا
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 ةلاوذ نب غبصألا ميهاربإ ل مضنا دق ناكو - ًاقدنخ ميهاربإ قدنخ لقو «لاقثألا

 .كلذب 00 1 بتك دسأ ناكو ءامهركسعب بيعش نب دوادو ىبلكلا

 نم اوند املف مهلاتقب دغُسلا لهأ رمأف «قدنخلا ىلع مايق مهو ناقاخ مهاتأف

 اعدف «ةضاخم اهنود ةريزج ركسعلا فلخ ىأرف «لاتقلا هجوو ةروعلا رظني لعجف

 ا اوريصي ىتح هفصو عطقم .يف ركسعلا قوف اوعطقي نأ مهرمأف كرتلا داوق ضعب
 نأ مهرمأو .,فلخ نم نيملسملا ركسع اوتأي ىتح ةريزجلا يف اوردحني مث ةريزجلا
 دير را نيل يبل يرد ارش يدا ردا تقلا لجار مجاعألاب اوؤدبي

 مهقدنخ نحن انلخد مكيلإ اولبقأف مهقدنخ يف موقلا ماقأ نإ : مهل لاقو :مهمالعأب

 ةيحان نم مهيلع اولخدو اولعفف :«مهيلع هربد نم اولخداف مهقدنخ ىلع اوتبث نإو

 ركسع كرتلا لخدو «مهلاومأ اوذخأو هباحصأ ةماعو هاذخ ناغص اولتقف مجاعألا

 كرتلا تلعجنف «مهاتأ دق هدنج يف دسأ اذإف ءءادوس ةبرتو عفترا دق جهر اذإف
 |ورفظ دقو مهفك نم بجعتي ميهاربإو مااعرف رواك يللا ةقرملا ىلإ يلع خترت

 ذغأ دق دسأ ناكو .دسأ مودقب عمطي ال وهو ءاوباصأ ام اوباصأو اولتق نم اولتقو

 ةيحان ىلإ ناقاخل ىحنتو 1 ديل اك يلا حلا راس ينو حل املا
 ىلوخ نب ةكرب ٍذئموي مهنم لتق دقو لاقثألا عم ناك نمم يقب نم هيل | جرخف «٠ . لبجلا

 نقلا هاذ ناغص ةأرما تجرخحو .ةعازخ نم ةخيشمو يعازخلا ةيمأ وبأ ريثكو يبسارلا

 يف هدونجو ناقانم ئدضمو .هتوص الع ىتح اهعم دسأ ىكبف اهجوز تكيف دسأ

 ىلع اوعمجأ دق ماشلا لهأ نم رعنو يعازخلا ورمع نب بعصم ناكو قاهوألا

 اوضرعت الف اوبلكتساو حيرلا مهل تباط دق موق ءالؤه لاقو دسأ مهّمكف « مهتقحالم

 اي :ىدانف ناقاخ هرمأف جيرس نب ثراحلا باحصأ نم لجر ناقاخ عم ناكو .مهل

 لّثُخلا نع كل ناك دق صرحلا ديدشل كنإ ىزغم رهنلا ءارو اميف كل ناك امأ دسأ

 مقتني نأ هللا ّلعلو تيأر ام ناك :دسأ لاقف «يدادجأو يئابآ ضرأ يهو ٌةحودنم

 :لار زل ررترالاع زجل عيلعت(راعللاب جب رج دن هاتر («كتم

 ليخ ىلعو 0
 نب روصنم ةيلاعلا لهأ ىلع رّيصو هلزعف يلدبعلا يرماعلا دايز نب ناحير ةيلاعلا لهأ
 :«لاقفا سرق ليهتط دما سلا ناكييرح لزق ةردصللا نها لترا . يلجبلا ملاس

 ىنإ :لاق ءهودر :لاقف هيبأ مساو همسأ نم رّيطتف ءرْيَعُذ نب راقعلل ليقف ؟اذه نَمِل
 . هللا كلتق + ليما لاق ؛كرتلا ىلع يداغ لوتقم
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 ةراشب :لاقف «نيزر نب رشب هلبقتسا ةّراحلا نيعلا فراش اذإ ىتح دسأ راس مث

 لق :لاق ءانتنيدم ىلع انبِلُع انثغت مل نإ :لاق ؟نيزر نباي كءارو ام «ةنازرو

 ناجزوجلا ةنيدم نم لزنف دسأ راس مث .يحمرب لواطي نمحرلا دبع نب مادقملل
 اهحابتسا دقو ناجزوجلاب ٌرمف دسأ لحترا : ىسوم يبأ نب ورمع لاق .نيخسرفب
 نب مادقملا هاتأو «ةليلذ كاذ ذإ ناجزوجلا روصقو «ناقروُبشلا هليخ تغلب ىتح ناقاخ

 اوضرعف ءاهلماع ناكو «ناجزوجلا لهأو هتلتاقم يف يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع

 ْرِس :ناجزوجلا نبا ناجزوجلل لاقو «مكتنيدم يف اوميقأ :دسأ لاقف ءمهسفنأ هيلع
 .ناليخلا تءارت دقو انحبصأ مث . يعم

 دزألا لعجف «يدزألا َيَغاَرَملا تيخب نب مساقلا دسأ شيج ةيبعت ىلع ناكو
 لهأ دنج مهيلإ دسأ فاضأو .هتنميم ىلع ناجزوجلا نب ناجزوجلاو ميمت ينبو

 ا و و ا
 صمح لهأ مهيلإ ٌمضو «نيضح نب ئيحي مهيلعو ةرسيملا يف ةعيبر لعجو ءرمحأ
 مهيلع دزألا نم ةقرفو «يريمحلا يعاضقلا ٌينارهَبلا ةلظنح نب رفعج مهيلع

 فاضأو يلجبلا ملسم نب روصنم ةيدقملا ىلعو ا
 ةطرشلاو سرحلا مهيلإ فاضأو يبلكلا ميعن نب ةلمح مهيلع قشم هَل
0 

 هيوغيجو لّثتْخلا بحاصو شاشلا بحاصو دغّسلا كلمو هباحصأ ناقاخ ىّبعو
 «ةنميم مهلك «جيرس نب ثراحلاو - سواك دج هرخ اناخ ابأ  هرغب ارخو كرتلاو

 .اهرواج امو ْذوُرْلا ورم ىلإ هشيج ضعب هججو دق ناقاخ ناكو ءةرسيم كرتلا ةيقبو

 ىلع سانلا نّمأف رصنلاب اعدو ءاعدلا يف لاطأو نيتعكر نيملسملاب دسأ ىلصو
 لاّوش)  رطفلا موي كلذ ناك : ليقو ترج كوالا دكا جرو ترد :لاقف هئاعد

 ناتسيرخ موي ناقاخ- دسأ فقاو امل : ليقو «ةالصلا مهنوعنمي كرّثلا داكف (ه68

 اي :ةبلعث نب سيق ينب نم لجر لاقف «عفُرف هقاورب دسأ رمأف «قيمع رهن مهنيب ناك

 ءطحف ةقاورب دسأ رمأف «ةينبألا متعفر سانلا رضح ذإ مكيأر اذكهأ ماشلا لهأ
 ةرسيم ىلع  مهركذ مدقت نم اهيفو  ناقاخ ةنميم تلمحف .برحلا تجاهو

 قاور نود ءيش مهري ملف اومزهناف ماشلا لهأ نم نادنجو ةعيبر اهيفو نيملسملا
 يف اوبهذو كرتلا مزهناف :كرتلا ىَلَع ةنميملا تدشف :هشيج ةئميم لسأ رمأو ليما

 لجرل لاق ناكو «ةرمحلا مهيلع سراف ةئامعبرأ يف ناقاخ لبقأو . .ديدابع ضرألا

 لهأ نم تيأر نمف برعلا َتْمَّلْسَأ نإ ناجزوجلا كلم تنأ امنإ : يروس هل لاقي
 ين :ريخشلا نب , هّللا دبع نب نامثعل ناجزوجلا لاقو .هلتقاف مهاتأ دقو ناجزوجلا

 ا
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 ناقوط ىلع اوفرشأف كدارو ىمسُي ًاقيرط ذخأف ءمعن :لاق «ينعبتت :لاق ؟وه ام
 تبش دقو فارصنالا ةبرض تبرَضف تاسوكلاب ناقاخ رمأف .نونمآ مهو ناقاخ

 مث «فارصنالا ىلع كرتلا ردقي ملف - نيملسملا ةنميم مهيلع تدشو  ٌبرحلا

 برحلاب مهلاغتشال اوردقي ملف ةئلاثلا تبرض مث ءاوردقي ملف ةيناثلا تبرض
 . .امزهنم اربدم ناقاخ ىلوو ناقوطلا ىلع ناجزوجلاو ريخشلا نبا لمحف ؛مهمازهناو
 رادقم نوملسملا مهعبتف دحأ ىلع نوولي ال ديدابع ضرألا يف اوبهذ كرتلا ناكو

 اقيرط ناقاخ ذخأو ءمهمانغأ ىلإ اوهتنا ىتح هيلع نوردقي نم نولتقي خسارف ةثالث
 لخدف رهظلا دنع دسأ مهقحلو «جيرس نب ثراحلا هعمو لبجلا يف ةداجلا ريغ

 يلغت مهرودق كرّثلا كرتو «مهركسع نوملسملا ىوحف» :يربطلا لاق .مهركسعم
 كرتلا ركسعم نوملسملا لحوو ةكرعلا ءاسن نمو يلاوملاو برعلا اب نع اجلو

 ةأرما لمحي نأ ىصخلا دارأو «كرتلا تاجانصو ةضفلا ةينآ نم ءيش لك نم ًانوحشم

 نم وهو اهفخ اوذخأف كرحتت :ت اهودجوف ء«رجنخب اهنعطف كلذ نع نهولجعأف ناقاخ

 نم ناك نمم ةأرما لمح لجر نم هللا ةقكت مكاو :دسأ يدانم ىدانو) - برضم دوبل

 نب دايزل :ليقف ءةيراجلا هذه نمل اولس :لاقف ريعب ىلع ةيراج اذإف اورظن مث .دنجلا

 لجرلاب وطسا ىتح نوهتنت ال :لاقو :دسأ بطقف «سلاج دايزو «يركبلا ثراح

 ةأرما يعم ام ريمألا اهيأ هَّللاو ال :دايز لاقف ءهنطبو هرهظ برضاف ّيلع مركي مكنم
 يراوجب دسأ ثعبف) :يربطلا لاق  (دساح ودع اذه امنإف ةرح يهف يل تناك نإف
 .نيملسملا نم كرتلا يديأ ىف ناك نم ذقنتساو ناسارخ نيقاهد ىلإ كرتلا ءاسنو
 تناوذو ةانك هيلا ةنامو نيسمكيوب نيركب وم نفقا ةلردلا دكسجم قمت رعلاسملا قاكساو
 دسأ مهبيصيف لبقت ناقاخ قّرف يتلا لويخلا تناكف مايأ ةسمخ دسأ ماقأو .ةريثك
 . (رفظلا منتغاف

 ءهجورخ نم عساتلا موي ْخْلَب ىلإ دسأ فرصنا» :هنأ يربطلا ةياور يف ءاج مث
 - :يعشاجملا فجسلا نبا لاقف

 اًضْرَعلاواهلوطاهنم ٌسيِقَت اًضزألا سيقت ٍضْرألا يف َتْرِس ول
 اهشتاوجتا نبنألا ةدم- -اههتنو رناريخ نلت ل

 اًضْفَرٌَناكوَلمَّشلا ٌعَمََجِو 69ىضفأ َنيِج ُريَخلا اَنْيلِإ ىَضفأ
 «اًضئامهعرُمجج ْنِمضفدق اضكزالإْناقاخةتافام

 نب هنأ أ هسفن يربطلا ركذو

 ءاهب ناقاخو (لاّؤش 7 موي)  ءٍدغ نم ناجزوجلا ةْزَج لزنف ُدسأ لحترا»

 ماشلا لهأ نم نيريثك ًاسان بدتناف «هتدراطمل سانلا دسأ بدنو ءاهنم ًابراه لحتراف
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 ىمسُت ةئيدم اولزنو اوراسف ؛ينارهبلا ةلظنح نب رفعج مهيلع لمعتساف «قارعلا لهأو
 .اوعجرف جلث مهباصأ لاقيو رطمو حير مهباصأف ءاهب اوماقأف (ةَّزَج ضرأ نم درو

 دسأ عجرو ءدسأ ىلإ ينارهبلا فرصناو «يراخطلا هيوغيج ىلع لزنف ناقاخ ىضمو

 نم اولتقف ْخْلَب ىلع ريل ةفرصنم ذولا ورمب تناك يتلا كرتلا ليخ اوقلف هْخْلَب ىلإ
 ةعبرأ ٍلئموي دسأ باصأو (ْدَوَّرلا ورم ةعيب اوغلب دق كرتلا ناكو يتم هيلع رود

 نوبيصي اوناكف ايارسلا يف ف ينامركلا يلع نب عْيَدج هجوي دسأ ناكو ءعرد فالآ

 .كرتلا لولف نم رثكأو نيلجرلا وأ لجرلا

 ناقاخ ىلع ميظعلا راصتنالا ءادصأ

 لاّوش 64 يلاوح يف - ْخْلَب ةنيدم معلا متادخلاو ننطلاو رهسنلاب دسأ ريمألا داع

 دسأ ناكو . .مهيلع هللا حاتتفال موصلاب سانلا رمأ ْعْلَبِب دسأ راص املف» ه8
 ناقروبشلا لزن ىتح راسف سرف ىلع يلجعلا فاصو نب فيس ْخْلَب ةنيدم نم ثعب

 نب دلاخ ىلع مدق ىتح ديربلا ىلع اهنم هلمحف ماشه نب ميهاربإ اهيلع ةحاسم اهيفو

 نب مادنم ىلإ هلاك هيجولا» مهيلع ناقاخ فحزب  هربخأف قارعلاب هللا ديع

 مث - اه9١١ عيبر رهش 5 يف برحلا ةيادب يف كلذ ناكو - ماشه هب عظفف «كلملا دبع

 تيخب نب مساقلا لبقأف» ه8 لاوش يف - لكلا من يح كريو دبا ريجر

 ماشهو  ةفالخلا راد ىلإ  ربكي وهو لخد مث «بابلا ىلع رّبكف قشمدب ماشه ىلإ
 ماخكخ كزتف يختل هريخنأو نينمؤملا نيمأ ايرسنلا"+ لاققااهيلإ ىهننا تحن هريبكتل ربك
 .«مهدنع ةدحاو يهو ركشلا ةدجس دجسف هريرس نع

 ىلع اوراشأو ءادلاخو ًادسأ ةيسيقلا تدسحف» :يربطلا ريرج نبا لاق

 نب لتاقم هجوي نأ هاخأ رمأيف يرْسَْلا هللا دبع نب دلاخ ىلإ بتكي نأ ماشه

 يطبنلا نايح نب لتاقم دسأ اعدف ءدسأ ىلإ دلاخ بتكف .ماشه هيلإ بتكف «نايح

 ثوب تيراع يذلاب هربخأف نيتموملا ريمآ ىلإ رس ؛هل لاقف ساثلا سوؤر ىلع
 00 فكان لاملا تحب نس دو هللا ءاك نإ قحتلا ويغ لرقت هل :كلثاف: كحبلا
 نمو اذكو اذك لاملا نم هطعا :لاملا تيب بحاصل دسأ لاقف ءائيش ذخأي ال ًاذإ

 .هزهجو ءاذكو اذك ةوسكلا

 يبلكلا - شربألاو وهو كلملا دبع نب ماشه ىلع مِدقف ءناّيح نب لتاقم راسف
 ملف كرتلاب دسأ رذنأو ءًأميظع ًارمأ انبصأف رخل انوزغ :لاقف ءهلأسف «ناسلاج
 ةعفد انوعفد مث انركسع ضعب اوحابتساو انمئانغ نم اوذقنتساو اوقحل ىتح مهب لفحن
 انيقتلا ىتح دسأ ريمألا انب راسف ناجزوجلا ىلإ ناقاخ ريسم انءاج مث «ملخ نم ًابيرق
 «نيملسملا يرارذ نم يرارذ اوزاح دقو مهانلتاقف ناجزوجلا ضرأ نيبو انئيب قاتسرب
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 رفظلا مهيلع هللا اناطعأف مهيلع انتنميم تلمح مث «مهوفشكف انترسيم ىلع اولمحف
 .ناقاخ ركسع انحبتسا ىتح خسارف مهانعبتو

 متنأ هّللاب ًاثالث :لاقف ناقاخ ركسع ركذ دنع ًاسلاج ىوتساف ًاثكتم ماشه ناكو
 لاق ءاوفرصناف لّتخلا اولخد :لاق ؟اذام مث :لاق «معن :لاق ؟ناقاخ ركسع متحبتسا
 امو فيعضب دسأ ام نينمؤملا ريمأ اي ًالهم :لتاقم لاق ء«فيعضل ًادسأ نإ :ماشه
 اوعجرف جلثلا دسأ دونج باصأف ناقاخ عبتت ًادسأ نأ هربخأو)  عنص ام قوف قاطأ

 .- (اجن ام جلثلا الولو ءايلعلا ناتسراخطب هيوغيج ىلع لزنف ناقاخ ىضمو
 نم ذخأ بلهملا نب ديزي نإ :لاق ؟كتجاح :ناّيح نب لتاقمل ماشه لاق مث

 ًادهاش كفلكأ ال :ماشه هل لاقف  ًاضرق وأ - قح ريغب مهرد فلأ ةئام نايح يبأ
 دلاخ ىلإ بتكو ناسارخ لام تيب نم هيلع اهذرف « ةهيفلخت علق انيك ةنز:هللاب فتلخإ

 نايح ةئرو نيب اهمسقف مهرد فلأ ةئام دسأ هاطعأف هيلإ بتكف اهيف دسأ ىلإ بتكي نأ

 ام ناك نإف كلذ نع ربختسي نأ دسأ ىلإ بتك لب :لاقيو .هضئارفو هللا باتك ىلع

 . لعفف . مهرد فلأ ةئام هاطعأ ًاقح ركذ

 ةبتع نب بهشألا نب مالسلا دبع ورم ىلإ ناس حتف ربخب ءاج يذلا ناكو

 مهعمو ناس موي ناقاخ هتميزه يف ًادفو هّللا دبع نب دلاخ ىلإ دسأ دفوأف . . يلظنحلا

 ءماشه ىلإ دلاخ مهدفوأف «كرتلا ءامظع نم اولتق نم سوؤرو ناقاخ ناقوط
 . مهلصوف ءاوفلحف ءاوقدص مهنأ مهفلحأف

 ناقاخ لحترا مث «هيوخيج دنع ماقأف ايلعلا ناكسراخط ىلإ ىضم نائاخ ناكو ظ
  نيشفأ يبأ سواك دج ةرخ اناخ وبأ هرغبارخ ٌهاقلت ةنسورش درو املف هدالب ىلإ
 دادعتسالا يف لخأو هدالب ناقاخ ىتأ مث «هدنجلو هل باودو اياده هل ّدعأو نيباعللاب

 - جنرطشلا  درنلاب لوصروك موي ناقاخ بعالف «دنقرمس ةرصاحملو برحلل

 غلبو «لوصروك دي نرسكيل ناقاخ فلحف «ناقاخ دي لوصروك رسكف ءاعزانتف

 اوقرفتف كرتلا تحبصأف «هلتقف ناقاخ تف هباحصأ نم ًاعمج عمجو ىحنتف لوصروك

 عنصي ام عنصو هتفدو هلمحف نييكومحلا تيب تيب لهأو يناشكلا هاتأف ءأدرجم هوكرتو هنع
 . شاشلا نر يضخ قار ءذئموي نم كرتلا تقرفتف ؛لِتق اذإ هلثمب

 يربطلا هركذ ام عم ضراعتت ناقاخ لتقم نع يربطلا اهركذ يتلا ةياورلا هذهو

 لتقو هلتقف كرتلا بحاص ناقاخ هللا دبع نب دسأ ىقلأ 1١4 ةنس يف» هنأ نم هسفن

 لتق ه14١1١ ةنس يف» هنأ نم ريثك نبا ظفاحلا هركذ ام كلذكو «هباحصأ نم ًاريثك أرشب

 .«مظعألا كرتلا كلم ناقاخ يِرْسَقْلا هللا دبع نب دسأ

 ىلإ هتدراطمو ناس ةعقوم يف همازهنا دعب ناقاخ نإ لوقلا نكمي كلذلو
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 نأب لوصروك ىلإ دسأ ثعب «هدالب ًادصاق ةنسورش ىلإ اهنم هريسمو ايلعلا ناتسراخط
 لوصروك لعتفاف «كلذب ماق اذإ هباحصأو وه نامألا هل نأو ناقاخ لتق ىلع لمعي
 نم ًاعمج لوصروك عمجف . . اعزانتف - جنرطشلا - درنلا ةبعل ىلع ناقاخ عم فالخلا
 لوزي كلذنو . ىربكلا مهتميزه ببس هنأل كرتلا هنع قرفتف «ناقاخ لتقف هباحصأ

 لتقم نأل «ناقاخ هللا دبع نب دسأ لتق ربخو ناقاخل لوصروك لتق ربخ نيب ضراعتلا

 يذ يلاوح يف ناقاخ لتقم ناكو ءدسأ ريمألا ريبدتب ناك لوصروك دي ىلع ناقاخ

 .ه6١١ ةدعقلا
 يِرَْقْلا هللا دبع نب دسأ رذنملا يبأل  يدسألا يدنهلا وبأ لاقف» :يربطلا لاق

 تيد ل انيس ةعقوم ركذي

 مواَسُملا صيرحلاك اهْنَع ثلءاسو اهتُسِقفّرومألا َتْفُز ٍرِذْنم ابأ

0 

 بكار حفلا تيب حالو

 ةةودت ناَجرْرْجلا راب

 ٌةطخ فيسلا نم هيف ٍةَّقوُس يِذو

 انل نِئاد ْنِمو ءاَنِمٍبراهنمف

 يسر وس يرام ك0

 متاهجلا يار:ليفحالا كيري
 َّمجاعألا ُكولُم تداقنا الو ٌقارع
 مِساوملا َدْعَب ءاَحطَبلا رمعالو

 ٍمِقاَمَق كولُم نم يدايألا ريثك
 هي ريل ٌنابَمِعَو بس

 مكئاوحلا هيلع ثقاح ٌقَمَرهَب

 مادألا ِتاَمَهْبُم ساقُي ريسأ
 ماما دن ءارخحلا َرَضُم نمو |
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 ناحخرط ردب مهكلم لتقمو خلا داب دسأ عتق

 نضر نم يعور لّدخلا ددان نقلا دسأ ريمألا راس ه6 ةجحلا يذ يلاوح يف

 «ناقاخ لتقم دعب لّبْخلا دسأ ازغ» :نودلخ نبا لاق كلذ يفو - ايلعلا ناتسراخط

 لاقو .«. .ناخرط ردب نصح ىلإ راسف اهيلإ يعازخلا ريمع
 زدي لفكر « لكلا للا دبع: نب دسأ ارغاد ه114 ةنساد ةنيملا هذه يفو# :يربطلا
 . (لّْخلا كلم ناخرط

 هركذت لّمُخلا دالبل كلم ثلاث وه ناخرط ردب نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو
 :يرْسّقْلا دسأ حوتفو تاوزغ 0

 ةنس لّدخلا الب دسأ ريمألا ازغ ناسارخ ىلع دسأ ريمألل ىلوألا ةيالولا ىفف
 اهكلم مزهو لّثُخلا دالب نم قطانم دسأ حتتفاف ليش اهكلم مسا كاكو ه٠ :/

 - :كلذ يف يدزألا ةنطُق تباث رعاشلا لاقف ءلّبَسلا

 ريمع نب بعصم مْدُقو
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 ابججراوؤاف برحتلا لا عا هب ْتْلَزَن ذإ بزحلا يف أَدَسأ ىرأ

 اًبَرْحو هيلع ىّصعّتساام َقَّرُخُف ءؤدر ُناَئاَح ءلْبَّسلا ضرأ َكَواَتَت

 ابَّرْهَم كئم اوُبَرْهَي مل ذإ َنيِروُعَو ٍلّباك نيب ام كرثلا ُدوُفُو كنت

 ىلوألا دسأ ةيالو تهتنا املف ةيزجلا ءادأ ىلإ لّثْخلا كلم لْبّسلا نعذأو

 نم هريغو دينجلا ةبراحم يف رافكلاو ناقاخ عم كرتشاو لْبَّسلا ضقتنا ناسارخل

 نبا وهو  يج ياس نبا هتوم دنع فلختسا لْبَّسلا كلملا نإ مث نيملسملا ءارمأ

 ال :لاقف لاصخ ثالثب هفلختسا نيح يجئاسلا نبا لبسلا ىصوأو)  يجئاسلا
 امنإ كلمب ٌتسلو كلم ينإف مهيلع تناك يتلا يتلاطتسا لَّتْخلا لهأ ىلع لطتست
 «شيجلا بلطت نأ عدت. الو «كولملل نولمتحي ام كل نولمتحي الف مهنم لجر تنأ

 برعلا اوبراحت الو ءماغَط ماظن مهل نكي مل ام سانلاو «ماظنلا مه كولملاو
 : يجئاسلا هل لاقف . مدقق ام عكسفتا نع اهب هرعت دق يس ةايح لك عيل اولاتخلاو

 ام امأو كلذ ٌتفرع دق ينإف لّمْخلا لهأ ىلع ةلاطتسالا يكرت نم تركذ ام امأ
 اوبراحت ال كلوق امأو «تقدص دقف  شيجلا ذاختا وأ - شيجلا در نم تيصوأ
 دق :لُّيّسلا لاقف ؟ةبراحم مهل كولملا رثكأ تنك دقو مهبرح نع ىهنت فيكف برعلا

 ينم نوعقت مكدجأ ملف يتوقب مكتوق تبرج دق ينإ «ملعت ال امع تلأس ْذِإ تنسحأ

 متكله ميو نإ مكنإو ءاضيرج الإ مهنم تلفأ مل مهتبراح ْذِإ ٌتنكف «ًاعقوم
 يجئاسلا نبا كيلمت متو لْبَّسلا تام مث .مهايإ مكتبراحم لوأ يف

 اناردبلا ينازل نس تكلا دالب نم مسقل أكلم يجئاسلا نبا ناك - ب
 يراخطلا هيوغيج لّمُحلا دالب نم امسق مكحي ناك امنيب -ه5١١ ةنس  ناسارخ ىلع

 نأ كلذ نم ودبيو ءدالبلا كلت مكحي ْنَمِل ٌبقل هيوغيج ناكو - ناخرط بحاص

 ضرأو ناتسراخط دسأ ازغ ١١4 ةنس يفو) :يربطلا لاق .ناخرط ردب وه هيوغيج

 ةعلق حتتفاف لّتُخلا هللا دبع نب دسأ ازغا - ه9١١ ثادحأ ةيادب يف لاق مث  «هيوغيج

 نبا بتكو .نيصلا ىلإ بره دق شيجلا ناكو «شادخ ىلإ اهنم راسو كزرغز
 ناقاخ لبقأ امل مث .«اهيف هدونج قّرفتو لّتْخلادسأ لوخد هملعي ناقاخ ىلإ يجئاسلا
 ؛هيلإ ناقاخ ريسمب هربخي دسأ ريمألا ىلإ ىجئاسلا نبا ثعب «ثكاون نم هشويجب

 ىلإ يجئاسلا نبا ثعبف هقدصي ملو هلوسر ٌدسأ متشف ءلّتُحلا نم جورخلا هلأسيو
 0 ا ل .قداص هنأ دسأ فرعف ناقاخ ربخ ليصفتب دسأ

 رهش يف كلذو - (مهتيركاشو مهكولمب يراخطلا هيوغيجو ناتسراخط لهأو رهنلا
 دغَسلا كلم مهيفو هباحصأ ناقاخ ىبع» ناس ةعقوم تعقو امل مث -ه15١1١ عيبر

 مهيلع رصتناف .«هيوغيجو يجئاسلا نبا لّتخلا بحاصو ةرغب ارخو ساشلا بحاصو
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 يجئاسلا نبا ربخ عطقناو  ه159١ لاّوش لئاوأ يف ناس ةعقوم يف نوملسملاو دسأ

 ا «ناقاخ بره هيلإف هيوغيج امأ ءناس ةعقوم دعب

 نب لتاقم مالك يف ءاجو .«ايلعلا ناتسراخطب هيوغيج دنع ماقأف يراخطلا هيوغيج
 كلذ نم نيبتيو ؛لّثُخلا اولخد هباحصأو ناقاخ نإ . تادملا ليعاررب ماع ع داع

 «ناخرط ردب وه يراخطلا هيوغيج نأو ءايلعلا ناتسراخطي هيوغيج دالب يه لّتْخْلا نأ

 يذ يلاوح ىف دسأ ريبدتب لوصروك دي ىلع اليتق طقسف «هدالب ىلإ ناقاخ لحترا مث

 ةدعقلا 1١69اه. ١ ْ

 ناك دع ه1 1 دوصلا يف اع «ناقاخ لتقم دعب لّتحلا دسأ ازغا مث حج

 ةوزغ يهو لّثْخلا هللا ةمعب زد هيما ازغ) :يربطلا لاق «ناخرط ردب وه لّثُخلا كلم

 لزن ىتح ريسي بعصم لزي ملف ءاهيلإ ّيعازخلا ورمع نب بعصم هّجوف .ناخرط ردب
 ؛بعصم هباجأف دسأ ىلإ جرخي نأ ىلع نامألا بلطف «ناخرط ردب  ةعلق - برقب .

 فلأ فلأ هنم لبقي نأ ناخرط ردب هلأس مث «عنتماف ءايشأ هنم بلطف دسأ ىلإ جرخف
 امك لَّثُخلا نم جرخاف نايمابلا لهأ نم بيرغ لجر كنإ :دسأ هل لاقف ءمهرد
 اهنم جرخأ ىتح ىلع هذدُدرأف ءيشب لّثْخلا تلخد نإ :ناخرط ردب هل لاقف ءاهتلخد
 ىل راصو فيسلاب لاملا تبسكف أباش اهتلخد :لاق ؟كاذ امو :دسأ لاق .اهتلخد امك

 ناشي رطل را داع مث  (دسأ بضغن .اهتم جرخأ ىتح يبابش يلع ددرأف دلوو لهأ

 انهه نم دسأ لاقو هدي عطقب دسأ رمأف ءردغلا لواح مث «بعصم اهيفو ةعلقلا ىلإ

 ءانإ :لاقف دزألا نم لجر ماقف ناخرط ردب هلتق دزألا نم لجر «كيدف يبأ ءايلوأ نم

 ةيدوأ نم هليخ قّرفو ىمظعلا ةعلقلا ىلع دسأ بلغو .لعفف ءهقنع برضا :لاق

 دسأ داعو «نيصلا موخت ىتح ةعاطلا يف لتخلا دالب تلخدف' .اهحتتفاف «لتخلا

 . خْلَب ىلإ رفظلاو رصنلاب
 ةاعروعلا موي لافتحا يف دسأ يدي نيب ىطسولا ايسآ نيقاهد

 نب دسأ ريمآلا دهش م قفاوملا ه١١١ ةنس رفص وأ - مرحم رهش يفو

 يفاح عيبرلا يأ - زوريفلا ناجرهم موي وهو ناجرهملا مويب لافتحالا يِرْسَقْلا هللا دبع

 - :ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ريثك نبا ظفاحلا لاق . .ْخْلَب ةنيدم

 نادلبلا رئاس نم نيقاهدلا تمدق - ه١١١ ةنس  ةنسلا هذه ناجرهم ناك امل»
  ةاره بئان مدت نميف ناكو ءيِرَْمْلا هّللا دبع نب دسأ ىلع فحتلاو ايادهلاب
 ايادهب مدقف ءهاش ناسارخ اهتاقهد مساو ةاره ناقهدو  نمحرلا دبع نب ميهاربإ

 ءةضف نم رصقو «بهذ نم رصق كلذ ةلمج نم ناكو ؛ةزيزع فحتو ةميظع
 ناولأ دالبلا كلت ريرح نم ليصافتو «ةضفو بهذ نم فاحصو بهذ نم قيرابأو
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 .(ةج 2775 ص) «سلجملا أالتما ىتح دسأ يدي نيب هلك كلذ عضوف «ةنولم

 امو ناسارخ ميلاقأب مجعلل نويلحملا ءامعزلا مه نيقاهدلا نأ نايبلا نع ينغو

 «ناتسناغفأ تايروهمج ًايلاح لمشتو «ىطسولا ايسآ ميلاقأ يهو - رهنلا ءارو

 مهنم ناكو  ناريإ يف ناسارخ ميلقإو «ناتسنامكرتو «ناتسكبزوأو «ناتسكيجاتو

 ناقهد برهسو «بايرافلا ناقهد ٌلِسْرَيو ءناجزوجلا ناقهد ناجزوج نب ناجزوج
 ريبك وهو «ةاره ناقهد هاش ناسارخو «ْذوُرلا ورم ناقهد سقايرقو «ناقلاطلا

 - :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاق .نيقاهدلا

 ناكف ءايادهلاب نيقاهدلاو ءارمألا هيلع ِمِدّقف ءْخْلَبِب وهو ناجرهملا دسأ رضح» '
 ةاره ناقعد ناسارخو «ةاره ىلع هلماع نمحرلا دبع نب ميهاربإ هيلع ٍمِدَق نمم

 نم رضقو ةضف نم رصق :نارصق هب امدق اميف ناكف . فلأ فلأب تموُق ايادهب امدقف

 دسأو البقأف .ةضفو بهذ نم فاحصو ؛ةضف نم قيرابأو بهذ نم قيرابأو .بهذ
 اعضو مث نيرصقلا اعضوف «يساركلا ىلع ناسارخ ٌفارشأو «ريرسلا ىلع سلاج

 ًالتما ىتح كلذ ريغو ٌيورهلاو يهوقلاو ٌيوْرَملا جابيدلاو فاحصلاو قيرابألا امهفلخ
 . بهذ نم ةرك ناقهدلا هب ءاج اميف ناكو ءطامسلا

 ايندلا انلكأ مجعلا رشعم اَنِإ «ريمألا هّللا حلصا :لاقف ًابيطخ ةاره ناقهد ماق مث
 قطان باتك انيف سيل راقولاو لقعلاو ملحلاب اهانلكأ «ةنس ةئامعبرأ - اهانمكح يأ -

 دال ع جرت اهني حلا ريح ؛ ةثالث اندنع لاجرلا تناكو . لسرم يبن الو

 لجرو ؛مّدقو دوشو مظُعَو ّيحو بحر كلذك ناك نإف هتيب يف هتورم تمت لجرو
 تافص لعج هللا نإو .مّدقو دّوُق كلذك ناك اذإف َيْجْرَق هدي طسّيو هردص ٍبُحَر

 ْمتأ وه ًادحأ ُمَلْعَن امو «ريمألا اهيأ كيف ةنس ةئامعبرأ مهب انمكح نيذلا ة ةثالثلا ءالؤه
  كيلاومؤز كيقحو كعب لهأ تطيضاد ريمألا اهيأ  كنإ فلم ةنادحتك

 ل ل ا ا [كلامعو]

 نم يئاجلا ءيجيف زوافملا يف تاناويإلا ثينب كنإ مث .ةيئادختكلا مامت اذهف ريقف

 ام نسحأ ام هّللا ناحبس :الوقي نأ الإ ابيع نادجي الف برغملا نم رخآلاو قرشملا
 تلتقو هتللفو هّتمزهف فلأ ةئام يف وهو ناقاخ تيقل كنأ كتبيقن ِنْمُي نمو . ل

 نيلاملا يأ يردن ام اًنإف «كدي ُطسّبو كردص ُّبحَر امأو . هركسع تحبأو هباحصأ

 . «انيع ٌرقأ جرخ امب تنأ لب كدنع نم جرخ لام مأ كيلع َمدُق لامأ ؛؟ كنيعل ّرقأ

 ىلع ةئّسَح لاصخب ًادسأ حدتماف «ًابيطخ ناقهدلا ماق» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 وأ لق ءيشب اياعرلا نم أدحأ اوملظي نأ هتصاخو هلهأ هعْنَم ىلعو «هلدعو هتسايرو هلقع

 هيلإ دفي امب حرفي هنأو «هلتقو هرسكف فلأ ةئام يف ناكو مظعألا ناقاخلا رهق هنأو «رثك
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 :(ةنلكأ و «دسأ هيلع ىنثأف اردت كيشأَو حرفأ هدي نم جرخ امب وهو «لاومألا نم

 يرْسَقْلا دسأ ريمألا دوُجو مرك

 امكو «هسلجم نم نيقاهدلا فرصنا امدنعف ءًاداوج ًاميرك يِرْسََقْلا دسأ ريمألا ناكو
 ديزي نب رفاذَع اي :لاقف هنيمي ىلإ رظن مث ءايادهلا كلت ىلإ رظني دسأ قرطأ :ئرزبطلا ركذ

 لحس رصفلا اذهب تربع نب ب نغم اي : 0 ل ب

 ا ا ل و
 ىطعأو .ًاعيمج امهذخ :لاق ءامهنزرأ ذخآ :لاق ؟كلام : دسأ هل لاقف ءاهنزرف ىرخألا

 ل ا هللا باحصأو 00 ا

 د قه تي ا دي لاق باجل نرسم

 - :ةعسوت نب راهن لاقف ءهلك طامسلا ىف ناك ام دسأ ىطعأف . نيتجابيد

 ًريثكٍناجّرهملاًةادممتنأو ُْبْوَكُم عوّرل ىئان نإ َن وا

 كانه امو لاومألاو ايادهلا كلت عيمج دسأ قّرف» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 كلت تموق دقو .؟ءيش هنم قبي مل ىتح هيدي نيب رباكألاو ءارمألا ىلع عمجأ

 :تراكشوا مهرد  فلأ فلأب ايادهلا

 ما مها لوألا عيبر يف) نيحتافلا ءامظع رخآ . . دسأ ريمألا ةافو

 ةلدا هيف نيدتمأ يفوت ةئامو نيرشع ةنس لوألا عيبر يفو» نودلخ نبا لاق

 .(ْخْلَب ةنيدمب يِرْسَقْلا

 ةافو ببس ناكو) : ينئادملا لاك . مايأب ناجرهملا م وي دعب ضرم دق دسأ ناكو

 هرقل وعز ةاعرنملا يفستل هرج تا حاول تكس دنا

 نا ايو لينا تعضقلاف اه ناقفن ا اهتمرف نوت كحار «ةدحاو ةدحاو

 «نيتداهشلاب قطنو ةماستبا مستبا ىتح «هيلإ نورضاحلا بثوو «ملألا نم دسأ حاص

 . ةيضرم ةيضار اهبر ىلإ ةئئمطملا هسفن تعجرو

  :مهو «ةعبسلا نيحتافلا ءامظع رخآ يِرْسَقْلا هَّللا دبع نب دسأ ريمألا ناكو

 )18  اسنرف بونجل لوألا حتافلاو سلدنألا ريمأ ينالوخلا كلام نب حمسلا ١
 .مالا"١ /ه7١٠١ ماع اسنرفب ةزولت يف دهشتسا (ه١٠



 500 يرْسَنلا هللا دبع نب دلاخ /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع هو

 اسنرف قرشو لاغلا دالب حتافو نسلدلالا ويقأ يناميلا يبلكلا ميحس نب ةسبنع -

 .مال10 /ه١٠١ال ماع ةبطرقب يفوت (ها١٠ال ) 

 - )٠١ سلدنألاو برغملاو ةيلامشلا ةيقيرفإ ريمأ يبلكلا ناوفص نب رشب - "
 . مالا/ /ه9١٠١ ةنس ناوريقلاب تام(ه89

 - )٠١0 زاقوقلا دالب حتافو ةيئيمرأ ريمأ يجحذملا يمكحلا هّللا دبع نب حاّرجلا - 4
 م84 /ه١١“ ماع زاقوقلاب دهشتساو (ه١

 (ه1١-57١5) اسنرف لامش برغ حتافو سلدنألا ريمأ يقفاغلا نمحرلا دبع
 .مالا"7 ربوتكأ "/ه5١١ نابعش يف هيتاوب ةعقوم يف دهشتسا

 ةنيدمو ةظوفحملا ةنيدم ينابو يِرْسَقْلا دلاخل دنسلا ريمأ يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحْلا 5
 .(ه1١١-١١9) دنسلاب ةروصنملا

 )١١5 مث (ه9١١-5١٠) ىطسولا ايسار ناار وسآ :ئوشقلا هللا ديع نون دسأ -

 000 مها ا

 بيهم بكوم يف يِرْسَمْلا هللا دبع نب دسأ ريمألا نامثج ْخْلَب ةنيدم تعيش دقو
 نبا هيف لاق دقو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق ءاليثم هل قرشملاو ناسارخ دالب دهشت مل

 - :هيثري يدبعلا سرع
 عاطُملاٍكِلَمللُبلقلاَميرف عاَنِوُللا دبع َنِباَدَسْأ ىَعْن
 عافدْنِم كبرءاضقلامو يِرْسَيرودقملاّقَفاوخْلَجب

 عامجلاٌقيِرْفَت كنزخُيملأ اخس ِتارَّبَعلاِب ُنيَع يدوجف
 (عاجئلاِداتْرُمَدنِعأعيِرَم ًائيَغ تنك كنإ َتيغلا َتيِقْس..

 ناكو . .ةَّنَق نب ناميلس لاقو» :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاقو
 ١ - :دسأل ًاقيدص

 اَمَمَحُملا َباحّسلا ًناسارخ ىوزَمو ءاهنزَحو لب لهس ءاخْلب للا ىَقَس
 امطار اميز ارتفاع انهن >”ةرفع كلو ءاقيستل يبا
 امئمّتع ًانرّمِع «راتوأ بالطو ءٍةميظع ىدْرُمو «ماوقأ ْمِجارُم
 (امّرَقُملا َيِبِغاَّزلا ٌنانِسلا يِورّيو ُهفَح ُهَّقَح عورلا يف فيسلا يطعي ناك دقل

 ءارمألا ءامظع رخآ ةريس نم ةريخألا ةحفصلا توطنا ٍدسأ ريمألا ةافوبو
 نب دلاخ ميظعلا ريمألا هيخأ ةريسب أمات ًاأطابترا هخيرات طبتري يذلاو ؛«نيحتافلا
 :ةزيفبلا رو هخيرات نع يذلا ىرْسَمْلا ِهَّللا دبع
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 نيقرشملل دلاخ ةيالو نم ةرشع ةيناثلا ةنسلا ملاعم :رشع يناث

 نب دلاخ يناميلا ميعزلا ىلوت ذنم ةنس ةرشع اتنثا تضم ه1١١/ ةنس لاوش يف

 كلت ملاعم نم ناكو ءه5١٠ ةنس لاّوش يف اهقراشمو قارعلا مكُح يرْسَقلا هللا دبع

 - :هدهع لاوط ترمتسا اهنأل انه اهيلإ ةراشإلا ديفملا نم يتلا تاونسلا

 مجارتلا هتركذ دقو «نيقرشملا ريمأ ناك يرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ نإ -أ
 قرشملاو قارعلا ريمأ) بقلو (نيقارعلا ريمأ) بقلو (قارعلا ريمأ) بقلب خيراتلا بتكو

 لمشت تناك هتيالو نأل (نيقرشملا ريمأ) وه قدألا بقللا نكلو «(ناسارخو
 ةيالو مضتو «ةفوكلاو ةرصبلا اهيتيالوب قارعلا مضي يبرع قرشم :امهدحأ «نيقرشم

 :امهيناثو .ناريإ يف زاوهألا ميلقإو ًايلاح يبرعلا ماضل ةةيمرعو نيرعحلا ميلقإ
 ناسارخ داليو (ناتسكاب) دنسلا ميلقإو (ناريإ) سراف دالب ميلاقأ ٌمُضَي يمجعأ قرشم
 . (ىطسولا دع ارا

 هللا دبع نب دلاخ يف قدزرفلا رعاشلا لوق يف نيقرشملا ريمأ بقل ىلجتيو
 - :ةيلادلا هتديصقب يِرْسَفْلا

 ٍدِلاَخب ِنْيَّقرشملا َءوَضّنكلو 2 ْثْلَجْنا اذإ ِنْيقِرْشَملا ةوض ٌسِمّشلا امو
 دئابمقلا تانك كوت وف ع لإ ْتَهَعْا اذإ َكِيَلَع يِْنَأ ام ٌمَلْعَمَس

 دفاورلا ريثك ْنِم ًاقزر ساّئلا ىلع اتدافأدق ٍدلاخ َيفَكَرَتْمَلأ

 ٍدشاوحلا ٍِتادبزُملا يباوٌرلا لثمب ىَمَنْزاف كرابملا نادل لانا

 دئاذ ريخ نم مالسإلا نعةدجت هنيمُي يف يذلا لفي ًادلاخ ذر
 رهنلا ُهّللا هل لاسأ) ينعي (كرابملا ّرهنلا هل لاسأ) انه عبارلا تيبلا يوريو

 هدي ىف يذلا لثم ةيالولا نم ًادلاخ دز بر اي لوقي :ًادلاخ دزف) :هلوقو (كرابملا

 ١ . (مالسإلا نع نيدئاذلا ريخ نم وهف همك تحتو

 ىلوت املف  «دلاخ لبق بورحلاو تاروثلاو نتفلل ةحاس قارعلا ناك دقو - ب

 يف  اهقراشمو قارعلا يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ىّلوو كلملا دبع نب ماشه ةفالخلا
 يفو «لدعلاو رارقتسالاو نمألا ةدايسو مالسلا رارقإ ىلع دلاخ لمع  ه١٠ لاّوش

 . .ملسلا رارقإل يعسلا ىلع هتايح دلاخ فقوأ) قارعلا خيرات تاسارد لوقت كلذ

 دلاخ ىلع ينثي ريرج رعاشلا لاقو .(ليوطلا هدهع لالخ نمألاو مالسلا قارعلا داسو

 - :ةميكحلا هتسايس ملاعم ركذيو

 اخَلْثِم مُهَءاودُأ ىَفَشًابيبط اوُقلامف ٍيتارعلاب ءاد َناكْدَمْل

 ل اقّثلاو َنيَّدلا طلاخ مّلِحب ْمُهاَمَش
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 ٍدِجاَسَملا ِنْير نيّدلا يف ِرِصْبَْسُمِب مكابح يعم وتلا جتيمأ نإَف

 ٍدِهاشملادنع هيزَخُتال ٌنطاوم ُهَلْسَمِرُعدق وللا ِدْبَع َنْبا نإ
 تاق تاه جنس سنقل اغولا ةراح يف َنْرِقلا ٌتيقل ام اذإ. .

 دراَب ُرْيَغاهيْمَح ًابرح كئِماوقل 2 ةلالض َلهأ ٌناطيشلا نتف نإو
 ٍدِئاذ مكخأ تنك ٌفوخ ناك نإو ًانِمَوُم ٌكَّبْلَق ناك ٌنمأ ناك اذإ
 ةيداصتقالا ةيحانلا نم دالبلاب ضوهنلل ًاريبك ًامامتها دلاخ ريمألا ىطعأو - ج

 صضوهنلل دلاخ ىعساا هابي قارعلا خيرات تانيا روا تركو «ةينارمعلاو ةيعارزلاو
 ًاريثك حلصتساو حئاطبلا تففجف «ةعارزلاب لفتحاو «ةيداصتقالا ةيحانلا نم قارعلاب

 . (دالبلل ةيهافرلا ةرمثملا هدوهج تققحو «راهنألا قشو ؛ةعارزلل ركبلا يضارألا نم
 رهن طبرت ةلجد ىلع ةانق وأ ةرطنق لمع يف كلملا دبع نب ماشه نذأتسا دلاخ ناكو
 دلاخ اهلمعف ؛ ءاهلمعاف.معت اهنأ ادقيتم تنك نإ : :ماشه هل لاقف ءام ناكمب ةلجد

 ناك ام ماشه همرغأف ءاملا اهعطق نأ ثبلي ملف ه٠ ٠7 ةنس كلذَو ءاهيف ةقفنلا مظعأو
 ذيفنت يف دلاخ أدب ه٠ / ةنس يفو .صاخلا هلام نم كلذ دلاخ عفدف ءاهيلع قفنأ

 نم فالآلا ماقو ءطساو ةقطنم يف ةلجد نم عرفتي رهن وهو كرابملا رهنلا عورشم

 نم ريثكلا ابق وتو «داوسلا ضر ,أ ىلإ طساوو ةلجد نم رهنلا يراجم قشب لامعلا

 رهنلا ىلع دلاخ قفنأو ءهتاونقو هيراجمو رهنلا عورشم يف ةيئاورؤلا ةيئاشنإلا لامعألا

 .مهرد فلأ فلأ رشع ينثا تغلب رهنلا رفحل قارعلاب لاملا تيب نم ةريبك ةقفن

 رهنلا يف لمعلا رمتسا امثيبو «ةلج-د ةرطنق لثم لشفيس رهنلا نأب نوفجرملا فجرأف

 :عقرملا نب جرفملل اهنإ لاقيو قدزرفلا لاق ه٠ 9 ةنس كرايملا

 بالكلاعقن هرامغ ضوخي رعيست نغم كر انياب فناتك
 :قدزرفلا لاقو

 كرابملا ريغ موؤشملا كرهن ىلع هقح ريغ ىف ِهّللا لام تكلمأ
 ًاحاجن حجن  ه9١٠١ ةنس طساوأ يف  كرابملا رهنلا ذيفنت لمتكا املف

 تففجف قارعلا داوس ضرأ نم ةعساو ءاجرأ ىلإ رهنلا هايم تقفدتو ٌاميظع

 - :قدزرفلا لاقف «ةعارزلل ةلجد داوس يف ةعساو ضارأ حالصتسا متو حئاطبلا

 راهنألا ىلع هل ضيفيأرهن ٍدلاخ ةوقب هتفيلخ ىطعأ

 رابجلا معانو داوسلا ثرح هنن شتت مساك كرايسلا نإ
 راطق لبحبهلّدميبان اهذملبقأ نيح ةلجد َنأكو

 نم ةديدع تاهجو قطانم ىلإ كرابملاو ةلجد نم ةيعرف راهنأ ةّدع قشب دلاخ ماقو
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 0 و يل دو ابنا تاك قل

 ٍدِئاَز حبرلا نم فاعضأب ٌءىَجَي ةّوقو امزح َتُقَقْنأ يذلا ْنِإف

 راشألا ناهششم ىف ظرر:نلا ..قكشاو نتن زنا كلاطرع
 ٍدِئاصحلا ميرك ْنِم ًاديصخ اًبححو افرام اليختو انافيعأ ننتتل

 .داليلل ةيهافرلا دلاخل ةرمثملا دوهجلا تققحو

 طساو نيبو «قارعلاب دلاخ ريمألا رقمو ةمصاع ىه طساو ةنيدم تناكو د

 ناكو «بكارلل ةليلو موي ةريسم وهو «دحاو رادقم زاوهألاو ةرصبلاو ةفوكلا نيبو
 دلاخ ىلصم) ةفوكلا ملاعم نم يربطلا ركذو «ةفوكلا ىلإ رخآو تقو نيب ريسي دلاخ
 سلا وسلا راو راو ع ,(ةفوكلاب

 هدا نب ورا طرا لو قتلا سدح نب نيتح نوعا ءاضقلا ىلع دلاخ

 نب هّللا دبع نب ميهاربإ ةئيدملا عير ىلع) دلاخ دهع يف ةفوكلا عابرأ ءاسؤر ناكو

 سيق نب ثعشألا نب دمحم نب رذنملا ةعيبرو ةدنك عبر ىلعو ؛ ءيلجبلا ريرج

 عبر ىلعو «يناويخلا ينادمهلا كلام نب دمحم ميمتو نادمه عبر ىلعو «يدنكلا

 يرْسَقْلا دلاخ نب ديزي ةفوكلاب رقتسا دقو . (يدبعلا لذب يبأ نب ورمع دسأو جحذم

 ها ا ا اراب ب طور هاما

 ما 6) اهيضاقو ةرصبلا ريمأ ا و

 - :ةّمّرلا وذ

 الامّشلا تَخَرانكبكنلااذإ ِناَمَي تفريخ دنع يخانت

 لالب رهن ًاضيأ لالب رفتحاو «دلاخ رمأب ةرصبلا ضيف يف لقعم رهن لالب قتفو
 .يرْسَقلا دلاخ نب ديزيل كلذ لعجو قوسلا اهيلإ لقنو تيناوح هيتبنج ىلع لعجو
 لالب ناكو «قارعلا ءاجرأ نم اهريغك دلاخ ةيالوو لالب دهع يف ةرصبلا ترهدزاو
  :ةّمُرلا وذ رعاشلا هيف لاق «ةباهمو ةبيه اذ

 ايزاب َنْرَصِنَأ ٌناوْرِكلا مهّنأك هلوح موقلا ىرّت ىسوم يبأ لآ نم
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 ايدافتهنم باغلاٌدوسأ ىَداَفَت ةباهَمهيلعِثْيَل نم َنيّمِرُم
 اًيهام يه ٌةَّبْيَسشنكلو .مهيلع ىئّخلا الو ٌنوبهري هنم ٌقْرُخْلا امو

 مل ًاءودهو ًارارقتسا يِرْسَقْلا دلاخ دهع يف سراف دالب تدهش دقو  ه

 ةرشع سمخ ةليط رارقتسالا اهداس"نأ قبسي ملف «لبق نم هلثم دالبلا كلت شعت
 ةنس نيب ام يلجبلا ديلولا نب نابأ سراف ىلع هلماع ناكو «دلاخ دهع ىف الإ ةنس

 ::: قوزرتلا لاق هيفو ده ١5

 انابامهبانطفغااولاقف ًافلأن الخلا نم اوعمج ولف

 انامزلاطرش نم ٌميبأ فيكو ء«ينونبغت اًماذإ :مهلٌّتلُقل

 ىف ديعم نود دتسلا ةالب قلع هلامعو يرسل هللا فيع نب دلاخل ناكو تو
 دنسلا دالب ىلوت دقو «دنهلا رافك نم ءادعألا داهجو مالسإلا ضايح نع دوذلا
 يبتعلا ديز نب ميمت مث (ه1١٠-5١١8) يرملا نم ندضرلا نبيع نب دفحلا «ةلاخل

 ءابنأ ركذ فلس دقو (ه5-118 ) يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحلا مث (ه9-0١٠)

 رحد متف ارختو و قارعلا نم تادادمإلاب مهيلإ ثعبي دلاخ ناكو :موريع

 ءاتبب يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحلا ماقو ءدنسلا دالب عوبر يف مالسإلا خيسرتو ءادعألا

 مثاه75١١ 1١١-8 ةنس ةظوفحملا ةنيدم يهو دنسلا دالبب ةيمالسإ ةيبرع ةنيدم لوأ

 ها1١١-4١١5 ةنس «دنسلا ةمصاع ةروصنملا ةتيدم دييشتب ةناوع نب ٌمكَحلا ماق

 يمالسإلا يبرعلا يراضحلا يخيراتلا زاجنإلا كلذ ذيفنتل مزلي امب دلاخ هذمأو

 . نيتسلا تائمل دتسلا دالبل ةمصاع ةروصنتملا تحبصأف ريبكلا

 هللا دبع نب دسأ ريمألل ناكف ًاضيأ ناسارخ يف نارمعلاب داهجلا نرتقا دقو
 ماقو ةعساو تاحوتف (ه٠ )٠5 ٠-4 ناسارخ دالبل ىلوألا هتيالو ذنم يرْسَمْلا

 ةهج نم ناسارخ دالب روغثئو ةهج نم دنسلا دالب روغث تناكو . ْخْلَب ةنيدم دييشتب

 يف ريرج رعاشلا ينعي ًاعم امهايإو «قرشملاب ةيداهجلا نيملسملا روغث يه ىرخأ

 - :يرْسَقْلا ًادلاخ حدمي هلوق

 دقاق باو ادكاق اسأر كلز انه ْعِضُن ْمْلُف نيِمِلْسُملا َروغُت َتْيَمَح

 ٍدراوطلا ءارضلاك ىصاوّنلا ٌتْعشَو اَنّقلا عم َديدَحلا َليبارَس ذِي

 ىّدِعلا ىلع ًارصن كر دق كّنِإو

 ةلذيكم رمأ ادعألا عمج اذإ

 ةبصع ٌّقفاوت نأ وج رنل انإو

 زداسملا ةتاويفشا و اروع تبلل

 دياكتيللا نبك هللا كاف زدنعل

 دراو لوا سودرفلل نونركي

 - :يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ءابنأ ملاعم نم هركذ مدقتي ملاعم ناكو
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 نيدساحلا ضعبو . .دلاخ ةورث أبن ١

 مهتقطنم يف هدادجأو هئابال ناكو م لاومأ قارعلا ىلوتي نأ لبق دلاخل ناك

 قارعلا يف ةصاخلا هلاومأ عيمج رمثتساو اهبلغأ عابف ةعساش عارمو ضارأ نميلاب

 «عيراشملا نم كلذ ريغو اهيف ةيعرف راهنأو تاونق رفحو ةيعارر ضارأ حالصتساب

 دلاخ نب ديزي هنبا كلذ ىلوت امنإو هسفنب كلذ لوتي مل قارعلا ريمأ ناك هنأ امبو

 رفحو ًالاومأ قارعلاب دلاخ دقتعا» :هنأ يدع نب مثيهلا نع يربطلا ركذ دقو «قفرسفلا

 «فلأ فالآ ةسمخ ُلْغي ناكو دلاخ رهن اهنم فلأ فلأ ن نيرشع هتلغ تغلب ىتح ًاراهنأ
 هَّللاو يننإ :لوقي ناكو عرضت وراس رك كنك هل رانملاو اناث انو ف رجاوي
 . اداوّسلا عبر ةليجب لعج رمع نأ ينعي ٠ نا ىغو الإ غيض نم بدك تحتم مولع

 لاومألا نيبو كرابملا رهن لثم ةماعلا راهنألاو لاومألا نيب مثيهلا ةياور تطلخ دقو
 ةرشع تناك كرابملا رهن يضارأ تاللغ نأ رهاظلاو ؛دلاخ رهن لثم ةصاخلا راهنألاو

 ىف ءاجو نقلا قالا ةرشع دلاخ نب ديزي تارامثتساو يضارأ تالغو فلأ فالآ
 لفتحاو ةيداصتقالا ةيحانلا نم قارعلاب ضوهنلل دلاخ ىعس» :هنأ قارعلا خيرات ةسارد
 راينألا قشو ةعارؤلل كيلا يضارألا نم ًاريثك حلصتساو حئاطبلا تففججف ةعارزلاب
 ةيمدت يف ًاريبك ًاقيفوت دلاخ قفُو كلذكو «دالبلل ةيهافرلا ةرمثملا هدوهج تققحو

 يف قفو يذلا وه دلاخ سيل نكلو .(«ةلئاط ةورث مايألا ىلع عمجف ةصاخلا هلاومأ
 ةفوكلاو ةلجد نم هتارامثتسا تدتماو «دلاخ نب ديزي وه امنإو ةصاخشلا هلاومأ ةيمنت

 هيتبتج ىلع لعجو ةرصبلاب لالب رهن لالب رفتحا» :هنأ يرذالبلا ركذ ثيح ةرصبلا ىلإ
 دلاشب ىدتقا دقو .؛يرْسَقْلا دلاخ نب ديزيل كلذ لعجو قوسلا هيلإ لقنو تناوح

 . ةلئاط ةورث مهيلع تردف قارعلاب ًاعايضو ًالاومأ اوذختاف ءارمألاو ماشه ةفيلخلا

 نم 7٠ ةنب زاحأ يف ئربطلل ةياور هتركذ ام عقدها 16 هنن لاو فو

 ةرشع ىلع تداز دق كنبا ةلغ ْنِإ ريمألا اهي :لاقف دلاخ ىلع لامعلا دحأ لخد : هنأ

 انأو كدسج نوبحي ٌسانلاو ءهرثكتسيف نينمؤملا ريمأ اذه غلبي نأ ٌنمآ الو فلأ فالآ
 تنأف اذه لثمب ينملك دق هّللا دبع نب دسأ نإ :دلاخ لاقف . كحورو كدسج بحأ
 ؛!هدجي ملف مهردلا بلط امبرلف ينبا عد كحيبو : :لاق «معن :لاق هتربخأ وأ  هترمأ
 (اذه لثمب ينملك دق هّللا دبع نب دسأ نإ) :دلاخ لوق نم نمزلا ىلع انيلدتسا دقو -
 عد كحيو) :دلاخ لوق امأو .قارعلل ةيناثلا دسأ ةيالو لبق كلذ نأ ىلع لديامم

 دقو .ةياورلا تاملك يف فيحصت عوقو رهاظلاف (هدجي ملف مهردلا بلط امبرلف ينبا

 لوقيو هيدي نيب لاملا عضوي سلج اذإ يِرْسَقْلا دلاخ ناك» :هنأ ريثك نبا ظفاحلا ركذ
 دوجي ناك امو هلاومأ تاقدصو ةاكز ينعي . «اهتقرفت نم دب ال عئادو لاومألا هذه نإ
 لس :هل لاقف يِرْسَقْلا دلاخ ىلع ُئبارعإ لخد :يعمصألا لاق . سانلا ىلع هب
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 ءافلأ نيعست عضا :لاق ءاهنم طخ ثرثكأ :لاقف .فلأ ةئام :لاقف «كتجاح
 لاقف يردق ىلع ٌتعضوو كردق ىلع كتلأس ريمألا اهيأ :لاقف ءدلاخ هنم بجعتف

 مركو دوج ءابنأ نم ةفئاط ركذ فلس دقو .فلأ ةئامب هل رمأو ًادبأ ينبلغت نل :هل
 - :يبارعألا خيشلا لاق هيفو دلاخ

 ادبزأو شاج فورعملا َلأسُياذإ 6 ٌةجوم ّسانلا ٌرمغي ارحب كلايف

 ادلخُم ٌتنّكل ٍفورعمب ٍدوجل ٌدلاخ سانلا َنِم ايندلا يف ناك ولف

 ًاخوُرف نأ» نم يربطلا خيرات يف ءاج ام ًاضيأ ناك ه5١١ ةنس يلاوح يفو
 قاتسر هل لاقُي عضومب كلملا دبع نب ماشه عايض ْنِم لّبقت دق ناك ىنثملا ابأ
 كحيو :ىطبنلا ناسحل دلاخ لاقف ءدلاخ ىلع هناكم لقثف «نامرلا رهن وأ نامُرلا
 «مهرد فلأ فلأ هيلع دازف ناسح جرخف .خوُوف ىلع ْدِزَف نينمؤملا ريمأ ىلإ جرخا
 ناكو - .«عايضلا  يطبنلا ناسح ب زاحف ماشلا ءاحلص نم نيلجر ماشه ثعبف

 - ةلئاط ةورث دلاخ دهع يف هل تحبصأف لاومأ هلو مجعلا يلاوملا نم اذه ناسح

 هل لوقيف هب ٌرْضُي لعجف خوُرف نم دلاخ ىلع لقثأ ناسح راص مث» :يربطلا لاق

 سابعلا وبأ لاق امنيب .«هب رارضإلا الإ ئّيأف «كتعينص انأو يندسفت ال :ناسح

 «ليهس هل لاقي ناكو «طايسلاب هبرضف ىِطَبَتلا ناسح نبا ٌدلاخ ذخأ» :هنأ دربملا

 ناسحو دلاخ نيب عقو ام ببس كلذ ناكف  «مد راثآ هيفو هيبأ ىلإ هصيمقب ٌتعبف
 دق ةمهتب يطبتلا ناسح نب ليقع ىلع ضبقلا مت امنإو ناسحب ٌرضأ ًادلاخ نأ سيلو
 «كلذ ىلع بقاعيو ىهني دلاخ ناكو ةدساف ةعامج عم وهللاو رمخلا برش نوكت
 نبا ةبقاعم الإ دلاخ ىَّبأف «كتعينص انأو يندسفت ال :دلاخل لاقو هنبال ناسح عفشتف

 ثعبو ؛هصيمق ىلع مدلا ضعب رهظ ىتح هودلجف طايسلاب هدلجب رمأو ناسح
 لجأ نم دلاخ ىلع يِطَبَتلا ناسح دقحف «هنبا حارس قلطأ مث «هيبأ ىلإ صيمقلاب
 لإ ريشي نمم دلاخ ىلع نيدقاحلاو نيبصعتملا نم ةعامج قارعلاب تناكو «كلذ

 ىلوت ىتلا ىلوألا ةظحللا :ذنم دلاخ لوح .ةيسيقلا تقلفح# : ًالئاق ناوطغ نيسح .د
 مغرب ةيناميلا هموق: ىلإ لوستلا ىلص ههركأ ءاذسلا عورب ًاعبشم رج .قارعلا اهبف
 ًاعبشم ًاوج دلاخ لوح اوقلخ نيذلاف ًاقيقد سيل ناوطع .د مالك نكلو .«هتديح
 رعاشلا مهزربأ ناك نيبصعتملا ةيسيقلا نم ٌدارفأ امنإو ةيسيقلا اوسيل ءادعلا حورب

 - يتأيس امك -ه4١١ ةنس يلاوح ذنم الإ كلذ نكي ملو يدسألا ديز نب تيمكلا

 . هيلع رمآتلا وأ دلاخ ىلع ضيرحتلا يف ةعامجلا كلت ىلإ يِطبنلا ناسح مضناف

 مث  نامرلا رهنب  ماشه عايض ىلع قوثبلا يطبنلا ناسح قثب» :يربطلا لاق
 رظنف ًالجر ماشه هّجوف .كعايض ىلع قوثبلا قثب ًادلاخ نإ :لاقف ماشه ىلإ جرخ
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 ةملكب ٌتملكت نإ ماشه مدخ نم مداخل ناسح لاقف .هربخأف ماشه ىلإ عجر مث اهيلإ
 ام لوقأو فلألا يل لجتعف : لاق «رانيد فلأ يدنع كلف ماشه عمسي ثيح كل اهلوقأ

 هللاو تكسا هل تف ىكب اذإف ماشه نايبص نم ًايبص ْكَب :هل لاقو ءهل اهلجعف ءتئش
 ىضغأف ماشه اهعمسف .فلأ فلأ رشع ةثالث هتلغ يذلا يرْسَقْلا دلاخ نبا كّنأكل

 مك :لاقف .هنم اندف «ينم ندا :ماشه هل لاقف كلذ دعب ناسح هيلع لخد مث .اهيلع
 لهو لاق ؟اذهب ينربخت مل فيك :لاق ءفلأ فلأ رشع ةثالث :لاق ؟دلاخ ةلغ
 نأ دّربملا سابعلا وبأ ركذ امنيب .«هلزع ىلع عمزأف «ماشه سفن يف ترقوف .ينتلأس

 عمزأ) ةملكف ًاضيأ يربطلا اهركذ دقو يِرْسََقْلا دلاخ ىلإ ماشه ةلاسر ببس ناك كلذ

 ىرياملار تارعلا ىيبأ ناك نال ةاسارخ نع هلرعااب و دوصقملا نوكي (هلزع ىلع
 ماقف «يرملا ن نمحرلا دبع نب دينجلا ٍدتموي ناسارخ ىلع دلاخ لماع ناكو ناسارخو

 ماشه اهبتك يتلا ةلاسرلا نمز وهو ه65١١ ةنس دلاخ ةيالو نع ناسارخ لصفب ماشه

 ًادحاو الإ يطبنلا ناسح نكي مل دلاخ ىلع عساو ضيرحت ةرمث تناكو دلاخ ىلإ
 ضيرحتلا كلذ تايصخش زربأ تيمكلا رعاشلا ناكو «هيف اوكرتشا نمم

 دلاخ ىلع ضيرحتلا ةلمحو . .تيمكلاو دلاخ أبن ؟

 نيز: نب تنيتيكلا نيعانشلا ىلإ ادسعتم ئرشفلا هللا دبه قي: نلاخع ريمألا ناك
 ىلع نيبصعتُملاو اهتنسلأو رَضُم ءارعش ْنِم» :هنإ يناهفصألا لاق يذلا يدسألا
 ًاروهشم مشاه ينبل عيشتلاب ًافورعم ناكو . .مهئارعشل نيعراقملا نينراقملا ةيناطحقلا

 هنيب ةضقانملاو ةلصتم نميلا ءارعش هتاجاهمو ةيناندعلا هتيبصع لزت ملو . .كلذب

 . (هتايح يف ةعئاش مهنيبو

 دجسم يف نايبصلا ملعُي ناك امدنع كلذك نكي مل هنأ تيمكلا رابخأ نم نيبتيو

 مث ناسارخل ٍبلهُملا نب ديزي يناميلا ميعزلا ةيالو دهع يف كلذك ناك الو «ةفوكلاب

 بَلهُملا نب ديزي تيمكلا حدم دقف «كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف قارعلل هتيالو

 ملاعم تلأس اله) :اهلوأ يتلا هتديصقب ٍبّلِهُملا نب ديزي نب دلُخُم هنبا حدمو

 - :هلوق اهنمو (لالطألا

 لاغشأيفكاذنعهتادلو ةجح ةرشع سمخل شويجلا داق

 لاطبألاة روسو كولملاٌومه هب ُْثَّمّسو مهتامه مهب تدعق

 لاثمبهلاثم ساقرغأب مهنيب بلهملا شاعامنأكف
 لاصن لك توقو ءناهرلاموي (دلقم لك تايصق هفك يف

 هيبأل ًابئان ذئموي دلخم ناكو (قربألاب ًالزانم تلأس اله) اهعلطم ةيناث ةديصقبو
 ضورعلا ىوس مهرد فلأ ةئام دّلخم هاطعأف» : يدع نب مثيهلا لاق «ناسارخ ىلع
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 .ه851/ ةنس كلذ ناكو .«اهلثم ري مل ةئيه يف ةفوكلا ىلإ ٌتيمكلا مِدقف نالمحلاو

 دلاخ ةيالو نم ىلوألا عبسلا تاونسلا لالخ ًابصعتم تيمكلا نكي مل كلذكو

 مهنمو تيمكلا ىلإ نوئسحي نويناميلاو دلاخ ناكو ءاهقراشمو قارعلل يرْسَْلا
 نبا ركذ دقف قدزرفلا هحدم يذلا سراف ىلع دلاخ لماع يلجبلا ديلولا نب , نابأ
 هيلإو ًابحم هل نابأ ناكو يلجبلا ديلولا نب نابأل ًاحادم تيمكلا ناك» : هنأ شفخألا

 نب حابصلا نب ليعامسإ قارعلاو ةفوكلاب ةيناميلا ءاسؤر نم ناك كلذكو اني

 - :لاق هيفو تيمكلل ًانسحم ناكو يدنكلا سيق نب ثعشألا

 نشل بواقتلا خاشلا ؤيفاشدل انتنزو انفع: ايعامسال نق

 . هلوق هدشنأف يِرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ ىلغ تيمكلا لخدو» : يناهفصألا لاق
2 

 ٌبستنيكيلإالإناكنإ امكفيلح ْئنَمدوجلل ليقول
 بتنذلا كريشقوهثم سأرلاو ةئتروص تنأو هوسخأ تنأ

 تيتاتم ضنعب نم اعيمج اتاك ارشن امتاجو ايعك نأ رك

 نسم هيدحلا بضل الواكدعو ا هعولا فلفتكال
 ُبلقنمنيبغارلل كفلخ الولاوننممويلاكنودام

 . (يناغألا - ١١ /7١١ص) .«مهرد فلأ ةئامب دلاخ هل رمأف
 نب دسأل ىلوألا ةيالولا ءاهتنا دنع ناك ةيبصع ةعزن هيف تيمكلل رعش لوأ لعلوا

 ه١١٠ ةئس اهيلع يسيقلا يملسلا هللا دبع نب سرشأ ةيلوتو ناسارخل يِرْسَقْلا هللا دبع
 سرشأ هلزعف دنقرمس ىلع دسأل ًالماع يدنكلا ةطّرَمَعلا يبأ نب , نسحلا ناك ثيح.

 - :تيمكلا لاقف رايس نب رصنو يملسلا رشجملا دنقرمس ىلع لمعتساو

 ٌرْضُمةيسيقاهبسحتمويلاو ًةينامَيًأباقحأدنقرمس تناك 1(

 ىلإ سابتلالا دوعيو «ملسم نب ةبيتق مايأ ىلإ رعشلا كلذ تاياورلا تبسن دقو

 مث سرشأ ةيالو دهع يف ىراَحُبو دنقرمس لامع نم ناك ملسم نب ةبيتق نب نطق نأ
 رعش ناك ابلاغ ةرتفلا كلت يفو (ه5١١ )١١١- ناسارخل نمحرلا دبع نب دينجلا
 نأ ثبل ام نيح ْتّمَض مث «ةيرضُم ةيسيق تتاب دنقرمس نأب هيف جهتبا يذلا تيمكلا
 - :يدبعلا سرع نبا لاقو نوكرشملاو ناقاخ اهحاتجا

 ٍدِهاشلاو بياغلا ةثودحأ ايفايشا و دن وش ثيكسيفأ

 هتيالو يف يِرْسَقْلا دسأ اهررح نأ ىلإ دنقرمس ىلع نوكرشملا بلغت دقو
 - :نييبتلا فلس امك ه1١١ ةنس ناسارخل ةيناثلا
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 يف هراعشأ ةيادبو دلاخ ىلع ضيرحتلا يف هكارتشاو تيمكلا بصعت ناكو
 يلاوملاو  ةيرّضُملا نم ةعامج نإ :امهدحأ «نيريثأتب وأ نيرمأب طبتري نيينميلا ءاجه

 اولاقو ةيرضملا اجه يناميلا يبلكلا شايع نب ميكح نإ : هل اولاقو كلذ ىلع هوضرح

 هللا دبع نب دلاخ نإ :تيمكلا لاقف «لجرلا'بجأ» :_ يناهفصألا ركذ اميف هل

 شايع نب ميكح لاق ام كنذأب عمساف :اولاق هيلع درأ نأ ردقأ الف ىلإ ٌنسحُم يرْسَقْلا
 يذلا رعشلا يأ كلذ هودشنأو ءاجهلا نم كتريشعو كلاخ تانبو كمع تانب ىف

 ا ل ل م
 تع عللا عورم يف يدوتيملا نكذ انعيأا . .اعيمج نميلا لهأ اهيف اجهو .انيدم

 نب ةيواعم نب , ِهّللا دبع لاق) :هنأ (ةيراوتلاو ةيئاميلا نيب ةييصملا يف ببرنلا) ااوتع

 سائلا نيببدب بيضي اك لوقخانا تيار لإ : :تيمكلل بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع
 هتديصق لاقو تيمكلا أدتباف .ٌبحن ام ضعب اهعباصأ نيب نم جرخيف ثدحت ةنتف لعل

 مهنأو مهفصو يف بنطُيو مهليضفت نم اهيف رثكُيو رازن نم هموق بقانم اهيف ركذي يتلا
 تييح الأ :اهلوأ يتلا هتديصق يهو ةيرازنلاو ةيناميلا نيب اهب بضغف «ناطحق نم لضفأ
 :امهدحأ «نيريثأت تحت عقو تيمكلا نأ ني نيتياورلا عمج نم نيبتيو . ''ةانيدم اي انع

 يبأ نب رفعج نب ةيواعم نب هللا دبع ريثأت :امهيناثو يلاوملاو ةيرضُملا نم ةعامج ريثأت

 نم ضرغلا ناكو .ةفوكلاب ةعيشلا نم ةيرس ةعامج هب طبترت تناك يذلا بلاط
 ملو .(بحن ام ضعب اهعباصأ نيب نم جرخيف ثدحت ةنتف لعل) وهو اًيسايس ضيرحتلا

 ىلع ُردقأ الف «ّيلإ ٌنسحم يِرْسَقْلا دلاخ نإ) :لاقو بصعتلا يف بغري تيمكلا نكي
 مث دلاخ ىلع ضيرحتلا يف كارتشالاب أدبف ؛نوديري امل نعذأ نأ ثبل ام هنكلو .(كلذ
 . (انيدم اي انع تييح الأ) اهلوأ يتلا ةديصقلا ىلإ دعب اميف ردحنا

 لوأ رهظ ابلاغ رمخلا هبرشو هداسفل يطبنلا ناسح نبا دلجب دلاخ ماق امدنعف
 يف يدسألا ثيمكلا لاق) : هنأ دّربمْلا سايعلا وبأ ددادسل «دلاخ دض تيمكلل رعش

 : يِرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ

 ُعَّشْحَتو ٌجِضَت رْسُق نم نآلاف يو هزاز رمل نع
 ((ةنقت ام اسكر شل رد ولد دلل نوما نودع" ردو

 رعش عم ةعقر يف رعشلا كلذ ثعب متو . شيرق كولم فِدْنِخ كولمب ينعي

 مهنأ دق كلملا دبع نب ماشه ناك) : يناهفصألا لاق .كلملا دبع نب ماشه ىلإ رخآ

 اهيف ةعقر ًاموي ماشه بابب دجُوَف :كعلج ديرب نإ لاقي ناكر هللا دبع نيدلاج

 : يهو هيلع تئرقف ماشه ىلع اهب لخّدُف ءرعش
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 اهلابتقا ىشخأ برحلا ردقل فاثأ تلباقتواندسع قرب قدلأت
 اهلاعج ردق نود لعجاو كيفكل 2ةرقم يهو برحلا ردق كنودف

 اهلالحنا فاخّيالمزحةدقعب مقافت لبق سانلا رومأ قالت. .

 ءةاورلا نم هترضحب نم هل عمجُي نأ ماشه رمأف «- تايبألا رخآ ىلإ -

 اوعمجأف «تايبألا هذه هبشت نم رعش :لاقف «مهيلع تئرقف تايبألاب رمأف ءاوعمجف
 نب دلاخب ينرذني تيمكلا اذه معن :ماشه لاقف «يدسألا ديز نب تيمكلا مالك هنأ

 طساوب ٍلئموي دلاخو تايبألاب هيلإ بتكو هربخب دلاخ ىلإ ماشه بتك مث . هَّللا دبع
 .هسبحو تيمكلا ذخأب هرمأي  (دايز يبأ نب قراط وهو)  ةفوكلاب هيلاو ىلإ بتكف
 هربت رد ينزل هينا يح وير ماع ب عاتي ادع أ حا :هباحصأل لاقو

 اهلوأ يتلا ةيماللا هتديصقب 0 .ءيشب اذه

 لِبُقُمةءاسإلادعب ربدُم لهو لفات ةيارنئش ع لدشالا

 دق ناك نإف تيمكلا رعش اذه :لوقي ماشه ىلإ باتك يف اهجردأو اهبتكف

 دلاخ ىلإ بتكف ظاتغا ماشه ىلع تن تئرُق املف «ءكلذ يف قدص دقف اذه يف قدص

 .اهبارت ىلع هبلصيو هراد مدهيو هقنع برضيو هيلجرو تيمكلا يدي عطقي نأ هرمأي

 صلختي نأ ءاجر رمألا نلعأو هتريشع دسفتسي نأ هرك ماشه باتك دلاخ أرق املف

 نب نمحرلا دبع فرعف «هامسو اذكب نينمؤملا ريمأ ّيلإ بتك دقل :لاقف «تيمكلا
 نإ :هل لاقو ةهراف ءارقش هل ةلغب هاطعأف هل ًامالغ جرخأف ءدارأ ام ديعس نب ةسبنع
 هللا هجول رح تنأف سيحلا نم صلختي نأ هلعل تيمكلا ترذنأف ةفوكلا تدرو تنأ

 لخدف اهحبصف ةفوكلا ىلإ طساو نم هتليلو هموي ةيقب مالغلا راسف .كل ةلغبلاو
 ىلع لدتا ةناك ةناوز' ىتابنصآلا ركذ امتي( .سمألاب :تيمكلا ربخأف اركدتم  نتدحلا

 برضو هيلجرو تيمكلا يدي عطقب دلاخ ىلإ ماشه باتك مودقو تيمكلا سبح نأ
 كارتشاف ثادحألا ىلوألا ةياورلا تلزتما امنإو بوصألا وهو دعب اميف ناك هقنع
 كاذنآ هسبح متي ملو ه5١١ ةنس ناك دلاخ ىلع ركذلا فلاس ضيرحتلا يف تيمكلا
 كلذ هرذح تيمكلا لتقب ماشه رمأ املف ه1١١ ةنس جيرس نب ثراحلا ةنتف دعب امنإو
 . كلذ نع ةياورلا هتركذ ام ةيقب يتأيسو دلاخ ريبدت لضفب تيمكلا اجنف مالغلا

 ىطبنلا ناسح نبا دلج ةثداح دعب دلاخ ىلع ضيرحتلا يف كرتشا نمم ناكو

 ديعس نب ةريغملا جرخ نيح دلاخ أبن ركذ فلس دقو «لفون نب ئيحي هل لاقي ٌرعاش
 نم ةعامج ةريغملا عم ناكو ىتوملا ييحي هنأ معزي ناك يذلا رحاسلا باذكلا
 ىتوملا ييحيس هنأب ةفوكلا لهأ نم رفن هب عدخناو ءافصولا مهيمسي د مجعلا يلاوملا

 يربطلا ركذ دقو «وه نم نبا ةياورلا رقت مل يذلا تسع يدر ةفوكلا رباقمب نيذلا
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 + .ووبقلا نع ةارخلا لكم ىرزل ملكتي زبقتتلا ىلإ يرخي ةريغمتلا ناك كلا
 ا مهجورخ ناكو ءءافصولا نوعدي اوئاك رفن ةعبس يف ة ةريغملا جرح

 هيلع كلذ ىعنف .ًءام ينومعطأ لاقف ءربنملا ىلع وهو مهجورخب يِرْسَقْلا دلاخ ٌربخأف

 وهو دلاخ ىلع ةيرفعجلا تجرخ» :هنأ" نييبتلاو نايبلا شماه يف ءاجو .«. .لفون نبا
 كيبل رفعج كيبل :نودانُي نيبابتلا يف اوجرخف «مهب ملعي ال وهو ربنملا ىلع بطخي

 :لاقف ًاعزف لوقي ام ملعي ملف شهدف ربنملا ىلع وهو مهربخ دلاخ فرعو «رفعج
 يف ًامدقتم يِرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ ناك» :دّربملا سايعلا وبأ لاقو . (ًءام ينومعطأ

 الجر نيرشع يف ةفوكلاب ديعس نب ة ةريغملا هيلع جرخف «ةغالبلا يف ًايهانتمو ةباطخلا

 د ل «ربنملا ىلع وهو ءام ينوموطأ دلاخ لاقف

 :لاقف لفون نب ئيحي هرّيعو ءاهعضوم يف اهركذنسو اهيف ُهَحَبَوي
 ونيمست دعم يف ٍلصألا ميعل ٍدبعوةَينامئ جالعأل

 (١/؟١) «ريرسلا ىلع تلُب مث ًابارش ينومعطأ كتؤص ّلكب تفته
 يذ نسلا ريبك خيشو ةينامث جالعأل) ظحاجلا ةياور يف لوألا تيبلا ءاجو

 لاقو (ريرسلا ىلع َتَبَت ام «ًابارش) يناثلا تيبلا زجع يف بوصألاو «ريرض رصب
 ت. ىدسأالا ليز ني تينكلا

 ُبَعْني توملا ىلإ يعاّدلاو َكِلْذِعَب (ناقابن ترحب ةنكسر

 ايحأ هنأو ةريغملا جورخب هوربخأ نيح ًءام ينومعطأ :لاقو دلاخ كبترا امنإو
 كيبل «رفعج كيبل :نوداني مهو ةيرفعجلا عم ة ةريغملا لبقأو روبقلا يف نيذلاو ًارفعج

 الو لجو ّزع هللا الإ ىتوملا ييحُي ال هنأ هناميإب نلعأ نأ دلاخ ثبل ام مث «رفعج

 «هعم نيذلا ةيرفعجلاو ةريغملا ىلع ضبقلاب رمأو .ةمايقلا موي الإ روبقلا لهأ موقي

 نع افعو «ىتوملا يبحي د هنأ ىلع اوّرصأ نيذلا هباحصأ نم ةعيسو ةريغملا مادعإ متو

 مث .لابق هللا الإ فيجي ال :ىقرملا ارد هاذك ة ةريغملا نأب اوّرقأو اوعجارت نيذلا

 ينومعطأ) : ةريغملا جورخ دنع هلوق ه5 ةنس دلاخ ىلع ضيرحتلا ةلمح تلغتسا

 ىلع ضيرحتلا ةلمح تغلب نيح دلاخ ىلإ اهبتك يتلا هتلاسر يف كلذ ماشه ركذف (ءام
 :ماشه نايبص نم يبصل لاقف ماشه مداخ ىلإ يطبنلا ناسح زعوأو اهتورذ دلاخ

 يف ترقوف . . فلأ فلأ رشع ةئالث هتلغ يذلا يِرْسَقْلا دلاخ نبا كّنأكل هللاو تكسا)
 يف ًاماشه ركذ هنأ اهنم دلاخ ىلإ اهوبسن لاوقأ لقنب نورخآ ماقو .(ماشه سفن

 .(فرشب يل قارعلا ةيالو ام) :لاق هنأو (ءاقمحلا نبا لوحألا) :لاقف هسلجم

 يِرْسَقْلا دلاخ ىلإ كلملا دبع نب ماشه ةلاسر

 هللا دبع نب دلاخ ىلإ نينمؤملا ريمأ ماشه بتك :دّربملا سابعلا وبأ لاق
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 نم ٌبَحأ امِل الإ كل هلمتحي مل رمأ كنع نينمؤملا َريمأ غلب دقف دعب امأ» :يرْسَْا
 ل ل كدنع هفورعم مامتتساو َكَّلبِق ةعينّصلا بر
 ينتداز ام هّللاو كئاسلجل لوقت ثيح َكِلَلُر َميظعو َكِلَطَخ كلطخ تاتّلُق دهش نم نيبو كنيب

 يلي ينوذا وس ندم. ىلبق قع نكي عل نيش نيجؤملا نيمأ يتالز الو افق :قارحلا ةيالو
 فرشب يل قارعلا ةيالو ام لوقت 7 كنأ ينغلب : يربطلا ةياور يف ةرقفلا هذه تءاج] هلثم

 ول يِرْمَعَلو - [ةليلذلا ةليلقلا ةليجب نم تنأو فرشب كل قارعلا ةرمإ نوكي ال فيكف

 مس هي يف ذ قارعلا لهأ ىف ذ جاججحلا ٍمِواَقُم ضعبب َتيَلتبا

 كنئازخو كلام تيب ىلع كوبلغف ًالجر نوعبرأ ٌكيلع جرخ دقف ةليجب نم لجر

 ليزر مهتم كتف تزقخأ مث نامأب الإ مهتمطتسا امف اليو اشك ينومعطأ تلق

 كسلجم يف ٌكِلْطْخِب كتأفاكم نينمؤملا ُديمأ لواح ول نأ يِرْمَعَلو . هباحصأو

 تنك اهّلَأ تنأ ةلزنم ىلإ كرو ةعنصلا ضو فعلا حف كيلإ هلضف كدوحجو
 ٌضَرَعو نيْمِص موي يف ةيواعم عم ٌَدَّشَح دق ٍدَّسأ نب ُديزي َكُدَج اذهف ءًاقحتسم كلذل

 نم ٌُهلبِقو ؛كالوو نينمؤملا ريمأ كيلإ عنطصا ام ُهاَّلَو الو هدنع اّلِإ عنطصا امف همد هنود

 يذو نري يذ لآو َناَسْعو ٌةدْنِك نم «كتليبق نم ُمَرْكأ ُهَليبق ْنَم مهتاتويبو نميلا لهأ

 نم ًافالسأ فرشأو ٌهّيلوأ ُمرْكَأ مهّلك ءمهموق تاتويب نم مهئارظن يف نْيَعُر يذو عالك

 ميلف مفرش او يفز تيب الب قارعلا ةيالوب نيلمؤملا نسمأ كرثا دقل ديرب نب هللا دبع لآ

 . ةرومألا ةأذَب دنغ عماجملاو لفاحملا يف كمدقتتو كُرْمعَت و هكلولعت تأت وينلا ةدهف

 نينمؤملا ٌريمأ ليذتمُي لولا هللاوو» :لاق نأ ىلإ هتلاسر يف ماشه ىضمو

 ةبلاغلاو كلاّمُعو كتناطيو كلئاخد ةلاسغب الإ كريبدت ءوسو كزئاحن فعض ىلع

 يف هللا لام نم تفلتأ ام عم «لاجرلا ٌةلِمْعَتسُمو دوهُقلا ةعئاب ةفئارلا َكُتَيراج كيلع

 نم تنك ول ةللاو ءمهرد فلأ فلأ رشع ىنثا هيلع َتقفنأ كنأ ٌتيعدا كنإف كّرابملا

 ٌتعيضو هللا لام نم تقفنأ ام نينمؤملا ريمأ كل لفتحا ام ناورم نب كلملا دبع دلو

 كيا عمجت .كلمع ٍرَوُك لهأ عيمج ىلع ءْوَسلا ةالو نم َتْطْلَسو نيملسملا رومأ نم

 دسأ كاخأ كهيجوتو .هّلقأل ًاعفار هرثكأل ًاسباح ِناَجّرْهملاو زورْيتلا ايادّه ُنيقاهّدلا
 ماب هريخصع رص نم نيكل اذه ىلع ةامادستع اهب ةضفلا ارهلظت قاسا ث.نلإ
 هعايض يف هليكوو. ناش هالوم يف نيتمؤملا ٌريَمأ كتبصانُمو .. .مهل هراقتخاو

 يف نينمؤملا ريمأل نوكيسو .هب َتْمَدُقُأ امي هنبا ىلع كمادقإو قارعلا يف هزاوحأو

 تشكو كبش فرعاف لم ةطسوت وا تولخ اذان .كنع ُفْعَي مل نإ أَبن كلذ

 اذه نيئمؤملا ريمأ باتك دعب ام نأ ملعاو . كيف مّقِتلا تالجاعو كيلع يغّبلا عجاور

 ,مهنايدأو مهتاتويبو مهباسحأ يف ٌريثك كنم َفْلَخ نينمؤملا ريمأ لّبِقو ءكيلع دشأ

 . (لماكلا - ؟ /88”77ص) .«كلذ ءارو نم هّللاو . كنم ضوع مهيفو
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 ىلإ اوفاضأ يسابعلا رصعلا يف بلاثملا باحصأ ضعب نأ نايبلا نع ّينغو
 نم هصن فلس ام نكلو ؛ةحيحص ريغ معازم نم مهئاوهأ عم قفتي ام ماشه ةلاسر
 يببأ ةياور ماتخ يف ءاج دقو « هيلع عئاقولا ةلالدل حيحص هنأب نظلا بلغي ماشه ةلاسر

 ىنعي - (ةئامو ةرشع عست ةنس ملاس نب هللا دبع بتك) ةملك ةلاسرلل دربملا سابعلا

 دلاخ ىلإ ةيناث ةلاسر ماشه بتك دقو ةئامو رشع تس ةنس بوصألاو «ةلاسرلا بتك

 لا ل ا ل

 0 ل ا

 طاقنلا نم ناك دقو ا ل ل ياا ا مام

 رشع ينثا هتفلكت تغلبو ه٠ ل ا كالا ب ريوس د
 رعاشلا لاقو ءرهنلا ق قشب دلاخ ماق امدنع ةطقنلا كلت تريثأ دقو «مهرد فلأ فلأ

 - :كرابملا رهن ةقفن لوح نيفجرملا ىلع درلا هبشي اميف ريرج
 بلا معلا 0

 رج اع داريإلا 0 رقع 5 هلا
 ماق دقو «دالبلل رارقتسالاو ةيهافرلا قيقحت يف رهنلا مهاس لقو .«تاوئس سمخ

 . ةيسانملا ةقيرطلاب ماشهل كلذ حيضوتب دلاخ

 نيح (ًءام ينومعطأ) : لاق هنأو ةليجب نم هنأو دلاخ ةعاجش نم ليلقتلا ب :

 ل ا ل 4 ل ا لا .باذكلا ة ةريغملا جرخ

 ةنس امير  ةقباسلا تاونسلا نع ع تو ىف نافداحلا تناكو «نامألا
 ركذ دقو ء«ها6١١١ ةلس ة ةثداحلا كلت دئاخ ىلع ضيرحتلا ةلمح تلغتساو - ه8
 - :دلاخ نع اهيف لاق ةيضيرحت تايبأ يف نيزرل نامألاب دلاخ ءافو مدع تيمكلا

 نيززي فلما 0 مثال 0 لعلو :ناكنضاو نيزر مهنم كتمذ ترفخأ

 هسلجم ىلإ دلاخ هاعد هباحصأ عم هنيمأت دعبف نيزر أبن ركذ فلس دقو . . (هباحصأو

 هيلع حولا لوزن معزي هنأ نم لاقُي ام نع امنإو لاملا تيب ماحتقا نع سيل هلأسو
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 ل تب را اا ا ا ا نيفاسلا نيس او اا امض ل ل ل ا

 الو رهاجت الو كبرل لصف رهامكلا كانيطعأ انإ :أرق مث نآرق يلع لزن معن :لاقف

 مهنع لاق نمم نيزرو ةريغملاف .«بلّصُم دلاخ هب رمأف ءرجافو رفاك لك عطُت

 - :ريرج

 دراب ٌرْيَغاهّيْمَح ًابرخ كني اوُقل ةلالض لأ ٌناطيشلا َنَتَفنِإ
 ٍدِئاز مكْحأ تنك ٌفوخ ناك ْنِإو ًانمؤم ٌكّبلق ناك ٌنُمأ ناك اذإ

 دقف «ةليجبب ليلقتلا نم كلذ وحنو (ةليجّب نم لجر كنإ) :ماشه لوق امأو
 يمدق تحت ام مولظم هّللاو يننإ :لوقي دلاخ ناك) :هنأ نم يربطلا هركذ ام فلس

 ىرنو «(داوسلا عبر ةليجبل لعج باطخلا نب رمع نأ ينعي . يل وهو الإ ءيش نم
 ويبكلا يباحصلا ةماعزب قارعلا داوس اوحتف نيذلا مه ةليجب نأب ريكذت انشبأ كلذ نأ

 ناكف ءداوسلا ضرأ عبر مهل رمع لعجف رمع ةفالخ يف يلجبلا هّللا دبع نب ريرج
 . ةليجي ةعاجشو ةناكمب دلاخ نم ريكذتو در غلبأ كلذ

 سفن يف عقوأ يذلا يطبنلا ناسح نم , لاح فقوم ةتلاسو يف مايثه دعنا تاع

 ريمأ كتيصانم) هتلاسر يف لاقف د فلأ فلأ رشع ةثالث دلاخ ةلغ نأ ماشه

 هنبا ىلع كمادقإو قارعلا يف هزاوحأو هعايض يف هليكوو ناسح هالوم يف نينمؤملا

 رمأ ةباثمب اذه نأل ًامهم ًارمأ ماشه نم ناسح عزتنا دقف اذهبو .(هيلع تمدقأ امب

 نبا ىلع ةبوقع الو ناسح ىلع دلاخل ةيالو ال نأ ىلإ لصي ناسحل ضرعتلا مدعب

 ريمأ ليكو هتفصب ةيمهأ رثكأ رمأ ىلع ًاضيأ ناسح لصح دقو .لعف امهم ناسح

 :دلاخ ىلإ ماشه بتك) : هنأ يربطلا ركذ دف «قارعلاب هزاوحأو هعايض يف نينمؤملا

 نيلإ ميل هةكللذي قدأ ككو .«نينمؤملا ريمأ تالغ عابُت ىتح ًائيش تالغلا نم نعيبت ال

 ةيلغتب ناسح مايق ىلإ ًاضيأ امنإو بسحف تالغلا يوذ نم هريغو دلاخب رارضإلا

 ريغ ةقيرطب دقتني ناك امنإو كلذ ىلع كلاخب ضرتعي ملو . نينمؤملا ريمأ تالغ راعسأ

 متمعز مكنإ لوقيف بطخي دلاخ ناك» :هنأ شايع نبا نع يربطلا ركذ دقف ةرش هايم

 . هللا ةنعل اهيلغي نم ىلعف مكراعسأ ىلغأ ينأ

 .ءوس لامع مهنأب هتفصوو ميلاقألا ىلع دلاخ لامع ماشه ةلاسر تدقتنا - د
 نمحرلا دبع نب دينجلا كاذنآ ناسارخ ريمأ ناكو «ناسارخ دالب ىلع هلامع تاذلابو

 مهايإو «ةيسيقلا نم ناسارخ روكو ميلاقأ ىلع هلامع ناكو (ه5١١ - )1١١ يرملا

 روك لهأ عيمج ىلع ءوسلا ةالو نم تطَّلَس» ا را
 ُنيقاهدلا  مهيلإ وأ - كيلإ عمجت» - (ناسارخ لمع روك عيمج ىلع) - وأ «كلمع

 يهو ةقباسلا ةرتفلا ماشه دقتناو - ؛هلقأل ًاعفار هرثكأل ًاسباح ناجرهملاو زوريئلا اياده

 كهيجوتو» :الئاق )٠١5 ١١9( ناسارخ ىلع يرْسَقْلا دسأل ىلوألا ةيالولا ةرتف
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 دقو ٠( ريف نم ملا اذه ىلع داماعتتم ةيصعلا (ريظتم ناسا خب ىلإ ادا ةلاخأ

 معازمو ناتمارع ىلع دس ريالا ىلوألا ةيالولا دهع نع نيقيلا أبتلا ركذ فلس

 ةلمح نكلو ةيسيقل | نم وهو نمحرلا دبع نب دينجلا دهع مث «ةيناميلل هبصعت

 ذو تمنح دقوا ؛اهقراشمو قارعلا ريمأ دلاخب طبتري هنأل دينجلا تلمش ضيرحتلا
 لزعو ةهج نم دلاخ ةيالو نع ناسارخ لصفب ماشه ةفيلخلا عانقإ يف ضيرحتلا

 ةهج نم يسيقلا يلالّهلا هللا دبع نب مصاع وهو ةيسيقلا لثمي لماع ةيلوتو دينجلا
 دلاخ ةيالو نع ناسارخ لصف مت ًابيرقت دلاخ ىلإ ماشه ةلاسر نمز سفن يفف . ىرخأ

 ىلإ مصاع لصوف «هلامعو دينجلا بيذعتو سبحب ماشه هرمأو مصاع اهالوتو
 ىلوتو دينجلا لامع سبحب ماقف - ه7١١ مرحم يف  دينجلا تام دقو ناسارخ
 .ه5١١ رفص يف ناسارخ مصاع

 ىلإ ماشه ةلاسرو ةهج نم يِرْسَقْلا دلاخ ةيالو نع ناسارخ لصف نأ ودبيو

 ةيالو نم لزعُي نأ ثبلي نل ًادلاخ نأب نظلا ىلإ ىدأ دق ىرخأ ةهج نم دلاخ
 ديز نب تيمكلا مهنمو كلذ نوعيشي ضيرحتلا ةلمح يف نوعلاضلا ناكو «قارعلا

 ةرايزب دلاخ ماق امدنعف «ةفوكلاب نيعيشتملا ضعبو يطبنلا ناسح عابتاو يدسألا

 دلاخ ْرَم)» :هنأ بيبح نبا نع يناهفصألا هركذ ام عقو - ه57١١ ةنس  ةفوكلل هيدقفت

 - :تيمكلا لثمت زاج املف قارعلا نع هلزعب سانلا ثدحت دقو ةفوكلاب ًاموي تيمكلاب

 ٌْعّشفَت ليلق نع فيص ةباحس اهئأك بحت تناك نإو اهارأ

 «درب بوبؤش اهنم كاشغي ىتح عشقنت ال هّللاو امأ :لاقو عجرف دلاخ هعمسف
 هتخب ىلحي مت ءطوس ةئام هبرضف درجف دايز يبأ :نب قراط ةفوكلا لماع هب رمأ مث

 .(يناغألا - ١5 /5١١ص) - «ىضمو

 ان ةيقلرع روق لوا قا يني مسك ةلادبس نوعا اعلا تيريكلا اكو
 نع ناسارخ لصف ىلإ اوعس كلذلو «ناسارخ يف يميمتلا جيرس نب ثراحلا ةكرحو
 ةكرح تعلدنا يسيقلا مصاع اهالوتو كلذ مت املف ءاهقراشمو قارعلا ريثمأ

 يل ا ا ا الل ف
 ةيحانو ورم ةمصاعلا الإ مصاع ريمألا ديب قبت ملو ناسارخ ميلاقأ بلغأ ىلع اورطيس
 بلغأ ىلع هبلغتو جيرس نب ثراحلا داسفب ماشه ةفيلخلا ىلإ مصاع بتكف «رهشربأ
 . قارعلا ريمأب طبترت نأ الإ حلصت ال ناسارخ نأو دالبلا

 داعأف يِرْسَقْلا دلاخ ىلع ضيرحتلا ةلمح داعبأ ضعب ماشه كردأ ٍئدنعو

 كاخأ ثعبا» :دلاخ ىلإ بتكو  ه7١١ ةنس ناضمر ىف  دلاخ ةيالو ىلإ ناسارخ
 لوحت ةطقن كلذ ناكف .«هب نكتلف ةّيجر تناك نإف ءدَّسُق ام حلصُي ناسارخ ىلإ ًادسأ
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 ىلإ ًادسأ هاخأ دلاخ ثعب دقف «ناك امم ىوقأ اهدعب يِرْسَقْلا دلاخ ريمألا حبصأ
 ىلإ دسأ قلطناف «ماشلا ناسرفو قارعلاو ةفوكلا ناسرف نم ةوق سأر ىلع ناسارخ

 ىلإ بحسناف ورم ميلقإ يحاون يف هشيجو جيرس نب ثراحلا هتاوق تمزهو ناسارخ
 دينجلا لامع ناكو ه17١١ مرحم يف ورم ةمصاعلا دسأ لخدو ءْخلَبو ذورلا ورم ميلقإ

 مهل لاقف ريخشلا نب نامثعو ملسم نب ةبيتق نب نطق مهنيبو ورم نجس يف نييسيقلا
 .«مهليبس ىلخف .كتريسب لب :اولاقف ؟انتريسب وأ مكموق ةريسب مكيف ريسأ» :دسأ

 جيرس نب ثراحلا ةبراحمل يِرْسَقْلا دسأ ريمألا راس ه11١١ ةنس رفص يفو
 نب تيمكلا ثعب امنيب .خْلَبو لمآو ذورلا ورم ميلاقأ يف مجعلا نم هعم نيفلاحتملاو
 - :اهيف لاق يتلا ةديصقلاب هعم نيذلاو جيرس نب ثراحلا ىلإ يدسألا ديز

 ٍدجباوّبكر يذلا يفٌرُمأيو ًامالسيدًهَيح صان ةلاسر

 ًارذتعااتعأئراحغلبأو

 ٍفشسخِباوضزت الواوشهت الف

 ًافلأ نوعبس متنأو فيكو..

 ادوبساكان اوكا اوسفتقنقلفاالا

 ٍدهجِبيِلَبِق نَمَنأدْيلإ
 دعوبدسأمكبررْعيالو

 هرف ةيسعن هلا وتامو

 ةفالخلا ةلود شيج ىلع ًادوس تايارلا هعم نوفلاحتملاو جيرس نبا عفر دقو

 ىلإ مث لمأ ىلإ ذورلا ورم نم اورقهقتو ءافلأ نوعبس مهو اومزهناف دسأ ريمألاو
 مهرثكأ عجرف نامآلا دسأ نلعأو - عيبر رهش يف  رهنلا ءارو ام دالب ىلإ مث حلب
 اهيلإ داعأو نيكرشملا نم اهررحو دنقرمس ىلإ دسأ ريمألا راس مث «ةعاطلا ىلإ

 ريمألا هيخأ ىلإ بتكو ءْخْلَب ةنيدم ىلإ داعو - ه7١١ بجر يف - مالسإلا ةطلس

 «كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا ىلإ كلذب دلاخ بتكف «حتفلاو رصنلا ءابنأب دلاخ

 نيقرشملل دلاخ ةيالو نم ةرشع ةثلاثلا ةنسلا ملاعم : رشع ثلاث

 يِرْسَمْلا هّللا دبع نب دلاخ ةيالو نم ةرشع ةثلاثلا ةنسلا تأدب ه1١١ لاّوش يف
 - :ىلي ام ه8١١ ناضمر ىلإ تلصاوت ىتلا ةنسلا كلت ءابنأ نم ناكو «نيقرشملل

 نيقرشملا تايالو ىلع دلاخ لامع ١

 ةيالو ىلع دلاخل ًالماع يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب لالب ريمألا رمتسا
 «دئسلا دالب موخت ىلإ سرافو زاوهألاو نيرحبلا لمشت تناك يتلا اهميلاقأو ةرصبلا

 ىلإ ةدتمملا اهميلاقأو ةفوكلا ىلع دلاخل ًالماع دايز يبأ نب قراط ريمألا رمتساو
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 ىلإ ناريإ يف ناهبصأو ناذَّمَمو ّيرلا ميلاقأ ىلإ مث قارعلا لامش قرش يف ناولح

 دقو يبلكلا ةناوع نب ْمُكََحلا دنسلا دالب ىلع دلاخ لماع ناكو ”تابارتس داب مرح

 لماع ناكو «دنسلا ةيالول ةمصاعو أرقم اهذختاو ةروصنملا ةنيدم دييشت ْمكَحلا مَن

 ةئيدم دسأ لخفاو» :ئربطلا لاق +يىرْسَمْلا هللا دبع ني دسأ هاخأ ناسارخ ىلع دلاخ
 داعو .«هيوغيج ضرأو ناتسراخط ازغ مث ه4١١ ةنس نيواودلا اهيلإ لقنو ًاراد ْخْلَب
 ميلاقأ ىلع دسأ لامع ناكو «دلاخ ىلإ كلذب بتكو ْخْلَب ىلإ مئانغلاو رفظلاب دسأ
 «ناجزوجلا ميلقإ ىلع يدزألا يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع نب مادقملا :ناسارخ

 يدبعلا ديعس نب ءاجوعلا ابأو «لمآ ميلقإ ىلع يعبرلا ينابيشلا ميعن نب ئيحيو
 يميمتلا ناسح يبأ نب بويأو ملطرفلا ىلع يارعألا ناتسو «ناتسراخط ىلع يعبرلا

 يلع نب عيدجو «ةاره ميلقإ ىلع يفنحلا نم نمسرلا يع نب ييعارب وبا ورم ميلكإ ىلع
 . ْخْلَب يف دسأل ًابئان ينامركلا

 مهنع وفعلاو ةيسابعلا ةوعدلا ءابقن ىلع ضبقلا - ١

 + ءاشلاب حةارشلا 5 2 ا وم
 «ناهام نب ريكب ةفوكلاب هلثمي ناكو ةيسابعلا ةوعدلا تاناورلا ةيميشت ًايرس اطاشت وقت

 ريثك نب ناميلس ةماعزب ابيقن رشع انثا مهو «ناسارخ يف ةوعدلل ءابقن ةيمست متو
 ناكو يِرْسَقْلا هّللا دبع نب دسأ ريمألا ىلإ ةيرضملا ضعب مهب ىشوف يدزألا يعازخلا
 اوناكو هيلإ مهراضحإو مهسبح متف مهلاقتعاب رمأف «قباس تقو يف مهنع افع دق
 قيرز نب ةحلطو «يعازخلا مثيهلا نب كلامو « .ريثك نب ناميلس :ةتس ذئموي
 نب زهالو بعك نب ىسومو ةعيبر نم تهارإإ نيادلاعو «ةينامي مهو «يعازخلا

 كأنك 1اس : ىلاعت هّللا لقي ملأ :دسأ مهل لاقف ء يمنا نم ظيرق
 ملكت لب :لاق ؟تكسأ مأ ٌملكتأ :ريثك نب ناميلس لاقف ؟#ِراَعئنَأ 9 ذ ريح ُهللأَو نم
 5 :.عاتكلا لاق امك هللاو وحل : لاق

 يراصتعا ءاملاب ناَصّقلاك تنك ٌقِرَش يقل خِءاملاريغبول

 هم بانأ انإ :ريمألا انهنأ كدت ترافبلا هللاو تالي اتسمت ام يرقن
 . «ناتهبلاو روزلا انيف كيلإ اوعفرف انيلع اوبصعت ةيرضملا هذه نأو ةيناميلا كموق

 افعو يعبرلا دلاخو ةثالثلا ةيناميلا حارس قلطأف لامتحالا كلذب دسأ ريمألا ذخأف
 طاشنلا كلذ فقوتف «مهنع افع مث ةريسي ةبوقع مهبقاعو نييميمتلا سبحو ؛مهنع
 .ناسارخب

 هلتقمو شادخ ىلع صضبقلا ٠

 مث ديزي نب رامع هل لاقي صخش دصق ه١١/ ةنس يف :ريثك نبا ظفاحلا لاق
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 نب ِهّللا دبع نب يلع نب دمحم ةفالخ ىلإ سانلا اعدو ناسارخ دالب ىلإ ًاشادخ يمس

 ينب ةعيش ىلع أيلاو ديزي نب رامع ناهام نب ريكب هّجَوا' :يربطلا لاقو .«. . سابعلا

 قاع سانلا هيلإ عراسف «يلع نب دمحم ىلإ اعدو ًاشادخ ىمستو «ورم لزنف سابعلا

 هيلإ ماعد ايارخ مل ءاوعاطأو هل اوعمسو هب ءاج ام اولبقو - سابعلا ينب ةعيش

 نب دسأ غلبف «ضعب ءاسن يف مهضعبل صخرو هيلإ اعدو ةيمّدُخلا نيد رهظأو بّذكتو

 نأ ريثك نبا ظفاحلا ركذ كلذكو .«.. هب رفظ ىتح نويعلا هيلع عضوف هربخ هللا دبع

 ىلإ مهاعد هيلع اوفتلا املف - سابعلا ينب ةعيش نم يأ - قلخ هل باجتسا» : اشاد

 يلع نب دمحم نأ مهل معزوا ءاضعب مهضعب ءاسن مهل حابأو ةقدانزلاو ةيمرخلا بهذم

 نب دلاخ ىلإ هب ءيجف 000 «ةلودلا هيلع هللا رهظأف «هيلع بذك دقو كلذ لوقي

 بلص مث «هناسل لس هذي تعطُقُف هب رمأف ناسارخو قارعلا ريمأ قرْسفلا هَّلْلا دبع

 . (ةياهنلاو ةيادبلا - 4/70 ص) .«كلذ دعب

 لتقلا نم هايإ دلاخ ذاقنإو . . تيمكلا سبح - ؟
 ةفوكلا ريمأ ىلإ يرْسَمْلا هّللا دبع نب دلاخ ريمألا بتك ه1١١ ةنس ىفو

 يف ءاج ام ركذ فلس دقو ءيدسألا ديز نب تيمكلا سبحب هرمأي دايز يبأ نب قراط

 هيف كلملا دبع نب ماشه ىلإ تيمكلا هثعب رعش ببسب ناك هسبح نأب يناهفصألا ةياور
 بتكف طساوب ذئموي دلاخو» رعشلا كلذبو هريخب دلاخ ىلإ ماشه بتكف «دلاخل ءاجه

 سبح نأ بوصألا امنيب .«هسبحو تيمكلا ذخأب هرمأي ةفوكلاب هيلاو ىلإ دلاخ
 هلاق يذلا رعشلا مث دلاخ ىلع ضيرحتلا يف هرارمتسا ليلدب كاذنآ نكي مل تيمكلا

 ناك احنإ يعج نأ ايوصألا لكلا ه1 ب لترا يف سرح نيش راحلا ىلإ ني

 ةكرحلا كلتب هتقالع ىلع لد يذلاو جيرس نب ثراحلا ىلإ هثعب يذلا رعشلا ببسب '

 5 :هلوق يف كلذو قارعلاب ةلوهجم ةعامجو وه ةنتفلاو

 هيي دب مقتاوعبلا ًاراذتعااتعاثراحْغِلَبأو

 ىدرت ٍناسرُملاب ٍنيَرْضِملاَّنِع ٌليخَكَنَراز دق كاذالولو

 ليخ كيلإ تتأل دهج ةلاح يف كباحصأ نم قارعلاب نيذلا نأ الول :لوقي

 ظ - :لاقو «كعم براحتل ةفوكلاو ةرصيلا نم

 يدعتلاوةلالضلا لهأ ىلع ًادوس تايارلااوُعَفْرَتْلَم الأ

 ىلع روثعلا مت ةعاطلا ىلإ هباحضصأ رثكأ داعو جيرس نب ثراحلا مزهنا املف

 ةلود ىلع هجورخ ىلع رعشلا ةلالدل هسبحب دلاخ رمأ ابلاغ ٍلئدنعو تيمكلا رعش
 دوجو ىلع رعشلا ةلالدو «ةهج نم يدعتلاو ةلالضلا لهأب اهايإ هفصوو ةفالخلا

 ام لعلو «ىرخأ ةهج نم ةئتفلاو ةكرحلا كلتب ةقالع ىلع قارعلاب ةيرس ةعامج



 1 يرْسَقلا هللا دبع نب دلاخ /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 609

 فرتعي يكل هسبح مت امدنع ناك امنإ طوس ةئام تيمكلا برض نع هركذ فلس

 . ةفوكلاب هسبح متو ءيشب فرتعي ملف جيرس نباب ةقالعلا تاذ ةيرسلا ةعامجلاب
 هنإ هباحصأل لاق) تيمكلا سبحب رمأ امل ًادلاخ نأ يناهفصألا ةياور يف ءاجو

 يتأف «ءيشب اذه هرعش نم ينونأف ةيمأ ينب وجهيو مشاه ينب حدمي تيمكلا نأ ينغلب

 - :اهلوأ يتلا ةيماللا هتديصقب

 لبقم ٍةءاسإلا دعب ربدم لهو لمأتمةيار يف مع لهالأ

 دلاخ ىلإ بتكف ظاتغا ماشه ىلع تئرق املف . .ماشه ىلإ اهجردأو اهبتكف

 لاقو ١« . هبلصيو هراد مدهيو هقنع برضيو هيلجرو تيمكلا يدي عطقي نأ هرمأي
 يهو نميلا اهيف وجهي يتلا هتديصق لاق امل تيمكلا نإ) :ةيناث ةياور يف يناهفصألا

 تيمكلا رابخأب ماشه ىلإ بتكف هيلع دلاخ تظفحأ (انيدم اي انع تييُح الأ)

 :اهيف لوقي يتلا ةيماللا هتديصق هيلإ ذقنأو ةيمأ ينب هئاجهو
 ٌلوعملاكيلعالإلهّبرايو ىّجترُي ٌرصنلا كبالإ له ٍبرايف

 ءمشاه ينب حدميو ديز نب نيسحلا هنباو يلع نب ديز اهيف يثري ةليوط يهو
 عطقي نأ دلاخ ىلإ بتكو اهركنتساو هيلع تمظع كلملا دبع نب ماشه اهأرق املف

 ًادلاخ نأب يناهفصألا امهركذ نيتللا نيتياورلا نإ :لوقأو .«. .هديو تيمكلا ناسل
 اهيف يثري ةديصقلا كلت نأل نيتحيحص ريغ ماشه ىلإ ةيماللا ةديصقلا كلت ثعب

 تهتنا قارعلل دلاخ ةيالو امنيب يلع نب ديز نب نيسح هنباو يلع نب ديز تيمكلا
 ثعب ًادلاخ نأب معزلاف «يفقثلا فسوي ةيالو يف امهلتقم ناكو «نيتنسب امهلتقم لبق
 نيعيشتملاو بلاثملا باحصأ تاقيفلتو بيذاكأ نم وه امنإ ةديصقلا كلت

 نم ًائيش يناهفصألا عدي مل نيذلاو يسابعلا رصعلا يف ءاوهألا يوذ نم نيدقاحلاو
 كلذ نم لينلل ةيبوعش ةيبصع ةلواحم يف اهاور الإ يرْسَقْلا دلاخ ىلع مهبيذاكأ
 هتغلب كلملا دبع نب ماشه نأ وه حصي نأ نكمي يذلا امنيب . ميظعلا يناميلا ميعزلا
 - :هلوق اهنم ءاماشهو ةيمأ ينب اهيف اجه تيمكلل راعشأ

 ماشهكوأدعبناميلسوأ ديلوكوأكيلملادبعكال

 مامذوذ الو لإ وذ الفايحي -نمواديقف تميال تمي نم

 - :جيرس نب ثراحلا ىلإ هتديصق يف هلوقلو

 يدعتلاو ةلالضلا ل هأىلع  ًادوس تايارلااوعفرتلفالأ

 تيمكلا يدي عطقي نأ هرمأي دلاخ ىلإ بتك ًاماشه راعشألا كلت تغلب املف
 باتك دلاخ أرق املف) يناهفصألا لاق  باذكلا شادخب لعف امك  هبلصي مث هناسلو
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 نإ :لوقأو ماكيمكلا ضخما ءاجر رمألا نلعأو هتريشع دسفتسي نأ هرك ماشه
 ما هي ناك ًاشادخ نإف شادخ لثم سيل تيمكلا نأ ًاضيأ ىأر امبر ًادلاخ
 حابأو د ةيمرخلا نيد رهظأو رفك مث امهنع هللا يضر باطخلا نب رمعو
 ضعب ريثأت تحت عقو امنإ تيمكلا امنيب ءاضعب مهضعب ءاسن هوعبات نيذلا يلاوملل

 ضيرحتلاو ِهّمذ ىلإ دلاخ حدم نمو مهئاجه ىلإ ةيمأ ينب حدم نم بلقناف نيدقاحلا

 هسبح باقعلا زواجتي نأ بجوتسي ام كلذ يف سيلو جيرس نبا ةنتف ىلإ لامو هيلع

 :لاقف هسلجم يف رمألا دلاخ نلعأ كلذلو «هبلصو هيلجرو هناسلو هيدي عطق ىلإ
 ًادلاخ نأ ةسبتع نب نمحرلا دبع فرعف ءاذكو اذكب نيئمؤملا ريمأ ىلإ بتك دقل
 هموي ةيقب مالغلا راسف ؛تيمكلا رذنيل هل ًامالغ لسرأف «تيمكلا صلختي نأ ديري

 تيمكلا ربخأف ًاركنتم سبحلا لخدف ءاهحبصف «ةفوكلا ىلإ طساو نم هتليلو
 هئيجت نأ اهرمأي همع ةنبا ىهو هتأرما ىلإ تيمكلا لسرأف» : ىناهفصألا لاق .ربخلاب
 تعقل ءاسسلا ةثلل ىيسبلا :ناقق :فلعتت «قانكو اها ندي اعمر
 - :لوقي أشنأو اجنف هل ضرعي ملف ةأرملا هنأ نظف ناجسلاب ّرمف «جرخف

 يلشملاو حباونلا كلت نم مغرلا ىلع لبقم نبا حدق حدقلا جورخ ٌتجرخ
 لصنلا ةلس تهبشأ ئِرماةميزع اهتحتو تايناغلا بايث ىلع

 بتك امب هيف هرمأي دايز يبأ نب قراط  ةفوكلا يلاو ىلإ دلاخ باتك دروو
 قتيلا سلا نم هي نتؤيل تيمكلا ىلإ قراط لسرأت :ءاشع نيتمؤملا ريفا هيل هن
 نأو تيبلا يف اهنأ مهتربخأو ةأرملا مهتملكف تيبلا باب نم اوندف «ماشه رمأ هيف
 0 د ل ول دي ب جرخ دق تيمكلا

 . «اهتيلختب رمأو اهسفنب اهمع نبا تدفأ ةميرك ةرح :دلاخ هباجأف

 دق بلطلا نأ نقيأ اذإ ىتح ًايراوتم ةدم تيمكلا ماقأو.: » : يبارعألا نبا لاق
 هاجرتي يمرضحلا لئاو نب ةمقلع ناكوا)ا : يناهفصألا لاه ا ماغلا لإ جرخ هنع فخ

 - :لئاقلا كنا :ماشه هل لاق هب هاتأ املف هب هيتأي نأب ماشه رمأ ىتح

 ماشهكوأدعب ناميلس وأ كيلو أ كيلمتلا ةيعتكال

 مامذوذالو ٌلِإ وذ الفايحي نمو ًاديقف تميال تمي نم

 انأ لب :لاقف ؟ةمذ الو الإ نمؤم يف بقري ال نمم انتلعج تيمك اي كليو
 - :نيئمؤملا ريمأ اي لئاقلا

 رئاصملاىلإرومألو ةيسمأىلإ|ترص نآلاف
 رياخألاةحجاحجلاو لئاقعلللئاقعلانبااي
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 ماشين نيس نينن ماسلا وعنا بع نب
 روبفاوو هنسع يناؤوفري» دقالإلاو سف ةويحتشمتلا نإ

 رقارمسلا ةفرجاكب كنيلإا ”هعيلسلا فكرا نين ايقنلو
 فوقو رايدلاب فق) :اهلوأ ةيمأ ينبو ماشه حدم يف ةليوط ةديصق يهو

 هل لاقف «ماشه نب ةملسمو يبلكلا شربألا هدنعو اهايإ تيمكلا هدشنأ دقو .(رئاز

 دلاخ ىلإ بتكو «مهرد فلأ نيعبرأب هل رمأو «تيمك اي كنع تيضر :ماشه
 .انما ةفوكلا ىلإ تيمكلا داعف «هنامأب

 نيقرشملل دلاخ ةيالو نم ةرشع ةعبارلا ةنسلا ملاعمو ءابنأ : رشع عبار

 نيقرشملل دلاخ ةيالو نم ًةرشع ةعبارلا ةنسلا تأدب ه8١١ ةنس لاّوش ىفو
 : يلي ام ه116 ةنس ناضمر ىلإ تلصاوت يتلا ةئسلا كلت ملاعم نم ناكو

 ميلاقألاو تايالولا ىلع دلاخ لامع : ١

 ميلاقأو تايالو ءاجرأ يف ةبتتسم يِرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ ةطلس تّرمتسا

 ريمألا رمتساو .ىطسولا ايسآو ناسارخو سراف ميلاقأو نيرحبلاو قارعلا :نيقرشملا
 ءاهميلاقأو ةرصبلا ةيالو ىلع دلاخل ًالماع يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب لالب
 ديلولا نب نابأ ناكو ءاهميلاقأو ةفوكلا ىلع دلاخل ًالماع دايز ىبأ نب قراط ريمألاو
 ةنيده تناك اهنيب: «قيقرشملا ريمأ ئرشفلا كلاخلا رقم نه ىتلا طسارل لماع ىلجتبلا
 ناسارخ دالب ىلع دلاخ لماع يِرْسَقْلا دسأ ريمألا نقم بناتنا كف نامل لد خلت
 لماع ةناوع نب مكَحلا رقم - ناتسكاب يف  ةروصنملا ةنيدم تناكو «ىطسولا ايساو

 .دتسلا دالب ىلع دلاخ

 ريمألا دنهلا دالب ىلإ ةوزغ يف دهشتسا ًابيرقت ه4١١ ةنس رخاوأ يفو

 يذلا يبلكلا روهمج نب روصنم فلختساف «دنسلا دالب ريمأ يبلكلا ةناوع نب مكحلا

 روهمج نب روصنم مساب ةروصنملا ةنيدم تيمس» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق
 ركذ امك  دنسلا دالب يف ةناوع نب مكَحلا عم ناك دقو «ةيمأ ينب لماع يبلكلا

 «قشمد ىلإ مث قارعلاب دلاخ ريمألا ىلإ اوعجرف .«ماشلاب بلك خئاشم»  يرذالبلا

 نب ماشه ىلوف «يبلكلا رارض نب ماسح راطخلا وبأو يبلكلا ناوفص نب ةلظنح مهيفو
 كلذبو (ه1-9١177) رصم ىلع ايلاو ًاريمأ يبلكلا ناوفص نب ةلظنح كلملا دبع
 ةيقيرفإل ًاريمأ ةلظنح حبصأ دقفا «برغملا ىلإ قرشملا نم نييبلكلا ةيالو تداع

 ييلكلا رارض نب ماسح راطخلا وبأو (ها6"١5-١1؟) يبرعلا برغملا دالبو ةيلامشلا

 دعب دنسلا دالب ريمأ مسا تاياورلا ركذت ملو (ه116 ١١ 5) سلدنألل ًاريمأ

 ام كب يباكلا روهمج نب روصنم نأ رهاظلا نكلو «يبلكلا ةناوع نب مكَحلا
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 هل9١1 ةنس ثادحأ يف يربطلا ركذ دقو .ه١١١ 1١4 ةنس دلاخل دنسلا دالب ىلع
 يف ٍبئنيح وهو ة ةريحلا ىتأ ىتح طساو نم يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ جرخلا : هنأ

 لماعل ًاددم اوهُجُو دق شيج يف ماشلا لهأ نم دئاق مايألا كلت يف ِمِدَق دقو «قلخلا
 هعم نيذلاب دلاخ ىضم مث  «دلاخ اهدصق كلذلف ةريحلا اولزنف دنهلا ىلع دلاخ
 نب روصنم  دنهلاو دنسلا دالبب هلماع ىلإ ددملا كلذ ثعبف ةرصبلا ىلإ ماشلا دنجبو

 .ةنسلا كلت يف ةروصنملا ةنيدم ىلإ رفظلاب داعو دنهلا دالب ازغف - روهمج

 يذ ىف  ناتسراخط ىف لَُّخلا دالب دسأ ريمألا ازغ ناسارخ دالب يف امنيب
 هايارس تغلب ىتح اهلوهسو اهلابج يف هتاوق رشنو دالبلا كلت حاتجاف - ه18١١ ةجحلا
 يج ياس نبأ رصنتساف ه4١1 ةنس عيبرو مرحم نيب ام كلذ ناكو «نيصلا موخت

 :يربطلا لاق «ميظع شيج يف ناقاخ لبقأف ءمظعألا كرتلا كلم ناقاخب خلا كلم
 نينمؤملا ريمأو دلاخ ىلإ تتكتو قوم ىلإ عجرت : موق لاقف نيملسملا دسأ رواشو»

 س :نورخآ لاقو .ورم ىلإ ناقاخ قبستو مز قيرط يف ذخأت :نوركا لاقو: هدمت

 نم هيلع مزع ناك امو دسأ يأر مهلوق قفاوف «مهيلع هللا رصنتستو لإ جرخت

 نم دسأ ثعبا تقولا تاذ يفو :هشريجو ناقانم لاعقل ًايهعي دس ذحأف (مهئاقل

 ميم ملا ريمأ ىلإو قارعلاب دلاخ ريمألا هيخأ ىلإ يلجعلا فاصو نب فيس ْخْلَب ةنيدم

 سرف ىلع فاصو نب فيس راسف :«نيملسملا ىلع رافكلاو ناقاخ فحز ربخب ماشه
 هلمحف ءماشه نب ميهاربإ اهيلع (ةيركسع ةيماح) ةحلسم اهيفو ناقروبشلا لزن ىتح
 :نيشلاب هريخأف قارغلاب هللا يع نب هلاك تأ ىكخ (ةيربلا تاود.ىا) ديربلا ىلع

 ماهل مف كاسل ماو مايطس ور ماظعو اكااجلا دف وو مانع ىلإ اج يجول

 هارأ الو ًاقداص ناك اذإ ىربكلا ةماطلاب اناتأ دق خيشلا اذه نإ كحد هيجاخ عيبولل

 هربخأف فاصو نب فيس ىلإ عيبرلا راسف «هلوقي امع هلس مث هُدُعَف بهذاف ًاقداص

 ذخأو  .«ميظع رمأ كلذ نم ماشه ىلع لخدف «هربخأف ماشه ىلإ عجرف «ربخلاب

 ىربكلا برحلا ءابنأ ىلإ نوعلطتي قارعلاب نوملسملاو دلاخو ماشلاب نوملسملاو ماشه
 عم ناسارخ ىلإ فاصو نب فيس داعو رهنلا ءارو امو ناسارخ يف ناقاخودسأ نيب
 ةدايقب نيرسنق لهأ نم ةوق مهنم هللا دبع نب دسأل ًاددم دلاخو ماشه اهثعب ةوق

 ورمع نب بعصم مهيلع نيطسلف دنج نم ةوقو «يريمحلا رمحأ نب ءارفص
 صمح لهأ نم ةوقو «يبلكلا ميعن نب ةلمح مهيلع قشمد دنج نم ةوقو «يعازخلا
 ددملا كلذ ناكو «قارعلاب دلاخ دنج نم ةوقو ؛ينارهبلا ةلظنح نب رفعج مهيلع

 يف ناقاخ ناك امنيب ءًافلأ نيسمخ ءاهز دسأ عم ناكو ءماشلا لهأ نم فالآ ةعبس
 ىربكلا ةكرعملا ثعقو.مث ناقاخو دسأ نيب كراعم ةنع تعلدناف «لتاقم فلأ ةئام

 دسأ ريمألا رصتناف - ه9١١ لاوش لئاوأ يف - ناجزوجلاب ناس يف ةمساحلا
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 هشيج مظعم طقسو «ناقاخ برهف «هشويجو ناقاخ ىلع ًاريبك ًاراصتنا نوملسملاو

 «ريساو» لمقف نين

 ًادسأو ًادلاخ دسحت ةيسيقلا
 خا ىلإ فرصناو ناجزوجلاب  مايأ ةسمخ دسأ ماقأو» :نودلخ نبا لاق

 ىلإ دسأ فرصناو . .همامأ براه ناقاخو «ناجزوجلاب هلوزنو هجورخ نم ةعساتل

 0 لا ا نر ربحت كلاس ىلإ خل نب تاب يلا

 . .ًادلاخو ًادسأ سيق تدسحف .ناقاخ لتقب تيخب نب مساقلا دسأ ثعب مث . قدصي

 .(نودلخ نبا خيرات يف نميلا / 1: 5 8ص)

 بهشألا نب مالسلا ديع ورم عيل ناسا حتت رج ماج ىذلا ناك» :يربطلا لاقو

 مهعمو ناس موي ناقاخ هتميزه يف ًادفو هللا دبع نب دلاخ ىلإ دسأ دفوأو «يلظنحلا

 ماش ىلإ دلاخ مهدفوأف «كرتلا ءامظع نم اولتق نم سوؤرو ناقاخ تاقوط

 دسأ هثعب يذلا دفولا سأر ىلع ناكو .«.مهلصوف ءاوفلحف ءاوقدص مهنأ مهفلحأف

 يربطلا لاق ءماشه ىلإ دلاخ هثعبف يدزألا يغارملا تيخب نب مساقلا دلاخ ىلإ

 راد ىلإ - لخد مث «بابلا ىلع رّبكف  قشمدب  ماشه ىلإ تيخب نب مساقلا َلَيْثَأف»
 ريمأ اي حتفلا :لاقف هيلإ ىهتنا ىتح هريبكتل ربكي ماشهو «ربكي وهو  ةفالخلا
 ةدحاو يهو ركشلا ةدجس دجسف هريرس 0 لزنف ربخلا هربخأو نينئمؤملا

 .ادلاخو أدسأ ةيسيقلا تدسحف . . مهدنع

 هنأ اوركذ ريثألا ناو ةركل نار كرتطلالا ىلا نم ةيسشلا كيف رو
 نيسح .د هيلإ راشأ يذلا قايسلا ىف اذه ىتأيو (ًادلاخو ًادسأ ةيسيقلا تدسح)
 قارعلا اهيف ىلوت يتلا ىلوألا ةظحللا ذنم دلاخ لوح ةيسيقلا تقلخ» :ًالئاق ناوطع
 ايديك .«هتديح مغرب ةيناميلا هموق ىلإ لوحتلا ىلع ههركأ ءءادعلا حورب ًاعبشم ًاوج

 تالاح وه امنإ ًادلاخو ًادسأ ةيسيقلا دّسَحو دلاخ ىلع ةيسيقلا بصعت نأ حيحصلا
 دقف «ةيسيقلا لاح ناسل مهرابتعا نكمي ال نيذلا ةيسيقلل نيبصعتملا ضعب , نم ةيدرف

 ا 1 وا ا ل ا

 - :ةيسيقلا نم وهو يعشاجملا فجسلا نبا رعاشلا لاقو ؛ءاوس دح

 اًضْرَعْلاواهلوط اهنم ٌسيِقَت اًضرألا ٌسيِقَت ضزألا يف ٌتْرِس ول
 اًضفمأودسأريمألا نم انبيهشتو ةزتماريخ نلت ل

 اًضئاموِعومجج نم ضفدق اًضكَرالإٌناقاخ هتائام..

 يدسألا ديز نب تيمكلا ةريشع نم وهو)  يدسألا يدنهلا وبأ لاقو

 هللا دبع نب دسأ رذنملا يبأ يناميلا ريمألا ىلع ينثي  (ةيرضملا ةيسيقلل بصعتملا

"7 
-. 
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 - :ه19١1١ ةنس ناجزوجلاب ناس ةعقوم يف ناقاخ ىلع هراصتنا ركذيو يِرْسَقْلا

 مجاعألا ٌكولُم تداقنا الو ٌقارِع ْنُكَي مل كُريسَم الول ٍرِذئم ابأ ..

 مِقاَمَق ِكولُم نم يدايألاريشك ٍةّرجو ٍناس نيب ٍليِتُق نِممكف
 مصالغلا زحل ٌنابْقِعو عابس هروزت ٍناِجّرْوِجلا نضراب تكررت

 مهادألاتامّهْبُم يساقُيريسأ انل نئادْئنِمو ءائِم براهْنِمُف

 مزآملا دْنِع ءارمحلا ٌرَضُم نمو رتفاعو ميهلت نم سرشن كْنَدَف
 :ندقاحلا :وييصاخملا ضعت الإ وسبل ًاددآو [دلاح ]وينج ىيذلا ةيسيئلاق

 اوراشأو ءادلاخو ًادسأ ةيسيقلا تدسح» :هنأ نم يربطلا هاور ام ركذ فلس دقو
 وهو - «. .ناّيح نب لتاقم هجوي نأ هاخأ رمأيف دلاخ ىلإ بتكي نأ ماشه ىلع
 يف ناسارخب مجعلا يلاوملا ريبك يطبنلا نايح هوبأ ناك «يطبنلا ناّيح نب لتاقم
 هعايض ىلع ماشه ليكو ّيطبنلا ناسح بيرق هنأ ودبيو «بلهملا نب ديزي دهع

 يف كراشي لازي امو قارعلاب دلاخل ًايداعم يطبنلا ناسح ناكو «قارعلاب هلاومأو
 نوكيس يطبنلا ناّيح نب , لتاقم نأب ةيسيقلا نم رفنلا كلذ نظف «هيلع ضيرحتلا
 ناّيح نب لتاقم هيلإ هّجوي نأب ًادسأ هاخأ رمأي نأب دلاخ ىلإ ماشه بتكف ءهلثم
 :نودلخ نبا لاق .ناقاخ ىلع رصنلاو حتفلا أبن ةحص ىدم هنم فرعيل

 بتكف ءناّيح نب لتاقم مدقتسا :ماشهل اولاقو ًادلاخو ًادسأ سيق تدسحف..»
 شربألاو ؛ماشه ىلع لتاقم ِمِدَقَف هب ثعبي نأ دسأ ىلإ لسرأف ءدلاخ ىلإ كلذب

 .«كلذب ماشه ٌّرسف ءربخلا هيلع ناّيح نب لتاقم صقف «هدنع سلاج هريزو يبلكلا
 ه0 1 ل نع ول د 0 كرم كل

 :لاقف ؟كتجاح :ناّيح نب لتاقمل ماشه لاق .هشويجو ناقاخ ىلع راصتنالاو
 يحل اجلا وب ولع حرت سلف اج دج يدار وان تلهجلا قبكيدي
 بتكف «ناسارخ لام تيب نم هيلع اهدريف اهيف دسأ ىلإ بتكي نأ دلاخ ىلإ ماشه
 ةئام هاطعأ ًاقح نايح نب لتاقم ركذ ام ناك نإف كلذ نع ربختسي نأ دسأ ىلإ دلاخ
 تقلا ةناس كت هاطعأف «فلحف ًالتاقم فلحتساو كلذ نع ٌدسأ ربختساف ءمهرد فلأ
 . هضئارفو هللا باتك ىلع ناّيح ةئرو نيب اهمَسّقف ناسارخ لام تيب نم مهرد

 مهلتقمو دلاخ ىلع ةيرورحلا نم ةعامج جورخ

 ىلعو نيقرشملا ريمأ يِرْسَقْلا ِهَّللا دبع نب دلاخ ىلع تجرخ ه19١1١ ةنس يفو
 يزنعلا ةدايقب مث يركشيلا ورمع ةدايقب ةيرورحلا جب -راوخلا نم ةعامج ةفالخلا ةلود

 ةدايقب ةوق دلاخ مهيلإ ثعبف «ةفوكلا تاهجو تارفلا ةيحانب اودسفأف بهشألا بحاص
 يف دسأ عم ناك يذلا َيلَجبلا ملسم نب روصنم قيقش ءَيلَجَبلا ملسم نب طمسلا
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 ورمع جرخ اهيفو» :لاقف ه9١١ ةنس ثادحأ يف مهربخ يربطلا ركذ ذقو «ناسارج
 نيتس يف دلاخ ىلع بهشألا بحاص يزنعلا جرخ مث «لِتُق نأ ثبلي ملف يركشيلا

 ةيحانب اوقتلاف فالآ ةعبرأ يف َيلَجَبلا ملسم نب طمِسلا دلاخ هيلإ هجوف ةيرورحلا نم
 تلشو هفيس ىقلأف هعباصأ نيب  طمسلا  هبرضف طْمِسلا ىلع يزنعلا ٌدشف «تارفلا
 مهومرف مهتلفسو ةفوكلا لهأ ديبع مهاقلتف ةيرورحلا تمزهناف مهيلع لمحو هذي

 . (مهولتق ىتح ةراجحلاب

 مهلتقمو ةيرفّصلا نم ةعامج يف بيبش نب يراحصلا جورخ أبن

 ةلود ىلعو نيقرشملا ريمأ يِرْسَقْلا دلاخ ىلع تجرخ ه14١ ةنس طساوأ يفو

 .بيبش نب يراحصلا ةدايقب ةيرغصلا جراوخلا نم ةعامج ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا

 .«لبجتب مككحو بيبش نب يراحصلا ىرش ها9١1 ةنس يأ - اهيفو) :يربطلا لاق

 ال نأ نلعأ ين ينعي «لّججب مُكَح : :هلوقو «جراوخلا ةارشلا نم هنأ ينعي ءىرش :هلوقف
 تيد نبى راخعلا ذأ :ىرضبلا ىلا ني عش ةلييه رنا ركذ دقو .هّلل الإ مكح

 نبا هعدوف «ةضيرفلاب بيبش نبا عنصي امو :دلاخ لاقف .ةضيرفلا هلأسي ًادلاخ ىتأ
 - ةظرشلا خم ًارفت - هيلإ لسرأف ءأقتف هيلع قتفي نأ فاخو دلاخ مدنو «ءىضمو بيبش
 هفيسب مهيلع َدَّشُف ءهوعُدَي نأ اوبأف ءافتا هدنع ٌتنك انإ :مهل لاقف ءهيلإ هوعدي

 مث هناكم يفخيل ًاقروز بكرو هسرف رقع مث أطساو زواج ىتح راسو بكرف «هوكرتف
 نم اوناكو - لّبَج اهمسا ةيحان  لّبَجِب اوناك ةبلعث نب ؛ ثيللا ينب نم رفن ىلإ دصق

 وجرت تنك امو :هل اولاقف «دلاخ ربخو هربخ مهربخأف ءًافيس ًادلقتم مهاتأف «ةيرقضلا
 ُتدرأ ام هّللاو ينإ : لاقف «ىّرْخأ ناك كفيسب هتبرضف هيلإ تجرخ تنك نئل ةضيرفلاب

 ندكمأ اخف تالف هلتقب ةليغ هلتقا مث ينركني الغل هيلإ لصوتلا الإ ٌثدرأ امو ةضيرفلا
 يراحصلا مهاعد مث «ةيرفّصلا ةدعق نم ًالجر لتق دق كلذ لبق دلاخ ناكو كلذ

 :اولاقو لا نقع نا ءرظتنن مهضعب لاقو مهضعب هباجأف ءهعم جورخلا ىلإ
 - :لاقو بيبش نب يراحصلا جرخ كلذ ىأر املف «ةيفاع يف نحن

 الام ٌقحلا نَعواهيف تاع نمسمو هنم ضرألا حيِرأف

 اة فشلا تو قبضتلا كوش :ناونس تن زايبسنف

 نرسل اي رانك ..يديرتل يسند انت يكن
 الامو ًالهأٍدلخلاٍنانج يف وجرأيلاّمو يلمهأٌمئاب

 يف ثاعف  كرابملا رهن ئتأ ىتح راس مث لّبَجِب ىرشف نيثالث نم وحن هعيابف
 هيلإ هجو مث ءهنم اهتفخ تنك دق :لاقف ًادلاخ كلذ غلبف اداسف كرابملا يحاون
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 اولتقو واسف هلع درعا ل ديدي ًالاتق مهلتاقف رِذانَملا ةيحانب هوقلف ءأدنج دلاخ
 «لُّبَج ةيحانب ةيرفّصلاو ةبلعت 5 نب ثيللا يئب ةيقب ىلع ضبقلا متو . («هباحصأ ةماع

 اولاقو اوعنتماف جورخلا نإ يش اقدر زيغانا ثييبتش نس رادجطلا نآي [دلاخ اوويخات
 مهتقطنم ىلإ اوداعف مهليبس ءالخإب رمأو دلاخ مهقّدَّصف .ةيفاع يف نحن :هل
 .هتلادعو دلاخ ةريس نيدماح

 هلتق نع دلاخ كاسمإو . . ينايتخسلا ريزو جورخ أبن  ه
 - ةيرورحلا نم  رفن يف دلاخ ىلع ٌينايتخسلا ريزو جرخ مث :ةديبع وبأ لاق

 ىلع بلغو ءهلتق الإ دحأ الو اهقرحأ الإ ةيرقب ّرمي ال لعجف «ةريحلاب هجرخم ناكو

 طرش نم ًاطرشو هباحصأ نم ًادئاق دلاخ هيلإ هججوف «لاملا تيب ىلعو كلانه ام

 ترم ذخأف حارجلاب نِخْلأو هباحصأ ةماع لِيُق ىتح لتاقف ءرفن يف وهو هولتاقف ةفوكلا

 «نآرقلا نم تايآ هيلع التو هظعوف دلاخ ىلع َلَبْقَأَف : ادلاتع هيب يتأق د انهيرخت أد

 يف هيلإ ثعبي لازي ال ناكو هدنع هسبحو هلتق نع كسمأف هنم عمس ام ًادلاخ بجعأف

 . هلئاسيو هثداحيف هب ىتؤيف يلايللا

 نوضرحي اوناك نيذلا ضعب - هيلإ هب ىعس «كلملا دبع نب ماشه كلذ غلب مث
 , خر ءاقيتساو .كارمألا حار رفا -و كادت !هريرعادلا : ماشهل اولاقو  دلاخ ىلع
 حابأو قّرحو َلَتُق ًاقساف قبتست رأ :لوقي دلاخ ىلإ بتكو ماشه بضغف رسل

 هنايب نم عمسي ناك اَمَل :تويفلا نهاد شفنا ىنإ : :لوقي دلاخ ناكف .لاومألا

 هبنؤي هيلإ ماشه بتكف هنع عفديو هرمأ نم ققري ماشه ىلإ هيف بتكف .هتحاصفو
 ملف ًاريزو قارحإ متف رمألا ذيفنتب ةطرشلا بحاص دلاخ رمأف «هقارحإو هلتقب هرمأيو
 .تام ىتح نآرقلا اولتي لزي ملو كرحتي

 نييناميلا لك ةماعز ىلإ دلاخ دوعص 5
 ىلع هيف رخافتي يربطلا هركذ مالك يف كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي لاق

 ميظع هنأب دلاخل فصولا كلذ نم نيبتيو «مهدّيَسو مهميظع  دلاخ اذهو» :ةيناميلا

 ةيناطحقلا ةيناميلا لئابقلا لك ىلع ةماعزلا ةبترم ىلإ دعص ًادلاخ نأ «مهدّيَسو ةيناميلا

 يه امنإو ةيمسر ةبترم تسيل ةماعزلاو ةبترملا كلتو ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف
 ىاةيلاعلا نرفألا :ةييفاةدسلا اذهب نيقملا سوت( ةقيرعا ةيخييرات وورلجم تاذ ةريعتش اةماعد

 خيرات روصع ىلإ دوعي ةينميلا لئابقلا لكل ريبك ميعز دوجو نأ :لوألا رمألا
 لكل ناك ةعبابتلا اهكولمو ةيريمحلا نميلا ةلود رصع يفف .ديلتلا يراضحلا نميلا

 كلذ ىلع لديو «ريبك ميعز لئابقلا لكل ناك تقولا تاذ يفو صاخلا اهميعز ةليبق
 برأمب سيقلب مرحم يف هيلع روثعلا مت ير ا



 51 // يرْسّقلا هللا دبع نب دلاخ /نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع 617

 ناديروذو أبس كلم معنهي رساي ىوتقم ندج نب بلات دعس» ليقلا مساب وهو
 ركذي مث «معنهُي رساي كلملا (ىوتقم) لايقأو ةداق رابك نم وهف «تناميو تومرضحو
 ءجحذمو «ةدنكو ءأبس كلم بارعأ ريبك» وه ندج نب بلات دعس نأ شقنلا

 .تناديرادريرصت و يحب أبس بارعأ لك ريبكو .ليإ ديزو ؛لهابو «ممرحو
 - :نيسرادلا مامتها بقللا اذه راثأ دقو

 فرشي هنأ بلات دعس ركذ يتلا لئابقلا نإ :ماج تربلا روسيفوربلا لاقف -أ
 ء«جحذمو «ةدنك يهو ةيمهأ لقألا لئابقلا مضي :لوألا نيمسق ىلإ مسقنت اهيلع
 : يناثلاو .(أبس كلم بارعأ) جاتلا تاكلتمم بارعأو :؛ليإ ديزو «لهابو ءممرخو

 .تناميو تومرضحو ريمحو أبس يهو ةيمهأ رثكألا لئابقلا مضي
 تسيلو ةزرابلا لئابقلا ركذب أدب بلات دعس نإ :هيقفاب دمحم .د لاق امنيب ب

 أبس بارعأ لكو :لاق هفارشإ ةيلومش ديكأت يف ةبغرو ةطيحلا يف ةدايز مث «ةيمهأ لقألا
 .*'”يكلملا بقللا اهلمشي يتلا قطانملا لك بارعأ يأ «تناميو تومرضحو ريمحو

 ريبكو رشابملا اهميعز وه يتلا لئابقلا ركذب أدب بلات دعس نأ بوصألاو  ج
 نم يه سمخلا لئابقلا كلتو .ليإ ديزو لهابو ممرحو جحذمو ةدنك يهو اهلايقأ
 ىلإ ءاضيبلاو فوجلا نم)  نميلا نم يقرشلا مسقلا نكست تناكو أبس لئابق
 مث .قطانملاو لئابقلا كلت ريمأ ةباثمب بلات دعس ناكو  (نامَع زوافمو تومرضح

 لك يأ «تناميو تومرضحو ريمحو أبس لئابق لك ريبك تقولا تاذ يف هنأ ركذ
 تومرضح ىلإو ريمح ىلإو أبس ىلإ دوعت ًاعيمج اهباسنأ نأل ةيناطحقلا ةيناميلا لئابقلا
 اهيعز لات دعم ربكم لقوم (نافع نافظو: ةزييمو رسلان فتاميو) - ةتاعنو

 دوهع ةليط ةيبرعلا ةريزجلا ةيقبو نامُعو نميلا يف ةيناطحقلا ةيناميلا لئابقلا لكل ًاريبك
 ٍناث شقن يف ءاج امك مث (نميأ  رمأ  ارذ) هنباو (معنهي رساي) مه كولم ةعبرأ

 هنبا دهعو '''(ربهي ىلع رمذ) دهع يف لئابقلا لكل ًاريبك رمتسا بلات دعس مساب
 هيف يذلا ناراث كلملا وهو («تناميو تومرضحو ناديروذو أبس كلم معنهي ناراث)

 يريمحلا دعسأ لاق

 ٌرخفملاوٌدجملا ىهتناهيلإ كولملا جاتمعنُي ناراثو

 ةيناميلا لئابقلا لكل ريبك ميعز دوجوب يناميلا فرعلا كلذ نإ :يناثلا رمألا

 ةيبرعلا تاحوتفلا يف ماشلاب ترقتسا يتلا ةيناميلا لئابقلا هقيبطتب تماق ةيناطحقلا

 ةدنك ميعز يدنكلا طمسلا نب ليبحرش لثم اهميعز ةليبق لكل ناك ثيح «ةيمالسإلا

 .67١؟ ص  هيقفاب
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 ميعز نزي نب فيس نب ةعرز نب ريفعو «عالكلا ميعز يريمحلا م عفيمسو
 كلام نب ناسحو * ينجو ابرج معا هدااساج د يرشفلا دسأ نب: َكيزيو «ريمج

 ةماعز ىلع ةيناطحقلا ةيناميلا لئابقلا رئاس تعمجأ مث افتر عبلك يعز يدلكلا

 نب ناسح ناك» يدوعسملا لاق كلذ يفو ساو كا يبلكلا كلام نب ناسح

 لئابقلا لمشت يبلكلا ناسح ةسائر تناكو .' ''ماشلاب اهديسو ناطحق نينو كلان

 ًادادتما اوناك مهنأل ةيلامشلا ةيقيرفإو رصم يف كلذكو ماشلا يف ةيناطحقلا ةيناميلا

 ةفالخ ذنم ناطحق لئابقل ًاريبكو نيطسلفل ًاريمأ ناسح رمتسا دقو «ماشلا ةيناميل
 نب كلملا دبعل ةعيبلا ناورم دارأ امدنعف ناورم نب كلملا دبع ةفالخ ىلإ ةيواعم

 يدوعسملا لاق «كلملا دبع ةعيابمب هعنقأو يبلكلا كلام نب ناسح اعد ناورم
 يف هفلاخي ملف ناورم نب كلملا دبع ةعيب ىلإ مهاعدو ًابيطخ سانلا يف ناسح ماقفا
 ملو ءماشلا دنجو لهأ نم ىمظعلا ةيبلاغلا اوناك ةيناميلا نأل كلذو . (0دحأ كلذ
 ةيلامشلا ةيقيرفإو رصمو ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلاب ناطحق لئابقل ًاريبك ناسح لزي

 . هتافو ىتح

 يذلا ركذت مل تاياورلا نإف ةيمسر نككت مل ةماعزلاو ةسائرلا كلت نأ امبو

 يعاضقلا يبلكلا ناوفص نب رشب ريمألا هنأ رهاظلاو ءناسح دعب ماشلاب اهالوت
 نب ديزي ةفالخ يفاه5١٠؟-٠ ١ ةنس رصمل أيلاو ًاريمأ حبصأ يذلا يريمحلا

 اهتيد ده 12 1 يبلعلا نارفنوم ,زز ةاظنسج وح ريقم ىو ل «كلملا دبع

 ه٠ ٠ ةنس نم سلدنألاو برغملاو ةيلامشلا ةيقي رفإل ًاريمأ ناوفص نب رشب حبصأ

 يرتكب ةالو نكس كاملا ع نب ءاسع ةفالخ يد ندع 48 ةنتولي زي انو تع

 ناك دقو (مالا/ ) ه9١٠ ةنس برغملاو ةيلامشلا ةيقيرفإ ةمصاع ناوريقلا يف ناوفص
 - ايبيل) يبرعلا برغملا لمشت تناك هتيالو نأل نيبرغملل ًاريمأ يبلكلا ناوفص نب رشب
 - اينابسأ) يبوروألا برغملا لمشت تناك امك (ةيناتيروم - برغملا - رئازجلا - سنوت
 يف نييناميلا ةالولا مظعأ ناوفص نب رشب ناكف - (اسنرف بونج لاغلا دالب  لاغتربلا

 ريمأ يرْسَفْلا هللا دبع نب دلاخ كلذ يف هيلي ناكو (ه٠ 4٠-١١١)دهعلا كلذ

 دالبو نيرحبلاو قارعلا لمشت تناك دلاخ ةيالو نأل . ه6١٠ ةنس ذنم  نيقارعلا

 ًاضيأ ناك ناوفص نب رشب نكلو «ىطسولا ايسآو ناسارخ دالبو دنسلا دالبو سراف
 يبلكلا كلام نب ناسح ناك امك ناطحق ريبكو سيئر

 ةيناميلا لئابقلا ةماعز ىلإ يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ دوعص نإ - :ثلاثلا رمألا
 ميظع دلاخ ناك) ثيحب ريبك ميعز دوجوب يناميلا فرعلا كلذل دادتما وه ةيناطحقلا

 حج «غ46 ص  يدوعسملا  بهذلا جورم 000
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 برغملاو قرشملا يف ًاضيأ امنإو بسحف ماشلا يف سيل نكلو (مهدّيسو ةيناميلا
 . ةفالخلا ةلود ءاجرأ رئاسو

 ءماشلا ةينامي ءاسؤر نم ناك يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ نأ نايبلا نع ينغو

 كسلا: دبع ني ملولا ةفالخ يف زاجحلاو ةمركملا ةكمل ًايلاو ًاريمأ حبصأو

 زاجحلا نم اهيلإ امو ةمركملا ةكمل ًايلاو دلاخ ثكم ثيح كلملا دبع نب ناميلسو
 ىلع ددرتي ناك ةكمل هتيالو نم ةرتفلا كلت ىفو (ه8ا/ 89 ةنس نم) تاوئس ىنامث

 ةفالخ يف اهقراشمو قارعلا ىلوت مث «نميلا لخاد ىلإ هتيبعش تدتماف نميلاب هتقطنم
 تذخأو نيقرشملا دالبل ايلاو أريمأ دلاخ حبصأف ه0١١ ةنس ذنم كلملا دبع نب ماشه
 ماشلاب ناطحق سيئر نأ الإ اهقراشمو قارعلا يف ةيناميلا لئابقلا لمشت ةيبعشلا هتماعز

 .نيبرغملا ريمأ ناوفص نب رشب ناك اهبراغمو

 وه نيقرشملا ريمأ يِرْسَقْلا دلا> ىحضأ ه9١٠١ ةنس ناوفص نب رشب ةافو دعبو
 ناك دقف دلاخ لامع نم ماشلاب نييبلكلا ءامعزلا حب حبصأو «نييناميلا ةالولا مظعأ
 حبصأ مث ه٠ ؟ ةنس ناسارخ يف يرْسَقْلا دسأ ريمألل ًابئان يبلكلا ةناوع نب مُكَحلا

 دنسلاب هعم ناكو (ه8١١1-١ ) دنَسلا دالب ىلع دلاخل ًالماع ةناوع نب ُمُكَحلا

 اميرو «يبلكلا رارض نب ماسحو يبلكلا روهمج نب روصنم مهنمو ماشلاب بلك ةخيشم
 .اضيأ يبلكلا ناوفص نب ةلظنح

 هَّللا دبع نب دسأ هيخأ ةدوعب - ه1١١/ ةنس ذنم  دجملا ةورذ دلاخ غلب دقو
 نم: نيقرشملا هالي رئاس ىف دلاخ ةطلس, تابغساو ىقطسرلا اينآو ناسارخل ًاريمأ
 نلاقي لظ كو. «ئرحا ةيج نم ةيناطحتقلا ةيناميلالئابتلا لكل ًاميعر ةتروريصو : ةهج
 ةيبرعلا لئابقلا باتك يف نسح يجان .د لاق كلذ يفو «ةسصعلا نغ ئانعب

 اذه نأ الإ ةينامي ةعزن اذ ناك نإو يِرَْقْلا هللا دبع نب دلاخ نأ ىفخي ال١ :قرشملاب

 11 نضر .(ءاوهألا ءارو ًاقاسنم هلعجي يذلا لكشلاب هتسايس ىلع غطي مل روعشلا

 ةيمكبلا) يمر ناب ىرشتلا داكن لادم ماشي اوريقلا ةيسقلا يقسو وعلو
 ناقاخ ىلع يِرْسََقْلا دسأ ريمألا هوخأ رصتنا امدنع ًايلج كلذ رهظو «ةيبصعلاو
 ًادسأ سيق تدسحفا :نودلخ نبا لاق ثيح ه9١١ ةنس ناتسكبزوأ يف هشويجو
 .«ًادلاخو ًادسأ ةيسيقلا تدسحف» :يربطلا اثر ه1 دلو

 4 زل
 تا ا

 دلاخ ىلع ضيرحتلا ةلمح ديعصت /١-

 نم ةعساو ضيرحت ةلمحل نيقرشملا ريمأ ىِرْسَْلا هللا دبع نب دلاخ ضرعت دقو
 ضيرحتلا ةلمح عدت ملو ه9١١ ةنس ىلاوملا ضعبو نيبصعتملا ةيسيقلا ضعب بناج
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 ءابنأ نم ناكو ؛هيلع كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا بيلأتل هلالغتسا تلواح الإ ًائيش
 ب كلذ

 ميظعو نيقرشملا ريمأ تنأف فرشلا نم تغلب ام دحأ غلبي مل :هل ليق ًادلاخ نأ ١

 انآ اج زك نيتك نم: ةيري ب هللا ديس نب :ةلاغاتا :لاقف ءاهديسو ناطحق

 كلذ يفو . بضغي هلعج لكشب ماشه ىلإ دلاخ مالك لقن متف .ةسمخلا فزشأب
 نب دلاخ انأ كلوق ينغلب دق هيلإ بتك ًاماشه نإ» :هصن يلي ام يربطلا لاق
 ىلإ كنّدْرأل ةللاوافأ :ةسمخلا"فرشأب انأ اع زرك ني لتس نب دنا ني هللا دع

 دلاخ مالكف ًاماشه بضغأ يذلا ام رهظي ملو.(ها) . «يزوريفلا كناسليطو كتلغب

 رصعلا يف نميلا لايقأ رابك نم رماع 0 للا

 هلي هللا لوسر باحصأ نم ٌررك نب دسأ هذج ناكو ؛ مدانبإلا لدن يريمحلا

 هوبأ ناكو ؛ماشلا حوتف ةداق نمو ةباحصلا نم دسأ نب ديزي هدج ناكو

 رختفي ملف «ءاغلبلا ءابطخلا ءارمألا ءامع الا نم زرك ةوددسأ ب هيدي يللا كيغ
 نأ حص اذإف .ةسمخلا فرشأب انأ ام :لاق امنإو مهنم مظعأو فرشأ هنأب دلاخ

 ىلإ دوعي دق كلذ نإف يربطلا هركذ امب دلاخ ىلإ بتكو كلذ نم بضغ ًاماشه
 . ةقامحلا نم ءيش

 ءءاقمحلا نبا لوقيف ًاماشه ركذي ام ًاريثك ناك ًادلاخ نإ ليقو» :يربطلا لاق  ؟
 نم ناك كلذاةا ودييوب (ه1) .ة لبق اهريخ انركذ دقو قمه ماشع نأ كناكو
 (ءاقمحلا نبا) ماشه نع دلاخ لاق نوكي دقو .دلاخ ىلع ضيرحتلا ةلمح معازم
 نبا لوقيف هركذي ام ًاريثك هنأ ماشهل اومعزف «كلذ بجوتسا ببسل ةدحاو ةرم
 . ءاقمحلا

 ماشه نب , ةمّلْسَم نودب تنأ ام : ليزي هنبال لوقي دلاخ ناك ليقو» :يربطلا لاق - "

 فلكي لو هلك تركن :ٌّدحأ اهلثمب رخفي ال ثالثب سانلا ىلع رخفتل كنإف
 ةيسانئم ةياورلا ركذت ملو . (ها) «قارعلا ةيالو يلو «ةكمب ناقش يلو «دحأ كلذ

 نم اهريغ نود اهركذب يفتكي نأو ثالثلا رخافملا كلتب ديزي هنبا دلاخ ريكذت

 7 ام) ةملك ةفاضإ عم ماشه ىلإ كلذ اولقن نيدساحلا نأ رهاظلاو ءرخافملا
 .ماشه بضغ كلذب اوريثيل (ماشه نب علت لون

 اذإ تنأ فيك :ديزي هنبال لوقي ًادلاخ نأ هغلب ًاماشه نأ ركذو» :يربطلا لاق - 5

 ركذت ملو (ها) .«ههجو ىلع بضغلا رهظف .نينمؤملا ريمأ ونب كيلإ جاتحا
 ريمأ ونب كيلإ جاتحا اذإ تنأ فيك :ديزي هنبال دلاخ لوق ةبسانم ةياورلا

 دحأ لعجي نأ ديري ناك كلملا دبع نب ماشه نأ كلذ ببسو ةبسانمو .نينمؤملا
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 ايلو يمس دق ناك يذلا كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا نع الدب دهعلل ًايلو هئانبأ
 هدعب ةفيلخلا نوكي نأ ىلع ًاماشه كلملا دبع ني ديزي فلختسا دقف دهعلل

 نب ديزي نب ديلولا نم رهظ. . ١  يربطلا ركذ امكو مث «ديلولا نب ديزي
 يف عمطف ًاماشه كلذ غلبو . .نيدلاب ٌنواهتو رمخلل برشو ٌنوجم كلملا دبع

 ىَبأف «ةملُْسَمل عيابيو اهعلخي نأ ىلع هدارأو «ماشه نب ةمّلْسَم هنبال ةعيبلاو هعلخ
 لمعو هب ٌرضأو ماشه هل ركنتف «ىَبأف ءكدعب نم هل اهلعجا :هل لاقف ءديلولا
 ماشه أدب دقو - مح 5/8846 ص) ٠ . موق هباجأف ةملْسَم هنبال ةعيبلا يف ًأارس

 انبا ةمّلْسَمو ةيواعم ازغ ه114 ةنس يف» ثيح ه8١1 ةنس كلذل ديهمتلا يف

 شيجلا يف امهثعب ًاماشه نأ ىلإ ريشي امم .«مورلا ضرأ كلملا دبع نب ماشه
 - دهعلا ةيالو نأشب هيوني امل ًاديهمت ةنسلا كلت يف (ايكرت) مورلا ضرأ ازغ يذلا

 امهريخ ناكو .ماشلا ىلإ وزغلا كلذ نم ةملْسَمو ةيواعم داع دقو  ًابلاغ

 ةيالوب ديزي نب ديلولا كّسمت امنيب «دهعلا ةيالول حلصألا وهو ماشه نب ةيواعم
 - ةملُْسَم وأ ةيواعم ناك ءاوس  ماشه نبال ةعيبلاو هسفن علخ نع عنتماو دهعلا

 لاق ءاوجألا كلت يفو ء.دهعلا ةيالو ىلع عارص عوقو لامتحا قفألا يف رهظو
 .نينمؤملا ريمأ ونب كيلإ جاتحا اذإ تنأ فيك :دلاخ نب ديزي هنبال يِرْسَفْلا دلاخ
 ريمأ ءانبأ عم هدعب نمو هعم هنباو وه هنأب عيمجلا فرعي نأ كلذب دلاخ دارأ دقو

 يذلا ماشه نب ةيواعم عم ةصاخ ةفصبو ءدهعلا ةيالو ةيضق يف ماشه نينمؤملا
 ماشه هجتاف ه9١١ ةنس ماشلاب تام نأ ثبل ام هنكلو دهعلا ةيالول حلصألا ناك

 عيابيو هسفن علخي نأ ىلع ديلولا ماشه دارأو ءَةَمَّلْسَم هنبال دهعلا ةيالو لعج ىلإ
  هدعب نم كل اهلعجا :وأ .كدعب نم هل اهلعجا :هل لاقف «ىّبأف ةملسمل

 ىلإ نودساحلا لقن دقو .ةملْسَم هنبال ةعيبلا يف أرس لمعو ماشه هل ركنتف «ىَبأف
 اذإ تنأ فيك :ديزي هنبال لاق ًادلاخ نأ كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا دهعلا ىلو
 هنأب دلاخ نم حيرصت كلذ نأل ديلولا بضغف «نينمؤملا ريمأ ونب كيلإ جاتحا
 ديلولا ءادع بابسأ نم كلذ ناكو «عارص عقو اذإ نيئمؤملا ريمأ ءانبأ عم نوكيس
 ىلع بضغلا رهظف) ماشه ىلإ كلت دلاخ ةلوقم نودساحلا لقنو «دلاخل هعايشأو
 دق كلذ ىلإ ىدأ يذلاف ؛هبضغ ىلإ يدؤي ام كلذ يف نكي مل امنيب .(ههجو

 . ةيضيرحتلا لقنلا ةقيرط نوكي

 ابأ ىنكي ةفيلخ نم ةيرب انأ :يِرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ لاقو» :يربطلا لاق
 نب ةمّلْسَم نأ كلذ أبن نم ناكو  .«دلاخ ىلع ماشه نب ةملسم بضغف «ركاش

 عروتي ال ناك دقف ةبيط هتعمس نكت ملو ركاش ابأ ىنكُي ناك كلملا دبع نب ماشه

 نم ديزي نب ديلولا علخ ماشه دارأ املف ءرمخلا برش لثم يصاعملا ضعب نع
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 مو العسال ركل ديلا لح ةيارارا عمار زل ني تاو ظ
 تارشلا ىف ة ىدامت دق ديلولا ناكو# : يربطلا لاق ٠( .ةمّلْسَم هنبال ةعيبلا يف أرس
 ىلعأ يردأ ام هّللاو ديلو اي كحبو :ماشه هل لاقف «طرفأف تاّذلملا بلطو
 هب رتتسم الو شاحتم ريغ هتيتأ الإ ؛ ركنملا نم ًائيش عدت امف ءال مأ تنأ مالسإلا

 - :ديلولا هيلإ بتكف
 نكات ئبا نيد ىلع نحن فو كس ب اع
 رتافلابو ًانايحأ نْخّشلاب سو نمو اتوسع ابوس يشك
 ديلولا كب ينرّيعي :هل لاقو ركاش ابأ ىنكُي ناكو ةملْسَم هنبا ىلع ماشه بضغف

 ةناطبو عايشأ نأ رهاظلاو .«  .ةعامجلا رضحاو بدألا مزلاف «ةفالخلل كحّشرأ انأو
 امنإ هنأو ماشه نب ةملْسَم ركاش يبأ نع هلاق يذلا رعشلا رشنب :ب اوماق ديزي نب ديلولا
 يو ير دل دكا هير يب اال محا ل كر ركاش يبأ نيد ىلع رمخلا برشي
 : يِرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ لاق» :هنأب يربطلا هركذ ام عقو - ابلاغ  .لئدنعو «قارعلا
 0 «دلاخ ىلع ماشه نب ةمّلْسَم بضغف ركاش ابأ ىنكُي ةفيلخ نم ةيرب انأ
 ةفيلخ نم ٌءيرب انأ) هلق لالا ةملشا | لقت نيشمتعلا نينا »تلا نأ ىلع
 ام نودساحلا ققح دقف لقي مل وأ لعفلاب كلذ لاق دلاخ ناك ءاوسو ء(ركاش ابأ نكي
 ةلمح يف ًافرط تابو دلاخ ىلع ةمّلْسَم بضغ دقف معزلا وأ لقنلا كلذ نم هودارأ
 رمخللا برشب ةرهاجملا نع عدترا ة ةملسم نأ ىدسو «دلاخ ىلع بيلأتلاو ضيرحتلا

 0 «ةفالخلل كحشرأ انأو ديلولا كب ينريعي) : :ماشه هل لاق ام دنع بدألا ةلقو

 ةمّلْسَُم رهظأف ه15١ ةنس جحلا مسوم ىلع ماشه هالو مث (ةعامجلا رضحاو بدألا
 - :ةنيدملا لهأل ىلوم لاقف «ًالاومأ ةنيدملاو ةكمب مَسّقو راقولاو كسندلا

 ركاش يبأ نيد ىلع نحن اعشق ندع لئاسلا اهيأاب

 رِفاك الو قيدنزب سيل اهناسرأب ًةرزِججلا بهاولا

 .(8ج 25894 ص» كلملا دبع نب ديزي نب ديلولاب ضرعُي
 هل ظلغأ هنأب قدشألا ورمع لآ ضعب دلاخ نم اكش مث» :نودلخ نبا لاق ١

 امنإ ليقو» :يربطلا لاق كلذ يفو ٠٠«. .هخبوي ماشه هيلإ بتكف هسلجمب لوقلا
 هقئعو هب فختساف دلاخ ىلع لخد شيرق نم ًالجر نإ :دلاخ ىلع ًاماشه بضغأ
 .(ها) «هوكشي ماشه ىلإ بتكف .هناسلب

 نبا وه امنإو شيرق نم لجر درجم نكي مل لجرلا كلذ نأ نبيبت ديفملا نمو
 نب قدشألا ورمع هدلاو ناك دقو ,يومألا صاعلا يبأ نب ديعس نب قدشألا ورمع
 هعيابو كلملا دبع علخو قى قشمدب ورمع راث مث ناورم نب كلملا دبع دهع يلو ديعس
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 بلغت كلملا دبع نكلو «دلاخ دلاو يرْسَقْلا هللا دبع مهنيب ةفالخلاب سانلا نم قيرف

 «قارعلاب ديعس نب ورمع دالوأ ضعب نكس مث ه59 ةنس قشمدب هلتقو ورمع ىلع

 «قارعلاب ةيومأ ةيصخش زربأو ءارثلا تاذ تايصخشلا نم ديعس نب ورمع نبا ناكف
 . (قارعلاب مهتّرَعو برح ينبو صاعلا يبأ لآ خيش نبا) هنأب ماشه ةلاسر هتفصو دقو

 ةطرشلا هيلع تضبق امبرو «باتعلاو باقعلا بجوتسي ام بكترا هنأ رهاظلاو
 - هسلجم ىلإ دلاخ هاعدتسا وأ  ةرامإلا رصقب هسلجم ىف دلاخ ىلإ رضحف ءام رمأل

 يف هذخأت ال ناك ًادلاخ نأل نينمؤملا ريمأ نم هتبارق ديعس نب ورمع نبا عفنت ملف
 روضحب هسلجم يف هيلع ظفللا يف ظلغأو هخبوو دلاخ هفّتع دقف ءمئال ةمول قحلا

 ىلع ضيرحتلا ةلمح فارطأ نم تابو ءًابضاغ هراد ىلإ فرصناف ا رو

 كلملا دبع نب ماشه نب ةمّلْسَم ىلإ باتكلا ثعبو .هوكشي ماشه ىلإ بتكف ءدل

 ا :يربطلا لاق كك رس سم ل
 :تيمكلا لاق . صاعلا يبأ نب مكحلا نب ئيحي تنب ميكح َّمأ ماشه نب ةمّلْسَم

 (ميكح ٌمأ نبا ىلإديلولاّدعب اهّداتوأ ٌنئاك ةفالخلا نإ

 «ماشه بيلأت يف صاعلا يبأ لآو ةمّلْسَم كرتشاف «ماشه نب ةملسم ىلإ ينعي
 ؛(ركاش ابأ ىنكُي ةفيلخ نم ءيرب انأ) :لاق هنأل دلاخ ىلع ًابضاغ ةمّلْسَم ناكو
 نأ اومعز يتلا ركذلا ةفلاس لاوقألا ماشه ىلإ اولقن دق نوبصعتملا نودساحلا ناكو
 يتلا صاعلا نب ديعس نب ورمع نبا ةيضق كلذ بناج ىلإ تعمتجاف ءاهلاق ادلاخ
 ْ .دلاخ ىلع ًاماشه تبضغأ اهنأ ضعبلا لوق فلس

 0 ا 7
 ركذو ديعس نب ورمع نبا نأشب اهيف ءاج ام يربطلا ركذ ةلاسر ىرْسَمْلا هللا دبع

 تاتلفو لاوقأ نم هغلب ام ببسب دلاخل خيبوت نم اهيف ءاج ام دّربملا سابعلا وبأ
 نينمؤملا ريمأ نإف :دعب امأ ءدلاخ ىلإ ماشه بتك» :يربطلا لاق .دلاخ ناسل

 اجر يذلل هيلع كظفحتساو هرمأ كاعرتسا نميف كيأرو كدي كل قلطأ ناك نإو

 تلقيت ةاطقلا هكر هاج رتل ىلا ايا ريوزلا رحل نوادي واوراق وب
 خيبرتلاب كداسل نارعلاب مي رع ىلع تطسب دقو كب فيكف كرصب هيلإ ّدحت الو

 كلذ كجرخأ ىتح «هنم ةفصنلاب ٌتمعز ؛هردق راقتحاو هرطخ- ريغصت كلذب ديرت
 ْذِإ كموق ةشّرجم نبا اي الهف . .ةّماعلا سلجم ىف هيلع ظفللا ىف ظالغإلا ىلإ
 مث امركم كسلجم هل تعّسوو كشارف ردص نع هل تيفاجت ًالبقم كيلإ هتيأر
 رحب هتعزان هسلجم هب نأمطا اذإف نينمؤملا ريمأل ًاماركإ كرشيي هلع ًالبقم هتضواف
 صاعلا يبأ لآ خيش ٌُنباو مهبانو نيّئيبلا ُنِس رب ويت فحل انزاع هينا رقت امظْنم زارلا
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 امو كتمرح نم مّدقت ام الول نينمؤملا ريمأ مسقُي هللابو «مهتّرغو برح ينبو
 ا و ول كالا هركي

 5000 قنا لوو طرف

 كتلجاعم يف ىأر كنع نينمؤملا ريمأ غلب امو كتلاقم لثمل ذْعَت نإفا :دلاخل

 لقّتْساَو ةماركلا لْمَح ًءاسأف ُهَن ُهنَرْطَنَأ ةَدَتْمُم دبعلاب تلاط اذإ ةمعنلا نإف «هيأر ةبوقعلاب

 هب تلزن اذإف «هتريشَعو هطهّرو هتيبو هبسحو هتليح ىلإ هيدي يف ام ٌبَسْنو «ةيفاعلا

 هودع هنم نكمتو :اريصخ َمِدّنو ًاداقْنُم لذ ناطلسلاو ّيَعلا ٌةيامَع هنع ٌتطشكتناو ُديِغلا

 . هل ارهاق هيلع ًارداق

 ريسي نأب ًادلاخ رمأ هنأ :هتصالخ ام ماشه ةلاسرل يربطلا ةياور ةيقب يف ءاجو

 وفعلا ىف ىريل هيلإ ًالصنتم هيلع ًانذأتسم صاعلا ىبأ نب ديعس نب ورمع نبا راد ىلإ
 هيمدق ىلع ًايعاس يشمي نأب هرمأ» :نودلخ نبا لاقو .هيأر كيلع طخسلا وأ كنع
 بضر# : يلي ام ةلاسرلل دّربملا سابعلا يبأ ةياور ةمتاخ يف ءاجو . ؛هاضرتيو هباب ىلإ

 كا رجا لا ا

00 
 اهتيمهأ تّلءاضت ماشه ةلاسرو ديعس نب ورمع نبا ةيضقو ضيرحتلا ةلمح ْنأل امنإو
 00 هشويجو ناقاخ ىلع ميظعلا رصنلا أبنب يرْسَقْلا دسأ دفوو ةلاسر لوصوب

 ائرب دفولا دلاخ ثعبو «نيبملا حتفلاو رصنلا كلذب قارعلا لهأ جهتباف_-ه9
 قا تلا ل هوي وال مهر قسم اورو ماجى تح ا حسب ني تلال

 ىتح هريبكتل رّبكُي ماشهو رّبكي وهو ةفالخلا راد مساقلا لخد مث  كرتلا ءامظع سوؤرو
 ةدجس دجسف هريرس نع ماشه لزنف ربخلا هربخأو نينمؤملا ريمأ اي حتفلا : لاقف هيلإ ىهتنا
 : ًالئاق كلذ نودلخ نبا زجوأ دقو «كلذ الت ام ركذ فلس دقو . لاعت هلل نكد
 ىلإ كلذب بتكف «نايح نب لتاقم مدقتسا : ماشهل اولاقو :ًادلاخو ًادسأ سيق تدسحفا
 .تاجتزيزرا يجاكلا نار الاون ٠ نم ىلع دف هز كعب دا سا ىلإ رح

 .- ىهتنا  «كلذب ماشه َرّسَف ءريخلا هيلع ناين نب لتاقم ّصَّقف .ه
 تا 0 0 بم

 غماودلاو ةيبصعلا ةيادبو . . نييناميلا ءاحمه ىلإ تيمكلا رادحتنا :رشع سماخ

 ةراثإو نييئامبلا ءاجه ىلإ يدسألا ديز نب تيمكلا ردحتا ه115 ة هنئس يفو
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 (انيدم اي اّنع تييح الأ) :اهلوأ يتلا ةينونلا هتديصقب ةيسيقلاو ةيناميلا نيب ةيبصعلا
 ْ . غماودلا ةيادب. يهو

 دلاخ أبن ىف اهركذ فلس ىتلا ةيسيئرلا طاقنلا ىلإ ًالوأ انه ةراشإلا ديعُتو
 ْ 00 :ةفرعملا لماكتت ىتح كلذ الت ام مث تيمكلاو
 نب تيمكلا رعاشلا ىلإ نينسحم اوناك نييناميلا ءارمألاو ءامعزلاو دلاخ ريمألا نإ ١

 نيبصعتملاو اهتنسلأو رَضُم ءارعش ْنِم١ :هنأ ىناهفصألا ركذ يذلا يدسألا ديز

 ' ةيناندعلا هتيبصع لزت ملو . .مشاه ينبل عيشتلاب ًافورعم ناكو . .ةيناطحقلا ىلع
 (ها) .«. .هتايح يف ةعئاش مهنيبو هنيب ةضقانملاو ةلصتم نميلا ءارعش هتاجاهمو

 دف تايم لع ارم دعا يفد فلدك فيكلا وكي لب ويد يح علا ذو

 بلهملا نب ديزي دهع ذنم ةريثك دئاصقب نييناميلا ءارمألاو ءامعزلا تيمكلا حدم

 را ءيرْسَقْلا دلاخ دهع ىلإ

 نب ديزي نب دلخم امهب حدم نيتللا (قريألاب ًالزانم تلأس اله) ةديصقو (لالطألا

 يدرس يوم تو > 11 هلام كلما ءاطعألا ةايدس وج مدنها لاذ .بلهُملا

 يف هتديصق اهنمو (اهلثم ري مل ةئيه يف ةفوكلا ىلإ تيمكلا مِدَقف «نالمحلاو

 - :اهيف لاق يتلا يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ حدم

 ل يي ارديشل اهساننتبو [هيعنك نأ وبن

 مست :بتفعجلا ئفوضنا :الووتدعزةإ هعرلا تتاجتأل

 ناك» : شفخألا نبا لاقو .(مهرد فلأ ةئامب دلاخ هل رمأف) :يناهفصألا لاق
 كلذكو .«ًانسحم هيلإو أبحم هل نابأ ناكو يلجبلا ديلولا نب نابأل ًاحاذم تيمكلا

 نم مهريغو يدنكلا سيق نب ثعشألا نب حابصلا نب ليعامسإ تيمكلا حدم
 . نييناميلا ءامعزلا

 نيبصعتملا ةيسيقلا نم ةعامج ريثأت تحت تيمكلا عقو ه5١١ يلاوح ذنم - ؟
 نييناميلا ءاجه ىلع هضيرحت متو ,ةفوكلاب ةعيشلا نم ةيرس ةعامجو يلاوملاو

 ركنت مث .(كلذ ىلع ردقأ الو ّيلإ نسحُم يِرَْقْلا هللا دبع نب دلاخ نإ) :لاقف

 - :هلوق اهنم دلاخ ىلع ضيرحتلا يف ًاراعشأ لاقو «ناسحإلا كلذل

 ْعَّسْخَنو ٌجِضَت رشق نمنآلاف اهّوجَش ةرازف نم ٌربانملا تكب

 ىلع ترك «رعش اهيف ةعقر ىلع كلملا دبع نب ماشه باب دنع روثعلا متو
 تيمكلا اذه معن :ماشه لاقف) : يناهفصألا لاق «تيمكلا رعش هنأ ةاورلا فرعف «ماشه

 دلاخو «تايبألاب هيلإ بتكو هربخي دلاخ ىلإ ماشه بتك مث . هللا دبع نب دلاخب ينرذني

 هرمأي ةفوكلاب هيلاو ىلإ دلاخ بتكف» :اهلوق يناهفصألا ةياور فيضت مث (طساوب ٍذئموي
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 ينب وجهيو مشاه ينب حدمي تيمكلا نأ ينغلب :هباحصأل لاقو .هسبحو تيمكلا ذخأب

 هيأر يف مع له الأ) اهلوأ يتلا ةيماللا هتديصقب ينأف «ءيشب اذه هرعش نم ينوتأف ةيمأ
 قدص دق ناك نإف تيمكلا رعش اذه :لوقي ماشه ىلإ باتك يف اهجردأو اهبتكف (لمأتم

 ار الا اا تئرق املف «كاذ يف قدص دقف اذه يف

 (. .خلإ . .هقنع برضيو هيلجرو تيمكلا يدي عطقي

 تيمكلا ةديصقف «ريبك طلخ اهيف يناهفصألا اهركذ يتلا ةياورلا كلت نكلو
 اهلاق تيمكلا نأ هسفن يناهفصألا ركذ (لمأتم هيأر يف مع له الأ) :اهلوأ يتلا ةيماللا
 «نيتنسب دلاخ دهع ءاهتنا دعب يلع نب ديز لتقم ناك دقو يلع نب ديز ءاثر يف
 لبق تناك دلاخ ىلإ ماشه هثعبو دلاخ ىلع ضيرحتلا يف تيمكلا هلاق يذلا رعشلاو
 ءاضقلا دعب ناك تيمكلا سبح امنيب -ه6١١ ةنس يف يأ  جيرس نب ثراحلا ةنتف

 دلاخ ىلع ضيرحتلا يف هرعش لاق امدنع تيمكلا سبح متي ملف . جيرس نبا ةنتف ىلع

 . ضيرحتلا رعش قدص مدع ىلع لدي تيمكلل رعشب ماشه ىلإ دلاخ ثعب امنإو

 ةنس ناسارخ- يف هعم نيفلاحتملاو يميمتلا جيرس نب ثراحلا ةئتف تعلدنا مث

 نبا ةبراحمل يِرْسَمْلا هللا دبع نب دسأ ةدايقب قارعلاو ماشلا نم شيج قلطناف اها

 مهيلإ بتكف «ةعيشلا ضعبو رافكلاو مجعلاو ميمت نم هعم نيفلاحتملاو جيرس
 - :هعم نيذلاو جيرس نبا ضرحي اهيف لاق يتلا ةديصقلاب تيمكلا

 درقهيبشبدلاخمكامر افلأنوعبس متنأو فيكف

 يدعتلاوةلالضلا لهأ ىلع ًادوس تايارلااوعفرتلق الأ

 ةفالخلا ةلود شيج ىلع فويسلاو تايارلا هعم نيذلاو جيرس نبا عفرو

 ةدايقب ةفالخلا شيج ماق مث ةعاطلا ىلإ مهبلغأ داعو هعم نيذلاو جيرس نبا مزهناف

 روثعلا متو - ه17١1 بجر يف  ْخْلَب ىلإ دسأ داعو «ىراخُبو دنقرمس ريرحتب دسأ
 ةفوكلا ىلع هلماع دلاخ رمأ ةديصقلا كلت ببسبو «كلت تيمكلا ةديصق ىلع

 . ةفوكلاب هسبح متف «تيمكلا سبحب
 ًاماشه تيمكلا اهيف اجه راعشأ ماشه تغلب ةفوكلاب سبحلا يف تيمكلا امنيب -

 هتركذ ام ثدح ٍذئدنعو  جيرس نبا ىلإ هثعب يذلا رعشلا كلذكو - ةيمأ ينبو
 تيمكلا يدي عطقي نأ هرمأي دلاخ ىلإ ماشه بتك :هنأ نم يناهفصألا ةياور

 دلاخ أرق املف .هراد بارت قوف هبلصي مث هراد مدهيو هقنع برضيو هيلجرو

 بتك دقل :لاقف تيمكلا صلختي نأ ءاجر رمألا نلعأف «كلذ هرك ماشه باتك

 هل ًامالغ لسرأف «دارأ ام ةسبنع نب نمحرلا دبع فرعف ءاذكب نينمؤملا ريمأ ىلإ
 ءاهحيصف «ةفوكلا ىلإ طساو نم هتليلو هموي ةيقب مالغلا راسف «تيمكلا رذنيلا
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 يهو هتأرما ىلإ تيمكلا لسرأف ا وا
 هئيجت نأ اهرمأي (يدسألا دحاولا دبع نب فيصن تنب ىبح) اهمساو همع ةنبا

 «تلعفف ءءاسنلا ةسيل ىنيسبلأ :لاقف .ءتلعفف نافخو اهسابل نم ٌبايث اهعمو

 ناجسلاب تيمكلا ّرمف «(ةنازنزلا) نجسلا تيب يف هناكم هتأرما تيقبو «جرخف
 ريمأ ىلإ دلاخ باتك درو مث .اجنف «هل اوضرعي ملف ةأرملا هنأ اونظف سرحلاو

 لسرأف :«كلملا دبع نب ماشه هيلإ هب بتك امب هيف هرمأي دايز يبأ نب قراط ةفوكلا
 اودجيي ملف ٠ .ماشه رمأ هيف ذفنُيف سبحلا نم تيمكلاب ىتؤيل سرحلا قراط
 دق تيمكلا نأ مهتربخأف هتأرما اودجو امنإو (ةنازنزلا) سبحلا تيب يف تيمكلا
 .دلاخ ىلإ كلذب بتكو ةتنمكلا ةأرما سبحب قراط رمأف ءجرخ

 ها ةئس ل ل ل ا ل

 :طاقن ثالث كلذب طبترتو

 دل 5000 تيمكلا ماقأو.. » هينارمألا نبا لاق أ
 نم هبوره دعب تيمكلا نع ثحبلا نأ كلذ نم نيبتيو . ؟ماشلا ىلإ ج ءرخ هنع فخ

 «نينمؤملا ريمأ نم رداص بلصلاو لتقلاب رمأ نم ًابراه ناك هنأل ءأديدش ناك سبحلا
 امل تيمكلا ىوآ يمرضحلا رجح نب لئاو نب ةمقلع ناك» :هنأ يناهفصألا ركذ دقو

 نب دلاخل ناك كلذبو «هدنع ًايفتخم ةدم تيمكلا ماقأ يذلا وه نوكيف «ماشلا ىلإ جرخ

 رجح نب لئاو نب ةمقلعل ناكو لتقلا رمأ نم تيمكلا.ةاجن يف لضفلا يرْسَمْلا هللا دبع
 لجن وه ةمقلعو «هنع بلطلا فخ ىتح روهش ةدع تيمكلا ءاويإ يف لضفلا يمرضحلا
 .نودلخ نبال ىلعألا دجلا يمرضحلا رجح نب لئاو يناميلا يباحصلا

 نب ةمّلْسُمِب راجتساف ماشلا ىلإ راس تيمكلا نع بلطلا فخ نأ دعب ب
 راجتتساف ماشه نب ةيواعم ربق ىلإ بهذ هنأ يناهفصألل ةيناث ةياور يف ءاجو ءماشه

 تجمد دقو .هب هيتأي نأب رمأ ىتح هاجرتي لزي ملو هابأ مّلكو ة ةمَلْسَم هراجأ مث ربقلاب

 يفو ةنسلا هذه يف تام دق نكي مل ماشه نب ةيواعم نأل نيتعقاو نيب ةياورلا كلت

 ةعقاو ىف تناك هربقب تيمكلا ٌةراجتساف ه9١١ ةنس ةيواعم تام امنإو ةعقاولا هذه
 ىلإ تيمكلا لصو دقف - ه4١1 ةنس  ةعقاولا هذه يف امأ ؛ةفوكلا نم يناثلا هبوره
 ماشه دنعو) هيلإ لخدف كلملا دبع نب ماشه هيبأ ىلإ ةملسم هذخأف ماشه نب ةيلست

 - :لئاقلا تنأ 0 ؛يبلكلا لشربألا هريذو

 انأ لب :لاقف ؟ةمذ الو اَّلِإ نمؤم يف بقري ال نمم انتلعج تيمك اي كليو
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 ةديصق ماشه يدي نيب تيمكلا دشنأف  (رئاز فوقو رايدلاب فق) نينمؤملا ريمأ اي لئاقلا

 - :اهنم ةيمأ ينبو ماشه حدم يف ةليوط ةديصق يهو (رئاز فوقو رايدلاب فق)

 وييفاو لاو لحتانجْ سونا ليسأ بنفق يصب نقب

 رباكدعبنمأرباك ةفالخللنداعممتنأ

 ريشاعرديشتنو اقنالدع٠ نيم اففملا ةغشستلاب

 رتاوووكنمعفاشل  لازتالةمايقلامىلاو

 - هنامأب دلاخ ىلإ بتكو . .تيمك اي كنع تيضر دق :ماشه لاق ىهتنا املف

 .مهرد فلأ نيعبرأب هل رمأو

 فيصن تنب ىبح  تيمكلا ةأرما نأ يه ةعقاولا كلت يف ةثلاثلا ةطقنلاو  ج

 فرع املف هيوره دنع تيمكلا ناكم سبحلا ىف اهسفن تعضو دق تناك  ةيدسألا

 ردد دقو . اهشيعي ةدركلا لياع رنا ثتيمكلا توري ةنوقلا لتاقو ىنرعلا
 ىلإ كلذب ةفوكلا لماع بتكو» : ىلوألا ةياورلا يف لاقف «نيتياور اهنأشب يناهفصألا

 لدتوب هايل هرمارب ءاهينقتي اهمع نبا تادنأ نيزك ةر : كلام ةياحأن فلاح
 ةياورلا ىف ذ ءاج امني - مايأ ةسمخ وحن الإ سبحلا يف ثكمت مل اهنأ ىلع ةياورلا كلت

 ليس ىلعي نإ لاس ىلإ بكرت :هصن يلي ام تيمكلا نع ماشه وفع ربخ دعب ةيناثلا
 ةأرما نأ ةياورلا هذه ىدؤمو.- «لعفف «أبوث نيثالثو ًافلأ نيرشع اهيطعيو هتأرما
 دلاخ ىلإ بتكو تيمكلا نع ماشه افع ىتح روهش ةدع سبحلا يف تثكم تيمكلا

 ىلإ ماشلا نم تيمكلا داع املف .ًابوث نيثالثو أفلأ نيرشع اهيطعيو اهليبس يلخي نأ
 فلأ نيعبرأب دلاخ رمأ - ه18١١ ةنس طساوأ يف - داخل ىلإ ماشع تادكي نارعلا

 اهحارس قالطإ امأو «تيمكلا ةأرمال ابوث نيثالثو مهرد فلأ نيرشعبو تيمكلل مهرد

 مايأ دعب كلذ مت دقو اهليبس ءالخإب ةفوكلا لماع رمأ دق ناك ًادلاخ نإف سبحلا نم

 كلذب ملعي نكي مل تيمكلا نأ رهاظلاو - ىلوآلا ةياورلا يف فلس امك  اهسبح نم
 ليبس ءالخإب ةفوكلا لماع ىلإ دلاخ بتكف «سبحلا يف : لازت ال اهنأ عئاشلا ناكو

 فرعف ةفوكلا ىلإ تيمكلا راسو «نينمؤملا ريمأ ماشه رمأ ىلع ةائب ثيمكلا ةأرما

 ةيناث ةرم هناسحإب تيمكلا ٌدلاخ رَّمَع هلك كلذبو «هلزنم يف اهنأب

 ةيناميلا لئابقلا لك مذو ءاجه ىلإ يدسألا ديز نب تيمكلا ردحنا ه19١١ ةنس يف

 يتلا ةينونلا هتديصقب ةيناندعلا ةيرضملا ةيسيقلا رازن ةليبقب اهيلع رخافتلاو ةيناطحقلا

 رداصملا تركذ دقو «غماودلا دئاصق لوأ يهو (انيدم اي اع تييح الأ) :اهلوأ

 اهطبر نم نيبتيو ضعبلا اهضعب لمكي كلذ ببس نع تاياور ثالث ةيخيراتلا
 ت7 ةريقبلا ايتلا
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 نأ هرم نافع نبا هللا نيف نب هيج نع تاقألا تاك ن تايقيمآلا زكذ دا
 : هننهت ىو دام كيسكلا :ةارما نيك نع ركذلا كلاب دكنلا ةعو ىافرتلا نميعلا
 يتلا هتديصق لاقف ماشلاب يبلكلا شايع نب ميكح ربخلا غلبف ءاهتيلختب دلاخ رمأو»

 كلذ تيمكلا جاهف (انيرمحأو انيدوسأ) :لوقيو سبحلا لهأب تيمكلا ةأرما اهيف يمرب
 .(ها) «. .(انيدم اي انع تييح الأ) :لاق ىتح

 الو ةرشابم يبلكلا ميكح ةديصق دعب هتديصق لاق تيمكلا نأ كلذ مزلتسي الو

 حارس قالطإ دنع هتديصق لاق يبلكلا ميكح نأ كلذ مزلتسي ال كلذكو ءاهيلع ًادر
 هركذ ام كلذ ْنِمَف «لدابَتُم ءاجه امهنيب ناك دقف «ةرشابم سبحلا نم تيمكلا ةأرمأ
 - :يبلكلا شايع نب ميكح لاق» :هنأ يناهفصألاو لهس نبا

 ندا دن ندم ىتما نأ ىترشف اح

 مهتانب نم ينوجوز مهنأو

 هت كيمكلا هناحأت

 ٍدسأ ينب نم مأ كلام بلك اي
 مهب تئنش موق نم كمأ نكل

 5 : يبلكلا ميكح هل لاقف

 ٍدسأ نم ّيحلا اذه ٌمؤللا حربي نل

 رانلا نسم يناجن يبر نأو

 زامثعيو فدلا ةوس لك ىحلانأو

 راعلاو يزخلا عانق َكوُعَبَّقدق

 «نحالاو تبسلا نين قرفي نعح

 كلذ ةفوكلاب ةعيشلا ضعبو نيبصعتملا ةيرضُملا ضعب لغتسا دقو - ب
 ءاجه ىلإ تيمكلا عفدو ضيرحت يف ميكحو تيمكلا نيب لدابتملا يصخشلا ءاجهلا

 اهركذ ةيناث ةياور يف ءاجف «ةيرضُملاو ةيناميلا نيب ةيبصع ةراثإو نييناميلا

 :تيمكلل اولاقف . .رَضُم ءاجهب ًاعلو يبلكلا شايع نب ميكح ناك» : هنأ يناهفصألا

 درأ نأ ردقأ الف ّيلإ ٌنِسْحُم يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ نإ :لاقف «لجرلا بجأ

 كلذ هودشنأو ءاجهلا نم كلاخ تانبو كمع تانب يف لوقي ام عمساف :اولاق ؛هيلع

 ركذ مث 2. .(انيدم اي انع تييح الأ) :هتديصق لاقف هتريشعل تيمكلا ىمحف

 ناك يبلكلا شايع نب ميكح نأ» : يه ةيناث ةغيصب نكلو ةياورلا سفن يناهفصألا

 ١ تمكلا

 ارهتوب نيتلا هذا ىلإ رعي ساس اد اطلس او طيس اورلا ركل ىف عتود

 ناك هنأل هوضرح مهنأب سابتلا عقوف «ةعيشلا ضعبو ةيرضملا ضعب راك وبكل

 - ةيناثلا ةغيصلا يف مشاه ينبو ًاّيلع وجهي وأ  ىلوألا ةغيصلا يف  ةيرضُملا وجهي
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 امنإو رَضُم اجه الو مشاه ينبو ًايلع جهي مل هن أ رعشلا هب قطني يذلا حيحصلا امنيب

 ام وهو «كلذ لثمب هيلع بيجي تيمكلا ناكو ا ىلبو هتأرماو تيمكلا اجه

 تانبو كمع تائب يف لوقي ام كنذإب عمساف :هل اولاق) مهنأب ةياورلا سفن هدكؤت

 نم يمأ نأ ينرس ام) :يبلكلا ميكح لوق وهو  (كلذ هودشنأو ءءاجهلا نم كلاخ

 نيذلا هديري ام وه ميكح رعش ىلع درلا نكي ملو (مهب تئنش موق نم كمأ نكل)

 ةرملل تيمكلا لاقف ءةيناطحقلا ةيناميلا لئابقلا لك ءاجه اودارأ امنإو تيمكلا اوضرح

 باجتسا مث .«كلذ ىلع ردقأ الو ّيلإ ٌنسحُم يرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ نإ» : ةيناثلا
 لهأب تيمكلا ةأرما هب ىمر يذلا يبلكلا ميكح رعش هوعمسأ مهنأل سيل تيمكلا مهل
 ميعز نم كلذ دعب ءاج بلطلا نأل امنإو (اَئيِرَمْحَأَو َنّيِدّوْسَأ ةليلح) :لاقو سبحلا

 ٠ .بهذلا جورم نم نيبتي امك ةيرسلا ةيعيشلا ةعامجلا

 باب بهذلا جورم باتك يف يدوعسملا نسحللا أ ريبكلا خرؤملا ركذ دج

 نب ةيواعم نب هللا دبع ضهن) : هنأ (ةيرازنلاو ةيناميلا نيب ةيبصعلا يف ببسلا ركذ)

 ب :لوقيو ةئيدملاب - مشاه ينب رود لخدي لعجف بلاط يبأ نب رفعج نب هّللا دبع

 امن ةوسافا ءمكلضف نع سانلا َتَمَص نيح رعشلا مكيف لاق تيمكلا اذه مشاه ينب

 كتناكف ::كللذي ءاشلا ملعاو «مهاردو ريناند نم هيلع ردق ام لجرلا حرطيف 0

 ريتابدلا ني. عمتجا» ءاهدسج نع ّىلحلا علختل اهنأ ىتح « ءاهنكمأ ام ثعبت ”.ةارؤلا

 ُلِقُملا دهجب كانيتأ :لاقف تيمكلا ىلإ اهب ءاجف يفرد هللا ةناج هويت اهمسارتلا

 هب نعتساف .ىرت امك ءاسنلا ىلح هيفو لاملا اذه كل انعمج دقو انريغ ةلود يف نحنو

 يحدمب تدرأ امو :متبيطأو مترثكأ دق يمأو تنأ يبأب : تيمكلا لاقف رقد ىلع

 ؛ ىبأف «ةليح لكب هلبقي نأ هللا دبع هب دهجف . هلهأ ىلإ هددراف ءايندلا نم انمث مكايإ

 ةنتف لعل سانلا نيب هب بضغُت ائيش لوقت نأ تيأر ينإف لبقت نأ تيبأ نإ :لاقف

 يتلا هتديصق لاقو تيمكلا أدتباف .بحن ام ضعب اهعباصأ نيب نم جرخيف ثدحت

 نم لضفأ مهن أو 0 ل ل

 اهلوأ يتلا هتديصق يهو ةيرازنلاو ةيناميلا نيب , اهب بضعف ءناطخَق

 انفي ا ةن سان ْلَمَو :[(ينيرم انا ميسي الأ

 رازن ترختفاو «ةيناميلاو ةيرازنلا يف تيمكلا لوق ىمنو «ةليوط يهو..

 «بقانملا نم هل امب قيرف لك ىلدأو ءرازن ىلع نميلا ترختفاو «نميلا ىلع

 ةوعدلا ىلإ هنع نميلا فارحناو نميلا ىلع رازن نم هموقل هيصعتو يدعجلا دمحم
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 نأ كلذ نم نيبتيو ''. .ةيمأ ينب نع ةلودلا لاقتنا ىلإ رمألا لغلغتو «ةيسابعلا
 نيب ةقرفلاو ةيبصعلا ةراثإ اهنم فدهلا ناكو اًيسايس ناك تيمكلا ةديصق ببس

 ءافلخلا رصع ىف ةلودلا دامع اوناك نييناميلا نأل نييرَضُملا ةيرازنلا نيبو نييناميلا

 ! . نييومألا

 ىمر يتلا يبلكلا شايع نب ميكح تايبأ ةيفاقو نزو سفن تيمكلا لمعتسا دقو

 - :تيمكلا لاقف (ائيرَّمْخَأو َنيِدّوُسَأ ةليح) :لاقو سبحلا لهأب تيمكلا ةأرما اهب

 انيرجعأو نيرا لقالجح ناوت يفي ءاسن تالجو انو
 يف سيلو ءمهفصو يف بنطأو رازن بقانمب ةديصقلا يف تيمكلا رختفا دقو

 ةينميلا لئابقلا لك ءاجه ىلإو ناطحق .ىلع مهليضفت ىلإردحنا هنكلو «سأب كلذ
 .نميلا خيرات لكو

 مل تيب ةئامثلث يهو (انيدم اي انع تييح الأ) تيمكلا لاق» :يناهفصألا لاق

 دلو الإ ًاعيمج نميلا لهأ اجهف.. مهاجه الإ نميلا ءايحأ نم اًّيح اهيف كرتي
 يمرضحلا رجح نب لئاو نب ةمقلع دلوو سيق نب ثعشألا نب حابصلا نب ليعامسإ
 - :ةمقلع لا يف لاق هنإف

 انيملصم فونأنماياقب انعدتجاةمقلعلآالولو

 .«ماشلا ىلإ جرخ ةليل هاوآ ةمقلع نأل دي هدنع ةمقلع لآل ناكو

 ميظعو نيقرشملا ريمأ يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ تيمكلا ةديصق تغلب دقو  ه

 اجهو ؛هيلإ نيينميلاو دلاخ ناسحإ لك دحج تيمكلا نأل بضغف «ناطحق
 تيمكلا لاق» :هنأ يناهفصألا ىور دقف ء«دلاخ ةريشع ةليجب كلذ يف امب نيينميلا

 يتريشعل زجي مل ام يلابأ ال :لاقف اهربخ ًادلاخ غلبو (انيدم اي اّنع تييح الأ)

 - :اهيف تيمكلا لوق هودشنأف ءركذ

 انينت اينانع ديو كانا ٌمآرمعل يلع ٍبَجبَع نمو
 انيثتطخم فسعتملعالو ليلدالبهايملاتزواجت

 اتيننلاسناو انت ةليوتك ٠ ديب يس لوم تاو نحإف
 انيبراه رداغملا يلاولا ىلإ ًائسنو ًابلح مهريخ تطخت

 انيحباذلا ىصعاهيمرتو اهيفلاع حطنت ءوسلازنعك

 خيراتب زازتعالا ديدش دلاخ ناك دقو (ها) . «هنلتقأل هّللاو .«اهيلعف :كلاقم لاق

 .الج ,7565 - 7 47ص  يدوعسملا نسحلا وبأ - بهذلا جورم ()
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 نمو ميدقلا نميلا خيرات ءابنأ يوريو ظفحي دلاخ ناكو «ميدقلا يراضحلا نميلا

 ءاعنصب نادمُع رصق دييشت ربخ يف ليلكإلا باتك يف ينادمهلا نسحلا هركذ ام كلذ

 حرشلاو رتوأ مارعش ءانب نم يِرْسَقْلا دلاخ نب دمحم هركذ ام انيور دقو) :لاق ثيح
 خيراتل هرعش يف ضرعت تيمكلا نأل دلاخ بضغف (ها) (نادمغ رصقل بضحي

 - :هلوقك ديلتلا نييناميلاو نميلا
 انولكأت يمحلأ ؛:ةمشربم يشن ةرسعجو هنت كولا

 ةيرضملا ليضفتو نييناميلا ءاجهو نميلا خيراتب ضيرعتلا نم كلذ لثمو

 ينعي  (مهيديأب هئلتقأل هّللاو) وأ  (هنلثقأل هّللاو) :دلاخ لاقف ؛ ؛مهيلع ةيرازنلا

 . ةيرازنلا نم مهنأل ةيمأ ينب يديأب

 هللا دبع نب دلاخ نإ» نا ةقارولا نس نب يسرع نع نناينسالا كوودلتو

 (انيدم اي انع تييخ الأ) : يهو نميلا اهيف وجهي يتلا تيمكلا ةديصق دِشْنَأ ير

 ماشه ىلإ اهيدهيل اهذعأو تايمشاهلا هدئاصق ءانسح ةيراج ىَوَرَف «هيلع هتظفحأف

 - :اهيف لوقي يتلا هتديصق هيلإ ذفنأو ةيمأ ينب هئاجهو تيمكلا رابخأب هيلإ بتكو

 لّوعملاكيلعالإلهبرايو ىْغَتْبُي رصنلا كب الإ له ُبرايف
 . مشاه ينب حدميو ديز نب نيسحلا هنباو يلع نب ديز اهيف ىئري ةليوط يهو

 نأ هيلع مسقي دلاخ ىلإ بتكو اهركنتساو هيلع تمظعو اهربكأ ماشه اهأرق املف
 مضل دج ا( نورس ١١١2ص) ©. يو دمك ناجل حج

 رتشا مث «هنلتقأل هّللاو :لاقف . .تيمكلا ةديصق ربخ ًادلاخ غلب" :اهيف اهيف ءاج
 00 0 . يف ةياهن ٌنهرّيختو نمث ىلغأب ةيراج نيثالث

 :ًاعيمج نهارتشاف كلملا دبع نب ماشه ىلإ ساحن عم نهسدو «تايمشاهلا َنهاوَرَق
 نهدشنتساو «نأرقف نآرقلا نهارقتساف ءابدأو ةحاصف ىأرف نهقطنتسا نهب َسِنَأ املف
 ءرعشلا اذه لئاق نم نكليو :لاقف «تايمشاهلا تيمكلا دئاصق هندشنأف رعشلا

 يل ثعبا :قارعلا ىلع هلماع وهو دلاخ ىلإ بتكف ؛يدسألا ديز نب تيمكلا :نلق
 - :يلي ام ىلإ هيبنتلا نم انه دب الو (يناغألا - ١0 /7١١1ص) .«تيمكلا سأرب

 اهيف ىثر يتلاو (تايمشاهلا) مساب ترهتشا يتلا ةيماللا تيمكلا ةديصق نإ -أ

 امنيب ه7١١؟ ةنس يلع نب ديز لتقم دعب اهنمز ناك ديز نب نيسحلاو يلع نب ديز

 مساب ةفورعملا هتديصق نم نيتنس لبق كلذو ه١١١ ةنس تهتنا قارعلل دلاخ ةيالو
 نوكي نأ نكمي الف «ديز نب نيسحلاو يلع نب ديز اهيف ىثر يتلاو (تايمشاهلا)

 ا ا ا ل

 لاق امنإ تيمكلا نأ ىلإ ريشت يناهفصألا امهركذ نيتللا نيتياورلا نأ - ب
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 ةفورعملا ةديصقلا دعب (انيدم اي انع تييح الأ) :يهو ةغمادلا مساب ةفورعملا هتديصق

 نأ كلذ ىدؤمو «بهذلا جورم يف يدوعسملا ًأاضيأ هركذ ام وهو «تايمشاهلا مسي

 فسوي ةيالو يف - قا نيرا - هدا نش عيسكلا ايلاق امنإ ةقفادلا ةديبعت

 كلذ ىلع ينقرغيو .يِرْسَمْلا هّللا دبع نب دلاخ ةيالو دهع يف سيلو قارعلل يفقثلا

 ىلإ تايمشاهلا ةديصقب يراوجلا وأ ةيراجلا لعفلاب ثعب دق دلاخ نوكي نأ لامتحا
 يف سيلو قارعلل دلاخ ةيالو ءاهتنا دعب ناك امنإ كلذ نكلو كلملا دبع نب ماشه
 .هتيالو دهع

 اهضعب لاق تيمكلا نوكي دقف هيب ةنانشالا نه قانا ميتا داق نإ دج

 ءه157١ ةنس اهتايبأ بلغأ اهيلإ فاضأو اهيف عسوت مث ه94١١ ةنس دلاخ ةيالو دهع يف

 ةديصق دعب اهايإ :هلوق نيبو دلاخ ةيالو دهع ىف اهايإ : هلوق نيب ضراعتلا لوزي كلذبو

 .ه71١ ةئس يفقثلا فسوي هلتق يذلا ىلع نب ديز اهيف ىثر يتلا تايمشاهلا
 ه8١1١ ةئس  قارعلل ريمأ وهو تيمكلا ةديصق هتغلب امل هللا دبع نب دلاخ نإ د

 مل هنأل مشاه ينب حدمو يلع نب ديز ءاثر يف تيمكلا ةديصقب ماشه ىلإ ثعبي مل -
 ينبو ماشه ءاجه يف تيمكلا اهلاق راعشأب ماشه ىلإ دلاخ ثعب امنإو ءاهلاق دق نكي

 ناك -ه11 ةنس قارعلا ىلإ داعو هنع ماشه افع نأ دعب تيمكلا نأ كلذو ةيمأ

 ىلإ اهيف داع ًاراعشأ لوقي ناكو ةفوكلاب يلاوملاو ةيسيقلا نم ةيعيش ةعامجب أطبترم

 ىلإ تيمكلا ردحنا املف «هنع فرطلا ضغيف ًادلاخ غلبي كلذ ناكو «ةيمأ ينب ءاجه

 ىف ىناهفصألا ركذ امكو -ه94١1١ ةنس  (ةغمادلا) ةينونلا هتديصقب نيينميلا ءاجه

 ةديصق هيلإ ذفنأو ةيمأ ينب هئاجهو تيمكلا رابخأب ماشه ىلإ دلاخ بتك١ 'ىلوألا ةياورلا
 . - :اهيف لاق ةديصق امنإو تايمشاهلا ةديصق سيل نكلو .؛ .تيمكلا

 اعيطقلاو دنهُملا تْمِخ نإو ل
 اعيجأ مكروجب نم عبشاو هومتعبشأ نم هللا ٌعاجأ

 ءرعشلا كلذو دلاخ ةلاسر ماشه أرق املف «تيمكلا رعش نم كلذ وحنو
 :هصن يلي ام ًالئاق قارولا نبا نع ىلوألا ةياورلا يف يناهفصألا هركذ ام ثدح
 تيمكلا رعشي ملف ءهديو تيمكلا ناسل عطقي نأ هيلع يسقي دلاخ ىلإ ماشه بتكوا

 يلجبلا ديلولا نب نابأ ناكو . سبحملا يف سبُحو ْذِخَأَف «هرادب ةقدحم ليخلاو الإ

 تنأ :هل لاقو لغب ىلع مالغب هيلإ ثعبف هقيدص تيمكلا ناكو طساو ىلع ًالماع

 نأ الإ لتقلا وهو هيلإ ترص ام ينغلب دق :هيلإ بتكو «كل لغبلاو هتقحل نإ ٌرح
 ٌثلخحخد اذإف «تيمكلا ةجوز ينعي 0

 امك ينعي 4. كل هبؤي ال نأ وجرأ ينإف ءتجرخو اهبايث تسبلو اهباقن تبقنت كيلإ
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 رازخلا ئيحي نب دمحم نع يناهفصألا ةياور يف ءاج امنيب .- ىلوألا ةرملا يف لعف
 سأرب يل ثعبا :قارعلا ىلع هلماع وهو دلاخ ىلإ ماشه بتكف. . ١ :هصن ىلي ام

 نم ناك املو «نجسلا هعدوأو هذخأف ليللا ىف تيمكلا ىلإ دلاخ ثعبف ؛«تيمكلا

 يف مهنذآو هلتق نم مهيلإ رذتعاو م دانطم ننامك ريق نم وريفتح قنات ارقأ دفنا
 :تيمكلل ًاقيدص ناكو يلجبلا ديلولا نب نابأل دلاخ لاقو .دغ يف هيف رمألا ذافنإ

 ا ل هب هّللاو يلع رع :لاقف « كقيدص يف درو ام رظنا

 ْنَم ركذ امك هناكم اهماقمو هجورخ ىف ف ربخلا ركذ مث . هتأرما ىلإ ِهّجَوُف «هرذنأف

 هس تيمكلا ةأرما:ك] : ىلرألا دا ندا وك اه مدح ءادمنفت
 ملف تيمكلا ىدان رمألا ناججبسلا ىلع لاط املو «جرخف «هترّمخو اهرازإو اهبايث
 هبوث ّقشف «كل مأ ال كارو :تيمكلا ةأرما هب تحاصف «هريخ فرعيل لخدف هيجي

 هللا ةودع اي :اهل لاقف ىبح رضحأف «ربخلا هربخأف دلاخ باب ىلإ ًاخراص ىضمو
 - («نلعفألو نعنصألو كب نلئمأل هللا ولع تجرخأو نيئمؤملا ريمأ ىلع تلتحا

 نب قراط ةفوكلا لماع وه ربخلاب هيلإ ىتأ يذلاو كلذ لاق يذلا نأ بوصألا لعلو
 ةفوكلا ىتأ دق دلاخ نكي مل ام ءطساو ةنيدمب ناك هّللا دبع نب دلاخ نأل دايز يبأ
 دسأ وتب تعمتجاف# :قارولا نبا لاق «- ضراعتلا لوزيف «كاذنآ ةيدقفت ةرايز ىف

 ةاكوج اهلين كلا ناقل عفوت اكمل ردا ىلع فالبيت اق اولا كلا نإ
 نأ نم دب ال :هل لاقف  يدسألا بيبح حاضولا يبأ لزنمب ىفتخا دق تيمكلا

 مهيف ماقأف «نوعيشتي اوناكو يمرضحلا لئاو نب ةمقلع ينب ىلإ هب جرخف ينلوحت
 ىلع دسأ ينب نم ةعامج يف اليل جرخ هنع ٌفخ دق بلطلا نأ نقيأ اذإ ىتح ًايراوتم
 دسأ ينب دنع ىراوتف ءماشلا ىتأ ىتح ةناطقطقلا ىلع قيرطلا ذخأو «لجوو فوخ
 ري سنع هلاك بأ لدموي عدس ناكر نليرك فارشأ ىلإ لسراو ممت حبو

 ةسبنع اوتأو ضعب ىلإ اهضعب شيرق نم ٌتالاجر تشمف صاعلا يبأ نب ديعس
 ديمأ تاكو نسم ةاسلا ةيمكلا "اذه اهمدللا ةلاثأ نق ةعركتم هذه للاخ اءأ 4 :اولاقف

 ربقب ذوعي نأ هورم :لاق ءانيلإو كيلإ صلخت ىتح اجنف هلتق يف بتك نينمؤملا
 ىضمو «هربق دنع هتميخح برضف تيمكلا ىضمف ءانينح ريدب ماشه نب ةيواعم
 امئيب .«. .هصالخ ىلع :ةملْسَم لاقف ربخلا هربخأف ماشه نب َةمَّلْسَم ىتأف ةسبنع

 ىتأف» : ماشلا ىلإ ىضم تيمكلا نأ زارخلا نبا نع ةيناثلا يناهفصألا ةياور يف ءاج

 هدنع يراوج كعفني ال نأ ىشخأ ىنإ :لاقف ءهب راجتساف كلملا دبع نب ةمّلْسَم

 نإ :هل لاق مث ..ماشه نب ةمّلْسَم هراجأف ءماشه نب ةمَّلْسَم هنباب رجتسا نكلو

 نم ناك اذإف ًاديدش ًاعزج نينمؤملا ريمأ هيلع عزج دقو ًابيرق تام ماشه نب ةيواعم
 .(هارز .١1. .لعفف «هربق ىلع كقاور برضاف ليللا
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 نب ةيواعم نأل ه4١١ ةنس ناك كلذ نمز نإ :امهدحأ «نارمأ كلذ نم نيبتيو
 تيمكلا مهيلإ أجل نيذلا نإ اي دس 0 م

 ع ءخ مدقق ذل يعس نب درع نبع ودو اعلا يأ ني يحس نب ةس

 نتج ل ل الا ع ةقلخ نط ل :لاق ًادلاخ

 دنع هتميخ يف تيمكلا ىلإ ةيواعم دالوأ ثعب ماشه نب , ةملْسَم ركاش ابأ نإ مث

 ملك مث (انيبأ ربقب راجتسا) :اولوقي نأو هعم اونوكي نأ مهرمأو ماشه نب ةيواغم نبق

 معو ةيواعم دالوأ هعمشو سرحلا هرضحأف «تيمكلا راضحإب رمأف انش ا

 ةياور يف ءاجو .ماشه بلق مهل قرف (انيبأ ربقب راجتسا قينسؤملا زيمأ ايم :نولوقي

 ٌبئاغ نينمؤملا ريمأ اي لاق مث مّلَس ماشه ىلع تيمكلا لخد املا : هنأ يناهفصألل

 ُكلاَجْسَن يذلا ام : ماشه هل لاقف . .هبذك قدصلابو هبنذ ةبانإلاب احم ءبات ٌبتنذُمو بأ

 ؟هيف كطروأو ّىغلا كل ْنَس ْنَّمو :لاق «ةبوتلا يف ةّينلا قدص :لاق ؟قرشقلا خف

 : ماشه هل لاق) : ةيناث ةياور يفو . .ًامزع هل دجي ملو ئسنف مدآ ىوغأ يذلا :لاق
 نم انابأ جرخأ يذلا :لاق ؟ةيامعلا يف كالدو ةياوغلا كل نّيز نم تيمك اي كليو

  :لئاقلا تنأ هيإ : ماشه لاقف .امزع هلدجي ملف دهعلا هاسنأو ةنجلا

 اعيطقلاو دنهملا تفخ نإو ارا ةيعةا يملا نقف

 اعيجأ مكروجب نم عبشأو هومتعبشأ ْنَمهَللا ٌَعاجأ

 «بذاكلا ىلوق ىنع وحمت نأ تيأر نإ نينمؤملا ريمأ اي بيرثت ال :لاقف
 ى قداصلا كوفي. ؛لاق ؟اذامي :لاق

 | مشت [يجوو ايتاك ايدين ماشه مأ اصحلاهتثروأ

 اروثأملا مراكملا ىنس : ناورم فئالخلاوبأ ةاسكو

 نكيلف اذكه مج دافت ع ةيمأ ينبو ًاماشه اهيفا حدم ةليوط ةديصق يهو -

 تيمكلا هدشنأ مث ٠ قاب لإ اروع نب هللا يق لاس اهب «رعشلا

 - :اهيف لاقو ماشه نب ةيواعم هئبال هتيثرم

 تّلَصو ماركلا هللا ةكئالم ل
 ريمأ اي :لاقو هدي لّبقف «تيمك اي كنع توفع دق :لاق مث . .ماشه ىكبف
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 دق :لاق «ةرامإ يلع دلاخل لغجت الو يفيرشت ىف ديزت نأ تيأر نإ نينمؤملا

 هل رمأ» :هنأ يبارعألا نباو رازشلا نبا ةياور يف ءاجو .6كلذب هل بتكو «ُتلعف
 هنامأب دلاخ ىلإ بتكو مهرد فلأ نيعبرأب ماشه هل رمأو مهرد فلأ نيرشعب ةمّلْسَم

 :اريثك الان ةيرضتلاو ةمآ رن هل تفمحتو . مهيلع هل ناطلس ال هنأو هتيب لهأ نامأو

 .ه9١١ ةنس طساوأ يف كلذ ناكو  ؛ًانمآ ةفوكلاب هلزنم ىلإ تيمكلا ءاج مث

 دعب رابخأ دلاخ عم تيمكللو» :بيبح نبا نع هتياور يف يناهفصألا لاقو

 دلاخب رم هنأ اهنم هيلع دلاخل ناطلس ال نأب هل بتُك يذلا دهعلاب ةفوكلا همودق

 - :تيمكلا لثمت زاج املف «قارعلا نع هلزعب ٌسانلا ثدحت دقو ًاموي

 ْعّسَفَت ليلق نععافيص ةباحس اهنأك ٌبحت تناك نإو اهارأ
20-26 
 نأ ب

 درب ٌبوبؤش اهنم كاشغب ىتح عشقتت ال هللاو امأ :لاقو عجرف دلاخ هعمسف

 كلذ نأ ىرنو (ها) .«ىضمو هنع ىَلَخ مث «طوس ةئام هبرضف «درجُف ءهب رمأ مث

 يناثلا سبحلا دعب سيلو ه1١1١ ةنس تيمكلل لوألا سبحلا ةرتف يف ناك امنإ

 بيبح نبا ةياور امنيب «هيلع ناطلس دلاخل سيل نأبو ماشه نم نامألاب هتدوعو
 ثدح كلذ نوكي دقو ءه٠١٠١ ةئس دلاخ لزعب سائلا ثذحت امدنع كلذ لعجت
 .حجرأ لوآلاو « نيترم

 اجه يتلا  ةغمادلا - ةينونلا هتديصق يف تيمكلا عسوت ه77١ ةنس يلاوح يف - *

 تناكو «تيب ةئامثلث تغلب ىتح (انيدم اي اّنع تيّيُح الأ) :ىهو نييناميلا اهيف
 هدعب قارعلا ىلوت دقو  يتأيس امك  ه١١١ ةئس تهتنا دق قارعلل دلاخ- ةيالو

 يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز مامإلا لتق يذلا يفقثلا رمع نب فسوي
 مساب ةفورعملا ةيماللا هتديصق تيمكلا لاقف - يتأيس امك - ه77١ ةنس بلاط
 لك ءاجه ىلإ ردحنا مث ءمشاه ينب , حدمو يلع نب ديز اهيف ىثر يتلا تايمشاهلا

 تغلب يتلا تايبألا بلغأ اهيلإ تاو: د ةفياذلا تةقوتلا هتديصق يف نييناميلا

 ماق  ناطحق ريبك ناك امنإو ًايلاو نكي ملو - ًادلاخ كلذ غلب املف ؛تيب ةثامشلث
 ةديصق اهاوّرو ءانسح ةيراج ماشه ىلإ ىدهأ هنأ نم هركذ فلس امب دلاخ

 ٌنهاورف ءةيراج نيثالث دلاخ ىرتشا) :ليقو .(تايمشاهلا) تيمكلا

 «رعشلا ماشه اهي اف ءةدحاو ةيراج بوصألا لعلو .(خلإ . .تايمشاهلا

 - :اهيف هلوق تغلب املف (تايمشاهلا) ةيماللا تيمكلا ةديصق هتدشنأف

 ٌلوقم نينافأوذ يرمعلمكيفف مكباوج نمانلاوتاه ةساس ايف

 :تلاق ؟رعشلا اذه لئاق نم كحيو :ةيراجلل لاقو ماشه ظيغ دتشا

 رمع نب فسوي وهو قارعلا ىلع هلماع ىلإ ماشه بتكف «يدسألا ديز نب تيمكلا
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 افعف «ةيمأ ينب ضعب هل عفشت مث «تيمكلا سبحب هرمأي  دلاخ سيلو  يفقثلا

 . هلع

 هيلع لخد  قارعلل ًايلاو  يفقثلا رمع نب فسوي ِمِدَق امل» :يناهفصألا لاقو
 - :هيف هلوق هدشنأف «ّيلع نب ديز هلتق دعب هحدم دقو تيمكلا

 ٌبّبضُملا جاترلا هيف هنصح ْنَمَك نكت لو عاربلا يشدت ميل تجرح

 ٌبعني توملا ىلإ يعادلاو ءكلدعب امئاق ءاملامعطتسي دلاخ امو

 اوعضوف «دلاخل اوبصعتف «ةيئامي مهو ءرمع نب فسوي سأر ىلع مايق دنجلاو

 ملف «هرمأتست ملو ريمألا دشنتأ :اولاقو ءاهب هوؤجوف تيمكلا نطب يف مهفويس بابذ
 ئلإ تيمكلا لمح مت دقو . «ىناغألا 0 9١21ص) . «تام ىتح مدلا فزني لزي

 :ليقو -ه174١ ةنس وأ  ه11717 ةنس تام ىتح كلذك لزي ملو «فزني وهو هلزنم

 .ها75١ ةنس تام هنإ

 نيب ةيبصعلا ةراثإ ىف (انيدم اي اّنع تيّيح الأ) ةينونلا تيمكلا ةديصق تمهاس - ا/

 بهذ امك (ةيرازنلاو ةيناميلا نيب ةيبصعلا ببس) نكت مل اهنكلو «ةيرازتلاو ةيناميلا
 «كلذ يف تمهاس امنإو «بهذلا جورمب اهنع ركذلا فلاس همالك يف يدوعسملا
 نب دلاخ ىلع ةيسيقلل نيبصعتملا ضعب نم ضيرحت ةلمح تقو يف تليق دقو

 عسوت مث ءه4١1١ ةنس كلذو «ناطحق ميظعو نيقرشملا ريمأ يِرْسَقْلا هللا دبع

 .''”يئاطلا ميكح نب حامرطلا اهيلع ّدر نم لوأ ناكو ء«ه77١* ةنس اهيف تيمكلا

 هذه يِعاَرُخْلا يلع نب لبعد ضقن دقو» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 حّرصو «كلذ ريغو اهكولم نم اهلئاضفو نميلا بقانم ركذو «تيمكلا ىلع ةديصقلا

 - :اهلوأ يتلا لبغِد ةديصق يف كلذو «تيمكلا لعف امك «مهريغب ضّرعو

 اًبيعَيرألا ُرَمَمْوَُللاكاَمَك ايست ان ةاجؤاك نين ئيقستا
 انووفلاو تفازذلا يشف ..يلاعبللا فادحا كتزختا غلا

 انيدتاهياثف تيكحخدقلا . قنموكةتاَوّوَس نيعؤشلا ىنخأ

 اًئيرخاُت مجاعألاب مُثنكو مكنمليئارسإلاكَينإف

 اًئيِئِساَخلا ٍدوُرُقلاعمَنخِسُم يتاّوُللاريزانخلااوسئئ الف

 نب حامرطلا» :عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج «يناميلا يجحذملا يئاطلا ميكح نب حاّمرطلا )١(
 ناكف «ةفوكلا ىلإ لقتناو ءماشلا يف أشنو دلو ؛لحف يمالسإ رعاش : يئاطلا مكح نب ميكح
 ًارصاعم ناكو .هرعش ذيجتسيو همركُي ناكف يِرْسَقْل هللا دبع نب دلاخب لصتاو اين املعت

 ..رعش ناويد هل .ًايبصع ًايئاطحق حاّمرطلا ناك : ظحاجلا لاق . .هل ًاقيدصو تيمكلا رعاشلل
 1 .(هأ) .1(مال45 ) ه6 ةنس وحن يفوت
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 انتيسححتت اهو: قاذف زانتاو ٌموُسْرمهل جيلخلاوةليأب

 انيحه ايف دفملا كلو ٍرثو ٌبالِط تيمكلا ٌبلطاَمَو

 اًنيرجافةوبنلارصَت ىلإ يفوت نأ رازد تيياسو فل

 .(بهذلا جورم - 7/١55 ص) «ةليوط يهو

 نب ميمث نب ناميلس نب نيزر نب يلع نب لبعد وه لبعد» : يناهفصألا لاق
 نب نامالس نب ةميزخ نب سنأ نب لبعد نب دبع نب دلاخ نب شادخ نب لشهن
 - يناطحقلا يدزألا يعازخلا  ايقيزم نب رماع نب ورمع نب ةثراح نب ىصفأ نب ملسأ

 تيمكلا ىلع اهيف دري ةديصق لاقو ةيئاطحقلل ةيرازنلا ىلع بصعتلا ديدش ناكو
 لبغد ناكو . .(انيدم اي ادع تيّيح الأ) نميلا لئابق اهب اجه يتلا هتديصق يف هضقانيو
 هتديصقو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ىلإ ليملاب نيروهشملا ةعيشلا نم

 مهيلع تيبلا لهأ يف حئادملا رخافو رعشلا نسحأ نِم (ةوالت نم تلخ تايآ سرادم)
 . (يناغألا /8١ج ء”5ص) «. .مالسلا

 هل «(ما/55 ) ه544١ ةنس دلُو «ةفوكلا ةينامي نم يعازخلا يلع نب لبعد ناكو
 ؛«مهيلع نيبصعتملل ىدصتف ةيناطحقلا ناسل ناكو ءدادغبب ماقأ «ةريثك راعشأو رابخأ

 اا راما ا يارا بح يعتاد

 نيقرشملل دلاخ ةيالو نم ةريخألاو ةرشع ةسماخلا ةنسلاماعمو ءاتأ- : رشع سداس

 هللا دبع نب دلاخ ةيالو نم ة ةرشع ةسماخلا ةنسلا تأدب ه9١١ ةنس لاوش يف

 هتيالو نم ةريخألا ةنسلا يهو  ةنسلا كلت ملاعمو ءابنأ نم ناكو «نيقرشملل يِرْسَقْلا
 - :يلياام - اماع ةرشع نسخ تماد يتلا نيقرشملل

 طساو يف دلاخ ةبطخ ١

 بطخ :هريغو يعمصألا لاق» :ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ريثك نبا ظفاحلا لاق
 مراكملا يف اوسفانت سانلا اهيأ اي :لاقف طساوب ًاموي ئرَسَقْلا هللا دبع نب دلاخ

 اوّدتعت الو ءأمذ لطملاب اوبستكت الو ء«دوجلاب دمحلا اورتشاو مناغملا ىلإ اوعراسو

 دولوملا  ليلكإلا بحاص ينادمهلا دمحأ نب نسحلا نميلا ناسل تيمكلا ةديصق ىلع در مث )١(
 :اهلوأو ةغمادلا هتديصقب  هالا/٠ ةنس ءاعنصب

 انيحط اهلعجتف ضيب ىلع ىوهت رسهفلا ل ثمك ٌةغمادو

 انريطيةببشاةبعن تلقترب افرح ىلا لولا ورجح
 يلع نب رهطم بيدألا ذاتسألل ملألاو دجمملا ةديصق اهماتخ ناكو نيبناجلا نم غماودلا تعباتتو

 .م1977 ةئس يريمحلا يبصحيلا ينايرإلا
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 هّللاف اهركش غلبي مل دحأ دنع ةمعن مكنم دحأل نكت امهمو .هولجعت مل فورعمب
 لوحَتُم اهوُلَمَت الف ّمَعِن مكيلإ سانلا جن ئاوح نأ اوملعاو . ًءاطع لزجأو ًءازج هل نسحأ

 هومتيأرل فورعملا متيأر ولو : اركز ترزأو ارجأ بكا اهدلاملا لينا كإن ام

 لخبلا متي ةبأر ولو :ءيملاعلا قوفير هبلإ اورظن اذإ مالا يس المح انسخ الجر

 ْنِإ ل .راصبألا هنود ضغتو بولقلا هنم رفنت ًاحيبق ًاهوشم ًالجر هومتيأرل

 نع افع نمو «هؤجري ال نم ىطعأ ْنَم سانلا مركأو لذ لخب نمو ءداس داج نم
 .هتبن كزي مل هثرح بطي مل نمو .ةعيطق نع لصو نم سانلا لضفأو .ةردق
 . (ةياهئلاو ةيادبلا_ ١٠١ج «86١ص) .«ومست اهلوصأبو ءومنت اهسراغم دنع عورفلاو

 ميلاقألاو تايالولا ىلع دلاخ لامع - ؟

 اهقراشمو قارعلا تايالوو ميلاقأ ىلع يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ لامع ناكو
 ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب لالب :مهنم -(ه١١١ 1١9 ةنس) ةنسلا هذه يف
 ذنم اهميلاقأو ةرصبلا ىلع دلاخ لماع لالب ناكو ءاهميلاقأو ةرصبلا ريمأ يرعشألا

 دايز يبأ نب قراط رمتسا كلذكو تكا ةنس ىتح كلذك لزي ملو ه٠ ٠9 ةئس

 ءطساو ىلع ًالماع يلجبلا ديلولا نب نابأ ناكو ءاهميلاقأو ةفوكلا ىلع دلاخل ًالماع
 .«لئاسرلا ناويد ىلعو هسرحو دلاخ ةباجح ىلع يربربلا دواد ناكو» :يربطلا لاق

 ناك امتع . مثيهلا نب نايرعلاو دشار نب ديعس قارعلاب دلاخ لامع نم ناك كلذكو

 ريمألا ناكو «يبلكلا روهمج نب روصنم (ناتسكاب) دنسلا دالب ىلع دلاخ لماع
 . (ىطسولا ايسآ) ناسارخ دالب ىلع دلاخ هيخأل ًالماع ىرْسَقْلا هّللا دبع نب دسأ

 ثوعبمو بوتكم دلاخ ىلإ لصو ه9١١ ةنس ةجحلا يذو لاوش نيب اميفو

 لتقم دعب لْثُخلا ٌدسأ ازغ» :نودلخ نبا لاق للا دالب حتفو وزغ أبنب دسأ هيخأ
 كلف ناخرطزُدُب نصح ىلإ راسف اهيلإ يعازخلا ورمع نب بعصم مّدقو «ناقاخ

 ا .(لّتخلا دالي يف ركاسعلا دسأ ٌثبو ؛ةعلقلا ىلع بلغو .. - لّثْخلا
 ١ :يربطلا لاق «ناخرطرُدُب لتقمو ليصفتلاب يربطلا هركذ يذلا حتفلا كلذ أبن

 0 ريك ا ةطفاخلا ناكر رتل ةيدرأ ىلا ليخلا كلوب «ىمظعلا ةعلقلا ىلع دسأ

 ءائيش هنم لبقي ملف .مهرد فلأ فلأ ناخرط مهكلم هيلع ضرعف كرتلا دالب دسأ

 دي ىلع هللا ّمتأ كلذبو .(هلاومأو هلصاوحو هتعلقو هتنيدم ذخأو ,هلتقف ًارهق هذخأو

 أبثب دلاخ ىلإ بتكو ا ا ا

 عي «كلذب نينمؤملا ريم أ كلملا دبع نب ماشه ىلإ دلاخ بتكف .حتفلاو رصنلا

 نب ةمّلْسُم هنبال دهعلا ةيالو لعج ىلع ًابصنُم همامتها ناك دقف - ًايلاق كلذب ماشه
 دينا .ةاسع انيق .دهعلا ةيالو نم كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةحازإو ماشه
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 ىدامت»  يربطلا ركذ امك  هنأو كلذ ربخ ركذ فلس ثيح ه9١١ ةنس طساوأ

 ديلو اي كحيو كا

 :ديلولا 0 0

 رتكاش نأ نيد ىلع نشت انشيووع مناجلا انيشااف

 ٍرِتاَملابو ًانايحأ نخم كاب ةجوزممرًافزص انهت شا 4

 كب ينريعي : :هل لاقو ركاش ابأ ىثكُي ناكو ةملُْسَم هنبا ىلع ماشه بضغف

 ناك ًابلاغ كلذ لعبوا ل . «ةعامجلا رضحأو بدألا مِزلاف ةفالخلل كحشرأ انأو ٌديلولا

 ناكف «موق ةناجافا ةلُجم هئبال ةعيبلا يف ًارس ماشه لمعا هنأ نم يربطلا هركذ ام

 نب عاقعقلا ونبو يموزخملا ليعامسإ نب ؛ ماشه انبا ميهاربإو دمحم هالاخ هباجأ نمم

 انأ :ىوشقلا هللا دعا نيب ةلاخنلاق» هنأ .؛هتصاخ نم مهريغو ّيسبعلا ديلخ

 00 0 ماو ا لا ا

 52 ل ل

 رفاك الو قيدنزب سيل اهياسرأبدْرِّسلا بهاولا

 .«كلملا دبع نب ديزي نب ديلولاب ضّرعي

 هتافوب دلاخ ةيزعتو دسأ ةافو

 كا ْخأَب ةنيدمب يفوت ه ةنس لوألا عيبر يفو

 0 0 ا ل يا ا

 لي ا مك ل ا كلا ولا اا والا

 يف هاّزع هنأ نظف «دلاخ ىلإ ديربلا ىلع لوسر عم راموطلاب ركاش وبأ ثعبو
 .«ةيزعت مويلاك ٌثيأر ام :لاقف .ءاجهلا ريغ راموطلا يف ري ملف متاخلا ٌضفف ءهيخأ

 .(8/7585ص)

 نيعباتلاو هّللا ليغ نب دلاخح ىلخ نييضعتملا نيدساحلا نما لفت نب يحي اقاكو
 رمخلا برشب هترهاجمل طايسلاب هنبا برض لنم دلاخ ىلع مقانلا يطبتلا ناسحل

 انأ) :لاق ًادلاخ نإ هل ليق ذنم دلاخ ىلع ًايضاغ ماشه نب ةملَسُم ناك متين ءداسفلاو
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 - كلذ لاق امنإ هّللا دبع نب دلاخ نأ نم مغرلابو ء(ركاش ابأ ىنكُي ةفيلخ نم ةيرب
 رعش يف امك  ةجوزممو افْرِص رمخلا برشي ركاش وبأ ناك امدنع لاق هنأ حص اذإ

 ْنِإف نيدلاو راقولاو كسنلا رهظأو ه79١ ةنس سانلاب جح نأ دعب سيلو - ديلولا

 دسأ ةافو دنع ٍلفون نب ئيحي رعش امأو «كلذ ببسب دلاخ ىلع ًادقاح لزي مل ةملسم
 .دلاخ ىلع ضيرحتلا نع اوعطقني مل نيذلا نيبصعتملا نيدساحلا فقوم لثمي هنإف

 ءارمألاو ةالولا نمو كلملا دبع نب ماشه نم دسأ ةافوب ةيزعتلا دلاخ ىقلت دقو

 - :اهلوأ يتلا ّيعبرلا ٌيدبعلا سرع نبا ةديصق لثم ءارعشلا كلذكو ءاملعلاو

 عاطُملاٍكِلَمللٌبلَقلاًعيِرَق عائِوُللا دبع َنِباَدَسأ ىَعَت

 عاَنبْنِهكبرءاضقلامو ِيرْسَيٌرادقيلاّْنقاو خْلَبب
 ١ - :اهلوأ يتلا َّنَث نب ناميلس ةديصقو

 هيمو كتل هزيل عزت ”اهيرع رهاب ريق ماجا كتم
 اَمظعأو ًاميركأولِش اوُبِّيغاهب ٌةَرفح نكلوُهاقْشُمل يب اَمَو
 يريمحلا ىعاضقلا ئنارهبلا ةلظنح نب رفعج ناسارخ ىلع دسأ فلختسا دقو

 ايسآو ناسارخ ميلاقا لامع تاكو: ىطشولا ايسآو ناسارخ ىلع ًاريمأ دلاخ:ةزقأت
 «ناجزوجلا لماع يدزألا يدماغلا معن نيب نسجل دبعاوب مادقلا : مهنم ىطسولا

 ينامركلا يلع نب عيدجو «ةأره لماع يسيقلا يفنحلا نمحرلا دبع نب ميهاربإو
 ورم ىلع ملسم نب ورمع ةلظنح نب رفعج ىلوو» :يربطلا لاق ءورم لماع يدزألا
 «ىراخُب رايس نب رصن ىلوو ءرِهشْرَبأ ورمع نب روصنم ىلوو ؛ينامركلا لزعو
 ؟ملو :لاق ءاهلبقت ال :هل لاقف نابيش ينب ىلوم دهاجم نب ٌيرتخيبلا ٌرصن رواشف

 (ها) .«اهلك ناسارخ ىلع ءاج دق كدهعب كنأكف «ناسارخب رَضُم خيش كنأل :لاق

 ىلع ضيرحتلا ةلمح نأب ملع ىلع ناك نابيش ينب ىلوم دهاجم نأ كلذ نم ودبيو
 ًايأو ءاهفده ىلإ لوصولا ىلع تكشوأ دق ةيرْضُملا ةيسيقلا ةيبصعلا ةراثإو دلاخ
 ءاهتنا ىتح اهلك ناسارخ ىلع دلاخل ًالماع ةلظنح نب رفعج رمتسا دقف رمألا ناك
 210 يق رشملل دلاخ ةيالو

 ناسارخ ىلع ىلوو يفقثلا رمع نب فسوي قارعلا ىلوت ه ٠١٠١ ىدامج يفو» :يربطلا لاق )١(

 دمحف «ورمب سانلا ينامركلا عيدج بطخف «ةلظنح نب رفعج لزعو يتابزكلا ىلع نب يلج
 ىلع مهل عِيّص امو ةنتفلاو دهجلا نم هيف اوناك امو ناسارخ همودقو ًادسأ ركذو هيلع ىنثأو هللا

 ىلع سانلا ٌثحو قارعلا فسوي مودق ركذو هيلع ىنثأو ليمجلاب ًادلاخ هاخأ ركذ مث هيدي

 ًادلاخ ينعي لوزعملا هللا ىفاعو ًادسأ ينعي تيملل هّللا رفغ :لاق مث ةعامجلا موزلو ةعاطلا

 .رايس نب رصن ىلوو ًاعيدُج فسوي لزع مث  .«لزن مث .مداقلل كرابو
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 ةصاخلا هلاومأ نأشب دلاخ ىلع ريشي ةدرُب يبأ نب لالب - ؟

 ةرصبلا ىلع دلاخ لماع يرعشألا ئسوم ىبأ نب ةدرب ىبأ نب لالب ناكو

 ناسح نأو كلملا دبع نب ماشه دنع دلاخ ىلع ضيرحتلا نع رابخأ هتغلبف ءاهميلاقأو
 ةرثكب هضرحي ذخأو ماشه ىلإ راس قارعلاب هعايضو هلاومأ ىلع ماشه ليكو يطبنلا

 كيلع ضرعي نأ هيلع قحلا نم ري ملف ءيش هل سيلو هتلمعتسا) :لوقيو دلاخ لاومأ

 اوعمتجا دق شيرقو ناورم تيب لآ ضعبو ماشه نب ةمّلْسَم نأو .(هيلإ راص ام ضعب
 يف ٍذئموي دلاخ ناكو «دلاخ ىلع ريشي نأ لالب ىأرف ءدلاخ ىلع ضيرحتلا يف
 .ةرصبلا يف لالبو ,ةفوكلا

 وهو دلاخ ىلإ بتك ةدرُب يبأ نب لالب نأ شايع نبا ينثّدح) يَدَع نب مثيهلا لاق
 «ىل نذأت نأ َتيأر نإف ءهيف كتهفاشم نم ادب ٌدجأ ال ٌرمأ ثدح هنإ :ةرصبلا ىلع هلماع

 نإ :دلاخ هيلإ بتكف .ًافرصنم اهمويو ةليلو «كدنع مويو «كيلإ اهمويو ةليل يه امنإف
 ادلاخ نذأتسا امنإو ةفوكلاب اراد ذختا دق لالب ناكو : شايع نبا لاق) - تئش نإ لبقأ
 هل نالومو وه لالب بكرف - (تكش نإ ليفأ نإ :دلاخ هيلإ بتك املف - هراد ىلإ رظنيل

 ربخأف ءًاخسرف نونامث يهو ةفوكلاب برغملا ىلص مث ةليلو موي راسف «تازامجلا

 : لاق لجأ :لاق . كسفن تبعتأ ورمع ايأ :دلاخ لاقف . بصعت دقو هاتأف هناكمب دلاخ

 : لاق كنف اههللاو دوه لاق ؟لو اه قعلا لاق: نينا لاك ؟ةرضنلاب كذهعا نم
 هتيب لهأو هدلو هب كاغب امو كيلع نينمؤملا ريمأ بتعت ْنِم ينغلب ام : لاق ؟كبصنأ امف

 هب انسفنأو تح امير اهم هزعدا مث انلاومأ ضعب هيلع ضرعأو هل ضّرعتأ َتيأر نإف
 كيتا ام: دلاقت لاق .دعب هنم ضوعلا اتيلعف هنم ذخأ امف كلام هيلع ضرعأ مث ؛ةيبط
 تفرع ْنَم ًاشيرق نإ : لاق .الك : لاق . لجاعُت نأ ٌفاخأ ينإ :لالب لاق .رظنأ ىتحو

 لاق ءأدبأ ًارسق ًائيش يطعأ ام ِهّللاو يّنِإ لالب اي :دلاخ لاقف .كيلإ مهتعرس امّيس الو
 يش كل سيلو كتلمعتسا لوقيس ًاماشه نإ :لاق «معن :لاق ؟ريمألا اهيأ ملكتأ :لالب

 ناسح هل نيزي نأ فاخأو «كيلإ راص ام ضعب يلع ضرعت نأ كيلع قحلا نمّرث ملف
 ١  ٌفرَصْناف «كلذ يف ٌرظان انإ :دلاخ لاق .ةرتفلا هذه منتغاف هكاردإ عيطتست ال ام يطبنلا
 اذهب مكّنأك :لوقي ناكف  ةرصبلا ىلإ - لالب فرصناف . اديشارد كلعمع نلإ لكلاب
 هذخأي ءايحلا ليلق نيدلا فيخس سفنلا ضيغب لجر هيلإ ٌتعُب دق  ًادلاخ ينعي - لجرلا
 . (ىهتنا) .«لاق امك ناكف .تارتلاو نحإلاب

 ار ا 0
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 وبأ لاقف «شخف هيف سيل قشغ ثيدحب انوئدح :دلاخ لاقف «لاقثلا ةربخب ىبا عيبتو

 ةعرسو ءاسنلا رْذَع كلملا دبع نب ماشه دنع ركذ هنأ ينغلب ء«ريمألا هللا حلصأ :ةزمح

 ضعب لاقف . ٍِبَجسَعلا كلذ نم ينغلبيل هنإ : ماشه لاقف 0

 دنع تناك ٌركْشي ينب نم ةأرما نع ينغلب امع نيئمؤملا ريمأ اي كثّدحأ انأ : هئاسلج

 اهيلع دوهعلا ذخأف «هدعب عنصت نأ ديرت امع اهايإ هتلأسم دعب اهنع تامف اهل مع نبا

 رفادُعلا نب مَضَْ نبا َناَّمَع همسا ناك -ريمألا اهيأ هربخب كئذدحأ انأو  «كلذ يف

 هل تناكو ءاّبحُم اهل ناكو ءرجبألا نب ورمع تنب ةبقع مأ همع ةنبا مسا ناكو
 :اهل لاق مث تايبأ ةئ ةثالث لاق ايندلا قرافم هنأ نظو توملا هرضح املف «كلذك

 هّللاو :تلاقف « د ل ل ا ا

 :لاقف ٠ .كنم يظح ٌرخآ هلعجأ الو بذكب كبيجأ ال

 ةبقَعمايبنيرمْضت يذلاو يدعب نيديرت يذلاب يربخأ
 ةبُحُصو قل نس نِم ينم ناك دقاَمِل يتوم دعب نم ينيظفحت

 : لوقت 7 هتباجأف

 اعرأو ءاستلا ظفحأ نمانأ

 55 :لاق كلذ عمس املف

 قنيدكلل كلج وتناو هلحلاو انتأ

 وع نم ريخ اي جاوزألا توم دعب
 هعلا يظفحت نأ ٌُتوجر دق يننإ

 ُهبْرُغ قححس يف بارتلا يفانأو

 ةبحص نسح نم َتْيَلْوَأ دق امل م

 يدير اهينلردلا تاوجتو

 ةانيشلا ذه فاح [ظايعجلا

 ءافولا نسحب يقَح يِعْراَف رش

 ءاجرلا دنع تم نإ ىنوكف د

 : مهل ةبيجم تلاقف ... جاوزألا اهيف بِغَرو ءهجو لك نم تبِطُخف .«تام مث

 هرادٍدْعَب ىلع اناسَغ ظفحأس

 مهلك سانلا نع ٍلْغَش يفل يّنإَو

 ةعئمّدب تييح ام هيلع يكبأس

 ُرْشَحُت موي يقّتْلَن ىتح ةاعرأو

 ا

 تباجأف ل 1 تسانت مايألا تلواطت املو

 يف ٌناسَع اهاتأ اهيف اهب لوخدلا دارأ يتلا ةليللا تناك املف ءاهجوزتف اهباطتخ نعي

 - :لاقو اهمانم
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 َْهَع يفت ملو اًمح يفرعت ملو ل ل
 اَذْعَو يزجن ملو اًئَبهلٍتْفَلَح بحاصل ًاظاَفِح ًالْوَح يِرِبْضَت ملو
 انتل كشروم لق سن تالذك هحيرض يف ىَّوّتامل هب تردغ

 ركنأو «تيبلا يف اهعم ناسغ ّنأك ةعاترف تهبتنا تايبألا هذه تعمس املف
 يه ام اهئيِسْنَي ثيدح يف اهب نّدَحَأف «ٌتايبألا نهتدشنأف ءاسنلا نم رضح نم كلذ

 ٌنهتلّفختف ,ناسغ نم ءايح ِبَرَأ نم ةايحلا يف يل يقب ام هّللاو :ّنهل تلاقف «هيف

 - :تايبألا هذه نهنم ةأرما تلاقف ءاهسفن تحبذ ىتح اهَتْكِردُي ملف ٌةيِذُم تدذخأف

 د 8 هلك ا د اذان نححيم كرد نينا

 نأ ويستستسملا ةرحصيحخاع اهيربف ات نت ييلنتال

 نايتبيمتإلا حتطاققةتشسلا نوفي يملا لا وذو

 ديدي رجا ةنحتااوبلا نحو ةاكحن ميشنلا نإ
 ناك فاننا ل ديول '"«ءافولا نوكي هّللاو اذكه : : كلملا دبع نب ماشه لاقف

 ًاماشه نأ وأ «ءافولا نوكي هّللاو اذكه :لاق يذلا وه يِرْسَْلا هّللا دبع نب دلاخ نأ
 ةزمح وبأ هل اهاور نيح كلذ لاق ًادلاخ نإ مث ةصقلا هل تيور نيح كلذ لاق

 ابأ لعلو «دلاخ ريمألا ءاسلج نم مهريغو ةفوكلا ءاهقف روضحب هسلجم يف لاَمَثلا
 قارعلا لهأ ظفحيس لهو دلاخ لزع لامتحا ىلإ حيملتلا ةصقلا كلتب دارأ دق ةزمح
 نأ ودبي يتلا هتيالو ءاهتنا دنع هل نوركنتيس مأ مهعم دلاخ ةريس نسح نم ناك ام

 . هكيشو تتاب اهنأ ىلإ ريشت تناك نئارقلا ضعب

 لالب ةروشم لثمب دلاخ ىلع ريشي مثيهلا نب نايرعلا 5
 براقأو ةوخإ ضعبو ماشه نب ةملْسَم نأ هغلب نمم مثيهلا نب نايرغلا ناك

 نأو «دلاخ يف ماشه ىلع اورثكأ يطبنلا ناسحو شيرق ضعبو كلملا دبع نب ماشه
 دلاخل تناك له :هل لاقو فلأ فلأ نيرشع دلاخ ةلغ نأ ماشهل معز يطبنلا ناسح

 نم كلذ وحنو ءاهتذخأ نإ عانتمالا عيطتسي لهو كناطلس يف الإ عايضلا هذه
 .دلاخ ىلع بيلأتلاو ضيرحتلا

 :لاق مثيهلا نب نايرُعلا نع ةرامُش نب نسحلا ينربخأ : يِدَع نب مثيهلا لاق
 يهو مهراصبأب كومر دق سانلا نإ ريمألا اهيأ ءًاموي يِرْسَفْلا هللا دبع نب دلاخل تلق
 الإ هللا كدشنأف ءاّذُب مهنم دجت ال تنأو ادي كنم نودجي مهو دسح لهأ مُهو شيرق

 مج ؛؟1٠  ؟١٠١٠ص - ىلاقلا يلع وبأ  يلامألا )١(
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 نأ ىلع كردقأ امف ءٌّبحأ ام اهنم هيلع ضرعتو كلاومأ نع هربخت ماشه ىلإ َتبتك ام
 الو ءاهلك بهذت نأ نم ريخ ضعب ىقبيو ضعب بهذي نأل يِرْمَعَلَف ءاهلثم ذختت

 . ادبأ كلذ نوكي الو مهّنمب تنأ ام : دلاخ لاقف م لا
 الإ ةدقع ٌدشي الو اهثددش اّلِإ ة ةَدقُع لحي ال هللاوف كلوسر ينلعجاو ينعطأ :ُتلقف

 الإ عايضلا هذه كل تناك له :ٌتلقف .ُلُذلا ىلع يطعُن ال هّللاو ان :لاق .اهتللح

 اهظفحي هنإف هردابف :ٌتلق ءال :لاق ؟اهذخأ نإ هنم عانتمالا عيطتست لهو هناطلس يف

 «كيف هيلع اورثكأو كل اوقبس دق هتيب لهأو هدلوو هتوخإ نإف . .اهيلع كركشيو كل
 كعئانص ىلإ كنم ناك ام مامتتسا كردتسا مث ؛كل ادب امب مهيلع ٌُدوعت ٌعئانص كلو
 . (ليبس كلذ ىلإ سيلو لوقت ام ٌترصبأ دق) :دلاخ لاقف . ماشه نم

 ذِخأو لِزُع دقدلاخب مكئأك :هباحصأل لوقي ناكف مثيهلا نب نايرُعلا فرصناف
 .كلذك ناكف .دسح لهأ مهو هوحنو اذه لمتحت ال ًأشيرق نإف هيلع ىنَجْنو هلام

 مشاه ينبو . . ىلع نب ديزل دلاخ ميركت 1٠

 دق بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز ناكو» :نودلخ نبا لاق
 يبأ نب يلع نب رمع نب دمحمو وه قارعلاب يِرْسَقلا هللا دبع نب دلاخ ىلع ممن
 ..ةنيدملا ىلإ اوعجرو مهزاجأف سابع نب , هللا دبع نب يلع نب دوادو بلاط

 نب ماشه ىلإ بتك ءيرْسَقْلا دلاخ يف بتك امل رمع نب فسوي نإ : ليقو

 رانيد فالآ ةرشعب ةنيدملاب ًاضرأ ديز نم عاتبا هنإو تيبلا لهأل ةعيش هْنإ :كلملا دبع

 . ''”هألام هيلع نيدفاولا هباحصأو ًاديز عدوأ هنإو ؛هيلإ ضرألا درو

 ىلإ رمع نب فسوي بتكال :هصن يلي ام كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا ركذو

 ىتح ًاعوج اوكله اوناك دق مشاه ينب نم تيبلا اذه لهأ نإ : كلملا دبع نب ماشه
 ىتح اهب اووقف لاومألا مهاطعأ قارعلا دلاخ لَو املف «هلايع توق مهدحأ ٌةّمه تناك

 .(4/18ص) .«ةفالخلا ىلإ مهسفنأ تقات

 نب ديز مِدَق : :لاق شايع نب , هللا دبع نع ّيّدع نب مثيهلا ركذو» :يربطلا لاق

 سابع نب , ِهَّللا دبع نب ّيلع نب دوادو بلاط يبأ نب يلع نب رمع نب دمحمو يلع
 املف . ةنيدملا ىلإ اوعجرو مهزاجأف قارعلا ىلع وهو يِرْسل هلا دبع نب دلاخ ىلع

 ًادلاخ نأ ركذي بتكو هب مهزاجأ امبو مهئامسأب ماشه ىلإ بتك رمع نب فسوي يْلُو

 .«هيلع ضرألا در مث رانيد فالآ ةرشعب ةنيدملاب ًاضرأ يلع نب ديز نم عاتبا

 .(8/550ص)

 )١( نبا خيرات يف نميلا خلدون  ص45١.
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 هاتأف «مهربيو نييمشاهلا لصي دلاخ ناك» :لماكلا باتك يف ريثألا نبا لاقو

 «بحي ام هنم ري ملف هحيمتسيل نافع نب نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم
 .(5ج 7”271/ص) .«ءيش هنم انل سيلو نييمشاهللف ةلصلا امأ :لاقف

 مشاه ينبلو يلع نب ديزل دلاخ ميركت نيدساحلاو نيبصعتملا ضعب ذختا دقو
 يفقثلا رمع نب فسوي لعف امك قارعلل هتيالو ءاهتنا دعب ىتح هيلع ضيرحتلل ةليسو

 اوناك دق مشاه ينب نم تيبلا اذه لهأ نإ قابلا ديع نبا اخس ىلإ نبك درح

 مهاطعأ قارعلا دلاخ يلو املف هلايع توق مهدحأ ٌةَّمه تناك ىتح ًاعوج اوكله

 ءًادلاخ انمهتا امهم :ماشه لاقف . .ةفالخلا ىلإ مهسفنأ تقات ىتح اهب اووقف لاومألا
 . «ةعاط يف همهتن انسلف

 كلذ ةيفيكو بابسأو . .اهقراشمو قارعلل دلاخ ةيالو ءاهتنا : رشع عباس

 ىتلا يِرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ ةيالو تهتنا ه١١١ ةنس ةرخآلا ىدامج ىف
 ءارنمألا ةالولا مظعا ناك ًادلاخس نآ امبو اهقراشمو :قارغلل ةنس ةرشع نيمح تناد
 ةنس وحن مزلتسا دق هتيالو ءاهنإ نإف ءاهلك ناطحق ميعزو ميظع ناكو نمزلا كلذ يف
 يف  ةيالولا نم هلزع كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا ىون ذنم قيمعلا ريكفتلا نم

 تركذ دقو - ه١١١ ةنس فصتنم يف كلذ ىلع مدقأ نأ ىلإ - ه9١١ ةنس طساوأ
 - :ىلي ام كلذ ةيفيكو بابسأ نم ةيخيراتلا رداصملا

 قارعلا ةباين نع يِرْسَمْلا هَّللا دبع نب دلاخ ماشه لزع» :ريثك نبا ظفاحلا لاق ١
 ةرابع قالطإ نم هغلبي ناك امل هنم رصحنا هنأ كلذو ا ه١١١ ةنس  قرشملاو

 :يربطلا لاق كلذ يفو (5”4/7ص) «.. ءاقمحلا نبا هنع لوقي ناك هنأو هيف
 ماشه مأ تناكو «ءاقمحلا نبا لوقيف ًاماشه ركذي ام ًاريثك ناك ًادلاخ نإ :ليق»

 تعمس يْنإ :لاقف ماشلا لهأ نم لجر هيلع مِدَق ًاماشه نإ ليقود سحتسا

 ؟لوحألا لاق : ماشه لاقف «ناتفشلا هب قطنت ال امب نينمؤملا ريمأ ركذ ًادلاخ
 هخلبي كريب ملف . ادبأ هلوقأ ال :لاق ؟وه امف :لاق «كلذ نم ّدشأ لاق لب ال : لاق

 نب دمحأ ينثدحو» :يربطلا لاق (١ج .56075ص) .4هل رّيغت ىتح هّركي ام هنع

 ىلإ هَّللا دبع نب دلاخ ثعب : لاف ديزل ني ريمع نب ممكن وب قلع صدرا
 : مجنلا يبأ ةزوجرأب هيدي نيب ادحف ٍداحب كلملا دبع نب ماشه

 لَعْفَتاَمَلوْثَمَهدقًءاوُعَص  ٍلوحألا ِنيَعَك تفألا يف ٌسمشلاو

 . (8/7817ص) . «هدرطو ماشه بضغف

 مهنأو «دلاخ ىلع ضيرحتلا ةلمح فارطأ ريبدتب ناك هلك كلذ نأ رهاظلاو

 يداحلا كلذ اولعج نيذلا مهن زأو ءءاقمحلا نبا ماشه نع لوقي ًادلاخ نأ اومعز نيذلا
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 نيعك قفألا يف سمشلاو) ةزوجرأب ماشه يدي نيب ب اودحي هثعب ًادلاخ نأب معزي

 نم لجرلا نإف كلذكو «لوحأ هنأب ماشهب ضرعُيل دلاخ هفعبي نأ نكمي لق (لرسألا

 ملو «دلاخ ىلع نيضرحملاو نيبصعتملاو نيدساحلا نم ٌعوفدم وه امنإ «ناتفش

 را ولا

 ناك 010 نأ 00  ةدعابم ٠ اشه نب ةعلسم ركاش يبأد اخ نيب ام ناك

 ميكح مأنباىلإديلولادعب اهداتوأ نئاك ةفالخلا نإ

 ةفيلخ لكب رفاك انأ :لاقف ًادلاخ رعشلا غلبف ء«ميكح مأ همأو ركاش ابأ ينعي
 بوصألاو .(لماكلا 5/7575 ص) «هيلع اهدقحف ركاش وبأ اهعمسف ركاش ابأ ىنكي

 - :كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا لوق وه ًادلاخ غلب يذلا رعشلا نأ

 تتافلانو اتابع اة اب ةجوزمموًافرص ايين رعت

 ىنكُي ةفيلخ نم ةيرب انأ :يرْسَقْلا هَّللا دبع نب دلاخ لاقف. . ١ : يربطلا لاق

 . (دلاخ ىلع ماشه نب ةمَلْسَم بضغف ءركاش ابأ

 ىلع ًادقاحو ًابضاغ  دهعلا يلو  كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ناك كلذكو
 :هنأ يربطلا ركذ دقف ءدهعلا ةيالول ديلولا ةيحالص مدع يف ماشه عم ناك هنأل دلاخ

 هنأ كلذب ينعي (نينمؤملا ريمأ ونب كيلإ جاتحا اذإ تنأ فيك :ديزي هنبال دلاخ لاق)
 كلذ ناكف .ديلولا نيبو مهنيب عارص عفو اذإ ماشه نيتمؤملا ريمأ ءانبأ عم هنباو وه

 ةيصيقلل ايضغتم ناك قيلولا نأ ىلإ :ةناضالاب :تلاخأ ىلع كيلولا دق بابسأ نم
 امإ دهعلا ةيالو نوكت نأ ىري دلاخ ناكو .دلاخ ىلع ضيرحتلا يف مهعم كرتشاو

 يبأل سيلو ءماشه نب ناميلسل امإو - ه9١١ ةنس تام يذلا  ماشه نب ةيواعمل
 ىلع نيضرحملا نم همامعأو هتوخإ ضعبو ةملسم تابف ء«ماشه نب ةملسم ركاش

 هوخأ نإ) - ه١١١٠١ ةنس  دلاخل مثيهلا نب نايرّعلا لاق ثيح كلذ رهتشا دقو «دلاخ

 يرعشألا ةدرب يبأ نب لالب لاق كلذكو .«كيف هيلع اورثكأ دق هتيب لهأو هدلوو ماشه

 امو كيلع نيئمؤملا ريمأ بتعت نم ينغلب ام :لالب لاقف ؟كبصنأ ام) :دلاخ هلأس امل
 .(ها) . (هتيب لهأو هللو هب كاغب

 تعب ابل يود ةنالو نوت نإ نام ناسفم دورت ناك اند دا اسر
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 ةيسيئرلا عفاودلا نم نوكي نأ نكمي كلذل دلاخ دييأت مدع نإف ماشه نب ةمّلْسَمل

 .نيقرشملل هتيالو ءاهنإل

 نم نيئمؤملا ريمأ مازلإ نم لجر دلاخ ىلإ دفو :هنإ ليقو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 هفنعي ماشه هيلإ بتكف هب أبعي ملو هب بحري ملف ورمع نبا هل لاقي شيرق

 نب ورمع نبا وهو لجرلا كلذ ربخ ركذ انفلسأ دقو (ها) («. . كلذ ىلع هتكبيو

 ةنس يف  هنم عقوف قارعلاب ًاميقم ناكو يومألا صاعلا يبأ نب قدشألا ديعس
 ىف بينأتلا هيلع ظلغأو دلاخ هخبوف باتعلا وأ باقعلا بجوتسا ام -ه68
 :لاقف هربخ نودلخ نبا زجوأ دقو .ًادلاخ وكشي ماشه ىلإ بتكف .هسلجم
 هيلإ بتكف هسلجم ىف لوقلا هل ظلغأ هنأب قدشألا ورمع لآ ضعب دلاخ نم اكش)

 متو (ها) . ؛ءاضرتيو هباب ىلإ هيمدق ىلع ًايعاس يشمي نأب هرمأيو هخبوي ماشه

 لوق مهلمشيف يومألا تيبلا نم مهو ءماشه نب ةملسم لاوخأ صاعلا

 «كيف هيلع اورثكأ دق هتيب لهأو هدلوو ماشه ةوخإ نإ) :دلاخل مثيهلا نب نايرغلا
 . (هتيب لهأو هدلو هب كاغب ام) :دلاخل لالب لوق كلذكو

 ةعس ىلع هدسح ًاماشه نإ لاقُّيو» :دلاخ لزع بابسأ ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق -
 لك ىف هلك ناك ةنإ لبق تح «تالغلاو' ضاوحلاو لاومألا: نم. هل( اضاف
 نأ نودلخ نبا ربتعا دقو (ها) .«مهرد ليقو «رانيد فلأ فلأ رشع ةثالث ةنس
 هلامعأ نع ًادلاخ ماشه لزع ه١١١ ةنس يفو» :لاقف يسيئرلا ببسلا وه كلذ

 ىهنأو . .قارعلاب هعايض نايلوتي اناكو يطبنلا ناسحو ىنثملا يبأ ةياعسب اهعيمج
 هيلع راشأو «ماشه سفن يف ترقوف فلأ فلأ رشع ةئالث هتلغ نأ ناسح هيلإ
 هل نونمضيو ماشه ىلع هكالمأ ضرعي نإ مثيهلا نب نايرعلاو ةدرب يبأ نب لالب
 .(ها) .«مهبجي ملف اضرلا

 ةرهاجملا ىلع هدلو بقاع ذنم دلاخ ىلع ًاماشه ٍبلؤي يطبنلا ناسح ناكو

 عيبر رهش يلاوح يف هيلإ راسو ءاماشه ضرحي لزي ملو -ه6١١ ةنس  رمخلا برشب
 ىلع لالب هب راشأ ام ركذ فلس دقو «قارعلاب هعايضو هلاومأ لخد هميلستل ه١١1١ ةئس
 .(ها) .«هكاردإ عيطتست ال ام ّيطبنلا ناسح هل نيزُي نأ فاخأ» :دلاخل لاق هنأو دلاخ

 فلأ نيرشع غلبت دلاخ ةلغ نإ :اهنم لاوقأب ًاماشه بلؤي ناسح ذخأ دقو
 ملف قارعلاب لاومألاو عايضلا هذه نم ءيش هل سيلو ًادلاخ تيلو كنإ :اهنمو .فلأ
 هذه دلاخل تناك له :اهنمو «هيلإ راص ام ضعب كيلع ضرعي نأ هيلع قحلا نم َري

 .اهتذف-أ نإ عانتمالا عيطتسي لهو كناطلس يف الإ عايضلا
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 ضيرحت نم مدقت ام لك راطإ يف يطبنلا ناسح نم بيلأتلاو ضيرحتلا كلذ ناك 5

 تيمكلا ةديصق تمهاس ىتلا ةيسيقلا ةيبصعلاو دسحلا كلذ ىف امب «بابسأو

 يف مثيهلا نب نايرُعلا كلذ ىلإ راشأ دقو .اهتراثإ يف (انيدم اي اع تبيح الآ)
 ادسح لهأ ْمُهَو ,شيرق يهو «مهراصبأب َكْوَمَر دق سانلا نإ :دلاخل هلوق
 امّيس الو تفرع دق ْنَم ًأشيرق نإ) :دلاخل ةدرب يبأ نب لالب لاق كلذكو

 . (كيلإ مهتعرس
 يثالث فلاحت نم ًافدهتسم تاب هّللا دبع نب دلاخ نأ كلذ لمجم نم نيبتيو

 نب ديلولا دهعلا يلوو ماشه نب ةملسم مهسأر ىلع يومألا تيبلا نم ةعامج :مضي
 مهلثمي يلاوملا نم ةعامجو «ةيناميلا ىلع نيبصعتملا ةيسيقلا نم ةعامجو «ديزي
 «كلملا دبع نب ماشه لاومأو عايض ليكوو قارعلاب يلاوملا ىنغأ يطبنلا ناسح

 ةيلوتو دلاخ لزع رارق هنع متك دقف «ماشه بيلأتو ضيرحت يف يساسألا هرود مغربو

 «ًابيط ماشهل ٌتأيه : يطبنلا ناسح لاق» : هنأ يربطلا ركذ دقف .هناكم يفقثلا فسوي

 نم مداقلا مدقي مك يف ناسح اي :يل لاق ذإ بيطلا كلذ ىلإ رظني وهو هيدي نيبل ين
  :لاقف «يردأ ال :ٌُتلق ؟نميلا ىلإ قارعلا

 اهنان ةرابآلا تولنم ةحكشأت .ىيكييفتعف امزاسارما كتومأ

 ىدامج يف كلذو اهمِدَق دق قارعلا نم فسوي باتك ءاج ىتح ثبلي ملف
 دنع الإ فسوي ةيلوتو دلاخ لزعب ناسح ملعي ملف (ها) .«ةيرجه ١١١ ةنس ةرخآلا

 . قارعلا نم فسوي باتك ءيجم

 ردقب يفقثلا فسوي ةيلوتو دلاخ لزع رارق كلملا ديع نب ماشه ةفيلخلا طاحأ دقل - ٠

 «دلاخ لزع ىلع ماشه مزعا :يربطلا لاق كلذ يفو +نامتكلاو ةيرسلا نم زيك

 ىلع مزع املف ءاههركي ناك يتلا رومألا نم دلاخ نع هب لصّتي ام هيلع رثك امل
 نأ ماشه دارأ املا : ريثالا تبا لاقو (ها) (هرمأ نم هيلع مزع دق ام ىفخأ كلذ
 .(5 /5"157ص) .«كلذ متك قارعلا رمع نب فسوي يلوي

 ام ىلإ  ىرن اميف  دوعيف دلاخ لزع نم هيلع مزع دق ام ماشه ءافخإ ببس امأ
 نب دلاخ مهتأ دق ماشه ناك» :لاق ثيح يناغألا باتك يف يناهفصألا هيلإ راشأ
 ةلمح فارطأ نأ كلذ نم نيبتيو .(ها) «كعلخ ديري هنإ ماشهل لاقي ناكو هللا دبع
 «ةفالخلا نم هعلخ ديري هللا دبع نب دلاخ نأب ًاماشه اومهوأ دلاخ ىلع ضيرحتلا

 نيقرشملا ريمأ وهف ًادلاخ لزع اذإ كلذ ثودح نم فاخ هسفن ًاماشه نأ امبرو

 ه9١1 ةلنس يف  ماقف «ينأتلاو ةمكحلاب عتمتي ماشه ناكو .اهلك ناطحق ميعزو

 ةيلوتب ماشه ماق ثيح دلاخ لزع نم هيلع مزع امب ةقالع تاذ نوكت دق ةوطخب
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 .ماشلاب ةيناميلا ءاسؤر نم ةلظنح ناكو ءرصم ىلع ًايلاو يبلكلا ناوفص نب ةلظنح

 نم ةيمهأ لقت ال رصم ةيالو نأل دلاخ لزع نم ةيناميلا ءايتسا مدع يف مهاسي امم

 ةيسيق ةيصخش ةيمست يف هتصاخو هبراقأ ضعب عم ماشه رواشت مث . .قارعلا ةيالو

 «يفقثلا رمع نب فسوي ةيلوت ىلع ماشه يأر رقتسا مث «دلاخ ناكم قارعلا ىلوتي

 1 قارا خيبت انه كيقملا نمو

 تيب لهأ مه نيذلا ليقع يبأ لآ نم وه يفقثلا رمع نب فسوي نأ -أ

 .دهعلا يلو كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا لاوخأ مهو «يفقثلا فسوي نب جاجحلا

 تيب مهو «ليقع يبأ لآ هراهصأ :كلملا دبع نب ديزي نإ» :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 «فسوي نب دمحم تنب ًاجوزتم كلملا دبع نب ديزي ناك «يفقثلا فسوي نب جاجحلا
 .(ة ج «١59١ص) («قسافلا ديزي نب ديلولا اهنم هلو

 ةنس هدلوم ناكو «كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا وه قسافلا ديزي نب ديلولاو
 نوكت دق ةيضق يف هتدلاو سبح متو «قلخلاو ةريسلا ءّس هوبأ ناكو ةيرجه ١

 ناك» :نودلخ نبا لاق «ه91/ ةنس كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ لوأ يف ةيقالخأ

 نم مهلقنف «مهلك جاجحلا ةبارق باذعب بلهملا نب ديزي رمأ كلملا دبع نب ناميلس
 ىلإ كلملا دبع نب ديزي هءاجو ءاهبذعو .كلملا دبع نب ديزي ةجوز مهيفو ءاقلبلا

 لمحف ءهددهتف «لبقي ملف ءاهيلع ررق ام لمح نَّمَضُف ؛هعفشي ملف ًاعفاش هلزنم
 كلت اهميرغتو اهسبح ناكو (177ص) .«رانيد فلأ ةئام اهنع كلملا دبع نب ديزي

 ناكو ابلاغ ةيصخش ةيضق ناك امنإو جاجحلا لآ ةبقاعمب لصتي ال ةظهابلا ةمارغلا
 - هدقح بابسأ نم ناك امبر هتدلاو سبح نكلو تاونس تس نبا كاذنآ ديزي نب ديلولا

 لاقف ؟ليلولا لاوخأ (جاجحلا لآ باقعو سبح امأو . نييناميلا ىلع دعب اميف -

 «قارعلا ىلع بلهملا نب ديزي كلملا دبع نب ناميلس ىلو ه45 ةنس يف» :يربطلا
 ذخأو ليقع يبأ لآ بذعي نأ هرمأو جارخلا ىلع نمحرلا دبع نب حلاص لعجو
 ؛بلهملا نب كلملا دبع مهباذع يلي ناكو ءمهبذعي ناكف ليقع يبا لآ حلاص

 ِبّذَع دق بلهَملا نب ديزي ناك» :رخآ عضوم يف يربطلا لاقو (هج .١٠”ص)
 فسوي نب دمحم تنب جاجحلا ّمأ تناك «ليقع يبأ لآ «كلملا دبع نب ديزي راهصأ

 «ديزي نب ديلولا هل تدلوف كلملا دبع نب ديزي دنع فسوي نب جاجحلا يخأ
 بلهملا نب ديزي سيل قارعلاب ليقع يبأ لآ باقع ىلوت يذلا نكلو (هج :175ص)
 .نمحرلا دبع نب حلاص مهباقع ىلوت  ىلوألا ةياورلا يف يربطلا ركذ امك - امنإو
 لآ عفدب كلملا دبع نب ناميلس رمأ» :لماكلا باتك يف دّربملا سابعلا وبأ لاق
 («هريغب ماقملا كلذ نم ُهَّسفن ىَدَف : هليوأت ءمهنم ىدافتف بّلهُملا نب ديزي ىلإ جاجحلا

 ةيالو يف كلذو نمحرلا دبع نب حلاص وه مهبيذعت ىلوت يذلاف - (١58/١ص)
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 مهنم ناكو ه44 45 ةنس كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف قارعلل بلهَملا نب ديزي
 هبصعتو نييناميلا ىلع هدقح بابسأ نم كلذ ناك امبرو ىفقثلا رمع نب فسوي

 ليقع يبأ لآ ّيفنب رمع ماق (ه١١١ - 49) زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف ب
 لاق» :ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ريثك نبا ظفاحلا لاق .نميلا ىلإ - فسوي مهنمو -
 :لاق ملسم نب نايرلا نع ةرمض انثدح ةدسأ قب ليعس انثدح «نايفس نب بوقعي

 بتكو نميلا بحاص ىلإ جاجحلا تيب لهأ ليقع يبأ لآب زيزعلا دبع نب رمع ثعب
 يف مهقّرفف «لمعلا يف تيب رش مهو ليقع يبأ لآب تئعب دق يّنِإف دعب امأ :هيلإ
 امنإو  ريثك نبا لاق  مالسلا كيلعو ءانيلعو هللا ىلع مهناوه ردق ىلع لمعلا
 .(ةلج 21؟"5ص) . (مهافن

 «ةريغص لامعأ يف مهقيرفتب نميلا ةيالو ريمأ يدعسلا دمحم نب ةورع ماقف

 ًاريمأ كلملا دبع نب ماشه هالو نأ ىلإ كلذك لزي ملف «يفقثلا رمع نب فسوي مهنمو
 نب ديلولا دهعلا يلو لاوخأ نم هنأل -ه١١١ ةنسو ٠١5 ةنس نيب ام  نميلا ىلع

 ضعب عم رواشتو قارعلا ةيالو نع دلاخ لزع ىلع مزع املف «كلملا دبع نب ديزي

 «يفقثلا رمع نب فسوي ةيلوت ماشه ررق «هناكم ىلوتي نم ةيمست يف هتصاخو هبراقأ
 اطبترم فسوي ناك يذلا كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا دهعلا يلو ريثأت ىلإ ريشي امم
 هيلع مزع ام ماشه ىفخأو «هدنع ةقثلا يوذ نمو هلاوخأ نم هنأل هب

 دقع دق ناك ام ذيفنت ىلع ماشه مدقأ ه١١١ ةنس ىلوألا ىدامج يف - ج
 «يفقثلا رمع نب فسوي ةيلوتو اهقراشمو قارعلا ةيالو نم دلاخ ءافعإ نم هيلع مزعلا
 هلامعو وه بلغتيو روثيف دلاخ ملعي نأ نم ًافوخ ةيرسلاو نامتكلاب كلذ ماشه طاحأو

 :يربطلا لاق «قارعلا ىلع ًايلاو فسوي لوصو لبق ًاماشه علخيو قارعلا ىلع
 نيثالث يف ريسي نأ نميلا ىلع وهو هطخب فسوي ىلإ بتكو دلاخ لزع ماشه ىفخأل

 متك قارعلا رمع نب فسوي يلوي نأ ماشه دارأ امل» ا . (هياحصأ نم

 ماشه ناكو «نتيرعلا يح نلوم وباسل يوب دلو :يربطلا لاق 2«. .كلذ

 كلذ يف هيلع مِدقو . هظاغ دلاخ نم ٌباتك ًاماشه ىتأ ل متاخلا هيلإ لعج

 ملاسل لاق مث ماشه هأرقف ا ا

 مث - لئاسرلا ناويد ىلع ملاس ناكو - كناشل قهدجا :كلحلا ديه دب ةسمع قلو

 يف هجردأف ًاريغص ًاباتك هطخب ماشه بتكف «هب هتيتأف ءملاس باتكب ىينتئا : يل لاق

 :هل لاقف ءفسوي لوسر بدنجب اعد مث .تلعفف «همتخا :يل لاق مث ءملاس باتك

 هبايث قّرم :يل لاق مث ءهردق قوف لأسيو هروط ٌدعتمل - فسوي ينعي - كبحاص نإ
 باتكلا هيلإ ٌتعفدف «هباتك هيلإ عفداو ينع هجرخأ :لاقف الا وأ برضف هب رمأ مث



 ملاس ةفيلخ ناكو ندرألا لهأ نم ةجلث يبأ نب ؛ ريشب باتراف . ءاجنلا كليو :هل ٌتلقو

 .«قارعلا فسوي ىو دقو. ةليح هذه لاقو

 كايإو ءفايإ كتيلو دقف قارعلا ىلإ رس» :فسوي ىلإ هطخب ماشه بوتكم ناكو
 راسف  «دلاخ لامع ذو  كباحصأ يف قارعلا مدقت ىتح  دحأ كاذب ملعي نأ

 يف نميلا ريمأ رمع نب فسوي ًادصاق قشمد نم ماشه بوتكمب فسوي ىلوم بدنج
 .بوتكملا يف امب ملعي الو «فسوي ىلع طخاس اماشه نأ نظي وهو ءاعنص

 قامو ني ةادل يرتكب كاسر يلوي اي دوج هيك رام ىذا كيو ا تدوين 7

 ةينامي نم وهو ةجلث يبأ نب ريشب ناك ىلوألا ىدامج يف كلذو  ءاعنص ًادصاق

 بوتكم يف ام كردأ دق ماشه ةفيلخلا لئاسر ناويد ىلع ملاس بئانو ندرآلا

 نع ةّيِرْفَش ةلاسر ةجلث يبأ نب ريشب بتكف .قارعلا ىلع فسوي ةيلوت نم ماشه
 جلاتسل اقانو ةفوكلا ريمأ دايز يبأ نب قراطل لماع ضايع ناكو «ضايع ىلإ كلذ

 كلهأ نإ : ضايع ىلإ ريشب بتكفاا :ريثألا نبا لاق .ةفوكلاب لئاسرلا ناويد ىلع

 . اقراط كلذ مِلعاو هللا دمضاو ةيسلان:هلاتأ اذإف يناميلا بوثلاب كيلإ اوثعب دق
 ىلإ بتكف هباتك ىلع ريشب مدن مث «باتكلاب دايز يبأ نب قراط ضايع ملعأف

 ىلإ يناثلا باتكلاب ضايع ىتأف «بوثلا كاسمإ يف مهل ادب دق كلهأ نإ :ضايع
 رهظي نأ فاخ وأ مدن ريشب نكلو لوألا باتكلا يف ربخلا :قراط لاقف «قراط

 «ةفوكلا ميلاقأب دلاخ لامع نم وهو دشار نب ديعس عم قراط رواشتو - (ربخلا

 . طساو ىلإ راس مث

 ًاموي راسف ءطساوب وهو دلاخ ىلإ ةفوكلا نم قراط بكرف» :يربطلا لاق
 ناويد ىلعو هسرحو دلاخ ةباجح ىلع ناكو يربربلا دواد هآرف «مهحّبصف «ةليل
 هنأل ًاقراط دواد ىأر دقو  .«نذإ ريغب مِدَق :لاقو بضغف «ًادلاخ مّلعأف «لئاسرلا
 طساو لماع يلجبلا ديلولا نب نابأ لزنم ىلإ هجوت حابصلا يف طساو ىلإ هلوصو دنع
 مث  امهعم رواشتف يبنيزلا هل لاقي ةلجد داوس ىلع دلاخ لامع نم لماعبو هب ىقتلاف

 بجاح يربربلا دواد لخدف ءطساو ةنيدمب ةرامإلا راد يف دلاخ ىلإ قراط هجوت
 تنك رمأ :لاق ؟كمدقأ ام :لاق هآر املف «هل نذأف» :يربطلا لاق .هل نذأتسي دلاخ
 ريمالا انا كملإ كيفك هةللا ةميعر لس ةاقو.: لاق هوه امون + لاق" هدف تاطشأ
 ىلإ عجرا :لاقو هنيع تعمدو دلاخ ٌقرف .ايشام كينآ نأ يغبني ناك امنإو كيزعأ

 نم رمأ :لاق .ٌرس دواد نود ام :لاق ؛هٌرسأ ًارمأ ريمألل ركذأ نأ ٌتدرأ :لاق .كلمع

 .(جرخو دواد بضغف . يرمأ

 اوثعب مهنأب ريشب هب بتك امب يأ  ربخلا ًادلاخ قراط ربخأ  دواد جرخ املف
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 كلذبو «قارعلل ًايلاو يفقثلا رمع نب فسوي نميلا ريمأ ينعي «يناميلا بوثلا كيلإ
 ىلإ ماشه بوتكمب فسوي ىلوم بدنج لصي نأ لبق ربخلاب هلامعو دلاخ ملع
 ةفاسملا نم برقأ قارعلا ىلإ ماشلا نم قيرطلاو ةفاسملا نأل ءءاعنصب فسوي

 . ءاعنص ىلإ ماشلا نم قيرطلاو

 :دلاخ لاقف «دواد باغ امل ربخلا ًادلاخ قراط ربخأ» :ريثألا نباو يربطلا لاق

 هغلب ناك نإ ٍءيش نم هيلإ رذتعتف نينمؤملا ريمأ ىلإ بكرت :قراط لاق ؟يأرلا امف
 :لاق «رخآ ءيشف :قراط لاق .هنذإ ريغب هيلإ ٌتبكر اذإ انأ لجرلا سئيف :لاق .كنع
 ماشلا ىلإ كمّدقتأو  (كتيالو ميلاقأ روزت يأ) - كلمع يف ريست :لاق ؟وه امو

 لاق .اذه الو :دلاخ لاق . هنذإ كيتأي ىتح كلمع ىصقأ غلبت ال كنإف «كل هنذأتساف
 كيتآو جارتدلا نع نينسلا هذه يف رسكنا ام نينمؤملا ريمأل ُنمضأَف تبهذأف : قراط

 ءمهرد فلأ فلأ ةئام :لاق ؟هغلبم مكو «كاذ امو :دلاخ لاق .ًالبقتسم كدهعب
 ةياور يفو) - مهرد فالآ ةرشع دجأ ام هللاو ءاهدجأ نيأ نمو :لاق . كدهعب كيتاو

 دشار نب ديعسو انأ لّمحتأ :قراط لاق (فلأ قالآ ةريقع دج اه هللاز :ريثألا نبا

 يقابلا قّرفتو «فلأ فلأ نيرشع ديلولا نب نابأو ُيِبَئيّرلاو ء«مهرد فلأ فلأ نيعبرأ

 : يربطلا ةياور يفو - انيك مهتلطع] تدك نإ مبقلل اذإ ىلإ :دلاخ لاق .لامعلا ىلع

 اهو تعرف: نإ : بوصألاو) هنع عجرأ م ؛ أائيش ًاموق ُتْغّوس تنك نإ ٌميتلل أذإ ين

 با مرتاتاا هرتعو مهيطعأ وأ - لمختأ امج هللاوف ءًائيش مهتيطعأ وأ مهل سيل ًائيش
 كيلع ةمعنلا ىقبت و ايندلا فنأتسنو انلاومأب انسفنأ يقنو كيقن امنإ :قراط لاقف

 ىضمو ةانلا ىف شن ار كلا اننا ف ناقر كوز ف راط هقدوق ينل اق را .. ايلعو

 ريغب جرخت ال كنأ ملع دق :لاقف «قراط لوقب دلاخ هربخأف دواد لخدو .ةفوكلا ىلإ
 - .«دشار نب ديعس هيخأ نباو وه قارعلا لبقتيف ماشلا يتأيو كلتخي نأ دارأف نذإ

 .مدقت امك قراط نم ًابضاغ ناك دواد نآل دلاخ تكسف

 ظ - :يه رومأ ةدع كلذ لمجم نم نيبتتو

 نم هلزعب ملع اذإ هعلخيو روثيس ًادلاخ نأب كلملا دبع نب ماشه فواخم نأ -أ
 يققثلا فسوي نآبو رمألاب دلاخ ملاع دقف ؛ةئطاخ فواخم تناك . .قارعلا ةيالو
 نإ لب . ءاعنصب فسوي ىلإ كلذب ماشه بوتكم لصي نأ لبق قارعلل ايلاو يتأيس

 نب قراط مهو سراف دالب نم اهيلي امو قارعلاب دلاخ لامع ًاضيأ لمش كلذب ملعلا

 لماع ةدرب يبأ نب لالب كلذكو ؛يبنيزلاو ديلولا نب نابأو دشار نب ديعسو دايز يبأ
 «ديرعسلا ادلب هيجاك ىروربلا دراذ نحو ؛مثيهلا نب نايرعلاو ةرصبلا

 ماشه ىلإ ريسي نأب قراط حارتقا ضفر يِرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ نأ - ب
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 نيذلا لامعلاو  قراط هب راشأ ام ضفرو «هغلب نوكي دق ءيش يأ نع هيلإ رذتعيو
 لوقي «مهرد فلأ فلأ ةئامب دلاخ ةيالو رارمتسا ءارش وهو  مهعم قراط رواشت

 «ةوشر ةباثمب عقاولا يف يه امنيب نينسلا كلت جارخ نم رسكنا ام اهنإ :ماشهل قراط
 نقلا ننلا قيعيرا ةتخار نورديعسو قراط مخمر ؛ماشهل غلبملا كلذ قراط نمضيف

 ءمهرد نويلم نيرشع ديلولا نب نابأو يبنيزلا لمحتيو - مهرد نويلم نيعبرأ يأ

 ضفرف .ناسارخو دئسلاو سرافو 5 هرصملا لامع ىلع ليملا ةيقب قيرفتي ذلاخب مرهزو

 مهتيطعأ نإ ميثلل آذإ نإ ,مهرد فالآ ةرشع لمحتأ ام هّللاو :لاقو يأرلا كلذ دلاخ
 .قارعلل ًايلاو ءاقبلل وأ «ًايلاو عجرأل ًائيش

 هدهع ماد دقف ءاهقراشمو قارعلل أيلاو ءاقبلا ىلع ًاصيرح دلاخ نكي مل -ج
 يفقثلا فسوي مودق رظتني لخأف «ةيفاكو ةليوط ةرتف يهو «ةنس ةرشع سمخ همكحو

 ملع دق ةرصبلا ريمأ يرعشألا ةدرب يبأ نب لالب ناكو ءرومألا ديلاقم هيلإ ملسي يكل
 دلاخ ناكم قارعلل ًايلاو ريسي نأب فسوي ىلإ ثعب دق كلملا دبع نب ماشه نأب ًاضيأ

 «ةرصبلا يف هباحصأل لوقي لالب ناك» : هنأ نم يربطلا هركذ ام كلذ ىلع لديو

 هذخأي ءءايحلا ليلق ( نيدلا فيريخس «سفنلا ضيغب لجر هيلإ ثعب دقو دلاخب مكنأك

 .(لاق امك ناكف ..تارتلاو نحإلاب

 ىلإ ماشه ةفيلخلا بوتكمب رمع نب فسوي ىلوم بدنج لصو كلذ ءانثأ يف - 4
 ام :هل لاقف «نميلا هيلع فسوي لوسر مِدَق» :يربطلا لاق .ءاعنصب فسوي
 كباتك باوج بتكي ملو ينبرض دقو طخاس نينمؤملا ريمأ ءٌرشلا :لاق ؟كءارو

 ىلإ ىهتنا املف هأرقف باتكلا فسوي ضفف .ناويدلا بحاص ملاس باتك اذهو

 ملعي نأ كايإو «هايإ كتيلو دقف قارعلا ىلإ رس نإ :هطخب ماشه باتك أرق هرخآ
 نأ دوصقملاو 00 لامع لخو) :ةياورلا فيضتو  .«دحأ كلذب
 قارعلا ةيالوب هطخب ماشه باتك فسوي أرق» ريثألا نبا ةياور يفو ؛ ؛ مهسبحبي

 ناك امنإو ةلاسرلا يف كلذ نكي ملو  «مهبذعيف هلامعو ادلاخ هذخأي نأ هرمأيو

 كايإ) ديل لاقل تامر: ليسو ليز يسير للامر باا + رو نإ يحجي ماع

 .(دحأ كريسمب ملعي نأ

 راتخاف ةدعب يتأف «قيرطلاب ًاملاع ًاليلد يل اورظنا :فسوي لاقف» : يربطلا لاق

 هيرضف ؟ديرت نيأ ىلإ : هنبا هلأسف «تّلصلا هنبا نميلا ىلع فلختساو الجر مهنم

 .(ها) «لزنم يب رقتسا اذإ كيلع ىفخيأ ءانخللا نبا اي :هل لاقو طوس ةئام

 مدعل كلذ ةحص مدع ىرنو «طوس ةئام هنبا برض هنأ ريثألا نبا ركذي ملو
 نبا اي) :هل لاق هنأ وه حصي نأ نكمي ام ةياغف «طوسلا ةئام هدلج بجوتسي ام دوجو



 هلع . يرْسقلا هللا دبع نب دلاخ /نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 6055

 ناكم ىلإ ريسي فوس هنأب رهظأ هنأ دب الو «(لزنم ىب رقتسا اذإ كيلع ىفخيأ ءانخللا

 ةوفرعي هناهصار فسر ناكو هقناظلا نم سيق ةليق نأ الاغ ةنئاطلا رغسات

 كلاسملاو ةيسيئرلا ريغ قيرطلاب ًاملاع ًاليلد فسوي ذخأ امنإو «قارعلا ىلإ قيرطلا
 ربخيف ةيسيئرلا قيرطلا كلس اذإ قارعلا ىلإ ٌرئاس هنأ ىلإ دحأ هبنتي ال ىتح ةيوارحصلا

 فلس امك رمألاب اوملع دق هلامعو دلاخ ناك امنيب «قارعلا ىلإ هلوصو لبق ًادلاخ

 زوافمو ةيسيئر ريغ ًاقيرط كلس مث نميلا يلاعأ ىلإ ءاعنص نم فسوي راسف «نييبتلا
 ىدامج لخدو ىلوألا ىدامج رهش ىهتنا كلذلو «ةماميلاو دجن ىلإ ةيوارحص

 اي :هل لاقف ا ا لا ل «قارعلا ىلإ همودق لبق ةرخآلا

 يف :هل لقي ملو ردا ال :لاقف ؟نميلا ىلإ قارعلا نم مداقلا مِدقي مك يف ناسح

 «ربخلا برستيف رمألا ىلإ ناسح هينتي ال ىتح .قارعلا ىلإ نميلا نم مداقلا مِدقي مك
 .- دلاخ ءادعأ دلأ نم ناك يذلا ناسح ىلع ىتح ربخلا متك يف ماشه رمتساف

 ىلإ يفقثلا رمع نب فسوي لصو ه١١١ ةنس ةرخآلا ىدامج طساوأ يفو

 ناكو «ةنس نيرشع لبق اهنع زيزعلا دبع نب رمع هافن ذنم ةرم لوأل كلذو «قارعلا
 - :يلي ام اهيلع ًايلاو قارعلا ىلإ هلوصو رابخأ نم

 قراط نتخ دقو «اهنم ًابيرق سرعف ةفوكلا ىلإ فسوي راس» :ريثألا نبا لاق -أ

 لاومألا ىوس ةفيصوو فيصو فلأ دلاخ هيلإ ىدهأف ءهدلو ةفوكلاب دلاخ ةفيلخ
 :اولاق ؟نوديرت نيأو «متنأ ْنَم :هولأسف قارعلا لهأ ضعب فسويب ٌرمف «بايغلاو
 .جراوخ مهنإ :اولاقو مهلتقب اوراشأو مهربخب هوربخأف ًاقراط اوتأف . عضاوملا ضعب
 رمأو «مهلاح اومتكف «متنأ ام : مهل ليقف «فيقث رود ىلإ هعم نيذلاو فسوي راسو

 رمأو رجفلا عم دجسملا لخد اوعمتجا املف ٌرّضُم نم كانه نم هيلإ عمجمف فسوي
 ريثألا نبا ركذ مث .«. .دلاخو «قراط ىلإ لسرأو «ىلصف ةالصلا ماقأو نذؤملا

 فجنلا لزنف ةرخآلا ىدامج يف ةفوكلا فسوي مِدَق» :لاقف يربطلا اهركذ يتلا ةياورلا
 قلطنا) يربطلا ركذ امك باوصلاو  (دلاخب ىنتأف قلطنا :لاقو ناسيك هالوم لسرأو

 لاقف قراط ىلإ اهلهأ ديس حيسملا دبع هعم ذخأف ةريحلا ناسيك ىتأف «قراطب ينتأف
 . .هيتآ انأ :قراط لاقف «كيعدتسي وهو قارعلا ىلع ايلاو مدق دق فسوي نإ :هل

 فسوي هبرضف» ةياورلا فيضت مث  «ةريحلاب اوفاوتف رمع نب فسوي ىلإ هب اولبقأو
 هنبا دلج هنأب معز يذلا وه ةياورلا هذه بحاصو  «طوس ةئامسمخ لاقي ًاحربم ًابرض
 دايز يبأ نب قراط ىتأ دقف «كاذو برضلا اذه ةحص مدع ىرنو ء«طوس ةئام تلصلا

 ةفوكلاب رمألا ديلاقم هيلا ماس ةنركلا هادو اقف راتب عب رمل قبب تايوتا ىلإ
 ىلع ُهالو نينمؤملا ريمأ نأب مهربخأو ةفوكلا يف سانلاب فسوي ىلصف ءاعئاط ًايضار
 لح هضراعي ملف « قارعلا
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 . دلاخ ىلإ مّدقم نب ًءاطع لسرأو «ةفوكلا فسوي لخدو» :ريثألا نبا لاق - ب

 لخدف  دلاخ  مشيهلا يبأ ىلع يل نذأتسا :لاقو هبجاح لوسرلا ىتأف «ةّمحلاب
 كدنع ام :لاق «ريخ :لاق ؟كلام :دلاخ لاقف «نوللا ريغتم دلاخ ىلع بجاحلا
 هيلع لخدف «هل نذئا :لاقف ء«مئيهلا يبأ يلع يل نذأتسا :لاق ءاطع :لاقف ءريخ
 ىلع هباحصأو ديلولا نب نابأ هنع هحلاصو هسبحف هذخأ مث «ةطخس اهمأ ليو :لاقف
 فسوي لخد» :لاقف كلذ ًاضيأ نودلخ نبا لقن دقو (ها) .«فالآ فالآ ةعست
 هنع هحلاصو هسبحو هيلع مدقف ةّمحلا ىلإ ِمّدقم نب ءاطع نب نامثع ثعبو ةفوكلا

 دخلا ناب ةناوزلا كلف يف ءاج اهنا (ها) «فالأ فالآ ةعبس ىلع هباحصأو ديلولا نب نابأ
 ىلإ فسوي ينلسرأ : لاق مّدقم نب ًءاطع نع يربطلا ركذ دقف ؛ حيحص ريغ هسبحف ًادلاخ

 ريغتم وهو بجاحلا لخدف ءمئثيهلا يبأ يلع يل نذأتسا : تلقف «بجاحلا ٌتيتأف» دلاخ

 :لاق مّدقم نب ًءاطع : لاق «ريخ كدنع ام :لاق ءريخ :لاق ؟كلام :دلاخ هل لاقف هجولا
 لخد ىتح رقتسأ ملف ٌتلخدف  ءاطع لاق هل نذئا :لاقف «مثيهلا يبأ يلع يل نذأتسا
 يلإ ُبحأ وه دحأ ّيلع يليل ناك ام : دلاخ هل لاقف «هعم دعقف يفقثلا تّلصلا نب مكَحلا

 ين رمألا ةيلاتم دلاخ ملس دع «قباسلا معزلا ةحص مدع كلذ نم نيبتيو (ها) . امكنم

 ذأ ناكام : دلاخ هل لاقو ءطساو ىلع هالو ًافسوي نأل تلصلا نب مكحَتلا ىلإ طساو
 ىلإ طساو ةمصاعلا يف رومألا ديلاقم ميلستب دلاخ ماقو . مكنم يلإ ُبحأ يلوتيل
 ميلستب يرعشألا ةدرب يبأ نب لالب ماق كلذلو «يفقثلا فسوي بئان تلصلا نب مكَحلا
 هراد ىلإ ةرصبلا نم لالب لقتناو «يفقثلا فسوي لماع ىلإ ةرصبلا يف رومألا ديلاقم
 ديلاقم همالتساو قارعلا ىلإ همودقب كلملا دبع نب ماشه ىلإ فسوي بتكو «ةفوكلاب
 - :رعاشلا لوقب ماشه لثمت ٍذئدنعو «ةيالولا

 اهذان ةرامإلا بولسم تحبصأف ينتيصعف افراح ًارمأ كترمأ

 نكي ملو «يفقثلا فسوي ةيلوتو دلاخ ةيالو ءاهتناب يطبنلا ناسح ماشنه ربخأو
 ًايلاو تاونس ينامث اهنم «ةنس نيثالث ءاهز ًايلاو ثككم دقف هتيالو ءاهتنا ىلع ًامدان دلاخ
 كلذو كلملا دبع نب ناميلسو كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف زاجحلاو ةمركملا ةكمل

 ءاسؤرو ءارمأ نم ناك مث (ما/17 ) ه51 ةنس ىتحو (م8609 قفاوملا) ه89 ةنس نم
 لنم ماشه ةفالخ يف اهقراشمو قارعلا ىلوت مث (ه5١١- 48) تاوئنس عبس ءاهز ماشلا
 سمخ قارعلل دلاخ ةيالو تناكو) :نودلخ نبا لاق (ما/75 سرام) ه5١٠ لاوش
 ذنم هتيالو ةدم عومجم نوكتف (م1/78) ه١١١ ةنس فصتنم ىتح كلذو (ةنس ةرشع

 /ه١١١ )85  ةنس نيثالث ءاهز اهقراشمو قارعلل هتيالو ءاهتنا ىلإ ةمركملا ةكم ىلوت
 .روصعلا كلت يف ءارمألاو ةالولا خيرات يف تارتفلا لوطأ نم يهو (مال"”8 -89

 1 ب 1

 تو تي سو
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 ماشه ةفالخ ةبقب يف . . هتيالو ءاهتنا دعب دلاخ ءابنأ :رشع سماخ

 رمتسا امنإو ءارمألاو ةالولا نم هريغك هتيالو ءاهتنا دعب ًادلاخ نايسنلا وطي مل
 نم ناكو «نيرمآتملاو نيبصعتملل ًافدهو نييناميلل ًاميعزو تايصخشلا رابك نم دلاخ
 - :يلي ام هتيالو ءاهتنا دعب دلاخ ءابنأ

 لقتنا دقو «قارعلاب ًاعاّيضو ًالاومأ دلاخ نب ديزي هنبالو هل ْنأل قارعلاب دلاخ ماقأ ١
 يف دلاخ لزن» يربطلا ركذ امك مث . ةمحملا :ةقطنم ىلإ طبماو ةنيدم نم دلاخ

 رقم كلذ ناكف .«ةفوكلا رسج فلخ ناروُدب هللادبنعا نب ليعامشإ هيخأ رصق

 ىلإ هلاقتنا ىتحو ه٠ ةرخآلا ىدامج فصتنم ىف هتيالو ءاهتنا ذنم دلاخ ةماقإ

 2 .ه١751١1 لاّوش يف ةفاصرلا

 بجومبو ءاهقراشمو قارعلاب دلاخ لامع لزعب يفقثلا رمع نب فسوي ماق -أ
 دلاخ لماع ( ينارهبلا ةلظنح نب رفعج لزعب فسوي ماق كلملا ذبع نب ماشه تاميلعت

 - ناسرخ ىلع هتيالوب يدزألا ينامركلا يلع نب عيدُج ىلإ بتكو «ناسارخ دالب ىلع

 يف نييناميلا دزألا سيئرو يِرْسَّقْلا دسأ باون نم عيدجم ناكو - اه١١١ بجر ىف

 ينامركلا عيدُج بطخف» :يربطلا لاق .ورم ةنيدمب وهو ةيلوتلا باتك هاتأف «ناسارخ
 يرن هلتق ةحفلاو دهعتلا ةيستف اوناع اهو ادسا كفو ةيلخ ناو هللا ةفحنت _ «سانلا
 فسوي مودق ركذو هيلع ىنثأو ليمجلاب ًادلاخ ركذ مث .هيدي ىلع مهل هللا عنص

 ًادسأ ينعي  تيملل هللا رفغ :لاق مث ةعامجلا موزلو ةعاطلا ىلع سانلا ثحو قارعلا

 تناك دقو  (ها) «رينملا نم لزن مث .مداقلل كرابو - ًادلاخ ينعي - لوزعملا ىفاعو

 ةيلوت ىلع فسويو ماشه مزع دقف «ةيديهمت ةيلاقتنا ةرتف ينامركلا عيدج ةيلوت
 ةيلوت مت هنأ يربطلا اهركذ ةياور يف ءاج كلذلو «ناسارخ ىلع يسيقلا رايس نب رصن
 وهو ه١؟١ ةنس تناك رصن ةيلوت نأ يربطلل ةيناث ةياور يفو ه١١١ بجر يف رصن
 املف «لعف دودر يأل ًابسحتو ةيديهمت ةرتف عيدج ةيالو تناكف «حجرألاو بوصألا

 دلاخو دسأ دهع يف ناسارخ ميلاقأ لامع رئاسو ينامركلا عيدجج لزع مت رمألا بتتسا
 ةيسيقلا نم ميلاقألا لامع ةيلوتب رصن ماقف ه١١١ ةنس يسيقلا رايس نب رصن ةيلوتو
 ةرتفلا هذه ةسايس نأ رهاظلاو ء(هذه لثم ةيبصع تيأر ام) ةيناميلا دحأ لاق ىتح

 دالبو رصم ةالوو ةيسيقلا نم اهقراشمو قارعلا ةالو نوكي نأو ةيناميلا ءاصقإ تناك

 ناوفص نب ةلظنح يناميلا ريمألا كلملا دبع نب ماشه ىلو دقف «نييناميلا نم برغملا
 دالبو ةيلامشلا ةيقيرفإل ًايلاو ةلظنح حبصأ مث - ه9١1١ ةنس لذئم . رصم ىلع يبلكلا
 .سلدنألاو برغملا

 برعلا يف قارعلاب ةلذلا تلؤت رمع نب فسوي ىلو املا :نودلخ نيا لاق - ب
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 ةمذلا لهأو يلاوملا نأ ىلع نئارقلا لدتو (١55ص) (ةمذلا لهأل هيف مكحلا راصو

 ءارمأ امأ «يطبنلا ناسح ريثأتب قارعلا ميلاقأ يف لاومألا تويبو جارخلا لامع اوراص
 لاومألا ثويبو جارخلا لامع نأ رادبيو .ًايلاغ نييسيقلا برعلا نم اوناكف ميلاقألا

 ا ا

 ضعب معزو - هددها :١ نس لئاوأ ذ  لاومأب مهتبلاطمو مهسبحلار ربم كلذ ذاختا متف

 امهركذ نيتضقانتم نيتياور يف معزلا كلذ ءاجو ءهلامعو دلاخ سبح مت هنأ ةاورلا

 ىلوألا ةياورلا نودلخ نبا زجوأ دقو .نودلخ نباو ريثألا نبا هنع امهلقنو يربطلا

 فالآ ةعبس ىلع هباحصأو ديلولا نب نابأ هنع هحلاصو ًادلاخ فسوي سبح» : الئاق

 قارعلا لامع هباحصأو ًادلاخ فسوي سبح» :ًالئاق ةيناثلا ةياورلا ىلإ راشأ مث .«فلأ
 رذنملاو دلاخ نب ديزي هنباو ليعامسإ هيخأ عم ةريحلا يف هسبحب دلاخ ماقأف ناسارخو
 ةياور ةيادب يف ءاجو (ها) «ه١7١ ةنس هقالطإب ماشه رمأ مث . .دسأ هيخأ نبا

 (هسبحو هذخأف طساوب دلاخ ىلع ةفوكلا نم ٍفسوي ميقا : :هنأ كلذ نع يربطلا

 كلذ نم وكوت .فلأ فالآ ةعست ىلع هباحصأو ديلولا نب نابأ هحلاصو) :لاق مث

 يلجبلا ديلولا نب نابأ مهيفو - دلاس لابع مه اجنإ هفسوي معدخا نيللا نا

 مهيلع نأ فسوي ىعااف  ةدرب يبأ نب لالبو دشار نب ديعسو دايز يبأ نب قراطو

 فالا ةعست ىلع هباحصأو ديلولا نب نابأ هحلاصف «لاملا تيبل جارخلا نم ًالاومأ

 امل مهنأ ليلدب مهنيب دلاخ نكي ملو «مهليبس ىّلخف ءاهعفد هل نونمضي مهرد فلأ
 :يربطلا لاق «كلذب هوربخأف نارود رصق يف - دلاخ ىلإ اوراس فسوي اوحلاص

 ا را لل : منهل لاقق ًادلاخ دلاخ باحصأ ربخأ)
 |! :فسويل اولاقف اوعجرف .اوعجراف مكيلع دوعي مث اهذخأي نأ نمآ ام ,فلأ فالآ

 ا :لاقف ع لا مس ل يس
 ءانعجر دق انإف :اولاق ءمكعنمأ مل | متعجر نإف مكيلع عجرأ الف انأ امأف مكبحاصو
 فالآ ةعستب ىضرأ ال هللاوف ضقنلا ىتأ مكتمف :لاق «معل : :اولاق ؟متلعف دق :لاق

 نم نيبتيو (8ج 2555 ص) «كلذ نم رثكأ مهنم لخأف .اهيلثم الو اهلثم الو فلأ

 ةحص مدع ىلع لدي امم ؛دلاخ لامع ضعب ِمُه امنإ فسوي مهسبح نيذلا نأ كلذ
 .ه١1١١ لاّوش يف هتيلختب ماشه بتك نأ ىلإ ةريحلاب ادلاخ سبح هنأب معزلا
 هوحلاص اوناك يذلا غلبملا نم رثكأ مهنم ذخأ نأ ىلإ دلاخ لامع سبح هنأ حيحصلاف

 نب ديزي وأ  ةريحلاب دلاخ سبح ربخ امأو .ه١17١ ةنس لئاوأ ىف كلذ ناكو ؛هيلع

 .اهنع نيقيلا أبنلا يلي اميف ةيناث ةيضق ناكف «ه١؟١ لاّوش يف  دلاخ

 ةميظع ًالاومأ مشاه ينبو ىلع نب ديز مامإلا ءاطعإب دلاخ ماهتا

 اهريغو تالجسلا يف ثحبي قارعلا ىلوت نأ ذنم يفقثلا رمع نب فسوي ناك
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 ىلع ءيش يأ  يلاوملاو ّيطبنلا ناسحو وه  دجي ملف دلاخ ماهتال عئارذ يأ نع

 ماهنال ةعيرف مشاه ينب ضعبو يلع نب ديزل دلاخ ميركت نم فسوي ذختا مث «دلاخ

 اهيلإ راشأ يتلا ةقباسلا هتالواحم تلشف نأ دعب كلملا دبع نب ماشه بيلأتو دلاخ

 نينا وأ هبيذعتو دلاخ ىلع هدي قالطإ يف ًاماشه فسوي نذأتسا» : الئاق يربطلا

 ةرم هل نذأف «لاومألا باهذو جارخلا راسكناب هيلع لتعاو هيلع رثكأ ىتح هل نذأي ملف
 ّيلع نب ديز عدوتساو ىطعأ ُهَنأِب دلاخ اهيف مهتا يتلا يه ة ةرملا كلتو (ها) «ةدحاو

 - :يلي ام ةيضقلا كلت ءابنأ نم ناكو «ةميظع ًالاومأ هعم صاخشأ ةعبرأو

 ميال مِدق :لاق شايع نب مذهللا كيب قع: ئذع نبت مقيفلا ركذ١ :يربطلا لاق

 ا ل «بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع
 هللا دبع نب دلاخ ىلع « ؛بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع نب يلع نب دوادو

 نب فسوي يلو املف «ةئيدملا ىلإ اوعجرو ؛مهزاجأف :قارعلا ىلع ريمأ وهو يرْسَقْلا
 نم عاتبا ًادلاخ نأ ركذي بتكو .هب مهزاجأ امبو مهئامسأب ماشه ىلإ بتك يفقثلا رمع
 نبا لاقو .(هأ) «. . هيلع ضرألا ّدر مث رانيد فالآ ةرشعب ةنيدملاب ًاضرأ يلع نب ديز

 هنأ ماشه ىلإ بتك ءيِرْسَقْلا دلاخ يف بتك امل يفقثلا رمع نب فسوي نإ :نودلخ

 هيلع درو رانيد فالآ ةرشعب ةنيدملاب ًاضرأ ديز نم عاتبا هنأو :تيبلا لهأل ةفيبش

 يربطلا ركذي ملو (557”ص) (ًالام هيلع نيدفاولا هباحصأو ًاديز عدوأ هنأو «ضرألا

 نودلخ نبا نأ رهاظلاو «(«تيبلا لهأل ةعيش ًادلاخ نأ ماشه ىلإ فسوي بتك) هنأ

 رفص يف - يلع نب ديز جورخ دعب ماشه ىلإ فسوي اهبتك ةلاسر نم كلذ ذخأ
 دق مشاه ينب نه تسلا اذه لهأ نإ ماشه ىلإ بشك هنأ يربطلا ركذ ثيح - ه7

 مهاطعأ قارعلا دلاخ يلو املف هلايع توق مهدحأ ُةّمه تناك ىتح ًاعوج اوكله اوناك

 0 ب . «ةفالخلا ىلإ مهسفنأ تقات ىتح اهب اووقف لاومألا

 ةثالث تدمضت يتلاو . ه١11 لاّوش يف - ماشه ىلإ هتلاسر يف ًاضيأ كلذ لثم بتك
 ةنيدملا ىلإ اوعجرو مهزاجأو قارعلاب دلاخ ىلع اومدق نيذلا ءامسأ : :ايلرأ .رومأ

 نب هّللا دبع نب يلع نب دوادو «يلع نب رمع نب دمحمو «يلع نب ديز مهو
 نب ةملس نب بويأو «فوع نب نمحرلا دبع نب دعس نب ميهاربإ كلذكو «سابعلا
 ًاضرأ ديز نم عاتبا ادلاخ نإ :اهيناثو «يموزخملا ةويعمجلا م ديلولا ند هللا كيف

 هباحصأو ًاديز عدوأ هنإ :اهثلاثو هيلع ضرألا در مث رانيد فالآ رف فيليب

 .ًاميظع الام هيلع نيدفاولا

 ًاماشه فسوي نذأتسا» هنأب قباسلا ربخلا قايس ىف يربطلا هركذ ام عقو ٍذئدنعو
 ثعبو «ةدحاو ةرم هل نذأف . .هيلع رثكأ ىتح «هل نذأي ملف دلاخ ىلع هدي قالطإ يف
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 ةيتاست نما قد ةيلع طنسو نمانلا نيفحو ذل ار هتاسور اغلق: كلل نيلعي امير
 دسم تيدا 1 ا م ىتح ةدحاو هملكي ملف

 ل :دلاخ هل لاقف «نهاكلا
 :يربطلا لاق - .«سبحلا ىلإ فسوي هدر مث ءرمخلا عيبي ينعي رمخ ءابس كوبأ
 هنأ دلاخ «ىعذاف هللا دبع نب دلاخ بْذَع رمع نب فسوي نأ ةديبع وبأ معزو»

 رخآلاو ُيموزخم امهدحأ شيرق نم نيلجرو ؛«يلع نب دوادو ؛يلع نب ديز عدوتسا

 هسبح يذلا نإ :يبلكلا دمحم نب ماشه نع يربطلا ركذ مث ُ .«ًاميظع الام ُنَحِمُج

 دلاخ نب ديزي نإ) :لاقف .يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ نب ديزي وه امنإ فسوي هبذعو

 ني ةواذَو «بلاط يبأ نب يلع نب رمع نب دمحمو «ّيلع نب ديز لبق ًالام ىعّدا

 نب ةملس نب بويأو يرهزلا فوع نب نمحرلا دبع نب دعس نب ميهاربإو يلع
 نيواقم ىلا ترب عيب ابنكل «يموزخملا ةريتسلا نيدتكل لا هد هللا دنغ

 ىلإ بتك امل رمع نب فسوي نأ صوصنلا لمجم طبر نم نيبتيو (ها) ."كلملا دبع
 يلع نب ديز عدوتسا ًادلاخ نأب معزلا اهنمو ركذلا ةفلاس ةثالثلا رومألاب ماشه
 - :نينمازتُم نيرمأب كلملا دبع نب ماشه ماق ءًاميظع الام هباحصأو

 رو ا ل دا درا لا ميهاربإ ىلإ ماشه بتك :امهدحأ

 نب دعس نب ميهاربإو «يلع نب دوادو ءيلع نب رمع نب دمحمو ء؛يلع
 مهاطعأ ام لوح مهعم قيقحتلاو «ةملس نب بويأو ؛«فوع نب نمحرلا دبع
 .كلذب ةئيدملا لماع ماقف .هيلإ نيسوبحم مهب ثعبي نأو «دلاخ مهعدوتساو

 دلاخ نب ديزيو يِرْسَقْلا دلاخ ذخأب يفقثلا فسويل ماشه نِذأ :امهيناثو

 نم ًافسوي رذحو «كلذ ىلع دهشي ًايسرح ثعبو ؛كلذ لوح امهعم قيقحتلاو
 نئل ماشه فلح» . يربطلا ةياور يف امك وأ  هنلتقيل لعف ول هنأو دلاخ ىلع يدعتلا

 ىلإ دلاخ نب ديزيو ًادلاخ فسوي ىعدتساف «هنلتقيل هدي يف وهو هلجأ دلاخ ىلع ىتأ
 نبا اي :فسوي لوق وهو ركذلا فلاس مالكلا فسويو دلاخ نيب عقوف «ةريحلا
 امنإ ءاّبسلا نبا اي كنكلو يفرشب ينرّيعت قمحأل كنإ :دلاخ هيلع باجأف :«نهاكلا
 نأ يِرْسَقْلا دلاخ ىفن نأ دعب كلذ ناكو ٠ ءرمخلا عيبي ينعي ءرمخ ءاّبس كوبأ ناك

 ليقو «ةريحلا يف هئاقبو دلاخ فيقوتب فسوي رمأف ءالام يلع نب ديز عدوتسا نوكي

 أضيأ ضرعت يذلا دلاخ نب ديزي وه هسبح مت يذلا نأ باوصلاو .هيذعو هسيح هإ

 ىقتاف : امظع الاف هباحصأو اذنف عدوأ هنأب فارتعالا ىلع هماغرإل بيذعتلا نم ءيشل

 بتكو سبحلا يف فسوي هاقبأف يفقثلا فسوي معازمب رارقإلا نم عونب باذعلا ديزي
 .كلذب ماشه ىلإ

 عم قيقحتلاب يموزخملا ميهاربإ ةنيدملا لماع ماق ةرونملا ةنيدملا يف امنيب
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 لماعلا لاقف .ًائيش دلاخ مهعدوأ ام اوفلحف .مهباحصأو يلع نب دوادو ّيلع نب ديز
 دب الف نايرت امب ءاج دق نينمؤملا ريمأ باتك نكلو ناقداصل يدنع امكنإ :دوادو ديزل
 - نيسوبحملاك ماشلا ىلإ سارح عم مهثعب يأ  ماشلا ىلإ مهلمحف «هذافنإ نم

 يفقثلا رمع نب فسوي اهب بتك يتلا ةثالثلا رومألا نع كلملا دبع نب ماشه مهلأسف
 نا در . كلذ ىوس ام اوركنأو ةزئاجلاب اوّرقأف» :يربطلا لاق «هيلإ
 . .مهرد فلأ ةثامب يل رمأف قارعلاب دلاخ ىلع ٌتمِدق تنك : :نسابع نن هللا كبح

 عمر اهلا ناب ادهن دحاو لع احا الج ناب يسع ني دفجسو دير زا كلامو
 لأسو» :يربطلا لاق .دلاخ هب امهزاجأ امب ةملس نب بويأو دعس نب ميهاربإ رقأو

 نأب يفقثلا فسوي ءاعذا يه ماشع مهب يذلا ناكو .«اهركنأف ضرأللا نع ًاديز ماك

 مهعدوأ دلاخ نوكي نأ اوركنأف ءًاميظع الام مهعدوتسا  دلاخ نب ديزي وأ - ًادلاخ

 ىعُدا امم هيلإ رمع نب فسوي هب بتك ام ماشه مهل ركذ)ا : يبلكلا نبا لاقو .ًائيش ا

 نإ» ةديبع يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا معازم يف ءاجو يركن يل

 مهنإ قو فسوي ىلإ مههجيو ب رق مب رق فموي لاك مو ًايز قثم ااشع

 مهنيب عمجتِل كيل ا و ع سا مدر يي ل وس

 امنإو دلاخ ىلإ ءاعدالا يمني ل اماكن يحصل ايما . .هوبذكيف دلاخ نيبو
 نب ماشه قيرط نع يربطلا ريرج نبال ىلوألا ةياورلا يف امك دلاخ نب ديزي ىلإ

 نب ديزي مهلَبِق ىعُدا امم هيلإ فسوي هب بتك ام ماشه مهل ركذ» : :لاق يبلكلا دمحم

 هل لاقف «هنيبو مكنيب عمجيف هيلإ مكب نوثعاب انِإف :ماشه مهل لاقف . اوزكناف كلاخ
 يذلا امو :لاق ءرمع نب فسوي ىلإ يب ثعبت ال محرلاو هللا كدشنأ :ّيلع نب ديز

 ل كللذ نصيل ماش لاذ : ىلع ىدتعي نأ فاخأ :لاق ؟رمع نب فسوي نم فاخت

 نالفو نالف كيلع مِدَق اذإف ءدعب امأ :رمع نب فسوي ىلإ بتكف «هبتاك ماشه اعدو
 ىعدا امب اوّرقأ مُه نإف يرْسَمْلا دلاخ نب ديزي نيبو مهنيب عمجأف نالفو نالفو

 مهفلحتساف ةنيبلا مقُي مل وه نإف ٌةنيب هْلَّسف اوركنأ مُه نإو «ّيلإ مهب حرسف  مهيلع

 يش مهلَبِق هل الو ةعيدو ُيرْسَقْلا دلاخ نب ديزي مهعدوتسا ام وه الإ هلإ ال يذلا هللاب

 . ؟مهليبس لخ مث
 نب ةملَس نب بويأ هدنع ىقبأو «سرحلا نم لجر عم ماشه مهب حّرَسَو

 نب ماشه ةنبا كلملا دبع نب ماشه ّمأ نأل يموزخملا ءيشملا ود ديلولا نيللا كبع
 ءيشب ذخؤي ملف هلاوخأ يف وهو يموزخملا ةريغملا نب ديلولا نب ماشه نب ليعامسإ
 نب دوادو «ّيلع نب رمع نب دمحمو يلع نب ديزب سرحلا راسو .فرقلا كلذ نم
 رقم نم  فوع نب نمحرلا دبع نب دعس نب ميهاربإو ,سابعلا نب هَّللا دبع نب يلع
 طساوأ يف كلذو «قارعلاب ةريحلا يف يفقثلا رمع نب فسوي ىلإ  ةفاصرلاب ماشه
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 نلجأ مقلع ناس ام" مينفاموب ىلع اوفر امل لكلا نا لاق م 14
 :اولاقو ًاعيمج اوركنأف لاملا نع مهلأس مث «ةلأسملا يف هفطلأو هنم ًابيرق ّيلع نب ديز
 ءمهيلإ يرْسَقْلا دلاخ نب ديزي فسوي جرخأف .قح البق هل الو الام انعدوتسي مل

 اذهو يلع نب رمع نب دمحم اذهو ّئلع نب ديز اذه :هل لاقو « مهنيبو هنيب عمجف

 خي كيدي لاقف ؛«تيعدأ ام مهيلع تيعدا نيذلا دعس نب ميهاربإ اذهو يلع نب دواد

 .اريثك الو ليلق مهلبق يلام :دلاخ

 مهلزنأ فسوي ىلع اومِدَق املف :لاق هنأ هنع ركُذك ةديبع وبأ امأو) : يربطلا لاق

 ريمأ باتك اذهو موقلا فلح دق :هل لاقف ءهب ينأف «دلاخ ىلإ ثعبو :ههمركأو
 ركذو) :يربطلا لاق ؛(ةنيب هل نكت ملف تيعدا امب ةنيب كدنع لهف مهتءاربب نينمؤملا

 دلاخ معز :فسوي هل لاق ءفسوي ىلع مد امل يلع نب ديز نإ :دانج نب ديبع نع

 متشي وهو الام ينعدوي نأ :لاق يلع نب ديز نأ ديبع معزف - ؟ًالام كعدوأ دق هنأ

 دق كنأ تمعز ديز اذه :هل لاقف رضحف دلاخ ىلإ فسوي لسرأف «هرينم ىلع يئابآ

 يف كمثإ عم عمجت نأ ديرتأ : لاق مث امههجو يف دلاخ رظنف عركنأ دقو الام هتعدوأ

 مث فسوي همتشف «ربنملا ىلع هءابأ متشأو همتشأ انأو الام هعدوأ فيكو اذه يف ًامثإ

 هدحبو يلع نب ديز ىلع ءامدالا نكي ملف ةحيحص ريغ ةياورلا هذهو .(هأ) «هدر

 ميظع ناك لب هءابآو ًاديز متشي ب دلاخ نكي ملو ءاوركنأف ةعبرألا ىلع ناك امنإو

 كلذكو يبلكلا نب , ماشه نع يربطلا هركذ ام حيحصلاف هئابآل ريدقتلاو ديزل ميركتلا

 له :فسوي مهلأس امل هعم نيذلاو ًاديز نأ ىلوألا ةياورلا ي يف ةديبع يبأ نع هركذ ام

 يف ًالزنم فسوي مهلزنأف «كلذ اوركنأ لوا ديلا فق قب نأ دلاخ مكعدوأ

 نب دلاخو هسبحم نم دلاخ نب ديزي ىعدتساو «ةرامإلا راد ىلإ مهاعد مث «ةريغعلا

 نالفو نالفو نالف اذهو ديز اذه :هل لاق دلاخ ىتأ املف «هتماقإ لحم نم هّللا دبع

 يف وأ - ّيف كمثإ عم عمجت نأ ديرتأ :دلاخ لاقف ءاوركنأ دقو الام مهتعدوأ نيذلا

 فلس دقو (فسوي همتش) هنأ ديبع ىبأ ةياور ىف ءاجو .ءالؤه ىف امثإ يلع بذكلا
 قي كلن هيلا تاع ف ماكل اب :ادنسوي وق رهو وعسلا ريكيركو
 ىلإ هدرب فسوي رمأف ءرمخ ءاّبس كوبأ ناك امنإ ءاّبس نبا كنكلو يفرشب ينريعت

 يبلكلا نبا نع يربطلا ركذ دقف دلاخع نب ديزي امأو - ةيربجلا هتماقإ لحم وأ - ه
 اذهو يلع نب رمع نب دمحم اذهو ّىلع نب ديز اذه» :هل لاق رمع نب فسوي نأ

 لاَقف «ريثك الو ليلق مهّلبِق يلام :لاقف «تيعذإااب مويلع تيعدا نيذلا كولو نإلن

 فسوي رمأو هلتق دق هنأ ّنظ ًاباذع لئموي هبذعف ةريمؤملا ريفأب مأ أزهت فا :افسوي

 ىلع موقلا دنع ردتقي ملف يلع نب ديز ادع ام  (باذعلا)  مهيلع طسبف موقلاب
 ظلغ :لاقف ؟تيعدا ام ىلإ كاعد ام :دلاخل موقلا لاق» :ةديبع وبأ لاقو .«ءيش
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 عئاقولا طبر نم نيبتيو - ؛جرغب هللا يتأي نأ ٌتلّمُأو ُثيعّذا ام تيعداف باذعلا يلع
 نب ديزي ىلع باذعلا فسوي طسب املف .دلاخ نب ديزي وه امنإ كلذ لاق يذلا نأ

 يبأ نب يلع نب رمع نب دمحم ىلع يأ يلع نب ديز ادع ام موقلا ىلعو دلاخ
 نب نمحرلا دبع نب دعس نب ميهاربإو سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دوادو بلاط

 ةالص دعب دجسملا ىلإ مهجرخأ مث» - يبلكلا نبا: لاق ع يك ىلع ردتقي ملف فرع

 رمع نب دمحمو يلع نب ديز فلح - ؛ًاعيمج هل اوفلحف « «مهفلحتساف رصعلا

 دلاخ نب ديزي مهعدوتسا ام وه الإ هلإ ال يذلا هّللاب دعس نب ميهاربإو يلع نب دوادو

 مهوعدوتسا ام وه الإ هلإ ال يذلا هللاب دلاخ نب ديزيو دلاخ فلحو ائيش يِرْسَقْلا

 هملعب : مانع ىلإ بايسوب :بقكتاا ىدلخلا نبادلاكا» نيك لو: لبلف ليلق مهلَبِق انل الو آلام

 مهقلطأف ءاوفلح» مهنإ ةديبع وبأ لاقو . «مهليبس ّلخ : ماشه هيلإ بتكف «لاحلا
 عم ةريحلاب ًاسوبحم دلاخ لزي ملا : هنأ نم يربطلا هركذ ام كلذب طبتريو .(فسوي

 0 لا ل لا

 يف ءاجو  .(ه١7١ ةنس لاّوش يف هليبس ةيلختب هرمأي ماشه هيلإ بتك مث . . هللا دبع

 وهو (ًارهش رشع ةينامث مامت) ناك ةريحلا سبح نم مهليبس ءالخإ نأ ةياورلا قايس
 بوتكمو ةمهتلا كلت ةيضق ةيادب ذنم (ًاموي رشع ةينامث) باوصلاو ؛فيحصتو أطخ
 هيلإ مهثعبي نأو هعم نيذلا ةعبرألاو يلع نب ديز ذخأب ةرونملا ةنيدملا لماع ىلإ ماشه

 «دلاخ ىلع ىدعتي ال نأو دلاخ نب ديزيو دلاخ ذخأب فسوي ىلإ ماشه بوتكمو

 امهعمو ايتأف - ه١7١ لاّوش ا/ يلاوح يف  ةرّْيجلا ةنيدم ىلإ فسوي امهاعدتساف

 هل حامسلا مدعو ةريحلا يف دلاخ ءاقبإو دلاخ نب ديزي سبح متف ءرذنملاو ليعامسإ
 - :سبع نم لجر لاقف ةيريخلا ةفاقإلا نه اهرئتلسس ناكف اهترذافمت

 لئابقلا يف ُهَفوُرعم اونجست الو همسا اونجُسَت ال ٌّيرسقلا اوُنَجْسَت َْنِإف

 سرحلاب نيبوحصم هعم نيذلا ةعبرألاو يلع نب ديز هيجوتب ةنيدملا لماع ماقو
 «ةريحلا يف يفقثلا فسوي ىلإ سراح عم ماشه مههجوف «ةفاصرلا يف ماشه ىلإ

 مويلا يف عيمجلا ليبس ءالخإ متو هركذ فلس ام عقوف «لاّوش ٠١ يلاوح يف هيلإ اومِدَقف
 . ةيرجه ١7١ ةنس لاّوش رهش سفن يف كلذو ةيضقلا كلت ةيادبل رشع نماثلا

 هك دك

 ّيلع نب ديز مامإلا ةروثب ةقالعلاب هماهتاو . .ةفاصّرلا ىلإ دلاخ لاقتنا - "

 ءاج امكو - ه١7١ ةنس لاّوش يف ركذلا ةفلاس ةقفلُملا ةمهتلا ةيضق ءاهتنا دعب
 هيخحأ رصق يف دلاخ لزنف  ةريحلا نم دلاخ ىضم# - يربطلل كولملاو ممألا خي يرات يف

 لخأف هدحو دلاخ نب ديزي جرخو ؛ةفوكلا رسج فلخ نارودب هللا دبع نب ليعامسإ
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 نب نمحرلا دبع مهزهج دق رذنملاو ليعامسإ هعمو دلاخ جرخو . .ءيط دالب ىلع
 0 «لتاقم ينب رصق ىلإ لاقثألاب ثعبو صاعلا نب ديعس نب ةسبنع

 ةّيقب اهب دلاخ ماقأف ةفاصُؤلا ءازإب يهو ةيّرقلا ىلإ اولّمحت مث تيه ىلإ راسو لتاقم

 .(1ج ؛«16١ص) .ارفصو مرحمو ةجحلا يذو ةدعقلا يذو لاوش

 ه١7١١1 لاّوش يف ركذلا ةفلاس ةقفلملا ةمهتلا ةيضق دعب  ةرتفلا تاذ يف امنيب

 نب هللا دبع نب يلع نب دوادو بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز ماقأا

 نلإ بدكير ةفوكلا نم جورخلاب اديز رمأي بفسومو :.:رهشأ ةعيرأ ةقوكلاب _ىئانعلا

 ضعب عزاني هنأ ركذي ديزو ءديز جاعزإب هرمأي تلصلا نب مكَحلا ةفوكلا ىلع هلماع

 ىلإ كلذب ةفوكلا لماع بتكيف فل ل هللا ديبع نب ةحلط لآ

 . .امايأ هّرقيف «ةريحلاب فسوي

 نم نوريثكلا عياب (ه177١ رفص -ه1١؟١ لاّوش) ا روهشلا كلت لالخو
 ؛هعم جورخلا ىلع اودهاعو  ًارس يلع نب ديز مامإلا اهيحاونو ةفوكلا لهأ

 ىلإو  ابرغ  ةماميلاو دجن يف ٍءيط دالب ىلإ دتمت ةيرسلا تالاصتالا تذخأو
 اهي انا :نيفيرا كاهر اخلي دير رعبا بدينلا ذا تاناورلا رهو انوش تاناما

 كاذنآ موقت نأ ررقملا نم نكي ملو «ةيراج لازت ام ةروثلل ةيديهمتلا ةيرسلا تالاصتالا

 يفقثلا فسوي ذخأ  كلملا دبع نب ماشه ةفالخ ةياهن ىلإ دتمت امبر  ةرتف دعب امنإو
 نأو ًاديز نوُمؤي سانلا نأ هيلإ نولقني فسوي مالزأ ضعب ذخأو ديز ىلع قييضتلا يف
 الو ةفوكلا نم ًاديز جرخأ نإ :ةفوكلاب هلماع ىلإ فسوي بتكف هيلإ فلتخت ةعيشلا

 7 :ريثألا نبا لاق .هماقم موقي نم لكويلو ايرج رجيلف عزاني هنأ ىعذا نإو هرخؤت
 ّيلع نب ديز رمأ هغلب دق رمع نب فسوي نأ هوعياب نيذلا يلع نب ديز باحصأ ىأر
 ب ةعيشلا نهد ميسورر نما ةعاعج هيلإ تعمتجا ؛هرمأ يف ثحبتسيو هيلإ سدي هنأو

 ام امهل رققتو :هللا امهمحو :كديز لاق ؟رمعو ركب يبأ يف لوقت ام هللا كمحر : اولاقو
 امنإ : مهل لاق مث 0 - ًاديز اولداجو - ؛ًاريخ الإ امهيف لوقي يتيب لهأ نم ًادحأ ٌتعمس

 نإف أفطُت نأ عدبلا ىلإو ايحت نأ نئسلا ىلإ ِْيل هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ مكوعدن

 ديز مهامسف . .هتعيب اوثكنو هوقرافف . ليكوب مكيلع ٌتسلف متيبأ نإو متدعس انومتبجأ

 ديز نب تيمكلا ىلإ بتك ّيلع نب ديز جرخ امل» :يناهفصألا لاقو .«ةضفارلا

 - :لئاقلا تْسْلأ شيمعأ اي انعم ٌجرخا :يدسألا

 ماوللاةمالممكيفمس اقلاابأ ثظفح اذإ يلابأ ام

 - :تيمكلا هيلإ بتكف
 "لجحت يلوح نابرغلا اهل لظت ةبثو نودامب يسفن مكل دوجت
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 يفقثلا فسوي ىلإ ةاشولا لقنو ًاديز اولذخ نيذلا نم ًادحاو تيمكلا ناكف
 ةريحلا نم دونجلاب فسوي راسو سائلاو دتجلا رفئتساف ةفوكلا لماع رمأف ءأرابخأ
 دغاوف ةروثلاب مايقلاب ردابو لجعت تاكرحتلا كلتب ديز ملع املو .ةفوكلا ًادصاق

 ىتئام هوفاو نيدلا مج داكف ه7 ةنس رفص نم ةليل لوأ ءاعبرألا ةليل هباحصأ

 اولتتقاف «يفقثلا شيج هيلع قبطأ امنيب ءمهب ٌديز راثف ءالجر رشع ةينامثو لجر

 يدهنلا دايزو يراصنألا قاحسإ نب ةيواعم لتاقو ؛ءاعبرألا موي ءاسم اذديدش ًالاتق

 «ليللا ىلإ هعم نمو ديز تبثو الي ىنح ًاديدش ًالاتق ديز عم يريمحلا يهاضقلا

 بحرأ رود نم راد ىلإ هباحصأ هلقنف ىرسيلا هتهبج بناج يف مهسب ديز بيصأف

 ءديز تام لصنلا عزن املف ديز جضف مهسلا لصن عزتناف ًابيبط اورضحأو ةفوكلاب

 يف ىحرجلا نوعبتتي يفقثلا فسوي دونج ذخأو «سانلا قرفتف ءًأارس هباحصأ هنفدف
 هلماع فسوي رمأف «٠ ءةعمجلا موي ليز رق ىلع اقوي يلاوملا دحأ لدو «ةفوكلا رود

 ديز نامثج راضحإ متو ؛هربق نم هجرختساو ربقلا شبنف يفقثلا تّلصلا نب مكَحلا

 فسوي ثعب مث ءةفوكلا ةسانك يف ديز ندب بلصو هسأر عطقف يفقثلا فسوي ىلإ
 ديلولا ىلوتو ماشه تام نأ ىلإ ةسانكلاب ًابولصم ندبلا يقبو .ماشه ىلإ دنا سارب

 . لعفف هقارحإو هلازنإب ًافسوي رمأف

 ةفاصرلا ءازإب ةيّرقلا ىتأ يِرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ ناكو» :نودلخ نبا لاق
 ماشه دنع دلاخب فسوي ىعسف ءهرمأ ىضقناو ليقو يلع نب ديز جرخ ىتح اهب ماقأف

 يتلا ةيّرقلا ىت تأ دلاخ ناك» :ريثألا نبا لاقو «. .جورخلا يف اديز لخاد يذلا هنأب .
 ىلإ فسوي بتكف «لِتقُف دبز جرخو ه5 ةنس رفص ىلإ اهب ماقأف ةفاصرلا ءازإب
 ىلو املف هلايع توق مهدحأ ةّمه تناكف ًاعوج اوكله اوناك دق مشاه ينب نإ : : ماشه
 يأر نع الإ ديز جرخ امو «ةفالخلا ىلإ مهسفنأ تقاتف لاومألا مهاطعأ قارعلا دلاخ
 ىلإ يفقثلا رمع نب فسوي بتكاا :يربطلا لاقو . (لماكلا - 5 /7852ص) .دلاخ
 ا ل ا ل :كلملا دبع نب ماشه
 ىتح اهب اووقف لاومألا مهاطعأ قارعلا دلاخ ىو املف هلايع توق مهدحأ ٌةّمه تناك
 لوزت كلذ ىلع ليلدلاو دلاخ يأر نع الإ ديذ جرخ امو «ةفالخلا ىلإ مهسفنأ تقات
 نبأ عم باتكلا فسوي لسرأو . .اهرايخأ ىنحم ::سي قارعلا ةَجّرْدَم ىلع ةيرقلاب دلاخ
 نم ٌبذكو تبذك : ينيقلل لاق مث ةهرب تكس باتكلا ماشه أرق املف «ينيقلا نَح

 :ريثألا نبا لاقو (ةج 0 ) ا انمهتا امهمف كلسرأ
 كلذكو .«ةعاط يف ًادلاخ مهتن انسل :لاقو هلوسر برضو فسوي ٌبذك : ماشه لاق»

 يف ًاديز لخاد يذلا هنأب ماشه دنع دلاخب فسوي ىعس.. » :نودلخ نبا لاق
 .«ةعاط يف ًادلاخ مهتن انسل :لاقو هلوسر خبوو هتياعس ماشه ذرف .جورخلا
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 ل ل :لاق هنأل يفقثلا فسوي بذك ماشه كردأ دقو

 هروب ب قارعلا ةجّرَدَم ىلع ةيرقلاب دلاخ لوزن كلذ ىلع ليلدلاو دلاخ

 ل كلملا دبع نب ماشه ثيح - ةفاصرلا ىلإ قارعلا نم هجوتي مل ادلاخ نأ ينعي

 ديز رابخأ ةعباتمل قارعلا ةَجّرْدَم ىلع ةيرقلا ىف ذ ماقأ امثإو  هراد ثيح ب قشمد ىلإ

 - «ةطخلا مامتإ لبق لجوُع ًاديز نأ الول هيلإ سانلا وعديو هيلإ مضنيف جرخي نأ ا

 ال رفصو مرحم ىلإ اهب ماقأ» - يربطلا ركذ امك هنأ ةيرقلا يف دلاخ ةماقإ ببس امنيب

 ًادلاخ نأ ماشهل نّيبت يلاتلابو - «ًادلاخ بتاكي شربألاو ءهيلع مودقلاب ماشه مهل نذأي

 ىلإ يشك اذلاخ نأو ةفاصرلا يف هيلإ مودقلاب ماشه نذإ ةيتأي ىتح ةيوقلاب ماقأ امنإ

 شربألا ناكو نذإلا تأي ملف هيلع مودقلاب ًاماشه نذأتسيل ماشه ريزو يبلكلا شربألا

 بوتكم و امدنعف «نذإلا ةيكان ىتح رظتني نأو نينمؤملا يع لاغشناب ادلاخ بتاكي

 ماق .(خلإ ٠ .دلاخ يأر نع الإ ديز جرخ ام) : هنأب دلاخ ماهتاب يفقثلا فسوي

 - ثيحب «ةيرقلاب دلاخ ةماقإ ببس ركذي ماشه ناك وأ ةقيقحلاب ماشه ريكذتب لا

 نْزَح نب مكحلل لاق مث باتكلا ةءارق نم غرف ىتح ماشه تكسا يربطلا ركذ امك

 0 ؛«لعفف هب بتك ام قيدصتب فسوي هرمأ دقو دفولا ىلع ناكو َينيقلا

 تئجوف هب رمأو د ا ا ا

 انسل :لاقو هلوسر برضو فسوي بذك :ماشه لاق» :ريثألا نبا لاق امك وأ .

 ا

 يف يربطلا ركذي ملو 5 لزن ىتح راسف ًادلاخ ريخلا غلبو» :يربطلا لاق

 وه ربخلا نأ كاردإ حيتي عئاقولا طبر نكلو ءادلاخ غلب يذلا ربخلا وه ام قايسلا اذه

 هلا ا ا ا ا يي

 لتقم دنع وه ةفوكلا نم دلاخ نب ديزيل جورخلا كلذف (قشمد درو ىتح ٍءيط

 دلاخ نب ديزي ردابف ديزب ةقالعلا يوذ عبتتي يفقثلا فسوي ذخأ ثيح ىلع نب ديز

 يف ءيط دالب قيرط كلسو - فسوي همهتي نأ لبق  هدحو ةفوكلا ةرداغمب يرْسَقْلا

 كلذكو :«ءاشلا ىلإ قارغلا نم يسقرلا قيرطلا نييلو: «ةيبرغلا"ةريزجتلا قرشو هين
 مهزهج دق رذنملاو ليعامسإ هعمو دلاخ جرخ» :هنأ نم يربطلا ةياور يف ءاج ام نإف

 دلاخ نب دمحم جرخ» نوكي دق كلذ لصأ نإف .«. .ةسينع نب نمحرلا دبع

 ثعبو ؛صاعلا نب ديعس نب ةسبنع نب نمحرلا دبع مهزهج دق رذنملاو ليعامسإو

 اليك (فسؤوي ثيعبا) : هنأ ْذِإ مهأيإ ؛فسوي ةدراطم ليلدب «لتاقم ينب رصق ىلإ لاقثألاب

 رصق ىلإ ئرسفلا لآ ىنقنمو ءاهيف اوناك دلاخل يلاومو لبإلاو لاقثألاو دازلا تذخأف

 كلس امنيب «دلاخ ىلإ اومضنا يلاتلابو - «ةيّرقلا ىلإ اهنمو تيه ىلإ مث لتاقم ينب

 ىتحح قمر انآ رس موي ع ةالبوب ةنيرتلا هوي رجلا قرت قيرط دلاح نك هيرب
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 مامإلا لتقم دعب -ه77١ رفص رهش طساوأ يف كلذ نوكيف ٠ قشمد ةئيدم ىلإ لصو

 ضعب لتقيو ذخأيو عبتتي لخأو فوخلا رشن دق يفقثلا فسوي ناكو - يلع نب ديز

 يف يفقثلا فسوي دونج هنع ثحبو يلع نب ديز نب ئيحي بره هنأ ىتح «سانلا

 ديز نب ليحي نإ قارعلا لهأ اي) :لاقو فسوي بطخف «هودجي ملف اهريغو ةفوكلا

 هيبأ ٌيصخ تقرع امك هييصخ ٌتقرعل يل ادب ول هللاو «مكئاسن لاجح يف لقنتي

 .ناسارخ ىلإ ةعامج عم بورهلا نم نكمت ديز نب ئيحي نكلو . .(مهُمذو مهددهتو

 رمع نب فسوي بتك تعباتت» :هنأ دلاخ رابخأ قايس يف ريثألا نبا ركذ دقو
 لماغ ضايغ نب موغلك ىلإ ماسه لسراف «يرشلا دلانس نب ديزي هنم بلطي ماشه ىلإ
 ره كالداذا ىرنو 0 برهف ءهبلطف ؛فسوي ىلإ دلاخ نب ديزي ذافنإب هرمأي قشم

 - دلاخ ناكو قى 0 عملا ملا ا ا كر

 نأ يف هنذأتساو «ةفاسرلا يف كلجلا يعرب انمي ولا هزكلا نيا راع قاد ودبي اميف
 ماشه نينمؤملا ريمأ نذإب دلاخ ىلإ بتك يبلكلا شربألا نإف مل ام «قشم 3 ولا ويسب

 ل نا هاا هد لا دلاخ 0 0 ىلإ ريسي نأب هل

 ا

 ماشلاو قشمد يف دلاخ ءابنأ د 4

 ناك اهبو «ّق قشمدب نيميقملا نييناميلا نم يِرْسَْلا هللا دبع نب دلاخ ناك دقل

 قشمد يف ةريبك راد دلاخل ناكو «ليعامسإو دسأ هيوخأ دلومو ه5 ةنس دلاخ دلوم

 قشمدب  زقلا ةعبرم يف دلاخ راد تناك» :لاقف قشم د خيرات يف ركاسع نبا اهركذ

 باب لخاد يذلا دلاخ مامح ٌبَّسْنَي دلاخ ىلإو 0 فيرشلا رادب مويلا فرعتو
 .(ةهج «("الص) (اموت

 هعم ناكو - ه١١٠ لاؤش يف - قرا لزق اهدكح لاف علل قو جدر

 قارعلاب دلاخ ماقأو ههاأل» ةنس ناسارخب نايس ريمألا تامف ءدسأو ليعامسإ هاوخأ

 ةنس رفص ىلإ اهب ماقأف ةفاصرلا ءازإب يتلا ة ةيزقلا ىلإ اهنعب لكلا كهل ١ لاو نإ
 نب دسأ نب رذنملا هيخأ نباو هللا دبع نب ليعامسإ هيخأ عم قشمد ىلإ داع مث ه7
 دق دلاخ نب ديزي ناكو .هيلاومو دلاخ ةرسأ ةيقبو دلاخ ىنبا ديعسو دمحمو هللا دبع

 ؛مقاقو ثالق ىشمد هلوؤت دعب دلاخ: ءابثآ نم يربطلا ركذ دقو“ .قشمد ىلإ مهقبس
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 قشمد يف تعقو قئارحب دلاخ يلاوم ماهتا ةعقاو مث ةفئاصلا ةوزغ يف دلاخ ريسم ةعقاو

 ةدوع ىتح ماهتالا كلذ ىلع بترت امو مورلا دالبب ةفئاصلا ةوزغ يف دلاخ بايغ ءانثأ

 ءريخأتو ميدقت عوقو ىلع نئارقلا لدتو «دئاخس نب ديزي نسف ةلواحمةمقاو مث دلاخ

 ا : ثاللغلا عئاقولا كلت نيب نم ىلوألا تناك دلاخ نب ديزي سبح ةلواحم نأو

 دلاخ كون قيقي نيدتضاةل راعي ةنقاوح#

 رمع نب فسويو «قشمدب هتيب لهأ ةعامجو ديزيو دلاخ ماقأ» :يربطلا لاق

 ماشه بتكو «دلاخ نب ديزي هيلإ هجوي نأ هلأسي كلملا دبع نب ماشه ىلع حلم يفقثلا .

 «فسوي ىلإ هب ةثعبلاو ديزي ذخأب هرمأي قشمد لماع يريشقلا ضايع نب موثلك ىلإ

 ىضم مث هل اوجرفأف ؛ديزي مهيلع ٌدشف ؛هلزنم يف وهو ديزي ىلإ ًاليخ موثلك هّججوف
 نم دغلا يف دلاخ ىلإ موثلك لسرأف ؛هوربخأف موثلك ىلإ ليخلا تءاجو ءهسرف ىلع

 :مهنم لجر لاقف «ءٌءاسنلا خراصتو «اهسيلف هبأيثب دلاخ اعدف اليخ ديزي يحلت موي

 ينب دبع مِلَمَل ةعاطلا الول هّلاو امأ َّملو :دلاخ لاقف «نتكسف ةوسنلا ءالؤه ترمأ ول
 0 نإف يتلاقم هوملعاف «ينم هذه لاني ال هنأ ريشق

 | ملسُي ىتح ةرامإلا رادب - قشمد سبح يف سبخف ؛«مهعم دلاخ ىضم مث . . ينم

 ىلع لخدف ماشه ىلع ةفاصرلا ميلف ىتح هموي نم هللا دبع نب ليعامسإ راسو - ًاديزي

 نلإ ماشه بتكف .هملعأف ماشه لا نيمنرلا وبأ لخدف «رمألاب هربخأف هيجاح قييؤلا ىبأ

 هرمأيو .هسبحب كرُمآ مل نم تسبحو هسبحب كترمأ نمع َتيَلَخ لوقيو هفنعي موثلك
 فيقوت مت امدنعف «مويلا سفن يف كلذ ناكو (ها) .«هالخف .دلاخ ليبس ةيلختب

 لخدف ؛ ماشه بجاح ربخأو ةفاصرلا لا ليعامسإ قلطنا مويلا كلذ حابص دلاخ

 ماشه بتكف .ربخلا هنم عمسو ليعامسإل ماشه نذأف «هربخأف ماشه ىلإ بجاحلا

 ةروثب كلذ طابترال ًارظنو «كلذب ماشه ىلع يفقثلا فسوي خلأ اذاملو دلاخ نب ديزي

 دالبو دجن قيرط هكولسو هلتقم 0 ا

 ديز نب لئيحي بورهب ًاضيأ امبرو ديز ةروقب لصتي ببسلا نإف ءقشمد ىلإ ء ءيط

 مدعب ماشه عنتقاف «كلملا دبع نب ماشه ىلإ كلذ دعب دلاخ نب ديزي راس .مويلا

 ىلإ ديزي داعو ءدلاخ نب ديزيو دلاخ ىلع لماحتم هنأبو يفقثلا فسوي معازم ةحص
 .ه177١ ةنس عيبر رهش يلاوح يف ثادحألا كلت تناكو «قشمد
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 قشمد لحاسي دلاخ لآ ةطبارمو . . ةفئاصلا نيلإ دلاخ ريسم ةعقاو ل

 ماشلا نم يبرع شيج عم يِرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ راس ه1717١ ةنس فيص يفو

 تاهجو ايكرت يف  مورلا دالب ىلإ ةيفيصلا ةوزغلا يه ةفئاصلاو .ةفئاصلا ىلإ
 ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا دنج نم فالك ة ةرشع ةوزغلا كلت يف راس دقو - ةينيطنطسقلا
 ,يكاطنألا لاطبلا نيسحلا وبأ هللا دبع وهو لاطبلا دئاقلا شيجلا كلذ ةداق نم ناكو

 مهدنع هلو مهدالب ىلع ةراغإلاو مورلا ىلإ ةازغلا ريثك لاطبلا ناك” :ريث ريثألا نبا هنع لاق
 دلاخ مهنيب ءاسؤرلا نم ةعامج شيجلا كلذ يف راس دقو . .«ديدش فوخو ميظع ركذ

 داس در داوتبو يرحتلا لعاب طاراخو ءدلاخ نب ماشهو دلاخ نب ديزيو يِرْسَقلا
 ل ا ا د لحاس يف دسأ نب رذنملاو دلاخ نب ديعسو

 0 يربطلا لاق كلذ يفو ؛لحاسلا ىلع مورلا نم ةراغ يأل يدصتلل
 . . هللا دبع نب دلاخ انبا ماشهو ديزي هعمو اهيف جرخف ةفئاصلا ترضح ىتح

 0 هّللا دبع نب دسأ نب رذنملاو هللا دبع نب ليعامسإ
 .(ةّّج 21 868ص) مورلا نم ناك ٍثَدَحِل لحاسلاب هللا دبع

 مورلا دالب ىلإ دلاخ نب ديزيو يِرْسَقْلا دلاخو لاطبلا مهيفو مالسإلا دنج مدقتو

 قمع يفو مهدالب لخاد مورلا نودهاجي ةنسلا كلت فيص يف اهلخاد اولغوتو
 نامورلا ةقراطب نم كيرطب لقاعملا ىدحإ يف مهل ىدصتو «مهنذمو مهنوصح

 لاتق يف ناشيجلا محتلاو .هلتقو قيرطبلا كلذ لاطبلا زرابف «ريبك شيج يف ءارمألا
 هذه يفو» :ريثألا نبا لاق كلذ يفو «نيملسملا نم ةعامجو لاطبلا دهشتساف ديدش
 - (5 /748ص) «مورلا دالبب نيملسملا نم ةعامج يف لاطبلا لِتُق - هده ب ةنشلا
 دنج رصتناو الساب ًاداهج دلاخ دهاجو «ةكرعملا تلصاوت' «لاطبلا دهشتسا املف
 اوداعو «يسرك ىلع دونجلا هلمحف ءهلجر يف دلاخ بيصأو «مورلا ىلع مالسإلا
 نابعش وأ بجر يلاوح يف - ةنسلا كلت فيص ةياهن يف ماشلا ىلإ مئانغلاو رفظلاب

 قئارحب هيلاوم ماهتا نم هبايغ ءانثأ ثدح امب ملع قشمد ىلإ داع املف ه5
 . كلذ نم بضغف .رومأ نم كلذ قفار امو قشمد يف تعقو

 رومأ نم كلذ الت امو « قشمد يف قئارح لاعشإب دلاخ يلاوم ماهتأ ربخ * 

 هلهأ لزنأ دقو «ةفئاصلا ىلإ يِرْسَقْلا هللا نبع ني كلاخ راسا :نودلخ نبا لاق
 لاقو .«. .ًادلاخ ضغبي ناكو يريشقلا ضايع نب موثلك ٍذئموي اهيلعو ءقشمد
 ذئموي قشمد ىلعو .دلاخ انبا ماشهو ديزي هعمو ةفئاصلا يف دلاخ جرخ# : : يربطلا
 دلاخ غلب امل يأ) - اوبردأ املف ءدلاخ ىلع ًالماحتم ناكو يريشقلا ضايع نب موثلك
 هيقلي ةليل لك قيرح قشمد رود يف رهظ - (اهولخدو مورلا دالب برد مالسإلا دونجو
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 لآ سبحي نأ هرمأي ماشه هيلإ بتكف .لامتا تيب ىلع برنرلا ةواجي كلج لرب

 دمحيمو رذنملاو ليعامسإ رضحأو موثلك ذفنأف ؛مهيلاومو ريبكلاو مهنم ريغصلا دلاخ

 ريرج َّمأ سبحو قشمدب نيذلاو مهيلاوم نم مهعم ناك نمو لحاسلا نم ديعسو

 .«نايبصلاو ءاسنلاو يلاوملا عيمجو  دلاخ ةيراج  ةقئارلاو

 ناكو - قالا حارا رمال نفعا نيعا ري ديار انا ترا ادا ين اجد

 نبا لاق .هتباصعو سّرمعلا يبأ ىلع ىفبقلا ىلإ ىئذأ قيتحت -دلاكل اقنديف

 نب دييلولا توي بككر «هباحصأو قيرحلا بخاع ىلع نيف علا :نودلخ

 سّرمعلا يبأ ىلع رهظ مث» :يربطلا لاقو «. . ماشه ىلإ جارخلا لماع نمحرلا دبع
 ماشه ىلإ قشمد جارخ لماع نمحرلا دبع نب ديلولا بتكف ءهعم ناك نمو ذخأف

 مهلئابق ىلإ مهبسنو ًالجر ًالجر مهاّمس ءهعم ناك نمو سّرمعلا يبأ ذخأب هربخي

 همهتيلط موتنك ىلإ مانع ةينكلا .دلاخ يلاوم نم ًادحأ مهيف ركذي ملو مهراصمأو

 سبتحاو ءًاعيمج مهلسرأف «دلاخ لآ نم سبح نم عيمج ليبس ةيلختب هرمأيو هفنعيو
 .(ها) .(«ةفئاصلا سم مِدُق اذإ دلاخ مهيف هملكي نأ ءاجر يلاوملا ماشه

 قشمد لماع يريشقلا ضايع نب موثلك اهربد ىتلا ةرماؤملا كلذب تفشكناف

 يلو كلملا دبع نب ديزي نب ديلولاو قارعلا لماع يفقثلا فسويو وه ناك يذلا
 لاجر نم ضايع نب موثلك ناك امبرو «دلاخ ىلع نيلماحتملاو نيبصعتملا نم ءدهعلا
 ربربلا ضعب نم هرمت ةكرح ةرتفلا كلت يف تعقوو ءهنم ًاعوفدمو دهعلا يلو

 ًادئاق يريشقلا ضايع نب موثلك رايتخاب ماشه ردابف ءىصقألا برغملا يف جراوخلاو
 ةكرعم تعقوف ؛«ىصقألا برغملاب جراوخلاو ربربلا ىلإ ههيجوتب ماق شيج ىلع

 نب موثلك لِتُق - نها 2 ةنسلا هذه يفوا : ريثألا نبا لاق «موثلك لتقم نع ترفسأ

 ةنتفلا تعقو ثيح ةيقيرفإ ىلإ ماشلا لهأ يف ماشه هثعب يذلا يريشقلا ضايع

 قشمد لمع نم هلزع مت ضايع نب موثلك نأ انه كلذ نم انمهيو (ها) .«ربربلاب

 نأ لبق «جراوخلا ربربلا نم ةدرمتم ةعامج ةبراحمل ىصقألا برغملا ىلإ ههيجوتو
 -ه177١ ةنس نابعش وأ بجر يف  ةفئاصلا ةوزغ نم ىرْسَقْلا هَّللا دبع نب دلاخ دوعي

 .ةنسلا كلت ةياهن لبق ىصقألا برغملا يف ربربلا دي ىلع موثلك كله مث

 دنج نم ةوزغلا كلت اودهش نيذلاو وه ةفئاصلا ةوزغ نم داع امل دلاخ ناكو

 قئارحلاب هيلاوم ماهتا نم هبايغ ءانثأ ثدح امب دلاخ فرع ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا

 نع اوجرخو ةفئاصلا نم سانلا لبقأ املف» :يربطلا لاق .هيلاومو هبراقأ سبحو
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 رامغ يف دلاخ نب ديزي لخدف «مهتيلخت هغلبي ملو هلهأ سْبَح ًادلاخ غلب بردلا

 املف «قشمد نم هلزنم لزن ىتح دلاخ لبقأو - رمألا نيبتيل - صمح ىتأ ىتح سانلا

 دق ينإ :لاقف ةكتاعو بنيز هيتنبا ىلإ دلاخ ثعبف هيلع نوملسي  سانلا هاتأ حبصأ

 ديزيو هوخأ ليعامسإ هيلع لخدو .كلذب اتّرسف «يتمدخ ايلت نأ تبيحأو تربك
 - (هينبالو ليعامسإل)  لاقف ءايخنتتل هاتنبا تماقف «سانلل نذإلاب رمأو «هانبا ديعسو

 ماقف «سانلا لخدف «سبحلا ىلإ انقوسي موي لك يف ماشهو نايخنتي امهل امو
 0 ا 1 يا ل ا

 رم ” يباح عيال اح لدا ينح نلاخ لراتق عوبر نأ كنف ايت

 ّيقارع ىلإ ٌنوعدأل وأ ماشه ينع َنْمكيل ماشهلو يل اما :لاق مث .هّللا مكفاخأ ًاعيمج

 ام هغلب املف .(«اماشه اوغلبت نأ مكل تنذأ دقو  لصألا ٍيزاجح رادلا ّيماش ىوهلا

 يبأ نع ةيواعم نب دمحأ نع ديز وبأ ركذو . مثيهلا وبأ فرخ :ماشه لاق ءدلاخ لاق

 انل ٌنبصننل ًاماشه ينعي ةفاصُرلا بحاص اس نئل هللاو اَمأ :دلاخ لاق «لاق باطخلا
 قايس يف ءاجو .«اهراطقأ نم تعادت ًةرخن ثرخن ولو يقاّرعلا ٌيزاجحلا ّيماشلا

 رادلا ّيماش ىوهلا ّيقارع ىلإ ٌنوعدأل وأ) دلاخ لوق دعب ريثألا نباو يربطلا ةياور

 ديدحتلا اذهو (سابع نب , ِهَّللا دبع نب يلع نب دمحم ينعي) : هنأ . (لصألا ٌيزاجح

 كلذ لاق هنأ مهملا امنإو ينعي دلاخ ناك نم مهملا سيلو «ةياورلا بحاص نم داهتجا
 كا ا ا

 معزلا اذهو .«ينددهتت ةليلذلا ةليلقلا ةليجبلا :لاق ًماشه نأ ةيناث ياور تمعز دقو

 هركذ ام باوصلاو .ناطحق لئابق ميظعو نييناميلا لكل يبعشلا ميعزلا ناك امناو

 هكدا |[ ةيرحالا ا نودلخ نباو ريثألا نباو يربطلا

 1 ا

 ماشه ةفالخ يف دلاخ ءابنأ رخآ * 

 :ةينونلا هتديصق لاق يدسألا ديز نب تيمكلا رعاشلا نأ هللا دبع نب دلاخ غلبو

 تغلب ىتح نميلا لئابق لك هيف اجه ةريثك ًاتايبأ اهيلإ فاضأو (انيدم اي اًنع تييح الأ)
 ىلإ ةيراج دلاخ ىدهأف «كلذ عفاودو بابسأ نييبت فلس دقو «تيب ةئامثلث هتديصق
 نب ديز نب نيسحلاو يلع نب ديز اهيف ىثر يتلا ةيماللا تيمكلا ةديصق اهاور ماشه
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 نب ديز لتقم دعب تيمكلا اهلاق دقو تايمشاهلا ةديصق يهو مشاه ينب حدمو يلع

 - ةينونلا هتديصق لاق تيمكلا نأ ىلع لدي امم ها77 ةنس روهش ةعضبب يلع

 ماشه ىلإ دلاخ ىدهأو ىرتشاف «كلذ دعب نييناميلا ع ءاجهب اهيف عسوت وأ - ةغمادلا

 نم ةديصقلا ماشه خمس املف  ةيماللا  تايمشاهلا ةديصق تظفح يتلا ةيراجلا

 ةئس رخاوأ يف كلذ ناكو .هنع افع مث تيمكلا سيحب قارعلا ريمأ ىلإ بتك ةيراجلا

 مامإلا ىلع هراصتناب قارعلا ريمأ يفقثلا رمع نب فسوي ٌثيمكلا حدم مث ءه7١

 نب فسوي ىلع تيمكلا لخد» :يناهفصألا لاق .مهايإ هلتقبو هباحصأو يلع نب ديز
 - :هيف هلوق هدشنأف ىلع نب ديز هلتق دعب هحدم دقو رمع

 ٌبّبضُملا جاترلا هيف هنصح ْنَمَك نكت ملو حاربلا يشمت مُهل َتْجَرَْخ

 ٌبعني توملا ىلإ يعادلاو «كلدعب ًامئاق ءاملا معطتسي ٌدلاخ امو

 اوعضوف ءدلاخل اوبصعتف :ةيناجي مهو فسوي سأر ىلع مايق دنجلا ناكو.

 ملف «هرمأتست ملو ريمألا دشنُت :اولاقو اهب هوؤجوف تيمكلا نطب يف مهفويس بابذ
 . (يناغألا - ١ هج 11 درا : «تام ىتح مدلا فزني لزي

 سلجم يف يريمحلا يعاضقلا بيوث نب نمحرلا دبع ناك ه75١ ةنس يفو

 دلاخ اي : بيوث نب نمحرلا دبع لاقف «سانلاب رماع سلجملاو قشمدب هراد يف دلاخ

 بحل كّبحأ انأو كبحي هللاو ميرك لك بحي ميرك هللا نأ لاصخ رشعل كبحأل ىنأ
 لك تفشي داونخهللا ثأو ءميحر تنأو ميحر لك بحي ميحر هللا نأو كايإ ِهّللا

 رشع ددع ىتح ميلح تنأو ميلح لك بحي ميلح هّللا نأو «داوج تنأو داوج

 اوفرح نأ دعب كلملا دبع نب ماشه ىلإ بيوث نبا مالك نودقاحلا لقنف .لاصخ

 يبلكلا شربألا رمأ ءأرمأ دارأ اذإ ماشه ناكو» :يربطلا لاق ؛هعضاوم نع مالكلا

 بيوث نب نمحرلا دبع نأ نينمؤملا ريمأ غلب :هنأ شربألا بتكف «دلاخ ىلإ هب بتكف

 هّللاو «ميرك تنأو ميرك هللا نأ ٍلاصخ رشعل كّبحأل ينإ دلاخ اي :لاقف كيلإ ماق

 دع ىتح ؛ميلح تنأو ميلح هّللاو ءميحر تنأو ميحر هّللاو ءداوج تنأو داوج

 ّيلإ بتكاف «كمد َنْلحتسيل كلذ هدنع ققحت نئل هّللاب مسقي نينمؤملا ريمأو ءأرشع
 ناك سلجملا كلذ نإ :دلاخ هيلإ بتكف .نينمؤملا ريمأ هب رّبخأل ههجو ىلع رمألاب

 «هريغ ىلإ هيف ناك ام فّرحي نأ روجفلاو يغبلا لهأ نم دحأل زوجي نأ نم ًالهأ رثكأ

 هللا نإ لاصخ- رشعل كبحأل ينأ دلاخ اي :لاقف بيوُث نب نمحرلا دبع ّيلإ ماق دقف

 رشع دْذَع ىتح ؛كايإ هّللا ٌبحل كّبحأ انأو كّبحي هّللاو ميرك لك بحي ميرك

 اي :هلوقو نينمؤملا ريمأ ىلإ يريمحلا يقش نبا مايق كلذ نم مظعأ نكلو ءلاصخ

 يف يتفيلخ لب :لاقف «كلوسر مأ كيلع مركأ كلهأ يف كتفيلخ نينمؤملا ريمأ
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 نم لجر ةلالضل يرْمَعْلو «هلوسر دمحمو هللا ةفيلخ تنأف :ىقش نبا لاقف «ىلهأ

 شربألا أرقأف .نيئمؤملا ريمأ لالض نم ةصاخلاو ةماعلا ىلع نوغأ لختف] ةليخت
 .«مثيهلا وبأ فرخ :ماشه لاقف دلاخ باتك ًاماشه

 تناكو ةفاصُرلاب كلملا دبع نب ماشه تام ه١؟5 ةنس يناثلا عيبر ١ يفو

 ناكو «ةنس نيسمخو سمخ نبا وهو يفوتو ءرهشأ ةينامثو ةنس ةرشع عست هتفالخ
 ةيبرعلا ةلودلل نييومألا ءافلخلا رشاع وهو ءءامظعلا نييومألا ءاقملخلا نم ماشه

 ديلولا وهو كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةفالخلا ىلوت ماشه تام املف ةيمالسإلا
 سبحلا يف دلاخ تامف يِرْسَّقْلا دلاخ سبحب ماقو ةيناميلا ىلع بصعتف قسافلا
 :هنيلولا ولعت نزتامللا: ينشف

 يِرَْقْلا دلاخ لتقمو سبح أبن : رشع سداس
 ناك يذلا كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةفالخلا ىلوت ه15١ يناثلا عيبر يف

 نبا لاق .يِرُْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ىلع نيلماحتملا نمو ةيسيقلل نيبصعتملا نم

 نم  هعلخ ماشه دارأو «نامدنو بارشو نوجم هلو ًابعالتم ديلولا ناكو» :نودلخ
 ديزي نب ديلولا رمأ ضعب انركذ دق» :يربطلا لاقو «كلذ هنكمي ملف  دهعلا ةيالو

 ىلو املو «هتفالخ لبق هنيد رمأب هفافختساو هنواهت نم هنع ركد امو هتناجمو هتعالخو
 ةمدانمو ذيبنلا برشو ةذّللاو وهللا نم هيف ناك يذلا نم دزي مل هيلإ تضفأو ةفالخلا
 ىلع هداسفإ هكاله هثروأ ىتح هسفن ىلع َيِنَج ام مظعأ نم ناكو . .ًايدامت الإ قاسفلا
 هسفن ىلع هداسفإ عم ناورم نب كلملا دبع ينبا ديلولا دلوو ماشه دلو هيمع ينب هسفن
 ةيناميلا تدسف» :نودلخ نبا لاقو (ةج 27”ص) «ماشلا لهأ دنج مظع مهو ةيناميلا

 - :يلي ام ديلولاو دلاخ ءابنأ نم ناكو .(555ص) (يرْسَقْلا دلاخل هنم ناك امب هيلع

 :دلاخ مهيف دانجألا فارشأ هيلع ِمِدَق ديلولا ماقو ماشه تام امل» :يربطلا لاق ١
 عجرف «هل نذأف «نذأتساف دلاخ ىكتشاو هيلع لوخدلاب  مهنم دحأل نذأي ملف
 .(ةج 7(١2ص) «ًارهشأ ماقأف «قشمد ىلإ

 هيلع دمتعا نم زربأ نم ناكو ةيناميلا ىلع بصعتلاو ةريسلا ءوس ديلولا رهظأو

 رايس نب رصنو «ديلولا لاوخأ نم وهو يفقثلا رمع نب فسوي قارعلا نيمأ كلذ يف
 الإ دلاخ دهع لامع نم قرشملاب يقب دق نكي ملو «ناسارخ ىلع فسوي لماع يسيقلا
 فسوي بتكو «قشمد ىلإ داعو اهنع هلزع متف دنسلا ريمأ يبلكلا روهمج نب روصنم
 ريبك وهو يدزألا ينامركلا يلع نب عيدجج لتقو سبحب ناسارخ لماع رايس نب رصن ىلإ
 ةيالو ىف رصن ىلإ نسحأ دق ينامركلا ناكو» :يربطلا لاق .ناسارخ يف نييناميلا دزألا
 رمأ ىتأ امل مث .«ةسائرلا نع هلزع ناسارخ رصن ىو املف ءيِرْسَْلا هللا دبع نب دسأ
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 ينامركلا) :هل لاقو ًافسوي عجارف ةنتف عوقو رصن فاخ ينامركلا لتقب يفقثلا فسوي

 مامإلا نب ئيحي بلطي رايس نب رصن ىلإ فسوي بتكو .(اهسرافو ناسارخ خيش
 «هبلط يف دونجلا رايس نب رصن لسرأف بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز
 نب ديز مامإلا ندب ناكو «يفقثلا فسوي ىلإ هسأرب رصن ثعبو ديز نب ئيحي لتق متف

 هربخ غلبو ديز نب ليحي لِتق املفا : يربطلا لاق . ةفوكلا ةسانك يف ًابولصم لازي ام يلع

 مث هقرحأف قارعلا لجع رظناف اذه يباتك كاتأ اذإ :رمع نب فسوي ىلإ ديلولا بتك ديلولا

 هعذج نم يلع نب ديز ندب لزنأف بشوح نب شارخ فسوي رمأف ءافسن ٌميلا يف هفسنأ

 ىلإ ديز نب ئيحي سأر رايس نب رصن ثعب املو .«تارفلا يف هارذ مث رانلاب هقرحأو
 .ه65١١ ةنس طساوأ يف كلذو «ديزي نب ديلولا ىلإ سأرلاب فسوي ثعب فسوي

 ريمأ ىلع ميقأ نإ :يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ىلإ ديزي نب ديلولا بتك مث
 دلاخ ثعبف» :يربطلا لاق .زاهج نع كلجعي ال نأ هرمأ دقف هلوسر عم نينمؤملا

 :لاقو ديلولا باتك مهأرقأف يدزألا مولثك يبأ ن نب ةرامُع مهنم هتاقث نم ةدع ىلإ
 ذخأتو قشمد لخدت نأ يأرلاف كيلع نومأمب سيل ديلولا نإ :اولاقف يلع اوريشأ

 .ٌلجر كيلع فلتخي نلو كموق سانلا ٌرثكأف ٌتببحأ نم ىلإ وعدتو لاومألا تويب

 :دلاخ لاق . كسفنل قّنوتت ىتح ميقتو لاومألا تويب ذخأت :اولاق ؟اذام وأ :دلاخ لاق

 هركأ يّنِإف تببحأ نم ىلإ اوعدت مكلوق امأ :دلاخ لاقف .ىراوتت وأ :اولاق ؟اذام وأ
 الو ديلولا ّيلع نونمأت ال متنأف كسفنل قث وتت مكلوق امأو ؛«يدي ىلع ةنتفلا نوكت نأ

 هللاوف ىراوتت مكلوق امأو :لاومألا توب تيس نإ ل هءانر ترج را نايك ىل تكا

 نكلو ءال «تغلب ام نسلا نم تغلب دقو نآلاف طق دحأ نم ًافوخ يسأر ُتعّنق ام

 وهو هملكي ملو هب ٌعدي ملف ديلولا ىلع مدق ىتح دلاخ جرخف . هّللاب نيعتسأو يضمأ
 ٌسانلا عمججَف ءناسارخ نم ديز نب ئيحي سأرب ِمِدُق ىتح ءهمدخو هيلاوم هعم هتيب يف
 ال ىرت ام يلاح ْنِإ :دلاخ هل لاقف فقوف تجاحلا ءاجو ءديلولا سلجو قاور يف

 بيصأ ذنم يسرك يف لمحي دلاخ ناكو) يسرك يف لمحأ امنإو يشملا ىلع ردقأ
 ٌّدحأ نينمؤملا ريمأ ىلع لخدي ال :بجاحلا هل لاقف  (ةفئاصلا ةوزغب مورلا داهج يف
 نذأ مث «كل ُثركذ ام يلاح :لاقف ءدلاخ اي ْمُق :لاق مث رفن ةثالثل نذأ مث «لمحُي
 نذأ ىتح .«كل ُتركذ ام يلاح نإ :لاقف ءدلاخ اي مق :لاقف نيلجر وأ لجرل
 «مهلك سانلل نذأو .هيسرك ىلع هلمحب هباحصأ رمأو دلاخ اي مق :لاق مث «ةرشعل

 ةعوضوم دئاوملاو هريرس ىلع سلاج ديلولاو هب لْخٌدف هيسرك ىلع دلاخ لمحف
 «بوصنم ديز نب ئيحي سأرو بطخي لاقع نب ةبش نباو ناطامس هيدي نيب سانلاو
 لمحو سانلا فرو ديلولا ماق بيطخلا غرف املف نيطامسلا دحأ ىلإ دلاخب ليمف
 راص املف ؛هيلإ هوعدي ديلولا لوسر هءاج هبايث عزن املف .هلهأ ىلإ هيسرك ىلع دلاخ
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 كل لوقي :لاقف  ديلولا بجاح وأ ديلولا لوسر هيلإ جرخف فقو قدارسلا باب ىلإ
 برهف هبلط مث رمأ ماشه نم هباصأ ناك :دلاخ لاقف ؟دلاخ نب ديزي نيأ نينمؤملا ريمأ

 بةديلولا هللا تلقت نضع فا هللا هفلختسا ىتح نينمؤملا ريمأ دنع هارن انكو هنم

 عجرف ٠ يتايافإ هكشوأ امو نميلاب  ةارسلا يف هموق دالبب هاننظ رّهظَي مل املف

 ملع دق :دلاخ لاقف «ةنتفلل ًابلط هّفلخ كنكلو ال :لاقف بجاحلا وأ لوسرلا هيلإ
 يو يد ا يم للا دا

 00 رب ولا رس سك كال .لاتزد ضتاحلا

 امهتعفر ام ٌيمدق تحت ناك ول هّللاو تْرُد هيلعو تدرأ اذه هل لق 0

 نأ باوصلاو .دلاخ ةييلعتو نسعي نمأ ديلولا نأ ةياورلا ةيقب ركذت مث (ها) 2. .كل

 رمأي نأ لبق - دلاخ نب ديزي نع هلأس هنأل سابتلا عقو امنإو ءدعب اميف ناك كلذ
 ءاقللا اذه يف دلاخ نب ديزي نع مالكلا نأ ىرنو ؛ ءامهنيب قحال ءاقل يف ةهسيحبب

 حتف مث ءدوعي نأ هكشوأ امو نميلاب ةارسلا يف هموق دالبب هنإ :دلاخ لوقب ىهتنا

 . يتأيس امك ديلولا ّينبال ةعيبلا وهو هلجأ نم هاعد يذلا عوضوملا دلاخ ىلع ديلولا

 :لاق كلملا دبع نب لاهنملا نع ىلع نع ريهز نب دمحأ ىنثدح» :يربطلا لاق - ؟

 «كلملا دبع نب ماشه ينب ىلع دتشاو . .تاذلو ديصو وهل بحاص ديلولا ناك
 هسبحف نامُع ىلإ هبّرغو هتيحلو هسأر قلحو طوس ةئام ماشه نب ناميلس برض
 نامثعو مكَحلا هينبال ةعيبلا ديلولا دارأو .ماشه نب ديزي مقفألا سبحو ءاهب
 املتحي مل نامالغ امهنإف لعفت ال :هل لاقف بيهص نب سهيب نب ديعس رواشف

 يِرْسَمْلا هّللا دبع نب ًادلاخ ٌديلولا دارأو ٠ ؟نييحلا ىتاعاو تح هسحو تيعحت
 ةعيبلا ناع قيتسوملا ريثأ كدارأ :هلهأ نم موق هل لاقف «لوبأف «هينبال ةعيبلا ىلع

 لأ او هل دع ١ ني اانا حبلا :دلاخ لاقف ؟تيبأف هينبال
 ٌدمأ ديلولا ٌرمأ :لاق ؟هقسفو هلوجما عم ةكداهتش لبقت ةيلولاق :اولاق ءهتداهش
 .دلاخ ىلع ديلولا بضغف .سانلا رابخأ يه امنإ ًائيقي هملعأ الو ينع بث بئاغ

 ا ا ل و ا لا :ريهز نبا لاق

 نب ديزي درا ملا داو ةقدئزلابو هيبأ هالو 0 0 رفكلاب كلملا ديع

 يا ردم ويا دي ماشاول :ًةصاخ- قشم
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 يوحللا صحو هةيحررورصماوو نبا ورمع نب لاّبحو نمحرلا دبع نب بوقعيو
  اوتأ - ةقالع نب دايز نب ٌيرّسلاو ةثراح نب ليفطو يبلكلا ةلاؤذ نب , غبصألاو

 «مهيلع متكي نأ ه هولأسف ءمهبجي ملف .مهرمأ ىلإ هوعدف يرْسَمْلا هَّللا دبع نب ٌدلاخ

 قيرطلا يف هب اوكتفي نأ دلاخ فاخف جحلا ديلولا دارأو .مكنم ًادحأ يمسأ ال :لاقف

 .(هسبحب رمأف «هربخي ملف ؟ّجلو :لاقف «ماعلا ّجحلا رْخأ نينمؤملا ريمأ اي :لاقف هاتأف

 .(ةج .؟ص)

 نبا ٍدئموي وهو ه١؟0٠ ةنس ةدعقلا يذ ىف يِرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ سبح ناك
 يذلا لوألا ءاقللا يفف ءرومأو بابسأ ةدعل هسبحب ديلولا ماق دقو «ةنس نيتس
 ديلولا اعد: بده ا78: ةفبف طساوأ يف يلع نب ديز نب ئيحي لتقم عم نمازن

 لعفي ال نأب هيلع راشأو دلاخ عنتماف «نامثعو مكَحلا هينبال ةعيبلا ىلإ ًادلاخ
 هلزنم ىلإ دلاخ فرصناف .دلاخ ىلع ديلولا بضغن ءاملتحي مل نامالغ امهنأل

 نه ةدعبشلل> ىلإ هباجأف «نيمالغلا هيدلول ةعيبلا ىف لمعي ديلولا لخأو « قشمدب

 ريمأ يفقثلا رمع نب فسوي لاثمأ ةصاخ ةيسيقلا نم اوناكو ءارمألاو تايصخشلا
 نم امهريغو ةيئيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا ريمأ ناورم نب دمحم نب ناورمو قارعلا

 ليكذتلا ىلع لمعيو ةيسيقلل بصعتي ديلولا لعج امم كلذ ناك امبرو «ةيسيقلا
 نب ديزي هعمو هيلإ مودقلاب دلاخ ىلإ ديلولا بتك مث «نييناميلا ريبك هنأل دلاخب
 عم هيلإ راس امنإو هعم ًاديزي ذخأي ملو ديلولا اياون نم دلاخ يشخف ءدلاخ
 دلاخ فاخف جحلا دارأ ديلولا نأب هركذ مدقت امم ٌدافتسيو «هيلاومو هبراقأ ضعب
 -ه.0176 ةنس ةدعقلا يذ رهش ىلاوح ىف ناك كلذ نأ  قيرطلا ىف هب اوكتفي نأ
 مِدّقف - كاذنآ  هيلإ مودقلاب قارعلا ريمأ يفقثلا فسوي ىلإ ًاضيأ ديلولا بتك دقو
 دلاخ هيلع داعأف هيدلول ةعيبلا رمأ ديلولا هيلع داعأف «مايأب ديلولا مودق لبق ٌدلاخ
 ٍرْحأف جحلا ديرت كنأ نينمؤملا ريمأ اي ينغلب :دلاخ لاق مث «نامالغ امهنأب هيأر
 نيأ :ديلولا هل لاق مث ءدلاخ تكسف ؟ٌملو :ديلولا لاقف «ماعلا اذه جحلا
 ًابلط هّتفلخ كنكلو ال :لاق «نميلا ةارس يف هموق دالبب :لاق ؟دلاخ نب ديزي

 تحت ناك ول هّللاو :دلاخ لاقف ءكسفن نقهزأل وأ هب نيتأتل :لاقو .ةنئتفلل
 .كل ادب ام عنصاف هنع كل امهتعفر ام ّيمدق

 ينعمسا :هل لاقو هيلع طسبلاب هسرح- بحاص ناليغ ديلولا رمأف» :يربطلا لاق

 ديلولا ىلإ ناليغ عجرف مك مان لسالسلاب هبذعف ناليغ هب بهذ ؛دلاخ توص

 هنع ففكا :ديلولا لاقف «هوأتي الو ملكتي ام هّللاو ًاناسنإ بذعأ ام هّللاو :لاقف
 .«قارعلا نم رمع نب فسوي مودق ىتح هسبحف «كدنع هسيحاو

 «سوبحم هللا دبع نب دلاخو قارعلا نم فسوي مِدَق» :ريهز نب دمحأ لاق
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 فسويل دب الو «كناكم نالف ةيلوت ىلع ٌمزاع ديلولا نأ هربخأف يطبنلا ناسح هيقلف

 يدنعف * نأسح لاق «مهرد لضف يدنع سيل :لاقف «ديلولا ءارزو نه حالصإ نم

 لاقف ترتسم اذإ اهزرراف تتش نزور كلا يدمج ل ا

 فسوي مِدقف - ديلولا ةناطبو ءارزول ةوشر مهرد فلأ ةئامسمخ ناسح قّرف يأ  لعفف
 .(«دلاخ نأشب مهنيب رمألا اورادأ مث , هنومظعي موقلاو

 مهرد فلأ فلأ نيسمخ يدؤي نأ دلاخ نم بلط ديلولا نأ يربطلا ركذ دقو

 لاملا تيبل غلبملا كلذ دلاخ ىلع نأب ةفيلخلا ىلإ بتك ناك رمع نب فسوي نأو
 ها١7١ ةنس ةرخآلا ىدامج ىف تهتنا دلاخ ةيالو امئيب «قارعلل ًايلاو ناك امدنع

 هقيفلت مت بذاك ءاعدا يه امنإ - ه١١؟0 ةنس ةدعقلا يذ يف - ةيلاملا ةبلاظملا هذهو

 فسوي لا هميلستو دلاخ سبح ريربتل يطبنلا ناسحو يفقثلا فسويو ديلولا نيب

 ناسح لاق)  ريهز نب دمحأ نع يربطلا ركذ امكو  دلاخ لالذإ ىف ًاناعمإو ىفقثلا
 «فلأ فلأ نيعبرأب هنم ًادلاخ يرتشي يريمنلا نمحرلا دبع نب نابأ ْرُم :فسويل

 :يريمنلا نابأ هل لاقف «هدئع فسويو سانلل ديلولا سلجو» :يربطلا لاق  (لعفف

 انأف ىلإ هعفدا لب :فسوي لاقف ءمهرد فلأ فلأ نيعبرأ كيلإ عفداو ًادلاخ ّىلإ عفدا

 قيسمختب كيزتشي فقسوي نإ :دلاخ ىلإ ديلولا لسرأت 6 فلأ :فلأ يسمح ةيداتسأ
 عابت برعلا ٌثدهع ام :دلاخ لاف ؛هيلإ كتعفد الإو اهنمضت تنك نإف فلأ فلأ

 ىلإ هعفدف .هتئمض ام ضرألا نم ًادوع عفرو - اذه َنمْضَأ نأ ينتلأس ول هللاو

 قلطناف «ءاطو ريغب لمحم ىف هلمحو ىرخأب هفحلو ةٌءابع هعّردو هيايث عزنف «(فسوي

 ًافاطلأ ٌتعمجف هّتئمحرف ءءاطو ريغب لمحم يف دلاخ ناك» : يفقثلا مساقلا نب دمحم

 تسوي تلدعتلا ةهران ةقاث: ىلع انآو ليزك ىف اهويعو ةسسباي ةنعبخأ نم انعم تناك

 عاتم نم اذه : نبل :لاقف ءهلمحم يف ليدنملاب ٌتيمرو دلاخ نم ٌثوندو ٌتعرسأف

 نبال تلق ام :يل لاقف يب فسوي نطفف «نامُع ىلع ناك ٍضْيَفلا يخأ نأ ينعي نامَع
 امب نطف ولو :لاق .ريسأ وهف تنسحأ :لاق «ةجاحلا هيلع تضرع :تلقف ؟نهاكلا

 تا نول . ىذأ هنم ينيقلل هيلإ ٌتيقلأ

 . مركلاو دوجلا ينعي - (اذه عدي ال وهو ةلاحلا هذه

 قيرطلا ضعبب ناك اذإ ىتح)  ريهز نبا لاق  ةفوكلا ىلإ دلاخب فسوي ىضمو

 ءطافنلا ملاس هل لاقي هل ىلوم عم نامر بح قيوس ةبرشب ُيِنيقلا ميت نب ديز هيلإ ثعب
 فسوي مدق مث ءطوس فلأ ًاملاس برضو طوس ةئامسمخ ًاديز برضف فسوي غلبف
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 ةجحلا يذ طساوأ يف كلذو  (ماشه انبا دمحمو ميهاربإ هعمو «ًادلاخ سبحف ةريحلا

 .ها؟0 ةئس

 ةفالخ يف دلاخ سبحب فسوي مايق نع تاياورلا ىدخإ هتمعز ام انركذ دقو
 رعاشلا لوق ماشه دهع يف دلاخ رابخأ قايس يف يربطلا ركذو ه١1١ ةئسس ماشه

 مت امنإو كاذنآ دلاخ سبح مدع حيحصلاو (همسا اونجست ال يِرْسَقْلا اونجست نإف)
 ماقأف ةميظع ًالاومأ ّيلع نب ديز ىظعأ هنأ ىوعدب ةريحلا ىلإ ةفوكلا نم هؤاعدتسا
 يذ يف  ةرملا هذه الإ دلاخ سبحُب ملف «ةيضقلا كلت تهتنا ىتح موي 18 ةريحلاب
 يف هسبحف يفقثلا فسوي ىلإ ًادلاخ هميلستو ديلولا ةفالخ يف -ه70١ ةنس ةجحلا
 نب دلاخ يف يسبعلا ٍبْعَّشلا يبأ تايبأ ةسامحلا ناويد يف مامت وبأ ركذ دقو ٍ؛ةريحلا

 لاقو (١ج 278 ص) ديلولا رمأب يفقثلا فسوي هسبح امل يِرْسَمْلا هللا دبع
 - :ِبْغَّشلا وبأ لاق» :نييبتلاو نايبلا باتك يف ظحاجلا

 لسالسلا يفًاقَنوُم فيقثٌريسأ هنوملعتدق سانلا ٌريخ ّنِإ الأ

 لقاثتُملاةأطو ُءومئأطوأو ًادلاخ ّنِجّسلا مترمعأ ْنِئل يرمَعْل

 لفاونلا ريثك أرمَع ىهّللا يِطعُمو ٍةَّمِلُمٌلكبًاضاّيَئناكدقل
 «لئابقلا يف ُهَقورعماونجست الو 2 ةّمسا اونججست ال ّيرسقلا اوُنجست نإف

 ("ج 2775 ص)

 ناويد يف مامت يبأ عينص نم مهفُي) :هنأ نييبتلاو نايبلا شماه يف ءاجو
 «كلذك سيلو «يئارملا باب يف هقاس دقف «دلاخ ءاثر يف رعشلا اذه نأ ةسامحلا
 ةسامحلا يف لوألا تيبلا ءاجو ه1: اهنوكتو دلاخل ًاديجمت رعاشلا اهلاق امنإو

 : هلوقو (ًايجاس حبصأ دوجلا رحب نأ الأ) يربطلا يفو (ًاكلاهو ًاّيح سانلا ريخ. . م

 عساو «حتفلاب :رمغلاو .ةيطعلا يهو ءمضلاب .ةوهل عمج :ىهللا :ىهللا ىطعم)

 . (ها) .«ءاطعلا

 هب ًاهيونتو دلاخل ًاديجمت تايبألا كلت يناميلا يسبعلا ِبْعَّشلا وبأ لاق امنيبو

 ًارعش ديلولا لاق ؛دلاخ سبح نم ديلولا هيلع مدقأ ام ىلإ ةينامي ةرظن نع ًاريبعتو
 راشأ دقو «ةيناميلا ىلع ةيسيقلاب رختفاو نييناميلا ميظع هنأل دلاخ سبحب هيف ىهابت
 دلاخل هنم ناك امب ديلولا ىلع ةيناميلا تدسف» :ًالئاق رعشلا كلذ ىلإ نودلخ نبا
 ديلولا ناسل ىلع اوعنصو . .هيدلو ةعيب نم هعانتمال هبكنو هسبح امنإ :اولاقو ىِرْسَقْلا
 نيلوق دحأ نم يأرلا اذه نودلخ نبا ذخأ دقو (ها) «دلاخ نأشب ةينميلل ةريعم ةديصق
 هب خبوُي ًارعش يَذَع نب مثيهلا معز اميف ديزي نب ديلولا لاق" :ًالئاق يربطلا امهركذ

 نب يلع نع ينثّدح هّنإف ريهز نب دمحأ امأو «دلاخ ةرصن مهكرت يف نميلا لهأ
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 نميلا ءارعش ضعب هلاق رعشلا اذه نأ بلك رماع يرماعلا ديعس نب دمحم نع دمحم
 لدي وهو رعشلا كلذ يربطلا ركذ مث (ها) .«ةيناميلا هيلع ضرحي ديلولا ناسل ىلع

 نأ يئاطلا يدع نب مثيهلا ركذ يتلا يه ىلوألا ةعستلا تايبألاف «نيلوقلا باوص ىلع

 ءارعش ضعب نإ يرماعلا لوق اهيلع قبطني تايبأ ةسمخ اهيلت مث ءاهلاق ديزي نب ديلولا
 ناك كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا نأ نايبلا نع ٌينغو .ديلولا ناسل ىلع اهلاق نميلا
 يف ةماعلا ةدعاقلا تناك دقو ةيناميلا ىلع ةبصعتم ةيسيق ةعزن اذ ناك هنأو رعشلا لوقي

 يف ءارمألاو ةالولا بلغأو ماشلا ميلاقأ ءارمأ نأ نيقباسلا نييومألا ءافلخلا دوهع
 ءارمأ لعجو ةماعلا ةدعاقلا كلت نع ديلولا ىلختف «نييناميلا نم ةفالخلا ةلود تايالو

 كلذ ىلإ بيج وبأ يدعس يضاقلا راشأ دقو «ةيسيقلا نم ةالولا بلغأو ماشلا ميلاقأ

 .ةيناميلا ىلع هشرع ميعدت يف دمتعي ةيومألا ةلودلا سسؤم ةيواعم ناك : : الئاق

 بّرقو ديزي نب ديلولا ءاجو .كلملا دبع نب ماشه (مايأ) ىتح ةينميلل ةدايسلا تيقبو
 هب ماق ام نكي ملو (١١١ص) «. .لتاكتتو عمجتت نأ ةينميلا لئابقلاب ادح امم ةيسيقلا

 قارعلاو ةيبرعلا ةريزجلاو ماشلا ميلاقأ ءارمأ لعج دقف ةيسيقلل بيرقت درجم ديلولا
 نب دمحم نب كلملا دبع اهلامعأو قشمد ىلع ىلوف ةيسيقلا نم اهعيمج قراشملاو
 صاعلا يبأ نب ديعس ىلوم ةديبع نب دمحم لحاسلاو كبلعب ىلعو «يفقللا حاجسلا

 هلاخ زاجحلا ىلعو «دمحم نب ناورم ةيئيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا ىلعو ؛يومألا
 ىلعو «يفقثلا فسوي نب تلصلا نميلا ىلعو «يفقثلا فسوي نب دمحم نب فسوي
 ىلعو ؛يفقثلا رمع نب فسوي اهقراشمو قارعلا ىلعو «يفقثلا رمع نب ضيفلا نامَع
 «يسيقلا رايس نب رصن ناسارخ ىلعو «يفقثلا دمحم نب رمع ناتسجسو دنسلا

 هميلستو نييناميلل يبعشلا ميعزلا يرْسَقلا هّللا دبع نب دلاخ سبحب ماق مث «مهريغو
 نكت مل يتلا ةديصقلا لاقف «ديلولا دنع هتورذ كلذب رورغلا غلبو «يفقثلا فسوي ىلإ
 ةيسيقلاب هيف رختفي ًأارعش تناك امنإو (دلاخ ةرصن مهكرت يف نميلا لهأ هب خبوي ًارعشا)

 ىلع لدي امم ءيِرْسَقْلا دلاخ سبحب ىهابتيو ةيناميلاب لصتملا لبحلا عطق هيف نلعيو
 امك وهو .رعشلا كلذ لئاق وه ديزي نب ديلولا نأب يدع نب مثيهلا هركذ ام باوص

 - :يربطلا خيرات يف ءاج

 الازف يسم نام ايسسو ١ الابصولا كدتمت جكتوت خبل
 الاجسلا لجسُنَي ٍنْرُملا ٍءامك ماجِسهل كنم ٌعمّدلافىَلَب
 ئدكتس 1 لآ كراكذدا كتع : ْعَذُف

 ًارْسُق سانلا َنوكلاملا نحنو
 دق د نيث ذألا انكطو

 الامو يصح َنوُرثكألا نحنف
 الإ كلاو ةلذيملا و و سمس

 م مع

 هلا عحست# نأ ةانطو كيلا
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 امهمشأ اتيحن تحلم ديقو

 اميِدَقْعُهَدَيِسِمُهْمِيِظَع

 زع ٌتتاذلئابقاوناكولف
 ًاريسأًأبو لس م هوكرتالو

 ةسمخ كلذ دعب يربطلا ركذ مث .(الاقثلا انلسالس نم ُجلاعُي) ينئادملا هاورو

 - :يهو ديلولا تايبأ ىلإ نميلا ءارعش ضعب اهفاضأ نوكي دق يتلا يه تايبأ
 اولاتعشلا اهنا ةوكشلاو ةدهكو
 فسح لُكةّيرَبلاانم داعم

 يل بت اقوا حتر

- 

 اةهيمتع انها اينما ولازانفسف

 جات ىلع ةانغلا يمي لاف

 - :ديزي نب ديلولا لوق لديو

 ارعجسلا اهستن ةكاتخ (اننز

 ًاميدقْغُمُدّيس مية يظم

 الاجراوناك ُنإووعنمالأ

 الالظهل تايزشخملاانلعج

 الالّص ةْحِئاَََص ثبَمُدامل

 ناقل نيبال نو دك

 الاحرلا ْمُهَلوُيخ ثحربالو
 الانجتلاو َةَلوُمَسلا افِمَّدَعَو

 ا ْمُهَتْدَرَو ْمُهَتَْذَجَو

 الاَمَّسلاو ةلذملاٌُهموُسَن

 الايقغنا ىف اه ىساقلا كلخحل

 الاجراوناك نإهو.عتنالا

 خلإ . .الالِظ هل تايزْحُملا انلعج
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 ميظع ناك يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ نإ :امهدحأ «نيرمأ ىلع كلذ لدي
 ىف دلاخ سبح دنع رعشلا كلذ لاق ديلولا نإ :امهيناثو ءاهعيمج ةيناميلا لئابقلا

 ْ .ها0١١ ةنس ةجحلا يذو ةدعقلا يذ

 ميهاربإبو يِرْسَقْلا دلاخب يفقثلا فسوي اعد»  يربطلا ركذ امكو - ديلولا رمأبو
 ريصو .هملكي ملف دلاخ ىلع بيذعتلا طسبف  ةريحلا سيح نم ميم نا بحمو

 هردص ىلع عْضَو مث باذعلا يف موي دلاخ ثكمف . .ماشه نب دمحم َعرخو ميهاربإ
 وبأ ينثذح :ديز وبأ لاق . .ه117١ ةنس مرحملا يف كلذو ليللا نم هلتقف ةسّرضملا

 ىلع عضْوف دوعب اعدف فسوي هب ىتأ نيح ًادلاخ تدهش ا

 ىلع مث «سّبع الو ملكت ام هللاوف هامدق ترْسُك ىتح لاجرلا هيلع تماق مث هيم

 لب ب و و يا و عبو

 .(سبع الو ملكت

 ه5 ةنس هدلوم ناك دقف «هرمع نم نيتسلا ىف ًاخيش ٍلئموي دلاخ ناكو
 ةكم ىلوت ذنم ةنس نيثالث ءاهز ءارمألا ةالولا ءامظع نم ناكو (م585 قفاوملا)
 ه١١١ ةئس نيقرشملاو قارعلل هتيالو تهتنا نأ ىلإ (ما/:5 ) ه49 ةنس ةمركملا

 دالبب ةفئاصلا ةوزغ يف مورلا دهاجي وهو هيمدقو هقاس يف بيصأ مث 0
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 نه لجل. نسبرك ىلع سعي فلا لعب راكد 110 هس تنس نب هيعمل
 ةديدحلا ئذو ةدعتتلا يذ يف يئقتلا هفسوب ىلإ ةيناسو ةيلولا هسيح انعلذ :يسرغ
 وهو نيتباصملا هيقاسو هيمدق يف هبيذعت  ديلولا رمأبو - يفقثلا فسوي دمعت ه6
 سنن تعش أ ىلإ ناهنإلا ةرثب بو دمعلا كلذ نات هحاوق هللا ليس نفق ةفاعي
 ه115١ ةئس مرحم رهش نم مويلا كلذ ءاسم يف ةيضرم ةيضار اهبر ىلإ ةنئمطملا
 ناك يتلا هتءابع يف ةريحلا ةيحانب دلاخ نفّدو : يدع نب مشيهلا لاق .ما/4 قفاوملا

 :رلاوم هللا نارهؤر مو ةياعق ابي
 ا م
 حني حبل 73

 ديلولا ىلع مهبالقناو دلاخل نييناميلا بضغ : رشع عباس
 يف نييناميلا بضغ لاعشإ ىلإ يِرْسَفْلا هّللا دبع نب دلاخ لتقمو سبح ىدأ

 كلذل يناميلا بضغلا ملاعم نم ناكو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود ءاجرأ رئاس
 8 : يلي ام ميظعلا ميعزلا

 دلاخل رأثلل نييناميلا رافنتسا يف يبلكلا نارمع ةديصق ١

3 

 ٍِناَمَي يوذْنأ ِكَنُرْحَم غل
 شرف ني نلنتلا كلماتي
 راوي نايك كلعج
 انتتعمت افاكوست رتتع نعل

 ْمُهولَتَق تِعاشألا ناوخإل
 اهنا : كف يلعتتا ءاطعأو

 ةيوعا ىلع اخ تتاكذتو

 مكيلع غُهدعاسُت نأ انبره

 افويسانلَنِإفمَتْدَْعْنِإَف

 ًابلك قلتو نوُكَّسلا قلت ىتم)
 البدع فلّيملامٌءرملا كاذك

 ىَرْيَصُقلاِدهن صْلقُملكو

 تانكيهتت ادناح بكيس

 الاصولا ٌعطق ْنَم َّلْبح يَذَججو الالخاي ةّبطسملا رذص ىفق
 الالخوهليَقذاح ْنَم ىرُي
 الازرق ىدوأ نم دج ىّدؤأو

 الوطأمايأجْرَملاَةَدَغ

 الاقت خكدججو معلق دقل

 الاكتاوقال الواوئكطّوامف

 اللاصم مُتلصاموْمُهَعِئاقو

 الالش ٌمهنولًئقيٌوخلو
 الافو:كذِعاسًماطخأدقو

 ةلافيسلا ابل ةحشست راوي
 (الاوز ِكلم ْنِم ىشُحَت ٍسْبَعِب
 الابَوُةهقِطنمهيلعّنوكي
 الانيدللا لسألاو ندين توبجس

 الابحلا ٌبُقلاو نْيَدْوُف اذو

 اونا لدم دق ةيظلا هيلع
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 الازُهمهّل ٌتنكو اوُرَضَحح اذإ ىماتّيلا ٌتيَغ ٌدلاخ ُكَي غلأ

 الاموأبّشَنمهّيَخ يِرشُيو رازي ىتومم دذلاخُنفَكُي

 اللاكناوناكهموقةححاسب اوناكهيلع نيرئاجلا نأ ول
 الالجلاَنليارُِيالسباوع ِتامّوَسَمُتيِقَب نإ ىَقلَتس

 الاوز كلُمْنِم شخ سْبَعب ًابلك قلتو نوُكّسلا قلت ىتم
 سانلا دادزاف :لاق دمحم نب ّىلع نع ريهز نب دمحأ ىنثدحف» :يربطلا لاق

 - غيب نبا لاقت رعشلا اذه ىور امل ًاقتح ديلولا ىلغ
 ) ٌملقُتسائع رضلا ٌءامَس َتْمعَز افندي هيشلا ءايمشةَكلشَصَو
 (ها) .«ٌعَمطَنو ىَجَرُنانكامكاثكو انّسوسُي اّيح ناك ًاماشه َتيلف

 ينعي :(رعشلا اذه ىور امل ًاقئح ديلولا ىلع سانلا دادزاف) ريهز نبا لوقو

 يذ يف  سبحلا يف دلاخو ديلولا رعش ناكو «يبلكلا نارمع رعشو ديلولا رعش
 مرحم يف  دلاخ لتقم دعب يبلكلا نارمع رعشو  ه75١ ةجحلا يذ وأ ةدعقلا
 - :يبلكلا نارمع لوق كلذ ىلع لديو - ه5

 لذانهةشئاحس ةقذتال»» :تاذئئيقي ادنلاخ ئكيدس

 تايالولاو ميلاقألا يف دلاخ لتقم ىلع لعفلا دودر - ؟

 عم ةفالخلا ةلود ميلاقأو تايالو ءاجرأ يف سافنألا تسبحناو ءامسلا تدبلت

 - :كلذ ملاعم نم ناكو .يبلكلا نارمع رعشو ديلولا رعشو دلاخ لتقم ربخ راشتنا

 وبأ - 177 ةنس ماشه ةفالخ نم  سلدنألا ريمأ ناك  :سلدنألا يف -أ
 نب مكَلا عم نيينميلا ةداقلا نم راطخلا وبأ ناكو «يبلكلا رارض نب ماسح راطخلا
 ةفرعم هلو نيقرشملل دلاخ ةيالو دهع يف دنسلا دالب ىلع دلاخ لماع يبلكلا ةناوع

 ةنس برغملاو ةيلامشلا ةيقيرفإ يبلكلا ناوفص نب ةلظنح ىلوت مث «دلاخب ةديطو
 رعشو دلاخ لتقم ربخ هغلب املف «سلدنألا رارض نب ماسح راطخلا وبأ ىلوتو ه١

 قلطناو سلدنألا ىف هل ًابئان فلختساف «ةينامي ةعزن اذ ناكو راطخلا وبأ بضغ نارمع

 - برغملاو ةيلامشلا ةيقيرفإ ةمصاع  ناوريقلا ىلإ نفسلاب ناسرفلا نم ةيكوك يف
 - :ناوريقلاب وهو راطخلا وبأ لاقو «ناوفص نب ةلظنح عم رواشتلل

 ٌلدَع ٌمَكَح اولدعي مل نإ ِهّللا يفو ائءامدأسيق ناورم ونب تدافأ

 ٌلضفلا هل ٌمُثناك ْنماوملعتملو طهار جرم اودهشت مل مكنأك

 لجرالو ٌدعُت ليخ مكل سيلو انروحنبانقلارح ْمُكانيقو

 )١١9 رصم ريمأ يبلكلا ناوفص نب ةلظنح ناك - :ةيلامشلا ةيقيرفإ يف ب
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 وهو ءه77١ ةنس ماشه ةفالخ ذنم برغملاو ةيلامشلا ةيقيرفإ ريمأ مث (ه77١

 ارواشتو سلدنألا نم راطخلا وبأ هيلإ مِدّقو ربخلا هغلب املف ءماشلا ةينامي ءاسؤر نم

 ه5١١1 ىدامج رهش يف  ماشلا مث رصم ىلإ ناوريقلا نم ةلظنح هّجوت ءرمألا يف
 ةيناميلا نيب تعقو ةيبصع نإو يسيقلا يرهفلا نبا هناكم ىلو ديلولا نإ ليقو -

 نأ ىلإ ريشي ماشلا ىلإ ةلظنح ريسمو ناوريقلا يف راطخلا يبأ ءاقب نكلو ؛ةيسيقلاو
 ىلع لصاوتلا مت ماشلاب ةيناميلا ءاسؤر عم عامتجا روضحو رواشتلل ناك هريسم
 . كلذ أبن يتأيسو ه7 ىلوألا ىدامج يف اًرس هدقع

 ءامعزلا ربكأ يدزألا ينامركلا ىلع نب عيدج ناك  :ناسارخ ةيالو يف  ج
 ' ايلاو دسأ ناك امدنع يِرْسَقْلا هّللا دبع نب دسأ لامع نم وهو ناسارخ يف نييناميلا

 ةنس يسيقلا رايس نب رصن اهالوت نأ ىلإ ناسارخ ىلوت ايو ةنس ىلإ ناسارخل

 نم ريثكو ينامركلا عيدجج فقوت مث .دزألل ًايبعش ًاميعز عيدجم ثككمو ه١
 ذنم ديلولاو يفقثلا فسوي لماع رايس نب رصن عم ةعمجلا ةالص ءادأ نع نييناميلا

 ذخأ :هنأ ه77١ ةنس ثادحأ يف يربطلا ركذ دقو ءريسي دمأب كلذدعب وأدلاخ لتقم
 وأ ةئامسمخو فلأ يف ةعمجلا رضحي ناكو حالسلا ذاختاو لاجرلا عمج يف ينامركلا
  :يدعجلا ثراحلا لاقو . .ةروصقملا نم ًاجراخ يلصيف لقأ وأ رثكأ

 اهئِئاوأ يرجي ْتْلَقمَكسااذإ ًاقِفَتْرُم ءوجنلا ىعرأ ُتيبأ
 اهلِماشةاَلّصضلاَلهأًعَعدق ةللجُم ثخبصأةئتف نم

 (هلِغاشهاجَش ُلكماشلاب ْنَموِقارعلاو ٌناسارُخب ْنَم
 نيف نيبعتلا) ءيرتس لدن :ىرصخألا ةلزدب وب سماع راك تثاةقازمللا يح

 ةبوقعل هضرعيس كلذ نأب ملعي هنأ نم مغرلاب ؛هب هيونتلاو دلاخل ريبكلا ريدقتلا
 ةلهس نب رماع لبقأ» : هنأ يدع نب مثيهلا ركذ دقف «قارعلا ريمأ يفقثلا فسوي

 ةئامعيس فسوي هبرضف «ةريجلا ةيحانب رفا دلاخ ربق ىلع هسرف رقعف يرعشألا

 .(ها) .«طوس

 راشأو ءاهريغو ماشلا يف ثدح امك دلاخ لتقم ذنم قارعلا ءامس تدبلت دقو
 ىلع ًاقنح سانلا دادزا امدنع امهلاق نيذللا نيتيبلا يف ضيب نب ةزمح رعاشلا كلذ ىلإ
 ١ - :صضيب نبأ لاقف ديلولا

 ٌعلقُتس اع ٌرضلا ٌءامَس تمعز اهني فلافل تلف

 ىلع بالقنالا عوقو دنع قارعلا يف بضغلاو ءايتسالا ىدم ىلجتي فوسو
 هعاديإو هيلع ضبقلاو ةأرمإ سابلب ًايفختم يفقثلا فسوي بورهو ماشلا يف ديلولا
 . كلذ أبن يتآيسو سبحلا يف
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 هتليبق ةقطنم ىف ًاميقم يىرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ نب ديزي ناك - :نميلا -ه
 ؟دلاخ نب ديزي نيأ :دلاخل ديلولا لوق فلس دقو «نميلا يلاعأب ةارسلا يف ةليجتب
 مث ه76١ ةنس طساوأ يف كلذ ناكو . يتأي نأ كشوأ امو ةارسلا يف هموق دالبب :لاقف

 هتفلخ امنإ :ديلولا لاقف كلذ لثم دلاخ لاقف دلاخ نب ديزي نع ةيناث ةرم ديلولا هلأس

 يف ةليجب ةقطنم يف ديزي ثكمف ه١؟65 ةنس ةدعقلا يذ يف كلذ ناكو  ةنتفلل ًابلط

 هباحصأ نم ةعامج عم دلاخ نب ديزي قلطنا مث «هيبأ لتقم ربخ هاتأ اهيفو نميلا ةارس
 قشمد يداوب نم ةقطنمب ىراوتف -ه55١ عيبر رهش يلاوح يف  ماشلا ىلإ هيلاومو

 نإ لوقلا نكميو «دلاخ لتقمل نيبضاغلا ماشلاب ةيناميلا ءاسؤر عم تالاصتا ىرجأو

 . عيطتسي ام كلذ ليبس يف لذبي نأو ديلولا ىلع ءاضقلا ىلع مزع دق ناك دلاخ نب ديزي
 يِرْسَقْلا ِهَّللا دبع نب دلاخل يناميلا بضغلا لقعم ماشلا ناك  :ماشلا يف و

 :نودلخ نبا لاق .ةيناطحقلا ةيناميلا لئابقلا ميظعو ماشلاب ةيناميلا ءاسؤر نم هنأل

 هبكنو هسبح امنإ :اولاقو ىِرْسَقْلا دلاخل هنم ناك امب ديلولا ىلع ةيناميلا تدسف»

 دنج رثكأ ةعاضقو نميلا تناكو ةعاضق هيلع تدسف مث هيدلو ةعيب نم هعانتمال

 .(ها) . «ماشلا

 «ريْمِح نب كلام نب ةعاضق مّمو ةينميلا لئابقلا نم ةعاضق نأ نايبلا نع ينغو
 هيلع تدسف مث يرْسَقلا دلاخل هنم ناك امب ديلولا ىلع ةيناميلا تدسف :ليق امنإو

 ىف امك دلاخ سبح راكنتساب تأدب ىتلا ىه ةيعاضقلا ريغ ةينميلا لئابقلا نأل «ةعاضق
 ١ < نااهلوق اهنع تلا يسعلا بنشلا نبأ ثابأ

 لئابقلا يفهفورعماونجستالو همسا اونجست ال يِرْسَقْلا اونجست نإف

 ةعاضق لئابق ءاوتحا ىلع ءيشلا ضعب ًاصيرح هبصعت نم مغرلاب ديلولا ناكو
 راطخلا ابأو ةيلامشلا ةيقيرفإل ًاريمأ نافص نب ةلظنح ىقبأف بلك ةليبق ةماعزب
 غلب املف ءاهريغو صمح يف نييبلكلا ةداقلا ضعبو سلدنألل ًاريمأ رارض نب ماسح
 باجأو «دلاخل بضغلا ىف نييناميلا ةيقب ىلإ ةعاضق تمضنا دلاخ لتق ىلإ رمألا
 يتلا هتديصقب ديلولا رعش ىلع يريمحلا يعاضقلا يبلكلا ءابله نب نارمع رعاشلا
  :اهيف لاق

 الاهنلا لسألاو دنهلافويس متيعُئدْذإريْمِح لا اوذعأ

 الداضةفئاتضص تمدتالو. .:تادنيتب ادلاخن ىكبشش

 دلاخ لتقم ببسب ديلولا ةفيلخلا ىلع يناميلا بالقنالا
 لآو كلملا دبع نب ديلولا لآ ديزي نب ديلولا ىلع نغطضا» :يربطلا لاق
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 ةيناميلا ىتأف . يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخب عنص امب ةيناميلاو «كلملا دبع نب ماشه
 .(94ج ا 00 0

 ا ل ناكوا : 0

 ء”"”ص) . ع ا ا ا

 ةعيبلا ىلع هودارأف ًاديزي اوتأو ديلولا ىلع بالقنالا أوررق ةيناميلا لك سيل امنيب (ةج

 ناكو ةداقلاو ءاسؤرلا نم ةبكوك مه ديلولا نب ديزب اوتأ مث كلذ اوررق نيذلا امنإو

 حيتتو نييناميلا كئلوأ نيب ةيرس تاعامتجاو تالاصتا ةرورضلاب كلذ قبس دقو

 ىف اولسارتو اورواشتو اوقتلا ةداقلاو ءاسؤرلا كئلوأ نأ كاردإ كلذ تلت ىتلا عئاقولا

 يف مهرود نع ةيخيراتلا رداصملا هتركذ ام لديو ه5 ىلوألا ىدامجو عيبر رهش

 9 : مهزربأ نم ناكو .طيطختلاو ريبدتلا يف مهرود ىلع ذيفنتلا

 ةيدابلا يف لزن دق ناكو «دئاقلا ةباثمب وهو ءِيرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ نب ديزي - ١

 . مايأ ةعبرأ قشمد نيبو هنيبو

 ةيالو ىف دنسلا اولوت نيذلا ةداقلا ءارمألا نم وهو «ىبلكلا روهمج نب روصنم ١

 اهانب ىتلا دنسلا دالب ىف ةروصنملا ةنيدم تيمس همسابو «نيقرشملل دلاخ

 ءروهمج نيروصنم اهّمتأو دنسلا دالب ىلع دلاخ لماع يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحلا
 عسات وهو «ديلولا هاعدتسا امل دلاخ مهراشتسا نيذلا ةاقثلا نم روصنم ناكو

 لهأ نم ةيناميلا نم ةعامج ديلولا لتق ىلع عمجألا 0 و
 ءروهمُج نب روصنمو ّيناسغلا كلام يبأ نب بيبشو ثيرُح مهو ًةصاخ قشم

 رصن نب لديمحو «روصنم مع نب ورمع نب لابجو 0

 .«ةقالع نب دايز نب ٌيرَّسلاو ؛ةثراح نب ليفطو ءةلاؤذ نب غبصألاو «ّيمخللا

 . مدقت امك ديلولا لتقب وأ قشمد يف روثي نأب دلاخ ىلع اوراشأ دق اوناكو

 بتك امدنعف «دلاخ دنع تايصخشلا ةاقث نم ناك .يدزألا موثلك يبأ نب ةرامع - 3

 يبأ نب ةرامُع مهنم هتاقث نم ةّدع ىلإ دلاخ ثعب» :هيلإ يتأي نأب دلاخ ىلإ ديلولا
 .كلذ أبن ركذ فلس دقو .«ّىلع اوريشأ :لاقو ٌيدزألا موثلك

 لدجلا احصل حرب «يبلكلا ةفيلخ نب هيخد نب هللا دبع نب مره  ؛

 .ةزملا يف نكسي ناكو يبلكلا ةفيلخ نب هيحد

 نب نمحرلا دبع هوخأو وه ناكو قّرملا لهأ دّيس وهو يبلكلا داصم نب ةيواعم

 . ةداقلا ءاسؤرلا نم داصم
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 ءارطسو ةّرزألاو َناّرُملا ريد لهأ ريبك وهو ّيمخللا رصن نب بيبح نب ديمح - 5
 لتق ىلع اوعمجأ نيذلا ةعستلا نمو ءدلاخ مهراشتسا نيذلا ةاقثلا نم ناكو
 .طلرلا

 دئاقلا مهنمو .ماشلاب ةيناميلا كسكسلا رئاشع ريبك وهو يكسكسلا ةسبنع نب ديزي -

 . يكسكسلا ىّوَح نب ورمع

 سبع رئاشع ريبك وهو ةيناميلا سبع ينب نم يسبّعلا ئناه نب ريمع نب بوقعي - 4
 . يسبعلا ٍبْعَّشلا وبأ رعاشلا مهنمو ءايراد لهأو

 .اًكَّز ريدو ةثيدحلا لهأو ندرألا شرج لهأ ريبك ٌيشَرجلا رمع نب رضنلا 4

 نادمهو رذع ينب رئاشع ءاسؤر نم وهو ينادمهلا يثراحلا مشاه نب يعبر ٠
 .ندرألا رهن قطانمب اوناكو

 .ماشلاب ةيريمحلا ةيعاضقلا ةنيهج رئاشع ريبك ينهجلا ديعس نب ةحلط -

 ناكو نيطسلفب ةيناميلا ماذج ةليبق ريبك «يماذجلا عابنز نب حور نب ناعبض ١١
 .ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف نيطسلف ريمأ عابنز نب حور هدلاو

 نم بيبش هوخأو وه ناكو قشمد يف ناسغ ريبك يناسغلا كلام يبأ نب ثيرخ - ١
 .ديلولا لتق ىلع اوعمجأ نيذلا ةعستلا

 يرْسَقْلا دسأ ةيالو يف ناسارخب شيجلا ةداق نم ناك ؛يبلكلا ةلاؤذ نب غبصألا 5
 يف ريهز نبأ هركذ دقو «ديلولا هاعدتسا امل دلاخ مهراشتسا نيذلا ةاقثلا نم وهو

 .ديلولا لتق ىلع اوقفتا نيذلا ةعامجلا

 بحاض هدلاو ناك «يريمحلا يعاضقلا ينشُخلا دعس نب ناميلس نب تباث 6

 ل ا ا

 قشمد يف يِرْسَقْلا دلاخ نب ديزيل ًاقيدص تباث ناكو «ناورم

 .مهريغو ةيناميلا تايصخشلاو ءاسؤرلا كئلوأ لسارتو رواشتو ىقتلا دقو

 نب ديلولا ةفيلخلا نينمؤملا ريمأ ىلع بالقنا هنأب هنع ريبعتلا نكمي امب مايقلا اوررقو
 ةنايد اذ ناك هّنأل كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي بيصنت اوراتخاو «كلملا دبع نب ديزي

 ديلولا نب ؛ ديزي ىلإ مهنم ةعامج هجوت مث «بالقنالا ةطخ اوعضوو ؛«حالصو ىوقتو

 ؛هيلع رمألا اوضرغف «لايل عبرأ قشمد نيبو ةدماؤاد ةيدابلاب ًاميقم يأ - ًايديتم ناكو

 يكسكسلا ةسبنع نب ديزيو يِرْسَّْا هللا دبع نب دلاخ نب ديزي دئاقلا ابلاغ مهنم ناكو

 .ايرس هب مهئاقل ليصافتو هيلإ مهر يسم ناكو ؛يبلكلا روهمج نب روصنمو

 نب ورمع َرواَشَق «ةعيبلا ىلع هودارأف ديلولا نب ديزي ةيناميلا ىتأ» :يربطلا لاق
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 كعياب نإف ناورم ينب ديس هنإف ديلولا نب , سابعلا كاخأ رواش :هل لاقف يمكحلا ديزي
 ناكو ًايّدبتم ديلولا نب ديزي ناكو . . عوطأ هل سانلا ناك ىَبأ نإو دحأ كفلاخي مل

 دقو «. .هرواشو هنأ سابعلا هاخأ ديزي ىتأف ءهريسي لايمأ امهنيب لطسقلاب سابعلا

 امع هاهن يأ  «كلذ نع هاهنف سابعلا رواشف» :ًالئاق ةرواشملا ربخ نودلخ نبا زجوأ

 كلملا دبع نب ديلولا نب ؛ سابعلا ةكراشم ىلع نوصرحي أوناكو نويناميلا هيلإ ةاعد

 ديزي عجرو» :يربطلا لاق ءرمألا اذه يف لوخدلا نم ديلولا نب ديزي رذحو عنتماف
 هلزنم ىلإ داع هنأ كلذ نم دافتسيو  .«ًارس هوعيابف سانلا ىف ٌبدو ةيدابلاب هلزنم ىلإ

 ليجأت اوررقف ديلولا نب سابعلا فقومب مهربخأف نويناميلا ةداقلا هيلإ ىتأو ةيدابلاب
 ٌيبلكلا فنحألا ثعبو» :يربطلا لاق .ارس ديلولا نب ديزي اوعيابو هعانقإ ةلواحم
 - .«ًارس سانلا اوعدف مهفارشأو سانلا هوجو نم اموقو ّيكسكسلا ةسبْنَع نب ديزيو
 نب ديزي ةيناميلا ىتأ» ةملك نم قدألاو بوصألا يه (ًارس سانلا اوعد) ةملك نإف انهو
 نالف ةعيابم رمأ نكي مل رمألا نأل .(ًارس هوعيابف) ةملكو (ةعيبلا ىلع هودارأف ديلولا
 يه (أرس سانلا اوعد) ةملكف ديلولا ةفيلخلا ىلع بالقنا رمأ وه امنإو نالف وأ

 اوغلبأت «بالقنالاب مايقلا اوررق نيذلا ةيناميلا تايصخشلا ةوعدلاب ماق دقو نيالا

 .كلذل ةيرسلا ةوعدلا يف اوعسوتو ءرمألل باجتسا ديلولا نب ديزي نأب مهباحصأ

 دقف «ديلولا نب , ديزي مهعمو هب مايقلا نويناميلا ديري يذلا بالقنالا ربخ- عاشو

 نم  بتكف هدرا رغأ ناوزم نب فيجن هر اقاوره كلا غلب» :هنأ نودلخ نبا ركذ
 هرذحيو رمألا هيلع مظعُي  ماشلا يف - ناورم نب كلملا دبع نب ديعس ىلإ - ةينيمرأ

 - ديلولا نب سابعلا ىلإ باتكلاب ثعبو ديعس كلذ مظعأف ءديزي رمأ هل ركذيو ةنتفلا
 نب ورمع نب ةيواعم غلب» :هنأ يربطلا ركذو «ٌديزي هاخأ سابعلا ددهتف  لطسقلا يف
 دي ا :لاقف ديلولا ىتأف سانلا ضوخ ةبتع
 : كلم لويقلا لك :لاقف ؟ًاعيطُم ٌتكسأ وأ ًاحصان ملكتأفأ نمأت كارأ ام كيلع

 نب كلملا دبع قشم د لماع ىلإ بالقنالا ربخ برستو  ةفاصرلاب ديلولا ناكو
 يفقثلا فسوي نب دمحم نب كلملا دبع وأ - يفقثلا فسوي نب جاجحلا نب دمحم
 مدع بابسأ نم ناك امبرو  «قّذصي ملف جراخ ديزي نإ : :هل ليق»  ديلولا لاخ وهو

 ا ل و و , ديزي نأ قيدصتلا

 نم ءارمألاو لامعلا عيمجو هتطلس جوأ يف ديلولا ةفيلخلا نأو ءلوط الو هل لوح
 ىهابت يذلا رعشلا يف لاق هنأ ىتح هل نيلاوملا ةيسيقلا نمو هلاوخأو نيبرقألا هبراقأ
 - :دلاخ سبحب هيف

 لامعا ىغبت ان شانلا كلمت جات ٌّيلعةادغلا ٌتحبصأف
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 يذلا هرعش يف لاقف ديلولا نم ةريصب بقثأ يبلكلا ءابله نب نارمع ناكو

 - :ديلولا ىلع هيف باجأ
 الاوز كلم نِم شحن سْبَعِب ًابلك قلتو َنوُكَّسلا َقلَت ىتم
 الابّروةقِطنتِمةيلعُنوكي ًالدغ فلي ملام ةرسصلا كاذك

 قشمد ةنيدمب بالقنالا ذيفنت
 بالقنالل دادعإلا نويناميلا ةداقلا متأ ه77١ ةرخآلا ىدامج /١ نينثالا موي يف

 هلزنم نم مودقلاب كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي غالبإ متو «ذيفنتلل ةعمجلا ةليل اوددحو
 نب ديزي راسف «ةّزملا ىف ىبلكلا داَصَم نب ةيواعم راد ىلإ هجوتيو ًاركنتم ةيدابلا ىف
 ناك يتلا ةقطنملا نم يِرْسَقْلا دلاخ نب ديزي راس امئيب ءءاثالثلا ةليل ةيدايلا نم ديلولا
 نب ديزي لزنم نيبو «مايأ ةعبرأ ريسم قشمد نيبو هنيب ناكو نينثالا موي ةيدابلاب اهيف ًاميقم
 هرمأ ديلولا نب ؛ ديزيل عمتجا املا :ريهز نبا لاق .لايل عيرأ قشمد نيبو ةيدابلاب ديلولا

 ريمح ىلع رفن ةعبس يف أًركنتم «لايل عبرأ قشمد نيبو هنيبو «قشمد ىلإ لبقأ ذبتم وهو
 لزنم ىلإ هتليل نم ىضمف اليل قشمد لخدف راس مث قشمد نم ةلحرم ىلع دوُرَجَب اولزنف
 قشمد نيبو هباحصأ نم ريفن يف ًايشام ةّرملا لهأ ديس وهو يبلكلا داّصم نب ةيواعم
 هايبر هل ا ب يرامم لوتس إو رد راوي ياه كا نا ةّزملا نيبو
 - شارفلا ىلع سلجا ينعي  هّللا كحلصأ شارفلا :ديزيل لاقف «لخدف ءمهل حتفف
 ءُدسفأ هيلإ انوعدت يذلا :هل لاقف كطاسي دسفأ نأ هركأو ًانيط يلجر ىف ّنإ :لاقف
 .(ها) ؛داّصم نب ماشه لاقّيو ةيواعم هعيابف ديزي هملكف

 رطملا ناكو ةعمجلا ةليل ةّزملا ىلإ لصو ديلولا نب ديزي نأ كلذ نم نيبتيو
 جراخ كاذنآ ةّرملا ةقطنم تناكو «يبلكلا داّصم نب ةيواعم لزنم يف ماقأو ًاديدش
 ىلإ ةّرملا نم مداقلل لخدملا ناكو «رثكأ وأ ليم ةفاسمب ق 0 ا

 ام ربخ ةياهن يف يربطلا ركذ دقو «حابصلا ىتح ًاقلغم بابلا ناكو ةيباجلا باب قشم

 نيزَر نب دمحأ لاقو ؛ةزملا لهأ ءاج اوحبصأ املا :هنأ ةلبللا قللت ةشيدب تدخ

 «( حبصلا ليبُق كلذ ناكو  ًاقلغُم هاندجو ةيباجلا باب ىلإ انيهتنا املف ةّرملا نم انودغ)
 ليبق ام ىلإ ةعمجلا ةليل ةّزملا يف ناك ديلولا نب ديزي نأ كاردإ نئارقلا كلت حيتتو

 يطعي ةياورلا يف ذ سابتلا عقو ةليللا كلت 2 قشمد ثادحأ داق يذلا ديزي نأو «حبصلا

 نب ديزي هنأ ىرنو «طقف ديزي مساب ةياورلا ي ىف هركذ ءاج امنيب ديلولا نب ديزي هنأب ًاعابطنا

 ةياورلا يف ذ ءاج دقو «سيمخلا موي قشمد ىلإ همودق ناكو باللقنالل دئاقلا وهو دلاخ

 - :يلي ام ريهز نبا نم ةيخيراتلا

 راد لؤنف ؛:دوسأ رامح ىلع وهو ةائَّقلا قيرط لشأف ىشم» ىلإ ديزي ىتأ)



 ”84 دلاخ لتقمل ةيناميلا بضغ /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 6039

 لخدي ال فلحو حور نب ديلولا ىتأو «قشمدب ّينشُحلا دعس نب ناميلس نب تباث

 ىلع وهو بَرْيَتلا قيرط ذخأو بايثلا هيلع رّْمكو هحالس سبلف حالسلا يف الإ قشمد
 ةليل ءاشعلاو برغملا نيب هباحصأ ىلإ ديزي لسرأو ءأديزي ىفاو ىتح قلبأ سرف
 سرح دجسمللو ءاولصف اولخدف ةمتعلا اونذأ ىتح سيدارفلا باب دنع اونمكف ةعمجلا

 «سرحلا مهب حاص سانلا ىلص املف ليللاب دجسملا نم سانلا جارخإب اولكو دق
 ناكو  رخآ باب نم نولخديو ةروصقملا نم نوجرخي اولعجف ديزي باحصأ أطابتو

 سرحلا اوذخأف ديزي باحصأو سرحلا ريغ دجسملا يف قبي مل ىتح - ًاديدش رطملا
 ةنس - ةريزجلا نم ماشه نب ناميلس هب ٍمِدَق ريثك حالس دجسملا يف ناكو - دما ع

 رشع ىنثأ يف ديزي لبقأو . .ًاريثك ًاحالس اوباصأف ءهوضبق نازخلا نكت ملو ه4

 دنع اوناك املف مهباحصأ نم ًالجر نيعبرأ اوقل رُّمُحلا قوس دنع ناك املف الجر

 ناكر دحسملا نلإ ركب ين ما اف رج تلاع ا ويحل حا هرب
 :اولاقو هباب اوبرضف يسيقلا يملسلا هللا دبع نب ريثك جاعلا وبأ ى قشمد ةطرش بحاص

 جاعلا ابأ اوذخأو اولخدو هوذخأف مداخ بابلا مهل حتفف نينمؤملا ريمأ ديلولا لسُر

 هرذحي نم لك ىلإ لسرأو «ديربلا بحاصو لاملا تيب َناَّرْخ اوذخأو ؛ناركس وهو

 وهو صاعلا يبأ نب ديعس ىلوم ةديبع نب دمحم ىلإ هتليل نم ديزي لسرأو ءذخأف
 ناكو قشمد لماع دمحم نب كلملا دبع ىلإ هتليل نم لسرأو .هذخأف كبلعب ىلع
 نامألا هاطعأف سراف يتئام يف يبلكلا داّصم نب نمحرلا دبع هيلإ راسف نطقب هرصق يف

 لاقو «هوتأيل هباحصأ ىلإ ةّينثلا ىلإديزي هجوو ديزي ىلإ هب ىضمف هيلإ جرخف
 . لسالسلاب باوبألا اوكرتف ءانراعش مكربخأ نمل الإ ٌةودغ بابلا اوحتفت ال نيباّوبلل
 .(ها) .؛ةّرملا لهأ ءاج اوحبصأ املف

 .ةّزملا يف يبلكلا داّصم نبا لزنم يف كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي ناكو

 اي مق : لاقو هديب ذخأو هملغأف ديلولا نب , ديزي ىلإ يكسكسلا ةسّبْنَع نب ديزي ىضمف»

 ىضر كل اذه ناك نإ مهّللا :لاقو ماقف .هنوعو هللا ريصس نيشاوب نيدمؤملا ننيمأ

 ءاج اوحبصأ املو - «تومب ينع هفرصأف كلذ ريغ ناك نإو هل ينددسو هيلع يّئعأف

 نب ورمع نع دمحم نب يلع نع ريهز نب دمحأ ينثدح :يربطلا لاق  ةّزملا لهأ عم
 داّصم نب نمحرلا دبع عم ةّزملا نم انودغ :لاق دجام نب نيِزَر نع يبلكلا ناورم
 0 ا ٍءاهز نحنو يبلكلا
 ريمأ نملغ ال ذللاو اَمأ ةّذعلا :ذهو: ةعيفلا هذه اه-لاقق ديل رلل ال سو هيلع اندجوو

 مث ةيباجلا باب نم انلخدف - نوباوبلا انل حتفو - «ةّزملا لهأ نم لجر هلتقف «نينمؤملا
 ىلع انعمتجا مث «حمقلا قوس انم سان ذخأف ءانع قاضف نييبلكلا قاقز يف انذخأ

 غرف امف ديزي ىلع انلخدف  دجسملا ىلإ ديلولا نب ديزي انقبس دقو  دجسملا باب
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 باب نم اولخدف ةئامثلث وحن يف كساكسلا تءاج ىتح هيلع ميلستلا نم انرخآ
 ئناه نب ريمع نب بوقعي لبقأ مث «جّرَّدلا باب نم اولخدف دجسملا اوتأ ىتح ّيقرشلا
 بيبش نب ىسيع لبقأو «ريغصلا قشمد باب نم قشمد اولخدف ايراد لهأ ىف ىسبعلا

 لبقأو «سيدارفلا باب نم قشمد اولخدف اًرطسو ةّرزألاو ناّرُملا ريد لهأ يف ىمخللا

 باب نم اولخدف اَكَز ريدو ةثيدحلا لهأو شرج لهأ يف ُيْشَرَجلا رمع نب رضنلا
 اولخدف نامالسو رذع ينب نم ةعامجلا يف يثراحلا مشاه نب ُيعْبِر لبقأو ءّيقرشلا

 - :(ىبلكلا نارمع وهو)  ةيناميلا

 ٍدِدانَّصلا ِتوُيبلا لهأ اهكِساكَس اوُحَبْصَأ نيح ْمُهُراصنُأ ٌمُهتءاجف

 ٍةَدُعَو لّيخب مهوؤاجسف ٌبلكو
 ا رانقنا ءايحأ مهب مركأف

 ًاعّرش ُدزألاو نابعش ٌمهتءاجو

 ٌبِلْعَتو سيق ناّيحلاو ٌناسَغو

 اهكلُم ْلهأ ْمُّمو الإ اوُحبْضْأ امف

 ٍدِعاوَسلا مث ٍنادبألاو ضْيَبلا َنِم

 ٍدحاج لك اهِتامْرُحاوُعَتَم مه
 ٍلِئاذو ماح نيب ٌمخلو ٌسْبَعَو

 ٍدهازو ناو لك اهنع ٌمجيسحأو
 (درامو تاع للك نم اوُمَئوَتسإ دق

 ةليل بالقنالا ناكو ءقشمد ينعي (اهكِلُم لهأ ْمُهو الإ اوحبصأ امف) :هلوق
 اوكلم دقو الإ اوحبصأ امف .ه١١؟7 ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب عستل ةعمجلا

 ماشلا ءاجرأ نم مهناسرفب بالقنالا يف نوكراشملا ءاسؤرلاو ةداقلا لبقأو «قشمد

 الإ حبصلا تأي ملف مهقطانم نم اوكرحتف دعوملاب مهغلبأ دق دلاخ نب ديزي ناكو
 نبا لاق .ناسرفلا نم فالآلا تارشعو ءاسؤرلاو ةداقلا تائم ءقشمد يف مهو

 - :ديزي لّثَمَتو «ديلولا نب ديزي اوعياب ىتح راهنلا فصتنا امف :ريهز

 بعاصملا ٍلامجلا ٌلاقرإ ٍتوملا ىلإ اولقْرأ نْعطلِل ّنُهنَع اولِزئٌمسا اذإ
 نوبجعتي  داّصم نبا لزنم يف هعم اوناك نيذلا ديزي باحصأ لعجف

 .«رعشلا دشني نآلا وهو حبسُي حبصلا ليبق وه اذه ىلإ اورظنا :نولوقيو
 يرْسَقْلا دلاخب ديلولا ةفيلخلا لْئَق - 5

 قشمد لخأب مهحاجنو بالقنالا ربخ- كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةفيلخلا ىتأ
 ليمز نب سهيب هل لاقف ءناّمع نم فدغألاو  ريهز نبا لاق - فدغألاب وهو اهريغو

 لزنت ىتح رس نينمؤملا ريمأ اي :ةيواعم نب ديزي نب دلاخ نب ديزيو يسيقلا يبالكلا
 نب هللا دبع هل لاقو ءرسؤي وأ لتقّيف ديزي ىلإ دونجلا هجوو ةنيصح اهنإف صمح
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 نأ لبق هءاسنو هركسع عدي نأ ةفيلخلل يغبني ام :صاعلا يبأ نب ديعس نب ةسبنع

 ديلولا نب ديعس نب شربألا هل لاقو «هرصانو نينمؤملا ريمأ ديؤم ةللاوبو لع لتاقي

 يتأن نأ ىرأ ام :لاقف « كنوعنمي يموف اهبو ةنيصح رمدت نينمؤملا ريفأ اذ : يبلكلا

 هركأ :لاق «ميزهلا اذهف :لاق ءاههركأ :لاق ةيرقلا لزنت نأ ىرأ :لاقف . نيصح

 ءامسأ حبقأ ام كحيو :لاق «ريشب نب نامعنلا رصق ًءارحبلا اذهف :لاق ءهمسا

 : يبالكلا سهيب هل لاقف «نيعبرأو نيتئام يف وهو ةوامسلا قيرط يف راسف ؛ مكهايم

 نم وهو نيصح هنإف ءارخبلا نصحلا اذهف رمدتو صمح ىلإ ىضمت نأ َتيبأ اذإ امأ

 نب روصنمل ديزي دقعف ؛ديلولا ىلإ ريسملل ن 3 قمم يف نابرفلا نم ناقل ايهتو

 نب ديمحل دقعو .ىرخأ ةفئاط ىلع يبلكلاهيشد نب لل دبع نب مرهل دقعو ةفئاط

 لقث فاقلقف ارراسن «يرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ ني ديزي هعمو ناورم نب كلملا دبع

 نب ديلولا نب سابعلا لوسر هاتأو «ديلولا ركسع نم ًابيرق اولزنو هوذخأف ديلولا

 نورظتني مهو .يعافألاٌرشخنأو دسألا ىلع بِ انأو لاجرلا بوت يلعأ : :لاقودبلع

 « يدزألا مولثك يبأ نب راع ةلاجيرلا لغو ىلكلا روس نيؤوع ا ةفلقكلا ىلعز

 «هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ مهوعدي ديلولا ركسع ىلإ يبلكلا نيصح نب دايز اوثعبو

 لولا باحصأ نم ليو ءووخبلا نصح باب ىلع ومو يللا ىلإ همر اولمحو هولتقف

 تري يول سلك ووو نيب روك ال لدن ف + اعلا ودق نوري

 ةئام يف بعشلاب سابعلا اوقلف «هيخد نب ِهّللا دبع نب مرهو نمحرلا دبع نب بوقعي

 :روصنم هل لاقف ءمهمتشف :وورعلا دبع ىلإ لدغأ : هل اولاقف ؛هباحصأ نم نيسمخو

 ةيار اوبصنو زيزعلا دبع ىلإ هوذخأف «كعرد ينعي كنيصح نذفنأل ٌتمّدقت نئل هّللاو

 هلل انإ : سابعلا لاقف ءديلولا نب ديزي نينمؤملا ريمأل عياب دقو سابعلا ةيار هذه :اولاقو

 .ناورم ونب كله ناطيشلا عّدخ نم ٌةَعْدَح

 00 «بابلا قلع نطعتلا ديلولا لخدف 0 ناقيرفلا راق
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 ٌتدرأ ول :ديلولا هل لاقف «كفيس حن :ديزي هل لاقف هبنج ىلإ ديلولا فيسو ديلولا
 رماؤُيو هسبحي نأ ديري وهو ديلولا ديب ذخأف ءهذه ريغ ةلاح كلو يل تناكل فيسلا
 ,يبلكلا ورمع نب لابحو «روهمج نب روصنم :ةرشع طئاحلا نم لزن امئيب هيف
 «ةشبك يبأ نب دايز نب يرسلاو ٌيمخللا رصن نب ديمحو «نالجع نب نمحرلا دبعو

 دلل يع نم دلاع تار كمال وب ءأو ٠ :يمنجللا حاشا نب ريك نب هامل جلو

 ءارخبلا رصق باب ءابله نب رشب برضو . .يبلكلا يرماعلا ءابله نب رشبو ءيِرْسَقْلا
 :لوقي وهو فيسلاب

 نوف ةقياتس تئذكالو. ”تادليتبادلاخ يىكبتس

 ىلع ّيرسلا هبرضو ةننملاب ةساو ىلع ديلولا يمخللا مالسلا دبع برضو

 هللا دبع نب دلاخ ىلومدسألا بأ لقاو بةسار ماضل ةقالع وبأ ٌدتحاو ءههجو
 هللا نبع نيدلاك نيدو اع ىتأف فكلا ردق ديلولا دلج نم خلسف يرْسَقْل

 لتق ناكو . .هنئازخو ديلولا ركسع سانلا بهنأف «ديلولا ركسع يف ناكو يرْسَقْلا
 نبا وهو لتقو هةه17+ ةنس ةرخآلا.ىدامج عم اتيقب نيتليللا سيمشلا موي ديلولا
 الإ رهشأ ةثالثو ةدحاو ةنس هتفالخ تناكو «ةنس 75 نبا ليقو .ةنس نيثالثو نامث
 يف يِرْسَقْلا دلاخ سبحب ماقو ه175١ ةنس يناثلا عيبر 7 يف ةفالخلا ىلوت دقف «مايأ
 هلتقو هبذعف ىفقثلا فسوي قارعلا لماع رمأو ه١؟05 ةنس ةجحلا يذ وأ ةدعقلا يذ

 لتق متو ةرخآلا ىدامج 7١ ةعمجلا ةليل قشمدب بالقنالا عقوف «ه177١ مرحم يف
 . ةيرجه ١؟:ةيس ةرخآلا ىدامج 58 سيمخلا موي ءارخبلا رصق 5 يف ديلولا

 هللا دبع ني تلاخ نم كيزي دفاقلا ىلإ ًاتاينأ ىرانضتألا يعش ني: نمت فتعتو
 لاق» :يربطلا لاق «ديلولا لتق لبقو قشمدب هداق يذلا بالقنالا دعب يِرْسَقْلا
 - :يراصنألا ديعس ني رصن

 د
 2 ضرت مل ْذِإ كافْيَس 2121

 ًاركّتُم ٌتئك نإ ٍدلاخ ْنِم ٌضْرَتال
 ْمُهَتْعُر مُثِرازِن كْلُم تْرَعْسأ

 م 5 001 .-: 2 4 ا

 روتؤم ريغ بّيعب تيِفش ينا

 روثأم دئهلا فويس ْنم مراَصب

 رونق نبا رْوَنِق دبعلا عرضمل

 ريو ةايفسصأ ءءانفمعا نك

 رورجم بائطألا ىلع ولش ُضاقنأ

 ريذعت ريغ امك ٌمُكحي ٌفِيَسلاو

 روهْشم ِكلملا ميظع لكبالإ

 ٍريواغملا َمْشلاب ٌضُكْرَت ٍلْيِخلاب
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 (رونلا عطاس ِءاَمَّسلا رْذَبلالْذَع اوُدلَوالو رونِق لآ يف ناكام

 شم ىف يرشفلا دلاخ نب ديزي هلتق يذلا روق وه نم تاياورلا ركذت ملو
 نب ديزي وه هدئاق نأ يراصنألا ديعس نب رصن تايبأ دكؤت يذلا بالقنالا ةادغ

 - :هلوقب دلاخ

 زلعت قع 4 0 فيسلاو 0 ضرت مل ْذِإ كفي 120

 ريواغملا ّمْشلاب ٌضُكْرَت ٍلْيخلاب ٌمُهَمْعُر ٌمُثِرارِنكلُم َتْرَعْسَأ
 ًادلاخ لداعي سيل قشمدب ديزي هلتق يذلا ًارونق نأ يراصنألا رصن حضوأ مث

 عاهل واقي يلولا ةقيلخبلا الا نلاقي لدغ الو

 روُهْشمِكلملاميظع ل كب الإ ًارئّتُم تنُك نإٍدلاخ ْنِم ضرتال
 0 ءامسلا ر دبل الذنعأ اوُدلَوالو رونق لآ يف ناك ام

 ىنثدح» :يريطلا لاق . يرْسَقْلا دلاخب ديلولا ةفيلخلا لتق متف ناك كلذكو

 نب نيكذ ينئّدح لاق ّيبلكلا ناورم نب ورمع نع دمحم نب يلع نع ريهز نب دمحأ
 برض ديلولا لِتُق موي ءّيرماعلا ءابله نب رشب ٌتيأر :لاق يرماعلا مث يبلكلا خاّمش

 - :لوقي وهو فيسلاب ءارخبلا باب
 (الالضةغئانص ب َمَذَتالو ِتادَّئَهَمِب اديلايش يكينس

 - :يجحذملا ةفيلخ نب فلخ لاق» ديلولا لتق دعبو

 ٍدِقارّريغ ُهَلْيَلوِقْرَي ناك ىَّدَص جِحْذَم ٌقابسأو ٌبلك ْتَْنُكَس دقل

 ٍدجاس ٌريغِهِموُسْيَخ ىلعًأَبِكُم ٍدِلاَخِب َّنينمؤملا ٌريمأ َنْكَرَت
 ٍدِئالق طانَمْمكنمهبانغطق ِةَدالَفطانَمابِماوعطُفَتْنِإَف
 نتالرنلا ءاتغ نه ةيلرلا الشبل هتان انا قص ولست نإو

 ٍدِهاشِب سيل سابعلاابأنإف  ِكلاه َةَّرْفس ُيرْسَمْلا ٌرئاس نو
 تى ىرشقلا هللا ةيع:خيدللاخ زم ىجحتم نبأ لاقَو

 ُدرَيلاانبوُيْوش ةححبصةادغ هركسمت لهأ لئاسو ًاديِلَو لئاس

 ٌدرطت توملا جاجع تحت ليُخلاو ُهْعَنْمَتف ٌسْفَن ٍرَضُم ْنِم ءاج لَه

 ٌدمتفنو وجْهَناهِب انِإ ءضيبلاب ُهْضُقْنَن رعشلاب ًالهاج اَنْجْهَي نم
 يف يِرْسَقْلا دلاخب ديلولا لتق ينادمهلا دمحأ نب نسحلا نميلا ناسل ركذو

 - :لاقف ةغمادلا هتديصقب نييناميلا رخافم

 اقييفرسلا زيبمأ كديلوب انهم ئرشقلائكفلاباجلتف
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 قرم يشد رف نم ةير يف لعق يذلا عضوملاو م15 ةنس ةرخآلا ىدامج

 نيقب عبسل ةعمجلا ةليل ق قشمدب كلملا دبع نب ديلولا نب 4 ليزي بثوا) :لاقو «ءارخبلاب

 0 دو ب ماو دج ماعم ا

 و ياا ا ال دورا ده

 يِرْسَقْلا دلاخو ديز مامإلا لتاق يفقثلا فسوي ىلع ضبقلا - ©

 يِرْسَقْلا ِهّللا دبع نب دلاخ دعب قارعلا ىلوت يذلا يفقثلا رمع نب فسوي امأو
 لتق املو ءييِرْسَقْلا دلاخ ىلع رمآتلا يف هغلب يذلا ىدملا ركذ فلس دقف ه١١1 ةنس
 نب ديز نأب ماشه ىلإ بتك ه57١ ةنس رفص يف يلع نب ديز مامإلا يفقثلا فسوي

 بّذك كلملا دبع نب ماشه نأو كلذ أبن فلس دقو ءدلاخ يأرب اَلِإ جرخي مل يلع
 دلاخ- نب ديزي ىشخي فسوي ناك امنإو ًاخيش تاب دق ٍبِئموي دلاخ ناكو ءأفسوي

 ىلوت املو «كلذ متي ملف دلاخ نب ديزي لقتعي نأب ماشه ىلإ بتكي لزي ملو يرْسَقلا
 «نميلا ةارس يف هتقطنمب قحلو دلاخ نب ديزي ىراوت ه16١١ ةنس ةفالخلا ديلولا

 يِرْسَقْلا دلاخ سبح مث مادقتساب ديلولا مايق بابسأ نم دلاخ نب ديزيب ةبلاطملا تناكو
 :لاقف دلاخ نب ديزي نيأ :ديلولا هل لاق ثيح ه0١١ ةنس ةجحلا يذو ةدعقلا يذ يف
 ًابلط هتفلخ كنكلو ال :ديلولا لاقف «يتأي نأ هكشوأ امو نميلاب ةأارسلا نم هموق داليب

 امهتعفر ام ّيمدق تحت ناك ول هّللاو :دلاخ لاقف «كسفن نقهزأل وأ هب نيتأتل ةنتفلل

 ملكتي ملف هبذعو هسبحف فسويل هملس مث 5 ديلولا هسبحف .كل ادب ام عنصاف هنع كل

 فسويو ديلولا نأ ىلإ ريشي امم ا يس هحور تضاف ىتح ةملكب

 يِرْسَّقْلا دلاخ نب ديزي املاط رطخ يف امهتايح وأ امهناطلس نأ ناسجوتي اناك امهيلك
 يف ديلولا ىلع بالقنالا دلاخ نب ديزي داق نأ ثبلي مل لعفلابو «هنم انكمتي مل ٌرح
 .اهاالك ةرخآلا ىدامج نم نيقب - عبس وأ  عستل ةعمجلا ةليل قشمد

 دمعي لعج «قارعلا ريمأ يفقثلا رمع نب فسوي ربخلا غلب املو» :يربطلا لاق
 لجرلا دعب لجرلاب ولخي لعج مث نوجسلا يف مهيقليف ةيناميلا نم هترضحب نم ىلإ
 لهأ نم انأ :لوقيف ؟قتف قتفنا وأ لبح برطضا نإ كدنع ام :هل لوقيف ةيرضملا نم
 يف نم قلطأف ءبحي ام مهدنع ري ملف ءاولعف ام لعفاو اوعياب نم عيابأ ماشلا
 ريصن نب روصنمو يرصبلا هللا دبع نب جاجحلا ىلإ لسرأو «ةيناميلا نم نوجسلا
 قاع وجسر ريشا ا هياكل انهم ماكل لكأر نيبو هنيب ام ربخ ىلع اناكو
 ديزي نب ديلولا لِتق امل» :يبلكلا نبا لاق .«ةريحلاب ماقأو ءًاداصرأ ماشلا قيرط



 "516 دلاخو ديز لتاق ىلع ضبقلا /نييناميلا نيحئافلاو ةباحصلا ءامظع 005

 لارا لب ران ل ا سا يحج عا

 نب زيزعلا دبع قارعلا ةيالول - ليق اميف - بدنف «ماشلا لهأ ةعاطلا ىلع هل قث

 د يعم ناكاوا وتلا كالا يكل ضع

 ىلإ روهمج نب روصنم راسو .يبلكلا روهمج نب روصنم اهالوو هكرتف «ّتلبقل

 روهمج نب روصنم ِمِدَقو ,برهف رمع نب فسوي هربخ غلبف «ةعبس عباس قارعلا
 تويب نم ءاطعلا جرخأف «ةعاطلاب سانلا هباجأف ءبجر نم نولخ مايأ يف ًةريحلا

 ناكو طساو ىلع مهجلا يبأ نب ثيرح لمعتساو «قازرألاو ءاطعلا لهأل لاومألا

 ريرج نب ديزي نب ديزي نب ريرج لمعتساو ءهسبحف اليل هقرطف ةتابن نب دمحم اهيلع
 . .اهروكو قارعلاب ديلولا نب ديزيل ةعيبلا ذخأو «لامعلا ىلوو «ةرصبلا ىلع يلجبلا

 هولا تقسوي لدا ناك يناعتلا مسالا نيرةيحتي نب فرجع نإ :ةرجش نب رمع ركذو
 الام همزلأو هبرضف فسوي ىلإ هب ثعبو هبرضف يبلكلا نازغ نب دمحم ذخأف دنسلا

 أطوس نيرشعو ةسمخ برص لعفي مل نإو ًامجن ةعمج لك يف هنم يدؤي ًاميظع
 دنسلا هالو قارعلا يبلكلا روهمج نب روصنم ىلوت املف «هعباصأ ضعب تفجف
 نب ورمع هذخأف دنسلا ىلإ راس مث ديزيل عيابف ناتسجس نازغ نبا ىتأف «ناتسجسو

 نم أفيس ورمع لوانتف «ةالصلا ىلإ ماقو هنوسرحي اسرح هب رمأو يفقثلا دمحم
 :هل لاقف نازغ نبا جرخف سانلا حياصتو هفوج طلاخ ىتح الولسم هيلع أكتاف سرحلا

 نم تغلب ام كنم غلبأ تنك ام :لاقف «باذعلا تفخ :لاق ؟تعنص ام ىلإ كاعد ام
 دنسلا دالب يف ديلولا نب ب ديزيل يبلكلا نازغ نبا عيابو «تام مث ًاثالث ثبلف «كسفن

 .«اهب ماقأو

 «ميلس نب ناميلس لزنم يف ةفوكلاب امايأ ىفتخاف يفقثلا رمع نب فسوي امأو

 تماقو «هروجو فسوي ركذو هباعف ديلولا ركذف ةفوكلا روهمجج نب روصنم ىتأو

 ميلس نب ناميلس ربخأف ؛ءفسويو ديلولا اومتشف قارعلاو ةفوكلا لهأ نم ءابطخلا
 ءطوس ةئام هبرضأ نأ ىلع :لاق الإ ءوسب هركذ ًالجر ركذي ال لعجف مهبطخب ًافسوي
 هل أيهو .دعب ةيالولا يف هعمط نم ناميلس بجعتف «طوس ةئامثلث وأ ءطوس يتئام وأ

 قيرطو ةفوكلا نم هجرخأ ْنَم صاعلا يبأ نب ديعس نب دمحم نب ورمعو ناميلس

 نب فسوي نأ ديلولا نب ديزي غلبف .اهب ىفتخاف ماشلاب ءاقلبلا ىلإ راص ىتح ةوامسلا

 قسافلا نأ ىنغلب : ىبلكلا فرطم نب ديعس نب دمحمل ديزي لاقف .ءاقليلاب هلهأو رمع

 يف تجرخف :يبلكلا ديعس نب دمحم لاق .هب ينتئاف قلطناف ءاقلبلاب رمع نب فسوي
 دق ففسوي ناكو ائيش رن ملف شتفن لزن ملف ءاقلبلاب هرادب ٌتطحأ ىتح ًاسراف نيسمخ

 ةوسن نيب هانلجوف « نهانئشتفف «هرثأ اندجوف ؛هتانبو هئاسن عم سلجو ءاسنلا ةسبل سبل

 ءءاسنلا نيب هب انرفظف «تارساح اهيشاوح ىلع نسلجو ٌرخ ةفيطق هيلع نيقلأ دق
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 3 نجسلا يف هسبحف «ديلولا نب ديزي ىلإ قاثو يف هب انثجو ءهلجرب هانيّرجف
 نم مايأ ةرشعو نيرهشو اهلك ديزي ةفالخ نسلا يف ثكمف ؛ديلولا ينبا نيمالغلا

 0 ا ا ؛ميهاربإ ةفالخ

 لخدف هباحصأ نم ةّدع يف دسألا ابأ ىنكُي دلاخل ىلوم دلاخ نب ديزي لسرأف يِرْسَقلا

 .هقنع برضو يفقثلا رمع نب فسوي جرخأو نجسلا

 يِرْسَقْلا دلاخ لآ ءابنأ نم ةمتاخ : رشع نماث

 يرْسَمْلا هّللا دبع نب دلاخ نب ديزي ١-

 دسأ نب ديزي نب هللا دبع نب دلاخ نب ديزي : تاجلا تاكسي ياماج

 ةطوغ ىل لقتناف «هوبأ لتقو قارعلا يف هيبأ عم ناك .:نيمأ : يلَجبلا ئرتخفلا

 هيبأ لاومأ ةرادإ ىلوتي ناك دلاخ نب ديزي نأ نييبت فلس دقو (١50ص) «. .ىقشمد

 ةفوكلاو ةلجد يف قاوسأو راهنأو عايضو لاومأ هل تناكو قارعلا يف ةصاخلا هترسأو

 ه١١١ ١١9 ةئس نم ةصاخو قارعلل هيبأ ةيالو دهع يف كلذك لزي ملو ةرصبلاو
 مامإلا ىطعأ هنأب هايإ قارعلا لماع يفقثلا فسوي ماهتاو «هيبأ ةيالو ءاهتنا دعب مث

 ماقو ه١١١ لاوش يف ة ةريحلا يف هسبحف ةميظع ًالاومأ هباحصأو يلع نب ديز

 رداغ امنيبو «ماشه ةفيلخلا رمأب هحارس قلطأف ةمهتلا ةحص مدع حضتاو «هبيذعتب
 مامإلا ةروث تعقو نأ ىلإ ةفوكلا يف دلاخ نب ديزي ثكم ةفاصُرلا ىلإ قارعلا دلاخ

 ةيداب قيرط كلسو ةفوكلا دلاخ نب ديزي رداغف ءه77١ هنس رفص يف يلع نب ديز
 ضبقلا بلطي ماشه ةفيلخلا ىلإ يفقثلا فسوي بتكو «قشمدب قحل ىتح ةوامسلا
 هيجوتب ماقف قشمد لماع ىلإ كلذي ماشه بتكف «هيلإ هب ثعبلاو دلاخ نب ديزي ىلع
 .هفيس ًارهاش هناصح ىلع دلاخ نب ديزي مهيلإ جرخف هلزنم ىلإ ناسرفلا نم ةوق
 .هنع ٌفكلاب ماشه ةفيلخلا رمأ ىتأو ةطوغلا يف ىراوتف «قيرطلا نع هل اوجرخأف

 نب ديزي راس ه17١ ةنس فيص يفو .قشمد ىلإ داعو ةفاصّرلاب ماشه ىلإ ديزي راسف
 ه77١ بجر يف  مئانغلاو رفظلاب اوداعو مورلا دالب اوزغف ماشلا دنجو هيبأ عم دلاخ

 ىلإ دلاخ هوبأ داعو صمح ىلإ دلاخ نب ديزي ىضم ماشلا برد ىلإ اولصو املف -

 .نميلا ىلإ لبقأ مث ءاهب ماقأف قشمد ىلإ ديزي داع مث «قشمد

 يفوت امنيح نميلاب ةارسلا يف ةليجب ِهتليِبَق ةقطنم يف دلاخ نب ديزي ناكو
 ةنس عيبر رهش يف كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةفالخلا ىلوتو كلملا دبع نب ماشه

 يسيقلا رايس نب رصن لتق امدنع كلذو - قشمد نم ًادلاخ ديلولا مدقتسا مث ه6

 هسأرب ثعبو بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز نب ئيحي ناسارخ لماع
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 هكشوأ امو ةأارسلاب هموق دنع :لاقف ؟ديزي كنبا نيأ :دلاخل ديلولا لاقف  ديلولا ىلإ

 :دلاخ لاقف «ةنتفلل ًابلط هتفلخ امنإ :ديلولا لاقف. . ١ :نودلخ نبا لاق  «ىتأي نأ
 تحت ناك ول هّللاو :لاقف «كسفن نقهزأل وأ هب ىنيتأتل :لاقف ءةعاط تيب لهأ ان
 ةريحلا يف هسبحف يفقثلا فسوي ىلإ هملس مث .(ديلولا هسبحف «هنع امهتعفر ام ّيمدق

 55 مرحم يف بيذعتلاب هلتقو

 عيبر رهش يلاوح يف  ماشلا ىلإ نميلاب ةارسلا ةقطنم نم دلاخ نب ديزي قلطناو
 اوررقو ماشلاب ةيناميلا ءاسؤر عم لصاوتو ىقتلاو «ماشلا ةيدابب ىراوتو ه5

 ديلولا ىلع بالقنالا ذيفنت مت نأ ىلإ كلذ ليبس يف اولمعو ديلولا ةفالخ ىلع ءاضقلا
 دلاخ نب ديزي ةدايقب ه١١؟7 ةرخآلا ىدامج نم نيقب عستل ةعمجلا ةليل قشمد ةنيدمب

 -*:ةيكبلا ناسرفلاو:ءاشؤرلاو

 درامو تاع لك نم اوقثوتسادق اهكلم لهأ مهو الإ اوحبصأ امف

 :يرسقلا دلاخ نب ديزي ىلع ينثي يراصنألا ديعس نب رصن لاقو
 م

 روثوف ريغ ندنن ثيفش ينأ ةلَعلَعُم ززك ينب ديزي غلب
 5 ريغ ًامكح ٌمكحي ُفْيَّسلاو مُهَمُكُحض رتملذإكفيَسَتْنُكَح ..

 ريواغملا ْمَّشلاب ضكرت ليخلاب ْمُهَتَعُر مث ٍرازن كْلُم ٌتْرَعْسأ
 روهشم ِكلملاميظع لكب الإ ارئَّتُم تنك نإ ٍدلاخ نم ٌضْرَئال
 يف ديلولا ةفيلخلا ىلإ ريواغملا مّشلاب ٌضكرت ليخلاب دلاخ نب ديزي قلطناو

 دلج نم خلسف دلاخ ىلوم دسألا وبأ ماقف رصقلا لخاد ديلولا لتق متو «ءارخب نصح
 البارا رك كاسم ىف وهو ىرستلا نتاج نيج ايان .«فكلا ردق ديلولا
 قشمد ىلإ ناسرفلاو ةداقلاو دلاخ نب ديزي داعو :ةيملاعلا توهلل ديلا نإ : ليقف

 يضاقلا لاق كلذب لصتي اممو كلملا ديع نب ديلولا نب ديزيل ةفالخلاب ةعيبلا تمتو
 :هنإ (ةيومألا ةلودلا طوقس بابسأو دمحم نب ناورم) هباتك يف بيج وبأ يدعس
 تيقنو . .ةيناميلا ىلع هشرع ميعدت يف دمتعي ةيومألا ةلودلا سسؤم ةيواعم ناك»
 ةيسيقلا بزقو ليزي نب اولا اختو كلملا دبع نب ماشه (مايأ) ىتح ةينميلل ةدايسلا
 ديلولا ىلع يضقتو ديلولا نب , ديزي عيابتو لتاكتتو عمتجت نأ ةينميلا لئابقلاب ادح امه
 .(١١١ص) . «ةيناميلا ىلع دمتعا ةفالخلا ديزي ىلوت اذإ ىتح هلتقتو

 دلاخ نب ديزي ماقأف ةنايد اذ ًاحلاص ًالجر كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي ناكو |
 ءارمألا ةيلوت يف ديلولا نب ديزي ةفيلخلا ىلع نيريشملا نم ناكف ق قشمد يف يرْسَقْلا
 تايالولا ءارمأو ةالو نم ناكف ؛ةفالخلا ةلود حالص هيف امم رومألا نم كلذ ريغو

 ةيالو ريمأ يكسكسلا لئاو نب كاحضلا ريمألا ديلولا نب ديزي ةفالخ يف ميلاقألاو
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 نب ديزي نب ةيواعمو نيطسلف ريمأ يماذجلا عابنز نب حور نب ناعبضو «نميلا
 ريمأ يبلكلا رارض نب ماسح راطخلا وبأو «صمح ميلقإ ريمأ ينوكسلا نيصحلا

 يمرضحلا ديلولا نب صفحو «ةيلامشلا ةيقيرفإ ريمأ يبلكلا ناوفص نب ةلظنحو سلدنألا

 ناضمر - بجر) اهقراشمو قارعلا ريمأ يبلكلا روهمجج نب روصنمو «رصم ةيالو ريمأ

 ديزي نب ريرجو ةفوكلا ريمأ يدنكلا نساسلا ني هللا ديف هلام نم ناكو (ها5

 3 «ناتسجسو دنسلا ريمأ يبلكلا نازغ نب دمحمو ةرصبلا ريمأ يلجبلا ريرج نب ديزي
 ًاريمأ كلملا دبع نب ديلولا نب ميهاربإ ناك دقف نييناميلا نم ةالولا لك نأ كلذ ينعي

 امو قارعلا ىلوت مث :ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلل ًاريمأ ناورم نب دمحم نب ناورمو ندرألل

 - ناضمر يف - ماشلا ىلإ روهمج نب روصنم داعو زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع اهيلإ
 موي قشمدب ديلولا نب ديزي ةفيلخلا تام نأ ىلإ «يأرلا يوذو نيراشتسملا نم حبصأف

 . مايأ ةعضبو رهشأ ةسمخ هتفالخ تناكو ه١؟7 ةجحلا يذ رخآ دحألا

 مرحم علطم يف - كلملا دبع نب ديلولا نب ميهاربإ هوخأ ةفالخلا ىلوت مث

 ميهاربإ ةفيلخلا ىلع ءارمألا نيريشملا رابك نم يرْسَقْلا دلاخ نب ديزي ناكف ه7

 ناويد يماذجلا ميعن نب تباث يناميلا ميعزلا ىلوتو ءاوناك امك ءارمألاو ةالولا رمتساو
 نكي ملو .ماشلاب نييناميلا ةسائر ميعن نب تباثل تدقعناو ؛ ميهاربإ ةفيلخلل نيطسلف
 نب ناورم ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا ريمأ هيلع جرخف «ةناكمو ةقباس ميهاربإ ةفيلخلل
 صمح ميلقإ يلاهأو ءاسؤر هيلإ مضناف صمحو نيرسنق ىلإ مدقتو ناورم نب دمحم

 ناورم ةوعد يف صمحو نيرسنق تلخدف ينوكسلا نيصحلا نب ديزي نب ةيواعم ةماعزب
 نب ماشه نب ناميلس ةدايقب قشمد نم ًاشيج ميهاربإ ةفيلخلا ثعبو - ه1١1 رفص يف

 نب جاجحلا نب زيزعلا دبعو يِرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ نب ديزي هعمو كلملا دبع

 ها ىف مادتحا نب تادينس ناكر نصح تراشك اودتلاف تريكو كادملا دبع

 نخئأو اومزهناف مهفلخ نم ًاركسع ناورم برسف ءأفلأ نينامث يف ناورمو أفلأ نيرشعو

 نب ناميلس بحسلاو «ناورم ىلإ ةداقلاو ركسعلا ضعب مضناو «صمح لهأ مهيف

 وعدي هنإ لوقي دمحم نب نآأورم ناكو 00

 :نودلخ نبا لاق .قشمدب نجسلا يف اناكو لوتقملا ديلولا ةفيلخلا ينبا نامثعو مكحلل
 جاجحلا نب زيزعلا دبعو ميهاربإ عم عمتجاف قشمد ىلإ يِرْسَقْلا دلاخ نب ديزي داعول
 كلذ اولوو «ناورم امهقلطي نأ ةيشخ  ديلولا ّينبا  نامثعو مكحلا لتق يف اورواشتو
 - يفقثلا رمع نب فسوي جرخأو ءامهلتقف دسألا ابأ هالوم ثعبف يِرْسَقْلا دلاح نب ديزي
 .ه71١١ رفص طساوأ يف كلذو  .«هلتقو  نجسلا نم

 - ميهاربإ هيلإ جرخو  قشمد يأ  ماشلا نم ناورم برقو . . ١ :يربطلا لاق
 هللا دبع نب ليعامسإ راسو ايزاف ميهاربإ جرخو «ناورم همزهف .هلتاقف  ةفيلخلا
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 تيب ماشه نب ناميلس ذخأو  (ميهاربإ ركسع يف ناكو ًابراه دلاخ وخأ فرشفلا

 نب ديزي ىراوتو ««رمدت ىلإ قشمد نم هيلاومو هلهأو دنجلا نم هعم نمب جرخو لاملا
 دمحم ىيبأب ىتأف «قشمد هدونجو ناورم لخدو «قشمد ةطوغ ىرق يف يِرْسَمْلا دلاخ

 نب ةيواعم هعياب نم لوأ ناكو هوعيابف سانلا عمسو «ةفالخلاب هيلع ملسف ينايفسلا
 ريبك يماذجلا ميعن نب تباث مهيفو سانلا هعياب مث ينوكسلا نيصحلا نب ديزي

 - ناورم نب دمحم نب ناورم ةفالخلا ىلوتو ميهاربإ ةفالخ تهتنا كلذبو «نييناميلا
 .- ه1١1١/ ةنس يناثلا عيبر رخاوأ يف كلذو

 ميعن نب تباث مهيلع يلوي نأ نيطسلف لهأ راتخا ماشلاب ةفالخلا رمأ ناورمل مت امو

 ةرجش نب هللا دبع مهيلع يلوي نأ صمح ميلقإ لهأ راتخاو نيطسلف ىلع هالوف « يماذجلا

 ىلوو «ناورم نب ةيواعم نب ديلولا ندرألا ىلع ناورم ىلوو . صمح ىلع هالوف يدنكلا

 مث «نزاوتلا نم ءيش ةعبرألا كتئلوأ ةيلوت يف ناكف «يناّرحلا ورمع نب لماز قشمد ىلع
 ءابب ماقأف «ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ يف ناّرح ةنيدم ىلإ ماشلاو قشمد نم ناورم فرصنا
 هيلإ اراسف ؛نامآلا امهاطعأف نامألا ماشه نب ناميلسو ديلولا نب ميهاربإ هنم بلطو
 لزعب ماقو ةيرضملا ةيسيقلل بصعتلا رهظأ نأ دمحم نب ناورم ثبل امو .هاعيابو
 رمع نب مساقلا نميلا ىلع لمعتساو نميلا ةيالو ريمأ يكسكسلا لئاو نب كاحضلا
 قشمد نم ةمصاعلا لقن ىلإ ناورمب بصعتلا غلبو «يفقثلا رمع نب فسوي قيقش يفقثلا
 وا لا ا «نارخح ةديدنل] ماضلاو

 ةمصاعلا لقن يف ناورم رذع ناك امبر. . » :ًالئاق (ةيومألا ةلودلا طوقس بابسأو دمحم

 ةهج نم وهو «مهاوس دنع ىقبي نأ نكمي الو . .ةيسيقلا زكرم تناك ابنأ ناّرح ىلإ
 .(47١ص) .«ةيرثكأ هيف نويناميلاو يماشلا شيجلاب قثي ال ىرخأ

 نب دلاخ نب ديزيو يماذجلا ميعن نب تباث بتاكت ناورم ةيبصع ةهجاوم يفو

 نب ناورم علخل ةيناميلا ءاسؤر نم ددعو يبلكلا ةلاؤذ نب غبصألاو يِرْسَقلا هللا دبع

 «قشمدب دمحم نب ناورم عياب ميعن نب تباث ناك : : بيج وبأ يدعس يضاقلا لاق دمحم

 «ناورم علخ ىلإ مهاعدو مهلسارو ةيناميلا بتاك مث .اهلهأ ةبغر ىلع ًءانب نيطسلف هال
 دو وو رت هلا وعن ع حا
 الإ ثبلي مل نارحب هلزنم ىلإ فرصناو ماشلا دمحم نب ناورمل توتسا اللا : :يربطلا لاقو
 ةيدجاا كلخ لإ ماعد يكل ناكر لع يتحول د تلح يع زيا ةثالث

 قشمد ةنيدم ىلإ ةطوغلا لهأ راثو . .مهلسارو مهبتاك - نيطسلف ريمأ - ّيماذجلا ميعن
 لماز عم تبثو ءيِرْسَقلا دلاخ نب ديزي مهيلع اولوو ءورمع نب لماز مهريمأ اورصاحف
 يف ميعن نب تباث جرخو ٠. . يشرقلا رابه وبأ هل لاقي ةئامعبرأ وحن يف دئاقو ةنيدملا يف

 لماع  ناورم نب ةيواعم نب ديلولا اهيلعو اهرصاحف ةّيرّبط ةنيدم ىتأ ىتح نيطسلف لهأ
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 ناورم ىلع فالخلا يف صمح لهأ ميعن نب تباث لسارو» :نودلخ نبا لاق .(- ندرألا

 ةيواعمو « يبلكلا ةلاؤذ نب غبصألا مهيفو رمذت قطانم لهأ ساجتسا كلذكو - «هوباجأف

 قي ار ناررس لع لكلا بلغ ةكيضتتا وركراا تاير ماشلا لهأ سراف يكسكسلا

 نب ديلولاو «يِرْسَقْلا دلاخ نب ديزي هرصاحي يذلا قشمد لماع ورمع نب لماز ىوس هعم

 لهأ هفلاخو ناورم ىلع ضقتنا» امنيب «ةيربط يف ميعن نب تباث هرصاحي يذلا ةيواعم

 عدت مل اهنأ ةكرحلا كلت يف ةيسيئرلا ةرغثلا تناكو .«هوعلخو ؛ماشلا لهأ رئاسو صمح

 نأ اوررق يذلا صخشلا مسا اومتك ةكرحلا ةداق نأ حصألاو «ناورم نع الدب ةفيلخ ىلإ

 ني ءاشه نو نايلي هكارعلا ريشت اميقت وهو ناو نع الدب ةقلخلا نوكي
 ناك ايو ابلاغ:ةمسا اومقك كالدتو ؟نادعب نت ناوومتددف ناسا ناكو كلما دبغ

 رئاسو صمح لهأ ضاقتنا ناورم غلب امدنعف .دومصلا ىلع اهتداقو ةكرحلا كلت ةردق

 ديلولا نب ميهاربإ هعم بحطصاو ناّرح نم ريبك شيجي ناورم مهيلإ فحز ماشلا

 ْنَم ىلإ صمح لهأ لسرأو» :يربطلا لاق .كلملا دبع نب ماشه نب ناميلسو عولخملا

 ,ةثالثلا هولبو دكلا ةلاؤذ نب غبصألا مهيلإ صخشف  مهدادمإل - بلك نم رمدتب

 ةثراح نب ليفطو «يبلكلا داّصم نب ماشهو ماشلا لهأ سراف ناكو يكسكسلا ةيواعمو

 سيل ةامحب ناورمو ه71١ ةئس رطفلا ةليل صمح ةئيدم اولخدف مهاسرف نم فلأ وحنو

 رطفلا دعب صمح ةنيدم ىلإ ىهتناف ءريسلا ىف ٌدجف «أليم نوثالث الإ صمح نيبو هنيب
 عولخملا ميهاربإ هعمو  «ةنيدملاب هليخح تقدحأف «لخاد نم اهءاوبأ اومدر دقو «نيمويب

 اننإ :اولاق ؟ثكنلا ىلإ مكاعد ام :ناورم يدانم مهادانف  هبكوم يف ماشه نب ناميلسو

 - «بابلا اوحتفف ءاوحتفاف نوركذت ام ىلع متنك نإف :مهل لاقف «ثكنن مل كتعاط ىلع

 ةلاؤذ نب غبصألا تلفأو ءةنيدملا لخاد لاتق عقوو «ةئيدملا ناورم تاوق تمحتتقا ٍذئدنعو

 مهو ةنيدملا لوح ىلتقلا ناورم بلصو «ناسرفلا نم تائمو يكسكسلا ةيواعمو يبلكلا

 ىلإ ةطوغلا لهأ راث» دق ناكو  ةولغ نم ًاوحن :صمح ةنيدم طئاح نم مدهو «ةئامسمخ
 دلاخ نب ري ب ا ا ا ع لا

 هجاوف «يشرقلا رابه وب أ هل لاقي ةئامعبرأ وحن يف دئاقو ةنيدملا لماز عم تبثو ءيِرْسَقْلا

 اوند املف - فالآ ةرشغ يف - يسيقلا - رفز نب رثوكلا نب درولا ابأ صمح نم مهيلإ ناورم
 «نيتهجلا نم مهب اوطاحأف «ةنيدملا نم هليخو رابه وبأ جرخو مهيلع اولمح ةئيدملا نم

 دلاخ نب ديزي أجلو «ةيناميلا ىرق نم ة ةّزِلا اوقرحأو مهركسع اوحابتساو مهومزهف

 ءالتٌُقف «لماز امهيلإ لسرأف ءامهيلع لدف ةّرملا لهأ نم لجر ىلإ ةقالع وبأو يِرْسَقْلا

 نب ديزي اولتق. . ١ :نودلخ نبا لاقو  (ةج «55ص) «. .هيلإ امبب الصوي نأ لبق

 دقو (575ص) «ةمرابلا ىرقو ةّزملا اوقرحأ مث ناورم ىلإ هسأرب اوثعبو يِرْسَقْلا دلاخ



 ؟أ يرْسَقلا دلاخ نب دمحم /نييناميلا نيحئاقلاو ةباحصلا ءامظع 701

 هسأر اوعطق مث ؛ءامسلا ىلإ هحور تعفتراو لتق ىتح مويلا كلذ يف دلاخ نب ديزي لتاق

 يف دلاخ نب ديزي لتقم ناكو .قشمد ةطوغ ىرق نم اهريغو ةزملا اوقرحأو هتوم دعب
 .م4 قفاوملا ه١ لاّوش

 ىرْسَقْلا دلاخ نب دمحم 7

 . يرْسَقْلا هَّللا دبع نب دلاخ نب دمحم ريمألا وه ةيناميلا تايصخشلا مالعأ نم
 دلاخ ىلوت املف (ه91/ - 84) ةمركملا ةكمل أيلاو هوبأ ناك امدنع دلاخ نب دمحم دلُو

 .قارعلل دلاخ ةيالو ءاهتنا دعب قشمد ىلإ امهيبأ

 ةراغل يدصتلل ماشلا لحاس يف ًاطبارم دلاخ نب دمحم ناك ه17١ ةنس يفو
 ةفئاصلا ترضح ىتح قشمدب دلاخ ماقأ» : هنأ يربطلا خ خيرات يف ءاج ثيح .مورلا

 هللا دبع نب ليعامسإ ناكو . .هّللا دبع نب دلاخ انبا ماشهو ديزي هعمو اهيف جرخف

 .«مورلا نم ناك ثدحل لحاسلاب دلاخ انبا ديعسو دمحمو هللا دبع نب دسأ نب رذنملاو

 .(8١9/81ص)

 يرْسَمْلا هللا دبع نب دلاخ لتقم تلت يتلا ثادحألا يف ديزي هيخأ عم دمحم ناكو
 رأت نيينميلا دي ىلع كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةفيلخلا لتقم مث -ه177١ مرحم يف

 داع مث «كلملا دبع نب ديلولا نب , ليزي فالختساو ه177 ةرخآلا ىدامج يف دلاخل

 - :نيترتف ىدحإ يف ةفوكلا ىلإ دلاخ نب دمحم

 روهمُج نب روصنم قارعلا ىلع ديلولا نب ديزي ىلو ثيح ه76١ بجر يف :ىلوألا
 بجر لئاوأ يف قارعلا ىلوتو ةفوكلا ىلإ ناسرفلا نم ةعامج يف روصنم هجوتف . يبلكلا
 ةفوكلا ىلع ىلوو :لجبلا نيرتس نب ديزي نب ريرج# ةرصلا لع نوصم لزا تحض 1

 ناضمرو نابعشو بجر ةيقب قارعلل ًايلاو روصنم ماقأو . يدنكلا سابعلا نب هللا ديبع

 نب خدم ا ا 7-0 ا تارصلار

 ل .اديلولا ب 0 لي نام ع

 ٌميهاربإ ٌرقأف (ه111/ عيبر - مرحم) ديلولا نب , ميهأربإ ةفالخ ةرتف : : ةيناثلا

 يف ةفوكلا ىلع ًاريمأ يِرْمَقْلا هللا دبع نب ليعامسإ هّجوو قارعلا ىلع رمع نب هّللا دبع

 ليعامسإ نأك دقو . ةفوكلاب ليعامسإ همع عم دلاخ نب دمحم ناكف ه1١١ رفص
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 فراشمب دمحم نب ناورم ةبراحم يف ديلولا نب ميهاربإ ةفيلخلا عم دلاخ نب ديزيو
 عيوب" تمدلا جورم يف يدوعستلا لاك نمزلاب لصتي اهيونم 1517 رفص ىف ضيع

 ماق ديلولا نب ميهاربإ ناك# : :هنأو ا ل ل م
 نيب ةهجاوملا ترقتسأ دقو (7” /777”ص) «رهشأ ةكيرا كشف دب سانلا هعيابف رمألاب

 ىلإ هتدوعو ميهاربإ شيج مازهنا نع ه117 رفص يف صمح فراشمب ناورمو ميهاربإ

 جرخو هب رفظو ميهاربإ ناورم مزه# : :هنأ يربطلا  يراتب ةياورر يف ءانج دقو ء ىشيو
 ىتأ ىتح ًابراه يِرَْفْلا هللا دبع نب دلاخ وخأ هللا دبع نب ليعامسإ لبقأو : نواه

 نأ أرس مهربخأف ةيناميلا ىلإ لسرأف ةفوكلا ةيالوب ميهاربإ ناسل ىلع ًاباتك لعتفاف ةفوكلا
 كلت تطلخ دقو (ج «٠5ص) .؛هنم كلذ اولبقف قارعلا هالو ديلولا نب ميهاربإ
 رفص يف قشمد ىلإ هتدوعو ميهاربإ شيج مازهنا دنع امهالوأ «نيتثداح نيب ةياورلا
 ديلولا نب ميهاربإو يِرْسَمْلا دلاخ نب ديزي عمتجا» نودلخ نبا ركذ امك - ثيح ه1
 ينبا  نامثعو مكححلا لتق يف اورواشتو «كلملا دبع نب جاجحلا نب زيزعلا دبعو

 دسألا ابأ هالوم ثعبف «دلاخ نب ديزي كلذ اولوو «ناورم امهقلطي نأ ةيشخ  ديلولا
 نأ ةيشخ ًاضيأ كلذو  «هلتقف - سبحلا نم يفقثلا رمع نب فسوي جرخأو .امهلتقف
 ىلع ديلولا نب ميهاربإ ىلو - ه1١1/ رفص يف  ٍذئدنعو ؛قارعلا هيلويو ناورم هقلطي

 تاو را ىف ام ور لوكا ليقوم روكا يرتلا الا فاو زيغاصبا ةاركلا
 نب ليعامسإ يَلْو9 : هصن ىليام يربطلا خ خيرات يف ءاج دقو «قارعلل رمع نب هللا دبع

 ثكمف (ةج :54ص) «يلجبلا ديلولا نب نابأ ةطرش ىلع ناكو ةفوكلا يِرْسَقْلا هّللا دبع

 يهو ةيناثلا ةئثداحلا تعقو ثيح ه1117 يناثلا عيبر ىلإ رفص نم ةفوكلل أيلاو ليعامسإ

 قشمد دمحم نب تاورم لوخدو اهنم هيورهو قشمد يف ليلولا نب عيهاربإ ةقيلخلا مازهلا
 ءانجام ميو لددنعو ئ0707 هني رخلالا ير نيك ف هيهاربإ ملح تيح اجت حاصر
 ىلإ لسرأو ديلولا نب ميهاربإ ناسل ىلع اباتك ليعامسإ لعتفا» : هنأ نم يربطلا ةياور يف

 ربخلا غلبو . هنم كلذ اولبقف قارعلا هالو ديلولا نب ميهاربإ نأ ًارس مهربخأف ةيناميلا

 هعم دهع الو كلذ ليعامسإ ىأر املف ؛ هلتاقف ء«ةادغلا ةالص هركابف رمع نب هللا ديع

 كفسل هراك يّْنِإ :هباحصأل لاق . 0
 0 هنع موقلا قرفتف . مكيديأ اوُّمكَف غلب ام رمألا غلبي ن أ سحأ ملو ءامدلا

 "دان ندا نهانا «قشمد ناورم لخدو بره دق ميهاربإ نإ :هتيب لهأل
 .(ة ج «٠١5ص) .«سانلا نيب ةيبصعلا تعقوو ةنتفلا تبأرشاو ربخلا

 تايالولا نم ديدعلا يف دمحم نب ناورم ةفالخ ةضراعملا نويناميلا ةداقلا لعشأو

 قارعلاب ةضراعملا ةدايق ىلوتو  (ةيبصعلا) مسا تاياورلا هيمست ام وهو  «ميلاقألاو

 همع عم دلاخ نب دمحم ناكف «يبلكلا روهمُج نب روصتمو يِرْسَنْلا هّللا دبع نب ليعامسإ
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 نب رضنلا ةبراحمو ةضراعم يف زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع نويناميلا دّيأو «ليعامسإ
 ناك» :بيج وبأ يدعس يضاقلا لاق . قارعلل أيلاو ناورم هثعب يذلا يسيقلا ديعس

 . ةيناميلا هعمو ةريحلا يف رمع نب هللا دبعو «ةيرَضملا هعمو ةفوكلا يف ديعس نب رصنلا

 ىلإ يجراخلا ينابيشلا سيق نب كاحضلا مِدق وجلا كلذ يفو .ةرعتسم امهنيب برحلاو

 ءكاحضلا | مِدُق امنإ :لاقُيو» :يربطلا لاق .(ها) «لتاقم فاللآ ةثالث هعمو ةفوكلا

 ريع نيهللا اليفعوتد ةفوكلاب ريمألا رصق - رصقلاب يِرْسَمْلا هَّللا دبع نب ليعامسإو

 لاتقل اوراسو ةداقلاو رمع نب هللا دبعو ليعامسإ عمتجا مث ٠ 4/9(  ص) ؛ةريحلاب
 ه1117 بجر يف ءاعبرألا موي اوقتلاف  ةفوكلا نم برقلاب - ةليخنلا ةقطنمب كاحضلا
 كاحضلا لاتق يف رمع نب هّللا دبع ىلإ ديعس نب رضنلا مضناو تبسلا موي ىلإ اولتاقتف
 رثكأ قحلو . .هباحصأو رضنلاو هباحصأو رمع نبا مزمناف» :يربطلا لاق . جراوخلاو
 .ىرشفلا هللا فيع زف ليفامسا : طتساوب قلع نبع ناكر: ساري ودع ندا باعنمأ
 كاحضلا لخدو . .هوجولا عيمجو يبلكلا ةلاؤوذ نب غبصألاو «يبلكلا روهمج نب روصنمو

 لزنف «هباحصأو رمع نبا ًاعبّتُم طساو ىلإ راس مث ءاهب ماقأف ه71١ نابعش يف ةفوكلا
 مث هباحصأو كاحضلا نولتاقيف رسجلا نوربعي رمع نبا باحصأ لعجف ءرامضملا باب

 وبأ يدعس يضاقلا لاق . ؟ا و انشر ويعلو اذابعبل كنز لع ارنارر تف .نودوعي

 رخاوأ يف كاحضلا رمع نب هللا دبع عياب يبلكلا روهمج نب روصنم نم ءاحيإبول : بيبج

 نب هللا دبع عياي دقو (ها) «ناورم ىلإ هعم نمو ديعس نب رضنلا داع امنيب ه177/ لاّوش

 فلاحت ةعيب يجراخلا كاحضلا مهباحصأو يِرْسَقْلا ليعامسإو روهمُج نب روصنمو رمع

 نأ ىلإ اهقراشمو قارعلا ىلع ةضراعملا ترطيسو «دمحم نب ناورم ةفالخ ةهجاوم يف

 يف - فيثك شيج هعمو قارعلل ايلاو يسيقلا يرازفلا ةريبه نب رمع نب ديزي ناورم ثعب
 جراوخلا نم هباحصأ ىلع ًاريمأ يذئاعلا نارمع نب ىنثملا ةفوكلاب ناكو - ه9١١ ناضمر
 -دلاخ نب دمحمو ىرتتلا انغاسسإ مهيفو - ةيناميلا هعمو يبلكلا روهمج نب روصنمو

 ديب زاوهألا ميلقإو ة ةرصبلا تناكو «ةريحلا يف زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع ناك امنيب

 :يربطلا خيرات يف ءاج امك ثيح :ةنلهلا ند يع نب تاميلس ةفاضزيب ةضراعلا

 نارمع نب ىنثملا جراوخلا نم ٍذئموي اهيلعو ةفوكلا ىلإ ةريثك دونج يف ةريبه نبا راسا
 ةارشلا نم هعم نميف ىنثملا هيلإ راسف ءرمتلا نيع لزن ىتح ةريبه نبا طحناو « يذئاعلا

 ىتح روصنم اجنو «ىنثملا لتقف ةيلاوتم ًامايأ اولتتقاف ءيبلكلا روهمح نب روصنم هعمو
 لّبقأف «ءاحورلا لزن ىتح مهب راس مث ةيرْفَصلاو ةيناميلا نم اعمج اهب عمجف ةفوكلا لخد

 ه59١ ناضمر يف ةفوكلا ةريبه نبا لخدو ءاومزماف ًامايأ مهلتاقف هدانجأ يف ةريبه نبا

 .مهمزهف «ةارصلاب اوقتلاف ةريبه نب هيلإ راسف ءاهب لزنف ةارصلا ىلإ روصنم ىضمو
 ذْحأف طساو ىلإ ةريبه نبأ راسو لبحلاو نيهاملا ىلإ روهمج نب روصتم ىضمف
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 ىلإ شيج يف ةلظنح نب ةتابن ٌةريبه نبا هّجوو .. هسبحف زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع
 نب ٌدواد ٌناميلس هيلإ ثعبف «زاوهألا روك ىلع وهو ٍبَّلِهْلا نب بيبح نب ناميلس

 لِتُقو «سانلا مزهناف «ليجد ئطاش ىلع يرملاب اوقتلاف ءبَلِهّْلا نب ةصييق نب متاح
 سرافب ناكو (١9/8ص) «سرافب قحل ىتح بيبح نب ناميلس راسو : : ل

 نب ليعامسإ هعياب نمم ناكو بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب هّللا دبع

 كلذكو بلهُملا نب ديزي نب نمحرلا دبعو يبلكلا روهمج نب روصنمو يِرْسَمْلا هللا دبع
 نب رماع ةدايقب ًاأشيج ةريبه نبا ثعبف «هعيابو بَلِ نب بيبح نب ناميلس هب قحل

 ىضمو «ناتسجس ىلإ ًابراه ىضمو ةيواعم نبا مزهنافا سراف ىلإ يسيقلا يّرملا ةرابض

 تهتنا كلذبو ٠ «نامُع ىلإ بلهملا نب ديزي نب نمحرلا دبعو «دئنسلا ىلإ روهمج نب روصنم

 ا ع ةدعقلا يذ يف

 هجوتو «دمحم نب ناورم شويجو لامعل اهيف رمألا بتتساو اهقراشمو قارعلاب
 يِرْسَفْلا دلاخ نب دمحم ماقأو «هتعاط يف لخدو ناورم ىلإ يِرْسَقْلا هللا دبع نب ليعامسإ
 ةماعز تهتناو ؟ةنريشع نش العاج هعمو يلاومو عايضو لاومأ اهب هل ناكو ةفوكلاب

 نب ةحلطو ئرشقلا هللا ةيع ني هلا نبادمع ةييصقسق لإن هلاذنآ ةفوقلا ةيينعتلا
 . يدنكلا ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ

 ةوعدلا كلت لثمث ناكو  ًارس  ةيسابعلا ةوعدلا ىف دلاخ نب دمحم ىوضناو
 يفز «ةكلولاب نادسيلا سينشلا لذاقلا نب ةاويلتي نب نمت ةقلس بأ قازبغلاو ةقاؤنكلاب
 ناار ىف ةتامبلا ةضراغلا توتعتا ثفا؟ كنس قرألا فداه نق د عيقولا تاذ
 .د لاق امك  ثيح ةيسابعلا ةوعدلا يف يدزألا ينامركلا عيدجج نب يلع ريمألا ةدايقب
 ةيسابعلا ةوعدلل ينامركلا هربا بسك نإ يمالسإلا خيراتلا نع هباتك يف رمع قوراف

 - 45ص) .«حاجنلا قيرط ىلع اهتعضوو ةروثلا ريصم تددح يتلا ةلصافلا ةطقنلا ناك

 ىلع ةرطيسلا تمت ةيسابعلا ةوعدلا يف ةيناميلا ةضراعملا ءاوضنابو (يمالسإلا خيراتلا

 نب ةبطخَق يناميلا دئاقلا قلطنا امنيب يناسارخلا ملسم وبأ اهيف رمألا ىلوتو ناسارخ ةيالو
 نب ةتابن هدئاقو يناورملا شيجلا مزهو ه١١١ نابعش يف دونجلاب يئاطلا دلاخ نب بيبش

 يف ناهبصأب يسيقلا ةرابض نب رماع لتقو مزه مث ه١١ ةجحلا يذ يف ناجرجب ةلظنح
 ةنس ةدعقلا يذ 5 يف دنواهن يبلهملا متاح نب , ديزي هعمو ةبطخُم لخدو ءها7"١ بجر

 يف هلاتقل قارعلا ريمأ ةريبه نبا ًايبت دقو قارعلا ىلإ هشيجب ةبطخُف مدقت مث ه«ها١

 ةفوكلا نم ًاخنسرف نيرشعو ةثالث دعُب ىلع تارفلا مف دنع ةريبه نبا ٌركْسَعَف «ريبك شيج
 يبرغ هدوئجب لزنو يئاطلا بيش نب ةبطخق َلَبْقْأو «ماشلا ددم يف يلهابلا ةرثوح هعمو
 ةفوكلا ربخلا غلبو» :نودلخ نبا لاق .ه177 مرحم 5 يف ةريبه نبا ركسع ءازإب تارفلا
 .(يرْسَقْلا دلاخ نب دمحم اهب راثف
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 ةيومألا ةفالخلا ةطلس ءاهنإو ةفوكلاب يرسقلا دلاخ نب دمحم ةروث
 ًايسيئر ًالماع -ه177١ مرحم 5 يف  ةفوكلاب يرسقلا دلاخ نب دمحم ةروث تناك
 ويباع ةقالخلا ءار اوال فال اين او فاعلا اوبل ةلطاسلا كرو رجا

 شيج ةوق نكي مل قارعلاب اهتاوق ماز زمناو ةيناورملا ةطلسلا طوقس يف مساحلا لماعلا نإ

 ةضراعملا عالدنا ًاضيأ ناك امنإو طقنف يئاطلا بيبش نب ةبطخَف ةدايقب ةيسابعلا ةوعدلا

 ةملس وبأو دلاخ نب دمحم ناك ثيح ةفوكلاب يرسقلا دلاخ نب دمحم ةروثو قارعلا لخاد

 هدونجب يئاطلا ةبطخَق مدقت امدنع عساو يرس لمع طويخب ناكسمي ناميلس نب صْفَح

 ىلإ دلاخ نب دمحمو ةملس وبأ ثعبف  قارعلاب  ناولُح ةقطنم ىلإ - ناريإ يف  دنوابن نم
 يف ٍينادمهلا يرسلا ني ىسوم مهنم ناكو مهلاجرب كرحتلل ةيناميلا تايصخشلا ضعب
 لاق .ةرصبلاب ىبلهملا ةيواعم نب نايفسو «رابنألاب يراصنألا نانس نب لاوشو «ناولح
 ىلإ ةفوكلا نم هتاعُدو هلسُر ةمّلَس وبأ ثعب» :ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف حاطنلا نبا

 ىلإ مهوعدو مهيف اوّبدف لصوملا ىلإ ثعبو ؛«ةرصبلاو ةفوكلا لهأ ىلع ةلطملا يداوبلا
 عضوو اهلماع ىفنو اهذخأف ناولحب ينادمهلا يرسلا نب ىسوم جرخف . .ضوهنلا
 نم اهملستو ناولُح ىلإ ةبطحق لبقأف  «هتعاطب ةبطخُم ىلإ بتكو «نيقناخب ةحلاسم
 يناورملا شيجلاب قارعلا ريمأ ةريبه نبا راسف -ه١1١ ةجحلا يذ ىف ٍينادمهلا ىسوم

 : حاطنلا نبأ ركذ امك مث دلاخ نب دمحم عم ةملس وبأ رواشتف «ءالولج ةقطنمب لزنو
 ديحت نأ ىرأ ينإو «ءالولجب ةميظع عومج يف ةريبه نبا ْنِإ : ةبطخُ ىلإ ةملس وبأ بتك»
 ىلع نوقفتم مّهو انيأر ىلعو انعم ةفوكلا لهأ نإف ةفوكلا ىلإ ردابتو ةريبه نبا ركاسع نع
 نبا قباسو ةفوكلا نيبو كنيب يتلا رابخألا هذه غطفقاف «مهرمأ لاقثتساو ةيمأ ينب ضغب
 طخ از ملف انعم هلتاقي ْنَم رثكو «هيلع انيوق انيديأ يف تراص نإ اهنإف ءاهيلإ ةريبه

 نم ةبطخق راسو . .هيرمأ امب لماع انأو يأرلا هّللاو باضآ : :لاق ةملس يبأ باتك

 ءاقل ديري لبقأو ءالولج نم فرصناف ةريبه نبا كلذ غلبو «ةلجد ىلإ ىهتنا ىتح ناولخ

 هوحن لّبَقأَف «ةفوكلا الإ ديري امف لجرلا كردأ :هل ليق دقو «تارفلا ربعي نأ لبق ةبطحق

 نب لاوش ٌهاقلت اهيلع فرشأ اذإ ىتح رابنألا وحن ًاعرسم ٌةَبطْحَق ىضمو .هاقليل ًاردابم
 «نفّسلا هيلإ تفاوتو «رابنألا ذخأف ءهعم راصف لجر يتئام وحن يف يراصنألا نانس

 ةريبه نبا لبقأو ءه17١ ةنس مرحم رهش نم نولخ سمخل تارفلا يبرغ ُةبطخق رُكْسَو
 عم هيلإ هباتكب ثعبو «تارفلا هروبعب هربخي ةمْلَس يبأ ىلإ ةبطخُق بتكو .هئازإب ركسعف

 يرسقلا دلاخ نب دمحم ىلإ ثعب باتكلا هيلإ لصو املف «نادمه نم لجر ءدجام يبأ
 يف جّرخاو داوسلا ٌرِهظأف «هتخلب دقف «مويلا اذه ىنمتت ٌتنُك دق :هل لوقي ًالوسر
 ايا تايمر يك همردو هيام لإ ملاخ د دمحم ثعبف .كتريشعو كيلاوم

 اوتيبي الأ ِمهّرَمْأَو هيلع َعَمْجَأ امو هيأرب مهربخأف «لجر فلأ وحن مهنم هيلإ عمتجاف
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 ثعبو - (ةيسابعلا ةوعدلا راعش ءادوسلا مالعألا :داوسلاو) .  مهداوس نم اوغرفي ىتح

 . بهأتف «يدنكلا ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب ةحلط ىلإ كلذ لثمب ةملس وبأ

 هباحصأ ةمّلَس وبأ هيلإ ثعبو «ةريثك ةعامج يف هلزنم نم جرخف دلاخ نب دمحم ةردبو
 «دلاخ نب دمحمب قاحلل جورخلا يف مهوبغرأو مهيلي نميف هتريج نم هعم ناك نمو
 نب دايز كلذ غلبو « ضعب يف مهضعب ةفوكلا لهأ جامف كلذب ثيدحلا رشتناو ءاولعفف

 نب دمحم ىضمو «ةريبه نباب قحلو رصقلا نم برهف ةريبه نبا ةطرش بحاص حلاص
 نولخ تسل نينثالا موي كلذو «عماجلا دجسملا ىلإ جرخو ؛هلخدف رصقلا ىتأ ىتح دلاخ
 .«؛هموق ةعامج يف ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب ةحلط هافاوو ه١” ةنس مرحملا نم

 . (ةيسابعلا ةلودلا رابخأ - ”7/ص)

 ال ددم يف ةبطخُق ءاقلل جرخ ةريبه نب ديزي ناك» :هنأ نودلخ نبا خيرات يف ءاجو

 ىلإ ةبطحق لّيقأو . .افلأ رشع ةسمخ يف يلهابلا ليهس نب ةرثوحب هّدمأ ناورم ناكو ىصحُي
 تارفلا ةبطحق رّبَعو «ةفوكلا ىلإ ًاردابم ةريبه نبا عجرف «رابنألا ىلإ ةلجد رّبَع مث ناولُح
 نيرشعو ةثالث ىلع تارفلا مف ىلع ركُسعُم ةريبه نباو ه17١ مرحم نم نامثل رابنألا نم
 ةوعدب يرسقلا دلاخ نب دمحم اهب راثف ةفوكلا ربخلا غلبو . .ةرثوح هعمو ةفوكلا نم ًاخسرف
 (555ص) «ماشلا لهأ نم هعم ْنّمو دايز برهف حلاص نب دايز ةفوكلا ىلعو «ةعيشلا
 ىلعو «ءاروشاع ةليل ةفوكلاب يرسقلا دلاخ نب دمحم جرخ» :هنأ يربطلا خيرات يف ءاجو

 نب دمحم دّوسو . يلجعلا ريشب نب نمحرلا دبع هتطرش ىلعو يثراحلا حلاص نب دايز ةفوكلا
 لهأ نم مهعم ْنّمو يلجعلا نمحرلا دبعو حلاص نب دايز لحتراف رصقلا ىلإ راسو دلاخ
 .(ةج ١١؟١٠ص) «دلاخ نب دمحم هلخدف رصقلا اولَخو ماشلا

 : يلي ام انه نييبتلا مزلتسي اممو
 (ه117 مرحم نم نامثل) نكي مل تارفلا ىلإ رابنألا نم ةيطخُق روبع نإ * 

 مخل تارفلا برغ طخ كش ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف امك  امنإو

 ةملس يبأ ىلإ ةبطحق َبّتَكو .هتارإ نكست ةريه نبا لداورخلا 77 مرطب ب نراخ
 يرسقلا دلاخ نب دمحم ىلإ ثعب باتكلا هيلإ لصو املف . .تارفلا هروبعب هربخي
 .(خلإ ٠ .ُهَتْعَلَب دقق مويلا اذه ىنمتت َتْنُك دق دل لوفي الونو

 ةوعدب يرسقلا دلاخ نب دمحم اهم راثف ةفوكلا ربخلا غلبو» :نودلخ نبا لاق * 

 امنيب .«ءاروشاع ةليل ةفوكلاب يرسقلا دلاخ نب دمحم جرخ» :يربطلا لاقو «ةعيشلا

 ىلإ هتلاسر يف ةمّلَّس وبأ فصو دقو (ةعيشلا ةوعد) هتيمست نكمي ام دوجو مدع باوصلا
 ىلعو انعم ةفوكلا لهأ نإ» :ًالئاق دلاخ نب دمحم ةماعزب ةفوكلا لهأ فقوم ةبطخف

 ةروثو جورخ نإف كلذكو .«مهرمأ لاقثتساو ةيمأ ينب ضغُب ىلع نوقفتم ْمُهَو ءانيأر
 وهو  (ه٠03” مرحم نم رشاعلا موي) الو (ءاروشاع ةليل) نكي مل ةفوكلاب دلاخ نب دمحم
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 وهو  مرحم 5 يف ناك امنإو  ةعيشلا دنع بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا لتقم ىركذ موي
 ةرووق تلاكؤ د ه115 مرحم يف يرسقلا هللا دبع نب دلاج لدتم ئركد موي ًابلاغ

 نب دايز برهف «ةفوكلاب ةرامإلا رصق ىلإ ريهامجلاب هّجوت ْذِإ ءاضيب ةروث دلاخ نب دمحم
 مث .هلخدف رصقلا ىتأ ىتح دلاخس نب دمحم ىضمو» ءهعم نيذلاو ةريبه نبا بئان حلاص

 وه امك -(ه117١ مرحم نم نولخ تسل نينثالا موي كلذو «عماجلا دجسملا ىلإ هّجوت
 . ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف تباث

 يرسقلا دلاخ نب دمحم نلعأ - ه١” مرحم 1 نينثالا موي  مويلا كلذ يفو

 يف ءاج ثيح ء«ةيسابعلا ةفالخلا رصعو ةطلس ةيادبو ةيومألا ةيناورملا ةفالخلا ةطلس ءابغإ
 جرخو .هلخدف رصقلا ىتأ ىتح دلاخ نب دمحم ىضم» هنأ (ةيسابعلا ةلودلا رابخأ) باتك
 هافاوو م1727 ةنيف مؤحلا نم ولك فل نيالا موز كدذر .عماجلا دجسملا ىلإ

 ربتملا دلاخ نب دمحم دعصف .هموق ةعامج يف ثعشألا نب دمحم نب قاحسإ نب ةحلط

 هب ملكت اميف ناكو . دمحم لآ نم اضرلا ىلإ اعدو «ناورم عّلَخو :ةيلخ عئاردللا دوحتف
 ءانبألا اهبلط دقو «ةكرابملا ةوعدلا هذهب مكمركأ دق هّللا ّنِإ ةفوكلا لهأ اي :لاق نأ لئموي
 مكيلع ةلخاد مكتلظأ دق قحلا دونج هذه «مكيلإ ُهَللا اهقاس ىتح اهومرُحف ءابآلا دعب

 هيلع ًاعامتجا ٌّدشأ ناك طق ًارورس ٌتيأر ام هللاوف :لاق .اوعيابف اوموقف «نيمويلا دحأ

 امف «هنورسكي اوداك ىتح ةعيبلا ىلإ نوقبتسي ربنملاب اوفاطأ دقل «ةعيبلاب مهرورس ْنِم
 . (ةيسابعلا ةلودلا رابخأ -58”7ص) .«ليلق سانأ الإ ةعيبلا نع فلخت

 الوسر ةمّلَس وبأو يرسقلا دلاخ نب دمحم ثعب  مرحم ؛/  يلاتلا مويلا يفو - *#

 نبا هّجو امنيب «ةفوكلا ىلإ ةبطخق أي نأبو ةفوكلاب دلاخ نب دمحم رفظ ربخب ةبطخق ىلإ
 لبق ةفوكلا ىلإ ردابي نأ هرمأو «هدنج يف يلهابلا ليهس نب ةرثوح  قارعلا ريمأ  ةريبه

 ىلإ ةمّلّس وبأ بتك» :هنأ ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك ىف ءاج دقو .ةبطحَق اهمدقي نأ
 نودلخ نبا خيرات يف ءاج امنيب - (دلاخ نب دمحم راهظإ يف هب لمع ام هملعُي ةبطخُت
 ابأو دلاخ نب دمحم نأ نيلوقلا عمجي :لوقأو . . (ةبطخُق ىلإ دلاخ نب دمحم بتك» : هنأ
 «ينادمهلا اميلس نب دمحم هيلإ بوتكملا لمحو «يئاطلا ةبطخَ ىلإ ًادحاو ًابوتكم ابتك ةمّلَس

 يف ةبطخُق ٌتيتأف :ناميلس نب دمحم لاق» ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج امك ثيح
 هّجوف . تارفلا يبناج ىلع نارياستي العج دقو «راهنلا عافترا ليبُق ةريبه نبا ءازإب هركسعم
 اهمدقي نأ لبق ةفوكلا ىلإ ردابي نأ هرمأو ؛هدنُج يف ليهس نب ةرثوحلا كلذ دنع ةريبه نبا

 قابطإو دلاخ نب دمحم روهظ ُغَلَب ةفوكلا فراش اذإ ىتح ْأَذْعُم ةرثوحلا جرخف «ةبطخق

 لاق  ةفوكلا نم خسارف ةسمخ دعُب ىلع عقت ةنيدم يهو  «يهاشب ماقأف «هعم ةفوكلا لهأ

 ركسعلا جتراو رّبك ةبطخُق ُهأرق املف «باتكلا هثلوانف ةبطخُف ٌتيفاوو» :ناميلس نب دمحم

 نبا باحصأ لاقف .اورّبكف ةبطخُق باحصأ نم تارفلا َرَبَع نم كلذ عمسو ةرسككلاب
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 ركسع ذخأو .«مهيف لشفلا رهظو «كلذل اورسكناف «هب اوّرس ءيش مهاتأ دق :ةريبه

 . هشيجو ةريبه نبا هيف يذلا رخآلا بناجلا ىلإ تارفلا نوربعي ةبطخت
 ةلمح ةريبه نبا ركسع ىلع يئاطلا ةبطخق لمح ه77١ مرحم 8 يفو

 ةميزهلا تقحتساف مهيلع لمح مث ءطشلا ىلإ هوأجلاف هيلع اودرو «مهمزهف ةقداص

 ىلع افقاو هليخ تلاج امل ةبطخُم ناكو . .ليللا يف نيمزهنم اوفرصناو ءمهيلع
 امنيب ءمرحم م ءاعبرألا ةليل تامف تارفلا يف عقوف «فرجلا هب راهناف «فرج

 املف ءمهعضوم يف ةبطخُم باحصأ تابو «نيمزهنم هدوئجو ةريبه نبا فرصنا

 . ًاتيم هودجوف  ةبطخق اودقفو ءهيف ناك ام اومتغف ةريبه نبا ركسعم اوتأ اوحبصأ

 .مرحم 4 يف كلذو ارمألا هيلإ اوملسو ةبطخق نب دْيَمُح هنبا ةبطخق باحصأ عيابف
 دنجو يلهابلا ليهس نب ةرثوح ناك «ةفوكلاب  مرحم 8 - مويلا كلذ يف امنيب

 نب دمحم ىلإ ريسملل اوأيهتف قباسلا مويلا ذنم يهاش ةنيدم اولزن دق هعم نيذلا ماشلا
 لوزن دلاخ نب دمحم غلب)» : يربطلا خيرات يف ءاج امك ثيح ةفوكلاب يرسقلا دلاخ

 دمحم نع قرفتن .هيلإ ريسملل أيهت هنأو - يهاش - ةريبه نبا ةنيدم هعم نمو ةرثوح

 يلاومو ناورم نم بره ناك نمم نميلا لهأ ناسرف نم ًاناسرف الإ هعم نم ةماع
 رصقلا نم جورخلاب هرمأي ةمّلَس وبأ هيلإ لسرأو ؛ةيريشعو :كلاخ ةن ةيحبم

 ىبأف .ةرثوح عم نم ةرثكو هعم نم ةلقل هيلع فاخي هّنإف تارفلا لفسأب قاحللاو

 دلاخ نب دمحم ىلإ ريسملل ةرثوح أيهتف .راهنلا ىلاعت ىتح لعفي نأ دلاخ نب دمحم

 ةفوكلا رصق - رصقلاب دلاخ نب دمحم انيبف «هل ةماعلا نالذخو هعم نم ةّلق هغلب ثيح

 ةرثوح دونج نم يأ - ماشلا لهأ نم تءاج دق ليخ :هل لاقف هعئالط ضعب هاتأ ْذِإ

 ُتعّلط ذإ (ذدعس نب رمع راد بابب اوماقأف هباحصأ نم ةّدع ميل[ دست هجوئاد

 دلاخ نب حيلم انيفو ةليجب نحن :نويماشلا ىدانف «مهلاتقل اوأيهتف «ماشلا لهأ تايار

 كعلوأ ةليجّب ناسرف ناكو  «دلاخ نب دمحم ريمألا ةعاط يف لخدنل انئج يلجبلا
 لوأ نوكي نأ يف مهتبغر هل اودبأ مهنأ ودبيو «ةرثوح عم نيذلا ماشلا دنج نم ةقرف

 نأ نوديري الو مهنم هنأل يلَجَبلا يرسقلا دلاخ نب دمحم ةلواصمل ةفوكلا لخدي نم

 يلَجَبلا دلاخ نب حيلم ةدايقب ةفوكلا ىلإ ةرثوح مههّجوف «ىرخأ ةليبق هيلع يضقت
 ةيقب ةيبلاغ تناكو ءيرسقلا دلاخ نب دمحم ريمألا ىلإ اومضنإ ةفوكلا باب اوغلب املف

 نأ هرثوح اولأسف ؛هيناميلا ةيعاضقلا بلك ةليبق نم ةرثوح عم نيذلا ماشلا دنج

 ةليبق هيلع يضقت نأ نوديري الو هيناميلا هموق نم مهنأل دلاخ نب دمحم لاتقل مههجوي
 يف ةفوكلا ىلإ اوهجوتف يبلكلا لِدخَب لآ نم لجر ةدايقب ةرثوح مههّجوف «ىرخأ

 ةثالث وحن ىف ةليجّب مهتقبس دق تناكو - فالآ ةعبس ءاهز اوناك ذِإ - ةميظع ليخ
 عم مهنم مظعأ ليخ تءاج مث» :يربطلا لاق .دلاخ نب دمحم ىلإ اومضناو فالآ
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 اولخدف «دلاخ نب دمحم ةعاط يف لخدنل انئثج بلك نحن :اودانف - لدحب لآ نم لجر

 بتكو .هعم نمب طساو وحن لحترا «هباحصأ عينص نم ةرثوح كلذ ىأر املف -

 دق هنإ هملعُي « .هكلهب ملعي ال وهو «ةبطخق ىلإ (مرحم 4 ةليل) هتليل نم دلاخ نب دمحم

 هيلإ عفد املف ةبطخق نب نسحلا ىلع مدقق «سراف عم هباتكب لَجَعو . ةفوكلاب رفظ

 ناكو 4( ج ١١١ص) .«سانلا ىلع  ةبطخُف نب نسحلا  هأرق دلاخ نب دمحم باتك

 نيا رك كيدت مرج ١ يف كلانا ركب (ةيلطحت كلهم نم ياقلا ويل حسم كلذ

 لا رجل م رع اس ا نا يول 1 يل ب

 أرق يلاتلابو .دنجلا ةدايق ةبطخُق نب نسحلا هوخأ ىلوتو مهيلع أريمأ ةبطحق نب دْيَمُح

 ْنَم عم هيورهو هعم نيذلاو ةرثوح - ىلع رفلقلاب يرسقلا دلاخ نب دمحم باتك مهيلع
 : حاطنلا نبا لاق . ةلمسلا برق ةديلب يهو «لينلا مف ىلإ ةفوكلا يحاوض نم هعم ىقبت

  مرحم 4 ءاعبرألا ةليل  هعم نم ىلعو هيلع ةميزهلا تقحتسا نيح ةريبه نبا ناكو»

 موي  راسف «هعم نم ُلَكو لَك دقو َحّبصأف «هعم نمو ةرثوحب عمتجيل ةفوكلا وحن راس
 روهظب ربخلا هيقل (ةجولفلا جوسط يف تارفلا يبرغ) دسأ قوس غلب املف  مرحم 4
 مفب ةرثوح قاحلو  هعم ةفوكلا لهأ قابطإو «ةفوكلاو داوسلا ىلع دلاخ نب دمحم

 قحل نم مهنمف «هباحصأ نم ٌريثك هنع للست دقو «لينلا مف ىلإ ةريبه نبا لَدَعف - لينلا
 ةرثوحو ةريبه نبأ ماقأف «لينلا مف ىلإ لَّدَع نم مهنمو «نميلا لهأ نم دلاخ نب دمحمب
 (طساو ىلإ اوضمف «ةملس يبأ روهظو ةفوكلا ةبطخق نبا لوخد مهاتأ ىتح لينلا مفب

 هحّبَصو «دحألاو تبسلاو ةعمجلا موي ةفوكلاب دلاخ نب دمحم ماقأ» :يربطلا لاقو

 تهتناو طساو ىلإ هعم نيذلاو ةريبه نبا رقهقت ذئدنعو  «نينثالا موي ةبطخُق نب نسحلا

 .قارعلا بلغأو ةفوكلا ةيالوب ةيومألا ةفالخلا ةطلس

 ةفوكلل دلاخ نب دمحم ةيالوو ةيسابعلا ةفالخلا مايق

 ىلإ ةفوكلا يف رفظلاب يرسقلا دلاخ نب دمحم ريمألا بوتكم لصو امل
 امهعم ْنَمِب البقأ يئاطلا ةبطخق نب نسحلاو يئاطلا ةبطخُق نب ديْمُح نّييناميلا نيدئاقلا

 رم يارا نعد هولك ااا .ةفوكلا ىلإ تارفلا نم دنجلاو سانلا نم

 ىنب رايدن هلزنم يف ًاميقمو ًارتستم :م ناكو قارعلاو ةفوكلاب ةيسابعلا ةوعدلا رمأب مئاقلا

 نبأ لاق :ةقركلاب ةرامإلا رصق يف دلاخ نب دمحم ناك امنيب ةفوكلاب نيينادمهلا عيبسلا
 لزن ىتح سانلاب ُريِسَي ةبطخق نب ديم لَبْقْأا :ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف حاطنلا

 ءءاروشاع موي «ةعمجلا موي اهلزنف  ةفوكلا رهاظب  ةيسابعلا لخد مث روعألا ريد
 :ربنملا ىلع وعدي وهو لاقو يرسقلا دلاخ نب دمحم ذئموي ةفوكلاب سانلاب ىلصو
 يربطلا خيرات يف ءاجو (777ص) .ا(هّمسُي ملو .دمحم لآ نم مامإلا حلصأ مهللا

 طَبَضو «ةعيبلا ىلإ سانلا دلاخ نب دمحم اعد»  ءاروشاع موي  ةعمجلا موي يف هنإ
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 00 حاطتلا نبإ لاق ٠ رست ديس اا عع جلا تلا موب حت

 مهتنيز اورهظُي نأو ءةئيه نسحأب ةفوكلا لخدي نأ ةبطحق نب ديم ىلإ ةمّلَس وبأ

 اوفوت ىتح سيدارك مههجوو «دئجلا أبعو ( لعفف .مهتوقو مهمالعإو مهحالس اورهشُيو

 هب رمأ اميف يأ) هب هرمأي اميف دلاخ نب دمحم ىلإ ةملس وبأ لسرأو . ميلَس ينب رهنب

 ةَمَلَس يبأ ىلإ ديمح ثعبو  (ديمُح ىلإ كلذب دلاخ نب دمحم لسرأف ؛ةبطحق نب ديمخ
 «لجر فلأ يف مزاخو لجر فلأ يف يكعلا ميكح نب لتاقم مهيف داّوقلا نم ةعامج
 ا ا «لجرمللا يل مايو

 اوتأف سلا م رجل 1 ف ور طالح ا يل ان و هرعت قرت «نينثالا

 رب كامل .مهيلإ ح رخف «هلزنم يف وهو لالخلا نب ناميلس نب صفح ةملَس ابأ

 موي ءدّئمس نوذربب هراد يف وهو ةمّلَس ابأ اوتأ» : : حاطنلا نبا لاقو . (هبكَرف ةبطخف باود

 مدقتو « ءركسعلا ىلإ ىشمو «هبكرف هيلإ مُدُقَف ايس هارب .مهرد فلأ رشع ينئاب

 ءدلاخ نب دمحم : لاثمأ «هيلإ اوراس نم هوجو هبكوم مّدقت يأ - 000000

 ىهتناف)  ةبطحق نب ديمح ركسعم ىلإ مهعم راسف «يكعلا لتاقمو «ةبطخق نب نسحلاو

 1 وي وبلا نتلا داقنإو وعلا هلسفسرر يناس اهل قر دو ءركسعلا ىلإ

 نيذلا  ناسارُح لهأ عيابو ةفوكلاب عيبسلا ةنابج يف ةملس وبأ فقو» : يربطلا لاق . «هرمأ
 دلاخ نب دمحم لمعتساو ء«دمحم لآ ريزو هل لاقُي ةملس وبأ ثكمف  ةبطخق نبا عم

 .(ة ج ١7١ص) .«سابعلا ىبأ روهظ ىتح ريمألا هل لاقُي ناكف ةفوكلا ىلع يرسقلا

 «قارعلاو ةفوكلاب رومألا ةرادإ دلاخ نب دمحم ريمألاو ةملس وبأ ريزولا ىلوتف

 . يسابعلا رصعلا يف ةفوكلا ةيالول ريمأ لوأو (ريمألا) بقل هيلع عقو نم لوأ يرسقلا
 مرحيم 1 يف ةفوكلا ىلع هترطيسو هتروث ذنم دلاخ نب دمحم ةيالو تأدب دقو

 ةباين ةفوكلا ىلع هايإ ةملس يبأ ريزولا ةيلوعب ايمسر ًاعباط :ةتيالو :تذختاود ها

 ًارتتْسُم يسابعلا ةفيلخلا ناكو .ه17١ مرحم ١ نينثالا موي  يسابعلا ةفيلخلا نع
 لقو «ةوعدلا ءابقنو دلاخ نب دمحمو ةملس وبأ مهنم ليلق رفن الإ وه نم فرعي ال

 اعد» كلذكو .ههّمسُي ملو .دمحم لآ نم مامإلا حلصأ مهللا :ربنملا ىلع وعدي
 0 و ل ا
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 ناكف «سابعلا نب هّللا دبع نب يلع نب دمحم نب هللا دبع حافسلا سابعلا وبأ وهو
 ١ ىف ةفوكلاب ًانلع هتعيابمو سابعلا ىبأ روهظ ىتح ريمألا هل لاقي دلاخ نب دمحم

 ناريدُي ناذللا امه دلاخ نب دمحم ريمألاو ةملس وبأ ريزولا ناكو ءه77١ يناثلا عيبر
 كلت ملاعم نم ناكو .حافسلا سابعلا يبأ ةعيابم روهظ ىتح قارعلاو ةفوكلاب رومألا

 : يلي ام ةفوكلل يرسقلا دلاخ نب دمحم ةيالو دهعو ةرتفلا

 ثعبا نأ :دلاخ نب دمحم ىلإ ةملس وبأ ثعب# هنأ ةيسابعلا ةلودلا رابخأ باتك يف ءاج أ

 يبأ نب سنوي اهل ىّمّسو .اهيف ام ىلع متخي ْنم زارطلاو نئازخلاو لاملا تيب ىلإ
 نب رشيو - يجحذملا  يعخنلا ةأطرأ نب جاجحلاو  ينادمهلا  يعيبسلا قاحسإ

 تيب ىلع اومتخف دلاخ نب دمحم مهثعبف .هللا دبع نب ماقلهلاو يدبعلا ةصفارفلا

 ىلَو» كلذكو (777ص) .«ةريحلا و ةفوكلاب ناك ام «زارطلاو نئازخلاو لاملا

 نب مالسلا دبع نئازخلاو عئاطقلاو يفاوصلا ىلوو «جارخلا ناويد تباث نب فسوي
 ام لِمَحُف نئازخلاو لاملا تويب ىلإ ثعبو . يدزألا يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع
 هنم فرصلا مت مث «ةفوكلاب سيئرلا لاملا تيب ىلإ وأ 7377( ص) «ركسعلا ىلإ اهيف

 مهرد ةئامثالث يناورملا دهعلا يف  مهتابترم يأ - دونجلا قزر ناكو «ركسعلا ىلع

 ءًايرهش لجرلل مهرد نينامث ىلإ قزرلا دلاخ نب دمحمو ةملس وبأ عفرف ؛ةنسلا يف
 ءابقنلا نم ءانغلا لهأو داّوقلا ءاربكلو «مهرد فلأ ىلإ ةئام نيب ام ةداقلل ىرجأو
 كلذ ىلع مهقازرأ ةداقلاو دنجلا ءاطعإ متو . مهرد نيفلأ ىلإ فلأ نيب ام مهريغو

 ةداقلاو دنجلا نم نوّمضْني نيذلل كلذ لثم ضرف متو «ةفوكلاب لاملا تيب نم مسرلا
 دونجلاو ناسرفلا نم فلأ ةئام ءاهز ىلإ دنججلا ناويد يف دنججلا ددع عفتراف «سانلاو

 . ةفوكلل دلاخ نب دمحم ةيالو دهع يف اهل ةعباتلا قطانملاو ةفوكلاب

 ندملا ىلإ دونجلاو ةداقلاو لامعلا دلاخ نب دمحم ريمألا عم رواشتلاب ةملس وبأ ثعب ب
 هعم نيذلاو ةريبه نبا راصحل داّوقلا نم ةعامج ىف ةبطخق نب نسحلا ثعبف «قطانملاو

 هّجوو .ةيبرغلا ةيحانلا نم طساو ىلع نسحلا خانأف» :حاطنلا نبا لاق .طساو يف

 وبأ) هّجوو .نسحلا نيبو هنيب اميف اهب ةحلسم لينلا مف ىلإ يدارملا ديمح نب لضفلا
 «داّوقلا نم ةرشع يف نئادملا ىلإ ةفوكلا نم ةبطحق نب دْيمح (دلاخ نب دمحمو ةملس
 ناكف ء«تيّه ىلإ لجر فالآ ةسمح ىف فاّرط نب كلام ذفنأو «نئادملا ىلإ ديمح ذفنف

 بلك هوجو نم ةّدع هاتأو .ناورم نع هيتأي امو ةريزجلا رابخأب ديمُح ىلإ بتكي
 .؛ماشلا لهأ نِم دوس ْنَم لوأ اوناكف «ةفوكلاب ةملس يبأ ىلإ ديمح مهذفنأف مهتعاطب

 ىلع هدهعب بلهملا نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس ىلإ ةملس وبأ بتكو» : يربطلا لاق
 ةيناميلا عيمج نايفس عم دشحو . سابعلا ينب ةوعد اهب رهظي نأ هرمأو ةرصبلا

 ةيواعم نب نايفس جرخ» :حاطنلا نبا لاقو .«ةرصبلاب ةعيبر نم مهءافلحو



 712 يرْسّقلا هّللا دبع نب دلاخ /نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 71

 نبا بئان  ةبيتق نب مّلَس ذئموي ةرصبلا يلوتمو «ةرصبلاب نايبلهملا متاح نب حْوَرو
 ُمُهَو) -ةوق يف ملسو «عمج امهيلإ عمتجا دقو «ملس امهيلإ جرخف . . ةريبه
 يهو) ناسيم تسد ىلإ حْوَر جرخو «حْؤوّرو نايفس مْرُهَق  (ةرصبلا دنجو ةيرضملا
 :يربطلا لاق_ةفوكلا ىلإ كلذ ربخ ىتأو ريحا يو يس

 ماقأو «ةفوكلا نم خسارف ةثالث وحن ىلع نينعأ مامح دنع رسكعف ةملس وبأ جرخو . .

 ديسأ ةيدللا دبع كناموبأ ةرصتلا لإ ةملسوبا ةجوو- 0 و
 نب رمع نب دحاولا دبع اهبو زاوهألا ىلإ ميهاربإ نب ماسب هّجو» كلذكو «يعازخلا

 : حاطنلا نبا لاق . «ةرصبلاب ةبيتق نب ماسب قحلف دحاولا دبع مزهناف «هبراحف «ةريبه

 وه هاتأف ةرصبلا ىلإ يعازخلا كلام مِدَق ىتح ناسيم تسدب متاح نب حْوَر لزي ملو»
 نباب قحلو هعم ةعامج يف ةبيتق نب ملس بره امنيب .«امهمظعو امهمركأف نايفسو
 سابعلا وبأ ماق املف يعازخلا كلام وبأ ةرصبلا ىلوتو) : يربطلا لاق . طساو يف ةريبه

 دلاخ نب دمحمو ةملس وبأ هجو كلذكو .(بلهملا نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس اهالو
 ةعباتلا سراف ميلاقأ ىلإو قارعلا قطانم ةيقب ىلإ ةداقلاو لامعلا -ه177١ رفص يف -

 سوسلا ىلإ ريهز نب بّيسملا ةملس وبأ هّجوو» :حاطنلا نبا لاق .ةرصبلا ةيالول

 . .هلبق نم ًالامُع سراف ىلإ ةملس وبأ ثعبو .روعألا نب يعبر اهيو «روباسيدْنججو
 هنأ كارشألا بانا يف ءاجو (رمتلا نيع ىلإ بلهملا نب ديزي نب نمحرلا دبع هّجوو

 ةعبات قارعلا نم ةقطنم يهو  ؛رمتلا نيع ىلإ ةئامعبرأ يف يبلهملا متاح نب ديزي هّجو)
 . نيرحبلاو سرافو قارعلا ةيسابعلا ةفالخللا ةطلس تلمشف «ةفوكلا ةيالول

 عم ًارس ةفوكلا ىلإ حافسلا سابعلا وبأ ِمِدَق ه117١ لوألا عيبر وأ رفص يفو - ج
 لاق .ةملس وبأ ريزولا هعمو ةفوكلا ريمأ وه دلاخ نب دمحم ناكو «هتيب لهأ
 هعم ِمِدَق نم عم ةفوكلا ِمِدَق نيح سابعلا ابأ لزنأ دق ةمّلَس وبأ ناكو» :يربطلا
 ةملس وبأ ناكف «- نييجحذملا  دوأ ينب يف دعس نب ديلولا راد يف هتيب لهأ نم
 وبأ ناكف  (ها) «هرمأ نم كلذ لزي ملف .اولجعت ال :لوقي مامإلا نع لئس اذإ

 ةرامإلا راد يف يرسقلا دلاخ نب دمحمو ءدعس نب ديلولا راد يف ًارتتسم سابعلا
 عيوبو ةرامإلا رصق اولخدو هتيب لهأ نم هعم نمو سابعلا وبأ بكر) مث ةفوكلاب
 .(ه557١ ةنس رخآلا عيبر ١٠ ةعمجلا ةليل كلذو «سابعلا يبأل

 يف هعم نيذلاو ة ةريبه نبا نورصاحي نيذلا ةداقلا ىلإ دلاخ نب دمحم مضناو

 رفعج ابأ هانحأ سابعلا وبأ هجوو ءماشلا ةينامي نم ةوق ةريبه نبا عم ناكو طساو

 خيراتلا نع هباتك يف رمع قوراف .د ركذ امك ثيح راصحلا ةدايقل روصنملا

 لئابقلا ةدعاسم ةجيتن قشمدو ةرصبلاو لصوملاو ةفوكلا طوقس ناك» :يمالسإلا

 نييسابعلا لبق نم طساو راصح ىفف .نييسابعلا بناج ىلإ تمضنا يتلا ةيبرعلا
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 ناطلسلا :ًالئاق طساو ىلإو ةريبه نب ديزي نع يلختلاب روصنملا رفعج وبأ مهارغأ
 ةيناميلا برعلا مكح وه ديدجلا يسابعلا مكحلا نأ ىنعمب .مكتلود ةلودلاو مكناطلس

 ةيناميلا لئابقلاب يسابعلا يلع نب هّللا دبع ثاغتسا قشمد راصح يفو .مهتلود ةلودلاو
 يا ل :لاقو نييومألا نع ىلختتل
 ماوق مكبو انم متئأو «ةيواعم نب ديلولا متلتقو ق قشمد ةنيدم انل متعفد متن هنأو .انراصنأو

 .(يمالسإلا خيراتلا الكصض) . «انرمأ

 هللا دبع نب ليعامسإ همع ناك طساو راصح ىف دلاخ نب دمحم ناك امنيبو
 ةفيلخلا لفجأو رقهقت ثيح ةيسابعلا ةفالخلا يف ماشلاو قشمد ءاوضنا دهشي يرسقلا
 :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق .ها7١"؟ ةدعقلا يذ يف رصم ىلإ دمحم نب ناورم

 ليعامسإ نب رماعو يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع وبأ هعمو يلع نب حلاص راسو»
 ةكرعملا يجحذملا ليعامسإ نب رماع داق مث  ؛رصمب ناورم اوقحلف يجحذملا
 نب رماع فيسب ًاعيرص ناورم طقسف رصم ديعصب ريصوب يف ناورم عم ةريخألا

 دبع نوع وبأ رصم ىلوتو .ها1١” ةجحلا يذ نم نيقب ثالثل كلذو ليعامسإ

 لتقم أبنب ىتأ نم لوأ يرسقلا هللا دبع نب ليعامسإ ناكو .يدزألا ديزي نب كلملا
 طساوب ًانصحتم لازي ام هشيج لولفو ةريبه نبا ناك ثيح طساوو ةفوكلا ىلإ ناورم
 هعم نيذلاو ةريبه نبا ىلع كلذ لاط املف» :يربطلا لاق .راصحلا مهيلع لاط دقو

 هللا دبع نب ليعامسإ هب مهاتأ ناورم لتق ربخ مهءاج ىتح هوبلطي ملو ءحلّصلا اوبلط
 .(ة ج ١؛ ةص) .«ناورم لتُق دقو مكسفنأ نولتقت َمالع :مهل لاقو يرسقلا

 ةجحلا يذ يف هتافو ىتح حافسلا سابعلا يبأل ةفالخلا رمأ بتتسا ناورم لتقمبو

 ةلودلاو مكناطلس ناطلسلا) نيينميلل لاق يذلا روصنملا رفعج وبأ ةفالخلا ىلوتو ه5
 (ه1178- )1١77 سراف يلاو يعازخلا ثعشألا نب دمحم ناك دقف لعفلابو ؛(مكتلود
 نب ةيواعم نب نايفس ناكو (ه175١ )١77  دنسلا يلاو يبلكلا روهمج نب روصنم 0

 كلملا دبع نوع وبأ ناكو (ه548١ - ١7294 مث ١7 ةنس) ةرصبلا يلاو بلهملا نب
 - )١75 ةينيمرأ يلاو يئاطلا ةبطخق نب نسحلا ناكو (ه115- )١77 رصم ىلاو يدزألا
 يثراحلا عيبرلا نب يلعو (ه٠8١ 177 ةيتارفلا ةريزجلا يلو ةبطحق نب ديمو (ه١0
 (ه157١ - 178) نميلا يلاو يثراحلا عيبرلا نب , هَّللا دبعو (ه78١- 5"17) نميلا يلا
 رفعج وبأ يلو مث (ه١5١ 17 زاجحلاو ةرونملا ةنيدملا لاو يثراحلا هللا ديبع نب دايزو
 داو راق رب دنع كير يربتكلا دلاطب نر دمع راييخار هروح 20 لي درعا
 دّيس» هيمسي روصنملا رفغج -وبأ ناكو ه55١- ١5١ ةنس نم ِِي هّألا لوسر ةنيدمل
 ل ءامظعلا رخآ وهو ه45١ ةنس دعب تامو (نميلا

 قفوملا هّللاو
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 تايوتحملا س رهف

 يفرابلا ةمئْرَه نب ةَحْفْرَع

 - لصؤملا ريمآو سسؤم

 8 هنأ ها وفيا حام شما تا وم م استا نميلاب اهتقطنمو . .ةجفرع ةليبق . .قراب

 ل ل ا ةيلهاجلا يف . . ةَجْفْرَعَو . .قراب ءابنأ نم

 000000000000081 لوسرلا بكوم يف . .قرابو . .ةَجْفْرَع

 0770 1 ركب يبأ ةفالخو ةدّرلا يف ةرهملاو نامُع ىلع ةجفرع ريمأت

 1 نيرحبلا حوتف يف ةجفرع

 اا (ها١ نابعش) باطخلا نب رمع دنع ةليجبو ةجفرع أبن

 11 و سس اموت ماركت ان ا ا قارعلاب ةريحلا حتف يف ةَجْفْرَع ةكراشم

 0 نيرحبلا نم سراف ىلإ ةيرحبلا ةجفرع ةوزغ

 اا 0 ةرصبلا حوتفو . .ةرْضَبلا ىلإ ةجفرع ريسم

 1م لصؤَملا دالبو تيركت حتف يف ةيدايقلا ةجفرع ةكراشم

 1 اخو ام يمالسإلا يبرعلا اهرصع سيسأتو . . لصوملل ةجفرع ةيالو

 يدزألا ىَدْنْلُج نب رَفِيَج

 - لوسرلا دهع يف نامع كلم

 ا ل ا نامع يف ةديلتلا روذجلا ملاعم

 0007 كولملا أبنو . .نامع ىلإ برأم نم دزألا لاقتنا

 0 ىدنلجلا ني. رفج ىلإ هلك هللا :لوسو اثوغبف
 ا هال ةنس هيخأو رفيجب هئاقلو ديز يبأ ثعب أبن

 نانيَع لهأو رفيج مالسإو . .يراصنألا ليز يبأو صاعلا نب ورمع ثعب

 اا نامعي يسرافلا دوجولاو ذوفنلا ءاهتنا

 5 للك هللا 'لوسرل نامع ىدللسلا ني رفح الوديع
 1 هي لوسرلا ةافو دعب مالسإلا ىلع نامع دزأو رفيج تابث

 1ظشهش ......... رمَعو ركب يبأ ةفالخ يف نامعل رَْمِيَج ةيالو

 عمم د مس نسم مع
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 ا ل د ع قاف هال لفل 6 8 عزو دول ل هل اعز رشيج لعب . . ىدئلجلا لا

 ةَرْفَص يبأ نب ُبلَهَملا
 - ناسارُخو قرشلا ريمأ

 0111-00 ] ] ]ز ]زل روذجلا ىلع ٌةلاَلَطِإ
 0 اا لوسرلا دهعو بكوم يف . :هسلهملاو: .ةرفُص يبأ نع نيقيلا أبنلا

 رك 2 عا و دا نال عا حلا رتكا ل هطش جن اع و وول نقرب هاو باطخلا نب رمع ةفالخ يف هيبأو بلهملا ءابنأ

 ااا ب لا ع كم راو وبوست بلاط يبأ نب يلع ةفالخ يف بلهملل ةدايقلا ءاول دَقَع

 0 ]1 1 ]ز]1]ذ1]1] ةيواعم ةفالخ- يف حوتفلل هتدايقو بلهملا ءابنأ

 رن م ا ا م (ه45  ؟7) لوباكو ناتسجس حوتف يف بلهملا :ًالوأ
 يدوس هي“ و حا نوم عملو ع هاا (ه45 - 55) دنهلاو دنسلا دالب يف بلهملا حوتف اناث

 ا (ه510 - 45) سرافو ناتسجس يف دايز نب داّبَع عم بّلهملا : ًاعلاث
 ه1 يم (هد٠5 47 ورمع نب مكحلا عم ناسارخ حوتفل بلهملا ةدايق :ًاعبار
 00 (ه١51 - 5؟) ةيواعم ةافو ىتحو رهنلا ءارو ام حوتف يف بلهملا : ايماخ
 هب موسما (ه14 - )5١ ةيواعم نب ديزي ةفالخ يف ناسارخب بلهملا ءابنأ سدا
 هل ورطألا (هال١ )54  ريبزلا نبا ةفالخ يف بّلهُملا داجمأو ءابنأ
 ا (ه51/ - 50) سرافو زاوهألل هتيالوو ةرضبلا شيفتل تلهملا ةدايق

 000 1 2 ز ز ز راتخملا عم ةهجاوملاو ةفوكلا ىلإ بلهملا ريسم
 0000 (ها/٠ 70 ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملل بلهملا ةيالو
 1 وي سس يو فا ب وقف ريبزلا نبا ةياهنو ٠ نا وشال او ريصتلا ىلإ بلهملا ةدوع
 ا ا او (هما 17 ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف ْبّلَهُملا ءابنأ
 اا (هالال /1) زاوهألا جاَرَح ىلع بّلهملا ةَرَمِإ : :ًالوأ
 10 5*3 (هال5  ا/”) قارعلل ناورم نب رشب ةيالو يف بّلهملا ءابنأ : ًايناث

 اهيلع هتيالوو ناريإ يف بّلِهُملا تاراصتناو بورح :ثلا
 000000000000005 00جب1بب5 ....... قارعلا جاجنحلا ةيالو مايأ

 0000-00 1 ] ] ز] ]ز]ز]ذ]1 1 بلهملل ٍجاَجسَحلا ميركت
 11 م و ل ادور وم احلام هال4 ةنس لئاوأ ىلإ ةرصبلاب بلهملا ثوكم
 0000 (ه47 )9/  هدهع ملاعمو ناسارخ ىلع بلهملا ةيالوب ءاهاز
 ا (ه47 - )8١ رهنلا ءارو ام دالبل بلهملا حوتفو تاوزغ
 000 ذ ]  ] ]ز] ] ]1 ]ذا هيلع بلهملا َعّرَجَو .. ةريغُملا ةأفو
 ا 0 5200 كرثلاو بلهملا نب د ديزي نيب فَسَن ةعقوم



 تايوتحملا سرهف 0/1

 0 خلت ىلإ . .شك ْنِم بلهملا ةدوع

 2 همك ةجحلا يذ ىف ذورلا ورمب هتافوو . . بلهملا ةيصو

 ثعشألا نب نمحرلا دبع

 - نينمؤملا رصان

 11201111111 ثعشألا نبال ةيخيراتلا روذجلا

 ظ52577 ا ملم ةسشال نو هنا كيع ةأشت

 ا الا اس اس ما واسا نا مما يدنكلا يِدَع نب رجح ةيضق

 ليقع نبا ةيضق يفو . .نامعنلا ةيالو يف ثعشألا نب دمحم ءابنأ

 هم مم موه عم ةمق قة مه ف طاش

 هه.ععمهةنفق ع همبو دهم وفق ن

 0 ا جلا عد اا اما 2270110 0 يلع نب نيسحلا رذحي ثعشألا نبا

 23ظظ00 5575# لصوملل ثعشألا نب دمحم ةيالو

 مار خل .... ثعشألا نب دمحم داهشتساو . .راتخملا ةنتفل يدصتلا

 1 (هالا )519  ثعشألا نب نمحرلا دبع ةماعز نم ىلوألا تاونسلا

 )23ش 85 (هال -1؟) نامرك ميلقإو ٌّيرلا ميلقإل ثعشألا نبا ةيالو

 ظل ناتسجسل هريرحتو سيواوطلا شيج ىلع ثعشألا نبا ريمأت

 0 اا (ه١٠8 -1/9) ناتسجسل هتيالوو ثعشألا نبا تاحوتف

 5 ا اهبابسأو . . ثعشألا نبا ةروث عالدنا

 ا و ل و ةفالخلاب ثعشألا نبا ةعيابمو . .ةروثلا راسم

 0 ثعشألا نب نمحرلا دبع نيتمؤملا رصان دهع ملاعم

 طة (ه/١ ةجحلا وذ) ةرصبلاو رتشت يف نينمؤملا رصان راصتنا

 )15ظشظش 000 نينمؤملا رصان ءاول تحت ةرصبلا ةيالو ءاوضنا

 ا جسما دلل نينمؤملا رصان ءاول تحت ةفوكلا ةيالو ءاوضنا

 امد فا .مجامجلا ريد ةعقومو ثعشألا نبال ةفوكلا ةعيابم نيب ام

 هاا ود ل عل نات عطا وا اود تو نكشفو مجامجلا ريد يّتعَقْوَم أبن

 ا ا ا نينمؤملا رصان . .ثعشألا نبا دهعو ةروث تاياهن

 0 ااا ااا ااا ا ثعشألا نب نمحرلا ديع ةافو

 ا رة ا كاملا ةفالخلاب ثعشألا نيا ةعيابم تالالد

 نيقارعلا ريمأ . .بلَهَملا نب ديزي
 م راوثلا نيينميلا ءافلخلا ىناث ب

 1211111111 (ها/8 - 57) بلهملا نب ديزي ةايح نم ىلوألا ةلحرملا ملاعم



 اال تايوتحملا سرهف 717

 000 (ه7 -1/9) ناسارخل بّلهملا ةيالو يف ديزي ءابنأ
 الا موو ا سا (ه85 )8  هدهع ملاعمو ناسارخل بّلهملا نب ديزي ةيالو
 000 1 از  ز ز]ز ]ز ز ]ز]ز] ]ز]ز ديزي باحر يف ةنطق تباثو ليفلا بجاح أبن :ًالوأ

 71741717 7 ا هالو ها ع اا زلم اعوام هو دقو ا اول عطفا ةعشألا نبا لولفو كنزي ابن :ًايناث

 ل ل واما رهنلا ءارو امو ناسارخ يف بّلهملا نب ديزي تاحوتف :ًاثلاث
 أ سوو فا درست دقو وا هوس خاوس طاف كزين ةعلقو سيفُداب دالبل ديزي حتف
 0 جاجحلا ىلإ هتلاسرو نيصلاب رغشاك ىلإ ديزي ةوزغ
 0 120 ا متبلا حتفو . .رهنلا ءارو ام ميلاقأل ديزي تاوزغ

 1 او امو عاب وزو رلاا هل طاع ماو جالا با وسم مار عدو مزراوخ ميلقإل ديزي حْنف

 4مل و اسم لْضَمُملا ةيلوتو . .ناسارخ ةيالو نع ديزي لزع :ًاعبار
 موا“ ب... لاسارخي ةتاحوتقو بلهملا نب لّضَفُملا ةيالو دهع ملاعم
 0 ] ] ] ]1 ]1 1ز1ز] ز1 ناسارُخل  ىلوألا - بلهملا لآ ةيالو ةياهن
 اا 0 0 0 0000 جورخلا ةيرقبعو . . كتلهملا ندير «نيتخ

 000 (ه95 - 40) نيطسلف يف بلهملا نب ديزي ثوكم ةرتف
 10 (ه5-4) هدهع ملاعمو . .قرشملاو نيقارعلل بلهملا نب ديزي ةيالو

 1 اما فال ا 02 ا نامعل بلهملا نب , دايز ةباين :ًالوأ

 ا ل طوقا وااو هياهع عنا ةيتفو"ةرصنلا ىلغ ليزي تاروث“: اناث
 ااا 1 ]زا هتاحوتفو دنسلا دالبل بّلهملا نب بيبح ةيالو :ًاثلاث
 0 ةفوكلاو طساو ىف ديزي دهع ءابنأ :ًاعبار
 ا اا 0 0 اساور ةنوكلا "نعد فار
 ن3 00000 0 ناسارخ ىلع ديزي نب دّلُخَم ةباين :ًاسماخ
 0 1 قال ةنش ةاسارخ ىلإ بّلهملا نب « لي زي يسع : ايناس

 ا ناتسربطو ةريحبلاو ناتسهد بلهملا نب ديزي حتف ءابنأ :ًاعباس
 ا ا بّلهملا نب ديزي ةدايقب ناجرجل نيبملا حتفلا :ًانماث
 0000 0 ] ] ]] كلملا دبع نب ناميلس ةافو ىلإ ناجرج حتف دعب ام :اعتسات
 ا اا 1 زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف بلهملا نب ب ديزي نع نيقيلا أبنلا
 0 بلهملا نب ديزي ىلإ رمع باتك :ًالوأ
 ا د م تا ناسارخمل ًايلاو ديزي رارمتسا :ًايئاث
 ا قشمدب هثوكمو . .ناسارخل ديزي ةيالو ءاهتنا :ًاثلاث
 0 ةرصبلا ىلإ ةيربجلا ةماقإلا نم جورخلا :ًاعبار
 ا ةيمالسإلا ةفالخلاب هتعيابمو بلهملا نبا ةروث



 ل ةرصبلا ىف بلهملا نبا راصتناو ةروثلا قالطنا :ًالوأ

 0 ..... ”ةقالخلاب بلهملا نب ديزي ةعيابم :ًايناث

 5 بلهملا نبا ةفالخ يف يبرعلا جيلخلا ةقطنمو نامُم ءاوضنا :ًاثلاث

 17 نامركو سرافو زاوهألا يف بلهملا نبا ةعيابم :ًاعبار

 15ظ 995 بلهملا نبا ةفالخل ىف دنسلا دالبو ناتسجس ءاوضنا :ًاسماخ

 0100 ناسا رق ىلإ هيلوخلا كياةسزين ما اذا قل سنام
 )ظ25ظ 000 بّلهملا نبا ةفالخ ىف ةفوكلاو طساو ءاوضنا :ًاعباس

 ا تلهملا يبا ةفالخو ةروث هتغلب يذلا ىدملا

 ا ا ا يومألا شيجلا ةهجاومل

 #3” * ' +5 ا سا م جلوس قرأ ةقذاكوأ روث ؟فاراول

 22 ا سابعلا مازهناو ةفوكلا ةعقوم :ًالوأ

 ا بلهملا نب ديزي لتقمو رْثَعلا ةعقوم :ًايناث

 0 بلهملا نب لضفملا ةدايقب ةهجاوملا رارمتسا :ًاثلاث

 2000 رقعلا ةعقوم دعب ةرصبلاو ةفوكلاو طساو ثادحأ

 غ0 لْضَفُملا لتقمو . .دنسلاو سراف اتعقوم

 577757000 ةروثلا ةياهن دعب . .دزألاو . . بلهملا لآ

 ناتسكابب ةروصنملاو ةظوفحملا يتنيدم ينابو دنسلا ريمأ

 5 تاحوتقلا ةيادب: دن دنسلا ف ناويناميلا ءارمألا + الوأ

 ك2 دنسلل يبلكلا ةناوع نب ْمكَحلاو نيقرشملل يرسقلا دلاخ ةيالو :ًايناث
 52ه يبلكلا ةناوع نب مكحلا دعب دنسلا دالبل نويناميلا ةالولا :ًاثلاث

 . .ىرْسَمْلا هّللا دبع نب دلاخ
 نيحتافلا ءامظع رخآ . .هّللا دبع نب دسأو نيقرشملا ريمأ

 نازي ا ٍِ “ا 01
 هين مند هم ممعد معمر مه وو وو وود ردة يمن هي ووو هو ور و هوو زن هس سماعام 2 هللا لوسرب مسك و قش ريشبت

 ا يِرْسَقلا ْزْرُك نب دسأ يباحصلا ميعزلا ءابنأ

 ناو فان لل ضاع او قاع هيه هع هاو ا دمع يرْسَمْلا 0 نب دس نب ديزي يباحصلا ميعزلا ءاينأ

 بج حب ا دلاخ دلاو يِرْسَقْلا هللا دبع ءابنأ نم رسيت ام

 5 هدهع ملاعمو ةمركملا ةكمل ِيرْسَقْلا دلاخ ةيالو



 1 تايوتحملا سرهف 719

 21/8 ا قارعلا ىلع هتيلوت ىتحو . .زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف دلاخ ءابنأ
 1 1 هدهع ملاعمو . .قرشملاو قارعلل دلاخ ةيالو
 1 و ا مطاعم اونو تاس ةلودلا ةوقو لدعلاو مالسلاو نمألا ةدايس :ةلوأ
 00 ]ذا ةلجد راهنأو كرابملا رهنلا قشب دلاخ مايق :ًايناث
 00 ا قدزرفلاو يرْسَقْلا دلاخ أبن :اثلاث
 أ يلام م سراف داليو ةرصبلا ةيالو ىلع دلاخ لامع أبن :ًاعبار
 ب ناتسكابب هدهع تازجنُمو دنسلا دالب ىلع دلاخ لامع :ًاسماخ
 لقب .. ىطسولا ايسآو ناسارُ ىلع يِرْسَقْلا هللا دبع نب دسأل ىلوألا ةيالولا : اييداش

 ااا ا ناسارخس يف خلي ةنيدم دسأ ءانب : :اهناس

 3 مع ه9١١ ١١4 ةئس رهنلا ءارو ام ىلإ هتاورَغو دسأ ءابنأ :ًانماث
 0 ةيناميلا ةيبصعلاب دسأ ماهتاو . .َخْلَب يف درمت ةلواحم ضاهجإ
 ا نايروغو لْيَسلا ضرأل دسأ حتف
 ا 1 1 1 ز 1 خلَب ةنيدمب زوريثلا لافتحا

 0 0 ناسارخ ىلع دسأل ىلوألا ةيالولا ءاهتنا
 هلأ الانفال همم ه5١١ ةنس ىلإ قارعلاب يرسقلا دلاخ ءابنأ ملاعم :ًاعسات
 اا 0 0 0 لالضلاو عدبلا لهأل دلاخ ةهجاومو نتتفِلا ءابنأ
 0 ا جيرُس نبا ةنتفو ٠٠ هي يوم

 هدا" ..... ىطسولا اهشاو ناسارخ ىلع يِرْسَقْلا هللا دبع نب دسأل ةيناثلا ةيالولا :|

 618 وا نا ا و اا وو ينل فم اع هع ل طز ومع ع داو من فال دسأ د حما نع

 5101 ينامركلا عيدج ةدايقب ايلعلا ناتسراخط ىلإ دسأ اهفعب ةّيئادف ةقرف أبت

 31 ل ا وع وار لمع ب ووو هود ا نتج هلتقمو باذكلا شادخ ىلع ضبقلا أبن
 ااا مهنع دسأ وفعو ةيسايعلا ةؤعدلا ايو ربك ني داس داعم

 000000000 ه14١1١ ةنس هتاحوتفو ناسارخب دسأ تازاجنا

 نافاخو دسأ ريمألا نيب ىربكلا برحلا ءابنأ :رشع يداح
 0 ااا ه9١١ ةنس مظعألا كرتلا كلم

 0 0 ناقاخ ىلع ميظعلا راصتنالا ءادصأ
 ا ناخرط ردب مهكلم لتقمو لّثُخلا دالب دسأ حتف
 ةراالا جو هلع ولا ع ناجرهملا موي لافتحا يف دسأ يدي نيب ىلعسولا ايسآ نيقاهد

 ةهلمثق ...لثررر لملم الزرار رتل نر ممم فة نير ريمة مةممةةفووو هموم ىرْسَفْلا كيسا نيالا دوجو مرك

 هم م (مال”8 /ه١١1١ لوألا عيبر يف) نيحتافلا ءامظع رخآ . .دسأ ريمألا ةافو

 اح نيقرشملل دلاخ ةيالو نم ةرشع ةيناثلا ةنسلا ملاعم :رشع يناث 94١



 1100 تايوختملا قره ىف

 0 نيقرشملل دلاخ ةيالو نم رشع ةثلاثلا ةنسلا ملاعم :رشع ثلاث

 111 نيقرشملل دلاخ ةيالو نم ةرشع ةعبارلا ةنسلا ملاعمو ءابنأ :رشع عبار

 000000007 مهلتقمو ةيرفّصلا نم ةعامج يف بيبش نب يراحصلا جورخ أبن

 555 .... غماودلاو ةيبصعلا ةيادبر . .نييناميلا ءاجه ىلإ تيمكلا رادحنا :رشع سماخ

 ةريخألاو ةرشع ةسماخلا ةنسلا ملاعمو ءابنأ - :رشع سداس

 1 110 و اولا فول اخ فنا هبوط وس وكحأا تحلو نيقرشملل دلاخ ةيالو نم

 1 كلذ ةيفيكو بابسأو . .اهقراشمو قارعلل دلاخ ةيالو ءاهتنا :رشع عباس

 دع ا ماشه ةفالخ ةّيقب يف . .هتيالو ءاهتنا دعب دلاخ ءابنأ :رشع سماخ

 1 ا دلاخ نب ديزي سيح ةلواحم ةعقاو

 0000 قشمد لحاسب دلاخ لآ ةطبارمو . .ةفئاصلا ىلإ دلاخ ريسم ةعقاو

 1 رومأ نم كلذ: نلت امو: «قشمد: يف .قئازعخ لاعشإب.دلاخم قلاوم ماهنا ريخ
 ا و ا ا مسا ا سا ماشه ةفالخ يف دلاخ ءابنأ رخآ

 ا يرسل تلا لبقمو سيح انا نتكع سسدانب

 أ ديلولا ىلع مهبالقناو دلاخل نييناميلا بضغ :رشع عباس

 ا ا ا ا قشمد ةنيدمب باللقنالا ذيفنت

 0 ...... يرْسَقْلا دلاخ لآ ءابنأ نم ةمتاخ :رشع نماث

 ولو ةيومألا ةفالخلا ةطلس ءاهنإو ةفوكلاب يرسقلا دلاخ نب دمحم ةروث



 دن 546 : 2

 روسرلا كوم يف نوسيس اوي 2 ابك
 مالسالارجف ىف نيبناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع

 باححشعلا اذدحه

 هلقعو ئراقلا حور ايانح يف ًاليوط ءيضيس ٌرون ةّمث
 يه ٌةليلقو .باتكلا اذه ةءارق نم يهتني نأ دعب هبلقو
 رداغي ال باتك .نامزلا اذه يف كلذ لعفت يتلا بتكلا

 ٍبحو .ءانعو صالخإب بتك هنأل امبر .ةلوهسب ئراقلا

 تاحفص ءيصضبو ةلولكللا مّلعي .ءيضيو ملعب باتك

 اهنأل امير ,رومغم اهَلِح اراودآو ,رومطم اهضعب

 لاطبأل ,عجارملا ندب تدعامتو ,بتكلا ندب ترئادت

 ,همالظ ميهيو ,ملاعلا ليل يف ًاءوض مهرامعأ اولعشأ

 اورثنو ءسأيلا تاولف يف ًادعو مهبولق تابح اوعرزو
 ,رييغتلاب 2بابيلا تابنج يف ًادهع مهمد معارب
 دوق ...ةيرحلاو ,لدعلاو ناسنإلاو :ناميإلل راصتنإلاو

 مالسإلا لوسر .يبرعلا ين ,لاطبألا لطب مهبكوم

 0 لبهص ىلع ايندلا تلافا ,نوينامي لاطيبأ

 جهو قشقشو .مهفويس قربو .مههوجو ءوضو
 مهريبكت ءادنأ تدّدبو ميدقلا ملاعلا عاقصأ مهمئازع

 مهليلهت ءايفأل تللهتو ءداهولا ةبرغو ءجاجفلا ةشحو
 ءاهدعب ملاعلا رّيغتو ...بوعشو نادلبو ءبولقو لامآ
 .ناجا#إوك دعب ملو

 ناشيورلا هللا دبع دلاخ

 ةحايسلاو ةفاقثلا ريزو

 را /١/ قنا رج 22 5 17< 5١

 2004 ةيسرعلا ةقاقغنلل دمص ام ءاعنص
 5338 2004 16 ةئهط هناذنول هقمااقل

 ةينمسلا ةيروهمجلا
 ةحايسلاو ةفاقثلا ةرازو
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